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  الوطنى والمأزق األقباط
  د. رءوف عباس

  1994مایو  11األربعاء، 

 المؤتمر أن أعلن عندما المصریین المثقفین عند اإلستنكار من موجة العربى الوطن فى األقلیات مؤتمر عقد فكرة أثارت
 ھذا تشجب – ھاأصحاب ودیانة توجھات اختالف على – األقالم وسارعت" .  األقباط ھموم"  لدراسة حلقة یخصص سوف

 خدمة ، باستقرارھا وتعصف ، أوصالھا تفكك أن ترید ، بمصر تتربص التى األجنبیة القوى أمام الباب یفتح الذى اإلتجاه
  .  قواھا وإنھاك حركتھا وإعاقة ، مصر دور تحجیم ضرورة ترى ، ودولیة إقلیمیة لسیاسات

 وعجبت ، الوطن ھموم تشغلھم الذین المصریین من یرىغ مع الماضى األسبوع فى دار الذى الحوار ھذا تابعت وقد
 نسیج األقباط أن ھى ، فیھا الجدال بدیھیة تأكید طریق عن األقباط عن"  األقلیة"  صفة تنفى التى الفكرة معالجة ألسلوب

 لجماعةا إطار فى دائما یتحركون كانوا األقباط أن لتأكید الوطنیة الوحدة ماضى واستعادة ، أصیل مصرى اجتماعى
 األقباط انتماء على البرھان إقامة یستھدف وكأنھ الحوار بدا وبذلك ، عنھا اإلنفصال على یوما یعملوا لم وأنھم ، الوطنیة

 تشكل بدیھیات نناقش ألننا ، والحزن األسى على یبعث أمر وھو ، الوطنیة للجماعة أساسى كمكون وأصالتھم ، مصر إلى
  !! العشرین القرن ختام عند تأكیدھا نرید وكأننا ، السنین آالف على الممتد تاریخنا جوھر

 التناول ھذا جانبا ونطرح ، وواقعیة بصراحة األمر مواجھة من الیعفینا – رأیى فى – أنھ إال ، الطرح ھذا عبث ورغم
 مطلع مع بدأ ، دالبل ھذا مستقبل تھدد التى األزمة مستوى إلى یرقى وطنیا مأزقا ھناك بأن ونعترف ، للقضیة الرومانسى
 سیاق تجافى سیاسات تبنى تم وعندما ، القومى المشروع وغاب ، الوطنى العمل بوصلة اضطربت عندما السبعینیات

 المصریین یجمع الذى القومى الھدف یغیب فعندما األزمة ھذه أنبت الذى التعصب بذور بذرت ، برمتھ المصرى التاریخ
 خفافیش أمام خالیة الساحة تصبح ، المستقبل آفاق ویستشرف ، الوطن حةمصل ویعلى ، لتحقیقھ سعیا حولھ جمیعا

  . الوطنى الصف شق ودعاة التعصب

 وقد ،)أقباط أجداد صلب من ینحدر وغالبیتھم( لحمتھ والمسلمون االجتماعى المصرى النسیج سداة ھم األقباط..  نعم
 الموروث فیھا یبرز خاص طابع ذات إسالمیة ثقافةو متمیزة حضارة إبداع فى معا ومسلمین أقباطا المصریون شارك
  . حولھا الجدال تاریخیة حقیقة تلك ، القبطى

 األقلیة معاملة یعاملوا أن یقبلوا فلم ، المشترك والتراث القربى وشائج على الحفاظ على یحرصون دائما األقباط كان..  نعم
 األزھر كان بل ، والتفرقة التمییز مظاھر ضد یناضلون اإلسالمى الحكم طوال وظلوا ، المجتمع ھامش على تعیش التى

 ، تحدیدا الماضى القرن منتصف وفى ، الحدیث العصر بدایة ومع . عنھم المظالم لرفع) العثمانى العصر فى( یتدخل
 رفض كما ، حمایتھ تحت األقباط وضع روسیا قیصر عرض یقبل أن الرابع كیرلس األنبا العظیم البطریرك رفض
 المسلم یبن الوحید الفرق"  بأن شھد ولكنھ ، الصفات بأبشع كرومر فوصفھم البریطانى االحتالل مع التعاون طاألقبا

 فى األقباط صفوة وكانت" . كنیسة فى یتعبد مصرى واآلخر مسجد فى یتعبد مصرى األول أن ھو مصر فى والمسیحى
 فى ینص أن تاما رفضا األقباط ورفض ، 1919 بثورة مرورا یولیو ثورة حتى عرابى ثورة من الوطنى النضال مقدمة
 السیاسى العمل فى المشاركة على حرصھم مؤكدین البرلمان مجلس فى معینة بنسبة األقباط تمثیل على 1923 دستور

  . الدینى ولیس الوطنى اإلنتماء أساس على

  . تأكید إلى والتحتاج الوطنى تاریخنا ترصع بدیھیات كلھا ھذه

 فى حدثت وخطیرة كثیرة تجاوزات فھناك ، الوطنیة للوحدة الراھن المأزق مواجھة عن یلھینا أن الیجب كلھ ذلك ولكن
 بل ، فحسب عورات لیست ألنھا العورات ستر بمنطق معھا نتعامل وأال بصراحة مناقشتھا علینا یجب اآلخرین العقدین

،  الصعید فى األقباط على اإلعتداء حوادث فى اذروتھ بلغت ، الوطن ھذا ومستقبل الشعب ھذا نسیج تھدد ألغام ھى
 الوقوف یجب ظاھرة أصبحت ولكنھا ، ثاریة أو فردیة حوادث بأنھا البعض رد وربما ، الكنائس على اإلعتداء وحوادث

 سعیھ یخفى الیكاد الذى البیروقراطى الجھاز ممارسات فى ذروتھ بلغ الذى التعصب نار تحتھا تخفى ألنھا ، أمامھا
 ، للحكومة المعلنة والسیاسات والقانون الدستور أنف رغم الدولة مؤسسات فى الھامة المواقع بعض من األقباط زالالخت
 المسیحیین عقائد والتلیفزیون اإلذاعة فى یتناولوا أن الوعاظ لبعض سمحت خاطئة إعالمیة سیاسة حصاد تحتھا تخفى كما

 ویفتون األقباط على اللعنات یصبون المتطرفین من مریبة لعناصر جدالمسا منابر ترك عن فضال ، اإلستھزاء و بالنقد
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 التى المتطرفة العناصر بعض سیطرة وھو ، الوطنیة للوحدة تھدیدا وأكثر أخطر ماھو ھناك ثم.  معھم التعامل بتحریم
 التعصب على كامل جیل وتربیة – الصعید فى وخاصة – المدارس من الكثیر على اإلسالمیة الجماعات أفرختھا

 المشبوھة الممارسات لھذه فعل كرد األقباط بعض عند التعصبیة اإلتجاھات تغذیة إلى كلھ ذلك یؤدى أن والبد.  والكراھیة
  . األوان فوات قبل األمر نتدارك لم ما ، داھم خطر فى الوطن ھذا مستقبل یصبح وعندئذ ، لھا یتعرضون التى

 التوصل بغرض الوطنیة الوحدة أزمة مع التعامل ھو الخطر ھذا من مصر لانتشا یستطیع الذى الوحید النجاة طوق إن
  . لھا جذرى حل إلى

 وأن ، مصر فى السیاسیة القوى بین سیدور الذى الوطنى الحوار إطار فى األخرین العقدین فى ماحدث نراجع أن علینا
 مشروع وضع الحوار ھذا ھدف یكون أن والبد ، الوطنى الحوار أعمال جدول مقدمة فى الوطنیة الوحدة أزمة نضع
 جبھة"  بھا تلتزم سیاسات إلى ترجمتھ تتم ، القدم راسخة والعشرین الواحد القرن أعتاب على مصر یضع الوطنى للعمل
 كل مصر..  والسماحة اإلیمان مصر..  الحضارى لدورھا وتأكیدا ، مصر على حفاظا تحقیقھا على تعمل"  وطنیة

  .المصریین

 


