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الديكتاتوريات العربية بداية النهاية
مصر جديدة

ّ
الفتنة الطائفية في مواجهة الثورة

ً ّ
بدأت الثورة املضادة في مصر تأخذ أشكاال تدل على أن فلول نظام حسني مبارك ال تزال فاعلة في الخفاء .الفتنة الطائفية ،هي لعبة
احترفها النظام السابق ،ويسعى إلى تكرارها إلجهاض مكتسبات ثورة « 25يناير» واختبار مناعتها

مسيحيون
يحتجون
أمام
التلفزيون
املصري
في
القاهرة
أول من
أمس
(محمد
عبد الغني
ــ رويترز)

وائل عبد الفتاح
م �ع��رك��ة ج ��دي ��دة ل �ل �ث��ورة ،ه ��ذه املرة
ل � �ي � �س ��ت م� � ��ع ال � � �ج� � ��زء ال� � �ظ � ��اه � ��ر من
التمساح ،لكن مع الجزء النائم تحت
السطح .الثورة ال تزال طرية ،عودها
تثقله املعارك وال�ح��روب .في موقعة
«الجمل» ،انتهت أسطورة البلطجية،
سالح النظام السري ،وقوته الكاتمة
ل �ل �ص��وت وال� �ح ��رك ��ة .ي �خ ��رج ��ون من
م�خ��اب��ئ ي��دي��ره��ا ض �ب��اط رسميون،
ل �ي �ح �س �م��وا امل � �ع� ��ارك ،ل �ك �ن �ه��م كانوا
ي�ق�ت�ل��ون ب�لا ع�ق��ل ،وال ه��دف محدد،
فالثورة أكبر من خبرتهم في حروب
الشوارع.
ف�ل��ول البلطجية ق��ادت أم��س معركة
خ� � ��روج ال� �ت� �م� �س ��اح ،ت �ج �م �ع��ت تحت
ع�ل��م ال�ط��ائ�ف�ي��ة .وألن أف ��راده ��ا فلول
تلقت األوام� ��ر م��ن ض�ب��اط مهزومني
ف��ي أم��ن ال��دول��ة اس�ت�خ��دم��وا ورقتهم
األقوى« :الفتنة النائمة بني املسلمني
واملسيحيني».
امل�ه��زوم��ون ف��ي أم��ن ال��دول��ة وأجهزة
ال �ت �ل �ص��ص امل �ح �ت��رف��ة ف� ��ي الشرطة
ي� �ع ��رف ��ون م �ف��ات �ي��ح امل� �ل ��ف امللعون:
«خ��ري�ط��ة ك�ن��ائ��س ف��ي وس��ط شوارع
ك �ل �ه��ا م ��ن امل �س �ل �م�ين ،وق �ص��ص حب
مثيرة للنعرات الطائفية» .كرات نار
تشتعل تحت الرماد في القرى واملدن
البعيدة عن القاهرة.
ال �ت �م �س��اح ت� �ح ��رك ك� �ل ��ه ،البلطجية
ق��اده��م ج �ن��راالت خ��ائ�ب��ون إل��ى ملف
الفتنة .والحكاية م��وج��ودة وقديمة
وال ت �ح �ت��اج إال إل� ��ى ش �ح��ن سريع،
ع��اش��ق مسيحي وحبيبته املسلمة
في قرية «صول» تابعة ملركز اطفيح
(م �ح ��اف �ظ ��ة ح � �ل � ��وان) ع �ل ��ى ب �ع ��د ٩٠

كيلومترًا من القاهرة .املنطقة ربما
لم تصلها كل أنباء الثورة ،أو سقوط
مبارك ونظامه وضباطه ومخبريه،
أح��ده��م ت �ح��رك وأع� ��اد ال �ع��اش��ق إلى
القرية بعدما أبعده املجلس العرفي.
ال�ف�ت�ن��ة ال ي ��زال دم �ه��ا س��اخ �ن��ًا .أكثر
م��ن ضحية لها يعيشون إل��ى جوار
الكنيسة ،إنه املوقع املناسب إليقاظ
الفتنة بالقرب من قلب الثورة ،ومن
ال �ي��د ال � �س� ��وداء ل �ج �ه��از أم� ��ن الدولة
امل� � �ص � ��دوم ف� ��ي ن� �ه ��اي� �ت ��ه ،واملطارد
م��ن ض �ح��اي��اه .اش�ت�ع�ل��ت ال�ف�ت�ن��ة في
«ص� ��ول» وه ��دم امل�س�ل�م��ون الكنيسة
وسط صيحات االنتصار «الله أكبر،
الله أكبر» ودعوات للصالة في موقع
الكنيسة.
«غزوة» ال يعرف املنتصر فيها مدى
ه��زي�م�ت��ه ،وال أن��ه م�ج��رد أداة ف��ي يد
م�ن�ت�ق��م ف �ق��د ج �ب��روت��ه ،ل�ك�ن��ه ال يزال
بكامل وحشيته يبحث عن مكان في
ال�ن�ظ��ام ال �ج��دي��د ،ق��وة م�ج��رم��ة تلهو
في ال�ش��وارع ،مجروحة ،وتنتقل من
ال �س �ل �ط��ة إل� ��ى ال� �ث ��ورة امل � �ض� ��ادة ،من
الهجوم إلى الدفاع عن مواقعها.
امل � �ن � �ت � �ص� ��رون ف � ��ي ت ��دم� �ي ��ر كنيسة
«اط �ف �ي ��ح» ،ال ي ��زال ��ون ي�ب�ح�ث��ون عن
م��وق��ع .ل��م تصلهم ث ��ورة امل��دي �ن��ة ،لم
ت�ك�س��ر رق �ب��ة ال �س �ل �ط��ة األب ��وي ��ة ،ولم
تقطع ي��د أج �ه��زة األم ��ن ال�ت��ي دمرت
أحد أركان الدولة املصرية الحديثة:
وح ��دة املسلمني واملسيحيني تحت
الدولة املركزية ،كما لم يحدث طوال
 ٢٠٠سنة من عمرها.
لعب نظام مبارك في أعمدة الدولة،
ألعابه من
واستخدمها جميعًا ف��ي
ً
أج��ل الخلود ف��ي السلطة .وب��دال من
نقل العالقة بني املسلمني واملسيحيني

خطوة إلى األمام في مجال التمدين
وال �ت �ع��دد ال��دي �ن��ي ،ت�ع��ام�ل��ت أجهزة
م �ب��ارك ب�ب�ي��روق��راط�ي�ت�ه��ا ،ومزاجها
املحافظ ،بمنطق التلفيق والسيطرة
عبر ربط جميع األطراف بجهاز أمن
الدولة ،الذي أصبح في األيام األخيرة
الجهاز السياسي ،ال األمني فقط.
ال �ج �ه��از س�ي�ط��ر ع�ل��ى «ال �ف �ت �ن��ة» عبر
أس�ل��وب واح ��د :ض��رب ط��رف بطرف،
والتعامل مع أمراء طوائف ،وجيوش
غ � � ��وغ � � ��اء ي � �ت � �ح� ��رك� ��ون بماكينات
الشائعات .وبعد انتهاء ال�ح��رب مع
تنظيمات اإلره��اب املسلح ،استطاع
ال �ج �ه��از ت �ك��وي��ن ذراع � ��ه ال��دي �ن��ي من
ج�ن��اح السلفيني اآلت ��ي م��ن هوجات
توبة جماعات الجهاد بتنويعاتها
املتباينة.
التوبة كانت مصيدة السلفيني ألداء
دور ال � � ��ذراع ال��دي �ن �ي��ة ف ��ي مواجهة
ج �م ��اع ��ة اإلخ � � � ��وان امل �س �ل �م�ي�ن ،وفي
إطار تحجيم الصوت العالي للبابا.
إنها اللعبة السهلة ،تحريك مشاعر
ال�خ��وف على العقيدة وموقعها في
م�ج�ت�م��ع م �ض �ط��رب ،ي�ح�ت��ل الجالس
على السلطة املساحة كلها ،وبجواره
ع �ص ��اب ��ة ال ت �س �م��ح ألح � ��د باملرور.
تغلق املمرات والقنوات كلها ،تطرد
الجميع خارج مركز الفعالية وتتبع
أسلوب اإلق�ص��اء ،وتضع بأنانيتها
املفرطة الجميع تحت غريزة الدفاع
األولى عن الذات.
ال � ��ذات ه �ن��ا م �ط �ح��ون��ة ،م �ق �م��وع��ة ،ال
وجود لها إال على سبيل االستعراض
امل��ال��ي أو البحث ع��ن ّ
تميز بعالقات
مع أصحاب الثروة والسلطة .البحث
عن مكان وسط الكبار املتمكنني من
مناطق النفوذ .البحث عن ال��ذات لم

الشرطة تعود اليوم
ذكرت وكالة أنباء الشرق األوس��ط أن الحكومة
امل�ص��ري��ة ال�ج��دي��دة ق��ررت أم��س ع��ودة الشرطة
ب��ال�ك��ام��ل للعمل ال �ي��وم .ون�ق�ل��ت ع��ن ب�ي��ان قول
الحكومة إنها اتخذت القرار من أجل «حماية أمن
الوطن واملواطنني» .وقالت الوكالة إن الحكومة
حثت املواطنني على «التعاون مع أجهزة الشرطة
ومساندتها في القيام بواجبها».
وتعاني مصر حالة انفالت أمني تسبب وقوع
ح��وادث عنيفة منذ االحتجاجات التي أدت إلى
تخلي الرئيس حسني مبارك عن منصبه.
وجاء في بيان مجلس الوزراء أن املجلس ّ
يعبر
عن «بالغ اهتمامه وقلقه مما يدور في البالد فى
ظل ما تمر به مصر من مرحلة دقيقة وحرجة
تحتاج إلى تكاتفنا جميعًا للحفاظ على مصر
وضمان أمنها وبناء نهضتها».
وف ��ي وق ��ت س��اب��ق ال �ي ��وم ،واف� ��ق امل �ج �ل��س على
مشروع مرسوم بقانون يرفع عقوبة البلطجة
إلى اإلعدام في حالة التسبب في الوفاة.
(رويترز)

يتخذ طريقًا فرديًا أو سياسيًا ،لكن
ع �ب��ر ال �ب �ح��ث ع ��ن ج �م��اع��ة صغيرة:
ال� �ع ��ائ� �ل ��ة أو امل ��دي� �ن ��ة أو الطائفة.
ان� �ت� �م ��اءات ك �ل �ه��ا ت � ��ؤدي إل� ��ى طريق
التطرف أو التعصب.
ه� �ك ��ذا ك � ��ان ال� �ط ��ري ��ق إل � ��ى الشعور
بالتميز يمر إما عبر شبكة العالقات
م��ع ال�ض�ب��اط وك�ب��ار حاشية مبارك،
أو االن �ض ��واء ت�ح��ت ق�ط�ي��ع دي �ن��ي أو
قبلي أو أحد تلك األشكال التي يمثل
وج� ��وده� ��ا ال �س �ي��اس��ي ام � �ت � ��دادًا إلى
أوضاع ما قبل الدولة الحديثة.
ف ��ي ه� ��ذه األش � �ك� ��ال ال �ب ��دائ �ي ��ة ،وجد
ج� �ه ��از أم � ��ن ال� ��دول� ��ة ض ��ال� �ت ��ه .حجز
م��وق �ع��ه ،ووض � ��ع م��اك �ي �ن��ة شائعات
قادرة على ملس العواطف املجروحة
ب��أس��رع م��ن ص��وت ال�ع�ق��ل أو املنطق
أو التفكير .هكذا سرت شائعة حرق
مسجد عمر مكرم ،ومن بعدها حرق
الجامع األزهر ،لتكون محرك الحشد
خلف جيوش البلطجية ف��ي معركة
ّ
منشية ناصر.
املعركة بدأت بمسيرة احتجاج على
هدم كنيسة «اطفيح» .قطعت طريق
ص �ل��اح س ��ال ��م ال� �ش� �ه� �ي ��ر ،وتحركت
م��اك �ي �ن��ات ال �ش��ائ �ع��ات ع �ل��ى مناطق
ع��اط �ف �ي��ة ق ��دي� �م ��ة ،وذاك� � � ��رة تحتفظ
ب ��ال� �ق� �ل ��ق م � ��ن أي ت� �ج� �م� �ع ��ات وسط
العاصمة للمسيحيني .قلق ال يرتبط
ب��ال��دي��ن وال بالطائفة ،لكن بتقسيم
م� �ن ��اط ��ق االس � �ت � �غ�ل��ال ،وه � � ��ذه لعبة
ال �ح��زب ال��وط �ن��ي ال ��ذي ك ��ان حاكمًا،
وأط � �م� ��اع ع �ض��وي �ت��ه ف� ��ي السيطرة
وال �ح �ص��ول ع �ل��ى ت ��ذك ��رة إل ��ى نادي
الثروة.
اش� �ت� �ع� �ل ��ت ف� �ت� �ن � ً�ة امل � �ن � �ش � �ي� ��ة ،وراح
ضحيتها  ١٣قتيال ،كلهم مسيحيون،
قبل أن يتدخل الجيش بكامل قوته
ويفصل بني الفريقني ،ويصنع جدارًا
ً
ع � ��ازال ب�ي�ن ع��زب��ة «ال ��زب ��ال�ي�ن» ،حيث
ال �ف ��ري ��ق امل �س �ي �ح��ي أك� �ب ��ر ،والفريق
امل�خ�ت�ل��ط ب�ي�ن ب�ل�ط�ج�ي��ة أم ��ن الدولة
وال� �غ ��وغ ��اء ال �ب��اح �ث�ي�ن ع ��ن انتصار
تحت راية الله.
ال �ع��زل ل��م ي ��أت س��ري �ع��ًا .ف��ال�ج�ي��ش ال
ي� �ع ��رف ال �خ��ري �ط��ة ال �س ��ري ��ة للفتنة،
م�ش�ع�ل��وه��ا م�خ�ت�ب�ئ��ون ف��ي بيوتهم،
يديرونها من بعيد ،ويتفرجون في
وه� ��م ع �ل��ى أن �ه ��م س �ي �ح��رق��ون مصر
عقابًا على ثورتها.
هل ستواجه الثورة؟
جسم ال�ث��ورة الضخم ،يزيح أجهزة
م �ب��ارك وأوك ��اره ��ا ،لكنه ال يعلم من
أين تأتيه رصاصات الثورة املضادة،
ول�ي��س م��درب��ًا ع�ل��ى غ ��زوات طائفية.
لكنه جسم يقظ ،جهاز مناعته فعال،
وي� �ح ��اول اآلن م��واج �ه��ة فيروسات
زرع� �ت� �ه ��ا أج� �ه ��زة م � �ب� ��ارك ،وتهاجم
الجسم بضراوة املهزوم.
هكذا خرجت دعوات ملليونية وحدة
وط �ن �ي��ة وب� �ن ��اء ك�ن�ي�س��ة اط �ف �ي��ح من
مسلمني ومسيحيني ،وه��ي دعوات
ل � ��زرع رم� ��ز ج ��دي ��دة مل �ج �ت �م��ع كانت
ب��ذرت��ه ف��ي م �ي��دان ال�ت�ح��ري��ر ،تجاور
ف �ي��ه امل �س �ل��م وامل �س �ي �ح��ي ،اإلخواني
وال �ش �ي��وع��ي ،ال��رج��ال وال �ن �س��اء ،في
سبيل تكوين الجسم الفعال إلزاحة
التمساح العجوز ،ال��ذي يريد حرق
ال �ب �ل��د ق �ب��ل أن ي �غ �م��ض ع �ي �ن��ه آلخر
مرة.

