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  جریدة التجمع
  للجمیع الوطن یصبح حتى
   عباس رؤوف بقلم

  2005أكتوبر  29

 حالة عن تعبیرا جاءت والتى ،الماضى األسبوع فى  باالسكندریة وقعت التى الفتنة ثاحدأ ،الحزن ثقلھأ بقلب تابعت
 عشیة بین ذلك یحدث لمو  .الدینیة الھویة وھى ،الوطنیة للھویة بدیلة ھویة التماس سحب وراء الوطنى االغتراب
 ،بعده وتوبعت ،السادات بدأھا عقود ثالثة مدى على بانتظام مورست ،خاطئة لسیاسات نتاجا جاء ولكنھ ،وضحاھا
  .الوطن ھذا باحراق تھدد بصورة ،منھجى بشكل المجتمع فى سمومھا تنفث ومازالت

 خوانإلا ھو –عنده– التیار ذلك وكان ،الیسار تصفیة تولىلی اإلسالمى للتیار العنان السادات طلقأ عندما البدایة كانت
 تشددا األفكار كثرأ تبنت التیار إلى انضمت عدة روافد نأ یدرى یكن ولم ،الثورة قبل ما منذ عرفھم الذین المسلمین
 ،)الوطنیة الھویة محل الدینیة الھویة حلت وحیث ،أقلیة المسلمون حیث( الھند ومن ،العربیة الجزیرة من جاءت ،وتطرفا

 دینا اإلسالم غیر یبتغ ومن ،اإلسالم هللا عند الدین إن: " الكریمة اآلیة فى المسلمین غیر من اإلسالم موقف تختزل التى
 عامل عندما التاریخیة والسوابق ،قدرھا حق الكتابیة األدیان تقدر التى واآلیات ،"الدین فى إكراه ال"و "منھ یقبل لنف

 دیانتھ كانت إذا الذمة اھل معاملة بالقرآن ذكره یرد لم دینا اعتنق من كل المفتوحة االسیویة بالدال فى لمسلمونا الحكام
  .كتاب لھا وكان ،هللا بوجود تعترف

 ماترتب إلى تتلتف ولم ،للظاھرة األمنیة بالمعالجة اھتمت الدولة فإن العنان لھم طلقأ من ضحیة ذھب السادات أن ورغم
 ویكفر ،المسلمین من یتبعونھ ال من تكفیر إلى تیاریتجھ تفشى على ترتب فقد وسیاسیة واجتماعیة ثقافیة آثار من علیھا

 – خالل من اإلسالمى التیار محاباة إلى الدولة اتجاه من )هریبر ما لھ( خوف نیحییالمس بین ساد أن ،المسلمین غیر صالأ
 نصل كدنا وما ،بھا والذوا ،كنائسھم داخل حیونیالمس فتقوقع ،مظاھره اختالف على التمیز فى تمثلت – لھم تبدت شواھد

 السیاسات وجاءت الدینى االنتماء أركان وقویت ،الوطنى االنتماء أوصال تفككت حتى ،العشرین القرن ثمانینات إلى
 الخارجیة للقوى مالئما مناخا خلق مما ینالمصری بین الدینى الفرز وحدة من لتزید الخاطئة داریةاإلو عالمیةإلوا میةیالتعل
 وتصدیر  مصر"  لبننة"  طریق عن مستقبال استرداده عن بتعجیزھا ،تماما االقلیمى مصر دور انھاء على تحرص التى

  .إلیھا الطائفیة

 ،نائسالك كھنة وبعض ،السلطة فقھاء بعض ید على تأبد التى بالعقائد التنابذ ظاھرة تفشى فى بوضوح ذلك یتجلى
 كبیرة باعداد حیونیالمس الموظفون فیھا یتواجد التى الحكومیة المصالح فى ومالسنات مشاحنات فى اصداؤھا وترددت

 والتلیفونات ،الضرائب مأموریات بعض فى الدینیة العقائد حول ومشاحنات تالسن فھناك ،المسلمین جانب إلى) نسبیا(
 الغرف على المكاتب توزیع فى فرز إلى – الحاالت بعض فى – دىأو ،حیاناأ الصدام درجة إلى یصل ،وغیرھا والبرید

  !الدین أساس على الواحدة االدارة موظفى بین

 منذ الخطر ناقوس یدقون )دیاناتھم اختالف على المصریین من( البلد ھذا فى الحرة الوطنیة االقالم أصحاب وظل
 أبناء حولھ یجتمع وطنى بمشروع مطالبین ،والطائفیة للتعصب شحن من التعلیم فى یجرى مما محذرین ،الثمانینیات

 عثمانیة تعد لم مصر أن رغم ،وترمیمھا الكنائس بناء على عثمانى قانون وتطبیق زیللتمی حد ووضع ،كمصریین الوطن
 دستوریة أسس على ئمةالقا السیاسیة األنظمة تعاقب ورغم ،)تقدیر أقل على( 1922 فبرایر 28 فى ستقالتھاإ عالنإ منذ

 عقائد متھانإل داةآ عالماإل استخدام بعدم –یطالبون ومازالوا– وطالبوا .القانون أمام سواء المصریین نأ على ونصھا
 مطلق من الظاھرة مع التعامل وعدم .الغرض نفس یحقق بما المساجد فى الدینیة الخدمة وترشید البالد ابناء من اآلخرین

  .محض أمنى

 نھایة حتى( القریب الماضى ذكریات مرددین ،التعصب ظاھرة بھ تنذر الذى بالخطر الجمیع ستھانإ –یقال والحق– ولكن
 على( الصریین بین تجمع والمحبة االخوة وكانت ،الظاھرة لھذه وجود ھناك یكن لم عندما ،)العشرین القرن من السبعینات

 فى الزاویة حجر ،للجدل موضوعا اتخاذھا وعدم العقائد احترام كان ندماوع ،والضراء السراء فى )عقائدھم اختالف
 سلوك وانماط ،وتقالید عادات شركاء ھم كما وتجارة عمل شركاء كانوا ما وعندما ،البعض ببعضھم المصرین عالقة

 ،الوطن صدر على جاثمة ھااستمرار إال یھمھا ال التى الحكومة استھانت .ومشكالت ھموم من فیھا ما فیھا وحیاة ،ومزاج
 األمنى بالجانب الحكومة ھتمتإ ،رمضان فى الوطنیة الوحدة وموائد ،الجوفاء الكلمات:  المظھریة بالعروض كتفتإو
 وغیره الحكومة لحزب بدیلة سیاسیة قواعد إلى تحولت قد بعینھا وكنائس مساجد أن تدرك فلم ،السیاسى الجانب ملتأھو

 سلطةال مع بالصراع   سیاسیة حزابأ لواء تحت المنضوبة غیر الوطنیة والقوى السیاسیة ألحزابا وشغلت األحزاب من
 فلم لالنتخابات زبھاح ىحمرش تقدیم عند حتى یزیالتم سیاسة فى قدما وتمضى ،حدث ما مسئولیة تتحمل التى المستبدة

 التجمع حزب سوى –حقا– الوطنیة حدةالو بقضیة یھتم ولم" مرشحا 444 بین من اثنین سوى المسیحیین من ترشح
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 ،وھناك ھنا"  مؤسفة حوادث"  تقع عندما وخاصة ،أخطارھا من والتحذیر الظاھرة بفضح اكتفیا وان  .الوفد وحزب
 وتحصین ،ذاتھ المرض معالجة دون ،الوطن جسد فى یسرى مرض عراضأ من عرضا یمثل الذى " الحادث" فیعالج
  .والتمزق ةالطائفی فیروس ضد الوطن

 وكذلك.نفعا یجد لن الدین رجال طریق عن أو ،شنودة الباباو األزھر شیخ من ببیان االسكندریة فى ماحدث معالجة إن
 مؤتمر بتنظیم األخرى الوطنیة والقوى السیاسیة حزابألا لتقوم وانألا آن لقد.اشتعاال النار تزید منیاأ الموضوع معالجة
 ان شك فال اللعینة الظاھرة ھذه مسببات لكل یتصدى متكامل برنامج وتبنى ،برمتھا القضیة لدراسة وطنى سیاسى

 ھذا صیاغة تتم نأ قترحأو ،الظاھرة ھذه نار توھج الشباب منھا یعانى التى والثقافیة واالجتماعیة االقتصادیة األوضاع
  .تحقیقھ اجل من نضالبال زموتلت الوطنیة القوى جمیع بھ تلتزم الوطنى للعمل میثاق اطار فى البرنامج

  .التقصیر ھذا أحد لنا یغفر ولن العزیز الوطن ھذا حق فى قصرنا إن التاریخ یرحمنا ولن

 


