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ى في    . لم يحدث مرة في التاريخ الحديث ان آان الشرق العربي في هذه الحال من التلقي والعجز                  حت
اور                          ة حاولت ان تن وة عربي اك ق ى، آانت هن ة االول ان الحرب العالمي خّضم التقسيم االستعماري، اب

ة  ل ان تقضي مهزوم اوم قب راوغ فتق ي  ... وت ام الصراع العرب ك اي ي احل ى ف ان  اال-حت رائيلي آ س
ى        ... للعرب آلمة وإن اسكتت، طاقة وإن بددت، مبادرة وإن هزمت          ة االول حتى في الحرب االميرآي

على العراق، آان اطراف عرب يشارآون، يشجعون او يدفعون الفواتير، فيما اخرى تنصت لصوت              
، الكل على قلب هذه المرة... الشارع الهادر باالعتراض او تفتح الشارع امام المعترضين آي يهدروا     

.االنتظار فاالنتظار: واحد، والحكومات توّحدت مع شعوبها في موقف مشترك
ة                 . ال يمكن التنبؤ في السياسة، وال احد يستطيع التكهن بأن الوضع سيظل مضبوطًا في االسابيع المقبل

ن، هو  غير ان المعطى الذي يفرض نفسه في اليوم الذي قد يتقرر فيه مصير العراق في مجلس االم      
يئًا            . ان العرب غائبون، ال سياسة عندهم غير الترّقب        ول ش ك ان تق ة ال تمل الحكومات العربية المختلف

وال يتوقع احد من مجلس وزراء الجامعة الذي ينعقد بعد          . لكبح جماح الحرب او تسريعها او توجيهها      
ع     ًا يطب دت، تحرآ ة، اذا انعق ة العربي ن القم د، وال م د األح ة الع"غ ةاألزم د، وإن " راقي اع جدي بايق

ط  ومين فق ية       . لي دة الفرنس يء بالمعان ارن بش ي ال تق ة، فه ة عربي مام ممانع ن استش ان يمك اذا آ  -ف
.االلمانية، وال حتى باالنتهازية الروسية

اع                       ه ال يخرج عن االيق افي، لكن صحيح ان هناك اقتراحًا بتأمين مخرج للرئيس العراقي في احد المن
ًا روض اميرآي تالمف ًا  .  اال لكسب بعض الوق ذا ايض ي، وه اع االميرآ ذا االيق ر ان الخضوع له غي

تلك مفارقات الحكومات   . الفت، يحصل في خفر، اذ لم يتبرع احد هذه المرة لتغطية الحملة االميرآية            
راق  رر مصير الع ي لحظة يتق ا، ف ى اختالفه ة، عل ام صدام : العربي ادي لسبب او آلخر نظ ا تع آله

ا ال ا ال تجاري  حسين لكنه دعم االميرآي لكنه ى ال اخرى عل د بدرجة او ب ا تعتم د سقوطه، آله  تري
ا     يئًا لمنعه ذه    . الواليات المتحدة في مشروع حربها، آلها ترفض الحرب لكنها ال تفعل ش ا اسباب ه ام

ة ات فمعروف ون ان تتأسس    : المفارق م يخش ه، فالنه ام يعادون قاط نظ رب ضد اس ام الع ان الحك اذا آ
.قد تهددهم غدًاسابقة 

ا            ا، ال يملكون م  واذا آانوا ال يستطيعون لجم ارادة الحرب االميرآية فألنهم، بخالف فرنسا او الماني
م يشعرون             . يكفي من استقاللية القرار    على العكس تمامًا، فقد اضمحلت قدرتهم التفاوضية الى حد انه

الى الواليات المتحدة بعد عمر امضوه في رفضهم تقديمها       " ليةالداخ"جميعًا ان عليهم تقديم التنازالت      
عوبهم ى ش ا  . ال ي آونه دًا، اي ف ا تحدي ن هن ة يكم ن اجل الديموقراطي ة م ة االميرآي ل سر الحمل ولع

ترمي الى ترهيب انظمة الحكم اآثر مما تهدف الى تحرير الشعوب من ارهاب االنظمة
ات   غير ان الترقب ال ينحصر في الحكام، و       .  ا يسمى         . ال في المفارق ًا م دع جانب " الشارع العربي  "لن

طيني المحاصر،    دعم الشعب الفلس ه ل ن تواضع تحرآ ر م ا ظه ى م ة، عل ارج المعادل دو خ ذي يب ال
هنا الحيرة قد تكون اآبر مما عند الحكام وإن اخذت    . ولنكتف باالوساط المسّيسة من ناشطين ومثقفين     

ة "د تحرآات    صحيح انه يمكن رص   . اشكاًال اخرى  ر، من اجل           "تقليدي التضامن مع    "، إن جاز التعبي
 او التنديد بالحملة االميرآية، لكن هذه التحرآات ال تقارن هي ايضًا بما حصل ويحصل في" العراق
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دة  ات المتح ي الوالي ى ف ة او حت ة مختلف دان اوروبي ي تقف دون . بل ية الت ل االساس د العوام ل اح ولع
ع     توسع هذه التحرآات، ان ا     ين متناقضين، اذ يتطل لوسط الديموقراطي العربي يبدو مشدودًا الى تطلع

لف            قوط الص ى س رى، وال دول االخ ي ال ر ف دًا للتغيي راق تمهي ي الع ر ف ى التغيي ه ال ي اآلن نفس ف
ة     ل الحكومات                     . االميرآي امام ثورة عالمي ه مث ًا، مثل ه متفرج ذا الوسط آون دو ه الين، ال يع وفي الح

 .هكذا، على االقل، تحققت وحدة العرب. تمعات العربيةوآل قطاعات المج
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