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ى          اتهم آرم ى معان ة عل ة ذاتي وا رقاب يهم ان يفرض ار عل انون، فص ا يع راقيين م ي الع ه ال يكف آأن
يم                        ". الشارع العربي "ل ومي العربي ليق م استظل الفكر الق وه من حك ا ذاق راقيين م وآأنه ال يكفي الع

يهم ال             م    ديكتاتورية شخصية وعائلية ال تمت الى القومية اال بصلة الكذب، فبات عل ى وجعه سكوت عل
ى اي فكر               ر ال وم         . درءًا لتهمة الخيانة التي يعاجلهم بها شعور قومي افتق ي، اذن انت محك انت عراق

ة           د المقاوم تهم بالتخاذل           . بأال تخرج من صمتك لغير التنديد بالعدوان وتمجي ي، اذن انت م انت عراق
.شيطان االميرآيوالعمالة إن لم تبادر الى تبييض صفحتك سلفًا وتستغفر اهللا من ال

 نبالغ؟ من تابع المصيدة التي اعدت لفخري آريم على احدى الشاشات اللبنانية يدرك فداحة االنزالق                
ة ووعي و                     ى معرف نودة ال دما ال تكون مس ة عن ة القومي ه الحمي ريم   ! ذوق... الذي تذهب الي فخري آ

ق  اهيري العري ذا الحزب الجم ي، ه يوعي العراق ادة الحزب الش د ق ان اح ه وصف آ ذي يصح في  ال
د البعث                ى ي انوا           . الحزب الشهيد من آثرة ما واجه من عنف وقمع عل ذين ع ان من ال ريم نفسه آ وآ

د                  االضطهاد والتعذيب واالعتقال، وهو لم ينج بحياته اال بنجاحه في الفرار من السجن، فوجد نفسه بع
ال   ة اغتي رض لمحاول ين يتع روت(ح ي بي اً ) ف ا جريح رج منه ى. خ و، ال اه  وه يش منف ك، ال يع  ذل

ي دمشق،   ل ف دن، ب ي واشنطن او لن تديم ف ابض"المس ة الن ذآرون" قلب العروب تم ت ي ان . اذا آن يعن
ان               اني الدرجة العاشرة، آ ظهوره في برنامج اعتاد تكريم آل ضيوفه حتى التزّلف، وإن آانوا من فن

.العراقي" االختالف"مناسبة الآتشاف بعض اسباب 
ه المشاهدون، ال ان ُيساق                       والحق ان آل عرا     ان، ان ينصت الي وم، في اضعف االيم قي يستحق الي

ر                        ذيع والمتصلون عب واء الم ى اله ا مباشرة عل الى محاآمة للنيات مثل تلك التي تضافر على اجرائه
ى ان يشهر                     الهاتف، ناهيك بالوزير القومي الصافي المّتصل به، حتى وجد الضيف نفسه مضطرًا ال

ذي ُنصب      .  االميرآية آمن يشهر ايمانه مكرهًا امام محاآم التفتيش    عداءه للسياسة  خ ال د ال يكون الف ق
.لفخري آريم اسوأ ما يمكن رصده في خضم التبسيط الشعبوي الذي يمأل الشاشات، صوتًا وصورة

ة                          ة ولكن خصوصًا من الناحي ة المهني يس فقط من الزاوي  لكن الحادثة تحمل طابعًا نموذجيًا سلبيًا، ل
ى                         . السياسية ه ال ومي، فحّجمت رت الفكر الق زال التي دّم تدامة نزعة االخت فهي تنم في النهاية عن اس
رد  عور"مج ره    " ش و  تغيي ع المرج تيعاب الواق ى اس ه عل ل ل د ان تف  . ال طائ ة تري ى نزع رض عل

راقيين       العراقيين، بكل اختالفاتهم، اال يذآروا من اوجاعهم اال وجعهم االخير، بل نزعة تنكر على الع
بعض   ين بعضهم ال وا ب ي ان يختلف م ف ر    . حقه ى آخ ل حت ل بالتوآي دناها تقات ي عه عبوية الت ا الش انه

ا  . ، حتى آخر عراقي  ، وها هي اليوم تصر على ان تقاوم، ودائما بالتوآيل         )وآخر لبناني (فلسطيني   انه
ا مع                     . العروبة حين تكره ذاتها    ن تواطؤه ى ضحية عدوان خارجي، ال تعل ا العراق ال فهي باختزاله

.جالدها المحلي القديم فحسب، بل تمعن في تدمير نفسها
 فعندما تستصغر العروبة بطلها الراحل جمال عبد الناصر فتستخدم صورته في التظاهرات من اجل                

ان،             )وطغاة آخرين (رفع جنبها لطاغية العراق     تبييض صور تُ   ة آخر زم ة، عروب ذه العروب ، تكون ه
ى وجعك                     : تقول لشعب عربي آبير    ا من يفرض عليك الصمت عل ا من يوجعك وان ! حذار مني، فان

 تتجه نحو فصلها الختامي، يجدر ربما بدعاة النخوة) البغيضة، للتذآير(فيما بدأت الحرب االميرآية 
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ة ان وات    العروبي رًا الستضافة الق ك تبري ن ذل م يك ت، وإن ل ع شعب الكوي ا حصل م ي م روا ف  يفك
ذهب الشعب                   ًال ان ي االميرآية التي تغزو العراق والتهليل لها، وان يتساءلوا عما اذا آانوا يريدون فع

 .العراقي، بعد ان يقع تحت الرعاية االميرآية، الى ما وصل اليه الكويتيون
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