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تقدمي
رمبا مل يفت الأوان بعد
امل�رصيون جميعا قد �أخذوا وال�شك بامل�شهد القوى الذي ت�سابقته العد�سات
حلفظه يف ميدان التحرير ،حيث الق�سي�س ي�صب ماء الو�ضوء لل�شيخ �أو يحمي
امل�سيحيون اخوانهم امل�سلمني �أثناء �صالتهم فى ميدان التحرير؛ احتفظ اجلميع يف
ذاكرتهم مب�شهد �إقامه القدا�س الكامل فى ميدان التحرير كل يوم �أحد بقيادة �أحد
الآباء الكهنة ؛ وكيف انخرط امل�رصيون بوقار وخ�شوع يف ذلك امل�شهد الروحي املهيب.
كانت تلك علي ما يبدو حلظة خاطفة يف تاريخ م�رص؛ ت�صورنا �أنها �ستتكرر
ولكن ما حدث فاق توقعاتنا جميعا .اندلعت �أحداث طائفية فى �أماكن كثرية ح�صل
اعتداء على كنائ�س ،ح�صل �أي�ضا اعتداء على بع�ض امل�سلمني ،ح�صل ترا�شق ،لكن فى
النهاية كان الو�ضع ينبئ عن �أن هذه اللحظة التاريخية اخلا�صة التي �شهدها ميدان
التحرير كانت حلظة ا�ستثنائية نتيجة لظروف ا�ستثنائية فى و�ضع ا�ستثنائى مرت به
م�رص.
تظل م�شكلة املواطنة هى م�شكلة امل�رصيني الأهم يف تلك اللحظة .منذ �سبعينيات
القرن املا�ضى ونحن نعي�ش فى م�شكلة تتعلق باملواطنة ؛ ومن حني ايل حني تندلع
اال�شتباكات بني امل�رصيني علي خلفيات دينية وتدبج املقاالت وت�شكل اللجان ويعاد
التو�صيه بذات التو�صيات ؛ منذ تقرير العطيفي ال�شهري وحتي اليوم تبدوا امل�شاكل
كما هي وتبدو التو�صيات كما هي؛ وتبدوا الإرادة ال�سيا�سية غري الراغبة يف احلل كما
هي �أي�ضا  .الو�ضع يف م�رص �أ�صبح مقلقا ،وهناك ت�صور ب�أن االجتاه العنيف يف �صعود؛
والعقل غائب؟ .فى �سنة � 98أثناء عملي يف جماعة تنمية الدميقراطية عقدنا حلقة نقا�ش
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�ضمن م�ؤمتر كبري بعنوان «هل يلج�أ امل�سيحيون اىل العنف»؛ فى ذلك الوقت كان يبدو
ال�س�ؤال �صادم ًا ،كان امل�ؤمتر يف نهاية الت�سعينيات من القرن املا�ضى واملعركة بني الدولة
واجلماعات الأ�صولية تكاد تنتهى ل�صالح الدولة؛ وكان ال�س�ؤال الذى يطرح نف�سه فى
ظل هذا املناخ املتفجر «هل ميكن يلج�أ امل�سيحيون للعنف» فى هذه اللحظة �أجاب عن
ال�س�ؤال مفكرين م�سيحيني مرموقني الأ�ستاذة مارلني تادر�س والأ�ستاذ �سليمان �شفيق
وكانت الإجابة فى الغالب (ال) وكان ذلك مرتبطا �إما بقيم وتقاليد الديانة امل�سيحية
نف�سها �أو بالتوازن الدميغرافى فى داخل البلد وما قد يجلبه العنف من م�شاكل كربى
على امل�سيحيني فى ذلك الوقت� ،أو �إىل �أن امل�سيحيني قد عاينوا النتيجة التي انتهى
�إليها تيار الإ�سالم ال�سيا�سي الذي اعتنق العنف فال ميكن �أن يكرروا اخلط�أ .اليوم
ميكن �أن نقول �إن هناك حماوالت جنينية تعرب عن نفاد ال�صرب ب�أكرث من تعبريها عن
اللجوء �إىل العنف .ميكن �أن نراجع �أحداث كني�سة العمرانية قبل يناير بقليل جدا
وكيف حترك امل�سيحيون وكيف دخلوا حمافظة اجليزة  .....ثم ن�ستطيع �أن نتكلم عما
حدث فى كني�سة امبابة ؛ وغريها  .لي�س من م�صلحة �أحد فى هذه اللحظة احلا�سمة
فى تاريخ م�رص �أن ينفد �صرب �أحد امل�رصيني فيلج�أ �إىل العنف لأنه قد يت�صور �أن هذا
ملج�أ منا�سب للح�صول علي حقه �أو بع�ض حقه .من هنا كانت �أهمية هذا امل�رشوع
الذي تنفذه املجموعة املتحدة حول املواطنة ،ثم كانت �أهمية هذا التقرير الذى ت�صدره
املجموعة املتحدة حول بع�ض احلوادث الطائفية التي جرت يف م�رص خالل ال�شهور
املا�ضية؛ رمبا كان �أهمها حادث اخل�صو�ص وما تالها من ا�شتباكات عند الكاتدرائية.
عقدت املجموعة املتحدة ندوه ملناق�شة هذا التقرير وم�ستخل�صاته خا�صة و�أن
الأحداث التي يناق�شها قد اندلعت يف كل املناطق اجلغرافية مل�رص من القليوبية �إىل
�أ�سوان دون �أي �سبب ظاهر اللهم اال الكثري من كثري من �سوء الفهم �أو الت�رسع �أو
اخلوف الزائف على العقيدة.
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كان الهدف من تلك الندوة لي�س فقط مناق�شة الوقائع التي �أقيم عليها التقرير �أو
حتي املقدمة التي قام عليها املحامي ال�شاب حممود �إبراهيم ولكن كان هدفها معرفة ان
كان ميكن الو�صول �إىل مداخل جديدة حلل الأزمة الطائفية يف م�رص �أم ال؟ .يف تقديري
ف�إن تلك الندوة مل تنجح فهي مل تقدم �أية حلول جديده فاحللول جميعها طرحت منذ
�سبعينيات القرن املا�ضي ومل تعد هناك حلول جديدة ميكن طرحها .وبالتايل ف�إن
مردود تلك الندوة �أن كان لها مردود حقيقي هو �إنها تفتح اجلراح التي دائما ما تغلق
علي القيح رمبا يف تلك املرة ال نغلق اجلرح علي القيح ولكن ننظف اجلرح �أوال ثم نغلقه
كما يقولون ...علي نظافة.
تر�أ�س هذا النقا�ش الرثي والذي جري يف �ساقية ال�صاوي بقاعة الكلمة ()2
وحتت عنوان (زراعة ال�شجرة الآن) املفكر املعروف الدكتور م�صطفي الفقي ومعه �إىل
جانب مقدم الورقة الرئي�سية املحامي ال�شاب حممود �إبراهيم كل من املفكر القبطي
العلماين املعروف الأ�ستاذ كمال زاخر واملفكر الإ�سالمي الذي ينتمي �إىل حزب البناء
والتنمية اال�ستاذ �سمري العركي؛ لكن قامات �أخرى كثرية �رشفت اللقاء و�أغنت النقا�ش
�أ�سما�ؤهم مثبته يف نهاية التقرير.
لدي هنا بع�ض املالحظات اخلتامية قبل �أن �أترك القارئ يت�صفح التقرير
وما انتهي �إليه :
املالحظة الأوىل� :أن امل�شاكل منذ تقرير العطيفى و�أحداث الزاوية احلمراء منذ
�سبعينيات القرن املا�ضى كما هى ،وجزء من ذلك راجع �إىل �أن القانون ال يطبق ؛ �سرني
ذلك بب�ساطة يف حادثة الفيوم مثال؛ الكني�سة هناك لديها ترخي�ص لكن جار الكني�سة ال
يحب �أ�صوات الرتانيم؛ فثقب اجلدار الفا�صل بني بيته والكني�سة لرياقب ما يحدث
هناك ،بدء ذلك الثقب يف االت�ساع وبد�أ �آخرون يقومون باملراقبة؛ وهكذا انتهى الأمر
ب�إطالق النار حتي يف وجود م�أمور املركز ممثل ال�سلطة.
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املالحظه الثانية� :أن هناك حالة من اخلوف و�أبواب من ال�شك و�شعور بعدم
االطمئنان ي�سيطر على الأغلبية امل�سلمة بنف�س قدر �سيطرته على الأقلية امل�سيحية.
بب�ساطة فكرة �أن الكرثة العددية تولد االطمئنان لي�ست حقيقية يف حالتنا ،ه�ؤالء
ي�شعروا بنف�س اخلوف والتهديد الذى ي�شعر به الأقلية.
املالحظه الثالثة� :إن حركات الإ�سالم ال�سيا�سى كانت تتحرك دائما فى اجتاه
حماولة احتواء الفتنة وحماولة ال�سيطر عليها وحماولة تقدمي حلول لها .بب�ساطة ف�إن
�صعود الإ�سالم ال�سيا�سي ميكن �أن يكون فر�صه لإنهاء امل�شاكل الطائفية يف م�رص فهم
حري�صون على ما حققوه من مكا�سب لأنهم يعرفون �أن العنف ثمنه غالٍ .
املو�ضوع بات ال يحتمل الت�أخري ...م�رص املوحدة يف خطر …�.أرجوا �أن تلك
العبارة قادرة على طرق ا�سماع من ميلكون الفعل ولي�س فقط من يجيدون الكالم.
واهلل غالب على �أمره ...وهو �أحكم احلاكمني.
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جناد الربعي  /املحامي بالنق�ض
الرئي�س التنفيذي – املجموعة املتحدة
املعادي يف  ٢٥مايو ٢٠١٣

مقدمة
�أعادت الأحداث الطائفية الأخرية التي بد�أت باخل�صو�ص وانتهت مبا حدث من
هجوم علي الكاتدرائية  -يعد هو الأول من نوعه -فتح ملف الأزمات الطائفية يف م�رص
من جديد ،وهو ما يدل علي �أن الأزمة الطائفية يف م�رص متجذرة ،وال �شك �أن وجود
رئي�س للدولة ينتمي �إيل تيار الإ�سالم ال�سيا�سي �شكل قلقا متزايدا لدي الأقباط ،مبعث
هذا القلق هو اخلوف من ا�ستغالل تلك احلادثة للت�ضييق علي حرية االعتقاد يف م�رص.
امللف الطائفي والتعامل مع الأقباط يف م�رص ملف معقد ومت�شابك ويحتاج �إىل
عمل جاد لفك متوا ٍز ومتوازن لتلك الت�شبيكات ،وال ميكن ف�صل امل�س�ألة الطائفية يف م�رص
عن ال�سياق العام للمجتمع امل�رصي الذي ميكن و�صفه ب�أنه يف مرحلة «ا�ضمحالل» و�إن
ثورة يناير جاءت لتعرب عن تطلع حداثي وتنويري حتى الآن ال يبدو �أن �أدواته متاحة،
وبالتايل ف�إن �أي حديث �شامل وعام يجب �أن ينطلق من قناعة حقيقية ب�أن «التنوير»
و«التحديث» قد يكون �ضمن �سعي املجتمع امل�رصي ايل هذا التقدم والتنوير يحتاج �إىل
�إعادة �إنتاج ن�سخة م�رصية من ر�سائل الت�سامح جلون لوك املفكر الإجنليزي ال�شهري
تراعي ال�سياق امل�رصي بكل معطياته ال�سيا�سية والثقافية واالجتماعية واالقت�صادية
والتاريخية بل واجلغرافية �أي�ض ًا.
ويبدو يل – و�أمتنى �أن �أكون علي خط�أ – �أنه يف ظل حالة الفو�ضى وغياب
دولة القانون ف�إن الو�ضع الطائفي مر�شح يف �أح�سن الظروف باال�ستمرار كما كان
دون �أي حلول جذرية حقيقية و�إن كان �شعور امل�رصيني والقيادات الروحية �أن حالة
الفو�ضى يجب �أال متتد �إيل هذا امللف ومبا يجعل اجلميع ي�شعر بامل�سئولية ويحاول
احتواء الأمور يف بدايتها ولكن يف ظل تنامي دور الإ�سالم ال�سيا�سي فقد تنفجر الأمور
يف �أي حلظة وهو ما ن�سعى من خالل هذه الورقة �إىل احتوائه.
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وهدف هذه الورقة هو اقرتاح خطوات فاعلة �ضمن ا�سرتاتيجية م�ستقبلية
للق�ضاء علي التمييز الديني داخل املجتمع واحلد من ظاهرة العنف الطائفي ،وكذلك
لو�ضع امل�رصيني بكل فئاتهم وم�ستوياتهم �أمام م�سئوليتهم التاريخية ملنع تفاقم
الأزمات ف�ضال عن عالج جذور امل�شكلة .وقد خرجت هذه الورقة من الإطار املتعارف
عليه لو�صف احلال �إال فيما مثل �رضورة ملا هو مطلوب فيه وابتعدت عن التفا�صيل
فيما يخ�ص احلوادث �إال بالقدر املطلوب ا�سرتاتيجيا ،كما ابتعدت الورقة ب�شكل كبري
عن التطرق �إيل �أي دعوات متطرفة ظهرت يف �أي وقت من الأوقات رغم �شيوع بع�ضها
وانت�شاره وكانت تركز علي الو�سطية كمنهج لتناول امل�شكلة.
وتت�ضمن اال�سرتاتيجية املقرتحة جانبني غري منف�صلني ولكنهما الأول :هو
ق�صري الأجل مبثابة وقف النزيف ومنع تكرار لتلك احلوادث والأخر هو طويل الأجل
الجتثاث جذور الأزمة متاما .ثم يقوم التقرير بعد ذلك با�ستعرا�ض الأحداث الطائفية
الأخرية من واقع فريق تق�صي احلقائق يف كل من الأحداث الطائفية يف اخل�صو�ص
والفيوم وبني �سويف و�أ�سوان.

12

�أوال ً � :أبعاد امل�شكلة والتو�صيات
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�أ -الطائفية يف م�صر (اجلذور والأبعاد)
	ال يوجد توثيق جاد حلوادث الفتنة الطائفية قبل حادث اخلانكة يف عام 1972
وهو احلادث الأ�شهر حيث ت�شكلت بعده جلنة تق�صي حقائق هي الأوىل من نوعها بعد
�إقرار د�ستور  1971وهي املعروفة تاريخيا و�إعالميا بلجنة “العطيفي”.

احلادث

اخلانكة -القليوبية

املكان والوقت
 6نوفمرب 1972

الزاوية احلمراء – القاهرة

مار�س 1981

كني�سة ماري جرج�س – املنيا

 12فرباير 1997

�أحداث الك�شح الأويل – �سوهاج

�أغ�سط�س 1998

�أحداث الك�شح الثانية� -سوهاج

دي�سمرب 1999

�أزمة وفاء ق�سطنطني

2004

حمرم بك – الإ�سكندرية

�أكتوبر 2005

االمريية – القاهرة

نوفمرب 2008

جنع حمادي – قنا

 6يناير 2010

الريفية – مر�سي مطروح

 12مار�س 2010

العمرانية – اجليزة

نوفمرب 2010

كني�سة القدي�سني – الإ�سكندرية

 1يناير 2011

قطار �سمالوط

 11يناير 2011

عدد ال�ضحايا
حرق وتدمري حمالت وممتلكات
هجوم �إرهابي �أدى �إىل مقتل 10م�صلني
حرق وتدمري حمالت وقتل  20مواطن ًا م�سيحي ًا
وكان لها �صدي وا�سع دوليا
�أزمة �إ�سالم وفاء ق�سطنطني
�شائعات عن كني�سة عر�ضت م�رسحية اعتربها
البع�ض �إ�ساءة للإ�سالم
�شاب م�سيحي يقتل زوج �أخته بعد زواجها منها
و�أ�شهارها للإ�سالم
قتل  7مواطنني م�سلميني و 7م�سيحيني بعد
خروجهم من قدا�س عيد امليالد
حرق وتدمري حمالت علي خلفية مبني خدمي
�شاب م�سيحي اعرت�ض بعنف علي �إزالة قام بها
رئي�س حي العمرانية علي مبني خدمي تابع
للكني�سة
قتل  20مواطن ًا م�سيحي ًا يف انفجار خالل قدا�س
العام اجلديد
جندي �أطلق النار على ركاب م�سيحيني و�أ�صاب 6

15

احلادث

املكان والوقت

�أطفيح – اجليزة
�أزمة حمافظ قنا امل�سيحي
امبابة – اجليزة
املاريناب � -أ�سوان

 4مار�س 2011
� 25إبريل 2011
 7مايو 2011
�أكتوبر 2011

ما�سبريو – القاهرة

� 9أكتوبر 2011

اخل�صو�ص

� 5إبريل 2013

الهجوم علي الكاتدرائية

� 7إبريل 2013

عدد ال�ضحايا

هدم وحرق كني�سة ال�شهيدين
منعه من دخول مقر عمله
حرق وتدمري كني�سة
خالف حول طبيعة مكان هل كني�سة ام ال
وفاة عدد و�إ�صابة عدد �آخر من املتظاهرين
الأقباط
قتل  5مواطنني وجرح و�إ�صابة الع�رشات
هجوم على الكاتدرائية خالل ت�شييع جنازة
�ضحايا اخل�صو�ص

وبالنظر �إيل اجلدول ال�سابق ف�إنه ميكن ت�صنيف احلوادث الطائفية �إىل ثالث
فئات رئي�سية :
الفئة الأويل :املرتبطة بالأفعال الناجتة عن حتويل بع�ض الأماكن �إىل دور العبادة �أو
�أماكن لل�صالة.
الفئة الثانية :املرتبطة بحوادث زواج وطالق وتغيري الدين ويف �أحيان كثرية تكون
�شائعات.
الفئة الثالثة :املرتبطة بعنف �شديد ناجت عن حوادث �شحن �أو �أعمال �إرهابية.
يبدو ال�ش�أن القبطي يف م�رص مت�شابك ًا ومعقد ولكن القراءة املت�أنية لهذه الهموم
جتعل املرء ي�ضع يده علي ما ميكن �أن نطلق عليه «جذور» امل�س�ألة وهي �أمور متت
زراعتها بق�صد �أو بدون ولكنها تنعك�س الآن وت�صبح لها نبت ي�ؤدي �إىل م�شاكل ومتثل
اجلذور عالقة الدولة بالأقباط وكذلك اخلالفات داخل اجلماعة الوطنية القبطية بني
علمانيني ومتدينني و�أي�ضا طبيعة العالقة بني امل�ؤ�س�سات مثل الأزهر والكني�سة كمحدد.
وكان مدخل التناول هنا هو بعد ثورة يوليو باعتبار ا�ستكمال التحرر الوطني وحماولة
لبناء الدولة احلديثة التي كان يجب �أن تقوم على املواطنة.
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1.1الدولة والأقباط:
عقب ثورة يوليو وخالل فرتة حكم الرئي�س عبد النا�رص ات�سمت العالقة بينه
وبني البابا كريل�س باالحرتام والتقدير املتبادل وكان بناء مقر الكاتدرائية يف �شكلها
احلايل بالعبا�سية لكي تكون �أكرب مركز يف ال�رشق الأو�سط و�إفريقيا للم�سيحية
الأرثوذك�سية ومقرا للبابا بدعم من الرئي�س عبد النا�رص �شخ�صيا وبدا ذلك كله مت�سق ًا
مع اخلطاب النا�رصي والثوري الذي كان �شعاره «الدين هلل والوطن للجميع» ،وقد
�ساهمت الدولة بن�صف مليون جنيه وقامت بعملية البناء �رشكات املقاوالت التابعة
للقطاع العام ب�أمر من الرئي�س ،وقام بو�ضع حجر الأ�سا�س بنف�سه .هذا علي اجلانب
ال�سيا�سي �إال �أن زراعة «جذور» امل�شكلة مت بع�ضه يف عهد عبد النا�رص وعلي �سبيل
املثال:
تر�سيخ فكرة تعيني امل�سيحيني امل�رصيني يف جمل�س ال�شعب وكان قبل ذلكيخو�ضون االنتخابات ب�شكل عادي.
�إ�ضافة خانة الديانة يف البطاقة ال�شخ�صية وبع�ض الأوراق الر�سمية الأخرى.اعتبار الدين مادة �أ�سا�سية للنجاح والر�سوب منذ العام الدرا�سي 1957للتعليم قبل اجلامعي.
عدم تويل املواطنني امل�سيحيني �أي وزارات ذات �أهمية عك�س ما قبل ثورةيوليو ،حيث كانوا يتولون رئا�سة الوزراء والربملان.
قرار رئي�س اجلمهورية عام  1967باعتبار الأعياد امل�سيحية لهم فقط ويجوزلهم فقط التغيب دون غريهم كتمييز وا�ضح.
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تويف الرئي�س عبد النا�رص وتويل الرئي�س ال�سادات احلكم وبعد � 5شهور تقريبا
رحل البابا كريل�س تويل البابا �شنودة الثالث يف  14نوفمرب  ،1971ويف بداية الأمر
كانت العالقة جيدة �إال �أنه على خلفية تقرير مت ت�رسيبه ين�سب تاريخيا جلماعات
الإ�سالم ال�سيا�سي يف نهاية مار�س  1972ولكنها ن�سبته للجهات الأمنية كتقرير ر�سمي
يتحدث عن ت�شجيع البابا �شنودة خالل �أحد االجتماعات للم�سيحيني علي الإجناب من
اجل التوازن مع امل�سلمني �سكانيا وكذلك علي �إفقار امل�سلمني ،ومت توزيع هذا التقرير
علي �أو�سع نطاق ،مبا دعا رجال الدين امل�سيحي �إىل عقد اجتماع يف الإ�سكندرية يومي
 17و 18يوليو  1972واتفقوا علي عدة قرارات �أر�سلوها �إىل جمل�س ال�شعب واجلهات
امل�سئولة ،وكان �أهم مطالبهم هي حماية حقوقهم وعقيدتهم و�أنه بدون ذلك ف�أن
«اال�ست�شهاد» �أف�ضل من حياة ذليلة.
ويف  24يوليو  1972دعا الرئي�س ال�سادات �إىل عقد دورة طارئة ملجل�س ال�شعب
يف اغ�سط�س من نف�س العام ،حيث مت �إقرار القانون رقم ( )34ل�سنة  1972ب�ش�أن حماية
الوحدة الوطنية .ورغم �صدور القانون �إال انه يف يوم  6نوفمرب  1972وقعت �أحداث
اخلانكة ،حيث قام املواطنون بتحويل قاعة تابعة جلمعية �إىل كني�سة و�صلوا فيها
وقامت بع�ض اجلماعات املتطرفة التي خرجت من ال�سجن بعد ثورة الت�صحيح ب�إ�شعال
املوقف وهو ما دعا البابا �شنودة �إىل الدعوة �إىل موكب من الق�ساو�سة للذهاب �إىل املقر
املحروق وال�صالة هناك �أي ما كان الثمن ،و« كان من نتيجة �أحداث اخلانكة عام 1972
�أن طلب الرئي�س �أنور ال�سادات باقرتاح �إىل رئي�س جمل�س ال�شعب لت�شكيل جلنة لتق�صي
احلقائق وهي التي عرفت فيما بعد بلجنة «لعطيفي» والتي �أ�صدرت تقرير مازال بعد
 40عام ًا �إىل الآن ميثل ر�صد ًا ميكن �أن تكون منطلق لأي عمل م�ستقبلي عن احلريات
الدينية يف م�رص.
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وخل�صت اللجنة �أهم امل�شاكل التي ت�ؤدي �إىل االحتقان الطائفي
فيما يلي :
الرتخي�ص ب�إقامة الكنائ�س :الحظت اللجنة �أن اخلط الهمايوين الذي �صدر يفعام  1856ومن بعده الئحة ال�رشوط الع�رشة التي �صدرت يف  1934متثالن
قيدا ال تنظيما علي حرية ممار�سة ال�شعائر الدينية.
تراخي�ص الدعوة والإر�شاد  :قامت اللجنة بتوثيق لعدد امل�ساجد واجلمعياتوكذلك الكنائ�س التي تعمل ،وقد وجدوا الكثري من خطابات الكراهية يتم بثها
عرب هذه اجلمعيات واللجان من اجلانبني وغري اخلا�ضعة لأي تنظيم �أو رقابة
ومبا ي�ؤدي �إيل �شيوع خطاب التع�صب.
ن�رش الكتب الدينية :وقد ر�صدت اللجنة عدد كبري من الكتب والتقارير التيتطعن يف الدين الآخر من اجلانبني والتي ال تخ�ضع لأي رقابة وتخالف كل
قوانني الن�رش والطباعة.
وعلي خلفية ذلك التقرير الذي مت �إر�ساله �إىل الرئي�س ال�سادات زار يف يوم واحد
الأزهر واملقر البابوي وحمل معه ر�سالة تدعو للتوقف عن الت�سابق يف بناء دور العبادة
وتوجيه اجلهد �إىل العمل الأهلي وبناء امل�ست�شفيات واملدار�س .دخلت م�رص بعد ذلك
يف حرب �أكتوبر ومما �أ�شاع حالة كبرية من �إعالء الوطنية امل�رصية ون�شوة االنت�صار.
ويف عام  1977تقدم الأزهر ال�رشيف �إىل جمل�س ال�شعب بقانون لإعدام املرتد و�إقامة
احلدود �إال �أنه مت جتميد القانون واالعرتا�ض عليه ملا يثريه من توتر طائفي ،وكان رد
فعل الكني�سة هو �إقامة م�ؤمتر الإ�سكندرية يف  17يناير  1977وناق�ش امل�ؤمتر العديد من
الق�ضايا املهمة املرتبطة بحرية العقيدة و�صدر عنه وثيقة ال تقل �أهمية عن تقرير جلنة
العطيفي .واعترب الأزهر هذا امل�ؤمتر ت�صعيد ًا غري مربر من الأقباط ،وظلت الأمور يف
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ت�صاعد خالل ذلك العام وعام  1978و�صاحب ذلك االعتداء علي الكنائ�س والأديرة
وعلى حمال ال�صاغة وعلى الطلبة امل�سيحيني يف املدن اجلامعية واجلامعات وخ�صو�صا
يف ال�صعيد وكان ذلك مرتبط ًا بتنامي نفوذ الإ�سالم ال�سيا�سي داخل املجتمع امل�رصي
بعد �أن �أطلق ال�سادات لهم احلرية يف العمل الدعوي وال�سيا�سي من �أجل �إحداث توازن
مع التيارات الي�سارية.
وال ميكن ب�أي حال من الأحوال ف�صل ال�رصاع الذي دار بني الرئي�س ال�سادات
والبابا �شنودة الثالث عن زيادة حالة االحتقان بني امل�سلمني وامل�سيحيني فلم تكن
الزاوية احلمراء �سبب ًا ولكنها علي ما يبدو من القراءة يف وثائق تلك املرحلة نتيجة.
وقد ظهر بعد جديد للأزمة مل يكن له �أي مقدمات حينما زار الرئي�س ال�سادات الواليات
املتحدة يف �أغ�سط�س عام  1981ووجد غ�ضب ًا �شديد ًا من امل�رصيني الأقباط املهاجرين
هناك وف�رسه الرئي�س ال�سادات �أنه �ضمن الدور ال�سيا�سي الذي ي�سعي له البابا �شنودة
وعندما عاد ويف � 5سبتمرب �أ�صدر الرئي�س ال�سادات القرار ب�إلغاء قراره ال�سابق عام
 1971بتعيني البابا �شنودة بابا للإ�سكندرية وبطريرك الكرازة املرق�سيه وحدد
�إقامته وت�شكيل جلنة خما�سية من الأ�ساقفة للقيام مبهام البابوية ومبا دعا املجل�س
امللي واملجمع املقد�س لإ�صدار بيان ت�ضامن مع البابا �شنودة الثالث والذي اعترب بطال
يف الدفاع عن حقوق امل�سيحيني  ،و�إزاء ت�صاعد الأزمة بني الرئي�س ال�سادات والبابا
�شنودة الثالث – وميكنني اعتبارها حتولت �إيل �أزمة �شخ�صية -هو نهاية �شهر الع�سل
بني الكني�سة والرئي�س ال�سادات والذي انتهي متاما ب�أن �أ�صدر الرئي�س ال�سادات قرار ًا
بتحديد �إقامة البابا �شنودة الثالث بدير الأنبا ي�شوي بوادي النطرون عام 1981
وتن�سب الروايات املتداولة �إيل الرئي�س ال�سادات مقولة �شهرية مل يعرف مدي دقتها
عن «نتف ذقن البابا �شنودة يف حالة عدم التزامه» ،ورغم قراءة ما قام به الرئي�س
ال�سادات ت�صب يف م�صلحة الوحدة الوطنية فقد �ألغى مثال لفظ «عن�رصي الأمة» و�أن
يكون «عن�رص ًا واحد فقط وكذلك �صادر العديد من ال�صحف واملجالت التي تقوم ببث
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الفتنة وقام بت�شكيل جلنة برئا�سة نائب الرئي�س �آنذاك حممد ح�سني مبارك تقوم علي
«احلفاظ علي الوحدة الوطنية ومقاومة التع�صب والإحلاد» ،رغم هذه القراءة �إال �أنه
يف ظل االحتقان ال�سيا�سي واندفاع الرئي�س �إيل معاداة اجلميع ومهاجمة خ�صومه
ال�سيا�سيني واعتقالهم فكان �أن اعتربت هذه القرارات و�ضمن ال�سياق الذي كانت فيه
علي �أنها ت�صفية ح�سابات ولي�ست �إجراءات وقائية وهنا �أ�شري فقط �إىل التي تكون
معنية ب�شكل مبا�رش بق�ضية الوحدة الوطنية.
جاء الرئي�س حممد ح�سني مبارك �إىل �سدة احلكم علي خلفية اغتيال الرئي�س
ال�سادات من قبل جماعة �إرهابية اخرتقت اجلي�ش ،ورغم التهديد ال�شديد الذي واجه
الدولة �إال �أنه قام بالإفراج و�إلغاء جميع قرارات �سبتمرب التي اتخذها �سلفه ال�سادات
�إال القرار اخلا�ص ب�إعادة البابا �شنودة فلم يتم �إلغا�ؤه �إال يف  3يناير عام  ،1985علي
الرغم من املبادرات الإيجابية املختلفة التي قام بها البابا �شنودة فور تويل الرئي�س
مبارك احلكم و�إال �أنه ظل حمدد الإقامة ،وال �شك �أن طوال فرتة الرئي�س التي ا�ستمرت
 30عاما حتولت العالقة بني الرئي�س والكني�سة والبابا �شنودة �إىل عالقة �أكرث م�ؤ�س�سية
وخ�صو�صا يف بدايتها بعد �أن �أعاد الرئي�س مبارك للكني�سة وللم�سيحيني الثقة يف الدولة
امل�رصية و�أعاد �إنتاج خطاب �سيا�سي رمبا م�ستمر حتى الآن �أن الدولة هي احلامي
الرئي�سي للم�سيحيني رغم �أي غيوم متر هنا �أو هناك وكان �أن �أ�صدر الرئي�س مبارك
قرار باعتبار عيد امليالد املجيد هو �إجازة ر�سمية لكل امل�رصيني ،وبينما زايد املعار�ضون
واعتربوا ذلك ت�أثري لدفع �ضغوط اخلارج ف�أن القراءة املت�أنية تقول �أنه اخلط الرئا�سي
والذي �أن كان بطئ ولكنه مييل نحو م�صلحة الدولة امل�رصية.
ويف ر�أيي �أنه يح�سب للرئي�س مبارك ووفقا ل�شهادة البابا �شنودة �أنه مل يدخل
�أو يقوم ي�شخ�صنة �أي ق�ضايا بينه وبني البابا �شنودة وجنح متاما وبكل ثقة �أن يكون
هو امللج�أ الذي يلج�أ له امل�سيحيون حينما ي�شعرون ب�أي جور علي احلقوق وهنا ال
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�أحتدث عن مبارك ك�شخ�ص ولكن كرجل يدرك حقيقة دوره كرئي�س دولة بحجم م�رص
ويعرف كيف يحمي مواطنيه ،ولكن مثل كل امللفات املهمة خرج ال�ش�أن القبطي من كونه
�ش�أن �سيا�سي �ضمن ملفات الدولة امل�رصية �إىل حتوله بالكامل �إيل �ش�أن �أمني متاما ،فقد
�أ�صبح هناك �ضابط �أمن دولة م�سئول عن االت�صال بالكني�سة بعد �أن كانت البداية هي
اعتماد الرئي�س علي املبعوثني ال�شخ�صيني حلل الأزمات وتقريب ونقل الر�سائل ،وهذا
التحول هو ما جعل الأزمات الطائفية تظل كامنة تبحث فقط عن ب�ؤر لتنفجر فيها ولكن
مازالت جذور الأزمة �ضاربة يف النظام.
وقد تفاقمت �أحداث االعتداء علي امل�سيحيني وكنائ�سهم يف �أواخر عهد الرئي�س
ال�سابق  ،وكان االعتقاد ال�سائد هو �أن هناك عمليات خمططة بع�ضها من جانب اخلارج،
وبع�ضها من جانب النظام نف�سه ،لكي ين�شغل ال�شعب من امل�سيحيني وامل�سلمني بهذه
الأحداث في�سهل حكم م�رص بكل الف�ساد والقهر الذي مثله النظام  ،وكانت احلكومة
و�سلطات الأمن -خا�صة وزير الداخلية -املتهمني الرئي�سيني ،احلكومة ب�سيا�ساتها
املتهمة بالت�آمر ،والأمن املتهم بانحيازه �إىل امل�سلمني �ضد امل�سيحيني .هكذا �أ�صبح
النظام والأمن هدف ًا للم�سيحيني ،كما كانا هدف ًا للم�سلمني لأ�سباب مماثلة ،وهذا هو
ال�سبب يف �شعور ال�شعب كله ب�أن هناك م�ؤامرة عليه من النظام والأمن ،خا�صة بعد
تفجري كني�سة القدي�سني يف الإ�سكندرية ،وظن اجلميع �أن �أ�سباب ال�شقاق بينهم قد
انتهت ب�سقوط النظام و�أ�سنانه الأمنية التي جعلت �أمن ال�شعب �سندا لنظام باط�ش ،بل
كان الأمن مبثابة خمالبه و�أياديه الباط�شة ،بينما بدا مبارك بريئ ًا ،خريا ،حم�سن ًا ،و�أنه
مع ال�شعب لوال فظاعة املحيطني به من رجاله خا�صة يف جمال الأمن.
وبعد �أن تويل املجل�س الع�سكري حكم البالد �سات االرتباك امل�شهد العام يف
م�رص ،لقلة اخلربة ال�سيا�سية لدي قادة املجل�س الع�سكري وعدم ا�شتغالهم بال�سيا�سة،
وتوالت الأحداث الطائفية بداية من هدم وحرق كني�سة ال�شهيدين ب�أطفيح حمافظة
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اجليزة تلتها �أزمة تويل حمافظ قبطي ملحافظة قنا والتي �شهدت �أول حادث لقطع
خطوط ال�سكك احلديد بال�صعيد ،وحرق وتدمري كني�سة مارمينا ب�إمبابة من قبل
جماعات �إ�سالمية مت�شددة ثم �أزمة كني�سة املاريناب ب�أ�سوان والتي ن�ش�أت علي خلفية
تغيري طبيعة املبني  ،انتهاء بالأحداث امل�أ�ساوية للمتظاهرين الأقباط �أمام ما�سبريو
التي كان �ضالع ًا فيها ب�شكل مبا�رش ال�رشطة الع�سكرية  ،واملالحظ يف تلك الأحداث هو
�أن املجل�س الع�سكري ترك زمام الأمور لقوي �إ�سالمية حلل تلك الأزمات ب�إر�سال وفود
ر�سمية علي ر�أ�سها قيادات دينية �إ�سالمية.
بد�أ الرئي�س حممد مر�سي عهده بخطاب طم�أنة للأقباط ويف تقديري �أن
هذا اخلطاب ال يعرب عن حقيقة ر�ؤية �أو قناعة لدي الرئي�س بل هو خوف من فقد
الت�أييد الدويل له وجلماعته يف ظل �أن ال�ش�أن القبطي يقع يف قلب العالقة مع الواليات
املتحدة التي ي�سعي الرئي�س بكل الأ�شكال �إىل طم�أنتها علي اال�ستقرار يف م�رص ،وقد
ظهر التطبيق العملي لذلك اال�سرت�ضاء الذي ميار�سه الرئي�س خالل الأزمة الأخرية
وخ�صو�ص ًا �أن املوقف الر�سمي مت �إعالنه �أو ًال عرب م�ساعد الرئي�س لل�شئون اخلارجية
وباللغة االجنليزية قبل �أن يتعر�ض للهجوم فيقوم بت�صحيح امل�سار و�إر�سال وفد من
�أع�ضاء الفرق الرئا�سي .ولي�ست هذه املرة الأوىل فخالل تهنئة الأقباط بعيدهم كتبت
ال�صفحة العربية جلماعة الإخوان امل�سلمني فتوى بعدم جواز تهنئة الأقباط بعيدهم
وكتبت ال�صفحة الإجنليزية التهنئة بالعيد ،وكذلك حينما �أ�صدر الرئي�س حممد مر�سي
قرار بدعوة الناخبني لالنتخابات ،فقد تزامنت �أيام الت�صويت مع الأعياد امل�سيحية
وهو ما تراجع عنه بعد الهجوم عليه وغري املواعيد قبل �أن يتم وقف العملية االنتخابية
مبوجب حكم ق�ضائي.
ال ميكن ب�أي حال من الأحوال اخراج الأزمة الأخرية وطريقة تعامل الرئي�س
حممد مر�سي وجماعته وفريقه الرئا�سي معها ومع ال�ش�أن القبطي يف م�رص عن جممل
طبيعته وخلفيته ال�سيا�سية والثقافية ،فالرئي�س حممد مر�سي مل يكن يف �أي وقت رجل
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دولة وحتى الآن مل يظهر �أنه يدرك �أنه يقود دولة بحجم م�رص ،فال �شك �أن هناك العديد
من امل�ؤ�س�سات التي تر�سخ دورها ومكانتها يف وجدان امل�رصيني وهي �أركان الدولة
امل�رصية علي مر الع�صور ،ومهما كانت التحفظات على دورها و�أدائها �أو كفاءتها �إال
�أنها تبقي دائما يف وجدان امل�رصيني ولي�س من الغريب �أن ي�صطدم بها جميعا الرئي�س
مر�سي وجماعته ،فال�صدام مع اجلي�ش والأزهر والق�ضاء والكني�سة �أمور ميكن
ر�صدها ب�شكل يوم يف ت�رصيحات امل�سئولني وفريقه الرئا�سي وجماعته� .آخرها البيان
الذي �أ�صدره الدكتور ع�صام احلداد على �صفحته الر�سمية بالفي�س بوك و�أتهم البع�ض
مبهاجمة ال�رشطة من �أ�سطح الكاتدرائية بالعبا�سية وهو ف�ض ًال عن �أنه يعك�س عدم
�إدراك الرئي�س وفريقه لطبيعة دورهم ف�إنه ينزلق بو�ضع م�ؤ�س�سة الرئا�سة وكل الدولة
امل�رصية يف مواجهة مبا�رشة مع الأقباط وهي من املفرت�ض فيها �أن تكون علي م�سافة
واحدة من اجلميع و�أن تكون ملج�أ وح�صن يلج�أ �إليها املواطنني يف الأزمات ال �أن تكون
�سبب يف �أزمة مع مواطنيها.

 .1الأقباط والكني�سة(:)1
واحدة من جذور الأزمة القبطية امل�رصية غري الظاهرة للمتابعني لل�ش�أن القبطي
ترجع �إيل تباين وا�ضح بني القوي العلمانية القبطية وبني الكني�سة كممثل لل�سلطة
الأبوية يف الديانة امل�سيحية ،وقد تنامي الدور الذي تلعبه الكني�سة – غالبا بدون ق�صد
 يف حياة امل�سيحيني االجتماعية عرب الأن�شطة التي تقوم بها الآن ،ومنذ فرتة طويلةبحيث �أ�صبحت وفقا ملا يراه بع�ض العلمانيني الذين يودون االندماج يف املجتمع �أنها
«جيتو» يعمق الأزمة الطائفية والأزمة يف م�رص ومبا يجعلها نوع ًا من العمل العام
البديل عن الذي يجب القيام به يف بوتقة وطنية كاملة وخرجت اخلدمات من جمرد
( )1الق�ضايا الرئي�سية التي متثل مطلب للأقباط:
ال�سيا�سية القانونية االجتماعية  -الثقافية متثيل �أكرب يف احلياة ال�سيا�سية قانون دور العبادة
املوحد�إنهاء التمييز يف التعليم تدري�س التاريخ القبطي �إلغاء خانة الديانة من البطاقة ال�شخ�صية قانون
الأحوال ال�شخ�صية للأقباط ا�ستعادة الأوقاف القبطيةامل�ساواة يف القبول باملعاهد والكليات ن�سبة �أكرب يف
الوظائف القيادية حرية التحول من دين لآخر احرتام ال�شعائر الدينية والأعياد امل�سيحية �إنهاء التمييز
يف الإعالم الر�سمي.
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العالج والتعليم �إيل مرحلة من التنظيم والدمج االجتماعي الكامل ،ورغم جر�أة وحداثة
�أفكار ه�ؤالء ف�إنها تنف�صل عن القاعدة العري�ضة للمواطنني امل�سيحيني .ومتثل �أزمة
قانون الأحوال ال�شخ�صية �إحدى الأزمات الداخلية التي تنعك�س علي الو�ضع واملزاج
العام يف ظل تعقدها وت�شابكها.

 .2الأزهر والكني�سة:
ال�صورة ال�شائعة عن العالقة بني الكني�سة والأزهر تنطلق من مظاهر الوحدة
الوطنية التي �صاحبت ثورة  1919حني كان الق�ساو�سة يلقون اخلطب يف امل�ساجد
وال�شيوخ يف الكنائ�س للرد علي االحتالل الغا�شم مل�رص �إال �إنه يف بع�ض الأحيان كان
توتر العالقة بني امل�ؤ�س�ستني �سببا يف �أزمات مثلما حدث مع (قانون احلدود) كما �سبق
الإ�شارة وهو �أمر رمبا يكون مر�شح للتكرار يف حالة غياب القيادة الواعية مثل ال�شيخ
�أحمد الطيب ،ولكن يف ظل حكم الأخوان امل�سلمني ويف حالة غياب ال�شيخ «الطيب»
فقد تفر�ض الظروف قيادة �أزهرية ت�ؤدي ايل ت�شدد يف التعامل مع القوانني املقرتحة
وخ�صو�صا �أن الأزهر الآن يتمتع ب�سلطات وا�سعة يف الد�ستور.
مبادرة بيت العائلة :يف � 13أكتوبر � 2011أ�صدر الدكتور ع�صام �رشف رئي�س
الوزراء �آنذاك قرار ًا بت�شكيل ما يعرف بـ «بيت العائلة» احلفاظ على الن�سيج االجتماعي
لأبناء م�رص بالتن�سيق مع جميع الهيئات والوزارات املعنية يف الدولة .ويتكون بيت
العائلة امل�رصية من عدد من العلماء امل�سلمني ورجال الكني�سة القبطية وممثلني عن
خمتلف الطوائف امل�سيحية مب�رص وعدد من املفكرين واخلرباء ،ويكون جمل�س �أمناء
برئا�سة ف�ضيلة �شيخ الأزهر وقدا�سة البابا بالتناوب ،ويخت�ص بر�سم ال�سيا�سات
العامة ومتابعة الأن�شطة ،بينما ين�ش�أ جمل�س تنفيذي يخت�ص بتنفيذ ال�سيا�سة العامة
لبيت العائلة .وعلي ما يبدو �أن هذه املبادرة حتتاج �إىل تفعيل و�أن تخرج من �إطار
جل�سات التزاور واملحبة وا�ستكمال الوجاهة االجتماعية اىل تبني قرارات ومقرتحات
جادة.
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 .3ال�سيا�سة والأقباط :
رغم �أن هذه امل�شاكل تبدو يف الأ�سا�س مرتبطة بالدولة امل�رصية� ،إال �أن النظرة
املتعمقة تقول �إنها عابرة للدولة وهي مركبة ومعقدة كطبيعة كل الق�ضايا ال�سيا�سية
التي تتفاعل فيها عوامل خمتلفة فلن ين�سي حتى الآن �أحد �أن الكني�سة امل�رصية لها
موقف مت�شدد من احلج �إىل القد�س يف ظل االحتالل بل وكانت تذهب ايل �أبعد بكثري
من النظام والدولة ويف �صالح حق ال�شعب الفل�سطيني ،ولعل كان ذلك ما يدرجه
البع�ض �ضمن �أ�سباب توتر عالقة البابا �شنودة بالرئي�س ال�سادات ،وكان خالل �أحداث
االنتفا�ضة الفل�سطينية الثانية �إن دعا البابا �شنودة الثالث ايل م�ؤمتر داخل الكاتدرائية
ت�ضامنا مع ال�شعب الفل�سطيني وهو ي�ضيف �إىل املجتمع امل�رصي قوة يف مواجهة
التحديات وخ�صو�صا �إذا كانت من هذا النوع ،وهو لي�س ب�أمر غريب فالبابا �شنودة
�شارك يف حرب فل�سطني ك�ضابط احتياطي.

 .4م�شكلة التعداد :
يبدو عدم �إعالن الدولة امل�رصية عن التعداد احلقيقي للم�سيحيني م�شكلة ذات
ابعاد مت�شابكة ،وتتداخل فيها معايري للأمن القومي مع ثقافة املجتمع ،فبينما ميثل
اخلطاب الر�سمي �أن يف الإعالن عن الرقم احلقيقي نوع ًا من تكري�س الطائفية وبداية
لتق�سيم املجتمع علي هذا الأ�سا�س ومبا قد يزيد من دعوات حتجيم امل�سيحيني يف
الوظائف العامة وفقا لن�سبتهم من �إجمايل ال�سكان ،وكذلك بتحديد كوتة يف الربملان لهم
ف�إن علي اجلانب االخر معرفة العدد احلقيقي للأقباط يف م�رص قد ميثل دافع ًا لإنهاء
خماوف البع�ض من ا�ستغالل البع�ض لهذا الرقم بالقفز علي مكا�سب وان تكون منا�سبة
جيدة للعمل علي دمج �أكرب للم�سيحيني.
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 .5البعد اخلارجي:
كانت ومازالت الأزمات الطائفية يف م�رص دائما ما يكون لها �صدي خارجي
وت�أثرات وتوترات وخ�صو�صا يف العالقات امل�رصية الأمريكية والأوروبية وهي متثل
دائما �إحدى �أهم نقاط النقا�ش بني الأطراف وحمورا �أ�سا�سيا يف العالقات وترتبط
االن باملعونات وبالعالقات ،وقد برز ذلك خ�صو�صا بعد �أحداث احلادي � 11سبتمرب
 2011وبروز ملف احلريات والأقليات الدينية ومثل �أقباط املهجر يف بع�ض الأحيان
ب�ؤر توتر بني الدولة والنظام وبني الأقباط �أنف�سهم �أحيانا .وميثل التقرير ال�سنوي
للحريات الدينية الذي ت�صدره اخلارجية االمريكية ورقة �سيا�سية يتالعب بها اجلميع
مل�صلحتهم� ،إال �أنه وبغ�ض النظر عن تلك التفا�صيل فتبقي �أية حوادث طائفية �أو
�أي م�شاكل تواجه الأقباط لها ت�أثري خارجي �سواء علي م�ستوي االهتمام االعالمي
وال�سيا�سي �أو على م�ستوي الت�أثري يف ال�سيا�سات اخلارجية للدول.
وميكننا القول �إن غالبية الأحداث يف الواقع تبد�أ بخالفات عادية بني مواطنني
عاديني (غ�سيل – معاك�سة فتاة – خالف علي �صوت امليكروفون – هروب فتاة مع
�شاب�...إلخ)� .إال �أن هناك عالقة ميكن ر�صدها بني الكثافة ال�سكانية وبني ت�صاعد
الطائفية وكذلك معدالت الفقر علي �سبيل املثال منطقة اخل�صو�ص ،حيث الكثافة عالية
جدا .وال �شك علي الإطالق �أن يف كل الفنت كان اجلهل واخلرافات عام ًال موجود وهو
امر يت�صاعد يف ظل تردي احلالة العامة للبالد.
ومن املالحظ �أي�ضا �أن غ�ضب ال�شباب خ�صو�صا امل�سيحي �أ�صبح عام ًال م�ساعد
يف ت�صعيد الأمور وهي ال تعرب بال�رضورة عن ميل لعنف طائفي ولكن يف ر�أيي �أنه
انعكا�س لواقع اجتماعي يعاين فيه ال�شباب من التهمي�ش والي�أ�س وانعدام الأمل يف
امل�ستقبل و�أت�صور �أننا مقبلون علي حتلل اجتماعي كامل وتفكك وانفجارات ب�أ�شكال
خمتلفة منها الطائفي ومنها الثوري �أحيانا ومنها املوجه �ضد الدولة.
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كما �أن تراخي الأمن وعدم اجلاهزية للتدخل ال�رسيع يف �أغلب احلاالت وعدم
التطبيق احلازم للقانون قد يكون عامل م�ؤدي ًا �إىل ت�صاعد الأحداث ب�شكل عنيف تكون
ب�سبب ت�أخر الأمن و�أن كان يف بع�ض الأحيان يكون الأمر �أكرب من دوره وخ�صو�ص ًا
يف حاالت تغيري الديانة ،والإعالم ب�شكل عام يلعب دور ًا �سلبي ًا يف ت�ضخيم الأحداث
والأهم هو توجيهيها خارج الإطار ال�صحيح �إىل �إطار طائفي وا�سع وخ�صو�ص ًا �أن
�أغلب الأخبار تقوم على نقل �شائعات لي�ست حقيقية ويتك�شف ذلك يف النهاية.
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ب� .إ�سرتاتيجية مقرتحة للنقا�ش:
مثل �أي عملية �إ�صالح جمتمعي ف�إن الأمر يحتاج �إىل ا�سرتاتيجيات ق�صرية
ومتو�سطة وطويلة الأجل ويبدو امللف الطائفي يف م�رص مت�شابك ومعقد ويحتاج فقط
�إىل الكثري من العمل املتوازي واملتقاطع واملعقد والبد من ت�ضافر اجلهود فيه.
نقطة االنطالق الأ�سا�سية يف احلل من وجهة نظري تبد�أ من الدولة و�إن كانت
ال تنتهي عندها بال�رضورة ،ولكن على الدولة �أن تقوم بدورها يف التنظيم ويف ح�شد
جهود الكافة ملواجهة والق�ضاء على هذه الظاهرة البغي�ضة ،وال يعني ذلك على الإطالق
�أن دور املجتمع املدين �أو القيادات الدينية وال�سيا�سية غري مهم ولكنه يجب �أن يعمل
يف �إطار حتميه وترعاه الدولة وم�ؤ�س�ساتها .ويجب متهيدا لأي عمل �أن نتفق على
امل�صارحة الكاملة واملكا�شفة باحلقائق مهما كانت �صعبة �أو موجعة ،وال يبدو على
الإطالق �أن احلل هو جمرد �إ�صدار قوانني لدور العبادة وال معاجلة نظام التعليم فقط
ولكن الأمر �أكرث تعقيدا.

 .1الفر�ص املتاحة للحل:
 .1-1مناخ احلرية – و�إن كان منفلت ًا -بعد يناير ومبا يجعل امكانية ت�شجيع
الأقباط يف العمل واالندماج يف احلياة ال�سيا�سية وخ�صو�ص ًا يف ظل ت�صاعد
الفرز ال�سيا�سي بني مع�سكري الدولة املدنية والإ�سالميني  ،ومبا ميكنهم من
ملء امل�ساحات اخلالية يف املع�سكر املدين والتي تقوم بالأ�سا�س علي فكرة
املواطنة.
 .2-1ميثل وجود جماعة الإخوان امل�سلمني يف احلكم الآن فر�صة لتحقيق اخرتاق
يف ال�ش�أن القبطي ،فاجلماعة التي حتاول �أن تقدم نف�سها يف احلكم علي �أنها
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البديل املعتدل للإ�سالم ال�سيا�سي مقارنة باملت�شددين من اجلماعات الأخرى
ميكنها العمل مع مكتب الإر�شاد وجمل�س �شوري اجلماعة للو�صول �إيل
�صيغ توافقية حول الق�ضايا ب�شكل �سل�س وبلجان ت�ضم رجا ًال من الوطنيني
امل�رصيني لتو�صيل ذلك اخلطاب �إيل قيادات اجلماعة ،ف�إن كانوا هم ميلكون
اخلطاب الذي يحاولون �أن يكون متوازن ًا ومعتد ًال ف�إنهم يحتاجون �إيل
من ي�أخذ بيدهم ليتحول ذلك اخلطاب �إيل �أفعال ميثل ذلك املدخل وب�شكل
�سيا�سي �أي�ضا ،فتحقيق �أي تقدم ولو حمدود ًا يف هذا امللف يعطي طم�أنة
لقطاع عري�ض من امل�رصيني الذي يحتاجهم الرئي�س الآن لتو�سيع قاعدة
م�ؤيديه ولتح�سني �صورة اجلماعة.
 .3-1امل�ؤ�س�ستان الدينيتان يف م�رص علي ر�أ�سهما قيادات قوية وقادرة علي املبادرة
والعمل �سويا وهما من خلفيات ثقافية واجتماعية منفتحة.

 .2التحديات:
 .1-2امل�شكلة الأ�سا�سية هنا هي �أن حاالت الهياج اجلماهريي غالب ًا ما تكون عرب
عدد كبري من الفاعلني ي�صعب حتديد الفاعل الرئي�سي فيهم وبالتايل يجب �أن
يتم التعامل جنائيا وقانونيا مع هذه احلوادث خارج �إطار الأفعال الفردية
ونقلها �إىل خانة ال�شغب اجلماعي والتي ي�صبح فيها جميع الفاعلني �أ�صليني،
ومبا يجعل البحث عن فاعل لتقدميه للعدالة �أمر م�ستحي ًال عملي ًا ومما يجعل
البع�ض ي�ستقوون بكرثتهم و�إفالتهم من العقاب لتنفيذ خمططات �رشيرة.
 .2-2الإعالم خ�صو�صا الديني علي اجلانبني يقوم ببث دعاوي قد تكون يف �أحيان
كثرية غري خمالفة للقانون �أو ميثاق ال�رشف الإعالمي ب�شكل مبا�رش ولكنها
تنطوي على حتري�ض �شديد �سواء من �أجل مكا�سب �سيا�سية للبع�ض �أو من
�أجل ترويج وجناح ويظهر التحدي �أن �أية قرارات ب�إغالق �أو حما�سبة مثل
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هذه القنوات قد يتم ا�ستغالله يف ظل هذا املناخ على �أنه قمع للحريات حتى
لو كانت منفلتة.
� .3-2شعور اجلانب امل�سلم الر�سمي وغري الر�سمي ب�أن امللف القبطي هو �إحدى
�أوراق ال�ضغط اخلارجي ،وهو ما �سيزيد يف ظل وجودهم يف احلكم.
 .4-2ثقافة الإنرتنت والنقل ال�رسيع وغري الدقيق للمعلومات ومبا ميثل فتيل دائم ًا
لال�شتعال.

 .3التو�صيات ق�صرية الأجل:
 .1-3تفعيل مبادرة بيت العائلة وت�شجيع جل�سات التعارف الديني بني امل�سلمني
وامل�سيحيني علي م�ستويات خمتلفة وخ�صو�صا علي م�ستوي الإعالم ومن
خالل بيت العائلة ونقل التجربة  zاملحافظات على �أن تقوم املبادرة بتو�سيع
الأن�شطة داخل مراكز ال�شباب وبالتعاون مع اجلمعيات لت�صبح �أن�شطة
عملية �أكرث منها اجتماعات تقبيل اللحي وتناول الطعام.
 .2-3تبادل املع�سكرات امل�شرتكة بني امل�ساجد والكنائ�س وب�شكل مكثف لتغيري
ال�صورة املرت�سخة لدى الأطفال واملراهقني عن الأ�ساطري املوجودة داخل
الكني�سة.
 .3-3ت�شكيل فرقة للتدخل ال�رسيع تن�ضم جمموعات خمتلفة من اجلانبني وتعمل
مثل فرق الطوارئ وتنتقل �إىل ب�ؤر الأحداث فور الإعالن عن وقوعها وقبل
تفاقمها وتتوىل التهدئة ونقل املعلومات وال�صور احلقيقية فورا �إىل العامل
والإعالم.
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 .4-3ال�ضغط من كل الأطراف علي تطبيق القانون ب�رصامة �أي ما كان املخطئ
دون اعتبار لديانته.
 .5-3يتويل املجتمع املدين وبالتن�سيق مع �شخ�صيات �سيا�سية ب�إن�شاء مر�صد يتويل
�إ�صدار تقارير يومية عن الإعالم وممار�سات موظفي الدولة الطائفية.
 .6-3هناك غياب لأية «�أبحاث علمية» عن الظاهرة وامل�شاكل التي تواجه الدولة
واملجتمع وهو �أمر مفهوم عندما كان ال�ش�أن القبطي �ش�أن �أمني خال�ص،
وكما �إن البحث العلمي كذلك يف �أغلبه� ،أما الآن ف�إن م�رص حتتاج �إىل درا�سات
اجتماعية جادة عن كافة الظواهر املرتبط بحرية العقيدة وممار�سة ال�شعائر
الدينية و�أو�ضاع الأقليات.
� .7-3إ�صدار قانون �أو ميثاق �رشف �إعالمي يتناول ق�ضايا حرية العقيدة ب�شكل
منف�صل.
� .8-3إعداد درا�سات �سو�سيولوجي( )2عن واقع الدين كما يعي�شه النا�س ولي�س كما
هو من�صو�ص عليه يف الكتب ال�سماوية وحتى يتمكن من يت�صدي للتخطيط
االجتماعي واالقت�صادي وال�سيا�سي مع التعامل مع �إدراك النا�س للدين
وتعاملهم معه ولي�س الدين كما يجب �أن يكون.
� .9-3رسعة البت يف التحقيقات التي جتريها النيابة العامة حول الأحداث الطائفية
وتقدمي الفاعلني واملحر�ضني عليها �إيل املحاكمات اجلنائية  ،وذلك لإعمال
مبد�أ �سيادة القانون علي اجلميع.
( )2هو العلم الذي يدر�س املجتمعات والقوانني التي حتكم تطوره وتغريه .ترجع �أ�صول علم االجتماع
لع�صور قدمية ففى اليونان حاول دميقريط�س وار�سطو وافالطون ولوكريتيو�س تف�سري�أ�سباب التغريات
االجتماعية ،والقوى التي حترك حياة النا�س و�أ�صل الدولة والقانون وال�سيا�سة..
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 .4التو�صيات طويلة الأجل:
تعمل هذه احلزمة من التو�صيات علي ا�ستئ�صال هذا املر�ض متام ًا من جذوره.
 .1-4تنفيذ تو�صيات جلنة العطيفي كاملة.
 .2-4ت�شديد العقوبات يف القانون اجلنائي علي املحر�ضني.
� .3-4إعداد قائمة مب�شاريع القوانني املقرتحة للحد من املمار�سات الطائفية
ولإقرتاح ودرا�سة كل م�شاريع القوانني والقرارات التي حتقق امل�ساواة
ومنع التمييز .ويتم ذلك بلجنة ت�ضم خرباء قانونيني و�سيا�سيني وممثلني
مل�ؤ�س�سات الدينية الر�سمية.
 .4-4ت�شكيل جلنة «فنية» من خرباء التعليم تتويل مراجعة كل املناهج يف جميع
املراحل وحذف �أية درو�س حتث علي العنف الطائفي ،كما تتويل اعداد
برامج تدريبية للمعلمني للتعرف على املمار�سات الرتبوية ال�صحيحة للحد
من الطائفية.
 .5-4فتح دور العبادة للجميع بدء ًا من االطفال يف املدار�س واجلامعات حتي
ينك�رس هاج�س اخلوف والرتقب من الآخر ويكون ذلك من �ضمن مهام
وزارتي الرتبية والتعليم والتعليم العايل ،كما ن�شجع �إن�شاء متاحف لكل
الأديان يحمل �صبغة م�رصية يكون مزار ًا للكل(.)3
� .6-4إعادة توجيه اخلطاب الديني من �سواء من اجلانبني (الأزهر– الكني�سة)
ليكون �أكرث ت�ساحما جتاه الآخر وب�شكل يتفق مع حرية االعتقاد واملواثيق
الدولية(.)4
( )3هذه التو�صية تقدمت بها الدكتورة ب�سمة مو�سي يف احللقة النقا�شية التي �أجرتها املجموعة املتحدة
ملناق�شة التقرير ،.وذكرت �أن الهند تقوم فيها وزارة التعليم بعمل زيارات للأطفال �إىل جميع دور العبادة،
كذلك وجود �أمكان خم�ص�صة لل�صالة للجميع يف مطارات كاجنلرتا وا�ستكتلندا.
( )4هذه التو�صية تقدم بها امل�شاركون يف احللقة النقا�شية التي �أجرتها املجموعة املتحدة ملناق�شة التقرير
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ثانياً :تقارير بعثات تق�صي احلقائق
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التقرير الأول
�أحداث اخل�صو�ص والكاتدرائية
�إعداد� :سعيد عبد امل�سيح املحامي
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أوال :تقرير عن �أحداث اخل�صو�ص بالقليوبية
� ً
 .1حمافظة القليوبية:
هي �إحدى حمافظات م�رص وعا�صمتها بنها ،وتقع حمافظة القليوبية مبنطقة
�رشق النيل عند ر�أ�س الدلتا ويحدها من اجلنوب حمافظتا القاهرة واجليزة و�شما ًال
حم���اف���ظ���ت���ا ال���دق���ه���ل���ي���ة وال���غ���رب���ي���ة
و��شرق�� ًا حم��اف��ظ��ة ال�رشقية وغربا
حمافظة املنوفية.
ت��ع��ت�بر حم���اف���ظ���ة ال��ق��ل��ي��وب��ي��ة
امل����ح����اف����ظ����ة ال����ث����ال����ث����ة يف �إق����ل����ي����م
«ال���ق���اه���رة ال���ك�ب�رى» ب��الإ���ض��اف��ة �إىل
حمافظتي القاهرة واجليزة.
ت�����ض��م ال��ق��ل��ي��وب��ي��ة  9م��راك��ز،
وم��دي��ن��ة اخل�����ص��و���ص ت��ق��ع يف اجل��ه��ة
اجلنوبية ال�رشقية منها ،ويحدها من
ال�شمال قرية �رسياقو�س ومن اجلنوب
والغرب الكتلة احل�رضية للقاهرة .وتقع �رشق الطريق الإقليمي الزراعي «القاهرة _
�شبني القناطر» وغرب خط ال�سكة احلديد الرابط بني القاهرة ومدن �رشق الدلتا .
كانت اخل�صو�ص �إحدى القرى الزراعية ولكنها حتولت يف ب�ضع �سنوات قليلة
�إيل مدينة �سكنية (ع�شوائية) ذات �شوارع �ضيقة و�أبراج �سكنية ،يبلغ عدد �سكان تلك
املدينه ح�سب �آخر �إح�صائية عام  2008ما يزيد على  2.5مليون ن�سمة الأغلبية من
39

امل�سلمني  -وبها �أي�ضا �أعداد كبرية من امل�سيحيني يقدرون بنحو ثلث عدد ال�سكان،
واملنطقة بها عدد كبري من امل�ساجد والكنائ�س ،كما ت�ضم جمموعة من ال�رشكات الكربى
وامل�صانع مثل «م�رص للبرتول  -برتو جا�س – القاهرة لتكرير البرتول  -التعاون
للبرتول � -رشكة �شينى للخزف وال�صيني � -رشكة الن�رص ل�صناعة الزجاج (يا�سني
�سابقا)  -حمطة مياه القاهرة» ،ورغم وجود تلك ال�صناعات �إال �أن املنطقة يغيب عنها
الإ���ش�راف ال��ك��ام��ل للدولة
م����ث����ل����ه����ا م������ث������ل ب����اق����ي
ال��ع�����ش��وائ��ي��ات م���ن نق�ص
اخل��دم��ات الأ�سا�سية ،كما
�أنه يرتفع بها ن�سبة الأمية
وال��ف��ق��ر وال��ب��ط��ال��ة ،ووفقا
لل�شكل رق��م ( )2تعد من
�أكرث املدن من حيث الكثافة
ال�����س��ك��ان��ي��ة يف امل��ح��اف��ظ��ة،
ومما يجعلها تربة خ�صبة للفتنة الطائفية ،وتعد الرتكيبة ال�سكانية الأقرب �إىل القبليات
والع�صبيات ،ف�أغلب الكتلة ال�سكانية من حمافظات ال�صعيد مثل (�أ�سيوط � -سوهاج
– املنيا) فالأغلبية تربطهم �صالت القرابة �أو الن�سب وامل�صاهرة �أو من ذات بلد
املولد ،مما يغزي ثقافة الثائر والرغبة يف االنتقام وال�سيما �أن بع�ض العائالت امل�سيحية
باخل�صو�ص قد هاجرت �إليها برغبتها �أو مت تهجريها ق�رسا مبعرفة الأمن من �صعيد
م�رص هروبا من �أح��داث طائفية �سابقة تعر�ضوا لها يف موطنهم الأ�صلي ،وتكبدوا
فيها اخل�سائر يف الأرواح واملمتلكات فكانت منطقه اخل�صو�ص قبل �إ�صابتها بالطائفية
م�لاذ ًا �آمن ًا لكل من ذاق م��رارة الطائفية ،هذه الفئة من امل�سيحيني يقابلون الت�شدد
بالت�شدد ويردون العنف بالعنف امل�ضاد ويكمن اخلطر يف فتنه اخل�صو�ص وتوابعها
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كونها الأقرب �إىل حرب ال�شوارع وتعد بادرة حلرب �أهليه قادمة �إن مل يتدخل العقالء
من �أبناء هذا الوطن لوقف نزيف الدم امل�رصي.

 .1خلفية الأحداث:
تالحظ يف الفرتة الأخرية مبنطقة اخل�صو�ص ظهور جتمعات من البلطجية
واملت�شددين من منطقة “ النوره” ب�شارع يوجد خلف كني�سة مارى جرج�س يتعر�ضون
بالتحر�ش لل�سيدات والفتيات وبالأخ�ص امل�سيحيات مما حدا مبحامى يدعى ا�سكندر
�سمري (�سبق له الرت�شح لع�ضوية جمل�س ال�شعب عام  )2010باالت�صال برئي�س مباحث
اخل�صو�ص الذي وعد بتطبيق القانون والقب�ض على ه�ؤالء البلطجية املتحر�شني وقبل
الأحداث بيومني وبالقرب من منزل عائلة (ا�سكندر) �شوهد بع�ض ه�ؤالء البلطجيةمع
�شخ�ص يدعى “ ر�.أ “ و�شخ�ص يدعى “م�.أ” وخمرب بق�سم �رشطة اخل�صو�ص للو�صول
�إىل حل مل�شكلة حتر�ش ال�شباب امل�سلم بالفتيات امل�سيحيات احتدم النقا�ش فيما بينهم
مما حدا باملخرب لإطالق النار نحو عائلة ا�سكندر لرتهيبه.

 .2ت�صاعد الأحداث:
يوم اجلمعة املوافق اخلام�س من �إبريل عام  2013ن�شبت م�شاجرة بني مواطن
م�سيحي و�آخر م�سلم ،على �إثر خلفية قدمية (منذ �أربعة �شهور) فقد قام املواطن امل�سلم
بالتعر�ض ل�سيدة م�سيحية وهى �أخت «ن�سيم فاروق» الذي ُحرق بيته يف الأحداث
 وزوجة �أخيه للتحر�ش �أثناء عودتهم للمنزل ،وتزامن ذلك مع قيام جمموعة منالأطفال قد قاموا بر�سم �صليب معكوف  -عالمة النازية -على جدران املعهد الديني
الأزهري الكائن �أمام منزل عائله «ا�سكندر» وقد �أحاط هذا الر�سم كتابه بطالء احمر
اللون لتلك الأ�سماء (�صالح � -أحمد  -م�صطفى  -بطه) ،على �أثر تلك امل�شاجرة التي
بد�أت بني «ن�سيم فاروق» و�آخرين ب�سبب �أخت الأول توافد البلطجية حاملني البنادق
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الآلية والطبنجات واخلرطو�ش من منطقة «النورة» لالعتداء على عائلة « ن�سيم» وقاموا
بح�صار منزلهم ،و�أطلقوا وابال من الأعرية النارية على منزيل عائلة «ن�سيم» وعائلة
«ا�سكندر» الذين اختبئوا يف منازلهم و�أغلقوا الأبواب وقاموا ب�إلقاء الطوب من �أعلى
�سطح املنزل كما �أطلق �أحد الأفراد من �إحدى العائلتني بع�ض الأعرية النارية من �رشفه
املنزل يف الهواء تارة للرتهيب وتارة �أخرى يف اجتاه ال�شارع كلما اقرتب البلطجية من
اقتحام منزلهم و�أثناء تبادل للنريان(.)5
�أثناء امل�شاجرة بني عائلتي «ن�سيم» و«ا�سكندر» فى اجلانب امل�سيحي وبع�ض
املت�شددين «يف اجلانب امل�سلم» �صعد �أحد ال�شيوخ ملنرب م�سجد نور الهدى النبوى
التابع للجمعية ال�رشعية مبدينة اخل�صو�ص مبحافظة القليوبية بالنداء والتحري�ض
م�ستخدما مكرب ال�صوت «امليكرفون» ،وطلب يف ندائه من امل�سلمني التوجه �إىل منزل
عائلة �إ�سكندر حلماية امل�سلمني ،وللرد على ر�سم ال�صليب علي حائط املعهد ف�أحت�شد
امل�سلمون من املنطقة ومن خارجها وبد�أ امل�سيحيون يتجمعون �أمام الكني�سة حلمايتها.
بعد هذا النداء الذي �أطلقه (�أحد ال�شيوخ) مبا�رشه متكنت عائلة �إ�سكندر بالكامل من
الهروب حتت غطاء الأعرية النارية التي اطلقوها يف الهواء تاركني منزلهم وبعد مرور
()5
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القتلي وامل�صابون واخل�سائر:
 حممد حممود حممد  18عاما  -قتل خط�أ  -اثر دخول وخروج طلق نارى رقبته .ويتبادلالأهاىل فى اخل�صو�ص االتهامات حول من الذى قتل هذا ال�شاب بني عائلة ن�سيم و�إ�سكندر
وبني البلطجية باملنطقة.
 حممد جري�ش – �إ�صابة  -قطعي بالفخذ الأمين �أثر دخول وخروج الطلق النارى. حممد اجلندي -وهو خال امل�صاب املذكور �سابقا بعد ذهابه لالطمئنان عليه – جرح قطعييف اليد.
 �أ�صيب �شخ�ص �آخر نتيجه القاء احلجارة  ،وغري معروف اال�سم. تدمري منزل عائلة �إ�سكندر بالكامل و�رسقة حمتوياته. تدمري �صيديلة الدكتور «مرق�ص». تدمري �صيدلية الدكتور «ا�سحاق». -تدمري م�صنع مالب�س.

دقائق قليله تزايدت الأعداد املتواجدة �أمام منزل عائلة ا�سكندر ،وقد قام عدد من
البلطجية من داخل اخل�صو�ص وخارجها حيث �شوهدت �سيارات ن�صف نقل ودراجات
بخاريه ي�ستقلها ملثمون يحملون الأ�سلحة النارية (بنادق الآلية) وقام ه�ؤالء باقتحام
منزل عائله ا�سكندر و�رسقة حمتوياته وتك�سريه و�إ�شعال النريان به ،وباملخازن
املتواجدة �أ�سفل املنزل ،وما بها من بال�ستيك ،وقاموا بحرق �سيارتني كانتا يف اجلراج
و�أحرقوا �صيدليتني مل�سيحيني وم�صنع مالب�س.
و�أثناء الأحداث قام �شخ�ص يدعى (�ص�.أ) ومعه جمموعه من امللثمني م�ستغال
حاله الهياج بتك�سري زجاج و�شبابيك الكني�سة ،وقام ب�إلقاء املولوتوف عليها لإحراقها
كونه كان مت�أزم ًا من تلك الكني�سة ب�سبب �أ�صوات الرتانيم العالية  ،وقد �سبق لهذا
ال�شخ�ص حترير عدة حما�رض و�شكاوى �ضد تلك الكني�سة الإجنيلية لت�رضره من
ارتفاع �أ�صوت الرتانيم ،وقد �سنحت له الفر�صة للتخل�ص من الكني�سة وتزامن مع
تلك الأحداث توجه امل�سيحيون من �أبناء املنطقة �إىل كني�سة ماري جرج�س حلمايتها من
االعتداء وهى التى تبعد عن موقع الأحداث م�سافة ال تتجاوز  500مرت .وقد �أ�سفرت
تلك الأحداث الطائفية مبدينة اخل�صو�ص عن مقتل  6مواطنني م�سيحيني لي�س لهم
عالقة الأحداث فهم لي�سوا من عائلتى «ا�سكندر  /ن�سيم» فمنهم من كان عائد �إىل
منزله بعد انتهاء عمله ومنهم من كان ب�صحبه خطيبته.
جتددت اال�شتباكات باخل�صو�ص لليوم الثاين على التوايل ،دون �سبب وا�ضح،
لكنها فى تلك املرة كانت بني الأمن وال�شباب القبطي ،بعد �أن قام املت�شددون ب�إطالق
اخلرطو�ش على كني�سة ماري جرج�س مما ت�سبب يف قيام ال�شباب ب�إلقاء الطوب وقيام
الأمن ب�إلقاء القنابل امل�سيلة للدموع عليهم  .وامتدت الأحداث �إيل اليوم الثالث واملوافق
الأحد � 7إبريل وفى امل�ساء خرجت م�سرية �شعبية جابت �شوارع اخل�صو�ص تندد
بالأحداث وتهتف «م�سلم م�سيحي �أيد واحده» يف ذات الوقت توافد عدد من الأ�شخا�ص
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ب�شارع ال�صفا بالقرب من الكني�سة ومعهم زجاجات ومولوتوف يردد البع�ض �أنهم
م�سحيني قد جتمعوا من منطقه عني �شم�س وعزبة النخل واملرج والنوره والزرايب
ومناطق �أخرى قريبة من منطقة اخل�صو�ص وقاموا ب�إحراق مقهى وحمم�صة
لأحد امل�سلمني والتي كان يعتليها �أ�شخا�ص م�سلمون لإطالق �أعريه اخلرطو�ش على
امل�سيحيني ،وعلى الرغم من ذلك قامت تلك التجمعات حاملي املولوتوف ب�إلقاء بع�ضها
على منازل م�سيحيني فى مقابل املقهى وتبادل اجلانبان الرتا�شق بزجاجات البنزين ومل
يتدخل الأمن مطلقا وترك �ساحة معارك الفتنة لت�شتعل و�أخذ موقف املراقب واملتفرج،
وجتمع عدد من امل�سلمني مب�سجد �صالح الدين الكائن ب�شارع ال�صفا حاملني اال�سلحة،
وفى متام ال�ساعة الثانية من �صباح اليوم التايل هاجمت قوات الأمن امل�سجد و�ألقت
القب�ض علي املتواجدين بداخله وبحوزتهم �أ�سلحة نارية وزجاجات مولوتوف .ويقول
عمدة اخل�صو�ص احلاج  /عمر ح�سانني «كان هناك �أ�شخا�ص يحملون الأ�سلحة النارية
الآلية «قنا�صة» لي�سوا من مدينة اخل�صو�ص» ،وقد تردد من بع�ض �أهاىل اخل�صو�ص
�أن ه�ؤالء القنا�صة لي�سوا م�رصيني.

 .3االعتداء على املقر البابوي (الكاتدرائية) الأول �أثناء ت�شيع
جثامني �ضحايا اخل�صو�ص:
بعد االنتهاء مبا�رشة من ت�رشيح جثث الأقباط �ضحايا فتنة اخل�صو�ص قرر
الأهايل �أن تقام �صالة اجلنازة باملقر البابوي بالكاتدرائية الكربى بالعبا�سية ،وقد
احت�شد فيها �أعداد كبرية من الأقباط �أهايل ال�ضحايا وامل�صابني وغريهم من مناطق
عديدة قدموا �إيل الكني�سة متعاطفني مع �أهايل ال�ضحايا ،ف�ضال عن م�شاركة عدد كبري
من امل�سلمني املعتدلني والذين يتعاطفون مع �إخوانهم الأقباط يف كل حادث طائفي
يتعر�ضون له ،وقد غاب عن �صالة اجلنازة البابا توا�رضو�س.
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وردد م�شيعو جثامني ال�ضحايا الهتافات مناه�ضة للنظام احلاكمة وجماعة
االخوان امل�سلمون .و�أثناء خروج اجلثامني من باب الكاتدرائيه حدث ا�شتباك بي
م�شيعي اجلنازة وبني بع�ض �أهايل املنطقة ،وت�ضاربت الروايات فالرواية ،الأوىل تقول
�أن امل�شاركني يف اجلنازة فوجئوا مبنعهم من اخلروج عرب الهجوم علي املوكب اجلنائزي
من بع�ض البلطجية الذين �أتوا من ال�شارعني املقابلني للباب الرئي�سى للكاتدرائية
يطلقون باجتاه املوكب اجلنائزى طلقات اخلرطو�ش وقنابل املولتوف واحلجاره ففر
�أهاىل ال�ضحايا حاملني النعو�ش هاربني باجلثامني وتبقى عدد كبري ما يقرب من �ألفى
�شخ�ص حما�رصين داخل الكاتدرائية ينهال عليهم �أعرية طلقات اخلرطو�ش وزجاجات
البنزين (املولوتوف) من البلطجية املتواجدين �أمام الباب الرئي�سى والذين قاموا
بتدمري كامريات املراقبة يف الكاتدرائية حتي ال يتم التعرف عليهم.
وتقول الرواية الأخرى �أن امل�شاركني يف اجلنازة قاموا بتك�سري وحرق بع�ض
ال�سيارات مبا دعا �أهايل املنطقة ملواجهتهم و�أن بع�ض ال�شباب الغا�ضب هو من ت�صدي
لذلك الفعل و�أن املقبو�ض عليهم من �أهايل املنطقة كانوا يحاولون الدفاع عن ممتلكاتهم.
وا�ستمرت اال�شتباكات من ال�ساعة الثانية ظهر ًا حتى العا�رشة م�ساء مبا يقرب من ثماين
�ساعات اعتداء مت�صلة يف ظل حماولة من ال�رشطة لل�سيطرة علي هذه اال�شتباكات(.)6

 .4امل�سريات ال�شعبية والطالبية:
نظمت جمموعة من القوى الوطنية م�سريات تندد ب�أحداث الفتنة باخل�صو�ص
واالعتداء على الكاتدرائية  -احتاد �شباب ما�سبريوا واملركز امل�رصى للتنمية وحقوق
(� )6أ�سفرت تلك اال�شتباكات عند حميط الكاتدرائية عن :
وفاة حمرو�س حنا �إبراهيم تادر�س –  30عام ًا.م�سجل خطر – �سقط مبنور �أحد املنازل املجاورة للكاتدرائية وكان يعتليها ل�رضب الأقباطف�ض ًال عن عدد  66م�صاب �أغلبهم من الأقباط.ف�ضال عن م�صابني �آخرين � -أعداد كبرية  -ب�إ�صابات طفيفة مت ا�سعافهم بداخل �سياراتالإ�سعاف املتواجدة يف حميط الكني�سة
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الإن�سان وغريها ،كما نظم الع�رشات من طالب جامعة عني �شم�س ،م�سرية انطلقت من
حرم اجلامعة باجتاه مقر الكاتدرائية املرق�سية بالعبا�سية ،تندي ًدا باال�شتباكات التي
وقعت يف حميطها و�أدت �إىل مقتل اثنني ،و�شجب �أحداث العنف الطائفي يف اخل�صو�ص
والتي �أ�سفرت عن �سقوط  6قتلى ،ورفع الطالب الفتات م�ؤيدة للوحدة الوطنية بني
امل�سلمني وامل�سحيني ومناه�ضة للنظام احلاكم ،و�شاركت فى تلك الوقفة حركات 6
�إبريل ،اجلبهة الدميقراطية ،الثوريني اال�شرتاكيني ،رابطة الطالب الليرباليني ،وطالب
حزب الد�ستور ،حركة �أحرار عني �شم�س ،حركة طالب م�رص القوية.

� .5شهود العيان يف �أحداث اخل�صو�ص:
ال�شيخ ح�سن �سيد (�شيخ املعهد الأزهرى باخل�صو�ص)  :رف�ض ما �أ�شيععن ر�سم �صلبان على جدران املعهد الأزهرى ،قائ ًال« :ال �أحد يقدر �أن ميد
يده على املعهد الأزهرى واملعهد يقوم بحمايته الأزهريون» ،و�أكد ال�شيخ
ح�سن وجود خالف قدمي بني العائلتني ،حيث قام �أحد ال�شباب مبعاك�سة فتاة
م�سيحية ،ولكن من �سماهم بـ«�أع�ضاء الفتنة»� ،أ�شعلوا املو�ضوع من جديد،
م�ؤكد ًا �أنه خالف عادى ،وقد ك�شف ال�شيخ �أن هناك م�سجلني جنائيني ،دخلوا
اخل�صو�ص ،و�أ�شعلوا الفتنة ،و�أطلقوا النار على اجلانبني ،ليزيدوا من ت�أجج
املوقف ،م�ؤكد ًا �أنها املرة الأوىل التى ت�شتعل الفتنة الطائفية فى «اخل�صو�ص»،
مو�ضح ًا �أن �أى م�شكلة فى «اخل�صو�ص» تنتهى من خالل اجلل�سات العرفية
ووال يتدخل �أحد من اخلارج فيها ،حتى الأمن نف�سه.
�شهادة القم�ص �رسيال يونان (راعى كني�سة ماري جرج�س باخل�صو�ص) :وقد كان يقف �أمام الكني�سة يطالب الأقباط املتجمهرين بالرحيل فى �سالم،
لإتاحة امل�ساحة لل�رشطة فى حل الأزمة �-أكد القم�ص� :أن منطقة اخل�صو�ص
�إحدى املناطق امللتهبة طائفي ًا؛ لأنها مليئة م�سيحيني وم�سلمني جاءوا من
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بلدان عدة ،حمملني وم�شحونني مب�شاكل طائفية �أخرى فى بلدانهم ،منها
«�أ�سيوط واملنيا والزاوية احلمراء» ،م�ؤكد ًا �أن امل�شكلة التى حدثت لي�س لها �أى
بعد طائفى ،و�أنها م�شاكل حتدث ب�شكل يومى فى املناطق الع�شوائية ،م�شري ًا
�إىل وجود خطة لدفع الأحداث �إىل الطائفية والدخول فى الأزمة م�ؤكد ًا �أنها
جمرد م�شادات بني م�سلم مت�شدد وم�سيحى ،على خلفية م�شاحنة قدمية ،ومع
تطور امل�شكلة� ،سقط امل�سلم قتي ًال ،وم�شري ًا �إىل �أن الو�ضع هنا يقع حتت طائلة
القانون ،ليحا�سب ذلك املواطن القبطى «م�سلم م ّوت م�سيحى� ،أو م�سيحى
م ّوت م�سلم ،القانون البد �أن ي�أخذ جمراه �أو اجلل�سات العرفية»  ،وك�شف
القم�ص (�رسيال) عن تدخل جهات رف�ض الت�رصيح عنها ،فى الأحداث التى
اندلعت عند الكني�سة ،باخل�صو�ص والتى نتج عنها �سقوط العديد من الأقباط
وامل�سلمني ،م�ؤكد ًا �أن هناك ملثمني ب�أ�سلحة متطورة وعدد ًا من القنا�صة،
اعتلوا الأ�سطح ،واغتالوا الأقباط الأربعة �أمام الكني�سة ،وا�ستند الق�س �إىل ما
جاء بالتقرير الطبى ال�رشعى لي�ؤكد وجود قنا�صة حيث �إن �أغلب حاالت الوفاه
كانت ب�إ�صابة الأعرية النارية ملناطق الر�أ�س والقلب ،م�شري ًا �إىل �أن امللثمني
امل�سلحني الذين جاءوا فى ثالث �سيارات ،وا�ستخدموا الأ�سلحة املتطورة
فى اغتيال الأقباط �أمام الكني�سة ،ي�ساعدهم العديد من الإ�سالميني املت�شددين
من خالل �رضب املولوتوف واخلرطو�ش ،وحرق الكني�سة املعمودية عالوة
على ال�سيارات املوجودة على جانبى الطريق ،وال�شوارع واملحالت ،قائ ًال:
«ليه كل ده ع�شان خناقة غري طائفية ،وقال القم�ص «�رسيال» منذ � 30سنة
ولدينا فرد �أمن من «الداخلية» على الكني�سة ،وال نري مثل ذلك علي امل�ساجد
وذلك �أكرب دليل على عدم قدرة �أو رغبة امل�سيحيني فى االعتداء على امل�ساجد؛
احرتام ًا وتقدي�س ًا ملقد�سات الغري ،م�ؤكد ًا �أنه ال يجب القيام مبثل ذلك الفعل
 م�شري ًا �إىل ا�شتعال الأمور مرة �أخرى بعد �أن هد�أت -وكان امل�سيحيونيقومون بتنظيف املنطقة املحيطة بالكني�سة ،م�شري ًا �إىل جتدد اال�شتباكات بعد
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�أحداث الكاتدرائية ،الفت ًا �إىل وجود دعم مادى كبري للم�شاركني فى الأحداث،
م�ست�شهد ًا بحجم طلقات الر�صا�ص التى �أطلقت على الكني�سة ،والتى تقدر
ب�أكرث من  2000طلقة  -ثمن الطلقة ال يقل �سعرها فى ال�سوق ال�سوداء عن 20
جنيه ًا تقريبا -والتى ال ي�ستطيع �أهل اخل�صو�ص الفقراء حتمل تلك النفقات،
م�ؤكد ًا معرفته ب�شخ�صيات معينة ممولة للفتنة ،نرف�ض الإعالن عنهم الآن،
وانتقد القم�ص �رسيال حماولة اقتحام امل�سلمني ملنزل الأب يعقوب ،م�ؤكد ًا
�أن امل�سحيني ما زالوا ميار�سون �ضبط النف�س وموت �أحد الآباء يخرجهم عن
�شعورهم ،وهو ما يريدونه حتى يثبتوا �أن الأقباط من بد�أوا باالعتداء ،م�شري ًا
�إىل قيام �أحد امللتحني ب�إطالق النار على الكني�سة ملدة �سبع �ساعات متوا�صلة،
ونفى القم�ص «�رسيال» ا�ستخدام الكني�سة لأى �سالح ،خالل اال�شتباكات
للدفاع عن نف�سها ،م�شري ًا �إىل وجود درع ب�رشية من �شباب الكني�سة حولها،
بجانب الدرع من العمارات املجاورة التى يقطنها الأقباط بالكامل.
قبطى يدعى امني قال« :فى ال�سابعة من م�ساء ليلة اجلمعة ،ظهر عدد كبريمن امل�سلمني و�أطلقوا الأعرية النارية على امل�سيحيني من نهاية ال�شارع ،و�سط
انقطاع الكهرباء ،وبد�أوا فى �أطالق النار فى الظالم» .م�شري ًا �إىل خوف
ال�رشطة وتراجعها ،لت�سمح للم�سلمني -على حد تعبريه -بالعودة و�رضب
الطلقات النارية املتالحقة ،قائ ًال «�أحلقت امل�صفحة بقوات ال�رشطة بعد
مطالبتنا ب�إخالء املكان ،وهو ما �سمح لهم بفر�صة �أخرى حلرق بيوت الأقباط
التى جتاورهم ،و�إطالق الر�صا�ص احلى من �رشفات املنازل املجاوره».
وطالب «�أمني» بعودة اجلي�ش لل�شارع ،حلمايتهم بعد ف�شل الإخوان ،ح�سب
تعبريه ،متهم ًا جريانه امل�سلمني ب�إطالق النار الذى كان من �رشفات منازل
امل�سلمني.
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قبطى يدعى ب�شوى :ي�ؤكد �أن الذين قاموا بتلك الأعمال ال هم من امل�سلمني والمن امل�سيحيني ،وال فرق بني منزل امل�سيحى وال امل�سلم حني ا�شتعلت احلرائق
باملنازل ،و�أ�شار �إىل املقهى الذى حرق بالكامل ،م�ؤكد ًا �أنه مل�سلم ،ويبقى و�سط
امل�سيحيني ،وال يف�صل بينهم رغم ما يحدث �إال خطوات ،م�شدد ًا �أن الفتنة ال
تفرق بني م�سيحى وم�سلم ،قائ ًال« :البيوت قدام بع�ضها والنار كان ا�شتعلت
بها كلها».
�شخ�ص يدعى «�شحاتة يو�سف»  :الذى قرر ب�أن «احلكومة لي�س لها �أىدور فى اخل�صو�ص ،وهما عارفني كوي�س امل�سئولني عن الأحداث» ،مطالب ًا
بنزول اجلي�ش ،ويعرب بتجهم وجهه ،عن حجم ال�شحن فى منطقة عزبة النخل
واخل�صو�ص ،وما مدى خطورته ومدى الت�أجج الطائفى هناك ،متوقع ًا تطور
الأمور والو�صول حلرب �أهلية باملنطقة.
�سيدة م�سلمة تدعى «�أم �أ�رشف» جنلها �ضمن املقبو�ض عليهم بالأحداث،قالت« :عمرنا ما كان يف فرق بني امل�سيحى وامل�سلم ،وكلنا عاي�شني مع بع�ضنا»،
م�ؤكدة �أن جنلها كان فى البلد ،واتهام الأقباط له ظلم بينّ  ،ومل يكن يعرف
�شيئ ًا عن الأحداث ،نافية امتالك امل�سلمني ل�سالح ا�ستخدموه �ضد الأقباط،
قائلة« :الأقباط طفوا النور وال�رضب كان ب�شكل ع�شوائى وقتل عدد منهم من
على الأ�سوار ،وامل�سلمني مل ي�صلوا للكني�سة ،ليعتدوا عليهم».
�أحمد �إبراهيم الطوخى ،ع�ضو جمعية «�أن�صار ال�سنة» باخل�صو�ص :قرربداية �أى حادث بني امل�سلمني وامل�سيحيني ،يبقى بدايته ت�رسع من الأقباط فى
�إطالق الر�صا�ص ،م�ؤكد ًا �أن الطالب حممد حممود الذى �سقط قتي ًال فى بداية
الأزمة �أ�صيب فى ر�أ�سه من اخللف� ،أثناء هربه بعد رفع جاره القبطى ال�سالح
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النارى عليه ،قائ ًال« :الفتنة بد�أت مع ظهور ال�سالح  ،ومن �أخرجه يعلم متاما
�أنه لن يحا�سب» و�أ�شار «الطوخى» �إىل �صورة البابا �شنودة التى تتو�سط
مدخل ال�شارع ،قائ ًال :نحن نعي�ش فى �سالم مع امل�سيحيني منذ فرتة ومل نعتد
عليهم ،والدليل� ،صورهم معلقة فى كل مكان ومل من�سها ب�سوء ،وهاجم الأمن
حمم ًال �إياه جزء ًا من م�سئولية الأحداث؛ لأنه كان من املفرت�ض �أن يفر�ض
طوقا �أمنية علي املنطقة ؛ حتى ال ي�أتى �أحد من خارج املنطقة؛ ولكن ترك
ال�ساحة للخارجني وامل�سجلني وعدد كبري من امل�سلحني قاموا ب�إطالق النار
على اجلانبني .و�أكد «الطوخى» على املوافقة للجلو�س مع الأقباط للو�صول
حلل و�سط ير�ضى جميع الأطراف ويحقن الدماء ،مطالب ًا بعدم كيل ال�رشطة
مبكيالني ،كما اقتحمت امل�سجد وقاموا بتفتي�شه  ،عليها دخول الكني�سة
وتفتي�شها .و�شهد «الطوخى» ب�أن ال�رشطة �رضبت امل�سجد باخلرطو�ش
وقنابل الغاز ،ولدينا بالداخل م�صاحف حمرتقة ،حرقها الن�صارى �أمام
الكني�سة ،ودن�س اجلنود امل�سجد ب�أحذيتهم ،وتطاولوا على امل�صلني بال�سباب
وال�رضب و�سب الدين ،ومت القب�ض على عدد من ال�شباب ،وحتدى الطوخى
قدرة تلك القوات على فعل تلك الأفعال امل�شينة مع الكني�سة كما فعلوها فى
امل�سجد ،من ك�رس بابه ب�أقدامهم واقتحامه ،.و�شهد «الطوخى» بوجود خالف
قدمي بني عائلتني ب�سبب معاك�سة فتاة م�سيحية كان وراء الفتنة وقع عدد منهم
من على الأ�سوار ،وامل�سلمني مل ي�صلوا للكني�سة ،ليعتدوا عليهم».
جورج عبد ال�سيد (�أحد �سكان املنطقة)  :الأمن غري متواجد هنا ودوره تقريباخمتفى ،فال نرى �أفراد ال�رشطة �إال فى الأعياد �أمام الكنائ�س حلمايتها� ،أما
غري ذلك فال يتواجدون ،وظهر يوم الأزمة مل ت�صل قوات الأمن �إال بعد خم�س
�ساعات من اال�شتباكات ،وبعد وفاة �أحد الأ�شخا�ص وي�ضيف «جورج» �أغلب
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�سكان املنطقة يعملون بالتجارة ،ويقومون ب�رشاء �أ�سلحة حلماية �أنف�سهم،
ولي�س لالجتار بها وعن ال�سالح الذى ظهر فى اال�شتباكات الأخرية بني
م�سلمني و�أقباط� ،أو�ضح «جورج» �أنهم ال يعرفون م�صدره ،وال من �أين �أتى
به املواطنون وبهذا الكم ،متهما �أجهزة الأمن بامل�سئولية عن احلادث لعدم
تدخلها فى حماولة ف�ض اال�شتباك وحماية �أى طرف من الأطراف.
هانى لطفى (�أحد �سكان املنطقة) :وقد �شهد ب�أن الأمن جزءا من امل�سئوليةفيما وقع من ا�شتباكات بني م�سلمني و�أقباط باخل�صو�ص ،م�ؤكدا �أن ت�أخرهم
فى الو�صول بعد وقوع اال�شتباكات زاد من حدتها� ،إ�ضافة �إىل �أنه مل ي�ستطع
ال�سيطرة على املوقف بعد ذلك ،وعن هوية املواطنني الذين ا�ستخدموا الأ�سلحة
النارية فى اال�شتباكات �أكد �أنهم غري معروفني ،و�أن وقت اال�شتباكات جاء
الر�صا�ص من كل اجتاه ،ف�أ�صبح غري معروف من يوجهه ،وعن نوعية
اال�سلحة التي مت ا�ستخدامها قال �إنها بد�أت من امل�سد�سات و�صوال لأ�سلحة
ت�شبه �أ�سلحة القنا�صة.

 .6دور الأمن :
مل يتدخل الأمن �إال بعد � 48ساعة تقريبا وبعد �أن زاد عدد ال�ضحايا والقتلي.
فقد تراخت يد الأمن منذ بدايه الأحداث فى القب�ض على من �أطلق الأعرية النارية من
عائلة �إ�سكندر و�إلقاء القب�ض على من قتل ال�شاب امل�سلم كما ترك الأمن من قام بحرق
الكني�سة املعمدانية «الإجنيليه» حتى االنتهاء من حرقها متاما وذهبوا فى �أمان ،وفى
اليوم التاىل والتى جتددت فيه اال�شتباكات فقد ،كان عدد من القيادات الأمنية مبحاقظة
القليوبية يحاولون �رصف �شباب الأقباط املتجمهر �أمام الكني�سة و�إعادة ن�رش القوات
حول الكني�سة و�إبعاد امل�سلمني من املنطقة؛ لتنفيذ اتفاق التهدئة مع كبار العائالت
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وحتاوروا معهم وتعهدوا لهم ب�أن الكني�سة فى حماية رجال ال�رشطة وخالل ذلك ر�صد
رجال املباحث حمل البع�ض للأ�سلحة النارية و�ضبط مع البع�ض الآخر جوال ممتلئ
بزجاجات املولوتوف وطلبوا من كبار املنطقة ال�سيطرة عليهم ،وت�سليمهم لل�رشطة ،ويف
�أثناء ذلك حاولوا االحتكاك بتلك القيادات الأمنية ،وقاموا ب�إطالق طلقات اخلرطو�ش
عليهم من مناطق عالية؛ الأمر الذى دفع قوات الأمن املركزى �إىل �إطالق القنابل امل�سيلة
للدموع لتفريقهم ،وحتولت املنطقة مرة �أخرى �ساحة حرب بني الأقباط وال�رشطة،
و�أ�صيب �ضابط بطلقة خرطو�ش ومت نقله على �إثرها �إىل م�ست�شفى اخل�صو�ص لتلقى
العالج� ،إ�ضافة �إىل �إ�صابة جمند وتوا�صل �أجهزة الأمن ال�سيطرة على املوقف.

 .7حتقيقات النيابة يف �أحداث اخل�صو�ص:
�أ�سفرت حتقيقات النيابة عن اتهام  13م�سلما ارتكبوا �أحداث العنف و�إ�شعال
احلرائق خالل الأحداث  ،ف�ضال عن الت�سبب فى وفاة  5م�سيحيني ،ومل تثبت التحقيقات
واقعة حرق �أحد ال�شباب امل�سيحيني بالبنزين عن طريق �سكب البنزين على ر�أ�سه
 ،و�إمنا تبني �أنه �أ�صيب ب�إحدى زجاجات املولوتوف امل�شتعلة .كما تبني �أن من بني
املتهمني الذين تقرر حب�سهم  5من امل�سجلني خطر ،و�سبق اتهامهم يف ق�ضايا �رشوع
فى قتل وحيازة خمدرات و�إحداث عاهة وحيازة �أ�سلحة و�رضب ،حيث واجهت النيابة
املتهمني بتحريات املباحث وكذلك بع�ض مقاطع الفيديو امل�سجلة من كامريات الكني�سة
وبع�ض املقاطع التي �صورها بع�ض املواطنني من الطرفني وا�ستعانت بها ال�رشطة
لتحديد املتهمني .كذلك تبني من التحقيقات �أن �أفراد عائلة «�إ�سكندر» هم �رشارة
الأحداث الأوىل لإطالق الأعرية النارية على املتواجدين �أمام منزلهم بجوار �سور املعهد
الديني ،ومت القب�ض عليهم بعد �أن قاموا بت�سليم �أنف�سهم لل�رشطة .وقد قرر قا�ضي
املعار�ضات مبحكمة اخلانكة اجلزئية جتديد حب�س  17متهما من امل�سلمني والأقباط
 15يوما على ذمة التحقيقات ،وذلك يف �أحداث ال�شغب واال�شتباكات �أمام كني�سة ماري
جرج�س باخل�صو�ص ،بعد �أن وجهت النيابة العامة للمتهمني تهم البلطجة وا�ستعمال
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العنف وحيازة �أ�سلحة بدون ترخي�ص وتكدير الأمن العام و�إثارة الذعر بني املواطنني،
و�إ�شعال نار الفتنة� ،إىل جانب تهم القتل وال�رشوع يف القتل.
وعن االعتداء على الكاتدرائية فقد قررت النيابة حب�س  10متهمني ملدة � 4أيام
على ذمة التحقيقات ،بتهم البلطجة والتجمهر والإتالف العمدي للممتلكات العامة
واخلا�صة واالعتداء على دور العبادة وحيازة �أ�سلحة نارية وذخائر دون ترخي�ص
وحيازة مولوتوف ومفرقعات .و�أرج�أت النيابة مناق�شة املتهمني يف تهمة قتل حمرو�س
حنا �إبراهيم حلني اكتمال الأدلة وحتريات املباحث حول مرتكب اجلرمية .و�أكدت
التحريات و�شهود العيان �أن ال�ضحية الثانية �أحمد �سيد ،فارق احلياة �إثر �سقوطه من
�أعلى الكني�سة �أثناء حماولته �رسقة الكامريا( .)7
ووفقا لأقوال املتهمني �أنهم تواجدوا بالكني�سة حل�ضور ال�صالة على جثامني
�ضحايا �أحداث اخل�صو�ص و�أنهم ذهبوا لت�شييع اجلنازة ودفن ال�ضحايا ،وعندما عرفوا
بحدوث ا�شتباكات بني عدد من �أهايل منطقة العبا�سية وجمموعة من ال�شباب امل�سيحي
الغا�ضب توجهوا للكني�سة مل�شاهدة مايحدث يف حميط الكاتدرائية من ا�شتباكات،
()7

املتهمون امل�سيحيون:
 �شادي �سامي يعقوب � 29سنة عاطل رميون �شحاتة عبدامل�سيح � 30سنة عاطل نبيل كرم � 33سنة عاطل مايكل مرق�ص �إبراهيم هارب من �أحكام ق�ضائيةاملتهمون امل�سلمون:
 عرفة عبدالغني �إبراهيم� 34 ،سنة ،م�سجل �شقي خطر يف  16ق�ضية من بينها ق�ضايا �رسقاتبالإكراه
 عماد عطية� 27 ،سنة �سبق اتهامه يف  8ق�ضايا من بينها �رضب وخمدرات و�رسقة م�ساكن ح�سن مر�سي �سيد � 32سنة �سبق �ضبطه يف ق�ضايا خمدرات و�سالح ومطلوب التنفيذ عليه �أحمد عالء الدين ح�سني و ُعرث بحوزته على فرد خرطو�ش ح�سني �سمري ح�سن عيد � 33سنة م�سجل خطر �سبق اتهامه يف  20ق�ضية و�سبق اعتقالهجنائيا.
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و�أثناء وقوفهم �أمام الكني�سة تعر�ضوا لل�رضب و�أ�صيبوا ب�إ�صابات �سطحية ب�سبب
تبادل الر�شق باحلجارة وزجاجات املولوتوف .و�أنكر املتهمون ا�شرتاكهم يف الأحداث،
و�أكدوا �أنهم غادروا الكني�سة عندما بد�أت ال�رشطة ا�ستخدام قنابل الغاز امل�سيل
للدموع يف ف�ض اال�شتباكات .فيما قال  3من املتهمني امل�سلمني يف حتقيقات النيابة �إنهم
فوجئوا بحدوث اال�شتباكات �أثناء عودتهم من عملهم ،و�أنهم وقفوا ملتابعة ما يحدث
يف حميط الكني�سة حتي ا�ستخدمت قوات الأمن املركزي قنابل الغاز فا�ضطروا للذهاب
�إىل منازلهم مبنطقة الوايلي ،كما قال  3متهمني م�سلمني �آخرين �إنهم مل يتواجدوا يف
حميط الكاتدرائية وقت اال�شتباكات و�أنهم عرفوا بها من خالل م�شاهدة التليفزيون،
و�أن ال�رشطة �ألقت القب�ض عليهم بحجة �أنهم م�سجلون خطر.

 .8موقف الأطراف الر�سمية:
موقف الأزهر ال�رشيف :فى اليوم الثاين للأزمة املوافق ال�سبت � 6إبرايل� 2013أوفدت م�شيخة الأزهر وفد ًا برئا�سة م�ست�شار �شيخ الأزهر الدكتور
حممود عزب ملوقع الأحداث باخل�صو�ص والتقت براعى كني�سه ماري
جرج�س ،واتفق الطرفان على �رضورة توحيد خطاب الت�سامح من خالل
املنابر و�رضورة توفري الأمن الالزم للكني�سة و�أن ترعى م�ؤ�س�سه «بيت
العائله» التحقيقات فى وقائع االعتداء التى �شهدتها اخل�صو�ص ومل تخرج
املبادرة عن �إطار اللقاء  ،كما ح�رض هذا اللقاء عدد من ممثلى بع�ض الأحزاب
ال�سيا�سية وكبار العائالت باخل�صو�ص ورغم �صدق م�شاعر اجلميع وات�ضاح
�أنهم على درجة كبرية من الوعى لرف�ضهم ثقافة العنف والأفكار الطائفية �إال
�أن تلك الأفكار لي�س لها من يتبناها ،فهى مل تخرج للنور بل �سمعت �أ�صوات
لدوى �إطالق الأعرية النارية على التواىل جمهولة امل�صدر مبحيط الكني�سة بعد
مغادرة وفد الأزهر للكني�سة مما �آثار الرعب والفزع لل�سكان املحيطني مببنى
الكني�سة باختالف ديانتهم ومل ينتج عن ذلك �أية �إ�صابات.
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موقف رئا�سة اجلمهورية� :أعربت رئا�سة اجلمهورية عن �إدانتها للأحداثالتي وقعت مبدينة اخل�صو�ص يف حمافظة القليوبية و�أكدت ت�صديها بكل حزم
ملحاوالت �إ�شعال الفتنة الطائفية ،كما �أعربت عن موا�ساتها لأ�رس ال�ضحايا.
و�أ�صدرت رئا�سة اجلمهورية بيانا م�ساء اليوم التايل للأحداث( ،)8وعن
�أحداث الكاتدرائية وح�سبما �أفاد البيان ال�صادر عن مكتب الدكتور «ع�صام
احلداد»م�ساعد رئي�س اجلمهورية للعالقات اخلارجية والتعاون الدويل ،ف�إن
بداية �أحداث الكاتدرائية كانت حينما قام امل�شيعون خالل جنازة الأقباط الذين
قتلوا يف �أحداث اخل�صو�ص بتحطيم وتخريب ال�سيارات التي كانت موجودة
ب�شارع رم�سي�س يف حميط الكاتدرائية بالعبا�سية ،فرد عليهم �سكان املنطقة
املجاورة للكاتدرائية باحلجارة .كما �أو�ضح البيان ر�صد �أفراد يحملون
�أ�سلحة حية ومولوتوف وحجارة فوق �سطح الكاتدرائية ،الأمر الذي دفع
ال�رشطة للتدخل لف�ض اال�شتباكات با�ستخدام الغاز امل�سيل للدموع ،م�ؤك ًدا �أن
التحقيقات جارية لك�شف هوية املتورطني يف �أحداث اخل�صو�ص والكاتدرائية،
و�أن ال�رشطة التزمت �ضبط النف�س خالل التعامل مع الأحداث .و�أكد البيان
رف�ض م�ؤ�س�سة الرئا�سة امل�رصية الكامل للعنف بجميع �أ�شكاله ،وحتت �أي
ذريعة ،م�ش ًريا �إىل �أن جميع امل�رصيني هم مواطنون يجب �أن يتمتعوا بجميع
احلقوق ومت�ساوون �أمام القانون ،و�أن الرئا�سة لن ت�سمح ب�أية حماوالت
( )8ن�ص البيان كالتايل «تابعت رئا�سة اجلمهورية الأحداث املُ�ؤ�سفة التي �شهدتها مدينة «اخل�صو�ص»
مبحافظة القليوبية يوم اجلمعة � 5إبريل ،وما �أ�سفرت عنه من وقوع �ضحايا وم�صابني ،و�إذ تُعرب رئا�سة
ُ
اجلمهورية عن خال�ص التعازي واملوا�ساة لأ�رس ال�ضحايا وامل�صابني  ،ف�إنها ُت�ؤكد رف�ضها التام لأي عمل
ي�ستهدفُ وحدة ومتا�سك املُجتمع امل�رصي ،والت�صدي بكل حزم ملحاوالت �إ�شعال الفتنة الطائفية بني
�أبناء �شعب م�رص م�سلمني وم�سيحيني.
وتنا�شد رئا�سة اجلمهورية جميع املُواطنني احرتام القانون ،واالبتعاد عن �أية �أعمال مت�س �أمن وا�ستقرار
البالد ،وعدم االلتفات لل�شائعات املغر�ضة .وتتابع الرئا�سة التحقيقات التي تبا�رشها النيابة العامة
للوقوف على الأ�سباب احلقيقية وراء اندالع هذه الأحداث»
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لتق�سيم الأمة� ،أو حتر�ض على الفتنة� ،أو الوقيعة بني امل�رصيني ،و�أنها تبذل
كل ما يف و�سعها لتحقيق �سيادة القانون وتقدمي املتورطني للمحاكمة.
موقف جمل�س (ال�شورى) :عقد جمل�س ال�شورى جل�سة خا�صة ملناق�شة�أحداث اخل�صو�ص والكاتدرائية برئا�سة الدكتور �أحمد فهمي الذي بد�أ
اجلل�سة مبناق�شة �أحداث مدينة اخل�صو�ص امل�أ�ساوية وما حدث �أمام
الكاتدرائية املرق�سية بالعبا�سية و�سقوط ال�ضحايا وامل�صابني ،وكان قد �سبق
اجلل�سة اجتماع جلنة الدفاع والأمن القومي تقدم عدد من الأع�ضاء لعقد
جل�سة طارئة ،حتدث النائب القبطي املعني ممدوح رمزي وقال �أن « البلد متر
مبرحلة خطرية يجب �أن تعالج باحلكمة واملو�ضوعية ويجب �أن نهد�أ لأنه يف
حالة الهدوء �سيكون ال�صواب حليف ًا ،وطالب «رمزي» املجل�س ب�رسعة ت�شكيل
جلنة تق�صى حقائق لبحث الأحداث وطالب الدكتور «�أحمد فهمي» ب�رضورة
خماطبة جهاز املخابرات للتحقيق يف الأمر ،وابدي رمزي �آ�سفة من تكرار
الوقائع امل�شابهة للفتنة التي حدثت يف اخل�صو�ص وتوابعها �أمام الكاتدرائية،
وقال النائب املعني �إن االعتقادات الدينية هي عالقة بني اخلالق واملخلوق فما
يحدث يف م�رص يرجع لغياب ال�ضمائر وعدم تغليب امل�صلحة العامة للوطن.
النائب ع�صام العريان رئي�س الهيئة الربملانية حلزب احلرية والعدالة تقدم
بخال�ص تعازيه للإخوة امل�سيحيني يف م�صابهم ،و�أكد على فكرة الوقيعة
التي �أ�شار �إليها النائب ممدوح رمزي ،و�أ�ضاف «العريان» �أن العنا�رص التي
حتاول الوقيعة بني امل�رصيني �سوف تف�شل كما ف�شل اللورد كرومر يف الوقيعة
بني امل�رصيني من قبل �إبان االحتالل  ،ويجب الك�شف عن املتورطني يف هذه
الأحداث وحما�سبة من مل يجمع الأدلة وطم�س احلقائق عن ال�شعب امل�رصي
وفى النهاية يقدم جمرمون م�ؤجرون بدون �أدلة كاملة ويح�صلون على
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الرباءات يف م�سل�سل الرباءات ال�شهري ،ودعا «العريان» امل�ؤ�س�سات الدينية
(قبطية و�إ�سالمية) بدورها لعودة ن�سيج الوطن يف االمتزاج و�أن يقوم الإعالم
بدوره لك�شف احلقائق بدال من �إثارة الفنت .وقد ت�سببت كلمة الدكتور �صفوت
عبد الغنى ع�ضو جمل�س ال�شورى عن حزب البناء والتنمية بتلك اجلل�سة التى
دارت حول �أحداث اخل�صو�ص والعبا�سية يف �أزمة �شديدة مع النواب الأقباط
باملجل�س ،حيث نا�شد يف كلمته الكني�سة لتهدئة ال�شباب القبطي ومنعه من
الت�شدد ،لأن الت�شدد لدى الأقباط قد يقابله ت�شدد من اجلهة الأخرى ،وطالب
«عبد الغنى» القوى ال�سيا�سية ب�أال تخلط ال�سيا�سة بالدين ،لأن توظيف احلدث
�سيا�سيا خط�أ وخطيئة وجرمية .و�أثارت الكلمة غ�ضب النواب الأقباط ،الذين
طالبوا بالرد على ما قاله الدكتور �صفوت عبد الغنى ،و�أمام عدم �إعطائهم
الكلمة قام عدد منهم باالن�سحاب من اجلل�سة.
وقد هاجم النواب الأقباط وان�ضم �إليهم نواب الأحزاب املدنية النريان
على وزارة الداخلية واحلكومة وحملوها دم القتلى وامل�صابني الذين �سقطوا �أمام
الكاتدرائية يف العبا�سية عقب ا�شتباكات بني امل�سلمني وامل�سيحيني ،وطالب النواب
ب�إقالة اللواء حممد �إبراهيم وزير الداخلية وثار النائب هيال �سيال�سى ممثل حزب
امل�رصيني الأحرار وهدد باالن�سحاب من اجلل�سة ب�سبب عدم ح�ضور رئي�س جمل�س
الوزراء ووزير الداخلية للإجابة عن ت�سا�ؤالت النواب فى الأحداث ،وخرج من اجلل�سة
وخرج خلفه النائب فريدى البيا�ضى و�أح�رضه مرة �أخرى و�أثناه عن االن�سحاب.
و�أكدت النائبة القبطية �سوزى عدىل نا�شد �أن ال�سبب فى الفتنة التى حدثت هو غياب
الأمن وهذه الفتنة هى التى ت�شعل الفتيل الذى �سوف يفجر الوطن ،وانتقدت ب�شدة عدم
ح�ضور وزير الداخلية وت�ساءلت ملاذا مل يح�رض لن�ساءله ماذا فعلت لت�أمني الكاتدرائية
كمكان مقد�س ،وهذه �سابقة تاريخية �أن يتم التعدى علي الرمز الدينى .وا�ستنكر النائب
الوفدى م�صطفى حمودة وكيل املجل�س ت�رصف احلكومة جتاه الكارثة وت�رصفها
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املرتاخى ،وت�ساءل �أين وزير الداخلية؟ �أين رئي�س جمل�س الوزراء؟ ،وملاذا دائما نتهم
الطرف الثالث ..نتهم املجهول!! ….وقالت النائبة نيلي �إميل ثابت منعا للتكرار نريد
رد ًا على ت�سا�ؤل واحد �أين وزير الداخلية؟
موقف الكني�سه الأرثوزك�سية :البابا توا�رضو�س بابا الإ�سكندرية وبطريكالكرازة املرق�سية مل يرت�أ�س �صالة قدا�س اجلنازة ل�ضحايا اخل�صو�ص بل
اعتكف بدير الأنبا ب�شوى بوادى النطرون لل�صالة �أثناء الأحداث وحتى
م�ساء الأحد التاىل للأحداث .ودعا «توا�رضو�س» عرب قناة ف�ضائية «النهار»
جميع امل�سئولني التخاذ مواقف واقعية و�رسيعة ب�ش�أن �أحداث الأقباط
الأخرية ،م�شريا �إىل �أن التجاوزات الأمنية مرفو�ضة ،لأنها تخرج م�رص
من دائرة حقوق الإن�سان والقانون .وو�صف “البابا” القانون امل�رصى
بـ «النائم» وغري الفعال ،قائال« :عقدنا جل�سة �صلح بني امل�سلمني والأقباط
مبنطقة اخل�صو�ص» حتى ي�ستطيع �أهاىل املنطقة العي�ش فى �أمان �إىل حدما،
وبعد ع�رشة �أيام من احلادث دعا توا�رضو�س ل�رضورة �أن يتخذ امل�س�ؤولون
فى م�رص «مواقف واقعية» ،ال�سيما �أن بعد مرور ع�رشة �أيام على الأحداث ال
توجد نتائج ،م�ؤك ًدا �أن هذا ي�س ّبب � ً
إحباطا وحزنًا �شدي ًدا فى �صفوف الأقباط.
و�أ�ضاف البابا �أن «الأقباط يعانون من م�شكالت عديدة ،مثل �أزمة بناء
الكنائ�س ،والقانون الرخو ال�ضعيف الذى ال ي�سود على اجلميع ،والتمييز
الذى يوجد فى مواقع متعددة بالدولة على �أ�سا�س الدين» ،وقال � ً
أي�ضا «ما
يهمنى �شخ�ص ًّيا هو �صورة م�رص ،لأنه بعد �أحداث اخل�صو�ص جاء االعتداء
على الكاتدرائية واملقر البابوى ،وهى �أقدم و�أكرب كني�سة فى ال�رشق ،وهذا
يحط من �صورة م�رص �أمام العامل ،وي�ؤ ّثر �سل ًبا على االقت�صاد واملعونات
وال�سياحة وترتيب م�رص عامل ًّيا مبا لها من ح�ضارة قوية ،وي�ضعها فى م�صاف
الدول البعيدة عن القانون وحقوق الإن�سان ،وهذا م�ؤمل ىل ك�إن�سان م�رصى،
لأنى �أحب م�رص ،و�أحب الإن�سان امل�رصى �سواء م�سل ًما �أو م�سيح ًّيا» ،وحول
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جل�سة ال�صلح التى عقدت باخل�صو�ص وقيام الأمن بالقب�ض على عدد من
�شباب الأقباط فى �أحداث الكاتدرائية ،قال «البابا»�« :أرف�ض التجاوزات
والتوازنات الأمنية ،لأنها �ستخرجنا خارج دائرة القانون ،ويجب البعد عن
هذه املعاجلات اخلاطئة».
و�أكد« :البابا» ال نن�سى �أن املناطق مثل اخل�صو�ص ال تعالج �سوى بال�صلح ،وما دام
القانون نائ ًما فماذا �سنفعل ،هذا مطلوب حتى يعي�ش النا�س الذين يبحثون عن
قوت يومهم ،فلي�س �أمامنا طريق �آخر حتى نرفع العناء عن املواطن امل�سكني،
لي�ستطيع �أن يخرج من منزله بعد حالة الفزع التى عا�شها فى ظل غياب الأمن
والقانون» .وقد التقى «البابا» جمموعة من �أع�ضاء جمل�س ال�شوري ،متثل
بع�ض الأحزاب والتيار املدنى ،ذهبوا لتقدمي واجب العزاء بكل حمبة فى
ال�شهداء الذين �سقطوا فى �أحداث اخل�صو�ص والكاتدرائية ،وقال «البابا»
�رصيحا ،ال جمامالت فيه ،وتط ّرقنا �إىل نقاط كثرية ب�ش�أن هذا
�أن احلديث كان
ً
الأمر ،وعدد من امل�شكالت التى يعانيها الوطن واملجتمع ،واملفرت�ض �أن تكون
هناك وقفة جادة لعالج هذه امل�شكالت التى تتفاقم يو ًما وراء الآخر» .وتابع
�سجل حادثة االعتداء على الأقباط
«البابا» ،ذكرنا تقرير جمال العطيفى الذى ّ
فى اخلانكة عام  1972وق ّدم من خالله «رو�شتة» للعالج ،لكن عرب  41عا ًما
مل ي�ؤخذ به وتراكمت �أحداث كثرية دخلت فى دائرة العنف الطائفى والفتنة
الطائفية ،و�أ�سبابها معروفة و�أ�شخا�صها معروفون ،لكن مل يطبق القانون،
وهذا ي�س ّبب غ�ض ًبا وحزنًا و� ً
إحباطا داخل نفو�س الأقباط» (.)9
موقف املجل�س امللي العام للكني�سة القبطية الأرثوذك�سية :عقد املجل�س امللياجتماع الثالثاء � 9إبريل  ،2013باملقر البابوي بالكاتدرائية املرق�سية
( )9ت�رصيحات للبابا لوكالة �أنباء م�سيحيى ال�رشق الأو�سط «»MCN
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بالعبا�سية� ،أع�ضاء املجل�س امللي العام �أكدوا �أنهم �سي�ستمرون يف حالة انعقاد
دائم ملتابعة تطور املوقف و�سري التحقيقات .و�أكدوا ت�أييدهم الكامل ملواقف
قدا�سة البابا توا�رضو�س الثاين بابا الإ�سكندرية وبطريرك الكرازة املرق�سية.
وقد �أ�صدروا بيان ًا �شديد اللهجة(.)10
موقف جمل�س كنائ�س م�رص� :أعرب جمل�س كنائ�س م�رص عن �أ�سفه ال�شديدللأحداث الدامية التى �شهدتها منطقة اخل�صو�ص مبحافظة القليوبية ،وراح
�ضحيتها عدد من القتلى واجلرحى .و�أعرب املجل�س ،يف بيان �أ�صدره ،عن
�شديد �أ�سفه ملا حدث ولأول مرة فى التاريخ ،من اعتداء على مقر الكاتدرائية
( )10ن�ص البيان « يتقدم املجل�س امللي العام بخال�ص التعازي لأ�رس �شهداء االعتداءات التي وقعت
باخل�صو�ص والكاتدرائية ،ولكل �أ�رسة م�رصية فقدت �أبناءها خالل هذا الأ�سبوع.
ويعرب عن قلقه ال�شديد من ا�ستمرار ال�شحن الطائفي املمنهج �ضد م�سيحيي م�رص ،والذي
ت�صاعدت وتريته ،وحدته خالل الأ�شهر املا�ضية ،ب�سبب تراخي الدولة وكل م�ؤ�س�ساتها عن القيام
بدورهم جتاه تطبيق القانون على اجلميع بدون تفرقة ،ولتقاع�س القيادة ال�سيا�سية للبالد عن تقدمي
اجلناة املعروفني يف �أحداث �سابقة للعدالة� ،أو اتخاذ �أي موقف حا�سم حقيقي نحو �إنهاء ال�شحن والعنف
الطائفي الآخذ يف الت�صاعد بدون رادع ،الأمر الذي ترتب عليه �إهدار لهيبة الدولة واحرتامها للقانون
وملواطنيها وحرياتهم وم�ؤ�س�ساتهم الدينية.
ويف ظل غياب غري م�سبوق يف تاريخ م�رص لدور القيادة ال�سيا�سية يف توحيد �أبناء ال�شعب ،والعمل
املخل�ص على نزع فتيل الأزمات الطائفية ،و�صل الأمر اىل ال�سماح للأ�شخا�ص مدفوعني مبهاجمة جنازة
�شهداء العنف الطائفي ،والهجوم على الكاتدرائية املرق�سية واملقر البابوي على مر�أى وم�سمع من قوات
ال�رشطة وقيادتها ،ول�ساعات طويلة بدون تدخل حا�سم.
وقد راع كل جموع ال�شعب امل�رصي الواعي ر�ؤية قوات ال�رشطة تطلق الغاز بكثافة داخل
الكاتدرائية املعتدى عليها ،ور�ؤية ملثمني داخل مدرعات ال�رشطة خالل الهجوم على الكاتدرائية ،مما يثري
ال�شك يف حقيقة الأحداث ،وي�شري �إىل حدوث حتول خطري غري م�سبوق ،حتى يف �أ�سو�أ ع�صور قهر احلريات
الدينية يف موقف الدولة و�أجهزتها جتاه �أبناء ال�شعب امل�رصي وجتاه م�سيحيي م�رص وكنائ�سها.
ولذا يحمل املجل�س امللي العام رئي�س الدولة ،واحلكومة ،امل�س�ؤولية الكاملة عن غياب العدل،
والأمن ،وال�سكوت على التواط�ؤ امل�شبوه لبع�ض العاملني ب�أجهزة الدولة التنفيذية عن حماية �أبناء
الوطن ،وممتلكاتهم ،ودور عبادتهم ،ف�إننا نطالب بالتحقيق امل�ستقل يف الأحداث ،وحما�سبة اجلناة ،ومن
حر�ضوهم ،ومن تقاع�سوا عن منعهم ،ومن ت�سرتوا عليهم».
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املرق�سية بالعبا�سية التى متثل رمز امل�سيحية فى م�رص والعامل العربى
وال�رشق الأو�سط ،بل �أحد مراكز الكنائ�س امل�سيحية الكربى فى العامل كله.
كما �أبدى �أ�سفه ال�شديد ملا وقع من اعتداء غري مربر على جموع امل�سيحيني
عقب خروجهم من الكاتدرائية بعد ت�شييع �ضحايا �أحداث اخل�صو�ص ،مما
�أدى �إىل وفاة �أحد امل�شيعني و�إ�صابة الع�رشات بع�ضها فى حاالت حرجه جدا.
ودعا املجل�س جميع �أبناء م�رص الوطنيني �إىل �رضورة �إعمال العقل للحفاظ
على �سالمة الوطن و�أرواح �أبناءه املخل�صني ،م�شددا على �رضورة تطبيق
القانون على اجلميع على حد �سواء ،وال�رضب بيد من حديد على كل من
ت�سول له نف�سه العبث بوحدة الوطن.
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التقرير الثاين
�أحداث كني�سة الوا�سطي
�إعداد ال�صحفى :حممد ب�صيلة
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ثانيا :تقرير عن �أحداث الوا�سطى مبحافظة بني �سويف
 .1حمافظة بني �سويف:
تبلغ م�ساحة املحافظة الكلية  10954ك��م 2وتتو�سط حمافظة بني �سويف
�ست حمافظات حيث يحدها �شما ًال حمافظة
	
  
اجليزة وبالتحديد حلوان ومن ال�����ش��م��ال
ال�رشقي حمافظة ال�سوي�س و�رشق ًا حمافظة
ال�����ب�����ح�����ر الأح������م������ر وغ������رب������ ًا حم������اف������ظ������ة
ال��ف��ي��وم وج��ن��وب�� ًا حم��اف��ظ��ة امل���ن���ي���ا ،تنتمي
حمافظة بني �سويف �إىل �إقليم �شمال ال�صعيد
(ال��ف��ي��وم .بنى ���س��وي��ف .امل��ن��ي��ا) ه��ذا الإقليم
ال��ذي يربط �شمال م�رص بجنوبها و�رشقها
بغربها ،ومن هذه االنتماءات املحورية تكونت
�شخ�صيتها اجلغرافية وال�سكانية واحل�ضارية
واالقت�صادية �أن ه��ذا ال��واق��ع ال��ب���ؤري �شكل
لها عامل ق��رب ج��غ��رايف لكثري من حمافظات
م�رص مما يحقق لها �إمكانية و���ص��ول عالية
على م�ستوى حمافظات اجلمهورية ،و�ساعد
على ذلك �شبكة النقل واملوا�صالت املوجودة
باملحافظة ،وه���ذا العامل م��ه��م يف العمليات
االق��ت�����ص��ادي��ة يعترب اجل���وار اجل��غ��رايف ال��ذي
ت��ت��م��ت��ع ب���ه امل��ح��اف��ظ��ة ب��ج��ان��ب ال���ع���دي���د من
املحافظات احليوية مثل حمافظة القاهرة العا�صمة وحمافظة اجليزة وكلتهما ي�شكال
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ثقال جتاري ًا واقت�صادي ًا و�سكانى �ضخم ًا وحمافظات البحر الأحمر وال�سوي�س والفيوم
والإ�سماعيلية ال�سياحية كل هذا ي�ساعد على ت�سويق املنتجات ال�صناعية املوجودة
باملحافظة.

 .2خلفية الأحداث:
�شهدت مدينة «الوا�سطي» ببني �سويف بوادر فتنة طائفية بني م�سلمي وم�سيحيي
املدينة ،على قيام بع�ض قيادات التيارات ال�سيا�سية «الإ�سالمية» مبنع امل�سيحيني
من مزاولة ن�شاطهم التجارى  ،و�إجبارهم على �إغالق متاجرهم  ،حلني عودة �إحدى
الفتايات التى اختفيت وتدعى «رنا حامت ال�شاذىل ـ � 20سنة» منذ �شهر تقريب ًا  ،وقد اتهم
�أهاىل الفتاة �أحد ال�شباب «امل�سيحيني» باختطافها مبعاونة قيادات «م�سيحية» بكني�سة
مارى جرج�س ،وذلك �إثر عثور �أهايل الفتاة على مذكرات لها حتتوى على م�صطلحات
وعبارات «م�سيحية» وبع�ض الأقوال القبطية التى ت�رشح تاريخ الدين امل�سيحي  ،وتبني
من مذكراتها و�أوراقها ارتباطها بعالقة ب�أحد ال�شباب امل�سيحيني يدعى «�إبرام 23
�سنة» ،وكذلك رقم هاتف حممول بجواره �أ�سم الق�س «فانو�س» راعى كني�سة بيا�ض
العرب

 .3ت�صاعد الأحداث:
التقطت �صورة لل�شاب �أثناء قيامه ب�سحب مبلغ � 18ألف جنيه من خالل ماكينة
ال�رصاف الآيل من ح�ساب الفتاة �أثناء �إجرائه لعملية �سحب النقود ،وهو ما دفع �شباب
مدينة الوا�سطى يتقدمهم قيادي �سلفي وع�ضو جمل�س ال�شعب ال�سابق لتنظيم وقفات
احتجاجية و�إعت�صامات �أمام الكني�سة للمطالبة بعودة الفتاة  ،و�أجربوا م�سيحيي
املدينة على �إغالق حمالتهم التجارية والتوقف عن مزاولة �أي ن�شاط جتارى حلني عودة
الفتاة .وا�ستمر �إغالق الأقباط ملتاجرهم ملدة �أ�سبوع �إىل �أن نظم بع�ض حكماء املدينة
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لقاء ًا �ضم ممثلني عن �أهايل الفتاة املختفية ورابطة �أبناء الوا�سطى وم�سئولني �أمنيني
وعدد من العقالء وكبار العائالت ووفد من الكني�سة �ضم �أقباط ًا ورجال دين م�سيحي
لإنهاء الأزمة  ،وقد �أ�سفر اللقاء عن عودة التجار «امل�سيحيني» ال�ستئناف ن�شاطهم
التجاري وفتح حمالتهم ومتاجرهم  .ومت خالل اللقاء االتفاق علي عودة املحالت
التجارية للأقباط �إيل العمل يف مقابل تكثيف اجلهود ال�ستعادة الفتاة خالل �شهر بعد �أن
مت التعرف علي ال�شاب الذي قام بخطفها وحتديد منزل �أ�رسته ببني �سويف ،كما قام
نحو مائتي �شاب بالتظاهر �أمام كني�سة ماري جرج�س بالوا�سطي تزامنا مع اجلل�سة
العرفية للمطالبة با�ستعادة الفتاة يف ظل تواجد �أمني كثيف يف حميط الكني�سة.
وقالت م�صادر خمتلفة �إنه مت التعرف علي ال�شاب وا�سمه «�إبرام» من بني
�سويف وحتديد منزل �أ�رسته من خالل جمموع من الأقباط بعد �أن ح�صلوا علي �صورة
ال�شاب املتهم بخطف الفتاة التي مت التقاطها له �أثناء قيامه ب�سحب مبلغ مايل قدره
� 18ألف جنيه من ح�ساب الفتاة ومن خالل كامريا ماكينة �سحب الأوراق املالية و�أن
وفد الكني�سة وعدد ًا من رجال الدين �أتفقوا علي البحث عن ال�شاب والفتاة  .وكان من
نتائج تلك امل�شكلة التجار امل�سلمني ا�شتكوا من ت�أثر جتارتهم ب�إغالق حمال الأقباط
ب�سبب وجود معامالت وتبادل جتاري بني الطرفني امل�سلم وامل�سيحي وحدوث حالة
ك�ساد بوجه عام  ،و�سادت حالة من اخلوف بني اجلميع علي امل�صالح التجارية وعلي
العقارات واملنازل خوفا من وجود مند�سني بني املتظاهرين خالل املظاهرات.
وكان القيادى ال�سلفى ع�ضو جمل�س ال�شعب ال�سابق قد �ألقي كلمة عقب �صالة
اجلمعة يف م�سجد التحرير املتاخم لكني�سة ماري جرج�س مبدينة الوا�سطي وقال
فيها� ،إن الفتاة امل�سلمة «املختفية» قد �سافرت مع �شاب «م�سيحي» خارج البالد ،وهى
موجودة معه الآن فى تركيا ،و�أنه �إذا كان الأمن غري قادر علي �إعادة الفتاة فعليهم
�أن ير�سلوا عنوانها لوالدها ليذهب �إليها �إيل «تركيا» ويح�رضها .وطالب «القيادى
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ال�سلفى» من «م�سلمى» الوا�سطى مبتابعة بناتهم فى هذه املرحلة احلرجة  ،كا�شف ًا عن
وجود  4فتيات علي عالقة ب�شباب «م�سيحيني»  .ونفي م�سئوليته عن �إغالق حمالت
الأقباط خالل الأيام املا�ضية ،م�ؤكد ًا� :أنه مت االتفاق علي �إعادة فتح حمالت الأقباط ملدة
ع�رشين يوم ًا حلني �إعادة الفتاة  ،وحذر من وجود بلطجية يرتب�صون بالأهايل من �أجل
القيام ب�أعمال تخريبية.
وتزامن ذلك مع دعوة من فرع املجل�س القومي حلقوق الإن�سان ببني �سويف
�إىل �رضورة الوقوف على جمريات الأحداث يف الوا�سطى خو ًفا من �أن ت�ؤدي �إىل فتنة
طائفية ،وطالبت القوى ال�سيا�سية كبار العائالت والقيادات الأمنية بال�سيطرة على
الأو�ضاع واجللو�س م ًعا لإيجاد حل عاجل للم�شكلة.

� .4شهود العيان:
حامت ال�شاذىل -والد الفتاة املختفية قال�« :إن كل ال�شواهد تو�ضح �أن �أبنتى«رنا» غُرر بها لإعتناق «امل�سيحية» والدليل على ذلك ما وجدناه فى مذكراتها
و�أوراقها عن تعاليم امل�سيحية و�صالتها وترانيمها ،ف�ض ًال عما و�صلنا من
معلومات ت�ؤكد توجه ابنتنا �إىل الكني�سة وتقابلها مع �أحد «الق�ساو�سة»
بكني�سة الفيوم �أثناء درا�ستها بكلية الرتبية الزراعية هناك  ،قبل �أن تتحول
�إىل كلية الأداب بجامعة بنى �سويف .و�أو�ضح «ال�شاذىل» «�أن اخلطاب الذى
ن�رش على بع�ض مواقع الإنرتنت عن هروب �أبنتى مع �أحد ال�شباب الذى �أدعى
اخلطاب �أن ا�سمه «�أحمد» ،و�أن ابنتى تزوجت منه بعد قيامنا برف�ض زواجها
منه ،فهذه الق�صة ال �أ�سا�س لها من ال�صحة ،حيث مل يح�رض �إلينا باملنزل �أحد
بهذا اال�سم يطلب الزواج من ابنتى ،و�أن هذه الق�صة ما هى �إال لت�ضليلنا
وتوجيه دفة البحث بعيد ًا عن الكني�سة» .و�أ�شار «والد الفتاة» �إىل �أن ابنته
يتم ال�ضغط عليها الآن من قبل بع�ض امل�سيحيني ،وهو ما كان وا�ضح ًا فى
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مكاملاتها الثالث منذ اختفائها يف احلادي والع�رشين من فرباير املا�ضى ،
حيث كانت فى كل مكاملة تنا�شدنا بالبعد عن امل�سيحيني وعن الكني�سة  ،وتربئة
ال�شاب املتهم باختطافها .ونا�شد «والد الفتاة» رجال الأمن مبديرية �أمن بنى
�سويف بتكثيف البحث عن �أبنته.
الق�س اجنليو�س القم�ص مقار  -كاهن كني�سة مارى جرج�س بالوا�سطىقال« :الكني�سة غري م�سئولة عن اختفاء الطالبة رانا حامت ال�شاذيل»
والق�صة ترجع �إىل يوم  21فرباير عندما اختفت الطالبة «رنا» واتهم �أهلها
الكني�سة مب�سئوليتها عن اختفاء الطالبة ,ومت ذكر ا�سم الأب «فانو�س» فى
اختفاء الطالبة ,وعلى الفور ات�صلت بالأب «فانو�س» والذي �أكد عدم �صلته
باملو�ضوع متام ًا ،و�أ�ضاف الق�س اجنليو�س �أنه «عر�ض على �أهل الطالبة
امل�ساعدة يف البحث عنها وطلب منهم ذكر ا�سم اى قبطى له �صلة باختفاء
الطالبة و�أنه �سيقوم بالبحث عن �أى خيط يو�صلنا للعثور على الطالبة� ،إال
�أن �أهاىل الطالبة مل يذكروا �سوى ا�سم زميلتها فى الدرا�سة (مارينا) ومت
ا�ستدعاء (مارينا) وب�س�ؤالها عن �صلتها (برنا) واختفائها �أكدت �أنها قطعت
عالقتها مع (رنا) بعد انتهاء الدرا�سة بجامعة الفيوم حيث �أنها كانت زميلتى
فى الكلية وال �أعلم �شيء عن �رس اختفائها� ،أما عن اال�سم الثاين الذي ذكر يف
�أوراق الطالبة والتي عرث عليها يف �أجندتها اخلا�صة ا�سم طالب يدعى (�إبرام)
من الفيوم وقمنا بالبحث عنة بالفيوم وات�ضح انه ا�سم منت�رش يف الفيوم ومل
ن�ستطع الو�صول �إىل �إبرام املذكور فى �أوراق الطالبة ،وبعدها اكت�شفنا �أن
(�إبرام) ممكن �أن يكون موجود فى بنى �سويف ,م�شريا �أن ال�شيخ ال�سلفي
(�سالف الذكر) �رصح ب�أنه مت القب�ض على �أ�رسة (�إبرام) و(مارينا) وجارى
التحقيق معهم حاليا و�أن الكلمتني املذكورتني فى �أوراق الطالبة املختفية هما
ا�سمان لديران بالفيوم واملنيا و�أن �أ�رسة الطالبة تعاملت معهم على �أنهما
69

ا�سمان ل�شخ�صان وحاولنا كثريا لتو�صيل املعلومة لأ�رسة (�إبرام) بالفيوم
و(عبد امل�سيح) باملنيا ولكن دون جدوى»  ،وقال «�إن �شباب الوا�سطى نظموا
م�سريات كانت �سلمية فى البداية بد�أت يوم  19مار�س طالبوا فيها ب�إغالق
حمالت امل�سيحيني حتى ال ت�رسق وهذا مربر غري مو�ضوعى من وجهة نظرى
ودخلنا فى مفاو�ضات لفتح املحالت ،م�شريا �إىل �أن (�أبونا) �شنودة مت حرق
�سياراته يوم  25مار�س فجرا ومتت ال�سيطرة على حريق ال�سيارة ومت �إخماد
احلريق قبل �أن يق�ضى احلريق عليها».
وقال�« :أنه مت تنظيم وقفة احتجاجية �أمام الكني�سة ومت �إلقاء زجاجتني من
املولوتوف على الكني�سة من خالل ال�شباب هم للأمانة من �صغار ال�سن يف وقت اجللو�س
مع الكبار للتفاو�ض وللأمانة ا�ستنكر امل�سلمون كل هذه الأفعال ،وقام كبار عائالت
امل�سلمني بحماية الكني�سة من جميع اجلوانب لأن عالقة �أ�رس امل�سلمني وامل�سحيني
عالقة وطيدة» � ،أما عما ذكر عن الأوراق التي عرث عليها يف �أجندة (رنا) بها �أخطاء
عقائدية يف املعلومات الدينية امل�سيحية ،وميكن �أن تكون الطالبة (رنا) جلبت ذلك من
االنرتنت �أو من �أفراد جهالء بالعقيدة امل�سيحية ،و�أ�ضاف «يف بداية الأمر �أكد والد
الفتاة �أن الكني�سة لي�س لها عالقة باملو�ضوع ثم تغري الو�ضع بعد تطور الأمور يف
اتهام امل�سيحيني ومطالبتهم بعودة الطالبة رنا وحملوهم م�سئولية اختفائها م�ؤكد ًا
�أن الكني�سة لي�ست لها �أى عالقة ولكن نحن على ا�ستعداد للبحث عن الطالبة مع
�إخواتنا امل�سلمني ولكن هناك عالمات ا�ستفهام حول ارتباط ق�صة كوم امبو مبا حدث
يف الوا�سطى» و�أو�ضح الق�س �أجنليو�س �أن هناك افتعا ًال للق�صة لأن الطالبة (رنا)
على ات�صال مع �أهلها ووالدها �أكد بنف�سه� ،إن جنلته ات�صلت به ثالث مرات وكان
�آخرها مكاملة ا�ستمرت  45دقيقة ،مما ي�ؤكد �أن الطالبة على ات�صال دائم ب�أ�رستها و�إنها
مازالت حرة طليقة ومل تتن�رص ،كما �أنها �أر�سلت خطاب ًا لأ�رستها �أظهرت فيه الظروف
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اخلا�صة ب�أنها تزوجت من �شاب يدعى (�أحمد) و�إنها �سرتجع �إىل البيت واختتمت
اخلطاب بذكر ال�شهادتني وب�أن �أهلها انكروا كل ذلك ون�رش موقع «اليوم ال�سابع»
التفا�صيل كاملة.
�أما عن الأمن ف�أكد �أن مدير الأمن بعد ن�شوب امل�شكلة قام بزيارة لوالد الفتاة من
املمكن �أن يكون قد تلقى تعليمات من الأمن بعدم احلديث يف املو�ضوع ،ومت الو�صول �إىل
جل�سة بني امل�سيحيني و�أ�رسة الطالبة وامل�سئولني بالوا�سطى والأمن حتى عادت احلياة
على �أ�سا�س البحث عن (رنا) معا ،ولكن يف خطبة اجلمعة التي �ألقاها ال�شيخ ال�سلفي
وع�ضو جمل�س ال�شعب ال�سابق �أكد على وجود مهلة للكني�سة ولكنه لي�س اتفاق وهذا مل
يحدث ولكن يف خطبة اجلمعة الأخرية دعا ال�شيخ امل�سلمني على الرتبية ال�صاحلة ونفى
ما حدث يف اخلطبة الأوىل .و�أحب �أن اذكر �أن حاالت مماثلة حدثت يف الوا�سطى فقد مت
عملية �إ�شهار �إ�سالم فتيات على يد نف�س ال�شيخ منذ ثالث �سنوات وقام بكتابة �إحداهما
با�سمه فهي حرية للأفراد ,وذلك لن يزيد �أى دين �أو ينق�صه.
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التقرير الثالث
�أحداث قرية �سر�سنا بالفيوم
�إعداد املحامي� :أمين توفيق
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ثالثا :تقرير عن �أحداث طامية مبحافظة الفيوم
 .1حمافظة الفيوم:
تقع حمافظة الفيوم يف ال�صحراء الغربية يف اجلنوب الغربي من حمافظة
ال��ق��اه��رة وع��ل��ى م�سافة  90كم
م��ن��ه��ا وه���ى �إح����دى حم��اف��ظ��ات
�إق��ل��ي��م ���ش��م��ال ال�����ص��ع��ي��د وه��ى
حماطة بال�صحراء من كل جانب
ماعدا اجلنوب ال�رشقي ،حيث
تت�صل مبحافظة بني �سويف
 ..وت��ب��ل��غ امل�����س��اح��ة الكلية 60
�أل��ف كم مربع وت�ضم  6مراكز
�إداري������ة ،وي��ب��ل��غ ع���دد ال�سكان
املركز حوايل � 400ألف ن�سمة.

 .2خلفية الأحداث:
�شهدت الآونة الأخرية يف حمافظة الفيوم بعد ثورة اخلام�س والع�رشين من
يناير بع�ض الإحداث الطائفية وعلى وجه اخل�صو�ص مبركز طامية والذي يقع يف اجلزء
ال�شمايل من املحافظة ،ويعترب الأقرب �إىل القاهرة ،حيث يبعد عن املحافظة بحوايل
خم�سة وع�رشين كيلو مرتا وعن القاهرة بحوايل خم�سة وت�سعني كيلو مرتا حيث توالت
الأحداث يف حمافظة الفيوم ،عقب الثورة ومنها على �سبيل املثال �إحداث عزبة ح�سن
�شكري التابعة لقرية �رس�سنا طامية الفيوم ،حيث اعتدى �أهاىل القرية من امل�سلمني
على �شخ�ص م�سيحي يدعى  /يو�سف �أمني يو�سف والذي يقطن تلك العزبة بحجة �أنه
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يحول منزلة �إىل كني�سة لإقامة �شعائره الدينية دون ت�رصيح بذلك ومت حترير حم�رض
بتلك الواقعة بتاريخ  2013/1/6ويحمل رقم  142ل�سنة � 2013إدارى طامية وبعد
ذلك �إحداث كني�سة �رس�سنا .
وقبل ثالثة �أ�شهر من وقوع احلدث الرئي�سي ن�شبت م�شاجرة بني املدعو
«ح�سني كامل �سـ ـ ــعد» «وامل�سيحيني املجاورين له يف املنزل ،حيث يوجد بجوار منزله
الكني�سة حمل احلدث وكانت هذه اخلالفات ناجمة عن �أن امل�سيحيني ميار�سون حقهم
الطبيعي يف �إقامة �شعائرهم الدينية واعرت�ضهم املدعو �سالف الذكر بال�سباب والإهانة
وخالفه ,وكان يوم الأحد من كل �أ�سبوع يقف هو و�أوالده باملر�صاد حتى ال ي�سمح
للأقباط بدخول الكني�سة وتتابع ذلك مرارا حتى يوم احلادث.

 .3ت�صاعد الأحداث :
بتاريخ  15فرباير  2013وقعت م�شاجرة اجلمعة بني الق�س دوماديو�س حبيب،
كاهن كني�سة ماري جرج�س بقرية �رس�سنا مركز طامية ،وجريان م�سلمني على خلفية
�رشوع الكني�سة يف �صب �أعمدة خرا�سانية يف �أر�ض ف�ضاء جماورة لها متلكها الكني�سة،
وتف�صلها عن �أر�ض اجلار ح�سني كامل من الناحية البحرية ,وفقا لإفادات متعددة مت
ر�صدها� ،أن «العالقة بني اجلار امل�سلم وكاهن الكني�سة كانت متوترة ،وقد �أن�ش�أ اجلار
امل�سلم ثقبا يف ال�سور الذي يف�صل �أر�ض الكني�سة عن منزله منذ عدة �شهور ملراقبة ما
يحدث داخلها ،وعقب م�شاهدته �أعمال البناء واخلر�سانة اعرت�ض على ذلك ،و�أي�ضا على
ال�صلوات الدينية التي تقام بها بحجة �أنها ت�صل لأبنائه ،وهو ما يرف�ضه .وقد جتمع
ع�رشات من م�سلمي القرية ،و�أعلنوا عن رف�ضهم وجود الكني�سة املقامة منذ الثمانينيات
والتي جددت عام  2000بعد احل�صول على ترخي�ص ر�سمي رقم  347كدار منا�سبات
تقام بها ال�شعائر الدينية امل�سيحية ،ومعني عليها خدمات �أمنية للحرا�سة مثلما يحدث
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مع بقية الكنائ�س ،وتبلغ م�ساحة مبنى الكني�سة نحو  170مرتا مربعا على دور واحد
ارتفاعه نحو  2.8مرت من الطوب اللنب وتعلوه قبة خ�شبية ،وبجوارها  400مرت مربع
م�ساحة ف�ضاء متتلكها الكني�سة وتف�صلها عن اجلار.
وعلى خلفية الأحداث ات�صل كاهن الكني�سة بالقيادات الأمنية التي ح�رضت
وحاولت التفاو�ض مع الطرفني ،لكن �أثناء وجود م�أمور ق�سم �رشطة طامية
باملكان ،اعتلى نحو خم�سني �شخ�ص ًا منزل ح�سني كامل ور�شقوا الكني�سة باحلجارة
واملولوتوف ،ما �أدى ال�شتعال النريان بالقبة اخل�شبية التي تعلو الكني�سة ،وعدد من
املقاعد اخل�شبية ،كما حتطمت نوافذ الكني�سة الزجاجية ،وقد ا�ستمرت االعتداءات
نحو ال�ساعتني بدءا من اخلام�سة م�ساء دون تدخل من قوات الأمن املتواجدة يف املكان،
والتي مل تقب�ض على �أي من املعتدين .وقامت عائلة «عبد احلميد عبد الفتاح» بحماية
كاهن الكني�سة وت�أمني خروجه من القرية ومنعت تعر�ضه لالعتداء .وذلك كان و�سط
ح�شد كبري من �أهاىل القرية كما منعت قوات الأمن ال�صحفيني ومرا�سلي القنوات
الف�ضائية من الدخول ملقر الكني�سة وت�صوير اخل�سائر التي حلقت بها ،وطالبتهم
باحل�صول على �إذن م�سبق من مطران الفيوم �أو املحافظ.
وعلى خلفية تلك الأحداث قام بع�ض اهاىل امل�سيحيني بتحرير حم�رض بالواقعة
مبركز �رشطة طامية ويحمل رقم  142ل�سنة  2013حيث اتهم فيه الأقباط املدعو
«ح�سني كامل �سعد» و�أوالده بالتعدي على مقر كني�ستهم وال�رشوع يف حرقها وهدم
�أعمدتها و�إثارة غ�ضب الأهاىل من امل�سلمني وامل�سيحيني ومنعهم من �إقامة �شعائرهم
الدينية.
وبعد ف�شل قوات الأمن يف احلل قام وفد من �أهاىل القرية العقالء بقيادة «عبد
احلميد عبد الفتاح» لعقد جل�سة �صلح بني امل�سلمني والأقباط وح�رضها جريان الكني�سة
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امل�سلمني و�أربعة �شهود م�سلمني �إ�ضافة ل�سبعة �أقباط ،ومت ذلك م�ساء ال�سبت يوم
احلدث وذلك كان حتت رعاية ال�سيد م�أمور مركز �رشطة طامية ويف منزل «عبد الفتاح
عبد احلميد» �إال �آن هذه املحاوالت باءت بالف�شل حيث �صاح بع�ض الأهاىل من امل�سلمني
مرددين هتافات مناه�ضة للأقباط  ،وقاموا بر�شق الكني�سة باحلجارة وزجاجات
املولوتوف ،ما �أدى ال�شتعال النريان بالقبة اخل�شبية التي تعلو الكني�سة ،وعدد من
املقاعد اخل�شبية ،كما حتطمت نوافذ الكني�سة الزجاجية» ،وقد ا�ستمرت االعتداءات
نحو ال�ساعتني بدءا من اخلام�سة م�ساء دون تدخل من قوات الأمن املتواجدة يف املكان،
والتي مل تتمكن من القب�ض على �أي �أحد ،كما قاموا باالعتداء على كاهن الكني�سة
بال�سب وحماولة ال�رضب �إىل �أن تدخلت عائلة عبد احلميد عبد الفتاح بحماية كاهن
الكني�سة وت�أمني خروجه من القرية ومنعت تعر�ضه لالعتداء .وذلك كان و�سط ح�شد
كبري من �أهاىل القرية ،كما منعت قوات الأمن ال�صحفيني ومرا�سلي القنوات الف�ضائية
من الدخول ملقر الكني�سة وت�صوير اخل�سائر التي حلقت بها ،وطالبتهم باحل�صول على
�إذن م�سبق من مطران الفيوم �أو املحافظ.

� .4شهود العيان:
رفعت ح�سني كامل �سعد -:اجلار الأول من الناحية البحرية وطرف �أ�سا�سىيف امل�شكلة � ،أكد �أن هذه امل�شكلة لي�ست وليدة اللحظة و�إمنا لها جذور �سابقة
حيث �إن امل�سيحيني لي�س لهم احلق يف بناء كني�سة لهم بقرية �رس�سنا؛ و�أنهم
قاموا با�ستغالل منزل مملوك لأحدهم يف �إقامة �شعائرهم الدينية دون �أن يكون
لهم ت�رصيح بذلك ،وهو ما يثري حفيظتهم و�أنه حذر امل�سيحيني من التمادي
يف ذلك�،إال �أنهم رف�ضوا فقام بثقب اجلدار امل�شرتك بينه وبني الكني�سة لكي
يتطلع على �أية �أعمال بناء للكني�سة واملراقبة من منزلة .وذكر �إن ال�سبب يف
تطور الإحداث �إىل هذه الدرجة هو الق�س «دوماديو�س حبيب» حيث كان ال�سبب
78

يف ا�ستكمال �أعمال بناء الكني�سة و�صب الأعمدة اخلرا�سانية بها .وتعليقا علي
موقف ال�رشطة قال «�إن ال�رشطة كانت معنا من ناحية عدم ا�ستكمال بناء
الكني�سة لعدم وجود ت�رصيح لهم بذلك» وعن �أحداث العنف واحلرق قال
«انه مل يتم حرق �أية �شئ من جانبهم �إال �أنهم قاموا بك�رس بع�ض الكرا�سي
والأخ�شاب فقط»  .وعن جل�سة ال�صلح قال «دعينا �إنا ووالدي �إىل تلك اجلل�سة
يف منزل «عبد احلميد عبد الفتاح» ومت االتفاق على عدم تعر�ض اى منا للآخر
و�أي�ضا عدم ا�ستكمال بناء الكني�سة وتركها باحلالة التي عليها وبناء حائط
عازل بني منزله وبني الكني�سة».
وب�س�ؤال بع�ض �شهود العيان عن تلك الأحداث «رف�ضوا ذكر �أ�سمائهم» ذكرواانه وقعت م�شاجرة اجلمعة  15 ،فرباير  ،2013بني الق�س دوماديو�س حبيب،
كاهن كني�سة مار جرج�س بقرية �رس�سنا مركز طامية ،وجريان م�سلمني على
خلفية �رشوع الكني�سة يف �صب �أعمدة خرا�سانية يف �أر�ض ف�ضاء جماورة لها
متلكها الكني�سة ،وتف�صلها عن �أر�ض اجلار ح�سني كامل من الناحية البحرية.
و�أن هذه الأحداث ناجمة عن وجود خالف �سابق بني الكني�سة وبني اجلار
امل�سلم «ح�سني كامل» ب�سبب قيام امل�سيحيني بجاب مواد بناء ليال من «طوب
و�أ�سمنت ورمال وزلط» والقيام بالبناء ليال  .مما دفع اجلار امل�سلم «ح�سني
كامل» �إىل اعرتا�ضهم وثقب احلائط امل�شرتك بينه وبينهم لكي يراقبهم فيما
يفعلون ومبجرد مالحظته قيام امل�سيحيني ببناء الأعمدة اخلرا�سانية دبت
امل�شكلة.
�أنور ح�سنى كامل -خفري (حار�س الكني�سة) � « :أنا كنت حار�س الكني�سة يوموقوع امل�شكلة وفوجئت بدون �سابق علم بتجمع حوايل خم�سني �شخ�ص ًا من
�أهاىل القرية واعتالئهم �سطح منزل ح�سني كامل ور�شق الكني�سة باحلجارة
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وزجاجات املولوتوف ،مما دعاين �إىل الهروب خوفا من الإ�صابة» ،وعن
�سبب امل�شكلة قال «�أنها ترجع �إىل قيام الأقباط ببناء �أعمدة خرا�سانية داخل
الكني�سة ورف�ض الأهاىل امل�سلمني ذلك» وعن دور ال�رشطة قال «�أننى قمت
ب�إر�سال �إ�شارة �إىل نقطة �رشطة �رس�سنا وكذا مركز طامية مفادها قيام بع�ض
من م�سلمني قرية �رس�سنا بر�شق وحرق يف الكني�سة واالعتداء على امل�سيحيني
وبعد حوايل ن�صف �ساعة من الإ�شارة توافدت قوات الأمن و�سيطرت على
املوقف».
جميل �صليب �سليم  -م�سيحيي من �أهل القرية  :قال «�أنه قامت جمموعاتمن م�سلمي القرية ب�إ�شعال النريان بكني�سة ماري جرج�س بالقرية ،وقذفها
بالطوب ،مما �أ�سفر عن هدم جزء من قبتها ،وك�رس �صليب �أعلى القبة ،وتدمري
�أجزاء بداخلها من مق�صورة و�أيقونات  ،وذلك بعد �أن اعرت�ض �أحد امل�سلمني
«ح�سني كامل» على وجود الكني�سة بجوار منزله  ،وقيامه بتحري�ض الأهايل
للهجوم على الكني�سة ،يف وجود م�أمور ق�سم �رشطة طامية ونقطة �رشطة
�رس�سنا ،الذي كان يتفاو�ض مع م�سلمي القرية يف وجود كاهن الكني�سة قبل
بدء الهجوم .و�أو�ضح �أن كني�سة مارى جرج�س تبلغ م�ساحتها حوايل 200م،
ومت بنا�ؤها يف �أوائل الثمانينيات من القرن املا�ضي ،وتخدم ما يزيد على 180
�أ�رسة م�سيحية ،وهي مال�صقة ملنزل �أ�رسة م�سلمة ،م�شريا �إىل �أن �أقباط القرية
كانوا قد فوجئوا بقيام م�سلمني بك�رس جزء من جدار الكني�سة وفتح ثقب به
منذ � 3أ�شهر ملراقبة ما يحدث داخلها ،ومت عقد جل�سة “�صلح” عرفية ،طالب
امل�سلمون فيها بعدم �ضم م�ساحة ف�ضاء ال تزيد م�ساحتها على  50مرتا داخل
الكني�سة �إىل مبنى الكني�سة وتعهد الكاهن بذلك ،وعندما طالب الكاهن ب�إقامة
ح�ضانة للأطفال رف�ضوا ،وا�ستمر وجود الثقب يف جدار الكني�سة كما هو،
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حتى بد�أ �أحد اجلريان يف حتري�ض امل�سلمني على الكني�سة بقوله �إنها «جار
غري �رشعي للم�سلمني وال يجوز وجودها» ،كما �أنه اعرت�ض على �أن يكون
عداد الكهرباء با�سم الأنبا �إبرام �أ�سقف الفيوم ،معتربا �أن ذلك «غري �رشعي».
و�أ�شار �إىل �أنهم فوجئوا منذ �أم�س اخلمي�س «ع�شية يوم احلادث» بتحر�شات
بالكني�سة ،واحتقان من قبل امل�سلمني الذين طالبوا بنقل الكني�سة من موقعها ،مو�ضحا
�أن امل�سلمني رف�ضوا �أن تقوم الكني�سة ب�رشاء منزل امل�سلم املجاور لها ،واعتربوا �أن
وجود الق�س دوماديو�س ،كاهن الكني�سة ،غري �رشعي و�أكد �أن م�سلمي القرية قاموا
�صباح اليوم بتو�سيع الثقب الذي �أوجدوه يف جدار الكني�سة لي�صل حجمه �إىل مرت،
فانتقل م�أمور ق�سم �رشطه طامية �إىل القرية ،وقام بعقد جل�سة مع الكاهن وامل�سلمني
املعرت�ضني ،وترك امل�سلمون اجلل�سة قبل انتهاء احلديث ،وبدءوا يف قذف الكني�سة
بالطوب ،يف وجود رجال الأمن الذين مل يفعلوا �شيئا ،وتزايد عدد املعتدين على الكني�سة
لي�شمل الع�رشات من �أهايل القرية ،حيث �صعد بع�ضهم فوق �أعلى القبة وبدءوا يف
هدمها ،ثم قاموا ب�إ�شعال النريان بالقبة امل�صنوعة من الأخ�شاب ،ف�سقط جزء منها ،ثم
قاموا ب�إلقاء الطوب من هذا اجلزء املنهار �إىل داخل الكني�سة لتدمري الهيكل ،ف ُدمرت
بع�ض �أجزاء و�أيقونات داخل الكني�سة ،كما حاولوا االعتداء على كاهن القرية الذي
�أُ�صيب �إ�صابة طفيفة يف يده� ،إال �أن عائلة م�سلمة تُدعى عائلة «عبد احلميد عبد الفتاح»
قامت بحمايته يف وجود م�أمور املركز ،و�أخرجته يف �سيارة خارج القرية ،و�أ�ضاف
“هذه الأ�رسة امل�سلمة تدخلت ملنع املهاجمني من ا�ستمرار عملية احلرق ،و�أثناء عملية
القذف باحلجارة مت تدمري خزان املياه الذي يعلو الكني�سة ف�سقطت داخلها وجنحت يف
�إطفاء �أجزاء كبرية من النريان ،وتدخل �آخرون لإطفاء �أجزاء �أخرى ،حتى قام الأمن
ب�إقناع املهاجمني ،بالتوقف ومت �رصفهم ،و�أو�ضح �أن امل�سيحيني خالل هذه الفرتة
التزموا منازلهم ،خوفا من تعر�ضهم للهجوم بعد مهاجمة الكني�سة ،وبعد �أن �أ�صيب
ثالثة م�سيحيني حاولوا منع املهاجمني بجروح طفيفة.
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م�سيحي �أخر من �أهل القرية رف�ض ذكر ا�سمه قال�« :أن م�سلمي القرية اليريدون �أن يكون لنا كني�سة نتعبد فيها بحجة �أننا ال منلك ت�رصيح ببناء
الكني�سة و�أن م�سلمي القرية قاموا باالعتداء علينا وعلى الكني�سة ور�شقها
باحلجارة واملولوتوف وذلك م�ساء يوم اجلمعة  15فرباير � 2013إىل �إن جاءت
قوات ال�رشطة و�سيطرت على املوقف ،وب�س�ؤاله عما هو رد فعل الأقباط يف
ذلك الوقت ؟ قال «�إننا حاولنا الدفاع عن �أنف�سنا وعن الكني�سة ولكن الق�س
«توماديو�س حبيب» رف�ض منا االحتكاك بامل�سلمني حتى ت�أتى ال�رشطة».
عبد احلميد عبد الفتاح � -أحد اجلريان قال�« :أن العالقة بني اجلار امل�سلموكاهن الكني�سة كانت متوترة ،وقد �أن�ش�أ اجلار امل�سلم ثقبا يف ال�سور الذي
يف�صل �أر�ض الكني�سة عن منزله منذ عدة �شهور ملراقبة ما يحدث داخلها،
وظهر عقب م�شاهدته �أعمال اخلر�سانة معرت�ضا على ذلك ،و�أي�ضا على
ال�صلوات الدينية التي تقام بها بحجة �أنها ت�صل لأبنائه ،وهو ما يرف�ضه.
وقد جتمع ع�رشات من م�سلمي القرية ،و�أعلنوا عن رف�ضهم وجود الكني�سة»،
كما ذكر «�أنه الذي تر�أ�س وفد ال�صلح بني اجلار امل�سلم والكني�سة و�سعى
جاهدا هو و�آخرون �إىل التوافق بينهما ،حيث ا�ست�ضافهما يف منزله بالقرية
وذاك كان حتت رعاية م�أمور مركز �رشطة طامية  .وذكر �أن ال�صلح انتهى
�إيل «�إلزام الكني�سة ببناء حائط من داخل م�ساحة الكني�سة ب�سمك حوايل 20
�سم مع تبطينه المت�صا�ص �صوت الرتانيم ،وحتويل �سطح الكني�سة املجاور
للأ�رسة امل�سلمة �إيل بالط لتقليل ال�صوت ال�صادر من داخل الكني�سة ،ف�ض ًال
عن التنازل عن املح�رض املحرر يف مركز �رشطة طامية وعدم تعر�ض اجلار
امل�سلم �إىل جريانه الأقباط �أو الكني�سة وكذلك العك�س وقف �إعمال البناء يف
الكني�سة».
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 .5موقف التيارات املختلفة والإعالم من الأحداث:
حزب احلرية والعدالة بالقرية  :ا�ستنكر رئي�س احلزب «ح�سني �أبو بكر» االعتداءاتالتي حدثت على الكني�سة وامل�سيحيني وا�صفا �إياها بغري الأخالقية وم�ستنكرا يف
الوقت نف�سه بناء امل�سيحيني كني�سة دون احل�صول على ترخي�ص م�سبق قائال� :إن
الد�ستور يعطى الآن كامل احلرية للأقباط ب�إقامة دور العبادة على النحو الذي
ينظمه القانون .وو�صف دور رجال ال�صلح بامل�ساعي احلميدة .
حزب النور ال�سلفي  :نفى احلزب ما ذكرته بع�ض و�سائل الإعالم من �إن �أع�ضاءاحلزب هم الذين حر�ضوا �أهاىل القرية على اقتحام الكني�سة و�إ�رضام النريان بها
و�أكد على ذلك �أن �إحداث الكني�سة ناجمة عن خالف �شخ�صي بني الكني�سة واجلار
امل�سلم «ح�سني كامل» منذ وقت �سابق على وقوع تلك الأحداث ولي�س للحزب �أى
�صله بها  ،م�ستنكرا يف الوقت ذاته االعتداءات التي حدثت وا�صفا �إياها بغري
الال�إن�سانيه حيث امل�سلمون والأقباط �رشكاء الوطن الواحد.
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التقرير الرابع
�أحداث كني�سة ماري جرج�س كوم �أمبو� -أ�سوان
�إعداد املحامي �أحمد نادي
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رابعا :تقرير عن �أحداث كوم �أمبو مبحافظة �أ�سوان
 .1حمافظة �أ�سوان:
تقع حمافظة �أ�سوان �أق�صي جنوب م�رص وتبلغ م�ساحتها � 63ألف كم مربع
ت�ضم  4م��راك��ز �إداري���ة مكونة
م���ن  10م���دن وع����دد �سكانها
مليون ون�صف ن�سمة وترتفع
فيها ن�سبة العاطلني البالغة
 % 20من قوة العمل تقريبا –
كما ترتفع يف حمافظة �أ�سوان
ن�سبة الفقر حيث تبلغ  %55من
�إجمايل ال�سكان.
مدينة كوم �أمبو واحدة
من مدن حمافظة �أ�سوان وتقع
�شمال مدينة �أ�سوان بحوايل  40كم ويبلغ عدد �سكانها � 350ألف ن�سمة ،وتعترب مدينة
كوم �أمبو من �أكرب املراكز التجارية بجنوب ال�صعيد وي�شتغل معظم �سكانها بالزراعة
والتجارة وتربية املا�شية والإبل (اجلمال).

 .2خلفية الأحداث
اختفت �سيدة تدعي «�سحر التوين» يوم االثنني املوافق – 2013/2/25
وهذه ال�سيدة تبلغ من العمر  35عاما تعمل (معلمة) تقيم مع �أ�رستها مبنطقة ت�سمي
املربعات مبدينة كوم �أمبو – مطلقة وال تعول �أطفا ًال ومن �أ�رسة متو�سطة احلال – بد�أ
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�أ�رستها و�أهليتها البحث عنها وال�س�ؤال عنها باملدر�سة التي تعمل بها و�س�ؤال اجلريان
والأقارب حتى مر اليوم الأول دون العثور عليها ،وبالبحث يف غرفتها اخلا�صة مبنزل
�أ�رستها وجدوا بدوالبها بع�ض ق�صا�صات الأوراق التي حتوي �آيات من الإجنيل
و�صلوات م�سيحية وبد�أ توجيه البحث ناحية الأقباط زمالئها وزميالتها يف املدر�سة
التي تعمل بها .

 .3ت�صاعد وترية الأحداث:
يوم اخلمي�س املوافق  – 2013/2/28وعلى �إثر انت�شار �شائعة تواجد الفتاةواختطافها داخل كني�سة ماري جرج�س – جتمع الع�رشات من املواطنني
ع�رص ًا �أمام الكني�سة وقطعوا طريق م�رص� -أ�سوان الزراعي وقطعوا �أي�ضا
خط ال�سكة احلديد وهددوا مبهاجمة الكني�سة وحرقها �إن مل يتم �إخراج
الفتاة منها وت�سليمها �إيل �أهلها وحاول بع�ض العقالء ف�ض جتمهرهم و�إبالغ
املتجمهرين �أن الفتاة لي�ست داخل الكني�سة� ،إال �أن �أعداد املتجمهرين زادت
وبدءوا يف االعتداء علي الكني�سة بر�شق مبانيها و�ساحتها باحلجارة والزجاج
واملولوتوف و�أقيم داخل الكني�سة م�ست�شفي ميداين ،حيث �أ�صيب عدد ممن
كانوا بداخل الكني�سة ببع�ض الإ�صابات الب�سيطة نتيجة ر�شقهم باحلجارة
والزجاج واملولوتوف ،وتوافدت قوات الأمن حلماية الكني�سة وحميطها كما
جاء قبلها بع�ض �أئمة امل�ساجد والعقالء من �أهل كوم �أمبو وحاولوا الت�صدي
لتلك االعتداءات .ويف خالل تلك الأحداث قام العديد من امل�سيحيني بااللتزام
مبنازلهم وغلق حمالهم التجارية خوف ًا من االعتداء عليهم ب�سبب االحتقان
احلادث يف املدينة ومنهم خ�صو�صا ال�شباب ذهب للكني�سة حلمايتها.
يوم ال�سبت املوافق � 2013/3/2أعلن ر�سمي ًا عن العثور علي ال�سيدةاملختفية والتحفظ عليها مبديرية �أمن جنوب �سيناء.
88

�صباح يوم الأحد  2013/3/3هد�أت الأحداث و�أدي الأقباط قدا�س الأحدداخل الكني�سة يف هدوء تام و�سط وجود مكثف من رجال الأمن واللجان
ال�شعبية وتطوع الع�رشات من ال�شباب امل�سلمني للوقوف وت�أمني مداخل
وخمارج ال�شوارع اجلانبية امل�ؤدية للكني�سة.
وقرر بيت العائلة امل�رصية �إن�شاء فرع جديد له ب�أ�سوان للقيام بدوره املنوطبه للحفاظ علي ن�سيج الوحدة الوطنية – كما قرر �شيخ الأزهر �إر�سال وفد
من بيت العائلة امل�رصية �إيل مدينة كوم �أمبو برئا�سة الدكتور  /حممود عزب
م�ست�شار �شيخ الأزهر.
 -يوم اجلمعة  2013/3/8قام ال�شيخ�/أحمد الإدري�سي بعقد م�ؤمترينل�رشح ظروف اختفاء ال�سيدة وتهدئة املواطنني عقد الأول بال�ساحة الإدري�سية
بدراو بعد �صالة اجلمعة والثاين مت عقده بعد الع�شاء من ذات اليوم مبحل
�سكن �أهل الفتاة بناحية املربعات بكوم �أمبو .
وملخ�ص ما قاله �إن تلك ال�سيدة كانت قد تعرفت علي �شخ�ص عن طريق�شبكات التوا�صل االجتماعي منذ ثالث �سنوات وحدثها كثريا عن امل�سيحية
كما هاتفها مبا�رشة تليفوني ًا وبد�أت فعال يف اتخاذ خطوات نحو اعتناقها
الديانة امل�سيحية وعن طريق ذلك ال�شخ�ص حتدثت مع �أحد الق�ساو�سة ثم مت
االتفاق فيما بينهما علي موعد ال�سفر يوم الأحد و�سافرت فع ًال �إيل القاهرة
ومنها �إيل �رشم ال�شيخ حتى تو�صلت �إليها الأجهزة الأمنية .
خالل تلك املدة منذ بداية الأحداث وحتى ما قبل ذلك امل�ؤمتر �سالف الذكر تعر�ض
بع�ض الأقباط باملدينة العتداءات لفظية بالقول وبدنية من بع�ض ال�شباب امل�سلمني كما
ا�ضطر معظم الأقباط باملدينة لغلق حمالهم التجارية طوال تلك املدة .
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� .4شهود العيان:
�أمين – قبطي – حالق  :قال انه «جاء عندما �سمع بهجوم بع�ض امل�سلمني عليالكني�سة و�شارك يف حماية الكني�سة ومكاتبها من االعتداءات التي حاول فيها النا�س
حرق الكني�سة وته�شيم نوافذها و�أبوابها ولكننا التزمنا بتعليمات �أبونا «�أبانون»
الذي طالبنا بعدم الرد علي تلك االعتداءات وعدم ا�ستفزاز الآخرين خارج �سور
الكني�سة حتى ال يت�أزم املوقف وان ينح�رص دورنا داخل الكني�سة علي �إزالة �آثار
االعتداء وحماية الكني�سة و�إطفاء �أية نريان قد ت�صل �إيل من�ش�آت الكني�سة نتيجة
زجاجات املولوتوف.
مينا عماد – طالب – قبطي �« :إن النا�س كانت تهاجم الكني�سة بعنف �أول مرة يراهوانه طول عمره ما �شاف املنظر ده وكمان ا�ستفزازهم لينا  ،وكنا �أوقات بنبكي
على �أن حد عاقل يهاجم مكان للعبادة ب�س النا�س دي كان �شكلها فاكرة نف�سها يف
ميدان التحرير».
حممد حممود – طالب – م�سلم  :وعن �سبب تواجده داخل الكني�سة قال �أنه «منليلة �أم�س وهو متواجد يف الكني�سة وهو املنظم للم�ست�شفي امليداين داخل الكني�سة
وامل�ست�شفي دي فيها نا�س م�سلمني وم�سيحيني» وحول ر�ؤيته للو�ضع احلايل
قال «�إن �أهم �شيء بالن�سبة له كان مب�سوط منه جدا هو الروح احللوة اللي كانت
بني امل�سلمني وامل�سيحيني وامل�سلمني كان فيه منهم واقف علي �أبواب الكني�سة
واللي واقف جوه بي�ساعد يف امل�ست�شفي امليداين و�أكرثهم كان واقف �أمام الكني�سة
يحميها من بره».
جرج�س – تاجر – قبطي « :الحظ �أن معظم اللي كان بي�رضبوا الكني�سة كانوا�شباب �صغار ال�سن و�أطفال «وحول تو�صيفه للو�ضع قال «�إنه م�ش فاهم ا�شمعني
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الكني�سة هي اللي بيجي عليها النا�س يف �أي م�شكلة – ربنا ما ير�ضا�ش بكدا – حد
منهم ير�ضي �أن امل�سجد اللي بي�صلي فيه يتهاجم وين�رضب بالطوب واملولوتوف
طبعا م�ش هري�ضي وهيدافع عنه بدمه وبعدين البنت خمتفية من �أربع �أيام ا�شمعني
دلوقتي طلعت هي ال�سبب».
حممود مو�سي �أحد القيادات احلزبية ال�سيا�سية بكوم �أمبو قال« :الأحداثدي جديدة علي كوم �أمبو وال�شائعة بتاعه البنت خرجت فج�أة وانت�رشت فج�أة
بني النا�س وخ�صو�ص ًا ال�شباب و�صغار ال�سن ودول اجتمعوا عند الكني�سة هنا
لأنهم �سمعوا ان حد بيقول البنت خمطوفة جوه الكني�سة ع�شان ين�رصونها وفع ًال
جينا هنا ب�رسعة ووجدنا النا�س برتمي طوب ومولوتوف علي الكني�سة ووقفنا
�أنا وبع�ض النا�س �أمام الباب وحول الكني�سة وحاولنا معاهم �أنهم يف�ضوا اللي
بيعملوا ده ويرجعوا عن الكني�سة وكان معانا يف املو�ضوع ده م�شايخ وكبار عائالت
ونا�شطني يف املجتمع هنا يف كوم �أمبو -لكن وجدنا جتاوب �ضعيف ًا من ال�شباب
وا�ستمروا يف االعتداء علي الكني�سة و�أفراد الأمن اللي كانوا بيحر�سوا الكني�سة
وحتي احنا ا�صابتنا بع�ض احلجارة و�شظايا الزجاج» و�أ�ضاف «�أننا الحظنا
�أي�ضا و�سط املتجمهرين بع�ض امل�سجلني �أمني ًا نعرفهم ويعرفهم الأمن وكانوا
ي�شاركون يف االعتداء «وحول عبارات الهتاف التي �سمعها بالأم�س اخلمي�س �أثناء
االعتداء علي الكني�سة قال هما كانوا بيهتفوا «واحد اثنني – حق امل�سلم فني ...
واحد اثنني – بنت امل�سلم فني ...ال اله �إال اهلل – حممد ر�سول اهلل ...و�إ�سالماه ...
الإ�سالم الإ�سالم – الإ�سالم هو الدين».
�شهادة القم�ص «�أبانوب وحيد  -راعي كني�سة ماري جرج�س»  :قال «منذ �أمدبعيد وت�سود عالقة من الود واملحبة بني الأقباط وامل�سلمني يف مدينة كوم امبو
مبحافظة �أ�سوان �أق�صي جنوب ال�صعيد يف م�رص وهناك روابط جتمعنا من فرتة
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زمنية بعيدة وقد اعتاد النا�س هنا يف كوم امبو �إيل الذهاب للم�سجد �أو الكني�سة حلل
�أي م�شكلة قبل الذهاب �إيل مركز ال�رشطة وقبل حترير �إي حم�رض بالواقعة وكذا
جتمعنا عالقة ود واحرتام مع �إخواننا امل�سلمني ويف هذه امل�شكلة يوم اخلمي�س
جتمع عدد كبري من �أهايل و�شباب كوم �أمبو �أمام كني�سة ماري جرج�س مدعني �أن
هناك فتاة م�سلمة داخل الكني�سة وقام عدد كبري من عقالء امل�سلمني بالوقوف �أمام
الكني�سة وحمايتها وقالوا للنا�س مفي�ش حد جوه و�أ�صحاب الأمر – �أهل الفتاة
 قالوا �أنها لي�ست يف الكني�سة وبعد �صالة اجلمعة جتمع عدد كبري �أمام الكني�سةوقالوا لنا �إننا قادمني حلمايتكم ووقفوا لإرجاع املتجمهرين املعتدين وكان هناك
العديد من عقالء امل�سلمني عملوا علي تهدئة الأو�ضاع وتهدئة ال�شباب لأن معظم
املتجمهرين من ال�شباب ال�صغري .دون �أي مقدمات الفتاة اختفت من ثالثة �أيام
ويف اليوم الرابع �أطلق �أحد الأفراد يف ال�سوق �شائعة اختفاء الفتاة ووجودها داخل
كني�سة مارجرج�س بكوم �أمبو ومن ثم �أتى النا�س للتجمهر �أمام الكني�سة ويف بداية
الأمر وقف فريق من عقالء امل�سلمني من �أفراد وم�شايخ للدفاع عن الكني�سة وقالوا
للنا�س �أنها لي�ست بداخل الكني�سة ولكن توالت الأحداث بعد ذلك وبد�أ النا�س يف
�إلقاء احلجارة واملولوتوف علي الكني�سة وكما قلت وقف عقالء امل�سلمني والأمن
مع ًا لتهدئه النا�س و�إخبارهم �أن الفتاة لي�ست بداخل الكني�سة وال �أدري من �أطلق
هذه ال�شائعة يف هذا الوقت واجلو حمتقن يف م�رص والنا�س يف حالة احتقان داخلي
و�أي حاجة بتهيج النا�س� ،أي �شائعة ت�ساعدهم علي الهيجان يف �أي مكان والأمن
يحافظ علي �سالمة الكني�سة وال�شوارع املحيطة بها والطريق العمومي الذي �أمام
الكني�سة والو�ضع الأمني حتت ال�سيطرة وهناك تواجد �أمني بكثافة �أمام الكني�سة
وبال�شوارع املحيطة بها وهناك �أكرث من  6عربات �أمن مركزي من قنا وعربات
�إ�سعاف وخراطيم مياه مو�صلة داخل الكني�سة و�أي �شيء يتم حدفه ( )5من
مولوتوف يتم الإ�رساع �إيل �إطفا�ؤها يف احلال كان هناك �أربع حرائق ب�سيطة مت
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�إطفائها وقلنا لل�شباب هنا حمد�ش يرد حتي ال ت�ستفز وتهيج النا�س املتجمهرين
اكرت ،ونبهنا �أنه ال يجب �أن يخرج �أحد خارج الكني�سة حتي ال يتم االعتداء عليه �إال
�أن �أحد �أفراد الكني�سة خرج للذهاب لبيته ومت االعتداء عليه من قبل املتجمهرين
ولي�س هناك متييز بني م�سلم �أو قبطي �أي حد يخرج من الكني�سة يتم االعتداء عليه
والأمن قال لنا« :احنا هنتعامل مع املوقف».
وحول �سبب اختيار كني�سة ماري جرج�س بالذات رغم �أن هناك �أكرث من ع�رش
كنائ�س يف كوم �أمبو قال« :لأنها �أكرب كني�سة بكوم �أمبو وتقع يف و�سط البلد يف قلب
املدينة وعلي الطريق العمومي طريق م�رص �أ�سوان الزراعي وي�أتيها العديد من
النا�س وامل�صلني ،وتقام بها العديد من املنا�سبات كالتعزية �أو الأفراح واللقاءات
ودخلها العديد من امل�سلمني يف كذا منا�سبة ويقال لها الكني�سة الأم �أو املركزية
وقال املتظاهرون �إنها هي «امل�ؤثرة» لذا مت التجمهر �أمامها دون الكنائ�س الأخري
املوجودة داخل البلد ولكن هذه الكني�سة علي الطريق العمومي امام اجلميع”.
ولكن ن�شكر الأمن و�إخواننا امل�سلمني لأنهم وقفوا معنا يف هذه امل�شكلة دون �أن
نطلب منهم بل من �أنف�سهم وذلك بكل مودة وحمبة و�شيوخ اجلوامع وامل�ساجد
قالوا للنا�س اللي يرمي طوبة علي كني�سة ك�أنه رمي بها امل�سجد و�أمروهم بالتعقل
والتيقن واحنا عالقتنا قوية بامل�سلمني يف كوم �أمبو .
ح�سن حممود – طالب ثانوي فني ( من املتجمهرين) :قال «�أنا عرفت �أن املدر�سةموجودة داخل الكني�سة و�أن الكني�سة فيها غرف م�سحورة حتت الأر�ض ال يعرفها
�أحد و�أنها موجودة ب�إحدي تلك الغرف و�أن املو�ضوع تكرر من امل�سيحيني مع
م�سلمني يف مناطق كثرية يف م�رص و�أننا «كم�سلمني» لن ن�سمح بحدوث ذلك يف كوم
�أمبو و�أننا �سنظل هكذا حتي يفرجوا عن املدر�سة».
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حممود – طالب ( من املتجمهرين) قال « :انا جئت من �أجل �رضب الأمن دونالكني�سة وبرر ذلك ب�أن احلكومة – يق�صد ال�رشطة� -سبق و�أن القت القب�ض علي
وال�ضابط �رضبني علي وجهي وانا من ذلك احلني �أريد �أخذ حقي من احلكومة
و�أنا اللي بعمله دلوقتي �أين �أ�رضب يف احلكومة وب�س».
جمدي عديل – حمام – قبطي  :قال �« :إن الأقباط يف كوم �أمبو منذ بداية الأحداثيتعر�ضون مل�ضايقات من بع�ض امل�سلمني كما تعر�ض اثنان من الأقباط العتداءات
بدنية يف واقعتني خمتلفتني ومن وقتها والأقباط �إما يف الكني�سة و�إما يف منازلهم
و�أن الأقباط حتي الآن ال يعرفون �سبب ًا واحد ًا ملا حدث ويحدث حالي ًا من تعد علي
كني�سة مارجرج�س»  ،و�أ�ضاف �« :أن الأقباط بكوم �أمبو ت�أذوا فعال �أذى �شديد ًا
�أوال من الهجوم علي الكني�سة وهو مكان العبادة اخلا�ص بنا ك�أقباط مثل اجلامع
بالن�سبة للم�سلمني وت�أذوا ثانيا من االعتداءات اللفظية والبدنية عليهم يف �شوارع
املدينة التي عا�شوا فيها اخواننا امل�سلمني من قدمي الأزل – ولكنه يف الوقت نف�سه
ي�ؤكد على جهود بع�ض امل�سلمني العقالء و�أئمة امل�ساجد حلل الو�ضع املت�أزم احلايل
و�أنه مت�أكد من �أن ذلك الو�ضع و�ضع ا�ستثنائي م�ؤقت �سينتهي �رسيعا و�ستعود
العالقة بني طريف البلد ل�سابق عهدها يف �أقرب وقت ممكن.
 وح�سب رواية كل ال�شهود ف�إن �أهل الفتاة املتغيبة مل يتحكموا يف تلك الأحداث وملي�شرتكوا فيها .
�شهادة الفتاة التي �أثارت امل�شكلة :يوم االثنني  2013/3/4مت ت�سليم ال�سيدة�سبب الأحداث ايل �ساحة الأدار�سة مبدينة دراو جنوب كوم �أمبو والتي ي�رشف
عليها ال�شيخ� /أحمد الإدري�سي – �شيخ ال�سادة الأدار�سة ومت حتديد �إقامتها
بتلك ال�ساحة حتي الآن ومنع �أي لقاء معها – لكن مت �إجراء حديث وحيد معها
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عرب قناة طيبة – قناة التليفزيون احلكومية يف ال�صعيد  -جاء فيه «�أنها عادت
للإ�سالم جمددا ،ونطقت بال�شهادتني بعد رحلة من ال�شكوك والبحث عن احلقيقة
ا�ستمرت طوال � 5أعوام ،وانتهت بهروبها من منزلها بكوم �أمبو �إىل مدينة
العري�ش بجنوب �سيناء العتناق امل�سيحية ،والدخول يف حياة جديدة .و�أ�ضافت :
�أنها مل تكن تت�صور �أن هروبها �سيت�سبب يف ا�شتعال الأحداث وحماوالت الأهايل
اقتحام كني�سة ماري جرج�س لظنهم وجودها داخلها .و�أو�ضحت �أن ق�صتها بد�أت
منذ � 5أعوام عندما �ساورتها بع�ض ال�شكوك حول الدين الإ�سالمي ،بعد ارتيادها
العديد من املنتديات امل�سيحية على �شبكة الإنرتنت ،والتي قر�أت عليها لعديد من
ال�شبهات حول الإ�سالم والر�سول حممد والقر�آن الكرمي .وتابعت �أنه «�أمام كل
تلك ال�شبهات التي تعر�ضت لها على �شبكة الإنرتنت ،دارت العديد من الت�سا�ؤالت
وال�شبهات حول الإ�سالم يف ذهني ،ومل �أجد الإجابة الكافية عن ت�سا�ؤالتي من �أهلي
واملحيطني بي ،والذين كانوا يقابلون �أ�سئلتي �أحيانا بالنهر والتعنيف وي�أمرونني
بالكف عن التفكري بتلك الأ�سئلة».
و�أ�ضافت �أن ذلك دفعها للبعد عن الدين الإ�سالمي والتوقف عن ال�صالة
وال�صوم ،وبد�أت رحلة اعتناق امل�سيحية وداومت على قراءة الإجنيل واملزامري
وممار�سة الطقو�س امل�سيحية منفردة يف حجرتها ،ودون علم �أهلها واملحيطني بها.
وقالت �إنها خالل رحلتها العتناق امل�سيحية ،ومع انتظام ترددها علي املنتديات امل�سيحية
على الإنرتنت تعرفت علي �شاب يعمل ب�إحدى منظمات م�ساعدة املتحولني للم�سيحية،
والذي وعدها مب�ساعدتها يف اعتناق امل�سيحية والهروب من �أهلها ،و�إقامة حياة جديدة
لها وتوفري فر�صة عمل يف جنوب �سيناء بعيدا عن بلدها .كما وعدها ذلك ال�شاب ،بعد
�أن �أبدت له ب�شدة نيتها اعتناق امل�سيحية ،ب�أن يرتب لها لقاء مع �أحد الكهنة لتعميدها
يف �إحدى كنائ�س جنوب �سيناء ،لإمتام مرا�سم اعتناقها امل�سيحية ر�سميا .و�أ�ضافت
�أن ذلك ال�شاب طلب منها � 13ألف جنيه بحجة م�ساعدتها ،وقامت بالفعل بتحويل ذلك
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املبلغ �إليه ،بعد حتججه ب�أنه �سي�ضطر لبيع حمل ميتلكه بالقاهرة ،يف �سبيل م�ساعدتها
لالنتقال للعي�ش معها يف العري�ش ،حيث برر لها طلبه ب�أنه �سيحتاج املال لإن�شاء حمل
جديد كم�صدر رزق له ولها يف مكان �إقامتهم اجلديد بالعري�ش .و�أو�ضحت �أنها قامت
بالهرب الأحد قبل املا�ضي بعد خروجها كاملعتاد يف ال�صباح يف توقيت توجهها لعملها
باملدر�سة ،بعد االتفاق مع ذلك ال�شخ�ص على �إعداد خطة هربها وتدبري طريقة انتقالها
ل�رشم ال�شيخ .وقالت � “:إنه خالل الأيام التالية لهروبها و�إقامتها ب�رشم ال�شيخ مل
تكن تعلم �أي �شيء عن الأحداث التي ا�شتعلت يف كوم �أمبو� ،إىل �أن فاج�أها ال�شخ�ص
الذي تقيم معه بالأمر ،وتابعا مع ًا الأحداث على �إحدى القنوات الف�ضائية وفوجئا
بتفاقم الأزمة” .و�أ�شارت �إيل �أنها �شعرت وقتها بانهيار ع�صبي ومتنت العودة لأهلها
لإنهاء تلك الأزمة التي حتولت لفتنة طائفية .و�أ�ضافت �أنها بعد� 3أيام من تفاقم الأزمة،
فوجئت بو�صول الأجهزة الأمنية الو�صول للمكان الذي كانت تقيم به ب�رشم ال�شيخ عن
طريق تتبع هاتفها ،وفوجئت ب�إلقاء القب�ض عليها ال�سبت املا�ضي و�إجراء التحقيقات
معها حول هروبها .وتابعت �أنه مت �إبالغ �أهلها بالعثور عليها  ،وو�صل �أحد �أ�شقائها �إيل
�رشم ال�شيخ ب�صحبة بع�ض القيادات ال�شعبية بكوم �أمبو ال�ستالمها  ،وفرحت بو�صول
�أهلها لها يف جنوب �سيناء ،ووافقت علي الفور علي العودة معهم دون تردد .و�أ�ضافت
�أنه بعد �إنهاء الإجراءات عادت �إيل �أ�سوان ،وا�ست�ضافها ال�شيخ �أحمد الإدري�سي -
�شيخ الطريقة الإدري�سية و�أحد القيادات الدينية يف �أ�سوان -يف �ساحة الأ�رشاف وتعهد
بحمايتها من �أية حماوالت لإيذائها ،بالإ�ضافة �إىل توليه هو وجمموعة من ال�شيوخ
والدعاة الإجابة عن ت�سا�ؤالتها وا�ستف�ساراتها حول الإ�سالم  ،و�إزالة كل ال�شكوك
التي دارت يف ذهنها حول القران الكرمي والنبي حممد .و�أكدت �أن الكني�سة يف كوم امبو
مل تكن لها �أي �صلة �إطالقا بهروبها ،و�أنها مل تتوا�صل مع �أي كني�سة ماري جرج�س يف
كوم �أمبو �أو �أي كني�سة يف �أ�سوان.
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و�أ�شارت �إىل �أن ال�سبب يف اتهام �أهلها للكني�سة بالت�سبب يف اختفائها هو عثورهم
علي ن�سخ من الإجنيل وبع�ض الآيات من الإجنيل واملزامري مدونة بخط يدها يف كرا�سات
خا�صة بها يف حجرتها اخلا�صة بعد هربها مما �أثار �شكوكهم حول عالقة الكني�سة
بتغيبها .كما �أو�ضحت �أنها تقيم حاليا يف �ساحة الأدار�سة مبدينة دراو ،وتلقي رعاية
كاملة واهتمام من م�ضيفيها و�أنها متتنع متاما عن احلديث لو�سائل الإعالم با�ستثناء
قناة «طيبة» التي ا�ضطرت للظهور عليها لتهدئة الر�أي العام وال�شارع يف كوم �أمبو،
بناء على ن�صيحة قيادات �شعبية لها .و�أ�شارت �إىل �أنها بعد عودتها من تلك الرحلة،
و�إجابة ال�شيوخ والدعاة على ت�سا�ؤالتها� ،أ�صبحت على قناعة تامة ب�أن الإ�سالم هو
الطريق ال�صحيح.و �أنها طوال فرتة �شكها مل جتد ما بحثت عنه ،و�أ�صبحت ت�شعر
به حاليا ،من الراحة والطم�أنينة النف�سية بالو�صول للحقيقة وال�شعور مبلء الفراغ
الروحي بداخلها.
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املالحق
أوال  :تقرير جلنة العطيفي
� ًَثانيا  :قرارات جممع الآباء الكهنة واملجل�س املليوممثلي ال�شعب القبطي بالإ�سكندرية يف امل�ؤمتر
املنعقد بالبطريركية ( يناير �سنة )1977
ثالثا  :تو�صيات درا�سة «ومي�ض نار «والتى�أ�صدرتها املجموعة املتحدة فى مايو  2011حول
الأ�سباب التى ت�ساعد على تهديد فكرة املواطنة
املت�ساوية فى م�صر.
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امللحق الأول
تقرير الدكتور جمال العطيفى (عن �أحداث اخلانكة
الطائفية) 1972
قرار ت�شكيل اللجنة :
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�أ�صدر جمل�س ال�شعب بجل�سته املعقودة يوم االثنني من �شوال  1392املوافق
من نوفمرب  1972قرار بناء على طلب ال�سيد رئي�س اجلمهورية بت�شكيل جلنة خا�صة
با�ستظهار احلقائق .حول الأحداث الطائفية التي وقعت �أخريا يف مركز اخلانكة و�إعداد
تقرير للمجل�س عن حقيقة ما حدث  .وقد �شكلت هذه اللجنة برئا�سة الدكتور جمال
العطيفي وكيل املجل�س وع�ضوية ال�سادة �أع�ضاء املجل�س حممد ف�ؤاد �أبو هميلة و�ألربت
بر�سوم �سالمة وكمال ال�شاذىل والدكتور ر�شدى �سعيد وعبد املن�صف ح�سن زين
واملهند�س حمب �إ�ستينو.

حدود مهمة اللجنة:
ويعترب هذا القرار �أول ممار�سة يف ظل الد�ستور اجلديد ملا �أجازته الالئحة
الداخلية للمجل�س من جواز ت�شكيل جلنة خا�صة ال�ستظهار احلقائق يف مو�ضوع معني
وذلك طبق ًا للمادتني  16,47من الالئحة .
ومع قرار ت�شكيل اللجنة ينوط بها ا�ستظهار احلقائق يف الأحداث الطائفية
التي وقعت �أخري ًا يف اخلانكة� ،إال �أن اللجنة ر�أت مبنا�سبة بحثها لظروف هذه احلادث
والعوامل التي �أدت �إليها �أن حادثة اخلانكة ،وهو �أحد احلوادث التي تكررت خالل
هذا العام ,يطرح ب�صفة عامة و�أ�سا�سية مو�ضوع العوامل امل�ؤثرة على العالقات بني
طوائف ال�شعب وما �إذا كانت هذه العوامل م�صطنعة �أو مغر�ضة ومدى تهديدها
للوحدة الوطنية يف هذه الظروف الدقيقة التي يجتازها �شعبنا �ضد العدو ال�صهيونى
واال�ستعمار العاملي ,ومن ثم ف�إن اللجنة تعر�ض يف تقريرها ملو�ضوع حادث اخلانكة
باعتباره حادث ًا مميز ًا يعرب عن مناخ غري �صحي �ساد العالقات االجتماعية خالل هذا
العام :ثم تتناول بعد ذلك هذه العالقات ب�صفة عامة وتعر�ض حتلي ًال واقرتاحات حمددة
لعالجه ًا.
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�إجراءات اللجنة:
بد�أت اللجنة عملها ,باجتماع عقده رئي�سها مع ال�سيد نائب رئي�س الوزراء
ووزير الداخلية وال�سيد النائب العام يف �صباح اليوم التايل ل�صدور قرار ت�شكيلها
وذلك للوقوف على ظروف هذا احلادث لتبد�أ عملها يف �ضوء ت�صور وا�ضح ,وملا كانت
النيابة العامة ال تزال تبا�رش التحقيق وحتى ال يقع تداخل بني الإجراءات التي تتخذها
اللجنة و�إجراءات التحقيق اجلنائي ,فقد ر�أت اللجنة االكتفاء بطلب تقرير �آخر على �أن
يت�ضمن �رسد ًا للحوادث املماثلة التي تكون قد وقعت يف العام الأخري  ,ثم بد�أت اللجنة
�إجراءاتها كالآتي:
 1.يف �صباح يوم الثالثاء  14من نوفمرب  1972عقدت اللجنة اجتماعا عر�ض فيه
رئي�سها الت�صور املبدئي للحوادث التي وقعت يف اخلانكة ,يومي  6نوفمرب و12
نوفمرب  1972يف �ضوء املعلومات ال�شفوية التي تلقاها من ال�سيد نائب رئي�س
الوزراء ووزير الداخلية والنائب العام .
ففي يوم  6نوفمرب و�ضع جمهولون النار يف دار جمعية الكتاب املقد�س التي
كان يتخذها �أهايل مركز اخلانكة من الأقباط كني�سة بغري ترخي�ص لإقامة ال�شعائر
الدينية.
ويف  12نوفمرب وفد �إىل اخلانكة عدد كبري من الق�ساو�سة قدموا �إليها بال�سيارات
ومعهم بع�ض املواطنني من الأقباط و�ساروا �إىل مقر جمعية �أ�صدقاء الكتاب املقد�س
املحرتق و�أقاموا �شعائر ال�صالة فيها وجتمع يف امل�ساء عدد كبري من املواطنني يف
م�سجد ال�سلطان الأ�رشف وخرجوا يف م�سرية احتجاج على ذلك ,ن�سب فيها �إىل غايل
�أني�س �أنه �أطلق �أعرية نارية يف الهواء على ر�ؤو�س املتظاهرين من م�سد�س مرخ�ص له
بحمله فتوجه بع�ض املتظاهرين �إىل م�سكن هذا ال�شخ�ص و�إىل �أماكن �آخرين وقاموا
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بو�ضع النار فيها و�إتالفها دون �أن تقع �إ�صابات ,وبعد �أن ا�ستمعت اللجنة �إىل هذا
العر�ض املبدئي للحادث ناق�شت خطة عملها وحددت البيانات واملعلومات التي حتتاج
�إليها من اجلهات املختلفة.
 -2يف يوم الأربعاء  15نوفمرب  1972انتقلت اللجنة بكامل هيئتها �إىل مركز
اخلانكة ي�صحبها ال�سيد اللواء م�صطفي ال�شيخ وكيل وزارة الداخلية
ل�شئون الأمن والذي ندبته اللجنة بناء على طلب اللجنة لت�سهيل مهمتها.
وقد بادرت بزيارة الأماكن التي جرت فيها هذه الأحداث وناق�شت امل�سئولني
يف مركز ال�رشطة ويف جمل�س املدينة ويف االحتاد اال�شرتاكي كما ا�ستمعت �إىل
مالحظات الذين وقع اعتداء على م�ساكنهم وحوانيتهم فعاينت دار جمعية
الكتاب املقد�س الذي كان الأقباط من �سكان املركز قد جروا �أخري ًا على �إقامة
ال�صالة فيه والذي تعر�ض لو�ضع النار فيه �صبيحة يوم االثنني  6نوفمرب
 1972كما �شاهدت �آثار النار والك�رس يف م�ساكن جرج�س عريان �سليمان,
وغربيال جرج�س عريان وحليم حنا نعم اهلل وغايل �أني�س �سعيد ب�شاي.
 -3يف م�ساء اليوم نف�سه ا�ستقبلت اللجنة �أمني االحتاد اال�شرتاكي مبحافظة
القليوبية و�أمني وحدة املركز ,كما ا�ستقبلت ال�سيد عبد القادر الربي ع�ضو
املجل�س ال�شعبي للمحافظة املختار عن وحدة االحتاد اال�شرتاكي باملركز –
والذي كان قد اتهمه بع�ض املجني عليهم يف التحقيق بالتحري�ض على ارتكاب
احلادث ,كما ا�ستقبلت ال�شيخ زين ال�صاوي البدوي �إمام م�سجد ال�سلطان
الأ�رشف الذي جتمع فيه �أهل مركز اخلانكة م�ساء يوم الأحد  12نوفمرب �سنة
 – 1972طلبت اللجنة من ال�سيد �أمني االحتاد اال�شرتاكي مبحافظة القليوبية
عن معلوماته ومالحظاته ,وقد وافاها بعد ذلك.
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يف يوم اخلمي�س  16نوفمرب  1972اجتمعت اللجنة بقدا�سة البابا �شنودة
الثالث بطريرك الأقباط يف دار البطريركية ,ويف هذا االجتماع ا�ستمعت اللجنة
�إىل مالحظات البابا �شنودة ,كما اجتمعت اللجنة بف�ضيلة الإمام الأكرب حممد
الفحام �شيخ اجلامع الأزهر ،و�شهد هذا االجتماع �أمني عام جممع البحوث
الإ�سالمية ف�ضيلة الدكتور عبد الرحمن بي�صار ومدير البحوث بالأزهر الدكتور
عبد املنعم النمر ومدير مكتب �شيخ الأزهر ف�ضيلة ال�شيخ �صالح �أبو �إ�سماعيل.
يف م�ساء اليوم نف�سه ا�ستقبل رئي�س اللجنة �أحد املبلغني الذي �أر�سل �إىل ال�سيد
رئي�س جمل�س ال�شعب ب�أن لديه معلومات لتو�ضيح مالب�سات احلادث ،وقد �أعادت
اللجنة مناق�شته بعد ذلك م�ساء ال�سبت  18نوفمرب و�أخطرت النيابة العامة ل�س�ؤاله
وكانت اللجنة قد تلقت �أي�ض ًا برقيتني من احلوامدية من كل من ال�سيد �إبراهيم
وال�سيد �سعد العبا�سي رئي�س جلنة الرعاية الدينية الإ�سالمية باحلوامدية ,تنذر
بخالف حول قبة ملبنى جمعية �أن�صار الكتاب املقد�س باحلوامدية املتخذ كني�سة
منذ ب�ضعة �أعوام بغري ترخي�ص ،وقد ر�أت اللجنة مثل هذا النزاع يعطي �صورة
عن بع�ض جوانب االحتكاك الذي تكرر نوعه فدعت �إليها ال�شاكني،وقد �أمكنها
ت�سوية املوقف و�إبقاء احلالة على ما هي عليه.
وقد تلقت اللجنة يف نف�س اليوم �إخطار ًا من الدكتورة عائ�شة راتب وزيرة
ال�شئون الإجتماعية ببيان املبالغ التي �رصفتها الوزارة ملن حلقتهم خ�سائر
من جراء هذه احلوادث باخلانكة وذلك بعد �أن قامت ال�سيدة الوزيرة ورجال
الوزارة بزيارة مكان احلوادث يوم  16نوفمرب.
كما تلقت اللجنة يف نف�س اليوم �إخطار من ال�سيد حممد حامد حممود الأمني
الأول لالحتاد اال�شرتاكي العربي ب�أن �أحد ال�شمام�سة بكني�سة كفر �أيوب مبركز
منيا القمح كان يوزع يف يوم  11 /6كتيبات من م�ؤلفاته ا�شتبه يف م�ضمونها.
كما تلقت اللجنة برقيتني �إحداهما من الدكتور الق�س عبد امل�سيح �إ�سطفانو�س

ي�شكو فيها من واقعة قدمية مبا �سماه اغت�صاب �أر�ض دار الكتاب املقد�س
بالإ�سكندرية بزعم �إقامة م�سجد عليها ,والأخرى من عبد الفتاح ب�شري وتت�ضمن
اتهاما عام ًا لعنا�رص مل يذكرها حتاول �إحداث فتنة بهيئة النقل العام ،وقد
�أخطرت اجلهات املخت�صة بالربقيتني!!
 -8ويف �صباح يوم الأحد  18نوفمرب  1972ا�ستقبلت اللجنة بع�ض �أهايل مركز
اخلانكة الذين قدموا معلومات عن احلادث ,وقد ر�أت �إبالغها �إىل النائب العام.
ويف م�ساء اليوم ذاته ا�ستقبلت اللجنة الأنبا �صموئيل �أ�سقف اخلدمات والأنبا
دمياديو�س وا�ستمعت �إىل مالحظاتهما.

الق�سم الأول :وقائع حوادث اخلانكة:
ا�ستعانت اللجنة �أ�سا�س ًا يف حتديد هذه الوقائع بتقارير النيابة العامة وهي
ال�سلطة الق�ضائية املخت�صة بالتحقيق ,ويف الوقت نف�سه ف�إنها قد راجعت ما قدمته
�إليها اجلهات الأخرى املخت�صة ,كما اطلعت على تقرير �أعد عن هذه احلوادث وقدم �إىل
قدا�سة البابا �شنودة ,ومن خالل قيامها باالنتقال واملعاينة واملناق�شة التي �أجرتها مع
هذه الأطراف املعنية� ,أمكنها �أن ت�ستخل�ص الوقائع ال�صحيحة.

حادث يوم االثنني  6نوفمرب :1972
منذ عام  1946وجمعية �أ�صدقاء الكتاب املقد�س تبا�رش ن�شاطها يف اخلانكة
كجمعية دينية م�سجلة بوزارة ال�شئون االجتماعية ,ومنذ حوايل �سنة قام املحامى
�أحمد عزمى �أبو �رشيفة ببيع قطعة �أر�ض �صغرية ميلكها جماورة ملنزله باحلي امل�سمى
احلي البوالقى مبدينة اخلانكة �إىل من يدعى حممد �سعد اجللدة  ,العامل مبزرعة اجلبل
الأ�صفر الذي باعها بدوره �إىل �أحد امل�سيحيني ,وت�سل�سلت عقود بيعها �إىل �أن انتهت
ملكيتها �إىل الأنبا مك�سيمو�س مطران القليوبية ,وكان الظن وقتئذ �أنها �ستبنى مقر ًا
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لهذه اجلمعية  ,وقد �سورت فع ًال و�أحلقت بها حجرات نقلت �إليها اجلمعية ,غري �أنه
يف مطلع ال�صيف هذا العام �أقيم فيها مذبح لل�صالة ورتب فنا�ؤها مبا ي�سمح ب�إقامة
ال�شعائر الدينية فيه  ,وتوىل الق�س مرق�س فرج وهو راعي كني�سة �أبو زعبل التي
تبعد قرابة ثالثة كيلومرتات من اخلانكة «�إقامة ال�شعائر الدينية فيها» يف �أيام اجلمع
الن�شغاله �أيام الآحاد بكني�سته الأ�صلية يف �أبى زعبل.
وملا كانت اجلمعية مل ت�ست�صدر قرار ًا جمهوري ًا بالرتخي�ص ب�إقامة كني�سة,
فقد �أخذت الإدارة تعهد ًا على رئي�س اجلمعية �شاكر غبور بعدم ا�ستخدامها ككني�سة
�إال بعد احل�صول على ترخي�ص ,وقد �أثار ا�ستخدام هذا املكان ككني�سة بغري ت�رصيح
بع�ض املقيمني مبدينة اخلانكة ومن بينهم عبد القادر الربى وهو مفت�ش ماىل وع�ضو
املجل�س ال�شعبى مبحافظة القليوبية  ,ولي�س هناك ما يدل على �أن هذا االعرتا�ض قد
اتخذ مظهر ًا عنيف ًا �أو كان مو�ضع اهتمام عام.
ويف �صبيحة يوم احلادث  6نوفمرب  1972وهو �أول �أيام عيد الفطر املبارك
�أخطرت النيابة العامة بحدوث حريق يف هذا املبنى  ,وقد تبني �أن النار قد �أتت على
�سقفه وهو من الأخ�شاب  ,كما امتدت �إىل موجودات ولكنها مل متتد �إىل جدرانه املبللة
 ,ومل تتو�صل التحقيقات التي �أجرتها النيابة �إىل معرفة الفاعل  ,غري �أن بع�ض الذين
كانوا يبيتون يف املبنى حلرا�سته قرروا يف حتقيق النيابة �أنهم �شاهدوا جملة �أ�شخا�ص
يلقون زجاجات م�شتعلة من اخلارج  ,وقد �أمكن لرجال املطافئ �إخماد النار مبعاونة
بع�ض الأهايل من امل�سلمني وامل�سيحيني.
ودون تدخل يف �إجراءات التحقيق اجلنائي وما ميكن �أن ت�ستخل�صه النيابة
العامة من ثبوت التهمة �أو عدم ثبوت التهمة ف�إن هناك حقائق يجب �أن ت�ؤخذ يف االعتبار:
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� 1.إن �أهايل مدينة اخلانكة كانوا يعي�شون دائما يف وئام  ,وقد �رضبوا املثل يف التعاون
والوحدة حينما تعر�ض �أحد م�صانع �أبو زعبل القريبة من اخلانكة لغارات طائرات
�إ�رسائيل الفانتوم يف فرباير  .197حيث قتل  70عام ًال و�أ�صيب  69غريهم بجراح
مما عب�أ اجلميع �ضد العدو  ,لأن القنابل التي �ألقيت مل تفرق بني امل�سلم والقبطي.
� 2.إن رئي�س جمل�س املدينة ال�سابق كان من الأقباط  ,وقد ظل يف مركزه قرابة اثنتي
ع�رشة �سنة وهو ال�سيد �أديب حنا ,ومل يرث �أية ح�سا�سيات طوال هذه ال�سنني.
وحينما عني خلفه احلايل ال�سيد عادل رم�ضان يف مار�س  1972احتفلت به جمعية
�أ�صدقاء الكتاب املقد�س يف مبناها اجلديد الذي انتقلت �إليه ,وي�شغل عدد كبري من
الأقباط وظائف مهمة خا�صة يف قطاعي ال�صحة ,وال�صحة النف�سية حيث تزايد
ن�سبة املوظفني الأقباط على ال�ستني يف املائة �إذ يبلغ ،عددهم  38من بني  59موظف ًا
(طبق ًا للبيانات التي قدمها رئي�س جمل�س املدينة) ويبلغ جمموع املوظفني الأقباط
يف هذا املركز  111من بني جمموعهم البالغ  856موظف ًا .
� 3.إن مبنى جمعية �أ�صدقاء الكتاب املقد�س الذي احرتق �سقفه واحرتقت موجوداته
هو مبنى �صغري يقع يف مكان منزوٍ غري مطروق يقع يف اجلهة ال�رشقية للمدينة ويقوم
حوله بع�ض م�ساكن امل�سلمني  ,ومل يكن مرخ�ص ًا كبناء ف�ض ًال عن عدم الرتخي�ص
به ككني�سة  ,ولكن من ناحية الأمر الواقع كانت تبا�رش فيه ال�شعائر الدينية دون
تعر�ض من جهات الإدارة وبت�سامح منها  ,وقام بع�ض امل�سلمني من �أهايل اخلانكة
بجمع تربعات لإقامة م�سجد �شديد القرب من هذا املكان و�رشع فع ًال يف بنائه.
� 4.إن عدد �سكان اخلانكة كما جاء بالتعداد العام لل�سكان املن�شور عام  .1966بلغ
 21863منهم  , 615غري �أن البيانات التي قدمت �إىل جمل�س املدينة تفيد ب�أن عدد
امل�سيحيني ال يجاوز �ست ًا وثالثني �أ�رسة  .وقد طلبت اللجنة بيان ًا من اجلهاز املركزي
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للتعبئة والإح�صاء بعد ات�صال قام به رئي�سها بالفريق جمال ع�سكر ,ويبني من الرد
الذي تلقته �إنه كان يف مدينة اخلانكة يف عام  1966عدد  692م�سيحيا فزاد عام
� 1972إىل  8.2م�سيحيني ،بينما جملة امل�سيحيني يف مركز اخلانكة (مدينة وقرى)
بلغ يف عام  1966عدد  2552وزاد يف عام � 1972إىل 2963
� 5.إنه قد بولغ يف ت�صوير هذا احلادث على قدا�سة البابا عن معلومات عنه  ,وزاد
من حدة التوتر �أنه �سبقه منذ عدة �شهور قليلة حادث مماثل يف �سنهور بجهة
دمنهور .وقد ورد يف التقرير الذي قدم �إىل قدا�سة البابا من هذا احلادث ما
يفهم منه �أن املكان قد حرق بالكامل و�صور احلادث على �أن املطافئ تباط�أت
يف �إطفاء احلريق  ,و�أن املت�آمرين قد منعوا رجال الإطفاء من �أداء واجبهم,
كما ت�ضمن هذا التقرير ت�شكيك ًا يف �سالمة �إجراءات التحقيق وعدم حيدتها.
وقد �أثبتت املعاينة التي قامت بها اللجنة بالإ�ضافة �إىل املعاينة التي �أجرتها النيابة
�أن احلريق مل ميتد �إال لل�سقف اخل�شبي و�إىل املوجودات اخل�شبية و�أنه لوال تدخل
رجال الإطفاء ملا كانت النار قد �أخمدت دون �أية خ�سائر �أخرى .كما و�صفت احلوادث
�أنه حريق لكني�سة (مبا ال توجد كني�سة م�رصح بها ر�سمي ًا) و�أنه بذلك ينطوي
على امتهان املقد�سات امل�سيحية ,وقد �أ�ضفي على ت�صوير احلادث طابع الإثارة.
وقد عر�ضت اللجنة على قدا�سة البابا الوقائع ال�صحيحة التي ا�ستخل�صتها  ,فوافق
قدا�سته على عدم اعتماد املعلومات التي قدمت �إليه انتظارا ملا ي�سفر عنه التحقيق.
 6.على �أن من ناحية �أخرى  ,فقد �أحالت اللجنة كل ما قدم �إليها من معلومات عن اتهام
�أ�شخا�ص معينني باال�شرتاك �أو التحري�ض على ارتكاب هذا احلادث �إىل النائب العام
ليجرى �شئونه فيه.
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حادث يوم الأحد  12نوفمرب :1972
يف �صبيحة هذا اليوم اجتهت �إىل مدينة اخلانكة بع�ض �سيارات �أتوبي�س
ال�سياحة وال�سيارات اخلا�صة والأجرة وي�ستقلها حوايل � 400شخ�ص يرتدى املالب�س
الكهنوتية اخلا�صة بالق�ساو�سة وال�شمام�سة  ,وكان قد منى �إىل علم ال�سلطات �أن قرار
قد اتخذه جممع الكهنة يف القاهرة ب�إقامة ال�صلوات يوم الأحد يف مقر جمعية الكتاب
املقد�س التي كان يتخذها الأقباط املقيمون باخلانكة كني�سة لهم  ,وقد ا�ستوقفتهم
قوات الأمن التي قدمت على عجل من عا�صمة املحافظة عند قرية القلج التي تقع يف
طريق اخلانكة وذلك يف حماولة لإثنائهم عن عزمهم خ�شية �أن ي�ؤدى هذا اجلمع الكبري
�إىل �إثارة غري حممودة العواقب واالكتفاء بعدد حمدود منهم ولكنهم �صمموا على �أن
مي�ضوا يف تنفيذ ما اعتزموه ,فاتخذت قوات الأمن االحتياطات الالزمة وم�ضوا �سري ًا
على الأقدام يف موكب طويل مرددين الرتاتيل الدينية يتقدمهم الق�ساو�سة وحينما
و�صلوا �إىل مقر احلادث ثبتوا مكربات ال�صوت وبد�أ القدا�س على مرتني  ,حتى يت�سع
اال�شرتاك فيه لهذا اجلمع الغفري  ,ثم ان�رصفوا بعدها دون �أن تقع �أية حوادث ,وقد
ن�سب �إىل بع�ض الغالة منهم تفوهم بعبارات غليظة يف االحتجاج على ما وقع من حادث
يف هذا املبنى يف الأ�سبوع املا�ضى  ,وت�صويره على �أنه عداء طائفي مل تتخذ �سلطة الدولة
حياله الإجراءات املنا�سبة .
ويف امل�ساء حينما عاد �إىل املدينة �شبانها امل�سلمون الذين كانوا يف اجلامعات �أو
يف امل�صانع �أو املكاتب خارج املدينة وروت لهم �صورة ملا جرى يف ال�صباح اعتربوا ذلك
حتدي ًا وا�ستفزازا ل�شعورهم فاجتمعوا مب�سجد ال�سلطان الأ�رشف الذي يقع باجلهة
الغربية باملدينة ومعهم ال�شيخ زيد ال�صاوى البدرى �إمام امل�سجد وتوجهوا �إىل مركز
ال�رشطة يف م�سرية تكرب باهلل ،وقد طلب منه امل�سئولون االن�رصاف ,وان�رصف ال�شيخ
زيد ال�صاوى بعد �أن ن�صحهم بالتفرق ،بينما ا�ستمر الباقون يف م�سريتهم �إىل مقر
االحتاد اال�شرتاكي ,ويف مرورهم على حانوت بقال يدعى غايل �أني�س ب�شاى �سمع �صوت
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طلقات نارية ن�سب البع�ض �إطالقها �إىل هذا البقال الذي تبني فع ًال �أنه يحمل م�سد�س ًا
مرخ�ص ًا به و�إن كان مل يرد يف فح�ص الطب ال�رشعى ما يقطع �أنه �أطلق حديث ًا ,ولكن
ذلك �أدى �إىل �إثارة اجلماهري التي اندفعت �إىل منزل هذا البقال فو�ضعت فيه النمار
واند�س بينها من اغتنم هذه ال�سانحة لل�رسقة ,كما �أحرقت م�ساكن �أخرى لكل من
�أني�س ب�شاى ,وحليم نعمة اهلل  ,ورزق �صليب عطية ,وجرج�س عريان ,وغربيال جرج�س
عريان  ,وموجودات �ستديو للت�صوير ميلكة رزق �صليب عطية – كما حتطم زجاج
�صيدلية الدكتور كامل فهمي �أقالديو�س  ,وتوجه بع�ض املتظاهرين �إىل مقر جمعية
�أ�صدقاء الكتاب املقد�س و�أ�شعلوا النار يف �إحدى حجراتها امللحقة ببنائها املتخذ كني�سة
لل�صالة ,ومع ذلك فلم حتدث �أية خ�سائر يف الأرواح و�أ�صيب ثالثة �أ�شخا�ص عر�ض ًا
بينهم اثنان من امل�سلمني ب�إ�صابات ب�سيطة ،وقد قب�ض على عدة �أ�شخا�ص متهمني
بال�رسقة �أو احلريق �أو الإتالف  ,وقررت النيابة العامة حب�س ت�سعة من املتهمني منهم
حب�س ًا احتياطي ًا.
ودون التعر�ض لوقائع االتهام اجلنائية  ,ف�إن هناك حقائق �أمكن للجنة
ا�ستظهارها :
� 1.أن احلادث وقع يوم االثنني  6نوفمرب كان يجب �أن يبقى يف حدوده ال�صحيحة وكان
من ح�سن ال�سيا�سة �أن يح�رص يف هذا النطاق وح�سبما ذكر البابا �شنودة لأع�ضاء
اللجنة ,ف�إنه قد زار بعدها الإمام الأكرب �شيخ اجلامع الأزهر مهنئ ًا بالعيد دون �أن
يرتك احلادث �أثر ًا يف نف�سه لوال ما بدا له من �أن يد العدالة مل ت�ستطع �أن تتو�صل �إىل
امل�سئولني عن هذا احلادث  ,و�أن البع�ض قد خ�شى �أن ينتهى التحقيق �إىل ما انتهى
�إليه حوادث �أخرى وقعت قبل ذلك ومل تتخذ فيه مبادرات قوية و�رصيحة  ,و�إن من
ذهبوا �إىل ال�صالة يف مكان احلادث مل يق�صدوا �أن يتوجهوا �إىل اخلانكة يف م�سرية
ولكنهم �ساروا على الأقدام بعد �أن ا�ستوقفهم ال�سيد مدير الأمن ونائبه لإقناعهم
بالعدول عن امل�سرية.
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� 2.إنه كان من املحتمل �أن تتعر�ض م�سرية ال�صالة الكن�سية ,مع ما انطوت عليه
من مظاهر االحتجاج والإثارة الحتكاك �سلمت منه نتيجة �أ�صالة الوعي بالوحدة
الوطنية الذي ا�ستقر يف قلوب امل�رصيني جميع ًا منذ مئات ال�سنني.
� 3.إنه جتدر ت�سجيل املوقف امل�رشف لبع�ض الق�ساو�سة ومنهم القم�ص �إبراهيم عطية
الذي �ألقى كلمة ال�صالة يف مقر اجلمعية املتخذة كني�سة  ,معلن ًا �أن من قام باحلريق
�إن�سان مغر�ض ال ينتمي �إىل امل�سيحيني �أو امل�سلمني و�أ�شاد فيها بالت�ضامن والوحدة
بني عن�رصي الأمة.
� 4.إن قوات الأمن الإ�ضافية التي ا�ستدعيت يف ال�صباح بعد جتمع الق�ساو�سة لل�صالة
يف اخلانكة  ,قد عادت بعد ان�رصاف امل�صلني وبعد �أن هد�أت احلالة وتركت قوة
لتعزيز قوة املركز  ,وبعد �أن وقعت حوادث امل�ساء دعمت بقوة من الإدارة املركزية
للأمن للمحافظة على النظام.
� 5.إن الدكتورة وزيرة ال�شئون االجتماعية قد بادرت �إىل زيارة موقع هذه احلوادث
وقررت بناء على توجيهات ال�سيد رئي�س اجلمهورية تعوي�ضات فورية ملن و�ضعت
النار يف م�ساكنهم �أو حوانيتهم  ,فا�ستحقت جمعية �أ�صدقاء الكتاب املقد�س  210من
اجلنيهات هى قيمة اخل�سائر املقدرة كما قررت مبلغ مائتى جنية تعوي�ض ًا خل�سائر
حلقت منزل وحانوت رزق �صليب عطية ومبلغ  150جنيها لكل من حليم حنا نعمة
اهلل و�أني�س �سعيد ب�شاى وللمهجر جابر م�سعود جابر تعوي�ض ًا عن �إتالف ك�شك له
ومبلغ  30جنيه ًا ل�صيدلية د /كامل فهمى �أقالديو�س  ,وقد تلقت ال�سيدة الوزيرة
برقية �شكر من وجيه رزق متى نيابة عن امل�سيحيني باخلانكة.

111

الق�سم الثاين  :املقدمات
ومن الدرا�سة التي قامت بها اللجنة ,ا�ستخل�صت املقدمات التي �أدت �إىل تزايد
هذه احلالة من التوتر :
1.1ففي خالل عام  1970وقع مبدينة الإ�سكندرية حادث فردي خا�ص باعتناق
�شابني من امل�سلمني للم�سيحية حتت ت�أثري ظروف خمتلفة ,وقد �رست �أخبار ذلك
بني النا�س وكانت مو�ضع التعليق ونقد بع�ض �أئمة امل�ساجد ا�ستنكار ًا للن�شاط
التب�شريي ,وقد �أعدت مديرية الأوقاف بالإ�سكندرية وقتئذ تقرير ًا قدمه ال�شيخ
�إبراهيم عبد احلميد اللبان وكيل املديرية ل�ش�ؤون الدعوة بنتيجة بحثه ملو�ضوع
االنحراف العقائدي لبع�ض الطالب مبنطقة جليم والرمل ,وقد ذكر فيه الأخطار
التي تهدد بع�ض ال�شباب نتيجة حمالت التب�شري ن�سبت �إىل بع�ض الق�ساو�سة,
كما ت�ضمن جملة �إفرتا�ضات تعك�س خماوف مقدم التقرير من هذه املخاطر ,ويف
عام � 1972أى بعد قرابة �سنتني من تقدمي هذا التقرير الذي يعد تقرير ًا داخلي ًا
لي�س معد ًا للن�رش ,امتدت يد خبيثة �إليه فح�صلت على �صورة منه وقامت بطباعته
باال�ستن�سل وتوزيعه على نطاق وا�سع.
وقد ت�ضمن التقرير بع�ض الأمور الت�صويرية املن�سوبة �إىل رجال الدين
الأقباط والتي من �ش�أنها �أن تثري ا�ستفزاز من يطلع عليها من امل�سلمني ,حتمله على
ت�صديق �أمور مل يقم �أى دليل على ن�سبتها �إليهم وبع�ضها بعيد الت�صديق ،مما حمل
بع�ض �أئمة امل�ساجد بالتنديد ال�شديد وكانت نتيجة ذلك زيادة ا�ستياء كثري من امل�سلمني
وبذر بذور ال�شك بينهم وبني �إخوانهم الأقباط ورغم �شيوع �أمر هذا التقرير مل تقم
اجلهات امل�سئولة والإعالمية بالت�صدى له باملواجهة والنفي ,رمبا ظن ًا منها �أن �أثره
�سيكون حمدود ًا و�أنه �رسعان ما يتال�شى  ,وكما �أن يد العدالة مل ت�ستطع �أن متتد �إىل
مروجيه.
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 .2وحينما بد�أت مرحلة ت�صحيح م�سار الثورة يف  15مايو  1971دعت اجلماهري �إىل
امل�شاركة يف �إعداد الد�ستور الدائم  ,كان من الوا�ضح �إىل اللجنة املخت�صة ب�إعداد
الد�ستور اجلديد التي طافت �أنحاء البالد حينئذ  ,بروز تيار متدفق يدعو �إىل اعتبار
ال�رشيعة الإ�سالمية م�صدر ًا للت�رشيع تقابله دعوة �أخرى من الأقباط �إىل التم�سك
بحرية العقيدة والأديان خا�صة �إلغاء الرتاخي�ص املقررة لإقامة الكنائ�س .
ومل يكن التو�ضيح كافي ًا ب�أن الدعوة �إىل تطبيق �أحكام ال�رشيعة الإ�سالمية يتنايف
مع حرية العقيدة وممار�سة ال�شعائر الدينية التي كفلها الد�ستور جلميع املواطنني,
و�إن الإ�سالم وامل�سيحية ر�سالتا ت�سامح وحمبة يدينان باهلل.
يف هذا املناخ الذي �سادته مفاهيم احلرية و�سيادة القانون وارتفع فيه �شعار
دولة العلم والإميان ,انتخب الأنبا �شنودة بابا لكني�سة الإ�سكندرية والكرازة املرق�سية
يف �آخر �أكتوبر ون�صب يف  14نوفمرب يف احتفال �شهده رئي�س الوزراء وقتئذ وكبار
امل�سئولني يف الدولة و�أذيع بالتليفزيون والراديو وكان مو�ضع اهتمام وا�سع من جميع
و�سائل الإعالم ،وكان من الوا�ضح �أن البابا اجلديد قد بد�أ ن�شاط ًا وا�سع ًا يف خدمة
الكني�سة والوطن مبجرد انتخابه �ألقى حما�رضة عن �إ�رسائيل يف نقابة ال�صحفيني
تقرر طبعها بخم�س لغات وين�رش يف بع�ض ال�صحف حديث ًا �أ�سبوعي ًا يوم الأحد ،و�أعلن
تنظيمات للكني�سة تدعيم ًا لر�سالتها الروحية ومعاجلة لق�ضايا املجتمع داخل النطاق
ب�أ�سلوب علمى روحى وهو �أول بابا يف الع�رص احلديث من ر�ؤ�ساء الكلية الإكلرييكية.
ويبدو �أن بع�ض احل�سا�سيات كانت تن�ش�أ �أحيان ًا عن هذا الن�شاط الوا�سع,
حتى قبل انتخاب الأنبا �شنودة للباباوية  ,فقد �أ�صدرت جملة الهالل عدد ًا خا�ص ًا
عن القر�آن يف دي�سمرب  1970ون�رش فيه مقال عنوانه «القر�آن وامل�سيحية» بقلم الأنبا
�شنودة مبين ًا فيه االلتقاء بني الإ�سالم وامل�سيحية ,وقد تناوله بالرد بع�ض اخلطباء
على منابر امل�ساجد على حد ما ن�رشته جملة «الهالل» عددها ال�صادر بعد ذلك يف فرباير
 1971والذي ت�ضمن تعليقات �أخرى على هذا املقال.
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كما �أن �إعالن البابا �شنودة بعد انتخابه عن مت�سكه برف�ض �أيه دعوة �إىل �إباحة
الطالق للم�سيحيني �إال لعلة الزنا و�أن كل طالق يحدث بغري هذه العلة الواحدة ال تعرتف
به الكني�سة ,كان يقابله على اجلانب الآخر رف�ض لأي دعوة �إىل تعديل قانون الأ�رسة
بالن�سبة للم�سلمني وو�ضع �أي تنظيم حلق الطالق ,ومثله �أي حدث تطوير يف الكلية
الإكلرييكية� ,أو ا�ستعادة الإ�سكندرية ملنزلتها العاملية وقيادتها الإفريقية ,رغم �أنه معنى
�سبق �أن ردده بع�ض كبار الأقباط ممن تعاونوا دائم ًا مع نظام الدولة ب�إخال�ص (على
�سبيل املثال مقال الدكتور كمال رمزى �إ�ستينو ,بعنوان �آمالنا يف عهد البابا �شنودة
جريدة الأهرام يف  15نوفمرب  )1971ومثل هذه احل�سا�سيات مل�ستها اللجنة �أي�ض ًا
لدى بع�ض رجال الدين امل�سيحي ب�ش�أن ما ن�رشه بع�ض الكتاب امل�سلمني عن املزامري
والتوراة والتثليث.
ومن هذه النقاط املختلفة تفاقم ال�شعور باحل�سا�سية من كل من ين�رشه �أو
يقوله رجال الدين امل�سيحى يف نطاق العقيدة امل�سيحية عن فهم للإ�سالم  ,ومن يدين به
رجال ال�رشع الإ�سالمى يف نطاق العقيدة الإ�سالمية عن فهم.
وقد ا�ستطاعت اللجنة �أن تلم�س خالل لقاءاتها بالبابا �شنودة من ناحية
وبالإمام الأكرب �شيخ اجلامع الأزهر وف�ضيلة وزير الأوقاف ,ومن ناحية �أخرى
احل�سا�سية املفرطة من كل ما ين�رش متعلق ًا باملو�ضوعات الدينية ,حتى و�صلت هذه
احل�سا�سية �إىل حد اال�ستياء من �أي عبارة قد ترد عر�ض ًا يف �سياق مقال لكاتب �أو �صحفي
مما ميكن �أن ي�ساء ت�أويله �أو فهمه ,وهى ح�سا�سية يجب على امل�سئولني الدينيني �أن
يرتفعوا فوقها و�إال �أ�صبح �إبداء الر�أى والتعليق واال�ستدالل حمفوف ًا باملخاطر.
 .3وبعدها تناقل النا�س �أخبار تقرير �آخر غري تقرير ال�شيخ �إبراهيم اللبان ،وقد
و�صف ب�أنه تقرير جلهات الأمن الر�سمية عن اجتماع عقده الأنبا �شنوده الثالث يف
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 15مار�س  1972بالكني�سة املرق�سية بالإ�سكندرية ,وقد �أخذ هذا التقرير طريقة �إىل
التوزيع ،وقد �صيغ على نحو يوحى ب�صحته كتقرير ر�سمي وت�ضمن �أقوا ًال ن�سبت
�إىل بطريرك الأقباط يف هذا االجتماع  ,ورغم �أن هذا التقرير كان ظاهر اال�صطناع ,
فقد تناقلته بع�ض النا�س على �أنه حقيقة مما ولد اعتقاد ًا خاطئ ًا لدى الكني�سة القبطية
ح�سبما جاء بهذا املن�شور تهدف به �إىل �أن ي�ستوى امل�سيحيون يف العدد مع امل�سلمني
وال�سعى �إىل �إفقار امل�سلمني و�إثراء ال�شعب القبطي حتى تعود البالد �إىل �أ�صحابها
امل�سيحيني من �أيدى الغزاة امل�سلمني كما عادت �أ�سبانيا �إىل الن�رصانية بعد ا�ستعمار
�إ�سالمي دام ثمانية قرون.
ورغم خطورة هذا املن�شور امل�صطنع و�أثره على نف�سية بع�ض امل�سلمني الذين
يطلعون �إليه ويتناقلون م�ضمونه  ,فلم يتخذ �إجراء حازم لتنبيه النا�س �إىل �إفكه.
و�إذا كان االحتاد اال�شرتاكي قد �أ�صدر �أخري ًا بيان ًا بتكذيب ما ت�ضمنته
هذه الن�رشة ,فقد كان امل�أمول �أال يقت�رص توجيهه على القواعد التنظيمية باالحتاد
اال�شرتاكي ,وقد ا�ستغل بع�ض املتطرفني هذا التقرير امل�صطنع فراحوا يوزعونه مع
تعليق فيه �إثارة وح�ض على الكراهية.
وقد �أحدث ذلك رد فعل رمبا كان من �أ�سو�أ مظاهره ما بدا يف م�ؤمتر عقده بع�ض
رجال الدين امل�سيحى بالإ�سكندرية يومى  17و 18يوليو  ,1972واتخذوا فيه قرارات
�أبرقوا بها �إىل اجلهات امل�سئولة ومن بينها جمل�س ال�شعب ,وكلها تدور حول املطالبة
ملا �سموه حماية حقوقهم وعقيدتهم امل�سيحية و�أنه بدون ذلك �سيكون الإ�ست�شهاد �أف�ض
من حياة ذليلة ,وهو موقف كان مو�ضع ا�ستياء عام من كل الطوائف امل�سيحية نف�سها.
 -4وقد نبهت هذه الظروف جمتمعة �إىل اخلطر الذي بد�أ يهدد الوحدة الوطنية  ,مما
دعا ال�سيد الرئي�س �أنور ال�سادات �إىل �أن يبحث يف دور انعقاده يف  24يوليو 1972
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مو�ضوع ًا واحد ًا هو الوحدة الوطنية ,وخالل م�ؤمتر هذه اجلل�سات �أعلن الرئي�س �أن
هناك حماوالت ت�شكيك بالوحدة الوطنية و�أن هناك من�شورات يف هذا املعنى قدمت من
خارج البالد وبالتحديد من الواليات املتحدة الأمريكية ,وبينما �أن �أر�ض هذا الوطن
واحدة و�أن �سماءه واحدة ,و�شعبه واحد ,و�أعلن الرئي�س �أنه �سيدعو جمل�س ال�شعب
لدورة طارئة حتى ي�رشع قانونا للوحدة الوطنية.
وقد دعى جمل�س ال�شعب فع ًال �إىل دور انعقاد غري عادى يف �شهر �أغ�سط�س
 .197حيث �أعد م�رشوع قانون حلماية الوحدة الوطنية �أ�صبح نافذ ًا بعد ن�رشة يف
اجلريدة الر�سمية يف � 27سبتمرب .1972
ويف �صدر هذا القانون برز معنى مهم يجب �أن يكون مو�ضع �إدراكنا العميق,
وهو �أن الوحدة الوطنية هى القائمة على احرتام املقومات الأ�سا�سية للمجتمع كما
حددها الد�ستور ومنها على وجه اخل�صو�ص حرية العقيدة وحرية الر�أى مبا ال مي�س
حريات الآخرين �أو املقومات الأ�سا�سية للمجتمع .
ورغم �صدور هذا القانون ،فقد وقع حادث اعتداء على مبنى جمعية النه�ضة
الأرثوذك�سية بجهة �سنهور بالبحرية وذلك يوم ( 1972 /9 /8اجلناية  31.3ل�سنة
 – 1972جنايات مركز دمنهور) و�أبلغ بعدها يف � 29أكتوبر ( 1972الق�ضية رقم 654
�سنة � 1972أمن دولة عليا)عن قيام بع�ض الأ�شخا�ص بطبع مائة ن�سخة من التقرير
امل�صطنع عن الإجتماع املن�سوب �إىل البابا والذي �أ�سلفنا الإ�شارة �إليه ,و�أخري ًا وقعت
احلوادث امل�ؤ�سفة التي جرت يف اخلانكة.
وتود اللجنة �أن ت�سرتعي النظر �إىل قانون حماية الوحدة الوطنية ال تعدو �أن
يكون الإطار ال�رشعى لهذه احلماية التي يجب �أن جتد �سندها لدى كل مواطن ولدى
�سلطة الدولة ولدى التنظيم ال�سيا�سي ويف هذا اخل�صو�ص لدى امل�سئولني الدينيني.
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الأ�سباب:
تدرك اللجنة قيمة ما بذل �أخري ًا من جهود على امل�ستوى ال�سيا�سي والإعالمي,
لت�أكيد �أهمية حماية الوحدة الوطنية ,وخا�صة البيان الذي �أذاعته الأمانة العامة
لالحتاد اال�شرتاكي العربي على م�ستوى تنظيماته والبيان القيم الذي �أذاعته نقابة
ال�صحفيني والذي كان يعترب مثال كان يجب �أن حتتذيه �سائر املنظمات اجلماهريية
والت�أكيد يف خطب اجلمعة ويف درو�س ال�صباح يف املدار�س على هذه املعاين ولكن ما مل
ننفذ �إىل هذه امل�شكلة يف �أعماقها ونتعقب الأ�سباب امل�ؤدية �إليها ,ونقرتح لها عالج ًا ف�إن
هناك خ�شية �أن تتوقف املتابعة حينما تهد�أ النفو�س وت�ستقر الأو�ضاع ,ويفرت بذلك
االهتمام ب�إيجاد حلول دائمة ال تقدمي م�سكنات وقتية ,مما يهدد بعودة الداء الكامن �إىل
الظهور �أ�شد خطر ًا وفتك ًا.
وقد ا�ستطاعت اللجنة من خالل املناق�شات التي �أجرتها والدرا�سات التي
قامت بها �أن ت�ستظهر جملة �أ�سباب مبا�رشة تولد احتكاكا م�ستمر ًا ممكن �أن يكون
تربة �صاحلة لزرع الفرقة والكراهية لتفتيت الوحدة الوطنية ,وجنملها حتت عناوين:
الرتخي�ص ب�إقامة كنائ�س – الدعوة والتب�شري.

الرتخي�ص ب�إقامة كنائ�س:
منذ �أن انت�رص عمرو بن العا�ص على الروم البيزنطيني الذين كانوا يحكمون
م�رص ،وقد �أ�صبح �أقباطها يتمتعون بحرية العبادة  ,فقد خل�ص هذا االنت�صار العربى
الأقباط من وط�أة حكم الروم البيزنطيني وا�ضطهادهم و�أمنوا حرية ممار�سة �شعائرهم
الدينية و�سمح امل�سلمني للأقباط ببناء كنائ�س جديدة واالحتفال ب�أعيادهم ,وقد كان
عيد وفاء النيل عيد ًا عام ًا ي�شرتك فيه الوالة امل�سلمون ومع الأقباط على ال�سواء ,بل
قام الواليان العبا�سيان الليث بن �سعد وعبداهلل بن لهيفة ببناء كنائ�س ،وقال  :هو من
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عمارة البالد – بل قيل �إن عامة الكنائ�س يف م�رص مل تنب �إال يف الإ�سالم يف زمن ال�صحابة
والتابعني (يراجع يف ذلك كتاب الإ�سالم و�أهل الذمة ت�أليف د /على ح�سن اخلربوطلى
من ن�رشات املجل�س الأعلى لل�شئون الإ�سالمية �صـ  )167وتزوج بعدها العزيز باهلل من
خلفاء الدولة الفاطمية من زوجة قبطية مثلما فعل حممد �صلى اهلل عليه و�سلم حينما
تزوج من ماريا القبطية وحينما �أو�صى بالقبط خري ًا.
ويف ع�رصنا احلديث ال يزال تنظيم �إقامة الكنائ�س �أو تعمريها وترميمها
يخ�ضع لأحكام اخلط الهمايوين ال�صادر من الباب العايل يف فرباير  1856والذي
نواح منها ت�أمني حقوق الطوائف غري
كان ميثل وقتئذ اجتاه ًا �إ�صالحي ًا تناول جملة ٍ
الإ�سالمية.
وقد تقرر يف اخلط الهمايوين �إباحة �إقامة الكنائ�س �أو ترميمها برتخي�ص من
البابا العاىل  ,وقد ورد به هذا ال�ش�أن ما ن�صه:
«وال ينبغي �أن يقع موانع يف تعميم وترميم الأبنية املخت�صة ب�إجراء عبادات يف
املداين والق�صبات والقرى التي جميع �أهاليها من مذهب واحد وال يف باقي حمالتهم
كاملكاتب وامل�ست�شفيات واملقابر ح�سب هيئتها الأ�صلية ولكن �إذا لزم جتديد حمالت
نظري هذه فيلزم عندما ي�ست�صوبها البطريرك �أو ر�ؤ�ساء امللة �أن تعر�ض �صورة ر�سمها
و�إن�شائها مرة �إىل بابنا العايل لكي تقبل تلك ال�صورة املعرو�ضة ويجرى اقت�ضا�ؤها
على موجب تعلق �إرادتي ال�سنية امللكوتية �أو نتبني االعرتا�ضات التي ترد يف ذلك الباب
بظرف مدة معينة �إذا وجد يف حمل جماعة �أهل مذهب واحد منفردين يعني غري خمتلطني
بغريهم فال يقيدون بنوع ما عدا لإجراء املن�صو�صات املتعلقة بالعبادة يف ذلك املو�ضع
ظافرا وعلنا �أما يف املدن والق�صبات والقرى التي تكون �أهاليها مركبة من جماعات
خمتلفه الأديان فتكون كل جماعة مقتدرة على تعمري وترميم كنائ�سها وم�ست�شفياتها
ومكاتبها ومقابرها اتباعا للأ�صول ال�سابق ذكرها يف املحلة التي ت�سكنها على حدتها
متى لزمها �أبنية يقت�ضى ان�شا�ؤها جديدا.
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يلزم �أن ت�ستدعي بطاركتها �أو جماعة مطارنتها الرخ�صة الالزمة من جانب
بابنا العايل فت�صدر رخ�صتنا عندما ال توجد يف ذلك موانع ملكية من طرف دولتنا العليا
واملعامالت التي تتوقع من طرف احلكومة يف مثل هذه الأ�شغال ال ي�ؤخذ عنها �شيء”
وكثري من الكنائ�س القبطية قد تقادم عليها العهد عليه فال يعرف �شيء عن
تطبيق اخلط الهمايوين ب�ش�أنه ,ولكن يف �شهر فرباير � 1934أ�صدر وكيل وزارة
الداخلية قرار بال�رشوط التي يتعني توافرها للت�رصيح ببناء كني�سة ،وقد �سميت
بال�رشوط الع�رشة ,ومع توفر هذه ال�رشوط التي ال زالت مطبقة حتى الآن ,وحينما
تتحقق جهة الإدارة من توافرها ي�صدر قرار جمهوري ب�إقامة الكني�سة.
وقد طلبت اللجنة بيان ًا من اجلهاز املركزي للتعبئة والإح�صاء عن عدد
الكنائ�س القائمة يف م�رص �أن عددها يبلغ  1442ولكن البيانات التي وافتنا بها وزارة
الداخلية عن عدد الكنائ�س امل�سجلة لديها يدل على �أنها  500كني�سة ومنها  286كني�سة
قبطية ,ويرجع هذا اخلالف �إىل �أن جانب ًا من هذه الكنائ�س قد �أقيم �أ�ص ًال قبل �صدور
قرار وزارة الداخلية يف عام  1934كما �أن بع�ضها قد بنى بغري �أن ي�صدر بالرتخي�ص
به قرار جمهوري ,وقد تبني �أن جمموع من الكنائ�س التي �أ�صدرت ب�ش�أنها تراخي�ص
يف الع�رش �سنوات الأخرية يبلغ  127كني�سة منها  68كني�سة للأقباط الأرثوذك�س,
ومن هذا العدد رخ�ص ب�إقامة �إثنتى وع�رشين كني�سة جديدة و�صدرت �أربعه تراخي�ص
ب�إعادة بناء وترميم لكنائ�س قائمة واعتربت �إثنتان و�أربعون كني�سة قدمية مرخ�ص ًا
بها.
وقد تبينت اللجنة �أنه من �أهم الأ�سباب التي ت�ؤدي �إىل االحتكاك ,و�إثارة الفرقة
عدم و�ضع نظام مي�رس لتنظيم هذه الرتاخي�ص دون تطلب �صدور قرار جمهوري يف
كل حالة وذلك �أن ا�ست�صدار هذا القرار يحتاج �إىل وقت ,وكثري ما تتغري خالله معامل
املكان الذي �أعد لإقامة الكني�سة ,مثل �أن يقام م�سجد قريب منه يخل بال�رشوط الع�رشة,
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ونتيجة لبطء الإجراءات كثري ًا ما تلج�أ بع�ض اجلمعيات القبطية �إىل �إقامة هذه الكنائ�س
دون ترخي�ص ويف بع�ض احلاالت تت�سامح جهة الإدارة يف ذلك ،ويف حاالت �أخرى يجرى
التحقيق مع م�سئول اجلمعية ,وهو �أمر بادي التناق�ض بني احرتام �سيادة القانون من
ناحية �أخرى هو املبدا الذي كفله الد�ستور يف مادته ال�ساد�سة والأربعني والذي جاء
ن�صه مطلق ًا وهو يجرى كالآتي «تكفل الدولة حرية العقيدة وحرية ممار�سة ال�شعائر
الدينية» وهو ن�ص يغاير يف �صيغته ما كانت تن�ص عليه الد�ساتري ال�سابقة من حماية
حرية القيام ب�شعائر الأديان والعقائد طبق ًا للعادات املرعية يف م�رص ,ويف ظل د�ستور
�سنة � 1923أ�صدرت حمكمة الق�ضاء الإدارى مبجل�س الدولة حكم ًا يف  26فرباير 1951
ب�أن �إقامة ال�شعائر الدينية لكل الطوائف قد كفلها الد�ستور يف حدود القوانني والعادات
املرعية ولكنها �ألغت قرار ًا لوزارة الداخلية برف�ض الرتخي�ص ب�إن�شاء كني�سة وكان
�أ�سا�س الرف�ض قلة عدد �أفراد الطائفة وقالت املحكمة يف حكمها �إنه لي�س يف التعليمات
ن�ص ي�ضع حد ًا �أدنى لعدد الأفراد الذين يحق لهم �إقامة كني�سة.
ومع ذلك ف�إن تنظيم �إدارة الكنائ�س ال يعترب يف حد ذاته اعتداء على حرية
ممار�سة ال�شعائر الدينية ,و�إن كان من املنا�سب �أن يعاد النظر يف �أحكام اخلط الهمايونى
وقرارات وزارة الداخلية يف هذا ال�شان جتنب ًا حلالة �شاعت وهي حتويل بع�ض الأبنية
�أو الدور �إىل كنائ�س دون ترخي�ص وما ي�ؤدي �إليه ذلك �أحيان ًا من تعر�ض بع�ض الأهايل
له دون �أن يدعوا هذا الأمر ل�سلطة الدولة وحدها ،وقد راجعت اللجنة احلوادث التي
وقعت يف العامني الأخريين ,فتبني لها �أن معظمها يرجع �إىل �إقامة هذه الكنائ�س بغري
ترخي�ص وت�صدي الإدارة �أو بع�ض الأهايل للقائمني عليها.
على �أنه يجدر التنوية ب�أن الكثري من هذه الكنائ�س ال يعدو يكون غرفة �أو
�ساحة �صغرية بغري �أجرا�س �أو قباب ،وهذه قد جرى االكتفاء بقرار من وزير الداخلية
للرتخي�ص ب�إقامتها ومن ثم ف�إن اللجنة تقرتح �إعادة النظر يف نظام الرتخي�ص بغيه
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تب�سيط �إجراءاته على �أن تتقدم البطركخانة بخطتها ال�سنوية لإقامة الكنائ�س لتدر�سها
اجلهات املخت�صة دفعة واحدة بد ًال من �أن ترتك للمبادرة الفردية للجمعيات �أو
الأ�شخا�ص ودون تخطيط علمي �سليم.

الدعوة والتب�شري :
الدعوة �أو الرتبية الدينية والقيم اخللقية �أمر يلتزم به جمتمعنا طبق ًا
للد�ستور اجلديد يف مادته ال�سابعة ع�رشة كما تلزم الدولة بالتمكني لهذه املبادئ,
وتقوم امل�ساجد والكنائ�س الدينية واملدار�س �أ�سا�س ًا ب�شئون الدعوة الدينية.
وملا كان كثري من ال�شكايات التي ولدت بع�ض احل�سا�سيات ترجع �إىل ما يرتدد �أحيانا
يف خطب امل�ساجد وعظات الكنائ�س �أو �إىل ن�شاط تب�شريي تقوم به بع�ض اجلمعيات فقد
�أولت اللجنة هذا املو�ضوع اهتمامها.
وقد تبينت اللجنة من �إح�صائيات امل�ساجد التي ح�صلت عليها من وزارة
الأوقاف �أن عدد امل�ساجد التي تتبع وزارة الأوقاف ال يتجاوز �أربعة �آالف م�سجد
وبينما تفوق امل�ساجد الأهلية هذا العدد  ,وهذه امل�ساجد ال �ش�أن لوزارة الأوقاف بتعيني
�أئمتها �أو وعاظها ,وقد �سبق �أن �صدر القانون رقم  157ل�سنة  1960وقرر �أن تتوىل
وزارة الأوقاف �إدارة امل�ساجد � -سواء �صدر بوقفها �إ�شهاد �أو مل ي�صدر  -على �أن
يتم ت�سليم هذه امل�ساجد خالل مدة �أق�صاها ع�رشة �سنوات تبد�أ من تاريخ العمل بهذا
القانون .ويكون للوزارة الإ�رشاف على �إدارة هذه امل�ساجد �إىل �أن يتم ت�سليمها ،كما
تتوىل �أي�ض ًا الإ�رشاف على �إدارة الزوايا التي ي�صدر بتحديدها قرار من وزير الأوقاف
وتوجيه القائمني عليها لت�ؤدي ر�سالتها الدينية على الوجه ال�صحيح ,وقد عللت املذكرة
الإي�ضاحية لهذا القانون التي �أعدها وزير الأوقاف وقتئذ «�إخ�ضاع جميع امل�ساجد
لإ�رشاف وزارة الأوقاف» ب�أنه لوحظ �أن عدد ًا كبري ًا من امل�ساجد ال يخ�ضع لإ�رشاف
وزارة الأوقاف وهذه امل�ساجد يرتك �ش�أنها للظروف وال يوجد بها من يحمل م�سئولية
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التعليم والإر�شاد ,وملا كان بقاء هذه احلال قد ينق�ص من قيمة التوجيه الديني وي�ضعف
الثقة بر�سالة امل�ساجد ,خ�صو�ص ًا �أن ما يقال فوق منابر امل�ساجد بحيث يكفل حتقيق
الأغرا�ض العليا من التعليم الدينى العام وتوجيه الن�شء وحمايتهم من كل تفكري دخيل.
وح�سبما وقف ال�سيد وزير الأوقاف ردا على �س�ؤال وجه �إليه يف جمل�س ال�شعب  ,فقد
كان املفرو�ض �أن ينفذ هذا القانون ب�ضم �ألف م�سجد كل عام وهو ما مت عن عام 1961
وانتهى الأمر ب�أن امليزانية مل ت�سمح بذلك بعدها� ,إذ �إن �ضم امل�سجد الواحد يحتاج �إىل
 500جنيه �سنوي ًا على �أقل تقدير ,فك�أننا نحتاج �إىل  8ماليني من اجلنيهات من �أجل
�ضم امل�ساجد الأهلية ,وقد �أعلن وزير الأوقاف �أنه ابتدا ًء من عام � 1973سيعمل على
�ضم 1000م�سجد �سنوي ًا (م�ضبطة جمل�س ال�شعب اجلل�سة الرابعة والثالثون يف 28
مايو  1972حيث قدم �س�ؤال من ال�سيد الع�ضو �صالح الطاروطي و�س�ؤال �آخر من
ال�سيدة كرمية العرو�سي بخ�صو�ص هذا املو�ضوع)
ومع تقدير اللجنة لظروف امليزانية و�أولويات املعركة  ,فالذي ال �شك فيه �أن
�إخ�ضاع هذه امل�ساجد للإ�رشاف الكامل لوزارة الأوقاف من �ش�أنه �أنه يبعد مظنة
التجاوز فيما قد يلقى فيها من خطب �أو وعظ ,وحتى يتم ذلك ف�إن وزارة الأوقاف عليها
�أن متار�س رقابتها يف الإ�رشاف على �إدارة هذه امل�ساجد والزوايا وتوجيه القائمني
عليها لت�ؤدى ر�سالتها الدينية على الوجه ال�صحيح ,كما تقرتح اللجنة �أي�ض ًا يف هذا
ال�صدد �أن يكون تعيني �أئمة هذه امل�ساجد مبوافقة وزارة الأوقاف بعد التحقق من
توافر ال�رشوط ال�رشعية لتعيني �إمام امل�سجد وفهمه ال�صحيح لأحكام الدين وتنظيم
الإ�رشاف على ما تلقى من خطب فيها حتى ال جتاوز �رشح �أحكام الدين احلنيف �إىل
توجيه انتقادات �أو مطاعن يف الأديان الأخرى.
وتالحظ اللجنة �أي�ض�أ �أن ما يلقى من مواعظ يف الكنائ�س ميكن �أن يقع فيه
جتاوز �أي�ض ًا �إذا مل يلتزم الواعظ احلدود التي يتطلبها �رشح �أحكام الدين والدعوة
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�إىل احلق واخلري والف�ضيلة على �أنه ملا كان تعيني راعي الكني�سة يتم دائم ًا على قرار
املطران املخت�ص �أو البطريركية ف�إنها تكون م�سئولة عن �أداء واجباته الدينية ,وميكن
مراجعتها يف ذلك عند �أي جتاوز لهذه الواجبات.
وقد تبينت اللجنة �أي�ض ًا من املعلومات التي طلبتها من وزارة ال�شئون
االجتماعية �أن عدد اجلمعيات الإ�سالمية املقامة يف م�رص يبلغ  679جمعية ،بينما يبلغ
عدد اجلمعيات امل�سيحية الأرثوذك�سية  438جمعية وهي جميع ًا –�إ�سالمية وم�سيحية–
تتلقى �إعانات دورية �سنوية من وزارة ال�شئون االجتماعية تبلغ  29490جنيها بالن�سبة
للجمعيات الإ�سالمية وتبلغ  25785جنيها بالن�سبة للجمعيات الأرثوذك�سية.
وتخ�ضع هذه اجلمعيات لرقابة اجلهه الإدارية طبقا لأحكام القانون رقم
 32ل�سنة  1964ب�ش�أن اجلمعيات وامل�ؤ�س�سات اخلا�صة ،وهو يجيز للجهه الإدارية �أن
تقرر �إدماج �أكرث من جمعية تعمل لتحقيق غر�ض مماثل �أو توحيد �إدارتها ,كما يجيز
حلها بقرار م�سبب من وزير ال�شئون االجتماعية لأ�سباب خمتلفة من بينها �إذا ارتكبت
خمالفة ج�سيمة للقانون �أو �إذا خالفت النظام العام �أو الآداب.
وقد تبينت اللجنة من ا�ستقراء احلوادث التي حققتها النيابة العامة ب�ش�أن
الن�شاط الطائفي ومن املناق�شات التي �أجرتها مع امل�سئولني يف م�شيخة الأزهر ويف
البطريركية على حد �سواء� ,أن بع�ض اجلمعيات قد ن�سب �إىل بع�ض �أع�ضائها توجيه
مطاعن �أو توزيع من�شورات تنطوى على �إ�ساءة للأديان الأخرى �أو القائمني عليها  ,كما
�أن بع�ض اجلمعيات يتزايد عددها يف احلى الواحد �إىل حد ال ميكنها من �آداء ر�سالتها
يف فاعلية ومب�سئولية ,و�أن بع�ضها ين�سب �إليه القيام بن�شاط تب�شريي �سواء بالن�سبة
للم�سلمني �أو حتى داخل نطاق املذاهب املختلفة يف امل�سيحية ،بينما �أن ر�سالته التب�شريية
يجب �أن توجه �إىل �أفريقيا والعامل اخلارجي ال �إىل املواطنني يف م�رص الذين يجب �أن نحمي
حريتهم وعقيدتهم الدينية من �أي ت�أثري م�صطنع  ,وكل هذا قد حدا اللجنة �إىل �أن ت�سرتعي
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النظر �إىل مكامن اخلطر من تزايد عدد هذه اجلمعيات العاملة يف نف�س امليدان ,والتي
يجب �أن يتوافر يف القائمني عليها �إدراك �سليم لأحكام الدين ونظرة مت�ساحمة �إىل العقائد
الأخرى وبعد التع�صب الذميم وان�رصاف �أ�سا�سي �إىل الرتبية اخللقية الوطنية  ,وهو
ما يق�ضى �إحكام الإ�رشاف املقرر لوزارة ال�شئون الإجتماعية على مثل هذه اجلمعيات
وتالحظ اللجنة �أي�ض ًا �أنه بعد �أن �أ�صبحت الرتبية الدينية مادة �أ�سا�سية يف مناهج التعليم
العام طبق ًا للمادة  19من الد�ستور اجلديد ف�إن املدار�س قد �أ�صبحت من م�ؤ�س�سات
الدعوة ،وهنا تبدو يف املدار�س التي ت�ضم �أبناء من امل�سلمني والأقباط� ،إذ يجب �إتاحة
الفر�صة لدرو�س دينية منظمة للتالميذ الأقباط يف املدار�س يتعلمون فيها �أحكام دينهم,
كما يجب �أن تت�سم درو�س الدين جميعها بعر�ض حلقائق الأديان بح�سن �إدراك و�سعة
�أفق وبعد عن التع�صب.
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امللحق الثاين

قرارات جممع الآباء الكهنة واملجل�س امللي وممثلي ال�شعب
القبطي بالإ�سكندرية يف امل�ؤمتر املنعقد بالبطريركية 17
يناير �سنة 1977

متهيد
بدعوة من جمل�س كهنة الإ�سكندرية ،اجتمع الآباء كهنة الكنائ�س القبطية،
وال�سادة �أع�ضاء املجل�س امللي ال�سكندري ،وال�سادة ر�ؤ�ساء و�أع�ضاء اجلمعيات
والهيئات القبطية وال�سادة الأراخنة جمال�س الكنائ�س وممثلو قطاعات ال�شعب القبطي
من هيئات التدري�س اجلامعي والأطباء واملحامني واملحا�سبني واملهند�سني واملعلمني
و�أرباب املهن التجارية وال�سادة العاملني يف خمتلف امل�صالح احلكومية والقطاع العام.
وقد دعت ال�رضورة لعقد هذا االجتماع يف هيئة م�ؤمتر ملمثلي ال�شعب القبطي
بالإ�سكندرية مع الآباء الكهنة الرعاة ،وذلك لبحث امل�سائل القبطية العامة ،وتف�ضل
قدا�سة الباب الأعظم الأنبا �شنودة الثالث بح�ضور جل�سة االجتماع الأول التمهيدي
بتاريخ  17دي�سمرب �سنة  1976يف الكاتدرائية املرق�سية الكربى .
وبحث املجتمعون املو�ضوعات املعرو�ضة ،كما ا�ستعر�ضوا �أي�ضا ما �سبق
تقريره يف اجتماع اللجنة التح�ضريية لكهنة الكنائ�س القبطية يف م�رص احلا�صل بتاريخ
5و 6يوليو �سنة  . 1976وو�ضع اجلميع ن�صب �أعينهم – رعاة ورعية – اعتبارين ال
ينف�صل �أحدهما عن الآخر � :أولهما الإميان الرا�سخ بالكني�سة القبطية اخلالدة يف م�رص
التي كر�ستها كرازة القدي�س مرق�ص الر�سول وت�ضحيات �شهدائها الأبرار على مر
الأجيال – والأمر الثاين الأمانة الكاملة للوطن املفدى الذي ميثل الأقباط �أقدم و�أعرق
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�سالالته حتى �أنه قد ال يوجد �شعب يف العامل له ارتباط برتاب �أر�ضه وبقوميته مثل
ارتباطه مب�رص العزيزة.
عر�ض امل�سائل القبطية العامة :

 .1حرية العقيدة:
حرية العقيدة تعني �أن كل �إن�سان حر يف اعتناق العقيدة الدينية التي ي�ؤمن
بها ،و�أال يلحقه �إيذاء �أو معاناة ب�سبب هذا الإميان .
غري �أنه قد انت�رشت �أخريا بع�ض االجتاهات التي ت�صادر حرية العقيدة
امل�سيحية و�شايعتها مع الأ�سف بع�ض اجلهات الر�سمية مثل مديريات الأمن و�إدارة
ال�سجل املدين ومكاتب التوثيق ونيابة الأحوال ال�شخ�صية وذلك فيما يتعلق بحاالت
اعتناق الإ�سالم من جهة ،وباحلاالت املو�صوفة من قبيل الردة عن الإ�سالم من جهة
�أخرى .
فبالن�سبة حلاالت اعتناق الإ�سالم ،ننظر بقلق بالغ �إىل التيارات اجلارفة يف
خمتلف الأو�ساط �سواء الدينية �أو االجتماعية بالتعري�ض للم�سيحية �إىل حد املجاهرة
بدمغ الإميان امل�سيحي بال�رشك والكفر  .وي�صاحب ذلك احتمال طرق الإغراء وا�ستغالل
احلاجة ال�صطياد الب�سطاء من امل�سيحيني �إىل حظرية الإ�سالم  .وهذا دون مراعاة ملا
جرى عليه العرف وت�ضمنته التعليمات الر�سمية من �رضورة �إخطار اجلهات الدينية
امل�سيحية عن طلبات الرغبة يف �إ�شهار الإ�سالم قبل وقوعه  .وي�شكل ذلك هدما ل�سياج
حرية العقيدة وفتح الباب علة م�رصاعيه للتالعب بالأديان و�إذكاء روح الفتنة والتفرقة
بني املواطنني .
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�أما بالن�سبة ملا يو�صف بالردة عن الإ�سالم ،ف�إن اجلهات الر�سمية د�أبت على �أن
ترف�ض االعرتاف باعتناق امل�سيحية بل والأدهى من ذلك �أنها ترف�ض االعرتاف بعودة
امل�سيحي �إىل ديانته الأ�صلية التي ولد فيها� .إذ هي ت�أبى �إثبات واقع احلال يف الوثائق
وال�سجالت ويف البطاقات ال�شخ�صية وجوازات ال�سفر ،كما يتعر�ض معتنقو امل�سيحية
العائدون �إىل م�سيحيتهم الأوىل – للمطاردة يف حياتهم العائلية بالتفريق بني الأزواج
وبني الآباء بغر�ض ت�رشيدهم من الوظائف بحجة املجازاة الت�أديبية .
وهذه االجتاهات اخلاطئة تناق�ض حرية العقيدة التي �أعلنها ميثاق الأمم املتحدة
حلقوق الإن�سان على ال�صعيد العاملي ،والتي ين�ص عليها �أي�ضا على ال�صعيد القومي
د�ستور م�رص ل�سنة ( 1971وكل الد�ساتري امل�رصية ال�سابقة منذ فجر اال�ستقالل) ب�أن
«تكفل الدولة حرية العقيدة» «و�أال متيز ب�سبب اجلن�س �أو الأ�صل �أو اللغة �أو الدين �أو
العقيدة».
ف�ضال عن �أن امل�رشع امل�رصي نف�سه – مبنا�سبة �إ�صداره قانون املواريث يف
�سنة  – 1943قد �أعلن �رصاحة رف�ض الأخذ بالأحكام ال�رشعية العتيقة عن الردة لأنها
«وردت م�شبعة بالروح الدينية التي ظهر �أنها تخالف الد�ستور».
كما �سبق �أن �أفتى جمل�س الدولة ب�أن �أحكام الردة «ال ي�ستقيم تطبيقها مع �إطالق
احلريات يف الع�رص احلديث مبا فيها حرية االعتقاد».

 .2حرية ممار�سة ال�شعائر الدينية:
العقيدة الدينية �إميان وممار�سة ،ومن �أ�س�س الإميان امل�سيحي العبادة اجلماعية
ومبا�رشة امل�ؤمنني معا طقو�سهم التعبدية كما ت�سلمتها الكني�سة .
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و�أنه مما يحز يف نفو�سنا ما يالقيه الأقباط من م�شاق وم�ضايق ،وتقييد ،وتعقيد
بل و�إيذاء بالغ يف �أحيان كثرية �إىل حد االعتداء و�سفك الدماء ،مبنا�سبة بناء الكنائ�س
لأجل ال�سجود هلل فيها بالروح واحلق وال�صالة واالبتهال والدعاء.
وغنى عن البيان �أن ت�شييد الكنائ�س اجلديدة ال يقوم به الأقباط على �سبيل
املباهاة �أو ليكاثروا به غريهم ،كما و�أنه ال توجد ميزانية عامة مر�صودة لهذا الغر�ض،
و�إمنا تبنى الكنائ�س القبطية بتربعات يدفعها �أبناء ال�شعب القبطي من كبريهم �إىل
�صغريهم ،وبعرق وجهد بدافع حاجتهم للعبادة ،وغري خاف �أمر زيادة ال�سكان يف
م�رص زيادة م�ضاعفة ،فقد بلغ عدد امل�سيحيني يف م�رص حاليا �أكرث من �سبعة ماليني
ن�سمة ،ومن هنا كانت ال�رضورة لبناء الكنائ�س اجلديدة لأن الكنائ�س القدمية – بداهة
– مل تعد تت�سع لعدد الأقباط احلايل بحجمها الذي كانت عليه منذ خم�سني عاما .
ومع و�ضوح ذلك للم�سئولني فال يزال بناء الكنائ�س وترميمها و�إ�صالحها
م�رشوطا برتخي�ص وحمدودا بعد معني ال تتجاوزه ،وال تزال هناك �أمام ا�ست�صدار
الرتاخي�ص – حتى بالن�سبة لهذا العدد املحدود – قيود و�صعوبات وموا�صفات
�أ�ضعاف ما ت�شرتطه الدولة لرتاخي�ص املالهي واملحال العامة  .وال يزال الأقباط حتت
نري قيود غابرة ،وحتت وط�أة قرار �إداري �صدر ب�أدنى مراتب القرارات الإدارية
يف عام  1934من وكيل لوزارة الداخلية �أيام حكومة دمغها التاريخ الوطني بالظلم
واال�ستبداد  .ولقد بلغ الأمر �أن �صدرت بعد لأي وم�شقة قرارات جمهورية بناء بع�ض
الكنائ�س ،ولكن مل يكن ت�شييدها وعجز اجلهات احلكومية املعنية .
بل حتى الكنائ�س القائمة جندها تتعر�ض يف العوا�صم واملدن ،ويف الكفور
والقرى ،العتداءات و�أعمال تخريبية ولإيذاء امل�صلني فيها ومنعهم من ممار�سة
�شعائرهم الدينية .ويف غمار الأحداث الغوغائية التي وقعت خالل ال�سنوات القريبة
املا�ضية ،ا�ست�شعرنا ق�صور و�سائل الأمن الوقائي الكفيلة بو�ضع حد للعدوان �أو مبنع
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وقوعه  .وترتب على تلك الأحداث التي الزالت تتكرر امل�سا�س بحرية العبادة ،هذا
ف�ضال عن الإ�ساءة البالغة لهيبة الدولة وت�شويه �سمعة م�رص يف �أنحاء العامل كله .
ولقد �سجلت بذلك كله بقدر طاقتها جلنة تق�صي احلقائق التي �شكلها جمل�س
ال�شعب و�أثبتته يف تقريرها الذي اعتمده املجل�س يف نوفمرب �سنة  1973مما دعا لإ�صدار
القانون رقم  34لعام  1972ب�ش�أن حماية الوحدة الوطنية  .وعلى الرغم من تو�صيات
اللجنة ال�رصيحة ف�إن القيود والعقبات �أمام ت�شييد الكنائ�س اجلديدة ال تزال بكل
تع�سف قائمة ب�إحداث االعتداء التي تقع من حني لآخر ظاملة مظلمة  .وكل هذا يجري
على �أر�ض م�رص الطيبة التي قد�ستها زيارة ال�سيد امل�سيح له املجد والقدي�سة مرمي �أم
النور منذ ع�رشين قرنا.

 .3تطبيق ال�شرع الإ�سالمي:
ظاهر �أن يف م�رص الآن تيار ًا جارف ًا ينادي باعتبار ال�رشيعة الإ�سالمية هي امل�صدر
الوحيد ملا يجب �أن يطبق يف البالد  .ويبني بكل جالء من كلمات وكتابات املنادين بهذا
الر�أي �سواء يف املجال الر�سمي �أو املجال ال�شعبي � .أنهم يعنون بذلك �رشيعة الإ�سالم
الدينية  .وهم ي�ؤ�س�سون وجوب التطبيق والإلزام – على العقيدة الدينية ب�أن �أحكام
هذه ال�رشيعة �أحكام الهية و�أنه ال طاعة ملخلوق يف مع�صية الت�رشيع الإلهي .
فلي�ست امل�س�ألة يف نظر جماعة هذا الر�أي – م�س�ألة قواعد و�أحكام و�أ�صول
الفقه الإ�سالمي  .فقد �سبق للم�رشع امل�رصي الأخذ منها كم�صدر من م�صادر القوانني
الو�ضعية ،بل وغلبها �أحيانا كثرية على امل�صادر الأخرى امل�ستمدة من التقنينات
املقارنة �أو تطبيقات الق�ضاء والفقه امل�رصي .
و�إمنا امل�س�ألة املطروحة حاليا هي �أن ت�ؤخذ �أحكام �رشعة الإ�سالم م�أخذ التطبيق
برمتها جملة وتف�صيال ،وذلك ت�أ�سي�سا على اعتبارها الديني العقائدي اخلال�ص �أي
اعتبار القر�آن وال�سنة .
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ولي�س هذا الر�أي بجديد  .ف�إننا ن�ستطيع �أن نتتبع جذوره �إىل �سنة  1948حني
�أعلنه ر�سميا حتت قبة الربملان الأ�ستاذ ح�سن اله�ضيبي (وكان حينئذ م�ست�شارا مبحكمة
النق�ض قبلما يتوىل زعامة جماعة الإخوان امل�سلمني خلفا للأ�ستاذ ح�سن البنا).
�إذ قال �« :أن يل ر�أيا معينا يف امل�س�ألة برمتها يف القانون املدين فقط ،وهذا الر�أي
مبثابة اعتقاد لدي ال يتغري و�أرجو �أن �ألقى اهلل عليه  ...اعتقادي �أن الت�رشيع يف بالدنا
كلها ويف حياتنا جميع ًا يجب �أن يكون قائم ًا على �أحكام القر�آن  .و�إذا قلت القر�آن
،ف�أين �أعني كذلك بطبيعة احلال �سنة الر�سول ( �صلى اهلل عليه و�سلم) لأن طاعته من
طاعة اهلل» ( ..جل�سة جلنة القانون املدين مبجل�س ال�شيوخ املعتقدة يوم  30مايو �سنة
.)1948
وما دامت امل�س�ألة بهذا الو�ضع يوم ولدت يف �سنة  1948ويوم بعثت مرة
�أخرى �سنة  – 1976و�إنها قائمة على الأ�سا�س الديني اخلال�ص ،فيرتتب على ذلك
حتم ًا ا�ستبعاد املواطنني الأقباط من ت�صور تطبيق �رشيعة الإ�سالم عليهم بذلك املفهوم
والإقناع العقائدي الإ�سالمي .فالعقيدة هنا تتوفر ( �أو يفرت�ض توفرها ) فيمن يدينون
بالإ�سالم ،دون غريهم من �أبناء املذاهب والديانات الأخرى يف م�رص .
ومن ثم �أعلن – وبحق – �سيادة امل�ست�شار �سميح طلعت وزير العدل يف حديث
�صحفي ن�رشته جريدة الأخبار الغراء عقب توليه من�صب الوزارة يف مايو �سنة 1976
ب�أن الت�رشيعات الإ�سالمية كما ينادي بها �أ�صحاب ذلك الر�أي لن تطبق على امل�سيحيني
يف م�رص.
وغنى عن البيان �إنه ما دام الأمر متعلق ًا بتطبيق الأحكام الواردة يف القر�آن،
و�سنة نبي الإ�سالم ،وبهذه املثابة الدينية اخلال�صة ،فال يت�أتى �أن يلزم بهذا التطبيق �إال
من كان له الإ�سالم دين ًا �.إذ �إنه يعتنق القر�آن �رشيعة �إلهية ب�إميانه ،واحلديث مثيله لأنه
ي�ؤمن �أي�ض ًا �أن طاعة النبي من طاعة اهلل كما قال الأ�ستاذ اله�ضيبي فيما �سلف ذكره.
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ومن ثم ال ي�ستغرب �أحد – �سواء على ال�صعيد العربي �أو حتى ال�صعيد العاملي
– �أن تكون �رشيعة الإ�سالم الدينية املطبقة ب�إطالق يف اململكة العربية ال�سعودية .ذلك
لأن جميع رعاياها – بغري ا�ستثناء – يدينون بالإ�سالم  .فيتفق مع �إميان كل املواطنني
هناك �أن يجري عليهم حكم القر�آن وال�سنة النابعني من �صميم �ضمريهم الديني
وعقيدتهم الإ�سالمية.
�أما يف م�رص حيث يوجد �أكرث من �سبعة ماليني مواطن م�سيحي (وكذلك يف
�أية دولة عربية ت�ضم مواطنني خمتلفي الديانة ) ف�إن القول بتعميم تطبيق ال�رشع
الإ�سالمي �أي �أحكام والقر�آن وال�سنة على �سائر املواطنني ،م�ؤداه يف واقع الأمر �إلزام
غري امل�سلمني من املواطنني امل�رصيني بعقيدة الإ�سالم ،مما يتعار�ض مع �أقد�س حقوق
الإن�سان �،أويل حريات املواطن امل�رصي يف الد�ستور الدائم وهي حرية العقيدة  .بل
وت�أبى هذا تعاليم الإ�سالم ذاته حيث «ال �إكراه يف الدين».
ولقد ا�ستلهم امليثاق الوطني للأمة هذه املبادئ الأ�سا�سية حني �سجل :
« �أن حرية العقيدة الدينية يجب �أن تكون لها قدا�ستها يف حياتنا اجلديدة احلرة
� ..أن الإقناع احلر هو القاعدة ال�صلبة للإميان  ..والإميان بغري احلرية هو التع�صب
،والتع�صب هو احلاجز الذي ي�صد كل فكر جديد ويرتك �أ�صحابه مبن�أى عن التطور
املتالحق الذي تدفعه جهود الب�رش يف كل مكان» .

 .4حماية الأ�سرة والزواج امل�سيحي
زواج الأقباط ينبع من �صميم العقيدة امل�سيحية ،وهو �رس من �أ�رسار الكني�سة
املقد�سة ،ويف هذا املجال يختلف الزواج امل�سيحي عن النظرة �إىل الزواج يف �رشائع
�أخرى تعتربه جمرد عقد مدين ونظام قانوين يندرج �ضمن دائرة املعامالت فيتم
بالرتا�ضي ،وينحل بالرتا�ضي �أو بالإرادة املنفردة وبحكم القا�ضي .
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وال�صبغة الدينية التي ي�صطبغ بها زواج الأقباط ال تتعار�ض مع النظام يف
املجتمع امل�رصي – �أن د�ستور م�رص قد ن�ص على �أن « الأ�رسة �أ�سا�س املجتمع ،قوامها
الدين والأخالق والوطنية « فبالن�سبة للأ�رسة امل�رصية امل�سيحية يكون قوامها �إذن هو
دينها امل�سيحي الذي �أر�سى دعامة الزواج بو�صية ال�سيد امل�سيح له املجد �أن «يكون
االثنان ج�سد ًا واحد ًا  ..وما جمعه اهلل ال يفرقه �إن�سان» .
ولكن جد بعد �صدور القانون رقم  462لعام  1955ب�إلغاء اخت�صا�ص املجال�س
امللية بنظر م�سائل الأحوال ال�شخ�صية �أن ن�ص على تطبيق ال�رشيعة الإ�سالمية على
زيجات امل�سيحيني مبجرد تغيري �أي من الزوجني ملذهبه �أو ملته قبل رفع الدعوى
�أمام القا�ضي  .وترتب على هذا �أن �صارت للزوج امل�سيحي يف تلك احلالة �سلطة تطليق
زوجته بكلمته � .أما لو اعتنق �أي الزوجني ديانة الإ�سالم ،ويف �أي وقت من الأوقات ولو
يف �آخر مرحلة من مراحل التقا�ضي ،ف�إن انطباق ال�رشيعة الإ�سالمية ي�ضحي وجوبي ًا
وبكافة �آثاره �سواء بالن�سبة للزوجني �أو للأبناء .
وهذا الو�ضع فيه تخريب للأ�رسة امل�سيحية وهدم لبيوت الزوجية ،وجماراة
لكل نزوات البغ�ضاء والكيد واالنتقام ،كما ينطوي على افتئتات �صارخ من جانب
طرف واحد على حقوق للطرف الآخر بل على م�صري �أفراد الأ�رسة جميع ًا ،مما يجايف
�أب�سط مبادئ العدالة والقانون .
وغري مقبول منطق ًا وعق ًال يف �أحوال تنازع ال�رشائع �أنه �إذا اختلف زوجان
م�سيحيان يف امللة �أو الطائفة ت�ستبعد �رشيعتاهما امل�سيحية نهائي ًا ،وتطبق عليهما
�رشيعة �أخرى من ديانة ال يدينان بها على الإطالق.
ف�ض ًال عن �أن من �ش�أن ا�ستمرار هذا الو�ضع غري امل�ست�ساغ الذي جنم عن ثغرة
يف ت�رشيع متعجل غام�ض � ،إيجاد التناق�ض بني موقف الدولة وموقف الكني�سة ،وهو
تناق�ض ال يريده �أحد وال م�صلحة فيه لأحد .
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 .5امل�ساواة وتكاف�ؤ الفر�ص:
امل�ساواة بني املواطنني يف الوطن الواحد مبد�أ �أ�سا�سي ،حتقيق ًا للعدالة و�ضمان ًا
لوحدة الوطن  .وقد �أكد الد�ستور امل�رصي �أن املواطنني لدى القانون �سواء « وهم
مت�ساوون يف احلقوق والواجبات العامة «كما �أكد م�سئولية الدولة يف هذا ال�صدد
بالن�ص �رصاحة على �أنه « تكفل الدولة تكاف�ؤ الفر�ص جلميع املواطنني».
�أما �أن املواطنني الأقباط يقفون على قدم امل�ساواة مع �سائر �أبناء م�رص يف �أداء
الواجبات فهذا �أمر م�سلم به.
وقد رف�ض القبط على مر الأجيال ويف �أ�شد ع�صور اال�ستعمار الأجنبي �إغراء �أن
يتمتعوا ب�أية ا�ستثناءات �أو امتيازات فيما يتعلق بالتكاليف العامة .ويف جميع جماالت
اخلدمة العامة �أ�سهم الأقباط طواعية واختيار ًا وب�سخاء وتفانٍ و�إخال�ص ،وبخا�صة
منذ بداية حركات التحرر واال�ستقالل يف �أوائل القرن الع�رشين .
لقد دفع م�سيحيو م�رص �رضيبة الدم ،وهي �أغلى و�أقد�س الواجبات الوطنية
يف ثورة اال�ستقالل ال�شعبية عام  ،1919وكتبت �أ�سما�ؤهم بحروف من نور يف وثائق
اجلهاد الوطني الذي رفع لواءه رائد اال�ستقالل الزعيم اخلالد �سعد زغلول ،ويف جميع
احلروب التي حاربتها م�رص دفاع ًا عن ا�ستقاللها ورد ًا للعدوان كان ال�ضباط واجلنود
الأقباط مع رفقائهم يف ال�سالح يبذلون الأرواح ب�سالة و�سماح ًا حتت رايات جي�ش
م�رص �،سواء يف حرب عام � 1956أو عام  1967و�أخري ًا يف حرب �أكتوبر �سنة 1973
العظيمة بقيادة قائد البالد املظفر الرئي�س �أنور ال�سادات.
وعندما بد�أت حركة التحرر االقت�صادي منذ �أربعني عام ًا قدم الأقباط ثرواتهم
وحلي ن�سائهم لتكون ر�ؤو�س �أموال ودعامات امل�ؤ�س�سات املالية والتجارية امل�رصية
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،تدعيم ًا لالقت�صاد الوطني ولتحريره من ال�سيطرة الأجنبية  .ملا �أعلنت ثورة  23يوليو
– املبادئ اال�شرتاكية وحتديد امللكية الزراعية ،قدم الأقباط �أطيانهم التي خ�ضعت
لقوانني الإ�صالح الزراعي �،إذعان ًا للتكليف العام وذلك ل�صالح �صغار الفالحني وعلى
نف�س املنوال عندما �صدرت ت�رشيعات ت�أميم و�سائل الإنتاج .
�أما �إذا نظرنا �إىل كفة احلقوق يف ميزان امل�ساواة ،ف�إننا نعاين مع �شديد الأ�سف
اختالل املوازين ،فعلى مدى �سنوات طويلة مت�صلة يعاين املواطنون امل�سيحيون من
تخطيهم يف الرتقيات يف �سلك الوظائف العامة ،ويف القطاع العام ،و�أ�صبحت هذه ظاهرة
عامة ال حتتمل املجادلة ،ومل جتد للق�ضاء عليها كل الت�رصيحات ب�إعالن النوايا الطيبة
من جانب اجلهات الرئا�سة العليا ،وال التطلعات واالحتجاجات من الأقباط �أفراد ًا
وجماعات وعلى كافة امل�ستويات الكن�سية �أو الر�سمية �أو ال�شعبية.
وم�صداق احلقائق يف هذا ال�صدد ظاهر للعيان ب�أن تراجع اجلهات احلكومية
وم�ؤ�س�سات و�رشكات القطاع العام – �إح�صاءاتها الوظيفية القيادية يف فرتة ال�سنوات
الع�رش املا�ضية مثال ً وت�ستخل�ص �أعداد ونوعيات الرتقيات  .فنجد بيقني �أن ن�سبة
املوظفني الأقباط يف هذه الرتقيات �ضئيلة للغاية ال تتفق على الإطالق مع مبد�أ تكاف�ؤ
الفر�ص وكفاءتهم يف ال�سلم الوظيفي .
وقد بلغ الأمر �أن املوظفني الأقباط كادوا ال ينالون الرتقية �إال �إذا �أ�سعفتهم يف
�آخر املطاف الت�رشيعات الطارئة للر�سوب الوظيفي ،لرتفعهم من احل�ضي�ض قلي ًال �أو
ت�سندهم يف خطوتهم الأخرية �إىل املعا�ش .
وكان من نتيجة التمييز وعدم تكاف�ؤ الفر�ص �أن هاجر للخارج كثريون من
الأقباط من نوابع �أبناء الوطن علم ًا وخربة بغر�ض ت�أمني �أرزاقهم وحر�ص ًا على م�ستقبل
�أوالدهم حتى ال ي�رض�سوا من احل�رصم الذي �أكله �آبا�ؤهم  .وال يخفي �أنه ترتبت على
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هذه الهجرة �أ�رضار ج�سيمة ال بتفريق �شمل العائالت فح�سب ،بل ا�ستنزاف العقليات
واخلربات اجلبارة من ج�سم الوطن ،وهو �أحوج ما يكون �إليها يف الع�رص احلا�رض .

 .6متثيل امل�سيحيني يف الهيئات النيابية :
يتمثل معنى الدميقراطية يف ممار�سة ال�شعب �سلطة احلكم بوا�سطة الهيئات
النيابية التي تعترب معربة عن الأمة ناطقة بل�سانها .وقوام الأمة امل�رصية كان على
مر الأيام – وال يزال – باحتاد عن�رصيها بامل�شاركة التامة يف ق�ضاياها امل�صريية،ويف
�سلطاتها الثالث الت�رشيعية والتنفيذية والق�ضائية.
ومنذ ا�ستقالل البالد كانت م�شاركة عن�رصي الأمة يف الهيئات النيابية وا�ضحة
كل الو�ضوح وعنوان ًا وفخار ًا للوحدة الوطنية  .كما كانت الأنظمة احلزبية حتر�ص كل
احلر�ص على قيام وا�ستمرار تلك امل�شاركة وخ�صو�ص ًا من جانب الأحزاب امل�ستندة �إىل
قواعد �شعبية وجماهريية عري�ضة ت�ضم املاليني من �أبناء م�رص دون �أي متييز بينهم
ديني ًا �أو مذهبي ًا.
ثم و�ضعت ثورة  23يوليو النظام اجلديد للدولة ،وهو يقوم على مبد�أ حتالف
قوى ال�شعب وعلى امل�ؤ�س�سات النيابية ،وذلك على الوجه الذي ت�ضمنته الد�ساتري
واملواثيق املتعاقبة و�آخر د�ستور  . 1972ومل يتخلف م�سيحيو م�رص عن �أن ي�سهموا
يف بناء النظام اجلديد واالنتماء بالع�ضوية العاملة يف التنظيمات املقررة واحد ًا بعد
الآخر ،كما كان االختيار يقع بالتعيني على بع�ض الأ�سماء البارزة من الأقباط يف هذا
املجال � ،سواء على م�ستوى الوزراء �أو اللجان املركزية العليا يف حكومات ما بعد ثورة
يوليو �سنة .1952
�أما يف التنظيمات والهيئات النيابية ،فقد ا�ستلفت النظر �أن عدد الأقباط فيها بلغ
من القلة النادرة ما هو �أقرب �إىل العدم  .ففي جمل�س ال�شعب املنتخب عام  1971وعدد
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�أع�ضائه باالنتخاب  350ع�ضو ًا (�أ�ضيف لهم ع�رشة �أع�ضاء بالتعيني) كان الأع�ضاء
الأقباط �أقل من عدد �أ�صابع اليد الواحدة � .أما يف جمل�س ال�شعب املنتخب يف �أكتوبر
�سنة  1976فلم ينجح �أحد من الأقباط على الإطالق يف االنتخابات  .وعلى نف�س هذه
ال�ض�آلة �أو العدم تقريب ًا جند عددهم يف املجال�س املحلية وال�شعبية باملحافظات واملدن يف
جميع �أنحاء القطر امل�رصي .
وتلك ظاهرة غري طبيعية يف تاريخ م�رص القومي ،ولي�س با�ستطاعتنا تق�صى
احلقائق لكي ن�صل �إىل معرفة التيارات والدواعي التي �أدت �إىل ذلك ،وخافيها �أكرث من
ظاهرها ،ولكننا جناهر بكل �صدق و�رصاحة بكلمتني خال�صني لوجه اهلل والوطن:
الكلمة الأوىل :
	�أنه ال ميكن �أن تكون ن�سبة الأقباط يف التمثيل النيابي �ضئيلة بهذا املقدار
يف عهد ما بعد ثورة يوليو وبلغت حد العدم يف انتخابات �أكتوبر ، 1976بينما كانت
م�شاركة الأقباط قبلها منذ عهد ثورة اال�ستقالل اخلالدة  1919م�شاركة كبرية وناجحة
نالت ا�ستح�سان �إجماع الأمة امل�رصية طوال ن�صف قرن من الزمان و�إعجاب املحافل
الدولية يف العامل �أجمع كواقع حقيقي الحتاد عن�رصي الأمة.
الكلمة الثانية :
	�أنه ال ميكن �أن يكون هذا الو�ضع طبيعي ًا على الإطالق ،مبالحظة �أن عدد
الأقباط يف م�رص حالي ًا يزيد على �سبعة ماليني .

 .7االجتاهات الدينية املتطرفة :
الدين هلل والوطن واجلميع ،و�أن كل االجتاه ينحرف عن هذا ال�شعار الذهبي
يكون انحراف ًا عن الديانة احلقة �إىل التع�صب املمقوت،وخيانة للوطنية ال�صادقة ابتغاء
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اال�ستعالء على النا�س لتحقيق امل�آرب ال�شخ�صية و�إن�شاء مراكز قوى م�سيطرة يف داخل
الدولة .و�أخطر ما يف مثل هذه االجتاهات �أنها تعتمد على املظهريات الدينية الزائفة يف
خداع عامة النا�س الب�سطاء ا�ستغال ًال للم�شاعر الدينية .كما ت�سبب يف النهاية احلرج
ال�شديد للم�سئولني والقادة.

 .8حرية الن�شر :
يف الوقت الذي ا�شتدت فيه �رضاوة التعري�ض بالعقيدة امل�سيحية مبختلف
و�سائل الن�رش والإعالم تواجه الن�رش امل�سيحي بالكتب والدوريات �صعوبات جمة
متكررة دون مربر حظر الطبع وم�صادرة بع�ض الكتب وامل�ؤلفات امل�سيحية املح�ضة
واملتعلقة بالتاريخ امل�سيحي ومن جهة �أخرى �أ�سقطت متام ًا من كتب ومناهج تدري�س
التاريخ امل�رصي حقبة كاملة امتدت �ستمائة �سنة وهي املرحلة التي كانت فيها م�رص
م�سيحية من منت�صف القرن امليالدي الأول �إىل منت�صف القرن ال�سابع حني حدث الفتح
الإ�سالمي .
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�أوال  :حرية العقيدة :

قرارات امل�ؤمتر

نطالب بتوفري جميع �ضماناتها بالن�سبة للم�سيحيني ،و�إلغاء جميع الأو�ضاع
والتوجيهات والتعليمات احلكومية والفتاوى التي تقيد هذه احلرية املقد�سة ،خ�صو�صا
بالن�سبة لعودة امل�سيحي �إىل ديانته الأ�صلية ،مما يو�صف و�صفا خاطئا من قبيل الردة
عن الإ�سالم .

ثانيا  :حرية العبادة :

نطالب ب�إلغاء القيود العتيقة والقرار الإداري ال�سابق من وكيل وزارة
الداخلية يف عهد الطغيان ب�رشوطه الع�رشة التع�سفية املقيدة لبناء الكنائ�س ،كما ننا�شد
�أجهزة الأمن يف الدولة �أن تقوم بدورها الواجب ب�صورة رادعة حازمة حماية ملمار�سة
ال�شعائر الدينية يف الكنائ�س ،وبخا�صة يف القرى �سواء يف نطاق الأمن �أو يف نطاق �ضبط
و�إدانة العدوان والإيذاء .

ثالثا  :تطبيق ال�شرع الإ�سالمي

تطبيق ال�رشع الإ�سالمي فيما ينادي به غالة الدعوة الإ�سالمية والتيارات
املتطرفة الغريبة على املجتمع امل�رصي الأ�صيل – نعلن عدم قبول تطبيقها على
امل�سيحيني يف م�رص ،كما ونعترب �أن �أي حماولة يف هذا ال�ش�أن للإلزام اجلربي حتت
الت�رشيع �أو القوانني اجلزائية �أنها تنطوي على �إكراه امل�سيحيني على عقيدة �أخرى
مما يجايف جمافاة �صارخة �أقد�س حقوق الإن�سان يف حرية العقيدة .

رابعا  :ت�شريعات الأحوال ال�شخ�صية :

نطالب ب�رسعة �إ�صدار التعديل الت�رشيعي الالزم للقانون رقم  462ل�سنة
 1955مبا يقرر �رصاحة وجوب تطبيق ال�رشيعة العقد الذي عقد بني زوجني م�سيحيني
– على كافة �آثار الزوجية مبا فيها ح�ضانة الأوالد ،دون اعتداء بتغيري الدين �أو امللة
بعد العقد ،وذلك حماية للأ�رسة وق�ضاء على التالعب بالأديان .
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خام�سا  :عدم تكاف�ؤ الفر�ص :
نطالب بت�شكيل جلنة ر�سمية عليا للوحدة الوطنية تتوفر لها مقومات
احليدة و�أو�سع �سلطات التحقيق ،وذلك لتق�صي احلقائق يف ال�شكاوي بخ�صو�ص عدم
امل�ساواة يف التعيينات والرتقيات يف الوظائف احلكومية والقطاع العام ،توطئة لإ�صدار
القرارات الإدارية لت�صويب الأو�ضاع و�إعطاء كل ذي حق حقه ،وذلك لو�ضع قواعد
وا�ضحة و�ضوابط دقيقة ت�ضمن عدم اتباع الهوى واملحاباة وليكون التعيني والرتقية
على �أ�سا�س تقديرات النجاح وتقارير التفتي�ش الدورية ،وم�ؤاخذة اجلهات الوظيفية
الرئا�سية التي تنحرف عن القواعد وال�ضوابط بكل حزم ل�ضمان امل�ساواة وحر�صا
على ال�صالح العام .

�ساد�سا  :متثيل امل�سيحيني يف الهيئات النيابية  :ـ

نطالب مبعاجلة الأمر على النحو الذي يكفل حتقيق متثيلهم يف جمل�س ال�شعب
واملجال�س املحلية وال�شعبية متثيال حقيقيا ال رمزيا ،وليكون متفقا مع الإح�صاء
الواقعي للمواطنني وحمققا للوحدة الوطنية بني عن�رصي الأمة.

�سابعا  :االجتاهات الدينية املتطرفة :

نطالب بتدخل اجلهات احلكومية املخت�صة يف الدولة والق�ضاء على تلك
االجتاهات بكل حزم حفاظا على الوحدة القومية ،و�أن تتخذ الإدارات اجلامعية ما
يلزم من التدابري لتنقية الأو�ساط اجلامعية من ال�شوائب الدخيلة بحيث تخ�ص�ص
اجلامعات لتلقي العلم خال�صا كما هو احلال يف كل جامعات دول العامل املتح�رضة .

ثامنا  :حرية الن�شر :

نطالب برفع الرقابة الر�سمية �أو املقنعة عن امل�ؤلفات واملن�شورات امل�سيحية،
وو�ضع حد للكتابات الإحلادية والكتابات التي تت�ضمن التعري�ض بالدين امل�سيحي
وعقائده وت�ضمني مناهج الدرا�سات التاريخية والأدبية واحل�ضارية يف مراحل التعليم
املختلفة ويف اجلامعات ،ما يتعلق باملرحلة امل�سيحية يف تاريخ م�رص املمتدة على مدى
�ستة قرون كاملة قبل الفتح الإ�سالمي .
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التو�صيات التنفيذية:

ويف �ضوء ما تقدم وتو�ص ًال لال�ستجابة للمطالب والقرارات �سالفة الذكر،
ولتدعيم املحبة وال�سالم والوحدة الوطنية ،وتوطيد الألفة واحتاد عن�رصي الأمة،
وابتغاء �صالح م�رص �أوال و�أخرا� ،صالح م�رص دائما �أبدا� ،صالح م�رص جهادا وجمدا .
نو�صي بنف�س واحدة وفكر خال من �رش الدافع ،وبروح ال�سالم الكامل
وبالأمانة اخلال�صة �أمام اهلل والنا�س – مبا ي�أتي :
1.1املناداة ب�صوم انقطاعي يف الكني�سة لثالثة �أيام من  31يناير �إىل  2فرباير 1977
لرفع الت�رضعات والقدا�سات �إىل اهلل �صانع اخلريات لكي ينعم على �شعبه بوحدانية
القلب وعلى الوطن والطم�أنينة وعلى قادة البالد باحلكمة والتوفيق والر�شاد
لتحرير كل �شرب من �أر�ض م�رص ولتدعيم عهد احلرية ب�إ�سعاد جميع �أبناء الوطن
الواحد اخلالد ،تتميما للوعد الإلهي ال�صادق «مبارك �شعبي م�رص» .
2.2رفع هذه القرارات والتو�صيات �إىل قدا�سة البابا املعظم الأنبا �شنودة الثالث بابا
الإ�سكندرية وبطريرك الكرازة املرق�سية والرئي�س الأعلى للمجمع املقد�س وملجل�س
الكنائ�س امل�سيحية يف م�رص ،التخاذ ما يراه منا�سبا حتقيقا للمطالب القبطية .
3.3تقدمي ن�سخة من هذه القرارات والتو�صيات �إىل رئي�س اجلمهورية وال�سيد رئي�س
احلكومة وال�سيد �أمني عام االحتاد اال�شرتاكي وال�سيد رئي�س جمل�س ال�شعب للعمل
على حتقيق رغبات �أبناء ال�شعب القبطي بالو�سائل الد�ستورية والقانونية الواجبة
�سواء من جانب ال�سلطة الت�رشيعية �أو ال�سلطة التنفيذية يف الدولة .
4.4اعتبار امل�ؤمتر يف حالة انعقاد م�ستمر ملتابعة ما يتم يف جمال تنفيذ فقراته وتو�صياته
بالن�سبة جلميع امل�سائل القبطية العامة .
ولربنا املجد دائما �أبديا �آمني ....
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امللحق الثالث

تو�صيات درا�سة «ومي�ض نار» والتى �أ�صدرتها املجموعة
املتحدة فى مايو  2011حول الأ�سباب التى ت�ساعد على
()11
تهديد فكرة املواطنة املت�ساوية فى م�صر
تو�صيات ختامية :
�إن هناك العديد من التو�صيات التي ميكن �أن نو�صي بها والتي نري �أنها جمرد
�إ�ضاءات م�ؤجلني التو�صيات النهائية ملا �ست�سفر عنه مناق�شات ور�شة العمل التي
�ستنظم ملناق�شة تلك الدرا�سة و�إغنائها.

�أوال :على �صعيد القوانني ووفقا ملا مل�سناه من مراجعة �أحكام
جمل�س الدولة.
1.1تعديل الفقرة الأوىل من املادة الثانية من الد�ستور لتن�ص على �أن الإ�سالم هو
دين �أغلبية امل�رصيني وحترتم الدولة وحتمي كل العقائد والأديان للمقيمني
علي �أرا�ضيها(.)12
( )11خالل العام � 2011أ�صدرت املجموعة املتحدة درا�سة حتت عنوان «ومي�ض نار» حول الأ�سباب
التى ت�ساعد على تهديد فكرة املواطنة ومن عدة جوانب ،وهى الدرا�سة التى خرجت با�سرتاتيجية
�شاملة �أو تو�صيات ملواجهة هذه الظاهرة كنا نظن �أن يتم التعامل معها بعني االعتبار وهو ما مل
يحدث !! لذا ر�أينا �أهمية التذكري بهذه التو�صيات على �أمل �أن جتد من يهتم بها �أو من يبحث
فيها ويطورها وحتى ال تبقى حرب على ورق .
( )12ويرى الأ�ستاذ�/أحمد عبد احلفيظ املحامى بالنق�ض واملعقب الرئي�سى على املحور القانونى
بالدرا�سة �أن ما ن�صت عليه املادة الثانية من الد�ستور من �أن ال�رشيعة الإ�سالمية هى امل�صدر
الرئي�سى للت�رشيع ال ت�أثري لها من الناحية القانونية.
كما يرى الدكتور /ر�ؤوف هندى حليم النا�شط البهائى عدم وجود �أية �إ�شكالية فى املادة الثانية
من الد�ستور طاملا �أن الدولة هى دولة قانون وم�ؤ�س�سات.
ويرى الدكتور /يا�رس الفرماوى على �أن التخوف من املادة الثانية من الد�ستور يرجع �إىل عدم
الدراية والعلم ب�أحكام ال�رشيعة الإ�سالمية والتى من مبادئها الت�سامح واحرتام الديانات الأخرى.
وي�ؤكد اال�ستاذ /ممدوح رمزى املحامى بالنق�ض� ،أنه ال يطالب �أحد �إلغاء املادة الثانية ولكن ي�ضاف
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2.2ت�شكيل جلنة من �أع�ضاء الربملان وم�سئويل م�صلحة الأحوال املدنية للنظر يف
املواد تعديل املواد التالية على �ضوء املادة الأوىل من الد�ستور ،ووفق ًا للأحكام
ال�صادرة من حمكمة الق�ضاء الإداري للت�سهيل على الراغبني يف ا�ستخدام
حقهم الد�ستوري يف حرية العقيدة(.)13
 .1-2املادة ( )3من القانون رقم  68ل�سنة  1947ب�ش�أن التوثيق واملعدل
بالقانون  629رقم ل�سنة « 1955تتوىل املكاتب توثيق جميع املحررات وذلك
فيما عدا عقود الزواج و�شهادات الطالق والرجعة والت�صادق على ذلك
اخلا�صة بامل�رصيني امل�سلمني وامل�رصيني غري امل�سلمني املتحدين الطائفة
وامللة وتوثيق عقود الزواج والطالق بالن�سبة �إىل امل�رصيني غري امل�سلمني
واملتحدى الطائفة وامللة موثقون منتدبون يعينهم بقرار من وزير العدل -
وي�ضع الوزير الئحة تبني �رشوط التعيني املنتدبني واخت�صا�صاتهم وجميع
ما يتعلق بهم وي�ستحق على عقود الزواج املذكورة ر�سم طبقا للقانون رقم 91
ل�سنة  1944امل�شار �إليه».
�إليها فيما يخ�ص الت�رشيع حيث �أن جميع الديانات ال�سماوية تفرت�ض �أن تكون م�صدر للت�رشيع.
و�أ�شار الدكتور /رم�ضان البطل املحامى ،ب�أن املادة الثانية من الد�ستور �إذا مت اال�ستفتاء عليها
�ستطبق لأن �أغلبية �سكان م�رص من امل�سلمني.
وهو ما اتفقت معه التو�صية الثانية من خمرجات امل�ؤمتر الوطنى الأول ملناه�ضة التمييز الدينى
والتى ارت�أت التوجه �إيل خرية اخلرباء القانونيني واحلقوقيني للعمل على تعديل املادة الثانية من
الد�ستور با�ستنباط مقا�صد ال�رشيعة الإ�سالمية ،جنبا �إيل جنب مع ا�ستلهام كل القيم التي ا�ستقرت عليها
الإن�سانية والتي ت�ضمنتها جميع الأديان وال�رشائع ال�سماوية وغريها من قيم ح ّثت عليها مواثيق حقوق
الإن�سان وتوافق عليها العامل و�أقرتها منظماته الدولية جلعلها هي امل�صدر الرئي�سي للت�رشيع
( )13وترى التو�صية الثالثة من خمرجات امل�ؤمتر الوطنى الأول ملناه�ضة التمييز الدينى ت�شكيل جلنة
وطنية تتوىل فح�ص وتنقية القوانني امل�رصية من كل ما يقيد حق املواطن امل�رصي يف حرية
العقيدة ويف ممار�سة ال�شعائر ،مبا يت�ضمنه ذلك من جترمي فر�ض العقائد بالإكراه والقوة �سواء
من قبل الدولة �أو املنظمات �أو الأفراد ،مع جتديد املطالبة ب�إلغاء خانة الديانة من كل الأوراق
الر�سمية �أو على الأقل جعلها اختيارية.
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 .2-2املادة  47من قانون الأحوال املدنية رقم  143ل�سنة  1994تن�ص علي
�أنه «ال يجوز �إجراء �أي تغيري �أو ت�صحيح يف قيود الأحوال املدنية امل�سجلة
عن وقائع امليالد والوفاة وقيد الأ�رسة �إال بناء على قرار ي�صدر بذلك من
اللجنة املن�صو�ص عليها يف املادة ال�سابقة .ويكون �إجراء التغيري �أو الت�صحيح
يف اجلن�سية �أو الديانة �أو املهنة � -أو يف قيود الأحوال املدنية املتعلقة بالزواج
�أو بطالنه �أو الت�صادق �أو الطالق �أو التطليق �أو التفريق اجل�سماين �أو �إثبات
الن�سب بناء على �أحكام �أو وثائق �صادرة من جهة االخت�صا�ص دون حاجة �إىل
ا�ست�صدار قرار من اللجنة امل�شار �إليها».
 .3-2املادة  53من القانون ال�سابق الإ�شارة �إليه «�إذا طر�أ تغيري على �أي
من بيانات بطاقة حتقيق ال�شخ�صية للمواطن �أو �أي من بيانات حالته املدنية
وجب عليه �أن يتقدم خالل ثالثة �أ�شهر من تاريخ التغيري �إىل ق�سم ال�سجل
املدين الذي يقيم بدائرته لتحديث بياناته».
 .4-2تن�ص املادة  33من الالئحة التنفيذية لقانون الأحوال املدنية علي �أنه:
«ت�صدر م�صلحة الأحوال املدنية بطاقة حتقيق ال�شخ�صية لكل مواطن م�رصي
يزيد عمره على �ستة ع�رش عاما وت�رسي للمدة التي يحددها وزير الداخلية
بقرار منه وحتدد �أبعاد البطاقة طبقا للموا�صفات القيا�سية الدولية كما يلي:
•العر�ض� 85.47 :إىل  85.72مليمرت.
•الطول� 53.92 :إىل  54.03مليمرت.
•ال�سمك� 0.68 :إىل  0.84مليمرت.
وحتتوي البطاقة على املعلومات التالية عن كل مواطن:
• مكتب الإ�صدار.
• الرقم القومي.
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• اال�سم الرباعي.
• حمل الإقامة.
• النوع.
•الديانة.
• املهنة.
• ا�سم الزوج (للإناث املتزوجات).
• تاريخ انتهاء �صالحية البطاقة.

أوال  :مبعرفة املواطن :
� ً
يتقدم املواطن خالل �ستة �أ�شهر من تاريخ �إكماله ال�ساد�سة ع�رشة من عمره
�إىل ق�سم ال�سجل املدين الذي يقيم بدائرته بطلب احل�صول على بطاقة حتقيق ال�شخ�صية
مرفقا به امل�ستندات امل�ؤيدة ل�صحة البيانات مع البطاقة ال�سابقة �إن وجدت.

ثانيا  :مبعرفة ق�سم ال�سجل املدين:
 ا�ستالم مناذج الطلب والتحقق من �شخ�صية الطالب وا�ستيفاء البيانات. �أخذ ب�صمة الطالب. �أخذ �صورة الطالب يف احلالة وت�سجيلها على احلا�سب. قيد الطلب بال�سجل املعد لذلك. �إعداد بيان يومي عما قدم من طلبات ا�ستبدال �أو ا�ستخراج بطاقات حتقيقال�شخ�صية.
 �إعداد حافظة بالطلبات املقدمة مو�ضحا بها اال�سم ورقم القيد و�إر�سالها �إىلمركز الإ�صدار.
 ا�ستالم البطاقات من حمطة الإ�صدار مبركز املعلومات وت�سليمها لأ�صحابال�ش�أن.
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ثالثا  :مبعرفة مركز املعلومات:
 ا�ستالم احلافظة بالطلبات من �أق�سام ال�سجل املدين. تتم مراجعة البيانات ومطابقتها على البيانات املوجودة على احلا�سب الآيلوا�ستكمال ت�سجيل جميع البيانات املوجودة بالطلب ثم اتخاذ �إجراءات �إ�صدار
البطاقة.
 �إر�سال البطاقات امل�صدرة بحافظة لق�سم ال�سجل املدين لت�سليمها لأ�صحابال�ش�أن.
 �إعداد بيان التعبئة. �إعداد بيان التجنيد..3

حتديد اجلهة املنوط بها �إعطاء وثيقة تغيري الديانة يف قانون الأحوال املدنية
�رصاحة وميكن الن�ص على �أن يكون �إعطاء تلك الوثائق للكني�سة التي يتبعها
ال�شخ�ص بالن�سبة للم�سيحيني وللأزهر بالن�سبة للم�سلمني� ،أما غري ه�ؤالء
فيمكن لهم الإقرار بعقيدتهم �أو ديانتهم �أمام م�أمورية ال�شهر العقاري التابعني
لها يف وجود �شاهدين ،ويعترب هذا الإقرار وثيقه يعتد بها لتغيري الديانة.

.4

حتديد حمكمة خمت�صة ونرى �أن تكون حمكمة الق�ضاء الإداري مبجل�س الدولة
كي تكون هي املحكمة املخت�صة بالف�صل يف �أي تنازع يقوم ب�ش�أن حتديد الديانة
�أو مدى �صحة الوثيقة ال�صادرة بهذا ال�ش�أن.

.5

�إ�صدار ت�رشيع يجرم �أي متييز على �أ�سا�س الدين �أو اجلن�س �أو العرق ويعاقب
عليه بجزاء قانوين ،يحا�سب مبوجبه كل من يثبت ممار�سته التمييز �ضد �أي
مواطن �أو مواطنه ،و�إن�شاء هيئة قومية تتوىل مراقبة حقوق املواطنة وت�ضطلع
مبهمة تلقي ال�شكاوى اخلا�صة بالتمييز �ضد املواطنني والبت فيها(.)14

()14

مت �إ�ضافة تلك التو�صية من خمرجات امل�ؤمتر الوطنى الأول ملناه�ضة التمييز الدينى.
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ثانيا :بالن�سبة للإعالم.
�1.1رضورة الرتويج مليثاق ال�رشف ال�صحفي وتوعيه ال�صحفيني والإعالميني
باهميه التم�سك مبا ورد فيه(.)15
�2.2رضورة قيام املجل�س الأعلى لل�صحافة بالتعاون مع نقابة ال�صحفيني بت�شكيل
جلنة متخ�ص�صة من �أ�ساتذة ال�صحافة والإعالم ملتابعة ور�صد ما تن�رشه
و�سائل الإعالم عامة وال�صحافة امل�رصية على وجه اخل�صو�ص من حتيزات
�أو �أمناط من التمييز الدينى بني املواطنني ،و�إ�صدار تقرير �شهرى بتلك
التجاوزات ،وتنبيه وحتذير امل�ؤ�س�سات ال�صحفية وال�صحفيني التى تقوم
بتلك التجاوزات التى ت�شكل تهديدا لقيمة امل�ساواة وعدم التمييز على �أ�سا�س
دينى( ، )16وامل�سا�س بوحدة وا�ستقرار املجتمع امل�رصى.
3.3العمل على �إدماج مفهوم املواطنة فى �أجندة جميع ال�صحف العامة اململوكة
للدولة وال�صحف اخلا�صة ،وال�صحف احلزبية ،وال�صحف الدينية على وجه
اخل�صو�ص بحكم اهتمام املواطنني مبو�ضوعاتها.
( )15وهذا ما �أكده ال�صحفى الأ�ستاذ� /صالح عي�سى ،رئي�س حترير جريدة القاهرة واملعقب الرئي�سى
على املحور الإعالمى بالدرا�سة من �رضورة التم�سك بهذا امليثاق انطالق ًا من م�سئولية الإعالم ،و�أن
يدرك الإعالم دوره فى املجتمع حتى ال تتحول �أحداث الفتنة الطائفية �إىل و�سيلة لالرتزاق ال�صحفى.
وتتفق تلك التو�صية مع التو�صية التا�سعة من خمرجات امل�ؤمتر الوطنى الثالث ملناه�ضة التمييز
الدينى (الإعالم واملواطنة) والتى اقرتحت تفعيل املبادئ الواردة يف ميثاق ال�رشف ال�صحفي الذي وافق عليه
املجل�س الأعلى لل�صحافة وال�صادر بتاريخ  1998/3/26وين�ص يف املادة الثانية من باب التزامات ال�صحفي
على «االلتزام بعدم االنحياز يف كتاباته �إىل الدعوات العن�رصية �أو املتع�صبة �أو املنطوية على امتهان الأديان
�أو الدعوة �إىل كراهيتها� ،أو الطعن يف �إميان الآخرين� ،أو تلك الداعية �إىل التمييز �أو االحتقار لأي من طوائف
املجتمع» ،و�أن يت�أكد املجل�س الأعلى لل�صحافة من تطبيق املادة ( )20من قانون تنظيم ال�صحافة ل�سنة 1996
التي تت�ضمن نف�س الن�ص ال�سابق.
وهو ما اكدته ال�صحفية الأ�ستاذة�/إميان ر�سالن من �رضورة قيام الإعالم بعر�ض وجهة النظر
الأخرى واملغايرة له حتى يكون �إعالم ًا هادف ًا ميتثل �إىل ال�شفافية ال للتلقني.
( )16وقد رف�ض الأ�ستاذ �صالح عي�سى فكرة املقارنة بني الأديان املختلفة فى الإعالم حيث �أن الدين
غريزة ل�صيقة بالإن�سان ،ور�أى �أن تلك املقارنات تعقد فى جممعات علمية فقط.
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�4.4رضورة قيام منظمات املجتمع املدين عامة ومنظمات حقوق الإن�سان على
وجه اخل�صو�ص بتقدمي دورات تدريبية نوعية ومتخ�ص�صة ل�شباب ال�صحفيني
املبتدئني حول قيم ومفاهيم املواطنة وعدم التمييز الدينى بني املواطنني.
�5.5رسعة قيام امل�ؤ�س�سات الدينية ال�سيما الكني�سة ودار الإفتاء امل�رصية ب�إن�شاء
مكتب �إعالمى خا�ص متحدث با�سمها ،على غرار ما قامت به م�شيخة الأزهر ،
يتوىل �صياغة و�إعداد البيانات ال�صحفية والإعالمية التى متنع عملية الت�أويل
والتحريف لت�رصيحات القيادات الدينية والتى تت�سبب بكرثتها فى حدوث
نوع من اللغط والت�شوي�ش حول مواقف قيادات تلك امل�ؤ�س�سات من �أحداث
التوتر الطائفى والدينى فى م�رص.
�6.6إن�شاء جمل�س قومي م�ستقل للإعالم املرئي وامل�سموع غري خا�ضع لأي
�سيطرة �أو تدخل حكومي يتوىل مراقبة احرتام و�سائل الإعالم امل�رصية
حلرية التعبري ،والت�أكد من �أنها ال متار�س الدعوة �إىل الكراهية والتمييز على
�أ�سا�س الدين �أو اللون �أو العن�رص �أو اجلن�س �أو على �أي �أ�سا�س �آخر ،ويعمل
طبقا ملدونة مبادئ مهنية جترم التمييز بكافة �أ�شكاله ،ويديره جمل�س �أمناء
من ال�شخ�صيات العامة املعروفة با�ستقالليتها(.)17
7.7االهتمام ب�إعداد وتنظيم دورات تدريبية تثقيفية لل�صحفيني وللإعالميني من
خمتلف امل�ؤ�س�سات ،على «�صحافة املواطنة» وهي �صحافة تُعالج املو�ضوعات
والق�ضايا املختلفة التي يعي�شها املجتمع ،انطالق ًا من منظور ُيعزز و ُيعلى من
�ش�أن املواطنة ،ويرف�ض الطائفية والتفكيك والتجزيء وي�ؤكد معاين االندماج
والتكامل الوطني والتعاي�ش ال�سلمي امل�شرتك ،بالإ�ضافة �إىل ت�ضمني مبادئ
()17

مت �إ�ضافة تلك التو�صية من خمرجات امل�ؤمتر الوطنى الثالث ملناه�ضة التمييز الدينى (الإعالم
واملواطنة).
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قيمة املواطنة يف الدرا�سات واملناهج التي تُقدم للدار�سني يف كليات و�أق�سام
الإعالم باجلامعات امل�رصية ،حتى يخرج الإعالميون وهم على وعي مببادئ
املواطنة(.)18

ثالثا :بالن�سبة للتعليم ومناهجه:
 .1تعديل قانون التعليم رقم  139ل�سنة  ،1981بحيث تختفى منه جميع مظاهر
التمييز بني املواطنني،والت�سوية الكاملة بني املواطنني(.)19
 .2درا�سة جميع مقررات التعليم  -لغة عربية ودين ودرا�سات اجتماعية وتاريخ
وغريها -و�إلغاء كل مايتعار�ض مع املواطنة منها(.)20
� .3إعداد بع�ض الدرو�س التى حت�ض على املواطنة فى خمتلف املو�ضوعات ذات
ال�صلة باملقررات التعليمية املختلفة ،مثل درو�س عن الكفاح امل�شرتك للم�رصيني
( )18مت �إ�ضافة تلك التو�صية من خمرجات امل�ؤمتر الوطنى الثالث ملناه�ضة التمييز الدينى (الإعالم
واملواطنة).
( )19وهذا ما �أيدته التو�صية الثامنة التى نتجت عن �أعمال امل�ؤمتر الوطنى الثانى ملناه�ضة التمييز
الدينى من �رضورة تعديل الفقرة الثانية من املادة ال�ساد�سة لقانون التعليم رقم  139ل�سنة
 1983التى تن�ص على “عمل م�سابقة درا�سية حلفظ القر�أن الكرمي بجميع املراحل ،وتخ�صي�ص
مكاف�أت لها حتدد من قبل املجل�س الأعلى للتعليم».
( )20ويقول الدكتور� /شبل بدران ،عميد كلية الرتبية جامعة الإ�سكندرية ال�سابق واملعقب الرئي�سى
على حمور التعليم بالدار�سة �أن هناك ن�صو�ص ًا دينية فى مناهج اللغة العربية و�إلزامية حفظها
على جميع الطالب مما ميثل نوع من التجاهل لأ�صحاب الديانات الأخرى.
ويرى الدكتور /حممود ال�ضبع �رضورة غرز مبد�أ احرتام الديانات الأخرى فى التعليم
وامل�ساواة بني مادة الرتبية الدينية الإ�سالمية وامل�سيحية.
وهذا ما ت�أكده الدكتورة /عزة فتحى من �أن وا�ضع منهج اللغة العربية يكون مغيب بوجود طوائف
�أخرى باملجتمع.
وتتفق تلك التو�صية مع التو�صية الرابعة ب�أعمال امل�ؤمتر الوطنى ملناه�ضة التمييز التى ارت�أت
مراجعة كل املواد الدرا�سية لتنقيتها من كل ما يعمق التق�سيم والفرز الطائفي بني املواطنني امل�رصيني،
والت�أكد من �أن تدري�س الأديان يتم فقط يف املقررات الدينية ويف �إطار �أخالقي م�شرتك ،وتدري�س ما ي�ساعد
على الت�سامح وقبول التعددية والتنوع واحرتام حقوق الإن�سان واحلرية الدينية.
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م�سلمني و�أقباط ًا ،فى �سبيل اال�ستقالل الوطنى ،بطوالت قبطية و�إ�سالمية فى
حرب �أكتوبر� ،شخ�صيات م�سيحية رائدة مثل :مكرم عبيد ،وي�صا وا�صف،
ر�شدى �سعيد ،لوي�س عو�ض ،جمدى يعقوب ...وغريهم(.)21
 .4عمل الئحة وزارية حتدد ممار�سات التمييز بني املواطنني فى املدر�سة  ،ك�إبعاد
الأقباط �أو البنات عن �أن�شطة معينة� ،أو اطالق �صفات كريهة على عنا�رص معينة
�أو �أى �شكل من �أ�شكال التمييز بالفعل �أو بالألفاظ ،وو�ضع عقوبات منا�سبة
ملمار�سة ذلك التمييز.
 .5رف�ض عمل املنقبات بالتدري�س متاما وكذلك رف�ض التدري�س بجلباب �أو بالزى
الأفغان�ستانى للرجال ،مبقت�ضى الئحة وزارية حتدد موا�صفات زى املعلمني
واملعلمات.
� .6إ�صدار توجيهات وزارية بت�شجيع �أن�شطة املواطنة فى جمالت احلائط �أو
الإذاعة املدر�سية ،ومتابعة تلك الأن�شطة.
 .7عمل امل�سابقات التى تتناول التاريخ الوطنى ومعارك اال�ستقالل والتنمية
والزعماء الوطنيني وتقدمي اجلوائز املنا�سبة للأعمال املتميزة مع الن�رش
والإعالم عن تلك امل�سابقات والفائزين فيها.
 .8عمل رحالت وزيارات ملختلف امل�ؤ�س�سات املحلية والت�رشيعية والتنفيذية
واملحاكم و�رشح طريقة عملها و�أهدافها ودورها فى تقدم املجتمع.

()21

ويرى الدكتور� /شبل بدران وجوب البحث عن مفاهيم املواطنة فى املقررات الدرا�سية وعمل
«حتليل حمتوى» كما �أكد على فكرة «املنهج اخلفي» وهو �أن م�شكلة املواطنة يف التعليم ال تكمن
فقط يف املناهج الدرا�سية ولكن �أداء املدر�س ميثل عام ًال قوي ًا يف امل�شكلة جميع التفاعالت ،منط
الإدارة ،العالقة بني املتعلمني وطريقة التدري�س ،ولذلك يجب ت�أ�سي�س املناهج على فكرة املواطنة
فيكون وا�ضعو تلك املناهج مدعمني لتلك الفكرة.

149

 .9ت�شجيع الأن�شطة الفنية التى تهتم ببعث الرتاث الغنائى الوطنى لأم كلثوم
وحممد عبد الوهاب وعبد احلليم حافظ وال�شيخ �إمام وغريهم.
 .10ا�ستبدال مقررات الرتبية املدنية مبقررات الرتبية الوطنية بحيث تكون �أهداف
تلك الرتبية املدنية :حث التالميذ على امل�شاركة املجتمعية وال�سيا�سية بعيدا عن
التحيز الأيديولوجى ،عدم التمييز بني املواطنني على �أى �أ�سا�س ،العمل فى
ظل الد�ستور والقانون ،مع تقدمي املواد الد�ستورية التى حت�ض على امل�شاركة
وت�ؤكد امل�ساواة والعدالة وتكاف�ؤ الفر�ص(.)22
 .11تفعيل انتخابات احتادات الطالب والعمل على ت�شجيع الطالب على ت�شكيل
جماعات الدعوة وال�ضغط وعمل الربامج املختلفة للمر�شحني كمقدمة لفهم
طبيعة امل�شاركة ال�سيا�سية والوطنية
 .12عمل خط تليفونى �ساخن يتبع وزير التعليم ويتوىل تلقى ال�شكاوى التى تتعلق
بالتمييز بني املواطنني ومن ثم التحقيق فيها وو�ضع احللول املنا�سبة
 .13حتديد مواعيد االمتحانات مركزيا بحيث تتفادى «العكننة» على الأقباط فى
امتحانات ن�صف ال�سنة التى ت�أتي فى منا�سبة االحتفال بعيد امليالد املجيد.
 	.14تقوم كل مدر�سة بتنفيذ م�رشوع ي�سمى م�رشوع املواطنة يعتمد على ت�شكيل
فريق من الطالب واملعلمني بحيث ي�ضم بني �صفوفه امل�سيحيني وامل�سلمني
والبنات والبنني ،ويتبنى ذلك الفريق عمل م�رشوع خدمى للحى �أو القرية التى
ت�ضم املدر�سة وذلك باالت�صال مب�ؤ�س�سات الدولة و�أجهزتها املحلية والتنفيذية
واجلامعات واجلمعيات الأهلية والقوى الطبيعية من �أولياء �أمور وعمد
( )22ويقرتح الدكتور �شبل بدران تدري�س القيم امل�شرتكة بني الطوائف املختلفة .وهذا ما �أيده الدكتور/
حممود ال�ضبع من البحث عن املبادئ املتماثلة فى الأديا ن املختلفة لتدري�سها باملناهج.

150

و�شخ�صيات عامة ،وبالقطع �ستتنوع تلك امل�رشوعات ،من :ت�شجري احلى� ،إىل
�إنارة ال�شوارع املظلمة� ،إىل ردم امل�رصف غري امل�ستخدم والربكة الآ�سنة� ،إىل
بناء �سور حول مركز ال�شباب� ،إىل طالء بع�ض منازل الفقراء ،وجمع تربعات
جلمعية رعاية املر�ضى� ،إىل جتميل �أ�سوار امل�صالح احلكومية وكتابة �أ�شعار
وم�أثورات عن حب الوطن متتلئ بها ذاكرتنا الوطنية ،وفى الطريق �إىل اجناز
ذلك امل�رشوع �سيتعرف الطالب على القوانني املختلفة و�سيت�صلون باجلهات
التنفيذية واملحلية ،والأحزاب ومنظمات املجتمع املدنى ،و�سوف يقيمون
امل�سابقات الفنية والريا�ضية ،ويرتبون �أياما لعمل «الغديوة» التى جتمع الكل
على «طبلية» واحدة ،و�سوف تقوم الوزارة بو�ضع معايري للم�رشوعات الناجحة
والتى تتمكن من ح�شد كل �ألوان الطيف االجتماعى ،وتقوم برتتيب اجلوائز
و�شهادات التقدير للم�رشوعات الناجحة ،فى م�سابقات علنية يح�رضها اجلميع
و�سيجد الإعالم بني تالميذنا ومعلمينا �أبطاال حقيقيني يحبون بلدهم ويتفانون
فى �سبيلها.
 .15دمج املعاهد الأزهرية �ضمن منظومة التعليم املدين حتت �إ�ش ـ ــراف وزارة
الرتبية والتعليم ،و�أن تعود جامعة الأزهر لت�صبح جامعة درا�سات دينية
�إ�سالمية يلتحق بها الراغبون بعد انتهائهم من التعليم اجلامعي ،مع تطوير
الدرا�سات الدينية بحيث تعالج م�شاكل وق�ضايا احلا�رض وامل�ستقبل بدال من
حب�سها يف �إطار املا�ضي ال�سحيق.
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