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  28العدد   – 1998فبراير  –افتتاحية مجلة الزمن 

ير..والعراق البديل    يوم التحر

يزتين على نفس    يشهد ال وهما العيد الوطني المجيد  أويتي ،  كل  كهذا الشهد مناسبتين وطنيتين عز

ير ، و"الزمن " إذ تنـوالذكرى الس تهانيها إلى  دم بخالص  ــهز هاتين المناسبتين لتتقتابعة لعيد التحر

ي ـمو أمير البالد حفظه هللا وسمو ولي عهده األمين ، وإلى الشـمقام صاحب الس ز  ــعب الكويتي العز

استقالل   ظا ويكشف مصير مفقودينا ويحفنأسرا قيد هداءنا ويفكـم شـضارعة إلى هللا أن يرح

يــأع من شــبالدنا ويرف    .زة منيعة  ــنها عز

ير تمران  مناسبة العيد الو  هي   وها   بنا فيما المنطقــة تواجه أحداثا  طني المجيد وذكرى عيد التحر

 لروح الوحدة الوطنية .  تتطلب منا يقظة عالية وشحذا    جساما  

ستقرار  دار ما تدعو إلى القلق على االــ، بمق  داث التي تشهدها المنطقةــاألح   لى أن  إويهمنا هنا أن نشير  

إلشفاق على حال الشعب العراقي ومعاناته ، فإنها قد تكون فاتحـة باب  امي وكذلك  واألمن اإلقلي

حال زوال نظام الطغيان وتمكين العراقيين من   جديد من األمل واإلطالل على المستقبل ، في 

ومنالخالص   على  إه  ويقوم  والمنطقة ،  المنشود للعراق  االستقرار  يحقق  بديل  نظام  قامه 

، وينهض بالعراق على طريق التنمية    الديمقراطية ويحترم حقوق اإلنسان العراقي ويحفظ له كرامته

 ض شعبه عن سنوات الحرمان القاسي والمعاناة الطويلة .والتقدم ليعو  

، التي شهدت طوال العقدين األخيرين    هذا ما نأمله للعراق ولشعب العراق ، وما نتمناه للمنطقة 

 طغيان نظام صدام ونهجه العدواني .  اء  غير مسبوق ، جر    ودمارا    غير مبررة  حروبا  

األمل حلما   نخال مثل هذا  المنال وال  توافرت اإلرادة ال محال  إذا ما  ولية والفرصة التاريخية  د، 

خيار    ،، بل إننا على ثقــة من أن المستقبل سيكون لصالح هذا الخيار  والظروف واإلمكانات المناسبة

وحينها ستتبين الحقيقة الناصعة للموقف    طي والموحد والمسالم مع جيرانهالعراق الديمقرا  ،

ستبداد والطغيان ، وستتبدى حقيقة  لقضية خالص الشعب العراقي من ربقة اال  زرالكويتي المؤا
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مواقف البعض الذين يدعون "تضامنهم مع العرق" فيما هم في واقـع األمر متضامنون مع نظام  

 .  ليسوا حريصين على مصلحـة الشعب العراقي وحقه في الحياة الكريمةستبداد والطغيان واال

أكثر من أي بلد آخر ذوو مصلحة مباشرة في إنجاز هذا الخيار ، بعد أن ذقنا ما   –ولعلنا في الكويت  

  دا  ــوموح   وديمقراطيا    تقرا  ــمس وألننا نثق في أن عراقا    ،  ذقناه من ويالت نظام الطغيان والعدوان 

الل  ــحتثار الغزو واالآودة ويعالج  ــة المفقــالذي يعيد الشعبين والبلدين الثق  هو العراق  ا  ومسالم

سليمة لعالقات تقوم على حسن    ا  ـوبخاصة قضايا األسرى والمفقودين والتعويضات ، ويبني أسس

والخيار المستقل لكل  ستقالل وحقوق السيادة  ام باالــعتراف التاون المشترك مع االــالجوار والتع

امل  ـروع شـ، بما يفتح الطريق أمام مش  م واإللحاق والتوسع والعدوانــات الضــعن نزع  دا  يشعب بع

تها  ا كميناء للمنطقة وبإمكاناتها وخبر   يزفي المم ا اهم فيه الكويت بموقعها الجغرــا ، تســلنهضة بلدانن

يــه العراق بمكانتاهم فيـويس ،  الـال واألعمـال المــة في مجــالمتحقق ه الجغرافي  دة وامتدا ـه الحضار

ية ومتطالباته التنمويـوقدراته البش  ة .ــر

ات لخير  ـــوالعالق  تن أن توظف اإلمكاناــي يمكـ، الت  اق الرحبةــور تلك اآلفــا في هذا الحال أن نتصــولن

مشتركة فى استمرار هذا التعاون وطي    ة  ــون هناك مصلحــ، بحيث تك  ان ولصالح التنميةــاإلنس

 اد .ــعرر وال تُــالماضي بكل قسوتها ومرارتها ، حتى ال تتكصفحة  

 فهل اقتربت أمامنا هذه الفرصة ؟

 هذا ما نأمله ، وما نحلم به . 

  


