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األك ـب ــر عـ ــددًا واألك ـث ــر ث ــوري ــة ف ــي املـجـتـمــع،
ألنها شكلت – ومــا زالــت  -خــزان الفدائيني
واملناضلني.
سـ ـ ــاد اعـ ـتـ ـق ــاد عـ ـ ــام ل ـب ـض ــع سـ ـ ـن ـ ــوات ،ب ــأن
االنـقـســام قــائــم بــن بــرنــامـجــن فــي الحركة
السياسية الفلسطينية :برنامج التسوية،
واملفاوضات حياة ،ووهم الدولة .وبرنامج
امل ـقــاومــة املـلـتــزم بــالـكـفــاح املـسـلــح لتحرير
فـ ـلـ ـسـ ـط ــن ،والـ ـ ـ ــرافـ ـ ـ ــض لـ ـنـ ـه ــج الـ ـتـ ـف ــري ــط
والتنازالت .لكن الصراع على وهم السلطة،
ب ــن ال ـقــوتــن األك ـب ــر «ف ـتــح وح ـم ــاس» دفــع
ب ــاألخـ ـي ــرة إلـ ــى ال ـت ـم ـســك ب ــامل ـك ــاس ــب ال ـتــي
حققتها داخل قطاع غزة ،والتفرد بالهيمنة
والـسـيـطــرة فــي ظــل وضــع محلي وإقليمي

يتجه نحو االعتراف بكيان العدو ،باعتباره
ً
«مكونًا فاعال باإلقليم» .لهذا بدأت حماس
بــالـبـحــث ،م ــن خ ــال الــوس ـطــاء اإلقـلـيـمـيــن
والـ ــدول ـ ـيـ ــن ،عـ ــن م ـ ـخـ ــارج ل ــرف ــع ال ـح ـصــار
والـقـبــول بـهــا فــي عـضــويــة ن ــادي الباحثني
ع ــن «االسـ ـتـ ـق ــرار والـ ـ ـس ـ ــام» .هـ ــذا ال ـتــوجــه
تطلب التكيف مع لغة االعتدال التي يسعى
البعض لتسييدها وتعميمها فــي ظــل ما
سمي «الــربـيــع الـعــربــي» ال ــذي انـخــرطــت به
ح ـمــاس م ــن دون ح ـســاب مل ـصــالــح الـشـعــب
واملـ ـق ــاوم ــة ،وبـتـنـكــر س ــاف ــر لـحـلـفــائـهــا .كل
ذلــك تطلب من الحركة تنفيذ سلوك جديد
عـلــى األرض يـعـمــل عـلــى «ض ـبــط البندقية
وال ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــاروخ وت ــوجـ ـيـ ـهـ ـهـ ـم ــا ب ـ ـمـ ــا ي ـخ ــدم
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لم يتأخر الشعب العربي الفلسطيني في امتصاص صدمة النكبة اجتماعيًا واقتصاديًا (األناضول)

امل ـص ـل ـحــة ال ـع ـل ـيــا ل ـل ـش ـع ــب!» .هـ ــذا ال ـســاح
ال ــذي استعملته حـمــاس بكفاءة عالية مع
الـعــديــد مــن الفصائل ،فــي صــد وإفـشــال كل
االع ـت ــداءات الوحشية الـتــي قــام بها جيش
العدو خالل السنوات األخيرة.
ل ـق ــد أصـ ـ ــاب ت ـع ـب ـيــر /ت ــوص ـي ــف ،ال ــوح ــدة-
ك ـمــا امل ـص ـط ـلــح امل ـ ـتـ ــداول ع ــن امل ـص ــال ـح ــة!!-
واالنـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ـس ـ ـ ــام ،م ـ ــن ال ـ ـت ـ ـبـ ــريـ ــر والـ ـتـ ـفـ ـسـ ـي ــر
الـتـضـلـيـلــي ،م ــا ل ـحــق بـتـعـبـيــر /مـصـطـلــح:
الـ ـ ـحـ ـ ـق ـ ــوق الـ ــوط ـ ـن ـ ـيـ ــة ال ـ ـثـ ــاب ـ ـتـ ــة ل ـل ـش ـع ــب
الفلسطيني .إن أي وحدة وطنية حقيقية ال
تبنى وتـقــام بــن الوطنيني الذين
يمكن أن
ُ َ
ي ـقــات ـلــون امل ـســت ـع ـمــر لــوط ـن ـهــم ،والـ ـح ــراس
األمـنـيــن لـكـيــانــه ومـسـتــوطـنـيــه ،املرتهنني
لحكومة العدو.

برنامج النضال الوطني راهنًا
على الــرغــم مما أحــدثــه «ات ـفــاق أوسـلــو»مــن
ن ـك ـب ــة ج ـ ــدي ـ ــدة لـ ـلـ ـشـ ـع ــب ،انـ ـعـ ـكـ ـس ــت ع ـلــى
ال ـح ـي ــاة ال ـس ـي ــاس ـي ــة واالجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــة ،وف ــي
القلب منها ،النضال الوطني الفلسطيني
ضـ ــد الـ ـ ـغ ـ ــزاة امل ـح ـت ـل ــن .وهـ ـ ــو مـ ــا تــوضــح
فـ ــي نـ ـه ــج وم ـ ـمـ ــارسـ ــات ال ـ ـقـ ــوى امل ـه ـي ـم ـنــة
ب ـم ـحــاوالت ـهــا امل ـس ـت ـمــرة لـتــدمـيــر مـنـظــومــة
قـيــم ال ـت ـحــرر وأخــاق ـهــا وأدوات ـ ـهـ ــا ،فكانت
مـ ـعـ ـسـ ـك ــرات الـ ـت ــأهـ ـي ــل لـ ـ ـ ـ ــأدوات ال ـق ـم ـع ـيــة
ولعناصر التنسيق األمني .أما في الجانب
االقتصادي/االجتماعي ،فقد انهمك حماة
ال ـن ـيــول ـي ـبــرال ـيــة وال ـت ـب ـع ـي ــة ،ع ـل ــى تـحــويــل
امل ــواط ــن/ة  ،إلــى رهينة لــدى الـبـنــوك تحت
دع ـ ـ ــاوى وش ـ ـ ــروط «الـ ـحـ ـي ــاة االس ـت ـهــاك ـيــة
والرفاهية» الكاذبة.
في ظل انسداد األفق السياسي والتفاوضي
أمام قيادة السلطة واملنظمة رغم التزاماتها
بكل بنود اتفاق أوسلو ،خاصة ،ضبط األمن
«حـمــايــة ال ـعــدو» وقـمــع ومــاحـقــة واعـتـقــال
امل ـق ــاوم ــن ،امل ـت ــراف ــق م ــع ال ــزي ــادة ف ــي بـنــاء
املستعمرات ووحشية قطعان املستوطنني
وقــوات االحتالل العسكرية ،انفجرت الهبة
ال ـش ـع ـب ـيــة الـ ـت ــي ش ـك ـلــت ان ـت ـف ــاض ــة ش ـبــاب
ال ـقــدس ،ديـنــامـيــاتـهــا الـيــومـيــة ،فــي تطوير
جــديــد ألســال ـيــب املــواج ـهــة واالش ـت ـب ــاك مع
ال ـع ــدو ،وف ــي الـتــأكـيــد عـلــى رف ــض سياسة
«امل ـ ـ ـفـ ـ ــاوضـ ـ ــات حـ ـ ـي ـ ــاة» والـ ـتـ ـمـ ـس ــك ب ـن ـهــج
«امل ـقــاومــة هــي ال ـح ـيــاة» .وإذا كــانــت الكتلة
الـشـبــابـيــة الـكـبــرى الـتــي ق ــادت املــواج ـهــات،
خــارج األطــر التنظيمية للفصائل والقوى،
فإنها في ذات الوقت الذي كانت عابرة لها،
وخارج توجيهاتها ،عجزت عن بناء أطرها
وتنظيمها،على الرغم مما شكتله ووفرته،
شبكات الـتــواصــل االجـتـمــاعــي مــن تواصل
سريع بــن الشباب والـشــابــات فــي ساحات
املواجهة.
إن التراجع الــواضــح في حجم التظاهرات،
وعـ ـ ــدد نـ ـق ــاط االشـ ـتـ ـب ــاك فـ ــي ه ـ ــذه امل ــوج ــة
االنتفاضية ،ال يعود فقط ،لوحشية القمع
العسكري للعدو ،وال لعدم مشاركة قطاعات
واسعة بهذه املوجة ،بل للدور املشبوه الذي
تـقــوم بــه مــؤسـســات السلطة الفلسطينية،
باعتراف قياداتها السياسية واألمنية في
قمع وتهدئة الشارع.
ً
إن ج ـيــا بـكــامـلــه يـتـقــدم ص ـفــوف املــواجـهــة

باملعروف والنهي عن املنكر.
الناقض الثاني :من يؤمن بشفاعة األولياء،
فــي حــن يــذهــب أهــل السنة والجماعة إلى
أن املالئكة والنبيني والصالحني يشفعون
يوم القيامة.
ال ـ ـنـ ــاقـ ــض الـ ـ ـث ـ ــال ـ ــث :م ـ ــن يـ ـصـ ـح ــح م ــذه ــب
املـ ـش ــرك ــن ،وي ـ ـقـ ــول إن م ــذه ـب ـه ــم صـحـيــح
يـكــون كــاف ـرًا ،ويــدخــل ضمن ذلــك مــن يدعو
إلــى التقارب بني األديــان أو الحوار بينها.
فــاملـسـلــم ي ـف ـتــرض أن ُي ـب ـطــل ه ــذه األديـ ــان
ويحاججهم وينقضهم ،بــدل أن يتفهمهم
ويـ ـتـ ـق ــارب م ـع ـه ــم .وال أحـ ــد م ــن املـسـلـمــن
ي ـع ـت ـبــر أن دعـ ـ ــوة ال ـ ـحـ ــوار وال ـ ـت ـ ـقـ ــارب مــع
امل ــذاه ــب واألدي ـ ـ ــان دعـ ــوة دون ـه ــا الـتـكـفـيــر
واالرتداد.
ال ـنــاقــض ال ــراب ــع :اإلعـ ـج ــاب بــالـتـشــريـعــات
الدنيوية والقوانني الوضعية ،وتفضيلها.
بـمـعـنــى أنـ ــك ب ـم ـجــرد أن ت ـك ــون ق ــد دعـيــت

ل ـلــدولــة املــدن ـيــة فــأنــت فـضـلــت غـيــر الـهــدى
الـنـبــوي ،ورف ـضــت الـتـشــريــع اإلل ـهــي ،فأنت
كافر.
ال ـن ــاق ــض الـ ـخ ــام ــس :أن ت ـب ـغــض أو ت ـكــره
أحكامًا شرعية أو معامالت شرعية ،مثل
إع ـفــاء اللحية أو األح ـكــام املتعلقة بــاملــرأة
ً
والـحـجــاب ،أو أن تتبنى مـثــا آراء تتعلق
ب ــأح ـك ــام وض ـع ـي ــة بـ ــاملـ ــرأة ،أو ت ـشــري ـعــات
دول ـي ــة تـخــالــف الـشــريـعــة اإلس ــام ـي ــة .هــذه
كلها تدخل في هذا الناقض.
ال ـ ـنـ ــاقـ ــض الـ ـ ـ ـس ـ ـ ــادس :أن ُي ـ ـشـ ــم مـ ـن ــك أن ــك
ت ـس ـت ـه ــزئ ب ــال ـن ـب ــي أو بـ ـش ــيء م ــن س ـن ـتــه،
أو مــن صحابته ،أو مــن أحـكــامــه .فكل ذلك
ُي ّ
عد ناقضًا من نواقض اإلسالم ،ويخرجك
ّ
مـ ــن اإلسـ ـ ـ ــام إل ـ ــى الـ ـكـ ـف ــر .والـ ـتـ ـع ــس ــف فــي
ف ـهــم االس ـت ـه ــزاء ب ــاب واسـ ــع ف ــي األدب ـي ــات
ً
الوهابية ،وال تجد له مثيال عند أهل السنة
والجماعة إال ما شذ.

النواقض هي
التي تبطل
إسالمك،
فتخرجك من
دائرة اإلسالم
إلى دائرة الكفر

ال ـنــاقــض ال ـســابــع :أع ـم ــال ال ـس ـيــرك والـلـهــو
واأللـ ـ ـع ـ ــاب الـ ـسـ ـح ــري ــة ،ألنـ ـه ــا مـ ــن ال ـس ـحــر
والصرف.
الـنــاقــض الـثــامــن :إظ ـهــار امل ــودة لـلـكـفــار ،أو
التشبه بهم ،أو اتباعهم ،أو التقرب منهم
أو االحتفال بمناسباتهم الدينية كأعياد
امليالد.
الـنــاقــض ال ـتــاســع :مــن يعتقد أن الشريعة
ت ــاريـ ـخـ ـي ــة ،واألحـ ـ ـك ـ ــام م ــرت ـب ـط ــة بــزم ـن ـهــا،
ويمكن التخلي عنها في الحاضر.
ّ
الناقض العاشر :االنصراف عن تعلم الدين
والتفقه فـيــه .وه ــذا ينطبق على الرافضة،
والـصــوفـيــة ،والـقـبــوريــة ،وغـيــرهــم .بحسب
محمد بن عبد الــوهــاب ،ال فــرق بني جميع
هذه النواقض ،بني الهازل والجاد والخائف.
فجميعها أبواب جهنم في اآلخر بقوة الله
وقدرته وفي الدنيا ،بقوة السلطة الوهابية
ّ
وقدرة الدولة التي سجنت عشرات الكتاب
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واالش ـت ـب ــاك ،كـشـهــداء أح ـي ــاء ،يـحـتــاج منا،
اله ـت ـمــام ومـتــابـعــة ودعـ ــم ،م ــن أج ــل خـلــق/
ب ـن ــاء ،ق ـي ــادات م ــن ذات الـكـتـلــة والـشــريـحــة
االج ـ ـت ـ ـمـ ــاع ـ ـيـ ــة .ألن عـ ـ ـ ـ ــددًا مـ ـ ــن «الـ ـنـ ـخ ــب
وال ـق ـيــادات» لــم تسقط فـقــط فــي انخراطها
ب ـم ـش ــروع ال ـت ـب ـع ـيــة ،م ــن خـ ــال مــؤس ـســات
السلطة ،أو املنظمات غير الحكومية «اإلن
جــي أوز» ق ــوى الـتـخــريــب الـنــاعـمــة ،بــل في
وقــاح ـت ـهــا امل ـك ـشــوفــة الس ـت ــدخ ــال الـهــزيـمــة
عـبــر مـشــاركـتـهــا ف ــي مــؤت ـمــرات ونـشــاطــات
امل ــؤسـ ـس ــات ال ـع ـس ـك ــري ــة واالس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة
لـ ـلـ ـع ــدو ال ـص ـه ـي ــون ــي (م ــؤتـ ـم ــر هــرت ـس ـل ـيــا
نموذجًا).

المبادئ
ـ فلسطني ،جزء طبيعي وأساسي من الوطن
ال ـعــربــي ،وشـعـبـهــا ينتمي لــأمــة الـعــربـيــة،
وهو أحد مكوناتها ،وقد ساهم مع أشقائه
بـ ــدور بـ ــارز ومـتـمـيــز ف ــي الـنـهـضــة الـفـكــريــة
والعلمية والسياسية التي عرفتها األمــة،
وما زالت تسعى لتطويرها.
ـ الشعب العربي الفلسطيني في كل مناطق
تواجده وانتشاره ،داخل فلسطني املنكوبة
باحتاللي  1948و ،1967واح ـ ٌـد ُمـ َـوحــد في
نـضــالــه ضــد امل ـش ــروع الـصـهـيــونــي وكيانه
االس ـ ـت ـ ـع ـ ـمـ ــاري ال ـ ـفـ ــاشـ ــي وم ـس ـت ـع ـم ــرات ــه،
بالكفاح املسلح والجماهيري ،وكل أشكال
النضال التي يبتدعها شعبنا في مسيرته
ع ـلــى ط ــري ــق تـحـقـيــق أه ــداف ــه ف ــي الـتـحــريــر
وع ــودة الالجئني ملدنهم وقــراهــم وبيوتهم
وممتلكاتهم.
ـ اقتالع وطــرد الشعب العربي الفلسطيني
بــاملـجــازر واملــذابــح مــن أرض ــه ،أدت لتواجد
مــؤقــت ل ـجــزء مـنــه ف ــي ال ـعــديــد م ــن األق ـطــار
ال ـع ــرب ـي ــة ،ي ـع ـمــل م ــن أجـ ــل ع ــودت ــه لــوط ـنــه،
راف ـ ـضـ ــا كـ ــل أش ـ ـكـ ــال الـ ـت ــوط ــن .ل ـ ـهـ ــذا ،ف ــإن
ال ـح ـكــومــات والـجـمــاهـيــر الـعــربـيــة مطالبة
بـتــوفـيــر أف ـضــل ال ـظ ــروف إلقــام ـتــه ،ليعيش
ب ـك ــرام ــة ،داخـ ــل امل ـخ ـي ـمــات وخ ــارج ـه ــا .ألن
ب ـعــض ال ـج ـه ــات امل ـش ـب ــوه ــة ،ت ـع ـمــل بشكل
م ـن ـه ـج ــي عـ ـل ــى «شـ ـيـ ـطـ ـن ــة» ال ـف ـل ـس ـط ـي ـنــي
ومعاداته ونبذه.
ـ ـ إن ض ــرورة وح ــدة أداة املـقــاومــة فــي إطــار
جـ ـبـ ـه ــوي ت ـت ـط ـل ــب إعـ ـ ـ ـ ــادة ب ـ ـنـ ــاء وه ـي ـك ـلــة
م.ت.ف عـلــى أس ــس ديـمـقــراطـيــة ثــوريــة :في
ات ـخ ــاذ الـ ـق ــرار ،واحـ ـت ــرام امل ــؤس ـس ــات ،وفــي
االعـتـمــاد عـلــى الـشـعــب ،بــإجــراء انتخابات
حقيقية وشفافة توفرها شبكات االتصال
ال ـح ــدي ـث ــة ،وفـ ــي م ـكــاش ـف ـتــه ب ـك ــل م ــا يـمــس
قضيته الوطنية .لكن تحقيق تلك الوحدة
يرتبط بسحب شرعية كل من تنازل وفرط
بــأي مــن الحقوق الوطنية الثابتة للشعب
الفلسطيني ،ومحاكمته.
ـ ـ إن ان ـت ـصــار ن ـهــج امل ـق ــاوم ــة ف ــي فلسطني،
ً
م ــرتـ ـب ــط عـ ـض ــوي ــا ب ـع ـم ـق ــه ال ـ ـعـ ــربـ ــي ،أوال
واإلسـ ــامـ ــي الـ ـتـ ـح ــرري /ال ـج ـه ــادي ثــانـيــا،
واألممي /اإلنساني املناهض للصهيونية
واإلمبريالية والعنصرية ،ثالثًا.
(ورقة قدمت لورشة عمل حوارية – بحثية
في دمشق ،دعا إليها مركز الصمود العربي
قبل أسبوعني)
* كاتب فلسطيني

والـسـيــاسـيــن واملـفـكــريــن وأص ـح ــاب ال ــرأي
بحجج هــذه الـنــواقــض .فيجعل كــل ناقض
مــن هــذه الـنــواقــض فــي تطبيقاته العملية
الوهابية فرقة شــاذة عن الخط العام ألهل
السنة والجماعة .ولتكون ضمن هذا الخط،
فإنها ال تحتاج إلــى حملة عــاقــات عامة،
وال إل ـ ــى حـ ـم ــات ح ـ ــزم ص ـح ــاف ـي ــة ل ـت ـكــون
مــن أهــل السنة والـجـمــاعــة ،بــل تحتاج إلى
مراجعة ذاتها ودعوتها (دعــوة محمد بن
ع ـبــد ال ــوه ــاب) ال ـت ــي ت ـحــال ـفــت مـعـهــا على
قاعدة «الدم بالدم والهدم بالهدم» ،لتجعل
الـقــاعــدة الـفـكــر بــالـفـكــر ،لتتمكن مــن إنـتــاج
نسخة منقحة من الدم والعنف الذي هدمت
ب ــه عــاق ـت ـهــا م ــع أهـ ــل ال ـس ـن ــة وال ـج ـم ــاع ــة،
وأرادت أن تـنـصــب نـفـسـهــا نــاطـقــا مـتـفــردًا
باسمهم ،يــأتـمــرون بــأمــرهــا ويستجيبون
لغضبها.
* كاتب بحريني

