
احلديث عن معاناة املراأة العراقية وهي تلج ميدان 
العمل ال�سحفي وحتاول جهدها الثبات واال�ستمرار 
ت�ستحق  م�ساألة  النجاحات  واحراز  التقدم  بل  فيه 
اننا  ولوال  الفعالة،  وامل�ساندة  والتقدير  االحرتام 
نعي�ش يف جمتمع �رشقي ذكوري بطبيعته ملا كان 

هناك داع لهذا املو�سوع على االطالق.
معاناتهن،  عن  �ساألن  اللواتي  االخوات  بع�ش 
اخوتهن  معاناة  اإىل  بامل  ينظرن  اليوم  انهن  قلن 
مقربة  العراق  ا�سبح  فقد  معاناتهن،  قبل  الرجال 
موظف  اب�سط  على  ال�سهل  من  و�سار  لل�سحفيني 
حتى  االهانة..  اليه  يوجه  ان  اأو...  حار�ش  اأو  امن 

ان�سحب الكثريون من ميدان العمل ال�سحفي.
بعمل  يحيط  مميزاً  مناخًا  هناك  فان  ذلك  ومع 
املراأة العراقية يف ميدان ال�سحافة، وهذا ال يعني 
اننا ننحاز اإىل ال�سحفية هنا وح�سب فنحن نعلم ان 
املراأة يف عموم ميادين العمل لها معاناتها، لكننا 

على يقني ان معاناة ال�سحفية لها خ�سو�سيتها.
�سحفيات  العراقية  ال�سحافة  يف  عملت  وقد 

�سح  ان  الن�سوي  ال�سحفي  للعمل  اعطني  رائدات 
اول  فثمة  عاليني،  واحرتامًا  مكانة  التعبري 
حقوقية عراقية )�سبيحة ال�سيخ داود(، عملت يف 
املحاماة  ميدان  يف  عملها  جانب  اإىل  ال�سحافة 
والق�ساء، والوزيرة االأوىل يف العراق ال�سيدة نزيهة 
ال�سحافة  يف  عملت  عمرها،  اهلل  اطال  الدليمي 
اي�سًا، وابدعت ال�سيد نعيمة الوكيل وال�سيدة �سالم 
ال  كثرية  اخرى  وا�سماء  جي  كجه  وانعام  خياط 
يت�سع املجال لذكرها ممن �سققن الطريق و�رشبن 
لالجيال  واالبداع  النجاح  يف  الرائعة  االمثلة 
التي قدمت فيما بعد، ولن ان�سى الدكتورة حميدة 
املدينة  ووليدة  املحافظة  العائلة  بنت  �سمي�سم، 
تبدل  الو�سع  امنا  اال�رشف،  النجف  املحافظة 
املو�سوع  هذا  كتابة  ا�ستدعى  مما  كثرياً  اليوم 
واجراء حتقيق تبث من خالله ال�سحفية العراقية 

�سجونها وتذكر وتوؤ�رش معاناتها.
قالت  ال�سحف  احدى  يف  �سكرترية  كاظم  ناجحة 
فيه  تعم  �رشقي  جمتمع  يف  فعاًل  نعي�ش  نحن   -

وحتكمه الثقافة الذكورية، ومن هذا املنطلق وهذه 
الرجل( موقف  )تعني  االآخر  الطرف  يقف  القواعد 

اخل�سومة من املراأة حتى لو فاقته كفاءة.
وعلى املراأة كما تعلمون اعباء كثرية عبء العمل 
بعملها،  والعائلة  الزوج  اقناع  وعبء  املنزيل، 
دونية  نظرة  مقابل  فيه،  واالبداع  عملها  وعبء 
من  افقًا  او�سع  انه  يعتقد  فالزميل  الزمالء  من 
ان  ومع  كثريون.  فيه  يقع  خطاأ  وذلك  زميلته، 
عموم ال�سحفيني العراقيني ال يتمتعون اليوم باي 
نوع من احلماية فان املراأة ب�سبب �سدة ا�ستهدافها 
يجب ان حت�سل على نوع مميز من احلماية ب�سبب 
�سعوبة و�سعها. ومعروف جداً ان الو�سع االمني 
يف  وهناك  جداً،  �سعبًا  املراأة  عمل  يجعل  ال�سيء 
�سار  حتى  حقيقي  جن�سي  متييز  العمل  مواقع 
الذي  ال�سابق  الو�سع  من  بكثري  اأ�سواأ  االآن  الو�سع 
من  بنوع  فيه  تتمتع  كانت  انها  نعرتف  ان  يجب 
احلماية. اما  �سيماء جا�سم العزاوي فهي خريجة 
االآداب  كلية  يف  تلميذة  االآن  وهي  حا�سبات  نظم 
ق�سم علم النف�ش وتعمل يف مذيعة وحمررة اخبار 

ورئي�سة لق�سم التحقيقات يف �سحيفة عراقية.
ومن  االعمال  هذه  كل  بني  توفقني  كيف  �ساألتها 

اين تاأتني بالوقت الدائها؟
قالت - لقد نظمت وقتي بطريقة ت�سمح يل باداء 

عمل اآخر اي�سًا، فهل لديك عمل اآخر؟
وداأبها  العمل  يف  بجديتها  اعجبت  اين  اعرتف 
التي  معاناتها  لها  االخرى  هي  لكنها  ون�ساطها 

حتدثت عنها قائلة:
لقد ا�سبح العمل ال�سحفي واالعالمي االآن �سعبًا 
جداً ب�سبب الو�سع االمني، ونحن غري قادرات على 
ال  امل�سوؤولون  وحتى  املتوترة،  املناطق  دخول 
ي�سمحون لنا بذلك، وهناك التهديدات اليومية التي 
نتلقاها نحن وعوائلنا، وال ن�ستطيع تغطية احلدث 
ال�ساخن، فاالعالميون عمومًا غري حمميني حاليًا 
ومن ي�سقط منهم �سهيداً ال جتد عائلته من يعينها، 
حقوق  حتمي  قانونية  ت�رشيعات  هناك  لي�ست 
االعالمي، وال تظن ان الرجل وحده هو الذي ي�سقط 

�سهيداً فهناك عديدات �سقطن �سهيدات.
اما بالن�سبة للزمالء يف املهنة فهناك من ي�ساعدنا 
ب�سدق واخال�ش وهناك من يبدي امل�ساعدة بنوايا 
�سيئة، واعرتف ان هناك حتر�سًا ولكننا نفلح دائمًا 
قانون حلماية  يكون هناك  ان  ونتمنى  ردعه  يف 
ظاهرة  من  امليادين  جميع  يف  العاملة  املراأة 

التحر�ش من قبل الزمالء اأو االآخرين.
�سنة(   29( الوهاب  عبد  �رشوة  ترى  حني  يف  
مذيعة  وتعمل  املو�سل  من  وحمامية  �سحفية 
تقارير  تقدم  وهي  )العراقية(  هوية  وحتمل 
اخبارية وبرامج تلفزيونية. �رشوة تقول ان جمتمع 
املو�سل جمتمع حمافظ، وقد التهبت االو�ساع يف 
املدينة بعد �سقوط النظام ال�سابق ال�سباب عديدة 
ال جمال ل�رشحها، لكنها و�سعت عراقيل وتهديدات 

خطرية يف وجه املراأة االعالمية.
�سخ�سيًا  انا  اواجهها  التي  املخاطر  تلك  كل  ومع 
وهناك  الالئق.  االجتماعي  التقدير  اجد  ال  اي�سًا، 
بينما  قا�رشة،  نظرة  ايل  ينظر  من  اقاربي  من 
اأين  االخرين  امام  يتباهى  والدي  املرحوم  كان 
العزاء  جمل�ش  غادرت  اين  ت�سدق  وهل  اعالمية، 
الثالث  اليوم  الذي اقيم مبنا�سبة وفاة والدي، يف 
منه الح�رش اإىل اربيل للم�ساركة يف موؤمتر خا�ش 

بحرية ال�سحافة ؟
االحرتام  بعني  ايل  ينظر  زمالئي  من  الكثري 
مرات  عدة  تعر�ست  اين  اعرتف  اين  مع  والتقدير، 
كيف  عرفت  النني  بعد  فيما  انتهى  حتر�ش  اإىل 
ا�سدقاء  اإىل  اجلميع  حولت  وقد  معه،  اتعامل 
اوؤمن بال�سداقة ولدي ا�سدقاء يف  �سادقني فانا 
ميدان االعالم وامليدان القانوين )املحاماة( على 
الرغم من اين اعي�ش يف جمتمع حمافظ و�ساخن يف 
وانا  اعالمية  اين  ادرك جيداً  فانا  االمني،  و�سعه 
احتاج احلوار مع االآخر، خذ مثاًل على ذلك هناك 

العديد من املثقفني املبدعني اعتادوا على ارتياد 
مقاٍه حمدودة ومن ال�سعب على املراأة يف املو�سل 
زميلي  مع  اقتحمها  كنت  لكنني  املقاهي  دخول 
واحاورهم  االذاعي  مايكروفوين  مع  او  امل�سور 
اي�سًا من  اعاين  و�سط ده�ستهم واعجابهم، لكنني 
التدخل البريوقراطي يف عملنا االعالمي، فبع�ش 
حول  ما  م�سوؤول  حماورة  اإىل  احتاج  االحيان 
بانه  فافاجاأ  م�سوؤوليته  دائرة  يف  �ساخن  حدث 
اآتي مبوافقة من املحافظ، وينتهي  يطلب مني ان 
املحافظ،  دائرة  اإىل  وايابي  ذهابي  بني  احلدث 
موافقات  على  االجانب  املرا�سلون  يح�سل  بينما 
فورية لتغطية احلدث واحل�سول على اجابات عن 
احلي  )مغنية  لنا  يقولون  بذلك  وكاأنهم  ا�سئلتهم 
�سنة(   26( البياتي  نور  تو�سح  بينما  تطرب(.  ال 
يف  �سحيفة  يف  التحقيقات  ق�سم  رئي�سة  وا�سط 
وا�سط، مار�ست العمل ال�سحفي بعد �سقوط النظام 
مهنة  انها  فعاًل  اكت�سفت  لقد   - تقول  مبا�رشة. 
العمل  مبتع  نف�سي  امني  كنت  ان  بعد  املتاعب، 

الذي يح�سل عليه  االجتماعي  والتقدير  ال�سحفي 
ق�سم  يف  طالبة  االآن  انا  ال�سحفية،  اأو  ال�سحفي 
من  وا�ستفيد  وا�سط  جامعة  يف  االجنليزية  اللغة 

لغتي يف تطوير عملي وخرباتي وثقافتي.
وتوؤكد نور ،اهلي من امل�سجعني لعملي، لكن اخ�سى 
املحافظة  يف  عام  بوجه  الن�ساء  نحن  نخ�ساه  ما 
ولي�ش يف ميدان العمل ال�سحفي وح�سب، هو عدم 
بناء  يف  العاملة  املراأة  دور  اهمية  البع�ش  تفهم 
الزمالء  موقف  عن  �سوؤالك  *اما  اجلديد.   العراق 
باحرتام،  وتعامل معي  بجدية  �ساعدين  من  فثمة 
وثمة من فكر او قام بالتحر�ش اجلن�سي، وهذا ما 
ارد  دائرة ح�سب علمي ولكنني كنت  ال تخلو منه 
بديبلوما�سية فاذا مل تنجح جلاأت اإىل ا�سلوب اآخر.

ميدان  يف  عملي  ان  لك  اقر   ، اىل  نور  وت�سري 
يل  تقدم  فقد  االآن،  حتى  زواجي  منع  ال�سحافة 
ال�سحافة  اترك  ان  االول  ا�سخا�ش �رشطهم  ثالثة 
رف�ست  الكفوئني  من  انهم  من  الرغم  وعلى 

طلباتهم.

ال�سبب  هي  العمل  جهة  باأن   ، عمر  حنني  ترى 
العاملني يبحثون عن  الكثري من  اأن جتعل  يف 
وهذا  العمل،  من  للهروب  املر�سية  االإجازة 
يعمل  مدير  كل  اأن  لو  ليحدث  يكن  مل  الهروب 
ظروفهم  ويتفهم  موظفيه  من  التقرب  على 
بحيث مينح من لديه ظرف اإجازة وبالتايل لن 
ي�سطر املوظف للذهاب للم�ست�سفيات للح�سول 

على اإجازة مر�سية.
  م�سكلة م�ستفحلة

ظاهرة  اأن  -موظفة-  ه�سام  �سجى  وتوؤكد 
املهني  ال�سمري  لغياب  تعود  الطبية  التقارير 
لدى  العمل  لقيم  ال�سلبية  الثقافة  وانت�سار 
يتحول  الغياب  جعل  مما  املوظفني  بع�ش 
اأنها  م�سيفًة  اجلهات،  من  كثري  يف  لظاهرة 
ان   ، وتقول  عليها.  الق�ساء  ميكن  ال  م�سكلة 
املوظفني  بع�ش  عليها  حت�سل  التي  االإجازات 
مر�سية  دواٍع  وجود  دون  االأطباء  بع�ش  من 
تعترب نوعًا من التجارة بالن�سبة للم�ست�سفيات 

وامل�ستو�سفات اخلا�سة وخداعًا غري مربر.
اأما اأمال اكرم- تعمل يف جمال خدمة العمالء 
 12 من  يقارب  ما  تعمل  كانت  اإنها  فتقول   -
�ساعة يوميا دون احل�سول على اإجازات ب�سبب 
الذهاب الأحد  �سوى  العمل فلم جتد حال  �سغط 
اإجازة  على  واحل�سول  اخلا�سة  امل�ست�سفيات 

مر�سية ملدة اأ�سبوع.
  االأ�سباب والدوافع

يقول د. �سعد البا�سم -االأ�ستاذ بق�سم الدرا�سات 
االجتماعية ، مل تعد ظاهرة ح�سول املوظفني 
فقد  االعتيادي  باالأمر  املر�سية  االإجازة  على 
كنوع  االإجازات  تلك  على  يعتمد  الكثري  اأ�سبح 
نهاية  اإجازة  مع  دجمها  اأو  اال�سرتخاء  من 
االأ�سبوع حتى ي�ستطيع ق�ساء اإجازة بعيداً عن 
بل  االإجازات،  يف  الطبيعي  الر�سيد  ا�ستخدامه 
تعدى ذلك اإىل وجود اإجازات مر�سية تباع عند 

امل�ستو�سفات االهلية.
اإىل  الظاهرة  تلك  انت�سار  اأ�سباب  واأرجع 
حيث  املر�سية  االإجازة  على  احل�سول  �سهولة 
املر�سية  االإجازة  على  احل�سول  يحتاج  ال 
املراكز  اأو  امل�ستو�سفات  الأحد  الذهاب  �سوى 
والبع�ش  يوم،  اإجازة  على  للح�سول  ال�سحية 
للح�سول  اخلا�سة  املعارف  لديه  يكون  قد 

لتلك  الذهاب  دون  من  املر�سية  االجازة  على 
اأو امل�ستو�سفات، لذا حر�ست  املراكز ال�سحية 
الكثري من اجلهات احلكومية حاليا بعدم قبول 
االإجازات املر�سية اإال من م�ست�سفيات حكومية 
ذات موثوقية لتجنب التالعب من قبل البع�ش 
والتمادي يف اأخذ تلك االإجازات غري امل�ستحقة 
املديرين  من  الت�سلط  اأي�سا  البع�ش،  عند 
وامل�سوؤولني فمن املهم جداً معرفة اأن االجازة 
قبل  من  ر�سمية  موافقات  حتتاج  ال  املر�سية 
مفاجئة  تكون  عادة  فهي  املبا�رش،  امل�سوؤول 
املوظفون  عادة  وي�ستخدمها  و�رشورية 
اإعطاء  هروبا من ت�سلط املديرين وتعنتهم يف 
ت�سلط  لذلك  حقوقهم  من  الكثري  املوظفني 
من  الكثري  على  وامل�سوؤولني  املديرين  بع�ش 
املوظفني وحرمانهم من اإجازاتهم الر�سمية اأو 

اال�سطرارية قد يوؤدي باملوظفني اإىل التحايل 
على النظام با�ستخدام تلك االجازات املر�سية 
عو�سا عن االجازات الر�سمية والتي حتتاج يف 

االأ�سا�ش اإىل موافقات ر�سمية من م�سوؤوليهم.
يف�سل  املوظفني  بع�ش  باأن  د.�سعد  ويوؤكد 
خ�سو�سا  واإدخارها  ال�سنوية  االإجازات  توفري 
االإجازات  وا�ستخدام  التقاعد،  موعد  اقرتب  اإذا 
احتياجه  لتعوي�ش  واملر�سية  اال�سطرارية 
االجازات  تلك  فتوفري  واال�ستجمام،  للراحة 
يعطيه خا�سية التعوي�ش املادي اأثناء التقاعد 
لكل اإجازة �سنوية مت االحتفاظ بها، لذا يحر�ش 
بع�ش املوظفني على جتنب ا�ستخدام اجازاتهم 
املر�سية  باالإجازات  وتعوي�سها  ال�سنوية 
اإذا  العمل  بيئة  باأن   ، واأ�سار  واال�سطرارية. 
خلت من احلوافز واملكافاآت املادية واملعنوية 

الروتني اململ  اإىل نوع من  العمل  يتحول ذلك 
�سحذ  املوظف  خاللها  من  ي�ستطيع  ال  الذي 
واجلوائز  املكافاآت  تلك  نيل  �سبيل  يف  الهمم 
فالعمل  لذا  مادية  غري  اأم  مادية  كانت  �سواء 
بيئة  ت�سبح  احلوافز  تلك  عادة من  يخلو  الذي 
بعذر  كان  لو  حتى  فالغياب  للموظف،  طاردة 
اأو  ترقيته  يف  املوظف  على  يوؤثر  لن  �سحي 
من  الكثري  باأن   ، واأ�ساف  ال�سنوية.   عالواته 
يعاب  االهلية  واملوؤ�س�سات  احلكومية  اجلهات 
ان  حيث  التناف�سية  غري  العمل  طبيعة  عليها 
الكثري من املوظفني اأو املوظفات يعي�سون يف 
بيئة عمل م�ستقرة وعالوات م�ستمرة من دون 
تفرقة على اأ�سا�ش مهني اأو امتيازات للمتفوقني 
داخل  فالتناف�ش  متقن،  ب�سكل  عملهم  اأداء  يف 
اأرقى يتطلب  اأف�سل وعمل  العمل لتقدمي جودة 

من امل�سوؤولني خلق تناف�ش �رشيف على اأ�سا�ش 
تقدمي  على  املوظف  يحر�ش  حتى  وا�سح، 
اأنه  اإال  العمل  داخل  وامكانياته  خدماته  جل 
احلكومية  املوؤ�س�سات  من  كثري  يف  ولالأ�سف 
القائم  العمل  روتينية  على  عالوة  واالأهلية 
املوظفني  بني  التناف�ش  من  يخلو  اأي�سا  فهو 
بت�سجيعهم لال�ستمرار يف العمل وااللتزام التام 
لالإجازات  فاجلنوح  واالن�رشاف  باحل�سور 
املر�سية دون عذر حقيقي هو دليل على عدم 
اهتمام املوظف بالعمل وعدم االرتياح املهني 
مت  اإذا  اأنه   ، د.�سعد  واأكد  العمل.   بيئة  داخل 
ازدياد  اىل  اأدت  التي  االأ�سباب  لبع�ش  التعرف 
حملها  غري  يف  املر�سية  االإجازة  ا�ستخدام 
التي  احللول  بع�ش  ن�سع  اأن  ن�ستطيع  فاإننا 
وتخفي�سها  ازديادها  من  احلد  يف  ت�ساهم  قد 
من  التاأكد  فمنها:  اال�ستخدام  من  االأدنى  للحد 
�سحة تلك االإجازات حيث يجب اأن تكون هناك 
ب�سحة  خاللها  من  التاأكد  يتم  وا�سحة  اآلية 
اأو  مفتعلة  غري  واأنها  املر�سية  االإجازات  تلك 
لدى  مثال  هناك  يكون  بحيث  �سحيحة،  غري 
لدى  االإجازات  تلك  الأنواع  ر�سد  املوؤ�س�سة 
البع�ش  بع�سها  مع  اعرتا�سها  وعدم  املوظف 
من خالل �سري تلك االإجازات املر�سية وتوافقه 
املديرين  متابعة  كذلك  البع�ش،  ب�سعها  مع 
لالإجازات فعادة تكون تلك االإجازات املر�سية 
ر�سمية  اأو  اجتماعية  منا�سبات  مع  تتوافق 
املر�سية  االجازة  اأخذ  املوظف  ي�ستطيع  حيث 
واإ�سافتها مع نهاية االأ�سبوع اأو مع االإجازات 
اأو  للم�سوؤول  يكون  اأن  املهم  من  لذا  الر�سمية 
االجازات  تلك  لنوعية  الكاملة  الدراية  املدير 
باأن  مو�سحا  احلقيقي،  وم�سدرها  املر�سية 
وجود بيئة جيدة تكتمل فيها عنا�رش النجاح 
تناف�سية تخلق احلما�ش  بيئة  من خالل توفري 
املتفوقني  وحتفز  وتكافئ  املوظفني  لدى 
تلك  مثل  اأخذ  جتنب  على  املوظف  �ست�سجع 
تقييمه  على  �سيوؤثر  ذلك  باأن  لعلمه  االإجازات 
يجب  لذا  باالآخرين،  مقارنة  وعطائه  العام 
املوظف  اإعطاء  على  كبري  وب�سكل  الرتكيز 
بالعمل  لاللتزام  وت�سجيعه  مكافاأته  املجتهد 
اجلاد والتخلي عن ا�ستخدام االجازات املر�سية 
اإال يف اأ�سيق احلدود وكذلك ت�سجيع املوظفني 
جميعًا باإح�سا�سهم بقيمة ما يقدمون من عمل 

ل�سالح املوؤ�س�سة واملجتمع ب�سكل عام.

 كيف ينظر المجتمع إلى المرأة الصحفية؟
لكونها مهنة المتاعب ...

اإلجازة المرضية.. بين وسيلة للهروب من العمل وتجارة بيع الضمير المهني!
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انت�شرت م�ؤخرا ظاهرة 
الإجازات املر�شية 

ال�همية التي يقبل 
عليها �شريحة من 

امل�ظفني يف قطاعات 
خمتلفة ويزداد الطلب 

عليها قبل م��شم 
الإجازات بف�شل ت�شاهل 

بع�ض الأطباء العاملني 
يف القطاعني احلك�مي 

واخلا�ض مما اأثر ب�شكل 
�شلبي على م�شت�ى 

الأداء ال�ظيفي يف كثري 
من القطاعات. بيئة 

العمل
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