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 الممخص:  
تيدف الدراسة الى التعرف الى المعوقات التي تواجو عمل الصحافة االستقصائية في العراق         

الدراسات االستكشافية الوصفية التي تيدف الى من وجية نظر محررييا وتندرج ىذه الدراسات ضمن 
اعتمد  جمع الحقائق والبيانات عن ظاىرة عدم وجود معوقات الصحافة االستقصائية العراقية . و 

البحث عمى منيج المسح الذي يتم بموجبو جمع البيانات عن المتغيرات كما توجد في الواقع وذلك من 
خالل استمارة استبيان صممت لتخدم أىداف البحث،  وقد تم اختير عينة عمدية من كتاب التحقيقات 

حفية العراقية  التي االستقصائية في الصحافة العراقية وقد اشتممت العينة عمى اشير المؤسسات الص
تتمتع بشيرة واسعة في الشارع العراقي وحسب احصاءات نقابة الصحفيين العراقيين من حيث القراء 
والمتابعة شممت جريدة الزمان، والمدى ، الصباح، المشرق ، والصحفيين العاممين في شبكة نيريج 

( 2صحفيًا استقصائيًا  بواقع )(  52لمصحافة االستقصائية العراقية وقد بمغت مجموع الكل      )
صحفيين لكل مؤسسة صحفية وقد ركزت الباحثة وحسبما تتمتع بو من خبرة في العمل الصحفي طوال 

( عامًا ركزت عمى ُكتاب الصحافة االستقصائية الفاعمين  ممن لدييم  كتابات استقصائية اثارت 52) 
%( عمى وجود  011المبحوثين  وبنسبة )وتوصمت الدراسة الى  اجماع  الجدل في الشارع العراقي.

%( وعائق محدودية ثقافة العمل  01معوقات قانونية  وان عائق الوصول الى المعمومة جاء بنسبة )
%( من نسبة المبحوثين فيما جاء 01االستقصائي في الوسط الصحفي العراقي فقد جاء بنسبة  )

عالمية من اجيزة الكترونية حديثة بنسبة عدم توفر االمكانات االقتصادية في  المؤسسات االمعوق 
%( من مجموع المبحوثين ، وان عائق نقص التدريب والتأىيل لمتعامل مع صحافة 01مئوية بمغت )

% ، وجاء 81% ( من عدد المبحوثين ووجود معوقات ذاتية  جاء بنسبة 80االستقصاء جاء بنسبة )
 بحوثين . % من اجمالي الم00عائق بيئة العمل فقد جاء بنسبة 

 معوقات، الصحافة االستقصائية، الصحفيين العراقيين(.الكممات المفتاحية: )
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Obstacles to Iraqi investigative journalism from the point of 

view of Iraqi journalists 

Bushra Mohammed Hussein Al Hamdani dr. 

Center for Islamic Research and Studies (Maddah) 

Abstract: 

     The study aims to identify the obstacles facing the work of investigative 

journalism in Iraq from the viewpoint of its editors These studies fall within 

the descriptive exploratory study, which aims to gather facts and data on the 

phenomenon of the lack of obstacles to press the Iraqi Survey. And adopted a 

search on the survey method whereby data variables collection as there are, 

in fact, through a questionnaire designed to serve the objectives of the 

research, was intentional sample of the book surveys the investigations in the 

Iraqi press has been chosen as The sample included months, the Iraqi press 

institutions with a wide reputation in the Iraqi street, according to the Iraqi 

journalists Syndicate statistics in terms of readers and follow-up included the 

newspaper time, and the long, morning, bright, workers Nirij network for 

investigative journalism and Iraqi journalists have reached the total all (25) 

investigative journalist by (5) reporters for each news organization has 

focused researcher as with its experience in journalism over 23 years focused 

on the book of investigative journalism actors who have the writings of the 

survey sparked controversy in the Iraqi street. 

The study reached a consensus respondents and 100% on the existence of 

legal impediments, and unhindered access to the information came (80%) and 

handicap limited work culture survey in the center of the Iraqi journalist 

came by (60%) of the percentage of respondents with a disability lack of 

economic potential came in media institutions of modern electronic devices 

as a percentage of (60%) of the total respondents, and that the barrier lack of 

training and rehabilitation to deal with the press survey came by (48%) of the 

number of respondents and the presence of subjective obstacles came by 

40%, came obstacle ergonomics came by 68% of the total respondents. 

Keywords: (obstacles, investigative journalism, Iraqi journalists). 
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   :مقدمة

صرف، يعتمد  تعرف الصحافة االستقصائية بأنيا مجرد سموك منيجى ومؤسساتى    
عمى البحث والتدقيق واالستقصاء حرصا عمى الموضوعيـة والدقة ولمتأكد من صحة 
الخبر وما قد يخفيو انطالقا من مبدأ الشفافية ومحاربـة الفساد..والتزاما بدور الصحافة 
ككمب حراسة عمى السموك الحكومى..وكوسيمة لمساءلة المسئولين ومحاسبتيم عمى 

 حة العامة..أعماليم خدمة لممصم

ظيرت الصحافة االستقصائية مع بداية تطور مفيوم ودور الصحافة في المجتمع 
واتجاىيا في التركيز والتحرى عن قضايا معينة تحدث في المجتمع، خاصة جوانب 
االنحراف والفساد وليذا ظير نوع جديد من التغطية الصحفية سمى بالصحافة 

 Muckوسمى محررو ىذا المون بـ:  Investigative Journalismاالستقصائية 
Rekers  أو المنقبون عن الفساد. وقد أُطمق ىذا االسم عمى مجموعة الصحفيين الذين

، حين أدى التوسع 0010قادوا حمالت صحيفة ميمة ضد الفساد خاصة عام 
الصناعى السريع بعد الحرب األىمية إلى الكثير من أنواع الظمم وكانت االحتكارات 

   ام، ورأى فييا بعض المراقبين تحالفا غير سديد بين التجارة والسياسةموضع قمق ع
(0  . ) 

مينة "البحث عن المتاعب" وبالنسبة لمن يعمل في الموضوعات  الصحافةو 
تالزمو المتاعب في كل خطوة، بدًءا بالفكرة، مروًرا بتنفيذىا، وانتياء االستقصائية 

بالحفاظ عمى جوىر الموضوع، دون تدخل من إدارة المؤسسة الصحفية ألن إنجاز 
بعكس المدرسة الصحفية التقميدية  الموضوع الُمتعمق يتطمب مااًل أكثر، ومدة أطول.
 بأقل تكُمفة، وأوجز وقت.  التي تقوم عمى إنجاز أكبر عدد من الموضوعات 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%A9
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وفي البيئة العربية فقد ظل ىذا النوع من الصحافة غائبَا بشكل واضح بمفيومو 
 المنيجى والعممي الدقيق والمتعارف عميو في أدبيات مينة الصحافة , رغم التحديات 

التي تواجييا , والبحث عن تقديم ما ىو مختمف لمحفاظ عمى القراء من جية , وضمان 
 ا عمى البقاء في السوق اإلعالمية من جية أخرى .قدرتي

ففي ظل تسيد وسائل اإلعالم المرئية والشبكات اإلخبارية واجية المشيد اإلعالمي بعد 
أن أصبحت المصدر الرئيسي لألخبار عن مختمف األحداث ,ودخول وسائل اإلعالم 

إلعالم التقميدية الجديدة  والتي ساعدت شبكة اإلنترنت عمى وجودىا قد جعمت وسائل ا
خاصة الصحافة المطبوعة أمام تحدى االستمرارية بتقديم ما ىو مختمف ,وىو ما تنبيت 
إليو بعض المؤسسات الصحفية   خاصة الخاصة , فكان تركيزىا عمى العمل 

 ( 5االستقصائي المثير كمادة أن تنافس بيا وسائل االتصال الحديثة . )

نمط من الصحافة بشكل منيجي إال في السنوات فمم تعرف الصحافة العربية ىذا ال
األخيرة من القرن الحالي , وبقدر ىامش الحرية المتاح في كل دولة , مما جعل المشيد 
متفاوتا من بمد إلى آخر ,وربما يرجع ذلك إلى عدة أسباب تتمخص في:  القيود 

ون حق التشريعية المنظمة لمعمل الصحفي واإلعالمي بشكل عام فيما يتعمق بقان
الحصول عمى المعمومات , وعدم توفير المؤسسات الصحفية واإلعالمية البيئة المناسبة 
لمصحفيين لدييا لتنفيذ مشاريع استقصائية , وغياب الصحفي المتدرب بسبب اىمال 
تمك المؤسسات تدريب العاممين لدييا , باإلضافة إلى العقمية التي تتحكم في القائمين 

 ( 2وعدم الرغبة في تقديم ما ىو مختمف . ) عمى أمر ىذه الوسائل

ر وفي العراق يواجو الصحفيين االستقصائيين جممة من المعوقات لمحيمولة دون استمرا
 ىم بميمة البحث عن الحقيقة المعمقة وىو ما يحاول البحث تسميط الضوء عميو  .
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ع الحقائق ينتمي ىذا البحث الى الدراسات االستكشافية الوصفية التي تيدف الى جم
والبيانات المعوقات  التي تعترض طريق تحقيقيا. واعتمد  البحث عمى منيج المسح 
الذي يتم بموجبو جمع البيانات عن المتغيرات كما توجد في الواقع وذلك من خالل 
استمارة استبيان صممت لتخدم أىداف البحث تم توزيعيا عمى عدد من الصحفيين 

 االستقصائي . العراقيين العاممين في المجال

 اهمية البحث 

تتمثل األىمية األكاديمية ليذا البحث في أنو يقدم مدخاًل جديدًا في الدراسات الصحفية 
العربية في موضوع معوقات الصحافة االستقصائية العراقية من وجية نظر المحررين ، 

ازداد الحديث كذلك يقدم ىذا البحث تأصياًل نظريًا لمفيوم الصحافة االستقصائية  التي 
عنيا باعتبارىا أحد أىم سمات االعالم االلكتروني الحديث. كما تتمثل األىمية 
المجتمعية ليذا البحث في تصديو لدراسة ظاىرة يعاني منيا الصحفي العراقي  تتمثل 
في  وجود اكثر من معوق يحول دون  ممارستيم الصحافة االستقصائية في العراق في 

 .لمنطقة العربية بل والعالم اجمع من الصحافة اقباال واسعًا في ا الوقت يشيد ىدا النوع

 مشكمة البحث: 

يسعى ىذا البحث الى اإلجابة عن تساؤل رئيسي وىو ما ىي معوقات ممارسة 
الصحافة االستقصائية في العراق  رغم وجود مناخ متاح ليذا النوع من الصحافة كتعدد 

خذ في االعتبار أننا سنركز عمى إجراء استطالع الصحف والمواقع االلكترونية ، مع األ
رأي عينة من من الصحفيين ممن يمارسون حقًا ىدا النوع من الصحافة اال ان ذلك ال 

 .يحول دون وجود معوقات تمنعيم او تعيق اكمال عمميم بالشكل الصحيح  
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 نوع البحث ومنهجه: 

ينتمي ىذا البحث الى الدراسات االستكشافية الوصفية التي تيدف الى جمع الحقائق 
. ويعتمد الصحافة االستقصائية العراقية والبيانات عن ظاىرة عدم وجود معوقات 

البحث عمى منيج المسح الذي يتم بموجبو جمع البيانات عن المتغيرات كما توجد في 
 ( 8) ان صممت لتخدم أىداف البحث.الواقع وذلك من خالل استمارة استبي

 عينة البحث: 

تتكون عينة البحث من عينة عمدية من كتاب التحقيقات االستقصائية في الصحافة 
العراقية  اختارتيا الباحثة بطريقة عمدية طبقًا لما نراه  من سمات أو خصائص تتوفر 

ىذه العينة لكونيا  في أفراد تمك العينة بما يخدم أىداف البحث. فقد اختارت الباحثة
 تمثل المجتمع الذي يواجو معوقات شتى في ممارسة الصحافة االستقصائية العراقية .

 أدوات تحميل البيانات: 

في إطار منيج المسح تم االستعانة باستمارة استبيان تتضمن المتغيرات التي يمكن من 
الصحافة خالليا معرفة المعوقات التي يوجييا الصحفي العراقي في ممارسة 

االستقصائية . وقد اشتممت تمك االستمارة عمى عدد من األسئمة استيدفت استثارة 
األفراد المبحوثين بطريقة منيجية ومقننة لتقديم حقائق وآراء معينة في إطار البيانات 
المرتبطة بموضوع البحث وأىدافو دون تدخل الباحث في التقرير الذاتي لممبحوثين في 

 . (  2) ىذه البيانات
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 االطار النظري لمبحث

 الصحافة االستقصائية  ةماهي

افة االستقصائية او ما يعرف بصحافة العمق ىذا النوع من الصحافة اختمف في حالص
تحديد تعريفو الباحثون واالكاديميون الذين سعوا لترسيخ مفيوم محدد لمصحافة 

 االستقصائية .

لمصحفيين بأنيا " مجرد سموك منيجي فقد عرفيا ديفيد نابل رئيس المركز الدولي 
ومؤسساتي صرف يعتمد عمى البحث والتدقيق واالستقصاء حرصًا عمى الموضوعية 
والدقة لمتأكد من صحة الخبر وما قد يخفيو انطالقًا من مبدأ الشفافية ومحاربة الفساد " 

. (0 ) 

ريس " انيا فيم يرى مارك ىنتر استاذ االعالم والصحافة االستقصائية في جامعة با
الصحافة التي تشمل كشف امور خفية لمجميور امور إما اخفاىا عمدًا شخص ذو 

 (  7) منصب في السمطة او اختفت صدفة خمف ركام فوضوي من الحقائق .

بأنيا تغطي إخبارية في العمق لمصحافة االستقصائية  ةوتعرفيا المنظمة االمريكي
 (0)تكشف شيئًا ما يريد احد ان يبقيو سرًا .

ويتفق الباحثون عمى ان التحقيق الصحفي االستقصائي ىم عمل صحفي ممنيج يعتمد 
عمى خطوات عممية منظمة ومحسوبة بذات الوقت وال كتفي بسرد المعمومات ونشرىا 
اعتمادًا عمى السمطات الرسمية بل انيا تغور في اعماق الحدث لتكشف خفاياه وقد 

واحدة معزولة ويكشف عن الفساد وسوء  يكشف نمطًا لمشاكل متككرة وليس حادثة
 . ( 0) االدارة واساءة استخدام السمطة 
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 التطور التاريخي لمصحافة االستقصائية

بدأت الصحافة االستقصائية منذ ستينات القرن الماضي  في الواليات المتحدة   
االميركية  من خالل وجود فريق مع الرئيس روزفمت انطمق في حممة ضد الفساد 

االىم في وضع الصحافة  يتكوة ، وفي السبعينات كانت فضيحة ووتر والرش
االستقصائية موضع االىتمام االعالمي حيث دفعت التحريات التي كانت ضمن ىذه 
القضية الى استقالة الرئيس االمريكي نيكسون وعدد من معاونيو من سدة الحكم عام 

. وخالل فترة الستينات انتشرت الصحافة االستقصائية في امريكا بسبب الدعم 0078
ندوق مستقل تمولو المؤسسات واالفراد حيث نجح ىذا الصندوق في المالي بوجود ص

تأسس اتحاد المندوبين  0070مشروعا لتغطيات استقصائية ، وفي عام  01تمويل  
والمحررين االستقصائين  كجية التيدف الى الربح ، وشكل ىذا االتحاد فريق عمل 

حفيين االمريكين في استقصائي حول تغطية الجرائم التي ادت الى اغتيال احد الص
 والية اريزونا .

وحديثا يمكن االشارة الى عدد من االمثمة التي اصبحت تضرب عند االشارة الى 
االستقصاء مثل قيام الصحفي سيمور ىيرش بفضح تفاصيل مذبحة ماي الي في 

وتعذيب المسجونين  0000والكشف عن الترسانة التسميحية إلسرائيل عام  0000فيتنام 
 (01بو غريب .)في سجن ا

 اهمية الصحافة االستقصائية 

 (  00) تنبع اىمية الصحافة االستقصائية من خالل : 

انيا جزء من العمل الرقابي الذي تقوم بو الصحافة لمراقبة اداء الدولة والمؤسسات  – 0
 التابعة ليا .
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 تعد الصحافة االستقصائية ارشيفًا لمجرائم وفضح فساد االنظمة والحكومات – 5
 وانتياكات حقوق االنسان .

 تفتح ابواب التحقيقات في جرائم المال العام والفساد االداري والخروقات القانونية . – 2

تعد الصحافة االستقصائية احد االدوات الميمة لموصول لمحقيقة وكشف  – 8
 الخروقات واالنتياكات دون زيف او مماطمة .

رفع مستوى وعي المواطنين عبر اطالعيم  تساىم في تثبيت الديمقراطية من خالل – 2
عمى مختمف المعمومات الميمة والحقائق وتذكيرىم بأنيم يممكون سمطة محاسبة 

 الحكومة عبر آليات الدستور واالنتخابات . 

 الصحافة االستقصائية في العراق 

فة لم تقف الصحافة العراقية مكتوفة االيدي ازاء التطورات اليائمة التي شيدتيا الصحا
العالمية عامة والعربية خاصة فقد واكبة التطورات الصحفية وفتحت االبواب عمى 
مصرعييا الستقبال النمط الجديد من الصحافة الذي شغل الصحافة العالمية ردحًا من 
الزمن ، وال الفساد بات يمثل مشكمة كبيرة في العراق كما ىو الحال في لعديد من بمدان 

جود عدد من المنظمات حاولت تسميط الضوء عمى ىدا النوع لذا برزت الى الو العالم 
من الصحافة مثل مرصد الحريات الصحفية ومعيد الحرب والسالم ومركز دعم االعالم 

 .العراقي المستقل 

 (  05)وقد اقتصر دور الصحافة االستفصائية في العراق عمى توضيح : 

  ىد االموال والموارد وغياب العدالة  – 0

 اخفاقات المسؤولين واالنظمة الحكومية  – 5
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  الدعوة لتفعيل مبدأ المسألة والمحاسبة  – 2

تأسيس اول شبكة لمصحافة  5100وقد شيدت مدينة السميمانية في آيار من عام 
بجيود نخبة من الصحفيين االستقصائيين ) نيريج (  االستقصائية في العراق 

(  وعممت منذ تأسيسيا   IMSم الدولي ) المحترفين وبدعم من منظمة دعم االعال
عمى توفير الدعم التحريري والمالي واالستشاري لمصحفيين االستقصائيين النجاز 

الموثقة والمدعومة بالمصادر المتعددة تحقيقات معمقة تستند الى البحث عن الحقائق 
 وثيقة الصمة بالموضوع قيد الكشف .

راق في منظمة دعم االعالم الدولي  "ان تأسيس يقول اسامة اليباىبة مدير برنامج الع
ييدف الى ترسيخ عمل الصحافة االستقصائية وىي احدى الخطوات التي نرى الشبكة 

في دعميا وتعزيزىا تعزيزًا لمثقافة والديمقراطية في مجتمع خرج من ازمات وحروب مثل 
 (  02)العراق ويعيش حالة انتقالية نحو الديمقراطية .

ويعمل الصحفيون في العراق دون قانون يحيميم رغم انو من اشد الدول خطورة عمى 
 حياة العاممين في حقل االعالم .

ويضيف اليباىبة : ان الشبكة تأسست من مجموعة من الصحفيين العراقيين الشباب 
 الذين فازوا بجوائز دولية في الصحافة االستقصائية بدعم من المنظمة . 

 تأسيس  مر في العراق عمى شبكة نيريج لمصحافة االستقصائية بل تبعياولم يقتصر اال
شبكة إستقصائية عراقية مستقمة انطمقت من العاصمة بغداد وىي شبكة "تقصي : 

 ( 08)ويغطي عمميا كل محافظات العراق و تدعم الصحفيين العراقيين.
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  عراقية اال ان ورغم كل ما قيل ويقال عن تجاىل الكثيرين لوجود صحافة استقصائية
الصحفيين العراقيين حصدوا جوائز عديدة كأفضل تحقيق صحفي استقصائي في العالم 

ريج لمصحافة أعمنتيا شبكة أربع سنوات متتالية ، وبحسب النتائج التي العربي وأل
االستقصائية في عمان فقد احرزت الصحفية ميالد الجبوري الجائزة االولى الفضل 

ربع سنوات متتالية ، وان وتكرر المشيد نفسو أل 5100لعام  تحقيق صحفي استقصائي
ما يدل عمى نضج العمل الصحفي االستقصائي العراقي والقدرة عمى أندل عمى شيء ف

 (  02) عمل .المعوقات وتحديات التغطية احداث الشارع العراقي وعكس سمبياتو رغم 

 معوقات الصحافة االستقصائية العراقية 

شبكة الصحافة االستقصائية العراقية  ) نيريج ( إلمكانات التي توفرىا عمى الرغم من ا 
بدعم من منظمة دعم االعالم الدولي ، رغم الدعم التدريبي والمالي والتقني بيدف نشر 
ثقافة الصحافة االستقصائية اال ان الصحافة االستصائية في العراق وعمى لسان 

بين محرر وآخر اال انيا صبت جميعيا في  محررييا يشكون من جممة معوقات تبابنت
 ( . 00) قالب المعوقات التي تحول دون اكمال عمميم االستقصائي عمى اكمل وجو 

عمدية مقصودة  دراسة ميدانية بتوزيع استمارة استبيان عمى عينة  ةالباحث توقد أجر 
مف مختمن من المحررين الذين يعممون في حقل التحقيقات الصحفية االستقصائية 

تواجييا الصحافة االستقصائية لمعرفة المعوقات التي  المؤسسات االعالمية العراقية 
التي تتمتع  العراقية  اشير المؤسسات الصحفية. وقد اشتممت العينة عمى العراقية  

في الشارع العراقي وحسب احصاءات نقابة الصحفيين العراقيين من حيث  بشيرة واسعة
ريدة الزمان ، والمدى ، الصباح ، المشرق ، والصحفيين القراء والمتابعة شممت ج

  52)   العاممين في شبكة نيريج لمصحافة االستقصائية العراقية وقد بمغت مجموع الكل 
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( صحفيين لكل مؤسسة صحفية وقد ركزت الباحثة  2بواقع )  (  صحفيًا استقصائيًا 
تاب عامًا ركزت عمى كُ  ( 52) وحسبما تتمتع بو من خبرة في العمل الصحفي طوال 

في كتابات استقصائية اثارت الجدل  لدييم ممن  الفاعمين الصحافة االستقصائية 
 إلى النتائج اآلتية: ةالباحث توقد توصم، الشارع العراقي 

 نتائج الدراسة الميدانية:

 كانت كما يأتي: معوقات الصحافة االستقصائية العراقية أوضحت الدراسة الميدانية أن 

 معوقات قانونية أواًل: 

 ( يوضح آراء أفراد العينة في  العائق القانوني 1جدول رقم )

 نسبتهم المئوية عددهم آراء أفراد العينة في العائق القانوني 

 %111 55 دائماً 

  - أحياناً 

  - ال

 %111 55 المجموع

 

عمى وجود  معوقات قانونية تتركز % 011وبنسبة  اجماع المبحوثين  يوضح الجدول
في عدم توفر قانون يحمي الصحفيين اثناء تعرضيم لمخطر بسبب ضعف قوانين 



 هـ2113-م  0202. لسنة الرابع العدد / الثالثالمجلد  مجلة الدراسات المستدامة . . السنة الثالثة / 

 

 
620 

حماية الصحفيين وقوانين النشر وكثرة القيود المتعمقة بالمعمومات ذات الطابع السياسي 
 .واالمني واالقتصادي 

 عائق الوصول الى المعمومة ثانيًا : 

 (5جدول رقم )

 آراء أفراد العينة في عائق الحصول عمى المعمومة  ونسبتهم المئويةيوضح 

آراء أفراد العينة في عائق الحصول الى 
 المعمومة 

 نسبتهم المئوية عددهم

 % 81 51 دائماً 

 %51 5 أحياناً 

 - - ال

 %111 55 المجموع

  

تبين من خالل الجدول ان عائق الوصول الى المعمومة من اىم العوائق فقد اتفق عميو 
( مبحوث وبنسبة مئوية قدرت  52مبحوث من اجمالي المبحوثين البالغ عدده )(  51) 

% ( من المبحوثين بان عائق الحصول عمى المعمومة 51فيما يرى )% (  01ب ) 
وتمك أكبر مشكمة تواجو  ،االستقصائي يعد احيانًا من معوقات العمل الصحفي 

الصحفي االستقصائي، وىي عدم قدرتو عمى الوصول إلى المعمومات والوثائق، بسبب 
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الياجس الحكومي المتستر بغياب الشفافية، وتغييب المعمومات، حفاًظا عمى "سرية 
لممنع العمل، وأسرار الدولة"، كما يزعم المسئولون الرسميون، وبالتالي يتعرض الصحفي 

من الحصول عمى المعمومة من المنبع، فضاًل عن منعو من الدخول إلى مواقع الحدث، 
 ( . 00في أحيان أخرى. ) 

 محدودية ثقافة العمل االستقصائي بالوسط الصحفيمعوق  :لثاً ثا

 ( 3جدول رقم ) 

 يوضح آراء أفراد العينة في محدودية ثقافة العمل االستقصائي 

محدودية ثقافة العمل آراء أفراد العينة في عائق 
 االستقصائي 

 نسبتهم المئوية عددهم

 %61 15 دائماً 

 %58 7 أحياناً 

 %15 3 ال

 %111 55 المجموع

 

( يبين آراء المبحوثين في محدودية ثقافة العمل االستقصائي في  2جدول رقم )  
%( من نسبة المبحوثين بأنو عائق حقيقي في 01الوسط الصحفي العراقي فقد يرى )

في ظل غياب منيجية العمل الصحفي الُمعمق، بسبب محدودية العمل االستقصائي 
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يني، وعدم وجود التقدير الكافي ثقافة العمل االستقصائي في الوسط الصحفي والم
العراقية االستقصائية ، فيما  ألىميتو، ودوره الكبير في صنع مستقبل جديد لمصحافة

 %( من المبحوثين بعدم وجود ىذا العائق .05وجد )

 عائق عدم توافر اإلمكانات االقتصادية الالزمة ونقص األجهزة رابعًا :

 ( 4جدول رقم )

 عدم توفر االمكانات االقتصادية يوضح آراء أفراد العينة في  

آراء أفراد العينة في عائق عدم توافر اإلمكانيات 
 االقتصادية الالزمة ونقص األجهزة

 نسبتهم المئوية عددهم

 %61 15 دائماً 

 % 51 5 أحياناً 

 %51 5 ال

 %111 55 المجموع

 

 في ( بان عدم توفر االمكانات االقتصادية  8يرى اغمبية المبحوثين وفقًا لجدول رقم )
المؤسسات االعالمية من اجيزة الكترونية حديثة والتي  تشمل )حاسبات ، اجيزة 
تصوير وغيرىا من التقتنيات الحديثة ( معوقًا الداء عمل الصحافة االستقصائية وبنسبة 
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ع المبحوثين فيما تساوت آراء البقية بين احيانًا وال تتوفر %( من مجمو 01مئوية بمغت )
 .%( لكل منيما 51بنسبة )

 نقص التدريب والتأهيل لمتعامل مع الصحافة االستقصائية  :  خامساً 

 (5جدول رقم )

يوضح آراء أفراد العينة في عائق نقص التدريب والتأهيل لمتعامل مع  صحافة 
 االستقصاء  ونسبتهم المئوية

 نسبتهم المئوية عددهم اء أفراد العينة في عائق نقص التدريب والتأهيلآر 

 %48 15 دائماً 

 %41 11 أحياناً 

 % 15 3 ال

 %111 55 المجموع

 

مع صحافة  لمتعامل يعد عائقًا  ( بأن نقص التدريب والتأىيل 2يوضح الجدول رقم ) 
صحفيُا  52 عددىم  % ( من عدد المبحوثين والبالغ80جاء بنسبة )و االستقصاء 
% ( ان التدريب ال 05( من المبحوثين وبنسبة تقدر ب) 2،  فيما رأى ) استقصائيًا 

يعد عائقًا بعد ان كانوا انتظموا في دورات تأىيمية تدريبية  لمعمل االستقصائي  نظمتيا 
 منظمات صحفية عالمية وعربية خارج العراق .
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  سادسًا: معوقات ذاتية

 (  6جدول رقم )

 وضح آراء أفراد العينة في عائق المعوقات الذاتيةي

 نسبتهم المئوية عددهم آراء أفراد العينة في المعوقات الذاتية 

 %41 11 دائماً 

 % 41 11 أحياناً 

 %51 5 ال

 %111 55 المجموع

 

( عن تساوي اراء المبحوثين حول وجود معوقات ذاتية شممت 0كشف الجدول رقم )
ضعف االمكانات المينية لمصحفيين وميميم لمعمل اليومي السيل بسبب تدني رواتبيم 
وضعف امكانات المؤسسات الصحفية وضعف استقالليتيا ، وقد جاءت النسب 

وبنسبة بعدم وجود ىذا العائق % ، فيما اشار خمس من المبحوثين 81متساوية بنسبة 
(51. ) % 
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 : معوقات بيئة العمل  سابعاً 

 بيئة العمل   يوضح آراء أفراد العينة في عائق ( 7جدول رقم )

 نسبتهم المئوية عددهم آراء أفراد العينة في عائق بيئة العمل 

 %15 3 دائماً 

 %51 5 أحياناً 

 % 68 17 ال

 %111 55 المجموع

 

( بان اغمبية المبحوثين ال يجدون عائق في بيئة العمل الذي  7رقم )يوضح الجدول 
يشمل االوضاع السياسية واالمنية المعقدة وغياب الديمقراطية فيم يجدون ان ساحة 

راء بنسبة ه اآلذوقد جاءت ى ،  ة االستقصائية ىي االزمات االمنية والسياسيةفالصحا
 االخرى حول العائق ذاتو . % من اجمالي المبحوثين فيما تفاوت النسب00
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 االستنتاجات

صحافة االستقصائية العراقية ما الاتضح لمباحثة من خالل الدراسة الميدانية لمعوقات 
 يأتي : 

وجود  معوقات قانونية تتركز في عدم توفر قانون يحمي الصحفيين اثناء  - 1
وكثرة القيود تعرضيم لمخطر بسبب ضعف قوانين حماية الصحفيين وقوانين النشر 

 . المتعمقة بالمعمومات ذات الطابع السياسي واالمني واالقتصادي

ان عائق الحصول عمى المعمومة يعد احيانًا من معوقات العمل الصحفي  - 5
وتمك أكبر مشكمة تواجو الصحفي االستقصائي، وىي عدم قدرتو عمى  االستقصائي ،

الوصول إلى المعمومات والوثائق، بسبب الياجس الحكومي المتستر بغياب الشفافية، 
 . وتغييب المعمومات

في ظل غياب منيجية العمل الصحفي ان محدودية ثقافة العمل االستقصائي   – 3
افة الى عدم وجود التقدير الكافي ألىميتو، ودوره الكبير الُمعمق يعد عائقًا حقيقيًا باالض

 . العراقية االستقصائية في صنع مستقبل جديد لمصحافة

عدم توفر االمكانات االقتصادية  في  المؤسسات االعالمية من اجيزة الكترونية   - 4
 حديثة والتي  تشمل )حاسبات ، اجيزة تصوير وغيرىا من التقتنيات الحديثة (  يعد

نقص التدريب والتأىيل  فضال عن نقص احدى معوقات  عمل الصحافة االستقصائية
 . لمتعامل الصحافة االستقصائية وعدم تعامميم مع اجيزة الكترونية حديثة وبرامج متطورة
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وجود معوقات ذاتية شممت ضعف االمكانات المينية لمصحفيين وميميم لمعمل  - 2
وضعف امكانات المؤسسات الصحفية وضعف اليومي السيل بسبب تدني رواتبيم 

 استقالليتيا .

عائق في بيئة العمل الذي يشمل االوضاع السياسية واالمنية المعقدة وغياب  - 0
ية ىي االزمات االمنية الديمقراطية فيم يجدون ان ساحة الصحافة االستقصائ

 . والسياسية

 لتوصياتا

ر االمكانات المادية والتقنية المتطورة لتمكن الصحفي يبضرورة توف نوصي -
 .االستقصائي من اداء عممو عمى اكمل وجو العراقي 

تفعيل قوانين حماية الصحفي وحرية النشر والتعبير في العراق ب كما نوصي -
باالضافة الى تكثيف الدورات التدريبية لمكوادر الصحفية كافة لنشر صحافة 

 االستقصاء في العراق .
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 المصادر

أسماء حسين حافظ: تكنولوجيا االتصال اإلعالمي التفاعمي في عصر الفضاء   – 0
 .5112االلكتروني المعموماتي الرقمي، القاىرة، الدار العربية لمنشر والتوزيع، 

الصحافة االستقصائية مدخل نظري وتطبيقي عممية ، البرنامج االنمائي لالمم  - 5
 .المتحدة ، العراق 

الصحافة االستقصائية ، معيد الصحافيين المحترفين الجامعة المبنانية األميركية   - 2
بالتعاون مع مركز قناة الجزيرة اإلعالمي لمتدريب والتطوير الدوحة قطر ، مارس  –

5110   . 

 : صحفي ولكنيا تتطمب الكثير ، انظرالصحافة االستقصائية ىي جوىر العمل ال - 8     

    _http://www.themedianote.com/new   2تاريخ المشاىدة ، االثنين 
/0/5100 . 

بشرى حسين الحمداني التغطية الصحفية االستقصائية تحقيقات عابرة لمحدود ،  -2
 . 5105دار اسامة لمنشر، عمان ، 

حرية االطالع عمى المعمومات والصحافة االستقصائية ، دليل لمصحفيين العرب  - 0
 .5117الثاني ، لندن ، تشرين 

سامان نوح ، بوابة االستقصاء الصحفي المنياج التدريبي لمشبكة العراقية  - 7  
 . 5102االستقصائية )نيريج ( ، السميمانية ، 
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عبد الحميم حمود ، الصحافة االستقصائية الفضيحة الكبرى ، مركز الدراسات  -0     
 .  5101والترجمة ، بيروت ، 

،  انعكاس حالة االحتالل عمى حرية اإلعالم ، حالة عبد الوىاب بدرخان  - 0
أفغانستان والعراق، بحث منشور في كتاب اإلعالم العربي في عصر المعمومات، أبو 

 .5110ظبي )اإلمارات(، مركز اإلمارات لمدراسات والبحوث اإلستراتيجية، 

، دار  عيسى عبد الباقي ،الصحافة االستقصائية أطر نظرية ونماذج تطبيقية - 01 
 .   5102العموم لمنشر والتوزيع ،مصر ،

رسالة ماجستير ،  الصحافة االستقصائية في العراق" ،  ، نفراس حسين الياسي  - 00
 .  5105جامعة بغداد ، كمية االعالم ، 

عمى درب الحقيقة، دليل أريج لمصحافة العربية  مارك ىنتر ونمز ىاتسون،  - 15     
 .5110طبعة، عمان، المكتبة الوطنية، االستقصائية، بدون 

 (   IMSاريع منظمة)مقابمة أجرتيا الباحثة  مع السيد اسامة اليباىبة مدير مش  - 02
 .5100/ 0/ 02العراق لمصحافة االستقصائية في مدينة السميمانية بتاريخ  في 

لمصحافة  مقابمة مع الصحفي االستقصائي والمشرف عمى شبكة نيريج – 08
 . 5100/ 0/ 00في السميمانية بتاريخ  سامان نوح  االستقصائية العراقية

 05/ 52تاريخ مقابمة مع الصحفية االستقصائية العراقية  خمود العامري ، بغداد  – 02
/5102 . 

 5/ 05مقابمة مع الصحفية االستقصائية العراقية ،  ميادة داود ، بغداد ، بتاريخ  – 00
 /5100 . 


