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بني الثابت واملتحرك والقنوات املشفرة واملفتوحة

رحلة يف عامل الستاليت

مع الـستاليت..هذا الـزائر اجلديـد الذي حط علـى سطوح بـيوتنا بعـد سنوات من
املنع املـميت وبني صحـون متنـوعة واجهـزة تعددت اسـماؤهـا ومنـاشئهـا وماركـاتها
حلقنا يف فضاء جديـد ،حيث عالم الشفرات واملئات من القـنوات الفضائية املشفرة
وغير املشفرة كانت لنا هذه اجلولة التي التخلو من التشفير.
تعددت االسماء
والستاليت واحد
كــانت حمـطـتنـا االوىل يف عـامل
البث الفـضائـي مع السـيد عـبد
الـرمحن حممـد صاحـب معرض
الفـهد لبـيع ونصب الـستاليت يف
بـغداد اجلديدة الـذي حدثنا عن
اهم انــواع اجهــزة الــستـاليت
وامساء تلك االجهزة فقال:
هـناك امسـاء متـعددة ومـاركات
متنوعة الجهـزة الستاليت منها
(سـتارسـات ،توب سـات ،انيـوتل
سـات ،سرتوك ،ستزن تكـنوسات،
سـتــار كــوم ،مـتــوســات ،دارو
سامسونك ،سكاي وان.)...
وهـذه االنــواع املتـوفـرة االن يف
االســواق العــراقيـة وهـي علـى
نـوعـني :االول حيتــوي علـى –
كـــامــــا والكـــارت-وهـي تفـتح
القنـوات املـشفـرة اليت تـطلقهـا
االقمـار الـصنــاعيــة ،والثــاني
الحيتـوي على –الكامـا والكارت
–وهـــذه اقل سعــرا مـن االوىل
النها تـسحب او تلـتقط القـنوات
الفضـائيـة العامـة غري املـشفرة،
وان اقبــال النــاس علــى النـوع
االول مـن اجل مشاهدة كل ماهو
ممنوع.
سرقة الترددات عبر
االنترنيت
الفتــة صغـرية علـى بـاب احـد
احملال اثـارت انتباهي وهي تقول
–نفـتح الـقنــوات املــشفــرة –
فدخلت اىل هذا احملل ألعرف من
صاحبه السيـد ابو امحد ،كيفية

فتح القنوات املشفرة:
ان فتح القنوات املـشفرة وسرهامن امـور عـملنـا النـطلع عـليه
احدًا ولكـنين اقول بشكل عام ان
فـتح القـنــوات املــشفــرة يـتـم
بالدخول اىل ارقـامها السرية عن
طــريق جهــاز االنـرتنيـت وعرب
االقمار الصنـاعية اليت تبث تلك
القنوات وعن اسعار العمل يف هذا
اجملـال قال :حتدد اسعـارنا حسب
عدد القنوات املراد فتح شفرتها،
وهو سعـر قليل مقـارنة بـأسعار
الكــارتـــات املخـصـصـــة لفـتح
الـقنـوات املـشفـرة الـيت يرتاوح
سعـر الـواحـد منهـا بـني عشـرة
دوالرات اىل عـــشــــريـن دوالراً.
خـرجت من حمل فـتح القنـوات

املـــشفـــرة وانـــا اتــســـاءل عـن يف مـتنـــاول الكـثرييـن بعــد ان
هـبـطـت اسعــارهــا اىل اقل مـن
مشروعية هذا العمل.
ركود سوق الستاليت ( )200الف ديــنـــــــار عـــــــراقــي،
وعن حـال السـوق االن بعـد عـام وتتـضمن اجلهـاز مع حمـتويـاته
على دخـول اجهزة الـستاليت اىل االخــرى كــالـصـحن واملــاطــور
االسواق العـراقية اليت منعت من والبوزشن.
العالم بني يديك
الـتعـــامل بهــذه االجهــزة ايــام
النظام البائد حدثنا السيد عارف وانا اجتول بـني الصحون الكبرية
والصـغرية املنتـشرة بـني ممرات
عبد الرمحن قائالً:
مستمرة
مازالت
ان حركـة البيع–قيصـرية –بغداد اجلـديدة،
االخرية
املدة
يف
شهدت
بـرغم انها
حـيث احلركـة الدائبـة الصحاب
النـاس
اغلـب
الن
ا
ً
طفيفـ
ركــودًا
احملالت مع املـواطنني الذين جاء
مــازال
ولـكن
االجهــزة،
اقـتنـت
قسم منهم للشراء والقسم االخر
هنـاك الكـثري من العـوائل بـدون للفـرجـة علـى عــامل الفضـاء –
جهـاز اضافة اىل ان بعـض البيوت
تـشرتي اكثـر من جهـاز ،خـاصـة الستاليت –استطلعنا اراء بعض
وان اسعـار هذه االجهـزة اصبحت هـؤالء النـاس حول مـوضوعـنا،

فكـان اول من حتدث الينـا السيد
جودت كاظم نصر ( 30عاماً).
 هــذا اجلهــاز نعمــة معــرفيـةوترفيهية يف نفس الوقت بعد ان
حـرمنـا الـنظـام الـســابق منهـا
طـويالً ،واعتقـد انه كـان خيـاف
من ان يفضح هـذا اجلهاز نظامه
وجـــرائمـه اليت طـــالت مجـيع
شرائح اجملـتمع ،واال مباذا تـفسر
منعه جلهـاز الستاليت ،باالضافة
اىل ذلك فـان هــذا اجلهـاز يـضع
العـامل بني يـديك وانت جـالس
يف بيـتك رغم متـاعب الكهـرباء
وانـقطـاعـاتهـا املـسـتمــرة اليت
حترمنا منه كثرياً.
وكـانـت هنـاك آراء اخــرى منقـبل بعـض املــواطـنـني حــول

الستاليت ،حيث قال السيد رعد
موسى ان جهـاز الستاليت حيمل
وجهـني احدهمـا مجيل اذ ينقل
لك احـداث العـامل أو ًال بـأول مع
بــراجمه العلـميـة والـريــاضيـة
والتقارير االخبارية اليت جتعلك
بــاتصـال دائـم مع العــامل ولكن
هنـاك جــانب مـن القـبح فـيه،
خصـوصــ ًا القنـوات االبــاحيـة
واالسـتعـــراضيـــة اليت التـالئم
اخالقنـا وتقـاليـدنـا يف العـراق،
ومع ذلك فحـسنـات هـذا اجلهـاز
اكثـر من سيئاته لـكونك تتحكم
فيه على وفق ما ترغب.
املتحرك والثابت
وكــان البــد لنــا مـن وقفــة مع
الفريق الـذي يتمم عملـية اجناز

عمل الـستاليت ،عرجنا على من
يقـومـون بنـصب وتنـظيم هـذا
اجلهــاز اذ اصبحت لـديـهم مهنـة
خـاصة هلذا الغـرض تشهد رواج ًا
النـظري لـه .دخلنـا احـد احملـال
وحنـن نعـرب الفـتـــة كـبـرية مـن
القماش تقول (مستعدون لنصب
الـستاليـت الثـابـت واملتحـرك).
فحــدثنـا صــاحب احملل حـسني
العيـساوي قـائالً :هـناك نـوعان
من الـصحــون مـنهـــا الثـــابت،
وملحقــاته الـصحـن والقـاعـدة
حيـث يثبت على قمـر واحد ،اما
املتحرك ،فان ملحقاته تتكون من
الصـحن والقـاعـدة واملـاطـور و
(البـوزشن) وتكـون فيه حـريـة
حتــريك الـصحـن علــى الـقمــر

عبد احلسني بريسم
تصوير  :مسري هادي

املختـار ،من خالل املـوجه ،وهذا
النـوع يسحب العديـد من االقمار
تـصـل اىل اكثــر مـن ( )12قمــراً،
واالقبال عليه كبري ،وعن االسعار
قال اجرة تركيب الثابت اقل من
املـتحــرك ألن االخـري حيتــاج اىل
سـاعــات عمل قـد تـصل اىل ست
ســاعـــات وعلـــى وفق االحــوال
اجلوية.
واخـريًا كان البـد لنـا ان نتـطرق
اىل املـــسـكــــوت عــنه يف عــــامل
الــسـتاليـت ،االوهـــو القـنــوات
االباحية اليت كثـر احلديث عنها
حيث ان هنـاك فريـقا يعـد هذا
اجلهــاز شيـطــانــا بــسبـب تلك
القنوات بـينما يـرى االخرون ان
االنـسـان هـو الــذي يتحـكم مبـا
يـــريـــد مـن خالل تـــربـيـته
االخالقية ،السيد ابو منري يقول:
لكل امرئ مـاهوى والـذنب ليس
يف اجلهاز ،امنـا هي النفس االمارة
بـالـسـوء.ويف ضـوء هــذا الكالم
املـنطقي تـسقط التهـمة القـائلة
بـأن الـشيطـان يف بيـوتكم وامنـا
الشيطان يف نفوسكم.
العالم قرية صغيرة
انتهت جولتـنا يف عامل الستاليت
ومل تنته االسـئلة حـول التـطور
العلمي الذي حول العامل اىل قرية
صغرية حبيــث تـرى العامل قـــــد
حتـول اىل حجـــم صـغري مقـداره
( )16او ( )24بــــوصــــة وحـــسـب
حجــم التلـــفزيـون الذي حتويه
غرفة االستــقبال يف دارك.

قراء املدى يحتفون باملدى

منرب جريء ،وصوت لعراق جديد
أكثر من مائة وخمسني صحيفة تصدر يف عراق اليوم ...صحيفتنا واحدة من بني هذا الكم ،وليس لنا ان نحدد
موقعنا فيه ،وامنا تركنا هذا االمر لقراء ومتابعي الصحف احمللية ،فكان هذا االستطالع محاولة للوقوف عند
جريدة منتمية للمستقبل

هذه اآلراء ،وبيان نظرة قراء من شرائح مختلفة رمبا يرسم صورة عنها اثمر عنه جهد هذا العام من عمر املدى.

االستـاذ مجعـة عبـد اهلل مـطلك
(مـــــــدرس) وزع كـالمـه بـــني
حضـورًا واضحـ ًا واستطـاعت ان
نقطتني ،قال يف االوىل:
 (املـدى) جـريـدة مـنتـميـة اىل تضع أقدامهـا بثبات علـى ساحةمـوضوعهـا وقرائهـا ،واالهم من الصحافة العراقية حتى اصبحت
كل ذلـك للـمــسـتقـبل والـعقل ،جـريدة املثقف العـراقي ،وأمتنى
وابتـــداء من الـعنـــوان وحتــى علـى اجلريـدة ان تعتـمد ابـواب ًا
منـوعـاتهـا ،تـشعـر بــاالحرتام ثــابتـة يــوميــة او اسبــوعيـة
لصدقهـا يف التوجه وافـادتها من للـتعـريـف مبفكـريـن وتيـارات
التجـارب الـبشـريـة (والعثـرات) ومدارس فكرية عراقية وعاملية
اليت ال ينفك القوم يعيدون خلق وأخـرى لألطفال ،فخـتم حديثه
املربرات للـسقوط يف خـطايـاها ..بـتمـنيـات للجـريـدة بــالنجـاح
ترمجـات تنـاسب متـام ًا حـاجة الدائم.
القـارئ ملعرفـة املشهـد السيـاسي
املدى جسدت معاني
واعتقــد ان صفحـة الـدراسـات
الصحافة احلرة
واالفكار رفيـعة املستـوى لدرجة
جتعلهـا مصـدرًا معرفـي ًا بـنبض االستـاذ بشـار الشـداد (مـدرس)
بـإيقاع العـصر وحتـوالت احلياة ،قـال :حينمـا نقول عن صـحيفة
ويف النقـطة الـثانـية قـال :املدى أنها ناجحة فهـذا يعين حضورها
دلـيل القـارئ العــراقي الــوطين اجلمــاهريي ورصــانتهــا يف نقل
اخلـرب ،ونشـر الـتحقيق واملـوقف
املخلص لصنع وطن معافى.
وخـتم حديثه بالقول انا ال أقلب االجيـــابـي جتــــاه القــضـــايـــا
صفحـاتهـا ،قـراءتي هلـا اصبحت اجلمـاهرييـة .وال أغـالي حـينمـا
تقـليـدًا يـسعــدني هلــذا اشكـر أقـول ان جريدة (املـدى) جسدت
االخوة العاملني فيها النها باسقة املعاني املهنية للصحافة احلرة.
لقد بـلغت (املدى) مستـوى عالي ًا
كأشجار عراقنا.
يف ختطيهـا ملا الفنـاه من الصحف
جريدة املثقف العراقي
املـؤدجلـة الـسـابقـة واحلــاليـة،
(طـالب
أمـا الـسيـد علـي خنجـر
وصـحف (زيـــادات الـــرواتـب)،
اهلائل
الـكم
قانـون) فقال :وسط
وصحف الكسب الال شرعي ومتنى
الـيت
العـــراقـيـــة
مـن الـصـحف
علـى اجلريـدة ان تسـعى لـالخذ
النـظـام،
سقــوط
بعــد
صــدرت
بــأيــدي االدبــاء والــصحفـيـني
جنحت جريدة املدى يف ان تسجل الــشبــاب ،ومن غـيبــوا يف عهـد

الـنظـام الـســابق ،وتغلق ابـوابهـا
بوجه املـرتزقـة من الـصحفيني
الـذين شـاركـوا الـنظـام الـسـابق
ابــادته للــشعب ،وان تـسـتمـر يف
نهـجهـــــا الـــــداعــي للـــــسلــم
والدميقـراطية وحـرية االنـسان
والفكـر .وخـتم حــديثه بـشكـر
لرئيس التحرير وآخر للمحررين
والعـاملني فيـها مـتمنـي ًا اعـواما
طوا ًال من االبداع.
لسان حال الهوية
اجلديدة
االستــاذ كــريـم حنـش هــادي
(مــاجــسـتـري تـــاريخ) قــال :أن
صـحيفـة (املــدى) شغلـت حيّـزًا
واسعـ ًا يف دائرة الثقـافة العـراقية
اجلـادة ،هلذا رأى كـثري من الـقراء
انهـا صحيفـة النخبـة املثقـفة يف
العـراق ،ولكـن يف احلقيقـة سعت
اىل اسـتيعـاب اغلـب املسـائل اليت
متـــثل اشـكـــــاالت يف احلــيـــــاة
االجـتمـــاعيـــة واالقتـصــاديــة
وغـطـتهــا بـصــورة جيــدة عرب
جمـمـــوعـــة مـن الــتحقـيقـــات
والـتقـــاريـــر ..ومتـنـــى علـــى
الصحيفـة ان تسعـى جبد لـتكون
لـسـان حـال اهلـويــة العــراقيـة
اجلديدة.
يف حني ذهـب االستــاذ (عبــاس
مهـــدي املـــؤمـن) اىل القـــول أن

جريدة املدى من اجلرائد القليلة
الـيت حتـــــاول ان تفـــصح عـن
عـراقيتـها بـاستمـرار من خالل
نشر وتعميق التنوع الثقايف الذي
ميتـاز به اجملتمع العـراقي ،وهي
مـنـرب جــريء وعلـمـي يـطــرح
ويـناقش كل ما يهـدد كيان االمة
العراقية..
سنة واحـدة ..استطاعت (املدى)
من خالهلـا ان جتـد هلــا مكـانـ ًا
متميزًا ضمـن الساحة االعالمية
والثقافـية ،ومتنى علـى اجلريدة
ان توسـع دائرة مناقـشة اإلرهاب
علـــى صفحــاتهــا ،وان تُـنـشـئ
مـركـزًا لـلبحــوث يكـون تـابعـ ًا
ومعززًا هلا.
صحيفة تؤرخ لكل ساعة
عراقية
حتــــدث امحــــد عـبـــــد علـي
(مهندس) عن الصحيفة بوصفها
واحدة مـن اهم وافضل اجلـرائد
العراقـية بـسبب قـدرتها -خالل
مدة قـصرية -علـى خلق مجـهور
عـريـض من طـبقـة املـثقـفني،
وقـال :اعتقــد ان نفسـ ًا عـراقيـ ًا
وطنيـ ًا بـارزًا فيهـا ،إال انه تعـاب
عـليهـا الـنخبـويــة ،أحيـانـاً ،يف
الــطـــرح ،ووجــــود بعــض مـن
صحفيي املرحلة السابقة ،واالمر
االخري حمــزن فنحن نـتمنـى ان

تبقـى املــدى كمـا بـدأت مـنربًا
حرًا وشريفاً.
أمــا ازهــر الـنـــواس فقــال :ان
صحـيفة املـدى تؤرخ لكل سـاعة
تـشرق يف العـراق :هلذا فـهي فوق
كل املديات وبرغم انطالقها من
بـيت تــراثـي بغــدادي اال انهــا
عراقية حـديثة ومتابعة لكل ما
خيــدم العــراق ،وبــرغـم صغــر
البـيت نـراهــا تتـسـع لتـحيـط
بعاملنا امجع.
أمـا حسـن عبود فقـال :املدى من
الـصحف الـيت اثبتـت حضـورهـا
بقــوة بني هــذا الكم اهلــائل من
االصــدارات الصـحفيــة احملليـة،
لكـنها خنـبويـة ،اكثـر من الالزم،
خـاصـة يف املـواضـيع الثقـافيـة،
واعـتقــد ان اجملالت الـثقــافيــة
وجملة املـدى ،اوىل باملواد الواسعة
اليت تـأخـذ صفحـات كـاملـة من
اجلريـدة يف احيان كـثرية .وعلى
اجلريـدة ان تسعى حنـو التنويع
واالشتغـال على ما هـو عام ويهم
اوسع شــرائـح اجملتـمع .،فخـتم
حـديثه بالقول :امتنـى لصحيفة
املدى ان تصل ألبعد مدى.
صحيفة التنوع
واالختالف
ذهب القــارئ واالذاعي (لـطيف
جــاسم) اىل القـول :إن صـحيفـة

املدى منذ صدور العدد االول واىل
يومنـا هذا ،استـطاعـت ان تثبت
حضـورهـا بني الـصحف وكـانت
اقـرب اىل الكـتاب ملـا حتتـويه من
ابواب خمتلفة ومتنوعة يف مجيع
زوايـا املعـرفـة ..وان استمـرارهـا
طوال هـذه املدة ،علـى الرغم من
وجــــود الـكـثـري مـن الــصـحف
الـيومـية الـيت مل تكن حيـاتها اال
كحياة الشهب ،شهرا أو أكثر بقليل
وتـتـــوقف عـن الـصــدور ،هــذا
التـواصـل واالستمـرار لـصحيفـة
املـدى دلـيل علـى قـوة تــأثريهـا
واحقـيتهـا بـالـوجـود ..وخـتم
حــديثـه بتـحيـة هلـا بـعيـدهـا
السنوي االول.
امـا القـارئ عبـد الكـريم حـسن
(بائع كتب) فقـال :ان جناح املدى
ال على
وليـد الصدق والـدقة فـض ً
السعـي احلثيث ،الـذي يستـشعره
القارئ يف مناقشة كل ما هو مهم،
واملتابعـة املستمـرة ملا هـو يومي،
ال علـــى غنـــى صفحــاتهــا
فــض ً
الفكــريــة وصفحــات الـتحلـيل
السيـاسي ..فهي حبق منهل عذب،
استطـاعت حبيـاديتهـا ونزاهـتها
وابتعـادها عن التعامل املؤدجل مع
القضايا العراقية الكبرية ان تؤكد
قدرتهـا على بنـاء صحافـة حرة،
صحافة متثل وجه عـرا ٍق ما بعد
الـدكتـاتـوريــة ..وختم حـديثه

بـــالتـمين ان تــستـطـيع هــذه
الصحـيفة بنـاء تقاليـد اعالمية
راسخة لعراق املستقبل.
هـذه اآلراء اليت تعرب عن طـبيعة
عالقـة القارئ بـاملدى ،إذا كـانت
معـظمهـا قـد نظـرت بـإجيـابيـة
عـاليــة ،وعلقت آمـا ًال عـريضـة
علـيها فـأمنا تـضع العامـلني امام
مسـؤوليـة االرتقـاء والـتطـويـر
لـدميـومـة هــذا التــواصل ،ومل
تـنــطلق الـنقــودات االمـن روح
حمبـة غايتهـا املشاركـة يف عملية
التـطـويــر اليت كــانت احملـرك
االساس يف عمل مالك املدى.
مفارقة االيديولوجيا...
محايثة االختالف
العنـوان السـابق اختـاره القـارئ
طالب املاجستري يف قسم الفلسفة
حيـدر علي الذي قال :الكالم عن
جـريدة املـدى يقود اىل احلـديث
عن خطـاب ثقايف جـديد ،يبـشر
بنهـايــة االنغالق الــدوغمــائي
وبداية زمن االختالف االختالف
الـذي طـاملــا بقي حمجـوبـ ًا حتت
اغلفـة االيـديـولـوجيـا القـدميـة
املـتمثـلة بـسلطـة اخلطـاب الذي
يلغي اآلخـر ...الـكالم عن املـدى
كالم عـن تأسيس خطاب سياسي
واعالمي عراقـي ،تتوفر فيه كل

سعيد عبد اهلادي
مـــواصفـــات العـمل الــصحفـي
النـاجح ،والنـزيه ،والـبعيـد عن
اآلراء املــسـبقـــة الـيت حتــتكـــر
احلقيقـة لصاحلها .وال خيفى على
القارئ ان املـدى جتربـة ثقافـية
عريقـة تبشـر بثقـافة انـسانـية
تنظـر اىل الواقع نـظرة جـديدة
بــأدوات معــرفيــة جــديــدة ،ال
ختتــزل الــواقع بـبعــ ٍد أحــادي
فـتجده ،وتلغي حـركته ...وختم
حــديثه بــالقـول :املـدى سـؤال
العراقي اليوم عن حداثة الغد.
أمـا القـارئ سعــد خيـون (بـائع
كـتـب) فقــال :ان املــدى ومـنــذ
عددها االول استطاعت ان تسجل
حـضــورًا اجيــابـيــ ًا يف الــوسـط
االعالمـي والثقـايف العــراقي ،بل
انهـا االكثـر فـاعليـة يف مـواجهـة
االعالم املضـاد الـذي أخـذ خيرتق
صحافتنا واعالمنا.
وهذا بفـضل املالك الذي يـشرف
علـى اجلـريــدة حيـث انه مالك
ميلــؤه احلـمـــاس والغـرية علــى
العراق ،لذا انعكس هذا االمر على
صـفحات اجلـريدة هلـذا اصبحت،
حبق ،جريدة العراق االوىل.
وختم حـديثه بـالقـول :نتمـنى
كل احلب ومـزيـد مـن التـطـور
هلــذه الــصحـيفــة لـتــسـتـمــر
مبــواجهـتهــا لإلعالم الـظـالمي
وسعــيهــــا لـرتســيخ مـبــــادئ
الــدميقـــراطيــة واشــاعــة روح
احملبة.

