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فعندما يمر الهجوم   . انه هريان العقل العربي   . ثمة هريان في العالم العربي افظع من اي هريان مادي         
ال         !) نعم، االرهابي(االرهابي   داد من دون ردود افع ة للصليب االحمر في بغ ة الدولي ضد مقر اللجن

د                 أى         تذآر في االعالم، فهذا ال يمكن ان يعني غير االستسالم امام منطق يري ان يضع العرب في من
.عن قواعد االجتماع البشري

صحيح ان آل الدول العربية دانت الهجوم آما دانت قبل ذلك تدمير مقر االمم المتحدة، لكننا لم نلمس           
ى                      ار عل ة ال غب ه ضد مؤسسة دولي في الصحف والتلفزيونات االستفظاع الذي يفترضه العمل الموّج

ي   ى الخدمات الت ا، وال عل دوبها  حياديته ان من ر ياسين حيث آ ة، من دي ى الشعوب العربي دمتها ال ق
ع                         دًا طوال الحرب لرف ا جه املون فيه أل الع م ي ان حيث ل ى لبن الشاهد الوحيد الذي وّثق المجزرة، ال
راق    ى الع رائيلية ووصوًال ال المعتقالت االس رورًا ب ات، م ل الطوائف والفئ ن آ واطنين م اة الم معان

.، او تحت الحصار، او امام الهجوم االميرآيسواء في حربه مع ايران
ى االطالق             ة عل ذا           . ولهذا التخاذل اسبابه طبعًا، لكنها ليست تخفيفي ى االرجح ه السبب االول هو عل

".المقاومة"الزهو العجيب بكل ما يساهم في اغراق العراق في الدم، بحجة تقديس 
، على االعمال العسكرية التي تجري في       "اومةالمق" والتقديس يبدأ باضفاء هذه الصفة تحديدًا، صفة         

ببًا آخر يكمن في            . العراق والتي تحصد من العراقيين اآثر مما تقتل من االميرآيين          اك س غير ان هن
ة  " فسطاطين"او (شيوع نظرة الى العالم تشطره شطَرين ال يلتقيان اال في الصراع         لمن يشاء تبّني لغ

.يريد ان يلتزم الحيادوال تترك مجاًال الي طرف ) بن الدن
ن وصفه بـ  ذي يمك و ال ين، وه امَلين االول ل الع ًا يفّع ببًا ثالث ل ان س ة الضحية" ب ا ": الاخالقي ا انن بم

نفس               . ضحايا، فكل شيء صار مشّرعًا امامنا      ة ال ى تهنئ انها الظاهرة التي دفعت الكثير من العرب ال
.عراق بساحة لمقارعة اميرآا والتي تريد اآلن ان تختزل ال٢٠٠١ ايلول ١١بهجومات 

دء ى ب ود ال انون    : ع ه الق ا يقول ذا م ة، ه وة محتل ذا صحيح، هي ق راق، ه ي الع دة ف ات المتح الوالي
ا واشنطن نفسها          رارات لمجلس االمن وافقت عليه ولكن  . الدولي، وهذا ما تقوله االمم المتحدة في ق

ا يكن بغيضًا؟ وهل         هل صحيح في المقابل ان آل مشكالت العراق هي في االحتالل             االميرآي، مهم
دفع في                    صحيح خصوصًا ان هذه المشكالت سوف تنحل بمجرد زوال االحتالل، وتاليًا ان اي عمل ي

هذا االتجاه يكون محمودًا، فيستحق صفة المقاومة؟
يس             ال ريب في ان الصلف االميرآي مزعج الى ابعد الحدو          ًا للعرب وحدهم، ول يس مزعج د، وهو ل

ات المحافظين      من عاقل في السياسة الدولية ال يتمنى تراجع النزعة االحادية االميرآية وسقوط نظري
ائد في االعالم                      . الجدد في واشنطن   ات المتحدة المنطق االعمى الس ا للوالي ة التي يتمناه لكن الهزيم

.نسبة الى المشرق العربيالعربي، تعني شيئًا مختلفًا، واوًال بال
ادرة                  ة ق ة عراقي ام حكوم ل قي وات االحتالل قب ه ق د اخلت ذا    . فلنتصور لحظة العراق وق ل ه هل ان مث

ن   ى الوقت للتخفيف م راهن عل ي ت ة الت ى االنظم عوبًا ودوًال؟ حت رب، ش ي مصلحة الع يناريو ف الس
د           الضغط االميرآي عليها، آالسعودية او سوريا، قد تجد نفسها معرضة            ر جراء الفوضى التي ق  اآث

 فيه، وال عن امكان عودة النظام" القاعدة"تعم العراق عندئذ، هذا حتى ال نحكي عن احتمال تمرآز 
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ه     اآس     . البائد الى قسم من يناريو المع ل، لنتصّور الس اة سياسية      : في المقاب تعيد حي افى ويس عراق يتع
ق مشروعًا        ديموقراطية، وإن في صيغة الفيديرالية، فينجح في الح        د من االطماع االميرآية فيه، ويطل

ا     ي راآمه ة الت ل التجرب ة بك احة العربي ى الس ود ال ار ويع رًا لالعم  .آبي
د                   ولكن هل من      . ال جدال في ان المشهد الثاني هو اآثر مالءمة للخروج من عصر االنحطاط الجدي

ائد، ا              ل العربي الس ه           ارادة للخروج من االنحطاط؟ بالتأآيد ليس في العق ذي يجب دفع ثمن ال ان ال ذا آ
 .هو اآتشاف مدى هريانه وتخليه عن امتياز الضحية المريح
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