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ا               وه النظام الع د، واب شكيك      لمنذ نهاية حرب الخليج يتعرض النظام االقليمي الجدي ة ت د، لحمل مي الجدي
راء        . مستمرة من لم يتهكم يوما على هذين النظامين خالل االعوام االربعة المنصرمة؟ لكن زمن االفت
ام الماضية اثبتت بال جدال ان النظام ا                . انتهى ّدم     فأحداث العراق في االي د يتق دليل؟  . القليمي الجدي ال

ضرة   م المتح رك األم ى تتح ت حت امال للكوي ا ش ا عراقي ر اجتياح ب األم وام، تطل ة اع ل اربع قب
اما اليوم، فيكفي ان يحرك العراق بضعة آالف من العسكر على          . وتصد العدوان ) وحليفاتها المختلفة (

  .ارضه حتى ترّن صفارات اإلنذار وتّتخذ االجراءات الرادعة
  

ل          ة اق بيد ان هذا التقدم الظاهر لمفهوم الحماية الدولية، وهو االسم اآلخر للنظام االقليمي، يخفي حقيق
فضرورة التحرك األميرآي السريع ما هي اال الوجه اآلخر لغياب سياسة طويلة النفس تسمح              . اشراقًا

ا تفصح         . باستيعاب الخضات العراقية من دون ضجيج اعالمي       ذا فضال عن انه ة       ه درة عراقي  عن ق
  .مستعادة على إحداث الخضات

  
سرعة    ذه ال داد به ود بغ راق، ان تع ة الع د هزيم ع، بعي ان يتوّق ن آ ي  م م الحصار القاس ى رغ ، وعل

   الصباح؟المضروب عليها، فتشكل مصدر تخويف آلل
  

سكرية  ه الع تعاد مقدرت راق اس ك ان الع ي ذل ك، وان ي . ال يعن دا عن ذل ا زال بعي ه م االرجح ان ن ف ك
النفس         ة ب ذه الثق صدر ه صادية، م سكرية واالقت ة، الع سائر الفادح تيعابه للخ ةلا"اس ي " العقالني الت

  .حسينصدام يظهرها الرئيس 
  

...  
  

رة            " العقالنية"شكل الكالم عن     ام األخي ر استهالآا في األي ل     . صدام حسين السلعة األآث ال حاجة لمث
امن ورا    . هذه التفسيرات  ة، وفي             فالتحليل العراقي الك ة الحدودي اه المنطق ء التحرك العسكري في اتج

ة      سيطا للغاي يتين     . معزل عن الحجم الحقيقي لهذا التحرك، قد يكون ب ين اساس ى مالحظت وم عل ه يق . ان
ات المتحدة اسقاطه، وان                      األولى   و ارادت الوالي ى ل سقوط حت يس معرضا لل هي ان النظام العراقي ل

اما المالحظة الثانية، فهي ان رفع الحصار،       . اي ضربة ال تفضي الى اسقاطه لن تشكل ضررَا آبيراً         
اب سياسة         سبب اال غي ى االطالق ال ل  الذي سعى اليه العراق بالطرق الديبلوماسية، غير مطروح عل

ى ان نظامهم       . اميرآية منّسقة وعازمة   د عل داد، في التأآي وعليه، فقد تكون الحكمة، في نظر حكام بغ
تح                             دة تف ة جدي اد معادل ا من ايج د تالي ه ال ب راء الكويت وان اة ام نغص حي غير القابل للسقوط سيظل ي

  .مجاال للعودة الى الساحة االقليمية
  

...  
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فالالفت في الضجيج السياسي االعالمي الذي رافق االزمة        . لصحةقد ال يكون هذا التحليل بعيدا عن ا       

ة    .ان احدا لم يقل انه يجب ابقاء الحصار الى ما ال نهاية             بعكس ذلك، بدا عند معظم االصوات الغربي
  .شيء من التفهم حيال الحاجة العراقية الى وضع حّد للحصار

  
ان ي ذي آ نمط ال ى ال ة ال ذه االزم ى، تنتمي ه ذا المعن سنجربه واه آي سوية : ه د لت سخونة تفي بعض ال

  .االزمات
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