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استطالع آراء الصحفيين واالعالميين حول واقع
 عمل هيئة االعالم واالتصاالت

متهيد:
واجهت هيئة االعالم واالتصاالت حنوال هاما وال سيما بعد عام 2003، اذ اخذت تتأثر مبتغريات 
البيئة السياسية واالجتماعية، فضال عن املشكالت واالطر القانونية املتعلقة ابلعمل الصحفي يف العراق، ويف 
السياق حنو توفري بيئة قانونية آمنة للعمل الصحفي يف العراق، تستهدف هذه الورقة معرفة رأي الصحفيي 
العاملي يف املؤسسات اإلعالمية على اختالف أنواعها وتوجهاهتا تعامل هيئة االعالم واالتصاالت بوصفها 

جهة رقابية على عملهم. 
الصحفيي عن واقع وعمل هيئة  احلالية على دراسة مسحية مشلت تصورات وآراء  الورقة  اعتمدت 

االعالم واالتصاالت يف العراق.
منهجيا اعتمدت الدراسة امليدانية على استبانة الكرتونية تكونت من )7( أسئلة وجهت إىل 359 
صحفيا، مت الوصول إليهم عن طريق العينة املتاحة يف عموم احملافظات، بوصفهم ممثلي عن شرحية الصحفيي 

العراقيي.

جمال ختصص الصحفيني
لغرض التعرف على جمال ختصصات الصحفيي يف االعالم مت توجيه سؤال هبذا الشأن، وقد افاد حنو 
)99( صحفيا أبهنم مقدمي برامج، و)88( هم حمرريًن، و)82( منهم مراسلون، و)64( مصورون، و)15( 

خمرجي، و)11( اخرون توزعوا بي موظفي اعالم يف دوائر الدولة وبي خرجيي كليات االعالم.
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الشكل )1( يبني ختصص الصحفيني

 

 
 مجال تخصص الصحفيين

 ،لغرض التعرف على مجال تخصصات الصحفيين في االعالم تم توجيه سؤال بهذا الشأن     
( منهم مراسلون، 82( هم محرريًن، و)88و) ( صحفيا بأنهم مقدمي برامج،99نحو ) وقد افاد

( اخرون توزعوا بين موظفين اعالم في دوائر 11( مخرجين، و)15( مصورون، و)64و)
 الدولة وبين خريجي كليات االعالم 

 ( يبين تخصص الصحفيين1الشكل )
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وسائل االعالم
عرب السؤال الثاين عن نوع وسيلة االعالم اليت يعملون هبا، فقد افادت اإلجاابت على النحو االيت، 
اذ تبي أن )149( صحفيا هم من العاملي يف االعالم االلكرتوين، يقابلهم )124( صحفيا من العاملي 
يف وسائل اعالم مرئية، وبعدد )55( هم من العاملي يف وسائل أعالم املقروءة، وأخريا )31( صحفيا من 

العاملي يف جمال االعالم املسموع.
جاء االعالم االلكرتوين ابملرتبة األوىل الن اغلب اإلعالميي يلجؤون اليه خشية من اغالق وسائل 
االعالم األخرى أبوامر من قبل هيأة االعالم واالتصاالت او غريها من القيود اليت تفرض على وسائل االعالم 

غري االلكرتونية.
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الشكل )2( يبني وسيلة االعالم

عبر السؤال الثاني عن نوع وسيلة االعالم التي يعملون بها، فقد افادت اإلجابات على      
( 124هم من العاملين في االعالم االلكتروني، يقابلهم ) ( صحفيا149اذ تبين أن ) ،النحو االتي

( هم من العاملين في وسائل أعالم 55صحفيا من العاملين في وسائل اعالم مرئية، وبعدد )
 ( صحفيا من العاملين في مجال االعالم المسموع 31قروءة، وأخيرا )الم

جاء االعالم االلكتروني بالمرتبة األولى الن اغلب اإلعالميين يلجؤون اليه خشية من      
اغالق وسائل االعالم األخرى بأوامر من قبل هيأة االعالم واالتصاالت او غيرها من القيود 

 م غير االلكترونية التي تفرض على وسائل االعال

 وسيلة االعالم( يبين 2الشكل )
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املعوقات اليت تواجه العاملني يف وسائل االعالم
عند سؤال الصحفيي عن أبرز املعوقات اليت يتعرض هلا العاملي يف وسائل االعالم جاءت اإلجاابت 

على النحو االيت:
تبي ان )184( صحفيا اجابوا ان املؤسسات اليت يعملون فيها تعاين من ضغوطات سياسية لتغيري 
احملتوى اإلعالمي الذي يتم بثه إىل اجلمهور. يلها اهناء خدمات مفاجئة للعاملي يف وسائل اعالم بعدد بلغ 
)100( صحفيا، كما تبي تتم عرقلة التغطية وأداء املهام الصحفية بـعدد بلغ )99( صحفيا، و)84( صحفيا 
اجابوا يتم احتجاز واعتقال صحفيي من العاملي يف املؤسسات اإلعالمية، وهناك )69( صحفيا اجابوا أبن 
يتم التهديد أبغالق وسائل االعالم، واخريا )45( صحفيا اجابوا أبن وسيلة االعالم اليت يعملون هبا تعرضت 
اىل االغالق. بينما ذهب البعض اىل ذكر معوقات أخرى متثلت بـ )ضعف الدعم املايل( الذي يلعب دور 

كبري يف دميومة وسائل االعالم.
نالحظ ان اغلب وسائل االعالم غري مستقلة وغري حيادية ذلك يعود اىل الضغط السياسي الذي تلعبه 

القوى السياسية لتغيري احملتوى اإلعالمي مبا يتالءم مع مصاحلهم السياسية.
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الشكل )3( يبني املعوقات اليت تواجه الصحفيني

عند سؤال الصحفيين عن أبرز المعوقات التي يتعرض لها العاملين في وسائل االعالم جاءت 
 اإلجابات على النحو االتي:

يعملون فيها تعاني من ضغوطات ( صحفيا اجابوا ان المؤسسات التي 184تبين ان )     
سياسية لتغيير المحتوى اإلعالمي الذي يتم بثه إلى الجمهور  يلها انهاء خدمات مفاجئة 

( صحفيا، كما تبين تتم عرقلة التغطية وأداء المهام 100للعاملين في وسائل اعالم بعدد بلغ )
اعتقال صحفيين من ( صحفيا اجابوا يتم احتجاز و84( صحفيا، و)99الصحفية بـعدد بلغ )

( صحفيا اجابوا بأن يتم التهديد بأغالق وسائل 69) ، وهناكاإلعالميةالعاملين في المؤسسات 
( صحفيا اجابوا بأن وسيلة االعالم التي يعملون بها تعرضت الى 45االعالم، واخيرا )

ي ضعف الدعم المالي( الذ)االغالق  بينما ذهب البعض الى ذكر معوقات أخرى تمثلت بـ 
 يلعب دور كبير في ديمومة وسائل االعالم 

نالحظ ان اغلب وسائل االعالم غير مستقلة وغير حيادية ذلك يعود الى الضغط السياسي       
 الذي تلعبه القوى السياسية لتغيير المحتوى اإلعالمي بما يتالءم مع مصالحهم السياسية 

 ( يبين المعوقات التي تواجه الصحفيين3الشكل )
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 غرامات مالية اغالق تهديد باغالق

االنتهاكات اليت تعرض هلا الصحفيني
عند سؤال املستطلعي عما اذا كانوا قد تعرضوا اىل انتهاكات من قبل هيئة االعالم واالتصاالت ام 
ال؟ فقد أفاد حنو )264( صحفيا اهنم مل يتعرضوا إىل انتهاك بسبب اهليئة، وافاد حنو )95( ابهنم تعرضوا اىل 
انتهاك بسبب هيئة االعالم واالتصاالت، وعند سؤاهلم عن االنتهاكات اليت تعرضوا هلا فقد ذكروا اغلقت 
اهليئة عدد من وسائل االعالم وألسباب عدة كان اغلبها فرض الغرامات الكبرية على هذه الوسائل مما يؤدي 
إىل اغالقها وتسريح العاملي فيها، والبعض االخر أشار اىل ادارهتا بتغيري احملتوى اإلعالمي لوسيلة االعالم 
اليت يعملون هبا وهذا من خالل تدخلها يف حلقات الربانمج وعدم السماح للمواطني إببداء آراءهم ابألحزاب 

السياسية.
كما ذكر بعض الصحفيي ان اهليئة ال تتعاطى مع وسائل االعالم وال جتيب على تساؤالهتم ومتنع 
احلديث عنها ومن يتجاوز هذه احلدود هتدد بسحب الرخصة واملنع من التغطية، اما القسم األخري فقد ذكروا 
قيام اهليئة إبصدار أوامر حلجب مواقع التواصل االجتماعي كـ فيسبوك وتويرت خالل فرتة احتجاجات تشرين.
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الشكل )4( يبني االنتهاكات اليت يتعرض هلا الصحفيني

ة االعالم قد تعرضوا الى انتهاكات من قبل هيئ عما اذا كانوا مستطلعينعند سؤال ال     
 ،ةلم يتعرضوا إلى انتهاك بسبب الهيئانهم  صحفيا (264)نحو  فادواالتصاالت ام ال؟ فقد أ

االتصاالت، وعند سؤالهم عن ة االعالم وبانهم تعرضوا الى انتهاك بسبب هيئ( 95) وافاد نحو
الهيئة عدد من وسائل االعالم وألسباب عدة  اغلقتاالنتهاكات التي تعرضوا لها فقد ذكروا 

كان اغلبها فرض الغرامات الكبيرة على هذه الوسائل مما يؤدي إلى اغالقها وتسريح العاملين 
سيلة االعالم التي يعملون فيها، والبعض االخر أشار الى ادارتها بتغيير المحتوى اإلعالمي لو

بها وهذا من خالل تدخلها في حلقات البرنامج وعدم السماح للمواطنين بإبداء اراءهم 
 باألحزاب السياسية 

كما ذكر بعض الصحفيين ان الهيئة ال تتعاطى مع وسائل االعالم وال تجيب على      
تساؤالتهم وتمنع الحديث عنها ومن يتجاوز هذه الحدود تهدد بسحب الرخصة والمنع من 

لحجب مواقع التواصل  أوامرالتغطية، اما القسم األخير فقد ذكروا قيام الهيئة بإصدار 
 يتر خالل فترة احتجاجات تشرين االجتماعي كـ فيسبوك وتو

 ( يبين االنتهاكات التي يتعرض لها الصحفيين4الشكل )
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قانون سلطة االئتالف املؤقتة رقم )65(
تضمنت الدراسة سؤال الصحفيي/ات اذا ما كانوا قد اطلعوا على امر سلطة االئتالف املؤقتة رقم 
65 الذي تعمل وفقه هيئة االعالم واالتصاالت، فقد افاد حنو )292( من املستطلعي اهنم مل يطلعوا على 
االمر، بينما أفاد حنو )67( اطلعوا على امر سلطة االئتالف املؤقتة رقم 65، كما مت سؤال املطلعي على 
امر سلطة االئتالف اذا كان لديهم اعرتاض على االمر او اهنم يرونه مناسب فقد ذكروا ان اهليئة صالحياهتا 
تكون مبراقبة اخلطاب اإلعالمي وكذلك تنظيم عمل وسائل االعالم، ويف الظاهر هي مستقلة لكن الواقع يبي 

اهنا أداة طيعة بيد السلطة.
قانون هيئة االعالم واالتصاالت  الربملان على تعديل مشروع  الصحفيي/ات إن يعمل  يفضل بعض 
ليلغى هبا أمر سلطة االئتالف الذي كتب بعجالة وبوقت خيتلف عن الوقت الذي نعيشه حاليا، والبعض األخر 
من الصحفيي بينوا انه ليس للهيئة حق يف اغالق وسائل االعالم وطالبوا أن يعاد تشكيل وزارة االعالم كوهنم 
ال يعلمون ما هو الربط بي السلكي والالسلكي وخدمات الربط وما اىل ذلك يف ظل وجود وزارة االتصاالت.
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الشكل )5( يبني االطالع على امر سلطة االئتالف املؤقتة املرقم 65

تضمممنت الدراسمممة سمممؤال الصممحفيين ات اذا مممما كمممانوا قممد اطلعممموا علمممى امممر سممملطة االئمممتالف      
( مممممن 292الممممذي تعمممممل وفقممممه هيئممممة االعممممالم واالتصمممماالت، فقممممد افمممماد نحممممو ) 65المؤقتممممة رقممممم 

( اطلعمممموا علممممى امممممر سمممملطة 67المسممممتطلعين انهممممم لممممم يطلعمممموا علممممى االمممممر، بينممممما أفمممماد نحممممو )
، كمممما تمممم سمممؤال المطلعمممين علمممى اممممر سممملطة االئمممتالف اذا كمممان لمممديهم 65االئمممتالف المؤقتمممة رقمممم 

اعتمممراض علمممى االممممر او انهمممم يرونمممه مناسمممب فقمممد ذكمممروا ان الهيئمممة صمممالحياتها تكمممون بمراقبمممة 
الخطمماب اإلعالمممي وكممذلك تنظمميم عممممل وسممائل االعممالم، وفممي الظممماهر هممي مسممتقلة لكممن الواقمممع 

 يبين انها أداة طيعة بيد السلطة 

يفضممممل بعممممض الصممممحفيين ات إن يعمممممل البرلمممممان علممممى تعممممديل مشممممروع قممممانون هيئممممة االعممممالم 
واالتصممماالت ليلغمممى بهممما أممممر سممملطة االئمممتالف المممذي كتمممب بعجالمممة وبوقمممت يختلمممف عمممن الوقمممت 

والمممبعض األخمممر ممممن الصمممحفيين بينممموا انمممه لمممي  للهيئمممة حمممق فمممي اغمممالق  ،المممذي نعيشمممه حاليممما
شمممكيل وزارة االعمممالم كمممونهم ال يعلممممون مممما همممو المممربط بمممين وسمممائل االعمممالم وطمممالبوا أن يعممماد ت

 السلكي والالسلكي وخدمات الربط وما الى ذلك في ظل وجود وزارة االتصاالت 

 65( يبين االطالع على امر سلطة االئتالف المؤقتة المرقم 5الشكل )
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االطالع على قانون هيئة االعالم واالتصاالت
عند السؤال حول رأي الصحفيي/ات حول مشروع قانون هيئة االعالم واالتصاالت اذا ما اطلعوا عليه 
ام ال؟ افاد حنو )256( من املستطلعة ارائهم من الصحفيي اهنم مل يطلعوا على مشروع القانون، يقابلها حنو 
)103( أهنم اطلعوا على مشروع القانون أعاله، وحي مت سؤال املستطلعي عليه حول رأيهم مبشروع القانون 
وما هي مالحظاهتم عليه فقد الحظنا تنوع االراء بي مؤيد ومعارض له، فمنهم رأى انه حباجة اىل تعديل يف 
بعض فقراته، والبعض االخر ذكر انه حيجم حرية االعالم وال خيدمها، وطالب اخرون بضرورة تعديل كافة 
فقراته ملا متنحه من صالحيات للهيئة يف تقييد حرية العمل الصحفي واغالق وسائل اعالم وحىت منع من 

التغطية.
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الشكل )6( يبني االطالع على قانون هيئة االعالم واالتصاالت

صحفيين ات حول مشروع قانون هيئة االعالم واالتصاالت اذا ما عند السؤال حول رأي ال     
( من المستطلعة ارائهم من الصحفيين انهم لم يطلعوا على مشروع 256اطلعوا عليه ام ال؟ افاد نحو )

( أنهم اطلعوا على مشروع القانون أعاله، وحين تم سؤال المستطلعين 103القانون، يقابلها نحو )
ع القانون وما هي مالحظاتهم عليه فقد الحظنا تنوع االراء بين مؤيد عليه حول رأيهم بمشرو

ومعارض له، فمنهم رأى انه بحاجة الى تعديل في بعض فقراته، والبعض االخر ذكر انه يحجم 
حرية االعالم وال يخدمها، وطالب اخرون بضرورة تعديل كافة فقراته لما تمنحه من صالحيات 

 الصحفي واغالق وسائل اعالم وحتى منع من التغطية للهيئة في تقييد حرية العمل 

 ( يبين االطالع على قانون هيئة االعالم واالتصاالت6الشكل )

 
 

 

 

 

 

265 

103 

 نعم

 ال

رقابة هيئة االعالم واالتصاالت على وسائل االعالم
ملعرفة ما اذا كانت وسائل االعالم اليت يعمل هبا الصحفيي خاضعة إىل رقابة هيئة االعالم واالتصاالت 
ام ال فقد افاد حنو )253( ابهنم يعملون يف وسائل االعالم خاضعة لرقابة اهليأة، وحنو )106( من املستطلعي 

ابهنم يعملون يف وسائل اعالم غري خاضعة لرقابة اهليئة.
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الشكل )7( يبني رقابة هيئة االعالم واالتصاالت على وسائل االعالم

 رقابة هيئة االعالم واالتصاالت على وسائل االعالم
كانت وسائل االعالم التي يعمل بها الصحفيين خاضعة إلى رقابة هيئة االعالم  لمعرفة ما اذا

( بانهم يعملون في وسائل االعالم خاضعة لرقابة الهيأة، 253واالتصاالت ام ال فقد افاد نحو )
 ( من المستطلعين بانهم يعملون في وسائل اعالم غير خاضعة لرقابة الهيئة 106ونحو )

 ة هيئة االعالم واالتصاالت على وسائل االعالم( يبين رقاب7الشكل )

 
 

 الخالصة:
االعالم  هيئةع المشكالت التي يعاني منها الصحفيين مالحظ مدى الميدانية يمن خالل الدراسة 

خالل ضغط القوى السياسية على وسائل االعالم   وهذه الصعوبات تتجلى من في نقل الحقائق
الحظ عدم اطالع الصحفيين ات على ي، ومن جانب اخر من خالل الهيئة في غالب االحيان

القوانين التي تعنى بعملهم مما يؤدي الى ضياع حقوقهم وعدم معرفتهم بالحقوق والواجبات 
التي تحميهم وفق القانون، وهذا ما يدعو الى تكثيف الجهود في سبيل تثقيف الصحفيين ات 

 قانونياً 

 

 

 

70% 

30% 

 رقابة هيئة االعالم واالتصاالت على وسائل االعالم
 كال نعم

اخلالصة:
من خالل الدراسة امليدانية يالحظ مدى املشكالت اليت يعاين منها الصحفيي مع هيئة االعالم يف 
نقل احلقائق. وهذه الصعوابت تتجلى من خالل ضغط القوى السياسية على وسائل االعالم من خالل اهليئة 
يف غالب االحيان، ومن جانب اخر يالحظ عدم اطالع الصحفيي/ات على القواني اليت تعىن بعملهم مما 
يؤدي اىل ضياع حقوقهم وعدم معرفتهم ابحلقوق والواجبات اليت حتميهم وفق القانون، وهذا ما يدعو اىل 

تكثيف اجلهود يف سبيل تثقيف الصحفيي/ات قانونياً.
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التوصيات:
مواجهة 	  اجل  من  التضامن  من  حالة  إلجياد  الصحفية  والتجمعات  واملنظمايت  النقايب  العمل  احياء 

الضغوطات السياسية اليت تتعرض هلا وسائل االعالم لتغيري خطاابهتا او حمتواها.
تشريع او تعديل قواني تضمن االمن الوظيفي للصحفيي.	 
الصحفية 	  التغطيات  بعرقلة  املتسببي  وحماسبة  الصحفي  العمل  حرية  حلماية  بواجبها  السلطات  قيام 

امليدانية، من خالل اقرار قرارات يف جملس الوزراء تعاقب من يرتكب هذا اخلرق الدستوري.
على هيئة االعالم واالتصاالت التفكري يف االمن الوظيفي للصحفيي العاملي يف وسائل االعالم اليت 	 

تنوي اهليئة فرض غرامات مالية عالية عليها، او اغالقها، ما يتسبب بتسريح العديد من العاملي فيها، 
وذلك من خالل التنسيق مع اجلهات املختصة هبذا االمر.

على هيئة االعالم واالتصاالت تفعيل ما جاء يف عقود شركات االتصاالت، واعتماد مبدأ العدالة يف 	 
توزيع االعالانت لوسائل االعالم، والرتكيز على الوسائل املستقلة خللق دميومة مالية هلذه الوسائل.

على جملس النواب العراقي نشر مقرتح قانون هيئة االعالم واالتصاالت، ومناقشته مع اصحاب املصلحة 	 
املباشرة قبل تعديله، ونشر فقرات التعديل بشفافية قبيل اقراره.

اهليئة 	  يدعو  وهذا  واالتصاالت،  االعالم  هيئة  لرقابة  خاضعة  وسائلهم  أن  يعتقدون  الصحفيي  معظم 
لتوضيح مهامها من هذه الرقابة، بدال من أشعار الصحفيي أبهنم يف جو بوليسي ورقايب، يتناىف مع حرية 

التعبري املكفولة دستوراي.


