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ال ادري ملـاذا احتـّرق شـوقــًا ملشـاهـدة
قنـاٍة تلفزيونية عراقية تقفز بإجتاه
االبـــداع واالمل واملــسـتقـبل اآلتـي،
وتـــرتقـي بـرباجمهـــا ومـــذيعـيهـــا

وخمرجيها؟!
هكـذا هي هـواجـسي الـيت تالحقين
كـلمــا قــرأت ومسعـت عن مـشــاريع
تلفـزيونيـة عراقـية، ولكـن يبدو ان
االماني بعيدٌة عـن الواقع.. فكثريًا ما
نشـاهد الفضائيات العـربية حبسناتها
وعيـوبهـا ولكـن يبقـى هـاجـسـتنـا
املرجتى قناة عـراقية حتيط خبارطة
الوطن لتقدم السجّل املشرق لعراٍق ما
زال حيرتق تلفـزيونيـًا عرب الشـاشات
العـربيـة.. وألجل ان نكـون دقـيقني
اكثـر ال بـد من حـسن نيـة مـّسبقـة
بإجتـاه انطالق قنـاة عراقيـة تنفرد
بـالـربامج اليت تالمـس الـواقع الـذي
نـعيـشه، لـتقــدم لنــا طـبقــًا وسّلــة
تلفـزيونية عراقية مـليئة مبا نريده
بـإجتاه املستقبل.. فمتـى ترتقي قناة
فـضائـية عـراقيـة بذكـاء ومشـاعر
العراقيني الـذين يتوقون اىل مشاهدة
واقعهم احلـالي حبلـة بهيـة، تنـبئهم
مبسـتقبلهم، وتـشعرهـم بعراقـيتهم
الـيت ال ترتقي الـيها معـظم الشـاشات
اليت تتنافس يف اشاعة الرعب والقلق
يف اسـيجة بيوتنا ونـوافذ تطلعاتنا ؟!
فمن ينربي ليـؤسس خطـابًا فضـائيًا
عـراقيـًا ال بد له ان حيـيل التفجريات
اىل شـــــائعـــــات مفـخخــــة وحيــيل
االغتيـاالت اىل حماوالت حمبـة؟ هكذا
افكر صدقوني .. وارجو ان تعذروني
عـلى هذه الـذاتية العـراقية املـفرطة
اليت تفكـر دائمًا مبـشروع تلفـزيوني
عــراقي يــرتبـط ارتبـاطـًا وثـيقـًا
بعراقيتنا املتناهية وعروبتنا اليت ال

تقبل القسمة على اثنني.

من اجل قناٍة عراقية 

الناقد فاضل ثامر حتدث
قائالً:

ـ كنا نـتمنى ان تـتعامل الفضـائيات
العـربيـة مبوضـوعيـة ونزاهـة مع
الـشــأن العــراقي، بعـد ان راح هـذا
الـشــأن حيـتل مــركــز الـصــدارة يف
النشـاط االعالمي الـعربي والـعاملي.
ولكننا لالسف وجدنا مواقف اقل ما
يقــال فـيهــا انهــا مـسـيئـــة وغري
موضوعية وتناصب العداء لتطلعات
العراقـيني لبنـاء عراق دميقـراطي
تعــــددي، ذلـك ان معــظـم هــــذه
الفـضــائيــات تنـطـلق من قـاعـدة

املشهد العراقي والفضائيات العربية ..آراء متباينة

احلقيقـة فـان هـذه القنـوات كـانت
تـدرك هـذا التلـهف والشـوق لـدينـا
فامـطرتنا بـوابل كثيف من الربامج
املنـوعـة اليت غـالبـًا مـا ختـــــتفي
خـلفها اهـداف سيـاسة واخالقـية ال
يـدركهــا إال القلـيل منـا فـضاًل عن
الناس الـبسطـاء وعلى هـذا االساس
فان مـا تقـدمه الفضـائيـات هذه ال
ميكننا تنزيهه بالكامل فهو غالبًا ما
كـان مملـوءًا بـاملغـالطـات وتـزييف
احلـقـــــــــائـق وتـــــضـخـــيــــــــم
الـسلــــــــتبيات واالبـتعاد عن الروح
العراقية.الصحفي حيدر عاشور قال

هو اآلخر:
ان الفضـائيات العربيـة بكل قنواتها
املتعـددة تـشكل جـســرًا للعبـور إىل

ابعد نقطة حمرمة يف العامل. 
وفـيمــــــــا يـتعلـق مبتــابعــــــتهــا
جملــريــات الـــواقع الــراهــــــــن يف
العـــراق الـذي حتـــــول مع األســـف
إىل بـرك مــاء وأســــــالك شــائكـة.
وخــــوف من اجملهـــــول تضــــــعـنا

الفضائيات أمام هذه املعطيات.
نـأمل ان تكون صورة العراق اجلديد
زاهيـة ومــــــــــــلـونـة ومبـــــهجـة
عـلــــــــى شــــــــاشــــــــــــــــــــــــات

الفضــــــائيات.

البلـد مـن االحتالل دون ان تـدرك
حقيقـة هؤالء الغـرباء الـذين جاءوا
مـن خلف احلدود لـتديـر هذا الـبلد
الطـيب فهذه الفـضائيـات املسمـومة
حتـاول ان تؤثر علـى البيت العراقي
مـن خالل الــدجل والكــذب ورمبــا
تؤثـر هذه الفـضائـيات علـى الناس
البسطاء واعتقد انها ممّولة من قبل
جهـات عربيـة أو دول جماورة كي ال
ينجح أو ال يـستقـر العـراق الن هذا
االمـر ال خيدم سيـاساتهم املـريضة ـ
واعـتقـد حـال قـطع املعـونــة عن
بـرامج هـذه الفضـائيـات املرتـزقة

ستنقلب على وجه آخر.
وقال الشاعر على دنيف:

االنفتـاح علـى العـواصم اجلـديـدة
للـضغوط اليت خلفها النـظام السابق
الـذي اخذ بـانفسـنا واجـسادنـا من
مجيع اجلـهات واألمـل بالـوصول إىل
حلول وتـصورات عـما نعـانيـه على
خلفيـة البحث الدائـم عن االنعتاق،
أقـول كل ذلك جعلنـا ننغـمر حـتى
االنف يف مـتابعة بـرامج وطروحات
القنوات الفضائية بشتـــــــى انواعها
حيــدونــا االمل بـــان نتـلمـــــــــس
صورة العـــــراق اجلــــــــــديـد الذي
جنـد صــورتنــا فـــــــيـه أيضـًا، ويف

اجلبـوري ان الفضائيـات قد تكون يف
الغــالب مـشـوشـة وال سـيمـا بـعض
القـنـــوات العــربـيــة الـيت تــشجع
وحتــرض علــى اإلرهــاب وتـصــور
اجلـــوانـب املـــرعـبـــة مـن حـيـــاة
العـراقيني، بـدل ان تنصف اإلنـسان
العراقـي الذي استلبه النظام االسبق
وتـرسم له الصـورة اجلديـدة لعراق
مـا بعـد الـدكتـاتـوريـة مع ذلك ان
متــابعــة جيــدة لبعــض القنـوات
الـعربيـة ومنهـا ابو ظيب واجلـزيرة
والقـنــوات االجـنـبـيــة املــوجهــة
للعـراقيـني واملطلـوب شحـذ اهلـمم
واالبـتعــاد عـن كل مــا يــسـيء إىل

العراق اجلديد.
فـيمــا قــال القــاص جالل حــسن:
الفـضائـية العـربية مـا زالت حتاول
عن عمــد واضح ومقصــود تشـويه
حقـيقــة االحــداث فـيـمــا خيـص
العــراقي وكـأن العـراق يف حمـرقـة
خميفـة: وفكـرة املقاومـة العراقـية
مرهـونة بالعمليات االرهابية، لذلك
يــرون أي تفجري أو حــريق النبـوب
نفـطي أو قتـل االبريـاء العـزل امرًا
مفرحـًا وحتاول هذه الفـضائيات ان
تظهر امللـثمني كأنهم ابـطال العراق
اجلديد الـذي يعول عليهم بـتحرير

بـاننــا نعيـش ظالمـًا دائمــًا، ولكي
تـكون هـذه الفضـائيـات قريـبة إىل
ذاكـرة اإلنـســان العــراقي ارى انهـا
ينبغي ان تتابع الفعاليات واالنشطة
اليت تـسـهم يف تــرسـيخ نـصــاعــة
اجلوهـر الفذ الـذي هو العـراق الذي
يتـوق إىل ان يـعيــد دوره يف قيـادة

احلضارة اإلنسانية.
الغرفة الكونية

امـا الـسيـدة سلمـى الـسعيـدي اليت
تعمل )معلمة( قالت:

ـ اتـاحت لنـا الفضـائيـات العـربيـة
والـدوليـة فرصـة مالحقـة احلدث
السيـاسي بشكل سـريع.. االمر الذي
يعزز أهمية ثـورة االتصاالت الكربى
بأعلـى مستـوياتهـا وارقى منـاحيها

واضافت.
ـ كانت هذه الثورة إىل حًد قريب قد
جعلت من العـامل قريـة كونيـة كما
يشاع ولكنين أرى من خالل ما تبثه
القنـوات الـفضــائيـة ان العـامل قـد
حتـّول إىل غـرفـٍة كـونيـة نـطل من
خالهلا على اجلديد واملستحدث على

مدار الساعة.
التطلع إلى املستقبل

فـيمـا تــرى الطـالبـة امـال عبـاس

اعالميـة يعـز عليهـا مغـادرتهـا هي
الـدفـاع بـدون وجـه حق عن االرث
االسـود لـلنظـام الـدكتـاتـوري. ولـذا
فقد راحت هذه الفضائيات أو اغلبها
يـدافع عـن كل اعمـال اإلرهـاب اليت
متارس ضد الشعـب العراقي وتعدها

)مقاومة( مشروعة وهي تدرك.
بـشكل كـامل ان وراء هـذه االعمـال
القـوى اإلرهابـية السـوداء ذاتها اليت
متارس إرهـابها يف عـدد من الـبلدان
العــربيــة مثل الـسعـوديـة واألردن
وسـوريــا واليت تـطلق عـليهـا قـوى
إرهــابيـة، لـكنهــا عنـدمــا تنـتقل
للحـديث عـن أنشـطتهـا اجلبـانـة يف
العراق تتحـول بقدرة قـادر إىل قوى
)مقاومـة( وطنيـة ونأمـل ان تعود
هـذه القنـوات الفضـائيـة اىل جـادة
الصـواب، وتعيـد التـعامل مع الـشأن
العراقي بـروح موضـوعية ونـزيهة
وتـتـفق مع األعــراف الــصحفـيــة
ومــواثيق الـشـرف املعـتمـد يف هـذا

اجملال.
وما يعرض فيها من لقاءات

واخبار
ـ عني عوراء ـ

النـاقد الـشاعـر سليم السـامرائي يف
تعلــيق له حـــول الفـضـــائـيـــات
ومتــابعتهـا لالحـداث الـسيــاسيـة

الساخنة يقول:
انا مـن الذين يـتابعـون الفضـائيات
العـربيــة ومن خالهلــا ابصـر وجه
العــامل علــى حقـيقـته، ولكـن من
املؤسـف انها تطل علـى العراق بعني

عوراء ال ترى إال ما هو قبيح..
ان الذي يتـابع ما تـبثه الفضـائيات
عن بلـدنــا ميتلكـه احسـاس كـثيف

توفرت للمواطن واملثقف
العراقي متابعة

الفضائيات العربية بكل
قنواتها املتعددة بدءاً من

اجلزيرة والعربية و)أبو
ظبي( فضالً عن )ال بي

سي، و الـ أم بي سي(
ملواكبة احلدث السياسي

الساخن.
يف هذا االستطالع حاولنا
التعرف على آراء عدد من

الشرائح االجتماعية يف
الفضائيات العربية.

استطالع ـ عبد اللطيف الراشد

يف استفتاءات الفضائيات الغنائية ورسائل احملمول:
روبي يف املركز االول وام كلثوم يف التاسع 

ال تــــــزال ردود االفعـــــال الــيت
احـدثتها االستفـتاءات اليت جرت
علــى االنرتنت ورسـائل احملمـول
حول اخـتيار املطـربة )روبي( يف
املـركز االول وتراجع سيدة الغناء
العربي ام كـلثوم اىل املركز التاسع
ُتلقي بظالهلا على الساحة الفنية
املـصــريــة.. فقــد اكــد معــظم
الـفنــانني الــذيـن ظهــروا علــى
الـفضــائيــة املصـريـة: ان هـذه
االستفتـاءات مشـكوك يف امـرها،
واكـد البعـض بأنهـا )لعب عـيال(
دعـا الذيـن شاركـوا فيـها تقـديم
االعتــذار ألم كلثــوم علـى هـذه
املهـزلة، وطـالب بعـض الفنـانني
بأن تكـون هذه االستفـتاءات عرب
جهاٍت رمسيـة معرتف بهـا وليس
عن طــريق شــركــات معــروف

قصدها..
يقول امللحن حمـمد سلطـان: البد
ان تكـون لالستفـتاءات مقـاييس
خاصة ألن احلـاصل اآلن ما هو اال
)لعـب عيـــال( وعيـب ان يقــول
هــؤالء آراءهم يف الـرمـوز حـيث
تصل آراؤهـم هذه اىل حد جتريح
النجـوم الكبـار.. واعرتف سلـطان
صـراحـًة بــأنه ال يعـرتف بهـذه

يـتـم اسـتــطالع اآلراء حـــوهلـم
واعتـرب وضع ام كلثـوم يف املـركـز
التـاسع نكتـًة سخيفـة ال يضحك
هلا احـد، اطالـب املسـؤولني عـلى
اغــاني البـورنـوكلـيب العـودة اىل
ضمائـرهم ألن الدنيـا كلها تعرف
من هي ام كلثوم، ومن هي روبي.
ويؤكـد املطرب امحـد سامي وهو
مـن مطـربي الـستـينيـات ان مـا
حيــدث علـى الـسـاحــة الفـنيـة
تـــداعيــات حلــالــة الـرتدي اليت
نعيـشها، واعترب هذه االستفتاءات
مــؤامــرة ضـــد ام كلـثـــوم وكل
اصحـاب الفـن اجلميل، ويـتسـاءل
لـصاحل من يظهـر استطالع يقول
ان مطـربـة عمـرهــا الفين عـام
واحــد تقفـز اىل املـركـز االول يف
حني مـوهبـة شاخمـة وعظيـمة
من حـجم وعـطــاء ام كـلثــوم يف
املـرتبة التـاسعة.. واتسـاءل ايضًا
هل نـضع ام كلثوم يف سـلة واحدة
مع أي مـطـرب كـائـن من كـان؟
اليس هـذا ظلمًا هلـذا املطرب، ألن
ام كلثـوم عبقـريـة لن جيـود بهـا
الـزمـان مـرة اخـرى.. وحكـايـة
احـتالهلــا املــركــز التــاسع كالم

سخيف وثرثرة بال معنى

املـركـز التـاسـع، واحلقيقـة انين
عنـدمـا عـرفت بهـذه النـتيجـة
اصـابين الغـثيـان والقـرف ألن ام
كلثـوم قـيمـة وقـامـة عـاليـة ال
يطـوهلـا احـد واغـانيهـا ال تـزال
تعـيش بيـننا حـتى اليـوم برغم
مرور 30 عامـًا على وفـاتها، وارى
ان ام كـلثــوم خـــارج املنــافـســة
وحمـــاولـــة الـــزج بـــامسهـــا يف
االسـتفتـاءات هي حمـاولـة للـنيل
مـن تـــارخيهـــا الفـين الـطـــويل،
واطالب بعـودة املقاييـس العلمية
املعروفـة ألنه من الـظلم ان نضع
ام كلثــوم وروبي يف سلـة واحـدة
وان تسبق روبي ام كلثوم يف نهاية
االمـر..ويؤكـد امللحن حممـد علي
سليمـان بأنه مل يـتعجب عنـدما
عـرف بـالـنتيجـة النهـائيـة هلـذا
االسـتفتــاء وان روبي يف املـركـز
االول وام كلثوم يف املركز التاسع..
ويقول: هـذا شيء طبيعي جدًا يف
ظل اهلـرم املقلوب، وعنـدما يصل
الـتــزويــر والـتالعـب اىل هــذه
املـرحلة، بـالتـأكيـد فهنـاك امور
البد ان تعود اىل صحـيحها خاصة
ان هـــذه االسـتفـتـــاءات حتـمل
جترحيًا لـرموزنا وهم اكرب من ان

االستـفتاءات خـاصة انهـا ال تضع
مقـاييـس جاّدة وتـفتح ذراعيـها
جليل الـشبـاب صغري الـسن الـذي
اليعــرف ام كلثــوم وال عصـرهـا
الــذهـيب، ومن الـظلـم ان تكــون
روبـي هـي املـطـــربـــة االوىل وام
كلثـوم يف املرتـبة الـتاسعـة، ومن
يقول هـذه السخافـات فإنه مل ير
ومل يـشاهـد عصـر ام كلثـوم اليت
تـربعت عـلى عـرش الغـناء اكـثر
من نـصف قـرن، ولـو عـدنـا اىل
مبـيعات سوق الكاسيت سنكتشف
ان اغـاني ام كلـثوم ال تـزال حتتل
مقــدمـــة مبـيعــات املـطـــربني
واملطـربـات ويـأتي بعـدهـا عبـد
الــوهـــاب وعبــد احللـيم ووردة

وفائزة امحد..
ويؤكد امللحن حلمي بكر: جيب ان
النـستسلم ملثل هـذه االستفتاءات
ألن القـائـمني عـليهــا يتـخطـون
اخلطـوط احلمـر بـدليل ان 80 %
مـن هــذه االسـتفـتــاءات تــزّور
بسهـولة.. ويقـول: هذه النـوعية
مـن االستـطالعــات ال تعّبــر عن
مجـيع طــوائف املـسـتمـعني ألن
بالعـقل واملنطق  الميكن ان تكون
روبـي يف املقـدمـة وام كـلثـوم يف

فاكسات

الفنـان يـاس خضـر حتـدث بلهجـٍة
حــاّدة عـن امللـحن يـــاسني الــراوي
ووجه له عـــدة اتهـــامـــات خالل
احللقــة االوىل من بـرنــامج )3×3(
على قنـاة الشرقـية.. وال أدري متى
يكّف الـفنــانــون العــراقيــون عن
تـوجـيه التـهم إىل زمالئهـم بعكـس
الفنــانني العـرب الــذين يـكيلـون
املـديح لبعضهم البعـض عرب العديد

من برامج الفضائيات..
واملالحـظ يف الـربنـــامج أيـضــًا ان
الفنـان يـاس خضـر كـان حمـدّدًا يف
إجـابـاته وُمـربكـًا وغري قـادر علـى
نفي التهـم اليت وجهت إليه خـاصة
انه ظهر مع مقدمـة ال جتيد اجراء

ياس خضر واللهجة احلادة
احلـوارات بل تكتفي بطـرح السؤال
الـــذي كـتـبه هلـــا املعـــد فقـط..

ما زالت قنـاة الديار تصـُر على اعادة
الربامج واألعمال اليت اخرجها الفنان
فيصل الـياسـري واليت مـضى علـيها
سنـوات عديـدة.. وكذلـك بالـنسـبة
لألغـــانـي فهـي معــــادة ومكـــررة

الديار وإعادة الربامج
وخمرجها واحد هو: صفاء الياسري..
وهنا نسأل هل اعادة هذه األعمال هو
تقليـص للنفقـات؟ أم انهـا مل تـأخـذ
حقهـا من الـبث أيـام كـان اليـاسـري
مــــــديـــــــرًا للــتـلفــــــزيــــــون؟

سفـانـة الطـائي مقـدمـة بـرنـامج
)سفـانـة علـى اهلـواء( علــى قنـاة
الشرقية.. ال جتيد من التقديم سوى
)بلع( الكالم والضحك املتواصل بني

الفواصل..
وعلـى العكـس منهـا املـذيعـة سهـاد

بني مذيعتني
إبـراهـيم اليت تـألقـت من بغـداد يف
اجــراء حــوارات شـّيقــة مع رمــوز
تاريخ العراق السياسي املعاصر ضمن
برنامج )ذاكرة( وخاصة احللقة مع
الــسيــاسـي البــارز صـبحـي عبــد
ــــــــــــــــــــــــــد.. ـاحلــــــــــمــــــــــي

بالعربي
هـوشيار زيباري وزيـر خارجية العراق أكـد يف برنامج )بالعـربي( على قناة
العربيـة ان قانون إدارة الـدولة بالعـراق هو املنهج لـألصالح، والبد ان تكون
هنـاك رؤيـة عـربيـة مـشرتكـة لـعمليـة االصالح، ورغم ان درجـة احلمـاس
لألصالح مـتفاوتـة، إال ان املبـادىء االساسـية لألصالح بـكل انواعه سـتكون

بارادة عربية خالصة.

احلقيقة
يف تـصريـح للدكتـور مشالن العيـسى مـدير مـركز الـدراسات االسرتاتـيجية
والسياسية جبامعة الكويت لربنامج احلقيقة على قناة دريم، قال: )يشرفين
ان أكـون امريكـيًا إذا كـان ذلك يعين الـدميقراطـية واحـرتام القانـون وتقدم
املـرأة، فـالعـرب انـتظـروا مخـسني عـامـًا ومل حيـدث إصالح إال بعـد طـرح

املبادرة االمريكية للتغيري واإلصالح(.

قريبًا من السياسية

* تـشارك قنـاة النيل الثقـافية
بعـــدٍد مـن احلـلقـــات ضـمـن
مـسـابقـات مهـرجـان االذاعـة
والتلفـزيـون منهـا حلقـة من
برنـامج )كتب ممنـوعة( كـما
تـشــارك حبلقـتني خـاصـتني
األوىل بعـنوان اهلجرة املستحيلة
تدور حول كتاب عرب يكتبون
بالـفرنسية ووصلـوا إىل العاملية
ومنـهم فـــاطمــة املـــرنيــسي
وطاهر بن جلون وحممد ديب،
اما احللقة األخرى فهي بعنوان
سحــر الــشــرق يـتـنــاول آراء
املسـتشرقني يف حضارة الشرق،
ويف جمــال الفـيلـم التـسـجيـلي
تـشــارك الـقنــاة بفـيلـم حتت
عنـوان )نسـيج واحد( يـتناول
رحلــة عــاملــة بــسيـطــة يف
اجملـتمع املـصــري وثقــافته.. 

بــــانـــــوراما
* الفـنــانــة اصــالــة
صـــرحت لـقنـــاة دبي
بـأنها ستسـتقر يف دولة
االمـــارات وحتـــديـــدًا
دبي.. وهي تقيم حاليًا
مـع زوجهــــا يف احــــد
فـنـــادق دبـي إىل حـني
االنتهـاء من تـرتيبـات
احضـار مــستلـزمـات
االقـامـة من دمـشق إىل
دبي واكـتفت بـالقـول:
دبي مــدينــة مجيلـة،
واالمارات مبثـابة بلدي
الثـاني، ووسط حـفاوة
وطـيـب أهـله ال اشعــر
بـالغربة وأنا اختذ قرار
االقـامة هنـا، خاصة أن
دبـي الـيــــوم إحــــدى
عـواصم الغـناء العـربي
إضــافــة إىل القــاهــرة
ـــــــــــــــــــــــــريوت. ـوب

* بـرنــامج )القـاهــرة اليـوم( الـذي
يقـدمه عمـرو أديب ونـريفانـا ادريس
خصـص حلقـة )عـن الفنـان الـشـاب
امحــد الـفيـشــاوي الــذي الـصقـت به
احـدى الـفتيـات تهمـة بـأنه تـزوجهـا
عـرفيـًا ثم تـربأ من ذلك الـزواج ومن
اجلنني.. وحتدث عمرو أديب عن فعلة
الفيشـاوي واخلطأ املزدوج الذي قام به

بوصفه قدوة...

* يف برنـامج )مع حيب( الـذي تقدمه
مجانـة بوعيد على قـناة روتانا والذي
خصـص لالحتفـاء بـاملطـربـة الـيسـا
بسـبب نزول ألبـومها الـغنائي اجلـديد
إىل األسـواق، فـوجئ مجهـور الربنـامج
بكلـب اليـسـا الــصغري وهــو يقفـز يف
حـضـنهــا وهي تــردد عبــارات احلب
والـدلع معّبـرة عن حاجـة احليوان إىل
ذلـك الكـم مـن االسـتعــــراض العلـين
ـلـــلـــــــــــــــــــــدالل والـــغــــــــنـــج..

بــــانـــــورامابــــانـــــوراما

امال عباسسلمى السعيديفاضل ثامر علي دنيف حسنحيدر عاشور سليم السامرائي


