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عن �شل�شلة الر�شائل:

"رسائل إىل رئيس الجمهورية".. هي سلسلة تصدرها املجموعة املتحدة 

أمام  وأخطرها  امللفات  أهم  وضع  بهدف  قانونيون"،  ومستشارون  "محامون 

رئيس الجمهورية، ودعمه يف التعامل معها.

وكانت املجموعة املتحدة، قد عقدت سلسلة من ورش العمل املغلقة 

ـ ليطرحوا كل ما لديهم من  الخرباء كٍل يف مجاله  إليها عدد من  التي دعت 

ن يف  مخاوف وحلول لهذه املشكالت، متهيًدا لصياغة هذه الرسائل التي تتضمَّ

طيَّاتها إسرتاتيچيات للتعامل مع هذه املشكالت.

وإن املجموعة املتحدة تضع هذه الرسائل بني يدي الرئيس، وهي تؤمن 

هو  الحكم  نظام  كان  وأي  الدستور  نصوص  كانت  أي  مرص  يف  الرئيس  بأن 

نقطة اإللتقاء التي تتجمع عندها غالبية الخيوط، كام تؤمن بأن حل املشكالت 

حقيقية  سياسية  إرادة  تتطلّب  خاصة،  السلسلة  تناولتها  التي  وتلك  عامة 

تكملها النصوص الترشيعية، وتؤمن كذلك بأهمية دور املجتمع املدين والخرباء 

واملفكرين يف كشف املشكالت وترتيب األولويات وتقديم الحلول.

 

الجمهورية وحكومته بعني  وأخريًا، فإن املجموعة ال متلك إال أن ينظر رئيس 

الخرباء واملتخصصني  نتاج جهد عدد من  التي هي  الرسائل  اإلعتبار إىل هذه 

املخلصني ملرص.

املجموعة املتحدة
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مقدمة:

التي  العمل  ملناقشات مطولة شهدتها ورشة  الكتيب هو خالصة  هذا 

لبحث   2014 أبريل   23 يوم  بالقاهرة  مقرها  يف  املتحدة  املجموعة  عقدتها 

أوضاع األقليات الدينية يف مرص بعد إقرار الدستور الجديد.

أنها  األغلبية” حيث  وأقلية  األقلية  “أقلية  الورشة تحت عنوان  جاءت 

األغلبية  داخل  أقلية  أحدهام  الدينية يف مرص  األقليات  عرضت منوذجني من 

أو  “األدفنتست  املسيحية  األقلية  داخل  أقلية  واآلخر  “الشيعة”،  املسلمة 

السبتيني”، وذلك للوصول إىل تصور حول املشكالت التي تعاين منها األقليات يف 

ظل الدستور الجديد والذي أكد القامئون عليه أنه يحمي الحقوق والحريات 

العامة والشخصية.

نجيد  ال  أننا  أكيدة  بنتيجة  ستخرج  الورشة  مناقشات  تقرأ  أن  بعد 

بعض  يف  املختلفني  تعامل  وأن  مذهبيا،  أو  دينيا  املختلف  اآلخر  مع  التعامل 

التفاصيل داخل الدين أسوأ بكثري من تعامل املختلفني دينيا بالكلية، فاألغلبية 

اإلسالمية ترى الشيعة أخطر عىل الدين من اليهود كام يقول بعض رجال الدين 

اإلسالمي، كام يرفض األقباط التعامل مع األدفنتست أو محاورتهم للوصول إىل 

أرضية مشرتكة رغم أنهم رمبا يتحاورون مع املسلمني ويحرضون معهم جلسات 

الوحدة الوطنية بل وتقيم الكنيسة إفطارا سنويا يف رمضان.

األزمة الحقيقية أن األمر ليس مقترًصا عىل العوام بل ميتد إىل النخبة 

التي من املفرتض أن تقوم بدور أصال يف التقريب بني املختلفني دينيًا، فتجد 

كثرياً من املحسوبني عىل النخبة ال يقدرون عىل إدارة حوار هادئ عىل أساس 

املشرتكات بل ميتد األمر دوماً إىل تبادل االتهامات وإثارة نقاط الخالف والخروج 

من النقاش مبخزون سلبي تجاه اآلخر يفوق املخزون الذي دخلوه به.
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من هنا تظهر أهمية إقامة حوارات دورية عىل مستوى النخبة تزيل 

بني  ما  إصالح  ألن  الديني،  بالشأن  يتعلق  فيام  بينها  املوجودة  الجليد  جبال 

النخبة من خالفات وتعّود الجلوس معا رغم االختالفات سيكون له دور مهم يف 

نقل هذه الثقافة إىل مستويات أدىن.

االحتقان الطائفي وانتهاك حرية املعتقد أزمة معقدة تؤدي إليها أسباب 

هذه  أهم  ولعل  ومتزامنة،  متوازية  خطوات  يف  لحلها  السعي  يجب  مركبة 

األسباب ما ييل:

التعليم له دور مهم يف إخراج مواطن متسامح يقبل اآلخر املختلف 	 

أو إخراج مواطن ال يريد أن يسمع صوتا يخالفه أو يبقى عىل األرض 

دين غري دينه، وما يحدث يف املدارس وقت حصة الدين دليل واضح 

عىل ذلك حيث يبقى الطالب املسلمون يف الفصل ويخرج منه الطالب 

املسيحيون، ويف الحالتني ال يكون هناك مدرس متخصص، ففي حالة 

الرتبية اإلسالمية يسند األمر ألي مدرس لغة عربية، ويف حالة الرتبية 

املسيحية يقوم بالتدريس أي مدرس مسيحي موجود يف املدرسة.

اإلعالم رقم مهم يف معادلة الفتنة الطائفية، وأحيانا تستغل القنوات 	 

الفضائية الخالفات الدينية واملذهبية لتحقيق نسب مشاهدة عالية 

دون النظر إىل أثر هذه السجاالت عىل املجتمع إذا أخذنا يف االعتبار 

أن كل من يشارك يف هذه السجاالت يكون هدفه القضاء عىل حجة 

األفكار  بني  التقريب  وليس   – أصال  يحدث  ال  ما  وهو   – خصمه 

والتوصل إىل مشرتكات.

أن الدولة تستغل أحيانا النعرات الطائفية لشغل الناس بها والتغطية 	 

وسوء  والبطالة  الفقر  ومشكالت  واإلداري  السيايس  الفشل  عىل 
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بواجباتها وتوفري  بالقيام  الدولة  الصحية، بدال من مطالبة  الخدمات 

احتياجات املواطنني، وهذا يحقق أهدافه نسبيا بالنسبة للدولة عىل 

املدي الطويل لكنه عىل املدي الطويل يزيد االحتقان الطائفي حدة.

املسيطرة يف هامش 	  لتكون هي  الدينية تسعى دوما  املؤسسات  أن 

الدولة  ويؤدي حاجة  ألتباعها،  متنحه  أن  تقرر  الذي  الدينية  الحرية 

يكون ضحيها  مواءمات  عقد  إىل  األوقات  بعض  املؤسسات يف  لهذه 

للمختلفني  الشخيص  واألمن  واملعتقد  وحرية  الدينية  الحريات  دامئا 

دينيا.

النصوص القانونية تكون دامئا بخيلة يف منح الحق يف حرية املعتقد، 	 

متنح الحق ثم تجعله مرشوطا بقوانني أخرى واعتبارات األخرى فيصبح 

األمر كأن مل يكن ويتالعب أصحاب املصلحة يف تقييد الحريات الدينية 

بهذه االشرتاطات لتكون دامئا بأيديهم وتحت سيطرتهم.

استغالل أطراف خارجية قضية الحريات الدينية يف مصالحها الخاصة 	 

فقط، فتضغط عىل مرص من مدخلها ثم يخفت صوتها تدريجيا مبجرد 

الحكومة  أن  كام  املشرتكة،  القضايا  الطرفني عىل  بني  تفاهم  حدوث 

تستغل هذه التدخالت يف إخراج األمر من سياقه الحقوقي والديني 

اإلرادة  استقرار  عىل  دليل  الدينية  الحريات  إطالق  رفض  لتعترب 

السياسية.

إساءة بعض ممثيل األقليات لقضاياهم باستخدامهم خطابا منفرا ال 	 

يتعاطف معه الشعب بل رمبا يجعله أحيانا أكرث اقتناعا برضورة تقييد 

الحريات الدينية.
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ويتطلع هذا الكتيب إىل االستفادة من املناقشات التي شهدتها ورشة 

العمل الخاصة باألقليات وعرض آراء الخرباء ورجال الدين والقانون وقادة الرأي 

العام الذين حرضوا الورشة لالستفادة منها يف سياق رسائلنا للرئيس عىل اعتبار 

أن مسألة الحريات الدينية واحرتام حرية املعتقد عىل رأس امللفات العاجلة 

التي يجب أن يشارك الرئيس يف حلها رسيعاً حتى ال يكون هناك عوائق أمام 

االنطالق ملستقبل أفضل.

تامر اأبو عرب

الكاتب ال�شحفي وامل�شت�شار الإعالمي
للمجموعة املتحدة



الف�شل الأول

ور�شة العمل
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اأوًل :  مداولت ور�شة العمل

متت إثارة العديد من األسئلة املفتاحية كمدخل للتعمق يف املوضوع، 

واإلملام به من كافة جنباته ونذكر منها:

ما هي طرق إزالة االحتقان الطائفي الذي يظهر بني الحني واآلخر، وما هي 	 

مسئولية كل طرف يف املساهمة يف حل هذه املشكلة؟!.

اإلعرتاف 	  يتم  أساس  أي  وعىل  دين!؟.  كل  داخل  ناجية  فرقة  هناك  هل 

بطائفة وإعتبار طائفة أخرى غري صحيحة!؟.

هذه 	  خطورة  ومدى  أقلية!؟.  أنفسهم  معينة  طائفة  أتباع  يعترب  متى 

الترصيحات عىل املواطنة؟!.

هل هناك معايري يُحدد عىل أساسها قوام تكوين الطائفة أو الفرقة الدينية!؟.	 

كل خطاب 	  كسالح ضد  وإستخدامها  “98و”  األديان  إزدراء  مادة  خطورة 

ديني أو نقدي مخالف لخطاب املنظومة الدينية الرسمية!؟ 

قانون بناء ُدور العبادة املوحد، وملاذ تأخر ظهوره حتى اآلن؟!	 

الخطاب الديني وتوجيهه، هل يحرض عىل الفتنة أم إجراء وقايئ لتجبنها!؟.	 

هل ميكن اإلتفاق عىل قانون مّوحد لألحوال الشخصية للمرصيني ككل!؟.	 
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1.   األستاذ سليامن شفيق “كاتب رأي - جريدة وطني”

 املوضوع املطروح أكرب من أن يتم اإلجابة عىل كل أسئلته يف لقاء واحد 

اليوم ميّر عرشون  أن  الكلمة تذكريكم  بداية  أود يف  مهام طال مدته، وبالتايل 

عاًما عىل مؤمتر “امللل والنحل واألعراف يف مرص”، والذي تم حينها للتقريب يف 

وجهات النظر بني كل صاحب معتقد يعيش عىل أرض مرص.

واملرشحني،  للرؤساء  اإلنتخابية  الربامج  عمري  من  فرتة  درست يف  لقد 

سواء أيام مبارك، أو مريس، أو الحملتني املتواجدتني عىل الساحة اآلن “السييس 

الوحدة  حول  ورومانسيا  فضفاضا  كالما  سوى  أجد  فلم  صبّاحي”؛  وحمدين 

جذورها  يف  والبحث  املشكلة  لجوهر  النفاذ  دون  الواحد،  والنسيج  الوطنية 

وأمراضها املستوطنة. بل وأيضا برامج األحزاب السياسية جميًعا، باستثناء حزب 

الوفد واليسار املرصي، ومل أجد فيها أي دراية بأهمية قضية األقليات الدينية 

باب  فتح  هو  األمور  تلك  مثل  يف  الحديث  منهم  البعض  يعترب  بل  والعرقية، 

للتقسيم وإثارة الفنت داخل مرص.

موضوع  عن  املوثقة  لإلحصائيات  مطالعتي  خالل  من  أن  أيًضا  أذكر 

حروب ومشاكل األقليات يف الوطن العريب، من عام 1948 وحتى عام 2008، 

وجدت ما يقرب من 2 مليون قتيل و4 مليون مصاب و8 مليون مرشّد؛ بسبب 

املعتقد واملذهبية والتطرف يف الحوار بني املختلفني دينيًا، كام رأينا يف الحروب 

والحرب  السودان،  يف  واملسلمني  واملسيحيني  العراق،  يف  والُسنة  الشيعة  بني 

األهلية يف لبنان، وغريها، وهو رقم يثري الخوف أكرث مام يثري التساؤل، إذ أن 

من  املهول  العدد  هذا  كل  تخلف  مل  إرسائيل  مع  النظامية  املركزية  حروبنا 

املصابني والقتىل واملرشدين.
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املسمى  الفتاح  عبد  نبيل  األستاذ  كتاب  إىل  أنِوه  أن  هنا  أنىس  وال 

“سياسيات األديان” والذي يوضح فيه فكرة القومية ومحاولة البعض تقسيم 

البالد عىل أساس ديني ومذهبي وعرقي، وخطورة هذه اإلجراءات عىل هوية 

الوطن، وال ننىس أننا نعيش اآلن مرحلة من أصعب املراحل اإلنتقالية التي متّر 

وحللت  ناقشت  كثرية  كتابات  وهناك  الهويّة”  عىل  “القتل  مرحلة  بها مرص، 

املوضوع باإلحصائيات واألرقام الدقيقة، سواء يف القاهرة أو يف الصعيد واألقاليم 

البعيدة عن املركز، وآخر ضحايا الهوية كان الشيخ الشيعي “حسن شحاتة”. 

األديان  بني  ليس  صعبة  درجة  إىل  وصل  الطائفي  التصنيف  إن  بل 

املختلفة، بل بني الطوائف املختلفة داخل الدين الواحد، فحينام كنت يف روسيا، 

اكتشفت أن هناك اختالفا بني عقائد العائلة األرثوذوكسية الواحدة، فأنا قبطي 

ارثوذوكيس وحينام ذهبت إىل كنيسة الروم األرثوذوكس تم الرتبص يب ومنعي 

من الصالة يف كنيستهم، واالعرتاض عىل وجودي معهم يف نفس دار العبادة. 

اإلرهاب،  يحارب  أنه  ملرص  رئيس  كل  يّدعي  الوقت،  أغلب  ولألسف 

باعتباره قضية أمن قومي، يف حني أنه مل يتجرأ أي رئيس لفتح ملف األقليات حتى 

اآلن، ورغم أن هذا امللف رمبا هو السبب واملفرِّخ لكل الرصاعات واإلشكاليات 

بشكل  وليس  وسيايس  قانوين  بشكل  امللف  يفتح  بالتايل  الداخلية  والنزاعات 

عرقي أو ديني، كخطوة أوىل يف طرق الوصول إىل املواطنة الكاملة.

النهاية؛ نحن ال نسعى إىل إذابة الطوائف والعقائد واملذاهب يف  ويف 

بعضها البعض، بل أن يظل كل واحد ُمحتفظ وُمعرب عن هويّته وفكره وثقافته 

يف ظل إحرتام متبادل بني الجميع دون أي متييز أو استعالء.
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2- د. قدري حفني، أستاذ علم النفس السيايس.

هذا  أبناء  من  واحد  هو  والرئيس  مرص،  يف  يجري  مبا  مشغولني  نحن 

الوطن، وليس غريبا عنه، وبالتايل علينا أوال أن نعرف حجمنا الحقيقي يف العامل، 

فالكرة األرضية عليها مثال 7 مليار نسمة، منهم مليار مسلم، و2 مليار مسيحي، 

وعدة ماليني من اليهود، والبقية عقائد صغرية والدينيني وملحدين أيًضا.

بالتايل علينا معرفة أن كان املسلمني الُسنة هم األغلبية يف مرص، فهم 

يف نفس الوقت أغلبية لألقلية املسلمة يف العامل، وهذا ما يجب وضعه تحت 

عني صانع أي قرار. 

وال ننىس أنه حتى اآلن مل توجد قراءة تفسريية واحدة ألي كتاب مقدس، 

سواء توراة أو إنجيل أو قرآن، بل تعتمد كل طائفة لنفسها رؤية معينة وفهم 

املرصي.  ع  واملرّشِ القرار  يكون يف عني صانع  أن  أيًضا يجب  بها، وهذا  خاص 

وتلك القراءات املختلفة أثارت ومازالت تثري العديد من النزاعات والحروب بني 

أتباع الدين الواحد عىل مدار التاريخ؛ وعىل سبيل حرب الثالثني عاًما وكانت 

يعلن  فريق  وكل  رجالها،  من   %30 أملانيا  فيها  وفقدت  عقائدي،  رداء  ترتدي 

إميانه بالكتاب املقدس وفق لكتابه هو، ومن املواقف امللفتة للنظر تاريخيًا، 

بعد انتهاء الحرب، وإعالن أمري كل مقاطعة إنه سيحكمها وفق لتأويله الخاص 

الخاص، ذهب شاب صغر يسأل القس “هل عاد الربوتستانت لحظرية السيد 

املسيح!؟.”، فأجاب القس “كال بل مازالوا كفارا”، فرد الشاب “وملاذا توقفت 

الحرب معهم”، فقال القس “ألن الرب ال يحتاج أي مساعدة”.

إختالف  بسبب  فيها  ماتوا  ومن  الكربى  الفتنة  موقعة  ننىس  ال  كذلك 

يف وجهات النظر. األفكار لن متوت مهام مات أتباعها، النازية مازال لها أتباع 

ليس  املرصي  الشارع  أن  توضيحه،  أود  ما  وآخر  كفكر،  اليوم  حتى  أملانيا  يف 

متمذهبا، فالُسنة يف مرص يزورون مقابر األولياء ويتربكون بالحسني، وأؤكد عىل 



17

المجموعة المتحدة )محامون - مستشارون قانونيون(

كالمي أن لكل عقدية ولكل نفس أكرث من قراءة، واملسلمني ليسوا أغلبية العامل 

إعتباره كل هذه  أن يضع يف  الرئيس  بالتايل عىل  أغلبية مرص،  كانوا  لو  حتى 

االختالفات الفكرية والعقيدية أثناء تعامله مع األحداث.

نحن اآلن يف أَمس الحاجة للوصول إىل نقطة “كيف نعيش مًعا” وقبول 

اإلختالفات بعيًدا عن أي تحريض أو عنف أو متييز، وهذا هو التحدي األكرب.
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3- رمسيس رؤوف النجار “املحامي بالنقض”.

أننا هنا ليس ملناقشة عقائد األقليات أو أشكال اإلتفاق  التوضيح  أود 

واإلختالف بني األقليات، بل نحن هنا لرنى كيف ميكننا الوصول إىل مصالحة 

لنقبل أنفسنا كام نحن، وجاء يف القانون رقم 462 لسنة 1955 إنه تم إلغاء 

الثالثة فقط “كاثوليك –  الطوائف  الوقوف عىل  الجزئية، وتم  امللية  املجالس 

واحدة،  والربوتستانت مجموعة  اإلنجيليني  واعترب  بروتستانت”،   - أرثوذوكس 

ومل يتم االعرتاف بغريهم، وهو قانون متييزي ال يعرتف بوجود أي مواطن إال 

الشيعة يف  له دين وطائفة معينة يندرج تحتها، وهو نفس ما حدث مع  لو 

املجالس الفقيهة، فيتم االعرتاف دينيًا فقط بوجود طوائف أخرى أحيانا، ولكن 

القانون ال يعرتف بوجودهم أو حقوقهم من األساس. 

الدولة يجب أن تلغي كلمة مسيحي أو مسلم أو يهودي، بل يتم االعرتاف 

فقط بكلمة مواطن مرصي، وبناء عليه يلحق بكل ُدور عبادة مستشفى ومصنع 

ومدرسة وفصول محو أمية لخدمة أبناء املنطقة الواقع فيها هذه الكنيسة أو 

املسجد دون النظر لدين أو معتقد أبناء املنطقة. بالتايل يتم التواصل اإلنساين 

بني الجميع كمواطنني، ويتم الفصل بينهم كعقائديني.

املسلم واملسيحي والبهايئ جميعهم يذهبون لنفس املستشفى ونفس 

املدرسة، سواء كانت يف مسجد أو كنيسة، وال ننىس فكرة تجاوز مادة الدين 

املدرسية لتكون مادة األخالق واملبادئ، فاملادة تحتوي عىل أفكار دينية قد ال 

يتفق عليها أتباع الدين أو أبناء نفس الطائفة.

الغرق  يف  تتم  واملذاهب  العقائد  نقاشات  أن  عىل  التأكيد  أود  وأخريًا 

الفنت  يثري  مام  التليفزيونية،  الربامج  أو  العامة  الندوات  يف  تتم  وال  املغلقة، 

واملشاكل ويوقظ الضغائن بني الناس.  
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4- ضياء محرّم “الشيعي واملنسق اإلعالمي مبركز مرص الفاطمية”

الشيعة هم اإلثنى عرش الذين أوىص فيهم النبي “صىل الله عليه وآله” 

بني  األكرب  الشيعة هي  املسلمني، ومعاناة  يختلف  بعده حتى ال  بالوالية من 

كافة األقليات حسب علمي، فنحن نتعرض للتضيق والرتبص واملطاردات من 

أي حق  نجد  أو جهات حكومية، ال  دينية  أو جهات  الجميع، سواء مواطنني 

يف بناء ُدور عبادة أو نرش كتابات ومجالت وصحف أو فتح قنوات، بل لقد 

تم القبض عىل زميلنا عمرو عبد الله والحكم عليه بخمس سنوات فقط ألنه 

ذهب لزيارة أرضحة آل البيت واالحتفال بعاشوراء، وهو أمر شخيص ال يرض 

أمن الوطن يف يشء. 

وال ننىس أن األزهر كرصح اإلسالم الوسطي، سبق واجتمع عالنية مع 

أنا  ذلك؟!  يعقل  فهل  الشيعي يف مرص،  املّد  مواجهة  كيفية  لبحث  السلفيني 

كمواطن مرصي أخدم الدولة ويل حقوق ألنني أدفع الرضائب التي يعتمد عليه 

األزهر ووزارة األوقاف ليتم قتيل بها.

حرية االعتقاد والعقيدة بالنسبة يل، أن استخدم كافة الطرق املتاحة يف 

اإلعالم والصحف للحديث عن أرايئ وأفكاري دون أن أجرب غريي لالستامع يل 

أو الحضور عندي، وبالتايل ال أصدق فيام يتم تداوله حول ضوابط أو قيود أو 

قوانني لحرية العقيدة، بل هي مامرسة شخصية ال يحق ألي شخص التدخل 

أي  تجاه  او تحريض  املنع، طاملا مل يصدر منها أي رضر  بالتوجيه وال  فيها ال 

شخص.

أقليات يف مرص، سواء  أي  تراِع وجود  مل  اآلن،  املرصية حتى  الدساتري 

عرقية أو دينية أو غري ذلك، بل الحديث الغالب عىل املواد الخاصة باألحوال 
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الشخصية والعبادات، يخص ويخدم األغلبيات داخل كل دين وهم وحدهم 

املقصور عليهم حق مامرسة معتقدهم.

الشيعة موجودون يف دول كثرية، ومشاكلهم قليلة بل تكاد تكون نادرة، 

وهم ليسوا خطرًا عىل األمن القومي والوطني كام يّصور البعض. نحن قبل أن 

نكون شيعة نحن مرصيني، ووالئنا األول واألخري للوطن، وليس لجهات خارجية 

أي كانت. بالتايل نطالب بحقوقنا كمواطنني قبل أي يشء.
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5- القس توفيق مجيل “راعي كنيسة األدفنتست- روكيس”

نحن هنا لنتعلم من بعضنا البعض، وقد جئت ألتعلم من حرضاتكم، 

من  أكرث  رمبا  تعاين يف مرص،  أقلية  أكرث  كأدفنتست  إننا  توضيح،  أود  وبالتايل 

البهائيني والشيعة أيًضا.

عن  الناس  يسألني  حوار،  أي  يف  كمسيحي  نفيس  أقدم  أن  بعد  غالبًا 

طائفتي وملتي، فالتمييز أصبح هو النقطة املحورية يف أي نقاش، وبناء عليه 

التصنيف، ووضعي يف إطار معني يحكم اآلخر عيّل من خالله، وهذا ما  يتم 

نحاول تجاوزه يف هذه الورشة املوقرة.

إذا تعبدت مثال يوم السبت اعتربين الناس يهودي، وإذا كان يوم األحد 

مسيحي، ولو اخرتت يوم الجمعة أنا مسلم، حتى مامرسايت تدخلني يف إطار 

معني هو أضيق من الحرية التي يجب أن يعيشها صاحب أي معتقد، التصنيف 

والطائفي أصبح آفة املجتمع الدامئة يف مرص.

أنا اتعبّد للمسيح وأؤمن باملسيحية واتعلم يوميًا من الكتاب املقدس، 

ولكن كل من يتكلم معي يعتربين غري مسيحي ألين ال اندرج تحت لواء املنظومة 

الرسمية الدينية يف مرص، وهذا اصعب طعنة تّوجه يل يوميًا. 

أنا لو كنت موظف يف الحكومة، يتم اتهامي بأين متطرف يف اختياري 

سيفوتني  طالب  كنت  ولو  عقيديت،  عليها  تنص  التي  املقدسة  اجازيت  ليوم 

الكثري ألن السبت يوافق أحيانا أول يوم يف االمتحانات عند البعض، وهذه من 

أهم املشكالت التي تواجه األقليات غري املعرتف بها، سواء مع الدولة أو مع 

األغلبيات املحيطة بها.
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6- القس سمري ميالد “راعي الكنيسة املعمدانية الكتابية األوىل”

سبق وأعطانا القرار الجمهوري عام 1990، الحق يف مامرسة معتقداتنا 

وتقديم خدماتنا الروحية ملن يريد، ولنا حق التواجد يف املناسبات واالحتفاالت 

بنا،  الخاصة  تعبدنا  أشكال  ومامرسة  واألديان،  الطوائف  باقي  مع  املشرتكة 

وكانت عالقتنا بالجهات اإلدارية الرسمية يف الدولة عالقة واضحة، ولدينا ختم 

خاص لتسهيل التعامالت الرسمية واملؤسسية سواء يف استخراج األوراق أو غري 

ذلك.

ولألسف تم التعنت بنا وإيقاف الختم الخاص بطائفتنا من ثالث سنوات 

أي يف عام 2011، وحاولنا التفاوض والتفاهم مع الجهات اإلدارية ولكنها أخربتنا 

أننا مسئولني منذ اللحظة من الطائفة اإلنجيلية، وبناء عليه تم تعطيل استخراج 

األوراق التي تدل عىل دخول أفراد يف الطائفة، وإيقاف تجديد أوراق تحقيق 

الهوية الشخصية الخاصة بنا، وتم مواجهة العديد من املشاكل يف إقامة الشعائر 

واإلحتفاالت والصلوات والرحالت وغريها من أنشطة تخص الطائفة. 
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7- د. يرسي جعفر “أستاذ العقيدة والفلسفة - جامعة األزهر”

أود لفت االنتباه هنا عن أقليتني مل يتم الحديث عنهام يف هذا اللقاء، 

األوىل هي أقلية الرأي؛ وهي من أخطر وأهم األقليات، حيث أن هذه األقلية 

أو  حكومية  سواء  املختلفة  واملنظامت  املؤسسات  كافة  يف  أتباعوتواجد  لها 

بها، وأذكر  للفتك  الجاهزة  التهم  بها ومحاربتها وإعداد  الرتبص  خاصة، ويتم 

إنه تم محاربتي وتقديم العديد من الشكاوى ضدي فقط ألنني قلت أن كتب 

الرتاث النبوي الُسني علينا إعادة مراجعتها والتحقق من صحتها، والثانية هي 

أقلية ذات االحتياجات الخاصة، كاملعاق برصيًا أو جسديًا أو غري ذلك.

ورغم أن هذه الظروف ال تعطل عن العمل واإلبداع والتفكري، ولكن 

املناصب  عنهم  ومتنع  الخاصة  الظروف  أصحاب  تحتقر  الرسمية  الجهات 

والرتقيات بل والتعيني من األساس.

التصنيف املوجود يعترب األزهر نسق ُسني أشعري، بالتايل يتم التعنت 

وهايب،  أو  معتزيل  أي  معاداة  يتم  فمثال  ذلك،  دون  مبن  رسمي  غري  بشكل 

والشافعي  واملاليك  الحنفي  األربعة،  املذاهب  عىل  قائم  األزهر  يف  والتعليم 

والحنبيل. واألربع مذاهب موجودة يف مرص ولها أتباع معروفني. بالتايل ليس 

الدين الغالب فقط الذي يقيص غريه من األديان، باللطائفة األكرب عدًدا تقيص 

غريها وتهمش دورهم. بالتايل ال اعتقد أن األزهر سيقوم بأي دور للمصالحة 

إال شكليًا وعىل الورق فقط، فالهدف الواضح ملؤسسة األزهر هو الحفاظ عىل 

املذهب عقيديًا وسياسيًا. 



24

رسائل إلى رئيس الجمهورية القادم

8- كامل زاخر “منسق التيار العلامين القبطي”

توجيه  سلطة  ميلك  مبن  محكوما  الرئيس  سيكون  األحوال  أحسن  يف 

بنظرته  محكوم  العام،  والديني  والسيايس  الثقايف  باملناخ  محكوما  الشارع، 

ولكنه يظل غري  نقول كالم جميال وممتازا،  قد  املشكلة،  الخاصة عن  ورؤيته 

قابل للتنفيذ، نحن ال نريد حلوال فورية لحظية، بل نريد اسرتاتيجية للتنفيذ 

التطبيق املرحيل الزمني وفق خطة معينة. الرتبية والتنشأة هي  تساعد عىل 

القضية وامللف األول الذي يجب أن يفتحه سيادة الرئيس، وميعن النظر فيه 

قدر طاقته.

الهروب  ميكن  ال  اجتامعية  رضورة  باعتباره  اإلعالم  هو  الثاين  وامللف 

منها فهو يحيط بنا بكافة أشكاله، وأصبح كل صاحب قناة أي كانت رؤيته أو 

املحتوى الذي يقدمه بطل شعبي وقائد يف نظر أغلب الناس. وامللف الثالث 

هو الثقافة التي تبثها املؤسسات التعليمية والدراسية والرتبوية، والتي لألسف 

يف  ان  ويعترب  الرتاث،  إىل  الرجوع  يف  الخري  أن  يرى  ما  فصيل  عليها  يسيطر 

محتويات هذا الرتاث كافة الحلول لكل مشاكلنا، وحينام نخربه أننا نريد نقد 

وتنقية وإعادة قراءة هذا الرتاث، يتم إتهامنا بالكفر والهرطقة. 

والرئيس، أظن إنه سيكون استثنائيا يف مرحلة انتقالية يف ُعمر الوطن، لن 

يحل كافة املشاكل أو يقرأ كافة امللفات، ونحن ال نقرأ الغيب، ولكن املشكالت 

أكرب من أن تُحل يف يوم وليلة أو حتى 4 سنوات كمدة رئاسية، واألفضل أال 

ننتظر مجيئ شخص أو فرد، بل نريد القرار املؤسيس والخطة الواضحة التي 

يستمر تنفيذها سواء كان هذا الفرد موجود أو موجود غريه يف نفس املنصب.
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ومواد  واملواطنة،  القانون  سيادة  دولة  تأكيد  الرئيس  من  نريد  بالتايل 

دستورية واضحة مبارشة تؤكد املساواة بني الجميع، حينها لن يكون هناك أي 

تصنيف هؤالء  أريد  ال  الطبيعي،  بحقه  يطالب  إنسان  بل  مطالب،  لها  أقلية 

مواطنني مرصيني  هناك  بل  بوذيني،  أو حتى  بهائيني  وال  وال مسيحيني  شيعة 

يعشقون تراب هذا البلد. 
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9- مجدي حلمي “مدير تحرير جريدة الوفد”

من وجهة نظري؛ اإلعالم هو املريب األول للمجتمع، وليس الوالدين كام 

يعتقد البعض، ونحن يف عهد التعددية اإلعالمية، لقد أصبح فتح قناة فضائية 

أسهل وأرخص من الرتاخيص التي تريدها لفتح محل بقالة.

نعم هذا يحدث يف مرص، ونحن نعيش فرتة من الغوغائية التي تجعل 

ويحشدون  ويحرضون  مختلفة،  جهات  يف  قيادية  مناصب  لهم  الجهلة  بعض 

الناس ألغراض غري وطنية. بالتايل تقع أغلب القنوات يف إزدواجية اإلجابة عىل 

سؤال: هل أرتقي بذوق وفهم الناس، أم انزل لهم مبزيد من التبسيط املخل 

واالنحدار واإلسفاف.

واعتقد كان يجب محاكمة الرئيس السابق محمد مريس عىل تحريضه 

عىل  بالهجوم  طالب  حينام  اإلستاد  يف  خطابه  يف  عالنية  الشيعة  ضد  املبارش 

الطائفي،  الرصاع  من  أخطر  العشائري  القلبي  الرصاع  أن  وأظن  “الروافض”، 

لها  الطائفة  بينام  والقوى،  السالح  متلك  العصبيةوأصبحت  تحكمها  فالقبيلة 

نصوص وقيم ميكن التقريب بينها والتوفيق بني قياداتها يف لقاءات املواطنة. 

والنهضة  القبلية،  أو  الطائفية  سواء  لألطامع  املحرك  هو  االقتصادي  الوضع 

اإلقتصادية مبرشوعات تجمع املواطنني عىل هدف واحد أراه حل جذري لهذه 

املشكالت، املشكلة ليست يف الحاكم ولكن املشكلة يف غياب مرشوع وطني.
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10- جامل الجمل “كاتب رأي - جريدة املرصي اليوم”

نحن جزء من عامل كبري واسع، له معامل ومفاهيم يجب اإلتفاق عليها 

قبل بدأ الحوار، نحن نسأل عن أداء الشخص يف الحياة، وليس معتقده ودينه 

وفهمه للرشيعة، وهذا الخلط الحادث بني الدين وتوجهات الشخص الحياتية 

قد  موضوعات  وهناك  معينة،  أطر  وفق  لتصنيفهم  الناس  ضامئر  يف  تدخل 

تسقط بالتقادم أو رمبا بالتجاهل. 

الرئيس  مسئولية  ليس  بذايت،  الذايت  ووعي  مبجتمعي  الشخيص  وعيي 

وال إهتاممه، الرئيس محصلة لوعي الشعب، بالتايل مشكلتنا ودورنا يتلخص يف 

تحويل القدر إىل إختيار. كل فرد هو أقلية يف ذاته، الندرة تدعو للتاميز وليس 

لنكون  وقدراتنا  أزماتنا  إدارة  فهم  علينا  بالتايل  والبغضاء.  واإلستعالء  التمييز 

أفضل أي كانت الفرقة التي نندرج تحتها، وهذا ما فعله يوسف شاهني ونجيب 

الريحاين وغريهام من املمثلني والفنانيني الذين عرفوا كيفية إدارة فهم التاميز 

بشكل إيجايب خالّق إبداعي.

ُدور العبادة مكان للتواصل اإليجايب بني الناس أي كان دينهم، وليست 

لتصدير الُقبح واإلقصاء والطائفية، ُدور العبادة مكان خدمي لتطوير املجتمع، 

بالتايل ال أقول عليه السالم أو عليه اللعنة يف وصف أي شخص أتفق أواختلف 

معه. التعصب أن تهاجم اآلخر ظًنا منك أنك تدعو لفكرك، بالتايل تكلم عن 

فكركدون مهاجمة اآلخر أو التقليل منه.

الناس،  بني  الكمي  للتكرار  ترويجي  األذكياء، مفهوم  اإلعالم هو حثالة 

البلد،  يف  املثقف  وضعية  وعي.  أصحاب  مثقفني  وليس  أتباع  يولد  اإلعالم 

ووضعية التعليم والدراسات الجامعية، وضعية الدراسات والرتجامت أين نحن 

منها اآلن؟.
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أنا كشخص عامل بالصحافة، أهم ما مييز عملنا هو التنسيق والرتتيب 

الهرياريك النوعي، ولكن املالحظ سريى أن مشكلة مجتمعنا أن الفرعي تغلّب 

عىل الرئييس حتى يف الهوية؛ فأصحبت ال اعرف إجابة السؤال؛ هل أنا مرصي، 

أم مسلم، أم نويب، أم بدوي؟!؟. تعدد الهويات يؤدي لتفتيت اإلنتامء وسعي 

للمشكلة، وظنا ان ما تتقرب منه هو الحامية لك املحافظ عىل أمنك، بالتايل 

الكتب  لقد سبق ونزلت  لتحديد مشكلتنا،  أنفسنا،  بنقد  نبدأ  أن  األدق  أظن 

الناس نصوصها يف  الناس ولكن استخدم  الساموية إلحالل السالم والحب بني 

الفتنة والقتل.

وفهم  التعامل  علينا  بالتايل  والرصاع،  التناقض  فكرة  عىل  مبني  العامل 

التحديات التي نواجهها، واألقلية لألسف تسعى لتكون أغلبية لتعود فتضطد 

للتعايش  نفوذ ووجود واستحواذ، وليس  تحتها، هو رصاع  األقليات من  كافة 

اإلنساين مع اآلخر. بالتايل الرئيس لن يبني وعي، ولكن سيأخذ إجراءات لتسهيل 

الوصول لهذا املستوى من الوعي الذي نسعى إليه.
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11- هاين الجزيري “كاتب رأي”

أذكر أننا سابًقا كنا نأخذ األجازة يومّي الجمعة واألحد، وهذا كان يسبب 

أوالده  فيه  يرى  يأيت عليه وقت ال  الوالدين  أن أحد  مشاكل إجتامعية حيث 

التقدم بطلب أجازة ليوم مقدس  مع الطرف اآلخر من األرسة، أما عن فكرة 

للقداس يوم األحد  تطالب به طائفة فهي فكرة مستبعدة، املسيحي يذهب 

وقد يذهب يوم الجمعة ثم يرجع إىل مكتبه وعمله بعد الصالة وميارس حياته 

بشكل عادي، وهناك مسلمني يقوموا بالعمل يوم الجمعة بعد الصالة العامة، 

بالتايل تقديس يوم معني ال يعني أن أظل حبيس طوال اليوم يف دار العبادة أو 

جالس يف منزيل بال حراك.

حتى لو مل تتح القوانني مساحات الحرية املطلوبة يف اإلعالم، من املمكن 

تجاوز تلك األزمة، ونحن يف وقت ماكنا نشرتي صحفة يف جريدة أو حلقة يف 

برنامج، ولكن اآلن أصبحنا اآلن منلك حريات أكرب وميكن لكل فريق أو طائفة 

أن يجد طريقه إىل اإلعالم حسبنام يريد. 

أهم مطلب من الرئيس، سيادة القانون، ثم العدل واملساواة، ثم حياد 

الدولة يف التنويع حني توزيع املناصب، وهناك بعض الدول تقوم بهذا العمل 

الوطن ككل،  التقسيمي داخل املؤسسات املختلفة لتكون صورة مصغرة من 

فيكون داخل املؤسسة الواحدة هناك أشخاص مختلفي الدين والعرق والجنس، 

واإلحرتام والتفاهم اإلنساين هو الطريق األول للتواصل اإلجتامعي.
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12- سيد مفتاح “محامي مختص بقضايا الشيعة”

الدول  الدول صورة لشعوبهم، سواء كانت  الوقت يكون حكام  أغلب 

الحاكم  أو  الطاغي  الحاكم  تُخرج  من  هي  الشعوب  غربية،بالتايل  أو  عربية 

العادل، الحاكم أوال وأخريًا هو واحد من هذا الشعب، ويف مرص املشكلة ليست 

مشكلة شيعة وُسنة وبهائيني وأدفنتست وملحدين، فلو عدنا لخمسينيات القرن 

العرشين، سرنى السينام تزخر بالعديد من الفنانني اليهود والدروز والبهائيني 

هو  لألسف  الطائفي  التفتيت  لكن  ذلك.  غري  وما  ومحافلهم  معابدهم  ولهم 

املسيطر عىل املشهد اآلن، القوانني ليست كل يشء، وليست هي الحل األول، 

املشكلة من وجهة نظري، هي مشكلة إعالمية ثقافية يف املقام األول، خطاب 

الدول يف الرتبية والتثقيف والتعليم عليها أن تتبّنى خطاب املواطنة واملساواة 

والعدالة، نريد تأصيل فكرة التعايش السلمي بني الجميع، أي كان معتقدهم 

وفكرهم ودينهم.
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13- سعيد عبد املسيح “محام”

الحوار بني الطوائف يجب أن يقوم أوال عىل إنه حوار للتفاهم والوصول 

البحث  علينا  واإلقصاء،  والتناظر  االختالف  وليس  املشرتكة  املساحات  معرفة 

الطائفة  بالتايل  األمان.  لرب  بالوطن  والوصول  مًعا  العيش  إمكانية  فرصة  عن 

فيه عن  تعرب  الذي  اإلجتامعي  للسياق  بفهمها  ولكن  بقوتها وعددها  ليست 

ثقافتها وعقديتها. الفكرة ليست مشكلة طوائف مع طوائف، ولكن املشكلة 

يف دولة نظامها يتاجر أغلب الوقت بالدين ويلون كل يشء بالطائفية ويسعى 

لتصنيف ومتييز كل شخص بناء عىل دينه ومعتقده. وهذا يحلينا للامدة الثانية 

والثالثة من الدستور املرصي، واملواد الخاصة مبؤسسة األزهر، وجميعهم علينا 

مراجعتهم والنظر فيهم أكرث من مرّة. أرجو أن يقوم الرئيس بعقد الحوارات 

وكذلك  الشخصية،  باألحوال  الخاصة  املطالب  أصحاب  كافة  بني  اإلجتامعية 

الواحد،  الشعب  أبناء  بني  الديني  التمييز  عىل  تقوم  التي  القوانني  يف  النظر 

فمثال أنا مسيحي أرثوذوكيس لو قامت زوجتي بإشهار إسالمها، يعرض القايض 

عيّل الدخول يف اإلسالم أو يفصل بيننا، وأنا أرى يف هذا قمة انتهاك الحريات 

الشخصية بني املواطنني.
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14- نبيلة العبد “محامية”

املتعصبة  العقلية  مكونات  أحد  يعد  رمبا  يشء  إىل  النظر  أوجه  أحب 

اإلقصائية يف مجتمعنا، وهو محتوى مادة الدين، وعقلية القائم عىل تدريسها، 

لقد  األوىل،  مراحله  الطفل يف  الشخصية وعقل ووعي  تبني  التي  املادة  فهي 

إنها  عرفت  حينام  وبَّختها  املدرسة  يف  األستاذة  أن  الصغرية  طفلتي  أخربتني 

ستحتفل بعيد شم النسيم، بل وأخربتها إنه عيد مسيحي وال يخص املسلمني 

أبًدا، وحرام نشاركهم يف اإلحتفال، تخيلوا أن هذه عقلية مربية أجيال تستغل 

طيبة األطفال لتبث السموم إليهم يف حصة تسمى “حصة الدين”.

مادة الدين بداية الفصل والتمييز بني األطفال، واقرتح إلغاء مادة الدين 

نهائيًا، الدين مكانه يف القلوب، وُدور العبادة، وهو حرية شخصية ال يجرب أي 

شخص عىل تعلمه ودراسته، بل ويضاف للمجموع أيًضا، وفيه نجاح ورسوب، 

فهل من يرسب يف مادة الدين يعترب كافر أو مرتد؟.
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15- أمين رمزي “مدرس”

الرأس،  تغيري  بالتايل  الرأس،  هو  الرئيس  يعترب  دامئًا  املرصي،  الشعب 

أقلية، نحن  أي  نندرج يف  أقلية وال  أي  كله. نحن هنا ال منثل  الجسم  سيغري 

الوطن،  واجباتتجاه  وعلينا  حقوق  لنا  مواطنني  نحن  يشء،  أي  قبل  مرصيني 

بالتايل نحتاج اسرتاتيجية جديدة للتعامل مع املشكلة، من وجهة نظريأعتقد 

أن الحل األرسع واألقوى هو الحل الثقايف التعليمي من خالل برامج الوزارات 

الرسمية املختلفة يف الوطن، يف ظل سيادة ثقافة قبول اآلخر، وقانون سيادي 

يؤكد قيمة املواطنة واملساواة بني جميع املواطنني.

فقط،  الروحي  الدور  يف  الدينية  املؤسسات  ُدور  نختزل  أن  وأمتنى 

وتتوقف عن القيام بأي مامرسات خدمية إجتامعية أو توجيهات سياسية،فهذا 

املدين،  املجتمع  مؤسسات  ودور  وجمعياتها،  وهيئاتها  الدولة  مؤسسات  ُدور 

وليس مهمة ُدور العبادة،لألسف تلك املامرسات السياسية واإلجتامعية لُدور 

العبادة، تيسء غالبًا للدين قبل أن تيسء لغريه. رجال الدين لهم سلطة وهيمنة 

ميكن  ال  أمر  وهذا  لألسف،  عليهم  رقابة  ال  ولكن  الناس،  وعقول  قلوب  عىل 

السكوت عليه. الدولة حينام ترّشع وتتكلم يف قوانني األحوال الشخصية فهي 

املواطنني  مع  تتحدث  أن  الواجب  من  فقط، يف حني  الدين  رجال  مع  تتكلم 

أنفسهم، فهذه شئونهم وقضاياهم الحياتية اليومية. 

ال  منطقة  كانت يف  لو  إيجابية  تكون  فقد  الدين،  أما بخصوص حصة 

تحتوي عىل مساجد أو كنائس، ولكن مع التشديد عىل طريقة اختيار املدرس 

القائم عليها، ومحتوى املنهج.
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16- أمجد بسطا “محام”

إىل  رسائل  أي  توجيه  أود  ال  قليال،  مختلفة  تكون  قد  نظري  وجهة 

بتوفري  يف  بدوره  يكتفي  أن  مبعنى  حاله،  يف  يكون  أن  فقط  أود  بل  الرئيس، 

األمن، والنهوض بالصناعة، والعمل عىل استقرار اإلقتصاد، أما الثقافة والتعليم 

والوعي، يف ستُنتَج  تلقائيًا من التفاعل اإلنساين بني املواطنني، الدولة لإلسف 

مل تقدم أي حوار مجتمعي حقيقي حتى اآلن، بل تشارك بدون وعي يف إعالء 

نعرة الطائفية بني املواطنني، وتقسم الناس إىل مسيحي ومسلم وبهايئ والديني. 

الدولة ليس لها ُدور ديني، الدولة ليس مهمتها أن تضع قوانني إلحرتام 

العقائد أو األديان، هذه ليست مهمة الدولة، الدولة دورها سيايس اقتصادي، 

للنهوض مبن فيها من املواطنني، وتوفري كافة الخدمات لهم. قانون الحريات هو 

سلطة الدولة للتحكم يف الحريات، وليس تنظيمها أو ضبطها، الدولة ال تتحكم 

أو تقيّم اإلبداع والعقدية واالعتقاد، هذه األمور ال يختص بها مؤسسة دينية أو 

سياسية. املعتقد حرية شخصية والتعبري عنه طاملا مل يتطرّق لإلجبار أو الرتهيب 

ألي شخص، فهو مازال يف نطاق حرية املامرسة ومل يُعد يف نطاق اإلعتداء.



الف�شل الثاين

اأوراق العمل 
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اأوًل : مقدمو اأوراق العمل 

الورقةاإلسمم

1
حمدي األسيوطي

املحامي بالنقض
أوضاع الشيعة يف مرص.

2
القس/ أنور اسكندر مهنى 

»السكرتري التنفيذي واملمثل 
القانوين لألدفنتست”

كنيسة األدفنتست السبتيني يف مرص
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ثانيًا : اأوراق العمل 

الورقة الأوىل

اأو�شاع ال�شيعة يف م�رص

أ/حمدي األسيوطي، املحامي بالنقض

فيه  تطلق  بداية عهد جديد  يناير ستكون   25 ثورة  أن  الكثريون  ظن 

املرصيني  بني  ظهرت  التي  التقارب  مشاهد  بعد  سيام  ال  الدينية  الحريات 

التجارب  التحرير، لكن  املختلفة يف ميدان  مبسلميهم ومسيحييهم وطوائفهم 

األصعدة  مختلف  عىل  العمل  من  ملزيد  بحاجة  أننا  أكدت  ذلك  تلت  التي 

لتحقيق هذا الهدف.

تطالب  مسيحية  أقلية  عىل  يقترص  األمر  أن  يتصور  البعض  كان  وإذا 

الشيعة  املسلمة مثل  األغلبية  أقلية داخل  ليشمل  يتسع  األمر  فإن  بحقوقها، 

وأقلية داخل األقلية املسيحية مثل األدفنتست وهؤالء يعانون متييزا وتضييقا 

يفوق مبراحل ما تعانيه األقلية املسيحية التقليدية.

هذا األمر وضح بشدة يف يونيو من العام املايض عندما كان عدد من 

أبو  زاوية  قرية  يف  يجتمعون  شحاتة  حسن  الشيعي  القيادي  بينهم  الشيعة 

املجتمعني  وأخرجوا  املنزل،  املئات  وحارص  الجيزة،  ملحافظة  التابعة  مسلم 

داخله فسحلوهم ورضبوا 4 منهم حتى املوت وألحقوا بالباقني إصابات بالغة، 

بدعوى أنهم كانوا ميارسون طقوسهم الشيعية داخل املنزل.
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اتضح بعدها أن الطائفية مل تعد مقترصة عىل من هم مختلفني يف الدين 

فقط لكنها امتدت إىل املختلفني يف املذهب داخل الدين الواحد، واتضح أيضا 

أن األزمة تتعلق بالقوانني نعم لكنها أيضا تتعلق بثقافة رفض اآلخر املختلف 

الذي يصل إىل حد كراهيته والرغبة يف الخالص منه، واتضح كذلك أنه لو أطلقت 

الدولة حرية العبادة يف ظل هذا الوضع رمبا يكون لذلك تبعات رمبا تصل إىل 

االقتتال األهيل، ما مل يكون ذلك مقرتنا بتغيري الثقافة السائدة يف املجتمع.

ملناقشة  الورشة  لهذه  الدعوة  يف  املتحدة”  “املجموعة  فكرت  لذلك 

أوضاع أقلية األقلية وأقلية األغلبية بعد إقرار الدستور الجديد الذي تنص املادة 

65 منه عىل أن “حرية الفكر والرأى مكفولة. ولكل إنسان حق التعبريعن رأيه 

بالقول، أو الكتابة، أو التصوير، أو غري ذلك من وسائل التعبري والنرش”.

الوضع  تغيري  يف  تساهم  مفيدة  بتوصيات  املناقشات  تخرج  ليك  لكن 

الدينية يف  الحريات  الراهن والوصول إىل أفضل صيغة ممكنة لتحسني وضع 

مرص يجب تناول عدد من املحاور واإلجابة عىل بعض األسئلة:

-  ماهي أهم فرق الشيعة وما هي الفرقة السائدة يف مرص؟

 3 إىل  حاليا  ينقسمون  لكنهم  متامسكة،  واحدة  فرقة  ليسوا  الشيعة 

أجنحة أساسية لكل منها مدارس فكرية وفقهية تختلف مع بعضها البعض يف 

بعض املفاهيم والتفسريات، وهذه األجنحة هي:

الزيدية.	 1

اإلمامية وتفرعت إىل اإلثنا عرشية وإليها ينتمي غالبية الشيعة املوجودون 	 2

يف زماننا، وبها ثالث مدارس فكرية رئيسية، والعلويني وعقيدتهم هي نفس 

العقيــدة اإلمامية الجعفرية ولهم نفس تسلســل األمئــة االثنا عرش وتقول 

مصــادر انهم قد افرتقوا عن االثنا عرشية ما بعد اإلمام العارش عيل الهادي، 
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لكن العلويني أنفسهم يؤكدون أن لهم نفس تسلسل أمئة اإلثنا عرشية.

اإلسامعيلية وانقســمت اإلســامعيلية عــرب تاريخهــا إال طوائــف كثــرية 	 3

أهمهاالــدروز، والنزارية، والحشاشني، واملســتعلية الطيبية التي ســميت 

حديثا بالبهرة.

وبخصوص العدد الحقيقى للشيعة ىف مرص, أكد محمود جابر، األمني 

شيعى مرصى  ألف  و800  مليون  عددهم  أن  الشيعى،  التحرير  لحزب  العام 

يؤمنون بالشيعة اإلمامية الجعفرية اإلثنا عرشية، وهذا الرقم نفسه قد ذكره 

الدكتور سعد الدين إبراهيم، مدير مركز ابن خلدون، يف مقال سابق له بصحيفة 

للتيارات  املنتمية  تلك  سواء  األخرى  املصادر  من  كثريا  لكن  اليوم«،  »املرصى 

السلفية أو األزهرية ترى هذا الرقم مبالغا فيه وتذهب إىل أن عددهم أقل 

من ذلك بكثري.

-  ما أهم مشكالت الشيعة يف مرص؟

تحدث الشيعة بأنفسهم عن املشاكل التي يعانونها يف بيان عىل موقعهم 

وجود  عدم  يف  تتمثل  إنها  قالوا خالله  »شيعة مرص«،  اإلنرتنت  عىل  الرسمي 

مساجد خاصة بهم، مع منعهم من طباعة الكتب الشيعية، فضاًل عن الضغوط 

األمنية، والتعتيم اإلعالمي، وتهديدات السلفيني، وقد أرجعوا ذلك التضييق إىل 

املشكالت التي وقعت بني الحكومة املرصية واإليرانية بعدما دعمت األخرية 

اإلخوان ومل تعرتف بثورة 30 يونيو، وأكوا أنهم ال يتبعون إيران، وأنها دولة كأي 

الدول تنتهج ما تشاء من سياسات، لكنهم ال يخضعون لسياساتها.

به  الرتبص  تم  الذي  الله”  عبد  “عمرو  الشيعي  الشاب  ورأينا  وسبق 

والقبض عليه ألنه كان يصيل يف مسجد الحسني يف يوم عاشوراء، وكيفية تعامل 

النيابة وقايض اإلستئناف معه، وكانت كافة األسئلة املوجهة إليه متثل تفتيش 
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تسب  “هل  نوعية  من  القانوين،  املوقف  عن  البعد  كل  وبعيدة  الضامئر  يف 

الصحابة!؟، ما رأيك يف الصالة!؟، وما موقفك من سيدنا عمر وأيب بكر!؟، وما 

كتاب  عىل  واطلع  راجع  جميعنا  ان  واعتقد  عائشة!؟”.  السيدة  من  موقفك 

“الفتنة الكربى”لعميد األدب العريب طه حسني، الذي حاول فيه اإلملام برؤية 

رمبا تكفي إلتخاذ موقف واضح من هذه القضية التاريخية.

التعامل  الضامئر والقلوب هو ما سبق وتم   وأظن أن مسألة تفتيش 

وكان  األديان،  إزدراء  بتهمة  اتهم  الذي  صابر”  “ألبري  القبطي  الشاب  مع  به 

القايض  قانون، حينام سأله  وليس رجل  دين  وكأنه رجل  يحقق معه  القايض 

“هل انت مؤمن بوجود إله... هل أنت تؤمن باملسيح.. هل تذهب للكنيسة 

كل اسبوع!؟” كل هذا يعدنا ملحكمة التفتيش والتدخل يف خصوصيات الناس 

وما ال يهم إال غريهم.

ونفس املشكلة تكررت مع الكاتب الروايئ “كرم صابر” صاحب املجموعة 

بل  كتابه،  ومصادرة  ومحاكمته  فكره  قمع  تم  الذي  الله؟”،  “أين  القصصية 

بها عىل  لتكون أطول مدة يحكم  السجن،  والحكم عليه بخمس سنوات من 

شخص يف قضايا النرش والتعبري، حيث اعترب األزهر والكنيسة أن ما جاء بالكتاب 

يخدش الحياء العام ويعكر صفو املجتمع ويخالف مبادئ األديان الساموية.

مادة إزدراء األديان، سيف مسلط عىل رقاب كل شخص ناقد مختلف 

خارج  يغرد  أو شخص  مفكر  كل  الرسمية، ضد  الدينية  املنظومة  مع خطاب 

الرسب.

ورغم تأكيد الشيعة املرصيني عىل احرتامهم للصحابة والخلفاء الراشدين 

إال أن بعض الفيديوهات املرسبة تكشف قيام بعض قيادات الشيعة املرصيني 

بتناول بعض الصحابة وعىل رأسهم أبو بكر وعمر بأسلوب غري الئق.
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عائشة؟  والسيدة  الصحابة  تجيز سب  أفكارا  فعال  الشيعة  يتبنى  هل 

هل سب الصحابة يدخل تحت طائلة ازدراء األديان وهل سب الصحابة سب 

لإلسالم؟ هل السامح للشيعة مبامرسة طقوس “مستفزة” لألغلبية السنية ميكن 

أن يزيد الخالف بني الطائفتني ويؤدي إىل تداعيات أكرث خطورة؟

-  هل حرية االعتقاد حق مطلق أم له حدود؟

“حرية الفكر والرأى مكفولة. ولكل إنسان حق التعبريعن رأيه بالقول، 

أو الكتابة، أو التصوير، أو غري ذلك من وسائل التعبري والنرش”.

هذه هي املادة 65 من الدستور الجديد الذي وافق عليه غالبية الناخبني 

قبل أشهر قليلة، وفيها تأكيد عىل حرية اعتناق األفكار والتعبري عنها بالنرش أو 

الكتابة أو التصوير أو أي وسيلة كانت، لكن املحكمة الدستورية العليا كانت 

العام،  بالنظام  “اإلخالل  عدم  برشط  الدينية  الشعائر  إقامة  حرية  قيدت  قد 

وعدم منافاته لآلداب”، وبينت ذلك ىف حكم لها شهري بقولها: “إن الحامية التي 

يكفلها الدستور لحرية إقامة الشعائر الدينية مقصورة عىل األديان الساموية 

الثالثة املعرتف بها كام تفصح عن ذلك األعامل التحضريية للامدتني 12 و13 

التي تقدم ذكرها وهام األصل الترشيعي الذي ترجع  من دستور سنة 1923 

إليه النصوص الخاصة بحرية العقيدة وحرية إقامة الشعائر الدينية يف الدساتري 

املرصية التي تلت هذا الدستور، وإن إقامة الشعائر الدينية ألي دين ولو كان 

ديناً معرتفاً به مقيدة بأال تكون مخلة بالنظام العام أو منافية لآلداب”.

املادة 19  يتوافق مع  الدستورية  الذي وضعته املحكمة  التقييد  وهذا 

من العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية والتي تقول: 
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لكل إنسان حق يف اعتناق آراء دون مضايقة.   -1

لكل إنسان حق يف حرية التعبري. ويشمل هذا الحق حريته يف التامس    -2

دومنا  آخرين  إىل  ونقلها  وتلقيها  واألفكار  املعلومات  رضوب  مختلف 

اعتبار للحدود، سواء عىل شكل مكتوب أو مطبوع أو يف قالب فني أو 

بأية وسيلة أخرى يختارها.

املادة  هذه  من   2 الفقرة  يف  عليها  املنصوص  الحقوق  مامرسة  تستتبع    -3

القيود  لبعض  إخضاعها  يجوز  ذلك  وعىل  خاصة.  ومسئوليات  واجبات 

ولكن رشيطة أن تكون محددة بنص القانون وأن تكون رضورية:

أ ـ الحرتام حقوق اآلخرين أو سمعتهم،

ب ـ لحامية األمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو اآلداب 

العامة.

هذه  مامرسة  إخضاع  أجاز  مرص  عليه  املوقعة  الدويل  العهد  فإن  إذن 

النظام  أو  القومي  األمن  عىل  خطرا  تشكل  كانت  إذا  القيود  لبعض  الحقوق 

العام أو الصحة العامة أو اآلداب العامة، لكن ما هي الجهة التي تجزم بأن منح 

حرية مامرسة الشعائر أو التعبري عن الرأي لفئة ما تشكل خطرا من أي نوع؟ 

املرتتبة  املخاطر  أم مؤقتا لحني زوال  القيود بصورة مطلقة  وهل يكون فرض 

عىل مامرسة الحق يف التعبري؟ هل نحن بحاجة إىل قوانني جديدة لحسم قضية 

الحريات الدينية؟

-   هل يقوم األزهر والكنيسة بدورهام يف التقريب بني املذاهب أم أنهام 

طرفا يف معادلة رفض اآلخر؟

قبل نحو نصف قرن أفتى شيخ األزهر الراحل محمود شلتوت بجواز 

التعبد عىل مذهب الجعفرية املعروف مبذهب الشيعة اإلمامية االثنا عرشية، 
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قائال: “يجب عىل الناس أن يتخلصوا من العصبية بغري الحق ملذاهب معينة، 

فام كان دين الله وما كانت رشيعته بتابعة ملذهب، أو مقصورة عىل مذهب، 

فالكل مجتهدون مقبولون عند الله تعاىل يجوز ملن ليس أهال للنظر واالجتهاد 

العبادات  بني  ذلك  يف  فرق  وال   ، فقههم  يف  يقررونهم  مبا  والعمل  تقليدهم 

العقيدة  حرية  مساحة  تؤكد  التي  املتسامحة  اآلراء  من  وهي  واملعامالت”، 

واالعتقاد لآلخرين التي يكفلها الدين.

لكن مبرور الوقت واختالف الظرف السيايس أصبح األزهر يخوض حربا 

رشسة ضد ما يسمى بـ”املد الشيعي”، وألن فتوى الشيخ شلتوت كانت طوال 

الوقت متثل حجر عرثة يف طريق املواجهة العقائدية ضد الشيعة، بدأ مؤخرا 

التشكيك يف الفتوى حتى أن الدكتور حسني محمد محمود عبد املطلب، عميد 

كلية الدراسات اإلسالمية والعربية بجامعة األزهر، أكد عدم وجود فتوي للشيخ 

مثل هذه  دليل عىل صدور  يوجد  وأنه ال  الجعفري،  باملذهب  التعبد  بجواز 

الفتوى.

يتعلق  فيام  الجديد  القرن  أزهر  عن  الستينيات  أزهر  اختلف  هل 

بالتسامح مع اآلخر املختلف؟ ملاذا توارت املبادرات التي كان يقودها للتقريب 

بني املذاهب واألديان؟ هل تؤثر التطورات السياسية عىل موقف األزهر من 

الشيعة تحديدا؟.

برئاسة  األرثوذكسية  القبطية  للكنيسة  املقدس  املجمع  قرر  املقابل  يف 

البابا شنودة الثالث يف جلسته املنعقدة بتاريخ 17 يونيو 1989، اعتبار طائفتي 

يعرتف  ال  حيث  مسيحية،  غري  طوائف  يهوه  وشهود  )السبتيني(  األدفنتست 

املقدس  الكتاب  برتجامت  بعرتف  وال  كمسيحيني،  الطائفتني  بأفراد  املجمع 

بيوت  إىل  دخولهم  أو  اجتامعاتهم،  حضور  من  املجمع  وحّذر  بهم،  الخاص 

األقباط األرثوذكس مثل سائر الهراطقة واملبتدعني.
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ويف فرباير 1999 رفض رؤساء الكنائس األرثوذكسية الرشقية يف الرشق 

الذي  “اإلميان  إن  قائلني  الهويت،  حوار  لبدء  األدفنتست  من  اقرتاًحا  األوسط 

يعتنقه األدفنتست ال يتفق مع التعاليم الرسولية للكنيسة، فضال عن تورطهم 

الثالث  البطاركة  قول  حد  عىل  الكنائس”،  من  الخطف  عمليات  ىف  النشط 

الذين وقعوا بيان الرفض وهم البابا شنودة الثالث بابا األسكندرية، والبطريرك 

آرام  والكاثوليكوس  املرشق،  وسائر  أنطاكية  بطريرك  عيواص،  زكا  إغناطيوس 

األول، كاثوليكوس األرمن لبيت كيليكيا.

الكنيسة  ومنها  مرص  محافظات  من  بعدد  األدفنتست  كنائس  تنترش 

باإلسكندرية  وكذلك  الجديدة،  مرص  مبنطقة  اإلدارة  ومركز  مبرص  الرئيسية 

والفيوم واألقرص واملنيا وسوهاج، وحول عقيدت األدفنتست يقول األنبا بيشوي 

هو  املسيح  بأن  تؤمن  األدفنتست  »طائفة  إن  األدفنتست«،  »بدعة  كتابه  يف 

من  وليس  بالخطية  ولد  بأنه  إميانهم  عن  فضالً  خطأ،  وهذا  ميخائيل  املالك 

الروح، وهو ما يخالف العقيدة املسيحية.

من  كثري  يف  أصال  مسيحية  كطائفة  بالسبتيني  االعرتاف  عدم  وتسبب 

املشكالت لهم، إذ تواجههم صعوبات كثرية يف الزواج عىل وجه الخصوص حيث 

مختلفي  الزوجني  معاملة  أدفنتست  كالهام  كان  وإن  حتى  الزوجان  يتعامل 

امللة، وكذلك تواجههم مشاكل كثرية عند استخراج األوراق الثبوتية.

األدفنتست  مع  الحوار  تقبل  أن  األرثوذكسية  للكنسية  األفضل  فهل 

للوصول إىل نقطة التقاء متكن أفراد هذه الطائفة من مامرسة حياتهم كمواطنني 

طبيعيني خاصة يف ظل معاناتهم ال سيام فيام يتعلق باألحوال الشخصية؟ 
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-  هل يقوم اإلعالم بدور يف تأجيج االحتقان الطائفي؟

»عاملني يقولوا يل الشيعة شغالني. أل مش شغالني ومش هيشتغلوا. ولو 

اشتغلوا هقطع رقابيهم. ده كالم نهايئ. عشان كدة بقول إذا بلغكم إن فيه أي 

مكان يف مرص نشاط شيعي روح هناك ولو لقيت حد تشيع امسكه من قفاه 

ونادي عليا. وإذا فتحوا حسينية يف أي مكان هنهدها. احنا أهل سنة وممنوع 

أي حد ييجي يفسد علينا عقيدتنا«. هذا ليس إعالن حرب، لكنه درس للداعية 

يكشف  ما  وهو  الدينية،  القنوات  إحدى  يف  يعقوب  حسني  محمد  السلفي 

حمالت التحريض الهائلة التي تشنها هذه القنوات ضد الشيعة يف مرص.

الغريب أن الدولة مل تحاسب أي من هؤالء عىل ما يزرعونه يوميا من 

كراهية يف نفوس املرصيني السنة ضد كل مختلف يف الدين أو املذهب، رغم أن 

مثل هذه األحاديث تحريض واضح عىل العنف والقتل وإذكاء لروح الطائفية 

ورفض اآلخر، وال ميكن إدخالها يف سياق حرية الرأي والتعبري.

يف تقرير مطول لها، قالت هيئة اإلذاعة الربيطانية »يب يب يس«، إن التوتر 

نة والشيعة تصاعد خالل السنوات األخرية يف عدد من الدول  الطائفي بني السُّ

العربية، ومن بينها مرص والعراق، بفعل قنوات دينية تتبنى التحريض املذهبي.

القنوات  عرشات  رصد  الكراهية«،  »أثري  عنوان  حمل  الذي  التقرير 

الدينية العربية املتبنية للخطاب الطائفي، وتطرق إىل الوضع يف مرص مشريا إىل 

أنه بعد سقوط نظام الرئيس األسبق حسني مبارك شهدت البالد أحداثا طائفية 

ما زادت  الثورة، وأنه رسعان  بعد  الحريات  انفراجة  بعد  نة والشيعة  السُّ بني 

الخطابات الطائفية عىل الخطابات السياسية.

ولفت إىل واقعة استاد القاهرة، عندما شارك شيوخ من السنة والسلفية 

مرص  »أبواب  يفتح  بأال  له  ومطالبتهم  مريس،  محمد  املعزول  للرئيس  مؤمترًا 
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الطاهرة للرافضة«، باإلضافة إىل حادث أبو النمرس الذي شهد مقتل القيادي 

الشيعي حسن شحاتة و3 آخرين.

وانطالقا من كل ما سبق يجب اإلجابة عىل أسئلة من نوعية: هل يقوم 

اإلعالم بدور بالغ يف تأجيج االحتقان الطائفي أم أن هناك تضخيم للدور الذي 

يقوم به؟ كيف ميكن ضبط أداء وسائل اإلعالم فيام يتعلق بالتحريض الطائفي 

والصحف  للقنوات  رشف  ميثاق  عمل  ميكن  هل  الحريات؟  عىل  جور  دون 

ضوابط  وضع  ميكن  هل  الطائفي؟  البعد  ذات  القضايا  تناول  طريقة  لضبط 

معينة لرتخيص ومراقبة أداء القنوات الدينية؟

-  هل حرية االعتقاد مسألة قانونية ودينية بحتة أم أن لها أبعاد سياسية؟

من السوابق التاريخية يتضح أن العوامل السياسية الداخلية والخارجية 

تؤثر يف درجة الحرية املمنوحة لألقليات الدينية، فاألمر ال يرتبط فقط باملسائل 

القائم ولعالقة مرص بغريها من  السيايس  النظام  لهوى  القانونية والدينية بل 

الدول واملؤسسات الدولية ذات الصلة.

مبنعطفات  اإليرانية  املرصية  العالقات  مرت  فقد  ذلك  عىل  وللتدليل 

كثرية كانت تؤثر سلبا وإيجابا عىل وضع الشيعة يف مرص، فكلام زاد التوتر بني 

البلدين  بني  تقارب  وكلام حدث  الشيعة،  التضييق عىل  زاد  وطهران  القاهرة 

حصل الشيعة عىل حرية حركة أكرب.

الدينية؟  الحريات  تناول  عند  السياسية  املسائل  تجنيب  ميكن  فكيف 

وكيف الوصول إىل صيغة تجعل القانون هو األساس يف املنح واملنع؟، وال ننىس 

أن األمن والدستور يرتبصانفقط باملامرسة الخاصة بالشعائر الخاصة بأصحاب 

والتعبري،  والرأي  االعتقاد  حرية  يدعي  ولكن  املختلفة،  واملعتقدات  العقائد 

وعند أول خطوة للفعل يتم القمع.
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الورقة الثانية

كني�شة الأدفنت�شت ال�شبتيني يف م�رص

القس/ أنور اسكندر مهنى

»السكرتري التنفيذي واملمثل القانوين لألدفنتست«

نبذة عامة

كنيسة األدفنتست السبتيني هي كنيسة مسيحية ويبلغ عدد أعضائها 

حول العامل أكرث من 18 مليون عضوا وهي متواجدة يف 208 دولة من ضمن 

جنسيات  من  منتخبني  أعضاء  من  إدارتها  مجلس  ويتكون   232 العامل  دول 

اسم  املتحدة تحت  الواليات  يوجد  يف  العاملية  الكنيسة  إدارة  مختلفة ومقر 

املجمع العام، وتنتمي كنيسة األدفنتست مبرص التحاد الرشق األوسط وشامل 

أفريقيا ومقر إدارته يقع يف لبنان.

وتتكون مجلس إدارة الطائفة من رئيس الطائفة )القس كليتون فيتوزا- 

أكرم  وأمني صندوق)األستاذ  اسكندر(  أنور  )القس  الطائفة  برازييل( وسكرتري 

والقسوس  اإلداريني  تتكون من   التنفيذية فهي  اللجنة  اما  باكستاين(  خان – 

واألعضاء العلامنيني املنتخبني من أعضاء الجمعية العمومية للطائفة التي تعقد 

كل ثالث سنوات حسب ال ئحة النظام األسايس للطائفة.

 ويرجع تاريخ تأسيسها رسميا يف العامل اىل منتصف القرن التاسع عرش 

وقد تأسست رسميا سنة 1863، وهذا ال يعني حداثة مبادئها ولكن عقيدتها 

كانت متواردة عرب األجيال املتتابعة ولكن تاريخ التأسيس يقصد به االعرتاف 

)األدفنتست  الشائع  االسم  هذا  تحت  املختلفة  الدول  يف  الكنيسة  بهوية 

السبتيون( فاألدفنتست يقصد به املجييئيون أي الذين ينتظرون يوم القيامة 
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والحساب وانتهاء هذا العامل مبجئ السيد املسيح مرة أخرى واالسم )السبتيون( 

الطائفة بحفظ يوم السبت مقدسا كذكرى النتهاء  أبناء هذه  التزام  يشري إىل 

الخالق من خليقته للعامل يف ستة أيام ثم استوائه تعاىل عىل العرش.

وكنيسة األدفنتست يف مرص تأسست عام  1901 ويرجع جذورها إىل 

مجموعة من الشباب املجتهد يف أعامق الصعيد عندما اكتشف الشاب يعقوب 

قدسية  اكتشف  عندما  أسيوط  بني عدي مبحافظة  بقرية  أصدقائه  ناشد مع 

املقدس من خالل بحثهم  للكتاب  السبت من خالل دراسته مع صحبته  يوم 

الشخيص وكان ذلك يف سنة 1895

تنظيم  خالل  من  وذلك  الصحية  الخدمات  بتقديم  األدفنتست  يهتم 

للخمور  إدمان  و  التدخني  التوقف عن  تساعد عىل  إرشادات  لتقديم  ندوات 

وفق  للعيش  وكذلك  املرصي  املجتمع  ألبناء  الصحة  تدمر  التي  املخدرات  او 

األساليب الوقائية السليمة .

كام يسعد طائفة األدفنتست تقديم املطبوعات املفيدة للشعب العريب 

من كتب صحية وكتب عائلية وقصص بانية للنشء إىل جانب الكتب الروحية.
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1.  موقف الحكومة املرصية:

نحن نقدر موقف الدولة يف جمهورية مرص العربية معنا حيث تعرتف 

الدينية املعرتف بها يف مرص وان لها حق  الطوائف  بنا كإحدى  الدولة رسميا 

مامرسة الشعائر الدينية طبقا للنظام األسايس املبني بالئحتها, وعليه فالحكومة 

أغذية  ومصنع  ومدارس  خريية  وجمعيات  كنائس  ببناء  لها  ترخص  املرصية 

نباتية ومركز صحي.

2-موقف الكنائس املسيحية:

ولكن  مسيحية  كطائفة  باألدفنتست  املتسامحون  املسيحيون  يرحب 

لألسف يتأثر البعض منهم بانتقادات بعض رجال الدين من الطوائف املسيحية 

املختلفة وذلك من خالل العظات واملؤلفات ووسائل اإلعالم.

وقد تجاوز اإلقصاء حده لكنيسة األدفنتست من قبل رؤساء الكنائس 

أعدوه  الذي  املرشوع  يف  وذلك  واالنجيليني(  والكاثوليك  )األرثوزكس  الثالث 

الشخصية لغري املسلمني وذلك يف ماديت  الدولة كقانون لألحوال  إلقراره لدى 

23 و 113 وذلك بإباحة الطالق ألحد الزوجني إذا انتمى القرين اآلخر بكنيسة 
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إلغاء  يتم  أن  بائن  ظلم  وهذا  مسيحية!!  غري  كنيسة  باعتبارها   األدفنتست 

هويتنا املسيحية بدون وجه حق )صورة القوانني يف نهاية الورقة البحثية(.

املطالب:

إصدار القانون املوحد لبناء دور العبادة: لرفع معاناة استصدار الرتاخيص   .1

البناء والرتميم –  ونقرتح :

الحتياج  دون  البناء  عىل  الرتاخيص  باقتصار  املرشع  يكتفي  أن  أ- 

للمباين  الرضوريني  والتدعيم  الرتميم  ألعامل  تراخيص  الستصدار 

القامئة واللذان يعتربان أمور الحقة للرتخيص األسايس بإقامة املبنى.

ب- عدم اشرتاط عدد من األعضاء لبناء كنائس حيث ان أعدادنا كأقلية 

قد ال يفي بهذا الرشط.

ج -عدم االعتامد عىل موافقة الجرية عىل إنشاء الكنائس فيكفي موافقة 

السلطات الحكومية فبعض أفراد الشعب قد ال يرقى إىل ثقافة قبول 

اآلخر التي متكنه من املوافقة والرتحيب ببناء دار عبادة يختلف عن 

إنتامئه الديني أو مذهبه الديني.

التي  العرش  الوصايا  باستمرارية  نؤمن  سبتيني  كأدفنتست  اننا  حيث   -2

الوصايا  نلتزم بطاعة هذه  لذا فنحن  للنبي موىس  تعاىل  الله  بها  أوحى 

مبا فيها وصية تقديس يوم السبت ولذا فقد تعاونت معنا وزارة الرتبية 

والتعليم بالسامح ألبنائنا بالتقدم لالمتحانات يف محافظات أخرى للمواد 

التي تتزامن موعدها أيام السبوت يف السنوات املاضية ونطلب استمرار 

التجاوب لتقديم هذه الخدمات.

يف  صعوبة  الخاص  والقطاع  الحكومة  يف  األدفنتست  العاملني  يواجه   -3

أيام  باحتساب  املطالبة  نرجو مساعدتنا يف  ولذلك  السبت  يوم  تقديس 
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السبوت من ضمن اإلجازات السنوية أو تعويضها يف أيام اجازات أخرى 

او إضافة ساعات للموظف بديلة مقابل غيابه يوم السبت.

أن يشرتط مجلس الشعب ووزارة العدل موافقة الطوائف املسيحية مبا   -4

الشخصية  األحوال  قانون  األدفنتست عىل مرشوع  االقباط  فيهم طائفة 

لغري املسلمني حيث أنه من املستغرب أن يتم سن قانون وتطبيقه عىل 

طائفة دون اشرتاكها يف إعداد مسودته.  

أال يقبل مجلس الشعب ووزارة العدل الفقرتني الواردتني مبرشوع قانون   -5

كنيسة  تقصيان  اللتني  )24و113(  املسلمني  لغري  الشخصية  األحوال 

األدفنتست من املنظومة املسيحية بال مربر.

إذاعة  من  اإلعالم  وسائل  يف  زمنية  مساحة  األدفنتست  كنيسة  إعطاء   -6

عن  بشئ  يعي  ليك  املرصي  للمتلقي  بنا  للتعريف  وتليفزيون وصحافة 

كينونة جامعة األدفنتست كأقلية تعيش بني رشائح املجتمع.

العزل  واملواطنيني  العبادة  دور  عىل  التعدي  عند  األمني  التحرك  رسعة    -7

إلنقاذ األقليات العزل الذيناستأمنوا الدولة والرشطة لحاميتهم من بطش 

املتشددين.
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بعض مواد نص قانون األحوال الشخصية لغري املسلمني التي 
متت املناقشة حولها:

مادة 21 : ميتنع عىل كل من الزوجني عقد زواج آخر، قبل انحالل الزواج القائم 

بطالناً  باطالً  الحالة  الالحق ىف هذه  الزواج  ويعترب  باتاً،  انحالالً  بينهام 

مطلقاً، وتعدد الزوجات محظور ىف املسيحية.

مادة 22 : ال يجوز زواج من طلق لعلة زناه.

مادة 23 : ال يجوز زواج القاتل عمداً أو رشيكه بزوج قتيله.

مادة 24 : ال يجوز للمسيحى أن يتزوج مبن ينتمى إىل دين أخر أو مذهب غري 

مسيحى كالسبتيني وشهود يهوه والبهائيني واملرمون .

ىف انحالل الزواج

مادة 112: ينحل الزواج الصحيح بأحد أمرين :

األول : موت أحد الزوجني حقيقة أو حكامً عىل النحو املبني بالقانون.

الثاىن : التطليق.

الذى  الجسدية  باملخالطة  املكتمل  الصحيح  للزواج  بالنسبة  أنه  عىل 

تعقده الكنيسة الكاثوليكة فال ينحل إال باملوت.

أما الزواج الصحيح املقرر غري املكتمل فيجوز انحالله بناء عىل طلب 

إذا وجد سبب  الكاثوليكية  الدينية  الرئاسة  مواقفة  بعد  أحدهام  أو  الطرفني 

قوى يوجب انحالله.

مادة )113( : يجوز ألى من الزوجني طلب التطليق إذا ترك الزوج األخر الدين 

املسيحى إىل اإللحاد، أو إىل دين أخر، أو مذهب ال تعرتف به الكنائس 

املسيحية مبرص كالسبتيني، وشهود يهوه، والبهائيني، واملرمون.
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 التو�شيات

أسفرت املناقشات املطولة عن الخروج بعدد من التوصيات التي اقرتحها 

التمييز ضد  وإنهاء  يف مرص،  الدينية  الحريات  وضع  لتحسني  الورشة  ضيوف 

األقليات الدينية، وكان من أهم التوصيات ما ييل:

إلغاء املادة 98و من قانون العقوبات، املعروفة باسم “مادة ازدراء - 1

األديان”، والتي تنص عىل أنه: “يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن ستة 

أشهر وال تجاوز 5 سنوات أو بغرامة ال تقل عن خمسامئة جنيه ,  وال 

تجاوز ألف جنيه كل من استغل الدين يف الرتويج أو التحبيذ بالقول 

أو بالكتابة أو بأية وسيلة أخري ألفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة أو 

تحقري أو ازدراء أحد األديان الساموية أو الطوائف الدينية املنتمية 

إليها أو اإلرضار بالوحدة الوطنية”.

ويرى املشاركون أن املادة تتعارض بشكل واضح ومبارش مع نص املادة 

“67” من الدستور، والتي تنص عىل أن “حرية اإلبداع الفنى واألدىب مكفولة، 

وتلتزم الدولة بالنهوض بالفنون واآلداب، ورعاية املبدعني وحامية إبداعاتهم، 

وتوفري وسائل التشجيع الالزمة لذلك. وال يجوز رفع أو تحريك الدعاوى لوقف 

أو مصادرة األعامل الفنية واألدبية والفكرية أو ضد مبدعيها إال عن طريق 

النيابة العامة، وال توقع عقوبة سالبة للحرية ىف الجرائم التى ترتكب بسبب 

عالنية املنتج الفنى أو األدىب أو الفكرى، اما الجرائم املتعلقة بالتحريض عىل 

العنف أو التمييز بني املواطنني أو الطعن ىف أعراض األفراد، فيحدد القانون 

جزاىئ  بتعويض  عليه  املحكوم  إلزام  األحوال  هذه  يف  عقوباتها .وللمحكمة 

للمرضور من الجرمية، إضافة إيل التعويضات األصلية املستحقة له عام لحقه 

من أرضار منها، وذلك كله وفقاً للقانون«.
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النرش( - 2  - الصحافة  )اإلعالم –  التعبري  الحبس يف جرائم  إلغاء عقوبة 

بشكل قاطع باعتبارها سيفا مسلطا عىل رقاب أي مختلف يف الفكر 

أو العقيدة.

ملناقشة - 3 مشرتك  وطني  لقاء  يف  املسيحية  الطوائف  جميع  إشرتاك 

للمسيحيني  الشخصية  لألحوال  مّوحد  قانون  وضع  وخطوات  آليات 

ككل، بعيًدا عن التفصيالت الطائفية التي تتداخل مع القانون الحايل 

لألحوال الشخصية، قبل عمل قانون عام لألحوال الشخصية للمرصيني 

يُنظر فيه للمواطن كفرد بغض النظر عن دينه. 

إقرار قانون مّوحد لألحوال الشخصية لكل املرصيني، أيًا كان دينهم أو - 4

عرقهم أو معتقدهم الديني، مع مراعاه الفوراق الدينيه او املذهبيه 

التي تخص االحوال الشخصيه يف كل دين .برشط أن يطبق القانون 

من  وغريها  الثبوتية  األوراق  استخراج  يف  باملساواة،  الجميع  عىل 

يف  باالختالف  املتعلق  املشكالت  غالبية  أن  حيث  الرسمية،  األوراق 

أبسط  املواطن من  املعتقد، وبناء عليه يحرم  تتعلق بحرية  املعتقد 

حقوقه يف الزواج أو الطالق أو املرياث.

اإلتفاق عىل قانون مّوحد لبناء ُدور العبادة أي كان عدد أتباع ومعتنقي - 5

هذا الدين أو املذهب واملعتقد، دون االرتكان إىل رأي الجار وجعله 

رشطا للموافقة عىل بناء دار العبادة ألنه من غري املنطقي أن يحرم 

مئات املواطنني من أداء شعائرهم بناء عىل رأي شخص واحد أو أكرث.

إعادة النظر يف كافة القوانني واملواد التي تحتوي عىل متييز ديني ضد - 6

أصحاب دين بعينه، ومن ضمن هذه املواد، املادة الثانية يف الدستور 

أن  بدين معني رغم  الوطن  تصبغ  تفريقية طائفية  لها من صفة  ملا 
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الوطن يجب أن يتسع للجميع، وكذلك املادة الثالثة التي تحرص الحق 

يف الترشيعات الخاصة الداخلية عىل طائفة بعينها داخل الدين دون 

مراعاة مطالب الطوائف األخرى، وكذلك النظر يف القانون رقم 462 

لسنة 55 الخاص باملجالس املليّة.

يعرب - 7 مقروءة(  مسموعة،  )مرئية،  مختلفة  إعالمي  بث  مراكز  توفري 

فيها ومن خاللها كل صاحب موقف عن معتقده وتوجهاته وأفكاره 

وهويته لتجاوز الخطاب التشويهي التغييبي املنترش يف أغلب القنوات، 

بحيث تكون هناك نافذة إعالمية لكل فرقة أو طائفة تتحدث فيها 

عن ثقافتها وفهمها للنص املقدس، ورؤيتها لإلنسان والحياة، والحلول 

التي تقدمها من وجهة نظرها.

إقامة مؤمتر دويل وطني جامع لكافة امللل والنحل واألديان، تحرضه - 8

وتجاوز  بها،  املتعلقة  واملوضوعات  قضاياها  ملناقشة  األقليات  كافة 

الفهم الضيق ملفهوم وتصنيف “عقيدة غري معرتف بها أو عقيدة غري 

صحيحة”. 

اآلخر - 9 وقبول  التسامح  عىل  قائم  إعالمي  رشف  ميثاق  عىل  االتفاق 

إىل  اإلعالم  يتحول  ال  بحيث  الضيقة،  الطائفية  األفكار  عن  والتخيل 

عنرص مساعد عىل إشعال الفنت الطائفية عن طريق السجاالت التي 

يعقدها بني املختلفني يف الدين والتي تنتهي مبزيد من الكراهية وليس 

التقارب بني املختلفني يف الدين أو املذهب.

تحفيز املنظومة الدينية عىل فتح باب االجتهاد الديني والتأويل لنرش - 10

قيم التعددية الفكرية يف فهم النص وتلقيّه، ألن النص الديني ميتلك 

أكرث من تفسري وأكرث من رؤية، فكل شخص يحكم ويقيّم األمور من 

خالل فهمه لهذا النص، وهذا الفهم يختلف بدوره من شخص آلخر.
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رسعة تشكيل لجنة لتعديل املناهج الدراسية األزهرية وإعادة النظر - 11

تفتح  عامة  األزهر جامعة  والعمل عىل جعل جامعة  يف محتوياتها، 

أبوابها لكل الطلبة أيا كان دينهم ومذهبهم ومعتقدهم.

املراحل - 12 يف  الدينية  الرتبية  مادة  استبدال  املشاركني  بعض  اقرتح 

التعليمية املختلفة مبادة املباديء والقيم اإلنسانية، ويف حالة اإلرصار 

متغريات  مع  يتناسب  مبا  محتواها  صياغة  إعادة  يجب  بقائها  عىل 

املرحلة التي نعيشها ليتم تقدميها يف شكل عرصي أكرث انفتاحا.

يف - 13 وحرصها  العبادة  ُدور  أنشطة  وتقليص  تحجيم  البعض  اقرتح 

الديني فقط، حيث أن تداخلها يف العمل السيايس  الجانب الروحي 

واإلجتامعي ييسء أغلب الوقت ملكانتها ودورها، بينام اعرتض البعض 

عىل ذلك مطالبًا بأن يتم إلحاق مركز تعليمي وخدمي طبي بكل دار 

عبادة بحيث يساهم ذلك يف خدمة الناس يف املنطقة املحيطة بهذا 

املكان، فيذهب املسلم للعالج عىل يد طبيب مسيحي والعكس مام 

يساهم يف نرش ثقافة قبول اآلخر وتقليل االحتقان بني املختلفني يف 

الدين.

أن يعمل الرئيس عىل أن تكون مرص دولة قانون، تحرتم كافة املواطنني - 14

عىل أساس مبدأ املواطنة، يف ظل تضافر كل الجهود للوصول إىل ذلك. 

للمزيد من املعلومات ميكنكم زيارة

www.ug	law.com
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امل�شاركون يف ور�شة العمل)*(
ورشة أقلية األغلبية وأقلية األقلية

الصفةاإلسمم

أعامل حرةأ. أرشف أنيس برسوم1

محاميأ. أمجد مراد بسطا2

مدرس لغات - عضو يف طائفة األدفنتستأ. أمجد ناجح لويس3

سكرتري عام واملنسق القانوين لطائفة األدفنتست مبرصالقس/ أنور إسكندر مهنى4

مدرس أ. أمين رمزي5

الكاتب الصحفي - املستشار اإلعالمي للمجموعة املتحدةأ. تامر أبو عرب6

راعي كنيسة األدفنتست - روكيسالقس/ توفيق مجيل7

كاتب رأي – جريدة املرصي اليومأ. جامل الجمل8

املحامي بالنقضأ. حمدي األسيوطي9

مديرة مكتب رئيس طائفة األدفنتستأ. رانيا ماهر مجدي10

املحامي بالنقضأ. رمسيس رؤوف النجار11

محامي أ. سعيد عبد املسيح12

كاتب رأي – جرية وطنيأ. سليامن شفيق13

رئيس مجمع القاهرة الكربى للكنائس املعمدانيةالقس/ سمري ميالد14

محاميأ. سيد مفتاح حامد15

منسق إعالمي مبركز مرص الفاطميةأ. ضياء محرم16

باحث يف حركة مرص الفاطميةأ. عمرو أبو املعروف17

دكتور - استاذ علم النفس السيايسد/ قدري حفني18

منسق التيار العلامين القبطيأ. كامل زاخر موىس19

كاتب رأيأ. ماجد برشى20

مدير تحرير جريدة الوفدأ. مجدي حلمي21

د/محمد يرسي جعفر22
جامعة  الدين  أصول  والفلسفة–كلية  العقيدة  دكتور 

األزهر
محاميةأ.نبيلة أبو الوفا العبد23

كاتب رأيأ.هاين الجزيري24

*األسامء مرتبة أبجديًا
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�شور من ور�شة العمل
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