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  التاریخ من الخروج قبل
 

  د. رءوف عباس

  1998 دیسمبر 23

 عن العربیة األمة عجز فیھ رصد" التاریخ من العرب خروج"بعنوان 1991 عام نشر كتاب منصور فوزى.د البارز للعالم
 فرقة عامل إلى العرب ید على القومیة الرابطة وتحول ، الشرعیة لىإ تفتقر التى العاجزة االستبدادیة الحكم أنظمة مواجھة

 التھمیش إلى طریقھا فى العربیة األمة ان رأى ،االجتماعى التطور وانماط واسباب ألسس علمى تحلیل وبعد. واستضعاف
 االجتماعى االقتصادى والبناء القومى التوحید یغذیھ سیاسى اقتصادى اجتماعى تطور یحدث لم ما التاریخ من الخروج أو

  .شتراكیةا افاق نحو المتجھ الدیمقراطى

 نعد لم والننا یطرب ال عندنا الحى زامر ألن ،العربى القارئ اھتمام من حظھ ینل لم الذى المھم العلمى العمل ھذا تذكرت
 وانا المتمیز العمل ھذا وتذكرت والسلوكى الروحى السبات اصابنا بعدما العیش لقمة وراء سعیا نلھث واصبحنا بغدنا نھتم
 مظاھرات عدا وفیما العراق شعب حرمات امتھان خالل من كلھا العربیة االمة واذالل العراق قصف الغم فرقة بقلب اتابع

 وال اصوت ألمتنا نسمع نكاد ال اعقابھا عى االمن قوات فتردھا للھوان رفضھا تعلن ذاك او القطر ھذا فى خرجت محدودة
  .آخر كوكب فى تعیش اخرى امة خصت وكأنھا العربى واالنكسار الھوان انباء الجمیع یتابع حركة لھا نحس

 القومى المشروع إلى قاضیة ضربة وجھت منذ الھوان ھذا إلى قادتنا التى االحداث شریط االسود الشریط ذھنى فى ویدور
 البناء فى خطیر لخلل االوان فوات قبل شاخت لطلیعة اإلمبریالیة القوى وجھتھا ضربة. 1967 یونیو فى العربى

 كان الذى 1973 اكتوبر انتصار فكان الوطنى ترابھ یسترد ان على واصراره للھزیمة الشعب رفض ورغم الدیمقراطى
 فعادت، الشامل السالم سراب وراء جرت التى التسویات سرادیب فى النصر بدد. بھ یستھان ال وزن فیھ البترول لسالح
  .تھمیشنا سوى یریحھ ال الذى لتاریخىا لعدونا امورنا وسلمنا القومى التمزق من الشقاق عوامل فزادت الریح بقبض

 للمبادرات كبتا الحكم انظمة وازدادت االجتماعیة القیم فتشوھت فعلھا النفطیة الثروات فعلت االخیرین العقدین وخالل
 – اإلمبریالیة تجد ولم الدیمقراطیة قناع إرتداء على الدائم حرصھا رغم الشعبیة المشاركة دور بدورھا وھمشت ،الشعبیة
 بھا تضرب عربیة اطرافا وتستقطب ،بعض على بعضھا تستعدى الملوث المناخ ھذا من انسب مناخا التاریخى عدونا
  .اخرى عربیة اطرافا

 إذا حتى اإلیرانیة الثورة ضد معركتھا یحارب فتركتھ حسین صدام نظام فى ونفخت الفلسطینیة الثورة منابع جففت
 استنزفت .الوعى فقدت ما بعد الدلیل فقدت امة علىالتامة  الھیمنة استكمال تملی الكویت بغزو ضمنا اغرتھ قوتھ تضخمت
 اولئك بھ ترھب الذى المآتھ خیال دور عندھا یلعب صدام وظل الصحراء عاصفة لفاتورة سداداً  الخلیج دول مدخرات

  ."الصحراء ثعلب" لفاتورة سداداً  منھا ممكن قدر اكبر الستنزاف اموالھم فوائض تضخمت الذى

 صرح فقد "الصحراء ثعلب "عن عربیة اطراف سكوت وضمنت الصحراء عاصفة فى عربیة اطرافا تورط ان استطاعت
 اسمع او اقرأ ان تمنیت كم !الحملة دوافع تفھموا نھمأو العرب بالقادة اتصل انھ العراق لضرب الثانى الیوم فى كلینتون

 یعلنون ما غیر لنا یقولوا ان تعودوا فقد الحملة على وافقوا العرب نإ الصحافة امام یقول بلیر وسمعنا قال لما تكذیباً 
  .ھیھات ولكن عربى مسئول من تعلیقاً  حتى او تكذیبا اسمع ان وتمنیت !!لشعوبھم

 البرلمان فعل كما العراق على فرض الذى الحظر بقرار االلتزام بعدم قرارا عربى برلمان اى یصدر ان تمنیت كم
 او الصینى الموقع درجة العربى الفعل رد یبلغ ان او روسیا فعلت كما سفرائھا العربیة الدول تسحب ان او الروسى
 ما قریب العربیة الشعوب من غیره دور ان ندرك ان دون، االنقاض تحت یسقط العراق شعب تركنا الفرنسى الموقف

  .التاریخ من الخروج طریق فى نسیر دمنا

 


