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  العربی المستقبل مجلھ
  37 العدد - 1982 مارس – آذار

   العربیة والقومیة قباطاأل حول:  ومناقشات آراء
  یوسف سیف أبو. د
  عبدهللا صبریإسماعیل . د

  شفیق أنسطاس القس
  عباس رءوف. د

  طارق البشری
  حماد مجدی. د
  حنا میالد. د

  عبدالفتاح نبیل

  

 العرب المسیحیون محور ضمن 1981 أغسطس/آب فی الصادر) 30( عددھا فی»  العربى المستقبل« نشرت أن سبق
 البشری؛ طارق لألستاذ العربیة والوحدة قباطاأل  لموضوع الحدیث التاریخی اإلطار: ھی دراسات ثالث العربیة والقومیة

 واإلشكالیات التیارات: مصر فی الدینیة واألقلیة سالمواإل یوسف؛ سیف أبو لألستاذ العربیة القومیة وحركة قباطواأل
  .الفتاح عبد نبیل لألستاذ

 فی »العربی المستقبل« عقدتھا ندوة إطار فی الدراسات ھذه مناقشة مجتمعین أعاله أسماؤھم المذكورة المفكرون ویحاول
  .القاھرة  فی العربیة الوحدة دراسات مركز مندوب نظمھا الغرض، لھذا القاھرة

  العربیة والوحدة  قباطاأل لموضوع الحدیث التاریخی اإلطار:أوال
  :أساسیتین قضیتین علی مالحظاتی سأركز إننی: الفتاح عبد نبیل

 اإلخوان جماعة لتفكیر األولی  المراحل ففی. العربیة القومیة من »المسلمین اإلخوان« موقف فی تتمثل :األولی القضیة
 المنظرة النخبة جانب من األقل علی ی،إسالم مضمون لھا كان حینما العربیة القومیة للفكرة قبول ھناك كان المسلمین،
 بینھا مصر، فی لسیاسیا والصراع التفاعل عملیة طبیعة بحكم ربما الجماعة،  موقف فی ذلك بعد تطور حدث ثم. لإلخوان

 ھناك بدا العلمانی، المفھوم تبنی فی القومیة الفكرة بدأت عندما ولكن. السیاسی النظام وبین وبینھا القائمة  األحزاب وبین
 الذی »قطب سید« یمثلھ كان الذی التیار إلی أساسا اإلشارة ھنا ویمكن. المسلمین االخوان جماعة داخل فی للفكرة رفض
 الفكرة ھذه رفض إلی خلص والذی العربیة، القومیة قضیة منھا عدیدة قضایا تجاه للجماعة النظریة الرؤیة صوغ تولی

  .الجماعة أیدیولوجیة مع لتعارضھا

 التفاعل بالذكر، وأخص باكستان، وفی مصر فی المسلمین اإلخوان جماعتی بین المعرفی التفاعل إلی ھنا اإلشارة ویمكن
 القومیة الفكرة أیضا ترفض باكستان فی المسلمین اإلخوان فجماعة. المودودی األعلی أبوو قطب سید من كل آراء بین

 نقطة ھذه أن وأعتقد. یةسالماإل العقیدة إلی المنتمین كل یضم شامل عام توجھ ذو االنسان  أن وتری العلمانی، بمضمونھا
 یضع أنھ كما صحیح، بشكل المشكلة أمام لوضعنا المدخل ھو ذلك ألن خصوصیة، أكثر بشكل دراستھا من بد ال أساسیة

  .محدد بشكل لھا  التصدی تحاول التی الجوانب بعض جھل ربما تعمیم أی علی قیدا

 الفكرة أن أعتقد إننی. عبید لمكرم المستنیر والموقف »المصریة القومیة« بالفكرة الوفد حزب عالقة عن :الثانیة والقضیة
 وفكرة العلمانی المفھوم ولشیوع ناحیة، من األمة لحزب إمتدادا كانوا باعتبارھم الوفد، زعماء عن غائبة كانت العربیة
 كان للوفد، التنظیمی اإلطار فی للدخول مصر فی القبطیة الجماعة قبول فإن كذلك. أخری ناحیة من بینھم، القومیة الدولة
 إلی حاجة فی أننا أعتقد ولذلك. لمصر الخاصة السمات مسألة إلی أیضا النزوع وعلی العلمانی المفھوم ھذا علی مبنیا

 من-  الوفد نخبة داخل فرعیا تیارا یمثل عبید مكرم كان وھل الوفد، لدی »المصریة القومیة« أیدیولوجیة سمات توضیح
  .اخری جھة من - المصریة القبطیة الجماعة داخل تیارا یشكل كان وھل. جھة

 لعملیة زاویة كحجر الجیش": التمصیر" لعملیة أساسیین محورین إلی البشری طارق األستاذ أشار لقد :عباس رءوف
 حاجة فی المحورین، ھذین أن وأعتقد. أخری ناحیة من المساواة، وفكرة اإلدارة فی قباطاأل وإدخال ناحیة، من التمصیر

  جانب من التجنید عملیة فی الممارسات أن أعتقد التمصیر، لعملیة زاویة كحجر بالجیش یتصل فیما فمثال،. مراجعة إلی
. النظری ونموذجھا »القومیة  الدول« فی نعرفھا التى اإلیجابیات من الحدیث الجیش بناء تجربة سلب إلی أدت السلطة

 الشعور أو الوطنیة والء ضمن الدولة داخل المختلفة العناصر لصھر بوتقة الجیش حیث الغربیة، أوروبا دول لدینا
 فكرة ھناك وكانت العسكریة، الخدمة من للھروب عدیدة محاوالت ھناك وكانت نقمة، كان مصر فی الجیش بینما. القومی

  ".البدلیة"
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 فی شاركوا الذین الضباط رتب أن  بدلیل منھم، ترحیب محل كان أنھ أعتقد ال الجیش، فی قباطاأل بدخول للسماح وبالنسبة
 موقفا یكن لم ذلك أن رغم قبطی ضابط أی بینھم من ولیس - قباطلأل فترة منذ مفتوحا الجیش كان وقد - العرابیة الثورة

 قباطاأل یرحب ال مھنة كانت العسكریة أن أی ،قباطاأل من ضباط الجیش داخل  ھناك یكن لم أنھ بل العرابیین، من
 التاسع  القرن من األول النصف فی كلھا المنطقة فی شائعة كانت أنھا أعتقد فإننی المساواة، لفكرة بالنسبة أما. باحترافھا

 إصالح من كنوع المساواة فكرة طرحت قد العثمانیة اإلمبراطوریة أن وأعتقد. الغربی الزحف لمواجھة فعل كرد عشر
 أما. االمبراطوریة داخل مسلمین وغیر مسلمین بین تمییز من عنھا یشاع ما علی وللرد داخلھا، واالنھیار الضعف مواطن

 یدافع الطھطاوی فرفاعة. لھ مواكبا كان وإن المفھوم ھذا عن منفصال كان فقد المساواة، فكرة عن علی محمد نظام تعبیر
 التعلم فكرة  عن حتی أیضا ویدافع السلوك، لھذا نقد ھناك كان أنھ یوضح مما المسلمین، غیر الستخدامھ  علی محمد عن

 فمحمد. اقتناع عن فعال تطبیقھا وبین كشعار المساواة فكرة طرح بین فارقا ھناك أن ذلك ومعنی. المسلمین غیر أیدی علی
  .مثال یسالماإل الفتح منذ مرة ألول  -قبطی مالیة وزیر أی - »مانجی روز« تعیین الی انتھی علی

 إیجابیة رؤیة علی ینطوی ال السیاسی تراثنا أن أعتقد فإننی القومی، والبعد فلسطین من الموقف بمسألة یتصل فیما أما
 الوطنی الحزب فیھا بما حتی ذلك بعد كافة التیارات شمل  أنھ إال االمة، لحزب امتداد أنھ رغم مثال، فلوفد. المسألة لھذه
 الصلح مؤتمر أمام بالمثول لھ السماح عدم علی إحتجاجا الوفد نشره الذی البیان فإن ذلكك ورغم. للوفد الثانی التكوین فی
 خیراتھا،  علی ویعیشون مصر حدود حول یحومون كانوا الذین »للبدو« السماح من یتعجب األولی، العالمیة  الحرب بعد

 عن یصدر لم فلسطین من فالموقف!.  السنین آالف حضارة ذات مصر لوفد یسمح ال بینما الدول، مجتمع أمام بالمثول
 الشارع رجل لدی إلیھا ینظر كان 1948 حرب ان بل الثالثینات،  حتی یإسالم منطلق من وإنما العربی االنتماء زاویة
  السیاسی الموقف سلبیات من ذلك كان وربما. »الیھود« أیدی علی صعبة لظروف تعرضوا" مسلمین" نصرة أنھا علی

 بھذه رابحة ورقة للصھیونیة أعطینا وبذلك دینیة قضیة أنھا علی الیھا النظر أی الفلسطینیة، القضیة من المصری
  .الطریقة

 یدورون قباطاأل أن فی تتلخص أساسیة نقطة من العربیة القومیة من قباطاأل لموقف تحلیلی فی أصدر إننی :حنا میالد
 الجماعة إن. المنطلق ھذا من الحدیث العصر فی دراستھ  تنبغی كلھ القبطی التحرك وأن العلمانیة، الفكرة حول أساسا

 الحركة المصریة، الوطنیة الحركة فیھا تتحكم إنما ،قباطاأل فیھا یتحكم ال لظروف تاریخیا تتحرك مصر أن تالحظ القبطیة
 قباطاأل كان العلمانی، االتجاه بدور تمیزت المصری التاریخ فترات من فترة كل وفی. الخ...یةسالماإل الجامعة العالمیة،

 مصدرھا ویكون-بالخطر إحساسھم بمجرد ولكن. السلطة  فی االشتراك ویحاولون العامة الحیاة فی ویشاركون یتحركون،
 یكون وعندما. الكنیسھ داخل وفی المھنة داخل فی التحرك إلی ویلجأون یتقوقعون  فإنھم - علمانی ال إتجاه بروز أساسا

 فمثال،. مصر اقتصاد علی یسیطرون ألنھم بالسلبیة تماما مصر اقتصاد قباطاأل یخرب دینی، حكم أساسا ھو اإلتجاه
 ولكن الغربی، االستعمار مواجھة  فی العثمانیة السلطة مع للتعاون بالنسبة خاصة، نظر وجھة لھ كان كامل مصطفی

  .تماما فابتعدوا أمامھم مسدودا طریقا تمثل الخالقة فكرة أن وتصورا ذلك یفھموا لم قباطاأل

 حركة أو لیبرالیا أو إقطاعیا الوفد  كان فسواء علمانیا، السائد إتجاھھ كان وأشكالھ، مراحلھ بمختلف الوفد جاء وعندما
 ھناك یكون ولن-  اإلشتراكیة وتبنی الناصر عبد جاء عندما  ولكن. لعلمانیتھ الوفد مع قباطاأل كان وطنیة، جبھة أو وطنیة،
 إلی مصر ھجروا قباطاأل فأثریاء سلبیا، موقفا منھ إتخذوا- قباطاأل مثل ألقلیة بالنسبة  اإلجتماعی اإلتجاه ھذا من أفضل

 وحتی. منھ  السلبی موقفھم علی ظلوا قباطاأل بینما رحل قد الناصر عبد أن وأعتقد. الناصر عبد ء مجی بمجرد  الخارج
  .إیجابی منطلق من ولیس سلبی منطلق  من معھ قباطاأل ی،تعاطفسالماإل الدینی التیار مع الناصر عبد تصادم عندما

 وھی سواء، حد علی والحدیثة القدیمة العھود حول بالدراسة جدیرة نقطة إلی النظر ألفت أن أود فإننی تقدم عما وفضال
 العلمیة وجمعیاتھ ومؤسساتھ المجتمع أنحاء فی ینتشرون لیبرالیا مناخا یستشعرون عندما قباطفاأل. القبطیة الكنیسة تنظیم

 ال وھنا. داخلھا والتحركات التنظیمات ونوتتك الكنیسة، داخل إلی جمیعا عادوا اللیبرالیة  إختفت وإذا والسیاسیة؛ والثقافیة
 ھناك أن أعتقد إذ مصر، فی یةسالماإل الحركات وجزر مد وبین السیاسی، قباطاأل تحرك بین مقارنة دراسة إجراء  من بد

 قباطاأل انفتح لقد. للتأمل یدعو بشكل ھجرة  ثم قبوال الیسار مع قباطاأل تفاعل إلی االشارة أود وكذلك. الحركتین بین تالزما
 العلمانیة، بفكرة لتمسكھم طبیعی إمتداد وھذا اإلنتصار، لھا سیكون األفكار ھذه أن متوھمین الیساریة األفكار علی بدایة
  .تراجعوا ومعقد طویل الیساریة الحركات انتصار طریق  أن اكتشفوا عندما ولكن

 وظھورھا العلمانیة بزوغ إن: "قائال مرة كتبت ولقد حنا، میالد.د إلیھ أشار فیما أعتقد إننی :شفیق أنسطاس القس
 أن یعنی العلمانیة واختفاء. العربیة  قومیتھ فی المسیحی الشتراك أساسی شرط یةسالماإل األوساط فی خاصة بصفة

 فالمسلم التحرك أساس ھو یسالماإل الدین كان إذا بأنھ مسبقا معتقد القبطی ألن" الفكرة ھذه من الخوف سیستشعر القبطی
 ولكن. افتعال بغیر مكانا لھ سیجد القبطی فإن العلمانیة الفكرة تبنی حال فی أما. العربیة الحضارة سیصنع الذی ھو وحده
. البعض یعانیھ  الذی الموروث بالوجل نسمیھ عما نتج خوف، عامل ھناك أن وھی إثارتھا، من بد ال أخری نقطة  ھناك

 فأصبح العربیة، للقومیة العلمانی الفكر  فی حتی وال معالمھ، بعد تتضح لم قومی فكر شتات من الكثیر یرجو ال قد فالقبطی
  .داخلھ فی یوجد أن یتمنی أنھ رغم العربیة، القومیة إطار فی ومكانتھ مكانھ تحدید علی قادر غیر القبطی

 مصر فی اإلجتماعیة الطبقات  أن نجد 1919 ثورة حتی الحكم علی محمد تولی منذ للفترة نظرنا إذا :یوسف سیف أبو
 كامل مصطفی فترة ففی. العربیة القومیة من والمسلمین قباطاأل موقف تحدید ألمكن العملیة درست وإذا خاللھا؛ تشكلت قد
 تعرض كامل مصطفی حزب ولكن ھذا، فی شك ال اإلستقالل طلب علی والمسلمین قباطاأل بین اتفاق ھناك كان -مثال-
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 إتجاھا  كان أنھ رغم العثمانیة، الخالفة نحو یسالماإل االتجاه تبنیھ بسبب قباطاأل المؤرخین من وبخاصة عنیفة، التھامات
  .یةسالماإل القومیة فكرة عارضوا قباطاأل أن والمھم. كامل مصطفی لدی تاكتیكیا

 مرتبطة اإلقتصادیة مصالحھ كانت المتوسطة، الطبقة من قطاعا یمثل كان اإلجتماعیة الناحیة من كامل مصطفی حزب إن
 خصوصا غربی، توجھ ذات یة،سالمواإل القبطیة الناشئة البورجوازیة عناصر كانت بینما. الشام مع خصوصا بالتجارة

 فقد ومسلمین، اأقباط ككل، األعیان طبقة أخذنا القبطیة،فإذا البورجوازیة أوساط فی  للغرب كبیرة قاعدة ھناك كانت وقد
 ھذه حتی  الریف أعیان یزال وال. مثال حسین وطھ السید لطفی وأفكار األمة حزب العربیة، میةالقو فكرة ضد جمیعا كانوا

 ولفكرة للعرب معادین - 1975 -1971 بین فیما الشعب مجلس فی كعضو معھم المباشرة خبرتی واقع من- اللحظة
  .العربیة القومیة

 فإذا للدولة، والؤھم وھؤالء المصریة البیروقراطیة یشكل كان منھم قسما فإن ،قباطواأل المسلمین من المثقفة العناصر أما
 تحدید تقتضی المسألة فإن ذلك وعلی بالعكس، والعكس العربیة القومیة لھذه أكبر والؤھم سیكون العربیة القومیة أعلنت
 وبالشرائح األساسیة بطبقاتھ المصری المجتمع وتشكل تخلق عملیة تتبع مع العربیة، للقومیة الطبقی االجتماعی اإلطار

  .الموقف تحدید فی مھما دورا یمثل ألنھ الدین تأثیر دراسة عن فضال طبقاتھ، وسط فی القائمة اإلجتماعیة

 إزاء فنحن بالتالی و تقریبا، القرن  تقارب فترة یغطی طارق األستاذ بھ تقدم الذی العرض أن المالحظ من :حماد مجدی
 التاریخیة الخبرة ھذه أن إلی طارق األستاذ خلص فمثال. منھا والنتائج الدالالت استخالص یمكن معینة تاریخیة خبرة

 من المساواة فكرة: وھما الحال، حسب متعارضتین أو متكاملتین أو متقابلتین تكونا أن الممكن من فكرتین، علی تنطوی
 المشاركة فكرة إلیھا وأضاف المساواة فكرة توسیع إلی العرض خالل فی عمد ثم. أخری ناحیة من الوطن  وأمن ناحیة،

 قائم ھو ما نسبیا توضح المشاركة بینما قانونی، إطار مجرد تعكس قد المساواة ألن دقة، أكثر ذلك أن وأعتقد السیاسیة
 والتی التاریخیة الخبرة ھذه توضح التی واإلجتماعیة اإلقتصادیة  الظروف عن طارق، األستاذ أسأل أن ھنا وأود. فعال

 فیھا یطغی كان التی واالجتماعیة االقتصادیة والظروف ناحیة، من والمشاركة المساواة  فكرتی تدعیم إلی تؤدی كانت
  .أخری ناحیة من الوطن أمن عادة

 إحیاء وھی علی، محمد عھد  خالل القیّم العرض ھذا فی مھمة لنقطة إغفاال ھناك أن أعتقد :هللا عبد صبریإسماعیل 
 أن الممكن من وكان العامیة، ھی الشعب ولغة التركیة فیھا الرسمیة اللغة كانت بفترة مصر جوبھت لقد. العربیة اللغة
. العامیة یستخدم المصری الشعب بینما األم، اللغة تصبح أن نفسھا،أی الالتینیة اللغة مصیر ھو العربیة اللغة مصیر یكون
 لعبت العربیة اللغة إحیاء ظاھرة أن شك وال. التعلیم تعریب إلی ذلك وامتد العربیة، اللغة لصالح حاسم إختیار  حدث وھنا
 یعرف وكلنا. الصحافة بعد فیما علیھا  بنیت وقد خصوصا طبقاتھ، بمختلف المصری الشعب وجدان تشكیل فی مھما دورا

 لھجرة الباب فتح ذلك أن عن فضال. السیاسیة األحزاب دور  من أكبر كان المصریة الوطنیة الحركة فی الصحافة دور أن
 تسلسلت التی الروابط ھذه كل فإن وبالتالی. بالصحافة لإلشتغال مصر إلی وفلسطینیة ولبنانیة، سوریة، عدیدة عناصر
  .اإلعتبار فی وضعھا من بد ال اللغة إلحیاء كنتیجة

 ھذه فمأساة .باشا إبراھیم دور تقدیر دون علی محمد عھد فھم محاولة الشائعة التاریخیة االخطاء من أنھ أعتقد كذلك
 یكاد بینما .باشا إبراھیم إلی ء شی ینسب ولم علی محمد إلی نسب ء شی فكل وبالتالی أبیھ ظل فی ومات عاش أنھ األخیر
 والیا علی محمد نصب فعندما ذلك، الظروف علیھ فرضت لقد. وتعرب تمصر الذی علی محمد أسرة فی الوحید ھو یكون
 بحكم سمی لما خاضعا وكان الكبیر باشا علی أیام من المركزیة اإلدارة عن مستقال األعلی الصعید كان 1805 عام

 عشر خمسة  حوالی الھوارة ثورة علی القضاء عملیة واستغرقت اإلستقالل ھذا بتصفیة باشا إبراھیم كلف ولقد الھوارة
  وأتقنھا العربیة اللغة تعلم حیث أسیوط  فی مامقی كان الفترة ھذه طوال باشا إبراھیم أن المھم،. تماما انتھت حتی عاما

 فیھا برزت بطریقة جدید من تفكیره وتشكل. القاھرة فی عثمانیة - التركو األرستقراطیة جو عن بعیدا المصریین وعایش
 أی »الفالحین« عن للتمایز بھ اإلحتفاظ یتعمدون األتراك كان الذی اللغوی الحاجز سقط بعدما وخصوصا المصریة

 الدور  لعب الذی ھو باشا إبراھیم أن ذلك، علی ترتب ولقد واألتراك الشراكسة غیر من - اأقباطو مسلمین -   المصریین
 وھنا بأسوان الصعید  فی المصریین الضباط لتدریب األولی المدرسة وكانت المصری، الجیش بناء فكرة فی األساسی

 تعتبر حیث الشام، فی المصری الوجود تجربة خاصة وبصفة باشا إبراھیم قادھا التی الفتوحات مرحلة إلی ننظر أن علینا
 الفترة ھذه وأھمیة.  انفسھم الشام أبناء باعتراف للحكم الذھبیة الفترة ھی  ھناك فیھا الحكم تولی التی العشر السنوات فترة
 احتواء  فی نجح أنھ حتی وفلسطین، ولبنان سوریا فی بالمسیحیین أیضا وإنما فقط، مصر أقباطب لیس  التقی أنھ فی تبرز

 فی یتقدم وھو علی محمد علیھ  خشی عندما باشا إلبراھیم مأثورة جملة إلی النظر ألفت أن ھنا ویھمنی. أنفسھم الموارنة
 بجیشی المحیطة المناطق أھل أن طالما انھ: «رده  فكان اسطنبول لفتح سیتقدم كان إذا یسألھ إلیھ وأرسل سوریا شمال

 أن الی اصل أن أرید ال. »أتوقف عندئذ التركیة اللغة أھلھا  یتكلم أرض إلی أصل حتی أتقدم، أظل فسوف العربیة یتكلمون
 اإلمبراطوریة داخل مناطق ھناك بأن واإلحساس اللغة دور أھمیة إلی اإلشارة  تنبغی ولكن قومیا، وعیا یمثل كان ذلك

 الیوم نسمیھا كما الجیوبولیتیكیة العوامل بحكم بمصر إرتباطا وأكثر ناحیة، من اللغة بحكم ببعضھعا إرتباطا أكثر العثمانیة
  .أخری ناحیة من

 إنما النصاری نقیضھا  یكن لم رفعت عندما الفكرة فھذه ،»العرب أوالد« فكرة حول تدور لدی األخیرة والنقطة
 بقیادة مصر جاءت التی الوحیدة الصلیبیة الحملة  من مشتقة وھی الفرنسیین أی الفرنك لكلمة تحریف وھی »اإلفرنج«

 بورسعید وفی. اإلفرنجی والتقویم العربی التقویم مثال نستخدم فنحن. الغرب  كل علی تطلق أصبحت ولكنھا التاسع، لویس
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 ولیس  العرب حی فی یعیشون كانوا المصریین قباطاأل فقراء أن ویالحظ. اإلفرنج وحی العرب حی ھناك واإلسماعیلیة
 مصریا تقسیما كان وعربی إفرنجی  إلی فالتقسیم! اإلفرنج حی فی یعیشون األغنیاء المسلمون كان بینما اإلفرنج، حی فی
  .أوروبا مواجھة فی

 المساواة، ضابط:أولھما:  العربیة بالقومیة قباطاأل لعالقة أساسیین ضابطین ھناك أن تصورت لقد :البشری طارق
 لتحلیل عشر، التاسع القرن منذ" السیاسیة المصریة"  تكوین عملیة أتابع أن حاولت ولقد. الوطن أمن ضابط: وثانیھما
. االساس ھی األمة عنصری ووحدة المساواة فكرة أن وأعتقد. بھا وتمثلوا صاغوھا  الذین أذھان فی لھا األساسی المحتوی

 رفع فإن كذلكك. األمة عنصری وحدة محورھا وكان »مانعة« تكن ولم »جامعة« كانت المصریة الجامعة فكرة أن أی
 الشعبیة األوساط فی حركة أیة ھناك  تكن لم أنھ إال الفكرة ھذه رفع فمع األمن، مسألة تؤكد والسودان مصر وحدة فكرة

  !والسودان مصر وحدة وھو لھا التحدی یطرحون كانوا بالمصریة  یتمسكون كانوا الذین حتی أنھ الغریب ومن. السودانیة

 فی عدیدة كتابات فی مطروحة  كانت ولكنھا البحث، فی إلیھا أشر لم نقطة إلی النظر ألفت أن أود فإننی ذلك عن فضال و
 للصینی، بالنسبة مطروحا یكون ال قد السؤال ھذا إن مصر؟ تنتمی إالم ولكن...مصر إلی ینتمی المصری إن: الثالثینات
 تنتمی إالم سؤال طرح إن. وكفی »العالم وسط امبراطوریة« ھی أو الصین ھی  الصین ولكن الصین إلی ینتمی فالصینی

 المساواة: فیھما المساومة یمكن ال أساسیین ضابطین ھناك أن قلت ولذلك. أعم إلنتماء حاجة ھناك  أن یعنی مصر؟
 األمن أن أتصور لم فإننی ولذلك. أخری ناحیة من ونموھا مصر لمستقبل كضمان األعم واالنتماء ناحیة، من والمشاركة

 مجھود ھو ھذا ولكن الواقع، فی یحدث قد ذلك أن رغم حماد،  مجدی. د أشار كما والمشاركة للمساواة نقیضا یكون قد
  .معا بالضابطین تتعلق عملیة مشكالت ھناك ألن عملی بشكل المشكلة  ھذه حل یحاولوا أن المجاھدین

 الوحدة فكرة یقبل العملیة الناحیة  من ولكن الرفض، موقف فھو القومیة الفكرة من المسلمین اإلخوان لموقف بالنسبة أما
 ولكن اإلخوان، لدی یإسالم وجامع عربی جامع بین  تعارض ھناك یكن لم الثالثینات فی أنھ المالحظ فمن. العربیة
 أذھب لم فإننی أخری ناحیة ومن. الناصر عبد سیاسة اإلخوان عارض عندما. والستینات الخمسینات فی برزت المشكلة

 علیھ  فرضتھ الثالثینات فی للوفد عربی توجھ ھناك كان أنھ أعتقد ولكن العربیة، القومیة فكرة تبنی قد" الوفد" أن إلی
 من فعالة بمساھمة انشئت قد العربیة الدول جامعة أن نذكر ولعلنا. معینة بدرجة الظروف ھذه علی ھو وانفتح الظروف
 الملك تیار من للغایة  حذرا وكان الجامعة، فی فلسطین  تمثیل علی حریصا كان وأنھ مصر، فی الوفد زعیم باشا النحاس

  .السعید ونوری هللا عبد

 ذلك كان البدایة، فی التجنید قاوم قد المصری الشعب بأن القائل الرأی مع أتفق فإننی الجیش، تمصیر لمسألة انتقلت فإذا
 إلی أساسا النظر ألفت إننی. السنین مئات قطیعة بعد  الحكام جھاز من جزءا سیصبح أنھ یتصور یكن لم ألنھ طبیعیا
. أساسا الجیش حول ومن بالجیش والتمصیر التحدیث عملیة بدأت فقد علی، محمد عھد فی تمت التی الموضوعیة الحركة

. التجنید رفضوا قباطاأل أن فیھ ینفی الرابع كیرولس لألنبا مشھورا نصا ھناك ولكن ذلك، قیل فقد للتجنید قباطاأل رفض أما
  .لھم أفضل  كان األجھزة من غیره وفی الجیش فی قباطاأل دخول أن توضح الكتابات بعض إن بل

 فلسطین أن أعتقد أساسا، یاإسالم  كان المصری المنطلق وأن لمصر، القومی بالبعد فلسطین بعالقة الخاصة المالحظة أما
 الثالثینات فی خصوصا أیضا العربی التوجھ إلی بابا كان  سالماإل وأن الحدیث العصر فی العروبة إلی مصر باب كانت

 ھو ھنا لدی المھم. الفتاة مصر مثل یةإسالم تیارات كانت العروبة فكرة تبنی فی بدأت  التی نفسھا السیاسیة التیارات إن بل
 مسألة فھذه العربیة الجامعة أو یةسالماإل الجامعة ھو األعم اإلنتماء ھذا أكان وسواء أعم، إنتماء إلی مصر حاجة فكرة

 نالحظ ذلك ومع. الحسم لھذا تابع كمتغیر سیأتی العربیة القومیة من قباطاأل موقف أن الطبیعی ومن. التاریخ سیحسمھا
 المسلمین للشبان جمعیات من ومثیالتھا الجمعیة ھذه إنتشرت لقد.1928  عام مصر فی »المسلمین الشبان« جمعیة نشأة
  أن أی. العربی المغرب فرنسة وقضیة فلسطین قضیة علی السیاسیة إھتماماتھا وتركزت وبغداد، وحیفا حلب فی

 تعبیر أنھا أی اإلطار، ھذا فی كان وإنتشارھا عربیة إھتمامات كانت كلھ ذلك فی المسلمین الشبان جمعیات إھتمامات
  .عربیة جماعة عن یإسالم

  العربیة القومیة حركة و قباطاأل:ثانیا
 للقومیة قباطاأل إنتماء تحول عوائق  أنھ علی سیف أبو األستاذ یراه ما أن إلی النظر ألفت أن أود :شفیق أنسطاس القس

 ھو واقع، إلی اإلنتماء من الخوف عنصر ھناك فمثال. كذلك  یصبح ال قد منھا بعضا أن القبطی الواقع یوضح العربیة،
 ،األولی النقطة ھی ھذه. قباطاأل أمام محددا یعد لم العربی القومی الواقع ألن تائھا، فیھ  نفسھ سیجد العربیة، القومیة واقع
 نحو یتتحرك مصری، كل  شأن شأنھ القبطی فإن وبالتالی بالتخلف، تتسم العربیة أن فی فتتمثل ،الثانیة النقطة أما

 فلیس الغرب، ناحیة - المصری كالمسلم - القبطی  یتجھ فعندما لذلك الحدیثة، الحضاریة واألسالیب العالمیة، التكنولوجیا
 یعزفون قباطاأل یجعل العربیة، األقطار تخلف أن أی.التكنولوجیا نحو طبیعیا تحركا ولكنھ العربیة، القومیة من ھروبا ذلك
 تاریخ لیدخل منتظرا القبطی فسیبقی حضاریا، العرب یتقدم لم ما أنھ أعتقد وباختصار،. العربیة القومیة  إلی اإلنتماء عن

  .خطورة یشكل وھذا مترفا العرب

 شعوریا ال مرتبط ذلك أن وأعتقد مصر، فی والتقدم التطور حركة دفع فی قباطاأل بمساھمة تتصل ،الثالثة النقطةو
 یری كما الوطنیة الروح فی المغاالة من نوع ذلك  أن أعتقد ال ولذلك. وطنیة وحدات فی اإلندماج من مزید إلی الحتیاجھم

 أنھم حتی قباطاأل لدی الوطنیة الروح فی مغاالة بالفعل ھناك تكون قد. الضمان من نوع ھو وإنما سیف، أبو األستاذ



5  www.RaoufAbbas.org 

  فی أنھ القبطی قال مھما أنھ فی یكمن لذلك، اإلجتماعی التفسیر ولكن!». متدینین كوننا من أكثر  وطنیون نحن: «یقولون
 وطنیة مواقفھ تصیر  بحیث وطنھ، خدمة فی إجتماعیة لمواقف یتصدر عندما ولكن أحد، یصدقھ لن وطنھ، یخدم تدینھ

 فی فالمغاالة. المسیحیة القبط وطنیة أو الوطنیة، القبط مسیحیة غالبیتھ، فی یسالماإل العربی المجتمع سیتقبل فعندئذ
 ولنتصور. الوطنیة أرض علی إال المسلم أخیھ مع یلتقی أن یستطیع ال القبطی  ألن ولكن إفتعال، نتیجة لیست ھنا، الوطنیة

 الجدال أما األساسیة، اإلختالفات تبرز وبعدھا دقائق، من ألكثر یستمر أن یمكن ھل الدین، أمور حول بیننا حوارا مثال
 قباطاأل بین المشتركة الوحیدة األرضیة ھی ھذه ألن. نلتقی أن ویمكن ممتدا یبقی أن یمكن فإنھ الوطن أمور حول بیننا

 الالزم من أكثر وطنیا بالضرورة یصیر قباطاأل من القومیة لفكرة یتصدی من فإن القومیات، مستوی علی والمسلمین
  .ادعاء ھذا فی ولیس

 غربیا سیعیش وإال العربیة القومیة  عن یعرض أن فی الخیار لھ لیس إعتقادی فی المصری القبطی أن ،الرابعة النقطةو
 إختبار وواقعیا وروحیا فكریا لھا وقبولھ العربیة القومیة  فی القبطی فانخراط. عربی مجتمع بالضرورة ھو مجتمع فی

 یمثل القبطی جانب من ألنھ حاسم اختیار ھو اإلنخراط ھذا إن ذلك؟ یعنیھ الذی ما. الحقیقیة المشكلة ھی وھذه واختیار،
 بل یحبھ،  أن علیھ معھ یعیش من فكل. المسلم وغیر المسلم فیھم بما الناس كل یحب بأن مطالب والمسیحی محبة فعل

. المصری المسلم یشارك أن قبل  من نجح كما العربی والمسلم العربی المسیحی المصری المسیحی أی خاللھ من یشارك
 ومن عربی مجتمع وسط فی موجود ألنھ عربی بالضرورة فھو عربیا، یصیر أن الخیار المصری للقبطی لیس ولكن
  .عربی مصری،فھو ھو حیث

 یعیشھا أن یمكن التی الروحیة الحیاة بنوعیة مرتبط فھو العربیة، للقومیة قباطاأل إنتماء لمشكلة بالنسبة النھائی الجواب أما
 ھنا بالذكر وأخص بالذات؟ مصر فی األحیان بعض فی حالیا ممثلة نراھا كما الحیاة ھی ھل: العربی الوطن فی القبطی

 الجماعات ھذه وسط فی یتحرك الذی الموجود العام المناخ ھذا وھل یةسالماإل  الجماعات فی نراھا التی اإلرھاصات
 موجود ھو لما إمتدادا تكون ربما عربیة قومیة إلی ینطلقوا أن الوطنیة وحدتھم فی تجربتھم من قباطاأل  یطمئن أن یمكن

 دنیا فی یعیشوھا أن یمكن  التی الروحیة الحیاة نوعیة علی بالموقف متربصین سیبقون قباطاأل أن أعتقد إننی. بمصر
  .محض دینی فكر ھو أم عقالنی حضاری فكر ھو ھل فیھا الدینی الفكر ونوعیة العرب،

 یمتدوا أن فی ویرغبون ،سالماإل  فی عقلیة دینیة نھضة قیام فی یرغبون قباطاأل أن ھی فیھا أعتقد التی ،األخیرة النقطةو
 فستقع بھا، قباطاأل ربط علی حریصة العربیة القومیة تكن  لم ما أنھ أعتقد إننی بل. یةإسالم قومیة إلی ال عربیة قومیة إلی

 القومیة ھذه تعطی التی ھی العربیة األقلیات أن أی. عربیة قومیة تبقی ولن للمجتمع  الدینی العامل أسار فی بالضرورة
  .العربی مضمونھا

 تمثل أنھا أعتقد أنی مع اآلن،  حتی المناقشات أول من أسمعھا لم كلمة ھناك أن أعتقد إننی :هللا عبد صبریإسماعیل 
 حال تمثالن الحقیقیة والمساواة الدیمقراطیة أن فی لدی  شك ال إذ. الحقیقیة الدیمقراطیة كلمة وھی كثیرة، لقضایا حلوال
  .كامال تطبیقا یطبق أن من بد ال العقیدة بحسب المصریین بین التمییز  بعدم الدستوری النص وأن المشكالت، لھذه

 غیر نظام إلی ینقلب قد الدیمقراطی النظام  ألن الدیمقراطیة من المساواة أجرد أن ھنا أحاول إننی :البشری طارق
 الضمیر فی یستقر ما أساسا ھی المسألة تكون وبحیث السیاسی  النظام علی حتی المساواة فكرة تعلو بحیث دیمقراطی،

  .العام

 أساسا ركز أنھ وھو مھم، ألمر ذلك و للقضیة، الممتاز عرضھ مع سیف، أبو ستاذاأل علی أعتب إننی :عباس رءوف
 أن فی معھ أننی. المجتمع ھامش علی یعیشون فسوف" الوصایا" من بعدد یأخذوا لم ما أنھم إلی وخلص ،قباطاأل علی
 یحز أنھ مثال لذلك وأضرب. بالمشاركة یسمح مناخ ھناك یكون أن من بد ال  ولكن السیاسی، العمل فی اإلندماج ھو الحل

 أی أھمیة،  أقل أیام فی العلمیة والمعاھد المصالح تعطل بینما ینایر،/الثانی كانون 7 یوم أعمل أن مسلم  معلم وأنا نفسی فی
 لعقیدة ككل المجتمع جانب من إحتراما ھناكك تجعل التی المؤشرات من نوع اآلخر الجانب علی ھناك یكون أن من بد ال

  .فیھا ومشاركتھ بل الدینیة،  بمناسباتھ لیحتفل لھ الفرصة وإتاحة القبطی المواطن

  :المالحظات بعض لدی یثیر الشیق سیفأبو ستاذاأل عرض إن :البشری طارق

 قباطاأل وكان. 1952 یولیو ثورة  حتی 1919 ثورة من الفترة طوال قباطاأل علی تطلق لم ةاألقلی كلمة أو فكرة إن -أولھا
 حریصین ھم وكانوا فحسب مصریون فھناك. ترد أال  ویلزم واردة غیر یعتبرونھا وكانوا أقلیة، كلمة إستعمال یرفضون

  .المعنی ھذا علی

 الحركة فی التقسیم من نوعین  ھناك ألن تقویم، إعادة إلی حاجة فی یسالمواإل القبطی الجانبین علی الحركة أن - ثانیھا
 آخر ونوع المختلفة، السیاسیة القوی ومصالح اإلجتماعیة  المصالح عن تعبر التی الدینیة الحركة علی یعتمد نوع الوطنیة،

 وھذین اإلزدواجیة ھذه یعرف المجتمع وأصبح. المورثة والعناصر الوافدة العناصر  بین المتوازیة غیر العالقة عن یعبر
 عنھ یعبر  أن یمكن اإلجتماعی التفكیر وال واحدة مصلحة عن یعبر الدینی التفكیر ال أنھ القول یمكن بحیث  المعیارین،

 عنھا یعبر كان موافقھا ولھا مصالحھا لھا سیاسیة قوة السرای أن إعتبرنا إذا فمثال. ھناك ومن ھنا من مختلفان تیاران
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 الوفد حزب اللیبرالی التیار إطار فی نجد كذلك.صدقیإسماعیل  عنھا فیھ یعبر الذی نفسھ الوقت فی الظواھری الشیخ
  .ومتضادة متضاربة مصالح عن یعبران لكنھما و تقریبا نفسھ التیار من كالھما  الدستوریین األحرار وحزب

 فھناك مختلفة، مستویات  وتداخل لتركیب نتیجة للغایة معقد ھنا التحلیل أن أعتقد إننی :هللا عبد صبریإسماعیل 
 تجدید وحركة المسیحیة، وفی سالماإل فی سلفیة  إتجاھات وھناك والقدیم، الجدید بین الصدمة وھناك والوافد، الموروث

 تقف التی اإلجتماعیة المصالح نجد أن یمكن ثالث مستوی وعلی. كفكر الفكریة  التیارات بین صدام ھناك كذلك. وھناك ھنا
 طریقة  علی لیبرالی كالھما الدستوریون واألحرار الوفد فمثال. تماما معھا تتطابق ال قد والتی السیاسیة  التیارات خلف
. البورجوازیة لیبرالیة عن یعبر واآلخر اإلقطاع، تمیز التی الصالونات لیبرالیة أحدھما: محددة طبقیة مصالح عن تعبر

 بینما وما العوامل ھذه حسبانھ فی یضع أن ینبغی مثال الماضیة عام المائة طوال المصری المجتمع نمو تحلیل فإن وبالتالی
 ألن الثورة من »سرقت« ثوریة قاعدة ھی یسالماإل الدینی للتیار اإلجتماعیة القاعدة أن مثال أعتقد وإننی تداخل، من

 قباطاأل  تجاه العنف من نوعا تمارس كانت فإذا. تقدمیة قوة منھا تجعل أن من بد ال كان اإلجتماعیة مصالحھا و وضعھا
 فی تضرب لكی معین جیش  من فرقة تحول یمثل لھا، كامل إنحراف فذلك الجزئیة المواقع بعض فی المراحل ھذه فی

  .قباطاأل علی ینطبق نفسھ ء والشی. تماما نفسھ الجیش

 والصراع السیاسی الصراع  معالم تطمس ألنھا البالغة خطورتھا لھا وقبطی مسلم إلی اإلستقطاب عملیة أن ذلك ومعنی
 اإلستفادة تحاول طبقیة وكمصالح وكحركة وكفكر كعقیدة نتناولھا أن من بد ال الدینیة الظاھرة تناول فعند ولذلك. الطبقی

  .منھا

 أسمیھا أن یمكن: أخری زاویة  من قباطاأل لدی الخوف لفكرة توضیحا أضیف أن أود إننی: شفیق أنسطاس القس
 باعتبارھا یةسالماإل الشریعة تطبیق إلی مصر فی الدستوری  التعدیل إنتھی المثال سبیل فعلی. »التحدیث أزمة« زاویة

 وحدثت. ذلك إلی وما والوالیة، الحدود، تطبیق كیفیة من تخوفا قباطاأل ثائرة ثارت وھنا. »للتشریع الرئیسی المصدر«
 فی التجربة  ھذه إن. ء شی إلی التوصل یمكن لم ولكن خاص، مستوی وعلی عام یمستو علی فیھا شاركت عدیدة لقاءات
 بالضرورة سیوجد العصریة،  والروح بالعصر یةسالماإل الشریعة تطبیق اصطدام أن شك وال حدیثة، تعتبر مصر

 أن یمكن عما یتساءل أنھ إذ القبطی، یخیف ما ھو وھذا. فقط القبطی المستوی علی ولیس المسلم المستوی علی تناقضات
 أن كقبطی أری فإننی ولذلك. مجھول أمر فی بنفسھ یزج أن إلی -اإلمتحان  موضع تزال ال مصر فی والتجربة-  یدفعھ

  .والعلمی الحضاری بأسلوبھا العربیة القومیة فی الدخول فی یتمثل ھذه الحداثة أزمة من الخروج

 ینفی أن یمكن ألنھ معا، قباطواأل  المسلمین یخیف الغربی فالغزو آخر، سبب لھ الخوف أن أعتقد إننی: البشری طارق
 من المسألة إلی مثال ولننظر. معا الطرفین تكاتف الی حاجة  فی الغزو ھذا فإن ولذلك معا، القبطی وقبطیة المسلم یةإسالم
 إلیھ، الھجرة تتم الذی الغربی المجتمع فی الذوبان من حالة تعكس إنھا الخارج،  إلی الھجرة ظاھرة وھی أخری، زاویة

 لو حتی" خواجات" إلی سیتحولون إذ آباءھم یعرفوا لن المھاجر، القبطی أبناء وكذلك المھاجر، المسلم أبناء أن وأعتقد
  .المصریة آثارھم من بأثر احتفظوا

 العربیة القومیة أن إلی أشار حینما رأیی، فی جیدا تلخیصا المسألة انسطاس األب لخص لقد :هللا عبد صبریماعیل إس
 تجدد أو العربیة الحضارة تتجدد كیف: التالی التساؤل فی  یتمثل الوضوح عدم جوانب وأحد واضحة، غیر كأیدیولوجیة

 الذین غالبیة أن وأعتقد الغرب؟ معمعان فی المتمیزة شخصیتھا تفقد أن ودون مظلم عصر إلی تنتكس أن دون ذاتیا نفسھا
 أن بقولھ إلیھ قصد ما ھو ھذا أن وأعتقد المشكلة، لھذه الكافیة العنایة یعطوا لم العربیة القومیة قضیة فی للتفكیر تصدوا
 آخر وجھ باعتبارھا التحدیث أزمة إلی أشار أخری ناحیة ومن. اآلن حتی المعالم واضحة غیر فكرة العربیة القومیة

 دون عصریین یصیرون كیف: التالی التساؤل فی یتمثل ومسیحیین  مسلمین الیوم العرب علی المطروح والتحدی للمشكلة،
 مطروحة القضیة وھذه والتغریب؟ التحدیث بین التمییز مشكلة أین لغیرھم، مقلدین مجرد  ویصیرون شخصیتھم ذوبان
 رغم الغربیة الكنیسة مواجھة فی ذاتیتھا علی الشرقیة الكنیسة حافظت أن حدث كما بالضبط والمسیحیین المسلمین  علی
 الغزو إزاء القبطیة الكنیسة حققتھ ما نحقق  أن الدنیوی المجال فی العرب نحن لنا یمكن فكیف. المسیحی الدین وحدة

  .الغربی

 یحدث وما واد فی كأننا أشعر  ولكنی للغایة، قیمة وتصورات أفكارا تعكس فالندوة أمری، من حیرة فی إننی :حنا میالد
 أود فإننی ولذلك. داخلنا قباطاأل لمشاعر تفریغ بمثابة  نفعلھ ما یكون أن أخشاه ما وأخشی آخر، واد فی یجری حولنا من
 قباطلأل النفسی التكوین فی الضعف نقاط إكتشاف بھدف لھ دارسین أم المجتمع لحركة راصدین مجرد نحن ھل اتساءل أن

  لھا؟ الغزو وطرق والمسلمین

 شابھ وما األطیان العقارات من عددا  یمتلك فالنا أن قلنا إذا فمثال. لمصر بالنسبة مقتال تمثل الوطنیة الوحدة أن أعتقد إننی
 یتحول المتحضر اإلنسان أن نجد فسوف متدین غیر أنھ قلت إذا ولكن ،"لھ هللا بارك" الفور علی لك یقول من ستجد ذلك
 النظریة من أقوی مصر فی النفسی االنفعال شكل یأخذ الدینی فاالنتماء لذلك. الدین عن دفاعا مفترس إنسان إلی فجأة

 قباطباأل مساس أى إزاء نھائیا أتسامح ال ولكنى الیساریة القیادات إلى وأنتمى تقدمى بالتحدید إننى. . مثال  الماركسیة
 كل صحة فی أعتقد إننی حقا الدین مداخلھ أحد یكون أن یمكن مصر فی الرئیسی الشرخ أن ذلك معنی. إلیھم أنتمی الذین

 التقدمیة العناصر مھمة یجعل ذلك كل. الخ...العرقیة الفروق وإختفاء الوطنیة للوحدة التاریخیة المقومات عن قلناه ما
  .موجود غیر الخطر أن یعنی ال  ولكنھ شك، بدون أسھل
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 ولكنی. الندوة لبرنامج طبقا مقصودا  ذلك كان وإن ،قباطاأل علی أكثر ركز سیف أبو األستاذ أن فی رءوف.د أشارك إننی
 لماذا تساؤل یطرح ھنا ومن القبطی، الوسط فی التنویر عن تعبیرا باعتبارھا" األحد مدارس"عن شیئا اسمع أن أتوقع كنت

 إلی یصل ان واستطاع مصر داخل إستمر من إستمر ولماذا قباطاأل من خرج من خرج ولماذا الشكل؟ وبھذا وئدت،
 ففی. قباطلأل السیاسیة بالزعامة وتتفرد  تنفرد أخری مرة المصریة الكنیسة أن خصوصا الدینی؟ الھرم خالل  من السلطة
 عناصر تسللت حیث ذلك بعد تغیر الحال ولكن السیاسة عن بعیدة قباطلأل الدینیة القیادة كانت القرن ھذا أوائل

 قیادة علی المتوسطة بورجوازیةال واستولت المختلفة، الناصر عبد أجھزة فی المتسلقة الطبقات أركان إلی" األفندیة"من
  .للمنطقة السیاسیة الساحة علی عالمیا مكانا لنفسھا تجد لكی القبطیة الكنیسة

 ھذه إن نوعیة؟ وأی وكیف  ومتی لماذا ،قباطاأل ھجرة ظاھرة -أوالھما: ظاھرتان ھنا بالدراسة الجدیرة القضایا ومن
 ضخمة تصفیة تمثل وأنھا خصوصا القبطی،  المجتمع وعلی ككل المصری المجتمع علی األھمیة غایة فی الظاھرة
" قباطاأل" مجلة تمویل یتولی الذی من فمثال العالمیة، الرجعیة الحركات من اإلستفادة -وثانیتھما. وللكوادر المثقفة للعناصر

 وأجھزة  إتجاھات ھناك أن شك ال بل یمكن، ال الفردیة؟ التبرعات مجرد ھل وكندا؟ أمریكا فی االنتشار ھذا كل ولھا
 دولة وتقیم فلسطین تغزو ثم السنین  آالف" المھجر فی"تعیش أن یھودیة ألقلیة أمكن فإذا. التیارات ھذه مثل تغذی عالمیة

 كما قبطیة تعود حتی مصر لغزو" یعودون" ثم أمریكا  إلی یخرجوا لكی قباطلأل أمل ھناك یكون ال فلماذا إسرائیل،
  !كانت؟

  واإلشكالیات التیارات: مصر فی الدینیة واألقلیة سالماإل: ثالثا
. د و كامل العزیز عبد.د مثال ذھنی  إلی قفز ولقد الجدد، اإلصالحیین مجموعة إلی نبیل االستاذ أشار لقد :البشری طارق
 أنھ من تنبع الكبیرة أھمیتھ ولكن. بالفعل جماھیره لھ تكون ال قد التیار وھذا. المجموعة لھذه كممثلین المجد أبو كمال أحمد
  ھذه مثل لھم تتوافر ال الذین الحدیثة المؤسسات أبناء یمثلھ الذی الفكری والتیار یسالماإل الفكر تیار بین الجسور یمد

 مد ویحاولون معا، الفكرین ناصیة یملكون إنھم. السیاسیة صیغھم فی الدینی الفكر یستخدمون ال أنھم كما الدینیة الثقافة
  .أیضا الجسور معھم یمد من اآلخر اإلتجاه من یالقیھم أن من بد وال بینھما، الجسور

 - أولھا: تیارات ثالثة فھناك التنظیمیة، الخریطة عن شیئا ألمح ال فإننی یةسالماإل للجماعات الفكریة للخریطة بالنسبة أما
 المجدد التیار - وثالثھا السلف، أثر فی یبحث الذی التیار وھو السلفی التیار -وثانیھما الغالة، تیار وھو والھجرة التكفیر تیار

  منھم خوف ال أنھ أعتقد أننی إذ الغالة، إلی اإلشارة ھنا ویھمنی. مثال قرضاوی ویوسف المعاصر  المسلم مجلة عنھ وتعبر
  :منھا إعتبارات لعدة وذلك مصر فی خصوصا نظام كبناء أو كنظام فكرھم من وال

  .نظام بناء مشروع لدیھم لیس إنھ -
  .المسلمین جمھور من مقبولین لیسوا إنھم -
  .بذلك لھم تسمح لن المصریة السیاسة فی قول لھا التی األخری األطراف إن -

 الذی ھو الوسیط التیار فإن ولذلك. الحكم مقالید أیدیھا فی توضع ال ولكن كأداة، إستخدامھم ویمكن صدام، فرقة بمثابة إنھم
  .الشعراوی متولی الشیخ مثال یبرز وھنا علیھ، یعول

 الجیش وقیادة اإلمامة فی  سالماإل یشترط" السلطانیة األحكام" كتابھ فی المودودی أن نجد الوالیة، لمسألة وبالنسبة
  .اختصاصاتھا و شروطھا وظیفة لكل ویضع والقضاء،

. عدیدة ومالحظات  تساؤالت لدی تثیر یلنب األخ عرضھا التی الجیدة األفكار أن أعتقد إننی: شفیق أنسطاس القس
 غیر وحركة نشاطا أكثر المصری  الواقع فی أخری یةإسالم جماعات ھناك أن وھی معینة، مشكلة علی تنطوی ولكنھا

 فی واردة لیست یةإسالم جماعات وھناك. واجبة دراستھا ولكن شیئا تكتب لم كانت وإن حتی نبیل األخ عنھا تكلم التی
 الجماعات أطالب أننی. براء منھا الدین العنف، من أعمال  إلی تلجأ التی الجماعات تلك مثل قدمھ، الذی التصنیف

 الدین قضیة حول حوارا نفتح لن الحال بطبیعة أننا إستجابة، ألقی وال سنوات  خمس منذ معی حوارا تفتح بأن یةسالماإل
 للحضارة مضاد لیس إتجاه وھذا. مسلمین مع حوار فتح حتی یرفضون أنھم یرفضون، ولكنھم. الوطن قضیة حول ولكن
  .نفسھ یسالماإل للدین مضاد وإنما فقط

 طارئة ألسباب ترجع أنھا إال الیوم، موضوعنا لیست أنھا رغم الراھنة، األزمة أن أعتقد إننی: هللا عبد صبریإسماعیل 
 تبرز التی السیاسیة األزمة عن فضال الكثیرین، وتوقعات آلمال اإلحباط مشاعر تثیر التی اإلجتماعیة األزمة مقدمتھا فی
 ولكن. ومتعصبة متطرفة ظواھر السطح علی یبرز أن إلی عادة األزمات ھذه وتؤدی والحریة الدیمقراطیة افتقاد فی

 لیست و طارئة ظواھر والمتعصبة المتطرفة الظواھر  ھذه مثل كانت الطویل مصر تاریخ فی أنھ علی التأكید یھمنی
  .أصیلة ظواھر

 من یة،سالماإل الجماعات  موقف علی ینصب نبیل األستاذ ورقة فی المھم الجزء أن أعتقد األصلی، لموضوعنا رجعنا فإذا
 من العربیة القومیة إلی نظرنا فإذا. قباطاأل  لدی محدد فعل رد لھ یسالماإل الموقف ھذا ألن. أیضا العربیة القومیة قضیة
 بدون للعلمانیة ضمان وال العكس ولیس الدیمقراطیة  من جزء العلمانیة أن بل حتی، العلمانیة قبل الدیمقراطیة مدخل

 المصریین بین التمییز بعدم تقول التی الدستور نصوص وأعمال الحقوق  فی الحقیقیة والمساواة فالدیمقراطیة. دیمقراطیة
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 الدیمقراطیة جوھر وألن. العربیة القومیة لفكرة قباطاأل لقبول الحقیقی المدخل ھی الجنس، أو اللون، أو العقیدة، بسبب
 بالطبع، یةسالماإل الجماعات موقف عن تعبیرا نبیل، األستاذ قدمھا التی اآلراء كل ألن بالغیر واإلعتراف التعدد  علی یبنی
 تحرر أن ترید دیمقراطیة عقالنیة حركة أنھا علی العربیة القومیة لحركة نظرنا فإذا. جزئیا قبولھ أو الغیر بنفی تبدأ

 الحضاریة شخصیتنا لنا تؤكد وأنھا النخبة، مجرد ولیس أحد صوتھا یسمع ال التی العریضة المالیین بمعنی اإلنسان
 أن لوجدنا المتمیزة، الحضاریة الشخصیة  ھذه نفقد أن دون العصر وروح یتناسب بما حیاتنا نجدد بأن تسمح التی المتمیزة

 أن الطبیعی فمن إبتداء، رفضھ إلی تعمد یةسالماإل التیارات  كانت فإذا. بالرفض یةسالماإل التیارات ببعض یصطدم ھذا
 ھی األقلیة تعصب مشكلة أن من الندوة أول فی بھ بدأت ما إلی أعود ھنا ومن. والتخوف الرفض ھو قباطاأل موقف یكون
 أن یرید فمن وإال بالفكرة، القبول علی األقلیة ألقبلت تقدم لما مشابھا طرحا األغلبیة طرحت ما فإذا. األغلبیة مشكلة أساسا
  من ملیونا وخمسین مائة بقوة قویا یكون أن ویرفض مواطن، مالیین ثمانیة أو سبعة كانت إذا حتی أقلیة،  وضع یعیش

 ھناك كان إذا ولكن داخلھ، ومكانة مكانا لنفسھ یجد أال یخشی من قبل من إال رفضھ یمكن ال التصور ھذا إن البشر؟
 فی عقبة یكون  لن الدین وأن الكفایة تؤھلھ الذی المكان إلی والوصول المساواة، أساس علی الحقوق لكفالة ضمان

  .ذلك كل لی یوفر الذی للكیان االنتماء إلی أسعی أن الطبیعی فمن ء شی أی إلی الوصول

مت الندوة أن أعتقد فإننی ھنا ومن ّ  أوضحت أولی ناحیة  فمن نواح عدة من األصلی موضوعھا وأفادت مھمة، مساھمة قد
 النظر إعادة یجب بینما مسلمات إعتبرناھا  مفاھیم ھناك أن العربیة وبالقومیة بالمسلمین قباطاأل لعالقة التاریخیة الخلفیة

  .فیھا

  .العربیة القومیة إزاء ةالقبطی الجماھیر بھا تشعر التی المعوقات المخاوف طبیعة المناقشات أوضحت ثانیة ناحیة ومن

 ھذه الصدام نقاط وأن. العربیة القومیة وحركة یسالماإل اإلحیاء حركة بین الصدام نقاط لنا إتضحت ثالثة ناحیة ومن
 المحتوی علی التأكید یجری أن المشكلة ھذه من المخرج ویصبح. العربیة القومیة حركة من قباطاأل من تخوف یقابلھا

 الحضاری بمعناھا یضعفھا وال العربیة القومیة  یثری باعتباره والتنوع التعدد قبول بمعنی العربیة للقومیة الدیمقراطی
 فی الموجود الخلط عقدة إنما فقط، منھا قباطاأل تخوف عقدة ال عقدة، من أكثر یحل أن یمكن التأكید ذلك إن و والتحرری

 وأنھ وحضارة، دین سالماإل أن أعتقد أننی إذ. أیضا العربیة واألمة یةسالماإل األمة بین یسالماإل اإلحیاء حركة
 من الدین ألن. والقومیة الدین بین خلط ھناك یكون أن ینبغی ال ولكنھ األساسیة، العربیة القومیة مقومات أحد كحضارة،

  نفسھ الكریم القرآن إن بل. والمكان الزمان حیث من محدد كائن بمثابة القومیات بینما وأزلی، وأبدی، عالمی، طبیعتھ
 وتطور نشأة  فی یسالماإل الوزن ولكن. واحدة أمةأى لیست ھناك  )لتعارفوا قبائل و شعوبا وجعلناكم( القول علی إنطوی

  .بھ مسلم العربیة الحضارة

 بوصفھا الكنیسة  أن من العربیة القومیة من القبطیة الكنیسة لموقف تقویمی فی أصدر إننی :شفیق أنسطاس القس
 اإلجتماعیة والفئات والھیئات  المؤسسات كل بھ وتتمیز وتتعین تتحدد بما وتتمیّز، وتتعین، تتحدد، إجتماعیة ظاھرة

 ذلك عن وفضال. یةإسالم عربیة بیئة ھی بھا المحیطة البیئة أن بھ المسلم ومن بھا، المحیطة البیئة فی الموجودة األخری
 والرسولیة الروحانیة فی األولویة بشرف خصت بأنھا العالمیة األخری الكنائس بقیة عن تتمیز القبطیة الكنیسة فإن

 مرقص ومار الرسولی، مرقص مار كرسی-الكرازة كراسی  من كرسی اقدم صاحبة فھی إدعاء، ھذا ولیس والوطنیة،
  .مصریة أصال وإنتماءاتھ أفریقی

 من عدد إلی اإلشارة  ألمكن العربیة، بالقومیة عالقتھا لتحدید اإلجتماعی المنظار بھذا القبطیة الكنیسة إلی نظرنا فإذا
  :المالحظات

 سالماإل ھو:األول القطب: كبیرین لقطبین بالنسبة سلبیا ما بدرجة تتحد بعید زمن منذ برحت ما القبطیة الكنیسة أن -أولھا
 روحیا سالماإل إلی إطمأنت ما سرعان القبطیة الكنیسة ولكن والجامعة، الكلیة كلھا للحیاة مرادفا التاریخ بحكم أصبح الذی

 وھی المثال سبیل علی البیزنطیة الكنیسة وھو اآلخر القطب مع لھا یحدث لم ما وھذا الوقت مرور مع جواره فتقبلت
 وتآخی جوار فی تعیش أن تقبل ولم سالماإل وتآخی جوار فی  تعیش أن قبلت القبطیة الكنیسة أن أی. مسیحیة كنیسة

  .البیزنطیة الكنیسة

 داخلھا فی نشأت البیئة، ھذه  علی المتعاقبة یةسالماإل والثقافات السیاسات أی معھا، تتفاعل التی یةسالماإل البیئة أن - ثانیھا
 الجلیلة طقوسھا فی ذلك عن تعبر تزال ال  وھی اإلیمان، ناصریة ولكن األصول مصریة نشأت ما أول القبطیة كنیستنا

 قد بھا المحیطة البیئة أن رغم إیمانھا، وأمر مصریتھا أمر: األمرین ھذین بموجب تتصرف و تحیا وھی الشریفة وتقالیدھا
 عروبتھا، مع تعارض دون ووطنیتھا إیمانھا ممارسة فی إستمرت القبطیة فاكنیسة. تعارض ذلك فی ولیس كلھا تعربت

 كما تفعل لم أنھا بحیث التعریب، عملیة -العربیة البلدان فی األخری الكنائس  فی حدث كما یقال والحق -تخشی أن دون
 من شك بال خائفة ھی آخر، موقع إلی تعود ثم التعریب إلی قدما تمضی األخری، وتؤخر قدما تقدم الكنائس ھذه فعلت

 بن عمرو وتاریخ مصر، فی ھذا یحدث لم ولكن ذاك، أو الحاكم ھذا قبل من محاصرة بأنھا وصراحة ضمنیا اإلعتقاد
  الحضاری للعمل مصر أقباط یطمئن ما لكی طیبة بدایة أعطی مشرف موقف مصر فی قباطاأل من وموقفھ  العاص

  .الوقت ذلك فی العروبی أو یسالماإل
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 مع لقائھا بدایة  فی الكنیسة لماعرفتھ مخالفا ذلك بعد التاریخ فی یحدث وما ذلك بغیر تعلم ال القبطیة الكنیسة أن -ثالثھا
 .ء شی فی المسیحیة من ولیس ء شی فی سالماإل من لیس بأنھ القول یمكن ،سالماإل


