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ومــعـتّــقـة فــإن إيـجــابـيـاتـه غـيـر
قـلـيـلة وهـذا يـعـتـمـد عـلـى قدرة
ـنـفي في الـتـفـاعل مع مـحـيـطه ا
ـا يـسـاعـد عـلى والـتـأثـيـر فـيه 
االنـــفــــتـــاح والــــتالقح مــــا بـــ
الـثــقــافـات واحلــضــارات حـيث
تتـجاور اخلصـوصيات في إطار
مـن الــــــتــــــنـــــــوّع والــــــتــــــواصل
والتداخل وهو ما حاول إدوارد
ســعـيـد تــوظـيـفـه إيـجـابــيـاً بـعـد
الـــــتـــــوقف عـــــنـــــده وفـــــحـــــصه
واسـتـخـدام شـحــنـاته احلـيـويـة
لـصــاحله وقـد عـكــسه في كـتـبه
ومحاضراته وأنشطته اخملتلفة
ــهــجّـر ــهـاجــر أو ا ــنــفي وا فــا
يجد نفسه في (الالمكان) لدرجة
يشـعر أحيـاناً أنه "عكـس التيار"
ويـعيش التـهمـيش أحيانـاً لكنه
يعـتبـره امـتيـازاً وليس فـداحة 
السـيّـمـا حـ يـسـتـمـر في بـحثه

عن احلقيقة والعدالة. 
يُــعـتــبـر إدوارد ســعـيــد األخـطـر
بالـنـسـبـة للـحـركـة الـصهـيـونـية
فـيـمـا كـتـبه وفـيـمـا اسـتـطـاع أن
يـــلـــفـت الـــنـــظـــر إلــــيه في أحـــد
مـعاقـلهـا األسـاسيـة ونـعني بـها

االعالم ومـن هــنــا تـــأتي احلــاجه
الى اختيـار اعضاء مـجلس امناء
خـــبـــراء في االعالم يـــتـــمــتـــعــون
بـخـبرات وكـفـاءة عـالـية ولـشـبـكة
االعـالم الــعــراقي قـــانــون رســمي
ــان ورئــيس مــقـــر من قــبل الـــبــر
اجلـمهـورية ومـنشور فـي الوقائع
الـعرقي واعـضـاء مـجـلس مـعـن
ومسـؤولـ مسـؤولـية تـضـامنـية
مباشره عن تصريف هذا القانون
وتـطبـيـقه بـشفـافـية عـالـية بـعـيدا
ــــزاجـــيـــات عن الـــصــــراعـــات وا
ـصـالح الشـخـصـيـة الن مـهـمة وا
الــتــمــسك بـــروح قــانــون شــبــكــة
االعالم الـعراقي وجـوهره وبـكافة
بــنــوده وتــطــبــيـقـه يــعـنـي جنـاح
الـشـبـكــة وجتـاوزهـا لـلــكـثـيـر من
مــطــبــاتــهـــا واخــفــاقــاتــهــا وردم
خــنـادقــهــا الــتي فـتــحت مـن قـبل
بـعض قـيـادات الشـبـكـة سواء في
مـجـلس االمـناء او اإلدارة الـعـامة
بـــــعـــــد ان طــــفـــــحـت مــــثـل هــــذه
الصراعات واخلالفات الشخصية
في اإلدارة الـــســـابــقـــة ومـــجــلس
امـنـائـهـا لـقـد شـرع قـانـون شـبـكة
االعالم الـعراقي عـلى غرار قـانون
طـلـوب تـطـبـيقه البي بـي سي وا
وتــنـــفـــيــذه وتـــصــريـــفه مـن قــبل
هنـية وعلـمية وشـفافية االمنـاء 
عـــالـــيـــة اذا نـــحن بـــحـــاجـــة الى
اخـتيار امـناء عـلى مسـتوى عالي
ــهــنــيــة من اخلــبــرة والــكــفــاءة ا
واالداريــة لــتـــجــاوز الــكــثــيــر من
ـطـبـات الـتي تـواجه الـعـقـبـات وا
شــبـكــة االعـالم الـعــراقـي بـســبب
الــفــراغ الــذي حـصـل في مــجـلس
االمـــــــنــــــاء احلـــــــالي ان احــــــوال
وظـــروف ومـــنــاخـــات الـــشـــبـــكــة
اصــــبـــحـت بـــأمس الـى اعـــضـــاء
مـجــلس امـنــاء يـشــكـلــون صـمـام
امان حـقيقـي للحفـاظ على مـهنية
ورصـــــانــــة اعالم الـــــدولــــة اعالم
الشعب العـراقي وكل ما تقدم هي
مـسؤولـيات ومـهام وطـنيه كـبيرة
تلـزم رئيس الـوزراء حصـريا على

االشــــراف عـــلـى خـــطـط وبـــرامج
تـدريب كـوادرهـا واعـداد الـلـجـان
ـعـنـ اي االمـناء وتـشـكـيـلـهـا وا
ـا فيـهم ـدراء  بـعـزل وتـكـلـيف ا
رئـيس الـشـبـكـة فـمـجـلس االمـناء
حــــامي قــــنـــون شــــبــــكـــة االعالم
الــــعـــراقي واالمــــنـــاء مــــلـــزمـــون
هـنية عـاليـة لتـحقيق بتطـبيـقه 
افضل الـنتائج الـتي ترتقي لـبناء
ـعـنـية جـمـيع مـفـاصـل الـشـبـكـة ا
بــبــنـــاء اجملــتـــمع وتـــعــزيــز دور
الـدولة ولـيس السـلطـة الن شبـكة
االعـالم الــــعــــراقي تـــــمــــثل اعالم

الدولة.
ــهــنــيـة ـنــطــلــقــات ا ومـن هــذه ا
يــعــتــبــر مــجــلس امــنــاء شــبــكــة
االعالم الــــعـــراقي صــــمـــام امـــان
اعالم الـــدولـــة وجــمـــيع اطـــيــاف
ــا تــتــحــمــله الــشـــعب الــعــراقي 
الــشـبــكــة من مـهــام ومــسـؤولــيـة
واهداف وطنـية غايـة في االهمية
في مقدمتها بناء الهوية الوطنية
الــــعــــراقــــيــــة وهــــذا يــــنــــعــــكس
بـالضـرورة للـحفـاظ على الـوحدة
الـوطـنـيـة وعـلى الـدولـة ان تـهـتم
بــشــكل مــبــاشــر وغــيــر مــبــاشــر
بأعالمهـا وتدعمه وتـسانده كونه
يــــشــــكل قــــواعــــد اســـنــــاد ودعم
وشـريـك اسـاسي لــهـا في جــمـيع
فـــعـــالــــيـــاتـــهـــا ونــــشـــاطـــاتـــهـــا
ومـشـاريعـهـا اي الـدولة من خالل
دوره في نــشـر الــثـقـافــة والـوعي
في اجملتمع وهـذا يعني ان اعالم
الدولة التي تقـوم بصناعته وبثه
ونشـره وتـصـريـفه شـبـكة االعالم
شـترك ب العـراقي هو الـقاسم ا
جميع سلطاتـها و بدون استثناء
سؤوليات التي هام وا كل هذه ا
تعـنى بهـا شبكـة االعالم العراقي
ـتـابعـة ومـسالـة ورقـابة تخـضع 
مــجــلس االمــنـاء  بــاإلضــافـة الى
مــتـابــعــة الـلــجـان اخملــتــصـة في
ان والسلطة التنفيذية لعمل البر
الشبكة وهكذا مهام ومسؤوليات
بــحـاجه الى خــبـراء في صــنـاعـة

كــثـر احلـديث وطــال عن تـســمـيـة
اعـــضــاء مــجــلس امــنــاء شــبــكــة
االعالم الــعــراقي عــلى الــرغم من
اهـميـة عمـليـة اختـيار امـناء الهم
واكــبــر مـؤســسه اعالمــيـة تــمـثل
اعالم الـــدولــة الـــعـــراقـــيـــة وهــو
اخــتـيــار لـيس بــالـســهل اذا جـاء
ضـمن وقـواعـد وضـوابط مـهـنـيـة
تــرتـقي لــقـيـادة اعـالم الـدولـة في
اصعب واخـطر مرحـلة من تاريخ
الـعراق واالعالمـي من اصـحاب
اخلبـرة والتجـربة يعـرفون بشكل
ـتـ ب جـيـد الـترابط اجلـدلي ا
الــدولــة واعالمــهــا الن احــدهــمــا
مـــكـــمـل لألخـــر ومن هـــنـــا يـــأتي
احلــــرص عـــــلى تــــوخـي الــــدقــــة
واحلـــذر في اخـــتــــيـــار اعـــضـــاء
مـــجــلـس امــنـــاء شـــبـــكــة االعـــلم
ا يـتحمـله اعالم الدولة العـراقي 
من مهـام و مسـؤوليـات كبرى في
بـــنـــاء الـــدولــــة واجملـــتـــمع ومـــا
لـألعالم من دور كـبــيـر وفـاعل في
قيـادة اجلـمـاهيـر وبـنـاء راي عام
يـسـانـد ويـعـزز ويـعـاضـد الـدولـة
في تـنـفـيذ مـشـاريـعـها وخـطـطـها
اخملـتلـفة  الن مـا يتـحملـه مجلس
االمــنـاء مـن مـهــام ومـســؤولـيـات
كبيره في رسم السياسات العامة
لـشــبـكـة االعالم الــعـراقي ووضع
الـرؤى االسـتـراتــيـجـيـة لــعـمـلـهـا
بـالــشــكل الـذي يــحــقق جنـاحــهـا
ـبــاشـر عـلى والــقـيـام بــاالطالع ا
اعــــداد خــــطط عــــمل الــــشـــبــــكـــة
ــالــيــة واحــتــرام ومــوازنــاتــهــا ا
قانون الشبـكة والتمسك به وعدم
خرقه من اي جهـة كانت كونه اي
ـرجـعيـة الـعلـيا مجـلس االمـناء ا
ــارس مـهـامه ضـمن لـلــشـبـكـة و

اطر قوانينها.
ـشرف عـلـى ادائـها وتـصـريف وا
برامجها وتعزيز دورها واحلفاظ
عــلى سالمــة خــطــابـهــا االعالمي
وهـــــو من يــــــقـــــوم بـــــاألشـــــراف
تابعة خلطط الـشبكة وتطوير وا
وحتـديث دوراتـهـا الـبـرامـجـية و

الدولـة ال يـقـبل احملـاصـصـة على
االطالق وان اي اخـــتــيــار مــبــني
عـلى احملـصـصات او الـوسـاطات
والــتــأثـيــرات الــشـخــصــيـة فــهـو
وت اخـيار فاشـل سوف يـسرع 
اعالم الـــــدولـــــة اعالم الـــــشـــــعب
ـر الـيـوم بـاسوا العـراقي الـذي 
مـراحـله ان مـجـلس امـنـاء شـبـكة
االعـالم الـــعــــراقـي بــــحــــاجه الى
ـهـنـيتـهم  من اعـضـاء مـقاتـلـ 
اجـل اعــادة هـيــبــة اعـالم الــدولـة
واحلــــــفــــــاظ رصــــــانــــــتـه اذا من
الـــضـــروري ان يـــكــون اخـــتـــيــار
اعــضـاء مـجـلس االمـنــاء لـشـبـكـة
االعالم الــــعــــراقي مــــبــــني عــــلى
ـهـنـيـة بـعـيدا االسس والـتـوابة ا
عـن احملــــاصــــصــــة وعـــــكس ذلك
سيكون اخلطاب االعالمي مشتت
مفرق غير جامع متقاطع مع بناء
الـهـويـة الـوطـنـيـة وهـكـذا خـطاب
اعـالمي يــــشـــــتت الــــعــــراقــــيــــ
ويـــخـــنــــدقـــهم اذا يـــجب ان يـــتم
ـهنـية االخـتـيار وفق الـضـوابط ا
الن اي عـضـو في مـجـلس االمـناء
يـــــتـم اخـــــتــــــيـــــاره عـــــلـى اسس
احملـصصـات سوف يـكون مـجبرا
عـــلى  تـــنــفـــيــذ بـــرامج حــزبه او
كـتــلـتـهـا وطـائـفـته الـتي رشـحـته
ثل لها في مجلس امناء ليكون 
شـــبــكـــة االعالم الـــعـــراقي وهــذا
يـعـني تـفـكـيك وتـشـظي اخلـطـاب
ــــــوحــــــد اإلعـالمـي الــــــوطــــــني ا
واجلـامع لــلـدولـة وهــو في نـفس
الـــــوقت خـــــرق واضح وصـــــريح
لــقـانـون شــبـكـة االعـالم الـعـراقي
وجتـاوز على قـواعـد ومـنـطـلـقات

وثوابه مهنة االعالم.
ومن هذا الباب نهيب بالسلطت
الـتـشـريـعـيـة والـتـنـفـذيـة اخـتـيار
اعـــضــاء جملــلـس امــنــاء شـــبــكــة
االعـالم الــعــراقي لــديــهم الــقــدرة
عــــلى ضــــبط ايــــقـــاع اخلــــطـــاب
ــــــوحــــــد االعـالمـي الــــــوطــــــني ا
وتــصــريــفه بــكل االجتــاهــات من
خالل ما يقدمـونه ويطرحونه من
افــكــار واضـــافــات جــديــدة غــيــر
مستنسخـة او مستهلكة اذا نحن
بــــحـــاجـه الى رئـــيـس واعـــضـــاء
مــجـــلس امــنــاء تـــتــوفـــر لــديــهم
الـــثـــقـــافـــة اخلـــاصـــة والـــعـــامــة
ـقصـود باخلـاصة االسـتيـعاب وا
الــكـامل والـتـام لـتــفـاصـيل مـهـنـة
االعالم الـتي يجـب ان يتـمتع بـها
عضو مـجلس االمنـاء والعامة ان
يــــــــعـــــــرف شـئ عن كـل شـيء في
مـــقـــدمـــتـــهـــا الـــثـــقـــافــة واآلداب
والـفــنـون و والـتـربـيـة والـتـعـلـيم
واالقـتـصـاد والـسـيـاسـة وقـواعـد
واسس بناء الـدولة واجملتمع الن
ـنـاصب اإلعـالميـة هـي منـاصب ا
مـهـنـيه سـيـاسـيـة في وقت واحـد

وبــــشــــكل خــــاص اعالم الــــدولـــة
ـعـني بتـهيـئة الـراي العـام لدعم ا
مــــشـــاريـع الـــدولــــة الــــوطـــنــــيـــة
شـاركة في جنـاحها واالسهـام وا
ـعني حـصـريا الن االعالم الـعـام ا
بـتوفيـر منـاخات شعـبيه وثقـافية
واجــتـمــاعــيـة داعــمه لــنـشــاطـات
الـدولة الـسـيـاسـية واالقـتـصـادية
واالمـنـيـة اذا بـإمـكـانـنـا الـقول ان
ــــــنــــــصب االعـالمـي مـــــنــــــصب ا
ســـــــيــــــــاسي اعـالمـي مـــــــهــــــــني
والـسيـاسـة واالعالم حالـة واحدة

ال يقبالن الفصل بينهما.
ان بصدد واليوم احلـكومة والبـر
اخـيار اعـضاء جـدد جمللس امـناء
شـــبــــكـــة االعالم الــــعـــراقـي فـــهم
مــطـــالـــبــون بـــخـــتــيـــار اعـــضــاء
ـــقـــدورهم جتـــنـــيب الـــشـــبـــكــة
احلـــروب الــبـــيــنـــيـــة وتــفـــضــيل
ـصلـحة الـعامـة على مـصاحلهم ا
ـقدورهم ردم الـشـخصـيـة امنـاء 
اخلــنــادق وتـرمــيـم واعــادة بــنـاء
احلـيـاة الداخـليـة الـصحـية داخل
الــشــبــكـة بــعــد اصـبــحت شــبــكـة
االعالم الــعـراقـي التـتــحـمل اكــثـر
ــــا حتـــــمــــلــــتـه في بـــــعض من
ـــهــنــيـــة الن بــعض مــراحـــلــهــا ا
دانة هي من خربت السلوكـيات ا
مهـنية الشـبكة وشـوهت صورتها
ـنع اعـادة مـثل وعـطـلت دورهـا و
هــذه الــتـجــارب البــد من اخـتــيـار
امـنــاء يـتـمـتــعـون بـقـدرة مــهـنـيـة
واداريـة وقيـمـية عـالـيـة متـفـرغ
وجــادين يـعــمـلــون بـحــمـاسـة من
اجل بناء مؤسسة اعالمية علمية
مــهـنـيـة حـقـيــقـيـة تـشـارك في حل
االزمات وتفكيكها على العكس ما
نحن عليه الـيوم بعد ان اصبحت
شبكة االعالم العراقي تشكل جزء
من ازمــات الـدولــة بـدل ان تــكـون
عــامـل هــام في تـــفــكـــيك االزمــات
طـلوب الـيوم من الـسيد وحـلهـا ا
رئــيس مـــجــلس الـــوزراء اخــيــار
امــنـاء ال يــجــيـرون االعالم الــعـام
خلـدمــة مـصــاحلـهم الــشـخــصـيـة
احـزابـهم و كـتــلـهم ومن رشـحـهم
واخــتـيــار امــنــاء يــحـمــون اعالم
الـــدوله وال يـــحــولـــونه الى اعالم
ســـلــطـــة  او حـــزب او كــتـــلــة انه
االعـالم الـــــعــــــام اعالم الــــــدولـــــة
ــنــطـلق الــعـراقـــــــيــة ومن هــذا ا
تـــأتي مــنـــاشــدة رئــيـس مــجــلس
ــــان الــــوزراء ورئــــيــــــس الــــبــــر
بــضــرورة ابــعــاد شــبــكــة االعالم
الـــعـــراقي عـن افـــة احملـــاصـــصــة
واخـتيـار امنـاء مقـاساتـهم قواعد
وثـوابه واخالقـيـات مـهـنة االعالم
لــنــتــمــكن من بــنــاء واعـداد اعالم
دولـة نـاجـح ومـتـمـسـكـ بـشـعـار
ــرجــعــيــة الــرشــيــدة اجملــرب ال ا

يجرب

اخــتــيـار امــنـاء يــتــمـتــعــون بـكل
ــهـنــيـة ـواصــفــات والـقــدرات ا ا
واالداريـــة والــــوطـــنـــيــــة امـــنـــاء
يــــحــــتـــرمــــون ثــــوابـه وقــــواعـــد
ومـــنــــطـــلــــقــــات مـــهــــنـــة االعالم
واخالقياتها اي نحن بحاجه الى
امـنـاء خـبـراء في االعالم ال غـبـار
عـــلى مـــهـــنــيـــتـــهـم وتــاريـــخـــهم
الــشــخــصي الن االعـالم صــنــاعـة
وصـياغـة لألفـكار ونـشـر لـلثـقـافة
واآلداب والفنون ومهـنة انسانية
نــبـيــلــة والــشــبــكــة بــحــاجه الى
اعــضــاء مــجــلس امـنــا يــنــقــلـون
االعالم الـــعــام نــقـــله نـــوعــيه في
ـضــمـون وهـذا يــتـطـلب االداء وا
تـرشـيح امــنـاء يـحـتـرمـون ثـوابه
ــهـــنــة وقـــواعــد ومـــنــطـــلــقـــات ا
واخالقياتـها والتمـسك بها وعدم
خـــرقــهـــا او الــتـــجــاوز عـــلــيـــهــا
لــنــحـــصل عــلى خـــطــاب اعالمي
ــقــدوره بــنــاء راي عـام مــوحــد 
عــراقي وطــنـي رصــ مـتــمــاسك
جـامع للـعراقـي بـكافـة مذاهـبهم
واطـيـافهم واعـراقهـم وشرائـحهم
ومـن كال اجلـــنـــســـ وبـــدون اي
حتـيـز او تـطـرف او اراء تـتـقاطع
ـــــــواطــــــــنـــــــ مـع رغــــــــبــــــــات ا
وطـموحـاتهم كـذلك ال تتـقاطع مع
بـــرامج وفــعــالـــيــات ونــشــاطــات
ومـــشـــاريـع الـــدولـــة الن خـــطــاب
الـــشـــبــكـــة هـــو خــطـــاب الـــدولــة
ـعـني بـاألشـراف الـعـراقـيـة وان ا
عــلى اعــداد مــفــاهــيم وقــيم هــذا
اخلـطـاب وفـلتـرته اإلدارة الـعـامة
للشبكة وبرقابة ومسالة ومتابعة
ـعـنـ من قـبـل مـجـلس االمـنــاء ا
بـــذلك و من مــهــام االمــنــاء طــرح
االفـــكــار واآلراء لــتـــطــويـــر عــمل
الــشــبـــكــة اذا البـــد من اخـــتــيــار
مـجـلس امنـاء عـلى مسـتـوى على
هني بعيدا كل البعد من الوعي ا
عن احملاصصة وهـذه هي النقطة
االهـم ومـــنـــهـــا جــــاء الـــتـــأكـــيـــد
ـطـالـبـة بل اسـتـحق الـقـول ان وا
اعالم الـدولة ال يـقبل احملـاصصة
سؤول ـطلق كـونه الشـريك وا با
ــعـنـي بـبــنـاء راي عــام وطـني وا
مـوحـد وبـنــاء الـهـويـة الــوطـنـيـة
وحـمايـتهـا من التـمزق والـضياع
بــعـــيـــد كل الـــبــعـــد عن اي نـــهج
طـائـفي مـذهــبي عـنـصـري مع كل
االعــتــزاز والــتــقــديــر واالحــتـرام
جلــمـــيع خـــصـــوصــيـــا الـــشــعب
الـعـراقي االجتـمـاعـيـة والـروحـية
ــذاهب الن جـــمــيع الــطـــوائف وا
واالعراق الـعـراقـيـة هي مـكـونات
اســاســيه تــضــيف قــوة ومــنــعــة
لـلــوطن وبـنـاء الــدولـة واجملـتـمع
من مــنــطــلــقـات وقــواعــد واسس
ومــهـام بــنـاء الــهــويـة الــوطـنــيـة
ـهم واالهم ان اعالم اجلــامـعـة وا

ـتحـدة حـيث الـلوبي الواليـات ا
ـتـنفّـذ الـذي عرف الصـهـيوني ا
دوره مــنـذ صــدور كــتـابه األول "
االستشراق" الـذي ما زال راهنياً
حتى اآلن رغم مضي ما يزيد عن
أربــــعـــــة عــــقـــــود من الـــــزمــــان
خصـوصـاً وجـاءت متـنـاغـمة مع
القيم اإلنسانية في الوقوف ضد
احلـــرب والــتـــطـــهـــيـــر الــعـــرقي
والـعنـصريـة والـهجـرة الـقسـرية
وتمزيق البلدان وبسبب مواقفه
هــذه تــعــرّض لــلــتــهــديــد بل إن
مكتبه أحرق فضالً عن اتهاماته

بأنه (عدو للسامية).
ولــعـلّ من يــقــرأ كـــتــابه " خــارج
ــكـان" ســيـدرك أنه أمــام إحـدى ا
أهم شـهـادات الـعـصـر واألمـر ال
يــتـعــلق بـأهــمـيــته أو بـأســلـوبه
ــمــتع أو من الــسـرد ـشــوّق وا ا
الــــــدرامي أو حــــــتـى بـــــســــــبب
ــا ســـلط فــيه ــا  مــضــمـــونه إ
الــضــوء عـلى خــمــول الـضــمــيـر
اإلنـسـاني في حلـظـة مـفارقـة من
حلظات التاريخ األشد مأساوية
خــصـــوصـــاً وأنه اســـتـــطــاع أن
يـخاطب العـقل (اآلخر) ويـتحدّث

عن جتــــربــــة اقــــتـالع شــــعب من
ـــكـــان في أرضه ورمـــيه خـــارج ا
مــحــاولــة حملــو ذاكـرتـه وهـوّيــته

ومصادرة تاريخه ومستقبله.
ثّل جـسراّ ب ـكان"  و" خارج ا
ــكن أن يُـــنــسى وبــ مــاضٍ ال 
ـــكـن أن يـــدوم أمــا حـــاضـــر ال 
داخـــله فــهـــو تــمــسك بـــالــهــوّيــة
والــرمـز وبــ اخلــارج والـداخل
صـــور وانــــعـــكـــاســـات وأحـــداث
ووقــــــائـع ومــــــؤامــــــرات وآمـــــال
وحـــروب ولـــكن الــــذاكـــرة تـــظلّ
قـائـمة وكـأنـهـا تعـيش واقـعـاً هو
استمرار بحـثها عن هوّية ومكان

وأرض ووطن مسلوب.
 وتــتــوحّــد الــهــوّيـة أحــيــانــاً مع
ـكـان في إطـار هـارموني رمزيـة ا
ــغـــتــصب مـــتــنـــاسق يــحـــاول ا
اغـــتـــيـــالـه وهــو اغـــتـــيـــال داخل
ـثّل الــتــرحـيل ـكــان مــثـلــمــا  ا
ـكان واإلجالء االغـتـيـال خـارج ا
بـــالـــتـــجـــريف واإلبـــعـــاد وقـــطع
اجلــــــــذور األولـى ومــــــــصـــــــادرة

احلقوق باالستيطان واإللغاء. 

{ باحث ومفكر عربي

إذا كان كتـاب "االستشراق " أول
ـــفـــكــر الـــفـــلـــســـطــيـــني كـــتب ا
ــوســوعي أدوارد ســعــيــد فـإن ا
آخــــر كــــتــــبـه الــــتي زادت عــــلى
الـــعــشــرين هـــو كــتــاب "تــأمالت
ــنـــفى"  األول صــدر في حـــول ا
الــعــام 1978 أمــا األخــيــر فــقــد
صــــدر في الــــعـــام 2000 وفــــيه
جــمع نــحـو 50 مــقــالــة كــان قـد
كـتبـهـا خالل ثالثـة عـقـود ونيّف

من الزمان  (1999-1967).
تــصـدّر الـكــتـابـان ومــا بـيـنــهـمـا
ــتــأخـر- كــتـاب "عـن األسـلــوب ا
مـوســيـقى وأدب عــكس الـتــيـار"
تــرجــمــة فــواز طــرابــلــسي وقــد
صدر في الـعام  2003ودوّن فيه
الـــســـنـــوات األولى من ســـيـــرته
حتى بلغ الثامنة عشر من عمره
ـــكـــان " الــذي وكـــتـــاب "خــارج ا
ّ صــــــدر فـي الــــــعــــــام 1999 و
تـعـريـبه فـي الـعام 2000 قـائـمـة
األعـمـال اإلبداعـيـة إلدوار سعـيد
الذي أصبح الـشخصيـة العربية
ــيـة األكــثــر إثـارة لــلــجـدل الـعــا
والــنـــقـــاش من جـــانب تـــيــارات
فكريـة وثقافية مـختلفة وأوساط
ـيـة وسـيـاسـيـة مـتـعـدّدة  أكـاد
خـصــوصــاً تـوزّع أعــمــاله بـ "

كـنت قـد نـشـرت مـقـاال عن قـدسـية الـسـيـادة الـوطـنـيـة عام 1984عـلى
صـفحات مجلـة الركن فالسـيادة الوطنيـة كما نعلم مـفهوم ظهر والقى
قـبوال ورواجا مع ظـاهرة الدولـة القومـية  وساد وانـتشر كـونه يحمي
احلــكــومــات الــقـويــة والــضــعــيــفـة عــلى حــد ســواء من االنــتــهــاكـات
والـتجاوزات والـتدخل اخلارجي في شؤون الـبلد الداخـلية  وصارت
الـسـيـادة هاجـسـا لـنـا كعـراقـيـ بـعد ضـيـاع الـسيـادة بـكل ابـعـادها
عـنـدمـا جـاء الـبعـض بكل زنـاة االرض الى  بـغـداد  ومـنـذ ذلك الـيوم
ونـحن نالحظ ان من يسـتبـاح تتعـدد اجلهـات التي تسـتبـيحه من يهن
يـسـهل الهـوان علـيه وبدأت ارقب الـتـنافس االمـريكي االيـراني والذي
كـوني لم اكن أؤمن بنـظرية كـنت اعرف انه  كـان مسـلحا دون اعالم 
ــؤامـرة كـثـيـرا وال ازال  وعــنـدمـا وصل االمـر ان يــخـطب الـرئـيس ا
احـمـدي جنـاد في ذكـرى الـثـورة االسالمـيـة في ايـران قـائـال ال عودة
حلــزب الـبــعث في الــعـراق نــشـرت مــقـاال في حــيـنـه اقـســمت فـيه ان
ـوضوع بالـنسـبة لي ال يتـعلق بعـودة البعث من عـدمها بـقدر ما هي ا
احـسـاس بـخطـورة االمـر فمـا عالقـة الـرئيـس االيراني بـعـودة او عدم
ـقال ان عـودة حـزب الى احليـاة السـياسـية فـي العـراق وتمـنيت في ا
يـقوم رئـيس حزب الدعـوة حتديـدا ورئيس الوزراء بـاستـدعاء السـفير
االيــراني وتــســلـيــمه مــذكــرة تـقــول ان الــعــراق فـيـه رجـال وحــكــومـة
ودسـتور وتشـريعات ويـحق لكم كجـار عزيز جـدا ان تنصـحونا ولكن
ال يـحق لـكم ان تـقـرروا عـنـا ... الـذي حـصل انه بـعـد ذلك الـتـصريح
بـسنـ ظـهر الـسيـد العـبادي خـجال   ليـلـقي كلـمة في مـؤتمـر للـمرأة
لـيـقـول  ولـو ان الـقـول لـيس هـذا مـجـاله اال اني اقـول ال عـودة حلزب
الـبـعث في الـعراق. هـنا نـسـأل اذا ذهبـت مواطـنة  مـن مديـنـة النـساء
الـصقالوية وعـلى العراقيـ ان يسموهـا هكذا حتى عـودة رجالها او
تـسـلـيـمـهم لـقـضـاء عادل او تـأكـيـد اسـتـشـهـادهم ... وقـابـلت الـنواب
واسـتـجارت بـهم وذهـبت الى السـلـطات الـثالث واسـتجـارت بهم دون
ـوضـوع بـعـد سـنـ من الـبـحـث وتـظـهـر هـنـاك جـثـام رد وتـنـسى ا
مـغدورة مجهولة ويعاودها االمل فيطل عليها السيد احللبوسي ليقول
لـها ان هذه اجلثام قـتلت ليس السباب طائـفية   وال ننسى أم احد
شـهداء قاعـدة كليـة القوة اجلويـة التي سمـيت باسم الطـيار االمريكي
الـغـازي سبـايكـر الـذي جنـدله الـطيـار العـراقي الـتمـيمـي البـطل حيث
ــالــكي والقــته في الــديـوانــيــة وأجــابـهــا هــازا يـده حلــقت بــالــسـيــد ا
اسـتغـرابا من طـلبهـا .. ماذا يـفعل هـؤالء بالسـيادة والـوطن والقـومية
ـوضــوع ونـقــول الــسـيــادة ام الــتـدويل ??? وكل الــقــيم  نــخـتــصــر ا
بـالتـأكيـد ان االمـهات الالئي لم تـعطـهم السـيادة ابـناءهم سـيخـتارون
ة او غير الـتدويل  فقد يـعني لهم التدويـل أداة ضغط ضد سلطـة ظا
مـهـتمـة  بـينـمـا تـعني لـهم الـسيـادة عـملـيـة اطالق يـد الدولـة  لـلتالعب
بــحـقــوق االنـســان والـكــرامـة واحلــريـات الــعـامـة                     
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كـان انـطالقـا ي حلـقـوق اإلنـسـان   ال شـك بـأن صـدور اإلعالن الـعـا
كن االعتماد على حـكومات مستبدة ـرحلة تدويل هذه احلقـوق فال 
او مـحـكومـة  في حتقـيق كرامـة وحقـوق وحـريات مـواطنـيهـا  فكـرامة
اإلنـسـان هي قـيمـة دولـيـة بقـدر مـا هي  مـحـليـة ولـنـعتـرف ان  فـكرة
ـيـة حقـوق االنـسـان بدأت  تـطـرح نـفسـهـا ضـمن األفكـار الـكـبرى عـا
الــتي تـصـوغ الــفـكـر اإلنــسـاني وحتــدد مـعـالم قــادمـة لـلــرأي الـعـام
رجعية ي وهي تكسب كل يوم أرضاً جديدة. وقد بلغت قوتها ا العا
ـقــتــنــعـ بــهــا صــاروا مــضـطــرين إلى حــداً حــتى إن أولــئك غــيــر ا
ـعظم دعـاة التـغيـير. اسـتخـدامهـا فصـارت غطـاءً مرجـعيـاً مشـروعاً 
ــجـرد حـجج ـكــنـاً الـتــصـدي لــهـذه الـثــقـافـة الــصـاعـدة  ولم يــعـد 
ـؤسـســات اجلـديـدة ســيـاسـيــة تـقــلـيـديــة. يـضــاف إلى ذلك ظـهــور ا
ـراجـعــة الـدوريـة الـشـامـلـة واحملـكـمـة كـمــجـلس حـقـوق اإلنـسـان وا
اجلــنـائــيـة الــدولـيــة وتـعــزيـز اإلجــراءات اخلـاصــة وصـعــود قـدرات
ـنظمـات الدولية غـير احلكومـية حتى صـارت قوة فاعلـة في تشكيل ا
ي. لنأخذ مثال تطبيقيا يفيد الكثيرين الذين يسألون الـرأي العام العا
عن آلـيات تدويل قضـية ما ولتكن قـضية اخملتفـ قسرا ان كانوا من
ة ابادة جـماعة الـقوة اجلوية او الـصقالوية والتي هي بـاحلقيقـة جر
جــمـاعــيـة دون ان نـشــعـر حــيث ان اتـفــاقـيــة مـنع االبــادة اجلـمــاعـيـة
ومـحـاسـبة مـرتـكبـيـها  1948حـددت االبـادة اجلـماعـيـة بصـور عـديدة
ادة  2 من االتـفـاقيـة في هذه االتـفـاقيـة تعـني االبادة نـصت عـلـيهـا ا
رتكبة على قصد التدمير الكلي أو اجلماعية أيا من األفعال التالية ا
اجلزئي جلماعة قومية أو أثنية أو عنصرية أو دينية بصفتها هذه :
نطق يقول ان قسما منهم قتلوا أ   -  قتل أعضاء من اجلماعة . وا

ب - احلـاق أذى جدي أو روحي خـطيـر بأعضـاء من اجلمـاعة . وهذا
ما حصل لهم حتما

 ج - اخـضاع اجلـمـاعة عـمدا لـظروف مـعيـشيـة يراد بـها تـدميـرها
ادية باتت مخجلة ادي كليا أو جزئيا .ظروفهم ا ا

د فـــرض تــدابــيــر تـــســتــهــدف احلـــؤول دون اجنــاب األطــفــال داخل
اجلماعة .وكيف ينجب نساء الصقالوية والقوة اجلوية??

هـــذه األتــفــاقــيـــة وقع عــلــيــهـــا الــعــراق عــام  1992وبـــاتت جــزءا من
كن االطالع عـليـها حتت هذا الـعنوان  وهي الـتشـريعات الـعراقـية و
ادة 4 وتـنص ا تـعـاقب عـلى حـتى الـتـحـريض واحملـاولـة واالشـتـراك 
مـنها على يعاقب مرتكبـو االبادة اجلماعية أو أي من األفعال األخرى
ادة الـثالثـة سواء كانـوا حكامـا دستوريـ أو موظف ـذكورة في ا ا

عام أو أفرادا . 
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ـتـعـاقدون بـأن يـتـخذوا كل ـادة  5 مـنـهـا تقـول يـتـعـهد األطـراف ا وا
طـبقا لدستوره التدابير التشـريعية الالزمة لضمان انفاذ أحكام هذه
االتـفاقـية وعـلى وجه اخلصوص الـنص على عـقوبـات جنائـية نـاجعة
ذكورة ـرتكبي االبـادة اجلمـاعية أو أي مـن األفعال األخـرى ا تـنزل 
ــادة الـثــالـثـة . من يــنـزل الــعـقـاب ?? جتــيـبك االتــفـاقـيــة يـحـاكم في ا
ـتـهمـون بـارتـكـاب االبـادة اجلمـاعـيـة أو أي من األفـعال األشـخـاص ا
ادة الـثالثـة أمام مـحكمـة مخـتصـة من محاكم ذكـورة في ا األخـرى ا
الـدولة التي ارتكب الفعل عـلى أرضها أو أمام محكـمة جزائية دولية
ـفيـد القـول ان تسـليم اجملـرم تـكون ذات اخـتـصاص .. ولـعله من ا
امـر الزامـي في هذه االتـفاقـية . جـماعـة قاعـدة القـوة اجلويـة تخـتلف
في ان الـدولة لم تـكن فاعال او شريـكا بل هي فشـلت في تقد شيء
ـة الصـقالويـة فالـدولة مـسؤولـة عنـها ة  امـا جر بـحجـم تلك اجلـر
مـسؤولـية مـباشـرة كونـها حـصلت مـن اجهـزة اما تـعتـرف بهـا الدولة
واجـازتها وأمـا هي جزء من الـقوات العـسكريـة او احلشد الـشعبي 
والـدولة وصلتها تـفاصيل وتقارير كثـيرة  أي انها عرفت وعجزت او
اهــمـلت الـوصـول لــلـحـقـيـقــة واتـخـاذ االجـراءات بــإحـالـة اجلـنـاة الى
ا ان هذه االفـعال هي افـعال ارهابـية فـنذكر الـدولة بأن الـقضـاء  و
حاربة االرهاب بجميع اشكاله ... الـدستور نص على  تلتزم الدولة 

وهذا الشكل هو اقذر اشكال االرهاب ..
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بغداد

"إســرائــيـل" مــنــذ قــيــامــهــا ومــا
تــــعـــرّض له الــــشـــعب الــــعـــربي
الـفـلـســطـيـني من اسـتالب دولي
وتواطؤات أحلـقت الضرر البالغ
بـــقــضــيـــته الــعـــادلــة وكــان قــد
انـصـرف في تـلك الـفتـرة لـكـتـابة
ثير " االسـتشراق" الذي مؤلـفه ا
القى جنــاحــاً مــنــقــطع الــنــظــيـر
وتمت ترجـمته إلى ستة وثالث
لغة وهو قراءة للخطاب الغربي

عن "الشرق".
تــعــلّـم ســعــيـــد من تــنـــاقــضــاته
والــواقع الــذي عـــاش فــيه كــيف
ـشــروع احلـضـاري يــفـكّــر إزاء ا
ـناهض الفـلـسطـيـني والعـربي ا
لالمبريـالية والصـهيونية وأدرك
ي ــــــــثــــــــقـف واألكـــــــــاد دور ا
والسيّما الذي يعيش في الغرب
فــهــو فـــلــســطـــيــني يـــعــيش في
الـشـتات وفي مـديـنـة "نـيـويورك"
ــتــعـددة الــكــوزمــوبــولــيــتــيــة  ا
األعـراق  وهـو في الـوقت نـفسه
مــتـعــدد األصــوات ويــنـطــلق من
تـعــدديــة داخـلــيـة وتــنـوّع ذاتي
مــثــلــمــا هـو جــزء من الــهــويّـات
ـنـفـتـحة ـعـاصـرة ا اإلنـسـانـيـة ا

نغلقة.  وغير ا
ـنـفى كـثـيرة وإذا كـانت جـروح ا

النقد األدبي" و"الهـويّة الثقافية"
والــقـــضــيـــة الــفـــلــســـطــيـــنــيــة"

وسيقى" وغيرها. وا
وتعـكس شخصيـة أدوارد سعيد
مـفارقـات عـديـدة  فبـقـدر مـا هو
فرد فإنه مثّل مـجموعاً  ألنه عبّر
عن ضمير وإذا كان فقد ولد في
القـدس العام 1935 فإنه ترعرع
في القاهـرة ودرس في اإلعدادية
الـبــريـطـانـيـة وقـضى أوقـاتـاً في
لــــبـــنـــان وغــــادر إلى الـــواليـــات
ــتـحــدة  حــ بـلـغ الـســادسـة ا
عشر من عـمره التي حمل جواز
ســـفـــرهــا الحـــقـــاً  لــيـــدرس في
جامعة برينستون وهارفرد ومن
ثـم يـشـرع بــالـتـدريـس في الـعـام
1963 في واحــــــــدة مـن أعـــــــرق
ية وهي جـامعة اجلامـعات العـا
كــولـومــبــيـا في نــيــويـورك وظل

فيها حتى وافاه األجل.
ة 5 يـونـيو وكـانت صـدمـة هـز
(حزيران)  العام 1967 قد تركت
جرحـًا عميـقاً في حيـاته وهو ما
عبّر عنه ح استحضر انتماءه
وهـويـته الفـلـسطـيـنيـة الـعربـية
حـيث عاد بـالذاكـرة إلى عمـليات
اإلجـالء والـــــتــــــرانــــــســـــفــــــيـــــر
الـفـلــسـطـيـنــيـة الـتي مــارسـتـهـا
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