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الحمد هلل والصالة والسالم على رسوله وأله وصحبه أجمعٌن،
أوباما :المخفً والم كشوف
رغم التفاإل الذي انبعث لدى كثٌر من الناس ،بما فً ذلك بعض المسلمٌن ،بعالم أكثر سالما
واستقرار بعد انتخاب الرئٌس باراك أوباما ،وعلى عكس ما ٌبدو أنه خالف بٌن أوباما
واسرائٌل ،فإن أوباما ٌحمل أجندة تتهدد المسجد األقصى والقدس المحتلة بل تجعل أ وباما أكبر
خطر واجهه المسجد األقصى عبر التسعٌن سنة المنصرمة  .وتهدف هذه المقالة إلى بٌان حقٌقة
هذا الخطر الكامن فً سٌاسة أوباما وأهدافه ،وذلك من خالل تسلٌط الضوء على بعض الوقائع
لوك
والخلفٌات فً حٌاة أوباما وحملته االنتخابٌة وبعض التناقضات بٌن مواقفه المعلنة وس
إدارته.
ستار الدخان :أوباما ٌمد ٌدا للعالم اإلسالمً
ٌغشً الضباب أهداف وسٌاسة أوباما حتى احتار كثٌر من المراقبٌن فً تصنٌفه وتحدٌد والئه .
فبٌنما أصدر أمرا بإغالق معتقل غوانتنامو وإنهاء المحاكمات العسكرٌة ،فإن ذلك المعتقل ال
ٌزال قائما واستمرت المحاكمات العسكرٌة لكثٌر من المحتجزٌن؛ ورغم إلغاء اإلبعاد القسري
لمشتبهً اإلرهاب فً العلن فإن إبعادهم استمر بؤشكال خفٌة؛ وفً تناقض مع نٌة إنهاء الحرب
فً العراق سن  ، 2009فإنه لم ٌتم سحب أي قوات كبٌرة من العراق وتمضً إدارة أوباما فً
إقامة سفارة أمرٌكٌة فً بغداد بحجم مدٌنة صغٌرة  .بل إن الحرب تحتل المرتبة األولى فً
أجندة إدارة أوباما كما كان حال إدارة بوش ،ودلٌل ذلك قرار إرسال عشرات آالف الجنود إلى
أفغانستان.

رغم استمرار أوباما فً خطط الحرب وتسخٌر القوات لها ،تم منحه جائزة نوبل للسالم  .وإذا
تذكرنا أن ألفرد نوبل أوصى بمنح جائزة نوبل ألشخاص بذلوا أحسن ما ٌمكن لنشر التآخً
وتقلٌص أو إلغاء الجٌوش ،فإن منح ج ائزة نوبل للرئٌس أوباما رغم التزامه بالحرب وزٌادة
عدد القوات المحاربة ٌجعلنا ،على حد تعبٌر إحدى الفتٌات المسلمات اللماحات التً أرسلت لً
تعلٌقها على منح أوباما جائزة نوبل ،نشعر أننا أقرب إلى شعارات رواٌة جورج أوروٌل
" "1984وهً "الحرب هً السالم ،الحرٌة هً العبودٌة ،الجهل هو القوة " مما ٌجعل جائزة
نوبل مثٌرة للسخرٌة أكثر منها لإلعجاب السٌما وأن سجل حائزي الجائزة ٌضم اسحق رابٌن
صاحب سٌاٌة "تكسٌر العظام" إلى جانب هنري كسنجر.
واختلط األمر على المسلٌمن كذلك ،فٌرى بعضهم فً أوباما المنقذ األكبر ورسول السالم  .وفً
الواقع فإن أوباما سعى إلى رسم هذه الصورة لدى المسلمٌن بوسائل متعددة  .فقد حرص أن
تكون أول م كالمة هاتفٌة مع زعٌم أجنبً مع محمود عباس ،وأول مقابلة تلفزٌونٌة مع قناة
العربٌة الفضائٌة مادا ٌد صداقة للعالم اإلسالمً ،وحرص أٌضا أن ٌكون أول خطاب رئٌسً له
خارج الوالٌات المتحدة موجها للمسلمٌن ومن بلد مسلم.
إلى جانب هذه الوسائل ،ساعد فً تشكٌل ستار دخان ٌغطً أهداف ووالءات أوباما الحقٌقٌة تلك
الهجمة اإلعالمٌة التً شنها علٌه بعض رموز الٌمٌن فً الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة ،ومنهم قناة
"فوكس نٌوز" التً روجت لفكرة أن أوباما أكثر تعاطفا مع المسلمٌن  .وعندما رأى المسلمون
 .ولم
أن هذه القناة الموالٌة إلسرائٌل تهاجم أوباما ظن بعضهم أنه قد ٌكون فعال إلى جانبهم
ٌالحظ كثٌرون أن هذه الهجمة أفادت القناة وأوباما حٌث جذبت القناة مزٌدا من المشاهدٌن من
جهة ،وأقنعت الناخبٌن أن أوباما ٌستطٌع التصدي للٌمٌن من جهة أخرى  .وفات الكثٌرٌن أن
ٌتذكروا أن قناة فوكس نٌوز مهدت لقبو ل العقلٌة األمرٌكٌة لفكرة انتخاب رئٌس أسود من خالل
مسلسل " "24الذي بثته سنة  ،2007وعلقت علٌه الكاتبة لوسٌا بوزاال فً مقال سنة 2007
تساءلت فٌه عما إذا كان ذلك المسلسل سٌساعد أوباما ألن ٌصبح رئٌسا.
ورغم ستار الدخان الذي ٌوهم بؤن أوباما ضد سٌاسات الٌمٌن ،فقد وقع أوباما فً حرج عندما
انكشف أمر عشاء سري جمعه بقٌادات من المحافظٌن الجدد قبل أسبوع من تسلمه مهام منصبه،
وقد كان لهذا االنكشاف وقع الصدمة على مإٌدي أوباما.
وتتبدى داللة التقاء أوباما مع بعض سٌاسات المحافظٌن الجدد من خالل انتقال بعض كبار
المحافظٌن الجدد لتؤٌٌد أوباما حتى وصفهم البعض بؤنهم "أوباما كونز" (محافظون مع أوباما ).
ومن هإالء أندرو سلٌفان ودوغالس كمٌك.
وبعد انتخابه ومن ثم تولٌه منصبه توالت بعض المفاج آت األخرى  .فبخالف شعارات العدل
واإلنصاف ،فقد عارض أوباما مإتمر دربان  2لألمم المتحدة ضد العنصرٌة وأخبر زعماء
ٌهود أن هذا المإتمر تجاوز الخطوط الحمراء ولذلك قاطعته إدارة أوباما.
ٌظهر أ وباما كمتعاطف مع
فؤي شخص هو أوباما؟ لقد تؤثر كثٌرون بستار الدخان الذي
الم سلمٌن ونصٌر لقضاٌا العدل والسالم ،حتى أن  %90من الناخبٌن المسلمٌن فً الوالٌات
المتحدة صوتوا له .كما رحب أمٌن عام مظمة المإتمر اإلسالمً بانتخاب أوباما متفائال ببد ء
عصر من السالم ( .وال بد من مالحظة أن منظمة المإتمر اإلسالمً ما زالت تكرر مخاوفها
وتندٌدها تجاه الممارسات واالعتداءات اإلسرائٌلٌة ضد المسجد األقصى والقدس الشرٌف).

الخرافة مقابل االه تمامات الشخصٌة
ٌمكن أن نفهم أسلوب إخفاء أجندة أوباما الحقٌقٌة من خالل
تروٌجه كمرشح للحزب الدٌموقراطً  .فقد تم تقدٌمه
للحزب وقواعده كبطل قصة خرافٌة ٌتفانى فً خدمة
المجتمع ،وذلك من خالل عمله كمنظم مجتمعً فً جنوب
شٌكاغو خدمة للمجتمع المحلً الذي غالبتٌه من ال سود،
بدال من أن ٌسعى وراء األعمال المادٌة بعد تخرجه من
جامعة هارفرد  .إن الذي سوقه بهذه الصورة هو جٌري
كٌلمان المعروف بمارتً كوفمان .وفً الحقٌقة ،وكما نقرأ
فً سٌرة أوباما ،فإن كوفمان احتاج لشخص أسود لٌكون
وسٌلة اختراقه لجنوب شٌكاغو ذات الغالبٌة السوداء ،وذلك
لضمان تعاونهم مع مشروعه فً التنظٌم المجتمعً لتوفٌر
فرص عمل ،وقد وقع اختٌاره على أوباما لٌكون واجهة نشاطه  .بل إن كوفمان ،وهو ٌهودي،
قدم نفسه ككاثولٌكً "كلعبة" لكً ٌستمٌل الكنائس المحلٌة لتؤٌٌده  .وٌقول أوباما فً كتاب سٌرته
الذاتٌة أن كوفمان طلب منه أن ٌستكشف من خالل مقابالته مع الناس اهتماماتهم الشخصٌة،
حٌث إن التعرف على اهتمامات الناس الشخصٌة هو المدخل لمعرفة كٌفٌة استمالتهم وإقناعهم .
وٌقول أوباما لكاتب سٌرته الذاتٌة أنه تعلم كثٌرا من كوفمان وأنه مقتنع بصحة أسلوبه رغم أنه
قد ٌظهر تالعبا وتحاٌال.
وٌبٌن كاتب سٌرة أوباما أن مشروع التنظٌم المجتمعً الذي قاده كوفمان وجعل أوباما واجهة له
فً األوساط السوداء جنوب شٌكاغو نجح فً الحصول على تموٌل من الحكومة إلٌجاد فرص
عمل ،وتم اعطاإها ألشخاص من البٌض ولم ٌستفد السود فً جنوب شٌكاغو رغم أنه تم
الحصول على التموٌل لصالح تنمٌة منطقتهم وقد أثار ذلك شكاوى الناس ،وٌقول أوباما إنه بذل
جهده للتخفٌف من رد فعل السود فً جنوب شٌكاغو وأنه دافع عن كوفمان واقترح علٌه أن
ٌكون أكثر كٌاسة.
إن تجربة أوباما مع كوفمان فً جنوب شٌكاغو تبٌن لنا أن لدى أوباما والء كبٌرا لمن ٌعمل
معه ،حتى وإن تبٌن أن ما فعلوه غٌر صحٌح  .فإذا كان أوباما قد قبل أن ٌكون واجهة لكوفمان
فً مواجهة السود فً جنوب شٌكاغو فإنه سٌقبل أن ٌكون واجهة لمشروع صهٌونً إذا كان
ارتباطه الواهً بالمسلمٌن ٌمكن أن ٌعطٌه مصداقٌة لٌكون وسٌطا نزٌها.
تجاوز العقبات
فلماذا ٌمكن أن ٌستخدم أوباما كواجهة لمشروع ضد القدس والمسجد األقصى؟ إن تؤٌٌد أي
رئٌس أمرٌكً للمشروع الصهٌونً الهادف إلى االحتفاظ بالقدس الشرٌف والحصول على
اعتراف بها كجزء من إسرائٌل وإعطاء االسرائٌلٌٌن حرٌة أن ٌفعلوا ما ٌشاإون بالمسجد
األقصى سٌواجه عقبات كبٌرة تتعلق بالقانون الدول ي ،والمشاعر الدٌنٌة للمسلمٌن ،واحتمال
اإلضرار بالتجارة الدولٌة ،واإلضرار بالعالقات العربٌة -األمرٌكٌة ،أسعار النفظ ،وغضب
المسلمٌن ،الخ  .ولذلك ،رغم أي تؤٌٌد لدى الوالٌات المتحدة للفكرة الصهٌوٌنة فإن المصالح
األمرٌكٌة تتحكم فً التعبٌر عن هذه التؤٌٌد وتنفٌذه ،وهذا ما ٌفسر أن قرار الكونغرس بنقل
السفارة األمرٌكٌة من تل أبٌب إلى القدس اتخذ سنة  1995ولم ٌنفذ حتى اآلن؛ وفً حزٌران
 ،2009أجل أوباما تؤجٌل القرار لستة أشهر أخرى.

فالمسؤ لة ال تتعلق بعدم نٌة الوالٌات المتحدة تسلٌم القدس إلسرائٌل ،بل بإٌجاد وسائل لتجنب
العقبات المذكورة .ولو أتٌح تجاوز هذه العقبات لقامت الوالٌات المتحدة بنقل سفارتها وإعطاء
االسرائٌلٌٌن السلطة الكاملة على القدس والسماح لهم بهدم المسجد األقصى وإقامة ما ٌشاإون
مكانه .إال أن أي خطوة أمرٌكٌة بهذا االتجاه ستجعل من الصعب على أي زعٌم عربً أن ٌبقً
عالقات عادٌة معها.
وهنا ٌبرز الدور الذي ٌرٌد أوباما أن ٌلعبه  :إعطاء القدس لالسرائٌلٌٌن من خالل إقامة دولة
فلسطٌنٌة ٌظهر أوباما كوسٌط نزٌه كفل قٌامها رغم أنف اسرائٌل لتتفا وض مع اسرائٌل على
وضع القدس وتتولى الدولة الفلسطٌنٌة وحدها الدفاع عنها فإذا تنازلت عن القدس لالسرائٌلٌٌن
فإن المسإولٌة ستقع على عاتق الدولة الفلسطٌنٌة وقٌادتها دون أن تتحمل الوالٌات المتحدة أي
لوم فً ذلك وقد استنفدت دورها ومسإولٌاتها بإقامة دولة فلسطٌنٌة.
لكً تنجح هذه الخطة ٌجب إقناع الكثٌر من المسلمٌن أوال أن هناك تباٌنا بٌن األهداف
والسٌاسات األمرٌكٌة واالسرائٌلٌة وأن الرئٌس الجدٌد محاٌد ونزٌه  .وإلقناع المسلمٌن بذلك تم
إثارة ستاردخان جدٌد.
ستار دخان من تعارض سٌاسة أوباما مع اسرائٌل
عملت إدارة أوباما على إظهار التباٌن بٌن اسرائٌل والبٌت األبٌض واإلٌحاء بوجود فجوة بٌنهما
وقد بدر عن اسرائٌل والوالٌات المتحدة إشارات توهم بتوتر العالقات بٌنهما  .ولٌس ذلك إال
ستار دخان ٌخفً وراءه التحركات الحقٌقٌة  .فإذا اخترقنا ستار الدخان سنرى الدعم المالً
والعسكري المستمر من الوالٌات المتحدة إلسرائٌل علما أن أوباما وعد بتنفٌذ مذكرة تفاهم
تحصل اسرائٌل بموجبها على  30ملٌار دوالر  .وما دا م الدعم المالً مستمرا فإنه ال ٌمكن
القول بؤن الوالٌات المتحدة ترٌد أن تضغط على اسرائٌل؛ ذلك أن الوالٌات المتحدة لدٌها فٌتو
على أي قرار أو سٌاسة اسرائٌلٌة من خالل التهدٌد بوقف المساعدات األمرٌكٌة السرائٌل.
وفً محاولة لنشر ستار دخان آخر ٌغطً
األهداف الحقٌقٌة للرئٌس أوباما ،فإنه قال فً
خطاب أمام منظمة إٌباك أثناء حملته االنتخابٌة
بؤن القدس ستبقى عاصمة السرائٌل وستبقى
موحدة  .ولما أثارت هذه األقوال استٌاء فً
العالم اإلسالمً ،صرح مستشارو أوباما أن
موضوع القدس هو من قضاٌا "الحل النهائً "
ن األطراف
التً ٌتم التفاوض علٌها بً
المعنٌٌن .وهذا ٌكشف أن نٌة إدارة أوباما هً
جعل القٌادة الفلسطٌنٌة الممثلة بمحمود عباس
(الم ذعن) تتفاوض على القدس وتقدمها
السرائٌل (تحت الضغط والدعم األمرٌكً
السرائٌل ) .ورغم ذلك إذا لم ٌكن باإلمكان
إقامة دولة فلسطٌنٌة بدون التؤٌٌد األمرٌكً
فإنه ال شك أن قدرة الدولة الفلسطٌنٌة على
مفاوضة اسرائٌل ستكون واهٌة دون أي تؤٌٌد

أو تدخل أمرٌكً لضمان عدالة وجدٌة المفاوضات  .ولنا أن نتساءل فٌما إذا كانت قدرة القٌادة
الفلسطٌنٌة على التمسك بالقدس فً مفاوضات الحل النهائً ستكون أكبر من قدرتها على متابعة
وعرض تقرٌر غولدستون المتعلق بغزة والذي جرى سحبه من قبل القٌادة الفلسطٌنٌة تحت
الضغط األمرٌكً واالسرائٌلً  .وقد وصف ٌوسً سارٌد إجبار الرئٌس عباس على سحب
التقرٌر بؤنه مثل إرغامه على االنتحار (هآرٌتس.)2009/4/16 ،
ورغم أن أوباما قال للمسلمٌن فً خطابه الذي ألقاه فً القاهرة أنه ٌتطلع للٌوم الذي تكون فٌه
القدس موطنا دائما وآمنا للٌهود والمسٌحٌٌن والمسلمٌن ،فإن هذا الكالم ال ٌصلح ما أفسده الوعد
الذي قطعه على نفسه أمام اإلٌباك  .ال ٌمكن للمرء أن ٌقول الحقٌقة فً حد ٌثٌن متناقضٌن  .أحد
الحدٌثٌن ال بد أن ٌكون كذبة ،ولنكتشفها علٌنا أن ننظر لمسٌرة أوباما االنتخابٌة والجماعات
التً دعمته.
حاخامات من أجل أوباما  -لماذا؟
على عكس حملة الٌمٌن المتطرف ضده وعلى النقٌض من رسائل البرٌد االلكترونً التً كانت
تحث الٌهود األمرٌكٌٌن على عدم التصوٌت ألوباما ،كان هناك دعم وتؤٌٌد له من قبل الزعامات
المإثرة والحاخامات الٌهود الذٌن كانوا ٌحثون أتباعهم على تجاهل تلك الرسائل والدعوات  .وتم
تأسٌس موقع الكترونً على االنترنت أعلن فٌه مئات من الحاخامات دعمهم ألوباما  .لقد أعلن
صالت
أحد الحاخامات وهو سام غوردون أنه ٌعرف أوباما منذ ثمان وعشرٌن سنة ،وعن
أوباما مع الوسط الٌهودي فً
"وال
شٌكاغو قال الحاخام إنها
أقوى " وأن أوباما ٌفهم التجربة
الٌهودٌة األمرٌكٌة وٌدرك "أهمٌة
اسرائٌل باعتبارها الدٌمقراطٌة
الوحٌدة فً الشرق األوسط
والحلٌف األقوى ألمرٌكا " .وقال
الحاخام نفسه أن "هذه االنتخابات
هً أهم انتخابات ر ئاسٌة فً حٌاتنا" .ومع أننا سمعنا عن وجود حاخام فً عائلة أوباما حسب
صحٌفة الجٌروسالم بوست ،إال أننا ال نعرف ما الذي جعل عضو كونغرس سابق مثل ابنٌر
مٌكفا ٌقول أن باراك أوباما له "ٌٌدٌش نٌشاما" (روح ٌهودٌة) وأنه" سٌكون أول رئٌس ٌهودي
فً الوالٌات المتحدة".
إن حملة التؤٌٌد والعبارات التً أشرنا ألمثلة منها لم تصدر عن أناس عادٌٌن أو سذج ،بل
صدرت عن أركان وقٌادات المجتمٌع الٌهودي فً الوالٌات المتحدة  .فلماذا ح ظً أوباما بهذا
الدعم كله؟ ال بد وأن أوباما وعدهم بشًء ثمٌن بالمقابل ،وأعتقد أنه وعد األوساط الٌهودٌة
األمرٌكٌة واالسرائٌلٌٌن بكل إخالص أنه سٌسهل استٌالءهم على القدس بما فٌها المسجد
األقصى .وكل المإشرات تدل على ذلك  .وقبل أن نتهم ب"نظرٌة المإامرة" أقتبس كالم المعلق
اإلسرائٌلً أوري افٌنً حول األحداث األخٌرة فً القدس الشرٌف:
"الموضوع الذي شغل أخبار هذا األسبوع هو القدس  .حدث كل شًء "فجؤة " .فجؤة اشتعل
اللهٌب فً جبل الهٌكل بعد أن مر شهر رمضان بهدوء نسبً  ... .وفجؤة دعا علماء مسلمون
حول العالم اإلسالمً الملٌار ونصف الملٌار مسلم للنهوض دفاعا عن األماكن المقدسة ( .ولم
ٌحدث شًء ).قائد الشرطة فً القدس لدٌه تفسٌر واحد  :أن المسلمٌن ’جاحدو المعروف ‘ فقد

’سمحنا‘ لهم بالصالة بسالم طٌلة رمضان وهكذ ا ٌقابلون صنٌعنا  ... .لكن فً عٌون العرب –
ولٌس العرب وحدهم – فإن األمر مختلف تماما .فمنذ سنوات كثٌرة والمجتمع العربً فً القدس
تحت الحصار .ومنذ أصبح بنٌامٌن نتنٌاهو رئٌسا للوزراء ونٌر باراكات عمدة للقدس ،صار
الشعور بالحصار أكبر من عدة أوجه .كال الرجلٌن ٌنتم ي للٌمٌن المتطرف وكالهما ٌسعى إلى
التطهٌر اإلثنً" ... ".وإن الفضٌحة التً تجري اآلن على أعتاب المسجد األقصى هً جزء من
هذه القصة .ما ٌجري هو شًء غٌر مسبوق  :الحفر فً بلدة داود (وهو دعاٌة إعالمٌة واضحة)
تمت إحالته للجماعة الدٌنٌة المتطرفة ،أتٌرت كوهانٌم ،التً تبنً أٌضا الحً الٌهودي المثٌر
للجدل فً القدس وحولها  ... .وٌعتقد كثٌر من العرب أن الهدف أكثر خبثا وٌتمثل فً الحفر
تحت المسجد األقصى للتسبب فً هدمه  ... .وإن هناك رمزٌة ما فً التقارب الزمنً بٌن منح
جائزة نوبل وأحداث جبل الهٌكل( "...أوري افٌنً ،اسرائٌل األخرى).2009/10/10 .
كل هذه األحداث ،بما فٌها من تعد واقتحام للمسجد األقصى ،وهدم بٌوت العرب فً القدس،
وتهجٌرهم ،تتم بعلم وسكوت مرٌب من أوباما  .وال ننسى سكوته إزاء الهجوم االسرائٌلً على
غزة .وهذا ٌبٌن أن االسرائٌلٌٌن ما كانوا لٌقدموا على كل هذه االعتداءات السافرة لو لم ٌكونوا
واثقٌن أنهم سٌتلقون الدعم األمرٌكً ومن الرئٌس أوباما شخصٌا  .وهذا لٌس استنتاجً بل نجده
فً أقوال مراقبٌن وأنصار السرائٌل  .مثال ٌقول جٌفري جولدبٌرغ ،وهو من أهم الصحافٌٌن
المختصٌن بالشإون االسرائٌلٌة،
"السٌد أوباما فً الواقع أكثر تؤٌٌدا
السرائٌل من اٌهود اولمرت أو اٌهود
باراك( ".جٌفري جولدبٌرغ ،نٌوٌرك
تاٌمز ).2009/5/18 ،وال ٌمكن
النظر إلى ما قاله السٌد جولدبٌرغ
على أنه س طحً أو متسرع ،فهو
شخص مهتم باسرائٌل  .بل إنه نقل
عن الحاخام ارنولد جاكوب وولف
قوله إن أوباما "ٌستمٌت فً الدفاع
عن اسرائٌل " وإنه "ٌدافع عن
اسرائٌل بشكل ال أقوم به أنا ،كعض و
فً حركة السالم اآلن ،وهو الدفاع عن االحتالل ".وال داعً للخوض فً أنصار اسرائٌل الذٌن
قربهم أوباما ومنهم كبٌر موظفً البٌت األبٌض رام اٌمانوٌل.
الخالصة:
إن الرابطة المتٌنة بٌن المسجد األقصى والقرآن والحدٌث الشرٌف وتارٌخ اإلسالم تجعل
المسجد األقصى من أكثر األماكن تقدٌسا وتعظٌما فً قلوب المسلمٌن حول العالم  .ولقد أدرك
المحتلون هذه الحقٌقة وتجنبوا المساس بالمسجد األقصى منذ احتلته قوات الحلفاء سنة .1917
حتى عندما جاء القائد الفرنسً هنري غورو ووقف عند قبر صالح الدٌن وضربه بقدمه قائال
"اآلن انتهت الحروب الصلٌبٌة ! قم ٌا صالح الدٌن ،فقد عدنا ! وإن وجودي ٌمثل انتصار
الصلٌب على الهالل" فإن القوات الغربٌة لم تستهدف المسجد األقصى رغم أنه كان أثمن شًء
حرره صالح الدٌن.
وعندما أقر الكنٌست االسرائٌلً سنة  1980قانونا ٌقضً باألمر الذي أعلنه أوباما أمام اإلٌباك
وهو أن القدس الموحدة والكاملة عاصمة دولة اسرائٌل ،أعلن مجلس األمن فً األمم المتحدة

بطالن القانون االسرئٌلً [اغلبٌة  14صوتا وامتناع الوالٌات المتحدة عن التصوٌت] ،وقد كان
بإمكان أي دولة من الدول االربعة عشر أن تمتتنع عن التصوٌت إال انها لم تفعل مما ٌشكل
اقرارا – ولو ضمنٌا  -بؤن المساس بالقدس والمسجد األقصى سٌكون له عواقب وخٌمة على
االستقرار الدولً.
والٌوم فً زمن ٌسود فٌه الالمنطق ،فإن البعض ٌظن أنه ٌمكن أخذ القدس والمسجد األقصى
من المسلمٌن بتغٌٌر مناهجهم أو غٌر ذلك.
ومن الوقائع واألدلة التً عرضناها آنفاٌ ،تضح أن أوباما و عد بتسهٌل إعطاء االسرائٌلٌٌن
القدس والمسجد األقصى من خالل استغالل جاذبٌته ومهاراته للتخفٌف من ردود أفعال
المسلمٌن .ومكمن الخطورة أن وصول أوباما للبٌت األبٌض ترافق مع ظهور اسرائٌل المتجرئة
التً تظن أنها ٌمكن أن تفعل ما تشاء دون أن تخشى شٌئا فً واشنطن  .ففظاع ة ما ارتكبته فً
غزة ،واالعتداءات المستمرة على المسجد األقصى والقدس تدل على أن اسرائٌل اكتسبت فجؤة
ثقة بالنفس لم تعهدها من قبل.
لذلك علٌنا أال ننخدع بصورة أوباما كوسٌط نزٌه ومتعاطف مع المسلمٌن فإن والءه السرائٌل
ومع طموحاتها .وعلٌنا أن نتذكر أنه إذا كان تم توظٌف أوباما لٌكون واجهة لمشروع ٌجتذب
تؤٌٌد المجتمع األسود فً شٌكاغو بسبب لونه ،فإنه لٌس من المستبعد أبدا أن ٌكون هناك من
ٌظن أن خلفٌة أوباما الثقافٌة التً تنطوي على صلة واهٌة بالمسلمٌن ٌمكن أن تجعله مقبوال لدى
المسلمٌن لتمرٌر مخطط أخذ المسجد األقصى منهم نهائٌا.
ما الذي ٌنبغً أن ٌفعله المسلمون؟
أوالٌ ،جب أال ننخدع بالخرافة التً تصور أوباما كرسول سالم ،وعلٌنا أن نركز على الدروس
المستفادة من تجربة أوباما كواجهة لكوفمان (كٌلمان ) .ومن الممكن أن ٌكون أوباما أكثر
إضرارا بالمسلمٌن من سلفه.
ثانٌا ،علٌنا أن نعلن بوضوح أننا لن نصدق الدعاٌة األمرٌكٌة حول وجود تباٌن وخالف بٌن
اإلدارة األمرٌكٌة واسرائٌل وال مزاعم عجز اإلدارة األمرٌكٌة عن إقناع اسرائٌل طالما ظل
الدعم المالً والعسكري األمرٌكً السرائٌل متواصال  .فالوالٌات المتحدة تطبق عقوبات على
دول عدٌدة تعارض السٌاسات األمرٌكٌة مثل سورٌا ،كورٌا الشمالٌة ،بٌالروس ،بورما،
السودان ،إٌران ،وإلى آخر القائمة الطوٌلة من العقوبات األمرٌكٌة .وفقط عندما تطبق الوالٌات
األمرٌكٌة عقوبات على اسرائٌل جراء جرائم ها ضد الفلسطٌنٌٌن ٌمكننا أن نبحث فً عجز
أمرٌكا عن إقناع اسرائٌل أو وجود حالف بٌنهما  .أما فً الوقت الحالً فإننا ال نرى إال التنسٌق
واالنسجام بٌن اإلدارة األمرٌكٌة واسرائٌل وخٌر دلٌل على ذلك تحالفهما فً الضغط من أجل
تؤجٌل مناقشة تقرٌر غولدستون فً األمم المتح دة .ولم ٌكتف أوباما بذلك بل صوتت إدارته ضد
القرار ولصالح إسرائٌل .ثم حاول أوباما االلتفاف بخفة على "التجمٌد الكامل لالستٌطان".
هذان مثاالن من بٌن قائمة طوٌلة للخدع والحٌل الموجهة ض د المسلمٌن من خالل سٌاسة
التضلٌل والكالم القابل ألكثر من تؤوٌل  .وبالطبع ٌرٌدون من العرب التخلً عن مطلب "تجمٌد
االستٌطان" وأن ٌقٌموا تعاونا اقتصادٌا وعالقات تجارٌة فً مجال االتصاالت مع اسرائٌل .
والسبب وراء ذلك هو االعتقاد بؤنه إذا شعر الناس أن أمورهم المعٌش ٌة أصبحت على المحك
فإنهم سٌتساهلون فً أي موضوع (كتساهل الشعب األمرٌكً بتقدٌم  700ملٌار لبنوك ذات

إدارات مشبوهة ) .فإذا أصبح العالم العربً معتمدا على اسرائٌل اقتصادٌا وتكنولوجٌا فإنه
سٌكون لدٌهم حافز للتساهل حول المسجد األقصى حتى ٌستولً علٌه االسرائٌلٌون نهائٌا.
إن نتٌجة التصوٌت على تقرٌر غولدستون ٌوم 2009/11/5هً سبب كاف لكل الدول العربٌة
واإلسالمٌة لتعلن سٌاسة موحدة لعدم التعاون مع الدول الثمانٌة عشرة التً صوتت ضد القرار
بما فٌها الوال ٌات المتحدة( .علما أن وزٌر الخارجٌة البرٌطانً تعهد فً رسالة لمجلس الزعماء
الٌهود فً برٌطانٌا بتارٌخ  2009/11/5بالعمل على تبنً قرار فً األمم المتحدة ال ي دعم
تقرٌر غولدستون) .وقد امتنعت برٌطانٌا مع بعض الدول األوروبٌة عن التصوٌت ،وهذه هً
الدول نفسها التً قلما توفر مناسبة إلعطاء المسلمٌن دروسا فً حقوق اإلنسان بقصد الطعن فً
اإلسالم والقرآن ،أما عندما تعلق األمر بؤفعال اسرائٌل فً غزة ،ابتلعت هذه الدول ألسنتها فجؤة.
ماذا سٌقول أطفال غزة الذٌن شوهتهم القنابل الفوسفورٌة عن هذا الموقف عندما ٌكبرون؟
ثالثا ،إذا استمرت االعتداءات على الهوٌة اإلسالمٌة للقدس الشرٌف ولم ٌحصل تجمٌد
االستٌطان فإن على الشعوب اإلسالمٌة أن تطالب حكوماتها بتجمٌد التعاون الثنائً مع نظام
أوباما  .وبدال من تصرٌحات التحذٌر على الحكومات االسالمٌة أن تفرض مواعٌد قصوى
وتلتزم بها ،فعلٌنا أن نهلن أنه إما أن تجمد اسرائٌل االستٌطان واالعتداءات على المسجد
األقصى وإما أن ٌقوم السملمون باتجمٌد على طرٌقتهم – فنقوم بتجمٌد التعاون األمنً ،وتجمٌد
العقود التجارٌة ،وااللتزامات الخاصة بمجموعة العشرٌن الكبار ،ومساهماتنا فً صندوق النقد
الدولً ،وهكذا .عندها فقط سٌبدأ العالم بالتفكٌر ملٌا وعقالنٌا  .فً الواقع إن عبارة أفٌنً السابقة
حٌث قال إن علماء مسلمٌن "حول العالم اإلسالمً دعوا الملٌار ونصف الملٌار مسلم للنهوض
دفاعا عن األماكن المقدسة ( .ولم ٌحدث شًءٌ ").نبغً أن تجعلنا نخجل  .وهنا علٌنا أن نكرر
دعوات العلماء المسلمٌن حتى ٌعلن المسلمون بصوت واحد أن للمسجد األقصى م كانة عظٌمة
فً قلب كل مسلم.
رابعا ،هناك حاجة لحركة عالمٌة لتنظٌم فعالٌات وأنشطة منتظمة فً كل مدن العالم الرئٌسٌة
طالما ظل التهدٌد للمسجد األقصى قائما  .ومن األهمٌة بمكان أن ٌجدد كل مسلم إٌمانه وٌقٌنه
وأن ٌنبذ كل الدعوات التً تهدف إلى إضعاف الٌقٌن بالقرآن  .وأود أن أذكر أولئك المسلمٌن
الذٌن ٌوصفون بالمفكرٌن وٌنادون بعدم التمسك بقدسٌة القرآن والٌقٌن فٌه بؤنهم ٌنجرون وراء
االعتداء على المسجد األقصى ،وفً كل مرة ٌنادي فٌها "حداثً " أو "إصالحً " بترك الحكمة
المنقولة عبر  1400عام واعتناق الشك حول القرآن والحدٌث فإن قل وب األعداء تخفق طربا
وتفاإال بؤن خططهم تحقق تقدما كبٌرا.
خامساٌ ،جب أن نعً دائما أن المسجد األقصى ال ٌمكن إنقاذه إال بمشٌئة هللا سبحانه وتعالى وقد
وعدنا هللا بذلك .ولنتذكر أن أحد المفسرٌن وهو أبو الحكم األندلسً أشار فً سنة  522هجرٌة
إلى أن المسجد األقصى سٌحرر من الصلٌبٌٌن بعد  60عاما استنادا إلى تفسٌره لفواتح سورة
الروم كما ذكر ابن كثٌر فً البداٌة والنهاٌة  .وبالفعل تم تحرٌر المسجد األقصى سنة 583
هجرٌة .وعلٌنا أن نستفٌد من ذلك أننا أمة صابرة وال تفقد الٌقٌن بربها ووعده  .وأننا نسعى
لالقتداء بخاتم النبٌٌن الم بعوث رحمة للعالمٌن ،وإن إٌماننا وسلوكنا قائمان على الحكمة المستمدة
من تلك الرحمة .فنحن ال نهدف إلى بث النزاع ونشر الدمار فً العالم ونتطلع إلى أن ٌبادل
هإالء الذٌن ٌتبوءون المسإولٌة تسامحنا بالعدالة وأال ٌفسروه إهماال أو المباالة بالمسجد
األقصى.
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