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العودة إلى عبد الناصر :خطاب النكسة
أسعد أبو خليل*
أن �ت �ج��ت االن� �ت� �ف ��اض ��ة امل� �ص � ّ
�ري ��ة وم � ��ا ت�ل�اه ��ا م��ن
ت�ح� ّ�والت ك�ب��رى وص�غ��رى حنينًا إل��ى زم��ن جمال
ّ
ع�ب��د ال �ن��اص��ر .وع�ب��د ال�ف��ت��اح ال�س�ي�س��ي ،الباحث
ّ
ّ
شرعيته السياسية بعد أن
ع��ن عنصر لتعزيز
ّ
ّ
ّ
الرئاسية وف��رض ديكتاتورية
االنتخابات
زور ّ
ّ
غير مقنعة على م�ص��ر ،ق��رر أن يستعني بذكرى
ّ
للتشبه .ل�ك��ن ال �ف��ارق بني
وص ��ورة ع�ب��د ال�ن��اص��ر
ال �س �ي �س��ي وع �ب��د ال �ن��اص��ر ه ��و م �ث��ل ال� �ف ��ارق بني
الضفدع والغزال ،أو بني سعد الحريري وهيغل.
ّ
والعدو
السيسي أسير (طوعي) ألنظمة الخليج
اإلسرائيلي ،فيما كان عبد الناصر يحارب على
أكثر من جبهة ضد أنظمة الخليج (حتى الهزيمة
ف��ي  )1967وض � ّ�د ال �ع � ّ
�دو اإلس��رائ �ي �ل��ي وح�ل�ف��ائ��ه
ح ��ول ال �ع��ال��م .ع�ب��د ال�ن��اص��ر ك ��ان ن�ص�ي��ر ال�ف�ق��راء،
فيما السيسي ال ي�ن��اص��ر إال أص�ح��اب امل�ل�ي��ارات
ّ
وآب��ار النفط .عبد الناصر ك��ان يتمتع بكاريزما
ّ
لم يتمتع بها زعيم عربي منذ ق��رون ،وللسيسي
ّ
من الكاريزما ما لدى محمود عباس منها .عبد
ّ
الناصر دعم وسلح حركة مقاومة في غزة ،فيما
ّ
يضيق السيسي الحصار على أهل غزة ّباالشتراك
ّ
اإلسرائيلي .عبد الناصر مثل القطاع
العدو
ّ
مع ُ
العام املنتج ،فيما يمثل السيسي القطاع الخاص
ّ
االنتخابية .الحديث عن عبد
ال��ذي يدعم حملته
ّ
الناصر صعب في الثقافة العربية ألن آل سعود
من دفن أحقادهم ضد الرجل ،وال
لم ينتهوا بعد ّ
تصفي الحسابات مع َمن ّ
تجرأ على
تزال أبواقهم
فضح أنظمة الخليج وتعبئة الرأي العام ّ
ضدها.
ولوال دعم االستعمار القوي ألنظمة الخليج ،ملا
ّ
الناصرية .سمير عطالله
صمدت بوجه الحمالت
ي�ت�خ� ّ�ص��ص ف��ي ال �ك �ت��اب��ة ال � ّ
�دوري ��ة ض��د األن�ظ�م��ة
ّ
الشيوعية والنظام الناصري :تسديد حسابات
ألول �ي��اء األم� ��ر .ك�م��ا أن ن �ظ��ام ك��ام��ب دي�ف�ي��د ال� ّ�ذي
ّ
فرضته أميركا في مصر شن حمالت لم تتوقف
ض��د امل��رح�ل��ة ال �ن��اص� ّ
�ري��ة ت�ح��ت ع �ن��وان «م�ح��ارب��ة
ُ
ال��دي�ك�ت��ات� ّ
�وري��ة» .ل�ك��ن م��ع ك��ل م��ا ي�ك��ن ان ي �ق��ال ان
ّ
ّ
الحريات في الحقبة الناصرية  -ألسباب
تقييد
ّ
م �ش��روع��ة وظ��امل��ة م�ع��ًا  -ف ��إن ال�ح�ق�ب��ة ال�ن��اص��ري��ة
ت�ف� ّ�وق��ت ع�ل� ّ�ى ح�ق�ب��ات م �ب��ارك وال �س ��ادات م�ع��ًا في
اإلنتاج الفني والثقافي والصناعي والعسكري.
ك��ان��ت م �ص��ر س�ت�ص�ب��ح م �ث��ل ك ��وري ��ا ال �ج �ن��وب� ّ�ي��ة،
ّ
فحولها كامب ديفيد إل��ى دول��ة باهتة فاشلة ال
ّ
تنتج حتى مشروباتها .ان الكثير م��م��ا التصق
ب��ال�ح�ق�ب��ة ال �ن��اص� ّ
�ري��ة م ��ن ص �ن��ع خ �ي��ال األن�ظ�م��ة
ّ
ّ
الخليجية واالستخبارات األميركية.

تحضيرًا
لقد أنتج النظام الساداتي األميركي -
ّ
ّ
يمينية ضخت
ل�ـ«ك��ام��ب دي�ف�ي��د» ث�ق��اف��ة رج�ع� ّ�ي��ة
ً
ك� ّ�م��ًا ه��ائ�ل�ا م��ن األك ��اذي ��ب ع��ن ال �ن �ظ��ام ال�ن��اص��ري
ْ
ال ��ذي أع ��دم ف��ي ع�ق��دي��ن م��ن ال��زم��ن أق��ل م�م��ا يعدم
آل س�ع��ود ف��ي أس�ب��وع�ْي�نْ  .إن كتب مصطفى أمني
ّ
األميركية خبر عمالته
(وال��ذي ثبت في امل��راج��ع
ل�لاس�ت�خ�ب��ارات األم�ي��رك� ّ�ي��ة ب�ع��د ان ك��ان��ت الثقافة
ال �س��ادات� ّ�ي��ة وال �خ �ل �ي �ج� ّ�ي��ة ت�ع�ت�ب��ر أم ��ر م�ح��اك�م�ت��ه
وإدان�ت��ه من ج� ْ�ور النظام الناصري) عن سنواته
ف��ي السجن ك��ان��ت ج��زءًا م��ن الثقافة ال�ت��ي ّ
مهدت
ّ
العدو .من يعود إلى
الطريق إلى االستسالم مع
«سنة أولى سجن» يدرك ان كل ما رواه أمني كان
من صنع الخيال وبعضه ُمستقى من أفالم الرعب
ّ
األميركي (نسي ان ّ
البوليسية كانت
قصة الكالب
ّ
ّ
أميركية) .إن ه��ذا السياق صعب من
ف��ي حينها
ّ
عملية تقييم عبد ال�ن��اص��ر ب��ال��رغ��م م��ن ُ املراجعة
ّ
الجديدة التي تلت االنتفاضة املصرية املجهضة.
يمكن اعتبار خطاب النكسة م��ن أفضل الخطب
ال�ع��رب� ّ�ي��ة امل�ع��اص��رة بمعيار األدب ال�س�ي��اس��ي .لم
ّ
الخطابية مسألة
يكن تقييم موهبة عبد الناصر
ّ
تقنية :ك��ان هناك من هو أفصح منه وأب�ل��غ ،بما
فيهم أحمد الشقيري وأمني الحافظ وحتى امللك
الحسن الثاني .لكن أداء عبد الناصر وإلقاءه ّ
نم
عن صدق وإخ�لاص لم ّ
يتبينه الجمهور العربي
ّ
ال��واس��ع عند غيره من الحكام .ك��ان عبد الناصر
ً
ي�ب��دو ملستمعيه أص ��دق م��ن غ �ي��ره :ت�ق��ارن��ه مثال
ّ
وبهلوانيات السادات وعرفات ومحمود
بأالعيب
ّ
ع� ّ�ب��اس ف��ي ال�ح��دي��ث ،أو ف��ي ت��أت��أة األم��ي�ين م��ن آل
سعود .استطاع عبد الناصر أن يكسب ثقة الناس
ب��ه ،كما أن��ه كبر م��ن دون غ��رور أو دع��ة .ل��و أتيح
لواحد من جهلة آل سعود ربع ما كان لدى عبد
الناصر من قدرات وعناصر جذب جماهيري ،ملا
اتسعت األرض لغروره.
ل�ك��ن خ�ط��اب النكسة م�ه��م ع�ل��ى أك�ث��ر م��ن صعيد.
ّ
ّ
شخصية زعيم له من
تاريخية تعكس
هو وثيقة
الفضائل الكثير وم��ن النواقص املعلوم .هزيمة
 1967ع�ن��دي (وع �ن��د غ �ي��ري) ك��ان��ت أك�ب��ر خطيئة
للنظام الناصري على أكثر م��ن صعيد (بالرغم
ّ
التخفيفية):
من األسباب
ّ
 )1ل��م ي�ك��ن ه��ذا ال�ق��ائ��د ،م�ث��ل ال �ق��ادة التاريخيني
ّ
انفعاليًا أبدًا لكنه سمح لنفسه بأن يكون
الكبار،
ّ
انفعاليًا نتيجة مل��زاي��دات ن�ظ��ام البعث ال�س��وري
الصهيونية العربي ّ
ّ
األول ،امللك
ومزايدات حليف
حسني األردني.
 )2ك��ان عبد ال�ن��اص��ر ق��د اع�ت��رف قبل أش�ه��ر فقط
ان ل�ي��س ب �م �ق��دوره م �ح��ارب��ة ال �ع� ّ
�دو اإلس��رائ�ي�ل��ي

ّ
بعد ،فكيف ال يتجنب معركة يعرف مسبقًا أنه
سيخسرها؟
ّ
العسكرية
 )3أوك��ل ع�ب��د ال�ن��اص��ر م�ه� ّ�م��ة ال�ق�ي��ادة
ّ
العربية
 وبالنيابة ع��ن امل�لاي�ين م��ن الجماهيرّ
تاريخية وف��اص�ل��ة  -إل��ى واح��د (عبد
ف��ي معركة
الحكيم عامر) ال يصلح لقيادة مخفر شرطة ،فقط
ّ
الشخصية التي جمعتهما.
بسبب الصداقة
 )4ارت �ك��ب ع�ب��د ال�ن��اص��ر خ�ط��أ جسيمًا ف��ي الثقة
ب� �ع � ّ
�دوه األم �ي��رك��ي خ �ص��وص��ًا ف��ي ع ��دم م �ب��ادرت��ه
ّ
ّ
إل��ى ش��ن ال�ح��رب استباقيًا ،حتى ل��و ك��ان النصر
ً
مستحيال (يجب الرجوع إلى مساهمة الصديق
كمال خلف الطويل عن هذا املوضوع).
 )5كيف يدخل عبد الناصر حربًا إلى جانب امللك
ّ
العدو؟ كيف يمكن أن يثق به؟
حسني ،حليف

أحسن عبد الناصر
في إفهام الجماهير
أن مشكلة الغرب ليست
شخصيًا
معه هو
ّ
ّ
التخفيفية لعبد الناصر فهي:
أما األسباب
أـ �ـ ك��ان عبد ال�ن��اص��ر ي��واج��ه األع ��داء م��ن ك��ل حدب
وصوب.
ّ
ب ـ�ـ حليفه السوفياتي ك��ان أق��ل إخ�لاص��ًا ل��ه من
إخالص اميركا لحليفتها.
ج ــ لم ُيخلص أقرب الناس له ملشروعه.
ّ
�ري��ًا أو ع�ش��ائ� ّ
دـ �ـ ل��م ي�ك��ن ي�ف� ّ�ك��ر ق�ط� ّ
طائفيًا
�ري��ًا أو
ب��ل ق��وم� ّ�ي��ًا .ه��ب ل �ن �ج��دة س��وري��ا ع �ن��دم��ا أخ �ط��ره
السوفيات بخطر داهم أمامها.
ه ــ كانت قيادة عبد الناصر كبيرة إلى درج��ة ان
ّ
ّ
والتنظيمية لم يتسع لها وقته
الداخلية
األم��ور
الضاغط.
و ـ�ـ ف� ّ�ض��ل عبد ال�ن��اص��ر أن ي�ج��ازف بنظامه ف� ً
�داء
لسوريا بعد أن اخطره السوفيات بعدوان داهم
عليها.
�ان ال ت��زال
ل�ك��ن ال �خ �ط��اب ي�ح�ت�ف��ظ ب �م �غ��ازي وم �ع� ٍ
ص��ال �ح��ة ف ��ي دالالت � �ه� ��ا وم �ع��ان �ي �ه��ا إل � ��ى ال� �ي ��وم.
ف��ي ب��داي��ة ت�ح�ل�ي�ل��ه ل�ل�أزم��ة ي �ش��رح ع�ب��د ال�ن��اص��ر
ُم ّ
سبباتها وي �ب��دأ ب��أن�ب��اء م��ا أح ��اط ب�س��وري��ا من
ً
ّ
م�خ��اط��ر وت �ه��دي��دات م��ن ال �ع��دو ،ون �ق�لا ع��ن لسان

ح�ل�ي�ف��ه ف ��ي م��وس �ك��و ،وي �ض �ي��ف« :ول �ق ��د وج��دن��ا
ً
واج�ب��ًا علينا أال نقبل ذل��ك ساكتني ،وف�ض�لا عن
ّ
واجب
أن ذلك واج��ب األخ��وة العربية ،فهو أيضًا ّ
األمن القومي ،فإن البادئ بسوريا سويف يثني
بمصر» .قد يكون هذا املقطع من الخطاب أفضل
توصيف ملفهوم األمن القومي من منظور جمال
ع�ب��د ال�ن��اص��ر .إن ال�ع�لاق��ة ب�ين دوائ ��ر ال�ه� ّ
�وي��ة في
«ف�ل�س�ف��ة ال� �ث ��ورة» ل��م ت �ك��ن ج��ام��دة أو ث��اب �ت��ة ،بل
ُم�ت�ح� ّ�رك��ة وج��دل� ّ�ي��ة :ال تتناقض وش��ائ��ج ال��دوائ��ر
ع �ن��ده .ي�ع�ت��رف ع�ب��د ال�ن��اص��ر ه�ن��ا أن داف ��ع نجدة
س ��وري ��ا ه ��و ال � ��ذي دف� �ع ��ه إل� ��ى ت �ص �ع �ي��د امل��وق��ف
امل �ص��ري ل�ك��ن ي��رب��ط م��ن واج ��ب األخ� � ّ�وة ال�ع��رب� ّ�ي��ة
(ب��امل�ف�ه��وم ال�ن��اص��ري الحقيقي ال��ذي يدفعه إلى
ن�ج��دة ال �ث� ّ�وار ف��ي مختلف ان�ح��اء ال�ع��ال��م العربي
وليس بمفهوم التدليس الطائفي الخبيث لدى
النظام السعودي) وب�ين األم��ن الوطني املصري.
ّ
الدولية وعرف
عرف عبد الناصر طبيعة العالقات
طبيعة املعركة التي ك��ان التحالف اإلسرائيلي ــ
األم�ي��رك��ي يخوضها ض��د ك��ل أع��داء إس��رائ�ي��ل في
العالم العربي .واملرحلة كانت غير ما هي عليه
االن :ك��ان التنافس (الحقيقي واملصطنع) ي��دور
بني األنظمة حول أفضل وأجدى الخطط ملواجهة
إس��رائ�ي��ل وت�ح��ري��ر فلسطني .وم�ع��ادل��ة َ
«م��ن يبدأ
ّ
بسوريا يثني بمصر» ال تزال سارية اليوم وهو
تصلح لتفسير طبيعة التفجيرات والحروب في
ّ
العربية .إن ال��ذي يبدأ بسوريا ال ب� ّ�د ان
املنطقة
ّ
بمصر ،والعكس صحيح .والذي يبدأ بغزة
يثنى
ّ
ّ
ال بد ان يثني بلبنان.
ّ
ويتحدث عبد الناصر بصراحة مطلقة عن دوافع
إغالق خليج العقبة فيقول« :ولقد كان مرور علم
ً
العدو أمام ّ
ّ
قواتنا أمرًا ال ُيحتمل ،فضال عن ّدواع
ّ
ّ
أماني األمة العربية» .تلخص
أخرى تتصل بأعز ُ
ه��ذه ال�ج�م�ل��ة م��رح�ل��ة أري ��د ل�ه��ا ان ت �م��وت .إن كل
الكالم السائد في إعالم النفط والغاز عن السخرية
ّ
الخشبية انطلق من قرار بالتطبيع مع
من اللغة
ال �ع� ّ
�دو اإلس��رائ�ي�ل��ي وب��دف��ن ك��ل ش �ع��ارات وثقافة
ّ
ّ
ّ
املرحلة الناصرية التي أقلقت العدو والتي عبأت
ً
وأفريقية وآس�ي� ّ
ّ
ّ
�وي��ة ض��د ال�ع��دوان
عربية
أج�ي��اال
َ
ّ
ّ
اإلسرائيلي واإلمبريالية األميركية .العلم الذي لم
يتق عبد الناصر رؤيته بات يرفرف في املؤتمرات
ال�ع��رب� ّ�ي��ة وف��ي ال �ع��واص��م ال�ع��رب� ّ�ي��ة وف��ي امل��راق��ص
ّ
العربية .ل��م تعد رؤي�ت��ه تزعج ال��راع��ي السعودي
ّ
ّ
«للحوار ّ بني األديان» الذي ضم إسرائيليًا ملركزه
ف��ي ف�ي�ي��ن��ا ،وم��ن دون اع �ت��راض م��ن ال��ذي��ن ك��ان��وا
باألمس ّ
يغردون ضد «أحفاد القردة والخنازير».
انتقل الخطاب ال�س�ع��ودي الرسمي (ل�ي��س هناك

ترعة البلهارسيا واإلخوان المجاهدين
عبدالمعين زريق*
ها هو الشيخ الجليل يستعرض اآليات املحكمات
م��ن ال�ق��رآن ال�ك��ري��م ويتبعها ب��أح��ادي��ث صحيحة
م��ؤث��رة ت�ت�ح��دث ع��ن ال��دي��ن وم �ق��اص��ده ف��ي حفظ
النفس وحفظ الدين والعرض واملال .بقي يتحدث
ط ��وال أك�ث��ر م��ن ن�ص��ف س��اع��ة ب�ك�لام ج��ام��ع مانع
من صلب اإلس�لام السمح املعتدل ال يأتيه الزلل
والوهن مطلقًا.
بعد قليل بدأ الرجل يتحدث عن قضية السلطان
ً
ِّ
امل�ت�غ��ل��ب وأح�ك��ام��ه ف��ي اإلس�ل�ام ف��وض��ح م�ب��اش��رة
أنه من معارضي ما حدث لإلخوان املسلمني في
م�ص��ر وك ��ل ال �ف �ت��اوى اإلس�لام �ي��ة ال �ت��ي دع ��ت إل��ى
ال �ع��ودة للسلم األه�ل��ي وح�ق��ن ال��دم��اء بعد تغلب
نظام الدولة الجديد في مصر على حكم اإلخوان
فيها.
ال�ش��يء الغريب ال��ذي استعرضه الشيخ الجليل

بعد أن كشف عن ميوله اإلخوانية بعد النصف
س��اع��ة األول� ��ى أن ط ��رح م�ث��ال��ه امل�ف�ح��م ف��ي قضية
السلطان املتغلب واملتحكم ال��ذي قذفه في عيون
جمهور املشاهدين كدليل دام� ٍ�غ لحجته وناقض
لكل التراث اإلسالمي عن السلطان املتغلب بكل
أدل �ت��ه ال �ت��ي ُي�ش�ت�ب��ه ب �ه��ا أن اإلس �ل��ام ي��دع��و إل��ى
م ��واالة ال�ظ�ل�م��ة وع ��دم ال��وق��وف ف��ي وج��ه الطغاة
ً
ن �ص��رة ال �ح��ق ،ف �ق��ال :لنفترض أن نتنياهو ج��اء
واحتل مصر وأصبح سلطانًا متغلبًا ،فهل نقبل
به كمصريني ومسلمني كما يقول مفتونًا وكثير
م��ن رج ��ال األزه ��ر م��ن م�ش��اي��خ السلطة ف��ي مصر
وأن النقوم عليه خوفًا من الفتنة وحفظًا للدماء
واألعراض واألموال والديار؟!
الشيخ اإلخواني على ما يعلمه من حفظ اآليات
واألح��ادي��ث الصحيحة وعندما ت��دخ��ل مصلحة
األح� ��زاب وال �ف��رق ي �ت��وه وي�ت�خ�ب��ط وي��دخ��ل رأس��ه
بعمته الحمراء في إسقاطات وتطبيقات أحكام
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في أمور ال ينبغي أن يقع فيها مبتدئ في دراسة
ال ��دي ��ن اإلس �ل�ام� ��ي ،ف�ي�ص�ب��ح ن �ت �ن �ي��اه��و س�ل�ط��ان��ًا
حاكم من أهل مصر قام
مسلمًا متغلبًا في مقابل
ٍ
إل��ى حكم اإلخ ��وان فنقضه عبر ث��ور ٍة كتلك التي
أسقطت حاكمهم األول.
ُ
جهاد الدفع
ومثاله
الشيخ
لسان
ويصبح على
ِ
ِ
امل �ف��روض م��ن صحيح ال��دي��ن اإلس�لام��ي ف��ي بالد
املسلمني ض��د ال �ع��دو ال�ج��ائ��ر املغتصب ل�لأرض
وال � �ع� ��رض م �ش��اب �ه��ًا ل ��وق ��وف ال � �ن ��اس امل�س�ل�م�ين
واملساملني وأهل البلد الواحد في جبهات متقاتلة
متقابلة بحجة إسقاط «الطاغية» وتداول الحكم،
بل يعتبر أمرًا واحدًا يدلل على فكرة واحدة.
ُّ
ُ
سفك الدماء بديار اإلسالم
كلمات ُيحلل
ببضعة
ٍ
ُ
وال�س�لام ويتحول ق�ت��ال الفتنة ب�ين أه��ال��ي البلد
الواحد إل��ى جهاد دف� ٍ�ع وفريضةٍ واجبةٍ على كل
ُّ
ش �خ��ص وي �ت �ح��ول امل �ح �ت��ل ال �غ ��ازي إل ��ى س�ل�ط��ان
ِّ
م�س�ل��م م �ت �غ��ل��ب .وت�ن�ت�ه��ك م�ق��اص��د ال��دي��ن ذات�ه��ا
وي �ص �ي��ر ن�ق�ض�ه��ا وت�م��ري�غ�ه��ا ب��ال��وح��ل وال ��دم��اء
فرضًا إسالميًا واجبًا.
■■■
وه�ن��ا ي�ت��دف��ق ك�ل ٌ
�ام ك�ث�ي� ٌ�ر ك �ش�لاالت ال ت��وق��ف عن
ُ
ُ
الهدير وكبراكني حسرة حارة التلجم عن إطالق
حممها ال�ن��اري��ة امل�س�ت�م��رة مل��ا ح��دث وي�ح��دث في
بالد العرب واملسلمني:
ف�ي�ص�ب��ح إس� �ق ��اط ح��اك��م [ح �ت��ى وإن ك� ��ان ك��اف �رًا
وظ��امل��ًا] ُم�ب� َّ�ررًا شرعيًا حتى ل��و ل��م يبق ش� ٌ
�يء من
مقاصد الشرع ،فتقتل األنفس ،وتنتهك األعراض،
ُ
وي �خ��رج ال�ن��اس م��ن بيوتهم وأرزاق �ه��م ،ويضيق
على شعائر الدين أو تعطل .وهنا مجال واس��عٌ
َ
مآس تقع
الحصر لها من بلداننا،
مآس
لوصف
ٍ
َّ ٍ
َّ
يوم بل كل ساعةٍ بل في كل دقيقة فتطرح لنا
كل ٍ
جريمة هنا أو مجزرة هناك ،مظلمة هنا وكارثة

ُ ّ
ويكفر املسلمون ألسباب مختلفة (تكفير
هناك.
ب��ال�ظ��ن وال�ش�ب�ه��ة وال�ت�ك�ف�ي��ر ب��ال �ح��دود وغ�ي��ره��ا)
حتى أصبح أخطرها وأصعبها وأشدها تعقيدًا
وانتشارًا في هذه األوق��ات هو التكفير بالوقوف
[أي ح ��ق ُّ
م��ع ال �ظ��ال��م وم �ع��ان��دة ال �ح��ق ُّ
وأي ظ�ل� ٍ�م
ٍ
ُ
ُ
وظلمه ال�خ��اص ف��ي زم��ن الفنت
فلكل واح� ٌ�د ح��ق��ه
ِ
ُوال � �ح ��روب ب�ي�ن ال �ج �م ��وع] .وم � ��اذا ع ��ن ت��اري�خ�ن��ا
�روس ت��رس��ًا ب��ال��وق��وف م��ع الظاملني،
امل�ت�خ��م وامل � ُت�
ِ
ْ
وم��اذا عن املل ُك العضوض الذي يستثني ثالثني

سنة فقط من تاريخنا هي فترة الخالفة الراشدة،
وبعدها تحول إرثنا وتاريخنا  -نحن املسلمني -
َ ٌ
ملك أو يدفنه قبل
ملكًا عضوضًا ،م ِلك يتسلم عن ِ
ذل��ك ويغتصب الحكم منه ،وه��ل ت��وارث السلطة
ً
ٌ
ملك هي من صلب اإلسالم أصال!
ملك عن ِ
ِ
ُ
�اذا ال ي�ع�ت� ًب��ر ت� ��وارث ال�س�ل�ط��ة ب �ه��ذه الطريقة
ومل� �
ً
ّ
ْ
ُ
�ض ��ل ��ة وأم � � �رًا ُ ٌم �ح� َ�دث��ًا ف ��ي ال ��دي ��ن ت��دخ��ل
ب ��دع ��ة م � ِ
َ
أصحابها النار ،وأسئلة كثيرة أخرى (راجع مقال
الشيخ ماهر حمود« ،الشعار اإلس�لام��ي الكبير:
ُ
يطرحها معذورًا يجب
ملاذا وكيف؟») ُتجعل من ُ
أن تشمله رح �م��ة وس�م��اح��ة ال��دي��ن اإلس�ل�ام��ي ،ال
فهمًا حزبيًا قاصرًا يناقض منهج اإلس�لام ذاته
إن ت��اري�خ�ي��ًا أو منهجيًا أو اج �ت �ه��ادي��ًا ،فينتقل
اإلس�لام من رحابة البحر الواسع ال��ذي يقبل كل
االجتهادات العقلية باإلضافة إلى مفهوم النقل
النصي وعلوم الظاهر إلى دين جديد ال نعرفه،
ُ ّ
مشابه ِّ
يتسع إال
لحد السيف أو بدقة الشعرة ،ال
مل��ن ُي�ع��رف��ون بأشكالهم وهيئاتهم ف�ق��ط ،وبفهم
واح � ٍ�د أوح ��د ،بشكل ي�ت�ع��ارض م��ع ت�ع��دد أش�ك��ال
ال �ب �ش��ر واخ �ت�ل�اف �ه��م ظ��اه��ري��ًا وب��اط �ن �ي��ًا وب�ش�ك��ل
ي �ع��ارض اخ �ت�ل�اف م��داخ��ل ال �ه��داي��ة وال �ت��رق��ي في
اإليمان إلى أرواحهم املتفردة.
ّ
فمن ذا ال��ذي ق��رر أن ال�ل��ه ي�ه��دي ك��ل البشر ب��ذات

