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د                    ى االرهاب بع من السهل ان يتشفى المرء من اخفاقات الواليات المتحدة في الحرب التي اعلنتها عل
ك االحداث                ١١ ان تل ه اب وال ريب ان    .  ايلول وتبديدها التعاطف العالمي االستثنائي الذي آانت قد نالت

دولي               ن المجتمع ال  خالل تحضيرها للحرب       االحتقار الذي عاملت به ادارة الرئيس جورج بوش االب
اآثر عن اجواء الوحدة                       في العراق، قد دفع عن حق معظم صناع الرأي في العالم الى االبتعاد اآثر ف

امين ل ع ادت قب ي س ة الت ا  . المقدس ي اميرآ ي الصين او ف ثًال، او ف ا م ي اوروب ا يصح ف ر ان م غي
ة ال يجوز     . د العرب  الالتينية، او في غيرها من بقع المعمورة، ال يمكن ان يصح في بال              ا االولوي فهن

ذاتي   د ال دل النق ر ب د اآلخ ى نق ذات، ال وم بال ذا الي ي ه ذهب، وف  .ان ت
تها    دة، وال التغاضي عن ممارس ات المتح ل سياسات الوالي ول بك رب القب ى الع ك ان عل ي ذل ال يعن

ل فقط                    نهم، ب ا بي ون،     العسكرية او الديبلوماسية، وال سيما منها التي تحصد الضحايا في م م ملزم  انه
ين قوسين، لينصرفوا،                         ال واشنطن ب دي حي وقفهم النق ًة م أن يضعوا لحظ ًا، ب اخالقيًا وسياسيًا وفكري

رى   ل ذآ ين تح مير  ١١ح ٍص للض ى فح ول، ال  . ايل
ا ال تخفف                   عها، فانه فايًا تكن الجرائم التي راآمتها االمبراطورية االميرآية في اطوار تأسيسها وتوّس

ورك     من الفظاعة التي ا    ل               . رتكبت ضد نيوي ال العرب، قب ة حي ذنوب االميرآي ًا تكن ال ول   ١١واي  ايل
ه                   وبعده، فال يجوز ان تبّرر التساهل الفكري او االخالقي مع عمل ارهابي ننسى في معظم االحيان ان

ا  .اوقع في اقل من نصف ساعة ما يوازي ضعفي ضحايا مجزرة صبرا وشاتيال، وربما أآثر      اال ان م
.ر ذلكيحصل هو غي

ل       ١١واذ تمر الذآرى الثانية، يبدو ان الوعي العربي السائد لم يحفظ من حدث                  ول سوى المفاعي  ايل
راد                    دول آانت صديقة ومضايقًة لالف ًا ل ه احراج ا  . السياسية واالمنية والديبلوماسية التي نجمت عن ام

م تكن و          رة التساؤالت االيديولوجية والثقافية فسرعان ما اختفت، وهي اصًال ل د     ا. اف ك، فق ر من ذل آث
ة                ة المراجع راق، شكل الغطاء لتجّنب عملي بدا ان التخّبط االميرآي، سواء في افغانستان او في الع

زال   ي وال ت ر العرب ن الفك ة م ت مطلوب ي آان  .الت
وال يعقل بالتأآيد ان تؤخذ المجتمعات العربية آلها بجريرة محمد عطا ومجموعته، وال ان ُتسأل عن         

تهم التي وّجهت            ". القاعدة"دن و اعمال اسامة بن ال    دحض ال لكن الحق يقال ان نخبها لم تفعل الكثير ل
ات               . اليها ي عملي وّد تبّن على العكس، سمعنا وال نزال تبريرات تخفيفية ، وآأن النخب العربية آانت ت
ي  ١١ ذا التبّن ب ه َش عواق م تخ و ل ول ل  . ايل

ذار     د ان ان وم تؤآ راق الي داث الع ي اح ا ه ول١١وه ة    ايل الم العربي ائل االع ت وس مع، فبات م ُيس  ل
ر   د اآث ى من يمّج افس، بحجة احراز السبق الصحافي، عل ة"تتن ا "المقاوم ًا تكن اغراضها، فيم ، اي

ة الموت               يم ثقاف ة في تعم ا تبقى من الفكر           .يستمر مّدعو النطق باسم المجتمعات العربي واالنكى ان م
اًال ع          وم اقب ر في ظل                القومي العربي الذي آان ذات ي زواء والتحّج ة، يفّضل االن ة والعالمي ى الحداث ل

ذه                      " القومية االسالمية " أتي من ه ى تلّمس الخطر المت ادرًا عل د ق التي آانت قبل حين منافسته، فلم يع
ة" رهم " القومي ل غي تقبل العرب قب ذي يحدق بمس و الخطر ال ة، وه ة المعولم ا تتراجع؟ .الديني اميرآ

 ة على التوّثب متى شاءت، واالمل آبير في ان تراجع ممارستهاصحيح، لكنها ال تزال قادر
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ا العرب، فال امل منظور ال في         . وتتخلص السنة المقبلة من االدارة التي آانت وراء هذا التراجع          ام
 .المراجعة وال في وقف التراجع
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