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 التجاریة ومحالھم وكنائسھم األقباط فیھا وتعرض ،اإلسكندریة شھدتھا التى الطائفى التعصب أحداث من قلیلة شھور بعد
 وفى ،واحد وقت فى كنائس ثالث فى المصلین على اآلثم عدوانھا ممارسة إلى األعمى والتعصب الشر قوى عادت لألذى
 من هللا یعرفون دبروه ومن العدوان نفذوا من أن أظن وال ،للعبادة بیوت فى المصلین على دموى عدوان ..النھار وضح
  .دین بأى یؤمنون وال بعید أو قریب

 عوشیو الدینى التعصب تصاعد من محذرا -الثمانینات منذ-  والحزبیة القومیة بالصحف نشرت مقاالت قبل من كتبت لقد
 مصر تاریخ بھ اتسم ما على خروج األسود العھد ھذا فى یجرى ما أن مؤكدا ،للمشكلة السیاسیة بالمعالجة مطالباً  ،ثقافتھ

 بغیضة تعصبیة ممارسات من یجرى ما أن مبیناً  ،اآلخر لعقیدة منھم كل واحترام وتراحمھم وتوادھم المصریین تالحم من
  .العصور مر على األجداد صنعھ ما كل روإھدا ،الوطن وحدة تمزیق إلى یؤدى سوف

 داعیاً  الوطن ھذا ومستقبل حاضر على قلقھم المصریین مشاركاً  -  الحزن أثقلھ بقلب جدید من - أكتب الیوم ذاا أنا وھ
  .داھم خطر من لھ یتعرض مما إنقاذه إلى أبناءه

 الجمیع شعر بل ،المذنب لمختلا عن الحكومة روایة رأى ومن سمع من یصدق ولم ،جرى ما وشاھد كلھ العالم ستمعإ
 التى أسبابھا بمعالجة تھتم فال ،برمتھا الظاھرة مع الحكومة بھ تتعامل الذى النظر وقصر العقلى اإلختالل من بالسخریة
 السیاسى العمل إجھاض فى تتمثل - الحصر ال المثال سبیل على -  وھى راألغب القرن ربع مر على صنعھا فى ساھمت
 اإلنتماء شأن من یعلى ال تعلیمى بنظام لھ األرض تمھید بل ،الدینى التعصب تیار أمام خالیة احةالس وترك المدنى

 ،تعصباً  السلفى الفكر مدارس أشد یمثل الذى الوھابى الفكر أمام مصراعیھا على النوافذ یفتح رسمى وإعالم ،الوطنى
 دعاة حتضانإو ،تاریخھم مر على المصریین على غلبت التى التسامح وروح المصریة البیئة عن وبعدھا ،تخلفا وأكثرھا

 أوزار تبریر إال لھا الھم التى الدینیة للھیئة العلیا المناصب فى ووضعھم بل ،لھم المنابر وترك البغیض التیار ذلك من
  .السلطان

 مسألة من المتخلف بالموقف الدینى التعصب تیار قصد غیر أو بقصد تغذى ممارستھ راحت بل ،بذلك النظام یكتف ولم
 األقباط ضد والتمییز ،العبادة بدور خاص موحد قانون بإصدار الوطنیة للمطالب اإلستجابة وعدم وترمیمھا الكنائس بناء
 غبیة أمنیة معالجة -  عامة - األقباط ملف ومعالجة ،السیادیة والھیئات والقضاء الجامعات فى المھمة التوظف مجاالت فى

 لكل وطناً  مصر جعل إعتبارھا فى تضع التى للملف السیاسیة المعالجة وغیاب "المؤسفة" األحداث تواتر نتیجتھا كانت
 لقوى المبررات بإعطاء ،المصرى القومى األمن على الحمقاء السیاسة ھذه فى التمادى لخطورة إدراك دون ،المصریین

  .كلھا المنطقة لتجزئة معلن إمبریالى شروعم إطار فى الوطن ھذا وحدة تمزیق تستھدف التى األجنبى التدخل

 حدود عند الشریفة الوطنیة القوى تقف أن یجب فال ،الكبرى القومیة الكارثة ھذه مع التعامل فى النظام شأن ھذا كان وإذا
 عام توقع التى الطائفیة األزمة معالجة فى المصریین تجربة عبرة من نستفید أن یجب بل ،حتجاجواإل ستنكارواإل الشجب
 من مجموعة جھود بفضل 1911 عام عقد الذى "المصرى المؤتمر" فكان ،الوطنى الصف بشق ھددت والتى 1910

   عام العظیمة الشعبیة الثورة فى آثاره رأینا ،متكامل سیاسى مشروع وضع إلى إنتھى والذى ،الوطنیة الشخصیات
 احتضن وقد الثوار رفعھ الذى العبقرى البدیع العلم وذلك ،رالمستعم مواجھة فى المصریین تالحم من حدث فما ،1919

 المسلمین من الثورة خطباء یقم ولم عبثاً  المساجد منابر باعتالء األقباط من الثورة خطباء یقم ولم ،الصلیب الھالل فیھ
 ذلك كان ولكن ،عتباطاً إ قباطلأل المصرى للوفد المركزیة اللجنة فى األغلبیة تكن ولم ،ریاء الكنائس ھیاكل أمام بالخطابة

  .الوطنى للعمل میثاق صیاغة من 1911 عام "المصرى المؤتمر" ذلك فى المصریون إلیھ توصل ما ثمرة كلھ

 أن األوان آن فقد ،ستنكارواال والشجب ،والنحیب بالولولة اكتفینا إن القادمة األجیال علینا تترحم ولن التاریخ لنا یغفر لن
 وورقة بل ،للمواطنة میثاقاً  یضع عام وطنى لمؤتمر یعدون من البلد ھذا فى المدنیة الوطنیة القوى صفوف بین من یبرز
 وعزیز غال كل ونبذل جمیعاً  نناضل لمصر جدید دستور إطارھا فى یصاغ أن یجب التى األساسیة المبادئ تتضمن عمل
  ذلك؟ منا مصر تستحق أال ،واقعة حقیقة جعلھ أجل من


