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محمد العبد الله *
اسـ ـتـ ـط ــاع الـ ـشـ ـع ــب الـ ـع ــرب ــي ال ـف ـل ـس ـط ـي ـنــي
أن ي ـب ـلــور شـخـصـيـتــه الــوط ـن ـيــة والـقــومـيــة
م ــن خ ــال ان ـخــراطــه ف ــي م ـيــاديــن املــواجـهــة
الـ ـبـ ـط ــولـ ـي ــة مـ ـ ــع املـ ـ ـ ـش ـ ـ ــروع اإلم ـ ـبـ ــريـ ــالـ ــي-
الـصـهـيــونــي مـنــذ أن بـ ــدأت عــواص ـفــه تهب
ع ـل ــى الـ ــوطـ ــن الـ ـع ــرب ــي م ـن ــذ أواخـ ـ ـ ــر ال ـق ــرن
الـثــامــن ع ـشــر .وق ــد بــذلــت اإلمـبــراطــوريـتــن
االستعماريتني «البريطانية والفرنسية»
جهدًا واضحًا في محاوالت تجزئة الوطن
العربي ،وفي التنظير والعمل على تسهيل
وص ـ ــول كـتـلــة ب ـشــريــة غــري ـبــة ومـسـتـجـلـبــة
لفلسطني ،لتكون حاجز الفصل بني مشرق
الـ ــوطـ ــن الـ ـع ــرب ــي ومـ ـغ ــرب ــه .وق ـ ــد س ــاع ــدت
األوضـ ــاع الـتــي نـشــأت عــن ال ـحــرب العاملية
األولى وانهيار الدولة العثمانية ،باإلسراع
لتنفيذ مخططات الدول االستعمارية التي
عملت عـلــى شــرعـنــة وتــرسـيــم مخططاتها
اإلجرامية بإعالن اتفاق سايكس -بيكو في
عام  ،1916وصدور وعد بلفور في عام 1917
الــذي أســس لقيام «وطــن قومي لليهود في
فلسطني».
ان ـق ـض ــت أكـ ـث ــر مـ ــن م ــائ ــة عـ ـ ــام ع ـل ــى ط ــرح
ت ـلــك امل ـخ ـط ـطــات والـ ـب ــدء ب ـت ـن ـف ـيــذهــا .وفــي
مواجهتها ،بدأ الشعب العربي الفلسطيني
مقاومته الباسلة منذ أن دنست أقدام الغزاة
امل ـس ـت ـع ـمــريــن ت ـ ــراب وطـ ـن ــه .ل ـكــن ال ـتــواطــؤ
االس ـ ـت ـ ـع ـ ـمـ ــاري وال ـ ــدع ـ ــم الـ ـه ــائ ــل ل ـل ـحــركــة
ال ـي ـهــودي ــة-ال ـص ـه ـيــون ـي ــة ب ــامل ــال وال ـس ــاح
والخبرات ،والدور القذر الذي لعبته أنظمة
الـتـبـعـيــة وال ـت ـخ ـلــف والــرج ـع ـيــة املـتــواطـئــة
مـ ــع امل ـس ـت ـع ـمــريــن فـ ــي الـ ـت ــآم ــر ع ـل ــى ك ـفــاح
ال ـش ـعــب الـفـلـسـطـيـنــي ،و»وس ـط ـي ــة» بعض
الـ ـقـ ـي ــادات االق ـط ــاع ـي ــة ف ــي ف ـل ـس ـطــن ال ـتــي
صدقت وعــود دولــة االن ـتــداب ،حفاظًا على
موقعها االقتصادي واالجتماعي ،وضعف
البنية التنظيمية وقـلــة ال ـســاح والـخـبــرة
الـعـسـكــريــة -رغ ــم الـتـضـحـيــات األس ـطــوريــة
ل ـل ـم ـق ــات ـل ــن ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـي ــن وال ـ ـع ـ ــرب فــي
م ــواج ـه ــة ع ـص ــاب ــات ال ـي ـه ــود ال ـص ـهــاي ـنــة-
أدى إل ــى اح ـتــال ال ـجــزء األك ـبــر مــن الــوطــن
الفلسطيني عام ْ 1948وحدوث النكبة ،مما
َ
تــرتــب عـلــى ذل ــك ،ت ـ َـع ـ ُـرض الـشـعــب الـعــربــي
الـفـلـسـطـيـنــي لـلـتـبــديــد وال ـت ـه ـم ـيــش ،بفعل
عمليات القتل والطرد والتهجير املنهجية.
وقــد أدى كــل ذلــك لـحــرمــان هــذا الشعب من
بناء كيانه الوطني على ما تبقى من أرض
وطنه ،حيث ضمت الضفة الغربية لألردن
ف ــي اعـ ــام  ،1951ووضـ ــع ق ـط ــاع غ ــزة تحت
اإلدارة-الوصاية املصرية.

منظمة التحرير الفلسطينية
ل ــم ي ـت ــأخ ــر ال ـش ـع ــب ال ـع ــرب ــي الـفـلـسـطـيـنــي
ف ــي ام ـت ـصــاص صــدمــة ال ـن ـك ـبــة ،اجـتـمــاعـيــا
واقتصاديًا ،واألهم في دراسة واستخالص
«مـعـنــى الـنـكـبــة» .وجـ ــاءت ث ــورة  23تـمــوز-
يــول ـيــو  1952ف ــي م ـص ــر ،لـتـلـهــب امل ـشــاعــر
ال ـقــوم ـيــة وال ــوط ـن ـي ــة والـ ـث ــوري ــة لـ ــدى جــزء
كبير من الالجئني ،خاصة ،أن نظامًا ملكيًا،
تابعًا ،وفاسدًا ،كما هي أسلحته التي قاتل
بـهــا الـجـيــش املـصــري فــي حــرب عــام ،1948

ق ــد س ـقــط ع ـلــى ي ــد مـجـمــوعــة م ــن الـضـبــاط
املصريني .وقد أدت هذه الثورة  -مع عوامل
أخ ـ ـ ــرى -إلـ ــى دفـ ــع عـ ــدد م ــن أبـ ـن ــاء الـشـعــب
ال ــاج ــئ لــال ـت ـحــاق بـ ــاألحـ ــزاب وال ـح ــرك ــات
السياسية العربية واإلســامـيــة .كما اتجه
ج ــزء آخ ــر مـنـهــم ،لتشكيل أط ـ ٍـر خــاصــة بــه،
ب ـنــاء خــايــا مسلحة ملـمــارســة ال ـع ــودة إلــى
فـلـسـطــن ع ــن ط ــري ــق ال ـك ـف ــاح امل ـس ـل ــح .وتــم
كــل ذل ــك فــي مـحــاولــة ام ـتــاك اإلج ــاب ــة على
ســؤال :ما العمل؟ في تلك األوضــاع املركبة
واملتداخلة ،من قبل النظام الرسمي العربي،
مع املحاوالت الفلسطينية الدؤوبة للعمل
م ــن أجـ ــل «اسـ ـ ـت ـ ــرداد  -ت ـح ــري ــر ف ـل ـس ـطــن»،
جــاء اإلع ــان عــن تأسيس منظمة التحرير
الفلسطينية في اجتماعات املؤتمر العربي
الفلسطيني األول املنعقد في مدينة القدس
 1964/ 5/28ال ــذي أعـلــن «املـيـثــاق القومي
الفلسطيني» كبرنامج عمل جــامــع ألبناء
الـشـعــب الـفـلـسـطـيـنــي .عــرب ـيــا ،ج ــاء انـعـقــاد
م ــؤت ـم ــر ال ـق ـم ــة الـ ـع ــرب ــي األول فـ ــي مــدي ـنــة
االسكندرية في شهر أيلول /سبتمبر عام
 1964ليعطي للخطوة الفلسطينية املنطلقة
ق ـب ــل أرب ـ ـعـ ــة أش ـ ـهـ ــر ،شــرع ـي ـت ـهــا مـ ــن خ ــال
املصادقة على امليثاق القومي الفلسطيني.
ج ــاء ال ـت ـحــاق املـنـظـمــات الـفــدائـيــة بــالــدورة
الرابعة للمجلس الوطني الفلسطيني عام
 1968لتعديل امليثاق من قومي إلى وطني،
مع التأكيد على أن الشعب الفلسطيني جزء
من األمــة العربية ،وبإضافة مــادة تحدد أن
«الكفاح املسلح هو الطريق الوحيد لتحرير
فلسطني» ،فكان اإلعالن عن تأسيس جيش
التحرير .وقــد ّ
عبر الشعار «اللوغو» الذي
حــددتــه املـنـظـمــة لـلـتـعــريــف بــذاتـهــا (وح ــدة
وطنية ،تعبئة قومية ،تحرير) عن األفكار
واملبادئ التي تضمنها امليثاق.
انقضت أكثر مــن خمسة عقود على إعــان
قيام املنظمة ،وما يوازيها من بدء تشكيل
الخاليا األولــى للكفاح املسلح .لكن حصاد
تـلــك الـسـنــن وم ــا تضمنته م ــن تضحيات
بطولية -مــا زالــت مستمرة إلــى اآلن -شكل
خيبة أمــل بتلك «الـنـخــب» السياسية التي
ت ـ ـنـ ــازل جـ ـ ــزء ك ـب ـي ــر م ـن ـه ــا عـ ــن امل ـن ـط ـل ـقــات
األسـ ــاسـ ـي ــة ل ـب ــرن ــام ــج وأهـ ـ ـ ـ ــداف امل ـق ــاوم ــة
امل ـس ـل ـحــة ،أم ـ ــام وهـ ــم «االع ـ ـتـ ــراف امل ـت ـبــادل
والسالم والدولتني» وهو ما بدأ عام 1974
بما سمي البرنامج املرحلي ،مرورًا باتفاق
إعالن املبادئ اتفاق أوسلو الكارثي ،وليس
ً
انتهاء باتفاق واشنطن في أيلول /سبتمبر
 .1995وهنا ،ال بد من اإلشارة ملا ترتب على
ان ـع ـقــاد مــؤتـمــر م ــدري ــد ع ــام  1991م ــن بــدء
خـطــوات النظام العربي على طريق تبادل
اآلراء بــال ـج ـلــوس م ــع ال ــوف ــد الـصـهـيــونــي،
مـمــا وف ــر مـظـلــة «أم ـ ــان» لـلـقـيــادة الــرسـمـيــة
الفلسطينية تساعدها على الهرولة باتجاه
الهاوية .إن قيادة املنظمة والسلطة وبعض
ال ـق ــوى ،بــاع ـت ـمــادهــا ات ـف ــاق أوس ـل ــو ،نهجًا
وخ ـطــة ع ـمــل ،بـشـكــل صــريــح أو مـبـطــن من
خ ــال ال ـع ـمــل امل ـش ـتــرك ع ـلــى تــرجـمـتــه على
أرض الـ ــواقـ ــع ،ت ـك ــون ألطـ ــر ق ــد ت ـخ ـلــت عن
برنامج وأهداف حركة التحرر ،قبل تحقيق
االن ـت ـصــار ،وب ـهــذا تـكــون قــد خـســرت ذاتـهــا
ومـبــرر وجــودهــا وأدوات عملها ،وتحولت

ل ـتــابــع ل ـح ـكــومــة وج ـي ــش امل ـح ـت ــل ،م ــا أدى
لتحويل ك ــوادره ــا وأعـضــائـهــا إل ــى رهــائــن
ع ـنــد امل ـح ـت ــل ،أو إلـ ــى مــوظ ـفــن ف ــي دوائـ ــر
ومــؤسـســات وأجـهــزة ،تحمي وجــود العدو
وتسهر على حماية أمنه.

الوحدة واالنقسام

إذا كـ ــان اتـ ـف ــاق أوسـ ـل ــو ق ــد ف ـ ّـج ــر انـقـســامــا
فـلـسـطـيـنـيــا وع ــرب ـي ــا واسـ ـع ــا ،فـ ــإن ال ـحــالــة
ً
الـفـلـسـطـيـنـيــة ق ــد شـ ـه ــدت ت ـص ــدع ــا ه ــائ ــا
أدى إلــى بــروز فالق حــاد ،ليس بــن القوى
الـسـيــاسـيــة ف ـقــط ،ب ــل ،داخـ ــل ع ــدة فـصــائــل،
نــاهـيــك عـمــا أص ــاب املـجـتـمــع الفلسطيني.
لقد أقــرت «القيادة الرسمية الفلسطينية»

بـقـبــولـهــا ذلـ ــك االتـ ـف ــاق ال ـك ــارث ــي بـشــرعـيــة
الـ ـ ـكـ ـ ـي ـ ــان ،أي اع ـ ـتـ ــرفـ ــت بـ ـ ــوجـ ـ ــود ع ــدوه ــا
ال ـت ــاري ـخ ــي ،وب ـس ــردي ـت ــه /روايـ ـت ــه ال ـكــاذبــة
واملختلقة واملزورة عن كونه «صاحب الحق
بفلسطني» ،وبــأن الحركة الصهيونية هي
«حركة تحررية قومية للشعب اليهودي».
إن أم الكبائر التي ارتكبها من وقع وشرعن
االتـفــاق ،كانت بإسقاطه الالجئني وحقهم
في العودة لبيوتهم وممتلكاتهم في مدنهم
وقراهم .وتبرز خطورة الخطوة ،لكون حركة
التحرر الوطني الفلسطينية ،التي يشكل
ال ــاج ـئ ــون أسـ ــاس بـنـيـتـهــا ،وأداة تحقيق
هدفهم :العودة للوطن قد تم التخلي عنها،
خاصة ،بما تشكله الكتلة البشرية الالجئة،

ُ
عشرة أسباب تخرج الوهابية من أهل السنة والجماعة
علي الديري *
ل ـق ــد أخ ـ ـ ــرج م ــؤت ـم ــر (م ـ ــن هـ ــم أه ـ ــل ال ـس ـنــة
والـ ـجـ ـم ــاع ــة؟) ،والـ ـ ــذي ع ـقــد ف ــي الـعــاصـمــة
الشيشانية غــروزنــي ،الــوهــابـيــة مــن قائمة
أهــل السنة والـجـمــاعــة .ومـنــذ ص ــدور بيان
املؤتمر ،والجهاز اإلعالمي للمملكة العربية
ال ـس ـعــوديــة يـشـعــر أن ــه ،وألول مـ ـ ّـرة ،يـجــرع
من ذات كأس السم القاتل ،الــذي يتفنن في
صناعته وإذاقته لغيره ،وهو سم اإلقصاء
وعدم االعتراف ،والتكفير.
ّ
أظ ـ ــن أن ع ـل ــى «ه ـي ـئ ــة كـ ـب ــار ال ـع ـل ـم ــاء فــي
األس ـبــاب التي
اُلـسـعــوديــة» أن تـتــأمــل فــي ُ ّ
السنة والجماعة،
تخرج الوهابية من أهل
ً
لـتـعـيــد إن ـت ــاج نـسـخــة أك ـثــر اعـ ـت ــداال منها
ووس ـط ـي ــة .ف ــاألس ـب ــاب ال ـت ــي ب ـحــاجــة إلــى
مـ ــراج ـ ـعـ ــة ون ـ ـقـ ــد وتـ ـصـ ـحـ ـي ــح ه ـ ــي ذاتـ ـه ــا
األسـبــاب العشرة التي حــددهــا محمد بن

عبدالوهاب للتكفير.
ّ
وقــد تــولــى شــرح هــذه الـنــواقــض وتوضيح
مـ ــدى تـطـبـيـقـهــا ،ع ـضــو «ال ـل ـج ـنــة الــدائ ـمــة
ل ــإفـ ـت ــاء» وعـ ـض ــو «ه ـي ـئ ــة كـ ـب ــار ال ـع ـل ـمــاء
باململكة السعودية» ،الشيخ صالح الفوزان،
ف ـ ــي كـ ـت ــاب ــه «دروس ف ـ ــي ش ـ ـ ــرح ن ــواق ــض
اإلسـ ــام» .ولـقــد عالجتها فــي فصل خاص
ف ــي ك ـتــابــي ،والـ ــذي سـيـصــدر قــري ـبــا ،تحت
ع ـن ــوان «إل ــه ال ـتــوحــش ال ــوه ــاب ــي» ،وبـ ّـيـنــت
التوظيف السياسي لها في تأسيس الدولة
السعودية األولى.
ّ
يعرف الفوزان النواقض على هذا النحو...« :
ونواقض اإلسالم هي مفسداته ومبطالته،
فمن أسلم وشهد أن ال اله اال الله وأن محمدًا
رســول الـلــه ،فقد ينقض إســامــه وتوحيده
بناقض مــن هــذه الـنــواقــض ،وهــو يــدري أو
ال يدري ،فيكون مرتدًا وفي عداد الكافرين».
ال ـن ــواق ــض إذًا ،ه ــي ال ـت ــي ت ـب ـطــل إس ــام ــك،

ف ـت ـخــرجــك م ــن دائ ـ ـ ــرة اإلس ـ ـ ــام إل ـ ــى دائ ـ ــرة
الكفر ،أو هي التي تنقض شهادة توحيدك.
ّ
مركزيًا
ومعلوم أن التوحيد يمثل موضوعًا
ف ــي خ ـط ــاب مـحـمــد ب ــن ع ـبــد ال ــوه ــاب ،فكل
ش ــيء يـنـقــض مـفـهــومــه ال ـخ ــاص للتوحيد
يعتبر ناقضًا لإلسالم.
ه ـ ـنـ ــاك ع ـ ـشـ ــرة ن ـ ــواق ـ ــض (أس ـ ـ ـبـ ـ ــاب) تـعـمــل
كمقدمات عــامــة ومـطــاطــة إلنـتــاج التكفير،
ينطبق فيها على املسلم حكم الكفر واالرتداد
والخروج من اإلسالم .وقد استخدمت هذه
ّ
متعسف ط ــوال تاريخها،
املـقــدمــات بشكل
ولــم تتعرض ألي نقد داخ ـلــي ،بــل اعتبرت
محددات وتخوم وأصول تفصلها وتميزها
عن بقية املسلمني من أهل السنة والجماعة،
ال ــذي ــن اخ ـت ـل ـف ــوا ف ــي ال ـ ـفـ ــروع (الـ ـفـ ـق ــه) ول ــم
يختلفوا في األصول (العقائد).
إن هـ ــذا االع ـت ـس ــاف ف ــي إنـ ـت ــاج ال ـك ـف ــر ،من
مقدمات عامة ،لن تجده إال عند الوهابية،

وه ــو اع ـت ـســاف وص ــل بـهــا إل ــى ح ــد تكفير
مــن هــم أهــل السنة والـجـمــاعــة ،كــاألشــاعــرة
والصوفية ،وعلماء كثر من الحنابلة ،بلغ
ع ــدده ــم سـتــا وع ـشــريــن ،ب ــن ع ــال ــم ،وفـقـيــه،
وقاض في نجد ،في عصر الدولة السعودية
األولى.
س ــأذك ــر ت ـط ـب ـي ـقــات اع ـت ـب ــرت ف ــي ال ـخ ـطــاب
الوهابي حــاالت للخروج مــن اإلس ــام ،ولم
يعهدها أهل السنة والجماعة كذلك ،أو لم
يبالغوا في اعتساف تطبيق الكفر عليها إال
في حاالت شاذة ألسباب سياسية.
الناقض األول :زيــارة القبور والتبرك بها،
وال ــدع ــاء عـنــدهــا .وق ــد أعـطــى ه ــذا الناقض
حجة شرعية لغزو كــربــاء فــي  ،1802وقد
روت لـنــا الـبـعـثــة الـفــرنـسـيــة فــي تـقــاريــرهــا
فـظــائــع ه ــذا ال ـغ ــزو ،ال ــذي ال ي ـقـ ّـره أح ــد من
أه ــل الـسـنــة وال ـج ـمــاعــة ،ف ــي ح ــن م ــا زال ــت
الوهابية تباركه ،وتعتبره من أعمال األمر

