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وائل
عبد الفتاح

حرب أمراء الطوائف بحثًا عن دكتاتور جديد

ّ
ّ
أطلت الفتنة برأسها مجددًا في مصر .هذه ليست املرة
األولى بعد َّالثورة ،لكنها األعنف .أبطالها باتوا معروفني ،أصابع
االتهام توجه مباشرة إليهم .إنهم السلفيون أصحاب «غزوة
إمبابة» بحثًا عن «األسيرات في الكنائس واألديرة» ،لكن البحث قد
يكون عن شيء آخر ،عن دكتاتور جديد اعتادوا العيش في كنفه

ّ
السلفيين
غزوة
ّ
ُتشعل إمبابة
ع� � � ��ادت إم � �ب� ��اب� ��ة ال � � ��ى القرون
ال��وس �ط��ى .ش��وارع �ه��ا ّ
تحولت
القطيع
الى بروفة حرب أهليةّ ،
ت�ح��رك ت�ح��ت ال��راي��ات الخفاقة
ل �ل �ط ��وائ ��ف ب �ح �ث��ًا ع� ��ن أسيرة
جديدة .عبير ،إنها األسيرة الجديدة ،بطلة
البروفة ،وأيقونة الحرب املقدسة .حكاية
عبير ولدت ليلة ظهور كاميليا ،أو «أختي
كاميليا» ،التي تحمل تظاهرات السلفيني
اسمها« .أختهم ّكاميليا» أنكرت إسالمها.
ورأ قائد سلفي أن ظهورها «إع�لان حرب
من الكنيسة على اإلسالم» .بعدها بدقائق
اشتعلت إمبابة ،وقتل  12شخصًا وأصيب
«ف ِشنك».
مئات في بروفة حرب ِ
I
«اح � � � � � ��ذر ...ال ت� �ع� �ب ��ر» ،ال �ن �ص �ي �ح��ة كانت
للشخص الخطأّ ،
مدون شاب أراد الذهاب
الى موقع الفتنة في إمبابة ،لكن جمهور
املتفرجني منعه من العبور« :النساء هناك
يلقني باملاء الساخن على أصحاب اللحى».
ال ي� �ع ��رف س� �ك ��ان إ ّم� �ب ��اب ��ة م ��ن أي � ��ن خرج
ّ
السلفيون؟ هل انشقت األرض وأخرجتهم
م��ن ج� ّ�وف �ه��ا؟ ت �ع��رف إم �ب��اب��ة «ال �ش �ي��خ» أو
«ال� �س ��ن ��ة» ،أي ال��رج��ل ال� ��ذي ي � ّع��رف علوم
الدين ،أو الفاهم في علوم السنة ،لكن من
أين أتى السلفي؟ وكيف أصبح له الحضور
الذي يقترب من الهستيريا؟
إم �َب��اب��ة ج �م �ه��وري��ة ق��دي �م��ة للمتطرفني،
حكمها ّ
طبال أعلن نفسه أميرًا ملؤمنيها،
ّ
نفذ ح��دود إم��ارت��ه «اإلس�لام�ي��ة» ،وأعلنها
ج�م�ه��وري��ة خ ��ارج س�ي�ط��رة ال �ن �ظ��ام ،وضد
ح��داث�ت��ه امل�ع�ط��وب��ة .س�ي��رة «أم�ي��ر املؤمنني
ج��اب��ر» ع��ادت م��ع فتنة إم�ب��اب��ة ،أو الصني
الشعبية ،كما يطلق املصريون على الحي
امل �ق �ي��م ش �م��ال ال �ج �ي��زة ،ن �ص��ف العاصمة
القريب من الصعيد ،والجامع لخليط من
م�ه��اج��ري��ن ق��ادم�ين م��ن م��دن ال�ج�ن��وب ،مع
طبقة وسطى اختارت مرتبة وسطى بني
األحياء لتقيم قريبًا من النيل ،لكن بعيدًا
عن فخامة أحياء البرجوازية األرقى.
«ص�ين» تختلط فيها الرغبات واملقامات
وامل� ��واق� ��ع االج �ت �م��اع �ي��ة ،وت �ح��اص��ر فيها
ش ��وارع امل��دي�ن��ة ،أح��زم��ة ري�ف�ي��ة ،ف��ي إيقاع
يجعل إمبابة مغلقة على ذاتها ،متطرفة
أح� �ي ��ان ��ًا ،وت �ع �ي �س��ة غ ��ال� �ب ��ًا ،وع �ل�ام� ��ة من
عالمات تعثر الدولة املصرية في رحلتها
الى املدنية.
II
ث��ورة  25ي�ن��اي��ر ،م�ح��اول��ة ج��دي��دة للعبور
م ��ن ال �ع �ص��ور ال��وس �ط��ى ،وت �ع��دي��ل مسار
ّ
وتحول
فشل طويل مع جمهورية التسلط،
إلى انفصال بني طبقة رقيقة من «حداثة»
تبهج النخب الحاكمة ،وتشعرها بالقرب
مع ال�غ��رب ،والتمرغ في مشاعر التماهي
م��ع ال� ��دول ال �ق��وي��ة .ق �ش��رة ت�ع�ي��ش النخب
الحاكمة في رغوتها ،وتبقي بعيدًا شرائح
ّ
كلما ابتعدت بفقرها ،أصبحت الحداثة
ف��رج��ة غ �ي��ر م�ج��ان�ي��ة ب��ال�ن�س�ب��ة إل �ي �ه��ا ،أو
داف�ع��ًا ًلتحريك نرجسية جريحة ،تنتقم،
االستبداد الشرقي.
وخاصة مع سريان ً
ه�ك��ذا ب��دا السلفي نبيال أم��ام نفسه وهو
يحقق مهمة إنقاذ «أخته» من أسر الكفار،
ح��رق وقتل بحثًا ع��ن «ع�ب�ي��ر» ،التي ربما
ال يعرف وجهها ،لكنه يعرف أنها طريقه
الى الجنة ،وفرض «قوقعته» التي يعيش
فيها مختبئًا من الحداثة ،لتكون موديل
«مصر الجديدة».

III
امل� ّ
�دون الشاب ه��رب من االنتقام الشعبي.
لم يكمل طريقه ،ورغم أنه ليس قريبًا من
ال�س�ل�ف�ي�ين ،وع �ل��ى ال�ض�ف��ة امل�ع��اك�س��ة لهم،
ع ��رف أن ح ��رب امل �ي��اه ال�س��اخ�ن��ة ل��ن ّ
تفرق
بني لحية وأختها ،ما دامت تشعل الفتنة
ال �ن��ائ �م��ة .ال�ف�ت�ن��ة اش�ت�ع�ل��ت أك �ث��ر م��ن مرة،
بعدما كسرت رقبة نظام مبارك ،وذهبت
القبضة املركزية ،واختفت اليد املسيطرة
من املشهد العلني الى دروب سرية ال أحد
يرى فيها حركتها .هل يتحرك السلفيون
بأوامر من ضباط أمن الدولة املطرودين؟ أم
أن الضباط يعرفون كيف يشعلون الفتيل
ال��ذي��ن وض �ع��وه ف��ي امل�ج�ت�م��ع ،ويحركون
الساحر املركون بني زواياه؟
ال�س�ل�ف��ي ض�ح�ي��ة ال �ش��رط��ة ،وأدات� �ه ��ا غير
املعلنة ل�ض��رب اإلخ ��وان امل�س�ل�م�ين ،يعمل
في الخفاء ،ليسحب جاذبية «الكالم باسم
الله» من الجماعة ،وفي الوقت نفسه يوازن
ال� �ق ��وى م ��ع ال �ك �ن �ي �س��ة ،ب �ج �ن��اح دي �ن��ي من
خارج مؤسسات النظام الدينية .السلفي
ّ
تحول من مجاهد في سبيل دولة اإلسالم،

داخل الكنيسة التي أحرقت خالل االشتباكات في إمبابة أمس (محمد عبدالغني ـ رويترز)
ّ
جنة الخالص املطلق ،الى داعية جوال في
سبيل إصالح العيوب الشخصية ،وإعادة
ت��رب �ي��ة ال �ف ��رد ع �ل��ى ك��ات��ال��وغ م ��ن اختراع
الشيوخ املبتسمني تحت لحية فوضوية،
وف � ��ي ج �س��د ي �ج �ع �ل��ه ال �ج �ل �ب��اب القصير

ً
وأس�ف�ل��ه س� ��روال ،م�ف��ارق��ًا ل �ل��واق��ع ،ودليال
ّ
ف��ي ال �ص �ح��راء ال ��ى ال �س��ر .أي س ��ر؟ وماذا
السلفي عن الدنيا؟ ّ بل عن الدين؟
يعرف
ً
السلفي عادة أقرب الى الوهابية ،العقيدة
الدينية للسعودية ،واملعادية لـ «اإلسالم

املصري» القريب من الصوفية ،املتسامح،
البعيد عن الجهاد ،والقريب من االحتفال
الجماعي ،ال التجييش العمومي .السلفي
غريب ،يبدو في صورته بعد الثورة نباتًا
«شيطانيًا» ،لكنه بضاعة سنوات الحداثة

انتهت ّ
قصة كاميليا وبدأت حكاية عبير
القصة نفسها تتكرر
لكن بفصول عنف أقسى.
هي قصة املسيحيات
اإلسالم أو
املتحوالت إلى ّ
العكس .قصة تتحول إلى
فتنة طائفية في مصر،
أبطالها اليوم أصبحوا
ظاهرين إلى العلن

القاهرة ــ األخبار
ع��اش��ت منطقة إم �ب��اب��ة ،أكثر
الشعبية
أح� � �ي � ��اء ال � �ق� ��اه� ��رة ً
ازدح��ام��ًا ،ي��وم��ًا ط��وي�لا مساء
ال�س�ب��ت ،ل��م ينته حتى وق��ت متأخر من
م �س��اء أم� ��س ،وال �س �ب��ب ش��ائ �ع��ة خرجت
ف ��ي امل �ن �ط �ق��ة ت �ق ��ول إن ف �ت ��اة مسيحية
م� � ��ن أس � � �ي� � ��وط ت � ��دع � ��ى ع� �ب� �ي ��ر أسلمت
وتزوجت بمسلم يسكن في إمبابة ،وقد
ُ
اس��ت��درج��ت ال �س �ي��دة إل ��ى ك�ن�ي�س��ة ماري
مينا واحتجزها األقباط حتى تعدل عن
إسالمها.
تبدو القصة حتى ه��ذا املشهد مألوفة،
لكن غير املألوف أن تنتشر الحكاية على
نطاق واسع في اليوم نفسه الذي أعلن

ُ
مسلمة تعانق كاهنًا تعبيرًا عن حزنها لالشتباكات الطائفية (أسماء وجيه ــ رويترز)

فيه ظهور كاميليا شحاته ،زوج��ة قس
دير مواس ،التي شغلت مصر قبل ثورة
 25يناير ألي��ام كثيرة ،عندما قيل إنها
تركت زوجها (القس) وأعلنت إسالمها
ث��م ع� ��ادت إل ��ى امل�س�ي�ح�ي��ة ت �ح��ت ضغط
الكنيسة .قصة كاميليا طفت من جديد
األحداث بعد الثورة ،أول من
على سطح ُ
أم��س ،عندما أع�ل��ن ظ�ه��وره��ا على قناة
«الحياة» التبشيرية للرد على تظاهرات
السلفيني التي وصلت إلى الكاتدرائية
ل �ل �م �ط��ال �ب��ة ب� �ع ��ودة ك��ام �ي �ل �ي��ا إل� ��ى ديار
اإلسالم.
إعالن ظهور زوجة القس صاحبه جدل
ك�ب�ي��ر ،إذ ط��ال��ب امل �ت �ش��ددون بظهورها
منفردة على التلفزيون امل�ص��ري ،فيما
اك �ت �ف��ت ال�ك�ن�ي�س��ة ب��ال �ص �م��ت واختارت
كاميليا ال�ظ�ه��ور ع�ل��ى ق �ن��اة تبشيرية،
وه��ي ال��رس��ال��ة ال�ت��ي فهمها السلفيون:
«ك��ام �ي �ل �ي��ا ع� ��ادت إل ��ى دي �ن �ه��ا وزوجها
وابنها».
انتهت قصة كاميليا لتبدأ حكاية عبير.
البداية ف��ي حكاية عبير مختلفة .رجل
ل �ي��س م ��ن ح ��ي إم �ب��اب��ة ذه� ��ب إل� ��ى أحد
م�س��اج��د امل�ن�ط�ق��ة ،وص ��رخ ف��ي املصلني
ط��ال �ب��ًا م �ن �ه��م م �س��اع��دت��ه ف ��ي استعادة
زوجته التي أعلنت إسالمها واختطفها
األقباط .التقط السلفيون طرف الخيط
وات �ج �ه��وا إل ��ى ك�ن�ي�س��ة م� ��اري م�ي�ن��ا في
إم� �ب ��اب ��ة م� �س ��اء ال �س �ب��ت وحاصروها،
وطالبوا بتسليمهم الفتاة التي اختارت
اإلس � �ل ��ام .امل� �ف ��اج ��أة أن األق � �ب� ��اط كانوا
ف��ي ان�ت�ظ��اره��م ،وم��ن ث��م رف �ض��وا دخول
امل�س�ل�م�ين ،ع�ل��ى اع �ت �ب��ار أن ��ه ال أح ��د في
الكنيسة .املفاجأة األخرى أن زوج عبير
اختفى تمامًا.
ب ��دأت امل�ع��رك��ة ب�ين ال�ط��رف�ين ،إط�ل�اق نار
من داخل الكنيسة بعد تهديد الحشود
ف��ي ال �خ��ارج ب��االق�ت�ح��ام وت�ح��ري��ر عبير.
زجاجات حارقة (مولوتوف) تنهال على

مبنى الكنيسة من الخارج ،ارتباك ّأمني
في التعامل مع الحدث الذي بدأ يتسع،
حيث عجزت الشرطة عن السيطرة على
امل��وق��ف ،ف��ي ظ��ل ت��زاي��د أع ��داد املسلمني
التي وصلت إلى
واألقباط واالشتباكات
ً
ّ
ح��د وق��وع اثني عشر قتيال (سبعة من
األقباط وخمسة ّمن املسلمني) وأكثر من
مئتي مصاب .ت��أزم الوضع ،فكان الحل
ّ
االس�ت�ع��ان��ة ب��ال�ج�ي��ش ل�ل�ح��د م��ن ازدياد
رقعة االشتباكات ،وخصوصًا أن إمبابة
إحدى مناطق نفوذ الجماعة اإلسالمية
املتشددة.
ن��زل الجيش إل��ى أرض املعركة ،وفرض
ط� ��وق� ��ًا أم� �ن� �ي ��ًا ع� �ل ��ى م � ��داخ � ��ل املنطقة
وم�خ��ارج�ه��ا ب�ع��د إح ��راق كنيسة أخرى
ه��ي كنيسة ال �ع ��ذراء ،ح�ي��ث ق��ال شهود
ع � �ي� ��ان إن م� �ج� �م ��وع ��ة م � ��ن البلطجية
اق �ت �ح �م��ت ك �ن �ي �س��ة ال� � �ع � ��ذراء وأشعلت
النيران فيها .وأعقب هذا التحرك إصدار
املجلس العسكري بيانًا على صفحته
على م��وق��ع فايسبوك أع�ل��ن فيه اعتقال
 190ش�خ�ص��ًا ،ق�ي��ل إن�ه��م م�ت��ورط��ون في
أح � ��داث ال �ع �ن��ف ال �ت��ي ش�ه��دت�ه��ا إمبابة
ل�ي�ل��ة ال �س �ب��ت ،وأح��ال�ت�ه��م ع�ل��ى املحكمة
العسكرية العليا .ورغ��م ه��ذا لم تتوقف
األح ��داث ،حيث وق�ع��ت اشتباكات ظهر
أمس بني مسلمني تجمعوا أمام كنيسة
م � ��اري م �ي �ن��ا ،وأق � �ب ��اط ص �ن �ع��وا دروعًا
بشرية لحماية مبان أخرى في الكنيسة
لم تصلها النيران.
وف � ��ي ظ� ��ل ه � ��ذه األح � � � ��داث املتالحقة،
ك�س��رت ال�ك�ن�ي�س��ة األرث��وزك�س�ي��ة حاجز
ال �ص �م��ت ،وأع �ل �ن��ت ال �ح��داد ث�لاث��ة أيام
ع� �ل ��ى ض� �ح ��اي ��ا ك �ن �ي �س��ة م � � ��اري مينا.
وقالت مصادر في الكنيسة إن «جميع
ك�ن��ائ��س ال�ج�ي��زة ستعلن ح ��دادًا مل��دة 3
أي��ام على ضحايا الكنيسة» ،مضيفة
أن «ال �ك �ن��ائ��س س �ت��رف��ع ص �ل��وات �ه��ا من
أج� ��ل ال �ح �ف ��اظ ع �ل��ى م �ص��ر م ��ن هؤالء

