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مقدمة
ُ
احلديث عن وضع األقباط في مصر خصوص ًا بعد حادثة
عاد في اآلونة األخيرة إلى الواجهة
أمبابة التي أعقبت الثورة املصرية ولكن هذه احلادثة لم تكن األولى فقد وقع من قبل العديد
توجه االتهامات فيها تارة إلى
من احلوادث نتيجة إشكاالت بني املسلمني واألقباط ،وكانت ّ
وجه إلى وزير الداخلية
اإلسالميني وطوراً إلى النظام عبر رعايته للفتنة ،وأبرز هذه االتهامات ما ّ
السابق حبيب العادلي في قضية تفجير كنيسة القدّ يسني باإلسكندرية .ولم تنته األمور عند
توجت أخيراً بحادثة ماسبيرو الدامية ما فتح الباب على مصراعيه للفتنة الطائفية
هذا احلد بل ّ
في مصر ومرادنا هذا البحث تسليط الضوء على األقباط في مصر ،تاريخهم وواقعهم احلالي،
وذلك من خالل ما نشرته الصحف وتناولته الكتب في هذا املجال.
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من هم الأقباط ؟
سموا مصر «دار القبط»،
قبل الفتح العربي ملصر عرف
ُ
العرب أهل مصر باسم «القبط» ،كما ّ
وملا كان املصريون إذ ذاك مسيحيني فقد استعمل العرب كلمة «قبطي» أو «نصراني» عند
()1
اإلشارة إلى سكان البالد األصليني.
وتنحدر كلمة «قبطي» من التحريف اللغوي اليوناني لكلمة «ايجبتوس» التي أطلقها
اليونانيون على مصر ووادي النيل.
وبات مصطلح «قبط» يدلل إجرائي ًا على املصريني «املسيحيني» في ظل الوجود اإلسالمي
()2
واعتناق غالبية السكان احملليني لإلسالم.
ُيعدّ األقباط في مصر أكبر الطوائف املسيحية في الشرق األوسط ،وواحدة من أقدمها ،وهم
ميثلون وفق ًا لبعض التقديرات ما بني  6و 10في املئة من نحو  80مليون مصري .وتقول الكنيسة
القبطية إن عدد أتباعها عشرة ماليني في مصر .ويشكل األقباط األرثوذكس برئاسة بطريرك األقباط
األرثوذكس والكرازة املرقسية في مصر األنبا شنودة الثالث الغالبية العظمى من األقباط وبينهم
 165ألف قبطي كاثوليكي يتبعون روما ويرأسهم البطريرك أنطونيوس جنيب الذي رفعه البابا
()3
بنديكتوس السادس عشر إلى رتبة كاردينال في  20تشرين الثاني .2010
تأسست الكنيسة األرثوذكسية املرقسية القبطية ومقرها اإلسكندرية على يد القديس
ّ
مرقس الذي قدم البالد بني عامي  48و .64وتتمتع الكنيسة القبطية باستقاللها عن املراكز
()4
الكنسية األخرى في العالم ،أي أنها كنيسة وطنية مصرية مستقلة.
تقف الكنيسة القبطية بصالبة للدفاع عن «الطبيعة الواحدة» للمسيح واإلرادة الواحدة،
أي الهوتية املسيح وليس ناسوت ّيته ،وقد تط ّور الصراع الالهوتي إلى قتال دموي سقط فيه
آالف الشهداء من األقباط على يد كرادلة روما وبيزنطة .وقد قتل حوالي ثالثني ألف قبطي
على يد مسيحيي اوروبا من أجل خالف مذهبي مما أ ّدى إلى كراهية اقباط مصر ألوروبا
()5
ورحبوا باإلسالم كبديل لهذا االضطهاد.
املسيحية ّ
 -1أبو سيف ،يوسف ،األقباط والقومية العربية ،بيروت :مركز دراسات الوحدة العربية ،1987 ،ص .15
يصح احلديث عن ملف قبطي في مصر ،دراسة على االنترنت.2011/5/13 ،
 -2بشارة ،عزمي ،هل ّ
 -3كبرى الطوائف املسيحية في الشرق ،جريدة النهار.2011/1/4 ،
 -4بغدادي ،عبد السالم ،الوحدة الوطنية ومشكلة األقليات في أفريقيا ،بيروت :مركز دراسات الوحدة العربية.
 -5مجلة معلومات ،ع  ،45آب /أغسطس .2007
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تاريخ الأقباط يف م�صر:
م ّر تاريخ األقباط في مصر بثالث مراحل هي :مرحلة ما قبل اإلسالم ،ومرحلة الفتح العربي
اإلسالمي ،ومرحلة العهد العثماني واالحتالل البريطاني ملصر.
تتلخص مرحلة ما قبل اإلسالم بالعهد الروماني فبعد أن أصبحت مصر والية رومانية شعر
املصريون األقباط مبرارة من التدخل األجنبي وراحوا يقاومونه .وقد تع ّرض األقباط لالضطهاد
والتعذيب من قبل الدولة الرومانية لدرجة أن القمع الدموي بلغ ذروته في أواخر القرن
الثالث ،ف ُعرف ذلك العهد بـ «عصر الشهداء» .وفي العهد البيزنطي انفصلت الكنيسة
ومتسك األقباط باستقاللهم الديني رغم محاوالت اإلمبراطور
املصرية عن الكنيسة البيزنطية ّ
هرقل توحيد الكنيستني دون أن يفلح.
اما في مرحلة الفتح العربي اإلسالمي فقد متتع األقباط باحلرية واالحترام على مدى أكثر من
وسمح لهم بعد الفتح مبمارسة شعائرهم بحرية ،شرط أن يدفعوا اجلزية
قرنني ونصف القرنُ .
ألنهم أهل ذ ّمة وهذه اجلزية ضرورية حلمايتهم ما لم يعتنقوا اإلسالم .ولكن الدولة العباسية
زادت من الضرائب عليهم .أما في العهد العثماني فقد ط ّبقت الدولة العثمانية نظام امللة
()1
وتوسع طوائف أخرى.
فتراجع األقباط مبقتضاه كطائفة دينية أو م ّلة أمام تط ّور ّ
محمد علي باشا عقب تولّيه احلكم في مصر على إنشاء دولة حديثة .وانعكس
وعمل ّ
ذلك على أوضاع األقباط في مصر من خالل النزوع نحو مساواة األقباط ببقية املواطنني في
احلقوق والواجبات حيث أزال محمد علي غالبية املظاهر التي كانت تؤكد على متييز األقباط
ومتايزهم ،وألغى القيود التي كانت تفرض عليهم بشأن الطقوس والشعائر ضامنا لهم ممارسة
طقوسهم الدينية بحرية تامة .وفي عهد سعيد باشا دخل األقباط ألول مرة في سلك القضاء
واجليش .وشهدت أوضاع األقباط في عهد اخلديوي إسماعيل حتسن ًا ملحوظ ًا من خالل
الدولة.وترسخ مفهوم وممارسة مواطنة
الزيادة العددية واالرتقاء العامودي في س ّلم وظائف
ّ
األقباط في الدولة املصرية حدّ تولّي اثنني من األقباط رئاسة الوزراء وهما بطرس غالي باشا
()2
( )1910-1908ويوسف وهبة باشا(.)1920 – 1919
وعندما اندلعت ثورة  1919كان األقباط ميثلون الغالبية في قيادتها حيث كانت قيادة
الثورة في ايدي اثنني من األقباط هم واصف غالي وويصا واصف اللذين ّ
شكال هيئة إدارية
مؤقتة للوفد حتى يتم تشكيل الهيئة اجلديدة.
-1املوسوعة التاريخية اجلغرافية ،ج  ،18ص .328
 -2املوسوعة التاريخية اجلغرافية ،ج  ،18ص .332
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وقد انصهر األقباط في حزب الوفد وكان بعضهم في قيادة الوفد – حتت زعامة سعد زغلول وبعده
وأخصهم سكرتير عام الوفد مكرم عبيد باشا الذي تولّى وزارة املالية في كل
مصطفى النحاس-
ّ
وزارات الوفد حتى سنة .1942
ولقد ساعدت علمانية حزب الوفد على استيعاب األقباط وعلى جتذير إحساسهم باملواطنية ،لكن
االحداث التي توالت بعد ذلك وت ّوجت بثورة يوليو  1952جعلت األقباط ُيحجمون عن العمل
السياسي .وحت ّول نشاطهم من املؤسسة السياسية احلزبية إلى الكنيسة .وأصبحت الكنيسة في عهد
()3
الرئيس جمال عبد الناصر هي املمثل الشرعي القباط مصر.

 -3مجلة معلومات ،ع  ،45آب/أغسطس .2007
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الأقباط بعد ثورة  23يوليو
األقباط في عهد جمال عبد الناصر:
بعد ثورة يوليو 1952م ،انخفض متثيل األقباط في البرملان ووصل إلى حد التالشي التام
في بعض الفترات ،وابتدعت حكومات الرئيس جمال عبد الناصر أو ًال فكرة الدوائر املغلقة
على بعض املرشحني األقباط ،ثم ابتدعت بعد ذلك فكرة تعيني األقباط كبديل لعدم فوزهم
في االنتخابات.
يقول محمد حسنني هيكل في دراسته عن املسلمني واألقباط في مصر بعد الثورة« :إن
مجلس قيادة الثورة لم يظهر في قائمة أعضائه أي قبطي .ومع أن هناك فارقًا بني التنظيمات
السياسية العلنية وتشكيالت العمل السياسي السري فإن ما آلت إليه األحوال قبل الثورة
جعل من عدم وجود ضابط قبطي في مجلس القيادة اجلديد مسألة أكبر من حجمها .كما
أنه بدا في أول الثورة وكأن نظامها اجلديد وثيق الصلة باإلخوان املسلمني .وفي تلك اللحظة
لم تكن الكنيسة القبطية في أحسن أحوالها؛ ألن بطركها األنبا يوثاب كان يواجه أزمة
داخل كنيسته نشأت من صراع بني التقليد والتجديد .وكانت الكنيسة ،بواقع ما طرأ خالل
احلرب العاملية الثانية وبعدها ،قد أصبحت وحدها في احلياة القبطية ودون قيادة سياسية بارزة
يعترف بها الكل ،املسلمون قبل األقباط ،كما كان في زمن مكرم عبيد .ولم تكن الكنيسة
في ذلك الوقت مؤهلة لهذا الدور ،وكانت العائالت القبطية الكبيرة قصرت نشاطها على
املجال االقتصادي واملالي ،وبالتالي فإن الدائرة القبطية كانت خالية سياس ًّيا ليس لها نائب
معتمد أو مرشح مقبول».
وبعد إلغاء األحزاب السياسية في كانون الثاني /يناير  1953بات من الصعب على أي
قبطي يرشح نفسه لالنتخابات العامة أن ينجح في الوصول إلى املجلس النيابي .ولذلك لم
ينجح في انتخابات مجلس األمة في عام  1957سوى قبطي واحد عن دائرة شبرا هو فايق
فريد .وملعاجلة هذا االمر ابتكر عبد الناصر مبدأ دستوري ًا جديداً هو «التعيني» وأدخل مادة
()1
جديدة على الدستور املؤقت عام  1956تسمح له بتعيني عشرة أعضاء في مجلس األمة.

األقباط في عهد انور السادات:
في عام  1971قام الرئيس أنور السادات بالنص في املادة الثانية من الدستور على أن
«اإلسالم دين الدولة ،ومبادئ الشريعة اإلسالمية املصدر الرئيسي للتشريع».مما أثار سخط
 -1هيكل ،محمد حسنني ،وجهات نظر .2010 ،

11

األقباط .وفي آب /أغسطس  1971أعلن عزمه على إصدار قانون الر ّدة الذي يعاقب باإلعدام كل
مرتدّ عن اإلسالم واعتبر األقباط أن ذلك القانون سيعود بهم إلى وضع «أهل الذمة» .فص ّرح البابا
شنودة حينها بأن «مشروع القانون يتنافى مع الدستور» ألنه يستبعد أي عقيدة أخرى غير اإلسالم.
وفي  5أيلول /سبتمبر  1977أعلن األقباط صيام ًا ملدة خمسة أيام احتجاج ًا على مشروع القانون،
()1
فتراجعت احلكومة عن األخذ به.
وملّا وضعت الدولة الشروط العشرة لبناء الكنائس وترميمها أثار ذلك سخط األقباط .كما ازداد
جو التوتر بني املسلمني واألقباط طوال سنتي  1978و .1979وفي  14أيار  1980ألقى السادات
يتوجهوا
خطاب ًا هاجم فيه بعنف البابا شنودة ألن هذا األخير رفض بعناد اقتراحه بدفع األقباط ألن ّ
للسياحة في إسرائيل .ووضع السادات االنبا شنودة في ما يشبه االقامة اجلبرية حني راح االب الروحي
ملسيحيي مصر يجاهر برفضه الصلح مع إسرائيل واعتباره الكيان الصهيوني عدواً .وفي حزيران/
يونيو وصيف  1981وقعت أحداث طائفية دامية في القاهرة أدت إلى مزيد من االستقطاب الطائفي.
وعاد السادات يتحدث عن فتنة طائفية .وفي  5أيلول /سبتمبر  1981قرر السادات سحب اعتراف
الدولة بانتخاب البابا وتعيني جلنة بابوية مؤقتة من خمسة أعضاء أبرزهم األنبا صموئيل لكي يتولّوا
مها ّم الكرسي البابوي (.)2

األقباط في عهد الرئيس حسني مبارك:
تباينت مواقف األقباط من النظام السياسي املصري ،فاملوقف األول ينظر بإيجابية إلى سياسة مبارك
في التعاطي مع األقباط من خالل إجراءات بناء الكنائس واعتبار عيد امليالد املسيحي عطلة رسمية
للدولة ،وتدّ خل القيادات العليا حلل بعض مشاكلهم وإجراءات أخرى .أما املوقف الثاني فيعتبر ان
الدولة جلأت إلى محاربة التيار االصولي أو املهادنة معه مما جعلها تغفل األقباط وقضاياهم إال في بعض
املسائل املتعلقة باملرافق وفي بعض القضايا االجتماعية أيضا .وقد ظلت املشاركة السياسية لألقباط
مقتصرة .على بعض النواب املعينينّ أو الوزراء في وزارات غير سيادية.فقد اقتصر متثيل الوزراء من
أصل قبطي في احلكومة األخيرة قبيل بدء الثورة الشعبية على اثنني فقط هما يوسف بطرس غالي في
وزارة املالية وماجد جورج في وزارة البيئة .وبعد تكليف أحمد شفيق بتشكيل احلكومة احتفظ وزير
()3
البيئة فقط مبنصبه.

 -1وحش الطائفية في مصر ،اآلداب.2007 – 4-3 ،
 -2املوسوعة التاريخية اجلغرافية  ،ج .2004،.18
يصح احلديث عن ملف قبطي في مصر.2011/5/13،
 -3بشارة  ،عزمي ،هل ّ
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العالقة بني الأقباط والتيارات الإ�سالمية يف م�صر:
تتفاوت آراء ومواقف احلركات اإلسالمية في مصر جتاه األقباط وعالقتها بهم من اإلخوان
املسلمني إلى اجلماعة اإلسالمية إلى التيار السلفي في مصر .ونبينّ ذلك من خالل مقابالت
اجريت مع مسؤولني بارزين في هذه احلركات اإلسالمية:

املوقف الرسمي لإلخوان املسلمني:
هو أن األقباط مواطنون لهم حقوق متساوية .ويسارع قادة اإلخوان إلى القول ألي باحث
في املسألة القبطية بأن السيد مكرم عبيد – السياسي الوفدي املسيحي الشهير – كان الرجل
الوحيد الذي حضر جنازة الشيخ حسن الب ّنا – نظراً لظروف القمع السياسي ،وبأن القبطي
الوحيد الذي ِان ُتخب في برملان  1987كان على قائمة «التحالف اإلسالمي» وشعارها
«اإلسالم هو احلل» .ولكن هذه احلقائق ال تعكس خالفات اإلخوان الداخلية حول املسألة
القبطية .وقد ظهرت تلك اخلالفات بوضوح بعد إعالن البرنامج السياسي للجماعة في العام
()1
 2007الذي جاء فيه أن القبطي اليصلح لتولّي رئاسة اجلمهورية.
وفي حوار مع محمد بديع املرشد العام لالخوان املسلمني يجيب عن سؤال عن األقباط:
« ...واألقباط لهم كل احلقوق.وال بد أن يصاغ قانون لبناء دور العبادة يعطي املسيحيني
واملسلمني حقوقهم ...وال أظلم أحداً من املسيحيني ألنني استفدت من العدل وهو ما
ينطبق على حقوقهم ان يأخذوها كاملة واقول لهم ال تطالبوا بحقوقكم فقط بل طالبوا
()2
بحقوق املصريني كلهم».

موقف اجلماعة اإلسالمية:
أصدرت اجلماعة اإلسالمية بتاريخ  2008-6-10بيان ًا إثر سلسلة من احلوادث التي
استهدفت اقباطا جاء فيه« :إن هذه احلوادث عارضة حتدث للمسلم قبل القبطي .يبدو أن
أي حدث عارض لقبطي قد يحدث مثله ملسلم ،يكون كاشف ًا عن خلل هائل في عالقة
األقباط بالدولة واملجتمع ..وكثيرون من رجال الكنيسة القبطية باتوا ومعهم كنائسهم
منغمسني حتى النخاع في العمل السياسي» .واتهمت الكنيسة بـ «اإلصرار على لعب دور
يفسر عزوف األقباط عن اللجوء إلى أجهزة الدولة حلل مشاكلهم
ٍ
مواز لدور الدولة ،وهو ما ّ
بصفتهم مواطنني مصريني وجلوئهم إلى الكنيسة واحتمائهم بجدرانها ليعلنوا من خلفها
 -1عاشور ،عمر ،مصر واالخوان املسلمون والسلفيون واالستبداديون ،نشرة االصالح العربي.2011/1/12 ،
 -2مقابلة مع محمد بديع ،جريدة االهرام ،العدد .2011/3/18 ،45392
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عصيانهم للدولة ومتردهم عليها» .وإن «الكنيسة تساهم في تعميق اله ّوة بني املواطن القبطي والدولة
واملجتمع وتلعب لعبة خطيرة اعتماداً على الظروف الدولية واالقليمية ،وحتاول كسب ارض لها
()3
اغتناما للفرص ،بل انها طرحت نفسها بديال للنظام احلاكم لدى األقباط في أوقات كثيرة».
أما القيادي في اجلماعة اإلسالمية طارق الزمر فيقول في مقابلة معه بعد خروجه من السجن:
«نؤكد أن األقباط مثلهم مثل املسلمني في املواطنة وفقا لقاعدة ان لهم ما لنا وعليهم ما علينا أن
املسيحيني لهم حقوق وعليهم واجبات مثل املواطنني املسلمني بالضبط ،وطاملا يدفعون ضرائب مثلهم
مثل املسلمني فإنهم غير مطالبني بدفع اجلزية التي كانوا يدفعونها في مقابل احلماية في ظل الدولة
()4
اإلسالمية في صدر اإلسالم وما بعدها».

موقف السلف ّيني:

السلفيون في مصر هم أقل نشاط ًا من اإلخوان املسلمني في املجال السياسي ،ونادراً ما يخرجون في
لكن تفاقم األوضاع في مصر وحدّ ة االستقطاب الديني أ ّديا إلى خروج املئات من السلفيني
مظاهراتّ .
وغيرهم من املسلمني إلى شوارع اإلسكندرية .وكان مطلب املتظاهرين في الشهور املاضية واضح ًا
ال لبس فيه :هم يعتقدون أن الكنيسة القبطية حتتجز مسيحيات اعتنقن اإلسالم ،ويريدون اإلفراج
الفوري عنهن .لكن عالقة السلفيني مع األقباط لم تكن دائم ًا بهذه احلدة .ففي أواخر ثمانينيات
موقف كان قاب قوسني أو أدنى من
القرن املاضي متكنت مجموعة من الشيوخ السلفيني من تهدئة ٍ
االنفجار في منطقة شبرا ما بني أقباط املنطقة واجلماعة اإلسالمية – التي كانت ال تزال في حقبة العمل
()5
املس ّلح.
الشحات ،املتحدث باسم الدعوة السلفية في مصر ،فيقول في مقابلة معه
أما الداعية عبد املنعم ّ
عن األقباط ...« :النصارى ( مسيحيو مصر) أقلية ،وان كان معظم األقباط جنس ًا صاروا مسلمني
وبقي بعض األقباط أقل ّية دينية »..ويؤكد أن األقباط كانوا يبت ّزون النظام السابق سياسيا ودينياً:
«بكل تأكيد ،في النصف الثاني من التسعينات بدأ هذا عندما وسوس البعض للنظام السابق بتوريث
احلكم ،فبدأت كل األزمات التي متثلت في البطش باإلسالميني على اختالف انواعهم ،والتحالف مع
بعض القيادات الدينية النصرانية ،وأخذت دور الزعيم السياسي للطائفة مبا يخالف الدستور والعرف
والقانون عبر التاريخ ،ومت القفز على ذلك بإيجاد منصب الزعيم السياسي للطائفة ،وهذا ما يجب أن
يكون أول ما يجب إصالحه ،ويجب دعوة النصارى كمواطنني يرفعون مطالبهم إلى الدولة وليس
()6
عبر وسيط يأمره دينه أن يكون دوره روحي ًا وليس سياسياً».

من فتاوى بعض السلفيني جتاه املسيحيني (األقباط):
في حترمي بناء الكنائس يقول أبو اسحاق احلويني« :في ميثاق ُعمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه أنه إذا
ُهدمت كنيسة وسقطت ال ينبغي لها أن جتدّ د».
 -3جريدة احلياة .2008/6/11 ،
 -4مقابلة مع طارق الزمر ،الرأي ،العدد .2011/2/7 ،11808
 -5عاشور ،عمر ،مصر واألخوان املسلمون والسلفيون واالستبداديون.2011/1/12،
الشحات ،الشرق االوسط.2011/4/18 ،
 -6مقابلة مع عبد املنعم ّ

14

وفي فرض اجلزية يقول احلويني« :يجب أن يدفعها املسيحي – يقصد اجلزية – وهو مدلدل
ودانه ».ـ بنص كالمه ـ شرط الوالء والبراء.
وفي حترمي إلقاء السالم على املسيحيني يقول محمود املصري« :أفتي أنه ال يجوز بدؤهم – يقصد
()7
غير املسلمني -بالسالم وال حتى القول لهم أهال أو سه ً
ال ألن ذلك تعظيم بهم».

 -7رفعت سيد أحمد ،الوثائق الكاملة لفتاوى السلفيني ضد أقباط مصر ،روز اليوسف.2011/01/22،
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موقف الأقباط من التيارات الإ�سالمية:
تعدّ دت اآلراء لدى األقباط بشأن احلوار مع اإلخوان املسلمني ،فمنهم من دعمه بال حدود
باعتباره محاولة جا ّدة إلزالة االحتقان الذي خ ّلفته ممارسات إخوانية كثيرة ،ومنهم من رفضه
من منطلق عدم اليقني في جدواه .وثمة موقف آخر ميثل رأي أقباط املهجر الذين شككوا في
نوايا االخوان وأهدافهم في جر األقباط إلى فخ سياسي .واملوقف الرابع يتب ّناه جورج إسحق
()1
رئيس حركة كفاية الذي يرفض احلوار ألنه يكرس الطائفية في تقديره.
ويرى األقباط أن التيار اإلسالمي الذي كانوا طرفا في حوار معه ال يوجد داخله التن ّوع
الذي كانوا يفترضونه .وخالل الفترة املاضية كان اإلخوان يجرون حوارات متوازية مع عناصر
قبطية حتت الفتة تهدئة الهواجس القبطية وكانوا يسعون إلى استيعاب األقباط والكنيسة
وتوظيفهم في خدمة املشروع اإلسالمي وتهدئة مخاوفهم .ولكن األقباط املشاركني في
احلوار يشعرون بأنهم حتولوا إلى إحدى األوراق الرئيسية في الصراع بني الدولة واإلخوان
()2
املسلمني.
وأظهرت دراسة أجريت عن النشاط السياسي القبطي في اخلارج أربعة تيارات :ليبراليني
وبراجماتيني ومحافظني وراديكاليني .أما الليبراليون فيشككون في نوايا اإلخوان جتاههم.
وأما التيارات األخرى فيتراوح اعتقادها ما بني التآمر السياسي لإلخوان على األقباط وتو ّرط
اإلخوان في مجازر وعمليات إرهابية ضد األقباط .وألقباط الداخل آراء متعددة ومختلفة
أيضاً ،لكن الشك يشوبها كذلك .ورمبا تلخص موقف الكنيسة من اإلخوان كلمات األنبا
نحب كل الناس ...وأنا أول من سيفرح
بيشوي التالية« :نح ّبهم ألن السيد املسيح أمرنا أن ّ
()3
لو آمن اإلخوان املسلمون بحقوق اإلنسان!»
وقد طالبت الكنيسة األرثوذكسية القبطية بتطبيق «عقوبة الر ّدة» على املسيحي الذي
يعتنق اإلسالم .وجاء ذلك رداً على فتوى صدرت من األزهر قبل ذلك تطلب معاقبة املرتدّ ين
عن اإلسالم .وقال املتحدث باسم الكنيسة األنبا مرقس« :نحن نرفض هذه الفتوى ألننا ال
نحكم بالشريعة اإلسالمية ،ولكننا إزاء قوانني وضعية» .وأضاف« :إذا كنا نتحدث عن
عقوبة للمرتدّ عن دينه فيجب أن تن ّفذ أيض ًا فيمن يخرج عن املسيحية إلى اإلسالم ،وليس
()4
فيمن يخرج عن اإلسالم إلى املسيحية فقط».
 -1فوزي ،سامح ،أزمة التيارات اإلسالمية في مصر وحوارها مع األقباط ،احلياة.2006/6/27 ،
 -2احلوار بني األقباط واإلخوان(احللقة األخيرة) ،السياسة.2006/1/20 ،
 -3فوزي ،سامح ،أزمة التيارات اإلسالمية في مصر وحوارها مع األقباط ،احلياة.2006/6/27 ،
 -4موقع مفكرة اإلسالمhttp://www.islammemo.cc.
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موقف الكني�سة القبطية من قانون الر ّدة
جاء في ِّ
مذكرة قدّ متها الكنيس ُة القبطية للحكومة سنة  1980إثر مناقشة تشريع كان
َي ْقضي بتطبيقِ حدِّ الر َّدة على َمن يخرج عن اإلسالم ما يلي ...« :إننا أما َم ضمائرنا لن
نستطيع أن َ
نقبل مشروعَ هذا القانون  -قانون الردة  -ولن ْ
وبحكم
َ
نخ َضع له إذا ُن ِّفذُ ،
َ
ضمائرنا سنسعى ورا َء ِّ
مت مواد هذا
كل مسيحي ت َرك مسيحي َته لكي نر َّده إليها مهما َحك ْ
عصر استشهاد جديد ِمن
القانون
ِ
بالتحريض على الق ْتل ،ونحن مستعدُّ ون أن ندخل في ْ
أجل ِديننا والثبات فيه ،ولن يلو َمنا أحدٌ ؛ َّ
ألن هذا هو عملنا ك ُرعاة وآباء ،بل تلومنا ضمائ ُرنا
َ
إرجاعه».
نحاول
ْإن تركنا إنسا ًنا يرتدُّ عن مسيحيته دون أن
َ
وقد قام محامي الدولة ضد البابا شنودة بالر ِّد على دعواه التي أقامها َ
قبل ثالثني عا ًما
َّ
للط ْعن في قرار السادات ب َع ْزله ،واتهمه في ِتلك الدعوى ب ِِعدَّ ة نقاط ،أبرزها« :محاولة ف ْرض
الصفة السياس َّية
استقالل الكنيسة عن الدولة
ومؤسساتها الدستورية ،والسعي نح َو إضفاء ِّ
َّ
ِ
منصب البطريرك ،ومحاولة حتدِّ ي القوانني القائمة في مجال بناء الكنائس ،وإقامة
على
الك ّليات اإلكليرية ،وتوسيع األديرة ،واستثمار اخلالفات الفردية واحلوا ِدث العادية لتصوي ِر
ببعض املطالب الطائفية ،وإعالن الصوم َّ
للضغْ ط على
املو ِقف على أنَّه صراع طائفي ،واملطالبة ِ
وجتمعات األقباط في اخلارج ك ُق َّوة ِ
ِ
ضاغطة
املسؤولني ،واستغالل
قنوات االتِّصال بني الكنيسة ُّ
ِ
أصدَ ره ِمن
على الرأي العام العالمَ ي؛ لتحقيقِ املطالب املذكورة ،وانتهاج
أساليب اإلثارة فيما ْ
أوامر َ
للك َهنة ِمن تأدية الصالة بجمعية أصدقاء الكتاب املقدَّ س باخلانكة ،وافتراش األ ْرض
بأجسادهم عند التع ُّرض لهم.»...

املتحولني إلى اإلسالم ،في ما
وقد أفتى كاهن بالكنيسة األرثوذكسية في مصر بإهدار دم ّ
تفسيرا لتزايد احلوادث واالعتداءات على مسيحيني اعتنقوا اإلسالم من أقرباء لهم ،وكان
يعطي
ً
منها إطالق شاب مسيحي النار على شقيقه في أبو قرصاص باملنية على خلفية اعتناقه اإلسالم.
حاليا في إحدى
ويعتبر ّ
القمص مرقص عزيز -كاهن الكنيسة املع ّلقة ساب ًقا -والذي يخدم ً
الكنائس بالواليات املتحدة ،أن اخلروج عن املسيحية «خيانة عظمى» تستوجب القتل،
وفق ما نقلت صحيفة «املصريون» اإللكترونية عن تسجيل متداول على موقع التواصل
االجتماعي «فيس بوك» .على الرغم من أن قيادات كنسية نفت من األصل وجود عقوبة
الردة في نصوص الديانة املسيحية ،وذلك في تعقيبها على الشكوك التي أثيرت حول وقوفها
وراء عمليات االعتداء ضد املتحولني إلى اإلسالم ،والتي تصل في بعض األحيان إلى القتل،
كما حصل في العديد من احلاالت خالل اآلونة األخيرة.
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إال أن باحثني في امللف الديني أكدوا أن هناك نصوص ًا دينية ملتبسة قد تكون ذريعة لبعض اآلراء
املتطرفة داخل الكنيسة لتبرير قتل املتح ّولني إلى اإلسالم ،ومن ذلك ما ورد في سفر اخلروج -النسخة
الرب ،فقتله حالل» ،وفي طبعة البروتستانت ورد النص التالي «من
الشعبية « -كل من ذبح آللهة إال ّ
()1
الرب وحده يبد».
يق ّرب لآللهة غير ّ

 -1موقع مفكرة االسالمhttp://www.islammemo.cc.
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الأقباط والقومية العربية
ص ّرح األنبا شنودة« :العروبة تعني الوطن الكبير الذي نعيش فيه وتعتبر مصر واحداً
من اعضاء هذا الوطن الكبير ،نحن نحب أن يكون هذا الوطن قوي ًا صلب ًا معتمداً على
ذاته غير أن املشكلة تكمن في انقسام العرب ،وحني ي ّتحدون يصبحوا قوة يحسب لها
()1
احلساب».

موقف األقباط من القضية الفلسطينية
أعلن األنبا شنودة الثالث في حوار معه« :نرفض الذهاب إلى القدس وهي حتت االحتالل
اإلسرائيلي ،ونرفض التطبيع في ظل االحتالل ،ألن التطبيع يعني أن تصير األمور طبيعية،
فكيف نقبل بذلك واالحتالل ليس أمراً طبيعياً؟
التطبيع احلقيقي هو زوال االحتالل ،هذا ما نؤمن به ،أي استرجاع كل األراضي العربية
وعودتها إلى أصحابها ،ووجود دولة فلسطينية مستقلة حرة ذات سيادة ،وحترير جنوب
()2
لبنان واجلوالن ،هذا ما نسعى إليه».
وفي تصريح آخر آخر يقول االنبا شنودة الثالث« :كلنا ندعم قضية فلسطني عاطفي ًا لكن
العاطفة ال تكفي ..لتقدّ م لهم املعونة املادية مع املعونة السياسيةّ ،
كل املعونات السياسية ال
()3
تكفي ملواجهة أعداء فلسطني ،ال يجب االكتفاء بالتصاريح السياسية».

 -1الكفاح العربي.99/10/2 ،
 -2جرية املستقبل.2001/5/8 ،
 -3جريدة املستقبل.2003/10/18 ،
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مواقف حول مقولة ا�ضطهاد الأقباط:
في مقابلة مع شيخ األزهر محمد س ّيد طنطاوي قال رداً على سؤال عن مقولة اضطهاد
األقباط في مصر« :أقول إن االضطهاد غير موجود في جميع األديان السماوية بصفة عامة
والدين اإلسالمي بصفة خاصة ،واالضطهاد كلمة قبيحة ال وجود لها في مصر .وإن كل من
يحمل اجلنسية املصرية يتساوى في احلقوق والواجبات وال فرق بني مسلم ومسيحي» .ونفى
()1
طنطاوي بشدة صحة ما تردد عن وجود اضطهاد ديني في مصر».
وقال شيخ األزهر الشيخ أحمد الط ّيب في لقاء مع مسؤول العالقات اخلارجية في
الكنيسة األرثوذكسية مبوسكو« :األقباط في مصر يعيشون منذ أكثر من  14قرن ًا بأمان وال
داعي للقلق املفتعل ،فتاريخنا في الشرق لم يشهد حروب ًا دينية بني مختلف الطوائف عكس
ما جرى في أوروبا ».وشدد شيخ االزهر على «ان ما يثار عن وجود اضطهاد لالقباط في مصر
ال وجود له اال في بعض العقول املريضة املأجورة التي ال تريد اخلير ملصر ..وخير دليل على
سالمة ووحدة الشعب املصري ما حدث اثناء ثورة  25يناير حيث كانت الكنائس في العراء
متس بسوء ،ولو كان من أخالق املسلمني وعادتهم ضرب األقباط لكان قد قضي على
ولم ّ
()2
كل الكنائس املصرية».
وقال د.زغلول النجار في مقابلة لـ (العربية.نت)« :ال توجد حقيقة واقعية تؤكد وجود
اضطهاد من أي نوع للمسيحيني في مصر .هذه مج ّرد ادعاءات باطلة فاألقباط ميثلون %5
من مجموع الشعب املصري ومع ذلك ميتلكون  %85من أكبر التوكيالت التجارية في
مصر ،وساعدهم االستعمار البريطاني في امتالك  %35من ثروة مصر وبذلك مت متكينهم من
االقتصاد .فأين االضطهاد اذاً ».وتابع« :أنا هنا اقرر واقعا ،فحرية االقتصاد والعمل مكفولة
للجميع ،لكننا ال نريد ألحد أن يزايد ويدّ عي مزاعم عن حدوث اضطهاد من أي نوع».
وأهمها انغالقهم
ويرى الباحث سامح فوزي« :أن مشكلة األقباط احلقيقية اجتماعيةّ ،
وتقوقعهم حول أنفسهم» .وير ّوج أقباط مصر في الداخل واخلارج ملزاعم وافتراءات حول
تع ّرضهم لعمليات اضطهاد وتضييق عليهم من قبل السلطات املصرية ،في حني يؤكد املراقبون
للشأن املصري أن األقباط الذين دأبوا على االستقواء باخلارج يتمتعون بحقوق رمبا ال يتمتع
بها بعض املسلمني داخل البلد ذي الغالبية الساحقة من املسلمني .ولفت فوزي ،حسبما
أوردت صحيفة «املصري اليوم» ،إلى أن هذا األسلوب أظهر األقباط على أنهم «جالية»،
 -1مقابلة مع سيد طنطاوي  -الرأي العام – .98/12/20
 -2موقع مفكرة االسالم  13-يونيو http://www.islammemo.cc/akhbar -2011
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محذرا من االستمرار في هذا األسلوب.ورأى الباحث
وذلك لعدم وجود دور لهم في احلياة السياسية،
ً
أن «األقباط هم من يضطهدون أنفسهم ،نتيجة انغالقهم وهذا ما جعلهم فريسة لآلخرين».
ويشير عدد من املفكرين والساسة إلى تأجيج القيادة املسيحية في مصر بزعامة «شنودة الثالث»
أي احتقان أو مشاكل مع املسلمني .ويتحدثون في هذا
ألحداث الفتنة الطائفية في مصر وتهييج ّ
الصدد عن عمليات استقواء الداخل املسيحي في مصر باخلارج خاصة الواليات املتحدة ومحاولة
تدويل األزمات التي تنشب بني املسلمني واملسيحيني في مصر.
وفي حديث لـ «الشرق األوسط» في  27متوز/يوليو  ،2009اعتبر البابا شنودة الثالث بابا األقباط
األرثوذكس في مصر أنه ال يوجد حل عام لكل املشكالت الطائفية التي تظهر بني احلني واآلخر
في مصر ،قائالً« :كل مشكلة يجب أن ّ
حتل في إطارها واملناخ الذي نشأت فيه ،وتعامل اجلهات
املختلفة معها» .وأضاف« :في املشكالت الطائفية ال نرى دوراً سوى لرجال األمن ،وسط غياب تام
ألعضاء البرملان واملجالس احمللية .وبعد أن يتدخل رجال األمن تتدخل املؤسسات الدينية لكي تؤيد
احلل األمني ،وبعد ذلك نهاجم رجال الدين ونتهمهم بالعمل في السياسة» .ورفض وصف تلك
املشكالت بأنها أحداث فردية ،وقال« :األحداث الفردية إذا تكررت ال تصبح فردية» ،معتبراً أن
احلياد في التعاطي مع تلك املشكالت ليس موجوداً في كل احلاالت ،إال أنه رفض اتهام جهة بعينها
بعدم احلياد .ورأى أن العالقة بني املسلمني واألقباط في مجملها ليست طيبة ،موضح ًا أن «شيخ
األزهر رجل طيب وسمح وجتمعني به عالقة طيبة ،وكثيراً ما نلتقي في مناسبات مختلفة ،ولكن
ليس بالضرورة أن تكون هذه العالقة الطيبة بني املسلمني واألقباط» .وقال« :قد تكون هناك عالقات
صداقة وعالقات طيبة بني مسلمني وأقباط ،ولكن حني تأتي ساعة االختيار في االنتخابات لن يختار
املسلم القبطي مرشحاً».

حادثة تفجير كنيسة اإلسكندرية ( كانون الثاني  /يناير )2011
في ليلة رأس السنة تع ّرضت كنيسة قبطية في اإلسكندرية لتفجير دام أودى بحياة ما يزيد عن
العشرين شخصاً .بعد حادثة التفجير ضد كنيسة القديسني ،جاء النقد األقوى جتاه الدولة من األقباط.
فاالحتقان املتنامي لدى األقباط في البلد تصاعد عبر السنوات وبلغ ذروته مع هذه اجلرمية اإلرهابية.
وقامت مظاهرات قبطية نددت بالدولة في األيام الالحقة للحادثة .وقد دعا محامي الكنيسة القبطية
احلكومة املصرية إلى إقرار القوانني املتعلقة باألحوال الشخصية لألقباط وحرية بناء دور العبادةٍ  .وقد
تعاطف املسلمون مع األقباط وتصاعدت النقمة ضد النظام احلاكم من اجلميع مسلمني وأقباطا.وقد
تبينّ الحق ًا أن التفجير كان من تدبير وزارة الداخلية ومباحث أمن الدولة للتغطية على عمليات التزوير
في االنتخابات بإشعال فتنة طائفية يتم فيها اتهام من يعتبرهم النظام املصري خصوم ًا سياسيني .وقد
قام احملامي ممدوح رمزي باتهام حبيب العادلي وزير الداخلية املصري األسبق بأنه يقف خلف حادثة
()3
تفجير الكنيسة مطلع العام .2011
 -3بشارة ،عزمي .هل يصح احلديث عن ملف قبطي في مصر – .2011/5/13
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موقف امل�سيحيني الأقباط والأنبا �شنودة من الثورة امل�صرية:
موقف الكنيسة القبطية من ثورة  25يناير
أصدرت الكنيسة القبطية عقب ثورة مصر -في  15شباط /فبراير  – 2011بعد اجتماع
البابا شنودة الثالث بلجنة مصغّرة من أعضاء املجمع املقدس بيان ًا أوضحت فيه موقفها من
ثورة  25يناير والنظام املصري جاء فيه« :الكنيسة القبطية حت ّيي شباب مصر النزيه ،شباب
 25يناير ،الذي قاد مصر في ثورة قوية بيضاء ،وبذل في سبيل ذلك دماء غالية ،دماء شهداء
مجدهم الشعب كله ونحن نعزي أهلهم
مجدتهم مصر قيادة وجيشاً ،بل ّ
الوطن الذين ّ
وأفراد أسرتهم» .وأضاف البيان أن «الكنيسة القبطية حت ّيي جيش مصر الباسل ،واملجلس
األعلى للقوات املسلحة ،فيما أصدره من بيانات ،من أجل احلفاظ على مصر في الداخل
واخلارج .ونؤيد موقفه في حل مجلس الشعب والشورى ،وفي دعوته إلقرار األمن .ونؤيد
مصر كلها في محاربة الفقر والفساد والبطالة ،ومقاومة الفوضى والتخريب ،وفي إرساء
األمن واألمان ومبادئ العدالة االجتماعية والوحدة الوطنية ،وفي االقتصاص من املفسدين
واخلارجني على القانون».

موقف الكنائس املسيحية في مصر من ثورة  25يناير
أصدر رؤساء وممثلو الكنائس املسيحية في مصر ،بعد اجتماع حضره البابا شنودة الثالث،
بيان ًا أعلنوا فيه تأييدهم للثورة في مصر وحثوا أبناء شعب مصر على املشاركة في احلياة
السياسية ،وجاء فيه« :اتفق اجلميع على تأكيد تأييدنا لثورة  25يناير  2011التي بدأت
صفحة جديدة في تاريخ مصر ومساندة جيشنا الباسل ..ومؤيدين الدعوة إلى دولة مدنية
ّ
ونحث أبناء شعب مصر العظيم ان يقوموا بواجبهم الوطني من خالل مشاركتهم
دميقراطية.
تضم جميع
االيجابية الف ّعالة في احلياة السياسية ،ومساهمتهم في بناء مصر املستقبل التي ّ
أبناء هذا الوطن العزيز»..
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م�شاركة الأقباط يف الثورة
وكان كثير من األقباط في ثورة  25كانون الثاني /يناير  2011وردد األقباط إلى جانب
املسلمني هتافات تؤكد على وحدة املصريني ،كما ردد بعض املسلمني الصلوات املسيحية مع
األقباط .أما البابا شنودة لقد دعا إلى ّ
«فض االعتصامات وسماع صوت العقل» وقال إنه أجرى
إتصاال هاتفي ًا مببارك أكد خالله تأييده الكامل له معتبراً «أن بضعة آالف من املعارضني ال ميثلون
شيئ ًا في مقابل املاليني املؤيدة ملبارك» ،في وقت أصدر كهنة ومثقفون وعلمانيون أقباط بيان ًا
()1
أعربوا فيه عن تأييدهم «ثورة الشباب» واستمرار اعتصامهم في ميدان التحرير.
وجاء في مقال نشر على موقع األقباط املسلمني عن موقف األنبا شنودة من الثورة املصرية
مايلي« :إن األنبا شنودة أصيب بصدمة كبيرة حلظة سماعه نبأ تنحي الرئيس حسني مبارك
عن السلطة ،حتى أنه انخرط في نوبة بكاء حزن ًا على رحيل الرئيس الذي كان له الفضل في
إعادته إلى الكرسي البابوي بعد وصوله إلى احلكم وحافظ على عالقة قوية معه على مدار 30
عاما هي الفترة التي أمضاها مبنصبه .وإن مصادر كنسية أكدت أن البابا شنودة كان يتعرض
لضغوط شديدة في الوقت الذي كان يص ّلي فيه من أجل مصر ،وقالت :إن شنودة حينما
تنحى الرئيس مبارك كان يتحدث مع أساقفته حول تخوفه من املجهول الذي سيمسك بزمام
الرئاسة والسلطة ،مع ّبراً عن صدمته الشديدة من قرار تنحي مبارك الذي كان يراه املناسب في
هذه املرحلة».
وقال املفكر كمال غبريال إن األقباط شاركوا في املظاهرات رغم حتذيرات الكنيسة ولكن
صمتهم وعدم مشاركتهم في املطالب الشعبية قبل هذه الثورة كان مب ّررهم من أجل خضوعهم
ألن الكنيسة ال تؤيد املظاهرات ضد النظام .ولكن الذين مازال في دمائهم بقية من كرامة
وعزة شاركوا في املظاهرات .وقال إن كالم شنودة ال معنى وال قيمة له فأنا شاركت في
املظاهرات وشاهدت بنفسي األقباط الذين خرجوا للمشاركة وهم يلوحون باإلعالم املصرية،
فالعصابة التي حتكمنا منهم من كان يرتدي الكاب العسكري ومنهم من كان يرتدي عمامة
الشيخ وعمامة القسيس ولكن الشباب املصريني الواعني خلقوا واقع ًا جديداً  ،فمصر قبل 25
يناير ليست هي مصر بعد  25يناير.
وقال املفكر املعروف بولس رمزي إن البابا شنودة شعر بالندم على مطالبة النصارى بعدم
املشاركة في املظاهرات األخيرة .وأكد أن شنودة يخشى علي املكتسبات التي حصل عليها
 -1جريدة السفير ،العدد 2011/2/7 ،11808
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في ظل نظام مبارك .وأشار إلى أن البابا شنودة نفى عن النصارى وسلب منهم شرف املشاركة في
املظاهرات ،وهو ما لن يسكت عليه األقباط في املرحلة القادمة وسيطالبون البابا بعدم التدخل في
الشؤون السياسية وترك األقباط ميارسون السياسة من خالل املنابر السياسية في الدولة سواء كانت
هذه املنابر أحزاب ًا أو منظمات املجتمع املدني .كما أن الكنيسة أمرت النصارى بعدم املشاركة في
املظاهرات التي خرجت تندد بالنظام وكان لهذا القرار بعد سياسي ولكن واجهه كثير من األقباط
()2
باالعتراض ،وهؤالء املعترضون شاركوا بالفعل في املظاهرات.

 -2الكنيسة املصرية بعد ثورة يانير  ،2011/2/24 ،موقع االقباط املسلمون:
http://muslimscoptics.wordpress.com
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مطالب الأقباط يف م�صر:
جاء في موسوعة تاريخ أقباط مصر ( )1أن هؤالء يطالبون باآلتي:
ـ إلغاء قرارات اخلط الهمايوني العتيق والشروط العشرة وكل ما يعيق بناء كنائس في مصر
والذي يعود إلى القرن التاسع عشر.
ـ املساواة في بث البرامج الدينية اخلاصة بهم من خالل وسائل اإلعالم التي تسيطر عليها
الدولة.
ـ استعادة أراضي األوقاف املسيحية والتي كان العائد من أرباحها يستخدم إلعانة الفقراء
من األقباط .إن وزارة األوقاف تضع يدها على هذه األوقاف املسيحية بالرغم من صدور
حكم قضائي بإعادة األرض إلى إصحابها الشرعيني وهم األقباط.
ـ وضع نهاية لعمليات اختطاف واغتصاب الفتيات املسيحيات من قبل متطرفني مسلمني
إلجبارهن على التح ّول إلى اإلسالم.
وذلك
ّ
ـ حرية العقيدة لكل املواطنني املصريني ويتضمن ذلك حرية تغيير الديانة.

ـ رفع خانة الديانة من البطاقات الشخصية.
ـ مراجعة املناهج الدراسية والتأكد من خل ّوها من اإلساءة إلى املسيحية واملسيحيني بل
ّ
وحث الطالب على قبول واحترام اآلخر.
ّ
بالكف عن توجيه حمالت الكراهية ضد
ـ يطالب األقباط وسائل اإلعالم احلكومية
املسيحيني وتكفيرهم.
ـ يطالب األقباط بإنهاء التمييز ضدّ هم في التعيني في الوظائف.
ـ يطالب األقباط بإنهاء التمييز ضد الطلبة املسيحيني في القبول في املدارس التي تتحكم
بها الدولة.
ـ يطالب األقباط احلكومة املصرية باجلدية في القبض على قتلة األقباط وباحلزم في توقيع
اقصى العقوبة القانونية عليهم ،ودفع التعويضات املناسبة لضحايا هذه اجلرائم.
ـ يطالب األقباط بتفعيل وسيلة خللق متثيل مناسب لهم في البرملان املصري.
 -1أنداروس ،عزت ،موسوعة تاريخ اقباط مصر ،اجلزء الثانيwww.coptichistory.com ،
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ـ يطالب األقباط مبعاملتهم باحترام واحلفاظ على كرامتهم داخل أقسام الشرطة.
ـ يطالب األقباط بوضع نهاية للتمييز الديني ضدهم في نظام التعليم املصري.
ـ يطالب األقباط بتدريس تاريخهم ولغتهم وثقافتهم في املدارس والكليات املصرية.
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مالحق
ملحق رقم (:)1بيان الكنيسة القبطية

ـ من موقع www.lacopts.org :
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ملحق رقم ( :)2بيان الكنائس املسيحية في مصر

ملحق رقم (: )3
قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم  291لسنة  2005بشأن بناء الكنائس في مصر :
رئيس اجلمهورية
 بعد االطالع على الدستور وعلى القانون رقم  106لسنة  1976فى شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء وعلى قانون نظام اإلدارة احمللية الصادر بالقانون رقم  43لسنة 1979 وعلى قانون حماية اآلثار الصادر بالقانون رقم  117لسنة 1983 وعلى قرار رئيس اجلمهورية رقم  13لسنة  1998بتفويض احملافظني فى بعضاالختصاصات
 وعلى قرار رئيس اجلمهورية رقم  453لسنة  1999بشأن إجراءات تدعيم وترميم دورالعبادة .قرر:
املادة األولى :يف ّوض احملافظون ..كل في دائرة اختصاصه  -فى الترخيص للطوائف الدينية
املسيحية بهدم كنيسة ،وبإقامة كنيسة محلها فى ذات موقعها ،وباقامة بناء أو إجراء تعديالت
أو توسعات فى كنيسة قائمة ،ويجب البت فى طلب الترخيص  -بعد أخذ رأي اجلهات
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املعنية  -خالل ثالثني يوم ًا من تاريخ تقدميه مشفوع ًا باألوراق الالزمة ،واليجوز رفض الطلب إال
بقرار مس ّبب.
املادة الثانية :يكون ترميم أو تدعيم منشآت كنيسة قائمة مبوجب إخطار كتابي من مسئولى
الكنيسة إلى اجلهة اإلدارية املختصة بشئون التنظيم فى كل محافظة
املادة الثالثة :يلغى قرار رئيس اجلمهورية رقم  453لسنة  1999املشار إليه.
املادة الرابعة :ينشر هذا القرار فى اجلريدة الرسمية ،ويعمل به من تاريخ نشره.
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املراجع وامل�صادر:
إبراهيم ،سعد الدين ،امللل والنحل واألعراق :هموم األق ّليات في الوطن العربي ،القاهرة،
مركز ابن خلدون.1994 ،
بغدادي ،عبد السالم ابراهيم ،الوحدة الوطنية ومشكلة األقليات في أفريقيا ،بيروت،
مركز دراسات الوحدة العربية.2000 ،
اخلوند ،مسعود ،املوسوعة التاريخية اجلغرافية :اجلزء الثامن عشر لوكسمبورغ – مصر،
بيروت ،الشركة العاملية للموسوعات.2004 ،
يوسف ،ابوسيف ،األقباط والقومية العربية ،بيروت ،مركز دراسات الوحدة العربية،
.1987
املسيحيون العرب :الدور واحلضور ،مجلة معلومات ،ع ( 45آب .)2007،
بشارة ،عزمي ،هل يصح احلديث عن ملف قبطي في مصر؟ ،نقال عن اإلنترنت للمركز
العربي لالبحاث ودراسة السياسات ،بتاريخ .2011/5/13
اخلميسي ،أحمد ،وحش الطائفية في مصر ،اآلداب.2007-4-3 ،
أقباط مصر :مطالب محقة وأساليب مقلقة ،جريدة السفير2007/8/30 ،
احلوار بني األقباط واإلخوان ( .)1السياسة2006/1/19 ،
احلوار بني األقباط واإلخوان (احللقة االخيرة) .السياسة.2006/1/20 ،
هيكل ،محمد حسنني .عن املسلمني واألقباط في مصر ،وجهات نظر (ع ،133فبراير )2010
فوزي ،سامح .ازمة التيارات اإلسالمية في مصر وحوارها مع األقباط ،احلياة.2007-6-27 ،
بابا العرب البابا شنودة ،الكفاح العربي.99-10-2 ،
نزف فلسطني ال توقفه عبارات املواساة والعطف ،البابا شنودة لـ املستقبل :على املسيحيني
واملسلمني العرب أن يعملوا مع ًا بال متايز ،املستقبل.2003/10/18 ،
بابا األقباط األنبا شنودة في بيروت يتحدث إلى املستقبل :ال نختلف إال مع املتطرفني وال
خالف مع املعتدلني في الرأي ،املستقبل.2000/5/8 ،
البابا شنودة الثالث بطريرك الكرازة املرقسية املصرية ،املشاهد السياسي.2000-3-26 ،
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البابا شنودة للمص ّور :مقاومة الفلسطينيني لالحتالل مشروعة وليست ارهابا .املصور،
.2001/10/5
مقابلة مع البابا شنودة ،جريدة الشرق األوسط.2009/7/27 ،
أندراوس ،عزت ،موسوعة تاريخ أقباط مصر ( 3أجزاء) -تاريخ الزيارة  -2011/10/12متاح
في:
http://www.coptichistory.org
اإلسالميون يسيطرون على املشهد السياسي املصري ،الشراع ،العدد .2011/4/25-1490
عاشور ،عمر ،مصر واالخوان املسلمون والسلفيون واالستبداديون ،نشرة اإلصالح العربي،
.2011/1/12
الشحات ،جريدة الشرق األوسط.2011/04/18 ،
مقابلة مع عبد املنعم ّ
مقابلة مع طارق الزمر ،الرأي ،العدد .2011/3/31 ،11595
مقابلة مع محمد بديع ،جريدة االهرام ،العدد .2011/3/18 ،45392
ثورة مصر في امليدان ،جريدة السفير ،العدد .2011/2/7 ،11808
موقع مفكرة اإلسالم ،املوقعhttp://www.islammemo.cc :
ال عن موقع4121/www.lacopts.org/node :
البيانات نق ً
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