
1. Intro 

ویتمتع بموقع مھم في النقل  ،یقع العراق في الجزء الجنوبي الغربي من قارة أسیا
 .البحر المتوسط والخلیج العربي عند أقصر معبر بري بین سواحلحیث یقع العالمي 

رغم صغر مساحتھ ووقد لعب العراق ، ألف كیلو متر مربع )435( قرابةتھ مساحتبلغ 
 .العربي خالل مختلف العصور دوراً مھماً في تاریخ الوطن

، ارة والثقافة البابلیة واألشوریةففي الماضي البعید كان أحد المواطن المھمة للحض
ق على وكان یطل ، وكانت بغداد في عصر الخالفة العباسیة عاصمة دولتھ الموحدة

والھندسة والریاضیات فیھا  والطب الزدھار العلوم الطبیعیة يالذھب بالعصر عصرھا
 .آنذاك

الطبیعة الجغرافیة ألرض العراق ھي عبارة عن وادي واسع تحیط بھ المرتفعات من 
على العراق بالد ما بین النھرین طلق یدجلة والفرات لذا  انھر ایجري فیھ ،أكثر جھاتھ

 .افدین نسبة إلیھماأو وادي الر

 .2014نسمة وفق تقدیرات العام  )36,000,000( عدد سكان العراق اآلن بحدود یصل

) 7,000,000(تتصدر العاصمة بغداد الواقعة وسط العراق عدد سكانھ بما یزید عن 
شمال العراق بالمرتبة الثانیة بعدد السكان التي   یما تأتي محافظة نینوى الواقعةف، نسمة

الواقعة في الجنوب ، وتشغل محافظة البصرة  من السكان )3,500,000( تصل الى
 نسمة. )2,500,000( العراقي الموقع الثالث بعدد السكان في العراق اذ یصل الى

************************************** 

وكیف  عالم الحالیة بواقع العراق الجغرافي والدیني والعرقي،كیف تأثرت وسائل اإل
لعرقیة التي جرت الطائفیة واتغیر مضمون ھذه الوسائل بعد الصراعات واالزمات 

 وتجري في العراق؟

عالم عبارة عن عدة صحف وقناتین ارضیة وواحدة فضائیة في السابق كانت وسائل اإل
 واالن ھناك العشرات من ھذه الوسائل.

ومن این تحصل  ؟عالم في ظل الحریات المتاحة لھا في العراقكیف تعمل وسائل اإل
 ؟ردھا المالیةعالم العراقیة على مواوسائل اإل

یرھا في خلق جیل جدید یتقن استخدام ثانترنت والھواتف المحمولة وتحجم االستخدام اال
 ھذه التقنیة.



 )ھذه العبارات تضعفي المشھد الكارتوني و(

ن یالخصائص الجغرافیة للعراق وحجم السكان وخصائصھم من حیث الد -
 والعرق والجنس.

ثم التلفزیون  االذاعة صحیفة الى ظھورتاسیس اول عالم العراقي منذ مسیرة اإل -
 لنصل الى االنترنت.

 عالم العراقیة.عات التي أترث في مضمون وسائل اإلمناطق النزاع والصرا -
وماھي  ،استعراض البرز الصحف والمحطات االذاعیة والقنوات الفضائیة -

 االبرز من حیث االستخدام في العراق.  الوسیلة
عالم في العراق ودور المسؤولین الجدد في عالم اإللوسائل ون المالكون الرئیسی -

 الصحافة االلكترونیة.
 البنى التحتیة لتوزیع االنترنت والھواتف والتطور الحاصل في استخدامھا. -

2. Media History 

الحداثة  كثیر من المحطات التي غیرت من مفاھیممر اإلعالم العراقي منذ نشأتھ ب
 .في الواقع العراقي داث لما یجريوالتطور ونقل األح

یوم والدة الصحافة العراقیة  1869 عام حزیرانشھر الخامس عشر من  عدیمكن 
العدد األول  ، وتوج بصدورة حكم الدولة العثمانیة للعراقخالل مرحلبمعناھا الصحیح 

كأول صحیفة عراقیة تصدر باللغتین العربیة والتركیة وبثمان  من جریدة الزوراء
 .صفحات

 قرابة، وبعد مرور 1885جریدة الموصل عام ، جریدة أخرى ھي الزوراءبعد صدرت 
رى في البصرة سمیت لحقتھا جریدة أخعلى صدور جریدة الموصل عشر سنوات 
واستمرت حتى االحتالل وكانت تصدر باللغتین العربیة والتركیة  جریدة البصرة

 .البریطاني

 .صدر اسبوعیاً كانت ت ھذه الصحف الثالث الزوراء، الموصل، البصرة

التي أسسھا مراد سلیمان  ة صدرت في بغداد فھي جریدة بغدادأما أول صحیفة سیاسی 
وكانت تصدر ثالث مرات في األسبوع وباللغتین العربیة والتركیة، وھي  1908عام 

 .من أقوى الصحف العراقیة في ذلك الزمن وأكثرھا تأییداً للقضایا العربیة



للمیالد، اما التلفزیون فبث اول  1936عام  بثت اول برامجھا العراقیة فقد اما االذاعة 
للمیالد 1959العراقیة كانت بدایتھا عام  ووكالة االنباء، للمیالد 1956 عامبرامجھ 

 .للمیالد 1976عراق عام ودخل التلفزیون الملون الى ال

ات في المدن دون األریاف في البدای اویبدو ان وسائل اإلعالم انحصر تأثیرھا وانتشارھ
نظراً لمحدودیة تغطیة البث واھتمام سكان المدن بوسائل  األولى لنشأة اإلعالم العراقي

اإلعالم أكثر من أبناء القرى واألریاف بسبب طبیعة العادات والتقالید فیھا وصعوبة 
 وصول الصحف والبث اإلذاعي والتلفزیوني.

رن الماضي مقومات ما یعرف ایات العقد الخامس من القوبذلك استكمل العراق في نھ
 والمسموعة والمرئیة. اإلعالم بوسائلھ الثالث الرئیسة المقروءة في الیوم 

 بعد ما یقرب من أسبوعین من احتالل الجیش األمریكي 2003أما بعد التاسع من نیسان 
مدني أقدم الحاكم األمریكي ال وفي الشھر الرابع تحدیداً ، لبغداد والقوات المتحالفة معھا

، التي كانت جزًء من  على حل وزارة اإلعالم العراقیةلسلطة االئتالف بول بریمر
، فانتقلت الفعالیة اإلعالمیة من مرحلة قبل الحربالمشھد السیاسي العراقي لفترة ما 

 عدیدةصحف الموجھ باتجاه واحد متمثالً باإلعالم الُمحتكر من قبل سلطة الحاكم و
ر منضبط وثالث قنوات محلیة وفضائیة واحدة، إلى إعالم متحرر من كل القیود وغی

، فوجدت وسائل اإلعالم العراقیة نفسھا فجأة في مواجھة على مستویات الكم والنوع
لھ من  ةالماضیة كما ال توجد تجربة مشابھوضع جدید لم یعیشھ العراق طیلة الـعقود 

 .العالم العربيشرق األوسطأو في قبل في ال

الصحف والمنشورات أول األمر، كإحدى معالم وشھدت ھذه المرحلة عددا ھائال من 
یصدر من حتى تراوح ما  ھا وتوزیعھالسھولة إنتاج إلعالمي العراقي الجدیدالمشھد ا

صحیفة یومیة وأسبوعیة متباینة في التوجھات  200إلى  180صحف في العراق ما بین 
القومیة، كل منھا كانت تتبع الجھة الصادرة عنھا، واألیدیولوجیة والمذھبیة ویاسیة الس

لتتوسع األمور فیما بعد إلى عدد من اإلذاعات و القنوات التلفزیونیة المحلیة العاملة 
 .طاق كل محافظة من محافظات البالدعلى نطاق البلد أو على ن

 

 

 

3. Society and Area of Conflict 



سیج كبیر نفي  واجتماعیةوعرقیة دینیة عراقي من مكونات مختلفة ع الیتشكل المجتم
العراقیون متساوون أمام القانون دون تمییٍز بسبب الجنس ف ،ھم الوطن الواحدیجمع بین

 المعتقد.حتى أو الدین أو المذھب أو لعرق أو القومیة أو ا

 عددبر دیانة في العراق من حیث أكوھو الدین الرسمي للدولة الدین اإلسالمي  دیعو
ركناً  المذھبان السني والشیعي % من السكان، ویشكل97حوالي  یث یعتنقھ، حمعتنقیھ
 .المجتمع العراقيھذا الدین وفي في أساسیاً 

ة یالمسیحیة ثم الصابئ وتأتي بعده ، في محافظات العراق كافةھذا الدین یتواجد و
 .یةالیزیدوایة ئالمندا

وھي دیانة معترف بھا حسب دیانة من حیث اإلتباع بعد اإلسالم  وتعد المسیحیة ثاني 
بھا التعبیر   أربعة عشر طائفة مسیحیة في العراق مسموحالذي أقر ، الدستورالعراقي

في حین إن نسبة منھم یتحدثون اللغة السریانیة ، ث غالبتھم اللغة العربیة كلغة أمویتحد
 واللغة األرمینیة.بلھجاتھا العدیدة 

ولكن وجودھم یتركز  بنسب متفاوتھ ویتواجد المسیحیون في محافظات العراق كافة
 منطقة سھل نینوى قرب الموصل. في شمال العراق في بغداد وفي

%) من  80-75( تتراوح مابینبنسبة لكن القومیة العربیة تقریبا تشكل غالبیة السكان 
 .ة السكان والقومیات األخرىمن نسب 18ى إل 12أما األكراد فنسبتھم حوالي السكان 

الدینیة  إلى نشوء فرق ومذاھب تمتزج فیھا كل المؤثرات أدى ھذا التجاور واالختالط 
فھناك جماعة تضم في صفوفھا خلیط من عدة قومیات عربیة وكردیة ، والعرقیة

أما على صعید  الموصل تسمى الشبكي الجانب الشرقي من وتركمانیة، تقطن ف
 .ثم التركمانیة الكردیة  ثمئیسة في العراق فھي العربیة القومیات الر

كشفت إن عدد  2014عام وفي أخر إحصائیة لوزارة التخطیط في في العراق 
وھو أعلى  )18,250.000( عدد الذكوریبلغ تزید بنسبة بسیطة عن االناث اذ الذكور

  .)17,500,000(من عدد اإلناث الذي یبلغ 
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قبل ما القسم االول  ،المتابع للمشھد العراقي یقسم المشھد العراقي الى جزئین او قسمین
مناطق النزاع ومناطق النفوذ اختلفت ما بین ، 2003الثاني ما بعد   والقسم 2003عام

ر ییر الدیموغرافي والتغییاالختالف بسبب التغییر السیاسي والتغالمشھدین وھذا 
قى بضاللھ على وسائل یر الیھذا التغ ،الجیوسیاسي الذي طرأ على الساحة العراقیة

االعالم وبتعدد عالم حر اكثر بتعدد وسائل فاصبح االعالم منفتحاَ اكثر، إ عالم،اإل
 االقنیة الفضائیة.

عالمیة لذلك نرى التغطیة اإل التغییر بصورة اوسع وبصورة اكبر، ھذا التعدد وھذابرز 
یة واخرى، مابین عالممتنازع علیھا تختلف مابین وسیلة إلمناطق النزاع والمناطق ال

 سیاسة القناة، ،وجھ السیاسي للقناةالت ویل القناة،عزى الى تماالختالف یوھذا  قناة وقناة
 ناة.اتیجیة التي تدار بھا ھذه القاالستر

التي تطفو  ھي القضایا عالمي الیوم ومایل االفتراض لو شاھدنا المشھد اإلعلى سب
قضیة االرھاب الیوم من اكثر القضایا التي تتناولھا ف بشدة،بنفسھا على السطح وتلقى 

الساحة العراقیة الیوم احد الساحات  ھا،ووسائل االعالم بكافة تفصیالت االقنیة الفضائیة
مناطق النزاع والمناطق الساخنة بدأت تكبر  االرھاب بشدة وبقوة، تي یمارس بھاال

جزأین فال نكاد بھذه القنوات قضیة االرھاب ایضا  ، بدأت تتناولعلى الساحة العراقیة
 المسألة بحیادیة او حتى بموضوعیة.تتناول ھذه   قناةنرى 

األھمیة الكبرى قسم الیعطي  عالم والقنوات ایضا الى قسمین،ا وسائل اإلنھفانقسمت 
 اب الذي بدأ یعصف بالبالد وطبعاالرھلداعش و روالحقیقیة لمسألة االرھاب وخط

 یاسة والنھج الذي تنتھجھ قناة.للسایضا تعزى ھذه االسباب 

او سباب سیاسیة ووسائل اعالم اخرى تضخم المسألة اكبر مما ھي علیھ تكاد تكون اال
 عالمي.قیات العمل اإلخالاسباب اخالقیة كا

، بدقةوبموضوعیة ونحن نبحث الیوم عن قنوات تتناول ھذا الموضوع بحیادیة 
ي لیس فقط نحن الیوم امام غزو فكر لفكر،الذي یسببھا ھذا التنظیم وا تبرزاالخطار
  .یكاد یعصف بافكار البالد واألمة على حد سواء غزو عقائدي



4. General Information 

االنتشار الواسع  بعد وبالذات الصحف 2003ا بعد عام جدیدعالم العراقي منحا اخذ اإل
 .آیة قوانیین وانظمة ضابطةغیاب وحریة اصدارھا في ظل 

في العراق في عھد نظام ة سائد تكان تيبعد ایقاف العمل بقوانیین الطبع والنشر الو
اساسي عالم التي كانت معنیة بشكل كم المدني بریمر بالغاء وزارة اإلصدام وبقرار الحا

 .بمتابعة سیر انظمة النشر والطبع في العراق

یدة یومیة رعالم العراقیة وھي مؤسسة شبھ رسمیة تبنت اصدار جتم تشكیل شبكة اإل
من ن ییتم تعیعات قنوات واذاعة ومجموعة من المطبو وعدةسمیت بجریدة الصباح 

الحكومة بشكل لطة من قبل رئیس الوزراء العراقي وھي تخضع لس یرأس ھذه الشبكة
 .غیر مباشر

في البلد  ولىاال جریدةالوھي  جریدة الصباحبالنسبة الھم الصحف في العراق تترأسھا 
وھي  تمویل ودعم حكومي واسعفھي تتلقى المادیة التي تتمتع بھا  من حیث االمكانیات 

ھذه تحقق  .معروفة في الشارع على انھا الصحیفة الرسمیة الناطقة باسم الحكومة
االعالنات التي تعود لمؤسسات الدولة، تاسست  ارباحا ھائلة بفضل احتكارھاالصحیفة 

 جریدة اسماعیل زایرلھذه الوكان اول رئیس تحریر  19/5/2003في ھذه الجریدة 
 في الصدور. ومازالت متواصلة

تصدر عن مؤسسة الزمان جریدة عراقیة دولیة وھي  جریدة الزمانالجریدة الثانیة ھي 
العدد التجریبي ھا ورئیس مجلس ادارتھا سعد البزاز صدر س، مؤسللصحافة والنشر

فیما صدر العدد االول منھا في العراق بعد االحتالل  ،في لندن 1/4/1998االول في 
البصرة ویحمل في ترویستھا عبارة طبعة محافظة في  9/4/2003االمریكي في 

تحریر ھذه  ةسیشغل رئاع في البصرةالبحرین وتوز دولة البصرة حیث كانت تطبع في
 .احمد عبد المجیدالدكتورالصحیفة ھو 

المدى ھلیة ذات اتجاه مستقل تصدر عن مؤسسة أوھي جریدة  جریدة المدىبعدھا تأتي 
م وكانت 5/8/2003في العدد االول منھا صدر ،للثقافة والفنون لصاحبھا فخري كریم

 ،ذلك أصبحت یومیةثم بعد مرتین في االسبوع ثم تصدر بشكل اسبوعيفي بادئ االمر 
البدایات االولى  ،ناتسست شركة لإلعالأمطبعة خاصة ودار توزیع و عنھاصدرت

 .عربیة تضم في اسرة تحریرھا ابرز مثقفي العالم العربيللمدى كانت بشكل مجلة 

وھي صحیفة یومیة سیاسیة وھي  جریدة االتحاد الكردستانيھناك صحیفة أخرى وھي 
ربیة اول صحیفة كردیة ناطقة بالعة لالتحاد الوطني الكردستاني والصحیفة المركزی



 في 24/10/1992صدر العدد االول منھا في  ،كردستان العراقمنطقة في  تصدر
الدفاع عن حقوق االكراد في ھو  الجریدةھذه ھداف ، كان من ضمن أمحافظة اربیل
ھي من أوائل الصحف العراقیة كانت االتحاد  2003احتالل العراق عام العراق وبعد 

 .22/4/2003في  منھا )539( العددفي بغداد اذ صدر  لتي صدرتا

اإلذاعة التجاریة األولى في  رادیو دجلةھذا فیما یخص الصحف اما االذاعات فیعد 
العراق التي اعتمدت أسلوب الحوارات الھاتفیة مع المستمعین، بغض النظر عن 

عام  أحمد الركابي ھا االعالميأسسالحزبیة، والدینیة، والعرقیة. الفكریة، وانتماءاتھم 
2004. 

جلبي الاحمد  یاسيالس بتوجیھ مباشر وتمویل من 2005تاسست في ، رادیو المؤتمر
علمانیة تروج للدیمقراطیة وھي اذاعة الذي یشرف علیھا، ورئیس المؤتمر الوطني 

 وھي تبث من بغداد. انتفاض قنبرمدیرھا التنفیذي ، كھامال سیاسةو

شبھ الرسمیة للدولة العراقیة  القناةھي  قناة العراقیةف القنوات الفضائیةیخص  اما ما
الثقافیة ووالریاضة المنوعة تتنوع في برامجھا بین حیث  ،العراقيتابعة لشبكة اإلعالم 

انجزت  الدراميتاج تم استحداث دائرة تعني باالن كما ،السیاسیةوتنمویة والالدینیة و
 العدید من االعمال الدرامیة تبث على شاشة العراقیة.

تبث من دبي  4/5/2004بدأت البث في منوعة ھي قناة فضائیة عراقیة و قناة الشرقیة
 .أقمار عربسات ونایل سات وھوتبیردعلى تبث وباإلضافة إلى أربیل ولندن وعمان، 

الشرقیة ھي أول قناة عراقیة مملوكة للقطاع الخاص وتملك عدد من المراسلین في  
 العدید من مدن بلدان العالم.

القناة األولى عراقیا ومن القنوات األولى في الوطن العربي من حیث  تعتبرحیث 
اإلمكانیات البشریة المادیة وتعتمد في تمویلھا على االعالنات التجاریة.یملك القناة 

 .سعد البزازالعالمي البارز ا

مالكھا  12/9/2005ابتدأ البث یوم ، عراقیة مقرھا في القاھرة فضائیة قناة البغدادیة
عون حسین الخشلوك، قتل عدد من مراسلیھا البارزین اثناء  ومؤسسھا ھو المھندس

اعمال العنف في العراق، ولھا مكاتب في عمان ودمشق، وتفویض في بیروت والسوید 
 وأسترالیا. والنرویج وھولندا

 برئاسة نوري المالكي. الدعوة اإلسالمیة قناة فضائیة عراقیة تابعة لحزب، قناة آفاق



فضائیة عراقیة تابعة إلى المجلس األعلى اإلسالمي العراقي وھي قناة ، قناة الفرات
 .برئاسة سید عمار الحكیم

5. Media Use 

النترنت مقتصر على خدمات البرید االلكتروني وخدمات ا 2003كان العراق قبل 
المنتشرة ھنا وھناك تابعة لوزارة  االنترنت مقاھيالبسیطة اضافة الى بعض 

 لخدمات الشبكة الدولیة.الشركة العامة /االتصاالت

ت في العراق وكانت وانفتاح كبیر في انتشار االنترن حصل تطور سریع 2003بعد 
لیس، الوایر، 3Gالخدمة تقریبا تغطي عموم العراق بأستخدام تقنیات الكیبل الضوئي، 

 الالسلكي الثابت.

لك عبر وزارة االتصاالت العراقیة التي تم كانت الشركات توزع للمشتركین لكن
ت في د وھي المسؤولة عن تحدید االنترناالمدادات الخاصة بالكیبل الضوئي داخل البل

 ھذا الكیبل.

حصرا وھي المسؤولة  تقع ضمن عمل وزارة االتصاالت والتي تمتلكھ البنى التحتیة
ریبا یبلغ تقالة المرخصة عدد المشتركین بالنسبة لشركات الھواتف النقعن ادارتھ، 

بت یقدر ي االنترنت لشركات الالسلكي الثا، اما مستخدممشترك )4.250.000(
مشترك اما مشتركي الشركة العامة لخدمات الشبكة الدولیة ) 250.000(بحوالي 

 .الف مشترك )168.000(

ارة العلوم والتكنولوجیا بالتعاون اللكترونیة فقد تم تبني من قبل وزاما بالنسبة للحوكمة ا
عالم بالتعاون مع ھیئة اال 46بالرقم  من مجلس الوزراء مرالتصاالت باالمع وزارة ا

 ،سساتنیة لكل الدوائر والوزارات والمؤیكون ھناك حوكمة الكترو واالتصاالت ان
لكن كانت ھناك تلكأ من حیث كان ھذا من خمس سنوات مضت لكن ھناك ھناك تطبیق 
بسیط في الوزارات التي قامت باطالق حكومة الكترونیة لتسھیل االجراءات للمواطنین 
وكذلك قامت االمانة العامة باطالق خدمة شكاوى المواطنین عبر برنامج حوكمة 

الشكاوى على الجھات المعنیة عبر المواقع  ھذا البرنامج یعرض ،المواطن الكترونیة
 )ca.iq  ،eqs.iq البسیطة للمواطنین. ) ھذا للشكاوى 

اما بخصوص شركات الھواتف النقالة فكانت ھناك شركة (عراقنا) اول شركة اطلقت 
حیث دمجت الشركتین واصبحت  )اثیر(ك شركة لمشتركیھا الخدمة بعدھا كانت ھنا

دد مشتركي الھواتف النقالة بھذه الشبكة مایقدر یبلغ ع )زین العراق(شركة 
كیھا التي یقدر مشتر )سل) مشترك وبعدھا تأتي شركة (اسیا12.500,000(



) 10,000,000فتصل تقریباَ الى ( )كورك(مشترك اما شركة ) 11,000,000(
 مشترك في العراق.

 لقاءات الطلبة

االنستغرام، الموطنین یستخدمون  المواقع االجتماعیة التي استخدمھا كثیراً  •
الفیس بوك، انا ارى الفیس یشیع الطائفیة، ثرثرة، مشاكل، خصامات، 

 .ل، ومنظم، وال یستخدمة اي احداالنستغرام اجدة موقع افض
، لیس فیة شخصیات مزیفة، وكذلك الن التویتر فیة شخصیات حقیقیة ..تویتر •

 .التویتر سوف یكشفة  ساب مزیف، وفي حالة كونت حیتیح لك حساب واحد
العالم كذلك التواصل مع الفیس بوك، یتیح لي االطالع على مختلف القضایا ب •

 من خالل خاصیة الرسائل. اصدقائي
روج للطائفیة ی النھمضاره اكثر من ممیزاتھ،  الفیس بوك، على الرغم من •

 .والشتم، واالساءة
 .ع اصدقائي لھ یملكون حسابات بھاالنسنتغرام، الن جمی •
 .االخرین وباالخص في بلدان اخرى، یتیح لي التواصل اكثر مع الفیس بوك •
 .، فیھا اصدقائيغرام والواتس أبالفیس بوك واالنست •
خاصة الممیزات ، ممیزاتسلبیات و، لكن لھ اكثر موقع استخدمھالفیس بوك  •

 ، اما مضاره فاصبحتحشید الرأي العام، الثورة االصالحیة التي حدثت ھنا بعد
ن قبل السیاسین او من قبل عرضة للمسائلة القانونیة م تویتر مثالمي مستخد

مطاردین وھناك شكاوى الیوم ، اصبحو ، بسبب حاالت التشھیر، القذفافراد
ومنھم من قتل بسبب سجلت في المحاكم البعض تعرضو الى مالحقات عشائریة 

 ، فھناك بعض الدعاوى في المحاكم بسبب مواقع التواصلھذه المشاكل
 .ياالجتماع

عدم أفتعال النعرات الطائفیة عبر مواقع لنتمنى ان یكون تقنین لھذه المواقع 
 .التواصل االجتماعي

أكثر المستخدمین لھذه المواقع ھم غیر منضبطین، طائفیة، وصغار بالسن،  •
  وھذه ھي سلبیات ھذه المواقع.



6. Media Politics 

االن الى حریة الصحافة والتعبیر بمعاییرھا یعد العراق من البلدان التي لم تصل لحد 
الدولیة المعروفة وبمفھومھا الغربي، والذي یوجد في العراق ھو تعددیة لوسائل اإلعالم 

 .عددیة الحزبیة والعرقیة والدینیةتعكس الت

وال تعمل ھذه الوسائل بحریة كاملة وانما تواجھ في العراق مضایقات من األطراف 
زال بعیدا عن االستقرار المشھد السیاسي المرتبك الذي ال ء منالسیاسیة التي ھي جز

السیما االقلیمیة منھا، مما جعل الصحفي یخاطر وویعاني من التدخالت الخارجیة، 
أحیاناً بحیاتھ وربما بحیاة عائلتھ إذا غامر في كشف بعض الحقائق السیما ما یتعلق 

 بالفساد المالي واإلداري المتفشي.

، مما سبب في 2003) صحفي منذ عام 700العراق لحد اآلن أكثر من (حیث قتل في 
انحسار كبیر للتواجد اإلعالمي الدولي على صعید الصحفیین األجانب بسبب المخاوف 

 من خطورة العمل في بیئة غیر مستقرة امنیا.

وفیما یخص الحریة العامة للتعبیر والصحافة فالنظام السیاسي في العراق قد اقر ضمن 
 ).36توره الذي كفلھ في المادة (دس

 أوال: حریة التعبیر عن الرأي بكل الوسائل.

 ثانیاَ: حریة الصحافة والطباعة واإلعالن واإلعالم والنشر 

لصحفیین العراقیین یواجھون لكن ا ،وبالرغم من ھذه الحریة التي كفلھا الدستور
فھناك تقیید لعمل  ،حقیقة من اجل تأمین تغطیة إعالمیة موضوعیة وحیادیة مصاعب

من جھات المؤسسات اإلعالمیة ومحاولة إبعاد الصحفیین باإلكراه عن متابعة الحدث 
حكومیة تعمل تحت الفتة حمایة البلد من الخطاب االعالمي الذي یھدد النسیج  یدةعد

واالتصاالت االجتماعي ویفتت وحدة اطیافھ واعراقھ المختلفة، اذ قامت ھیئة اإلعالم 
بتعلیق عمل بعض القنوات الفضائیة العراقیة وغلق أخرى تحت  حكومیةوھي ھیئة 

 ھذه الذریعة او تلك.

كما نص الدستور على حریة كاملة ومطلقة للصحافة بوصفھا جزءاَ أساسیا من حریة 
) لم یترجم إلى تشریع والقانون 2005( عامالتعبیر، لكن ھذا النص الدستوري الذي اقُر 

الذي تنص مادتھ  2011عامنون حمایة الصحفیین العراقیین في الوحید الذي اقر ھو قا
 الرابعة:



أوال: "للصحفیین حق الحصول على المعلومات واألنباء والبیانات واإلحصائیات غیر 
المحظورة من مصادرھا المختلفة ولھ الحق في نشرھا بحدود القانون"، وقد اعترض 

ھذه المادة وعدوھا انتھاكا  صحفیون كثیرون وناشطون في المجال االعالمي على
 لحریة التعبیر بصورة عامة.

التي نصت في أوال منھا نفسھ وامتد اعتراضھم ایضا الى المادة السادسة من القانون 
انھ "للصحفیین حق اإلطالع على التقاریر والمعلومات والبیانات الرسمیة وعلى الجھة 
المعنیة تمكینھ من اإلطالع علیھا واالستفادة منھا، ما لم یكن إفشاؤھا یشكل ضرراً في 

املة النظام العام ویخالف أحكام القانون"، متھمین ھذه المادة بانھا ال تسمح بحریة ك
والمالي بل وتحاكم لإلعالم، فھي تمنع أي معلومات تنشر عن الفساد اإلداري 

 لمواد التشھیر الجنائي من قانون العقوبات العراقي. الصحفیین وفقاً 

التي جاء فیھا انھ: "ال یجوز التعرض إلى أدوات  نفسھ اما المادة سابعاَ من القانون
لمعترضون على القانون انھا مادة تجیز عمل الصحفیین إال بحدود القانون" فأكد ا

 مصادرة المعدات لشتى األسباب.

وكذلك الحال بالنسبة للمادة ثامنا التي نصت على انھ "ال یجوز مساءلة الصحفي عما 
ضرار بھم ما لم لإل ومات صحفیة وان ال یكون ذلك سبباً یبدیھ من رأي أو نشر معل

ون على ان ھذه المادة ال توفر أي حمایة للقانون"، واجمع المعترض یكن فعلھ مخالفاً 
 للصحفیین، الن أي ممارسة لعمل صحفي حر ھو مخالفة للقوانین.

الذي  2003لسنة  14رقم ذي الویضاف لھذه القوانیین أمر سلطة االئتالف المؤقتة 
غلق أي وسیلة بیخص النشاط اإلعالمي المحظور الذي منح الصالحیة لرئیس الوزراء 

 .فیھارة معداتھا وأموالھا بل وسجن العاملین إعالمیة ومصاد

 عبود كشكول د. محسنأ.م.لقاء 

لمواقع التواصل االجتماعي حضور متمیز في العراق ولموقع الفیس بوك تداول كبیر 
ھا السیاسة بسبب فضاء منالسیما  ،ن على مستوى تناول مختلف القضایایبین العراقی

 مسؤولة. الحریة الذي ینبغي ان تكون فیھ الحریة

 عالم كان قراراً بوك من وسائل اإلموقع الفیس  االخیر بعتبارقرار السلطة القضائیة 
 ي،عالمیة مسجلة على وفق القانون العراقإفة القانونیة.كونھ لیس بمؤسسة الیحمل الص

ھذا من جھة ومن جھة اخرى ھو موقع امریكي المنشأ یقع خارج االختصاص المكاني 
 .للقضاء العراقي



ناھیك عن امكانیات االختراق والسرقة لبعض الصفحات التي تضع اصحابھا بمواجھة 
 المسألة القانونیة دون وجھ حق.

كالسبب  ةسمعال یھنحن النعترض على حق المواطن في الحمایة من اي مظاھر تشو
ع من تسلل خطاب متعترض ایضاعلى ضرورة حمایة المجوالشتم والقذف مثلما الن

لكننا نرى من حیث المبدأ ان ذلك یتعارض مع حق الوصول الى  ،رفالكراھیة والتط
فضالَ عن خشیتنا من االستغالل السیاسي  عالمیة.لمعلومة والتجاوز على الحریات اإلا

 .للقرار بما ینعكس سلبا على التعددیة االعالمیة

اذن البد من وضع ضوابط موضوعیة ومھنیة ذات ابعاد اخالقیة للمضامین المنشورة 
لى انھ لیس من حقھ فعند االقرار بحق االعالمي في معرفة كل شيء البد من التأكید ع

عالمیة بشكل یراعي خصوصیة المجتمع اختیار المادة اإلیجب  قول اي شيء بل
 وطبیعة مشكالتھ.

8. Ownership Structure 

 العائدات من%  95 قرابة یوفر الذي النفطي القطاع العراقي االقتصاد على یھیمن
 دیُع وبذلك 1925 عام صناعتھ وبدأت األوبك لمنظمة المؤسسة الدول من ھو فالعراق
 بعد الثانیة المرتبة النفط من االحتیاطي مخزونھ یحتل حیث ، الغنیةمن الدول  العراق

 األعظم الجزء ویتركز برمیل )150,000,000,000( قرابة یبلغ باحتیاطي السعودیة
 االحتیاطي مجموع من%  71 یقارب بما الجنوبیة المناطق في النفطي االحتیاطي من

 .% 12 االحتیاطي فیقدر البالد وشمال لوسط بالنسبة أما العراقي

 د. كاظم المقداديأ.م.لقاء 

ص��در االس��اس��ي ھي من اكثر من مص��در، المعالم العراقیة یتوزع تمویلھا وس��ائل اإل
تحدیداً من وتمول من دول اقلیمیة، ھذه االحزاب والتي اس������اس������ا ً  ،االحزاب الدینیة

االس������الم مایعرف بلي ھي تمثل الفض�������ائیات العراقیة وبالتا بعضتمول  التيایران 
 .طائفة معنیةیتوجھ الى الذي  السیاسي

یمتلكون من واھناك ایضا ًتمویل اخر من رجال االعمال العراقیین اصحاب مصارف 
 اتھمخطاببعض  ھؤالء یوجھون ،متلكون الكثیر من الفض�������ائیاتیحیث  ،ثروة طائلة

الى الس��یاس��یین بھدف االبتزاز للحص��ول على بعض المقاوالت الكبیرة جدا  ةعالمیاإل
 او قد یسعون الى منصب سیاسي.الكبیرة وبعض المشاریع 



تمویل وس����ائل في  س����اھمھذا االقتص����اد لم ی االقتص����اد العراقي یعتمد على النفط لكن
في لألس������ف ھذا غیر موجود اال ، االقتص������اد الوطنياقیة وھنا اقص������د عالم العراإل

وانما  ذاتیةقي التي ال تعتمد على موارد عالم العراالفض������ائیة العراقیة او ش������بكة اإل
عالم فكما اشرت في البدایة ذات تمویل مشبوه على الحكومة. اما بقیة وسائل اإلتعتمد 

 بمعنى انھ ال یخدم التوجھ الوطني العراقي.

******************************************* 

عالم في العراق على نحو عام، لكن خط احمر على امتالك وس����ائل اإلمن یس ھناك ل
من یتحكم في االمر واقعیا ھو رأس المال الذي ظھرت س������طوتھ واض������حة بعد عام 

م ذه السلطة ھالسیما راس المال السیاسي والحزبي والدیني فمن یمتلكون ھو، 2003
 كالھا.عالم بمختلف انواعھا واشمن ینشئون وسائل اإل

عالمیة التي ظھرت بعد عام ة باالھتمام ان معظم المؤسسات اإلالجدیر لحوظةوالم
ما مكانت محطات للترویج لمنافع واغراض فئویة وحزبیة وسیاسیة ودینیة  2003

عالمي وانشئوا دخلوا على الوسط اإل ینمعروف نیعالمیإل خطابھا غیر مھني، لكن جع
عالمیة تمیزت بمھنیتھا وحضیت باھتمام الشارع العراقي، على خالف إمؤسسات 

عالم وكل ما یمتلكونھ سھا اشخاص ال عالقة لھم بمھنة اإلالمؤسسات االخرى التي اس
 ھو المال والسلطة السیاسیة اوالحزبیة او الدینیة او الفئویة او العرقیة.

 الم المستقلسعد البزاز رئیس مجموعة االع

عراقي ورجل اعمال یعیش في لندن بعد  عالميإ ،1952من موالید محافظة نینوى ھو
خالفھ مع النظام السابق الذي تقلد فیھ مناصب  بعد 1992ان غادر العراقفي عام 

، واسس في ما كان نقیبا للصحفیینحینزھا نائب عدي صدام حسین اعالمیة عدیدة ابر
التي تطورت  2004 عام في قناة الشرقیة واسس للنظام المعارضة الزمان جریدة لندن

 .عدیدة قنوات وتحولت الى

 عالم والثقافة والفنونفخري كریم، رئیس مؤسسة المدى لإل

 الشعب) للنشر دار (ابن 1959عام  في ، أسس1942عراقي كردي من موالید 
ثم اسس (دار  ،1970عام  العراقیین الصحفیین لنقیب نائباً  والتوزیع، انتخب والطباعة
 ، عربیة ثقافیة مؤسسة بوصفھا دمشق في 1983والفنون) عام  للثقافة عالمالمدى لإل

عالمیة تمتلك حالیا محطة اذاعیة وقناة فضائیة وصحیفة یومیة واسعة ومؤسستھ اإل
  .االنتشار تحمل جمیعھا اسم المدى



 عالمیةرئیس مجموعة البغدادیة اإل الخشلوك حسین عون

 ، غادرذي قار محافظة في 1961في  سكر قلعة مدینة في عراقي، ولد اعمال رجل
 ، اسس مجموعةالمدنیة الھندسة في الدكتوراه على شھادة ، وحصل1979عام  العراق

 وبریطانیا المتحدة والوالیات اوربا في تعمل التجاریة التي االستثماریة الخشلوك
وھو یملك االن قناة البغدادیة الفضائیة التي  وتركیا المتحدة العربیة واإلمارات وأفریقیا

 عد واحدة من اھم القنوات العراقیة الفضائیة.تُ 

 الدین أصول كلیة من البكالوریوس على شھادة .. سیاسي عراقي حاصلنوري المالكي
أربیل. غادر  في الدین صالح من جامعة العربیة اللغة في الماجستیر بغداد، وشھادة في

الذي ینتمي الیھ  الدعوة حزب بعد ما أصدر النظام السابق قرارا حظر بموجبھالعراق 
 2006اصبح رئیسا للوزراء عام  2003عام احتالل العراق في سوریا. وبعد إلى ثم لجأ

 وھو یشرف على قناة آفاق الفضائیة.

حفید  1971عام ، سیاسي ورجل دین عراقي ولد في الحكیم محسن العزیز عمار عبد
 1979المرجع الدیني محسن الحكیم المرجع الشیعي في العراق، غادر العراق عام 

ودرس بإحدى ثانویات العاصمة اإلیرانیة طھران ثم أكمل دراستھ الجامعیة  لدهوا برفقة
، وھو یشرف بشكل مباشر على قناة الفرات ى شھادة القانونفي مدینة قم وحصل عل

 .ت الفضائیة العراقیة البارزةالفضائیة التي تعد من القنوا

 عالمیةادارة مؤسسة الرشید للخدمات اإل مجموعةعلي عاصم الجنابي رئیس 

یحمل شھادة الماجستیر في االقتصاد شقیق سعد عاصم الجنابي  1964عام ولد في بغداد
 شركات تجاریة الجمھوري العراقي والذي یدیر السیاسي المعروف ورئیس التجمع

تي تضم قناة ال، ھذه المؤسسة ؤسس الحقیقي الدارة مؤسسة الرشیدوھو الم عدیدة
اذاعات الرشید فضال ، 2009من عام كانون الثاني  6تاسست في  تيالرشید الفضائیة ال

 .في محافظات بغداد والبصرة ونینوى وكركوك

9. Journalism 

 لقاءات مع صحفیین

في احدى المؤس���س���ات  ، وكنت اتمنى اعملعالمانا منذ الص���غر احب مھنة اإل •
 عتقادي ان القضایا الوطنیة تحتاج الى من یوصلھا الى االعالم.وإل،االعالمیة

والیدخل ھذا المجال شخص یبحث عن المال او  ةعالم ھي ھوایالصحافة واإل •
 لسد الفراغ.



برامج وكان  اقدموكأني ص��حفي مع نفس��ي وانا طفل اجلس امام المرآة اتحدث  •
لدي اإل قال لي عالمي وا ندوب رحمھ هللا، و واالكادیمي المعروف د.مظفر م

رد على اخي وقال انھ لیس الذي فابتس������م والدي  في حینھا اخي انك مجنون،
 .ھ في یوم من االیام سیكون اعالميبمجنون ولكن

عالم لكي اظھر على ش�������اش�������ة التلفزیون الرغبة ان اعمل في اإل كانت لدي •
 العراقیة في بدایة االمر كمحررة اخبار، قدمت على قناة واكون مقدم برامج ،

 فشجعني مدیر القناة محمد عبدالجبار الشبوط على ھذا العمل.
یة عالم حكانت لدي رغبة في العمل في اإل • لدراس�������ة في كل تى قبل دخولي ل

یة،اإل حدى القنوات الفض�������ائ تدربت في ا ھا  عد ید وھي  عالم وب ناة الرش������ ق
 .الفضائیة

حفیا البد ان تمتلك ، ان تص��بح ص��ان نص��بح ص��حفیین ن كیف یمكنكثیرون یتس��اءلو
الت��أھی��ل االك��ادیمي ال��ذي  الول ھي الموھب��ة والمفت��اح الث��اني، المفت��اح اثالث��ة مف��اتیح

جتھد في یؤھلك لممارس������ة المھنة اما المفتاح الثالث واالھم فھو ان تحب المھنة وان ت
 .انت عضو في ھذا المجتمع،فالتعبیر عن ھموم مجتمعك

قد تكون الص������حافة مھنة البحث عن المتاعب لكنھا لذیذة  ،مرآة المجتمع يوالص������حف
التي ترید ایص�����الھا الى وتعبھا یزول بمجرد ان تعبر بش�����كل ص�����حیح عن الرس�����الة 

 االخرین.

 لقاء مؤید الالمي

لون منقابة الص���حفیین العراقیین ھي المس���ؤولة عن كل الص���حفیین العراقیین الذین یع
ضائیةكات االعالمیة في المؤسس ضافة اصحف  ،ءوكالت ابنا ،اذاعات، القنوات الف

 .الى الدوریات
اج الى من یحمي الواقع المیداني یحتفي لذلك عمل الص��حفیین في ھذه المؤس��س��ات  و

 لصحفیین.لمن یقوم بورش عمل وتدریب وتأھیل ویحتاج الى ، ھؤالء الصحفیین
یجب ان یعمل  ،محترفین ولیس نقابة ھواةط نقابة ش��روط االنض��مام للنقابة ھي ش��رو

عالمیة على مالكھا ومعتمد لدى النقابة ویخض���ع الى اختبار إالص���حفي في مؤس���س���ة 
نظام القطعة والص��حفي المتجول یقبل في في ش��ر، ایض��ا الص��حفیین الذین یعملون مبا

وھذا یش����مل النقابة ش����رط ان یجتاز االختبار التحریري واالختبار العملي في النقابة، 
یعمل في  وكل من، رئیس التحریر المص���ور، المراس���ل، المحرر، س���كرتیر التحریر

 .المجال الصحفي العام



س اتحاد الص��حفیین أھي االن تر ،ور ایض��ا لیس على المس��توى العراقيوالنقابة لھاد
) دولة عربیة وعض������و في المكتب التنفیذي لالتحاد الدولي 21العرب الذي یض������م (

 140ي مقره بروكسل ویضم مایقرب من ملیون صحفي ومایقرب من للصحفیین الذ
 .دولة مشاركة في ھذا االتحاد

یة توازي الس������لطات عة الحقیق لد ھي الس������لطة الراب تأثیر وتعتبر في الب ھا  بة ل قا  الن
 .القضائیة والتشریعیة والتنفیذیة

رب العالمیة الح، اعطى ضحایا اكثر ربما من ء في العالمالعراق ھو البلد االكثر شھدا
، لم یس���قط ص���حفیین ش���ھداء ض���حایا بقدر الض���حایا الذي قدمھا الثانیة وحرب فیتنام

ایدي االرھاب ص������حفي قتل في العراق على  420واكثر من  2003العراق منذ عام 
 .القوات االمریكیة، التفجیرات االرھابیة وحتى وعلى ایدي المسلحین

10. Social Media 

 لقاء مع مواطنین

نھا االلكترونیة ومنھا التقلیدیة، ماھي یتنوع الناس في اس����تخدامھم للوس����ائل م
، ام الوس�����ائل االخرى ، الجوال، االي باد، الالب توبالوس�����یلة التي تفض�����لھا

 ؟ولماذا
 .فضل االلكترونیةأ •
 .فضل االعالم االلكترونيفي ھذا الوقت ا •
 .الموبایلمثل ، فضل االلكترونيأ •
 .الموبایلمثل ، االلكتروني افضل •
دام واس���رع بالوص���ول الي وس���ائل االعالم االلكترونیة ألنھا اس���رع باالس���تخ •

 المعلومة.
لومة نرید ، عن طریق الھاتف نص��ل الى اي معكل ش��ي اص��بح في متناول الید •

 .، االذاعة جمیعھا لدیھا مواقع على االنترنتوالى الصحف والتلفزیون
 االعالم االلكتروني طغى على التقلیدي. •
 ة الوصول الى ایة معلومة اریدھا.، سھولألنھ سھل الحمل الموبایل، •
ون ومن ثم االذاعة ومن ثم الصحافة التقلیدیة افضل من ضمنھا التلفزیأفضل  •

 الصحف.
بالرغم من ان بعض القنوات تروج  ،نھا اكثر مص�������داقیةافض�������ل التقلیدیة أل •

 لكن بصورة عامة افضل التقلیدیة. لإلشاعات وللكذب،



عندما ینقل الخبر ینقلھ عن المؤسسة او المسؤول  التقلیدیة تعد مصدر موثوق، •
 ویتحمل مسؤولیة نقل ھذا الخبر.

 د. عبد االمیرأ.م. لقاء مع 

ف��األجھزة والبنى التحتی��ة  العراق كبقی��ة دول الع��الم یتع��ام��ل مع تكنولوجی��ا اول ب��أول
وص�����غر االجھزة  ،تس�����اعد المواطن على كیف یمكن ان یس�����تخدمھا بش�����كل س�����ھل

االعمار  فض����ال عن زیادة االجھزة المحمولة بید االلكترونیة س����اعدت على ھذا االمر
 یتعاملون مع االعالم االلكتروني.سنة جعلھم  50سنة او الى  40-10التي تتراوح بین 

عالم االلكترونیة دمون وس�������ائل اإل% من المتلقین العراقیین یس������تخ 80ولذلك الیوم
االنترنت  نت ووجود االجھزة المطلوبة الذي ش����جع ھذا ان تكونالنتروجود ابس����بب 

 .ن العراقیینعالم لدى المتلقیاإلھي الوسیلة االولى المفضلة باستخدام 

عالم التقلیدیة العراقیة، فالص��حف د ص��عوبات في وس��ائل اإلوس��اعد ذلك ایض��ا وجو
لة لعدم وجود من یمول ھذه الص������حف وھناك ص������حف قلت فیھا  عدد العراقیة قلی

ف حص���نس���خة وھذا لل 7000یفة في العراق فأعلى نس���بة طبع الي ص���ح الص���فحات
الف  1000االف الى  3000، اما بقیة الص������حف فال تتراوح بین الكبرى في العراق
الف  100,000مجموع النس����خ لجمیع الص����حف العراقیة التص����ل  نس����خة في الیوم،

 نسخة ورقیة یومیاً.

) 5المنظم��ات ال��دولی��ة وھو ( * الح��د االعلى ال��ذي ح��ددت��ھ مض������روب��ة100,000
ي نس���خة ورقیة كیف بھا ان تؤثر في رأنص���ف ملیون  500,000 = 5 *100,000

 .نسخة 30,000,000عراقي اكثر من العام 

اخذ عالم االلكتروني الس������بب اإل عالم ھو االعالم اإللكتروني، لذلكفالبدیل لھذا اإل
ي بعدھا تاتالفض�������ائیة، عالم بعد ذلك تاتي القنوات اإلالمرتبة االولى بین وس�������ائل 

 .ثم االذاعات الصحافة الورقیة،


