انتهاكات الداخلية وتفجير الكنيسة البطرسية !
بملم :رائف دمحم الوٌشى
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بعد مرور أٌام علً حادث تفجٌر الكنٌسة البطرسٌة اإلجرامً ٌوم األحد (  11دٌسمبر ) ما زالت الرواٌة الرسمٌة للنظام ٌلفها الغموض ،
وربما التضلٌل !
رأس النظام ذكر أثناء تؤبٌن الضحاٌا ( بعد  24ساعة ) أن التفجٌر تم بحزام انتحاري من شاب ٌدعً محمود شفٌك وعمره  22عاما !!
إعالم العسكر أظهر فٌدٌو خارجً للكنٌسة من بعٌد أثناء التفجٌر  ،ال ٌمدم وال ٌإخر ! بل ربما ٌوجه اتهاما لهم بتعمد التضلٌل والتضٌٌع!
-

هل من حك رأس السلطة التنفٌذٌة أن ٌسبك تحمٌك المضاء فٌعلن عن المتهم ؟!
أٌن الكامٌرات المرٌبة من باب الدخول التً توضح بجالء ودلة وجوه الناس ؟!
لماذا ترن رجال األمن الباب أثناء الدخول وتجمعوا بعٌدا لتناول اإلفطار  ،وهم من ٌفتشون ذاتً فً كل مرة ؟!
ماذا عن المصابة التً أكدت وجود المتفجرات بشنطة سوداء  ،فلما طلب النساء من الخادم (عم نبٌل) إخراجها انفجرت ولتلته وآخرٌن؟!
ألم تإكد تحمٌمات الطب الشرعً أن التفجٌر لد حدث بعبوة مزروعة ولٌس بحزام ناسف ؟!
ألٌس من الٌسٌر إجبار أحد المختفٌن لسرٌا علً حضور المداس لٌموت بٌن المصلٌن كً ٌحمل أوزار الجانً الحمٌمً ؟!
هل هنان عاللة بٌن تفجٌر الكنٌسة وتصرٌحات ترامب التً أعلن فٌها التعاون مع الدول التً تتعرض لإلرهاب ؟!
هل نطمئن لرواٌة النظام فً الكنٌسة البطرسٌة بعد لتل خمسة أبرٌاء بمضٌة رٌجٌنً ؟!
هل للنظام المصري سوابك باستخدام الكنائس لتوصٌل رسائل معٌنة ؟!

أمامنا ثالث جهات  :رواٌة النظام المراوغة  ،شهود العٌان  ،ومن تعامل مع محمود ( نالمحامٌة التً ترافعت وأسرته وجٌرانه وأساتذته )
 ،ثم بعد ذلن ٌؤتً تحلٌلنا  -المتواضع  -فً أصل المرض  ،غاٌتنا من ذلن كله أن نجد ضو ًء للنجاة مع بلدنا !
من هو محمود ؟!
هو صبً كان ٌبلغ فً  2014ستة عشر عاما  ،عذبته الداخلٌة بوجشٌة ودمرت مستمبله وانتهكت كرامة شمٌماته  ،حتً بعد أن برأته
المحكمة !
إذا أردت أٌها الماري الذكً نظرة سرٌعة تغنٌن عن لراءة بمٌة ممالً  ،فما علٌن إال أن تمارن بٌن معاملة وزارة داخلٌة إسرائٌل مع
مواطنٌها وبٌن معاملة وزارة داخلٌة مصر مع مواطنٌها بالعمود الستة الماضٌة  ،خاصة خالل الثالث سنوات األخٌرة !
( مالحظة  :لبل أن تمارن علٌن أن تؤخذ باالعتبار الظروف االستثنائٌة المحٌطة بإسرائٌل حٌث ٌحٌط بها األعداء من كل مكان  ،ورغم ذلن تلتزم بمعاٌٌر
دولٌة وحرفٌة مع مواطنٌها  ،ومن ٌخرج عنها من المسئولٌن ٌدفع الثمن  ،حتً لو كان رأس النظام ! ) ..

حالة التفجٌر هذه لٌست األولً  ،فمد سبمتها حاالت وسوف تتلوها حاالت  ،ما لم ٌتولً هذه الوزارة  -المسئولة عن هدر كرامة المصري -
رجل من لضاة مصر المحترمٌن  ،كخطوة تسبمها خطوة أخري أهم منها  ،وهً أن ٌكون الحاكم نفسه ٌزهد بالحكم وٌإمن بكرامة شعبه !
هذا صبً كان منذ سنتٌن من أنبل صبٌة مصر ! فً عام  2014كان ٌسٌر فً لرٌته بالفٌوم ومعه الكراس إلً درس الثانوٌة  ،فمبضوا
علٌه بحجة التظاهر !
مروع  ،فً نهاٌة تلن المرحلة اإللزامٌة بالمسلخ ح ّملوه تهمة سالح آلً ! تكفٌن أن
تعرض محمود ولمدة ٌ 55وما بمسالخ العسكر لتعذٌب ّ
تنظر إلً الصورة التً نشرتها الداخلٌة وهو ٌمف خلف سالح اآللً والدم ٌنزف من وجهه كً تعرف ما تعرض له ! الصورة تغنً عن
ألف ممال !
أخرج المضاء محمود لكذب داخلٌة العسكر  ،تناسً الصبً التعذٌب  ،تنبه لدروسه رغم لدوم االمتحانات بعد أٌام  ،وحصل علً مجموع

ٌ % 95إهله لدخول أرلً الكلٌات بمصر ..
هنا فً أمرٌكا ( وهنان فً إسرائٌل ) تتخاطف أرلً الكلٌات بؤسعارها الفلكٌة علً هكذا شاب  ،بعضها ٌمدم له الدراسة مجانا  ،بعضها
ٌضٌف علً المجانٌة بدفع مرتب له مع اإللامة  ،بعضها ٌضٌف علً كل ما سبك ضمان تعٌٌنه بعد التخرج ..
جاء لإلعالم أحد أساتذة محمود فً لرٌته ولال أن محمود كان ٌنحنً له عندما ٌلماه ! إذا جمعت تلن العبارة التربوٌة المحاٌدة مع نتٌجته
بالثانوٌة فؤنت أمام حالة نموذجٌة لد تنفع مصر وأمنها المومً لو وجدت من ٌهتم بها ! ال ولت عند العسكر لذلن ! هم ٌهتمون فمط بالعبً
الكرة ونجوم السٌنما بإنفاق المالٌٌن علٌهم إللهاء الشعب ! ٌسمونها سٌاسة اإلشغال ! كم من آالف الحاالت بمصر كمحمود ؟!
علٌنا أٌضا أن نعرف أن أسرة محمود شدٌدة الفمر  ،تبٌن اللماءات الصحفٌة مع أسرته حوائط الغرفة المتآكلة بفعل الرطوبة واألثاث
المتهالن  ،أجبرته حالته علً االلتحاق بكلٌة العلوم فً ٌولٌو  2014الرتفاع مصارٌف كلٌة الطب ٌ ،حدث هذا والمادرون عندنا ٌموتون
من تخمة التكدس الغذائً فً بطونهم!
هل تركت الداخلية محمود بعد أن برأه المضاء ؟!
داخلٌة العسكر تعتبر أن براءة من تدٌنه هً إهانة لها  ،خاصة لو كان فً حالة بإس كحالة محمود ٌ ،رٌدونه مثال ٌخٌفون به اآلخرٌن !
تكررت زٌاراتهم اللٌلٌة وتفتٌش المنزل الفمٌر المعبؤ بالشمٌمات المحشورات بغرفة واحدة ! تلن هً نمطة ضعف الرجل الشرلً ٌ ،فضل
الموت شرط أن تترن نساءه بال انتهان ! وما أدران ما تفتٌش ضباط المسلخ للنساء أمام رجالهم !!
ودّع محمود أسرته مفضال االختفاء والضٌاع نظٌر صٌانة كرامة الشمٌمات  ،أنت الذي كنت تنحنً ٌا محمود فً تحٌة أستاذن  ،فما عسان
فعلت بوالدٌن ٌوم الوداع األخٌر لهما ؟!
هكذا لرر الصبً محمود أن ٌكون بالشارع ! دون حضن أمه ورعاٌة والده كبمٌة الصبٌة ! دون طعام وشراب كان فً أدنً مستوٌاته !
دون سمف ٌحمٌه كبمٌة الصبٌة ! هكذا لرر العبمري المإدب أن ٌضحً بنفسه ! تؤكله الضباع لتكتفً شبعا كً تترن أسرته  ،وخاصة
شمٌماته لحفظ لكرامتهن !
كان محمود هو أمل األسرة بالنهوض من فمرها  ،لطعوا من لوتهم لٌدخل كلٌة هً ألل من مجموعه ! كان بؤدبه وعلمه علً لدر
المسإولٌة رغم ما تعرض له ! لكن مسالخ الداخلٌة كان لها رأي آخر بعد أن أفرج عنه المضاء !
تسارعت األحداث فً فترة الضٌاع بموت أبٌه حزنا  ،هكذا تفكن كل شًء بفعل المسالخ ! كان صوت أمه ٌؤتٌه عبر مكالمة سرٌعة ٌ ،ترن
مكانه بعدها تجنبا لالعتمال  ،كانت المكالمة تإلمه  :خلً بالن من إخواتً ٌامه ؟! خلً بالن إنت ٌا محمود من نفسن  ،ربنا معان ٌا ولدي!
ٌتواجد بالشارع من ٌلتمط محمود  ،األغلب ظنا أنه تمابل مع ضحٌة أخري أوصله لرأس مجموعة الضحاٌا  ،هكذا ضمن محمود الطعام
والمؤوي والحماٌة !
هنان من وراء الستار تمف بعض الدول علً استعداد لدفع ملٌون دوالر للحصول علً أحد هإالء حٌث ٌمكن تدرٌبه لتدمٌر ما بمصر !
سٌحمك هذا التدمٌر خسائر لد تمدر بعدة مالٌٌن من الدوالرات ! وربما مئات المالٌٌن ! وربما البالٌٌن !
لن أن تعرف أٌها الماريء الذكً أن تكلفة المنبلة التً نسفت الطائرة الروسٌة فً نوفمبر  2015كانت عدة جنٌهات ! لكنها أضاعت علً
مصر فً سنة واحدة عشرة بالٌٌن دوالر بصورة مباشرة ! وضعف هذا المبلغ بصورة غٌر مباشرة ! ولد تتكرر طالما بمً الظلم بمصر
المخروسة ! والعسكر ٌعلمون بذلن ! بح صوتنا مناشدٌن ومحذرٌن منذ لعبتهم مع اإلخوان بؤن مصر ستغرق نتٌجة أفعالهم  ،ولبل اإلخوان
األغبٌاء أن ٌجلسوا علً الخازوق الملغم ! بح صوتنا كً ٌدرن العسكر أن لواعد اللعبة لد تغٌرت كثٌرا بالمنطمة ! لكن عشك السلطة
عندهم فوق أي اعتبار! ولٌتهم ٌزاولونها بضمٌر واحترام إلنسانٌة المواطن!!
( مالحظة  :للمزٌد ننوه إلً ممال لنا فً  15أبرٌل  2012بعنوان " مستمبل مصر األسود والربع المتبمً "  ،وآخر لنا فً
 2015بعنوان " حرب البرغوث والفٌل تحت رعاٌة الموساد "  ،وذلن علً مدونتنا وعنوانها أسفل هذا الممال ) ..
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سواء كان من يمف وراء الستار دولة ما  ،أو كانت مجموعة من اإلسالم السياسي  ،أو كانت مجموعة من نفس صنف النظام  ،أو كانت

من داخل النظام كي يلصمها بمنافسين له  ،وسواء كانت رواية النظام صحيحة أم ال ( ونحن نشكن بها )  ،فإن أصل المرض يكمن في
الطغيان والمسالخ !!
ال ٌُلم ذئبٌ فً عدوانه  ،إن كان راعٍ عدو الغنم!
أمتً ! هل لن بٌن األمم منبر للسٌف أو للملم ؟!
أمتً ! كم غصة فً عالن دامٌة خنمت نجوي بالفم!
أمتً ! كم صنم مجدته لم ٌكن ٌحمل طهر الصنم !
فاحبسً الشكوي فلوالن ما كان بالحكم عبٌد الدرهم!
يبمي السؤال لائما  :لماذا يحرص الطغاة علي المسالخ ؟!
المسلخ ( كما ٌظن الطغاة ) هو أحد أركان تثبٌت الحكم  ،ال ٌستطٌع الطاغٌة العٌش بدونه  ،هو شرط ٌحمك له " الهٌبة " علً شعبه
المستعبد  ،كً ٌخشاه وٌعمل له ألف حساب ٌ ،رتعد كلما شاهده ولو من بعٌد  ،فٌتسابك أفراده ٌهرولون بالكرسً لعظمته كً ٌجلس ؟!
هل رأينا يوما من يجذب لناتنياهو ( أو أوباما  ،أو نظائر لهما ) الكرسي كي يجلس ؟!
ال ٌمكن أن ٌحدث ذلن  ،لكنه من أبجدٌات الحكم عندنا فً مزارع الغنم ! حتً حماس التً نشؤت علً التضحٌة تجد بها من ٌجري أمام
رئٌسها لٌجذب له الكرسً ! والبد أن ٌتحلً هذا المعتوه الذي ٌجري بمواصفات األبهة والعظمة ! كً ٌدرن عمل المشاهد فورا أن من
ٌجلس البد وأن ٌكون أكثر منه أبهة وعظمة ! فتزداد ضربات للوبنا وتخرس األلسنة ! فمط بمزارع الغنم تجد هذا المشهد !
ما هي جريمة الشعب السوري كي يدفع هذا الثمن علي يد طاغية من طغاة الشرق ؟!
أمنٌات الشعب السوري كانت كلمتٌن  "،حرٌة وبس"  ،فرد علٌهم الطاغٌة فورا بالرصاص  ،هو الذي لتل لبل النداء بٌومٌن بعض أطفال
دون العاشرة بمدرسة ابتدائٌة بدرعا لكتابتهم علً جدار شعارات تنادي بسموطه  ،فخرج الناس بالشعار المذكور  ،فؤطلك علٌهم ناره !
ستة أشهر وهم ٌتسالطون ولم ٌطلموا رصاصة  ،هو نفسه اعترف بذلن علنا ! لكن أبجدٌات الطاغٌة هً دفعهم للثؤر كً ٌمول عنهم
"إرهابٌون" ! وفً الشهر السابع حصل علً ما ٌرٌد ! فؤعلن شعاره الذي ما زال ٌتمسن به  " :األسد أو نحرق البلد " !
هكذا وضع الطاغٌة الناس بٌن أمرٌن  ،إما الموت نعاجا نظٌر فتات وإما الموت رجاال  ،فاختار الناس كرامتهم فً شعار رفعوه " الموت
وال المذلة "  ،زاد الطاغٌة فً ضحاٌاه  ،نصف ملٌون لتٌل وضعفهم ثالثا من الجرحً  ،والحرٌك ما زال فً أوجه !
أين الثورة السورية اآلن وأين بشار ؟!
هم ماضون فً ثورتهم رغم التضحٌات وال طرٌك آخر لهم! خٌر لهم ألف مرة أن ٌموتوا رجاال دفاعا عن شرفهم ٌ ،خسرون الٌوم
وٌكسبون غدا  ،أما الطاغٌة فهو ٌلهث للبماء بالحكم مدعوما باألجانب علً شعبه  ،صوارٌخ المظلومٌن من شعبه ودباباتهم ٌصل مداها من
الغوطة إلى لصره ! ٌستجدٌهم اآلن للبماء ولو بدون سلطات فعلٌة فً ٌده  ،وهم ٌرفضون !
 هل تختلف شعارات عسكر مصر عن شعارات طاغية سورية ؟! أال يطلك أبواق إعالمهم محذرين إلرهابنا  ،إما تناول البرسيم صامتين وهم ينهبون  ،وإما نعترض فنصبح كسوريا والعراق وليبيا ؟! كم من أمثال محمود بين المئة ألف معتمل في سجون العسكر ؟!رائف دمحم الوٌشى
أمرٌكا
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