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خوف التغيير ُيحيي قوانين قتل المتظاهرين
اعترض النائب
«الحنية الزائدة»
على ّ
لوزير الداخلية ،وطالبه
باستخدام الرصاص

«اضربوهم بالرصاص» ،خرجت الصيحة من مجلس
الشعب املصري ،قالتها جوقة من نواب الحزب الحاكم
يناصرها نواب من املعارضة املختارة من النظام أثناء
مناقشة تجاوزات األمن مع املتظاهرين في  6و 13نيسان
الحالي ،في إشارة إلى التحركات الشعبية التي رافقت
املطالب بالتغيير التي جاءت مع محمد البرادعي.

الجوقة النيابية رأت أن األمن في مصر «حنون» ،رغم
مظاهر الضرب الجماعي التي رافقت التظاهرات،
وأش���ارت إل��ى أن عليه أن يتعامل مع املتظاهرين
بالرصاص الحي ،وهو ما أعاد إلى الذاكرة مشاهد جنود
االحتالل اإلنكليزي وهم يطاردون ببنادقهم املطالبني
بمصر حرة مستقلة

مسؤولون في الحزب
الحاكم جهزوا حقائبهم
للسفر في حال حدوث
التغيير

مصر :نظام على شفير الهرب
وائل عبد الفتاح
ال ي ��زال ال��رئ�ي��س حسني م �ب��ارك ف��ي شرم
الشيخ .وال��رؤس��اء املقربون يمرون عليه.
واملقربون من دوائر الحكم قلقون ،حائرون،
يفكرون .ماذا يفعلون إذا ما تغير النظام
ف �ج��أة؟ ت��رب�ك�ه��م ال�ت�ظ��اه��رات ألن�ه��ا تحمل
ب �ش��ارة ع�ه��د ق ��ادم وت�غ�ي�ي��ر م��أم��ول ،حتى
لو كان الرئيس القادم صناعة النظام مئة
ب��امل�ئ��ة .س�ي�ك��ون م�ط�ل��وب��ًا م�ن��ه ال�ب�ح��ث عن
«أك�ب��اش ف ��داء» ي��دش��ن بها ع�ه��ده ويشعل
به نيران حكمه .ه��ؤالء يسمعون أصوات
ّ
ال �ش �ب��اب وي� �ع ��دون� �ه ��ا ،رغ� ��م محاصرتها
وضربها بعنف ،زئير الوحش الساكن في
عتمة الغموض السياسي الذي يلف مصر
من القاهرة إلى شرم الشيخ.
م ��ن ه � ��ؤالء ال ��ذي ��ن ي �س �م �ع��ون ال��زئ �ي��ر في
أحالمهم خرج نشأت القصاص .نائب عن
شمال سيناء .تربية مزارع الحزب الحاكم
لتسمني السياسيني ال��ذي��ن يستخدمون
عند الضرورة .ليس من املشاهير .طموحه
م �ح��دود وي��رت�ب��ط ب��ال�ت�ج��ارة ال��رائ �ج��ة في
سيناء .لكنه ظهر عند الحاجة إليه ،فهو
«ن ��ائ ��ب ال � �ح � ��ذاء» ،ك �م��ا ل �ق �ب �ت��ه الصحافة
بعد قصة بدا فيها القصاص مدافعًا عن
الحزب بحرارة دفعته إلى اتهام زميله في
املجلس بالخيانة ،فرفع عليه النائب ما
يضعه في قدمه.
ال��رج��ل ع�ص�ب��ي إذًا ،واالت� �ه ��ام بالخيانة
ي �ج ��ري ع �ل��ى ل �س��ان��ه ب �س �ه��ول��ة ،وه � ��ذا ما
جعله ي��رى املتظاهرين «خ��ون��ة» ،يديرهم
ن��واب م��أج��ورون ي��ري��دون «تدمير» مصر.
اع �ت��رض ال �ن��ائ��ب ع�ل��ى «ال�ح�ن�ي��ة الزائدة»
ل ��وزي ��ر ال ��داخ� �ل� �ي ��ة ،وط ��ال� �ب ��ه باستخدام
الرصاص ،ال «خراطيم املياه» .قال هذا في
مجلس من املفروض أن يدافع عن الشعب
وحريته.
النائب ابن «ثقافة» إقطاعية ترى النظام
ص��اح��ب ال�ب�ل��د وامل�ع�ت��رض عليه «خائن».
اإلق �ط ��اع �ي ��ة ت ��رب ��ي ق �ط �ي �ع �ه��ا ف ��ي الحزب
وامل � �ع � ��ارض � ��ة ،وت � � � ��وزع األدوار ليصبح
«ال �ش �ي��خ» رج ��ب ه�ل�ال ح �م �ي��دة س �ن �دًا من
خارج الحزب الحاكم في «جوقة» التأييد
بال حدود لسلوك األمن مع املتظاهرين.
«ال�ش �ي��خ»ت��راج��ع ف��ي ال �ي��وم ال�ت��ال��ي وأنكر
ك�ل�ام��ه ع �ل��ى «ال� ��رص� ��اص» ،ل�ك�ن��ه ل ��م ينف
اع � �ت � �ب ��اره ال� �ت� �ظ ��اه ��رات ع�ل��ام� ��ات خيانة
وامل �ت �ظ��اه��ري��ن أدوات م �غ��رر ب �ه��ا لتنفيذ
املخطط األميركي لـ«الفوضى الخالقة».
ورغ� � ��م أن امل �خ �ط��ط وص��اح �ب �ت��ه ف ��ي ذمة
االعتزال السياسي ،إال أن النائب وجدها
ف��رص��ة إلظ �ه��ار ثقافته املطلعة ع�ل��ى آخر
طبعة في عالم املؤامرات.
ال �ج��وق��ة ك��ان��ت ع�ص��اب�ي��ة ،ل�ك�ن�ه��ا أسعدت
ال�ن�ظ��ام على نحو م��ا ،ألن�ه��ا ك��ان��ت فرصة
ليكون أكثر تحضرًا من رجاله في البرملان.
ل��م ي��داف��ع أح��د ع��ن «ال�ض��رب بالرصاص».
وهاجمت البرامج التلفزيونية الحكومية
ال �س �ق��وط ال �س �ي��اس��ي ل �ل �ن��ائ��ب ،ال� ��ذي بدت
س ��ذاج� �ت ��ه م �ث �ي��رة ل �ل��ده �ش��ة ع �ن��دم��ا أراد
تصحيح كلماته ،موضحًا أنه كان يقصد
«الخارجني عن ال�ق��ان��ون» ،ال املتظاهرين،
وأن ��ه ال ي�ن�ط��ق ع��ن ال �ه��وى ،ب��ل بالقانون
يتيح ضرب املتظاهرين بالرصاص
الذي
ً
الحي فعال.
ه �ك��ذا أخ� ��رج ال �ن��ائ��ب ق��وان�ي�ن م��ن مخازن
السلطة عمرها أكثر من  80عامًا وصيغت
أثناء االحتالل اإلنكليزي ليدافع بها عن

نشطاء «حركة  6نيسان» يهتفون احتجاجًا على مقترحات بضرب املتظاهرين بالرصاص أمام مجلس الشعب أمس (خالد دسوقي  -أ ف ب)

الضرب بالرصاص
الحي لم يحدث في
مصر تقريبًا إال في
مرات نادرة

عنف «التغيير» الطائفي
«سامي عزيز» اختفى من عزبة الصعايدة،
وأه �ل��ه م��ن مسيحيي م��دي�ن��ة ب�ن��ي سويف
(ج� �ن ��وب ال� �ق ��اه ��رة) ت �ظ��اه��روا أم � ��ام مبنى
ال �ش��رط��ة ورش � �ق ��وه ب��ال �ح �ج��ارة مطالبني
باسترداد ابنهم الغائب ،بعدما «أجبر علي
إشهار إسالمه» ،كما قال أحد الـ 1500قبطي
املطالبني بظهور سامي ،الذي تقول الحكاية
إنه أشهر إسالمه في القاهرة ثم عاد وقدم
طلبًا إلى شرطة سمسطا لحمايته من أهله
الغاضبني من تحوالته الدينية.
ال�ت�ظ��اه��رة القبطية س�ي�ط��رت عليها ّ
حمى
ال � ��دف � ��اع ع � ��ن ال � ��دي � ��ن امل� �ض� �ط� �ه ��د .وهتف
امل� �ت� �ظ ��اه ��رون «ب � ��ال � ��روح وال � � ��دم ن �ف��دي��ك يا
صليب» .الشرطة أنكرت وجود الشاب في
القسم ،وأعلنت أنها تبحث عنه وستسلمه
للكنيسة لحظة العثور عليه.
واملصادر في الكنيسة روت أن سبب «الثورة

من أجل سامي» أنه «فقير وغلبان وجاهل،
وهو ما استغله أصحاب األرض التي يعمل
بها واختطفوه ليعلن إس�لام��ه ف��ي األزهر
بالقاهرة».

حتى إن كان الرئيس
املقبل صناعة
النظام ،سيكون
مطلوبًا منه البحث
«أكباش فداء»
عن ِ

«احتالل» الحزب الوطني للسلطة.
وردًا على هذه الدعوةّ ،
تجمع نحو  70من
أعضاء حركة شباب  6نيسان أمام املجلس
في تظاهرة ،رفعوا شعارًا لها «اضربونا
بالرصاص» ،وشارك فيها عدد من أعضاء
مجلس الشعب املستقلني واملنتمني إلى
اإلخ � ��وان امل�ًس�ل� ًم�ين وأي �م��ن ن� ��ور ،وهتفوا
قائلني «أهال أهال بالرصاص ،إحنا فتحنا
صدورنا خالص».
ال �ض��رب ب��ال��رص��اص ال�ح��ي ل��م ي�ح��دث في
مصر تقريبًا إال مرات نادرة ،لم تعترف بها
الشرطة املصرية .وحتى في لحظات نزول
الجيش ليحسم األمر في انتفاضة الخبز
( )1977أو أح��داث األم��ن امل��رك��زي (،)1986
ل��م ت�ط�ل��ق رص��اص��ة واح� ��دة ف��ي الشوارع.
واملطالبة اآلن بمزيد من العنف هي عالمة
على الرعب والعجز وال�ق��وة الغاشمة من
دون ع�ق��ل ي��دي��ره��ا .وش �ع��ور ب�ع��دم القدرة
على االنتقال «اآلمن» للسلطة.
القلق طبيعي إذًا ،وخ�ص��وص��ًا م��ع غياب
ق ��درة ال�ن�ظ��ام ع�ل��ى اق �ت��راح ب��دي��ل للرئيس
أو مبادرة للمستقبل .الغياب يبرر القلق
الحاكم كما تكشف حكاية رواه��ا شخص
كبير في الحزب الوطني« .كبير» بقدرته
على ع�ب��ور ال�ح��واج��ز ومعرفته بأساليب
ال�ص�ع��ود وت�ق��دي��م ال�خ��دم��ات ليبقى تحت
أقدام الحاشية األقرب إلى قصر الرئاسة.
«ال �ك �ب �ي��ر» دف ��ع ال �ث �م��ن غ��ال �ي��ًا ل�ي�ص��ل إلى
منصبه ف��ي ال �ح��زب ،ووص ��ل ب�ع��دم��ا أزاح
ّ
أس� �ت ��اذًا ج��ام�ع�ي��ًا ص� ��دق ال �ح ��زب وإمكان
ال �ت �غ �ي �ي��ر م ��ن ال� ��داخ� ��ل ،ل �ك �ن��ه ف��وج��ئ بأن
متطلبات املنصب تحتاج إلى «بلطجي»
قادر على تنفيذ عمليات من نوع اغتصاب
امل �ت �ظ��اه��رات .ط�ل��ب ال�ج��ام�ع��ي االستقالة،
وق��ال��وا ل��ه« :م�ع�ن��دن��اش ح��د يمشي .إحنا
إللي بنمشي بس».
ه �ن��ا ظ �ه��ر ب �ط��ل ال �ح �ك��اي��ة .ق� ��دم خدمات
وح �ص ��ل ع �ل��ى امل �ن �ص��ب م �ق��اب �ل �ه��ا .وطرد
ال �ج��ام �ع��ي ب �ع��د أوام � ��ر ب��ال �خ��رس .فرصة
ج�ع�ل��ت ص��اح��ب ال �ح �ك��اي��ة ي�ح�ت��ل موقعه
املميز ب�ج��وار أح��د ك�ب��ار ال�ن�ظ��ام ،وأصبح
هو إحدى األوراق في لعبة صراع األجنحة
والحرس القديم والجديد ،وأصبح شريكًا
في لعبة الصراع .لكنه اكتشف أن الالعبني
كلهم أصابهم قلق فجائي.
وهذه الحكاية تشير إلى انتقال القلق من
مستويات عليا إلى الوسيطة التي ينتمي
إل �ي �ه��ا ص��اح��ب ال �ح �ك��اي��ة ،ه ��ذه القيادات
ال��وس �ي �ط��ة ل �ل �ح��زب أدرك � ��ت ب�غ��ري��زت�ه��ا أن
القلق يسيطر على كبارهم ،وأنهم جميعًا
يجهزون أنفسهم لشيء ما في املستقبل.
امل�ه��م أن ال��رج��ل ال��ذي دف��ع ثمنًا للوصول
إل��ى موقعه سعى إل��ى ك��ل ال�س�ف��ارات التي
يمكنه الحصول على تأشيراتها ،وجهز
حقائبه للقفز في أول طائرة إلى أي مكان.
من بني ثنايا الحكاية ،من املمكن التقاط أن
الحزب في حالة «تثبيت» .ال أحد يتحرك
س��وى امل�ل�ي��اردي��ر أح�م��د ع��ز .وح��ده ينفرد
ب�ك��ل ش ��يء ،وي�خ�ت��ار م��رش�ح�ين م��ن وجهة
نظر صاحب الحكاية ال يمتلكون مقومات
ال �ت��رش �ي��ح ألن �ه��م ال ي�م�ل�ك��ون امل� ��ال الالزم
مل �ع��ارك االن �ت �خ��اب��ات ف��ي ال�ع�ص��ر السعيد
ال� ��ذي ن �ع �ي �ش��ه .ال �ح �ك��اي��ة ي�م�ك��ن أن تكون
م �ع��روف��ة ف��ي أوس � ��اط ض �ي �ق��ة .وق ��د تكون
قديمة والحقائب جاهزة دائمًا .كيف يمكن
أن يحكم مصر من يشعر بالقلق والحاجة
إلى الهرب؟ اإلجابة ستفسر بالتأكيد سر
املطالبة بضرب املتظاهرين بالرصاص.

