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حكايات القاهرة
وائل عبد الفتاح

من قميص محروق بالخطأ إلى فتنة طائفية .عاد الدين والسؤال عن الهوية ليطغيا على
ما عداهما .ال فرق بني الفتنة في عهد حسني مبارك وفي عهد الرئيس الجديد وجماعة اإلخوان
التي عبرت هي أيضًا إلى السلطة بقميص محروق ...قميص الثورة

قميص دهشور
ّ
يشعل حرب املظلوميات
قميص الفتنة يسير الى االبتذال املعتاد.
ال� � ��رواي� � ��ات ت �خ �ت �ل��ف .ت �ب �ح��ث ع� ��ن أن ��اق ��ة
مفتعلة ومشاعر متحولة تسير باتجاه
ط��ائ �ف �ي��ة ال �ض �ح �ي ��ة .ال � �ك� ��ذب س �ي ��د ه �ن��ا،
وامل �ش��اه��د م�م�ل��ة ،خ��اص��ة ب�ع��د ان�س�ح��اب
امل�م�ث�ل�ين ال�ت�ق�ل�ي��دي�ين ح�ي�ن ك ��ان الجميع
يكذب وبكامل األن��اق��ة الضروية ملجتمع
ّ
يدعي التحضر.
ّ
الشيخ يقبل القسيس و«إلي في القلب في
القلب يا كنيسة ...أو يا جامع».
إن �ه��ا م��ذاب��ح ال�ض�ح��اي��ا .ال�ق��ات��ل والقتيل
ّ
ضحيتا أكاذيب كبرى عن وحدة وطنية
ليست م��وج��ودة ف��ي ال��واق��ع .ون�ظ��ام غاب
معه العدل العمومي إلى حد مخيف.
ً
م �ص��ر أص �ب �ح��ت غ��اب��ة .وه ��ي غ��اب��ة ف�ع�لا
ال م��وق��ع فيها إال ل�ل��وح��وش املفترسة…
وع �ل��ى ال �ح �ي��وان��ات األل �ي �ف��ة ال �ب �ح��ث عن
قطعان تحميها من هجمات الوحوش.
لهذا يبحث املسلم عن املسلمني ويختبئ
املسيحي تحت خيمة الكنيسة .والكنيسة
ح ��ول ��ت امل �س �ي �ح �ي�ين إل� ��ى ش �ع��ب م�ن�ف�ص��ل
بقيادة البابا .والنظام اس�ت��راح للتعامل
مع شخص واحد يتكلم باسم املسيحيني،
وت �ح��ول ال�ب��اب��ا م��ن ق��ائ��د دي�ن��ي إل��ى زعيم
س �ي��اس��ي وأم �ي��ر ط��ائ �ف��ة ي��ري��د أن يضمن
نصيب شعب طائفته.
ّ
هي حرب أهلية غير معلنة ،لكن تفاصيلها
أص �ب �ح��ت واق � �ع ��ًا ي��وم �ي��ًا ي � � ��زداد ض � ��راوة
كلما غ��اب األم��ان ال�ع��ادي .أم��ان الشخص
ال�ص�غ�ي��ر ب��أن��ه ي�ع�ي��ش ت�ح��ت م�ظ�ل��ة دول��ة
توفر له الحدود الدنيا للحياة اآلدمية.
مل��اذا يفتش الجميع ف��ي الهوية الدينية؟
مل��اذا أصبح س��ؤال أن��ت مسيحي أم مسلم
عاديًا؟ ملاذا تراجعت رغبة املجتمع كله في
الدولة املدنية الحديثة التي ال ف��رق فيها
ب�ي�ن م�س�ل��م وم �س �ي �ح��ي وال ب�ي�ن ب �ح��راوي
وص �ع �ي ��دي أو غ �ن��ي وف �ق �ي ��ر .ال ف� ��رق ف��ي
ال �ح �ق��وق االس��اس �ي��ة وال ت��وزي��ع مناصب
حسب الحصص الطائفية.

طبعة نظيفة لنظام مبارك
«ع��اوزي��ن ن�ع�ي��ش» ،ش�ع��ار حملة ج��دي��دة
تطالب بتوافر أولويات الخدمات الغائبة.
ال �ح �ي��اة ص�ع�ب��ة ف��ي ظ��ل ت �س��ارع م��وج��ات
ان �ق �ط��اع ال �ك �ه��رب��اء وامل �ي��اه وت��راك��م أه ��رام
الزبالة في شوارع مصر .مبادرات الرئاسة
ال تبشر بالخير ،ومتطلبات الحياة تشير
إلى «أيام لونها غامق» ،كما يقول الرجل
الخمسيني ،مشيرًا إل��ى اض�ط��راب مثير
ل�ل�ق�ل��ق وب� ��دون أف ��ق ل�ت�غ�ي�ي��ر ف��ي م�ع��دالت
الحياة .فالحكومة الجديدة ع��ادت بوزير
داخلية مؤمن بالطوارئ ويبشر بكمائن
أم �ن �ي��ة ،واإلع �ل��ام ي �ت ��راوح ب�ي�ن م�ع��زوف��ات
االستقطاب ح��ول امل��رس��ي ،أم��ا الخدمات
فقد أصبحت في أي��دي عناصر إخوانية
والباقي فلول ،وتجديد لشبكات اتصال
مع مجتمع البيزنس القديم.
إنه نظام مبارك في طبعته النظيفة وفي
معاناة ما بعد الحرب .هذا كل ما يجعل
ال �ح �ي��اة ط�ل�ب��ًا ول �ي��س م �م��ارس��ة .وه ��ذا ما
يبدو أنه سيعاد تشكيل مجتمع
م �ب ��ارك ول �ك��ن ب� ��دون ف �س��اد أول � ��ي ،وه��و

مجتمع بال عدالة يوزع الفقر على الغالبية
وي�ج�ع��ل ماكينة امل ��ال تسير باتجاهات
ومسارات مرتبطة بنخبة مختارة ،تتسع
هذه النخبة مع حكم اإلخوان ،لكنه اتساع
ال يغير الوضع الذي قامت ضده الثورة،
لكنه يزيد من أث��ر توأمة غير معلنة بني
ال�ف�ل��ول واإلخ ��وان ال��ى ح��د مخيف ،ألنها
ه� ��ذه امل � ��رة س �ت �ك��ون م �ح �ص �ن��ة ب��ال��دي��ن،
ب�ع��د ط��ول تحصينها ب��ال��دول��ة املحتكرة
للوطنية.

ف��ي م�ص��ر ت �ت��وزع امل�ن��اص��ب ح�س��ب حصة
ط��ائ�ف�ي��ة .وال يمكن مسيحيًا أن يتجاوز
ح� � ��دود م �ن��اص��ب م �ع �ي �ن��ة ف ��ي ال� ��دول� ��ة أو
الجيش أو في املناصب الحزبية .هذا واقع
موجود من بعد ثورة يوليو .وال أحد يريد

أن يواجهه… وال أن يتعامل معه.
ال �ج �م �ي��ع ،ح �ك��وم��ة وأه � � ��ال ،ح� ��زب وط �ن��ي
وم �ع��ارض��ة ،ي��رف �ع��ون ال �ش �ع��ار ال�س�خ�ي��ف:
ال � ��وح � ��دة ال ��وط� �ن� �ي ��ة وي� �ح� �ي ��ا ال � �ه�ل��ال م��ع
الصليب .وعندما اشتعلت فتنة ال��زاوي��ة

شرطي يتفقد األضرار التي لحقت بالكنيسة في دهشور (طارق الجباس ـ أ ف ب)
الحمراء ،قبل اغتيال الرئيس األسبق أنور
السادات ،رفعت كل صحف النظام شعارًا
َ
عنصري األمة.
أراه أسخف :وحدة
السخافة ليست في الشعار .ولكن في أنه
ك��ان مرفوعًا في ث��ورة  ،١٩١٩لحظة ّ
تكون

روح أمير املؤمنني!
املرسي لم يطلق تصريحاته إال بعد خراب
دهشور .تصريحات لم يتبعها طبعًا فعل
س�ي��اس��ي أو أم �ن��ي أك �ث��ر م��ن امل �ع �ت��اد أي��ام
حسني مبارك .مل��اذا لم يخرج املرسي من
قصره ويذهب إلى املظلومني املهجرين من
بيوتهم ،وذهب إلى صالة الجمعة في قنا؟
ما دامت مؤسسته نائمة ،ملاذا ال يستيقظ
الرئيس الذي ّ
تلبسته أرواح أمير املؤمنني
ويسافر ليعيد بنفسه العائالت املطرودة
من بيوتها؟ إنها واقعة تثبت أن املرسي
وال ��روح ال�ت��ي تتلبسه ف��اش�ل��ة وال تصلح
لهذا الزمن ،وأنها مجرد أوهام افتراضية
يسكن بها جمهوره ويخدعهم في أوهام
مراهقة ليبرر عدم قدرته أو غياب رؤيته
في إع��ادة بناء املؤسسات .ال نحتاج إلى
أمير مؤمنني وال نريد عمر بن الخطاب أو
عمر بن عبد العزيز ألنهما لن يوجدا مرة
أخرى ،والكالم عنهما اآلن خارج التاريخ
ألن الدولة تغيرت .مل��اذا تعد بالعدل على
طريقة عمر وأنت تعلم أنه لن يتحقق؟ أال
ي��وج��د ع��دل آخ��ر؟ أال تستطيع قيم العدل
أن توجد في الظرف الراهن وبمعايير هذا

مرسي يعتمد نفس عقلية إدانة الفرد لكي تبدو السلطة مظلومة (مارك ويلسون ـ رويترز)
ال��زم��ن وع �ب��ر م��ؤس�س��ات دول� ��ة ،ال ب��وع��ود
رئيس يريد أن يسير الجمهور خلفه في
عالم افتراضي؟ وهناك فرق بني التعلم أو
االستفادة من شخصية ملهمة مثل عمر
ب��ن ال �خ �ط��اب أو تتلبسك روح ��ه ف��ي زم��ن
غير زم�ن��ه .ف��إم��ا أن��ك ت��ري��د أن تتحول إلى
أضحوكة أو سيكون ه��ذا أداة م��ن أدوات
تحول االستهبال إل��ى وسيلة من وسائل

ال �ح �ك ��م .ن �ح �ت��اج إل� ��ى رئ� �ي ��س ي �غ �ي��ر ع�ق��ل
السلطة وال يسير على خطاها القديمة،
لكن بمالبس جديدة .ال يعني أين يصلي
الرئيس؟ وال م��اذا ق��ال في خطبته ما دام
يعيد إنتاج ك�لام مبارك .ما الفرق بني ما
قاله مرسي ف��ي جريمة ده�ش��ور وم��ا كان
يقوله مبارك؟ وما الفرق بني تبرير مرسي
ألزم ��ات ال�ك�ه��رب��اء وم��ا ك��ان يفعله م�ب��ارك

عندما يتهمنا بأننا شعب مستهلك؟ إنها
نفس عقلية إدانة الفرد لكي تبدو السلطة
مظلومة بحكمها لهذا الشعب.
إن �ه ��ا ت��رب �ي��ة امل� ��واط� ��ن امل� ��ذن� ��ب ،ه ��و ال ��ذي
اض�ط��ر ال��دول��ة بمؤسساتها ال��ى تهجير
املسيحيني م��ن بيوتهم بسبب مشاجرة
عادية حول قميص محروق وليس الفشل
في إدارة األزم��ات واستسهال الركون إلى
عناصر القوة والجلسات العرفية في دولة
حديثة وال ي��ؤدي االحتكام فيها ال��ى قوة
«العرف» إال إلى كوارث.
ورغم تكرار الكوارث من مبارك إلى مرسي،
إال أن السلطة ال تفكر في طريقتها ،لكنها
تريد ال�خ��روج بريئة ومظلومة بالضبط
ك�م��ا ي �ح��دث ف��ي أزم� ��ات ال �ك �ه��رب��اء .يحدث
ه �ن��ا ف �ق��ط ف ��ي دول � ��ة ي� �ت ��وارث االس �ت �ب��داد
ف �ي �ه��ا ت �ص �ن �ي��ع م ��واط ��ن ي �ع �ي��ش وي �م��وت
وع�ل��ى رأس ��ه ال�ش�ع��ور ب��ال��ذن��ب .ي�ح��دث أن
توجه الدولة لك اللوم قبل أن تطلعك على
الحقوق ،وربما ال تطلعك .وهذا على فكرة
ي�ح��دث ف��ي دول ال ّ
يتلبس فيها الرئيس
روح أمير املؤمنني.

األم ��ة امل�ص��ري��ة خ�ل�ال ال �ث��ورة ال�ت��ي ق��اده��ا
سعد زغلول ،وانصهار الطوائف في دولة
حديثة ال تعرف باللون والجنس والدين.
وبعد ما يقرب من  ١٠٠ع��ام ،عندما نرفع
الشعار نفسه ،فإن ما يحدث خطيئة كبرى

ما قل
ودل
أحالت املحكمة الدستورية
ُ
العليا في مصر ،أمس ،على هيئة
املفوضني فيها ،ثالث دعاوى
ُ
أقيمت ضد قرار رئيس الجمهورية
املصري محمد مرسي ،القاضي
بعودة مجلس الشعب املنحل إلى
االنعقاد .وقال مصدر قضائي ،إن
الدعاوى طالبت بوقف قرار مرسي
وإلزامه بتنفيذ حكم املحكمة
الدستورية ُ
العليا بحل البرملان
«على اعتبار أن أحكام املحكمة
الدستورية هي أحكام نهائية وغير
قابلة للطعن بها بأي صورة
من الصور».
(يو بي آي)

