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 البيئة الضاغطة للعمل الصحفي
 3002يف العراق بعد عام 

 3022دراسة على عينة من الصحفيني العراقيني يف حمافظة صالح الدين لعام 

 

 د سعد سلمان عبد اهلل.م.أ

 كلية اآلداب ـ قسم اإلعالم/ جامعة تكريت 

 

فةي  العمةل الحةح ي الضاغطة في بيئةةيعنى هذا البحث برصد وتحليل العوامل   

 اإلعالميةةالظةواهر  ألبعادة عمقبما يسمح بالمعرفة الجيدة والم 2002العراق بعد عام 

التةةي  األسةةالي وال يتبةةه هةةذا البحةةث   ةة   . والمتغيةةراا المحيطةةة بكةةا وتي يةةة ت ةة لكا

السةةابقة فةةي الرصةةد الةةذاتي واال طبةةاعي للعوامةةل  اإلعالميةةةاعتةةادا عليكةةا البحةةو  

، بةةل يتقحةةى هةةذا العوامةةل مةة   تةةا   فةةي العةةراق العمةةل الحةةح يالضةةاغطة فةةي بيئةةة 

المنضةب  بمةا يسةمح بت ةوي  ر يةة  واألتةاديميالدراساا السابقة وم  التحليةل العلمةي 

م  خةال  اسةتمارة اسةتبياز و عةى علةى الحةح يي  علمية دقيقة لبيئة العمل الحح ي 

محافظةة مة  والةذي  ينتمةوز الةى فةرن النقابةة فةي ال في محافظةة صةالا الةدي  العاملي 

البةةةداياا األولةةةى الهتمامةةةاا  تعةةةودو .األعضةةةال العةةةاملي  والمتمةةةر ي  والم ةةةارتي 

اال تقةاداا الالععةة التةي تعةرا لكةا عةال   إلةىالباحثي  بموضون بيئة العمل الحح ي 

، 9100بعةد از وضةه  موع ةال االتحةالي عةام  (ويلـــسهارولد ال)السياسة األمري ي 

وبةسي مة    يقةو  مةاعا    بةسي وسةيلة   لمة    ) :، وهةيسةةالقا   على التسا الا الخم

اهتمامةال علةى القةا   باالتحةا  باعتبةارا  ، وا ال ا تقاداا عديدة تو ال رتة   ةل  (تسثير 
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وأهمةل تةسثيراا المنةاال اال تمةاعي للبيئةة الحةح ية  ،الجكة التةي تتةولى عمليةة اإلقنةان

و ةال بنمةوعج ( السةويل)وعج عةد  فةي  مة( ريموز  ي سةوز)اال از .  (9)على المرسل

 ديد، اخذ فيةال بعةي  االعتبةار  ميةه الظةروي التةي تحةي  بعمليةة االتحةا  وتسثيراتكةا 

مة    يقةو  : ) ويت وز هذا النمةوعج مة  سةتة تسةا الا وهةي. على المحتوى الحح ي

تمةا أاةار (. تسثير مةا يقةا    وفةي أي فةروي   ومةا هةو الكةدي   ماعا   لم    ما هو

الةةى التةةسثيراا   Riley and Rileyاال تمةةان مثةةل رايلةةي ورايلةةي  بعةةع علمةةال

اال تماعيةةة علةةى المحتةةوى اإلعالمةةي، اع أتةةدا از بنيةةة وسةةا ل اإلعةةالم تع ةة  البيئةةة 

اال تماعية م  حيث الحج  والتنظي  ودر ة االختالي بي  أدوار العاملي ، بينما يعتقةد 

أ وان القي  واألهداي والطموحاا  البعع اآلخر أز محتوى الرسا ل اإلعالمية يع  

 يرمةةةي )ويؤتةةةد . ( )واأليةةةدلو ياا وبنةةةال المجتمةةةه والعالقةةةاا التةةةي تسةةةود داخلةةةال

رغة  از بعةع الحةح يي  :)دور البيئة في التسثير على القا   باألخبةار يقةو  (تو ستو 

  غير والمنتجي  ينتموز إلى اليسار ، فسز العديد منك  يسعى ألز ي وز متوا  اً، إال ا ك

 .( ) (قادري  على مقاومة هذا الميو  واإل حيا اا  حو اليمي 

وقةةد ت ايةةد اسةةتخدام محةةطلح سوسةةيولو يا اإلعةةالم أو بيئةةة العمةةل اإلعالمةةي        

لإلاةارة الةةى الدراسةةاا التةةي تعنةةى بالعوامةةل والقةوى التةةي تةةؤثر علةةى محتةةوى وسةةا ل 

ذا ال ك  رصد المضموز وأاة الال اإلعالم وهي مجا  بحثي مت ايد اال ت ار ويتطل  ه

الخ م   كة والمؤثراا والضغوط والقوى التي تحدد طبيعتال مة   كةة ثا يةة ... وقيمال 

وفحص آلياا عالقة وسا ل اإلعالم بالمجتمه ومؤسساتال م   كة ثالثة واالقتراب مة  

 دينامية هذا العملية االتحالية ومي ا  ماا أدا كا م   كة رابعة، وم  منظةور يرصةد

المتغيراا السابقة التي تؤثر على هذا الدور، فمعرفةة هةذا المتغيةراا لكةا أهميةة بالغةة 

فةي إ ةرال أي تقيةي  موضةوعي لإلعةةالم وإدراة طبيعةة وحجة  و  ةوع وسةا ل اإلعةةالم 

والتح   في أدا كةا اإلعالمةي واال ت ت ةي المعالجةة اال تماعيةة لإلعةالم بةاال طالق مة  
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بةةاز وسةةا ل اإلعةةالم هةةي مةةرآة المجتمةةه وإ كةةا التعبيةةر : ة المقولةةة ال السةةي ية القا لةة

الظةةاهري والتلخةةيص النةةوعي لمجمةةل األوضةةان السياسةةية واال تماعيةةة واالقتحةةادية 

والثقافية السا دة في المجتمه، بل يج  از تتجاو  علك الى فحةص ودراسةة المتغيةراا 

ور اإلعةةالم فةةي والمواقةةا التةةي تحةةد  داخةةل الجكةةا  اإلعالمةةي عاتةةال وتتعةةري علةةى د

تو يال ما تع سال هذا المرآة وتسثير الضغوط المختل ةة المحيطةة بت تةاج المضةموز علةى 

وقد مرا الدراساا الخاصة بالتسثير بةثال  . طبيعتال وقدرتال على  قل الحقيقة والواقه 

مراحةةل، وقةةد أاةةارا فةةي المرحلةةة األولةةى الةةى التةةسثير ال بيةةر لوسةةا ل اإلعةةالم مةة  

الستيناا م  القرز الماضي وأز وسا ل اإلعةالم قةادرة علةى ت ة يل  األربعيناا وحتى

وفةي المرحلةة الثا يةة تمية ا الدراسةاا بتحةديكا للقةوة األسةطورية . اآلرال والمعتقداا

لوسةةا ل اإلعةةالم وأاةةارا الةةى از الةةذي  يتعرضةةوز لوسةةا ل اإلعةةالم ال يختل ةةوز عةة  

بعمليةةاا إدراة وت سةةير وتةةذتر غيةةره ، واز المتلقةةي  ليسةةوا سةةلبيي  وإ مةةا يقومةةوز 

ا تقا ية للرسا ل اإلعالمية، فظكرا في هذا المرحلة الدراساا الخاصة باالسةتعماالا 

وفي المرحلة الثالثة بةدأ االهتمةام بدراسةة الت اعةل المتبةاد  والمعقةد . وإابان الرغباا 

 . ( )بي  اإلفراد أثنال عملية االتحا 

العراق الى تغييراا  وهرية م   احية وقد تعرضى بيئة العمل الحح ي في  

الضغوط المؤثرة على الحح يي  والمضموز الذي يقدمو ال، وبعد از تا ى الضغوط 

تستي في مقدمة الضغوط التي يتعرا اليكا الحح يوز،  1/0/2002الح ومية قبل 

ويعود علك إلى تغير ا ل النظام السياسي .  1/0/2002فاز الحا  قد تغير بعد 

ى العمل الحح ي وحرية الححافة ، إلى  ا   ضعا ملموس في قدرة و ظرتال إل

الدولة على فرا األم  والنظام، وفكور قوى ضاغطة  ديدة تتمثل بالجماعاا 

المسلحة، التي أخذا تنا ن الدولة في سلطا كا، وت را ضغوطاً تبيرة على العمل 

 ع  للدفان دواتح أو بعينكا آرال ع  عبروا الذي  األاخاص وقد تعرا. الحح ي
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 لمخاطر معرضي   الوا وما واالختطاي والقتل، والكجماا للتكديد اإل ساز حقوق

 تقترفكا  ماعاا التي اال تكاتاا ي ضحوز وصح يوز  ااطوز هؤالل وبي  .  سيمة

 المسؤولي ، لدى م عومة م اسد ع  النقاب ي   وز أو مسلحة، ميلي ياا أو

 م  أو األقلياا حقوق أ ل م  يناضلوز و ااطوز ضحايا التعذي  يمثِّلوز ومحاموز

 أ لكا م  والنااطي  اإل ساز حقوق ع  المدافعي  م  العديد وصا وقد . أ ل

 .( )لكا تعرضوا التي والمضايقاا والتكديداا الع و الدولية الكجماا لمنظمة

لقد أصبحى الححافة أخطر المك  على اإلطالق، حيث از الحح يي   

فعوز ثم  الحقيقة م  أرواحك  ودما ك  على أيدي القواا المعتدية في واإلعالميي  يد

أي   ان يحد ، إع يعتمد الطري المعتدي قتل الحح يي  وتدمير مقراتك  أو خط ك  

وإخ ا ك  وأحيا اً اعتقالك  ومحاتمتك  بتك  باطلة، تل علك لعلال ي لح في إرهاب 

ى  را مال، قال يطله عليكا الرأي اإلعالم والسيطرة على الخبر والحورة حتى يوار

والمثا  المعاصر واألبر  في هذا المجا  هو الغ و األمري ي للعراق . العام العالمي 

والذي يعتبر مثاالً للعدواز الحارال على الحح يي  م  عرب  2002في آعار 

وأ ا   حتى تستد ل ل المراقبي  واألحرار في العال  از الحح يي  ليسى حواد  

وقد ت ا حج  ال ارثة تقرير أصدرا اتحاد . ل نكا سياسة أمري ية ممنكجة فردية و

، حيث أاار الى ا ال في فل االحتال  األمري ي 2002الحح يي  العرب في آعار 

م  الحح يي  واإلعالميي  ومساعديك  واخت ال ثالثة وخطا  32للعراق ت  قتل 

و تيجة لذلك فقد حظيى قضية . ( ) ع رة آخري  أثنال أدا ك  مكامك  في ت ا الحقيقة

حماية الحح يي  العاملي  في المناطق الن ان المسلح باهتمام دولي تبير في اآلو ة 

ع  تلك  2002األخيرة ، حيث ت  ى أحدا  الحرب األمري ية على العراق عام 

المسساة التي لحقى بالحح يي  ور ا  اإلعالم في تحو  خطير ينبئ ع  تعمد 

وم  هنا فاز بيئة العمل الحح ي في العراق بعد . ( )بة لكذا االعتدالاألطراي المتحار
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تغيرا فيكا الموا ي ، مما يستو   دراستكا، ومعرفة التسثيراا  1/0/2002

. السياسية والجكاا التي تمارسكا، و تا جكا ، ومدى استجابة او مقاومة الحح يي  لكا

، فقد ت  2002اقيوز بعد عام ولبياز هذا الضغوط التي تعرا لكا الحح يوز العر

 :تحديدها م  قبل الباحث في عوامل عدة هي 

االتجاهةةةةاا والقةةةةي  ال خحةةةةية للحةةةةح يي  وخل يةةةةاتك  اال تماعيةةةةة والسياسةةةةية  .9

 .واالقتحادية  والثقافية وتحوراتك  ألدواره  المكنية والمجتمعية 

 .إلعالميةالضغوط والعوامل الروتينية وتسثيرها على طبيعة ومضموز الرسالة ا .2

العوامةةل والضةةغوط التنظيميةةة وتسثيرهةةةا علةةى طبيعةةة الموضةةوعاا الحةةةح ية  .2

واإلخبارية، سوال م  حيةث عالقةاا العمةل بةي  الة مالل أو طبيعةة العالقةة بةي  

. المر وسةةي  والر سةةال مةة  الحةةح يي ، وطبيعةةة مل يةةة الحةةحي ة وإم ا ياتكةةا

عملةةال ل ةةي يةةتح   تةةذلك الضةةغوط الن سةةية التةةي يتعةةرا لكةةا الحةةح ي خةةال  

بةةةةالظروي المحيطةةةةة قةةةةدر االم ةةةةاز مةةةة  خةةةةال  تقةةةةديرا للمخةةةةاطر وإدراتةةةةال 

 .( )لألخطار

العوامل والضغوط المؤسسية والتي تقه خارج الححي ة وتمارس تسثيراتكا علةى  .0

الحح يي  وعلةى طبيعةة المنةت  الةذي ينتجو ةال ومحةادرها متعةددة مثةل السةلطة 

ز و ماعاا المحالح ووسةا ل اإلعةالم ومحادرها الرسمية والجمكور والمعلنو

 .األخرى المنافسة 

الضةةغوط المجتمعيةةة والمةةؤثراا اإليديولو يةةة والثقافيةةة السةةا دة تقةةي  المجتمةةه  .2

 . ( )وتقاليدا وإيديولو يتال

 : أهمية البحث

تتمثل األهمية األتاديمية لكذا البحث في أ ال يقدم مدخالً  ديداً في الدراسةاا اإلعالميةة 

الضغوط التي يتعرا لكا الحح يوز في العراق بالتطبيق على عينة مة  في موضون 
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الحح يي  العراقيي  في محافظة صالا الةدي ، تةذلك يقةدم هةذا البحةث تسصةيالً  ظريةاً 

.  2002للضغوط التي يتعرا لكةا الحةح يوز فةي البيئةة الحةح ية الجديةدة بعةد عةام 

ا ومعرفةةةة ردود أفعةةةا  ويسةةةل  الضةةةول علةةةى أسةةةباب تلةةةك الضةةةغوط وتحديةةةد أ واعكةةة

 .الحح يي  تجاهكا 

 

 : مشكلة البحث  

يسعى هةذا البحةث الةى معرفةة الضةغوط التةي يتعةرا لكةا الحةح يوز فةي بيئةة العمةل 

 :م  خال  اإل ابة ع  تسا الا ر يسة هي  2002الحح ي في العراق بعد عام  

    2002ما  ون الضغوط التي يتعرا لكا الحح يوز في العراق بعد عام  .9

 ما الجكاا التي تمارس ضغوطاً على الحح يي  في العراق   .2

 ما هو موقا الحح يي  م  هذا الضغوط   وما هي إ رالاتك  للموا كة   .2

 

 : نوع البحث ومنهجه 

ينتمي هذا البحث الى الدراساا االست  افية الوص ية التي تكدي الى  مه الحقا ق 

وز العراقيوز في بيئة العمل والبيا اا ع  الضغوط التي يتعرا لكا الحح ي

ويعتمد البحث على المنك  الوص ي بطريقة .  2002الحح ي في العراق بعد عام 

المسح الذي يت  بمو بال  مه البيا اا ع  المتغيراا تما تو د في الواقه وعلك م  

 .خال  استمارة استبياز صممى لتخدم أهداي البحث 

 

 : مجتمع البحث 

لحح يي  العاملي  في محافظة صالا الدي  والمنتمي  يت وز مجتمه البحث م  ا

الى  قابة الحح يي  العراقيي  ـ فرن صالا الدي  يمثلوز  ميه أقضية المحافظة 

بواقه ( قضال الد يل، بلد، الدور، سامرال، ت ريى، بيجي، ال رقاط، الطو )وهي 
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تعينة يم   ويعتقد الباحث از السماا المتوافرة في مجتمه البحث . اخحاً ( 210)

تعميمكا على البيئة الحح ية في عموم العراق طبقاً لما يراا م  سماا أو 

 . (  )خحا ص تمثل خحا ص وص اا المجتمه األصلي

 

 : أدوات تحليل البيانات 

في إطار المنك  الوص ي بطريقة المسح ت  االستعا ة باستمارة استبياز التي تعد 

وماا ع  الظروي والظواهر القا مة وقى احد األسالي  التي تستخدم لجمه المعل

ويكدي االستبياز الى . إ رال البحث في البحو  التي تتعلق باالتجاهاا واآلرال

وفي هذا . التعري على آرال المبحوثي  وا طباعاتك  إ ال  قضية او م  لة قا مة

البحث ت  بنال االستبا ة باالستناد الى التسا الا التي وردا في م  لة البحث 

التي تتضم  الضغوط التي يتعرا لكا الحح يوز وأسبابكا وأ واعكا وموق ك  و

وقد ااتملى تلك االستمارة على عدد م  األسئلة استكدفى استثارة األفراد . منكا

المبحوثي  بطريقة منكجية ومقننة لتقدي  حقا ق وآرال معينة في إطار البيا اا 

باحث في اتجاهاا المبحوثي  في المرتبطة بموضون البحث وأهدافال دوز تدخل ال

 . هذا البيا اا

 

 العوامل المؤثرة في تشكيل بيئة العمل الصحفي: المبحث األول 

المحةةي  الةةذي تت اعةةل فيةةال مجموعةةة :)يم ةة  تعريةةا بيئةةة العمةةل الحةةح ي بس كةةا       

العناصةةر المتمثلةةة بةةالنظ  والمنظومةةاا والعوامةةل والسةةلطاا والمحةةدداا والضةةواب  

وتت  ل بيئة العمةل الحةح ي مة  .  (  ) (اا التي تح   سلوة القا   باالتحا والمتغير

عوامل سياسية وا تماعية واقتحادية ومكنية وقا و ية ، وعلك ألز هذا العوامل تةتح   

يم ننةا تحديةد العوامةل المةؤثرة . بالعمل الحةح ي وتحةدد طبيعةة المضةامي  اإلعالميةة 

 : تي في ت  يل بيئة العمل الحح ي بما يس
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وي ةمل تةسثير العامةل االقتحةادي علةى مةا يتعلةق بالحةحي ة : العامل االقتحةادي : أوال

م  حيث  ظام المل ية واإلعالز وتذلك ي مل تسثير العامل االقتحةادي علةى مةا يتعلةق 

وت ةير الدراسةاا الةى ا ةال تلمةا تعرضةى . بالحح ي فيما يخص الةدخل و ظةام العمةل 

الية عني ة ا ع   على واقةه الحةحا والحةح يي  ، المؤسساا الحح ية إلى ه اا م

فكي غالباً ما توا ال ببعع اإل رالاا أ ماتكةا ، تضةغ  الن قةاا ، وتقلةيص الرواتة  

. وإلغةةال عةةدد مةة  الم اتةة  اإلخباريةةة الخار يةةة والمحليةةة . وتخ ةةيع اعةةداد العةةاملي  

م إلةةى وتلجةةس بعةةع الح ومةةاا التةةي تسةةمح للقطةةان الخةةاص بةةامتالة وسةةا ل األعةةال

تخحيص معو اا ومنح سنوية لكا لتحقيق عدد مة  الغايةاا يةستي فةي مقةدمتكا ضةماز 

تعةةةد مسةةةسلة االسةةةتغنال عةةة  خةةةدماا  .(  )عةةةدم تعرضةةةكا الةةةى السياسةةةاا الح وميةةةة

الحح يي  م  أه  الضغوط التي تمارس على محرري الحةحا، ومة  أهة  الضةغوط 

 .(  )التي تقلقك 

 :العامل اال تماعي: ثا ياً  

تتةةستى تةةسثيراا العامةةل اال تمةةاعي علةةى الحةةح يي  مةة   وا ةة  ا تماعيةةة عةةدة،        

منكةةةا مةةةا يتعلةةةق بالسةةةماا ال خحةةةية والقةةةي  الذاتيةةةة للحةةةح يي ، فضةةةالً عةةة  ميةةةولك  

واتجاهةةاتك  الثقافيةةة والدينيةةة، وأخةةرى تتعلةةق بةةالقي  اال تماعيةةة والنظةةام اال تمةةاعي 

بالمقابةةل يلعةة  الحةةح يوز دوراً مكمةةاً فةةي و. السةةا د، إضةةافة الةةى تةةسثيراا الجمكةةور

م ةةارتة المجتمةةه فةةي إدارة أ ماتةةال مةة  خةةال  دورهةة  الرقةةابي والتثقي ةةي واإلخبةةاري 

 .(  )وغير علك م  األدوار التي تمارس في  طاق ميثاق ال ري الحح ي ومباد ال

 :العامل المكني: ثالثاً 

، بةسز لكةا وقعةاً ملموسةاً،  تتمي  الضغوط المكنية ع  غيرها مة  العوامةل األخةرى     

 :ويم   از  جملكا باالتي . ي عر بكا الحح يوز في أثنال ممارستك  للعمل المكني 
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تةةؤدي محةةادر األخبةةار دوراً مكمةةاً فةةي تو يةةال عمليةةة اسةةت تال : محةةادر األخبةةار. 9  

( المحليةةة)وهنةةاة  وعةةاز مةة  محةةادر األخبةةار . األخبةةار و وعيةةة المنةةت  الحةةح ي 

( الخار يةة)المحةادر الح وميةة والحةحا والم تبةاا والوثةا ق، واألخبةارو قحد بكا 

و عني بكا وتاالا األ بال واب اا األخبار والقنواا التل  يو ية والححا واإلعاعةاا 

 .واال تر ى 

 عنةةي بسياسةةة المؤسسةةة، االتجةةاا ال  ةةري للحةةحي ة : سياسةةة المؤسسةةة الحةةح ية. 2

ي  العمةل فةي غرفةة األخبةار ويةنج  عنكةا تو يةال والذي يتر   الةى قواعةد وآليةاا لتنظة

وتتمثةةل . اإل تةةاج الحةةح ي بمةةا يتوافةةق مةةه السياسةةة التةةي تعتمةةدها المؤسسةةة الحةةح ية 

ويةةةذتر احةةةد . سياسةةةة المؤسسةةةة فةةةي عمليةةةاا حةةةذي األخبةةةار أو تعةةةديلكا أو إلغا هةةةا 

رة از لديةال إعا قام ر ي  بتلغال الموضون أو تغييرا أو اختحةارا ، أد) المراسلي  ا ال 

وت ةةير إحةةدى الدراسةةاا إلةةى از سياسةةة .  (  ) (بعةةع التمييةة   حةةو علةةك الموضةةون

ةةالة الحةةحا وعلةةك عةة  طريةةق التقيةةد بةةالمنك   الحةةحي ة تكةةدي إلةةى تلبيةةة رغبةةاا مو

ال  ةةري والسياسةةي الةةذي يتبعو ةةال، حتةةى لةةو تةةاز هةةذا التقيةةد يتعةةارا مةةه المسةةؤولية 

علةك مة  حةاالا الت ةت  والالمبةاالة التةي تتبعكةا  ويتضح.  (  )اال تماعية والقي  المكنية

بعع الححا المملوتة للدولة إ ال الممارساا الخاطئة للدوا ر الح ومية، اع تتجنة  

وقد أاارا دراسة أ ريى على عينة م  الحح يي  العةراقيي  . النقد وت ا السلبياا 

خبةاره  الةى  م  المبحوثي  ع و عدم   ةر ال ثيةر مة  أ% 02الى از  2002قبل عام 

 يكةةاز راةةتي از .وتؤتةةد د .(  )القيةةود الحةةارمة التةةي ت رضةةكا السياسةةة التحريريةةة 

الناار عندما يحدد سياستال وتو يكاتال ا ال قضية معينة، فما على العاملي  اال االلتة ام 

ويتمثةةل علةةك فةةي خضةةون القةةا مي  باالتحةةا  للمعةةايير والمثاليةةاا السةةا دة فةةي .(  )بكةةا 

 .خبار والتي تحدد ما يحلح للن ر م  أخبار وما يرفع غرفة صناعة األ
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يقضةةي الحةةح يوز معظةة  وقةةتك  فةةي أ ةةوال : عالقةةاا العمةةل والرضةةا الةةوفي ي . 2

العمل، أما في مطاردة األخبار او في المؤسسة الحح ية ، لذا فةس ك  مح ومةوز ب ةب ة 

  الةى از عالقةة وي ةير احةد البةاحثي. م  العالقاا مه  مالل المكنة او ر سةال العمةل 

العمةةل بةةي   مةةالل المكنةةة تخلةةق بعةةداً ا تماعيةةاً، وتجعةةل مةةنك   ماعةةة أوليةةة للقةةا مي  

لذا فس ك  يتعاملوز مه المحي  الخار ي ع  طريق إحساسك  الةذاتي داخةل . باالتحا  

 .(  )الجماعة 

ة تعد النقاباا ورواب  الححافة بمثابة منظمةاا تطوعية: النقاباا ومواثيق ال ري . 0

تسعى إلى االرتقال  بةاألدال المكنةي ألعضةا كا، والةدفان عة  حقةوقك  وسةمان اة اوى 

وتؤتةةد  .(  )الجمكةةور المتعلقةةة باإلسةةالاا التةةي يرت بكةةا الحةةح يوز والحةةحا بحقكةة 

لوا ح  قاباا الحةحافة فةي العةال  العربةي إلةى  ملةة مة  الحقةوق و الضةما اا المكنيةة 

 :(  )سلي  وهي لحماية الحح يي  ولضماز أدال مكني

 .حق الحح ي في الححو  على المعلومة. أ 

 .حق الحح ي في حماية سر المكنة . ب 

 .حق الحح ي في  قد تحرفاا أي مسؤو  ح ومي. ا 

 . عدم  وا  محاسبة الحح ي  إال في فل القا وز العام.   

 .تسمي  حرية ا تقا  الحح يي  لتغطية األحدا  . ا 

 .قيام بعمل مناي للضمير المكني عدم إرغام الحح ي لل. ج 

عةةدم  ةةوا  إيقةةاي الحةةح ي بسةةب  مةةا ي تةة  وين ةةر وو ةةوب إحالتةةال  الةةى الكيئةةة . ال 

 .التسديبية في النقابة عند ارت ابال أي مخال ة مكنية 

اإلقةةرار بحرمةةة مقةةراا النقابةةة وعةةدم  ةةوا  ت تي ةةكا اال بحضةةور  قيةة  الحةةح يي  . د

 .وبمعرفة النا   العام 

 .الحح ي از يرفع أي ضغ  لتبني أي و كاا  ظر مخال ة لعقا دا م  حق. ط
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أصبح اإلعالم حقاً م  حقوق اإل ساز بوص ال القادر على  قل  :العامل السياسي : رابعاً 

و  ر الحقا ق وتبحير تل فرد بمةا يحةد  مة  حولةال، ولة  يعةد مقبةوالً اآلز حجة  أي 

و ظة  الح ة  او فةي المجةةاالا  خبةر أو معلومةة عة  اإل سةاز سةوال فةي مجةا  السياسةة

اال تماعيةة واالقتحةادية والحةحية والثقافيةة والعلميةة وأصةبحى المؤسسةاا واألفةةراد 

مل مةةة بتمةةداد وسةةا ل اإلعةةالم بالحقةةا ق واألحةةدا  أوالً بةةسو  حتةةى تسةةتطيه از تقةةدم 

إز وسةا ل اإلعةالم الجمةاهيري، بمةا فيكةا . (  ) للجماهير حقك  فةي اإلعةالم واالتحةا 

حا، هةةي فةةي  وهرهةةا، تةةالمرآة تع ةة  طبيعةةة أي  ظةةام سياسةةي قةةا   ودر ةةة الحةة

والحةةحافة فةةي تةةل عحةةر و مةةاز، هةةي  ةة ل حيةةوي مةة  .  (  ) تطةةورا واتجاهاتةةال

السياسةةة، وتثيةةراً مةةا ت ةةوز طرفةةاً فةةاعالً فةةي أحةةداثكا تو كةةا ت ةة ل مسةةاحة واسةةعة مةة  

الحةةورة السياسةةية وتةةؤدي الحةةحافة دوراً مكمةةاً فةةي تحسةةي  . أصةةو  العمةةل السياسةةي 

للحةة ب، السياسةةي أو الح ومةةة أو التةةسثير فةةيك  علةةى  حةةو سةةلبي، وعلةةك عةة  طريةةق 

وبكذا فسز الححافة تتح   في الم كد السياسةي، وتسةك  إلةى . اإلعالم المو ال للجمكور

حد تبير في ت ة يل وعةي الجمكةور تجةاا أي حةد  معةي ، وال يسةتطيه أي سياسةي أو 

تمةةا أ كةةا تضةةطله بمكمةةة . عملكةةا دوز غطةةال إعالمةةي أيةةة  كةةة سياسةةية از تمةةارس 

ترتي  االهتمامةاا السياسةية، بواسةطة الترتية  علةى طةرا بعةع األف ةار والم ةاهي ، 

واستبعاد أف ار وم اهي  أخرى م  النقةا  والحةوار السياسةي، وهةو مةا يةؤدي بالنتيجةة 

وي ةير . (  )لقبةو إلى تبني الجمكور لكةذا األف ةار والم ةاهي ، ممةا ي سةبكا ال ةرعية وا

احةةةد البةةةاحثي  إلةةةى از المنةةةابر اإلعالميةةةة، المتمثلةةةة بوسةةةا ل اإلعةةةالم وفةةةي مقةةةدمتكا 

الححافة، تعد م  أخطر عناصر بنال التنظي  السياسي وأه  دعا مال التي ترت   عليكةا 

ت  يالتال فةي األقةالي ، إع يمةارس عة  طريقكةا مكةام التو يةال والتثقيةا والرقابةة والنقةد 

 . (  ) والتوعية
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إز المنةةاال السياسةةي السةةا د ، وطبيعةةة النظةةام الحةةات  ، و ظرتةةال إلةةى الةةدور الم تةةرا 

للحةةحافة ، ومةةدى مرو تةةال فةةي تقبةةل النقةةد ، وال  ةةا عةة  المعلومةةاا ووضةةعكا فةةي 

متنةةاو  الجمكةةور ، وتي يةةة توفيةةا السةةلطة للقةةوا ي  والت ةةريعاا الحةةح ية ، إع إز 

حح ي ، أو إلطالق حرية الححافة ، تل علةك يحةدد القوا ي  قد تستخدم لتقييد العمل ال

اع از إداراا الحةةحا ترسةة  سياسةةاتكا  .(  )تو كةةاا السياسةةة التحريريةةة للحةةحا 

. التحريريةةة وفةةق ال ةة  المتةةاا مةة  الحريةةة ، ومسةةتوى الضةةغوط التةةي تتعةةرا لكةةا

وتختلا أا ا  الضغوط والتسثيراا السياسةية التةي يتعةرا لكةا القةا موز باالتحةا  ، 

إع ا كا ليسى ضغوطاً   ا مة م  السلطة دا ماً ، واز تا ى ضغوط السلطة تمثل الثقةل 

األتبر مقار ة بالضغوط األخرى ، التي يستي بعضكا م  الميو  السياسية للحةح يي  ، 

والتةةي تةةنع   ضةةرورة علةةى المحتةةوى الحةةح ي الةةذي تتضةةمنال مقةةاالتك  وقححةةك  

عةةاا الضةةغ  والتةةي تتبةةاي  ضةةغوطكا مةة  اإلخباريةةة ، ويةةستي الةةبعع األخةةر مةة   ما

إرسا  رسا ل االعتراا على األخبار المن ةورة إلةى هيئةاا االتحةا  الم ةرفة علةى 

 .اإلعالم ، وأحيا ا تتعدى علك إلى ممارسة التكديد والوعيد مه الحح يي  وحتى القتل 

أز الرت  األساسي الذي تعرا إلى تغييراا تبيرة في بيئة العمل الحح ي فةي 

عراق هو العمل اإلخباري الذي يعد رتناً أساسياً فةي العمةل الحةح ي، لةذا فةال غرابةة ال

از  جد از العاملي  في مجا  األخبار في الححا اليومية يترا ه عمةا تةاز عليةال قبةل 

، الةةى از عةةدد 9112حيةةث ت ةةير إحةةدى الدراسةةاا التةةي أ ريةةى عةةام  2002عةةام 

في حي   .(  )صح يا ( 922)ومية بلغ العاملي  في األخبار في خم  صحا عراقية ي

الى از عدد العةاملي  فةي األخبةار فةي ثمةاز   2002حي  بلغ أاارا دراسة الحقة عام 

ويؤار علك الى تد ي  سبة العةاملي  . (  )صح يا( 21)صحا يومية تحدر حالياً يبلغ 

في األخبار، وهو ما يع يال الباحث إلى عدد م  األسةباب منكةا، اعتمةاد الحةحا علةى 

در معلوماا  ديدة تاال تر ى ، الى  ا   وتاالا األ بةال، فضةالً عة  الححةو  محا
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منةدوب )على المعلوماا م  المحادر الح ومية وفق آلية  ديةدة ال تحتةاج إلةى وسةي  

، وعلك ألز دوا ر اإلعالم في مؤسساا الدولة ، أضحى تبعث األخبةار عبةر ( صح ي

غبة منكا فةي   ةر األخبةار بالحةيغة التةي الى الححا، ر( االيميل)البريد االل ترو ي 

وهةو مةا عة     ةر األخبةار عاا الطةابه الةدعا ي . تريدها هي، ال تما يراها الحةح ي

فةةي الحةةحا العراقيةةة، السةةيما بعةةد از منعةةى ال ثيةةر مةة  مؤسسةةاا الدولةةة المنةةدوب 

الحةةح ي مةة  مرا عةةة أي قسةة  فةةي المؤسسةةة الح وميةةة وححةةرا تعاملةةال مةةه اةةعبة 

وصةةار المنةةدوب يقةةودا موفةةا االسةةتعالماا إلةةى اةةعبة اإلعةةالم ثةة  .   اإلعةةالم فقةة

ووفق هذا اآللياا التي تعتمدها دوا ةر اإلعةالم الح وميةة . يحطحبال لمغادرة المؤسسة

مه الحح يي ، فاز دور المنةدوب الحةح ي إقتحةر علةى  اسةتقال األخبةار الجةاه ة أو 

سبق يدوز فيال مجموعةة األسةئلة إ رال مقابالا مه بعع المسؤولي  بعد تقدي  طل  م

 .التي يريد طرحكا في المقابلة 

 

 الضغوط التي يتعرض لها الصحفيون في البيئة الجديدة: المبحث الثاني 

أ ةةرى الباحةةث دراسةةة ميدا يةةة بتو يةةه اسةةتمارة اسةةتبياز علةةى الحةةح يي       

االقضةية  العاملي  في محافظة صالا الدي  والذي  يعملةوز ضةم  البيئةة الحةح ية فةي

قضال الد يل، قضال بلد، قضال سامرال، قضال ت ريى، قضال بيجي، قضال : )اآلتية 

( 239)اخحةاً تةاز مة  بيةنك  ( 210)وبواقةه ( الدور، قضال ال رقاط، قضال الطو 

مة  إ مةالي عةدد الحةح يي  العةاملي  فةي %( 12،02)م  الذتور بنسبة مئويةة بلغةى 

مة  إ مةالي %( 2،22)بنسةبة مئويةة بلغةى ( 91)بلةغ المحافظة  ، أما عدد اإل ا  فقد 

عةةدد عةةةدد الحةةح يي  العةةةاملي  فةةي المحافظةةةة لمعرفةةة الضةةةغوط التةةي يتعةةةرا لكةةةا 

وقةد توصةل الباحةث إلةى النتةا   .  2002الحح يوز في بيئة العمل الحح ي بعد عةام 

 : اآلتية 

 :نتائج الدراسة الميدانية 

 يي  فةةي محافظةةة صةةالا الةةدي  يتعرضةةوز  أوضةةحى الدراسةةة الميدا يةةة أز الحةةح     

 :إلى ضغوط مختل ة يم   تحني كا في اطار العوامل اآلتية 
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 العوامل الذاتية : أوالً 

أفكرا الدراسة تد ي  سةبة عةدد الحةح ياا العةامالا فةي بيئةة العمةل : الجن   .9

مقار ة بنسةبة الةذتور،  سةبة  2002الحح ي في محافظة صالا الدي  بعد عام 

 يسةاز  1إل ا  اللواتي يعمل  في مجا  العمةل الحةح ي فةي العةراق بعةد أعداد ا

ويعةود هةذا التةد ي فةي  سةبة الحةح ياا اإل ةا  . سجل ترا عاً ملحوفةاً  2002

الةةةى  ملةةةة مةةة  الضةةةغوط والعوامةةةل منكةةةا خطةةةورة العمةةةل الحةةةح ي و سةةةامة 

ة التحدياا التي يوا ككا الحح يوز العراقيةوز حتةى باتةى تسةمى مكنةة الحةحاف

ال مكنة المتاع  فضالً عة  تةوز الحةح ي أضةحى مسةتكدفاً مة  ( مكنة الموا)

 كاا عديدة، والى  ا   علك فاز العمل الحح ي هو عمل غير م تبي يقتضي 

مة  العةةاملي  مواصةةلة العمةةل حتةةى سةةاعاا متةسخرة مةة  الليةةل ، ممةةا يجعةةل بيئةةة 

علةك مة  خةال  ويم ة  إيضةاا . العمل الحح ي في العراق بيئةة طةاردة للنسةال 

 :الجدو  اآلتي 

يوضح  سبة عدد الحح يي  العاملي  في محافظة صالا الدي  مه  (9) دو  رق  

  (  )عدد الحح ياا العامالا

 النسبة المئوية العدد العاملي  في البيئة الحح ية المرتبة

 %12،02 239 الحح يوز  9

 %2،22 91 الحح ياا 2

 % 900 210 المجمون ال لي 

ح ة الحح ية للحح يي  والحح ياا العامالا في البيئة الحح ية الجديدة أما ال

 :في محافظة صالا الدي  فيم   إيضاحكا م  خال  الجدو  اآلتي 
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يوضح الح ة الحح ية للحح يي  والحح ياا العامالا في  (2) دو  رق  

 محافظة صالا الدي  و سبتك  المئوية

 المئويةالنسبة  العدد الح ة الحح ية المرتبة

 %22،09 10 األعضال العاملوز 9

 %9،02 2 العضواا العامالا 2

 %90،22 20 األعضال المتمر ي  2

 ـ ـ العضواا المتمر اا 0

 %20،21 903 األعضال الم ارتي  2

 %2،22 92 العضواا الم ارتاا 2

 % 900 210 المجمون ال لي 

 

 يةةة أز عةةدد الحةةح يي  العةةاملي  فةةي ت ةةير  تةةا   الدراسةةة الميدا: ـةة المؤهةةل العلمةةي 2

المحافظة م  الذتور يحت روز المؤهالا العلمية العليا، وتؤار األرقةام والنتةا   ت ةرد 

الةةدتتوراا ـ )الحةةح يي  الةةذتور فةةي محافظةةة صةةالا الةةدي  بةةالمؤهالا العلميةةة العليةةا 

قياديةةة ، وهةةو مةةا ي يةد مةة  حظةةوفك  فةي تةةولي المواقةةه ال(الما سةتير ـ الةدبلوم العةةالي

تمةةا توضةةح النتةةا   از . الحةةح ية التةةي تبةةدأ بمسةةؤولية القسةة  وتنتكةةي بر اسةةة التحريةةر

معظ  الحح يي  في محافظة صالا الدي  يحملةوز اةكادة اإلعداديةة والمتوسةطة فيمةا 

تستي بعدها اكادة الب الوريوس، مما يعني از  سبة تبيرة مة  صةح ي المحافظةة لةديك  

لتقةةدي  أدال أفضةةل إلةةى  ا ةة  تمةةتعك  بقةةدرة أعلةةى علةةى مسةةتوى ثقةةافي  يةةد، يةةؤهلك  

وهو ما يتطابق مةه النتةا   التةي توصةلى إليكةا . تجاو  الضغوط التي يتعرضوز اليكا 

                                                                                              9112إحةةةةةةةةةةةةةةدى الدراسةةةةةةةةةةةةةةاا األتاديميةةةةةةةةةةةةةةة التةةةةةةةةةةةةةةي أ ريةةةةةةةةةةةةةةى عةةةةةةةةةةةةةةام 

إضافة الى ا ةال . إحدى الدراساا الى از المؤهل العلمي يقلل م  ادة الضغوط المكنية 

 :ويم   إيضاا علك م  خال  الجدو  اآلتي . (  )يسك  في تقديمك  ادال أفضل
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يوضح المؤهل العلمي للحح يي  العاملي  في محافظة صالا  (2) دو  رق  

  (  )الدي  و سبتك  المئوية

 

 النسبة المئوية العدد مؤهل العلمي للحح يي ال المرتبة

 %9،99  2 اكادة الدتتوراا  9

 % 9،99 2 اكادة الما ستير 2

 % 0،23 9 اكادة الدبلوم العالي 2

 % 22،20  22 اكادة الب الوريوس 0

 % 02،20   992 اكادة الدراسة اإلعدادية 2

 % 22،20 22  اكادة الدراسة المتوسطة 2

 %2،21 90 راسة االبتدا يةاكادة الد 3

 % 900 239  المجمون ال لي 

    

أما المؤهل العلمي للحح ياا العامالا في محافظة صالا الدي  فةيم   إيضةاحال عة  

 :طريق الجدو  اآلتي 

يوضح المؤهل العلمي للحح ياا العامالا في محافظة صالا  (0) دو  رق  

 الدي  و سبتك  المئوية

 

المرت

 بة

 النسبة المئوية العدد لمي للحح يااالمؤهل الع

 %29،22 2 اكادة الب الوريوس 9

 %23،21  99 اكادة الدراسة اإلعدادية 2

 %90،22 2  اكادة الدراسة المتوسطة 2

 ـ ـ  اكادة الدراسة االبتدا ية 0

 % 900 91 المجمون ال لي 

 

ظةةة صةةالا الةةدي  أفكةةرا  تةةا   الدراسةةة از الةةذتور فةةي محاف :العنةةواز الةةوفي ي . 2

، إع يسةتسثروز  2002يستسثروز بالمواقه القيادية في البيئة الحح ية الجديةدة بعةد عةام 
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بمنحةة  ر ةةي  تحريةةر ومنحةة  مةةدير تحريةةر ومنحةة  سةة رتير تحريةةر ، ومنحةة  

فيمةةا ت ةةارة اإل ةةا  ، الةةذتور فةةي . سةة رتير تحريةةر تن يةةذي ومنحةة  ر ةةي  قسةة  

وت ةير  تةا   الدراسةة الةى ( . منةدوب)وصة ة ( رمحةر)العناوي  الةد يا المتبقيةة بحة ة 

هيمنةةة الةةذتور علةةى الم اصةةل القياديةةة وغيةةاب اإل ةةا  عةة  أي دور قيةةادي ، وهةةو مةةا 

 :ويم   إيضاا علك م  خال  الجدو  اآلتي  .(  )يتوافق مه  تا   احد البحو 

يوضح العنواز الوفي ي للحح يي  العاملي  في محافظة صالا الدي  (2) دو  رق  
(  )

  

اسم 

المؤسسة 

 الصحفية

حرير
س الت

رئي
حرير  

مدير الت
 

 
حرير

س الت
ب رئي

نائ
 

حرير
سكرتير الت

 

حة
صف
ل 
و
ؤ
س
م

 

ر
حر
م

ر 
و
ص
م

صمم 
م

ب 
و
مند

ح  
ح
ص
م

 

ل
س
مرا

 

صحيفة 

األيام 

 السبعة

 9 

 

9  9 9  3 1 9 0 2 9 2 

صحيفة 

 المنتصف
9  9   9         

صحيفة 

 صالح الدين
 ـ ـ ـ 2 9 3 ـ 9  9 9

صحيفة 

نباء أ

 الساهرين

 3 ـ ـ 2 2 ـ ـ ـ ـ  9   9

صحيفة 

 الصدى
 ـ 9 ـ 2 9 2 ـ ـ  9  9 9 

صحيفة 

صدى 

 الدجيل

 ـ 9 ـ 2 9 2 0  9     9  9

 0 9 ـ 0 2 2 0   9 9 صحيفة الغد
مجلة 

 المصافي
 ـ 2 ـ 2 9 2 2 9 9 9 9

مجلة 

 النبراس 
9  9  9  2  3  9  9 2 
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فةي البيئةة الحةح ية الجديةدة فةي محافظةة صةالا الةدي  أما الحح ياا العةامالا        

 :فيم   توصي ك  م  خال  الجدو  اآلتي  2002بعد عام 

يوضح العنواز الوفي ي للحح ياا العامالا في محافظة صالا  (2) دو  رق  

 الدي   

اسم 

المؤسسة 

 الصحفية

حرير
س الت

رئي
 
حرير

مدير الت
 

 
س 

ب رئي
نائ

حرير
الت

 
حرير

سكرتير الت
 

و
ؤ
س
م

حة
صف
ل 

 

حرر
م

ور 
ص
م

صمم 
م

ب 
و
مند

ح 
ح
ص
م

ل 
س
مرا

 

صحيفة 

األيام 

 السبعة

 ـ ـ   ـ ـ     ـ ـ ـ ـ

صحيفة 

 المنتصف
 ـ ـ ـ ـ ـ     ـ ـ ـ ـ

صحيفة 

 صالح الدين
 ـ ـ ـ ـ ـ   ـ ـ ـ ـ ـ

صحيفة 

أنباء 

 الساهرين

 ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

صحيفة 

 الصدى
 ـ ـ ـ   ـ   ـ ـ ـ ـ ـ

صحيفة 

صدى 

 الدجيل

 ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

   ـ ـ ـ ـ   ـ ـ ـ ـ ـ صحيفة الغد

مجلة 

 المصافي
 ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

مجلة 

 النبراس
 ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ   ـ ـ ـ

توضةةح  تةا   الدراسةةة الميدا يةةة أز البيئةة الحةةح ية فةي محافظةةة صةةالا  : العمةر .0

ال ئةةة  تت ةةوز مةة  صةةح يي  يقعةةوز أغلةةبك  مةة  الةةذتور ضةةم  2002الةةدي  بعةةد 
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%( 20،20)اخحةاً بنسةبة مئويةة بلغةى ( 22)سةنة بواقةه ( 20ـ  09)العمريةة 

ريةة مة  م  إ مةالي عةدد الحةح يي  العةاملي  فةي المحافظةة، فيمةا تقةه ال ئةة العم

اخحةاً بنسةبة مئويةة ( 22)سنة بالدر ة الثا ية م  بيئة العمل بواقه ( 00ـ  29)

م  إ مالي عدد الحح يي  العةاملي  فةي المحافظةة، أمةا ال ئةة %( 22،09)بلغى 

العمرية الثالثةة التةي تعمةل حاليةاً ضةم  بيئةة العمةل الحةح ي فةي المحافظةة فكةي 

اخحةاً ( 21)يعك  م  الذتور بواقةه سنة  م( 20ـ 29)ضم  ال ئة العمرية م  

مةةة  ا مةةةالي عةةةدد الحةةةح يي  العةةةاملي  فةةةي %( 20،22)بنسةةةبة مئويةةةة بلغةةةى 

أما ال ئة العمرية الرابعة التي تعمل حالياً ضةم  بيئةة العمةل الحةح ي . المحافظة 

سةنة  مةيعك  مة  الةذتور ( 30ـ 29)في المحافظة فكي ضم  ال ئةة العمريةة مة  

م  ا مةالي عةدد الحةح يي  %( 92،03)بة مئوية بلغى اخحاً بنس( 22)بواقه 

أما ال ئةة العمريةة الخامسةة التةي تعمةل حاليةاً ضةم  بيئةة .  العاملي  في المحافظة 

سةةنة ( 20ـ 39)العمةةل الحةةح ي فةةي المحافظةةة فكةةي ضةةم  ال ئةةة العمريةةة مةة  

مةة  %( 2،22)اخحةةاً بنسةةبة مئويةةة بلغةةى ( 22) مةةيعك  مةة  الةةذتور بواقةةه 

أمةا ال ئةة العمريةة السادسةة التةي . د الحح يي  العاملي  فةي المحافظةة ا مالي عد

( 20ـ 29) الا بالمرتبة األخيرة م  بي  ال ئاا فكي ضةم  ال ئةة العمريةة مة  

مةةة  إ مةةةالي عةةةدد %( 2،29)اخحةةةاً بنسةةةبة مئويةةةة بلغةةةى ( 92)سةةةنة بواقةةةه 

ا يم ة  از وم  خال  المعطياا الةواردة اعةال. الحح يي  العاملي  في المحافظة 

 ستنت  از و ود أعداد مة  تبةار السة  فةي بيئةة العمةل الحةح ي قةد عملةى علةى 

تد ي عنحر الحماس الذي يتمي  بال ال باب، فضالً ع  لجول الحح يي  في هةذا 

االعمةةار الةةى اإلتثةةار مةة   الموضةةوعاا الم تبيةةة ، يقابلكةةا اةةحة فةةي القحةةص 

 :                    الجدو  اآلتي ويم   إيضاا علك م  خال. اإلخبارية الميدا ية 
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يوضح ال ئاا العمريةة للحةح يي  العةاملي  فةي محافظةة صةالا  (3) دو  رق   

  (  )الدي  و سبتك  المئوية

 

 النسبة المئوية العدد ال ئاا العمرية للحح يي   المرتبة

 %20،20 22 سنة 20ـ  09 9

 %22،09 22 سنة 00ـ  29  2

 %20،22 21 سنة 20ـ  29 2

 %92،03 22 سنة 30ـ  29 0

 %2،22 22 سنة 20ـ  39 2

 %2،29 92 سنة  20ـ  29 2

 % 900 210 المجمون ال لي 

  

ت ةةير  تةةا   الدراسةةة الميدا يةة الةةى از العمةةر الةةوفي ي ألغلةة    :العمةر الةةوفي ي  .2

ـ  2)مة   2002العاملي  الذي يقه بالمرتبة األولى فةي بيئةة العمةل الحةح ي بعةد 

وتةةستي %( . 20،22)اخحةةاً وبنسةةبة مئويةةة بلغةةى ( 909)سةةنواا بواقةةه  (90

اخحةاً وبنسةبة مئويةة بلغةى ( 13)سنواا بواقةه ( 2-9)بالمرتبة الثا ية ال ئة م 

( 03)سةةنة بواقةةه ( 20ـةة 99)أمةةا ال ئةةة العمريةةة الثالثةةة ف ا ةةى مةة  %(. 22،02)

رابعةةة  مةة  وتةةذلك ال ئةةة العمريةةة ال%( 92،20)اخحةةاً وبنسةةبة مئويةةة بلغةةى 

%(  . 92،22)اخحةةاً وبنسةةبة مئويةةة بلغةةى ( 02)بواقةةه (  سةةنة فمةةا فةةوق29)

اخحةا ( 210)اخحةاً مة  بةي  ( 912)وت ير  تةا   الدراسةة الميدا يةة الةى از 

مةة  العةةاملي  فةةي البيئةةة الحةةح ية فةةي محافظةةة صةةالا الةةدي  ي تقةةروز بح ةة  قلةةة 

الحةةح ي عةةادة فةةي سةةنيي  عمةةره  الةةوفي ي إلةةى الخبةةرة المكنيةةة، التةةي ي تسةةبكا 

 :        ويم   إيضاا علك م  خال  الجدو  اآلتي . الخدمة الطويلة في المكنة 
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يوضح العمر الوفي ي للعاملي  فةي البيئةة الحةح ية الجديةدة فةي : (2) دو  رق  

  (  )محافظة صالا الدي  و سبتك  المئوية

 ةالنسبة المئوي العدد العمر الوفي ي للعاملي   المرتبة

 %20،22 909 سنواا( 90ـ  2) 9

 %22،02 13 سنواا( 2ـ  9) 2

 %92،20 03 سنة( 20ـ  99) 2

 %92،22 02 (سنة فما فوق29) 0

 % 900 210 المجمون ال لي 

  

 تدري  القا مي  باالتحا  وتسهيلك . 2

فةي  2002ت  ى  تا   الدراسة از أغل  العاملي  فةي البيئةة الحةح ية بعةد عةام        

محافظة صالا الدي  ل  يدخلوا دوراا تدريبية مكنية في مجا  الححافة، مما يةنع   

على فرصةتك  فةي اتتسةاب معةاري ومكةاراا  ديةدة تسةاعده  علةى تقةدي  أدال مكنةي 

وهذا االستنتاج يتوافق مه ما توصةل اليةال . متمي ، وعلى تجاو  ضغوط العمل المكني 

يةة والمسةؤولية اال تماعيةة لةدى الحةح يي  فةي في دراستال للقي  المكن( هير و)الباحث 

تايلند ، الى از التدري  يساه  في تقليل ضغوط الميو  ال خحية السياسية على العمل 

ويم   إيضةاا واقةه الةدوراا التدريبيةة التةي دخلكةا بعةع العةاملي  دوز  .(  )المكني 

 : غيره  م  خال  الجدو  اآلتي 
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ا التدريبية التي دخلكا الحح يوز في محافظة يوضح واقه الدورا: (1) دو  رق  

 صالا الدي  

 النسبة المئوية العدد الموقا م  التدري  المرتبة

عدد الذي  ل  يدخلوا الدوراا  9

 التدريبية م  الحح يي 

 220  32،23% 

عدد اللواتي ل  يدخل  الدوراا  2

 التدريبية م  الحح ياا

3   2،09% 

ا عدد الذي  دخلوا الدورا 2

 التدريبية م  الحح يي 

23 91،22% 

عدد اللواتي دخل  الدوراا  0

 التدريبية م  الحح ياا

2 2،03% 

 % 900 210 المجمون ال لي 

تبةي  مة  خةال   تةا   الدراسةة الميدا يةة   :الجكاا التي  ظمى الدوراا التدريبيةة . 3 

ا دوراا قةةد دخلةةو 2002از أغلةة  الحةةح يي  فةةي محافظةةة صةةالا الةةدي  بعةةد عةةام 

تدريبية أقامتكا منظماا المجتمةه المةد ي مثةل منظمةة داعة  لإلعةالم العراقةي المسةتقل 

ولة  تةنظ  . الداعمة لتطةوير اإلعةالم العراقةي ( االيرت )ومنظماا دولية مثل منظمة 

 الححا الحادرة في المحافظة أي دورة تدريبية للحح يي  العاملي 

 تةا   الدراسةة از أغلة  العةاملي  فةي البيئةة  أوضحى : االتجاا السياسي للحح يي . 2

امةا . الجديدة في محافظة صالا الةدي  هة  مسةتقلوز ولةي  لةديك  اتجةاا سياسةي معةي  

امةا ال ئةة الثالثةة فكةي مة  . ال ئة الثا ية فكي م  الذي  يتبنوز تو كاا سياسةية علما يةة 

 سةتنت  از الحةح يي  م  هةذا المعطيةاا . عوي الميو  اإلسالمية واغلبك  م  الذتور 
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العاملي  في محافظة صالا الدي  يتبنوز تو كاً مستقالً تحةى تةسثير ضةغ  اال تمةالاا 

، فةةي وقةةى تتحةةاعد فيةةال 2002السياسةةية فةةي البيئةةة الحةةح ية فةةي العةةراق بعةةد عةةام 

إع ت ةةةير الدراسةةةاا . معةةةدالا ا تمةةةال الحةةةح يي  السياسةةةية واأليدلو يةةةة فةةةي العةةةال  

د معةةدالا اال تمةةال الح بةةي بةةي  الحةةح يي  األمةةري يي  وتبنةةيك  األمري يةةة الةةى ت ايةة

 .(  )و كاا  ظر ح بية في أثنال ممارستك  العمل الحح ي

 العوامل الداخلية: ثا ياً 

تبي  م  خال   تا   الدراسة الميدا ية از العاملي  فةي البيئةة الحةح ية فةي محافظةة     

ضةغوط تتعلةق بعوامةل داخليةة ، عاا صالا الدي  م  الر ا  والنسال يتعرضوز الى 

 :صلة بالمؤسسة الحح ية ، يم   إيجا ها باألتي 

ت ةة ى  تةا   الدراسةة الميدا يةةة از العةاملي  فةي البيئةةة :  التو يكةاا والتعليمةاا  .9

الحح ية في محافظة صالا الدي  يعا وز م  التو يكةاا والتعليمةاا الحةادرة لكة  

باريةةة وفةةق ر يةةة سياسةةية معينةةة ، او مةة  إداراا الحةةحا لحةةياغة قححةةك  اإلخ

الترتي  على بعع األحدا  وتجاهل أخرى ، او التو يال باستخدام بعةع العبةاراا 

واز بعع إداراا الححا تبالغ في تو يكاتكا الةى العةاملي  .  في وصا األحدا  

لديكا للتقيد بالسياسة التحريرية، التةي ت ةرا قا مةة ممنوعةاا تطةا  عةدم التعةرا 

سةؤولي  فةي الدولةة أو الح ومةة المحليةة الةى  ا ة  االهتمةام بن ةر أخبةار لبعع الم

بعةةةع ال خحةةةياا المتن ةةةذة فةةةي المحافظةةةة دوز سةةةواها بمةةةا تعةةة   م ا ةةةة تلةةةك 

 .ال خحياا 

أفكرا  تا   الدراسةة الميدا يةة از  ميةه   :معرفة الحح يي  بسياسة الححي ة . 2

ة صةةالا الةةدي  ومراسةةلي الحةةح يي  العةةاملي  فةةي الحةةحا الحةةادرة فةةي محافظةة

الححا العراقية والعربية واأل نبية م  العاملي  فةي البيئةة الحةح ية الجديةدة علةى 

علة  مسةبق بسياسةة الحةحا التةي يعملةةوز فيكةا، ويبةدو از الحةران السياسةي الةةذي 
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وصةةل الةةى تبةةاد  العنةةا السياسةةي والقةةومي والطةةا  ي ،  عةةل هنةةاة حا ةةة لةةدى 

حي ة قبةل العمةل فيكةا ، ل ةي يعةري اية  يقةا ومةاعا الحح يي  لمعرفةة سياسةة الحة

وتتوافةةق هةةذا النتيجةةة مةةه مةةا . سةةيجر عليةةال الم ةةاز والجكةةة التةةي اختةةار العمةةل فيكةةا 

مةة  از المحةةرري  الجةةدد تةةا وا علةةى علةة  بسياسةةة ( سةةيجلماز)توصةةل اليةةال الباحةةث 

دلو ي الجريةةدة قبةةل العمةةل فيكةةا ، ولةةذلك فقةةد سةةعوا اليكةةا الز سياسةةتكا وخطكةةا األيةة

 .(  )يتناس  مه مواق ك  األيدلو ية 

ت  ى  تا   الدراسةة الميدا يةة از الحةح يي  فةي  :طرق معرفة سياسة الححي ة .2

محافظة صالا الدي  قد تعرفوا  على سياسة الححي ة التي يعملوز فيكا ع  طريةق 

أو ( إدارة المؤسسةة)عدة وسا ل ، منكا ا ك  تعرفوا على سياسة صح ك  ع  طريق 

أو ع  طريةق قةرالة ( . ر ي  القس )أو ع  طريق ( ال مالل في العمل)ع  طريق 

 . الححي ة 

ت ةةير  : ةون العقوبةةاا التةةي يتعةرا إليكةةا المخةةال وز لسياسةة المؤسسةةة اإلعالميةةة . 0

( التةوبيخ)النتا   از المؤسساا الحح ية تعاقة  المخةال ي  للسياسةة اإلعالميةة بعقوبةة 

حيةةةث تقةةةوم بت ليةةةا  (ليةةةا بمكةةةام ال تتناسةةة  وال  ةةةالة المكنيةةةةالت )أو ( اإل ةةةذار)أو 

الموفةةا بمكمةةة أد ةةى، ممةةا يةةدفه الموفةةا المعنةةي إلةةى تةةرة العمةةل دوز از تتحمةةل 

( تخ يع األ ةر)وتستي عقوبة . المؤسسة اية تبعاا قا و ية بخحوص حقوقال الوفي ية

يق فةةي البيئةةة بالترتيةة  الرابةةه واألخيةةر وهةةو مةةا ي ةةير إلةةى ا كةةا تحةةد  فةةي إطةةار ضةة

 .   2002الحح ية الجديدة بعد عام 

ت  ى  تا   الدراسةة   :إ رالاا الحح يي  في موا كة ضغوط السياسة اإلعالمية .2

الميدا ية الى از الحح يي  في محافظةة صةالا الةدي  يلجةاوز إلةى عةدد مة  الخيةاراا 

ستمروز بالعمةل ي)منكا ا ك  . لموا كة ضغوط السياسة اإلعالمية لمؤسساتك  الحح ية

االسةتمرار )أو يوا كوز هةذا الضةغوط عة  طريةق ( . ويحاولوز الت يا مه الضغوط
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 (  ) (بالعمل و  ر موضوعاتك  التي تتعارا مه سياسة الححي ة في صةحا أخةرى

لت ةادي ( تةرة العمةل)أو ا كة  يضةطروز الةى .تتوافق مه اتجاهاتك  وميولك  السياسةية 

  ةر موضةوعاا فةي )أو ا كة  يضةطروز الةى . يك  تسثيراا الضغوط التي تمارس عل

إع از هةةذا الةةنم  مةة  التوفيةةا لوسةةا ل اإلعةةالم  ،مةةدو اا خاصةةة بكةة  علةةى اال تر ةةى

الجديةةدة أتةةاا لةةبعع الحةةح يي  فةةي مجةةاالا العمةةل الحةةح ي فرصةةاً للتعبيةةر التةةي ال 

وتوصةل الباحةث عةة   . (  ) (تحةدها رقابةة سياسةية مبااةرة أو وصةةاية مؤسسةية مقيةدة

طريق ا رالاا الحح يي  في محافظة صالا الدي  في موا كةة الضةغوط االعالميةة 

ال يلت مةةةةوز بمعةةةةايير الدقةةةةة البيئةةةةة الحةةةةح ية الجديةةةةدة  غالبيةةةةة الحةةةةح يي  فةةةةي از

ممةا يةؤدي الةى  ،اإلعالميةةوالموضوعية والحياد، وعلك لخضوعك  لضةغوط السياسةة 

 . الضغوط  المكني بسب  معا اتك  م  هذا أدا ك تد ي مستوى 

 العوامل الخار ية: ثالثاً 

العةاملي  فةي البيئةة بالعوامل الخار ية التةي تمةارس ضةغوطاً علةى  يقحد الباحث      

 ميه الجكاا التي تملك السلطة والقةوة والن ةوع والقةدرة علةى التةسثير  الحح ية الجديدة

(. الجمكةةور  ،الجماعةةاا المسةةلحة  ، األحةة اب ، األمري يةةةالقةةواا  ،الح ومةةة)مثةةل  ،

وقد ت  ى  تا   الدراسة الميدا ية از الجكاا التي تمةارس ضةغوطكا علةى الحةح يي  

قةوة والن ةوع وال ،في محافظة صالا الدي  تتمثل في  ميه الجكةاا التةي تملةك السةلطة 

وتستي الجماعاا المسةلحة فةي المرتبةة األولةى مة  بةي   الجكةاا .  والقدرة على التسثير

المرتبةة الثا يةة فةي  األمري يةةاً على الحح يي   فيما تحتل القواا التي تمارس ضغوط

بالمرتبةة الثالثةة  الح وميةةضةغوط الوتستي . ترتي  الجكاا الضاغطة على الحح يي  

والمالحةةا از . األحةة ابوفةةي المرتبةةة الرابعةةة مةة  سةةل  الضةةغوط الخار يةةة، تةةستي . 

، علةةى األخيةةرةالمرتبةةة  لةةىإ ىقةةد ترا عةةالةةرغ  مةة  أهميتكةةا الجمكةةور وعلةةى  ضةةغوط
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، ضةةغوط ةأليةةالعمةةل الحةةح ي تلةة م الحةةح يي  أال يسةةتجيبوا  أخالقيةةااالةةرغ  مةة  از 

 : اآلتيعلك ع  طريق الجدو   إيضااويم   . سوى ضغوط الجمكور

آرال العاملي  في البيئة الحح ية في محافظة صالا الدي   يوضح: (90) دو  رق  

 بتك  المئويةو س عليك الجكاا الضاغطة  ب سز 

آرال العاملي  ب سز الجكاا  المرتبة

  الضاغطة

 النسبة المئوية العدد

 %29،00 902 الجماعاا المسلحة 9

 %22،99 23 القواا األمري ية 2

 %99،02 22 الضغوط الح ومية 2

 %1،22 22 األح اب السياسية 0

 % 2،93 92 ضغوط الجمكور 2

 % 900 210 المجمون ال لي 

 

 وتوصيات خاتمة

وصةا التغيةراا التةي ححةلى علةى بيئةة العمةل الحةح ي فةي الةى  الباحةث ىسع      

الضغوط المتعددة التي يتعرا لكا الحح يوز في بيئة العمل الحح ي تحديد العراق و

مةة  خةةال  الدراسةةة التطبيقيةةة التةةي أ راهةةا علةةى الحةةح يي   2002الجديةةدة بعةةد عةةام 

قد استطان الباحث فةي  كايةة البحةث مة  الخةروج و ،العاملي  في محافظة صالا الدي 

 :ما يستي    وتوصياا عدة وقد تاز م  بينكابنتا 

ت  ى  تا   الدراسة الميدا ية از الجكاا التي تمارس ضغوطكا على الحةح يي   .9

والقةوة  ،في محافظةة صةالا الةدي  تتمثةل فةي  ميةه الجكةاا التةي تملةك السةلطة 

 ،القةةواا األمري يةةة  ،الح ومةةة المحليةةة )مثةةل  ،والن ةةوع والقةةدرة علةةى التةةسثير 

وتةةستي الجماعةةاا المسةةلحة فةةي (. الجمكةةور  ،الجماعةةاا المسةةلحة  ،األحةة اب 

المرتبةةة األولةةى مةة  بةةي   الجكةةاا التةةي تمةةارس ضةةغوطاً علةةى الحةةح يي   فيمةةا 

المرتبةةةة الثا يةةةة فةةي ترتيةةة  الجكةةاا الضةةةاغطة علةةةى  األمري يةةةتحتةةل القةةةواا 

وفةةي المرتبةةة . ح ومةةة المحليةةة بالمرتبةةة الثالثةةة الي ضةةغوط وتةةست. الحةةح يي  
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 ضةةغوطوالمالحةةا از . األحةة ابالرابعةةة مةة  سةةل  الضةةغوط الخار يةةة، تةةستي 

، علةى الةرغ  مة  األخيةرةالةى المرتبةة  ىالجمكور وعلى خالي العادة قد ترا ع

العمل الحح ي تلة م الحةح يي  أال يسةتجيبوا اليةة ضةغوط ، سةوى  أخالقياااز 

 . وط الجمكورضغ

أثبتةةى  تةةةا   الدراسةةةة الميدا يةةةة از الضةةةغوط التةةي تعرضةةةى لكةةةا بيئةةةة اإلعةةةالم  .2

قد  علةى تلةك البيئةة بيئةة طةاردة للنسةال بسةب  خطةورة  2002العراقي بعد عام 

العمةةل الحةةح ي و سةةامة التحةةدياا التةةي يوا ككةةا الحةةح يوز العراقيةةوز، إع از 

ال مكنةة ( مكنةة المةوا)تةى تسةمى با 2002مكنة الححافة فةي العةراق بعةد عةام 

والةةى  ،مةة   كةةاا عديةةدة مسةةتكدفاً  أضةةحىفضةةال عةة  تةةوز الحةةح ي . المتاعةة 

 ا ةة  علةةك فةةاز العمةةل الحةةح ي هةةو عمةةل غيةةر م تبةةي يقتضةةي مةة  العةةاملي  

ممةا يجعةل بيئةة العمةل الحةح ي  ،مواصلة العمل حتى ساعاا متسخرة م  الليةل 

 .في العراق بيئة طاردة للنسال

تا   البحث از الذتور م  الحح يي  في محافظة صالا الةدي  وبسةب  أفكرا   .2

ر ةةي  تحريةةر، مةةدير ) بةةالمواقه القياديةةة  الطةةابه الع ةةا ري للمحافظةةة يسةةتسثروز

فيمةةا ت ةةارة ( سةة رتير تحريةةر تن يةةذي ر ةةي  قسةة   ،، سةة رتير تحريةةرتحريةةر

يعنةي هيمنةة  ممةا( محةرر، منةدوب ) الذتور في العنةاوي  الةد يا المتبقيةة  ،اإل ا 

ع  أي دور قيادي، وا عةدام فةرص  اإل ا الذتور على الم اصل القيادية وغياب 

 . الحادرة في المحافظة تبوأ المرأة للمناص  القيادية في الححا 

 تا   البحث از اغلة  العةاملي  فةي البيئةة الحةح ية الجديةدة فةي محافظةة  ت  ى  .0

الل ؤوعلى الرغ  مة  از هة( قسنة فما فو 00)صالا الدي  ه  م  غير ال باب 

الحةةةةح يي  يتميةةةة وز بالنضةةةة  والرصةةةةا ة فةةةةي أدال مكةةةةامك  الحةةةةح ية اال از 

 ،ممي اتك  في هةذا العمةر سةيتد ى لةديك  عنحةر الحمةاس الةذي يتمية  بةال ال ةباب
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مةة   الموضةةوعاا  اإلتثةةار إلةةى األعمةةارفضةةال عةة  لجةةول الحةةح يي  فةةي هةةذا 

 .الميدا ية  خباريةاإليقابلكا احة في القحص  ،الم تبية 

فةي مجةا  الحةحافة  تدريبيةت  ى  تا   البحث از عدد الم ارتي  في دوراا    .2

 ةةترتوا فةةي تلةةك الةةدوراا ممةةا يةةنع   علةةى لةة  يقليةةل بالمقار ةةة مةةه عةةدد الةةذي  

فرصتك  فةي اتتسةاب معةاري ومكةاراا  ديةدة تسةاعده  علةى تقةدي  أدال مكنةي 

تةةذلك  ةةالا  تةةا   الدراسةةة . ي وعلةةى تجةةاو  ضةةغوط العمةةل المكنةة ،متميةة  

الميدا يةةة لتؤتةةد علةةى از تلةةك الةةدوراا تةةاز أغلبكةةا برعايةةة منظمةةاا دوليةةة فةةي 

التةةي قةةدمى لحةةح يي ( داعةة )تةةدري  الحةةح يي  فةةي العةةراق فيمةةا عةةدا منظمةةة 

وهةةذا يعنةةي  2002المحافظةةة وإعالمييكةةا ثةةال  دوراا تدريبيةةة فقةة  بعةةد عةةام 

ومنظمةاا المجتمةه  اإلعالميةةة والمؤسسةاا ترا ه إداراا المؤسساا الح ومية

 .المد ي المحلية في محافظة صالا الدي  في تنظي  الدوراا التدريبية 

ت  ى  تا   البحث از  سبة تبيرة م  العاملي  فةي ميةداز الحةحافة فةي محافظةة  .2

صةةالا الةةدي  هةة  مسةةتقلوز ولةةي  لةةديك  اتجةةاا سياسةةي معةةي  ويتبنةةوز تو كةةاا 

 .يجعلك  بعيدي  ع  تسثير ضغ  اال تمالاا السياسية  سياسية علما ية مما

توصل البحث الى از الحح يي  في محافظة صالا الدي  يتعرضوز الى  .3

ضغوط عاا صلة بالمؤسسة الحح ية م  بينكا االتجاا ال  ري والسياسي 

تذلك يتعرا العاملوز في ميداز . للمؤسسة الحح ية التي يعملوز بكا 

لية تتعلق بموضون التو يكاا والتعليماا التي يتلقوها ضغوط داخ إلىالححافة 

والتي تراعي فيكا تو كاا مجل  المحافظة والمجال  البلدية في  إداراتك م  

 أو ،فق ر ية سياسية معينةاالقضية والنواحي لحياغة قححك  اإلخبارية و

التو يال باستخدام بعع  أو ،الترتي  على بعع األحدا  وتجاهل أخرى

وهذا يعني از معظ  العاملي  في محافظة صالا .  األحدا في وصا  العباراا
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ال الوا يتعرضوز الى ضغوط ل تابة  2002الدي  في البيئة الحح ية بعد 

موضوعاا تتناغ  مه تو كاا الح ومة المحلية التي تتبناها مؤسساتك  

 .الحح ية 

لموا كةةة  أفكةةرا  تةةا   البحةةث از المبحةةوثي  يلجةةاوز الةةى عةةدد مةة  الخيةةاراا  .2

إع قةةةا  الةةبعع مةةةنك  ا كةةة  . لمؤسسةةةاتك  الحةةح ية اإلعالميةةةضةةغوط السياسةةةة 

وهو ما يؤار خلالً مكنيةاً فةي  (يستمروز بالعمل ويحاولوز الت يا مه الضغوط)

المضةامي  اإلعالميةةة التةةي تن ةةرها الحةةحا فةةي البيئةةة اإلعالميةةة الجديةةدة وعلةةك 

ير الدقةةة والموضةةوعية والحيةةاد، الز غالبيةةة الحةةح يي  فيكةةا ال يلت مةةوز بمعةةاي

مما يؤدي الى تد ي مستوى أدا كة  . وعلك لخضوعك  لضغوط السياسة اإلعالمية

فيمةا قةا  . المكني بسةب  معا ةاتك  مة  حالةة   سةية مترديةة بسةب  هةذا الضةغوط 

االستمرار بالعمةل و  ةر )ا ك  يوا كوز هذا الضغوط ع  طريق  اآلخرالبعع 

تتوافةق مةه ( مه سياسة الحةحي ة فةي صةحا أخةرىموضوعاتك  التي تتعارا 

( تةرة العمةةل)وقةا  آخةةروز ا كة  يضةطروز الةى . اتجاهةاتك  وميةولك  السياسةية 

وأتد بعضةك  ا كة  يضةطروز الةى . لت ادي تسثيراا الضغوط التي تمارس عليك  

 (.   ر موضوعاتك  م  خال  مدو اتك  على اال تر ى)

 :باحث فكانت كما يأتي أما أهم التوصيات التي خرج بها ال

يوصي الباحث بضرورة اإلسران فةي تحسةي  مسةتوى الحمايةة الراهنةة المقدمةة  .9

للحح يي  ومة  بينكةا الحا ةة إلةى المحةادقة علةى قةا وز حمايةة الحةح يي  مة  

 . قبل مجل  النواب العراقي 

يةة إعادة النظر في مسسلة إدالل الحح يي  العراقيي  بال كادة أمةام المحةات  الجنا  .2

العراقية والمحات  الدولية وإعطا ك  ححا ة مطلقة م  المثو  ت ةكود أمةام هةذا 

المحات   ظراً لخ ية اعتباره  اكوداً محتملي  م  قبل األطةراي المختل ةة ومة  
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ولذلك يج  منحك      الح   المقرر ألعضةال . ث  يحبحوز معرضي  لإليذال 

 . لمحافظة على سرية معلوماتك  اللجنة الدولية للحلي  األحمر فيما يتعلق با

يوصةةي الباحةةث بدراسةةة تةةسثير العامةةل السياسةةي علةةى الحةةح يي  العةةراقيي  بعةةد  .2

والعامل المكني  ،والعامل االقتحادي  ،ودراسة العامل اال تماعي  1/0/2002

وهي مجاالا ل  يتناولكةا البةاحثوز فةي  الدراساا االعالميةم  قبل الباحثي  في 

 .حتى هذا الحي   العراق ب  ل معمق

از خضون  سبة تبيرة م  الحةح يي  العةراقيي  الةى الضةغوط وعةدم مقاومتكةا   .0

ممةةا يسةةتدعي قيةةام المنظمةةاا الحةةح ية . يةةنج  عنةةال خلةةلل فةةي العمليةةة اإلعالميةةة 

بتعةداد ميثةاق اةةري صةح ي يعةة   التة ام الحةةح يي  بةالقي  المكنيةةة ويسةك  فةةي 

 .  تح ي ه  على موا كة الضغوط 

ل الضغوط ال بيرة التي تمارسةكا الجكةاا المسةلحة علةى الحةح يي  فةي في ضو .2

العةةراق فةةسز الباحةةث يوصةةي بضةةرورة قيةةام الجكةةاا األمنيةةة بمتابعةةة المجةةرمي  

 .الذي  ارت بوا  را   بحق الحح يي  وتقديمك  الى العدالة 

ال بد م  إصدار ت ريه يضم  حةق الوصةو   ،وفي موا كة الضغوط الح ومية .2

واز توضةه آليةاا لتطبيةق  ،دوز تميي  بةي  مؤسسةة إعالميةة وأخةرى  للمعلومة

فضةالً عة  ضةرورة تةوفر عنحةر العدالةة فةي تو يةه اإلعال ةاا . هذا الت ةريه 

الح ومية واز ال تستخدم قضايا حج  اإلعال اا أو المعلوماا تسةالا للضةغ  

 .على المؤسساا الحح ية والحح يي  

يةةةة علةةةى الحةةةح يي  فةةةي العةةةراق فةةةسز وبخحةةةوص اعتةةةدالاا القةةةواا األمري  .3

الح ومة مطالبة بحماية مواطنيكا ع  طريق منه هذا القواا مة  االعتةدال علةى 

ضةرار النا مةة وتعويع الحح يي  والمؤسسةاا الحةح ية عة  األ ،الحح يي  

 . م  هذا االعتدالاا
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