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من خطاب خاص في مملكة القهر) من الكراهية
ّ
املعادية لليهود ُ -كيهود ،وه��ي ُمستنكرة  -إلى
�ازل ،وال� ��ذي ل��م ي�ق��ض في
خ �ط��اب ال�ت�ط�ب�ي��ع امل �ت �ن� ِ
منهاج العقيدة والتعليم على فكر الكراهية .ما
ُي�س� ّ�م��ى ال �ي��وم ب��ال�خ�ط��اب ال�خ�ش�ب��ي ه��و الخطاب
ال ��ذي ي�ع� ّ�ب��ر ع�ن��ه ع�ب��د ال�ن��اص��ر ف��ي ه��ذا ال�خ�ط��اب
وال��ذي أخ��رج املاليني من منازلهم ب��أث��واب النوم
ُمطالبينه بالعودة عن استقالته (أنا شهدت على
ذلك في ّ
حي املزرعة في بيروت في سن السابعة).
َ
ّ
ّ
إن مسألة العلم ليست تفصيلية او عاطفية فقط
ّ
العدو .ومن
بل هي تعبير عن رفض لوجود دولة
امل�ن�ط�ق��ي ان ي� � ّ
�ؤدي ف�ك��ر ال�ت�ط�ب�ي��ع ال ��ذي ق ��اد إل��ى
زي��ارة ال�س��ادات وتالها إل��ى قبول فكرة إسرائيل
ّ
العربية
وإلى اعتبار رفرفة علمها على األراضي
ّ
الواقعية تقابل فكرة
مسألة «واق�ع� ّ�ي��ة» .وفلسفة
املقاومة في التعاطي مع االحتالل .واجمعت كل
ّ
ّ
الواقعية منذ مبادرة األمير
العربية على
ال��دول
ّ
فهد (وم�ث��ل ك��ل امل �ب��ادرات ال�س�ع��ودي��ة للسالم مع
ال �ع��دو ،ك��ان��ت امل �ب��ادرة م�ش��روع��ًا أم�ي��رك� ّ�ي��ًا يحمل
ّ
ّ
ّ
الشرعية) .أم��ا ما
ا-إسالميًا إلس�ب��اغ
عربي
اسمًا
ّ
ّ
يتصل ب �ـ«أع��ز أم��ان��ي األم ��ة ال�ع��رب��ي��ة» ف�ك��ان عبد
ّ
ّ
الناصرية ،كمال
يتحدث هنا (وفق خبير
الناصر
خ�ل��ف ال �ط��وي��ل) ع��ن إزال ��ة آث ��ار ال �ع��دوان ال�ث�لاث��ي
ّ
الفلسطينيني عبر تطبيق
وإحقاق الحق لالجئني
قرار األمم املتحدة بشأنه.
وقد سخر ص��ادق جالل العظم ،كما سخر غيره،
م ��ن ح��دي��ث ع �ب��د ال �ن��اص��ر ع ��ن ق ��وى أخ� ��رى وراء
ّ
ّ
العدو،
العدو عندما ّقال« :هناك قوى أخرى وراء
ّ
ج ��اءت ل�ت�ص��ف��ي ح�س��اب��ات�ه��ا م��ع ح��رك��ة ال�ق��وم��ي��ة
ّ
العربية» .إن م��رور السنوات على هزيمة ،1967
ّ
ون�ش��ر وث��ائ��ق متعلقة بتلك ال�ف�ت��رة يثبت بما ال
يقبل ال�ش� ّ�ك ان ع�ب��د ال�ن��اص��ر ل��م ي�ك��ن ي�ب��ال��غ أب �دًا،
ّ
األميركية كانت وراء العدوان .هذا
وأن الحكومة
ّ
ال يعفي النظام من عدم التحس ّب وسوء التقدير،
طبعًا .وع�ب��د ال�ن��اص��ر ك��ان ُم�ح��ق��ًا ان ق��وى الغرب
ك��ان��ت ُم ّ
صممة منذ الخمسينيات على تصفية
حساباتها مع النظام املصري .كان عبد الناصر
ال �ع � ّ
�دو ع�ن��د اإلدارات األم �ي��رك� ّ�ي��ة ب�م�ث��اب��ة ال �ق��ادة
ّ
ّ
ال �ش �ي��وع��ي�ين ،وك ��ان ال �ق �ض��اء ع�ل�ي��ه م��ن أول��وي��ات
اإلدارات األم �ي��رك� ّ�ي��ة م�ن��ذ ّأي� ��ام األخ � ْ
�وي ��ن داالس،
ّ
وقد تكشف السنوات أنه لم يمت ميتة طبيعية.
والرئيس األميركي ليندن جونسون ك��ان ينظر
إلى الصراع العربي ــ األميركي بمنظور يجمع بني
ّ
تاريخية الصراع
الفهم اإلنجيلي للصراع ،وبني
ّ
املكسيكيني .هذه
�ين
بني البيض في تكساس وب
ّ
كانت ح��دود معرفة جونسون ال��ذي دش��ن لعهد

امل�س��اع��دات العمالقة ل��دول��ة ال�ع� ّ
�دو (وال�ت��ي فاقت
الـ100مليار دوالر بمجموعه منذ تلك السنة).
وب��ال��رغ��م م��ن الهزيمة ف��إن إص��رار عبد الناصر
على ترسيخ فكر رف��ض االح �ت�لال اإلسرائيلي
قوة وساهم في البناء ّ
كان عنصر ّ
الجدي للقوة
ّ
ّ
امل�س��ل�ح��ة امل �ص��ري��ة إذ ي �ق��ول« :إن ال�ق�ض��اء على
االس�ت�ع�م��ار ف��ي ال�ع��ال��م ال�ع��رب��ي ي�ت��رك إس��رائ�ي��ل
بقواها ال��ذات� ّ�ي��ة ،ومهما كانت ال�ظ��روف ومهما
ط ��ال امل� ��دى ،ف ��إن ال �ق��وى ال��ذات� ّ�ي��ة ال �ع��رب� ّ�ي��ة أك�ث��ر
وأق ��در ع�ل��ى ال�ف�ع��ل» .م��ن ه�ن��ا ف��إن ع�ب��د الناصر
وع ��ى ل � ��دوره ف��ي ت�ب�ع�ئ��ة ال � ��رأي ال �ع��ال��م ال�ع��رب��ي
ض��د االستعمار الغربي ألكثر م��ن سبب .ولقد
ث�ب��ت ب�ع��د وف��ات��ه ان االس �ت �ع �م��ار ك ��ان ي�ت� ّ
�رب��ص
ب��ال �ن �ظ��ام امل �ص��ري م��ن أج ��ل ال �ق �ض��اء ع �ل��ى عبد
ّ
ّ
العدو
ديكتاتورية متحالفة مع
الناصر وإنشاء
اإلسرائيلي .إن نظام كامب ديفيد ما كان يمكن
يمر لو ان عبد الناصر بقي ّ
ان ّ
حيًا .هناك خطاب
ل�ع�ب��د ال �ن��اص��ر ع�ل��ى «ي��وت �ي��وب» م��ن ع ��ام 1970
وف �ي��ه ي �ش��رح ع�ب��د ال �ن��اص��ر رف �ض��ه ال �ق��اط��ع ألي
ّ
ّ
ّ
العدو عن كل
العدو حتى لو تخلى
تسوية مع
سيناء .والخطاب املذكور يصل إلى ذروت��ه في
ّ
ّ
املسؤولية «كلها» (لم
بتحمل
قرار عبد الناصر
ّ
ّ
يكن مشروع خطاب هيكل يتضمن تحمل كامل
ّ
املسؤولية م��ن قبل عبد الناصر) ع��ن الهزيمة.
ه��ذا ال �ق��رار ك��ان ن� ��ادرًا ،وال ي ��زال ،ف��ي السياسة
ّ
ّ
ّ
يتحملون
العربية .عهدنا بالحكام العرب انهم
ُ
ّ
ّ
ّ
ك��ل امل�س��ؤول��ي��ة ع��ن الخير  -ل��و ع��م  -ويحملون
ّ
امل�س��ؤول� ّ�ي��ة ك��ل�ه��ا ألدوات �ه��م ع��ن ق��رارات �ه��م فيما
ّ
ل��و س ��ادت ن�ق�م��ة ض��ده��ا .ل�ك��ن ع�ب��د ال �ن��اص��ر لم
ّ
بتحمل امل�س��ؤول� ّ�ي��ة األدب� ّ�ي��ة واألخ�لاق� ّ�ي��ة
يكتف
ِ
ّ
ّ
ّ
والسياسية والعسكرية ،ب��ل ه��و تخلى  -وفي
ع� ّ�ز ّ
ّ
وشعبيته  -طوعًا عن السلطة .حاول
قوته
ّ
يصور االستقالة
إع�لام آل سعود فيما بعد ان
َ
ّ
ّ
مسرحية وهناك بني الساداتيني من
على أنها
ّ
ّ
روج ل�ف�ك��رة ان امل �خ��اب��رات امل�ص��ري��ة ك��ان��ت وراء
ح �ش��د امل �ت �ظ��اه��ري��ن (ف� ��ي س ��اع ��ات ال �ل �ي��ل) ل�ك��ن
م��ن ع��اش تلك الفترة وش��اه��د ب��أم العني الناس
ت� �خ ��رج م ��ن م �ن��ازل �ه��ا غ��اض �ب��ة وت �ه �ت��ف «ع �ب��د
الناصر يا حبيب ،بدنا ّ
نحرر تل أبيب» ،يعلم
ّ
أن اس�ت�ق��ال��ة ع�ب��د ال �ن��اص��ر ك��ان��ت ح�ق�ي�ق��ي��ة وأن
ّ
ّ
حقيقية
الشعبية بالعودة عنها كانت
املطالبة
أي�ض��ًا .طبعًا ،إن إص��رار ال�ن��اس على إب�ق��اء عبد
ال�ن��اص��ر ف��ي س � ّ�دة امل�س��ؤول� ّ�ي��ة ه��و تسليم منها
ً
ب �ض��رورة ان ُي�ص�ل��ح ه��و م��ا ك��ان م �س��ؤوال عنه،
م��ن إف �س��اد لنظامه أو ت�س� ّ�ي��ب ف��ي وض��ع خطط
ّ
عسكرية وع��دم إع ��داد ج � ّ�دي .وق��د أح�س��ن عبد

األس �ل��وب وال �ط��ري �ق� ِّ�ة! وق ��د ق�ي��ل أن ط ��رق اإلي �م��ان
وال �ه��داي��ة إل ��ى ال �ح��ق ب �ع��دد أن �ف��اس ال �ب �ش��ر ،وق��د
ّ
يخص ُربنا املبدع الحكيم املصور طريقًا خاصًا
ّ
ّ
ُ
يثبته
لكل روح وأسلوبًا مميزًا لكل نفس وهذا ما
ّ
ال��واق��ع ك��ل ي��وم ،فللعالم املفكر ط��ري��ق وللشاعر
ّ
َ
بحسب عمله وعقله
طريق ولكل طريقه الخاص
ومهنته واختصاصه وبحسب ع��وام��ل متعددة
ليس لها أول وليس لها آخر.
■■■
اليوم بالذات يقف اإلخ��وان املسلمون مع صمود
غزة ودفاعها البطولي األسطوري الشريف ضد
ع � ��دوان ال �ك �ي��ان ال �ص �ه �ي��ون��ي ع �ل �ي �ه��ا .ال ش ��ك في
أن ��ه م��وق��ف ت�ش��ارك�ه��م ف�ي��ه ك��ل ج�م��اه�ي��ر وش�ع��ب
األم ��ة وامل�ن�ط�ق��ة ع ��دا أول �ئ��ك ال�ص�ه��اي�ن��ة «ال �ع��رب»
م��ن ال �ح �ك��ام واألن �ظ �م��ة وب �ع��ض ال�ن�خ��ب ال�ف�ك��ري��ة
الغاطسة في براميل النفط العربي والتي دوخت
ُ
انبعاثات الغاز.
عقولها
ّ
ُ
ّ
ال ش � ّ�ك أن م��وق �ف��ًا ك � ًه��ذا ي� �ش ��رف ك ��ل م ��ن يحمله
وي�ج�ع�ل��ه أك �ث��ر ق �ي �م��ة ،ل�ك��ن أن ت�ت�ح��ول غ ��زة وم��ن
أم��ام �ه��ا وخ �ل �ف �ه��ا ف�ل�س�ط�ين إل� ��ى ط �ق��وس ت�ب��رئ��ة
وتطهير ،وتصبح ش��واط��ئ غ��زة الدامية املتعبة
ح�م��ام��ات اغ�ت�س��ال ذم��م وتبيض س�ي��ر ،ف��ذل��ك أم� ٌ�ر
غير مقبول ،فلطاملا اع�ت��ادت فلسطني املسكينة
ه ��ذا ال ��زي ��ف وك ��ان ��ت ط�ق�س��ًا ش �ع��ارت �ي��ًا ح�م��اس�ي��ًا
مربحًا للدول واألنظمة واألحزاب والنخب وحتى
ُّ
لشعوب املنطقة من ْدون أن يحقق كل هؤالء شيئًا
مهمًا ُيسجل في سف ِر فلسطني.
ُ
َ
الظلم الفادح الواقع على غزة
يستعرض اإلخوان
[وه��و بالفعل واق��ع مهني لكل األم��م ولإلنسانية
جمعاء] ،لكنهم وفي تصويرهم الظلم والعدوان
الواقع عليها ،ك��ادوا يستخدمون أسلوب الشيخ
اإلخ� ��وان� ��ي ذات� � ��ه ،ف�ل�ا ي�ه�م�ه��م م ��ن ت �ل��ك ال �ص��ورة

ال �ك��ارث �ي��ة ال �ت ��ي ي �ن �ق �ل��وه��ا م ��ن س ��اح ��ات ال �ق �ت��ال
امل �ح��اص��رة وامل �ق��اوم��ة ال�ب�ط��ول�ي��ة ف��ي غ ��زة س��وى
توجيه االتهام والعداء للحكم الجديد في مصر،
ول�ق�ط��اع��ات ال�ش�ع��ب امل �س��ان��دة ل ��ه ،وه ��ي ك�م��ا ب��دا
وي�ب��دو خ�لال ال�ف�ت��رة امل��اض�ي��ة بعد ع��زل الرئيس
ُ
وت ُّ
عد باملاليني من
السابق ليست بالقليلة مطلقًا
املصريني.
■■■
وهنا يجب االعتراف أني ُ
لست مغرمًا بهذا الحكم
ال �ج��دي��د ،ول ��ن أك ��ون أح � َ�د امل�ط�ب�ل�ين ل ��ه ،ط��امل��ا أن��ه
يشكل امتدادًا
لثورات مشبوهةٍ ناقصةٍ مشوهةٍ
ٍ
م�ت�ن��اق�ض��ة ،اح �ت��رم��ت ك�ل�ه��ا م��ن دون اس �ت �ث �ن��اء -
بما فيها حكومة اإلخ��وان  -املواثيق الدولية في
املعاهدات اإلقليمية خاصة معاهدة كامب ديفيد
وبقاء السفارة اإلسرائيلية في القاهرة.
ً
�رة س� ��ؤال ي� � ّ
�دب في
وه �ن��ا ي �ت �ب��ادر ل �ل��ذه��ن م �ب��اش�
َ
دبيب النمل حتى ال يترك تلفيفًا دماغيًا
ال��رأس
ف��ي ف �ص��وص ال ��دم ��اغ إال وي��دخً�ل��ه وي �س��اف��ر فيه
رحلة تمسح كل تضاريسه جيئة وذهابًا ،السؤال
صغير وبسيط وهو يتراقص بأحرفه أمامي بعد
أن خرج ِّ
للتو من الفص الجبهي:
مل��اذا ل��م تكن ث��ورات مصر األخ�ي��رة ف��ي السنوات
ً
ال�ث�لاث��ة ق� ��ادرة ع�ل��ى إل �غ��اء ات�ف��اق�ي��ة ك��ام��ب ديفيد
وإغالق السفارة اإلسرائيلية؟!
وإذا كانت ثورتان متضادتان استخدمتا الذرائع
ن�ف�س�ه��ا ف��ي اح �ت��رام ال �ق��وان�ين ال��دول �ي��ة بالنسبة
للمعاهدات اإلقليمية ،فما ال��ذي تحتاجه مصر
حتى تلغي اتفاقية كامب ديفيد ولتغلق سفارة
الكيان؟!
ً
هل تحتاج زلزال أم طوفانًا كطوفان نوح أو ربما
ت�ن�ت�ظ��ر خ��وف��ًا م ��ن ان �ش �ق��اق ال �ب �ح��ر وع � ��ودة بني
إسرائيل إليهم ثانية.

الناصر في إفهام الجماهير بأن مشكلة الغرب
ّ
شخصيًا وإن�م��ا
االس�ت�ع�م��اري ليست م�ع��ه ه��و
م��ع م�ج�م��ل ال�ع��ال��م ال �ع��رب��ي .ل�ك��ن األن�ظ�م��ة التي
دجنت ّ
الناصرية ّ
ّ
وطوعت وقولبت
تلت الحقبة
ّ
ّ
وسيرت الجماهير العربية على مسار مختلف
م��ن امل�س��ار ال��ذي رس�م��ه ج�م��ال عبد ال�ن��اص��ر .إن
الزمن األميركي تناقض مع وجود عبد الناصر،
ّ
وه�ي�م�ن��ة امل �ش��روع األم �ي��رك��ي ت�ط��ل��ب إزال� ��ة عبد
الناصر وثقافته وشعاراته من العالم العربي.
أع �ت��رف ان �ن��ي ف��ي م��وض��ع خ �ط��اب ال�ن�ك�س��ة أع�ي� ُ�د
النظر .أع�ت��رف أنني ن�ش� ُ
�رت مقالة ع��ام  1994في
ّ
ّ
مجلة «العالم اإلس�لام��ي» ع��ن النزعات الجبرية
ّ
ف ��ي خ �ط��ب ع �ب��د ال �ن��اص��ر وص � � ��دام ب �ع��د ال �ه��زائ��م
ال �ع �س �ك� ّ
�ري��ة .وأع� �ت ��رف أن �ن��ي اس �ت �ش �ف� ّ�ي� ُ�ت آن ��ذاك

خطاب النكسة
شخصية زعيم له
يعكس
ّ
من الفضائل الكثير ومن
النواقص المعلوم
ّ
ّ
الجهمية في الخطاب املصري
الجبرية
مالمح من
الرسمي بعد  1967في محاولة لتسويغ الهزيمة
ّ
املسؤولية عنها على كاهل «القدر» ،الذي
وإللقاء
ال يغني عنه ح��ذر .وأع�ت��رف ان ال�ع��ودة إل��ى ذلك
ّ
الخطاب في ّ
الحالية أت��اح لي إع��ادة قراءة
األي��ام
ّ
متأنية مع ان هناك الكثير في الخطاب من الذي
ال يمكن الدفاع عنه ،مثل:
 )1انتقال عبد الناصر من اللوم الصريح ألنظمة
الخليج (قبل الهزيمة) ،وآل سعود تحديدًا ،إلى
تحييدهم (بعد الهزيمة).
 )2االنتقال م��ن تقسيم العالم العربي إل��ى فئات
من األنظمة إلى فرض توحيد غير منطقي بينهم،
واإليحاء أن االستعمار يستعمل «قسرًا» مطارات
ّ
عربية.
دول
ّ )3اإلفراط في الثناء على األداء العسكري لجيش
ت�ل��ق��ى واح� ��دة م��ن أش �ن��ع ال �ه��زائ��م ال�ع�س�ك� ّ
�ري��ة في
التاريخ.
 )4اإلي �ح ��اء ان األن �ظ �م��ة ال �ع��رب� ّ�ي��ة م �ت� ّ�وح��دة ضد
العدوان اإلسرائيلي.
ّ
 )5التستر على التواطؤ الذي شاب تلك الحرب

ِّ
ه��ذه مشكلة مصر كلها و تحديها على ال��دوام،
ل� ��م ي �ف �ل��ح م �ن �ه��ا ح� � � ٌ
�زب وي� �ض ��م ال� ��رك� ��ب ال �ف��اش��ل
الجميع ،اإلسالميني أصحاب الشعارات الكبيرة
وس �ي ��اس ��ات ال �ت �م �ك�ين وال �ل �ي �ب��رال �يي��ن وال �ح��زب�ي�ن
ّ
التقليديني ّوفئات كثيرة إال من رحم ربي ودعم
املقاومة الحقة املرابطة حول بيت املقدس.
م �ص��ر ال� �ح ��اض ��رة ي ��ا اخ ��وت ��ي ت �ف �ض��ل ال�ت�ن�م�ي��ة
وال�ع�ي��ش ع�ل��ى ق�ض��اي��ا األم ��ة ال�ك�ب�ي��رة وفلسطني
ً
وه��ي ستأخذ وقتًا ط��وي�لا لالستفاقة م��ن جديد
للحفاظ على أمنها ال�ق��وم��ي ومل��واج�ه��ة أعدائها
القاطنني على تخومها القريبة.
■■■
إن تحويل جهة النقد واالتهام ثم الحقد والكره

إن تحويل جهة
النقد والحقد من الكيان
الصهيوني إلى مصر
كارثة سلوكية
يعد
ً
ّ
واالس�ت�ع��داء م��ن الكيان الصهيوني [ال��ذي يقوم
ب��ال�ع��دوان على غ��زة وفلسطني] إل��ى داخ��ل مصر
وتخصيصها ه��ذا ال�ح�ق��د واالس �ت �ع��داء ال�ش��دي��د
امل �ك �ث��ف أله �ل �ه��م ًامل �ص��ري�ي�ن م ��ن ق �ط��اع��ات داع �م��ة
للحكم ُّ
يعد كارثة سلوكية وعمى فكريًا منهجيًا
ُ
يكاد ال يصدق وال يعقل يصيب إخوانجية مصر
فيحتار امل��رء في وصفهم بني الخيانة واملؤامرة
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م ��ن ِق �ب��ل ح�ل�ي�ف��ه األردن � � ��ي ،وغ �ي ��ره م ��ن األن�ظ�م��ة
ّ
العربية.
 )6اإلف��راط في اختالق األع��ذار لتسويغ الهزيمة
ّ
العسكرية.
 )7االع �ت��راف ب��أن عبد الناصر وض��ع ثقته ليس
ف �ق��ط ب��ال �ق �ي��ادة ال �س��وف �ي��ات� ّ�ي��ة ق �ب��ل ال �ح��رب ال بل
ّ
األميركية ،وه��ذه الثقة كانت قاتلة -
بالحكومة
ّ
حرفيًا  -طبعًا.
 )8إن مصطلح «إزال��ة آثار العدوان» كان محدود
ٍّ
السقف وم�ت��دن ج �دًا بالقياس م��ع ش�ع��ار تحرير
ّ
األراضي العربية ،وفلسطني تحديدًا.
ّ
تستطيع ان ت�خ��ط��ئ ع�ب��د ال�ن��اص��ر ع�ل��ى م��واق��ف
ّ
ّ
عدة وق��رارات بالنسبة للقضية الفلسطينية :من
ّ
ّ
الفلسطينية» ،ال بل من
«منظمة التحرير
وضع
تأسيسيها ،تحت سلطة ال�ن�ظ��ام امل�ص��ري لقطع
ّ
الطريق على ظهور حركة مقاومة مستقلة ،إلى
ال�ق�ب��ول ب�ـ«م�ب��ادرة روج ��رز» إل��ى امل��وق��ف املصري
الضعيف في «أيلول األسود» إلى القبول بالقرار
 ،242لكن تقارن خطاب املرحلة ومواقف النظام
ال �ن��اص��ري ب �م��واق��ف امل��رح �ل��ة ال �ح��ال� ّ�ي��ة وم��واق��ف
ً
األن �ظ �م��ة ال�ع��رب� ّ�ي��ة ف�ت�ج��د ف��ارق��ًا م �ه��وال .ال �ع��دوان
ّ
اإلس��رائ �ي �ل��ي ع �ل��ى غ ��زة ك ��ان ع ��دوان ��ًا ع��رب��ي��ًا في
جانب منه ،شاركت فيه كل األنظمة ،أو ّ
تفرجت
 من دون استثناء .الزمن الناصري رفع شعاراتكثيرة ويحلو ألب��واق آل س�ع��ود السخرية منها
ل �ك��ن ص �ح��ة ش� �ع ��ارات ت �ل��ك امل��رح �ل��ة ي �ث �ب� ُ�ت ي��وم��ًا
ّ
التنحي،
بعد ي��وم .إن خطاب النكسة ،أو خطاب
ّ
يمثل أرفع نموذج من الخطاب السياسي العربي
الحاكم ،ال من حيث الصياغة البارعة (وهذا فضل
ه�ي�ك��ل) وإن �م��ا م��ن ح�ي��ث امل �ص� ّ�ارح��ة .ع�ل��ى عكس
م��ا ُي� ّ�ص��ور خصومه م��ن املتطفلني على حاشية
أم��راء آل س�ع��ود ،ف��إن الخطاب ال�ن��اص��ري ل��م يكن
مليئًا بالحشو وال�ل�غ��و ال��ذي يتسم ب��ه الخطاب
الرسمي الخليجي والبعثي واألردن��ي واملغربي.
ّ
ّ
خشبية من كل هؤالء،
كان الخطاب الناصري أقل
وأك �ث��ر م �ص��ارح��ة .ي�ك�ف��ي ع�ب��د ال�ن��اص��ر ف �خ �رًا ان��ه
ّ
الشرعية
ال��زع�ي��م ال�ع��رب��ي ال��وح�ي��د ال ��ذي ن��ال م��ن
ال �ش �ع �ب� ّ�ي��ة وال �س �ي��اس� ّ�ي��ة م ��ا ل ��م َي �ن �ل��ه ال �ف��ائ��زون
ب��االن�ت�خ��اب��ات ال �ت��ي ت�ح�ظ��ى ب��ال��رض��ى األم�ي��رك��ي
ف ��ي ع��امل �ن��ا ال� �ع ��رب ��ي .ل �ك�ن �ن��ا ن ��دخ ��ل ف ��ي م��رح�ل��ة
ّ
عربية جديدة والعودة إلى املاضي  -السحيق او
ّ
املعاصر  -ال تفيد .املهمة هي في خلق مستقبل
ثوري جديد زاهر يجعل من الحنني الى املاضي
عقمًا.
* كاتب عربي (موقعه على اإلنترنت:
)angryarab.blogspot.com

أم ب�ين الكفر وال �ض�لال ،غير أن�ن��ا ال نعمل وك�لاء
وقضاة لربنا في ملكوته بل نقتصر على ما قد
علم .يشبه هذا استخدام نصوص القرآن املحكمة
ِ
في القتال مع املشركني الكفرة في ساحات املعارك
وتطبيقها بني جموع املسلمني واألمينني بينهم
في حاراتهم ومدنهم وبلدانهم املساملة.
شيء مكرر من العبث والفوضى الفكرية املذهلة
وال �ت��ي ت�ج�ت��اح ال�ع��ال��م ال�ع��رب��ي واإلس�ل�ام ��ي ه��ذه
الخالقة».
سنوات «الفوضى
السنوات،
ِ
َ
ُ
تصرف اإلخوان يشبه كثيرًا تصرف «الجهاديني
الجدد» في فشلهم في فهم فقه األول��وي��ات وسدِّ
ال ��ذرائ ��ع وال �خ �ط��أ امل �ب�ين ف��ي ت�م�ي�ي��ز أع � ��داء األم��ة
والدين ووجهات وج��وده��م ،هل هم في فلسطني
واألراض � � � ��ي امل �غ �ت �ص �ب��ة أم ه ��م ف ��ي دي � ��ار ال �ع��رب
وامل �س �ل �م�ين! خ �ل��ل ال �ت��وج��ه واالت� �ج ��اه ه ��ذا ط��امل��ا
ً
سمعت عنه مثاال طريفًا إذ أن أهل مصر منذ زمن
طويل ابتليوا بداء البلهارسيا وكانت النصيحة
الطبية الذهبية للقضاء على ه��ذا امل��رض ال��ذي
ينتقل ع�ب��ر م��اء املستنقعات وال �ت��رع��ات امللوثة
ببول املصابني باملرض ،هي الطلب من املصريني
ال��ذي��ن ي��ري��دون أن ي �ب��ول��وا أن ي �غ �ي��روا وجهتهم
َ
وب ��دل أن يتجهوا إل��ى ال�ت��رع��ة لقضاء ال�ب��ول أنه
ي�ج��ب عليهم أن ي�س�ت��دي��روا ع�ك��س ج�ه��ة ال�ت��رع��ة
ويفرغوا ثمالتهم بعيدًا من املاء.
ال �ش��يء ال� ��ذي ال ي �ح��دث ف��ي م �ص��ر وي�س�ت�م��ر داء
البلهارسيا مستنزفًا الدماء من أجساد املصريني
وي�ق�ض��ي ع�ل��ى الكثير منهم وت�ظ��ل ًاملستنقعات
ً
وال� � �ت � ��رع امل� �ص ��ري ��ة م � ��وب � ��ؤة وم� �ل� �ي� �ئ ��ة ب �ب �ي��وض
البلهارسيا .وتستمر نصيحة تطلق في الفضاء
ُّ
َّ
ك � ��ل ي � ��وم ي �ع��رف �ه��ا ك � ��ل امل �ص ��ري�ي�ن «دي� � ��ر ض �ه��رك
للترعة» وال من مستجيب.
* كاتب سوري

