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محمد حجازي *
اعتبر بعض اإلسالميني أن إسرائيل مشكلة
فرعية نتجت عن مشكلة أصلية ،تمثلت في
س ـقــوط ال ـخــافــة .وأن ــه مــع تطبيق الشريعة
وقيام حكم الله تكون فلسطني وجــدت الحل
املـنــاســب ،وق ــد غـفــل أص ـحــاب ه ــذا الـ ــرأي ،عن
فهم األبـعــاد الكاملة لــوجــود إســرائـيــل ،التي
هي تجسيد للمشروع الغربي االستعماري،
الــذي يسعى لتدمير مقومات األمــة ،وتجزئة
األرض ،وبــث الفنت والـخــافــات ،حرصًا على
إطالة عمر الغدة السرطانية املزروعة في قلب
الوطن العربي.
إن القضية الفلسطينية بقيت محط أنظار
امل ـس ـل ـمــن ،ع ـلــى اخ ـت ــاف تــوج ـهــات ـهــم ،فيما
بـقـيــت املـ ـح ــاوالت الـ ـج ــادة لـلـقـيــام بــالــواجــب
عاطفية أكـثــر مما ينبغي .لــذا كــان ضــروريــا
أن تعاد بوصلة األمة إلى فلسطني ،وتحويل
ً
الجهود إلى ميدان املعركة الحقيقية ،بدال من
مـيــاديــن وهـمـيــة وص ــراع ــات تستنفذ الجهد
والطاقة.
مـ ــن سـ ــوريـ ــا ال ـش ـم ــال ـي ــة إلـ ـ ــى ج ـن ــوب ـه ــا فــي
ف ـل ـس ـطــن ،ك ــان ــت رح ـل ــة ال ـب ــاح ــث ع ــن واج ــب
ال ـج ـهــاد وال ـب ــاع ــث ف ــي األمـ ــة روح الـفــريـضــة
الغائبة .الشيخ عز الدين القسام ،القادم من
جبلة ،يــرتــدي عمامته األزهــريــة ويتكأ على
بندقيته التي قاوم بها االستعمار الفرنسي،
حتى صدر بحقه حكم اإلعــدام ،ليحط رحاله
ف ــي فـلـسـطــن وي ـص ـعــد مـنـبــر االس ـت ـق ــال في
حيفا ،ويـخــوض معركة الجهاد فــي أحــراش
يعبد حتى قضى نحبه شهيدًا.
أدرك الـ ـق ـ ّـس ــام م ـب ـك ـرًا ،أن ال ـص ـه ـيــون ـيــة هــي
طليعة االستعمار الـغــربــي ،وفلسطني مركز
ال ـص ــراع وس ــاح ــة امل ــواج ـه ــة .آم ــن بــاملـقــاومـ ّـة،
ورفــض املفاوضات والحلول الــوســط ،وحــذر
من تأجيل القضية؛ ألن االنتظار يعني تمكن
اليهود في فلسطني .في الوقت الذي كانت فيه
بعض الزعامات تسعى ملفاوضات سلمية مع
بريطانيا.
عرف القسام أبعاد املشروع الغربي وخطره
ع ـل ــى األم ـ ـ ــة اإلسـ ــام ـ ـيـ ــة ،حـ ــن ك ــان ــت مـصــر
خــاض ـعــة ل ــاح ـت ــال ال ـبــري ـطــانــي ب ـعــد ث ــورة
عــرابــي ،وح ــن دخـلــت ال ـقــوات اإليـطــالـيــة إلــى
ليبيا عام  ،1911قاد القسام تظاهرة دعا فيها
إلــى التطوع لقتال الطليان ،إال أن السلطات
التركية منعته ورفاقه املتطوعني من السفر
إلــى ليبيا .وعندما احتلت القوات الفرنسية
سورية عام  ،1920رفع القسام رايــة املقاومة،
وكان في طليعة الثوار الذين حملوا السالح.
اعـتـمــد الـقـســام عـلــى قــاعــدة «الـجـمــاهـيــر أداة
ال ـت ـغ ـي ـيــر» ،ف ـب ــدأ م ــن مـسـجــد االس ـت ـق ــال في
مــديـنــة حيفا ي ــزرع الــوعــي وال ـث ــورة ،وينمي
ثقافة التحدي واملواجهة .ويتحرك بني الناس

كمأذون شرعي وإمام مسجد ،ويستثمر ذلك
فــي خــدمــة قـضـيـتــه .لــم يكتف بالتنظير ،بل
كــان يشكل الخاليا السرية ،ويختار جنوده
مــن الـفـقــراء والـبـسـطــاء ،الــذيــن يبيعون ُحلي
زوجــاتـهــم ،مــن أجــل توفير قطعة ســاح .كما
عمل على تأسيس جمعية الشبان املسلمني
ل ـتــرب ـيــة ال ـش ـب ــاب وإنـ ـق ــاذه ــم م ــن االنـ ـح ــراف
والضياع.
اس ـت ـصــدر ال ـق ـســام ف ـتــوى م ــن قــاضــي دمـشــق
الشرعي بدر الدين التاجي الحسيني ،تحلل
القتال ضد اإلنجليز واليهود ملنع إقامة وطن
قومي لليهود في فلسطني .وكانت له اتصاالت
سياسية مــع املـلــك فيصل فــي ســوريــا وأمــن
الحسيني مفتي فلسطني وراش ــد الـخــزاعــي
من شرق األردن ،وكان يحرضهم على الجهاد
ضد العدو البريطاني والصهيوني.
كانت أهداف الجهاد في أرض فلسطني التي
س ـعــى إل ـي ـهــا ال ـش ـيــخ ال ـق ـس ــام ،وال ـت ــي رفــض
تأجيلها أو التغافل عنها ،تتمثل فــي طرد
االنتداب البريطاني ،وإسقاط مخطط الوطن
الـقــومــي لـلـيـهــود ،وإق ــام ــة الـحـكــم اإلســامــي.
وكــان جـهــاده البداية الحقيقية للثورة ضد
الـ ـيـ ـه ــود ،ح ـي ــث قـ ــام املـ ـج ــاه ــدون بـعـمـلـيــات
جهادية عدة ما بني عام  ،1935 – 1931على
م ـس ـت ـع ـمــرات ص ـه ـيــون ـيــة ع ـ ــدة .وقـ ــد وصـفــه
أح ـم ــد ال ـش ـق ـي ــري رئ ـي ــس م ـن ـظ ـمــة ال ـت ـحــريــر
الـفـلـسـطـيـنـيــة ،بــال ـقــول« :ول ــم يـكــن ي ــدور في
غيري ،حتى من أصدقائه
خلدي أو في خلد
َ
املعمم إمـ َ
َ
ـام الجامع
املقربني ،أن هــذا الشيخ
كــان يهيئ نفسه لـقـيــادة ث ــورة مسلحة ضد
السلطات البريطانية مباشرة».
وبعد معركة مع الـقــوات البريطانية ،قادها
الشيخ القسام مع عدد من رفاقه في أحراش
يـعـبــد ق ــرب ج ـنــن ف ــي  20ت ـشــريــن ال ـثــانــي/
نوفمبر عــام  ،1935فاستشهد بعدما جسد
م ـق ــول ـت ــه ال ـش ـه ـي ــرة «إن ـ ـ ــه ل ـج ـه ــاد ن ـص ــر أو
استشهاد» ،وكان الستشهاده األثر األكبر في
اندالع الثورة الفلسطينية الكبرى .وما يزال
الفلسطينيون ي ــذك ــرون الـقـســام بـعــد عقود
على رحيله ،واسمه ما يــزال يواصل املعركة
ضــد الـعــدو الصهيوني ،بكتائبه التي تكبر
يومًا بعد يوم ،ورجاله الذين يؤمنون بفكرته
فــي اسـتـمــرار ج ــذوة الـجـهــاد وع ــدم اسـتـقــرار
هذا املحتل على أرضنا.
أما االتجاه اآلخر ،والذي يرى بإقامة الدولة
ً
اإلسالمية أوال ،ثم تحرير األراض ــي املحتلة
ومـ ـنـ ـه ــا ف ـل ـس ـط ــن ،ف ـ ـكـ ــان أب ـ ــرزه ـ ــم ال ـش ـيــخ
ال ـف ـل ـس ـط ـي ـنــي األصـ ـ ــل ع ـب ــدال ـل ــه ع ـ ـ ــزام ،ال ــذي
يوصف بأنه رائد «الجهاد األفغاني» واملنظر
األول لـ«الجهاد العاملي» ،من أعالم «اإلخوان
املسلمني» وتتلمذ على كتابات سيد قطب.
كان له دور كبير في ثمانينيات القرن املاضي
ّ
إلح ـي ــاء «ال ـج ـه ــاد» ف ــي أف ـغــان ـس ـتــان ،وشــكــل

بقيت فلسطين خارج
حسابات المجاهدين وبعيدة
عن عيونهم

حلقة الوصل بني األفغان واملؤيدين لهم في
البلدان العربية ،وأسس مكتب الخدمات عام
 ،1984لرعاية «املجاهدين» .وتتلمذ على يده
مؤسس تنظيم «القاعدة» الشيخ أسامة بن
الدن.
الشيخ عبد الله يوسف عــزام ،ولد عام 1941
ف ــي ج ـن ــن امل ـح ـت ـلــة ـ ـ ـ امل ــدي ـن ــة الـ ـت ــي ش ـهــدت
استشهاد الشيخ القسام ـ وبعدما تخرج من
كلية الشريعة في دمشق ،شــارك في مقاومة
االحـ ـت ــال ل ـف ـتــرة وجـ ـي ــزة ،ون ـ ــال ال ـش ـه ــادات
العليا مــن األزه ــر ،ثــم غ ــادر فلسطني وذهــب
للجهاد فــي كــابــول .وحـتــى تكتمل املـفــارقــة،
فـقــد اسـتـشـهــد الـشـيــخ عـ ــزام ف ــي  24تشرين
الثني /نوفمبر عام  ،1989إثر تفجير سيارته
وكان معه اثنني من أبنائه ،في التاريخ نفسه
الذي استشهد فيه الشيخ القسام .وفي سياق
ال ـح ــدي ــث ع ــن اس ـت ـش ـه ــاده ،ل ــم ي ـع ــرف هــويــة

القتلة ،إال أن األدل ــة تشير إلــى أنـهــا مــؤامــرة
اشترك فيها عدد من األفغان العرب!
ت ـس ــع س ـ ـنـ ــوات خ ــاض ـه ــا ال ـش ـي ــخ ع ـ ـ ــزام فــي
أف ـغــان ـس ـتــان ع ـقــب الـ ـغ ــزو ال ـس ــوف ـي ــات ــي ،من
دون أي مـبــرر مقنع ،حيث وجــد هـنــاك على
ب ـع ــد آالف ال ـك ـي ـل ــوم ـت ــرات« ،أرضـ ـ ـ ــا ل ـشــوقــه
وحبه الجارف للحرب على طريق الله» ،كما
ح ـشــد آالف امل ـت ـطــوعــن ال ـع ــرب وم ــن بينهم
الفلسطينيون ،إلرسالهم إلى ساحة املعركة
ه ـنــاك .وأص ــدر الـشـيــخ ع ــزام فـتــوى تــؤكــد أن
الجهاد فــي أفغانستان فــرض عــن ،وحصل
على توقيع عدد من كبار العلماء ،أبرزهم ابن
باز وابن عثيمني والقرضاوي .وأتبع بفتوى
أخرى عنوانها «الدفاع عن أراضي املسلمني
أهم فــروض األعـيــان» .في املقابل لم نجد أي
فـتــوى تــدعــو إل ــى الـجـهــاد فــي فلسطني ،ولــم
يتحرك الشيخ عــزام ملساندة «اإلسالميني»،
ال ــذي ــن تـحـقــق وج ــوده ــم ف ــي ع ــام  1988كما
يقول .إضافة إلى أنه اعتبر البداية الواجبة
للجهاد هــي أفغانستان ،برغم أنها لــم تكن
حـ ــاضـ ــرة فـ ــي م ـ ـشـ ــروع اإلس ــامـ ـي ــن آن ـ ــذاك،
وسـ ـ ــاوى ف ــي األه ـم ـي ــة ب ــن قـضـيــة فلسطني
وقـضــايــا أفـغــانـسـتــان والـفـيـلـيـبــن وكشمير
وغيرها.
أمــا عــن األس ـبــاب الـتــي طرحها الشيخ عــزام
لتأجيل الجهاد في فلسطني ،فإنه كان يرى،
أن الــذيــن ي ـقــودون املـعــركــة هـنــاك لـيـســوا من
اإلسالميني ،برغم أن قضية فلسطني ليست
إسالمية فحسب ،بل هي إنسانية ،يشارك في

أدرك ّ
القسام باكرًا أن الصهيونية هي طليعة االستعمار الغربي (األناضول)
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فقه التوحش :من دماء السالمي إلى العمراني مرورًا بأبي
محمد فارس جرادات *
ل ــم ت ـكــن دم ــوي ــة ال ـش ـهــر امل ــاض ــي عــرب ـيــا ككل
ّ
املطلية بلون دمنا ورائحة رصاصنا
شهورنا
ُ
وبريق نصالنا ،كان يفترض بتشرين الثاني
أن يظل شهرًا نستذكر عبره نفحات موالنا
عز الدين القسام الذي قضى شهيدًا برصاص
الغدر اإلنكليزي /الصهيوني قبل  86عامًا،
ّ
التوحش ينسينا ّ
القسام ورصاصه
فإذا بفقه
ّ
الـطــاهــر فــي يعبد ،ويـحــولــه إلــى مــأتــم مفجع
حـيـنـمــا أوغـ ــل م ــع ذكـ ــراه ب ــدم ثــاثــة م ــن أهــل
العلم والرأي ،أحدهم ربما قضى ،يا للحسرة،
في ظل حراب تحمل ّ
مسماه.
فقه الــذبــح على خلفية االخ ـتــاف فــي ال ــرأي،
ف ـقــه ت ـم ـتــد ج ـ ــذوره ف ــي ع ـمــق ت ــراث ـن ــا ،ويـتــم
اس ـت ـح ـضــارهــا وفـ ــق م ـت ـط ـل ـبــات ال ـص ــراع ــات
ال ـس ـيــاس ـيــة اآلثـ ـم ــة ،وفـ ـت ــاوى ال ـف ـقــه ال ـش ــاذة
جــاهــزة لتطغى على أبــي حنيفة والشافعي
وم ــال ــك وأح ـم ــد وزيـ ــد وج ـع ـفــر وال ـل ـيــث وكــل
مــذاهــب األمــة الفقهية والعقدية ،فقد أصبح
ل ـف ـقــه ال ـت ــوح ــش دول وكـ ـي ــان ــات بـمـسـمـيــات
تـتـصــارع عـلــى اسـتـقـطــاب جـمـهــور س ــاذج ال
يـمـلــك أخ ــذ دي ـنــه م ــن ك ــام ال ـلــه املـحـكــم ال ــذي
لــم ي ـفـ ّـرط ب ـشــيء ،وال مــن سـيــرة الـنـبــوة التي
ّ
خلدت للبشرية نموذجًا للتسامح والشرف
اإلنساني لم يكن له نظير.
ّ
املتدين لسدنة الكهان
عندما يخضع العقل

(اتـخــذوا أحبارهم ورهبانهم أربابًا من دون
ال ـلــه) وتـسـتـقــر الـكـهــانــة فــي وس ــط مـتـ ّ
ـوحــش
يتخبط بأمراض نفسية وعقد تاريخية ،فكل
كــام عن املوعظة الحسنة ،والرحمة املهداة،
و»اذه ـ ـبـ ــوا فــأن ـتــم ال ـط ـل ـق ــاء» ،يـصـبــح مــدعــاة
للسخرية ،فــا صــوت يعلو فــوق صــوت ّ
نبي
ّ
امللحمة الضحوك الـقــتــال ،املبعوث بالسيف
نقمة للعاملني ،يا لسخرية حالنا.
م ــن غ ــزة إل ــى ل ـي ـب ـيــا ،م ـ ــرورًا ب ـس ـي ـنــاء ،كــانــت
الفاجعة تنقلنا إلى عالم حالك بالظالم .شيخ
ضــريــر ت ـجــاوز ع ـمــره قــرنــا مــن ال ــزم ــان ،يــرى
فيه املستضعفون واملـســاكــن وعــامــة الناس
م ـص ــدرًا لـلـبــركــة اإلن ـســان ـيــة ب ــأذك ــاره وزه ــده
وتحنانه عليهم في مآسيهم املتجددة ،وهو
ّ
يمدهم بالصبر والعزيمة ،وينفث في روعهم
قبسًا من الوعي في اعتزال الفنت التي يديرها
اإلس ــرائ ـي ـل ــي واألمـ ـي ــرك ــي لـتـقـسـيــم أوطــان ـنــا
وأم ـت ـن ــا بـغـيــة إض ــاع ــة حـقـنــا امل ـغ ـص ــوب في
القدس.
ك ــان فـقــه ال ـتــوحــش يـنـفــث سـمــومــه وأح ـقــاده
م ـت ـجــاوزًا كــل ال ـح ــدود ،يـتـحــرك فــي فلسطني
وحــولـهــا ،وال يـجــد خـطـرًا يـحــدق بأساساته
ّ
ومروياته إل عذابات من التاريخ تناقلها قلم
مثقال الساملي ،الشاب الوديع املفعم بحب بآل
البيت ،من دون أن يقوده هذا الحب ّ
ألي بغض
في التاريخ أو الحاضر ،إنما هي رؤية خارج
مألوف سرب التمذهب ،أصاب فيها أو أخطأ،

ّ
ّ
يتصدر أولوياته
التوحش ال يرى ما
فإذا بفقه
ّ
إل بضعة أسطر صاغتها أنامل شيخ اإلسالم
تـسـتــذكــر فـعــل الـسـلــف بـحــق غ ـيــان والـجـهــم
والجعد ،حينما جهروا بما رأوه من عقيدة
ّ
والحرية القدرية ،أصابوا فيها
في علم الكالم
أو أخـطــأواّ ،
ليتوج قاتليهم باعتبارهم خير
سلف قمعوا نصال البدعة.
أن يــذبــح الـسـفــاح خــالــد الـقـســري ،الجعد بن
دره ـ ــم كــأض ـح ـيــة ع ـل ــى ع ـت ـبــة م ـن ـبــر مـسـجــد
ال ـب ـص ــرة ي ـ ــوم ال ـع ـي ــد ،ص ـ ــار م ـع ـي ــارًا لـنـقــاء
ّ
ال ـع ـق ـي ــدة ال ـس ـل ـف ـي ــة ،وأن ي ـق ــط ــع هـ ـش ــام بــن
ع ـب ــد املـ ـل ــك أوصـ ـ ــال غـ ـي ــان ال ــدم ـش ـق ــي ألن ــه
يرفض أن يــرد أفعال الظلم إلــى الله ،بل إلى

أزمتنا تكمن في صمت
العلماء وجمهور المتدينين
الطيبين إزاء عمليات الذبح
اليومية باسم الدين

ّ
شياطينها ،اعـتـبــره ّ
وع ــاظ الـســاطــن ُســنــة
الخلفاء املهديني ،وأن يقتل الحجاج الجهم
ب ــن صـ ـف ــوان ألنـ ــه ط ــال ــب ب ــال ـش ــورى ورف ــض
ّ
التوحش
استبداد عبد امللك ،أفتى به شيخ
كعالمة صــدق على صـفــاء العقيدة وصــاح
الفقه.
مجرد ذكــرى وإن
العهد
قريب
القسام
صــار
ّ
بقي املسمى ،واستجلبت ُســنــة القسري في
ذبح األضاحي البشرية قبل أكثر من ألف عام
ونـ ّـيــف لتكون الـنـمــوذجّ ،أم ــا سيف علي في
خيبر ،فهو شبهة في العقيدة وخصوصًا إذا
صقله حــداد كسلمان الفارسي َ
عب َر الحدود
زحفًا نحو حياض خيبر املعاصرة.
ث ــاث ع ـم ـل ـيــات لـلـقـتــل ع ـلــى ال ـ ــرأي املـخــالــف
للسلفية املعاصرة ،فتحت جرح ثالثة عبرت
ف ــي ع ـمــق الـ ـت ــاري ــخ ،ل ــم ي ـجــد ف ـقــه ال ـتـ ّ
ـوحــش
ّ
والتشيع ليلصقها بحق نادر
تهمة الرفض
العمراني ،األمــن الـعــام لهيئة علماء ليبيا،
كما ألصقها منذ سنوات بحق الفقيه أحمد
القيسي الحنفي ،الـعــراقــي ال ــذي تــم تعذيبه
االنتماء
حتى فقد عقله ،ليتم إعدامه بتهمة
ّ
لـ(الحشد الــرافـضــي) وهــو املـعــارض السني
امل ـع ــروف لـلـحـكــومــة ال ـعــراق ـيــة ،فليبيا ليس
فيها ّ
أي أث ــر شـيـعـ ّـي ،فـتــم دفـنــه بـعــد تطريز
جـســده بــالــرصــاص بتهمة مـعــاداة السلفية،
ولربما معاداة السامية الجديدة.
وكــذلــك مــوالنــا الشيخ الضرير سليمان أبو

