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ى شعب           . وجاءت اللحظة التي تنقبض فيها االنفاس      لحظة للحداد واللهفة على اخوة بدأوا يموتون، عل
م يعرف                       ًا لسواد ارضه، ول ه مالزم ًا صرنا نخال ى السواء عنف داخل عل شهيد عانى من الخارج وال

 محرقة الرادة   آيف يجتاز فصول حربين متعاقبتين وحصار مديد وقمع ال ينتهي، اال ليجد نفسه آبش             
ه يفضي                . امبراطورية تعبر المحيط   ا أّن وحي أّي منه ولحظة للترقب والوقوف على مفترق طرق ال ي

رب ن الع ال م ة اجي ه اربع ا ذاقت ى جري م تقبل، عل ى المس ات . ال ى شاشات التلفزيون دافع عل اذ تت ف
ة ع                    ذاآرة الجماعي ه ال ا حفظت اريخ، تختلط بم ن صفحات اخرى     الصور المنذرة بقلب صفحة من الت

ة         ار الدول ن انهي ات، م ال والتطلع ا اآلم وى معه رى، وط و االخ دة تل رن الماضي الواح ا الق طواه
ر الكويت              روت وتحري . العثمانية الى حرب فلسطين االولى، فحرب حزيران ويوم العبور وحصار بي

يتغّير وأو                  ر س ائم      انها لحظة ال ُيعرف مما سوف تؤول اليه سوى أمر واحد، هو ان الكثي ه النظام الق ل
ذا                         ذي سيطلقه سقوط ه في العراق، من دون ان يستطيع احد الجزم اين قد يرسو مسلسل االحداث ال

.انها لحظة تتغّير فيها معاني الكلمات نفسها من دون ان يعرف احد اين ستستوي. النظام
ردات       فأي معنى غدًا للقانون الدولي، لالمم المتحدة؟ وقبل اي شيء، اي معنى لكل ما                عهدناه من مف

ى                 راغ والعجز، ال نجح سوى في جمع الف م ت ذي ال  " الشارع "السياسة العربية، من الجامعة التي ل ال
". الشعب "وحتى   " الجماهير"و" التحرير"يتحرك اال متأخرًا، مرورًا بمفاهيم تصورناها راسخة مثل         

ود االميرآ        ل أْن ُرّش الجن اهيم اذا حص ذه المف ن ه ى م ذي يبق ا ال دخلون    فم دما ي االرز، عن ون ب ي
؟١٩٨٢البصرة، مثلما حدث مع الجنود االسرائيليين في الجنوب اللبناني عام 

ي  " وأّي  عب العراق ع الش امن م اهد    " تض ت المش ا تعاقب مد اذا م ة"سيص ة  " التحريري ى الطريق عل
ّرد ع                   ة التم ين رغب ذهن ب ا ال وة      االميرآية في شمال العراق وجنوبه؟ انها لحظة يحتار فيه ى فعل الق ل

ات الحساب                    االمبراطوري، وحاجة القفز الى ما بعد فصل استعراض القوة من اجل استشراف امكان
الخسارة، اذ ال مكان للربح في هذه اللعبة التي تفرض الواليات المتحدة قواعدها        ... البارد للخسارة و  

.وال تلبث ان تخرج عنها
ه في        طبعًا، ليس ما ُيندم عليه في نظام صدام حس      دم علي ا ُين يس م ل ل ين اذا هوى، آما هو مرّجح، ب

.االنظمة العربية االخرى اذا لحقت به
ود والتخلف والقمع ال يستطيع ان يخفف الخوف            اال ان التوق العربي الى التخلص من هياآل الجم

دي  ة لتع ة االميرآي ق من ان تفضي المحاول ى العمي ه، ال ية في ة السياس ديل الثقاف ل النظام االقليمي وتب
ه     ال مشروع         . احالل فوضى منظمة مكان ة حي ر "ومصدر الريب يس فقط السوابق        " التغيي االميرآي ل

ة في                  ام الديموقراطي اب ام تفتح الب ا س ل انه ر الكويت التي قي التاريخية الغربية، وآخرها حرب تحري
ة    .  االسرائيلي-عربي الخليج، فضًال عن تسوية الصراع ال     فالريبة تعززت بفعل السبل الالديموقراطي

م               ى االم ا عل راق، سواء من خالل التفافه ى الع ة ال التي ولجتها الواليات المتحدة لتوريد الديموقراطي
ا،                     دمها فرنس دول المعارضة للحرب، وفي مق المتحدة او بممارستها اساليب التهديد واالبتزاز ضد ال

. الذي سعت واشنطن الى فرضه على الفلسطينيين" الديموقراطي"ناهيك باالمالء 
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ة           غير ان الريبة المشروعة من النيات االميرآية ال يمكن ان تكون حجة لالحجام عن التفكير في آيفي
دة مع المعارضات                          وات جدي تح قن ا من خالل ف راق، ربم تأطير االمر الواقع الجاري فرضه في الع

ة او في الشارع نفسه               العراقية، على تشرذمها، و    ة العربي . االنصات اليها، سواء على مستوى الجامع
ًا،                   فاذا آان االحتجاج على الحرب االميرآية مشروعًا، وإذا آان التضامن مع الشعب العراقي مطلوب
ه                        اتوري باتت ايام ان تحول االحتجاج والتضامن نصرًة لنظام ديكت شرط ان يكون صادقًا وفعاًال، ف

ذي تفرضه             .  اقرب طريق الى تأبيد المأزق العربي      معدودة، يشّكل  د الحداد ال أن يمت بل هو الضمان ب
 .اللحظة الى فكرة المستقبل العربي
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