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 2007/ ومؤتمر الخريفسياسة طحن الماء

 عبد الستار قاسم

 2007/تموز/25

ال تنفك أمريكا ترسل المبعوثين وتقدم المبادرات وتعقد المؤتمرات وتتبادل الزيارات وتصـدر             
بـين كـل    . التصريحات من أجل إحالل السالم في المنطقة العربية اإلسالمية، حسب أقوالها          

 وبعد كل مؤتمر هناك مؤتمر، وال يكاد مسؤول أمريكي يـدير            مبادرة ومبادرة هناك مبادرة،   
وال يتكاسل األوروبيون كثيرا، فيأخذون نصـيبهم       . ظهره حتى يطل على المنطقة آخر بعينيه      

بالزيارات والتصريحات والتشديد على ضرورة إحالل السالم، وال ينسون أن تبقـى جيـوبهم              
 .ا أخرىمليئة بالنقد للتلويح أحيانا ولإلسعاف أحيان

المؤتمر الدولي المزمع عقده الخريف القادم هو آخر تقليعة للبحث عن حـل، وكغيـره مـن                 
حتمـا سيصـرح    . النشاطات سينتهي إلى تصريحات متفائلة تطمئن الجميع بأن السالم قريب         

المسؤولون بأن أجواء المؤتمر بناءة وهادفة، ومناقشة المواضيع المختلفة تتم بهـدوء وعمـق              
ستظهر علينا السيدة رايس بابتسـامتها العريضـة لتقـول بـأن            . ت المسؤولية وأقصى درجا 

الواليات المتحدة تأخذ على عاتقها تحقيق السالم ودحر كل القوى الظالمية التي ال ترى لهـا                
 .مصلحة في النور والحرية

 طحن الماء
ن المؤتمرين قد   ما يشير إلى أ   ارات طويلة، لكننا ال نجد تحت الطاولة        رسلسلة المؤتمرات والق  

شمروا عن سيقانهم لمداعبة الوحل ولو قليال، بل نجد في قاعات المؤتمرات ما يؤكد سـاعات                
ما يجري من نشاطات مستمرة وحثيثة أشبه ما يكـون بطحـن            . نغنغة قد قضاها المجتمعون   

ـ     . هناك رذاذ يتطاير لكننا ال نرى طحينا من أي نوع         . الماء ن تدور األيام، وتلف العجالت، لك
، وذات  1967 مرت أربعون سنة علـى احـتالل عـام           .الحمل كاذب، والطحين بعيد المنال    

 .المشهد يتكرر ويتجدد بأشكال وألوان مختلفة، لكنه يبقى في جوهره واحد
واضح أن أمريكا وإسرائيل تتسليان، وتلهيان العرب وبالتحديد الفلسطينيين بـالوعود البراقـة             

نهما تطبخان الحجارة الصلدة، ويجلس العرب بعيـدا ينتظـرون          إ. التي ال تحمل غير اللمعان    
إنهما توهمان العرب بأن حال يلوح في األفق، بينما الحل يكمن           . الطبق اللذيذ؛ واالنتظار يطول   

في سحر األيام الذي يؤدي إلى الملل والنسيان، والتلهي بهموم داخلية ال تفسح المجال لمعالجة               
 .ما يفرضه اآلخرون من تحديات

. لراعية ترى أن المصاصة تسكت الطفل، فإنها لن تجد نفسها تحت ضغط إطعامـه             إذا كانت ا  
ما دام العرب مرتاحين للنشاطات األمريكية والوعود، فإن أمريكا ال تجد نفسها مضـغوطة أو               
في عجلة من أمرها؛ وما دام ذات األمر يتكرر، والعرب لديهم قابلية االبتالع، فإنها ستسـتمر                

وإذا كانت أمريكا تحقق نجاحا بطحن الماء، فإنه من الغبـاء السياسـي أن              .  ذات الطُعم  بتقديم
 العرب ال يتمردون، وال يتذمرون، ويشاركون فـي ترتيـب المـؤتمرات             .تجرب أسلوبا آخر  

 .ويشجعون أحيانا على عقدها، وهم راغبون في صناعة الوهم ألنفسهم وشعوبهم
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 سقف العرب
يل أن سقف المطالب العربية يهبط مع الزمن، وما هو مطلوب عربيا اآلن             ترى أمريكا وإسرائ  

 الثالث الآت، لكنهم لـم      1967أطلق العرب عام    . لن يكون هو المطلوب بعد عام أو بعد غد        
 الذي يدعو إلى اعتراف متبـادل بـين دول          242يصبروا حتى قبلوا قرار مجلس األمن رقم        

اتهم العربية إلـى    باشر مع إسرائيل، لكنهم ذهبوا بعباء     أصروا على عدم التفاوض الم    . المنطقة
.  وقالوا إنهم لن يعترفوا أبدا بإسرائيل، فإذا بهم يتسابقون على االعتـراف            ؛1991مدريد عام   

فإذا كانت سيرة العرب هي عدم الصمود، وعدم اإلصرار على الموقف والدفاع عنه، والقبول              
 دم أمريكا وإسرائيل لهم شيئا؟اليوم بما كان مرفوضا باألمس، فلماذا تق

 يقودون عملية التهالك والهبـوط بسـقف        همالفلسطينيون ليسوا أفضل حاال من العرب، بل أن       
 هناك استمرارية في هبوط السقف الفلسـطيني، ووصـل األمـر إلـى أن وضـع                 .المطالب

 أجهـزة   وصل الحد بالقيادة الفلسطينية إلى توظيـف      . الفلسطينيون لقمة خبزهم بأيدي أعدائهم    
أمنية لمالحقة من يسمون باإلرهابيين، وإلى االفتخار بإنجازات السلطة فـي تفكيـك خاليـا               

اللقـاءات أصـبحت متواصـلة مـع القيـادات          . المقاومة وضبط مواقع تصنيع المتفجـرات     
اإلسرائيلية، ونشاطات التطبيع أصبحت مألوفة على مختلف المستويات الثقافية واالجتماعيـة           

فإذا كان باإلمكان وصول السقف الفلسطيني إلى هذا الحد من الهبوط،           . قتصاديةوالسياسية واال 
 .فإنه يبقى قابال للمزيد من االنخفاض

واضح أن الرهان على الزمن من ناحية اإلسرائيليين واألمريكيين رابح جدا، وأن المزيد مـن               
رائيليين أن مـا يرفضـه      وبات واضحا تماما أمام اإلس    . الرهان يأتي، تاريخيا، بنتائج إيجابية    

الفلسطينيون اليوم يقبلونه غدا، وأنه من سالمة التكتيك أن يطرحوا أفكارا جديـدة باسـتمرار               
وقد الحظت شيئا من هـذا القبيـل تـتم ممارسـته            . تراجعوا عنها بعدما يقبلها الفلسطينيون    يل

جا على مسـألة    كان ينفذ المعتقلون إضرابا عن الطعام احتجا      . بوضوح في السجون الصهيونية   
يقوم الصهاينة بعد ذلك بمعاقبة المعتقلين بحرمانهم من        . معينة أو من أجل تحقيق مطالب معينة      

ا يتحول االهتمام عـن القضـية       عنده. نوبعض التسهيالت مثل طاولة النرد أو أحجار الدومي       
ذر من  كم كنت أح  . الرئيسة التي كانت منطلق اإلضراب لينصب على استعادة الخسائر الجديدة         

قد تم ترتيبها بهـذه     للشعب الفلسطيني   الوقوع بمثل هذه المزالق، لكن يبدو أن العقلية السياسية          
 .الطريقة الفاشلة

إذا كانت الحالة كما هي عليه من تراجعات، فاالعتماد على الزمن يصبح ركنا أساسـيا فـي                 
لفلسـطينيين ويعطـيهم    السياسة األمريكية واإلسرائيلية؛ وإذا كان طحن الماء يلهي العرب وا         

 .مبررا أمام شعوبهم لالستمرار في الجري وراء المبادرات والمؤتمرات فإن الماء كثير

 تجربة المجرب
اعتادت أمريكا وإسرائيل على العرب وهم يعودون إلى تجربة ما جربوه مـن قبـل وبـنفس                 

رب وبالتحديد الفلسطينيون يكررون تجربة التجارب      الع. الطريقة وعلى ذات الدرب الذي فشل     
حصل العرب  . الفاشلة، ويخلقون ألنفسهم الذرائع والمبررات التي تجّمل أعمالهم أمام شعوبهم         
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على وعود كثيرة بحل العديد من المشاكل وعلى رأسها القضية الفلسطينية، لكـن حـال لـم                 
يون للعرب قبل وأثناء حرب الخليج عـام        قال األمريك . يتحقق، بل أن المشاكل تعقدت بالمزيد     

 إنهم سيعملون على حل القضية الفلسطينية حال جذريا بعد انتهاء الحرب، ودعوا إلـى               1991
كانت النتيجة أن العرب تخلوا عن طرحهم بالجماعية وذهبوا بوفـود منفصـلة           . مؤتمر مدريد 

لعظيمة أن بالد الشام ذهبت     ، وكانت المأساة ا   1948لوا مار رفضوه منذ عام      إلى المؤتمر، وقب  
 .بوفدين، وبثالث من شقين

 ليطرح مبادرات نحـو إقامـة دولـة         2003هب الرئيس األمريكي بعد معركة العراق عام        
مرت السنوات وستمر، وسـتبقى األحـالم الفلسـطينية تـدور           . 2005فلسطينية بحلول عام    

ظنون أن أمريكا ستقيم لهـم      حتى اآلن ما زال هناك فلسطينيون ي      . مشاهدها في البيت األبيض   
 .دولة، مثلما صدقوا شارون السفاح عندما أعلن أنه مع إقامة دولة فلسطينية

نحن نحب أن نُلدغ من ذات الجحر مرارا وتكرارا، وفي كل مرة نحب أن نـوهم أنفسـنا أن                   
ال نقوم بنبش الجحر، وال نأتي بأدوات القضاء على الجسـم الـالدغ، وال              . األفعى قد تبخرت  

نقع في نفس الخطأ أو الخطيئة مرارا، وال نريـد أن           . قوم حتى بسده حتى ال يأتينا منه ضرر       ن
وال يبدو أن الشعوب أفضل من حكامها، وهي ما زالت تصر بأن األدعية واالبتهـاالت               . نتعلم

كثيرون منا يظنـون أن مـا       . الخاوية ستحفز المالئكة على اتخاذ إجراءات إلهية ضد األعداء        
ارة عن عقاب إلهي، وكثيرون يظنون أننا عاجزون عن رفع هذا العقـاب، وال إرادة               نتلقاه عب 

 .لنا ما دامت إرادة اهللا هي التي تخوض المعارك
هل لعدو أن يخشى عدوا ال يتقن سوى الدجل على الشعوب وصناعة األوهام لخـداع نفسـه                 

لعقل العربـي وغيـاب     وخداع الناس؟ إذا كانت إسرائيل وأمريكا مطمئنتان تماما إلى عجز ا          
، فإنه ال شـيء يـدفعهما لتغييـر         اإلرادة، وإلى اإلصرار على االستمرار في تجارب الفشل       

صحيح أن المؤتمرات فاشلة، لكن ال مانع من عقـدها مـا            . سياستيهما تجاه العرب والمسلمين   
 .دامت تُكسب إسرائيل الوقت، وتمنح العرب تبريرا جديدا لبث اليأس في نفوس الشعوب

 يادة غير قادرةق
تريد إسرائيل وأمريكا االطمئنان إلى أن القيادة الفلسطينية التي تحظى بالثقة قويـة بمـا فيـه                 

عبرت إسـرائيل   . الكفاية بحيث تضمن تطبيق االتفاقيات خاصة تلك المتعلقة بالقضايا األمنية         
نه ضعيف وغير   مرارا على ألسنة عدد من قياداتها عن عدم ثقتها برئيس السلطة الفلسطينية أل            

تبعا لذلك، ال يوجد مبرر سياسي قوي أمام إسـرائيل لكـي            . قادر على اتخاذ قرارات حاسمة    
فضال عن ذلك، أثبتـت     . تسلم ملفا أمنيا لعباس الذي سيتردد كثيرا في ضرب فصائل المقاومة          

أمـام  األجهزة األمنية الفلسطينية التي من المفروض أن تقاوم ما يسمى باإلرهاب ضعفا كبيرا              
أمريكا وصرفت إسرائيل   . حركة حماس في غزة، وقررت قياداتها الهرب قبل أن تبدأ المعركة          

أمواال طائلة على تسليح وتدريب وتجهيز األجهزة األمنية ظنا منها أنها تصنع جيشـا قـادرا                
 .على تنفيذ االتفاقيات مع إسرائيل، لكن المفاجأة كانت عكس التطلعات

ن اآلن في البحث عن قيادة فلسطينية جديدة تتمتع بمقومـات القيـادة             إسرائيل وأمريكا مهتمتا  
وقادرة على تنفيذ ما هو مطلوب منها، وهما ليستا على استعداد لتجريب المجرب كما يفعـل                
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ل هذه القيادة، وال مانع من التسلية بالمؤتمرات        إنهما بحاجة إلى وقت لالهتداء إلى مث      . العرب
 .ستمران في البحثنهما ستنجحان، لكنهما ستحاوالن وستأال أظن . إلى حين تحقق ذلك

 
 

 االهتمام األكبر
تراجعت القضية الفلسطينية في عيون أمريكا وإسرائيل أمام مثلث الممانعـة القـائم والـذي               

المشكلة الكبيرة التي تواجه الدولتين اآلن تتمثل فـي إيـران أوال، وسـوريا              . يؤرقهما كثيرا 
د لهما من السيطرة على هذا التحدي الجديد قبل أن تخطوا خطوة واحدة             وحزب اهللا ثانيا، وال ب    

 الفلسطينيون ال يشكلون هما كبيرا بالمقارنة       .في حل أي مشكلة في المنطقة العربية اإلسالمية       
مع تسليح هذا المثلث الذي ينغص بالفعل على الدولتين مشاريعهما، ويتحدى هيمنتهمـا علـى               

 .المنطقة
جل تبرير وقـوف األنظمـة العربيـة    ة للدولتين القيام بنشاطات تخديرية من أ  من المهم بالنسب  

ادرات وعقـد المـؤتمرات     بعملية تقديم الم  . عهما في أي نزاع مسلح قد يطرأ على المنطقة        م
تساعد على تصعيد الوهم لدى الشعوب العربية، وترفع من درجة الظنون بأن أمريكا جادة في               

ذا ما يغفر لألنظمة العربية إن هي قررت دعم إسرائيل وأمريكا،           إقامة دولة فلسطينية، وفي ه    
 أغلب األنظمة العربية جاهزة للسير في إجـراءات         .ولو من طرف خفي، ضد مثلث الممانعة      

تحتوي إيران وتضرب قوة حزب اهللا العسكرية ألنها تشعر بالخطر اإليراني علـى اسـتقرار               
سرائيل عبارة عن حليف مباشر أو غير مباشـر         وهي تعي تماما أن أمريكا وإ     الحكم العربي،   

 .ألنهما مع االستقرار ومع الحفاظ على أنظمة الحكم العربية

 النتائج المتوقعة
لن يخلص المؤتمر إلى وضع حلول جذرية واضحة ومفصلة للقضايا العالقـة فـي الصـراع                

 قـرارات سـابقة     اإلسرائيلي، لكنه من المتوقع أن يجتر المؤتمرون فيما إذا اجتمعوا         -العربي
 :يمكن تلخيصها بالتالي

سيؤكد المؤتمرون على حبهم للسالم وإصرارهم على مواصلة الجهود لغاية تحقيـق الهـدف              
المنشود؛ وسياهجمون اإلرهاب واإلرهابيين؛ وسيدعون حماس إلى التراجع عما قامـت بـه             

قامة دولة فلسطينية   من المتوقع أيضا أن يؤكدوا على التزامهم بإ       . وعن اإلرهاب الذي تمارسه   
 . دون إعطاء تعريف واضح لها، وعلى دعم السلطة الفلسطينية بقيادة عباس ماليا


