العالم 19

السبت  13نيسان  2013العدد 1979

ذجًا

تحولت مصر
على مر العقود
من دولة تجمع
كل األديان الى
أمة ألهل «السنة
والجماعة» (خالد
دسوقي ــ أ ف ب)

س�ن��ة  .2011خ�ف�ف��ت ال �ث��ورة م��ؤق�ت��ًا من
االح � �ت � �ق ��ان ،ل �ك ��ن ان� ��دف� ��اع اإلس�ل�ام �ي�ي�ن
العاصف إل��ى السياسة وبدئهم مبكرًا
معركة «الدستور اإلسالمي» ،واختفاء
القبضة ال�ص��ارم��ة ل�ج�ه��از أم��ن ال��دول��ة،
رف ��ع االح �ت �ق��ان إل ��ى م �س �ت��وي��ات ك �ب��رى.
أس �ه �م��ت ف �ي��ه ح � � ��وادث ،ك� �ه ��دم ك�ن�ي�س��ة
أط� �ف� �ي ��ح ف � ��ي آذار  ،2011ث � ��م ح ��ادث ��ة
ُم��اس �ب �ي��رو ت �ش��ري��ن األول  ،2011ال�ت��ي
ق� �ت ��ل ف �ي �ه��ا ع� �ش ��رات امل �س �ي �ح �ي�ين ع�ل��ى
ي� ��د ال� �ش ��رط ��ة ال �ع �س �ك��ري��ة أم � � ��ام م�ب�ن��ى
ال� �ت� �ل� �ف ��زي ��ون .ل �ي �ن �غ �ل��ق ب � ��اب االن �ف �ت ��اح
املسيحي الخجول على الثورة ،ويندفع
غالبية األقباط إلى تأييد املرشح أحمد
شفيق ف��ي االن�ت�خ��اب��ات ال��رئ��اس�ي��ة ّ
ضد
اإلخ ��وان .لكن «ال�ف��ري��ق» يخسر؛ فيجد
امل� �س� �ي� �ح� �ي ��ون أن� �ف� �س� �ه ��م ف � ��ي م ��واج �ه ��ة
امل�ج�ه��ول .ل��م ي�ك��ون��وا وح��ده��م ف��ي ذل��ك؛
ف�ب�ع��دم��ا ن � ّ�ص ال��دس �ت��ور ال �ج��دي��د على
عدم ّ االعتراف إال بالديانات السماوية،
ت� �ب ��خ ��رت آم � � ��ال ال �ب �ه ��ائ �ي�ي�ن ف� ��ي ك�س��ب
م �ع��رك �ت �ه��م إلع � � ��ادة ت �س �ج �ي��ل ه� ّ
�وي �ت �ه��م
ف � ��ي أوراق � � �ه � � ��م ال� �ش� �خ� �ص� �ي ��ة .وف ��وج ��ئ
ال �ن��وب �ي��ون ب �ت �ص��ري��ح غ��ري��ب ل�ل�ق�ي��ادي
اإلخ��وان��ي ع�ص��ام ال�ع��ري��ان يحتفي فيه
بـ «الجالية النوبية» ف��ي مصر .وص��ار
ال �ش �ي �ع��ة امل� �ص ��ري ��ون ،وغ��ال �ب �ي �ت �ه��م م��ن
اإلث� �ن ��ي ع �ش ��ري ��ة ،أم � ��ام ض� �غ ��وط أك �ب��ر،
ّ
عمقتها العالقة امللتبسة بني اإلخ��وان
ُ
والحكم اإليراني ،وهي عالقة هاجمها
ال�س�ل�ف�ي��ون ال��ى أن ت��راج��ع اإلخ ��وان عن
إعادة خط القاهرة ـ طهران .وهذا يعني
أن ال �ج �م��اع��ة س �ت �ب �ق��ى ف ��ي إط� � ��ار خ��ط
«االع �ت��دال» األم�ي��رك��ي ال��ذي ك��ان مبارك
أح ��د رم � ��وزه ،م��ع خ �ط��وة إض��اف �ي��ة هي
ً
صداقة دولة قطر بدال من عداوتها.
لكن ذلك «االع�ت��دال» يبقى وجهًا واحدًا
م��ن وج ��وه ت�ت�ش��اب��ه ف�ي�ه��ا ال�ج�م��اع��ة مع
ال�ع�ه��د ال �س��اب��ق .وآخ ��ره ��ا ،أن �ه��ا ،تمامًا
كمبارك ،أدارت «صلحًا عرفيًا» جديدًا،
إلنهاء أحداث الفتنة األخيرة في منطقة
الخصوص .اال أن القبالت التلفزيونية
ُ
بني الشيخ والقسيس ،لن تداوي سقوط
سبعة قتلى ،مسلم وستة أقباط؛ ستظل
دماؤهم جمرًا تحت الرماد ،في انتظار
الفتنة التالية.

في  2004اقتصر «الرقم
القومي» خانة الديانة
على :مسلم ،مسيحي،
يهودي واستبعد البهائية
المسيحيون الذين نجوا
نسبيًا في العهد الناصري،
بدأت معاناتهم على يد
أنور السادات

ف �ل �ق��د ه �ي �م��ن ع �ل��ى ال� �س ��اح ��ة ال��داخ �ل �ي��ة
ت��أس �ل��م وه ��اب ��ي ب��دع��م س �ع ��ودي ه��ائ��ل،
ّ
ّ
سلفيون اعتمد عليهم
روج ��ه ل��ه دع��اة
أم��ن مبارك ملواجهة اإلخ ��وان .لقد نجح
ال�س�ل�ف� ّ�ي��ون ،أك�ث��ر م��ن ال �ل�ازم ،ف��ي املهمة
ّ
املوكلة إليهم ،حتى طغى التسلف على
ج �م��اع��ة اإلخ � � ��وان ن �ف �س �ه��ا .ف ��ي ظ��اه��رة
ّ
ش��رح �ت �ه��ا دراس � � ��ة «ت� �س ��ل ��ف اإلخ � � ��وان»
للراحل حسام تمام.
ل�ك��ن «ال�ق�ط�ب�ي��ة اإلخ��وان �ي��ة» ،ن�س�ب��ة إل��ى
سيد قطب ،والسلفية الوهابية ،بقيتا
وج�ه�ين لعملة واح ��دة ،وم �ص��درًا لوعي
ي �ن��اه��ض ال� ��دول� ��ة ال �ح��دي �ث��ة م� ��ن ح�ي��ث
كونها مؤسسة مساواة بني املواطنني،
ويرفض جوهر الديموقراطية بوصفها
عملية تساوي املسلم واملسيحي ،الرجل
وامل � ��رأة ،م��ا ي�ن��اق��ض ال�ت��رات�ب�ي��ة الدينية
التقليدية .وكان من آثار هيمنة األفكار
األص��ول �ي��ة ال��راف �ض��ة ل �ل �ح��داث��ة ،تفجير
م��زي��د م��ن ال�ف�تن ،وم��زي��د م��ن االع �ت��داءات
وال � �ع� ��داوات ض � ّ�د «األغ � �ي ��ار» أي ��ًا ك��ان��وا:
أقباطًا ،سياحًا ،أو مفكرين.
ه �ك��ذا ان��دل �ع��ت «ث� ��ورة ي �ن��اي��ر» ،ف��ي ظل
ّ
مسبباته
احتقان طائفي مستمر ،آخر
ت�ف�ج�ي��ر ك�ن�ي�س��ة ال �ق��دي �س�ين ل �ي �ل��ة رأس

«المتهم الخفي» في األحداث الطائفية
ّ
تتمسك
العليم ،م��واط�ن��ة سلفية منقبة،
ّ
بنظرية امل��ؤام��رة ،وت��ؤك��د بكل جوارحها
ّ
أن ال�ح��ادث��ة خ��ارج�ي��ة وم��دب��رة ،وت�ح��اول
عرض صورة عن اللحمة الوطنية بالقول
«إحنا املسلمني واملسيحيني إيد واحدة.
إحنا علينا اآلن أن ندعو الله ب��أن يزيل
ه��ذه الغمة ع��ن م�ص��ر» .وت �ش��ارك رفاقها
ال� �خ ��وف م ��ن ق �ي ��ام ح� ��رب أه �ل �ي��ة نتيجة
هذه األزم��ة .أميمة سيدة في أوخر العقد
ال�س��ادس م��ن عمرها تبكي بحرقة وهي
تتحدث عن «أب�ن��اء الوطن ال��واح��د الذين
تفرقوا .أخ بيضرب أخ��وه بالنار» ،وهو
ما تخشى أميمة من أن يصبح واقعًا بني
املصريني ،أقباطًا كانوا أم مسلمني .أما أم
محمد ،فهي سيدة م��ن الباعة الجوالني
في مصر ،ال تعرف كثيرًا عن أحداث الفنت
ال�ط��ائ�ف�ي��ة ،ف�ه��ي ت�س�ك��ن ف��ي ح��ي إم�ب��اب��ة
بجوار جاراتها املسيحيات ،وال تتبادل
م�ع�ه��ن إال ك��ل ود وم�ح �ب��ة .ب�ك��ل تلقائية
ت �ق��ول« :ي��ا بنتي ال�ل��ي بيعمل ك��ده ن��اس
متعرفش رب �ن��ا ،وع��اي��زي��ن يفرقونا بأي
شكل ،بس لسه فيه جدعان في مصر مش
هتفرقهم أي حاجة».

اإلسكندرية ــ عبد الرحمن يوسف
ع� ّ�دد كثيرون أس�ب��اب ان��دالع األح��داث
ال�ط��ائ�ف�ي��ة ف��ي م �ص��ر ،ل�ك��ن ث� ّ�م��ة دائ�م��ًا
«م� �ت� �ه ��م خ � �ف ��ي» ي �ق �ب��ع ف� ��ي ال �خ �ل �ف �ي��ة
ال��ذه �ن �ي��ة ل� ��دى امل� �ص ��ري�ي�ن ،ال ي �ج��ري
استدعاؤه إال عند الحاجة للتمترس
خلف قناعة ما ّ
تبرر لكل ط��رف فعله.
ه ��ذا امل �ت �ه��م ه��و «ال� �ص ��ورة ال��ذه�ن�ي��ة»
امل��رس��وم��ة ع �ن��د ك��ل ط ��رف ع��ن اآلخ ��ر،
التي ال تظهر عند التعامالت اليومية
التي يغلب عليها الجري خلف «لقمة
العيش» .وه��و أم��ر يشمل املسيحيني
وامل�س�ل�م�ين ع�ل��ى ال� �س ��واء ،ورب �م��ا ك��ان
م� � ّ
�رده� ��ا ع � ��دم وج� � ��ود أن �ش �ط��ة ك �ث �ي��رة
ب �ي��ن م �س �ل �م�ي�ن وم �س �ي �ح �ي�ي�ن ت �ج��ري
على ق��اع��دة مدنية ،غير لقمة العيش
واالشتراك في الهموم اليومية.
ّ
وعلى الرغم من ضعف الضوء املسلط
على امل�م��ارس��ات اليومية للقساوسة
ورج � ��ال ال��دي��ن امل�س�ي�ح�ي�ين ،واب �ت �ع��اد
الكنائس أو إبعادها عن دائرة الضوء،
فإن املتتبع للهتافات التي خرجت من

ب�ع��ض امل�س�ي�ح�ي�ين أث �ن��اء ال�ت�ظ��اه��رات
أم� ��ام ال �ك��ات��درائ �ي��ة األس� �ب ��وع امل��اض��ي
لاّ
وز ت بعض الرموز الكبرى للكنيسة
كاألنبا بيشوي ،سيجد أن ثمة نظرة
مترسخة عند املسيحيني ت��دور حول
جملة من األم��ورّ ،أولها أنهم أصحاب
األرض وأن املسلمني ضيوف عليها،
ّ
لاّ
وأن عمرو بن العاص ما هو إ محتل.
وهذا ما تجلى في هتاف «قالوا علينا
بلطجية وإحنا أصحاب األرض دية».
وال�ث��ان�ي��ة ه��ي ّأن امل�س�ل��م غ�ي��ر امل�ت� ّ
�دي��ن
ّ
ه��و األك�ث��ر تسامحًا ،بحجة أن الدين
اإلس �ل��ام � ��ي ل � ��م ي �ن �ت �ش��ر ط ��واع � �ي ��ة أو
بسلمية،
ّ
وال�ث��ال�ث��ة ه��ي أن املسلمني ال ه� ّ�م لهم
س��وى أسلمة الفتيات املسيحيات أو
الزواج بهن.
ال يختلف الحال كثيرًا عند املسلمني،
ال ��ذي ��ن ي �ن �ظ��ر ب �ع �ض �ه��م إل� ��ى األق� �ب ��اط
ع� �ل ��ى أن � �ه� ��م «ب �ي �ت �م �س �ك �ن��وا ل� �ح ��د م��ا
حيتمكنوا» .ل��ذا ك��ان ال�ه�ت��اف الثاني
أمام الكاتدرائية «انسى القبطي بتاع
زم � ��ان ب� �ك ��رة ح �ن �ض��رب ف ��ي امل �ل �ي��ان»،

المشترك بين
الطرفين هو اتهام
الدولة باالنحياز إلى
الطرف اآلخر
ي �ش �ي��ر إل � ��ى ف � �ك ��رة ل � ��دى ال� �ع ��دي ��د م��ن
ّ
املسلمني مفادها أن األقباط يمتلكون
أس �ل �ح��ة ف ��ي ك �ن��ائ �س �ه��م ،أم ��ا ال �ص��ورة
ّ
الثانية ،فهي تتعلق ب��أن املسيحيني
محبون للغرب وتابعون له.
ورغ � ��م أن ال� �ص ��ور ال��ذه �ن �ي��ة ل� ��دى كال
الطرفني متعددة ،وتمتد إلى الرائحة
وطريقة االحتفال والتعامل مع املرأة،
ّ
وغ �ي��ره��ا ،إال أن امل��رص��ود م�ن�ه��ا على
ن �ح ��و أك� �ب ��ر م �ن �س ��وب إل � ��ى امل �س �ل �م�ين
بحكم أغلبيتهم ال�ع��ددي��ة ال�ت��ي تتيح

ً
ح��ري��ة وج� ��رأة ال�ج�ه��ر ب �ه��ا ،ف �ض�لا عن
أن ال� �ك� �ن ��ائ ��س وامل �س �ي �ح �ي�ي�ن ل �ي �س��وا
ت �ح��ت دائ� � ��رة ال� �ض ��وء اإلع�ل�ام ��ي على
ّ
ن �ح��و م �ك �ث��ف ،ل �ك��ن ك �ث �ي �رًا م�ن�ه��ا ظهر
في السنوات األخ�ي��رة ،حينما قوبلت
ّ
للقمص زكريا
الحلقات التلفزيونية
ب �ط��رس ،امل��وج��ود خ ��ارج م �ص��ر ،التي
كان يتهكم فيها على اإلسالم باحتفاء
من قبل دوائر غير رسمية قبطية ،رغم
تبرؤ الكنيسة منه.
ال�ش��يء امل�ش�ت��رك ب�ين ك�لا ال�ط��رف�ين هو
ات �ه��ام ال��دول��ة ب��االن�ح�ي��از إل��ى ال�ط��رف
اآلخ � ��ر ،م��ع ال��دف��ع ب �ش��واه��د م �ت �ع��ددة،
تبدأ من االح�ص��اءات م��رورًا بالوضع
االقتصادي وعدد دور العبادة مقارنة
بتعداد كل طرف في املجتمع.
ّ
وم��ن ث��م ف��إن أي ح��ادث بسيط م��ا زال
ً
قابال للتطور إلى فتنة طاملا ظلت هذه
الصورة الذهنية قابعة لدى كل طرف،
ّ
ح �ت��ى ل ��و ل ��م ت �ظ �ه��ر ع�ل�ان� �ي ��ة ،وظ��ل��ت
حبيسة األح��ادي��ث الجانبية ،تطبيقًا
للقاعدة املصرية الشهيرة «ال�ل��ي في
القلب في القلب».

