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اء شعبه                          ين ابن زف، وان الضحايا ب األمر الوحيد الثابت بعد ثمانية ايام من الحرب هو ان العراق ين
ى                   . بالمئات ولكن في ما عدا ذلك، لم ينتج من االسبوع االول للقتال اي يقين، بل صار المرء يشك حت

.في ابي تمام، اذ لم يبُد على االطالق ان السيف أصدق إنباًء من الكتب
ى ان سود الصحائف ال        على العكس، قد يجوز حتى هذه اللحظة قلب المعادلة المأثورة والخلوص ال

ونهن جالء الشك والريب  ي مت ل ف يض الصفائح تحم ى الي . ب ان صحيحًا ان الضحية األول اذا آ ف
وع ال                       زال، هي من الن دًا، وال ت ذي حرب هي الحقيقة، اال ان االضاليل التي واآبت هذه الحرب تحدي

ة  ائق مقبل ن حق اديمي او    . يفصح ع دي االآ م النق دى اله ة يتع واهر االعالمي ان رصد الظ ه، ف وعلي
.المهني ليضحي سبيًال الستقراء وجهة االحداث والرهانات، واستشراف اآلفاق التي تقود اليها

لين للصحف والتلفزي                ات   ظاهرة صغيرة، لكنها تملك طاقة استقرائية آبيرة، تكمن في وجود مراس ون
راق    ب الع ى قل ي ال يش االميرآ ق الج ي تراف ة الت واقم االعالمي رائيلية ضمن الط ن . االس ا يمك وآم

ر                          اب الغي دخل ب ري من ي ذي يفترض ان يعت اء ال توقعه، ال يكتفي هؤالء بالتغطية وال يلتزمون الحي
ربالء    ون   !خلسة، بل يمعنون في التبّجح بأنهم بلغوا، هم االسرائيليون، مشارف النجف وآ َم ال يفعل  ول

ا اسرائيلية،                          ر من آونه ة اآث م المجال؟ والحال ان الظاهرة اميرآي ما دام الجيش االميرآي افسح له
وانها تجمع قلة الذوق الى رغبة في تكليل االعتداء العسكري على ارض العراق باعتداء رمزي على               

. وعي شعبه
ى شعب    هكذا، على االقل، لن يخطئ احد في فهم اي نمط من الديم            داءها ال وقراطية تريد واشنطن اه

راق ه  . الع ار اعدائ ى حق اختي ه حت ر علي ة تنك ا ديموقراطي اهرة الصغيرة  . انه ذه الظ ب، فه ال عج
ادارة " صقور"تندرج في اطار ظاهرة اآبر تتشارك فيها جميع طوابير اآللة االعالمية االميرآية مع              

وم شعب العر               غ مفه ى تفري ي، بحيث تستطيع        بوش، وهي التي تنطوي عل اق من اي مضمون حقيق
ه هو   . الواليات المتحدة ادعاء القتال من اجله فيما هي تقتل ابناءه     ولعل هذا التجهيل الكامل للمفعول ب

ا  . السمة الغالبة للتغطية االعالمية االميرآية، آما يستدل من اللبس الذي تحاط به المقاومة العراقية              آن
اطقين رسميين             نظن ان الفكر المؤامراتي اخت     ربيين، ن صاص عربي، وها نحن نراه مستشريًا بين الغ

دائيي صدام   "وخبراء ومحللين عسكريين ما فتئوا يحكون ويرغون عن             وميليشيات حزب البعث      " ف
اتلين    ك المق دفع اولئ ي ت ذيب واالخالق الت ة الته تهجنين قل ة، مس ة العراقي دة المقاوم ير ح ر "لتفس غي

.الى القتال باللباس المدني" كريينشبه العس"او " النظاميين
ا                    اذ، عن تكريت وعوائله ائر واالفخ ل والعش .  وهاآم سيول التفسيرات عن الشيعة والسّنة، عن القبائ

رى                 . عن آل شيء، اال البديهي     ذي ي اذ لم يتبادر لحظة الى ذهن احد من هؤالء الخبراء ان الشعب ال
ك ح       ه يمل الغريزة ان عر ب اح، يش ع الجتي ده يخض ذه    بل ق، او ه ذا الح ة ه ة، وان ممارس ق المقاوم

اطقين    . الغريزة، ليست مشروطة بارتداء البزة العسكرية  طبعًا، يغيب ذلك عن االعالم االميرآي والن
ة             ر موجود سوى للدعاي ال اال       . الرسميين ألن الشعب العراقي عندهم غي ن ين ه شعب افتراضي ول ان

.ديموقراطية افتراضية
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عبًا افتراضيًا آخر يحل       افضل من جهة االعالم العربي، حيث آ بيد ان االمور ليست   رى ش ثيرًا ما ن
ائًال      . مكان العراقيين  ه    (فمع االقرار بان آسر االحادية االعالمية االميرآية يشكل انجازًا ه ى حد ان ال

وابتهم         ة بعض ث ى مراجع ديين ال دو االعالم العربي في     )يجب ان يدفع مناهضي العولمة التقلي ، ال يب
ى حجب وا  ؤدي ال يط الم ن التبس أى ع ة  من لم، وراء العواطف الجياش ي الحرب والس راق، ف ع الع ق

بالتأآيد، ال ينتظر احد من االعالم العراقي الرسمي ان يساهم في ايفاء            . والرموز التعبوية المعدة سلفاً   
.آل تالوين الصورة حقها

ائس    ن ب وأ م ررة، اس ه المتك ي، باهازيج ون العراق ع التلفزي عيد .  فواق د س الم، محم ر االع ا وزي  ام
ة     راء اللغ ي اث ة ف ذه الحرب، بفضل مساهمته الجليل وني االول له نجم التلفزي د يكون ال الصحاف، فق

ى   " جحوش االستعمار  "و" عصابة االوغاد الدوليين  "السياسية، من    وج "ال ا    "العل ج "، ومفرده اي " عل
د الخسيس، من دون ان ننسى                     ر "الحمار الوحشي، وقد قيلت ايضًا في العب د الرعا"و" الطراطي ، "دي

".حّية البوا"وال 
ذا الشعب                    ا دام ه ا ان تفعل م  اال ان موهبته ال تذهب الى حد تمثيل تنّوع الشعب العراقي، وآيف له

ه ب  د الصحاف وزمالئ زًال عن د"مخت رئيس القائ يد ال ل  "الس ه، بفع ًا علي ان الصحاف محكوم ؟ اذا آ
عب افترا       ورة ش دوام ص ى ال ث عل ائم، ان يب ام الق ي النظ ه ف ل    موقع ي المقاب ذر ف ان ال ع ي، ف ض

ع في شرك الصورة التفصيلية                 . للفضائيات العربية ان هي حذت حذوه         ا وق ة ان معظمه لكن الحقيق
ة تفظاع . حيث الشجرة تحجب الغاب ى اس دفع ال ي ي ع الشعب العراق اطف الطبيعي م صحيح ان التع

ف ت  رعة تغل اطف راحت بس ة التع ر ان حج ة، غي ة االميرآي ات الحربي ه العملي دد اوج ًا عن تع عامي
زال            المعاناة التي يعيشها العراقيون، وتغذي مقاربة شبه دينية لفعل المقاومة العراقية فتعيد انتاج االخت

.الرسمي للشعب بقيادته
ون العراقي الرسمي        " السبق الصحافي  " واذ تصبح المادة الوحيدة ل  ا التلفزي الصور التي يخص به

ه                     محطة فضائية دون غيرها، يحق ال      ا تفعل غ حد التواطؤ، اسوة بم د بل امي ق ان التع تساؤل عما اذا آ
ا        ان حربه ولكن يحق التشكيك ايضًا في ان يكون احد اوجه النظام                 . التلفزيونات االميرآية مع ارآ

ًا    : االقليمي الجديد التي تزمع الواليات المتحدة ارساءه، مجرد تطوير للنظام السابق           نظام يحتمل خطاب
أتي  وليًا ي د،  اص يلية والعدي ي الس ة ف انة االميرآي ه الترس رة وتحمي رف الجزي ن ط رة م ذه الم ه

 .وديموقراطية ال يكون فيها لسود الصحائف غير وظيفة اخفاء بيض الصفائح
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