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منـا  . تلوح التهديدات األمريكية ضد العراق فوق رؤوسنا، ومعها تختلط المشاعر وتتنوع          
من يقفز إلى ذاكرته الدمار الذي لحق بالعراق والخسائر البشرية الهائلة التي ما زالـت تتـوالى،                 

ا عن العراق ولو بالتوقف عن شراء علبة من الكـوال،           ومنا من يأمل بشارع عربي يتحرك دفاع      
وآخرون يتخيلون موقفا عربيا رسميا مغايرا هذه المرة فتتبلور وحدة داعمة لشعب العراق مما قد               

وليس من المستغرب أن يكون من بيننا بخاصة على المستوى الرسـمي            . يردع الواليات المتحدة  
 العراق مخفيا له، أو أن يكون هناك من يخشـى           من ينتظر ضربة تقضي على ما يمكن أن يكون        

 .الضربة لما قد ينجم عنها من أثر في الشارع يزعزع كيان بعض األنظمة
تتنوع المشاعر والرغبات حسب تنوع المصالح، لكنني أقدر أن مشاعر الحـرص علـى              

تمـاء  العراق وشعبه أشد ما تكون في األوساط الجماهيرية التي ما زالـت متـأثرة بعفويـة االن                
ليس من الصعب أن يستنتج المراقب أو الباحث أن غالبية كبيرة مـن أبنـاء األمـة                 . الالمصلحي

تتعاطف مع العراق وترغب نظريا أن ترى الحصار وقد انتهى وعاد العراق إلى سـابق نشـاطه                 
وقد هبت رياح هذا التعاطف على عدد من أبناء الكويت الذين باتوا يـدركون              . وحياته االعتيادية 

لكن هـل   . لمأساة العظيمة التي تحل بشعب العراق باسم الدفاع عن الكويت ودول عربية أخرى            ا
من الممكن أن يهب الشارع العربي أو بعض فئاته دفاعا عن العراق إذا تمت مهاجمته على نطاق                 

 واسع؟
الشارع العربي حتى اآلن مخيب لآلمال من حيث أن نكبات عظيمة حلـت باألمـة مـن                 

ليجها ولم نجده يزحف نحو السلطة من أجل فرض التغيير الذي قد يقود إلى تحسين               محيطها إلى خ  
خرجت بعض المظاهرات الصاخبة دفاعا عـن       . القدرات على مواجهة التحديات ورفع شأن األمة      

 في كل من مصر وسوريا وساهمت في وقف الهجمات األمريكية على العراق،             1998العراق عام   
د الفعل الجماهيري على مستوى الحدث فيما يتعلق بفلسطين أو قصـف            لكن في المقابل لم يكن ر     

من المسؤول عن مثل هذا الضعف فـي رد الفعـل؟ عنـدما             . السودان أو حصار ليبيا وغير ذلك     
يستمع المرء إلى الجدل في الشارع العربي حول هذا األمر يجد أن كل واحد يحمـل المسـؤولية                  

 .آلخرين يتم التعبير عنهم بضمير غائب
من المحتمل أن تعبير مخيب لآلمال في هذا المجال غير علمي ألنه من الصعب أن نأخذ                

فما نرغب به فرادى قد ال يكون هو الرغبة العامة أو           . الجماهير وكأنها أدوات ألمزجتنا ورغباتنا    
وهذا هو حقيقة الخط الفاصل بين مـا يطمـح          . ما يمكن أن تسعى إليه رغبة عامة لتترجمه عمليا        

فعلى الرغم من أن اسـتفتاء علـى مسـتوى          . اس إلى تحقيقه وبين عدم قدرتهم على فعل ذلك        الن
الوطن العربي قد يبين أن أغلبية ساحقة من الناس مستاءة من األحوال والظـروف والمعطيـات                
السياسية واالقتصادية واالجتماعية إال أن ذلك ال يعني أن التغيير على وشك الحـدوث ذلـك ألن                 

الرغبات . ية تدفع نحو الفعل ليست بالضرورة متبلورة جنبا إلى جنب الرغبات الفردية           إرادة جماع 
الفردية عبارة عن كم عددي وهي تشكل مجموعا، بينما إرادة جماعية عبارة عن كيفية تنبثق عن                 

 .جماعة يتفوق أثرها على أثر المجموع
عي والتعاون المتبادل في    فضال عن أنه من المحتمل أن الناس ال يطورون قيم العمل الجما           

بل من الممكن جدا أن يستحوذ الشـك علـى          . الوقت الذي يعبرون فيه عن استيائهم من األوضاع       



الناس بحيث تكون الثقة المتبادلة فيما بينهم ضعيفة إلى درجة أن المصالح الخاصة تبتلع الطاقـة                
يرى العديـد   . ية وتعبيرات التذمر  الفعلية لدى الفرد وال تفوز المصلحة العامة إال بالشعارات الواه         

من الناس الفساد داخل الدولة والنفاق والكذب ونهب األموال العامة والوسـاطات والمحسـوبيات              
" يحملوا السلّم بـالعرض   "فيقررون أن االلتزام باألخالق القويمة غير مجد وأنه من األنفع لهم أال             

. لما يرغبون حقيقة في ممارسته    ان مناقضا   وأن يجيزوا ألنفسهم االنجراف فيما هو قائم حتى لو ك         
نتيجة لذلك يقع الناس في تناقضات كثيرة حتى يخيل للناقد أو الملتزم قوال وعمال أن الناس كلهـم                  

هتفت شعوب عربية ضد الواليات المتحدة ودعت إلى مقاطعة البضاعة األمريكية،           . أفاقين كاذبين 
الخطباء كانوا يبلون أفواهم ببعض الكوال      لكن شيئا من الشعارات لم يحظ بترجمة عملية؛ حتى أن           
 .أثناء إلقاء كلماتهم منددين بالسياسات األمريكية في المنطقة

ما يجري على الساحة العربية الشعبية ليس غريبا وال فريدا من نوعه وال يختلف حـديا                
ومن دراسة تاريخ شعوب كثيرة شهد تاريخها التخلف والخنوع مـن           . عن تجارب شعوب أخرى   

مكن التركيز على عنصرين ال بد من توفرهما حتى يكون باإلمكان تعزيز الرغبـات الفرديـة                الم
يعتبر المثقفـون المنشـط     . اختمار فكرة التغيير ووجود التنظيم    : وتطويرها نحو رغبة عامة وهما    

 .األول في كال العنصرين
 يكونوا على بينة    للمثقفين دور في إيصال الفكرة إلى الناس وتحليلها وتبسيطها من أجل أن           

مع استمرار  . من أمورهم بدل أن يحصروا أنفسهم في ردود فعل انفعالية تساهم في تراكم اإلحباط             
الحدث وإصرار المثقفين من كتاب ومفكرين وأساتذة جامعات على مالحقته يتطور فهـم العامـة               

ي وقت ما إلى درجة     لكن هذا ال يكفي إذ أن التحليل النظري للمسألة يصل ف          . للمسألة التي تشدهم  
يصل عامة الناس إلى    . اإلشباع وإلى الحد الذي ال تعود معه الكتابات والكلمات وحدها تجدي نفعا           

حد العزوف عن القراءة ظنا منهم أن المزيد من المقاالت والكتب لـن يضـيف إلـى معـارفهم                   
 الطروحـات   أي أن الناس يصلون إلى مرحلة يطلبون فيها العمل وفـق مختلـف            . وقدراتهم شيئا 

ولهذا ال مفر من التنظيم الذي يحشد الطاقات ويوجهها عمليا نحـو            . النظرية التي اعتادوا سماعها   
 .حل المسألة ذات االهتمام

بالنسبة للعراق، أسهب المفكرون والكتاب في تحليل السياسة األمريكية في المنطقة وفـي             
وقد أشبعت المقاالت الواليات    .  عموما وصف األحزان واآلالم التي يعاني منها العراقيون والعرب       

ال شك أن الكلمة هامة جـدا       . لكن كل هذا لم يؤت ثمارا حتى اآلن       . المتحدة هجوا وقدحا وتقبيحا   
سواء كانت مكتوبة أو مذاعة أو متلوة أو مرتجلة، لكنها ال ترتقي إلى الهدف منها إال إذا وضعت                  

 ولهذا من المهم جدا أن يبادر الغيورون على العـراق    .في اإلطار التنظيمي الذي ينقلها نقلة عملية      
ال مفر أمامهم إال تنظيم أنفسهم      . واألمة عموما إلى تنظيم أنفسهم على مستوى الوطن العربي ككل         

 . إن شاءوا االبتعاد عن اجترار كلماتهم وصنع القيمة العملية المتناسبة مع هدفها النظري
تهاجم الصومال أو لبنان أو ليبيا أو سـوريا، فمـاذا           ربما تهاجم أمريكا العراق غدا، وقد       

نفعل؟ هل نستمر في شحذ أقالمنا أم أن أقالمنا بحاجة إلى شحذ هممنا؟ ال ينفعنا وال ينفع األمة أن                   
نبقى فرادى متناثرين يدافع كل واحد منا عن قضايا األمة من زاويته الخاصة، وعلينـا أن نـنظم                  

بهذا نستطيع أن ننجز خطوات عمليـة يمكـن أن          .  األنظمة العربية  أنفسنا باستقاللية وبابتعاد عن   
يتسع تطبيقها مع الزمن، وبهذا أيضا نستطيع أن نكون أكثر إقناعا للناس الذين تعجـبهم كتاباتنـا                 

وبهذا أيضا نستطيع أن نشكل عنوانا عربيا، وباإلمكان أن نتخطى الحدود الوهميـة التـي               . أحيانا
ربما تخرج جماهير األمـة فـي       . نحو وحدة جماهيرية تتجاوز األنظمة    فرضها االستعمار وندفع    

بعض العواصم العربية معبرة عن غضبها نتيجة حدث أو ظروف لكن عملها يذهب هباء ما لم تتم                 
 .تقنيته



هناك ملتقى قومي إسالمي يجتمع بين الحين واآلخر لكنه لم يقفز حتى اآلن إلى المستوى               
األمة بحاجة ماسة إلى عنوان مهمـا       . د الجماهير العربية وتأطيرها   التنظيمي الذي يسعى إلى حش    

إن تم هذا وبرزت دعوة لمقاطعـة       . كانت بداياته ضعيفة حتى ال تبقى الجهود مبعثرة وغير فاعلة         
أمـا  . منتجات الواليات المتحدة سنجد على األقل نفرا يلتزمون بها ويعملون على توسيع دائرتهـا             

ى ندور في حلقة مفرغة ولن يحصل منا العراق وغيره من بالد العرب إال              وحالنا كذلك فإننا سنبق   
 .   على الوقت المطلوب للتفرج على دقة تصويب األسلحة األمريكية
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