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 الدكتور عبد الستار قاسم
 

منذ زمن طويل والعربي يستمع إلى أحاديث حول القوى العالمية بخاصة الواليات المتحدة وبعض              
. حلفائها وقدرتها على تحقيق ما تريد في المنطقة العربية وفرض سياساتها على العرب والمسلمين             

ضـمير  (ردهات الحوار والنقاش أن هناك مخططا للمنطقة وأنهم         يتردد في المجالس العادية وفي      
لسان الحال  . يعملون على تنفيذها بعناية ودقة    ) الغائب يعود إلى تلك القوى الكبيرة غير اهللا سبحانه        

واهللا لن  : "ويخرج فصيح من بين المتداولين ليقول     . يقول أنهم يتآمرون ومؤامراتهم تتحقق تدريجيا     
." هم األقوى ونحن ال طاقة لنا علـيهم       . علينا أال نشقى وأال نتعب    .  يريدون يحصل غير ذلك الذي   

واهللا مشاكلنا ما لهـا غيـر       . ونعم باهللا " "فيرد عليه ." اهللا أقوى يا رجل   : "فيخرج فصيح آخر ليقول   
هذا ليس جدل الناس العاديين فقط، بل هـو جـدل           ." اهللا، واهللا وحده الذي يعلم متى تنفرج األمور       

ألم يطل علينا وزير خارجية عربي بالحقيقة ليقول أنه ليس بوسع العـرب سـوى               . ت أيضا القيادا
استجداء أمريكا؟ وأال يذكرنا قائد إحدى الدول العربية الكبيرة دائما بأنه ال قدرة لنا على الحـرب                 
 وعلينا أن نبحث عن حل مشاكلنا في الكواليس الدولية؟ وألم يقل زعيم عربي أن الحرب تتقرر في                

 واشنطون ونحن ال قرار لنا؟ 
على ذات النمط، يتردد في وسائل اإلعالم العربية أن هناك مخططات أمريكيـة إلعـادة ترتيـب          

ستعمل أمريكا على إعادة تجزئة المنطقـة وسـتطيح بقـادة           . المنطقة، وأن مخططاتها ال بد نافذة     
تظرون القـدر األمريكـي،     وبناء على ذلك، هناك عشرات الماليين من الناس ين        . وستأتي بآخرين 

ويبدو أن كثيرين مرتاحين لفكرة القـدر هـذه         . وهم جاهزون الستقباله على اعتبار أن ال راد له        
 .ألنها تعفيهم من عناء التحدي

سمع الجيل األجداد واآلباء من بعدهم يقولون أن إسرائيل وأمريكا قويتان وأنهما يستطيعان تحقيق              
من الذين سمعوا، تعلمت مع الزمن أن إسرائيل تبحـث بالدرجـة            كواحد  . ما يريدان في المنطقة   

أما أمريكا فتعمل على السيطرة حرصـا       . األولى عن األمن وعن الهيمنة المتشعبة بالدرجة الثانية       
عملت الدولتان على إبقاء العرب ضعفاء منقسمين وتابعين متخلفين         . على مصالحها وأمن إسرائيل   

وقد أبدع القادة العرب في تنفيذ ما أراد الغير لقاء الحفاظ على            . همالما في ذلك من تعزيز لسياستي     
 .مصالحهم الشخصية ومصالح قبائلهم إن وجدت

على الرغم من محاوالت الدولتين وأحالفهما، وعلى الرغم من الهزائم التي مني بها العرب عبـر                
كثر أمنا مما كانت عليـه      الزمن في كافة المجاالت وعلى مختلف الصعد ال أجد أن إسرائيل اآلن أ            

عملت إسـرائيل   . 1945، وال أجد أمريكا مرتاحة لوضع المنطقة كما اشتهت منذ عام            1948عام  
على مراكمة القوة منذ أن بدأت كحركة صهيونية وحرصت على أن تجري المعارك بعيـدا عـن                 

المعارك اآلن  ورغم هذا الحرص الشديد تدور      . التجمعات السكانية اليهودية وفي عقر دار العرب      
صحيح أنه ال يوجد جيش عربي زاحف، لكن االستشهاديين استطاعوا التـأثير            . في شوارع مدنها  

بقوة على نظرية األمن اإلسرائيلية إلى الحد الذي بات فيه اليهودي غير مطمئن إلـى أن القنبلـة                  
 . ليست في بيته

كا تعتمد في السابق علـى عصـا        كانت أمري . وكذلك ال أجد أن األمر قد استوى للواليات المتحدة        
إسرائيل لتأديب العرب المتمردين، وعلى عدد من الحكام العرب لبث الفتن من أجل إشعال حروب               



لكنها اآلن ال تستطيع االعتماد ال على إسرائيل وال على الحكام العرب وتجد نفسها              . عربية-عربية
بق ويستكين العرب، لكن التهديد لم      كانت أمريكا تهدد في السا    . مضطرة لحشد جيوشها في المنطقة    

أيلول، سبتمبر، بغض النظر عن اتفاقنا أو       /11لقد لحقت بها إهانة كبيرة في       . يعد مجديا هذه األيام   
علمـا أنهـا    . اختالفنا مع الذي جرى، وهي تحشد الطاقات العسكرية الهائلة اآلن لمواجهة العراق           

ـ          ات السـرية التـي تسـتهدف األمـريكيين         خائفة من تثوير المنطقة وظهور المزيد مـن الحرك
 .    ومصالحهم

استطاع الشهيد يحيى عياش أن يوقف دوال كثيرة على رؤوس أقـدام أصـابعها عنـدما طـور                  
لم تشفع إلسرائيل كل تلك القوة العسكرية الضخمة التـي          . متفجرات صنعت فزعا داخل إسرائيل    

 استخدمه عياش لم يتجاوز وزنـه خمسـين         تملكها، ولم تسعفها قوة الواليات المتحدة علما أن ما        
أصبحت إسرائيل في حالة هلع واستنفرت قوى عالميـة     . كيلوغراما من المتفجرات غير المتطورة    

بدأت مالحقة ساخنة ألفراد حمـاس ولألمـوال        . إلى شرم السيخ لمناقشة ما أسموه إرهاب حماس       
على الـرغم   . سرائيل قريرة العين  التي يمكن أن تصلها على أمل القضاء عليها من أجل أن تنام إ            

على العكس، اشتد التيار اإلسالمي بكافة مشـاربه        . من ذلك ال إسرائيل نامت وال حماس ضعفت       
 . وأصبح أكثر نضجا من الناحيتين التنظيمية والتكتيكية

بغض النظر عن الجدل الذي يمكن أن يدور حول مدى جدوى العمليات العسكرية ضد إسـرائيل                
خرجت إسرائيل عن هدوء أعصابها بسـبب العمليـات         . حول هشاشة إسرائيل قائمة   تبقى الفكرة   

العسكرية التي تم تنفيذها في شوارع مدنها، وحشدت كل طاقاتها الدعائية والديبلوماسية والعسكرية             
ومـن  . واالقتصادية للدفاع عن أمن إسرائيل الذي تهتك واستدعى دموعا مدرارة حزنـا وألمـا             

ب للوضع أن يتساءل عن عظمة هذه الدولة التي تئن من عـدد محـدود مـن                 المشروع لكل مراق  
هل هي فعال عظيمة وكبيـرة، أم أن عيـون العـرب الـذين يصـورونها                . العمليات العسكرية 

 باألخطبوط ال ترى األجسام بحجمها الحقيقي؟
 وباتـت   ينطبق ذات الشيء على الواليات المتحدة التي فقدت الكثير من رجحان العقل واالتـزان             

هاجسها أسامة بن الدن، ورعبها يستبق تطـور        . تلوح بالعصا الغليظة لكل من أطاع ومن عصى       
لقد باتت تصنع لنفسها المخاوف وتتخذ إجراءات قد تكـون          . حركات سرية جديدة لم تكن من قبل      

لـم  . مبنية على أوهام أو على تسريب أخبار غير صحيحة من قبل تنظيمات تود النيل من أمريكا               
يكفي أن يكتـب    . عد من الصعب التالعب بأعصاب الواليات المتحدة ووضعها في حالة استنفار          ي

أحدهم على أي صفحة من الشبكة اإلليكترونية تهديدا أو خبرا وهميا عـن نوايـا للقيـام بعمـل                   
 .عسكري ضد أمريكا ليبقي رأسها بعيدا عن وسادة النوم

دم صحة ما يقال بأن القدر األمريكي ومعه القدر         المعنى أن تطورات األحداث مع السنين أثبتت ع       
أرى أن الصورة التي كانت مرسومة قد بولغ بها كثيرا وصنعت لدى العربـي              . اإلسرائيلي نافذان 

ال شك بأن الدولتين تخططان وتتبعان مناهج علمية فـي        . أوهاما صاغت طريقة تفكيره وتصرفاته    
تنجح الـدولتان   . جاحهما التام في كل ما تريدان تنفيذه      عمليات التدبير والتنفيذ، لكن هذا ال يعني ن       

هنا وهناك وتصنعان األحداث وتؤثران على سير أحداث أخرى وتحققـان مصـالح وتضـربان               
مصالح، الخ، لكن هذا ال يعني أنهما تنجحان في كل شيء أو أنهما تحددان المستقبل وتتحكمان به                 

 .وتسيطران على تفاصيله
على . ي منطقتنا العربية، لكن األمور لم تستتب لهما، وال يبدو أنها ستستتب           هناك نجاح للدولتين ف   

العكس، األوضاع تتعقد لكلتا الدولتين وستضطران إلى بذل جهود متزايدة الحـدة والكثافـة مـع                
ربما تحتاج الدولتان اآلن إلى جهد مضاعف لتحقيق ما كان يمكن تحقيقه سـابقا، وقـد ال                 . الزمن

ربما يعترض أحدهم ليقول أن هذا غير صحيح ألن العرب يعانون اآلن أكثـر              . تستطيعان تحقيقه 



هذا صحيح، فإنما هذا أيضا عبارة عن مقياس لتطور األوضاع بطريقة ال            . مما كانوا يعانون سابقا   
يعاني العرب اآلن أكثر مـن السـابق ألن روح التحـدي لـديهم              . تتناسب مع ما تشتهي الدولتان    

ل تقوم بحروب سهلة ألن العرب لم يكونوا يكلفون أنفسهم عنـاء القتـال،              كانت إسرائي . تطورت
أما اآلن فقـد وجـدت      . وكانت تتربع أمريكا على ثروات األمة ألن األمة كانت تستطيب الخنوع          

إسرائيل مقاتلين مثل مقاتلي حزب اهللا والمقاومة الفلسطينية االستشهادية، ووجـدت أمريكـا مـن          
ظهر من بين األمة من أدار ظهره       .  مستوى الدول أو الحركات السرية     يتحدى سلطانها سواء على   

 .عمليا للهيمنة وما تحاول فرضه من خضوع وقرر التمرد على اإلرادتين األمريكية واإلسرائيلية
كنا باألمس مستسلمين ولم تظهر حاجة أمريكيـة وإسـرائيلية          . هذا ما يفسر المعاناة القائمة حاليا     

لقاسي، لكن الحاجة ظهرت اآلن بسبب بعض نهوض لدى بعض األمة والرغبة            للتنكيل المستمر وا  
الخنوع بحد ذاته عبارة عن تنكيل وهو مهمة يقوم بها الشخص الخانع بنفسه بدون              . في االستقالل 

هذا أمـر شـبيه     . كثير عناء من قبل سيده، أما الرغبة في االستقالل ال تمنح العدو فرصة الراحة             
ترف بسرعة فيوفر على نفسه عذاب الضغط عليه لنزع االعتراف، واآلخر ال            أحدهما يع : بأسيرين

إنه نفس العدو، لكن تعاملـه مـع األسـيرين    . يعترف فيبقى تحت طائلة العذاب القاسي والمستمر    
ينام األسير الذي قدم اعترافا ذليال وينام المحقق الذي         . يختلف باختالف درجة الصمود أو التحدي     

لليل الطويل منتصرا، أما األسير الثاني فيبقى متألما بال نوم وإنما بكبرياء ويبقى             انتزع االعتراف ا  
لكن النتيجـة هـي أن      . المحقق اآلخر مقهورا مشغوال بأمنه وبالوسائل األمثل النتزاع االعتراف        

. األسير األول يبقى في السجن محكوما ويخرج األسير الثاني بسبب عدم استسالمه إلرادة المحقق             
ن المعاناة التي تتعرض إليها األمة اآلن ليس ألن العدو في حال أفضل مـن السـابق أو ألن                   أي أ 

أخالقه قد ساءت بالمزيد ولكن ألنه لم يعد يسيطر على األمور بذات السهولة التـي كانـت فـي                   
 .السابق

فإذا كانت أمريكا تحشد الجيوش فذلك ألن مهمتها في المحافظة على الوضـع الـذي تريـده قـد          
قدت، وإذا كانت إسرائيل تلجأ إلى الطائرات والدبابات لمواجهة الفلسطينيين فـذلك ألن مهمـة               تع

تعلو بعض األصوات ضد أعمال المقاومة وتحـدي اإلرادتـين          . السيطرة عليهم قد تبدلت أحوالها    
األمـة ال   . األمريكية واإلسرائيلية، لكن هذا العلو سيبقى بدون صدى ألنه يخالف منطق التـاريخ            

تزداد حدة درجة الثأر مع الزمن ومعها تـزداد         . ختلف عن األمم األخرى، وال بد أن تثأر لنفسها        ت
يرافق هذا ارتفاع في حدة المعاناة، لكن في ذلك اقترابا لنهاية           . اإلسرائيلي-حدة التصدي األمريكي  

الستنزاف أي أن السياسة األمريكية ليست قدرا ال راد له، وهي ليست عصية على ا             . هيمنة العدو 
 . أو االنتكاس

سوء أحوال العرب على المستويين الرسمي والحزبي باد للعيان، وهو موضوع تذمر عربي مـن               
لكن الوعي بالسوء أرقى بكثير من الجهل به، وكلما تعمق الـوعي بالشـيء              . المحيط إلى الخليج  

ين واإلسـرائيليين فـي     ازداد احتمال العمل من أجل تغييره، وازداد بالتالي احتمال فشل األمريكي          
 .    تحقيق أهدافهم

 
 

 


