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ة          داخلي، ام هي النزعة الدائم م ال هل هي مشكلة ثقافة سياسية تتسم بتغليب الخطر الخارجي على اله
وطني  "او " المهانة العربية"الى التفكير بواسطة االعصاب؟ ايًا يكن السبب، ان اشكالية     ذل ال التي  " ال

ة    اثيرت بعد نشر الصور عن اعتقال صدام حسين من شأنها تضييع فرصة آبي     ذه النهاي ا ه رة توّفره
.البائسة الطالق ورشة تفكير حول معنى السياسة في البلدان العربية

ر من          ) المصطنعة؟(ولعل اهم ما يستدل به من صيحات االلم          ى صدام في اآث التي اثارها القبض عل
تمث     . بلد، هو ان مصيره ال يعني فقط العراقيين        ا س راقيين ولم له الصفحة  طبعًا، ثمة اولوية لهؤالء الع

اً     لبًا وايجاب رئيس          . الجديدة بالنسبة اليهم، س ة ال د يترتب عن محاآم ا ق دًا بم تهانة تحدي وال يجوز االس
ة أم        ية أم طائفي ت سياس واء أآان ي، س ع العراق من المجتم ل ض ن مفاعي وع م ية... المخل ن . نفس لك

ر      الواضح ايضًا ان سقوط ديكتاتور عربي ال يخص فقط من تحملوا مباشرة تجا             ول الكثي وزاته، بل يق
.لمن يعاني تجاوزات غيره من الحكام

ول سقوط صدام ان                         ت، يق ا اشتدت او هان ا، مهم لهؤالء، اي لنا العرب جميعًا، مهما اختلفت ظروفن
ي" تثناء العرب زول، وان زمن " االس دأ ي ي"ب ات العرب ى، وان " الثب د وّل رات ق وسط بحر من التغيي

ا                      االنظمة العربية معرضة هي ا     الم خالل م د من دول الع ا حصل في العدي اوي اسوة بم الخرى للته
ة       . في العقد االخير من القرن العشرين     " مرحلة االنتقال الديموقراطي  "سمي   حينئذ، بدا ان آل االنظم

ا       ى حاله ة عل ة الثابت ة العربي دا االنظم ا ع قوط م ة للس الم قابل ي الع ة ف ر الديموقراطي ي . غي ا ه وه
ة      الظروف تتبدل، وإ   ن بفعل تدخل خارجي، فيأتي سقوط صدام لينبئنا بأن حتى السلطة المطلقة العربي

.لم تعد تدوم
واطنين العرب في آل المجتمعات                      ى الم ان، ال ل اي آ ه اوًال، وقب درس درسان   . انه درس موّج . وال

ة خالص                    ًا، ثم ًا محتوم درًا عربي ة اخرى   فباالضافة الى ان تحّمل سطوة الرؤساء مدى الحياة لم يعد ق
اهى                    ا يتم دار م واطنين اال بمق ادة والم ين الق اٍه ب ال تقل اهمية، اال وهي انه ال يمكن بعد اليوم اقامة تم

ة في              . القادة انفسهم بمن يقودون    ذل وجازت الرغب ك أسقطوا، جاز الشعور بال وا، ورغم ذل اذا فعل ف
ارواحهم،  اما اذا بقوا على ما عهدناه فيهم من نزوع الى مصادرة ف        . االنتقام كر المواطنين والتالعب ب

.ففي هذه الحال لن تجوز اال الشماتة، وخصوصًا بعدما انذروا، وايما انذار، بسابقة صدام
ي،                   انه الدرس اآلخر من اعتقال صدام، درس بمثابة االنذار الى آل زمالئه في النظام االقليمي العرب

ا      . وان بدت ارتكاباتهم اقل هوًال من شناعاته      ى غرار م ون، عل انهم معني صحيح انهم لن يقّروا علنًا ب
ه مسؤولوه                      " البعث"فعل   زال يحاول االيحاء ب دادي، وال ي اوي فرعه البغ د ته المتبقي في دمشق بع

ا         . بالقول مثًال ان سوريا ليست العراق      دين،      بالفعل، ليست سوريا مثل العراق، وال ليبي الد الراف هي ب
.وال مصر وال السعودية وال لبنان

ام                     لكن القيمين على هذه الدول وعلى غيرها من المحيط الى الخليج، اذا آانوا يستطيعون المكابرة ام
ابقة           . الجمهور، فانهم لن يجدوا مصلحة في ان يكذبوا على انفسهم          وا جرائم حرب، اال ان س لم يرتكب

تهم اخرى،                  صدام، وخصوصًا اذا جرت م     ة ب انهم معرضون للمحاآم ذّآرهم ب ًا، سوف ت ه علن حاآمت
 وعلى االقل النهم يقبلون بممارسة التعذيب على اراضيهم، وهي للتذآير ممارسة تعد من الجرائم
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انية ة . ضد االنس ى الخروج من المرحل د ال بيلهم الوحي ى ان س ون ال ك، آيف ال ينتبه ل ذل ى قب وحت
ر                     باقل ضرر ممكن   " الصدامية" درآون ان تغيي ر؟ آيف ال ي دار من التغيي ر مق التغيير، اآب ، يكون ب

جلدهم هو الوسيلة الفضلى لتبقى الرؤوس في منأى عن التغيير؟
، وتحديدًا  "المستعربين"يبقى ان االنذار الذي يطلقه القبض على صدام ال يعني فقط العرب، بل ايضًا               

ديكتاتور   قطت ال ي اس ة الت ك االدارة االميرآي ه تل ى اعتقلت ه حت ي والحقت اال  .  العراق ا ب ذار له ه ان ان
ون      . تتصرف مع العرب آأنها سلطة عربية مطلقة، وال بالتأآيد سلطة استعمارية           ذين يعرف العرب ال ف

ى السلطات                 د سقوط صدام، ان اعت ون اآلن، بع اتوا يعرف عن خبرة ان االستعمار يؤول الى زوال، ب
 .لشائع الذي يؤآد ان ال آبير اال الجملقابلة للخلع، فأمكنهم تذآر مثلهم ا
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