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كر    ي قبضة العس قط ف ة، واي عاصمة، تس اهدتنا عاصمة عربي ر، مش ة هي االآب ال ادري اي مهان
ال؟ اي                   االميرآي ام تنّبهنا متأخرين الى ان هذه العاصمة سقطت قبل ذلك بزمن ولم يبق منها اال الخي

د؟ واي جرح   مأساة هي االفدح، ان نكتشف بغداد في األسر ام نكتشف انفسنا شرآاء في أسرها ال             مدي
ادهم، ام ان                          رح بعض من احف أمون تهوي وسط ف يد والم هو االبلغ، ان نرى مدينة المنصور والرش
ّيجه صدام حسين برعب           ال س نسّمي مدينة المنصور والرشيد والمأمون ما لم يعد سوى معسكر اعتق

ا صدام حسين       اهلها؟ نبكي عاصمة العباسيين، لكننا لم نعرف الحفاظ عليها حين لم نعبأ بان ي              عبث به
.بحجة بعثها

باهه                       أن يمرمغ صدام حسين واش  نبكي االستقالل المفقود، لكننا لم نعرف الحفاظ عليه حين لم نعبأ ب
أ حين حّول صدام حسين                        . االستقالل تحت اقدامهم   م نعب ا ل وطني، لكنن ة عصر التحرر ال نبكي نهاي

.واشباهه التحرر اعتقاًال جماعيًا
ى صدام دم عل ي   ال ن رائم الت ؤولية الج وق مس ل، ف ذي يتحم و ال ه، وه ه ونظام ى آل ين، وال عل  حس

ارتكبها في حق مواطنيه، مسؤولية مجيء االحتالل، وهو الذي لم يشبع من قهر ناسه حتى جعل من                   
.تفكيك نصبه واصنامه على يد االجنبي انتصارًا لضحاياه

. العراقية تهتف للمحتل"الجماهير" لنكن صريحين، ثمة شيء يوجع في مشاهد بعض 
رة الحزن، وال                       انوا في غم ليسوا آل العراقيين، نريد ان نقنع انفسنا، وال ريب ان آخرين في بغداد آ

ون ة  . يزال ن نسج العواطف القومي عبًا افتراضيًا م ل ش ذي جع أ االول ال رر الخط ذار ان نك ن ح ولك
راق،               ن الع ا تالوي ام اعينن امتألت شوارعنا بصور صدام حسين           المفتِقرة الى اي فكر يخفي من ام  ف

د                        ه يع ل جالده، وصار الجاهل الزاهي بجهل وذهب بعضنا في الدفاع عن شعب العراق الى حد تبجي
ورة               وع من الث دًال         . نفسه داعية ثورة إن هو طرب لهتافات الشارع الممن راقيين ب حذار ان نحاآم الع

ب التي استدرجها، وحذار ان نستعجل مقاومتهم       من ادانة الطاغية الذي فتك بهم قبل ان تفتك آلة الحر          
.لها

راق،     .  ألهل العراق حق في الراحة والسالم، وال احد يحق له ان يعيبه عليهم         ًا، خارج الع ا جميع ولن
وم، ال طاعة لمن ال             . فليّتعظ حكامنا اوًال، وآل العسس الذي حولهم      . واجب االتعاظ  د الي ال اصنام بع

ة، وال أل ؤمن اال بالطاع ةي اب خاوي ارة . ق ر عب ن تثي د"اصًال، ل رئيس القائ يد ال د اآلن سوى " الس بع
.وليّتعظ المثقفون ثانيًا". الصّحافية"الضحك في عروض الفكاهة 

فكيف يقاتل من  .  ال تخٍل عن الفكر النقدي بعد اليوم، وال معارك بالوآالة، وال حرية من دون احرار         
ة ذاقها؟ اصًال، ان آلم ا شعب نسي م د اآلن اال التشكيك اذا ظلت " الشعب "اجله ر بع ن تثي ها ل نفس

ًا مجردًا د. مفهوم دعي العقائ ا ت ل تراصًا مم اهير هي اق ًا، والجم ر تنوع ّتعظ . فالشعوب هي اآث ولي
.المواطنون ايضًا

اً  تعظ جميع ادر      .  لن م يص د ملَه ز، وال قائ نعها العج زات يص وم، وال معج د الي ام خالص بع ال اوه
دح، والجرح          . الحرية، فال يلبث ان يسرقها العدو ويجعلها سالحًا له         اة االف ر، والمأس هنا المهانة االآب

 المواجه لنا، في يداالبلغ، ان نعتبر انفسنا سقطنا في معرآة آان فيها سالح الديموقراطية في الصف 
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ة                   ة الديموقراطي ًا بالثقاف يس مفعم ه ل ه ان ال في ا يق رئيس االميرآي االول    . رئيس اميرآي اقل م و ال فه
ان        ن امته ف ع م يتوق ذي ل رئيس ال و ال ة صحيحة، وه ة انتخابي ة ديموقراطي م ينتخب بنتيج ذي ل ال

ات المجتم  يم حري ي تنظ ة او ف ات الدولي ي العالق واء ف ة س ةالديموقراطي د . ع االميرآي العريق ال اح
ي           الم العرب ي الع ة ف الل الديموقراطي ًا اح د حق ن يري وش االب ورج ب ي ان ج وهم ف ده  . يت ا يقص م

وم            ذا المفه ا ه ه، واوله ل مفاهيم ي، بك وري االميرآ ام االمبراط ان للنظ و االذع ة ه بالديموقراطي
ا            دًا بغي ة  االختزالي ألزمات الشرق األوسط الذي يدعي تفسيرها تحدي ا    . ب الديموقراطي د بوش انن فعن

يحق  . الننا غير ديموقراطيين، ونرفض الهيمنة الننا غير ديموقراطيين) عندما نقاتلها (نقاتل اسرائيل   
".لّبيس"لبوش ان يقول اي شيء، ليس فقط النه االقوى، ولكن ألن جسمنا 

ة     فمن يستطيع االنكار اننا نعيش في دول غير ديموقراطية، فضًال عن آونه                ر فاعل ا    . ا غي وآيف لن
ا                        بس به ة التي صارت تتل ان نرد التهمة؟ ال سبيل في الحقيقة الى رد التهمة، وتاليًا الى آشف الذريع
الهيمنة، اال بأن نصبح ديموقراطيين، ال مثل ما يريد بوش، بل مثل ما تريده مجتمعاتنا، بكل تالوينها                 

.ومكّوناتها
أتي جيش اجن    ل ان ي ي     فنسقط االصنام قب روات الت ع الث د توزي ل نعي ي يسقطها، ونوقف النهب، ب ب

احتكرتها عصابات السلطة، ونطلق العنان للحرية، ونستعيد الديموقراطية في العالقات بين دولنا، فال             
عالقات مميزة تكون قناعًا لهيمنة الكبير على الصغير، بل عالقات ممتازة من الند الى الند، من دون                  

روة العرب                    ان ننسى الديموقراطي   ة، فال تكون ث روة العروب ة االقتصادية بين البلدان التي تعترف بع
دينا           . وقفًا على حفنة من االمراء اجلستهم الطبيعة على مواردها         ة سالحًا في اي ذ، تصبح الحري . عندئ

 .عندئذ، لن تكون المقاومة مجرد عزاء
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