
جيو�ششش من العمالششة الأجنبية باتت منت�ششرة يف اأ�سواق 
عمششال  حمافظاتششه،  خمتلششف  ويف  املختلفششة  العششراق 
ووافدون يعملون يف �ستششى املجالت ويفتقر كثري منهم 

اإىل تراخي�ش قانونية للعمل.
وياأتششي دخول العمششال الأجانب اإىل البششاد و�سط فو�سى 
يف القوانششن التي حتكششم عملهم وحتديششد ن�سبهم مقارنة 
مششع العمالششة املحليششة يف خمتلششف امل�ساريع، مششا ت�سبب 
بعدة م�ساكل لعل اأهمها تفاقم م�سكلة البطالة التي باتت 

ت�سجل اأرقاًما قيا�سية عاًما بعد اآخر.
ا يتعلق  على الرغم من اأن للعمالة الأجنبية قانوًنا خا�سً
بعمششل العمالششة الوافششدة يف الأرا�سششي العراقيششة، اإل اأن 
الغالبيششة العظمى من العمالششة الأجنبية يف العراق تعمل 

دون تراخي�ش.
اإذ ك�سششف القيششادي يف تيار احلكمة “�سششاح العرباوي” 
عن قرابة الربع مليون �سخ�ش اأجنبي يعملون يف العراق 

دون تراخي�ش عمل حكومية.

واأ�سششاف العربششاوي يف �ريششط فيديششو م�سششور اأن عششدد 
العمالششة الأجنبيششة يف العششراق يبلششغ قرابششة ربششع مليون 
�سخ�ششش، لفًتششا اإىل اأن من �سمن هششوؤلء 8 اآلف �سخ�ش 
فقط مرخ�ش لهم بالعمل يف العراق، اأما البقية فيعملون 

دون تراخي�ش.
اأمششا ع�سو احتاد رجال الأعمششال يف العراق “عبد ال�ستار 
حممد” فاأكد من جانبه الرتفاع الكبري يف اأعداد العمالة 

الأجنبية التي دخلت العراق، وخا�سة الآ�سيوية منها.
واأ�سششاف حممششد اأن العامششن املا�سيششن �سهششدا ا�ستقدام 
للعمششل يف خدمششة  اآ�سيويششة  مششن دول  اآلف اخلادمششات 
املنششازل، لفًتششا اإىل اأن وزارة الداخلية هي اجلهة الأمنية 

املعنية بتنظيم دخول العمال.
ويعتقششد الباحث وامل�ست�سار القانوين “�سائب عماد” اإنه 
على الرغم من اأهمية العمالة الوافدة يف تطور القت�ساد 
العراقششي وخا�سششة املاهرة منهششا، اإل اأن م�سكلششة قانون 
العمالششة الوافدة تتمثل يف تدفق اأعداد كبرية من العمالة 

الوافدة من خمتلف الدول.
واأ�سششاف �سائششب يف حديث �سحفششي اأن ذلك يتم يف ظل 
غياب التقييم العلمي والعملي لآليات تنظيم هذه العمالة 
الوافششدة وا�ستقطابهششا ويف ظششل غيششاب قانششون خا�ششش 
بالعمالة الوافدة يوؤطششر تفا�سيلها الكثرية، اإذ اإن �سيا�سة 
امل�ّرع العراقي يف تنظيششم العمالة الوافدة وا�ستقطابها 
قائمششة بال�ستناد اإىل قانون العمششل العراقي النافذ ل�سنة 
)2015 )ف�سًا عن ن�سو�ششش متفرقة يف قوانن اأخرى، 
الأمر الششذي يرتتب عليه عدم توافششق اأو تناق�ش يف مواد 

القانون.
ولفششت يف ختام حديثه اإىل اأن التناق�ش يف منت القانون 
يكمششن يف دخششول اأعششداد متزايششدة مششن العمالششة الوافشدة 
وممار�سششة عملها يف العششراق، اإ�سافة اإىل �سعف اأو غياب 
التقييم والرقابة احلكومية ومدى حاجة الأ�سواق اإىل هذا 
العدد من العمالة الوافششدة، عازًيا جميع تلك التناق�سات 
اإىل غيششاب قانون فاعل خا�ششش بالعمالة الوافدة –اأ�سوة 
بششدول اجلششوار- يت�سششق مششع خ�سو�سية العششراق من جهة 
عششدد �سكانششه الكبششري وتوفششر الأيششدي العاملششة واملاهرة 

والعتيادية.
وكانت وزارة العمل وال�سوؤون الجتماعية قد اأعلنت على 
ل�سان الناطق با�سمها “عمار منعم” اأن اأعداًدا كبرية من 
العمالششة الوافدة قدمت اإىل العششراق بعد ال�ستقرار الن�سبي  

لاأو�ساع الأمنية يف الباد.
ووفًقششا ملا �رح بششه منعششم لو�سائل اإعام حمليششة، فاإن 
جممششوع العمالششة الأجنبية التششي حت�سل علششى موافقات 
وتراخي�ششش عمششل يقششدر عددهششا بنحو 190 األششف عامل، 

بح�سبه.
تنظششم قوانن ا�ستقششدام العمالششة الوافششدة يف جميع دول 
العامل مكاتششب ا�ستقدام العمالة الوافششدة من خال و�سع 
اآليششات و�ششروط ملهن تعششاين الباد مششن نق�ششش الكوادر 
العاملششة فيها، اإل اأن العششراق وعلى الرغم من اأن �سندوق 
النقششد الدويل كان قششد اأعلن اأن ن�سبة البطالششة بن اأبنائه 
قششد و�سلت اإىل حششدود قيا�سيششة بن�سبششة %40 ، اإل اأنه ل 
توجششد �سوابششط لعمششل العمالششة الوافششدة. اإذ اإن ا�ستمششرار 
تدفششق العمالة الوافدة، وخا�سة من �ششرق اآ�سيا وحتديًدا 
مششن بنجادي�ش وقبولهششم باأجور منخف�سششة، اإ�سافة اإىل 
عملهششم �ساعات طويلة، يوؤدي اإىل تف�سيل اأ�سحاب املهن 
واملتاجششر لهششم على ح�سششاب العمال العراقيششن. “ح�سام 
�سعششدون”، عامششل عراقششي تششرك عملششه يف اأحششد املطاعم 
يف العا�سمششة بغششداد ب�سبششب عششدم رفع �ساحششب املطعم 
لأجرته الأ�سبوعية، ويقول �سعدون اإن الأجور املنخف�سة 

والظششروف املعي�سّية ال�سعبة، اإ�سافششة اإىل �ساعات العمل 
الطويلششة، وعششدم وجود جهششات تدافع عن حقششوق الطبقة 
العاملششة، اأدت به اإىل تششرك العمل، وهذا ما �سّجع اأ�سحاب 
العمششل على عدم توظيف اأبنششاء البلد واللجوء اإىل العمالة 

الأجنبية وخا�سة الآ�سيوية منها.
واأ�سششاف �سعدون اأن كثرًيا من العاملن ل يح�سلون على 
اأجششور كافيششة، اإذ ترتاوح الأجششرة اليومية مششا بن -12

15 األششف دينار عراقششي، وهي اأجور ل تكفي للمتطلبات 
املعي�سية لأي اأ�رة عراقية وخا�سة يف العا�سمة بغداد.

ولفششت �سعدون اإىل اأنه فششور تركه وبع�ششش زمائه العمل 
يف املطعششم، ا�ستقششدم �ساحششب املطعششم بع�ششش العمششال 
البنغالين بديًا عنهم، واأنه بذلك يكون فقد م�سدر رزقه 
الوحيششد، بح�سبششه. ويقششول املحلششل القت�سششادي العراقي 
“اأمنششار العبيدي” اإن العمالة الوافدة بداأت حتتل اأغلبية 
فر�ششش العمششل املتوافششرة يف العششراق خا�سششة يف اأعمال 
البناء يف امل�ساريع ولدى املراكز التجارية الكبرية، وما 

�سجششع على ذلششك التجربششة املماثلة يف حمافظششات اإقليم 
كرد�ستان، والتششي يختلف الو�سششع القت�سادي فيها عن 

بقية املحافظات العراقية.
واأ�سششاف العبيششدي اأن تدفششق العمالششة الوافششدة وباأعششداد 
كبششرية وغششري خمطط لها تششوؤدي اإىل زيششادة ال�سغط علشى 
الش�سلع واخلدمات العامة، وهذا ما يوؤدي بدوره اإىل حتمل 
ميزانيششة الدولة اأعباء كبششرية، ف�سًا عن ذلشك فاإن وجشود 
العمالششة الوافدة وزيادتها اأدى اإىل تفاقم م�سكلة البطالة 
املرتفعششة اأ�سششًا يف العششراق، اإذ اإنه ل قانششون يحكم عمل 

الوافدين اأو يحدد القطاعات التي ميكن اأن يعملوا فيها.
وكان تقرير �سابق للجهاز املركزي لاإح�ساء يف العراق 
قششد ك�سف عن وجود نحو 4 مايششن عاطل من العمل يف 
العراق، ف�سًا عن انت�سار العمالة بن الأطفال يف موؤ�ر 

على انت�سار الفقر، وتدين م�ستوى املعي�سة.
مششن جانبه، يقول امل�ست�سار ال�سابششق يف هيئة ال�ستثمار 
الوطنية “منتظر الامي اإن العراق بحاجة اإىل �سّن قانون 

جديد ينظم دخول وعمل العمالة الأجنبية الوافدة.
واأ�سششاف الامي اأن قانون ال�ستثمار العراقي رقم )13( 
ل�سنششة 2006 املعششدل، كان قد اأجري تعديششل على بع�ش 

بنوده عام 2015 واملتعلقة بالعمالة الأجنبية.
واأ�سششار اإىل اأن التعديششل اجلديششد رفششع مششن ن�سبششة العمالة 
العراقيششة الششازم توفرها يف امل�ساريششع ال�ستثمارية من 
%50 اإىل %70 يف جميششع قطاعات ال�ستثمار، اإل اأن 
الامششي اأو�سح اأنه ل مفششر من تعديل قانون العمل النافذ 
اأو �سششن قانون جديد ين�سف القانون ال�سابق الذي مل يراِع 
ظروف الباد القت�سادية وحماية الطبقة العاملة فيها، 

بح�سبه.
ومششا بششن ارتفششاع ن�سششب البطالششة يف العششراق، وافتقششار 
البششاد لقانششون وا�سششح يحدد ن�سششب العمالششة الوافدة يف 
الباد والقطاعات التي تعمششل فيها، تزداد اأعداد العمالة 
الأجنبيششة لتتنا�سششب طردًيششا مششع ارتفاع مطششرد يف ن�سب 

البطالة بن العراقين.

تقارير وتحقيقات

العراق... آالف العمال األجانب بال تراخيص والبطالة في أعلى مستوياتها
بغداد - متابعة

المتحف البغدادي: بوابة لعبور 
الزمن العراقي

تخوف عراقي من إطالق "أم بي سي العراق" وجهات 
سياسية تعلن رفضها

املتنبي،  �سارع  وخلف  دجلة،  نهر  �سفاف  على 
ع�ر  التا�سع  القرن  اإىل  تعود  قدمية  بناية  ثمة 
ميادي، ي�ستن�سق زائروها من خال اأروقتها عبق 
الزمن اجلميل، حيث تروي جدران الغرف وممراتها 
الب�ساطة والرقي، مب�ساهد خمتلفة ت�رد حياة بغداد 

يف خم�سينيات القرن املا�سي. 
البغدادي  املتحف  مدير  البي�ساين  �سدخان  جا�سم 
املتحف  بناية  "تعترب  �سحفي:  حديث  يف  يقول 
يف  الفلكلورية  الرتاثية  البنايات  من  البغدادي 
البناية  هششذه  اأُن�سئت  حيث  العراقية؛  العا�سمة 
زمن  يف  العثمانية  الششدولششة  عهد  يف   1869 عششام 
اآنذاك  وتاأ�س�ست  با�سا،  مدحت  اآنششذاك،  بغداد،  وايل 
يف  ا�ستخدمت  ثم  ومن  العثمانية  للدولة  كمطبعة 
منت�سف  "يف  �سدخان:  واأ�ساف  اأخرى".   اأغرا�ش 
اأن  بغداد  اأمن  قرر  املا�سي،  القرن  ال�ستينيات من 
وذلك  البغدادي،  املتحف  هي  البناية  هذه  تكون 
لقربها من �سفاف نهر دجلة، وكونها يف الر�سافة 
القدمية التي ت�سم �سارع املتنبي، ومت افتتاح هذا 
عام  الثاين  دي�سمرب/كانون  من  الأول  يف  املبنى 
متثل  م�سهداً   75 من  اأكرث  املتحف  ي�سم   .1970
عادات وتقاليد العائلة البغدادية، واأ�سيفت احلرف 
املا�سي".   القرن  ثمانينيات  يف  البغدادية  واملهن 
ح البي�ساين "ا�ستخدمت مادة اجلب�ش ل�سناعة  يو�سّ
مع  ولكن  املتحف،  افتتاح  بششدايششة  يف  التماثيل 
بالعوامل  التماثيل  وتتاأثر  تتغري  الزمن  تاأثريات 
بالتاآكل،  فبداأت  والرطوبة،  كاحلرارة  الطبيعية، 

م�ساهداتنا  خششال  ومششن   2003 عششام  وبعد 
ا�ستبدال  فكرة  منت  العاملية،  للمتاحف 

�سناعة التماثيل باجلب�ش اإىل مادة 
طرية  مششادة  وهي  املودموك�ش، 

الإن�سان  ملم�ش  اإىل  وقريبة 
فعملت  املشششششادي؛  وقشششوامشششه 

املتكونة  املتحف  ور�سة 
مششن نششحششاتششن ور�ششسششامششن 
خريجي  من  وم�سممن 
اجلميلة،  الفنون  كلية 
التماثيل  �سناعة  على 
وتششغششطششيششة املشش�ششسششاهششد 
الششبششغششداديششة واحلشششرف 
املشششقشششرر عششر�ششسششهششا يف 
هذه  وتقوم  املتحف، 
�سيانة  بعمل  الور�سة 
مشش�ششسششتششمششرة ودوريششششششة 

للتماثيل". 
"حل�سن  يقول البي�ساين: 

احلشششششظ، فشششششاإن املششتششحششف 
يششحششظششى بششا�ششسششتششحشش�ششسششان 

الشششششزائشششششريشششششن املششحششلششيششن 
�ساركنا  اأننا  كما  والأجانب، 

املهرجانات  مششن  الششعششديششد  يف 
تغطية  على  القدرة  ولنا  املحلية، 

املهرجانات الدولية". 

جداً  "جميل  قائًا:  فرحه  عن  الزيدي  نزار  واأعرب 
يذكرنا  الذي  املتحف  هذا  اليوم  بغداد  يف  جند  اأن 
تتم  كانت  وكيف  القدمية،  البغدادية  بششالأجششواء 
مرا�سيم الزواج اآنذاك واملقهى البغدادي والذي ي�سم 
)لقب  "الأفندية"  من  العراقي  املجتمع  م�ستويات 
ت�ريفي تركي كان يطلق يف عهد الدولة العثمانية 
على �سغار موظفي احلكومة ويعني ال�سّيد، والنا�ش 
الب�سطاء الذين يزاولون لعبة "الزار" وم�ساهد اأخرى 

لطيفة(. 
اأن تزيد من  اأمانة بغداد  "نتمنى من  يقول الزيدي: 
اهتمامها بهذا املتحف التاريخي، الذي يحكي بن 
القرن  خم�سينيات  يف  واأهلها  بغداد  حياة  جدرانه 

املا�سي". 
هي  املتحف  "بوابة  يقول:  الكرمي.  عبد  حممد  اما 
اأيششام  اإىل  نعود  بدخولها  زمششن،  بوابة  عن  عبارة 
يف  جتول  حيث  والأجشششداد؛  اآبائنا  واأيششام  الطفولة 
اأزور  وكنت  والكاظمية،  الأعظمية  دروب  ذاكرتنا 
البغدادية.  ال�سنا�سيل  من  �سيئًا  اأرى  وكنت  اأقاربي 

كانت اأيامًا جميلة تت�سم بالب�ساطة والعفوية". 
من جهتها، تقول اأم �سامل مواهب عمار، يف حديث 
�سحفي: "لأول مرة اأزور املتحف البغدادي، وراأيت 
اأمي  حكايات  اإىل  بذاكرتي  عششادت  لطيفة  م�ساهد 
حلياة  حقيقي  جت�سيد  من  امل�ساهد  لهذه  ملا  واأبي 
البغدادين القدماء. راأيت كل العادات والتقاليد من 
مرا�سيم الزفاف واملقهى البغدادي واخلبز بوا�سطة 
تنور الطن وعملية طحن احلبوب، واأنا ع�ست بع�ش 
هذه احلياة، وق�ست يل اأمي حكاية حياتها، وحن 
زرت املتحف ن�سطت ذاكرتي وا�ستعدت تلك الأيام".  
�سمت  مكتبة  يحتوي  املتحف  اأن  اإىل  ُي�سار 
عن  وم�سادر  ومراجع  وثائق  خزائنها 
 4830 عششددهششا  بلغ  بششغششداد  مدينة 
كتابًا، ت�سم احلكايات والعادات 
بها  ا�ستهر  الششتششي  والتقاليد 

البغداديون. 
اإىل جانب ذلك، يف املتحف 
اللوحات  مششن  جمموعة 
الفنية لعدد من الفنانن 
الششعششراقششيششن الششششششرواد، 
الراحلن  من  كل  مثل 
وفرج  الدروبي  حافظ 
اإىل  اإ�شششسشششافشششة  عشششبشششو، 
فششنششانششن اآخشششريشششن من 
اأجششيششال لحششقششة، مثل 
الطائي  �سعد  الفنان 
اأحمد و�ساح  وماهود 
هادي  ونعمان  جياد 
وحمشششمشششد مششهششر الششديششن 
وفريد  الششعششاق  وطششالششب 
القا�سلي  ومي�ر  ا�سعد 
و�ساكر  الكمايل  واإبراهيم 
ح�سيب  وجششششودت  الشش�ششسششاوي 
هششادي  وكششنششعششان  �سيت  وولششيششد 
ال�سبلي  وعششاء  اللو�سي  وعقيل 

وحميي خليفة.

�سي"  بششي  "اأم  جمششمششوعششة  اإعششششان  خششرب  اأثششششار 
قناة  لإطاق  خطة  عن  ال�سعودية،  الإعامية 
بكافة  العراقية  "العائلة  اإىل  موّجهة  ترفيهية 
اأفرادها"، انق�سامًا كبرياً يف اجلمهور العراقي، 
عار�سها  فيما  باخلطوة  البع�ش  رّحششب  فقد 
عن  ال�سيا�سية  اجلهات  بع�ش  وعرّبت  اآخرون، 

رف�سها لها علنًا.
العاقات  �سهدت  بعدما  القناة  اإطششاق  ياأتي 
تاأ�سي�ش  منذ  كبرياً  تطوراً  ال�سعودية  العراقية 
اأكتوبر  يف  البلدين  بن  التن�سيقي  املجل�ش 

.2017
الششوزراء  جمل�ش  رئي�ش  تلقي  بعد  ياأتي  كما 
هاتفيًا  ات�ساًل  املهدي  عبد  عششادل  العراقي 
�سلمان،  بن  حممد  ال�سعودي  العهد  ويل  من 
وبالتزامن مع لقائه ب�سفري الريا�ش يف بغداد 
املهدي  لعبد  قششّدم  الششذي  ال�سمري  العزيز  عبد 
عبد  بن  �سلمان  ال�سعودي  العاهل  من  دعششوة 

العزيز لزيارة اململكة.
بداأ ال�سجال بعد 

اإعان "اأم 
بششششششي 

�سي"، 
وهشششششششششششي 

جمشششششمشششششوعشششششة 
رجل  ميتلكها  اإعامية 

من  وتبث  الإبراهيم،  وليد  ال�سعودي  الأعمال 
"تزخيمًا  اأنه  بيان  يف  لاإعام،  دبي  مدينة 
العراقي  للعاقة الوطيدة التي جتمع اجلمهور 
 MBC" الأوىل،  انطاقتها  منذ   MBCبش
العراق": قناة جديدة ملوؤها املحتوى الإعامي 
بكافة  العراقية  العائلة  اأعينها  ون�سب  الراقي 

اأفرادها".
�سيا�سية  قوى  �سارعت  الإعششان،  بعد  مبا�رة 
تب�ر  مل  التي  القناة  مهاجمة  اإىل  عراقية 
الب�سائر  العام حلركة  الأمن  وقال  بعد،  النور 
تغريدة  يف  املالكي،  يا�ر  النائب  ال�سبابية 
اإن  #ال�سعودية_الفتنة،  بو�سم  اختتمها 
 MBC" وقاحة  وبكل  توؤ�س�ش  "ال�سعودية 
العراق" للتدخل بال�ساأن العراقي وب�سكل �سافر 

و�ريح".
حلركة  ال�سيا�سي  املكتب  ع�سو  اعترب  بششدوره، 
ل  اأنششه  الششعششذاري  ليث  احلق"  اأهششل  "ع�سائب 
هششذه  و�سيا�سة  مبنهجية  الششوثششوق  ميكننا 
ت�ريحات  يف  الششعششذاري  وانتقد  املجموعة. 
لل�سعب  موجهة  قششنششوات  "ظهور  �سحافية 
�سلبية  لها مواقف  العراقي من موؤ�س�سة كانت 
داع�ش  دخول  اإبان  الإرهششاب  بدعم  وم�سبوهة 
ميكن  "ل  اأنه  اإىل  م�سرياً  بالثوار"،  واأ�سمتهم 
الوثوق مبنهجية و�سيا�سة هذه املجموعة بعد 
اإعامية  كماكينة  لاإرهاب  دعمها  اأثبتت  اأن 
هكذا  من  خيفة  نتوج�ش  "اإننا  واأ�ساف:  له". 

�سموم تبث عن طريق هكذا �سا�سات ت�ستهدف 
جمتمعنا وقيمنا الأخاقية بعد اأن �سقطت هذه 
الغربي"،  الإعششام  اأح�سان  حتت  املوؤ�س�سات 
والت�سالت  الإعششام  وهيئة  احلكومة  داعيًا 
الدنيئة  املحاولت  هذه  ملثل  "اللتفات  اإىل 
ي�سعى  التي  العراقية  العائلة  ت�ستهدف  التي 
الغرب اإىل تفكيكها". يف ال�سياق نف�سه، يعترب 
الأ�ستاذ يف كلية الإعام بجامعة بغداد عاء 

"هناك هدفًا �سيا�سيًا بحتًا للش’اأم  اأن  م�سطفى 
اإل  للقناة  عراقية  ن�سخة  اإطاق  �سي’ وما  بي 
�سرت�سم  التي  الناعمة  �سل�سلة احلرب  حلقة يف 
�ستعمل  "القناة  اأن  واأ�ساف  العراقي".  امل�سهد 
على  والعمل  العراقي  اجلمهور  ا�ستمالة  على 
ت�سكيل اهتماماته مبا ين�سجم مع اأهدافها التي 
�ستكون يف جزء كبري منها موجهة بال�سد من 
خطاب اجلارة الأخرى للعراق"، يف اإ�سارة اإىل 
"تكون  اأن  متّنيه  عن  م�سطفى  واأعرب  اإيششران. 
تغلب  واأن  هادئة  املوجهة  الثقافية  اجلرعات 
لأننا  براجمها،  على  والفنية  الرتفيهية  ال�سمة 
معركة  انتهاء  بعد  الأنف�ش  التقاط  مرحلة  يف 

تطهري الباد من داع�ش".

هذه  "دخول  اأن  الششعششذاري  قششالششه  ممششا  وكشششان 
اأهدافها غزو  اإىل العراق قد يكون من  القنوات 
عقول ال�سباب والعائلة العراقية بعد ف�سلهم يف 
رف�ش  مطلع  م�سدر  وقال  الإرهابي".  الغزو 
اأجندة  لها  قناة  "كل  اإن  ا�سمه  عن  الك�سف 
مرجحًا  القرار"،  �ساحب  هو  امل�ساهد  ويبقى 
برامج  العراق"  �سي  بششي  "اأم  ت�ستحدث  اأن 
�سي م�ر"،  بي  "اأم  قبلها  فعلت  عراقية، كما 

واأن حتظى  بش"ن�سبة عالية من امل�ساهدة".
ورغم اأن القناة مل تطلق بثها ب�سكل ر�سمي، اإل 
تناقلوا  الذين  العراقين  حديث  اأ�سبحت  اأنها 
و�سط  الجتماعي،  التوا�سل  و�سائل  اخلرب عرب 
تفاوؤل كبري من اأغلبية فئات املجتمع العراقي.
جامعة  يف  العام"  "الراأي  مادة  اأ�ستاذة  اأما 
"جهات  اإن  فقالت  عششبششداهلل،  نهلة  الفارابي 
معّينة لها مرجعياتها الفكرية هي َمن اأحدثت 
هناك  اأن  اجلميع  يششعششرف  حششن  يف  ال�سجة 
والعراق من  العربي  العامل  اإىل  اإعامًا موجهًا 

دول خمتلفة".
ويتوقع اأكادمييون عراقيون اأن تكون "اأم بي 
الأخرى  القنوات  العراق" خمتلفة عن كل  �سي 
واأن ت�سحب امل�ساهد العراقي ب�سكل كبري اإليها.
اأن  حممد  جما�سع  اجلامعي  الأ�ستاذ  ويششرى 
الف�سائيات  عششن  خمتلفة  "�ستكون  القناة 
العراقية لأن اأغلب القنوات العراقية تعاين من 
على  وا�سح  ب�سكل  ذلك  وانعك�ش  مالية  اأزمة 

براجمها التلفزيونية".
وكانت و�سائل اإعامية حملية عدة قد ا�ستغنت 
اأفششراد  من  الكثري  عن  املا�سية  الفرتة  خششال 

طواقمها، نتيجة �سيا�سات التق�سف.
خرب  اأحدثها  التي  ال�سجة  اأن  حممد  واأو�سح 
قلق  الأول،  ق�سمن:  اإىل  ينق�سم  القناة  تاأ�سي�ش 
الف�سائيات العراقية من �سعوبة مناف�ستها يف 
ظل الأزمة املالية التي تعاين منها والتدخات 
والثاين  التحريرية؛  �سيا�ساتها  يف  ال�سيا�سية 
املنطقة،  يف  الإقليمية  بال�راعات  عاقة  له 
وتعتقد  اخلارج  من  مدعومة  قنوات  هناك  اإذ 
وهو  �سيا�سي  هدفها  العراق"  �سي  بي  "اأم  اأن 

التاأثري يف توجهات واأفكار املواطن العراقي.
ولفت اإىل اأن املواطن العراقي "يع�سق الرتفيه 
للهروب من واقعه"، وجمموعة الش"اأم بي �سي" 
يف  الوا�سعة  امل�ساركة  خال  من  ذلك  عرفت 
و  Arab Idol برناجمي  وخا�سة  براجمها 
"حتظى  اأن  للقناة  وتوّقع   ،The Voice
بي  ‘اأم  قناة  لأن  امل�ساهدة  يف  عالية  بن�سبة 
النجاح واملناف�سة مع  �سي م�ر’ متكنت من 

الف�سائيات امل�رية".
العراق"  "اأم بي �سي  البداية، يظهر جهد  ومنذ 
عن  اأعلنت  فقد  العراقين،  امل�ساهدين  جلذب 
فنانون  يقّدمها  التي  الششربامششج  مششن  �سل�سلة 
امل�ساهد  عند  ومكانتهم  �سهرتهم  لهم  و�سعراء 

العراقي.
اإىل  الأ�ستاذة اجلامعية نهلة عبد اهلل  واأ�سارت 
من  والكثريون  موفقًا  كان  القناة  "اإعان  اأن 
اخلرب  بهذا  تفاوؤلهم  عن  عششرّبوا  الإعامين 
املهم ملا تعر�سه جمموعة الش’اأم بي �سي’ من 
م�سامن اإعامية ر�سينة ت�ستحق امل�ساهدة".

متعط�ش  الششعششراقششي  "امل�ساهد  اأن  واعششتششربت 
به  تليق  راقية  اإعامية  م�سامن  مل�ساهدة 
من  املوجود  الكم  ظل  يف  طموحاته  وتلبي 
مملة"،  بششرامششج  تششقششّدم  التي  الإعشششام  و�سائل 

متوقعة للقناة "جناحًا منقطع النظري".

بغداد -  الجورنال بغداد - الجورنال

Thu.31 Jan. 2019 issue no 560
الخميس 31 كانون الثاني 2019 العدد 560


