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ملف الصحافة والناس
بعد سقوط النظام يف  4/9شهد الواقع االعالمي فورة غير مسبوقة (صحف ،مجالت ،فضائيات) واتسعت الفورة
افقيا وعموديا ليحمل اخلطاب االعالمي اجلديد منظومة سياسية وفكرية جديدة أدهشت القارئ العادي الذي تعود
لغة اخلطاب الواحد شكال ومضمونا ،ومتيز املشهد اجلديد بتحوالت متنوعة فيما يتعلق بعالقته مع القارئ ،سلبا
وايجابا(.املدى) أعدت هذا امللف الذي يلقي الضوء على اشكالية العمل الصحفي وعالقته بالقارئ العراقي اجلديد:

هـل يـقـــــــرأ الـعـــــــراقــيـــــــون صـحـفـهــم؟

وجهة نظر

نموذج نقابة صحفية

زيادة يف أعداد الصحف ونقص يف عدد القراء!
بغداد  -علي املالكي
تـتميـز الدولـة العـصريـة ،بوجـود صحـافة
حــرة فيهـا ،ومتـارس بــالفعل دور الـسـلطـة
ال ـ ــرابعـ ــة الـ ــى جـ ــانــب بقـيـ ــة الـ ــسل ـطـ ــات
خـ ـص ـ ــوص ـ ــا يف ال ـ ــدول الـ ـ ــدميق ـ ــراط ـي ـ ــة،
ومت ــارس وظـيفـته ــا يف ال ــرق ــاب ــة والـنق ــد
الهادف والتقـومي ،ووسيلة حضـارية يعول
علــيه ـ ــا يف ت ـ ــوجــيه اجلــمه ـ ــور وال ـت ـ ــداول
الـسـلمـي للــسلـط ــة ويف عمـليــات االصالح
التي حتتـاجها مفـاصل الدولـة واجملتمع،
فهـل استـط ــاعت الـصحــافــة الع ــراقيــة ان
تـ ـص ــبح وس ــيلـ ـ ــة اتـ ـصـ ـ ــال وت ـ ـ ــواصل بــني
امل ـ ــواطـنـني وادارة ال ـ ــدول ـ ــة؟ م ـ ــا طـبــيع ـ ــة
العالقــة بـني اجلـمهــور والـصحــافــة؟ ومــا
حقيقـة املشهـد الصحفي يف عـراق اليوم؟
هل يقرأ العراقيون صحفهم؟

قوس قزح ..ولكن

ي ـتـ ـ ـســم املـ ـ ــشهـ ـ ــد الـ ـصـحف ــي يف العـ ـ ــراق
بـ ــالـتـ ــزايـ ــد الـكـمــي لل ـصـحف ال ـصـ ــادرة،
عشرات من الصحف اليومية واالسبوعية
واجملالت مـنهـا مـا هـو مـسـتقل ومـنهـا مـا
ه ــو ح ــزبـي يعـب ــر عـن وجه ــة نـظـ ــر جه ــة
سـيــاسـي ــة ،صحف ديـنـيــة وعــامــة وادبـيــة
وف ـن ـيـ ـ ــة وعل ـم ـي ـ ــة وري ـ ــاض ـي ـ ــة ون ـ ـس ـ ــوي ـ ــة
واقـت ـص ـ ــادي ـ ــة ،اض ـ ــاف ـ ــة ال ـ ــى ال ـ ــدوري ـ ــات،
وصـحـف مـحـل ـ ـي ـ ـ ـ ـ ــة تـع ـ ـن ـ ـ ـ ـ ــى ب ـ ـ ـ ـش ـ ـ ـ ـ ــؤون
احملـافظـات ..وميـكن للبـاحث ان يـصنفهـا

كـيفـم ــا شـ ــاء ،وميكـن ان ن ـسـتـم ــر فـنق ــول
وهـ ـن ـ ـ ـ ــاك صـحـف ومـجـالت تـ ـ ـص ـ ـ ـ ــدره ـ ـ ـ ــا
م ــؤس ـس ــات حك ــومـي ــة ،واخ ــرى تـص ــدره ــا
مــؤس ـســات غـي ــر حكــومـيــة ،ونـضـيف الــى
ذلـك ال ــصحـف واجملالت الـتـي ت ـصـ ــدر يف
اقلـيم كــوردستــان وهي ايـضــا بــالعـشــرات،
صحف ت ــركم ــانيــة ،واشــوريــة ،وصــابـئيــة،
وايــزيــديــة ،كل ه ــذا الكـم والـنــوع لـم يكـن
مـوجـودا قـبل /9نيـسـان 0002 /كـان العـدد
صغيراً جدا مبا ال يقاس مع اعداد وانواع
املـطبـوعــات من الـصحـف واجملالت اليـوم،
ليــس ثم ــة قيــد علــى حــريــة الـتعـبيــر وال
تبعية مالية للدولة ،وليس ثمة رقيب.
وانــطلق املـئ ــات مـن الع ــراقـيـني لـيق ــول ــوا
كـلمـتهـم بحــريــة فـيمــا يجــري يف بلــدهم،
وتـوارت صحـافة الـصوت الـوحيـد ،لتظـهر
صح ــاف ــة االص ــوات املــتع ــددة ،وت ــأس ـسـت
منظمـات وجمعيات وروابط ومـراكز وكلها
غيـر حكــوميــة لتهـتم بـالـصحـافـة تــدريبـا
وتـطــويــراً وحـمــاي ــة حلقــوق الــصحفـيـني
وحــريــاتـهم واتـيح للـمئ ــات ان يتــدربــوا يف
عمــان وبيــروت والعـواصـم االوروبيــة علـى
مهارات الـعمل الصحفـي؟ .وعلى العـموم،
يج ـ ــد امل ـت ـ ــابع وف ـ ــرة يف اع ـ ــداد ال ـصـحف
واجملـالت وه ـ ـ ـ ــذا الـ ـ ـطـ ـيـف ال ـ ـ ـ ــواسـع م ــن
املــطبــوعــات الـصحـفيــة يــوحـي للـمتــأمل
وك ـ ـ ـ ــأنـه ق ـ ـ ـ ــوس ق ـ ـ ـ ــزح م ـ ـ ـ ــده ـ ـ ــش ،اال انـه
سـي ـص ـطـ ــدم ،اذا اســتق ـصـ ــى م ـ ــوقف
النـاس من الصحافـة ،وما يكتب
ف ــيهـ ـ ــا واعـ ـ ــداد القـ ـ ــراء وال
يـك ـ ـ ــون ام ـ ـ ــامـه س ـ ـ ــوى
الـ ـ ـ ـت ـف ـ ـكـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر
ب ــاملـتـب ــايـنـ ـ ــة
ال ـ ـ ـتـ ـ ـ ــي
ي

الشباب
يتصفحون
الصحف وال
يقرأون
مضامينها

ثـيــرهــا املــشهــد الــصحفـي ،صحف تــزداد
قــراء يـتـنــاقـصــون ،فلـمــاذا ه ــذا اخللل يف
املشهد الصحفي يف عراق اليوم؟ ...لنرَ.

مؤشر البورصة

كـتب مـاجـد مـوجـد يف حتقـيق عن بــائعي
ال ـصـحف والـب ــورصـ ــة ،واصف ــا الـب ــورص ــة
العــراقـيــة لـت ــوزيع الــصحف( :ان بــورصــة
الصحف هـذه ،مـا هي اال (بـسطيـات) رثـة
يف مكــان بــائــس) واملكــان الـبــائــس يـجعل
املتجه نـحوه ،يـتوقـع بؤس مـا يجـري فيه،
فلـنقف علــى احلقـيقــة بغـض النـظــر عن
بــؤس املكــان ،يقــول الــسيــد ابــو ف ــاطمــة،
صـاحـب مكـتب تــوزيع (املكـتب يـوزع عـددا
من الصحف ،بعضها نتسلم منها ()0000
نــسخ ــة وم ــا يـب ــاع ( )1500نــسخ ــة وق ـسـم
نتسلم منه ( )1000نسخة وما يباع ()500
نـسخة وثالثـة نتسلم منـها ( )1000نسخة
ايـضــا ويـبــاع ( )400وهـن ــاك صحف نـبـيع
منها ( )250نسخة .وهناك مجلة رياضية
توزع منها من ( )500-400نسخة.

مبيعات الصحف

وعـن سبـب ضعف مـبيعـات الـصحف قـال:
(يـؤثـر الـوضع االمـني كـثيـرا علـى عـمليـة
ال ـت ـ ـ ــوزيع ،م ـنـ ــطقـ ـ ــة الـكـ ـ ــرخ ال تـ ـصـلهـ ـ ــا
الـصحف بـسـبب الــوضع االمـني ،ونــواجه
صـع ـ ـ ــوب ـ ـ ــات يف اي ـ ـص ـ ـ ــال ال ـ ـصـحـف ال ـ ـ ــى
احملــافظـات ،تــردي االمن خالل الـشهـرين
امل ـن ـص ـ ــرمــني اث ـ ــر ك ـث ـي ـ ــرا عل ـ ــى عــمل ـن ـ ــا،
وانخفــضت اع ــداد التــوزيع ،ثـم ان هنــاك
صحفــا ركـيكــة حت ـش ــو صفح ــاتهــا مبــواد
مسروقة من االنترنيت).

وجهة نظر

كمــا الـتقـينــا بــالــسيــد اب ــو هنــادي ،الــذي
وصف حـ ــال ت ـ ــوزيع ال ــصحـف العـ ــراقـيـ ــة
بحرص وتفصيل وقدم وجهة نظر جديرة
بـالتـأمل ،اشـار فيهـا الـى جـانب من تـاريخ
الصحافة الـعراقية يقول :االمن قبل
كـل شيء ،وه ــو غي ــر متــوف ــر ،هنــاك
مـ ـن ـ ـ ـ ــاطـق مـغـلـق ـ ـ ـ ــة ال تـ ـ ـصـلـه ـ ـ ـ ــا
ال ـصـحف حـتـ ــى يف بغ ــداد كـم ــا
تـ ــأثـ ــرت بـ ــاالحـ ــداث مـن ــطقـ ــة
الكـاظميـة ،وفيها سـوق جيد
للـ ــصحـ ـ ــافـ ـ ــة ،ف ـم ـن ـ ـ ــاطق
ال ـطـ ــارمـيـ ــة واملـ ـشـ ــاهـ ــدة
تـ ــأخـ ــذ حـ ــاجــتهـ ــا مـن
ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـص ـ ـحـ ــف مـ ـ ـ ـ ـ ــن
الـك ـ ـ ــاظ ـم ـي ـ ـ ــة ال ـتــي
تــأخــذ مـن البــورصــة
الــرئيـســة فعنـدمـا حــدثت
اشـ ـتـ ـب ـ ـ ــاك ـ ـ ــات اغـلـق ــت الـ ـ ـش ـ ـ ــوارع،
واالعـظـميــة والـسـبع ابكــار ،والــدهــالـيك
والك ــريعـ ــات وميكـنـنـي الق ــول ان  %75مـن
املـنـ ــاطق معــطل ــة امـنـي ــا ،وم ــا تـبق ــى %05
وهذه نسبة صغيرة جدا تؤثر تأثيرا كبيرا
يف توزيع املطبوعات.
وهـنـ ــاك اي ـض ـ ــا ارتف ـ ــاع اسعـ ــار الـبـنـ ــزيـن
احملـافظـات حـالهـا افـضل من بغـداد اذ ان
االمـن فيهـا مــستقــر وليــس فيهــا منـاطق
مقفلة امنيا.
ويـت ــذك ــر اب ــو هـن ــادي اي ــام الـعه ــد املـلكـي
ويـقول :يف العهـد امللكي كـانت هـناك ()10
صحف ،تـب ــاع ب ــدون م ــرجتع وك ــان سك ــان

الداخلية واخلارجية.

رأي آخر

دعوة النشاء شركة
منوذجية مختصة
بتوزيع الصحف
واجملالت.

ال ـسـي ــد اب ــو ديـن ــا م ــوزع رئـيــس يف ج ــانـب
الكــرخ اكــد مــا ق ــاله االخــرون عـن تــأثـيــر
الوضع االمـني ،وزودنا بارقـام عن مبيعاته
مـن الــصحـف الع ــراقـي ــة وق ــال ان هـن ــاك
صحـفا عـربيـة ايضـا يقـوم بتـوزيعهـا واكد
عل ــى ان انـتع ــاش الـتـ ــوزيع يـتـ ــوقف عل ــى
حتـ ـسـن الـ ــوضع االمـنـي اسـ ــاس ـ ـاً وشعـ ــور
ال ـنـ ـ ــاس بـ ـ ــالـ ـط ـمـ ـ ــأن ـي ـنـ ـ ــة وال ـ ــسالم وهــم
يتجولون يف املدينة.

الوضع األمني
والستاليت
واالمية أسباب
رئيسة النحسار عدد
قراء الصحف
اليومية

االسـت ــاذ ف ــاضـل طالل الق ــري ـشـي م ــدي ــر
االعالم التـربـوي االقــدم يف وزارة التــربيـة
حتـدث الـينـا قـائال :ان الـصحف واجملالت
تصل يـوميـا الـى الـوزارة وتـرسل الـصحف
الـى السيـد الوزيـر ليـطلع عليهـا مبـاشرة،
كمـا تؤثـر كل املقترحـات واالفكار اخلـاصة
ال ـتــي ت ـ ـ ــرد يف الـ ــصحـف واجملالت ،ال ـتــي
يكتهـا االساتـذة االفاضل وتـؤرشف وتقدم
لوزير التـربية لالطالع عليها ،وقال هناك
انتقادات بنـاءة يف الصحف ،كمـا ان هناك
م ــا ال يخ ــدم العـملـي ــة الـت ــرب ــوي ــة وتهـتـم
الوزارة بالـصحافة وتعقد املؤمترات ملعرفة
مــا ي ــدور يف ذهن امل ــواطن لــرفع املــستــوى
التعليمي والتربوي).

الوزارات والصحافة

رأي صحفي

بغـ ـ ــداد ( )500الف ن ـ ـس ـمـ ـ ــة واالن نف ـ ــوس
بغ ـ ــداد ( )6ماليـني وامل ـ ــرجتع هـ ــو ن ــصف
امل ـطـب ــوع االن ت ـض ــاعـف الع ــدد ( )10م ــرة
واملفـروض ان تـصـرف مـليـون نـسخــة وكل
مـ ــا ي ـطـبـع ( )100الف ن ــسخـ ــة ون ـصـفهـ ــا
مرجتع.

مطالب املوزعني

كـم ــا حت ــدث ال ــزمــيل حـ ـسـن يـ ــوسف عـن
هـمــوم ت ــوزيع الـصـحف العــراقـيــة ،وقــال:
ت ــردي ال ــوضع االمـنـي بعـ ــد تفجـي ــر قـب ــة
االم ـ ـ ــامــني الـعـ ـ ـسـك ـ ـ ــريــني (ع) انـخـفـ ــض
االقـبال عـلى الـصحف ،ووصلت تهـديدات
مبـاشــرة لبـاعــة الصـحف وهنــاك منـاطق
ذات كثـافـة سكـانيـة عـاليـة ويـوميـا ال تبـاع
فيهـا الـصحف اغلـب البـاعـة انخـرطـوا يف
اعمـال اخـرى والنـاس بـدأت ال تصـدق وال
تهتم ،الظـروف سيئـة واملعيشـة مكلفة وال
ج ــدوى من كـيل الـتهـم وادى ارتفــاع اجــور
الـنـقل الـ ــى ارتف ــاع اج ــور ال ــشحـن االم ــر
ال ـ ــذي ال ي ـ ـسـ ـ ــد ربح ال ـ ــوكــيل ب ـ ــايـ ـص ـ ــال
الصحف اليه.
نـن ــاش ــد وزارة الـ ــداخلـي ــة ان ت ــراعـي وقـت
خـروج باعة الصحف يف السـاعة اخلامسة
ص ـب ـ ــاح ـ ــا لـكــي ي ـ ــوصل ـ ــوا ال ـصـحف ال ـ ــى
اجلمهـور يف بغـداد واحملـافظـات يف الـوقت
املنــاسـب ،كم ــا ننــاشــد ادارات الـصحف ان
تنشئ شركة منوذجية لتوزيع الصحف.

رأي صاحب مكتبة

وملــزيــد مـن الـتقـصـي طلـبـنــا مـن ال ـسـيــد
عمـاد احلــسنـاوي (صـاحـب مكـتبـة) لـبيع
املطبوعـات قال( :تـراجع هذه االيـام بيعنا
للـصحف بـسـبب الــوضع االمـني يف شـارع
الــسعــدون الــذي يعـتمــد علــى الــسيــاحــة

أمــا الــصحفـي نـبـيل وادي مـن محــافـظــة
ديالى فقد حتدث عن املوضوع قائال:
تأثيـر الصحـافة يف املـواطن محـدود جدا،
لفق ــدان املـص ــداقـي ــة ب ــاالعالم عـم ــوم ــا..
فـضال عن وجـود الفضـائيـات الـتي تغـطي
حاجات الناس لتلقي االخبار.
وما زال رجـال السلطة التنفيـذية يريدون
من الصحـفي ان يكون تابعا ال ناقدا وهي
مــشكلــة مـتجــذرة وهــو مــا خلـق منــاخــات
غ ـي ـ ـ ــر سل ـي ـمـ ـ ــة بــني رغ ـب ـ ـ ــة االعالمــي يف
االنعتـاق مـن هيـمنـة الـسـلطــة وبني قـدرة
الـسـلطـة علـى تقـتيـر املعلـومــات واالخبـار
وهو ما يحتاجه الصحفي.

ثقة مهزوزة

املــواطن اركـان (ابــو عمـار) قـال :ان ثقـتنـا
مه ــزوزة مب ــا يـن ـش ــر وانـ ــا كحالق اشـت ــري
ال ـ ـصـحـف ل ـك ــي اهـ ـت ــم بـحـل ال ـكـلـ ـمـ ـ ـ ــات
املتقـاطعـة وقـراءة الـصفحـة االخيـرة ،أمـا
ابو فابيانه (طباخ) فقال :انا ال اقرأ سوى
الـ ـصـفحـ ـ ــات او الـ ـصـحف الـ ـ ــريـ ـ ــاض ـيـ ـ ــة
ولـالسف ف ــأنـن ــا ال نـثق ب ــالــصح ــاف ــة وال
يهـمنـي ان اشتــري اجلــرائــد ،الـتلفــزيــون
يعيد االخبار نفسها وبالصورة والصوت.

آراء ووجهات نظر

ال شك يف ان هـنـ ــاك الع ـش ــرات مـن اآلراء
ووجه ــات الـنـظ ــر كـم ــا ان هـن ــاك حق ــائق
ال ـ ــواقـع ،اال ان اخلالص ـ ــة ال ـتــي انــته ـيــت
اليهـا ان غياب االمن االجـتماعي وانـتشار
ال ـسـتاليـت واالمـي ــة الكـبـي ــرة يف اجملـتـمع
هـي اسباب رئيسة يف عدم اقتناء الصحف
وقـ ــراءتهـ ــا ،وان االمـ ــر مـ ــرهـ ــون بـ ــالـ ــزمـن
والـت ـطـ ــور واالجـ ــراءات الـتـي مـن شـ ــأنهـ ــا
الـنه ــوض ب ــالـبل ــد عـم ــوم ــا .حق ــا انه ملـن
امل ـ ـ ــؤسف ان يـكـ ـ ــون املـ ـ ــشهـ ـ ــد الـ ـصـحفــي
جميال ..ولكن بعدد محدود من القراء.

الـنقــاب ــة منــظمــة مهـنيــة تــدافـع عن مـصــالح
الع ـ ــاملــني يف اجمل ـ ــال املعــني ،وت ـ ــدار مــن قــبل
النـشطاء مـنهم وممن يثق اجملـموع بكـفاءتهم
واخالصهم يف خـدمـة ابنـاء مـهنتهـم ،وتتبـارى
النـقابـات وتتـفاخـر بعـدد منتـسبيـها ،فـالكـثرة
دلــيل الق ــوة وال ـسـيـط ــرة واالنـت ـش ــار أي سع ــة
شعبية تلك النقابة.
ولنقـابــة الصحفـيني يف معـظم دول العـالم مكـانتهـا
البارزة واملؤثرة .كيف ال وهي اجلهاز الفعال للسلطة
الـ ــرابع ــة ،ص ــاحـب ــة الـكلـم ــة الـعلـي ــا يف اجملـتــمع ــات
املتقدمة وحتى نصف املتقدمة.
نقـابــة الصحفـيني العـراقـيني من اعـرق النقـابـات يف
بلدنا واكثرها اهمية
س ـ ـ ـ ـ ـ ــواء ك ـ ـ ـ ـ ـ ــان ـ ــت يف
د.محمد يونس
مرحلتها غير املعلنة
او بــع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد االعــالن
ال ـ ــرس ـمــي ،واقـ ـص ـ ــد
مـنـ ــذ الـعه ـ ـ
االن.ـدوب ـامللـرـكغـمـي نقابة الصحفيني
وحـت ــى
ـواه
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
االف
ـم
ـ
ـ
ي
تـ ـكـ ـ ـمـ ـ ـ
العراقيني من اعرق
وضـغ ـ ـ ــط االف ــك ـ ـ ـ ـ ـ ــار
وت ـ ـشـ ـ ــويه ال ــنف ـ ــوس النقابات يف بلدنا
زمن الـنظــام البعـثي واكثرها اهمية
املنهـار ظلت سل
ـطات سواء كانت يف
الـ ـطـ ـ ــاغ ـيـ ـ ــة صـ ـ ــدام
حت ـ ـس ــب للـ ـصـحفــي مرحلتها غير
ال ــعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
حساب.ـ ــراقـ ـ ـ ــي ال ــف املعلنة او بعد
ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدأت عــالق ـ ـ ـتـ ـ ــي االعالن الرسمي،
بـ ـ ــالـ ــص
ـصفحـ ـ ــاسـفـ ـتــيــةنـيـمــاتـن واقصد منذ العهد
مـنـت
الق ــرن امل ــاضـي عـب ــر امللكي وحتى االن.
امل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات
وال ـ ـتـ ـ ـ ـ ــرج ـ ـمـ ـ ـ ـ ــات يف
ال ـصـحف الـيـ ــومـيـ ــة
واملق ــاالت والـبح ــوث
االدبيـة يف اجملالت الشهريـة والفصلية وتـوالت حتى
بداية الثمانينيات.
االن وبعـد عــودتي الـى الــوطن صـرت امــارس العـمل
الـصحفـي من خالل جـريـدة (املـدى) الغـراء ،وبـعض
املقاالت والترجمـات يف صحف اخرى،ـ ونتيجة كوني
مـتقــاعــداً رأيـت ان مـن املفـيــد االنـتـمــاء ال ــى نقــابــة
الصحـفيني والـتشـرف بعضـويتهـا تـوجهت الـى مقـر
نقــابــة الــصحفـيني يف الـعي ــواضيــة وانــا مــسلح مبــا
يثبـت عملـي يف الصحـافـة سـابقـا وحـاليـا مع جـميع
الـوثـائـق املطلـوبـة ومـسـتنـسخـاتهـا متـوقعـا ان القـى
التــرحيب والـود هنـاك ،كـبش فـداء جـديـد يف الـوقت
الـذي يتسـاقط فـيه العاملـون يف الصحـافة واالعالم
صرعى على يد االرهاب.
اسـتقبلـني مـوظـف االستعالمـات وهـو انـسـان مـأمـور
بأن االنتساب الى النقابة متوقف حاليا وان االستاذ
(كـذا) قـد أمـر بـايقــاف االنتـسـاب وسـافـر الـى خـارج
العـ ــراق وان هـنـ ــاك امـ ــوراً مـتـ ــراكـمـ ــة كـثـي ـ ــرة يجـب
ت ــصفـيــته ـ ــا ثــم يفـتـح بع ـ ــد ذلـك ب ـ ــاب االنـتـ ـس ـ ــاب،
وميكنك ان تتفضل بالتقدمي بعد شهر او شهرين.
حملت حالي وخرجت من البناية وانا اتساءل:
هل يتعـارض قبــول طلبـات االنـتمـاء اجلـديـدة ،وهي
عـمليـة اداريـة مـحض ،مـع قضـايــا متــراكمـة كـثيـرة؟
وكـيف سـمح ذلك الـقيــادي الـنقــابـي الكـبيــر لـنفـسه
بـالسفر ونقابته تعاني مـخلفات متراكمة؟ اين كانت
الهيئة املنـتخبة من حل تلك اخمللفات والتوجه كليا
خلدمة الـنقابة ومـنتسبيهـا؟ مجرد تسـاؤالت تخطر
عل ــى ب ــال االن ـس ــان عـن ــدم ــا يـص ــاب بخـيـب ــة االمل!
وبخـاصة عنـدما يكـون قد رسم صـورة جميلـة لذلك
االمل.

هل ستنضج الصحافة العراقية وتأخذ دورها الفاعل؟

صحف جتهل دورها وأخرى بال معيار مهني وثالثة تروج خلطاب مشبوه واحلقيقية معدودة!
قـراءة الصـحف ميكن ان تكـون دالة واضـحة
علــى م ــدى ثقــاف ــة شعـب مـن الــشعــوب دون
غـيـ ــره ،املـتـ ــابعـ ــة الـ ـسـيـ ــاسـيـ ــة والــثقـ ــافـيـ ــة
واالقـتصـاديـة علـى صفحـات الـصحف رافـد
مضاف من روافـد الثقافـة اضافة الـى كونها
وسـيلــة حـضــاريــة يف اقــامــة احلــوار الـبـنــاء
والهادف بني مكونات اجملتمع.
ال ـ ــدك ـتـ ـ ــور علــي ال ـ ــوردي ع ـ ــالــم االج ـت ـم ـ ــاع
املعــروف يــرى يف الـصحــافــة بــديال لـســاحــة
احلـرب التي كانـت الوسيلـة الوحـيدة لفض
املـ ـشـكالت مـ ــا بـني املــتخـ ــاصـمـني .اجملـتــمع
احلـديث نـقل املعركـة من سـاحة احلـرب الى
الصحافة.

جذب القراء

يقول اللواء املتقاعد رفعت يعقوب قزاز:
االطالع علـى الـصحف ليـس وليـد الظـروف
احل ــاليــة ب ــالنــسب ــة لي اط ــالعه ــا من ــذ زمن
بعيـد ال بـد من االطالع علـى مـا يحـدث من
حــولنــا ليـس يف العــراق فقـط بل يف العــالم
الن االحـداث ال بد لهـا من ان تـنعكس سلـبا
او ايجـابا اينـما وقعـت يف امريكـا او اوروبا او
بلـ ــدان العـ ــالـم االخـ ــرى وجتـ ــد لهـ ــا صـ ــدى
لدينا.
بع ــد الــتغـيـي ــر ص ــدرت صـحف ع ــدي ــدة لـم
ن ـتـ ـ ــوقع ان تـكـ ـ ــون به ـ ــذا الـكــم .يف ق ـ ــراءتــي
اقـت ـصـ ــر عل ــى ثـالث صحـف او اربع اعــتق ــد
بأنها علـى قدر من املصداقـية يف نقل اخلبر
ام ــا بقـي ــة الــصحف الـتـي تع ــد ب ــاملـئ ــات فال
أحـفل بهــا .أقــرأ الــصفحــة االولــى ويـهمـني
ب ـ ــاالس ـ ــاس تف ـصــيالت االح ـ ــداث واملق ـ ــال ـ ــة
السيـاسيـة التـي عادة مـا تتصـدر الصـفحات
االول ــى .الــصح ــاف ــة ل ــديـن ــا م ــا زالـت يف دور
التـأسيـس يتـوجب عليهـا العمل علـى جذب

القـراء .ذلـك يتـأتــى من االهـتمـام مبـا هـو
على مـساس بحيـاة الناس ومعـيشتهم وزرع
الـثق ــة بـني الـط ــرفـني أي ان يعـتـم ــد عل ــى
املصـداقية فيما يطـرح من اخبار ومواضيع
وان ال تعتمد على اسـتغفال القارئ وجذبه
من اجـل الت ــرويج للـصحـيفــة بـط ــرق غيــر
مشروعة.

مصلحة املواطن

املـواطن محمـد العيسـاوي  22سنـة موظف
يف وزارة االتصاالت يقول بهذا الشأن:
احـرص علــى مطـالعـة الـصحف يــوميـا مـا
يـهمـني يف الـصحـيفــة هــو م ــدى التــزامهــا
جـانب املـواطن وطـرح مـا يعـانيـه من همـوم
وم ـشـكالت يف ه ــذا ال ــوقـت ب ــال ــذات .تــنقل
الـواقع دون زيف او مجـامالت او تهـويل من
اجل تــصحــيح االمـ ــور وجعـلهـ ــا تـ ـسـيـ ــر يف
مسـارها الـطبيعي ،هـناك صحـف وان كانت
ال تتعـدى عـدد اصــابع اليـد الـواحـدة جنـد
فـيهــا احليــاد واملــوضــوعيــة واملـصــداقيــة يف
ط ـ ــرح اخل ـب ـ ــر او امل ـ ــوض ـ ــوع م ـثـ ـ ــار نق ـ ــاش
املــواطنـني اغلب الـصحـف ال تلتــزم مبعيـار
محـ ــدد فهـي امـ ــا ان تـكـ ــون مع او ضـ ــد وال
يهـمها مـصلحة الـوطن واملـواطن ،صـراحة
كـنت ال أقــرأ الصـحف قبـل التغـييـر بـسـبب
تبـنيهــا لفكـرة احلـزب الـواحـد واقـتصـارهـا
الـتـهلــيل والـت ـطـبــيل ل ــشخــص ص ــدام دون
غيره ،االن اتـابع الصحـافة يـوميا وتـشكلت
ل ـ ــدي ع ـ ــادة يف قـ ـ ــراءته ـ ــا ص ـبـ ـ ــاح كل ي ـ ــوم
لالطـالع عل ــى الـتف ــاصـيل الـتـي يـ ــدفعـنـي
الفضول الى معرفتها.

عدم الثقة

امـا املـواطن علـي العكيـلي  26سنـة صـاحب
صـالـون حالقـة فيقـول بـأنه يقـرأ الـصحف

لكنه ال يثق باخبـار اغلبها ويرى ان الصحف
الـتـي تلـت ــزم ب ــاملـص ــداقـي ــة يف ن ـش ــر االخـب ــار
قليلة.
اغلب الـصحف مهـامهـا دعـائيـة للتـرويج وال
تلتـزم جـانب املـواطن يف طـرحهــا ،اعتقـد انه
مع مــرور االيــام سـتنـضج الـصحــافــة ل ــدينــا
ويـك ـ ـ ــون لـه ـ ـ ــا دوره ـ ـ ــا الـف ـ ـ ــاعـل يف الـكـ ـ ـشـف
وال ــتق ـ ــومي وال ـتـ ـ ــزامه ـ ــا اجل ـ ــانــب ال ـ ــوط ـنــي
واالن ـس ــانـي ومب ــا ي ـصـب يف خ ــدم ــة شـ ــرائح
اجملتمع دون استثناء
ابو احمد الشمـري  46سنة صاحب متجر يف
منطقة البتاوين يساهم معنا يف القول:
كنـت وال ازال مطــالعــا للـصحف ..االن وبعـد
الـتغييـر واحلريـة اصبحت األخـبار عـشوائـية
والـ ـشـ ــارع يـتـ ــداول اخلـبـ ــر قــبل الــصحـ ــافـ ــة،
املـصادر التي يـعتمد علـيها يف بث اخلبـر غير
موثـوقة مـا يتـم تداوله الـيوم سـرعان مـا يتم
نفيه يف اليوم التالي.

اقـرأ الصحف منذ زمن بعيـد اطالع االخبار
ولكـنـنــي ال اثق به ــا (حجـي ج ــراي ــد) لـيــس
لدي جـريدة معينة افضل قراءتها ،مواضيع
اجتماعية وثقافية اركز على قراءتها.
ال أجد الوقت للقراءة
ابــو مهنــد  48سنـة بـائع مـعجنـات يـذكـر أنه
ليـس لــديه الــوقـت الكــايف لقــراءة الـصحف
يتــابـع االخب ــار عن طــريق الـتلفــزيــون النه
مـ ــشغ ـ ــول ط ـ ــوال الـي ـ ــوم بحــمل مـعجـن ـ ــاته
والـدوران بهـا علـى رأسه يف الشـوارع واالزقة
على حد قوله.

الكلمات املتقاطعة

اب ـ ــو ارك ـ ــان  47س ـن ـ ــة ت ـ ــاج ـ ــر ..ك ـنــت اق ـ ــرأ

بغداد  -عبد الزهرة املنشداوي
الـصحف يــوميـا .االن عـزفـت عن القـراءة
ب ـ ـس ـبــب تـك ـ ــرار االخ ـب ـ ــار وص ـ ــدور صـحف
باعداد كثيرة اغلبـها غير هادف وال يعرف
الـق ـ ـ ــائـ ـم ـ ـ ــون عـلـ ـيـه ـ ـ ــا اه ـ ـ ــداف وش ـ ـ ــروط
الصحـافة كذلك نراهـا مملة وال طعم لها
اعـتمــد علــى سمــاع االخبــار من الـقنــوات
الفـضــائيــة الـتي تـنقلهــا اول بــأول معــززة
بالصور.

قراء الصحف ..متقاعدون

حسن كـاظم  50سنـة صاحـب مكتبـة لبيع
الصحف يف ساحة النصر يساهم ويقول:
هـ ـ ــذه االي ـ ـ ــام مق ـت ـنـ ـ ــو الـ ـصـحف هــم مــن

املـتقاعـدين وافـراد اجليـش املنحل وهـناك
اشخـ ـ ــاص محـ ـ ــدودون مه ـت ـمـ ـ ــون بق ـ ــراءة
الــصحف العــربيــة الـتي تــرد الـينــا .ان أي
خبـر مت تـداوله عن زيـادة يف الـراتب او مـا
يتعلق بـأمور املـتقاعـدين ،تشهـد الصحف
نــوعــا مـن االقب ــال املتــزايــد عل ــى غيــر مــا
تشهده يف باقي االيام االعتيادية.
اب ـ ــو علــي  52س ـن ـ ــة ب ـ ــائع صـحف يف ب ـ ــاب
املعظم يقول :القـراء اغلبهم من املثقفني
واملـتقــاعــديـن بعـض زبــائـني مـن اصحــاب
احملـ ــال يخـتـ ــار ال ــصحــيفـ ــة الـتـي تـنـ ـشـ ــر
الكلمات املتقاطعة بصورة مميزة.

صحف جتهل دورها

علـي عـبـ ــد اهلل  26سـنـ ــة يعــمل كـ ــاسـب ـ ـ ًا يـ ــرد
بـ ـ ــالقـ ـ ــول ان معـ ـظــم الـ ـصـحف الـ ـص ـ ــادرة يف
الع ــراق ال تعـطـي احلقـيق ــة ك ــامل ــة ،ته ــويل
وكذب مفضـوح وحض على الفتـنة واالقتتال
أي ان الكثيـر من الـصحف الصـادرة الى االن
جتـهل دور االعالم والــصح ــاف ــة وتـتخ ــذ مـنه
مـنبــرا للخـطب الـرنـانـة الـتي تـصب بـاجتـاه
معـاكس من مصلحـة املواطنني التـي يريدون
مـنهــا وسـيلــة مـن وس ــائل الـتهــدئــة واحلـض
عل ـ ــى ثقـ ــافـ ــة الــتعـ ــاي ــش الـ ــسلـمـي مـ ــا بـني
العـراقيـني بدال مـن االقتتـال والتـناحـر فيـما
بينهم.

(حجي) جرايد

ابـو سرمـد  20سنـة يعمل شـرطي مـرور يقول

الصحف العراقية على قارعة الطريق..متى تعرض بشكل حضاري؟

