الشّنّآنّّوالبّهّتانّفىّالهجومّعلىّاإلخوان ّ
محمدّيوسفّعدس ّ
أستعيد ّفي ّهذا ّالمقال ّأجواء ّالسياسة ّفي ّفترة ّزمنية ّفريدة ّمن ّتاريخ ّمصر ّوهيّ
ماتزال ّتعيش ّفي ّظالل ّثورة ّيناير ّسنة ّ2011م ّّ ..وقد ّشرعت ّاألحزاب ّوالقوىّ
السياسية ّتعلن ّعن ّمرشحيها ّالنتخابات ّرئيس ّالجمهورية ّّ ..وانطلقت ّالحمالتّ
االنتخابية ّوكأنها ّقد ّأجمعت ّعلى ّهدف ّواحد ّهو ّتشويه ّجماعة ّاإلخوان ّالمسلمينّ
ومرشّحهاّللرئاسةّّ،وكأنّهذاّوحدهّكانّكافيًاّلترجيحّكفةّمرشحىّاألحزابّاألخرىّّ،
حتىّولوّكانواّمنّالنكراتّّ..وفىّهذاّالمقالّأصفّواقعّالصراعّالسياسيّوأكشفّ
عنّعوراتّالحمالتّاالنتخابيةّوأخطارهاّعلىّالمناخّّاإلجتماعيّواألخالقيّ .
ّ

فىّلقاءّمتلفزّقالّالدكتورّحسنّنافعةّ"ّ:إنّجماعةّاإلخوانّستنتهىّّإذاّنجحّأبوّ
الفتوح"ّ..هذهّعبارةّالّينبغىّأنّنمرّعليهاّمرو ًراّعابراّ..لذلكّأسألّ:هلّيفسرّهذاّ
االعتقاد ّسر ّالحمالت ّاإلعالمية ّالواسعة ّفى ّالدعاية ّألبى ّالفتوح....؟ ّوهل ّالدعايةّ
ألبىّالفتوحّتستلزمّبالضرورةّشنّحمالتّمسعورةّّضدّاإلخوانّالمسلمينّ..بهذهّ
الغلظةّوهذاّاالنتشارّ ..وكأن ّالمهمةّليستّانتخاباتّرئاسيةّوإنماّّمحاولة ّللقضاءّ
علىّهذهّالجماعةّواستئصالهاّمنّالوجودّكلِّيةً...؟ّ ّ
لقد ّقرأت ّمقاالت ّلبعض ّالكّتَّاب ّفيها ّنقد ّموضوعي ّلإلخوان ّالمسلمينّ ..ولكن ّالذىّ
يجرى ّعلى ّالساحة ّاإلعالمية ّاليوم ّشيء ّآخرّ ّ ،إنها ّحمالت ّمن ّالقدح ّوالتجريحّ
والكذبّ..فيها ّمبالغاتّو ّتك ُّهنات ّواتهاماتّغليظةّ،تنقص ّمنّقدرّصاحبها ّأكثرّمماّ
تنالّمنّشرفّالخصمّ ّ.
منّهذاّقولّرفعتّالسعيدّأنّ"ّاإلخوانّعملواّتحتّحذاءّمبارك"ّوهذاّنوعّاإلفتراءّ
يسميهّاللغويونّ"بهتانًا"ّ..ومنّمعانيهّّ:أنّينسبّاإلنسان ّماّارتكبهّهو منّخطيئ ٍةّ
كسب ّخطيئةً ّأوّإثما ً ّثم ّير ِّم ب ِهّ
ص ّآخرّكماّيتضحّمنّاآليةّ":ومنّي ِ
ٍ
أوّإثم ّإلىّشخ ٍ
بريئاًّفقدّاحتملّبهتاناًّوإثماًّمبيناً"ّ ..
وهناكّمنّيتهم"ّاإلخوانّبأنهمّ"يتظاهرونّباليمقراطيةّوالّيحترمونهاّ..فهىّعندهمّ
مجرد ّعود ّثقاب ّيشتعل ّمرة ّواحدةّ ..أو ّجسر ّيعبرون ّعليه ّإلى ّالسلطة ّثمّ
ينسفونه"ّ ..وهذا ّ ّنوع ّمن ّالتفتيش ّفى ّضمائر ّالبشر ّونواياهمّ ..ال ّدليل ّعليه ّمنّّ
كالمّللجماعةّمكتوبّأوّمنطوقّ ّ!..
ّ
وفى ّإطار ّالتخويف ّمن ّاإلخوان ّالمسلمين ّوتشويههم ّيرتكب ّكثير ّمن ّالكتابّ
واألكاديميينّآثاماّفاحشةّ ..فقدّأنزل ّدّ.حسنّنافعة ّدّ.محمدّمرسيّ،فيّذاتّالمنزلةّ
التيّعليهاّأحمدّشفيقّ،وعمروّموسى ،واعتبرّالثالثةّ"خط ًرا"ّعلىّالثورةّ!..إنهّ
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يعترفّبوجودّفارقّأخالقى ّولكنهّالّيعت ُّّد ّبهذاّالفارق؛ّفهوّمنّمدرسةّتستبعدّالقيمّ
اإلخالقيةّمنّّالسياسةّ ..
ساّيضيفّإليهّبهتاناّأكبر؛ ّإذّ
ّلألسفّالشديدّيتخذّمنّهذاّالمقتربّكاتبّ ّصديقّ ّأسا ًّ
يستنتجّمنّردودّبعضّالغاضبينّمنّعامةّاإلخوانّ"نزعة للعنفّمستت ًّراّفيّالوعيّ
الجمعيّاإلخوانيّ..بكلّإكسسواراتهّالقبيحةّمنّظلم واستبدادّوقمعّوديكتاتورية"ّّ..
فماذاّكنتّتنتظر ّياصديقىّ ّمنّردودّأفعال ّشبان ّلمّيبلغواّبعدّسنّالرشادّوالحكمةّ،
وهم ّيرونّالهجومّالمروعّالمعبأّبالكراهيةّواألكاذيب ّعلىّجماعتهمّالتىّيكنّونّلهاّ
الحب ّفى ّأعماق ّقلوبهمّ ،تهان ّإلى ّهذا ّالحد ّالمروع..؟ ّإنها ّحالة ّال ّتبرر ّالغضبّ
فحسبّوإنماّتبرر ّالجنون ّّ..والّيصح ّّفىّهذهّالحالةّأنّنتمادىّفىّرميهمّباللددّ
والتطرفّفىّالخصومةّ..كماّتزعمّ .
ّ
لقدّعرفتّاإلخوانّعنّقربّمنذّسنةّ1٩٤٨؛ّكانّمنهمّأصدقاء ّوأقاربّوزمالء ّفىّ
الدراسة ّوالعمل ّّ ،عرفت ّمنهم ّمجاهدين ّفى ّفلسطين ّضد ّالصهيونية ّالمغتصبةّّ،
وفدائيين ّفى ّقناة ّالسويس ّضد ّاالحتالل ّالبريطاني ّ ّّ ..كان ّبعضهم ّيخرج ّبعد ّكلّ
معركة ّيبكى ّألن ّهللا ّلم ّيقبله ّشهيدا ّبعدّ ّ ..وكان ّمنهم ّضحايا ّاالعتقال ّوالتعذيبّ
واالضطهادّوالسجنّبتهمّباطلةّ..واشهدّأنّبطوالتهمّوتضحياتهّفىّالدفاعّعنّحدودّ
مصرّ-بعدّانهيارّالجيشّوانسحابهّ-هىّالتىّصدتّعدوانّإسحاقّرابينّفىّمحاولتهّ
االلتفافّعلىّالعريشّ ،ولوالهمّلكانتّالعريشّاليومّجز ًءا ّمنّاألرضّالمحتلةّ ..ماّ
كان ّهؤالء ّيعتبرون ّأنفسهم ّ-كما ّيزعم ّصديقى"ّ -قديسين" ّأو"معصومين" ّمنّ
صنين ّمن ّ"النقد"ّ ..بل ّكانوا ّّأتقياء ّمتواضعين ّ ّيحتسبون ّجهادهمّ
الخطأّ ..وال ّمح َّ
وتضحياتهم ّقربة ّإلى ّهللا ّوحده ّّ ،ال ّيبغون ّعليها ّأجرا ّوال ّيسعون ّإلى ّسمعة ّأوّ
شهرةّ ..
ّال ّيجوز ّيا ّصديقى ّأن ّيحملك ّالغضب ّإلى ّاتهام ّمسلمين ّ ّيحملون ّهذا ّالتراثّ،
باستبطان ّ"العقيدة ّاليهودية" ّفى ّالعالقة ّبين ّ"هللا" ّو"اإلنسان" ّوالتي تقوم ّعلىّ
منطق"ّخصخصةّاأللوهية"ّ ..إلىّآخرّهذهّالمزاعمّالخياليةّالتىّترميهمّبهاّوتقولّ
أنها ّ"عقدة ّالجماعة" ّالتي ّتحتاج ّ"إلى ّعالج ّنفسي ّطويل ّاألمدّ "...ثم ّتدعّم ّهذهّ
المزاعم ّبمقاالت ّأخرىّ،كنتّأتمنىّأالّتكتبهاّ،إذّتتحدثّعنّنزعةّّطائفيةّللجماعةّ،
إستنادا ّإلى ّعبارة ّ ّقالها ّمن ّتصفه ّبأنه ّقيادي ّإخواني ّشهيرّ ،وتفسرها ّعلى ّأنهاّ
دعوةّلنقاءّالعنصرّاإلخوانيّيستوجبّ"تحريم"ّالزواجّمنّغيرّاإلخوانيةّ ...
ّوالرجلّأبسطّمنّأنّيفكرّبهذا ّالمنزعّاأليديولوجيّ..إنهّببساطةّيخشىّّمنّبوارّ
األخواتّالمسلماتّإذاّأعرضّعنهنّشبابّاإلخوانّ..وخطأهّأنهّجعلّمنّهذهّالرغبةّ
الشخصية ّخطابا ّعاما ّلجمهور ّخارج ّإطار ّجماعتهّ ،ال ّيعنيه ّمشكالت ّالجماعةّ
الخاصةّ..قلّهىّسذاجةّأوّسوءّتعبير ّلمّيدركّصاحبهّماّينبغىّأنّيقالّوماّالّيقالّ
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فى ّخطاب ّعامّ ..ولكن ّمن ّناحية ّأخرىّ :المبالغة ّفى ّتفسير ّعبارة ّانطلقت ّفى ّغيرّ
مكانهاّ ،واستنتاجّنتائجّالّتحتملهاّهوّأيضاّخطأّفكريّّجسيمّ..فهىّليستّدليالّعلىّ
منظومة ّقيم ّاجتماعية ّتقوم ّعلى ّفكرة" النقاء ّالتنظيمي" ّوليست ّدليال ّعلى ّنزعةّ
إقصائية ّلغيرّاإلخوانيّ..أو"التطهيرّالمهنيّللمؤسساتّمنّغير اإلخوانّ..كماّتزعمّ
لناّبغيرّدليلّ .
فاإلخوانّبحكمّعقيدتهمّاإلسالمية ّالقويةّالنقيةّ ،الّيمكن ّأنّيفعلواّشيئاّمنّهذاّ،والّ
يصحّأنّنحكمّعلىّجماعةّكبرىّبحجمّجماعةّاإلخوانّالمسلمينّتحملّعلىّاكتافهاّ
خبراتّّ ٨٥عاماّمنّالنضالّوالوطنيةّ ،والتضحياتّ،تعرضت ّبسببّعقيدتها ّلموجةّ
بعد ّموجة ّمن ّإرهاب ّالدولة ّواستبدادها ّّ ،ولكنها ّصمدت ّوصبرت ّولم ّتنزلق ّإلىّ
العنفّالذىّكانتّتدفعهمّإليهّالسلطةّدفعاّ،عبرّعقودّطويلةّمنّاالضطهادّالممنهجّ..
لتجدّمبرراّلذبحهمّ ..
ّ
العجيبّأنّالذينّيهاجمون ّمحمدّمرسىّالبدّأن ّيعرجوا ّبالهجومّعلىّالجماعةّالتىّ
رشحتهّ ،والذين ّيقرظون ّأبو ّالفتوح ّويروجون ّلهّ ،ال ّبد ّلهم ّأيضا ّأن ّيهاجمواّ
الجماعة ّوحزبهاّ ..فيما ّعدا ّكاتب ّفاضل ّفى ّمقال ّلهّبعنوانّ:أبوّالفتوح ّو(السبيكةّ
الفذة) ّإستطاع ّأن ّيمتدح ّدّ .أبو ّالفتوح ّويعبّر ّبقوة ّعن ّمناقب ّالرجل ّ-كما ّيراهاّ-
ولكنهّكانّعفيفّاللسان؛ّلمّيتطرقّإلىّالهجومّوالقدحّلشخصّأوّجماعةّأوّحزبّ..
وبهذاّأدىّمهمتهّعلىّأحسنّماّيكون ّاألداءّ ،وبلغّهدفهّدونّتطاولّوالّإيذاءّ..ولمّ
يتمادىّفىّخصومةّتزعزعّمصداقيتهّعند ّأصحابّالعقولّ ،و ّلمّيتورطّفىّالحديثّ
ّالرقّ ّاإلخوانيّ ،ولم ّيصف ّمشروعهم ّبأنه ّال ّيصلح ّألن ّيكون ّمشروع ّدكانّ
عن ِّّ
بقالةّ ...
ّولم ّيعتبر ّتعدد ّاالنتماءات ّانتقاصا ّمن ّأهلية ّمحمد ّمرسى ّأو ّتناقضا ّمع ّالسيادة
الوطنيةّالمصريةّ..فكلناّننتمىّبكلّحبّوإخالصّللوطنيةّالمصريةّ،كماّننتمىّبنفسّ
المشاعر ّالحميمة ّللوحدة ّالعربية ّّ ،و ّللجامعة ّاإلسالميةّ ..وبالنسبة ّلى ّشخصيا ّأناّ
أنتمى ّأيضا ّلحركة ّعالمية ّأوسع ّتسعى ّإلى ّتحقيق ّالعدالة ّاإلجتماعية ّوالتحرر ّمنّ
النهب ّالرأسمالي ّالبشع ّلثروات ّالشعوبّ ..وقد ّألفت ّفى ّهذا ّالموضوع ّكتابا ّنفذتّ
نسخهّبعدّصدورهّفيّبضعةّأسابيعّ ..
ّ
إننىّأستشعر ّفىّالهجومّالشاملّالمروعّعلىّالجماعةّالتىّحظيتّبأغلبيةّاألصواتّ
فىّاالنتخاباتّالبرلمانيةّ،نفسّاألجواءّالملبدةّبالنذر ّالتىّمهدت ّلسيناريوّ ّجنراالتّ
الجيشّالجزائري ّفىّاالنقضاضّعلىّجبهةّاالنقاذّاإلسالميةّالتىّحظيتّبثمانينّفىّ
المائة ّمن ّمقاعد ّالبرلمان ّفى ّأول ّانتخابات ّحرة ّسنة ّ ّ ّ ّّ ّ ،1٩٩1فشن ّعليهاّ
العلمانيونّهجوماّضارياّواستعدواّعليهاّجنراالتّالجيشّالجزائريّفركبواّالموجةّّ،
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وأصدروا ّقرارا ّبإلغاء ّاالنتخابات ّوحل ّالحزبّ ..و ّجاء ّفى ّقرار ّالحل"ّ :إن ّفوزّ
الجبهةّاإلسالميةّلالنقاذّهوّتهديدّللتجربةّالديموقراطيةّالفتية"ّ ..كماّيقولّخصومّ
اإلخوانّاليومّفىّمصرّ ..وكانتّالنتيجةّأنّالجنراالت ّسحقواّالديمقراطيةّ ،و ّأقامواّ
دكتاتوريةّدمويةّفىّالجزائرّ ،راحّضحيتهاّأكثرّمنّمائتيّألفّمنّاألبرياء...؟ّوالّ
تزال ّالجزائر ّتعانى ّمن ّآثار ّهذه ّالنكبة ّحتى ّاليومّ ..بفضل ّحماقة ّالعلمانيينّ
واالنتهازيينّوالحاقدينّعلىّشعبيةّالحركةّاإلسالميةّ ّ..
ّ
فى ّالتمهيد ّلهذا ّالسناريو ّالخبيث ّأشير ّإلى ّالحقائق ّالتاليةّ :التهديد ّبإلغاء ّالجماعةّ
وإغالقّشّعبهاّفىّكلّمكانّبمصرّ..والتهديدّبإلغاءّاالنتخاباتّالبرلمانيةّ ّ..وتهديدّ
أحمد ّشفيق ّفى ّأسوان ّبأنه ّسيعيد ّمصر ّإلى ّما ّكانت ّعليه ّمن ّقبلّ ..وقد ّأصدرّ
المجلس العسكرىّقانوناّبتجريمّاإلضراباتّوحرضّإعالمهّلشحنّالمجتمعّضدهاّ..
كل ّهذا ّيصب ّفى ّمجرى ّهذا ّالسيناريو ّالخبيث ّويمهد ّلهّ ..ربما ّيكون ّالمجلسّ
العسكري ّبإزاء ّردود ّالفعل ّالمليونية ّالمتوقعة ّأضعف ّمن ّأن ّيقدم ّمباشرة ّوبنفسهّ
على ّخطوة ّكالتى ّأقدم ّعليها ّجنراالت ّالجزائرّ ..ولكن ّيمكنه ّأن ّيساند ّ–لتحقيقّ
ّفلوليًا ّمن ّبقايا ّعهد ّمباركّ ،أو ّرئيسا ّبينه ّوبين ّاإلخوان ّخصومةّ
ّ
خططهّ -رئيسا
صنعها ّاإلعالمّ ،يصطدم ّباإلخوانّ ،ثم ّيتم ّاالعتداء ّعلى ّحياته ّأو ّاغتيالهّ ،ثم ّتّوجهّ
التهمة ّلإلخوانّ ،وحتى ّلو ّنجح ّمرشح ّاإلخوان ّفهناك ّخطط ّبديلة ّوسيناريوهاتّ
خبيثة ّإلشاعةّالفوضىّواالضطرابّالعارمّّواالغتياالتّوصوالّإلى ّالتدخلّالعسكريّ
وفرضّدكتاتوريةّفاشيةّجديدةّعلىّغرارّنظامّمباركّ..أوّأسوءّمنهّ ..
ّ
ياأيهاّالكتابّ{...الّيجّ ِّرمّنّكمّشنآنّقوم ّعلى ّأالّ ّتعدلواّ ،اعّدلوّهوّأقربّللتقوى}..والّ
تكونواّكالشعراءّالهجائينّالكذابينّ،الذينّيقولّهللاّفيهمّ :
ّّ
{والشُّعراء ّيتَّبِعهم ّالغاوون* ّألم ّتر ّأنَّهم ّفِي ّك ِّل ّوا ٍد ّي ِهيمون* ّوأنَّهم ّيقولون ّما ّالّ
يفعلونّ}ّ .
وحذّرّمنهمّّالجاحظّوأنشدّأبياتاّلـ"أبوّالدلّهان"ّّيقولّفيهاّ :
ّ
حدّادّّّ...علىّالعوّراتّموفي ّةًّدليله
سنّةّّ ِّ
وللشعراءّألّ ِّ
الكريمّإذاّاّتَّقاهمّّّ...وداراهمّّمّدارا ّةًّجميله
ِّ
ومنّعقلّ
ِّ
إذاّوضعواّمكاويهمّعليهّّ...وإنّكذبواّفليسّلّهّنَّّّحيله ّ
ّ
***ّ ّ
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واآلنّبعدّأنّانطوىّالزمنّوحلّبدارناّبالءّاالنقالبّالعسكريّفهلّترىّالصورةّ
بعيدةّعنّالسناريوّالخبيثّالذىّتخوفناهّوحذرناّمنه!..؟ّ ّ
ّ
myades34@gmail.com
(نشرّالمقالّفيّجريدةّالشعبّبتاريخّ3أغسطسّ2017م) ّ

ّ
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