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يومية سياسية مستقلة

االشتراكات: االشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دوالرا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا مبا في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر واالعالن 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

نيران اسرائيلية «صديقة»

أخيرا: إسرائيل في قبضة احملاكمة اإلنسانية

السعودية: عالقة الديني والسياسي

■ يكاد يجزم من هم مطلعون على بعض 
خفايـا االمـور التـي شـكلت خلفيـة احملرقة 
التي اطلقها اجلناة االسـرائيليون على غزة 
بان الهدف لم يكن محـدودا بتغيير املعادلة 
فـي قطاع غـزة كما زعمـت القاتلـة احملترفة 
تسـيبي ليفنـي عشـية بـدء الهولوكوسـت 

الصهيوني اجلديد بحق اهلنا في فلسطني!
ولـم يعـد يختلـف اثنـان مـن املتابعـني 
للمحرقة الغزاوية بان الترويكا االسرائيلية 
احلاكمـة فـي تـل ابيـب امنـا تنفـذ اجنـدة 
امريكية دولية اقليمية لن تتوقف عند شعار 
تغييـر املعادلـة فـي القطـاع او االخفاق في 
ذلك الهـدف املعلـن باعتبـار ان اخملطط امر 

ابعد من قطاع غزة بالتاكيد !
وأيـا تكـن نتائـج املعركـة التـي احتـدم 
وطيسـها بعد تلقـي ترويكا احملرقة اشـارة 
انغـام  علـى  االنتخابـي  بالسـباق  البـدء 
فـان  الفلسـطينية،  الصواريـخ  سـمفونية 
احلاكم االمريكـي املنتهية واليتـه، اراد مرة 
اخـرى واخيرة على ما يبدو ان يجرب حظه 
مـع هذا الكيان العنصـري اللقيط إذا ما كان 
ال يزال قـادرا على تنفيذ املهـام القذرة، لعل 
في ذلك ما يسـجل جناحا ولو جزئيا للرجل 
املنبوذ عامليا بعد ان فشـل فـي كافة حروبه 
الكبيـرة والصغيـرة مـن افغانسـتان الـى 
العـراق الى لبنـان، وها هـي معركة احلرب 
على غزة تشـارف على نهاياتهـا اخلائبة له 

وجليش القتلة في تل ابيب .
العارفون ببواطن األمـور يتحدثون عن 
سـيناريو سـبق اعداده فترة نهاية التهدئة 
وان  باشـهر،  واالسـرائيليني  حمـاس  بـني 
الهدف منه كان وال يزال ما يسـمونه بعملية 
« جتريـف» لثقافة املقاومـة عبر حرب دامية 

وقاسية على ارض قطاع غزة .
 وطبقا للسـيناريو الـذي تداولته اروقة 
اتفـاق  دبلوماسـية عربيـة واقليميـة فـان 
التهدئـة الدولـي املعد بعـد العملية يسـتند 
الـى حتريـك وسـاطة اقليميـة كان وال يزال 
يفضـل السمسـار االمريكـي ان تكون حتت 
ـ  مثـال  تركيـة  ـ  اسـالمية  اقليميـة  عبـاءة 
وعربيـة يتضمـن احتـواء بندقيـة املقاومة 
صفقـة  اطـار  فـي  االسـالمية  الفلسـطينية 
اقليميـة اوسـع تشـمل فيمـا تشـمل اتفـاق 
«سالم» عربي ـ اسرائيلي يهدف الى تصفية 

القضية الفلسطينية مرة والى األبد !
يشـملها  التـي  التفاصيـل  وحسـب   
السـيناريو املذكـور فـان ما يتضمنـه اتفاق 
التهدئـة اجلديـد والـذي يـراد فرضـه على 
املقاومـة بعـد محرقـة غـزة امنـا يحمـل في 
طياتـه بعض االغراءات االضافية لسـورية 
كإعـادة تفعيل دور ما لها فـي لبنان، اضافة 
الى احلديـث عن اعادة كامـل بحيرة طبريا 
الـى  يروجـون  االسـرائيليون  بـدأ  التـي 
انهـا اصبحـت ماحلـة متاما ولم تعـد مفيدة 
السـرائيل فيتـم بذلـك محاصـرة واحـراج 
املقاومة اللبنانية االسـالمية ال سـيما اذا ما 
وضـع ذلك كله في اطار اعـادة احياء وحدة 
املسـارين السـوري واللبنانـي علـى قاعدة 
اتفاقية «سـالم» ثالثية، تشـمل فيما تشـمل 
االنسـحاب مـن كفـر شـوبا ومـزارع شـبعا 
والغجر باعتبار ان الطرف اللبناني الرسمي 
ال يجـرؤ في الظـروف الراهنة املعروفة على 
الدخـول فـي مفاوضـات مباشـرة او غيـر 
مباشرة مع اسرائيل، فيتم تهريب «سالمه» 
مع اسـرائيل عبر البوابة السـورية املغطاة 
بوسـاطة اقليميـة ـ عربيـة مقبولـة حتمـل 

مقبولية او «مشروعية» اسالمية !
 غير ان استشعار قوى املقاومة واملمانعة 
الفلسـطينية واالقليمية الداعمة لها بوجود 
بفضـح  ومبادرتهـا  السـيناريو  هـذا  مثـل 
املـداوالت االقليميـة والدوليـة التـي كانـت 
تـدور في الكواليس من خـالل اتخاذ موقف 
مبدئـي رادع بخصـوص سـيناريو التهدئة 
اسـتعداداتها  الـى  اضافـة  اصـال،  الهـش 
املبكـرة جـدا ميدانيـا الحتماالت سـيناريو 
احلـرب والعدوان جعل مـن حتالف حماس 
والفصائـل الفلسـطينية املقاومـة لـه اليـد 
العليا في ترسـيم نهايات سـيناريو احلرب 

والسالم على ارض احملرقة في غزة !
من هنـا يؤكـد املتابعـون لهـذه املؤامرة 
الدوليـة واالقليميـة بانه اذا مـا كانت بداية 
املعركـة قد ظهـرت اسـرائيلية بامتياز وهو 
مـا كان بالفعـل، فـان نهاياتها لـن تكون اال 

اسالمية حمساوية مقاومة بامتياز ايضا !
وهـذا يعني باختصار مكثـف بان هزمية 
الصـرف  مـن  ممنوعـة  حمـاس  حكومـة 

والتداول مطلقا وحتت كل الظروف !
من جهـة ثانية فان احملرقة الفلسـطينية 
التي ارتكبها حكام تل ابيب في غزة كشـفت 
وبصـورة شـفافة، الهـوة السـحيقة التـي 
باتـت تفصل بني الشـعوب وثقافـة املقاومة 
مـن جهـة واولئـك احلـكام املترهلـني علـى 
مقاعدهـم الوثيـرة ومـا ميكـن وصفـه دون 
تـردد «مبروجـي الدعـارة السياسـية» من 
اوروبيـني وغيرهـم ممـن باتـوا يرسـمون 
معادلة ما يسـمى باجملتمع الدولي وتوابعه 

االقليمية اخلانعة !
 فـي هـذه االثنـاء فقـد انكشـفت عـورة 
االدارة االمريكيـة اجلديـدة بزعامـة بـاراك 
اوبامـا مبكـرا رغـم لونهـا الزاعـم بالتغيير 
ومعها كل املراهنني على ذلك اجملتمع الدولي 
الهزيـل والذليل والفاقد للوجدان واالخالق 

والضمير !
 وعليـه فـان العالم مـا بعـد محرقة غزة 
سـيكون بالتاكيـد على موعـد مـع التغيير، 
نعم ولكن ليس من ذلك النوع الذي وعدونا 
به في عواصـم املتروبول الصناعي اجلاحد 
وللشـرف  الكونيـة  وللنواميـس  للحـق 

والضمير االنساني !
 انـه عالـم سـيحمل بـكل تاكيـد اخليبـة 
للمجرمـني واملتخاذلني وكل اولئك املترهلني 
علـى عروشـهم اخلاوية بانتظار استسـالم 
قـادة املقاومـة ورموزهـا او رفعهـا لرايـات 
بيضـاء لن يفعلها ابطال غـزة املقاومون وال 
شـعبها الوفـي ملقاومتـه ومنتخبيـه في كل 

فلسطني ولو دامت املعركة اشهرا !

خيبة املتآمرين 
وبشائر انتصار غزة!

ملاذا يتصرف النظام املصري
 كدرع السرائيل؟

رأي القدس

■ في هذه اللحظة من تكاثـف همجية التاريخ الغربي في 
الهوكولوسـت اليهـودي املرتد علـى الصدر العربـي في غزة 
فلسـطني، يبـدو أن أعلى هـم إنسـاني يتمثل في فـرض قرار 
الضمائر احلية فـي كل مكان بوقف اجملزرة التلمودية الثانية 
والكبـرى لبدايـة القـرن الواحـد والعشـرين. إنه قـرار منع 
القتلة املسعورين من اسـتكمال اجلرمية املطلقة، املوغلني في 
تغذية جحيمها بأجسـاد األطفال والنساء والشيوخ من ذلك 
الشـعب الفلسـطيني الفريد، ليس في كونه األخير من ساللة 
الشـعوب املقاومة لالستعمار األبيض بكل مراحله وتطوراته 
املعاصرة بخاصة، ولكنه هو شـعب املقاومة الرائدة ملستقبل 
آخر مختلـف في طبيعة عالقـات القوة السـائدة حتى اليوم 
بـني طواغيت العالـم وضحاياهـم. فالدفاع الذاتـي احلقيقي 
الذي ال يزال ميارسـه شـعب فلسطني منذ سـتني عامًا وأكثر، 
كان يقدم، في كل جولة صراع مـع الغزاة الصهاينة، براهينه 
احلاسـمة املتجددة، على أن مبدأ التمسك باألرض التاريخية 
من قبل أصحابها، هو مصدر املشـروعية اإلنسانية أوًال، حلق 
التملك من الوطن، ضدًا على كل مشـروعية أخرى مستوردة، 
ومفروضـة بقوة األمر الواقـع لطرف دولي عـارض وطارئ. 
هـذا الوضع االلتباسـي الزائف ملا يسـمى بحق إسـرائيل في 
الوجـود واألمـن، يعرف العقل الغربي نفسـه الـذي اخترعه 
وفرضه، أنـه وضع مرتهن مبدى قدرة إسـرائيل على التطور 

من حال مستعمرة غازية إلى دولة مستقرة.
الغرب قلـق إزاء هذا االرتهـان الذي يدرك أنـه من طبيعة 
وجوديـة أنطولوجيـة، وليسـت سياسـية أو أمنيـة عابـرة. 
ولذلك يجد نفسـه في كل واقعة صدام داميـة، مندفعًا بكليته 
وراء صنيعتـه إسـرائيل، مأزومـًا (مـن) وقابًال بـكل أفعالها 
الشـريرة التي تسـتعيد عبرها خالصة الذاكرة االستعمارية 

إلمبراطورياته الغابرة.
 لكـن بعـض الغـرب، وبالنسـبة لبعـض طالئعـه املثقفة، 
فـإن اختصـاص إسـرائيل بصنف اجملـازر اجلماعيـة للعّزل 
املدنيني وأطفالهم ونسائهم، قد يتعدى فظاعات ذاكرة الغرب 
األوروبي االسـتعمارية. إنهـا باألحرى تنتج نسـخة جديدة 
عن ذاكرة التأسـيس األمريكي ملستعمرتهم، التي دعوها فيما 
بعد وطنًا لهم باسـم الواليات املتحدة األمريكية. مع العلم أن 
أمريكا اسـتطاعت جتـاوز رهانها األنطولوجـي بني أن تكون 
مسـتعمرة غازيـة أو دولة مسـتقرة. فلقد اسـتطاعت أمريكا، 
وهي فـي طور املسـتعمرة، أن تبيـد مائة مليون من السـكان 
األصليني، ومعهم تاريخهم البشري واحلضاري. أما إسرائيل 
فهـي ال تـكاد تبرح قليـًال طبيعة املسـتعمرة األصليـة، كما قد 
يخيل إليها حتى ترتد إليها، لتمارس مجددًا أبشـع وسـائلها 

القذرة املعتادة.
إسـرائيل كمسـتعمرة، جسـم دخيـل على طبيعـة املنطقة 
كجغرافيـا وتاريـخ ومجتمـع، محتاجـة منـذ انزراعهـا إلـى 

ضـد  العنـف  مـن  دورات  خـوض 
الرافضـة  حولهـا  الكبـرى  البيئـة 
لهـا. إذ إنها مضطـرة إلى أن تبرهن 
لشـعبها أن متّتعهـا بعامـل القـوة 
املتفوقة هو الشرط الوحيد الضامن 

السـتمراريتها. كل احلروب التي خاضتها ضد دول احمليط لم 
تشـّنها لألسـباب التي تعلنها عادة، بقدر ما هـي للتعبير عن 
علة وجودها املفتقر أساسـًا إلى أصـول الكيان الطبيعي ألمة 
حقيقية متأصلة في أرضها وبيئتها. فالعنف الالأخالقي الذي 
يعتمـد وسـيلة االيقاع بأكبـر عدٍد مـن الضحايا مـن املدنيني 
العزل بخاصة، وليس من املقاتلني أو العسكريني، هذا العنف 
الشـرير األعمـى مالزم ملسـيرة املسـتعمرة املغتصبة ألوطان 

اآلخرين.
ال تعـرف املسـتعمرة اليهوديـة من ثقافة احلـرب إال القتل 
اجملانـي ملزيـد مـن األعـداد الكبيـرة بوسـيلة اجملـازر الكلية 
الغادرة بالشـعب األصلي. فـإن بقاءه الدميومي هو شـهادة 
بقاء مقاومته اليومية التي تكذب زيف اسـرائيل املسـتعمرة، 
وتؤكد موت مستقبلها بدءًا من حاضرها العاجز عن استكمال 

شروط الوجود لدولة حقيقية.
مثقفـون يهود كثـر داخل إسـرائيل وخارجها فـي أوروبا 
وأمريكا يترددون في االعتراف بإسـرائيل كيانًا قابًال للحياة 
ر عن حرجه  واالسـتمرار بعوامله الذاتية، والبعض منهم يعبِّ
كلما ارتكبت إسرائيل مجزرة جديدة، بإعادة رفضهم االنتماء 
للمشـروع الصهيوني، كموقف (أخالقي) للتبرؤ من صنيعته 
اسـرائيل، وحتديدًا فهي كانت مستعمرة إليواء يهود أوروبا 
الناجـني مـن محرقـة النازيـة. لكنهـا حتولت إلى مسـتعمرة 
عسـكرية برسـم التأجيـر لإلمبراطورية األمريكيـة في حقبة 
صعودها واسـتئثارها بقيادة العالم. فهي ليست مجرد قلعة 
متقدمة للغرب في عمق الشـرق العربي واالسالمي، وإن كان 
لهـا هـذا الرمز الـدال علـى بقية حيـاة للذاكرة االسـتعمارية 
املكبوتة حتت مدنية الغرب املّدعاة، من قبل بعض فالسـفته، 
شـبه املنسـيني اليوم هم وأفكارهم املتفائلـة بأحقية التنوير 

املنتصرة ال محالة!
وفي حلظـة هذه املذبحة العظمى التـي يقترفها جيل أخير 
من قادة املستعمرة العسكرية، ضد مليون ونصف املليون من 
عرب فلسـطني أال يجـدر بالنظام العربـي أن يفتح عينيه ولو 
ملرة واحدة ليرى واقع أمته التي اسـتمرأ جتاهلها، واملشاركة 
الفعالة مـع أعدائها في تشـويه حقائقها البديهيـة، واإلمكان 
في تعجيزهـا، وتشـتيت إمكانياتهـا؛ فالكارثة الفلسـطينية 

الراهنـة ال جتدد مسـؤولية النظام 
العربي عـن كونه هـو املنتج األول 
ألخطر أسـبابها، وفـي هذه اجلولة 
تراثهـا  علـى  املتفوقـة  املسـعورة، 
املعهود من فنون الوحشية املطلقة، 
عبـر جوالتهـا الشـريرة السـابقة، ال تفعـل ذلـك فحسـب، ال 
تكشـف مذابح غزة فقط عن مـدى ولوغ احلاكـم العربي، في 
نوعيـة اجلرميـة السياسـية ضد شـعبه ووجدانـه فقط، بل 
هـا هو ينخـرط أمـام املـأل العربـي واإلسـالمي والعاملي، في 

املشاركة الفعلية بجرائم اإلبادة ضد اإلنسانية.
بعـد غزة يعيد القاتل الصهيوني تصنيف نفسـه بنفسـه، 
وكمـا كان دائمـًا عبـر مسـيرته الظالميـة، ليس مجـرد عدو 
للفلسـطينيني لكونـه حامًال لهـذه الهوية فحسـب، بل لكونه 
إنسانًا، كيفما هو اإلنسان أفرادًا أو جماعات وُأسرًا، أو شعبًا 
كامًال. باملقابل كيف يجيز النظام العربي لبعض حكامه املضي 
في االعتراف بإسـرائيل، كدولة ذات مشـروعية قانونية، في 
الوقت الذي يجمع فيه أحرار العالم الغاضبون، على سـحب 
املشـروعية اإلنسـانية وليـس األخالقيـة وحدهـا، مـن هـذا 
الكيان الصهيوني السفاح. فهو الذي عمل جاهدًا على تكذيب 
وإبطـال ذلـك الرهـان (الوجـودي)، املوهـوم، علـى إمكانية 
تطـوره وحتولـه مـن مسـتعمرة عسـكرية طارئة إلـى دولة 
شرعية مسـتوفية لشـروطها الذاتية والدولية. لكن حصيلة 
هـذا الرهـان أن إسـرائيل التي ابتدأت كمسـتعمرة لعسـكرة 
الالجئـني أو الغـزاة اليهـود، منـت وانتهـت إلـى مسـتعمرة 
عنصريـة، مقـودة دائمـًا بنخبـة مـن القتلـة املرتزقـة، وهي 
برسـم التأجير واالسـتثمار من قبل املشـروع اإلمبراطوري، 
األمريكي، الذي يواجه مصيره كذلك مع آخر أجداث ضحاياه 

في غزة فلسطني بعد العراق ولبنان.
سـتكون غـزوة إسـرائيل لغـزة ال كسـواها مـن واقعـات 
حروبهـا ضـد الفلسـطينيني والعـرب، إنهـا الغـزوة البالغة 
فظائعهـا  اخترقـت  التـي  املنظمـة  الهمجيـة  حـدود  أقصـى 
سجوَف الصمت العاملي، أخرجت مؤسساته (اإلنسانية) عن 
تقاليد حيادهـا املصطنع. فاضطرت إلى التأشـير على اجملرم 
احلقيقـي. هـذه هـي فضيحـة إسـرائيل، الكبرى، التـي طاملا 
جتاهلها الغرب. لكن إجنازاتها هذه املرة تخطت كل تابوهات 
املعاييـر املزدوجـة. اضطـرت الصحافـة األوروبيـة إلى نقل 
بعـض براهني الصـور والوقائـع. فالفضيحة هـي من طبيعة 
اإلبـادة اإلنسـانية الكلية التي لـم يعد في طاقة أية سياسـة 
متبجـرة، أي إعالم عنصـري، أن يجادال احلقيقة السـاطعة؛ 

هـذه (إجنـازات) الهمجيـة املطلقة متـأل شاشـات الضمائر، 
بعـد أن اكتسـحت فظائعهـا أسـوار القـارات واحلضـارات. 
فاملستعمرة العسكرية أمست أسـيرة فضيحتها الكبرى. ذلك 
هو أعظـم قفص اتهام ينقـّض على اجلـالد. انطلقت احملاكمة 
العامليـة، فـي ضمائر أحـرار اإلنسـانية أوًال. لكـن اإلنكاريني 
من العرب املقتنعني بالدولة اإلسـرائيلية وكيانها الدستوري 
والقانونـي كمـا يدعـون ال يزالـون يسـاوون بـني الضحيـة 
واجلـالد وفـي ظروف هـذه املعركـة الفاصلة بني مشـروعية 
أن  العسـكرية  للمسـتعمرة  الكاذبـة  و(األحقيـة)  املقاومـة، 
تكـون لهـا دولـة دميقراطية.. وبالتالـي يحق لهـا الدفاع عن 
نفسـها، وإن باإلبادة ألعدائها. وعلى ذلـك فاملنطق اإلنكاري 
الـذي دأب علـى إبطـال مشـروعية املقاومـة املسـتمدة أصًال 
مـن أحقيتها اإلنسـانية والوجوديـة، يواجه مأزقـه الوطني 
واألخالقـي األصعب، منذ انخراطه في عملية (أوسـلو)؛ ذلك 
إن قـرار االختيـار بني احلـق والباطـل، يبلغ ذروتـه األعنف 
إزاء املقتلة الفلسـطينية الكبرى املسـتمرة في غزة. فيبدو أن 
وحدة املوقـف للجماهير العربيـة والرأي العـام العاملي إزاء 
هذه املقتلة، والتأشـير الواضح علـى مرتكبيها، هذه الوحدة 
التـي هي الثمرة األنضج ملسـيرة املقاومة مبعناها السياسـي 
واحلضـاري الشـامل، لم تفعـل فعلها املؤثر بعد فـي حل عقد 
املـأزق اإلنـكاري لـدى املتمسـكني بأسـبابه واملتعامـني عـن 
نتائجـه الكارثية، خاصة بالنسـبة لبعض رؤوسـه احلامية 
وأبواقهـم احملترفـة لفن الكـذب، وتغطيته باملزيـد من الكذب 

ووقاحته.
فلسـطني القضيـة اإلنسـانية املركزيـة لهذا العصـر، تنال 
احلـر  العاملـي  اجلمهـور  اعتـراف  مـن  التقديريـة  جائزتهـا 
بأحقيتهـا الناصعة ضدًا علـى آخر جيل من مجرمي احلروب. 
إنهـا اللحظـة املصيرية التي متزق فيها إسـرائيل أسـطورتها 
بيدهـا. تقشـع عنهـا وهـم الدولـة الدميقراطيـة لشـعب من 
ضحايـا احملرقـة النازيـة، لتظّهر حتتها مشـروع املسـتعمرة 
العسـكرية، املتحولـة إلى قلعـة محكومة من مرتزقـة القتلة، 
برسـم التأجيـر لعصـر االمبراطوريـة األمريكية اآلفلـة. إنها 
الدولة الوحيدة في اخلارطة العاملية التي يتسـابق زعماؤها 
نحو احلكم، بحسـب نسـب القتل للعرب التي يحققها كل فرد 

منهم إزاء اآلخر من منافسيه.
هل يعي أحرار العرب ما تعنيه فضيحة املسـتعمرة القاتلة 
التي انهارت أوهامها مع أذيال الرأسـمالية املتوحشة؟ لقد آن 
أوان محاكمـة اجلـالد املقبـوض عليه في قفـص فضيحته مع 
تاريـخ جرائمـه كلها. هـذه الواقعة ال بد لهـا أن تغير قاموس 
اللغة النضالية كلها. فالصراع اليوم كوني وإنساني، والعرب 

هم رواد ساحاته اجلديدة ، شاء (اإلنكاريون) منهم أو أبوا.

٭ مفكر عربي مقيم في باريس

والسياسـة  الديـن  بـني  العالقـة  تظـل   ■
مبهمـة وغامضة رغم تفرغ الكثير من الدارسـني 
واحملللـني لتفسـيرها وتسـليط الضـوء عليها، 
ورغـم اختـالف التفسـيرات حسـب منطلقاتها 
ومنهجيتها وآيديولوجياتها اال ان هناك اجماعا 
علـى كون هذه العالقة حرجة ومتعددة الوجوه 
واملسـيرة حسـب احلقبـة التاريخيـة احملـددة، 
وتتأرجح العالقة دومـًا بني تصادم ومواالة بني 

القائمني على اجملالني السياسي والديني. 
عـادة يطلب السياسـي من الدينـي الرضوخ 
التـام لألجنـدة السياسـية بـل ايضـًا صياغـة 
هـذا  وتأصيـل  للسياسـة  املشـرعن  اخلطـاب 
اخلطاب في نصوص دينية وتفسـيرات تعرض 
وكأنهـا كلمـات مقدسـة وليـس صناعة بشـرية 
قائمـة علـى االجتهـاد واالسـتدالل وغيـره مـن 
وسـائل االسـتنباط، وهذا ما يجعل السياسـي 
حتـى  الدينـي  علـى  السـيطرة  فـي  يسـتميت 
يضمـن نشـوء طبقـة دينيـة موالية ومسـتعدة 
ألن تنبـش مراجعهـا بحثـًا عـن الصياغـة التي 
تضمن اسـتمرارية السياسـي والشرعنة له. اما 
من جهة الديني فهو بحلفه مع السياسـي يضمن 
احلفاظ على مصاحله الدنيوية قبل الدينية وان 
كان شـغله الشـاغل احياء الدين واحلفاظ على 
فضيلـة اجملتمع واقامة احلدود فيـه. في مجتمع 
كاجملتمع السعودي بتركيبته السياسية احلالية 
تبقى هذه املعادلة بني السياسي والديني مطبقة 
بحذافيرهـا رغـم ان التصـادم بـني السياسـي 
منـذ  الدولـة  تطـور  رافـق  قـد  كان  والدينـي 
نشـوئها. طبعًا ال يخلـو األمر من صـدام وحتى 
مـن عنف حاد لكـن تعتبر هذه حلقات تسـتطيع 
السـلطة ان تتجاوزهـا متامـًا كمـا حصـل خالل 
نقاط سـاخنة فـي تاريخ العالقة بني السـلطتني 
السياسـية والدينية. املـواالة والصدام وجهان 
مختلفان لكنهما يولدان نتيجة رغبة السياسـي 
في حصـر الدينـي والتضييـق عليـه فيولد هذا 
احلصـر واحلجـر حـركات معارضة حتـاول ان 
تهـرب مـن التسـلط السياسـي وتنفـض عنـه 
نتيجـة قـراءة معاكسـة لنفس النصـوص التي 
تسـتعملها السـلطة الدينية املوالية في مجملها. 
السياسـي  بـني  احلرجـة  السـعودية  العالقـة 
والدينـي تولـد ايضـًا صراعـات جانبيـة يدور 
رحاهـا فـي طيـات الدينـي ذاته حيـث تتصارع 
الشـخصيات فـي مـا بينهـا بحثـًا عـن شـهرة 
أثرهـا  وتتبـع  حتترمهـا  جماهيـر  او  ومنصـب 
الفكري. وتدخل الشخصيات الدينية في مرحلة 

مزايـدات وتنافـس إما على التقرب من السـلطة 
او التقـرب مـن اجلماهيـر، وقـد ازدادت عمليـة 
التنافـس هذه فـي عصـر العوملـة والفضائيات 
فوجد طيف كبير من الشـخصيات الدينية عالم  
الشـهرة ذات احلدود البعيدة مرتعًا جذابًا لشد 
الكثيـر مـن املسـتمعني واملشـاهدين والقارئني، 
ومما يزيد التنافس حدة وجود السياسـي ذاته 
والذي ينشـئ حلقات للوالء واملكافأة عن طريق 
اسـتقبال الدينـي في اجملالس واالسـتماع لرأيه 
ولـو من بـاب رفـع العتب وعـن طريـق اختراع 
املناصب واأللقـاب في بيروقراطيـة دينية همها 
وربطـه  الدينـي  علـى  السـيطرة  إحـكام  األول 

بالسلطة بطريقة جتعله اكثر طواعية وليونة.
مـن تداعيـات تدخـل السياسـي فـي الديني 
ومحـاوالت السـيطرة عليه جند ان السـعودية 
فعًال قد دخلت مرحلة االنفصام الديني بني دينني 
يعتمـدان مصدرًا واحـدًا لكن لـكل منهما خطاب 
وأولويـات مختلفة متامًا عن اآلخر. نشـأ عندنا 
في السعودية ما يصح تسميته بدين املستعبدين 
وهو خطاب ديني ميثله صالح اللحيدان صاحب 
فتوى قتل اصحاب الفضائيات املاجنة، ومؤخرًا 
فتوى حترمي االعتصامات واملظاهرات املساندة 
ملعاناة اهل غزة في حربهم احلالية مع اسرائيل. 
وهاتان متثالن بشكل واضح وصريح اجتاهات 
ديـن املسـتعبدين حيـث ان األولـى تبرهن على 
انحسار وتقلص السـلطة الدينية وقدرتها على 
تغيير مجرى األحداث السياسـية واالجتماعية 
مجـال  فـي  وتقوقعهـا  العامـة  واالقتصاديـة 
حراسـة الفضيلـة العامـة واخلاصـة للمجتمع. 
امـا الفتـوى اجلديـدة ضـد االعتصامـات علـى 
اسـاس انها مفسـدة للبشـر والهاء عن ذكر الله 
فهـي ايضًا دليـل واضح وصريح على اسـتعباد 
الدين مـن قبل السياسـي وتدجينه وحجره في 
جحر  يجعله مهزلـة ومضحكة للجمهور العربي 
الغاضب. دين املستعبدين هذا هو ايضًا مشغول  
بالسـحر والشـعوذة ومسـتعد ان يعلن اجلهاد 
بجميـع انواعـه ويرابط على ثغور املشـعوذين 
البـدع  اصحـاب  مـن  وغيرهـم  السـحرة  و 
والشـركيات الكبيـرة والصغيـرة، ناهيـك عـن 
تتبع النسـاء وترصد امياءات اجسادهن وتتبع 

نعالهـن ومالحقـة عطورهـن التـي تختلـط في 
اسـواق حديثة وقدمية. دين املستعبدين هذا قد 
ولد نتيجة التسـلط السياسي ومحاولة تدجني 
الديـن حتت مظلة هيئات وجلـان وبيروقراطية 
كبيرة تضمن انتشـار اخلطاب وممارسـته على 
ارض الواقـع. ال يلتفـت ديـن املسـتعبدين الـى 
مهرجانات الوطن ومزمار املطبلني ألعياد تقدس 
والة األمـر ودورهم التاريخـي وال الى عرضات 
راقصـة تختلط فيها اصوات الطبول مع اصوات 
الـوالء للهيمنـة اخلارجيـة، وال يعتـرض ديـن 
املستعبدين على ألسنة تبتهل لغير الله او تلحن 
حلن اخلنوع واملواالة وال على حشود كرة القدم 
وجمهورها الكرمي وعملية االستهالك التي تقوم 
بها اندية ارتبطت بأسـماء السياسـي واحفاده 
الصغار. كل هذا ليس بفسـاد وليـس بالهاء عن 
ذكـر اللـه وكيف يكون ذلـك وقد قرر السياسـي 
في سياسته االجتماعية ان يتلهى الشباب مبثل 
هـذه املمارسـات الرياضية اجلذابـة ويتركوا ما 
لقيصـر لقيصر. امـا اجلهاد وهـو الكلمة احملرمة 
فهو ايضًا ممنوع اال حتت شـروط تعجيزية يبت 
في امرها سـلطان األمة وخليفة املسلمني فقط ال 
غير بعد مناقشات مستفيضة في البيت االبيض 

حلجة السياسي احمللي املتسلط على الديني.
دين املستعبدين  اليوم مير في مرحلة نهائية 
بـل نسـتطيع ان جنـزم انـه بالفعـل قـد انتهى. 
لقـد وقـع الدينـي في فخ السـلطة التي سـحبت 
البسـاط من حتت قدميه وجعلتـه مهزلة للعالم 
مـا عـدا بعـض االوسـاط املنتفعـة مـن خطابه. 
وقد وجدنا دين املسـتعبدين هـذا يحتفل به في 
اوسـاط غربيـة ألنـه يحرم السياسـة بشـقيها 
اجلهـادي واالعتصامـي النابـذ للعنـف، فتقوم 
دراسات حالية في جامعات غربية عن ما يسمى 
السـلفية الهادئة التي تعنى بشـؤون الشوارب 
واللحـى وطـول الثـوب وكلها تسـمى «سـمات 
الهوية» فـي عصر ما بعد احلداثة، وتسـتعرض 
اجلاليـات املسـلمة التي تبنت دين املسـتعبدين 
هذا وكأنها أملنا فـي النهضة وفرصتنا الوحيدة 

في التعايش مع الغيـر اخملتلف، وكلما متّعنا في 
عـدد سـنتيمترات حلانـا وثيابنا كلما انغمسـنا 
اكثر واكثـر في عصر ما بعد احلداثة. ولكن كيف 
يكـون ذلـك ونحن قـد قفزنا عـن مرحلـة كبيرة 

وهي احلداثة ذاتها؟ 
يسر السياسي في السعودية والغرب خاصة 
ان ننغمـس في دين املسـتعبدين هـذا ونتحول 
الى جاليات مسلمة مسـاملة ومستسلمة تتمرس 
في فن الطقوس والشعائر وتتجادل في اصولها 
وطريقتهـا وتتعارك على خطواتهـا وايقاعاتها، 
وقد ذهـب احد احملللني الى القـول ان هذا الدين 
هو خيـر خيار في عصـر التمدن والتطـور وانه 
ينتشـر ليس بأموال السـعودية بل ألنه األصح 
واألنفع ألمـة املسـلمني وخاصة شـبابها املتعلم 
صاحـب اخلبرات اجلديدة في شـبكة املعلومات 
والتقنية، خاصة بعد ان نشـأ جيل مسـلم جديد 
اسـماه بـدون ارض De – territorialized. انـه 
مستقبل املسلمني اجلدد: بالفعل بدون ارض في 

عصر العوملة.
اجنازات السعودية في فنون دين املستعبدين 
هـي اجنـازات عظيمة قد تشـكرها عليـه اطياف 
ملونة من السـلطات السياسـية في بالد العرب 
والعجـم. انـه ديـن  ال يتـرك خيـارات واضحة 
وصريحة للمسـلم. فمن جهة يحرم عليه اجلهاد 
لتحريـر ارض او رفع ظلم او نصرة مسـلم آخر، 
ومن جهة أخرى يحرم عليه االعتصام والتظاهر 
السـلمي وكل ما يسـمح بـه هو جمـع الصدقات 
خاصـة وان كانـت مفاتيحها بيد سـلطان األمة. 
ومتـى انتصبت الصناديق مبشـيئة ولـي ا ألمر 
وحمـل مفاتيحهـا الكبيرة التـي تذكرنا مبفاتيح 
اجلنـة التي صنعهـا كهنوت اوروبا فـي القرون 
الوسطى نسـتطيع ان نسـترخي ألننا قدمنا كل 
مـا في وسـعنا نصـرة إلخـوان لنا من غـزة الى 

غيرها.
لقد قلص دين املسـتعبدين هـذا حيز احلرية 
واخليـار وحق االنسـان فـي التعبيـر والنصرة 
عن طريـق عمل سـلمي كتجمـع او اعتصام ولو 
حرمه دون استحضار الفساد في االرض واللهو 
عـن ذكـر اللـه لتفهمنا وجهـة النظـر، ولكن هذا 
االسـتدعاء هو مـا يجعلنا نفكر بفتوى شـيخنا 

الفاضـل وبدينه الذي يسـتعبدنا بعد ان تعلمنا 
ان العبوديـة لإللـه وليـس للسـلطان، ولـو ان 
شـيخنا قد سـاهم ولو مرة واحدة فـي مظاهرة 
لعـرف كيف يكـون االفسـاد فـي االرض واللهو 
عن ذكر الله مقترنًا بصالة وذكر لله. ليت احدى 
فضائياتنا نقلت له كيـف توقف املتظاهرون في 
ميـدان الطـرف األغـر سـاعة الصالة فـي حلظة 
خشـوع يفترشون بالطًا اسـود جتلد من قسوة 
البـرد لكن حـرارة شـعورهم واميانهـم بقضية 
غـزة وأهلها وحقهم املسـلوب جعلتهم يجمعون 
ـ بـني صـالة تكـرس  بـني االحتجـاج والديـن 
استسـالمه  وليـس  خلالقـه  العبـد  استسـالم 
لسياسـة همجيـة غاشـمة تقتـل  بدون هـوادة. 
ورمبا اعتقد الشـيخ ان مظاهرات االحتجاج هي 
كمظاهـرات كرة القـدم وان اعالمها وشـعاراتها 
كأعـالم اعيـاد وطنية مفرغة مـن املعنى وقومية 
لـم تتبلور مالمحها سـوى تلك التـي تركع للفرد 
وتشـرعن لتجمعات عبادة الشخص وطقوسها 
وموسـيقاها وأعالمهـا وصورهـا املعروفـة. هل 
يعـرف الشـيخ ان اي صـورة انسـان لـم حتمل 
خالل االعتصام سـوى تلك الصورة التي حملت 
صورة طفل او طفلة جريحة جراء قصف مدمر؟

بالنهاية ومن مبدأ القبول باآلخر وهو شـعار 
خـالب هـذه األيـام ومن منطلـق حـوار األديان 
املـروج لـه حاليًا ال يسـعنا سـوى احتـرام دين 
املسـتعبدين والقبـول بـه ورمبـا محاورتـه في 
جلسـة مجلـس امن قادمـة ومصافحـة اعالمه ـ 
عفـوًا لـن نسـتطيع ذلك بحكـم بعـض العوائق 
التي ليس لنا عليها من سـلطان كطبيعة اجلسد 
البشـري وانتمائه الى جنسـه ـ اال اذا اختلطت 
األمـور متامًا كمـا اختلطت علـى الديني املصري 
عندما صافـح بيريس خالل جوقة حوار األديان 
فـي األمم املتحـدة، خاصـة واننـا نعيـش فـي 
عصر يكثر فيـه محو االختالف بعد ان تشـبهت 
النسـاء بالرجال والرجال بالنسـاء. وال يسعنا 
هـذه اللحظـة اال ان ندعـو اللـه ان يحصننا من 
ريح دين املسـتعبدين ومسـتعبديهم وعبادهم. 
انهـا حصانـة مطلوبـة طاملـا اننا احياء ولسـنا 
امواتـًا، وقد نتسـاءل فـي املسـتقبل خاصة بعد 
حترمي االعتصامات ما هو حكم ارسال (الكليجة 
القصيمية) ألطفـال غزة علها تفرحهم في ليلتهم 

الظلماء؟

٭ كاتبة واكادميية من اجلزيرة العربية

■ القــت الطائــرات االســرائيلية عشــرات اآلالف من املناشــير فوق 
معسكر رفح الفلسطيني، وطالبت السكان بإخالئه فورا، متهيدا لقصفه، 
او اجلــزء املمتد منه على طول احلدود مع مصــر، بالقنابل والصواريخ، 

لتدمير جميع املنازل حتت ذريعة القضاء على شبكة األنفاق.
الشــريط املمتــد على طول احلــدود املصرية مع قطاع غزة، واملســمى 
بـ«صالح الدين» يضم حوالي خمسني الف شخص معظمهم من الالجئني 
الفلسطينيني، اي ما يقرب من نصف سكان مدينة رفح الفلسطينية، األمر 
الذي يعني تشريد هؤالء، والدفع بهم الى العراء، ألن منازلهم في طريقها 

للتدمير الكامل.
هــذا العمل االســرائيلي يتنافى مع كل املعاهــدات الدولية، ويتناقض 
كليا مع مواثيق حقوق االنســان، خاصة ان املنشــورات االســرائيلية لم 
تقل لهؤالء الذين تطالبهم بالرحيل الى اين ســيذهبون، ومن سيقدم لهم 

الطعام والدواء واإليواء.
اثنــاء احلــرب االمريكيــة على العــراق جرى فتــح احلدود الســورية  
واألردنيــة امــام الالجئــني العراقيــني، وبــادرت االمم املتحــدة باقامــة 
معســكرات الســتيعابهم وخصوصا الفلســطينيني منهم، وسهرت على 
رعايتهــم، وقدمت لهــم اخليام واخلدمات االساســية. ولكــن ما يجري 
في غــزة مختلف كليا، فاحلــدود مغلقة بالكامل، وقوافــل االمم املتحدة 
ومدارســها تتعرض للقصف االســرائيلي، األمر الــذي يعني عدم وجود 
اي مكان آمن في قطاع غزة في ظل القصف االســرائيلي املستمر من البر 

والبحر واجلو. 

ولعل ما هو أخطر من هذا التحرك االســرائيلي الوحشــي اســتخدام 
الطائــرات االســرائيلية املغيــرة على رفــح وانفاقها، لألجــواء املصرية، 
واصابتهــا شــرطيني مصريــني من جــراء القصــف دون أن نســمع أي 
احتجــاج من الســلطات املصريــة على هــذا االنتهاك الــذي يتعارض مع 

سيادة بالدها. 
تركيز اســرائيل علــى انفاق احلدود مع رفــح، واصرارها على وجود 
قــوات دولية ملراقبــة احلدود، ومنع عمليــات التهريب عبــر األنفاق، هو 
مؤشــر على تراجع الطموحات واألهداف االســرائيلية، مــن تغيير ادارة 
«حمــاس» لقطــاع غــزة، وانهــاء اطــالق الصواريــخ على املســتوطنات 
والبلدات واملدن االســرائيلية داخل اخلط األخضر، إلى منع التهريب عبر 

األنفاق.
مــن الواضح ان اســرائيل تريد احــراج حليفتها املصريــة، وتوريطها 
في مســألة املعابر، ســواء من خــالل املطالبــة بتواجد مراقبــني دوليني 
داخل حدودها، أو بقصفها للســكان الفلسطينيني على حدودها وتدمير 
منازلهم حتت سمعها وبصرها، حتى لو أسفر ذلك عن وقوع خسائر في 

صفوف الشرطة املصرية.
احلكومة املصرية مطالبة بالتحرك ليس فقط للدفاع عن الفلســطينيني 
الذيــن يقعون في نطاق مســؤوليتها القانونية واألخالقيــة، وامنا أيضًا 
للدفاع عن ســيادتها التي قالت انها لن تســمح بأي اختــراق لها من قبل 
اجلوعى الفلسطينيني، فلماذا تصمت على االختراق االسرائيلي، وسقوط 

رجال أمنها جرحى، أم ان النيران االسرائيلية «نيران صديقة؟».

■ بينما تسـتمر في غزة محرقة وقودها االطفال والنساء، 
تشهد القاهرة معركة دبلوماسية ساخنة عنوانها الوحيد: من 

يخدع من؟ 
وفـود مـن حمـاس واسـرائيل وسـلطة رام اللـه تتجاذب 
حبـل الهدنة املهترئ الذي خشـيت القاهرة ان تسـرقه انقرة، 
فسـارعت بتوجيـه الدعوة لـكل االطراف. وليس السـؤال ان 

كان احلبل سينقطع، ولكن متى؟
االسـرائيليون الذين وصلـوا الى نهاية الطريق املسـدود، 
مـع عجزهـم عن حتقيق اي انتصار عسـكري بعـد 17 يوما من 
اجملـازر، يريـدون نصرا سياسـيا واضحا وسـريعا. والسـيد 
عبـاس يطمـح حتـت غطـاء الدعوة الـى «وقـف القتـال» الى  
تصفيـة حمـاس سياسـيا، تعويضـا عـن فشـل اسـرائيل في 
تصفيتها عسـكريا. اما املقاومة فتبدو رغم اكثر من ربع مليون 
طـن مـن املتفجرات اسـتهدفتها، االكثر متاسـكا سياسـيا، كما 
على ارض املعركة. اما النظام العربي الرسـمي فتم دفنه اخيرا 
دون مراسم حتت الركام في غزة، بعد ان كان مات يوم سقوط 
بغداد. واما النظام املصري فيواجه مأزقا اكثر تعقيدا مما يظن 
كثيرون، اذ يواجه ضغوطا متعاظمة، ويفشل في اتخاذ موقف 
منسـجم مـع مصاحلـه ناهيك عـن مصلحـة غزة، مسـؤوليته 

التاريخية.
ومن منظـور وطني بحت، يتعني على املسـؤولني املصريني 
الذين يضغطـون على حماس حاليا للقبـول بقوات دولية في 
غـزة، ان يعيدوا النظر في موقفهم، خاصة في ظل هذا التهافت 
االسـرائيلي االمريكـي «العباسـي» علـى هـذا التوجـه، الذي 
يشـكل النتيجة احلتمية لقـراءة متوازية لقـرار مجلس االمن 
1860 واملبادرة املصرية، والذي يفسر عدم استخدام الواليات 

املتحدة حق الفيتو في مجلس االمن.
ان تدويـل غزة وما سـيمثله من دعوة مفتوحـة لتنظيمات 
التطـرف العاملية الى اجمليء  الى سـاحة املعركـة اجلديدة، قد 
يجعـل النظـام املصري يدفـع ثمنا باهظـا لرفضـه التعامل مع  

حكم حماس بسبب هواجسه. 
ومع تزايد البوادر على ان ثمن هذه احملرقة قد يكون باهظا 
لدرجـة ال تسـتطيع حماس او غـزة وحدها دفعه، لم يسـتطع 
االسـرائيليون اخفاء نواياهـم طويال في اسـتخدامها لتمرير 
اجندة قدمية / جديدة في العودة الى سـيناء حتت مزاعم منع 

تهريب االسلحة.
وفي هذ االطار جاء الطلب االسرائيلي بنشر قوات امريكية 
على اجلانب املصري من احلدود، واعالن ايهود اوملرت صراحة 
ان املطلـوب ليس فقط وقف انطالق الصواريخ من غزة، ولكن 
منع وصولها اصال للقطـاع. ما يعني حرف االنظار عن احملرقة 
وحتويل الضغوط املتزايدة على اسرائيل الى مصر باعتبارها 

املسؤولة عن احلدود.
بـل ان صحفـا اسـرائيلية حتدثت عـن ان رفـض مصر ملنع 
تهريب االسـلحة لغزة سـيدفع البعض للمطالبة باعادة النظر 
في معاهدة السالم التي ستحل الذكرى الثالثون لتوقيعها بعد 
عشرة اسابيع، وكأنهم يستبقون تصاعد الدعوات املتوقعة في 
مصر واللغاء املعاهدة التي فشل النظام في تعديلها ليتمكن من 
ارسال سبعمائة جندي باسلحة خفيفة الى حدود غزة. وهكذا 
لم تكـن اخلدمات القيمة التـي قدمها النظام املصـري في غزة، 
بدءا مـن غلق املعبر حتى امـام املسـاعدات الغذائية واالطباء 
وانتهاء باملبادرة، كافية لتعفيه من هذا التصعيد االسرائيلي. 
ولـم يجـد الوزير ابـو الغيط ما يـرد به على كل هذا سـوى ان 
االسـلحة تأتي لغزة عبر البحر، وان مصر لن تستجيب لطلب 

الشيخ حسن نصر الله بتزويد غزة بالسالح.
العربيـة  لقنـاة  حديـث  فـي  صراحـة  قـال  الوزيـر  وكان 
«ان النضـال واملواجهـة ليسـا االسـلوب الصحيـح ملواجهـة 
االحتـالل». نعـم قـال هذا بينمـا تسـقط القنابل علـى رؤوس 

االطفال واألمهات في غزة.
وال تشـجع هذه الفوضى في ماكينة الدبلوماسـية املصرية 
علـى التفاؤل بامكانيـة التوصل الى تسـوية مقبولة للمقاومة 
التي تريد رؤية دليل على النفي الرسمي الذي اصدرته القاهرة 
للتقاريـر حول ابالغ الرئيس مبـارك ضيوفه االوروبيني بعدم 

رغبته في انتصار حماس.
والسـؤال هو ملاذا يصر النظام املصري  على ان يسـتمر في 
التصرف كدرع حتمي اسرائيل من اكتمال ما تعانيه من حصار 
شـعبي واعالمي وسياسي عاملي، حتى بعد ان اصبح العدوان 
يسـتهدف علنا األمـن القومي املصري. ملاذا اليسـحب املبادرة 
في حال عدم قبول اسـرائيل بهـا عمليا بوقف العـدوان فورا، 

بدال من استسهال الضغط على الطرف االضعف.
 ومن األحـق بالتلويح باعادة االنظر في معاهدة السـالم؟ 
الذيـن انتهكوهـا الف مرة أم الذين دخلوا بسـببها حتت حالة 
مـن «االنتـداب» غير الرسـمي؟ ومـاذا ينتظـر النظـام بعد ان 
انتهكـت الطائرات االسـرائيلية االجـواء املصريـة، واصابت 
صواريخهـا شـرطيني علـى احلـدود؟ هـل يجـب ان يقصفـوا 

القاهرة انتحرك؟
لقد حان الوقت لوقفة شـاملة تعيد النظر في هذه السياسة 
التي تسـتدعي التغول االسـرائيلي على امن مصـر وكرامتها. 
لقـد حـان الوقت ألن يتحمـل النظـام مسـؤوليته او فليواجه 

العواقب، وهي اكثر فداحة مما قد يتخيل. 
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