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فى رواية « رحلة إبراهيم» لألديب محمد هالل :

عبقرية الهوية  ..حتمية التنوير  ..وجذورنا الفرعونية والعربية!!

التمرد وال� �ث ��ورة واجل� ��دل ح ��ول مسائل
فلسفية « كثيرا ما حتدث بها معنا،
ح��ول مسألة ال��دي��ن ..ه��ل االنسان
مسير أم مخير؟ ..هل األدي��ان حقيقة أم وهما
ابتدعه االنسان لتهدئته واستقراره نفسيا؟.
لم يخطر بذهنى ان تتبلور تلك املناقشات فى
صورة عمل أدبى له يرى النور ،يبحث بكل جرأة
تلك القضية ويتعمق فى بحور الكتب والدراسات
بحثا ع��ن اج��اب��ات تشفي ال �ص��دور .إن��ه األديب
والكاتب الصحفى محمد هالل فى روايته «رحلة
ابراهيم» ..فى البداية يصدمك الكاتب ،ولكنه
ياخذك معه فى رحلة بحثه ،أمال فى الوصول إلى
إجابات شافية لتساؤالت محيرة عن أصل الوجود،
وهل األقدار هى املتحكمة فينا أم عقولنا؟ وهذا
ليس بجديد على محمد هالل ،فقد عرفناه قلق
الذهن بالسليقة ،مهموما بالبحث عن احلقيقة،
يرفض اإلكليشيهات اجلاهزة فتطارده األفكار
وي�ط��ارده��ا ،ق��اص يسرى األدب ف��ى دم��ه مهما
اعترته من صعوبات أبعدته عنه قليال للعمل فى
الصحافة كسبا للعيش ،حكاء مجيد غزير اإلنتاج،
ف��رواي��ة «رح�ل��ة إب��راه�ي��م» ليست العمل الوحيد
للكاتب وال�ق��اص .فقد سبق وص��درت له أعمال
أدبية كثيرة منها :أرض املراغة  ،مابعد موتى ،
ماتيسر م��ن سيرة العشق  ،عطش الشيطان ،
درب البهلوان  ،سجن املزرعة .وهاهى دور النشر
تتلقف أعماله ،فال مير عام إال وظهر إلى النور
مولود أدبى جديد ميتع به قراءه.
التمرد والثورة غاية للتجديد!
وفق تعريف علماء النفس ملفهوم التمرد ،هو
رفض تنفيذ األوامر ،ويختلف مفهوم التمرد عن
الثورة فى شرعيته االجتماعية ومقدار تقبل الناس
له وانخراطهم فيه ،وتبدأ كل ثورة اجتماعية بعملية
مترد تقوم بها جماعة من األف��راد ،ثم تستقطب
مجموعات أخ��رى م��ن ال �ن��اس ،حتى تعم أغلب
الفاعلني االجتماعيني وتنظم متردهم .وفقا لهذا
التعريف ،جند أن رواية «رحلة إبراهيم» تسود فيها
فكرة التمرد والثورة معا على املألوف والسائد
فى املجتمع سواء العادات أو التقاليد أو العقيدة
وغيرها ،فعلى الرغم من أن الرواية جاءت فى
عدة أجزاء وبعناوين مختلفة ،إال أنه يربطها خيط
واحد وهو التمرد ،فجاءت فى صورة حتكي أمثلة
عن التمرد ،فتارة مترد وثورة ضد اجلهل ،كما فى
اجلزء األول من الرواية ،وتارة أخرى مترد على
أمن��اط العبادات عند العرب قبل اإلس�لام ،وقد
جعل محمد هالل القدوة فى ذلك سيدنا إبراهيم
أبو األنبياء ،ال��ذى اختاره الكاتب ليكون عنوانا
للرواية ،والذى رفض ما نشأ عليه آباءه من عبادة
األصنام ،وثالثة ضد املناهج التعليمية األزهرية،
والتى لم يتم تطويرها بعد ،وهو ماقام به والد
النفيس بطل الرواية ،الذى توفى صغيرا فى السن
وقد نال جزاء مريرا لتمرده بتكفيره  ،ونسبة كتاب
زائف يحوي أفكارا شاذة إليه لتشويهه بعد رفضه
التراجع عن أف�ك��اره التى وصفوها «بالكافرة».
ورابعة ضد العادات والتقاليد البالية فى أمناط
ال ��زواج عند ال�ع��رب ق��دمي��ا قبل اإلس�ل�ام ،وهنا
يصحبنا محمد ه�لال فى ه��ذا اجل��زء فى رحلة
ممتعة عن أمناط هذا الزواج ،مثل زواج الرهط
وزواج االستبضاع ،واآللهة عند العرب ومتركز
حياتهم حولها .وعن جهل نظرة املصريني لآلثار
املصرية ،وضرب مثاال على ذلك بنظرتهم للحارس
أبو الهول والقصص اخلرافية التى كان ينسجها
خيال املصريني عن الكنز املدفون أسفله ،وهنا
تظهر شخصية محمد هالل الباحث والصحفى
ف�لا يكتفى ب��ال�س��رد القصصى ف��ى ال��رواي��ة بل
يغذيها بالقراءات والبحث والتحليل .كما يظهر

هذا املجهود البحثى حملمد هالل جليا فى اجلزء
اخلاص مبصر حتت احلكم الرومانى واضطهاد
األقباط قبل دخول اإلسالم والعرب إلى مصر،
وكيف انصهرت القبائل العربية التى هاجرت الى
مصر قبل وبعد دخول اإلسالم مصر ،فى نسيج
املجتمع املصرى.
تتجلى فكرة التمرد فى رواية «رحلة إبراهيم»
في إطار حوارات بني احلفيد بطل الرواية يدعى
«النفيس» وجده الذي يقنعه بإعادة فتح منزل قدمي
متلكه العائلة ،بعد أن هجره األهل بسبب شائعات
وأقاويل عن كونه مسكونا باجلن والعفاريت ،إال
أن احلفيد «النفيس» يصر على رأيه ليكشف لهم
أوهامهم ،فيحول البيت إلى مزار ثقافى يرتاده
األجانب من كل حدب وصوب ،ويكتشف احلفيد
أيضا أن البيت يحوي كنوزا تركها له ج��ده من
كتب ومخطوطات تخبره عن ما تركه األجداد من
قصص وحكايات عمن سبقونا ،وهو ما عبرعنه
محمد ه�ل�ال ف��ى م�ق��دم��ة ال��رواي��ة ب�ق��ول��ه« :من
أروع نعم الله على اإلنسان أن هداه إلى التدوين
واخ �ت��راع أساليب الكتابة ،ف��دون خكاياته فوق
الصخور ،ثم عظام احليوانات وجلودها ،ثم بعد
ذلك األوراق وما بعدها من وسائل حديثة .وهكذا
جعل السابق يحفظ ذاكرة البشرية لالحق».
أيضا كان لتمرد الشعراء فى مصر على قوالب
الشعر القدمية نصيب فى رواية رحلة إبراهيم،
حيث جعل لوالد «النفيس» دور كبير فى ذلك،
كما جاء على لسان زميل والده فى األزهر «الشيخ
عبدالتواب» الذى آثر السالمة ،ولم يسر فى ركب
والد «النفيس» وإال سيلقى نفس مصيره ونسبة
آراء خاطئة إليه ..يقول الشيخ عبدالتواب كما
ورد فى الرواية «أتعرف أن لوالدك الفضل فى
ابتعادى عن الشعر العمودي؟»
الرمز والرمزية فى رواية رحلة ابراهيم
وفقا ملفهوم الرمز فى األدب ،فإنه مبثابة إشارة
من الشاعر أو األديب يتخفى خلفها بعض األمور
التى ال يريد املؤلف أن تصل بشكل مباشر ،وامنا
ببحث وحت��ر ،وه��و أي�ض��ا التعبير غير املباشر
عن النواحى النفسية املستترة ،وكذلك الرمزية
هي التعبير عن األفكار والعواطف بطريقة غير
مباشرة ..وفقا لتلك املفاهيم جند أن الرمزية
تتجلى ف��ى رواي ��ة «رح �ل��ة إب��راه �ي��م» ،إذ ل��م يكن
اختيار الكاتب إلظهار شخصيات اجلد واحلفيد
وإخفاء األب وموته إال تعبيرا عن مسار حركة
التنوير ف��ى مصر عبر ثالثة أج�ي��ال على مدار
نحو مائة ع��ام ،والتى مرت بعدة محطات ،تلك
احلركة التى بدأها اإلمام محمد عبده وغيره حني
اجتهد فى إباحة النحت والتصوير فى اإلسالم
وع��دم حرمانية إقامة املتاحف ،وف��ى رأي��ي عبر
عنها األدي��ب محمد ه�لال بجيل اجل��د ،ولكنها
توقفت مع صعود التيارات الدينية وذي��وع حركة
اإلخ���وان املسلمني وتغلغل ال��وه��اب�ي��ة ،وق��د رمز
ملسيرة التنويرالتى تعرقلت قليال باألب الذى مات
صغير السن ،فما أن ب��دأت حركة التنوير وفتح
باب االجتهاد إال وقد ووجهت باحلركات السلفية
املعتمدة على النقل وإل�غ��اء العقل وعلو نعرات
التكفير وحت��رمي املوسيقى والنحت ،أم��ا مرحلة
ع��ودة حركة التنوير وم�ح��اول��ة تصحيح املسار،
فقد رمز لها مبرحلة احلفيد الذى يحاول إحياء
مسيرة التنوير من جديد ،وهنا يقوم االبن باكمال
مسيرة جده وأبيه ،فيفتح املنزل القدمي وينظفه
من أعشاش العنكبوت واألتربة التى تراكمت منذ
سنوات بعيدة ،فيحول املنزل إلى مزار ثقافى يعلم
فنون التصوير والنحت واملوسيقى.
ام��ت�ل�أت ال ��رواي ��ة ب��ال��رم��وزال �ت��ى ت ��واءم ��ت مع
فكرة التمرد ،فالبيت الكبير الذى ورثه النفيس

قراءة وحتليل:
هدى مكاوى
وعائلته وأع��اد فتحه وترتيبه وتنظيفه ماهو إال
وطنه ووطن أجداده مصر ونهضتها الثقافية بعد
سنني ظالمية طويلة ،عاشتها مصر حتت احلكم
العثمانى ساد فيها اجلهل والتخلف والفقر وعدم
االع�ت��داد بتراثها احل�ض��ارى وآث��اره��ا التى ظلت
مجهولة إل��ى أن ب��دأت نهضتها الثقافية ،وقد
خلص كاتب الرواية ذلك فى سفر بطل الرواية
إل��ى ف��رن�س��ا ل �ي��درس ال�ف�ن��ون وي �ع��ود إل��ى وطنه،
فينشيء مركزا ثقافيا فتتغير نظرة ذويه لنحت
التماثيل وللموسيقى والتى توجت بافتتاح كلية
الفنون اجلميلة بدرب اجلماميز على يد األمير
يوسف كمال ،وهنا يشير الكاتب الى دور البعثات
العلمية آنذاك فى نقل النهضة الثقافية من الغرب
إلى مصر.
هوية مصر على درب الدكتور جمال حمدان!
كما جسد ال�ك��ات��ب محمد ه�لال ه��وي��ة مصر
فى الرواية عبر مكونات البيت الذى تركه جده
م��ن ال��داخ��ل ،وال ��ذى ي�ح��وى مخطوطات عربية
ثمينة وأيقونات مسيحية ،فقد جعل البيت فى
نزلة السمان التى حتوى كنوزا فرعونية التقدر
بثمن ،ونسب أول بيت بنى بنزلة السمان جلده
من أصول عربية وهو الوليد ابن حجر السمان،
والتى سميت باسمه منطقة نزلة السمان ،وهو
من رفض عبادة األصنام وهرب من مطاردة أهله
ليستقر فى مصر وقد افترض له اسما وهميا
«ال��ول�ي��د ب��ن حجر» كرمز لكل القبائل العربية
التى استوطنت مبصر وانصهرت ف��ى النسيج
املصرى .كما وجد ضمن محتويات البيت الذى
ورث��ه النفيس عن ج��ده ،أيقونات مسيحية على
اع �ت �ب��ار أن �ه��م م��ن نسيج امل�ج�ت�م��ع ،وه �ن��ا يشير
محمد ه�لال إل��ى أن��ه ال انفصال بني فرعونية
م�ص��ر وع��روب �ت �ه��ا ،ك�م��ا ذك ��ر م��ن ق�ب��ل الدكتور
جمال حمدان فى موسوعته «شخصية مصر»
فإن مصر فرعونية باجلد ولكنها عربية باألب،
وأن العرب هم من أصل قاعدي واحد مشترك
مع العنصر املصرى وأن املوجة العربية لم تزح
األس��اس القبطى إل��ى جيب اجلنوب املغلق فى
الصعيد ،على حد ذك��ر الباحث محمد السيد
اسماعيل فى موقع اص��وات اون الين ،كما ورد
فى الرواية ما يشير إلى اعتزاز البطل بانتسابه
ألجداده العرب القدامى ما يلى« :فكرة أكثر من
رائعة ياجدي ..كم أمتنى لو أعرف له قبرا يزار
حتى يكتمل تكرمينا ل��ذك��راه ،ولكن بيننا وبينه
ألف سنة ونصف ألف درست فيها القبور مرات
ومرات وتبدلت اخلرائط واألحوال وأغلب الظن
أوص��اه��م بتعهد البيت ب��ال��رع��اي��ة ..ول��وال تعهد
أح �ف��اده وأح �ف��اد أح�ف��اد أح �ف��اده بترميم البيت
ال�ك�ب�ي��ر ..ل�ك��ان ك��وم��ة م��ن ح �ج��ارة الن �ع��رف لها
سرا ،سوى أنها من بقايا قدماء املصريني» .كما
ورد أيضا خالل الرواية فى ح��وارات اجلد مع
احلفيد ما يشير إل��ى ع��دم تنحي األق�ب��اط فى
مصر جانبا« :كان أج��دادك من األقباط ،ولكن
ب�ع��ض أوالده� ��م اع�ت�ن�ق��وا اإلس�ل�ام  ...وسترى
الصلبان ومتائم العذراء وأيقونات القديسني فى
جنبات البيت»

خرافات اخلواجة ينى!
لم ينس القاص محمد هالل العنصر اليهودى
فى رواي��ة «رحلة إبراهيم» إال آنه رفض محاولة
نسبة أي أصول يهودية للمصريني .وهو ما جنده
من حتذير اجلد للحفيد «النفيس» من محاوالت
اليهود نسبة أصول املصريني إليهم ،والذى رمز
محمد هالل له «باخلواجة ينى» وما ي��ردده من
أك��اذي��ب ح��ول اح �ت��واء امل�ن��زل على ت��راث يهودى
ممثل فى متاثيل وشمعدان وغيره .وهو ما ذكره
الدكتور جمال حمدان فى كتابه «شخصية مصر»
أن املصريني القدماء شعب أصيل وأن اليهود
طردوا متاما من مصر ومعهم الهكسوس ،وبالتالى
فال وج��ود لهم فى الهوية املصرية من قريب أو
بعيد.
مناقشات فلسفية حول الدين!!
ب��ال��رغ��م م��ن اآلراء احمل �ي��رة حمل�م��د هل��ال فى
مسألة الدين أحيانا ،كحديثه عن الشيطان الذى
لم يشرك بالله رغم عصيانه له ،إال أنها ال تخرج
عن إطار فلسفي ،تنم عن إميان عميق برب الكون
خالق كل شيء ،غايته الوصول إلى احلقيقة وهى
رب��وب�ي��ة اخل��ال��ق ع��ز وج��ل وال��وص��ول إل��ى إسالم
صاف من الشوائب التى اعترته على مر السنني
والتى امتالت بها كتب ال�ت��راث ،إس�لام يخاطب
العقل ال يقوم بإلغائه ،ولعل بطل الرواية يعبر عن
مئات املفكرين الذين انتقدوا بل رفضوا التعليم
األزه� ��رى آن� ��ذاك ،وم�ن�ه��م عميد األدب العربى
طه حسني ومصطفى لطفى املنفلوطى وغيرهم
كثيرون ممن متردوا على الدراسة فى األزهرعلى
حالته فى ذلك الوقت .يقول الكاتب فى روايته،
على لسان والد بطل الرواية «النفيس» :إذا توقف
الفكر قامت القيامة ..فناء الدنيا قى توقفها عن
اجلديد ،فال تتوقفوا فتيبسوا ومتوتوا ..ماذا لو
ع��اش الواحد منا أل��ف ع��ام يأكل ويشرب وينام
وينجب ثم يرحل ول��م يضف فعال للناس؟» كما
ورد فى الرواية على لسان البطل« :حفظى للقرآن

الكرمي ياجدي الطيب عصمنى من أخطاء كثيرة..
عرفت قيمة حفظى للقرآن الكرمي فكان يدفعنى
ملزيد من املعرفة وال يجعل الشهوة مبلغ همى »...
نزلة السمان رمز لعراقة املكان
لم ينس الكاتب االع�ت��داد بعنصري املكان
والزمان ،فاملكان منطقة أثرية خدمت الرواية
وه��ى نزلة السمان وم��ا حتويه م��ن آث��ار كانت
عرضة للنهب من جتار اآلثار الذين ال ينظرون
إليها إال م�ص��درا للمال ،واحل�ل��م ب��وج��ود كنوز
منذ زم��ن بعيد أسفلها بعيدا عن كونها كنوزا
ال تقدر بثمن ،فهى حتوي تاريخ األجداد الذين
دونوا على جدرانها ليخبرونا بتفاصيل حياتهم
وقصصهم ،وعلى الرغم من أن أحداث الرواية
وما حوته من قصص متعددة انتقلت إلى أماكن
أخ ��رى ،إال أن �ه��ا تعلقت جميعها مب�ص��ر بلد
الكاتب ،ولعل اختيار الكاتب ملنطقة األهرامات
ونزلة السمان لم يأت أيضا كشيء عفوي ،فهو
يشير إل��ى عظمه وط�ن��ه وح �ض��ارت��ه العريقة،
وال� �ت ��ى ال ت �س �ت �ح��ق أن ي �ع �ش��ش ف �ي �ه��ا اجلهل
والتخلف واالستهتار بالتراث واحلضارة .ورد
ف��ى ال��رواي��ة« :ق�ب��ال��ة وج��ه أب��ى ال �ه��ول حارس
األه���رام���ات ،ت�ق�ب��ع ق��ري��ة الي �ج��وز ل�غ�ي��ره��ا أن
تباهى الكون بهذا التميز ،اسمها نزلة السمان
«أكسبها هذا االسم أشهر من وفدوا إلى املكان
هذا الولى الراقد فى ضريحه املتواضع بزاوية
مسجده الكبير وساحته الواسعة التى يعمرها
دراوي� ��ش ال �ص��وف �ي��ة أس �ب��وع��ا ك��ام�لا مبناسبة
مولده ،إنه «الشيخ السمان»

سيدنا إبراهيم أكبر املتمردين عبر الزمان
أما الزمان ،فقد اختار الكاتب أزمنة قدمية قبل
دخول اإلسالم إلى مصر وبعده حتى منتصف القرن
العشرين ،رص��د فيها فكرة التمرد على السائد
واملألوف إلى أن وصلت مصر إلى مرحلة حديثة،
اختارالكاتب زمن سيدنا إبراهيم وفترة اجلاهلية
قبل اإلس�ل�ام ،كما اخ�ت��ار فترة احلكم العثمانى
ملصر وبداية نهضة مصر الثقافية والعلمية ،عبر
البعثات العلمية إلى أوروب��ا ،وفى حتليلي ألهمية
املكان واألح��داث التى دارت فى الرواية فجميعها
فى وطنه ،حتى وإن انتقل إلى أي مكان آخر ،فهو
يؤول فى النهاية إلى غايته مصر والتى خصها عبر
أزمنة مختلفة ليصل إلى حتديد كينونتها وهويتها
ومستقبلها الثقافى والعلمي ،معتزا بتراث أجداده
الفراعنة الذين برعوا فى فن النحت ،وعروبته التى
استمدها من أجداده العرب الذين استقروا مبصر،
إذ يختم محمد هالل الرواية بضرورة عمل أربعة
متاثيل ألج��داده العرب ،وتعهده بإكمال مسيرتهم
ف��ى إع ��ادة ترميم البيت الكبير «وإال ك��ان كومة
من حجارة التعرف لها سرا سوى أنها من بقايا
املصريني القدماء».
وأخ� �ي ��را ،ال ميكنني أن أخ �ت��م رواي� ��ة «رحلة
إبراهيم» دون أن أشهد أنها وجبة دسمة ممتعة
للقارئ تستحق اإلبحار فيها بال ملل ،وقراءتها
بعناية لفك رم��وزه��ا وطالسمها ،فكل كلمة لها
داللتها عند الكاتب ،وكل شخصية قام بتوظيفها
بعناية لتعبر عن مكنونه وغايته فى وصف هوية
وطنه مصر وتاريخها الطويل منذ األزل.

لقاء «هيكل» و«الهضيبي» منذ  68عاما:

أساليب دعاية اإلخوان لتبييض صفحة إرهابييها ..حسام منوفي مثاال!

الطريقة الغريبة التى روجت بها جلان جماعة اإلخ��وان على
مواقع السوشيال ميديا خلبر القبض على املتهم “حسام منوفي”
فى مطار األقصر تسترعى االنتباه ولها العديد من الدالالت
املهمة .ال��دالل��ة األول ��ى :هى استمرار النهج اإلع�لام��ى النازى
للجماعة على ما استقرت عليه منذ تأسيسها .وق��د تأسست
على يد مرشدها األول “حسن البنا” فى أواخر عشرينات القرن
املاضى تأثرا بأجواء صعود وانتشار احلركات النازية والفاشية
فى أوروب��ا .املبدأ أو الالمبدئية املعروفة فى الدعاية واإلعالم
النازيي هو “اكذب حتى يصدقك الناس” .هذا الكذب تخفى
نّ
فى تقدمي “املنوفي” كما لو كان “معارضا مصريا” ال إرهابيا
إخوانيا! .ثم محاولة اإليهام بأن القبض عليه لم يكن لسبب آخر
سوى أنه معارض ،مع التغافل  -أو االستغفال  -أمام قائمة مطولة
من جرائمه املتهم فيها ،والقضايا املطلوب تقدميه فيها للمحاكمة،
والعمليات التى تطارده دماء ضحاياها ،ومن بينهم اللواء “عادل
رجائي” قائد الفرقة  9مدرعات ،والرائد “محمود عبداحلميد
صادق” رئيس مباحث مركز طامية بالفيوم ،وامل�ل�ازم “أحمد
عز الدين” بقسم شرطة العمرانية ،وأخيرا التورط فى محاولة
اغتيال فاشلة للنائب العام املساعد املستشار “زكريا عبدالعزيز”.
كل تلك العمليات التى قامت بها وأعلنت مسئوليتها عنها “حركة
حسم” اإلخوانية ،و”املنوفي” متهم بأنه أحد مؤسسى هذا اجلناح
املسلح من أجنحة اجلماعة بكل ما ارتكب به من عمليات تفجير
واغتيال منذ فض اعتصام رابعة اإلرهابي.
الداللة الثانية هى التناقض املفضوح تقليديا للكذب اإلخواني.
ففى حني تصف اللجان األلكترونية وإعالم اجلماعة اإلرهابى
بأنه معارض ،محض معارض! ،تزعم أن القبض عليه فى مطار
األقصر لم يكن محض مصادفة ،مصادفة قذفت بها األقدار
باملتهم ليلقى جزاء يستحقه عبر محاكمة .بدال من ذلك يزعمون
أن القبض عليه جرى بعملية دبرتها املخابرات السرية .وهذه
“املعلومات السرية” منت لعلم اجلماعة بطريق يجهله اجلميع ،ال
أظن أنه العلم اللدنى مثال! ،رغم ذلك يردد إعالم وجلان اجلماعة
بيقني قاطع أن الطائرة التى استقلها كادر حسم اإلرهابية فى
طريقه من السودان إلى تركيا ،لم جتبر على الهبوط اضطراريا

فى مطار األقصر بسبب إن��ذار حريق بداخل الطائرة ،وإمنا
عبر اتفاق بني املخابرات املصرية وشركة الطيران السودانية
اخلاصة “بدر” املسئولة عن الرحلة اجلوية .وأيا كانت مصداقية
معلومات اجلماعة اللدن ّية تلك فإن ما يترتب على تصديق وجود
دور ألجهزة األمن املصرية فى القبض على اإلخوانى الهارب –
باملنطق السوى  -هو أنه إرهابى مت اصطياده بعملية أمنية أو
مخابراتية نظيفة ،إذ ليس فى وسع عقل – مهما بلغ به العبث
مداه  -أن يتخيل أن أجهزة أمن تصدت بنجاح ومهارة واحترافية
عبر السنوات املاضية ملوجة كاسحة ذات تخطيط عال ومتويل
مفتوح ،ومبشاركة عناصر اجلماعة داخل وخارج مصر على نطاق
واسع ،ال ميكن تخيل أنها أجهزة أمن تتسلى مبطاردة واصطياد
معارض بال شأن ،هذا لو تصورنا أن كادر اجلماعة اإلرهابية
“املنوفي” هو معارض بالفعل .ولو كانت أجهزة األمن املصرية
كما تصورها دعايات اجلماعة املتناقضة على هذا النحو الهزيل،
ما وصلنا فى مصر إلى هذا النجاح فى مواجهة أذرع اجلماعة
اإلره��اب �ي��ة وتنظيمها ال��دول��ي ،وه��و جن��اح جتسد خ�لال العام
املنصرم  2021فى إلغاء حالة الطواريء ألول مرة منذ رحيل نظام
اجلماعة بثورة فى .2013

الداللة الثالثة املهمة للمعاجلة الدعائية اإلخوانية النازية خلبر
القبض على عنصر حسم “حسام املنوفي” ،هى أن اجلماعة لن
تتنازل أبدا ال عن أساليب إرهابها وعنفها الدموى امل ّ��روع ،وال
عن أساليب كذبها وقبحها الدعائى املشوه .هذا االسلوب املقزز
فى انتهاج أساليب عنف دموية من جهة ،وانتهاج أساليب تنكر
لها من جهة أخرى ،كان دائما االستراتيجية الثابتة للجماعة فى
ممارساتها التخريبية .أسلوب اتبعته منذ االربعينيات عندما تبرأ
مؤسسها “حسن البنا” من موجة االغتيال والتفجير الواسعة
التى قام بها أعضاء “التنظيم اخلاص” التابع للمرشد شخصيا،
ووصفه ملن قاموا باغتيال رئيس وزراء مصر آن��ذاك “محمود
فهمى النقراشي”  -سنة  - 1948بأنهم “ليسوا إخوانا وليسوا
مسلمني” .ثم اتبع نفس األسلوب املرشد الثانى للجماعة “حسن
الهضيبي” فى أعقاب محاولة عناصر نفس “التنظيم اخلاص”
التابع للجماعة اغتيال الرئيس “جمال عبدالناصر” سنة .1954
ثم اتبع نفس األسلوب للمرة الثالثة بعد انكشاف مخطط تنظيم
اجلماعة القطبى سنة  ،1965نسبة للمفكر “سيد قطب” الذى
ال ت��زال اجلماعة تطلق عليه وعلى مؤسسها اإلرهابى “حسن
البنا” لقب الشهيد أيضا ،خطط التنظيم القطبى ملوجة أخرى

من االغتياالت والتفجيرات أضيف إليها إغراق دلتا مصر بأكملها
فى عملية تفجير القناطر اخليرية حسبما خطط لها.
أود هنا التوقف لتأمل طبيعة “األسلوب التقليدي” جلماعة
اإلخ��وان فى التحلل من إرهابها ،وفى تبييض صفحة إرهابييها،
وهى طبيعة رمبا تستحق التحليل على طريقة علم نفس اجلرمية،
وقد تستحق بعض عناصر اجلماعة من أجلها أن ينزلوا سجناء
على املصحات النفسية واملشافى الذهانية ،هذا فيما لو صدقنا أن
عناصر اجلماعة أنفسهم يصدقون أنفسهم فى كذبهم املكشوف!.
وأعود فى هذه الوقفة  -وبدون تعليق منى  -إلى مقال كتبه األستاذ
“محمد حسنني هيكل” سنة  ،1954تناول فيه تفاصيل لقاء أجراه
مع مرشد اجلماعة “حسن الهضيبي” فى أعقاب محاولة اغتيال
الرئيس “جمال عبدالناصر” فى ميدان املنشية بثمانى رصاصات.
فى هذا الوقت – نوفمبر  – 1954زار هيكل املرشد الهضيبى فى
سجنه ،ودار هذا اجلانب املذهل من احلوار بينهما:
 هيكل :هل يبيح القرآن القتل واإلرهاب؟
 الهضيبي :ال هيكل :وهذه الرصاصات الثمانى التى سمعتها بأذنيك فى
ميكروفون السجن؟

 الهضيبي :يُسأل عنها الذى أطلقها هيكل :وهل أطلقها من نفسه هكذا بدون حتريض؟
 الهضيبي :ومن أين لى أن أعلم أن هناك من حرض؟ هيكل :ألم يكن النظام السرى تابعا لك مباشرة؟
 الهضيبي :أن��ا كنت م��رش��دا ع��ام��ا أب�ح��ث رؤوس املسائلوأقررها وال أدخل فى التفصيالت ،شأن النظام السرى كنت أعلم
أنه موجود ولكن بالنسبة لى كان رأس مسألة (!!) أما التفاصيل
فكان يشرف عليها اثنان خميس وفرغلي.
 هيكل :إذن أحدد سؤالي :هل ترى أن اإلسالم يبيح إنشاء
منظمة سرية مسلحة لإلرهاب؟ وهل السياسة فى هذا البلد
واحلريات التى نتطلع إليها ميكن أن تسمح بقيام منظمات سرية
مسلحة؟
 الهضيبي :من قال هذا؟! هيكل :أنت قلت اآلن ..لقد قلت إنك تعرف أن هناك نظاما
سريا ،ولكن الذى نفيته أنك أنت الذى كنت تصدر األوامر ،ولقد
قلت لى أنك كنت تعرفه كرأس مسألة ولكنك لم تعرف الظروف
التى يعمل فيها ،ألم يكن محققا أن أفهم من كالمك هذا؟.
كان محققا بالطبع أن يصل “هيكل” من كالم مرشد اجلماعة
اإلرهابية لهذا الفهم املنطقي ،والي��زال محققا حتى اليوم أن
يصل املنطق املستقيم للفهم نفسه ،لكن املنطق املش ّوه احلاكم
ف ��ى ت �ع��ام��ل اجلماعة
م��ع ج��رائ��م عناصرها
اإلرهابية ،هو محاولة
ت� �ب� �ي� �ي ��ض صفحتهم
وصفحتها بكل احليل
غ�ي��ر امل�ن�ط�ق�ي��ة ،وعلى
قاعدة الالمبدأ النازي:
“اكذب حتى يصدقك
الناس”.

عصام الزهيري

