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جئت ولم أَر لكني سأنتصر

  
ذي                   أثور ال ول الم تعادة الق في عصر االمبراطورية، يفترض ان تكون زيارة االمبراطور مناسبة الس

لكن امبراطور  ". جئت ورأيت وانتصرت  : "نطق به يوليوس قيصر، مؤسس االمبراطورية الرومانية      
ه جاء ال                         ر من ان ول اآث ستطيع الق ن ي الجزء االول فحسب، ول ى تخوم   هذا الزمن مضطر لالآتفاء ب

.بغداد ولم يَر منها شيئًا، فبات من الصعب عليه ادعاء االنتصار منذ اآلن
اون مع             ه بالتع ًا في زمان وش، ان األول، وان يكن مطالب طبعًا، الفرق بين يوليوس قيصر وجورج ب
وات         ى رأس الق وره عل يم ظه د تنظ ى ح صل ال م ي ه ل ام، فان رأي الع اني وال شيوخ الروم س ال مجل

ة             العسكرية بن  ة اآليل اء على الروزنامة االنتخابية ومشورة آارل روف، المستشار المولج تنظيم الحمل
.الى اعادة انتخاب جورج بوش بعد اقل من سنة من اليوم

ة    سياسة الداخلي ة ال ي خان صب اال ف ة ال ت ارة الخاطف ذه الزي د ان ه ن يعتق ئ م ك، يخط ع ذل وم
ة             االميرآية، او انها مجرد مناسبة اللتقاط بعض       ًا في اشرطة الدعاي  الصور التي سوف ُتستخدم الحق

ة د ان    . االنتخابي ة، تفي رة داخلي ا المباش ت دوافعه ى وإن آان ارة، حت ذه الزي ل ه س، ان مث ى العك عل
ا                    ى اهتمامه االدارة االميرآية ال تملك اال ان تأخذ الشؤون العراقية على محمل الجد، وانها ستظل عل

ا في        . لمقبلةبها على االقل طيلة السنة ا   اد بوش طرحه ة التي اع ة الديموقراطي ال يعني ذلك ان الرؤي
ات المتحدة ليست في                     خطابه امس سوف تصبح حقيقة، انما يعني فقط، وهذا ليس بتفصيل، ان الوالي

. وارد طي حلمها العراقي بسرعة
ه، ان ب                      ى مسمع من آل مواطني ة، وعل الده سوف   فعندما يكرر الرئيس االميرآي في ساحة المعرآ

تنتصر، رغم انه بالكاد جاء الى بغداد ولم يَر منها شيئًا، يمكن التوقع انه سيبذل آل جهود جيوشه في               
ة التي وردت               . هذا السبيل  ان الجمل ل ب واذا لم يكن ذلك آافيًا لالنتصار، اال انه يمكن الجزم في المقاب

ام                ات المتحدة للتراجع ام تعداد الوالي ة       "في خطابه حول عدم اس ة من المجرمين والقتل تبقى   "حفن ، س
  ٢٠٠٤. تشرين الثاني ٢موضع التنفيذ على االقل حتى 

ة                  نهم تحت ألوي راقيين، سواء المنضوين م ى الع ة ال ة الموّجه الة الحقيقي زام الرس ذا االلت ولعل في ه
عادة حياة  اعضاء مجلس الحكم االنتقالي او القطاع الواسع من الرأي العام العراقي الذي يتوق الى است              

.طبيعية من دون ان يثق في قدرة الواليات المتحدة على تأمينها
ة "للمناسبة، ما الذي اصاب وعد        ( فبخالف ما سارعت اليه الفضائيتان العربيتان المقاومتان          " العربي

ا                 )بالتغيير؟ ى االستخفاف به راقيين ال . ، فان السرية التي احاطت بزيارة بوش ال تدعو بالضرورة الع
ي    تمرار ف ا ضمانًا لالس دون فيه شاربهم، سوف يج تالف م ى اخ م، عل دو مجلس الحك هر فمؤي  االش

سها         الي نف ذه         . المقبلة، وان تغيرت صيغة الحكم االنتق ى له ان من معن اديون، اذا آ ون الع ا المواطن ام
ة، اال                     درات االميرآي ة في الق الكلمة في بلد شديد االستقطاب آالعراق، فقد ال يكتسبون المزيد من الثق

ع   انهم سيتأآدون من ان الواليات المتحدة باقية بينهم الى حين، مما        قد يقود بعضهم الى تفضيل التطبي
.السريع مع الواقع االميرآي، وان قاد آخرين الى اللحاق بحرآة االعتراض ضد االحتالل
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اع نظام              انوا من اتب الرسالة قد يغيب معناها طبعًا عن اعداء الواليات المتحدة عن االرض، سواء أآ
اد     "صدام حسين ام من دعاة       اد من اجل الجه ه ". الجه شأن        لكن ة بال دول المعني ن يغيب عن ال ًا ل  قطع

ل                        وش، ب ارة ب ا زي الة التي تطلقه العراقي التي تقيم حسابات اآثر برودة، وهذا الشق الثالث من الرس
يهم               ل المرسل ال ى عق اذ ال ة للنف سعًا من              . لعله الشق االآثر قابلي ك مت ان الناخب االميرآي يمل اذا آ ف

ه       الوقت التخاذ قراره، واذا آان العر      ر رأي ستعد لتغيي ر م اقي المسلح والمناهض للواليات المتحدة غي
ين يوليوس قيصر وجورج بوش                      )او مصلحته ( رق ب درك ان الف ل ت ، فإن الدول المجاورة في المقاب

ين سطور                            شفافه ب ذي يمكن است شعار ال ام االول بال ا المقصودة في المق ك انه ليس في مصلحتها، ذل
  .ت وال احتاج الى ان ارى حتى انتصرجئ: خطاب االمبراطور االميرآي
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