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على الغالف

ربيع الفتن مصر نمو ذ
بدأ ربيعًا عربيًا .أو هكذا
قالوا .ثورات الستعادة
كرامة مفقودة .رغيف
وحرية .أو هكذا قالوا.
ازدهار ورخاء موعودان.
عودة اإلنسانية إلى
اإلنسان .حد أدنى من
مقومات الحياة .استقالل
وطني .أو هكذا قالوا.
فوضى واضطرابات.
اعتقاالت بالجملة.
تعذيب وعذاب .أو هكذا
حصل .ديكتاتورية
واستبداد .شالالت من
الدماء .تكفير بال تفكير.
أو هكذا حصل .تعميق
للتبعية .تكريس للروح
االنهزامية .تسليم
بالكيان الصهيوني.
نبش للتاريخ وتالعب
بالجغرافيا .أو هكذا
حصل .ربيع العرب
سرعان ما تحول إلى
خريف إسالموي لم يسلم
منه أحد .من طنجة
إلى دمشق ،مرورًا بليبيا
وتونس والجزائر ولبنان
واألردن والخليج والعراق.
بل «ربيع الفنت» الذي أزهر
حقدًا دينيًا ،ونزعات
استئصالية مذهبية،
لم توفر ْمسيحيني وال
شيعة .وهم الهالل
الشيعي ّ
تحول قناعة.
بات املسيحي غريبًا
في أرضه .وكله تحت
ّ
الحرية
راية ثورات
والديموقراطية .ثورات
تجرعتها الشعوب
سمومًا ،حتى كادت
تترحم على طغاة املاضي
القريب .ما يحصل في
مصر قد يكون نموذجيًا.
صحيح أنه لم يبلغ حد
التطهير املذهبي الذي
تشهده سوريا ،لكنه
األصدق تعبيرًا عما
فعلته تلك الثورات في
مجتمع متجانس ،لطاملا
عرف بتسامحه ،وبأزهر
كان عنوانًا للتقارب بني
املذاهب في املنطقة

نزف الطوائف نهاية «الكوزموبوليتية»
القاهرة ــ محمد خير
«وك��ان العشرات من الطالبات املقيمات
في املدينة الجامعية بأزهر أسيوط قد
تظاهرن أم��س ،احتجاجًا على اعتناق
إح��دى الطالبات املذهب الشيعي» .هذا
جزء من خبر نشرته صحيفة «الشروق»
املصرية في عددها الصادر في الثالث
من الشهر الجاري ،تحت عنوان «إحالة
ّ
بالتشيع على التحقيق
طالبة متهمة
وإقالة مديرة املدينة الجامعية في أزهر
أسيوط».
وعلى ما يبدو من العنوان ،فقد اتخذت
ّ
التشيع
اإلدارة إج� ��راءات ح��اس�م��ة ض� ّ�د
امل��زع��وم للطالبة األزه��ري��ة .ف��ي املاضي،
كانت صيغة «االتهام» تراوح بني «نشر
املذهب الشيعي» إلى «العمالة إلي��ران»،
لكن في ظل الدستور املصري الجديد،
ذه �ب��ت م�س��أل��ة «االت� �ه ��ام» ال ��ى أب �ع��د من
ذل ��ك؛ ف��ال��دس�ت��ور ال�ح��ال��ي ل��م يكتف بما
ن �ص��ت ع �ل �ي��ه ال��دس��ات �ي��ر ال �س��اب �ق��ة ب��أن
«اإلس�لام دي��ن ال��دول��ة» ،بل أضيفت إليه
ُ
املادة  ،220التي تعيد «تفسير الشريعة»
إلى «مصادرها املعتبرة في مذاهب أهل
ّ
لتتحول بذلك مصر
السنة والجماعة»،
رس�م�ي��ًا ،م��ن «دول ��ة مسلمة» إل��ى «دول��ة
ّ
سنية»؛ فليس مفاجئًا أن يصير مجرد
اعتناق مذهب آخر ،اتهامًا.
طريق طويل قطعته مصر منذ تشكيل
أول ال��دس��ات �ي��ر
ل �ج �ن��ة دس� �ت ��ور ُ ،1923
امل �ص��ري��ة .ال�ل�ج�ن��ة ال �ت��ي ش �ك �ل��ت م��ن 30
ع � �ض � �وًا ،م �ن �ه��م  6م �س �ي �ح �ي�ين ،وع �ض��و
ي � �ه� ��ودي ،ج � ��اءت ت �ج �س �ي �دًا ل� �ـ«ال ��وح ��دة
الوطنية» التي سعت إليها ثورة ،1919
وش�ع��اره��ا الشهير «ال��دي��ن لله وال��وط��ن
للجميع».
لكن اللجنة ،مع ذلك ،لم تعجب الوفديني.
ّ
وسماها سعد زغلول في حينه «لجنة
األش� �ق� �ي ��اء» .ف �ي �م��ا ان �ت �ق��د ال �ل �ي �ب��رال �ي��ون
ت�ع�ي�ين «دي ��ن رس �م��ي ل �ل��دول��ة» .وم ��ع أن
صيغة «اإلسالم دين الدولة» جاءت في
متأخر من الدستور األول ،امل��ادة
موقع
ّ
لكنها ّ
تقدمت مع الزمن ،ومع
 149منه،
الدستور تلو الدستور ،الى أن ُارتفعت
الى املادة الثانية من الدستور ،وأضيف
اليها «مذهب أهل السنة والجماعة» ،في

ً
ّ
إخواني يواجه أحداثا طائفية
ظل حكم
تتسارع وتيرتها.
ف ��ي ال �س��اب��ع م ��ن ال �ش �ه��ر ال � �ج� ��اري ،ك��ان
اع � �ت ��داء ال � �ق ��وات األم �ن �ي��ة ب��ال �خ��رط��وش
وال�غ��از على مقر الكاتدرائية املرقسية
ف ��ي ال� �ق ��اه ��رة ،ال� �ح ��دث األول م ��ن ن��وع��ه
ف ��ي ت ��اري ��خ م �ص ��ر .ك��ان��ت ال �ك��ات��درائ �ي��ة
ت �س �ت �ض �ي��ف ت �ش �ي �ي��ع ض �ح ��اي ��ا أح � ��داث
ال � �خ � �ص ��وص ش � �م ��ال � ّ�ي ال � �ق � ��اه � ��رة؛ آخ ��ر
ال� �ح ��وادث ال�ط��ائ�ف�ي��ة ف��ي م �ص��ر ،عندما
ه��اج �م��ت ال �ش��رط��ة ال �ج �م��ع مل �ن��ع ت�ح� ّ�رك��ه
وردًا على الهتافات الغاضبة ّ
ّ
ضد «حكم
امل� ��رش� ��د» ،ف �س �ق��ط ق �ت �ي��ل ج ��دي ��د .وأع �ل��ن
ال �ب��اب��ا ال� �ج ��دي ��د ،ت� ��واض� ��روس ال �ث��ان��ي،
ّ
سيتكرر في
اعتكافه ،في حدث يبدو أنه
ما بعد؛ إذ بينما تعصف الحساسيات
الطائفية املتواترة في مصر منذ سنوات،

ي��أت��ي ال� ُ�ح �ك��م اإلخ ��وان ��ي ت�ت��وي�ج��ًا لتلك
الحالة؛ فالجماعة ،الطائفية ُحكمًا ،ترى
خصومها أيضًا كطوائف ال كسياسيني
أو أح� � � ��زاب؛ وال ت ��راه ��م ك �ي �س��اري�ي�ن أو
ليبراليني ،بل كـ«مسيحيني» أو «فلول»
أو «ألتراس» أو «بلطجية».
ٌ
وضع بائس باملقارنة مع ما كان يسميه
امل��ؤرخ��ون «مصر الكوزموبوليتانية»،
التي خلت من ّ
تنوعها بالتدريج ،بداية
اليهود املصريني،
من حرب الـ 48ونزوح
ّ
ت �ح��ت وط� ��أة اع � �ت ��داءات ن��ف��ذه��ا ض� ّ�ده��م
اإلخ � � ��وان امل �س �ل �م��ون ،أش �ه��ره��ا تفجير
حارة اليهود في القاهرة في أيار .1948
وتصاعدت هجرة اليهود أكثر مع ثورة
ت �م��وز ،ق�ب��ل أن يسهم ال �ع��دوان الثالثي
على مصر وسياسات التأميم في رحيل
ال �ج��ال �ي��ات األج �ن �ب �ي��ة ت �ب��اع��ًا ،وأب ��رزه ��ا

 92.600مسجد و 3126كنيسة
يبلغ عدد الكنائس في مصر ،وفقًا لدليل الكنائس 2626 ،كنيسة ،من بينها
 1326كنيسة أرثوذكسية و 1100كنيسة بروتستانتية و 200كنيسة
كاثوليكية .فيما يقول باحثون من بينهم املستشار حسني أبو عيسى ،إن
هناك قرابة  500كنيسة تعمل تحت اسم جمعية قبطية يجري إشهارها
ف��ي وزارة التضامن االج�ت�م��اع��ي ،ليكون ال�ع��دد اإلج�م��ال��ي  3126كنيسة،
وهو الرقم األقرب لترجيحات الباحث في شؤون املواطنة سليمان شفيق.
ويضاف إليهم ،وفقًا للباحث في الشؤون القبطية يوسف رام��ز 21 ،ديرًا
للرجال يضم  2100راهب و 9أديرة للسيدات تضم  600راهبة ،وهي تابعة
للطائفة األرثوذكسية.
أما عدد املساجد ،فيبلغ ـ وفقًا لإلحصاءات الرسمية ـ قرابة 92.600مسجد،
منها  64676مسجدًا تحت والي��ة وزارة األوق��اف ،والباقي مساجد أهلية
وصغيرة أو ما يطلق عليها في مصر «زاوية».
ووف�ق��ًا ُلسليمان شفيق ،ف��إن��ه م��ا ب�ين نيسان  2011وال�ش�ه��ر نفسه عام
 ،2013قتل نحو  59قبطيًا ،بينهم  28في ماسبيرو و 4في أبوقرقاص و6
في إمبابة و 12في منشية ناصر وواح��د في ليبيا وآخر في دهشور و7
في الخصوص ،إضافة إلى جرح  714آخرين في الحوادث نفسها ،أي ما
ً
يعادل قتيلني و 18جريحًا كل شهر ،فضال عن نهب ممتلكات  114أسرة،
في  580حادثًا طائفيًا منذ عام  1972وحتى اآلن.

اليونانيون واألرم��ن ،ليرحل معها جزء
من التنوع الديني واملذهبي.
ث��م ج ��اء ع ��ام  ،1960ال� ��ذي أغ �ل��ق خ�لال��ه
ج �م��ال ع �ب��د ال �ن��اص��ر «امل �ح �ف��ل امل��رك��زي
ّ
املسجل في املحاكم املختلطة
للبهائية»
منذ ع��ام  .1934مع ذل��ك ،ظل البهائيون
امل� � �ص � ��ري � ��ون ي � �س � �ت � �خ ��دم ��ون أوراق � � �ه� � ��م
الرسمية بصفة عادية ،إلى أن صدر في
 2004ق��رار إداري ضمن مشروع «الرقم
القومي» يقصر خانة الديانة على ثالث
ُ
فقط :مسلم ،مسيحي ،يهودي ،لتستبعد
بذلك البهائية من الهوية تمامًا.
امل �س �ي �ح �ي��ون ،ال ��ذي ��ن ن �ج��وا ن�س�ب�ي��ًا في
العهد ال�ن��اص��ري ،ب��دأت معاناتهم على
يد أنور السادات وبدء عصر الجماعات
اإلس�ل��ام � �ي� ��ة« .ال� ��رئ � �ي� ��س امل � ��ؤم � ��ن» ن�ق��ل
«اإلس�لام دين الدولة» من امل��ادة الثالثة
في دستور  ،1956إلى امل��ادة الثانية في
دستور  .1971وأضاف عبارة «ومبادئ
ال �ش��ري �ع��ة اإلس�ل�ام �ي ��ة م �ص��در أس��اس��ي
من مصادر التشريع» .وف��ي ع��ام ،1980
أض� ��اف إل �ي �ه��ا (ال� � �ـ) ال �ت �ع��ري��ف ،لتصبح
(املصدر الرئيسي للتشريع)؛ فال يبدو
ُ
غ��ري�ب��ًا ان اف��ت �ت��ح ع�ه��د ال� �س ��ادات بفتنة
ُ
«ال� �خ ��ان� �ك ��ة»  ،1972واخ ��ت� �ت ��م ب ��أح ��داث
«ال ��زاوي ��ة ال �ح �م��راء»  .1981وف ��ي أي��ام��ه
األخ �ي ��رة ،ق�ب��ل اغ�ت�ي��ال��ه ،وص ��ل ال�خ�لاف
بينه وبني شنودة الثالث ،بابا األقباط،
الى ّ
حد أن أصدر السادات أمرًا بتحديد
إقامة البابا في وادي النطرون.
الفتنتان الكبيرتان ف��ي عهد ال�س��ادات،
انقلبتا إلى سيل من الفنت واالعتداءات
ال �ط��ائ �ف �ي��ة ف ��ي ال �ع �ه��د ال �ت��ال��ي .ال �ص��راع
امل � �ف � �ت� ��وح ب �ي��ن ن � �ظ� ��ام ح� �س� �ن ��ي م� �ب ��ارك
والجماعات اإلسالميةّ ،
أججته فتاوى
ُ
ت �ت �ي��ح ق �ت��ل ال �ص��اغ��ة األق� �ب ��اط ون�ه�ب�ه��م
ّ
لتمويل «الجهاد» .كذلك أسست سلطة
م� �ب ��ارك ن �ه �ج��ًا ي �ع��ال��ج ال �ف�ت�ن ال�ط��ائ�ف�ي��ة
ً
وف � � ��ق «ال � �ص � �ل� ��ح ال� � �ع � ��رف � ��ي» ،ب � � � ��دال م��ن
ق��ان��ون ال�ع�ق��وب��ات .لقد ط� ّ�ور ذل��ك مزيدًا
م��ن االح �ت �ق��ان م��ع ال ��زم ��ن؛ ألن ال �ج��روح
ظ�ل��ت م�ف�ت��وح��ة ،وألن م��ا ُس� ّ�م��ي «الفتنة
ً
اعتداء
الطائفية» ك��ان في حقيقة األم��ر
ً
متواصال على األقباط.
ان �ت �ص��ر م �ب��ارك ّ أم �ن �ي��ًا ع �ل��ى ال�ج�م��اع��ات
اإلس�لام �ي��ة ،ل�ك��ن��ه خ�س��ر م�ع��رك��ة ال��وع��ي؛

الحرب األهلية :ناقوس خطر يدق األبواب
القاهرة ـ رانيا ربيع العبد
أح��داث العنف الطائفية لم تعد مستغربة
ّ
في مصر ،لكن الحادثة األخيرة في مدينة
ال�خ�ص��وص ال�ت��اب�ع��ة إلح ��دى محافظات
ال� �ق ��اه ��رة ال� �ك� �ب ��رى ،ك � ��ان ل �ه��ا وق � ��ع وأث ��ر
مختلف ،بعدما رسم أحد شباب األقباط
صليبًا معقوفًا على معهد أزه��ري ،وهو
م ��ا ق��اب �ل��ه امل �س �ل �م��ون ب� ��اع � �ت� ��داءات ع�ل��ى
الجنازة والكاتدرائية ،التي تعد من أهم
الرموز الدينية املسيحية في مصر.
م ��ا ب�ي�ن وج � ��وه ع��اب �س��ة وق �ل �ق��ة واله �ي ��ة،
ال �ت �ق��ت «األخ � �ب ��ار» ع� ��ددًا م��ن امل��واط�ن�ي�ين
ل�ل��وق��وف على آرائ �ه��م وتوقعاتهم ألزم��ة
ال �ف �ت �ن��ة ال �ط��ائ �ف �ي��ة ف ��ي م �ص��ر .جميعهم
أبدوا تخوفهم على مستقبل العالقة بني
املسلمني واألقباط ،وخشية من استمرار
ال� �ع ��داء وال �ف �ت �ن��ة وت �ح��ول �ه �م��ا ال� ��ى ح��رب
أهلية.
سلمى الطويل ،طالبة دراسات عليا ،رأت
أن املصريني يمارسون الفتنة الطائفية
ف ��ي ت �ع��ام�لات �ه��م ال �ي��وم �ي��ة ،وت� �ق ��ول« :أن ��ا
كفتاة مسلمة ،الحظت أن هاتفي املحمول

ال ي �ح �ت��وي ع �ل��ى اس� ��م واح � ��د ل��زم �ي��ل أو
زم�ي�ل��ة ق�ب�ط�ي�ين؛ ف��اك�ت�ش�ف��ت أن �ن��ي أي�ض��ًا
أعاني فتنة طائفية» .سلمى ّ
تشبه الفتنة
ال�ط��ائ�ف�ي��ة ف��ي م�ص��ر ب��ال�ج��رح امل�ك�ش��وف،
ً
ّ
م � ��ؤك� ��دة ع �ل ��ى ض� � � ��رورة االع� � �ت � ��راف أوال
بجروح الفنت الطائفية ومعرفة أسبابها
ومن ثم إجراء جراحة لها ،رافضة االكتفاء
بمنطق «إننا نبوس راس بعض ونكتفي
بالهتاف مسلم ومسيحي إي��د واح ��دة»،
ً
داعية إلى تنظيف الجراح أوال ملداوتها.
«مش هنسيبها لإلخوان .هما عايزين كل
معارضيهم يسيبوا وده مش هيحصل»،
ث� ��م ي �ع �ل��و ص � ��وت س �ل �م��ى ف� �ج ��أة ك��أن �ه��ا
ت�خ��اط��ب امل��واط�ن�ي�ين ق��ائ�ل��ة« :م�ص��ر مش
محتاجة تولع ،كفاية ك��ده .ارح�م��وا هذه
تخوفها ّ
البالد الطيبة» .وتعلن ّ
بشدة من
أن تقود هذة األزم��ات املتكررة البالد إلى
حرب أهلية.
أحمد عبد املنعم ،طالب بكلية هندسة،
ي ��رى أن ال �ح��دي��ث ع ��ن ال�ف�ت�ن��ة ال�ط��ائ�ف�ي��ة
في مصر بهذا الشكل «ال�ف��ظ» ،ما هو إال
ت�ح��ري��ض إع�ل�ام��ي وش �ح��ن للمواطنيني
ً
ك ��ي ي��واج �ه��وا ب�ع�ض�ه��م ب �ع �ض��ًا ،م�ح�م�لا

انتشار السالح بين
المواطنين وغياب األمن
من أسباب تأجيج هذه
األحداث
الداخلية الجزء األكبر من وزر ما يحدث
ل� �ـ«ت ��واط� �ئ� �ه ��ا وع � � ��دم ت �ح��رك �ه��ا ل �ت��أم�ين
ال�ج�ن��ازة ف��ي الكاتدرائية وجمع السالح
ال� ��ذي ان�ت�ش��ر أخ �ي �رًا ف��ي ال� �ب�ل�اد» .أح�م��د،
الشاب الذي تلفحه ُسمرة مصرية ،يقول
إن تخلف الشعب املصري وجهله هم ما
يزيدان من الفنت« :املواطنون يريدون أن
ُيصلحوا حال البالد في يوم وليلة .وهذا
أم ��ر غ�ي��ر طبيعي ب�ع��د م��ا خ�ل�ف��ه ال�ن�ظ��ام
ال�س��اب��ق م��ن ف�س��اد وأزم� ��ات مصطنعة».
ويرى أن املسألة ال تتعدى كونها اختالف

ع�ق�ي��دة ال أك �ث��ر وال أق ��ل .م��ع ذل ��ك ،يحمل
أح �م ��د ه ��اج ��س ال� �ح ��رب األه �ل �ي��ة أي �ض��ًا،
م�ب��دي��ًا خشيته م��ن أن ت �ط��ول األزم� ��ة في
البالد ،وتتطور الى حرب أهلية ،ويضيف
«وق�ت�ه��ا ه�ن�ق��ول ع�ل��ى ال�ب�ل��د ي��ا رح�م��ن يا
رحيم لو قامت حرب أهلية».
وفيما ُي ّ
حمل أحمد عبد الجوادّ ،
مدرس
التكنولوجيا ،الجيل الجديد من الشباب
مسؤولية ما يحصل ،يصف ه��ذا الجيل
بأنه «بال أخالقيات وال احترام للعادات
والتقاليد» .ويقول إن مثل ه��ذه األزم��ات
ت �ص �ي��ب ال � �ب�ل��اد ب �س �ب��ب ارت� � �ف � ��اع ن�س�ب��ة
البطالة ب�ين شبابها ،ال��ذي��ن ب��ات العنف
أدات �ه��م ال��وح�ي��دة ف��ي املطالبة بحقوقهم
ورفضهم وجهات النظر األخرى.
ع �ب��د ال� �ج ��واد ي ��رى أن ال�ف�ت�ن��ة ال�ط��ائ�ف�ي��ة
م ��دب ��رة ،وأن ع��وام��ل خ��ارج �ي��ة ه��ي ال�ت��ي
تسببت ف��ي ح��دوث�ه��ا ،وأن الشباب على
استعداد لالستجابة ألية ردود فعل عنيفة
لتنفيس طاقاتهم املكبوتة .يقول «الفتنة
الطائفية قد تدمر الشعب اذا ما نجح من
هم وراء ه��ا في تأجيجها ،وسيحمل كل
منا السالح في وجه اآلخ��ر» .فاطمة عبد

