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جعفر محمد حسين فضل اهلل *

ت ــوق ـي ــع ال ــرئ ـي ــس األمـ ـي ــرك ــي ع ـل ــى اع ـت ــراف
الـ ـ ــواليـ ـ ــات املـ ـتـ ـح ــدة األمـ ـي ــركـ ـي ــة ب ــال ـق ــدس
عــاص ـمــة ل ـل ـك ـيــان ال ـص ـه ـيــونــي ،وامل ـب ــاش ــرة
ب ـ ــإج ـ ــراءات ن ـق ــل الـ ـسـ ـف ــارة األم ـي ــرك ـي ــة إل ــى
ّ
القدس ...لم يشكل صدمة عنيفة للمتابعني
مل ـس ــار األحـ ـ ـ ــداث ،وال سـ ّـي ـمــا خـ ــال الـفـتـنــة
امل ــذهـ ـبـ ـي ــة ال ـ ـتـ ــي امـ ـتـ ـط ــت ص ـ ـهـ ــوة تــدم ـيــر
ّ
ك ــل ال ــواق ــع ال ـعــربــي واإلس ــام ــي م ــن خــال
ّ
َ
ّ
أشعر
الحركات التكفيرية املتطرفة ،بقدر ما ّ
املخلصني بالخطر؛ لكون هذا التوقيع يمثل
– في توقيته – عملية استثمار لكل ما أنجز
في تلك السنوات.
وألجل ذلك ،يراهن كثيرون ،سواء من جهات
ّ
رس ـم ـ ّـي ــة عــرب ـيــة وعـ ـب ـ ّ
ـري ــة ،أو م ــن مـحــلـلــن
ّ ّ
ّ
ّ
ات الشعوب العاطفية
سياسيني ،على أن هب ِ
ّ
لــم تكن لتستمر أكـثــر مــن أسـبــوع أو اثنني
وتنتهي ّ
القصة؛ لتعود هــذه الشعوب إلى
الواقع وتفتح أعينها على استمرار تغيير
املعالم واملواقع على األرض ال على الــورق!
ّ
القضية.
تمامًا كما هو ُتاريخ هذه
قد يذهب البعض إلى أبعد من ذلك؛ ليعتبر
ّ
ّ
ضحية خطط
أن الشعوب نفسها تقع دائمًا
إلنضاج طبخة مــا ،بحيث يكون من ضمن
هذه الخطط استثارتها لتنزل إلى الشارع
على وقع رفع السقف عاليًا من قبل الجهات
ّ
ثم إذا ّ
املتآمرةّ ،
تم االلتفاف عليها شكل أي
ُ
ّ
السقف ربحًا لهذه الجهات،
تناز ٍل عن هذا ً
وخسارة «مقبولة» للشعوب!

توظيف الديني في «الربيع العربي»!
من ّ
املهم إعادة التذكير بأحد أخطر نتائج ما
ّ
سمي بالربيع العربي ،وهو تعقيد الشعوب
ّ
ّ
ّ
الفلسطينية ،حيث تمّ
العربية من الهوية
ّ
ُ
ربــطـهــا بالتفجيرات املتنقلة الـتــي ضربت
أكـثــر مـ ّـن بـلـ ٍـد مــن بـلــدان ال ـطــوقّ ،أو البلدان
ّ
التي مثلت تاريخيًا ويمكن أن تمثل خزانًا
بشريًا في ّ
أي عملية تحرير كبرى مفترضة
لـفـلـسـطــن م ــن االح ـ ـتـ ــال .ي ـك ـفــي لــإن ـســان
أن يـجــول فــي مــواقــع الـتــواصــل االجتماعي
ّ
الفلسطيني ،بني
ليجد مستوى التفاعل مع
ّ
ّ
ّ
املصريني ،أو في
السوريني أو
العراقيني أو
ّ
األردن أو فــي لبنان – والقضية مــع لبنان
ُ
عمرها من عمر الكيان الغاصب .-
ْ
َ
ّ
املـشـكـلــة م ــع الـفـلـسـطـيـنــي اك ـت ـســبــت أيـضــا
ّ ّ
ُبعدًا مذهبيًا حـ ّ
ـادًا ،وذلك ألن االتجاه الذي
اسـتـعــادت فيه بعض الـحــركــات اإلسالمية
ال ـخ ـطــاب املــذه ـبــي الـ ـح ـ ّ
ـاد ت ـج ــاه املـسـلـمــن
ّ
الشيعة ،شكل مناسبة الستعادة أو إلنتاج
ّ
ّ
ـابـلــة ،ورب ـمــا ب ــات كثيرون
حــالــة ضــديــة مـقـ ِ
ّ
من الشيعة يهمسون سرًا أو جهرًا ،بفقدان
ـاس
ال ـع ــزم ع ـلــى ت ـحــريــر فـلـسـطــن ألجـ ـ ِـل أن ـ ٍ
ي ـم ـ َّي ـلــون إلـ ــى ال ـح ــال ــة ال ـس ـل ـفـ ّـيــة وبــال ـتــالــي
َ
ي ـك ــف ــرون كـشـيـعــة م ــن ق ـبــل أدب ـ ّـي ــات «شـيــخ
اإلسالم ابن تيمية» ونحوها.
ّ
ـابـ ــلُ ،وض ـ ـ ــع ال ـش ـي ـع ــة عـ ـل ــى أنـ ـه ــم
فـ ــي امل ـ ـقـ ـ ِ
ي ـع ـم ـل ــون ضـ ـ ـ ّـد اإلس ـ ـ ـ ـ ــام ،كـ ـم ــا قـ ـ ــال شـيــخ
اإلسـ ـ ــام ابـ ــن تـيـمـيــة ق ـبــل أك ـث ــر م ــن سبعة
ق ـ ــرون ف ــي أحـ ــد تــوص ـي ـفــاتــه ل ـلــراف ـضــة ()1
ُ
أو الـشـيـعــة بـتــوصـيــف ه ــذه ّ
األي ـ ـ ــام ،حـيــث
يقول« :والرافضة هم معاونون للمشركني
والـيـهــود وال ـن ـصــارى عـلــى قـتــال املسلمني،
وه ــم كــانــوا مــن أع ـظــم األس ـب ــاب فــي دخــول
ال ـت ـت ــار ق ـب ــل إس ــام ـه ــم إلـ ــى أرض امل ـش ــرق
ب ـخ ــراس ــان والـ ـع ــراق وال ـ ـشـ ــام ...وك ــذل ــك في
الحروب التي بني املسلمني وبني النصارى
ّ
ب ـســواحــل ال ـش ــام ق ــد ع ــرف أه ــل ال ـخ ـبــرة أن
الرافضة تكون مع النصارى على املسلمني...
وإذا غـلــب املـسـلـمــون الـنـصــارى واملـشــركــن
ك ــان ذل ــك غـ ّـصــة ع ـنــد ال ــراف ـض ــة ،وإذا غلب
املـشــركــون املسلمني كــان ذلــك عـيـدًا ومـسـ ّ ّـرة
ع ـنــد ال ــراف ـض ــة» ( ،)2ف ــي م ــا بـ ــدا ع ـلــى أن ــه
ّ
ٌ
ّ
تاريخية بكلها وكلكلها.
استعادة ملرحلة
ه ــي مــرح ـلــة غـ ــزو ال ـت ـت ــار ل ـب ــاد املـسـلـمــن،
ّ
ّ
العباسية ،واتـهــام
وإسـقــاط دول ــة الخالفة
الـشـيـعــة بــالـتــآمــر عـلــى َإسـقــاطـهــا بشخص
وزيــر الخليفة ابــن العلقمي ونصير ّ
الدين
الـ ـط ــوس ــي .وتـ ـ ـ ّـم إل ـ ـبـ ـ ُ
ـاس األمـ ـ ــر م ــن جــديــد
ّ
لـتـمـكــن ال ــوالي ــات امل ــت ـح ــدة األم ـيــرك ـ ّيــة من
احـتــال ال ـعــراق ،وقـتــال حــزب الـلــه الشيعي
ّ
ضد القوى التي ترفع شعار «ال إله إال الله
مـحـ ّـمــد رس ــول ال ـلــه» وت ـعــزم عـلــى اسـتـعــادة
الخالفة اإلســامـيــة ،إلــى جانب قــوى الكفر
ّ
املتمثلة بروسيا.
هـ ــذا امل ـن ـطــق ال يـنـبـغــي ال ـت ـهــويــن م ـنــه في
ّ
الثقافية وحجمها؛
رصــد طبيعة املشكلة

ّ
ً
غطاء – وما تزال ّ –
تلك املشكلة التي شكلت
األحداث التي جرت باسم السنة
للكثير من
ُ
أو الشيعة ،أو ألبست لهؤالء وأولئك ،على
ّ
الحساسة
مساحة املنطقة ،في هذه املرحلة
ّ
جدًا من تاريخ ّأمتنا.

تعقيد الشعوب من الفلسطيني!

ّ
ّأيـ ـ ــا ي ـك ــن األمـ ـ ــر ه ـن ــا ،فـ ـ ــإن ت ـع ـق ـيــد املـحـيــط
ّ
الـشـعـبــي مــن الفلسطيني لـيــس بالقضية
ّ
ّ
ّ
القضية؛ ألن الشعوب
الهامشية في حركة
ه ــي حــام ـلــة ال ـق ـضــايــا ع ـلــى م ـ ــدار ال ـتــاريــخ
ولـ ـيـ ـس ــت األن ـ ـظ ـ ـمـ ــة؛ ب ـ ــل ت ّـ ــاري ـ ــخ األن ـظ ـم ــة
الـعــربـيــة عـمــومــا يـشــي بــأن ـهــا كــانــت دائـمــا
ّ
تمهد لالحتالل احتالله ،وتعمل دائمًا على
الـضـغــط عـلــى الـشـعــوب وح ــرك ــات املـقــاومــة
وحمايته
املنبثقة عنها ،والتبرير لالحتالل
ّ
ـراج ...وع ُـل ــى ه ــذا فـ ــإذا تـعــقــدت
م ــن أي إح ـ ـ ـ ـ ّ ٍ
الـشـعــوب وخ ــف نـبــضـهــا ال ــذي لــم تستطع
ّ
القضية،
األنظمة قمعه على امتداد تاريخ
ّ
ـربــهُ
ـإن الـشـعــب الفلسطيني سـيـسـ ُـهــل ضـ ُ
فـ
ّ
ً
وتهجيره ،بل قد يكون األمر مدعاة للتشفي
ّ
الذهنيات الساذجة ،وبذلك ّ
يتم
لدى بعض
ّ
القضية بالكامل.
شطب
انـ ـط ــاق ــا مـ ــن ذل ـ ـ ــك ،ي ـص ـب ــح مـ ــن ال ـس ــذاج ــة
الـنـظــر إل ــى كــل ه ــذا ال ـجــدل املــذهـبــي العابر
ّ
للفضائيات ومواقع التواصل االجتماعي،
ّ
وك ـ ـ ــل هـ ـ ــذا الـ ـت ــدمـ ـي ــر امل ـم ـن ـه ــج ل ـل ـم ـســاجــد
ّ
والكنائس واألضــرحــة واملـقــامــات وكــل هذا
الـتــراث العمراني على ا ّمـتــداد مساحة هذا
الــوطــن ال ـعــربــي ،عـلــى أن ــه تعبير عــن أزمــة
تــاريـخـيــة فـقــط لـهــا عــاقـ ّـة بــالـنـقــاش حــول
الـخــافــة واإلم ــام ــة ..وك ــأن ــه أري ــد لشعوبنا
أن ت ـع ـتــاد أعـ ُـي ـن ـهــا ع ـلــى اس ـت ـس ـهــال ضــرب
املـ ـ ـق ـ ـ ّـدس ـ ــات وتـ ــدم ـ ـيـ ــر الـ ـ ـت ـ ــاري ـ ــخ وت ـغ ـي ـي ــر
الـجـغــرافـيــا ،عـلــى خـلـفـ ّـيــات ديـنـيــة مـقـ ّـدســة،
تجعل اإلن ـســان ُي ـمــارس االنـتـحــار الثقافي
ّ
ّ
واألم ـ ـ ــة ،وح ــت ــى بــاســم
ب ــاس ــم ال ـل ــه وال ـ ّـدي ــن
تحرير ّ
املقدسات!

الجدل حول «الربيع العربي»!
ال ينفع كثيرًا الـيــوم اسـتـمــرار الـجــدل حول
م ــا سـ ّـمــي بــالــرب ـيــع ال ـعــربــي لـجـهــة تـحــديــد
ّ
ّ
ـإن كـثـيــريــن ّ
رب ـمــا يـنــظــرون
امل ـســؤولّـ ّـيــات؛ ف ـ
الـ ـي ــوم أنـ ـن ــا دخ ـل ـنــا ف ــي مــرح ـلــة ال ــوض ــوح
ّ
لـلـمـشــاريــع ال ـتــآمـ ّ
ـريــة ،وأن فـلـسـطــن كــانــت
األميركي
هي املقصودة؛ فقد قطع الرئيس
ّ
الـ ـش ـ ّـك بــال ـي ـقــن ،وه ـ ــذا م ــا ي ـ ــرون ع ـلــى أن ــه
يدفع إلى صحو ٍة لدى الحركات اإلسالمية
ّ
السورية
التي تنافرت مواقفها فــي األزم ــة
بــال ـخ ـصــوص إلـ ــى ش ـبــه ال ـق ـط ـي ـعــة ،ف ـحـ ّـدد
ّ
العام في مسيرة
حزب الله على لسان أمينه
ُّ
ّ
النصرة لألقصى التي دعا إليها أن الحزب
سيتفرغ اآلن للقضية املــركـ ّ
ّ
ـزيــة ،فلسطني،
وقــابـلـتــه حــركــة ح ـمــاس عـلــى ل ـســان رئيس
ّ
ّمجلسها السياسي من غزة في تأكيده على
ّ
أنها ستعمل على «بناء تحالفات قوية في
اإلقليم» وتجاوز املرحلة املاضية.
ّ
ّ
هذا األمر كله ال يمنع من افتراض أن الساحة
الـشـعـبـيــة مــا زال ــت تـحـمــل رواسـ ــب املــرحـلــة
املاضية ّعلى املستويني الشعوري والفكري،
ٌ
بمعنى أنه ليس ما يمنع أن يعتقد فصيل
بخطأ فصيل آخــر ومــع ذلــك يتحالف معه
للمرحلة تـحــت ضـغــط ال ـض ــرورة واخـتـ ّـال
موازين القوى ،من دون أن يعني ذلــك أنها
تنطلق من بنية واحــدة في مشروع تحرير
وم ـق ــاوم ــة يــرت ـكــز إلـ ــى أدب ـ ّـي ــات ـه ــا الــديـنـيــة
وقواعدها التشريعية.
ّ
ّ
ّوما يجعلنا نركز الحديث هنا عن الشعوب
ّ
ّ
إنـمــا هــو لضمان استمرارية القضية على
ّ
املستوى الحركي؛ ألن هذا هو الرهان األخير
– أع ــن ال ــره ــان عـلــى ال ـحــركــات اإلســامـيــة
 بعدما أسقطت األنظمة – عمومًا  -ورقــةّ
ال ـتــوت فيما يـخـ ّـص قضية فلسطني حتى
ب ـنـ ً
ـاء عـلــى م ـب ــادرات الـتـنــازل ّالـعــربـيــة التي
اعتبرها الكيان الصهيوني أنها ال تساوى
الحبر الذي كتبت فيه.
ّ
ف ــي ك ــل األح ـ ـ ــوال ،ال يـنـفــع ال ـج ــدل ه ـنــا ألن
الـ ــوقـ ــت ال ي ـن ـت ـظ ــر؛ والـ ـ ـج ـ ــدل فُ ـي ـم ــا ج ــرى
يحتاج إلى نقاشات طويلة ،بعضها يرتقي
ّ
إل ــى ال ــرؤي ــة ال ـتــي يـبـنــي عـلـيـهــا ك ــل فصيل
ق ــراء ت ــه ل ـس ـنــن ال ـت ــاري ــخ وح ــرك ــة الـتـغـيـيــر
ّ
تخيلنا هنا
وتحقيق األه ــداف الكبرى .لو
ً
ّ
ّ
أن واح ـ ـ ــدة م ــن امل ـ ـفـ ــردات املـ ــأزومـ ــة ه ــي أن
ّ
«الربيع العربي» كان يمهد إلعادة الخالفة
اإلسالمية وتوحيد الراية ،وبالتالي يصبح
ً
تحرير الـقــدس تحصيال للحاصل ،تمامًا
ك ـمــا ص ـنــع صـ ــاح الـ ـ ّـديـ ــن .وب ــال ـت ــال ــي كــان

الــوقــوف في وجــه هــذا «الــربـيــع» ،وال ّ
سيما
ّ
ُّ
العدو وتكريس
يصب في خدمة
في سوريا،
احتالله لفلسطني .وفي مقابلها قراءة ترى
ٌ
ّ
أن هذه الفكرة خيال وإسقاط على التاريخ
ّ
م ــن دون مــاحـظــة امل ـت ـغــيــرات ب ــن املــاضــي
ّ
القضية
وال ـحــاضــر ،وبــالـتــالــي ك ــان شـطــب
ّ
ّ
سوريا.
لسقوط
البديهية
كلها هو النتيجة
ُّ
ّ
املوضوع برمته شائك على مستوى النخب،
ف ـك ـي ــف ب ــالـ ـشـ ـع ــوب؟! وتـ ـحـ ـت ــاج ال ـح ــرك ــات
اإلس ــام ـي ــة إلـ ــى م ـســافــة طــوي ـلــة لـغ ـســل ما
ّ
ّ
َ
املتنوعة؛ ّألن األمر ال
أوغر صدر جماهيرها
ُ
يرتبط بالبعد الحركي فقط ،وإنما بإعادة
إن ـت ــاج ال ـه ـ ّ
ـوي ــة اإلس ــام ـي ــة وم ـن ـهــج إن ـتــاج
املعرفة ّ
الدينية وقراءة التاريخ وما إلى ذلك
ّ
ّ
ّ
مما يمثل نهضة أمة.

إعادة تصويب فكر القضية

ّ
ّ
وألن الوقت ال ينتظر؛ فإن من املفيد لنا إعادة
ّ
ّصوغ وبيان لقضايا بديهية حسبنا لفترة
ّ
قضي ّة
أننا لن نحتاج إليها بفعل وضــوح
فلسطني في أذهان الشعوب ،ويقينية الحق
ّ
الشك والقلق املعرفي الذي يطبع
فيها؛ فإذا
ّ
ّ
كــل مساحة املعمورة الـيــوم ،وال ــذي اهتزت
ّ
ّ
فـيــه يـقـيـنــيــات كـثـيــرة ،يـســري إل ــى القضية
الواضحة ،وهي فلسطني والقدس!
ال ن ـح ـت ــاج إلـ ــى أن ن ـخـت ـفــي وراء اإلص ـب ـ ٍـع
ّ
بأن ُ
ّ
للقضية
البعد الفكري والفقهي
لنعتبر
ّ
ّ
ـال تـغــيــرت حتى
ـ
ي
ـ
ج
أ
ـدى
ـ
ل
ـا
ـ
ح
ـ
ض
وا
ـزال
مــا ي ـ
ّ ٍ
ّ
بــاتــت تعتبر أن الــديــن كــلــه بالنسبة إليها
ُ
ٌ
تلقني ومقوالت جاهزة تلقى من على منابر
امل ـســاجــد ،فكيف بـقـضـ ّـيــة تـضــافــرت عليها

الدول الكبرى ،واملنظمات الدولية ،وتآمرت
عـلـيـهــا ك ـيــانــات ودول عــربـ ّـيــة وإس ــام ـ ّـي ــة،
وتـقـ َ
ـادم عليها الزمن ،وخلقت على أرضها
ٌ
ف ـ ــن ش ـ ــاب ف ـي ـهــا ال ـص ـغ ـي ــر ،وأقـ ـحـ ـم ــت فــي
ّ
ُ
ّ
ـرون غــابــر ٍة بـكــل ما
مــذهـبــيــات تـقـتــات مـّـن ق ـ ٍ
فيها من مشاعر معقدة وتناقضات شديدة.
ـاع ل ـل ـشــارع ،ولــوســائــل
ول ــو قـمـنــا بــاسـتـطـ ٍ
ّ
ّ
شرعية
الـتــواصــل االجـتـمــاعــي ،لــوجــدنــا أن
ّ
القضية وضرورتها ليست بهذا الوضوح،
ّ
ُ
قيادات
في حضورها حضور
ٍ
وإنما يساهم ّ
ف ــي وج ـ ـ ــدان الـ ــنـ ــاس م ــا تـ ـ ــزال ق ـ ـ ــادرة عـلــى
ما دعت لحركة أو لتظاهر...
التحشيد إذا ّ
ّ
ّ
ّ
القضية
هذا كله ،إذا غضينا الطرف عن أن
أصـ ـبـ ـح ــت ق ـ ـضـ ــايـ ــا؛ ّ ف ـف ـل ـس ـط ــن أص ـب ـح ــت
ّ
للبعض غ ــزة وال ـضــفــة ،وآلخــريــن خاضعة
لـلـتـفــاوض ،ولـقـسـ ٍـم هــي مــا ت ــزال مــن النهر
إل ــى الـبـحــر .وال ـي ــوم ُي ـطــرح شـطــب القضية
ـار ،ل ـي ـكــون األمـ ــر «تــران ـس ـف ـيــر» كـبـيـرًا
ك ـخ ـي ـ
ٍ ّ
للفلسطينيني إلى األردن أو سيناء ،لتصفو
ّ
األرض كلها للصهاينة ،كما بــدأ املخطط
باستمرار.
وكما ُعمل له
ّ
ّ
أم ــام ذل ــك كــلــه يـبــدو أن ـنــا مـعـنـ ّـيــون بــإعــادة
ّ
الـتــأكـيــد عـلــى املـ ـب ـ ّـررات ال ـتــي تـحــتــم علينا
ُ
ّ
بالقضية ،وهذه ّ
املبررات ذاتها هي
االلتزام
ّ
التي ّ
ّ
ّ
تحدد لنا أيضًا عن أي قضية نتحدث،
ّ
املتنوعة.
وما هو موقعها من التزاماتنا
وما سأطرحه هنا هو القراءة وفق القواعد
ّ
ّ
ّ
اإلسالمية ّأو ًالّ ،
مصلحيًا ثانيًا،
ثم
الفقهية
وأخيرًا انطالقًا من االستراتيجيا اإلنسانية
ّ
القضية من الصراعات
فيما يرتبط بموقع
الـ ـكـ ـب ــرى عـ ـل ــى مـ ـسـ ـت ــوى سـ ـي ــاس ــة ال ـع ــال ــم
ّ
واتجاهاتها.

القضية في الميزان اإلسالمي
ث ـ ّـم ــة أدب ـ ـ ّـي ـ ــات وقـ ــواعـ ــد ي ــؤم ــن ب ـه ــا أت ـب ــاع
ّ
ك ـ ــل املـ ــذاهـ ــب اإلسـ ــامـ ـ ّـيـ ــة ،وهـ ـ ــذه ال ـق ــواع ــد
ّ
ّ
واألدب ــي ــات تـنـطـبــق عـلــى قـضــيــة فلسطني،
وه ـ ــو مـ ــا ي ـن ـب ـغــي إثـ ــارتـ ــه ض ـم ــن ع ـن ــاوي ــن
مترابطة ،ونبني تنظيرنا على املجموع في
نهاية املطاف:
ّ
مبدئية رفض الغصب:
١ـ
ُي ـع ـت ـبــر ال ـغ ـصــب أحـ ــد ال ـع ـن ــاوي ــن الـفـقـهـيــة
ال ـث ــاب ـت ــة ،والـ ـت ــي ت ــرت ـب ــط ب ــال ـح ـق ــوق ال ـتــي
ّ
ي ـع ـتــدي عـلـيـهــا ش ـخ ـ ٌـص أو ج ـهــة مـ ــا ،ف ــإن
ه ــذا االع ـت ــداء ال يـجـ ّعــل تـلــك ال ـح ـقــوق ملكًا
َ
للمعتدي عليها ،وإنـمــا هــو مـطــالـ ٌـب دائمًا
بإرجاعها إلى أصحابها ،وإذا مات اإلنسان
ّ
اإلنسان
أو انعدمت الجهة َفإن الورثة لذلك ّ
أو لتلك الجهة مطالبون بإعادة الحق إلى
أصحابه.
ّ
هــذا يفتح بنا على مبدأ إنـســانـ ّـي ،وهــو أن
ت ـقـ ُ
ـادم الــزمــن ال ُيلغي الـحـقـ ّـوق ،وهــو األمــر
ّ
الذي ال ّ
يبرر لنا فحسب ،وإنما يحتم ّعلينا
ّ
ُ
ونتحرك إلرجاع الحق إلى
نطالب
أن نبقى
أصحابه.
٢ـ تنازل أهل األرض:

ّ
يطرح كثيرون أن أهل األرض إذا تنازلوا عن
ّ
ّ
جــزء مــن أرضـهــم ّ،وحــتــى عــن أرضـهــم كلها،
ّ
فـهــذا ُيلغي ال ـحــق ،وبالتالي يصبح تملك
ّ
الـغــاصــب شــرعـ ّـيــا ،وه ــذا يعني أن القضية
األولى ال يعود لها موضوع!
َّ
ولكن هذا املنطق يقوم على مغالطة ،وهي
ّ
أن أهل األرض يتنازلون بإرادتهم ،والحال
ّ ّ
أن كل ما حول فلسطني ،منذ بدء احتاللها
وحتى اآلن ،هو استمرار الضغط واإلكــراه
ً
ّ
الفلسطينيني ،قتال وتدميرًا وتضييقًا
على
ّ
ُ
وح ـ ـصـ ــارًا ،ح ــت ــى ي ــدف ـع ــوا إلـ ــى أن ي ـتــركــوا
ّ
يتمكنوا من
األرض ،أو إذا لم يتركوها أن ال ّ
توريثها ألبنائهم ...وهــذا يعني أنـنــا أمــام
قبول باإلكراهّ ،
تنازل عن إكراه ال يكون
وأي
ٍ
ّ
ّ
قانونيًا!
شرعيًا وال
٣ـ األوطان ليست قطعة أرض:
ّ
ّ
ثمة ٌ
األهمية ،وينبغي الوقوف
أمر في غاية
ع ـنــده فــي فـكــر االج ـت ـمــاع الـسـيــاســي ،وهــي
ّ
هل أن األوطان عبارة عن قطعة أرض يمكن
ُ
ْ ّ
َ
أن تشرى وتـبــاع قياسًا على األف ــراد؛ أم أن
ّ
الـكـيــانـيــة الـسـيــاسـيــة مـلـكــيـتـهــا أوسـ ــع من
ض ــر ،وي ـ ٌش ـمــل األج ـي ــال
دائ ـ ــرة ال ـج ـيــل ال ـح ــا ٌّ
الـقــادمــة الـتــي لها حــق مـفـتــرض فــي الوطن
ُ
والكيان .تمامًا كما ال تعتبر الـ ّـديــون التي
عـلــى بـلــد مـعـ ّـن هــي مـلــك الـجـيــل ّ
األول ،بل
ٍ
ّ
كشعب ،وبالتالي
عب
الش
على
توضع
هي
ٍ
ّ
تصبح األجيال اآلتية كلها مسؤولة عنها
ُ
وال ُيعفى منها البلد لو فني الجيل املدين
بأكمله!
ُّ
ـذي احــتــلــت
ـ
ـ
ل
ا
ـل
ـ
ي
ـ
ج
ـ
ل
ا
ـك
ـ
ل
ـ
م
ـ
ي
ـا
ـ
ف
ـذا،
ـ
ـ
ع ـلــى ه
ّ
فلسطني فــي عـهــده وزمــانــه ال ـحــق فــي بيع
هذه الكيانية ،وال ما ّ
يؤدي إليها؛ وبالتالي
ّ
ُ
ّ
ّ
ـار يباع
ف ـ ُـإن تقزيم القضية إلــى قضية عـقـ ٍ
وي ـش ـت ــرى غ ـيــر ص ـح ـيـ ّـح وال م ـن ـط ـقــي ،وال
ترضاه ّ
ُ
تشعر أنها ُعرضة ملثل هذا
أي دولةٍ
ّ
التغيرات.
النوع من
ّ
املنكر:
إنكار
ة
مبدئي
٤ـ
ّ
ورد فــي الـحــديــث عــن رس ــول الـلــه (ص) أنــه
قال« :من رأى منكم منكرًا فليغيره بيده؛ فإن
لم يستطع فبلسانه؛ فإن لم يستطع فبقلبه
وذلك أضعف اإليمان» (.)3
ّ
ي ـحـ ّـمــل ال ـح ــدي ــث – ب ــوض ــوح – ك ــل إن ـســان
ّ
مسؤولية تغيير املنكر ،واملنكر هو
مسلم –
ّ
كــل ما يتناقض مع إرادة الله تعالى حيث
ّ
تـتــم مخالفته عـلــى أرض ال ــواق ــع ...ويضع
الحديث ثالث مراتب لتغيير املنكر:
أ ـ ـ التغيير املباشر.

