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العراق يف مؤشر حرية الصحافة  العاملي2021

مؤشر حرية الصحافة هو ترتيب سنوي للبلدان تنجزه منظمة مراسلون بال حدود وتنشره بناء 
على تقييم املنظمة لسجل حرية الصحافة يف كل دولة، التقرير مبين على استبيان يرسل إىل منظمات 
متشاركة مع منظمة مراسلون بال حدود منها )14( جمموعة حلرية التعبري يف مخس قارات و)130( 
اإلنسان،  حقوق  يف  ونشطاء  وقانونيي،  وابحثي  صحفيي  إىل  ابإلضافة  العامل،  حول  مراسل 
االستبيان يطرح أسئلة عن االعتداءات اليت طالت صحفيي وإعالميي ابإلضافة إىل املصادر اليت 

تثبت صدور ضغوط على الصحافة احلرة)1(.

يوضح مؤشر 2021، الذي يقيم حالة حرية الصحافة يف 180 دولة ومنطقة سنوايً، أن 
الصحافة -اليت ميكن القول إهنا أفضل لقاح ضد فريوس التضليل اإلعالمي- حمجوبة متاماً أو معاقة 
بشكل خطري يف )73( دولة ومقيدة يف )59( دولة أخرى، واليت متثل جمتمعة )73%( من الدول 

اليت مت تقييمها. 

مت تصنيف البلدان الداخلة يف التقرير على أهنا “سيئة للغاية” أو “سيئة” أو “إشكالية” 
حلرية الصحافة، ويتم حتديدها وفقاً لذلك ابللون األسود أو األمحر أو الربتقايل على خريطة حرية 
املعلومات وزايدة يف  إىل  الناس  تدهور كبري يف وصول  املؤشر  بياانت  تعكس  العاملية،  الصحافة 

العقبات اليت تعرتض التغطية اإلخبارية.

مت استخدام جائحة كوروان كأساس ملنع وصول الصحفيي إىل مصادر املعلومات والتقارير 
امليدانية، هل سيتم استعادة هذا الوصول عند انتهاء الوابء؟ تظهر البياانت أن الصحفيي جيدون 
صعوبة متزايدة يف التحقيق يف القصص احلساسة واإلبالغ عنها، والسيما يف آسيا والشرق األوسط 
وأورواب، كشف مقياس)Trust Edelman( لعام 2021 عن مستوى مقلق من عدم ثقة 
حياولون  الصحفيي  إن  دولة   )28( يف  املشاركي  من   %59 قال  حيث  ابلصحفيي،  اجلمهور 
تعمل  الواقع،  يف  خاطئة،  أهنا  يعرفون  معلومات  عن  اإلبالغ  من خالل  اجلمهور  تضليل  عمداً 
1 -https://ar.wikipedia.org/wiki, 27-8-2021 مت االطالع  بتاريخ.

العراق في مؤشر حرية الصحافة  العالمي2021

د.باسم علي خريسان *

*  أستاذ يف كلية العلوم السياسية- جامعة بغداد.
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التعددية الصحفية والتقارير الصارمة على مكافحة املعلومات املضللة، مبا يف ذلك املعلومات اخلاطئة 
واملضللة.

وقال )كريستوف ديلوار( األمي العام ملراسلون بال حدود إن: “الصحافة هي أفضل لقاح 
ضد التضليل اإلعالمي”، لسوء احلظ، غالباً ما يتم عرقلة إنتاجه وتوزيعه بسبب عوامل سياسية 
وعلى  احلدود  عرب  املضللة  املعلومات  النتشار  واستجابًة  ثقافية،  وأحيااًن  وتكنولوجية  واقتصادية 
املنصات الرقمية وعرب وسائل التواصل االجتماعي، توفر الصحافة أكثر الوسائل فعالية لضمان أن 

يستند النقاش العام إىل جمموعة متنوعة من احلقائق الراسخة)2(.

أواًل: ترتيب الدول يف املؤشر

يف مؤشر 2021، مت العثور على )12( دولة أو )7 %( فقط من )180( دولة يف املؤشر 
اليت تراجعت  أملانيا،  اليت جردت من تصنيفها “اجليد” هي  بيئة مواتية للصحافة، والدولة  توفر 
التغيري يعود إىل تعرض  مرتبتي يف الرتتيب إىل املرتبة )13(، وقالت “مراسلون بال حدود” إن 
عشرات الصحفيي األملان للهجوم من قبل املتطرفي واملؤمني بنظرية املؤامرة خالل االحتجاجات 
ضد القيود الوابئية، ويوضح مؤشر 2021 جناح هنج الدول األسكندانفية جتاه دعم حرية الصحافة، 
وحتتل النرويج املرتبة األوىل يف املؤشر للعام اخلامس على التوايل، على الرغم من شكوى وسائل 
اإلعالم فيها عن عدم قدرهتا الوصول إىل املعلومات اململوكة للدولة حول وابء كوروان، واحتفظت 
فنلندا مبوقعها يف املركز الثاين، بينما تقدمت السويد مرتبة واحدة الستعادة ترتيبها يف املركز الثالث، 
الذي خسرته للدمنارك العام املاضي، وجاء ترتيب دول االحتاد األورويب يف املؤشر على النحو التايل: 

فنلندا 2، السويد 3، الدمنارك 4، هولندا 6، الربتغال 9، بلجيكا 11، أيرلندا 12، أملانيا 
13، إستونيا 15، النمسا 17، لوكسمبورغ 20، التفيا 22، قربص 26، ليتوانيا 28، إسبانيا 
29، فرنسا 34، سلوفاكيا 35، سلوفينيا 36، مجهورية التشيك 40، إيطاليا 41، رومانيا 48، 
برتتيب  مقارنة   ،112 وبلغاراي   ،92 اجملر   ،81 مالطا   ،70 اليوانن   ،64 بولندا   ،56 كرواتيا 
2020، تراجعت اليوانن، مخس مراتب، واجملر ثالثة، وبولندا وسلوفاكيا مبركزين ورومانيا وبلغاراي 
اليت  حدود”،  بال  “مراسلون  وتقول  الرتتيب،  يف  مراتب  ثالث  وتقدمت كرواتيا  واحدة،  مرتبة 
انتقدت سابقاً بلغاراي إن عدداً قلياًل من الصحفيي اجلريئي يتعرضون ابستمرار ليس فقط حلمالت 

2-https://rsf.org/en/2021-world-press-freedom-index-journalism-vaccine-against-
disinformation-blocked-more-130-countries.
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التشهري واملضايقات من قبل الدولة، ولكن أيضاً للرتهيب والعنف)3(.

اثنياً: موقع العراق يف املؤشر

احتل العراق  املرتبة 15 عربياً )163 عاملياً( وهو موقع جاء متأخراً عاملياً وعربياً فضمن 
قائمة الدول العربية احتّلت تونس املرتبة األوىل عربياً )املركز 73 عاملياً(، وجزر القمر الثانية عربياً 
)املركز 84 عاملياً(، وموريتانيا الثالثة عربياً )املركز 94 عاملياً(، والكويت الرابعة عربياً )املركز 105 
 128( عربياً  السادسة  قطر  بينما جاءت  عاملياً(.    107 )املركز  عربياً  اخلامسة  ولبنان  عامليا(، 
عاملياً(، واألردن السابعة عربياً )129 عاملياً( واإلمارات الثامنة عربيا )131 عاملياً( بينما جاءت 

3 - املؤشر العاملي حلرية الصحافة 2021: أملانيا ترتاجع وبلغاراي األسوأ يف أورواب، مت االطالع يف يوم 10-7-2021.
 https://www.almayadeen.net/news/misc/1472736
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والسعودية20   عاملياً(   169 )املركز  19 عربياً  عاملياً( واليمن   168 )املركز   18 عربياً  البحرين 
)املركز 170 عاملياً( وسوراي 21 )املركز  173 عاملياً( وجيبويت  22)املركز 176 عاملياً( يف ذيل 

القائمة)4(.

 وعند البحث يف األسباب اليت جعلت العراق أييت يف مرتبة متاخرة يف املؤشر سوف جند أن 
ذلك يعود ملخاطرة الصحفيون العراقيون حبياهتم عندما يقومون بتغطية االحتجاجات أو التحقيق 
يف الفساد، وتزايدت املخاطر منذ بداية موجة االحتجاجات غري املسبوقة املناهضة للحكومة يف 

تشرين األول 2019.

التوصيات:

ما تزال حرية االعالم يف العراق تعيش حالة من االرتباك وعدم الوضوح والسيما مع عدم وجود . 1
تشريعات قانونية تنظم مدايهتا وحتافظ عليها من االنتهاك االمر الذي يفرض ضرورة تشريع 
القواني املطلوبة لذلك، ابلنحو الذي ال ميس حرية الصحافة ويكون حامياً للنشاط الصحفيي 

من اي اعتداء.

 تقع على نقابة الصحفيي مسؤولية محاية حرية الصحفيي وحرية اإلعالم، مع ذلك ال جند 2. 
حلماية  النقابة  قبل  من  اجلهد  بذل  من  ابملزيد  التوصية  حيتم  مبا  ذلك،  يف  ابرزاً  دوراً  للنقابة 

الصحفيي.

تعد هيئة اإلعالم واالتصاالت اجلهة الرمسية املسؤولة عن تنظيم عمل املؤسسات االعالمية، . 3
لذلك ينبغي العمل على تنظيم العمل االعالمي ابلشكل الذي يعزز من حرية االعالم ومحاية 

الصحفيي.

ال ميكن احلديث عن حرية إعالم مع ضعف دور املؤسسات االمنية والقضائية يف توفري مناخ . 4
امين يفسح اجملال للممارسة مهنة اإلعالم بصورة حرة  وآمنة.

4 -https://arabic.cnn.com/middle-east/article/2021/04/22/press-freedom-index-2021-infographi.
مت االطالع عليه  بتاريخ 27-8-2021


