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املرهس العربي لألبداث و دراصت الضياصاث

جلييم خالت

ملذمت
ـلى الغغم مً بكاـت الخفجيراث التي اؾتهضفذ اإلاهلين ألاكباط وهىِؿتهم في ؤلاؾىىضعٍت ،فئن ما
ّ
فالهبت اللبعُت أجذ لخفبر ـً
جبق هظه الحاصزت مً ع َّصاث ففل وان أهم وأزعغ مً الخفجير اث هفؿها.
قفىع بالؽلم والاؾخضفاف .وهظا الكفىع اليامً في الهضوع وحض فغنت للخىفِـ .فخضاعي الكفىع
بالهىٍت الىظىُت ،وؾىء إصاعة مؤؾؿاث الضولت إلاعالب ألاكباط ،والخضُِم الضًني والاحخماعي ،ـىامل
حفلذ غضبت ألاكباط أهبر مً مجغص اخخجاج ـلى خاصر جفجيري .وهى ما ًفغض ضغوعة ؤلاؾغاؿ في
الخفامل الجضي مق هظه اإلاكىالث واإلاعالب في إظاع اإلاىاظىت اإلاؤؾؿت ـلى اإلاؿاواة في الحلىق
والىاحباث ،والتي لً ججض فغنت لخدللها أفضل مً اهخهاع زىعة الخامـ والفكغًٍ مً واهىن الثاوي/
ًىاًغ الكفبُت.
اهضلفذ جؽاهغاث واخخجاحاث واؾفت في مهغ بفض الخفجيراث التي اؾتهضفذ اإلاهلين زالٌ
مغاصعتهم هىِؿت اللضٌؿين في ؤلاؾىىضعٍت بفض اهتهاء كضاؽ عأؽ الؿىت ،أي في  .2001/1/1وكض أوصث
ً
ً
الخفجيراث بىدى  24مىاظىا مهغٍا كبعُا فضال ـً هدى مئت حغٍذ .لم جىً اإلاغة ألاولى التي ًسغج فيها
ً
ألاكباط لُفبروا ـً غضبهم في اخخجاحاث ؾلمُت جغفق قفاعاث صًيُت ،والهلُب مفا .لىً الاخخجاحاث
ً
هظه اإلاغة جميزث باهدكاعها ـلى هعاق واؾق قمل مضًىت ؤلاؾىىضعٍت التي قهضث الىاكفت الضامُت ،وـضصا
مً اإلاضن ألازغي ،في خين خؽُذ الفانمت اللاهغة بأهبر الاخخجاحاث التي هؽمها ألاكباط الغاضبىن
ً
ً
الظًً ـغفىا مؤزغا ظغٍلهم إن الخؽاهغ في الكاعؿ ،بفُضا ـً البعغٍغهُت وؾاخاث الىىائـ .وختى الُىم
لم ًخم الخأهض مً هىٍت مغجىبي الحاصر ـلى الغغم مً إللاء وػاعة الضازلُت اإلاهغٍت بالالئمت ـلى "حِل
ؤلاؾالم" الفلؿعُني الخابق لخىؽُم اللاـضة ،وجىحُه اتهام عؾمي لىػٍغ الضازلُت خبِب الفاصلي بأهه وعاء
الهجىم ).(1
)(1

حغٍضة "الُىم الؿابق"" ،حيش إلاصالم" الفلضطيني ًلف خلف جفجير "اللذٌضين"http://youm7.com/News.asp?NewsID=341987 .2011/2/ 11 ،؛ وكض ؼهغث
ً
اتهاماث بدم وػٍغ الضازلُت اإلالاٌ خبِب الفاصلي بأهه هى اإلاضبغ الحلُلي لهظه الخفجيراث .وٍجغي الخدلُم خالُا للخأهض مً صحت هظه الاتهاماث.
http://youm7.com/News.asp?NewsID=348041
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ً
ـلى الغغم مً جأهُض اإلاؿؤولين أن الخفجيراث ال جدمل أبفاصا ظائفُت ،إال أن عصاث ألاففاٌ أؼهغث
ـضم اكخىاؿ كعاـاث واؾفت مً ألاكباط بهظه الخهغٍداث .وهى ما ؼهغ بفض الحاصر مباقغة خين كام
ـضص مً ألاكباط بمهاحمت مسجض كغٍب مً هىِؿت اللضٌؿين التي اؾتهضفها الهجىم ،هما جىاجغث أزباع
ـً حفغض ـضص مً اإلاؿؤولين والىػعاء لهخافاث مفاصًت لهم زالٌ ػٍاعتهم الياجضعائُت الىبري في الفباؾُت
لخلضًم الخفاػي للضاؾت "البابا قىىصة الثالث بعغٍغن الىغاػة اإلاغكؿُت".
بل إن كضاؽ حكُِق الطحاًا قهض نُداث وهخافاث أظللها الكبان ألاكباط الغاضبىن ضض عئِـ
الجمهىعٍت ،وهى ألامغ الظي جىغع في أهثر مً جؽاهغة اخخجاحُت ؾلمُت للكبان ألاكباط ،والتي قاعههم فيها
ً
ـضص هبير مً اإلاؿلمين ،وال ؾُما الكبان اإلاىخمين إلى جُاعاث ؾُاؾُت وفىغٍت مسخلفت ،حفبيرا ـً جضامنهم
مق ألاكباط ضض الخعغف الضًني والخمُيز الظي جماعؾه الضولت ،وـً صـمهم إلاعالب ألاكباط ومىدهم
خلىق اإلاىاظىت ولها ،ـالوة ـلى معالبت اإلاخؽاهغًٍ بئكالت وػٍغ الضازلُت ألن وػاعجه أزفلذ في جىفير
الحماًت للىىائـ ،مق أن اللاص ي والضاوي وان ٌفلم أن الىىائـ مؿتهضفت ،وال ؾُما أن جىؽُم اللاـضة
وان وحه كبل فترة وحيزة تهضًضاث باؾتهضاف الىىائـ اإلاهغٍت ،بفض جفجير هىِؿت الىجاة في الفغاق .وفي
ؾُاق تهضًضاجه ،ظالب الخىؽُم بأن ًلىم البابا قىىصة بئظالق ؾغاح مً ونفهً ب ـ "ألاؾيراث اإلاؿلماث"،
في إقاعة إلى ػوحاث زالزت ههىت مؿُدُين أقُق أنهً اـخىلً ؤلاؾالم مً صون وحىص صلُل كاظق ـلى
صحت هظه اإلافلىماث .إال أن الكيىن جؼاًضث في قأن صحت الىكائق ـىضما اخخجؼث الىىِؿت اإلاهغٍت
ً
الؿُضاث في أماهً جابفت لها بفُضا ـً ؤلاـالم ،ولم حؿمذ لهً بالؽهىع وهً :وفاء كؿعىعين ووامُلُا
شحاجت وماعي ػوي ـبض هللا .هما ًجب ـضم إغفاٌ ؤلاصاهاث الضولُت التي نضعث ـً الفاجُيان وـضص مً
الحيىماث ألاوعوبُت وبفض حماـاث أكباط اإلاهجغ ،وإن وان الخهغٍذ ألاهثر خضة حاء ـلى لؿان بابا
الفاجُيان الظي ظالب بضغوعة جىفير الحماًت إلاؿُديي الكغق ).(2
) (2ـ أزاع هظا الخهغٍذ خفُؽت الحيىمت اإلاهغٍت وأؾفغ ـً جىجغ قضًض في الفالكاث مق الفاجُيان ُوسحبذ الؿفيرة اإلاهغٍت لضي الفاجُيان .هما أـلً قُش ألاػهغ حفلُم
الاحخماـاث الضوعٍت للجىت الحىاع بين ألاصًان مق الفاجُيان .إلاؼٍض مً الخفهُالث عاحق :اإلاىكق الفغبي لهُئت ؤلاطاـت البرًعاهُت" .مصر حضخذعي صفيرها لذى الفاجييان"،
 ،http://www.bbc.co.uk/arabic/middleeast/2011/01/110111_egypt_vatican_envoy.shtml .2011/1/11وحغٍضة ألاهغام ،شيخ ألازهر :خذًث بابا الفاجييان
عً اضطهاد املضلمين لألكباط غير صحيذhttp://gate.ahram.org.eg/News/34546.aspx .2011/1/22 ،
في خين خاولذ بفض حماـاث أكباط اإلاهجغ اؾدثماع هظه الحاصزت وهجحذ في ـلض حلؿت اؾخماؿ في اليىوغغؽ ألاميروي ـلى أمل جىكُق اإلاؼٍض مً الضغغ ـلى الحيىمت
اإلاهغٍت لخدؿين ؼغوف ألاكباط .اهؽغ :حغٍضة "الُىم الؿابق"" ،الىووغرش ألاميروي ٌعلذ حلضت اصخماع ملىاكشت كضاًا أكباط مصر".2011/1/17 ،
&http://www.youm7.com/News.asp?NewsID=338526
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أحواء اخخلان طائفي
لم جىً أحىاء الاخخلان العائفي غائبت ـً مهغ ظىاٌ الؿىىاث ألازيرة بل ؼلذ خاضغة ـلى
الضوام في اقدباواث وجؽاهغاث واتهاماث مخباصلت قهضتها مىاظم مسخلفت ،ألامغ الظي ّ
جدىٌ مفه الاخخلان
العائفي إلى "ـىف ظائفي" أوكق ضحاًا ـضة ) .(3وجلضع بفض الخدلُالث ما قهضجه مهغ مً خىاصر
ً
للفىف أو الخىجغ العائفي زالٌ الفامين ألازيرًً بما ال ًلل ـً  53خاصزاـ أي بمفضٌ خاصزين في ول قهغ
جلغٍبا ـ وكفذ في  17مدافؽت مً أنل  29مدافؽت مهغٍت ) .(4وٍمثل اؾتهضاف الىىائـ وصوع الفباصة
الىىؿ ألازعغ ،وإن وان ألاكل قُىـا بُنها ).(5
جؼامىذ هظه الىكائق مق ؼهىع اخخلان ظائفي متزاًض زالٌ الفام  2010بين كعاـاث واؾفت مً
اإلاؿلمين وألاكباط ،وان أبغػها ما ٌفغف بأػمت (الفىا-بِكىي) ،في إقاعة إلى السجاٌ الضًني والخهغٍداث
العائفُت التي أظللها ول مً ألاهبا بِكىي واإلافىغ ؤلاؾالمي مدمض ؾلُم الفىا .باإلضافت إلى غضب
الىىِؿت وكعاـاث واؾفت مً ألاكباط مً كغاع اإلادىمت ؤلاصاعٍت الفلُا بئلؼام البابا قىىصة إنضاع
جهغٍداث للمعللين اإلاؿُدُين الغاغبين في الؼواج مغة زاهُت ،وهي ألاػمت التي قهضث إظالق بفض
اإلادؿىبين ـلى الخُاع ؤلاؾالمي اإلافخضٌ اتهاماث للبابا بأهه حفل الىىِؿت صولت صازل الضولت ،وأهه حؿبب
ً
مىظ جىهِبه بعغٍغوا في ػعؿ مىار ظائفي في مهغ .هما قهضث البالص في نهاًت حكغًٍ الثاوي /هىفمبر ،2010
وكبل فترة وحيزة مً خاصزت ؤلاؾىىضعٍت ،أػمت أزغي ـغفذ باؾم "أخضار الفمغاهُت" ،اؾخسضمذ
الحيىمت زاللها الفىف اإلافغط ضض اإلاؿُدُين اإلاعالبين ببىاء هىِؿت في مدافؽت الجيزة ،ألامغ الظي أوصي
بازىين منهم وإنابت الفكغاث واـخلاٌ آزغًٍ) ،(6فضال ـً ؼهىع هدُجت الاهخساباث البرإلااهُت ألازيرة وهي
زالُـ ــت مً أي كبعي ما ضاـف الاخخلان) .(7ولفل هظه الؽغوف مجخمفت جفؿغ ؾبب الحضة في عصاث ففل
)(3

ـ للمؼٍض مً الخفهُالث ـً هظه ألاخضارً ،مىً مغاحفت الخلغٍغ الخالي" :العىف الطائفي في عامين .مارا خذث؟" ،مخاح ـلى:

 .http://www.eipr.org/report/2010/04/11/757هما جلضم اإلاىؽماث الضولُت اإلافىُت بدلىق ؤلاوؿان وخغٍت اإلافخلض والضًً مثل هُىمان عاًدـ ووحل واإلافىضُت
ً
ً
الؿامُت لحلىق ؤلاوؿان عنضا ممازال.
)(4

ـ اإلاباصعة اإلاهغٍت للحلىق الصخهُت" ،العىف الطائفي في عامين ...مارا خذث؟" ،اللاهغة :هِؿان /أبغٍل  .2010م .5

)(5

ـ املرحع الضابم ،م 6ـ .13

ً
)(6
ـ حغٍضة "الُىم الؿابق"" ،أصماء  261كبطيا اعخللوا في أخذاث العمراهيت"http://youm7.com/News.asp?NewsID=311947 .2011/2/ 12 ،
)(7

ـ Issandr El Amrani. Confronting Egypt’s Dangerous Decline. Project on Middle East Democracy. Policy Brief. November 15, 2010. P. 1.

اهؽغ هظلً :كعب الفغبي" ،ألاكباط والبدث عً جمثيل مىاصب" ،مخاح ـلى:
http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?c=ArticleA_C&cid=1172571373336&pagename=Zone -Arabic-News%2FNWALayout
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ّ
ألاكباط ،ألن الحاصر -ـلى بكاـخه -مثل الفغنت اإلاىاجُت للخىفِـ ـً غضبهم واإلاعالبت بما ًغون فُه
خلىكا ممىىـت ـليهم.

جأحيج الفخىت الطائفيت بين املصرٍين
في أـلاب أي خاصر ـىف ظائفي جبرػ ألاؾئلت ـً أؾباب الجغٍمت وصواففها ،وـً الخغيراث التي
ظغأث ـلى الىخضة في اإلاجخمق اإلاهغي الظي ًبضو أهه فكل في الحفاػ ـلى نُغت الخفاٌل الغاسخت ،وهي
جدلُم الىخضة ـبر الاـتراف بالخفضص وجلىِىه .وكض عهؼ ـضص مً ألاؾئلت ـلى صوع اللاصة الضًيُين في جأحُج
الفخىت بين اإلاهغٍين .وواهذ هىان كبل خاصزت ؤلاؾىىضعٍت ،أؾئلت خظعة ـً صوع الضولت ومؿؤولُتها ـما
خضر للمهغٍين حغاء غُاب الضًملغاظُت والعجؼ ـً جدلُم اإلاؿاواة وـضم اخترام خلىق ؤلاوؿان،
واختراف الحيىمت الىالم ـلى "اإلاىاظىت" مً صون أن ٌغضو لهظا الىالم نضي أبفض مً الخفضًل الضؾخىعي
ً
في ـام  ،2007الظي أضحذ اإلاىاظىت بمىحبه ماصة في الضؾخىع مق وكف الخىفُظ ،هؽغا إلى غُاب ؤلاعاصة
الؿُاؾُت الالػمت لخففُلها ).(8
وفُما ًلي بفض اإلاالخؽاث طاث الهلت بأوضاؿ ألاكباط في مهغ ،والتي جمثل أؾباب جفاكم
الاخخلان لضي ألاكباط في الفلىص ألازيرة ،والتي أصث إلى اهفجاع غضبهم بالكيل الظي ؼهغ للجمُق في
أـلاب خاصزت ؤلاؾىىضعٍت:
 -2في املجال الذًني :مق مغوع أهثر مً كغن وههف اللغن ـلى إنضاع الخضًىي ؾفُض في ـام 1855

ً
كغاعا بئلغاء الجؼٍت وفغض اإلاؿاواة اللاهىهُت بين اإلاؿلمين وألاكباط في مهغ ،إال أن اللغن الحاصي
والفكغًٍ ٌكهض غُاب ؤلاعاصة الؿُاؾُت في مفالجت مكىالث ألاكباط وجففُل كىاـض اإلاىاظىت واإلاؿاواة.
بل اؾخمغ الخمُيز ضض ألاكباط في مىدهم خم بىاء صوع الفباصة وجغمُمها بالكيل اإلاخاح لألغلبُت اإلاؿلمت.
ً
خُث ًؽل خم ألاكباط في بىاء هىائؿهم وجغمُمها مغهىها بما ٌفغف بالخغ الهماًىوي الهاصع في الفهض

) (8ـ اهؽغ ـلى ؾبُل اإلاثاٌ جهغٍذ عئِـ لجىت الخضامً اللبعي ألاميروي في هظا الخهىم ،ـلىhttp://youm7.com/News.asp?NewsID=331157 :
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الفثماوي .وكض آلذ فُما بفض نالخُاث "الباب الفالي" إلى عئِـ الجمهىعٍت .ولم ًسفف مً وظأة ألامغ هلل
بفض جلً الهالخُاث إلى اإلادافؽين .وفىق طلً ججاهل البرإلاان الظي حؿُعغ ـلُه أغلبُت واسحت مً
الحؼب الىظني الحاهم ،مىاككت مكغوؿ اللاهىن اإلاىخض لبىاء صوع الفباصة ،وإبلاءه خبِـ ألاصعاج ـلى
الغغم مً معالبت ألاكباط ومىؽماث خلىق ؤلاوؿان وـضص واؾق مً اإلاثلفين بؿغـت إكغاع هظا
اللاهىن) .(9وال ٌكفغ ألاكباط بأنهم ًخمخفىن بدغٍت الفلُضة في مهغ ،لِـ بؿبب ـضم كضعتهم ـلى حكُِض
الىىائـ وفلا لإلحغاءاث هفؿها التي ًدؽى بها اإلاؿلمىن فدؿب ،بل ألن كعاـاث واؾفت بُنهم ناعث
ّ
بالخدىٌ مً أي صًً إلى ؤلاؾالم ،في خين جهضع
حفبر ـً حفغض ألاكباط للخمُيز الضًني في ؼل صولت حؿمذ
ً
أخياما كضائُت ّ
ججغم أو جمىق طلً الخدىٌ أو جدىٌ صون الفىـ ).(10
ً
 -1في املجال الثلافي :مق أن هثيرا مً الفلهاء واإلافىغًٍ ؤلاؾالمُين كضمىا إؾهاماث ـضة في
مؿألت اإلاىاظىت ووضق غير اإلاؿلمين ،وال ؾُما مً أهل الىخاب ،اهخهى بفضهم إلى أن ال مىاوق فلهُت
جدىٌ صون جىلي ألاكباط الىؼائف الفامت والىالًت الىبري ،أي عئاؾت الضولت .إال أن غُاب ؤلاعاصة الؿُاؾُت
ً
خاٌ صون جبني هظا الخىحه اإلاىفخذ في الخعاب الضًني .فما ػاٌ هثير مً اإلاؿاحض ًبث ـبر مىابغه زعبا
صًيُت ّ
جىفغ ألاكباط ،وجؼصعي اإلاؿُدُت ،ألامغ الظي ًجفل الىلاف في ألامىع الضًيُت ؾاخت للسجاالث
واإلاكاخىاث ال لخفؼٍؼ أوانغ الخىانل وجعىٍغ الفالكاث اإلاجخمفُت البىاءة ) .(11وفي اإلالابل ،فئن جهاـض
وكاط حماـاث ألاكباط في اإلاهجغ واػصًاص صوعهم ًتروان قفىعا باالؾخلىاء بالخاعج لضي ألاغلبُت اإلاؿلمت،
ألامغ الظي ًثير خفُؽتها ضض ألاكباط ).(12
)(9

ـ صوٍدل فُله" ،كاهون بىاء الىىائط صيف على ركاب ألاكباط" .http://www.dw-world.de/dw/article/0,,6262869,00.html .2011/2/12 ،اهؽغ أًضا :الكبىت

الفغبُت إلافلىماث خلىق ؤلاوؿان" ،كاهون موخذ لبىاء دور العبادة ...متى؟ وملارا؟" .http://www.anhri.net/egypt/ecshr/2009/pr0328.shtml .2011/2/12 ،هما ال
ًىحض إخهاء ـام مخضاوٌ ـً ـضص الىىائـ اإلاىحىصة في مهغ ،وإن واهذ كض جىافغث بفض الخلضًغاث ألازغي ومنها ـلى ؾبُل اإلاثاٌ:
. http://www.facebook.com/topic.php?uid=156535669943&topic=14275 http://www.horytna.net/Articles/Details.aspx?AID=598
)(10

 ،للمؼٍضً ،مىً مغاحفت جلغٍغ الخاعحُت ألاميرهُت ـً الحغٍاث الضًيُت في الفالم  ،2010مخاح ـلىhttp://www.state.gov/g/drl/rls/irf/2010/148817.htm :؛

وهظلً الخلغٍغ عبق الؿىىي في قأن خغٍت الضًً واإلافخلض في مهغ (أهخىبغ  -صٌؿمبر  )2009الهاصع ـً اإلاباصعة اإلاهغٍت للحلىق الصخهُت ،ومخاح ـلى:
http://www.eipr.org/report/2010/01/01/511
)(11

ـ ؾمير مغكـ" ،السجاٌ الضًني اهخهاع لثلافت «هفي آلازغ» ـلى «الحُاة اإلاكترهت» ،حغٍضة "اإلاهغي الُىم".2009/12/15 ،
http://www.almasry-alyoum.com/article2.aspx?ArticleID=236712

)(12

ـ مً بين اإلاىؽماث ألابغػ في هظا الؿُاق :مىؽمت ألاكباط ألاميرهُين ( )/http://www.amcoptic.comوألاكباط ألاخغاع،

) http://english.freecopts.net/english//index.php?option=com_frontpage&Itemid=1
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ً
اؾخعاؿ الخُاع ؤلاؾالمي الؿلفي أن ّ
ٌسجل في الفلىص ألازيرة اهدكاعا واؾق الىعاق في مهغ .وٍدغم
عمىػ هظا الخُاع ـلى اؾخضـاء آعاء فلهُت كضًمت جدغ مً قأن ألاكباطّ ،
وجىغؽ الخمُيز ضضهم ،بل إن
بفض عمىػ هظا الخُاع ًبثىن في زعبهم الضًيُت ما ًمىً ونفه بالىغاهُت ضض ألاكباط ،وهى ما ًثير
طـغهم ،وٍؼعؿ بظوع الخفهب والخعغف والعائفُت في اإلاجخمق .وفي ؼل غُاب مىكف عاصؿ للضولت
ً
واإلاؤؾؿت الضًيُت الغؾمُت ضض هظا الخُاع التي جدؿامذ مفه لهمخه الؿُاس ي ،فئن هثيرا مً ألاكباط
جترسخ لضيهم فىغة أن ؤلاؾالم هفؿه ًىانب غير اإلاؿلمين الفضاء ) .(13وٍؽهغ ؤلاخؿاؽ بالغبن لضي
ألاكباط ـىض جلىٍم وؾائل ؤلاـالم الغؾمُت التي جبضو أنها مىحهت في ألاؾاؽ إلى ألاغلبُت اإلاؿلمت في هثير
ً
ً
اخخفاء زانا بجمُق اإلاىاؾباث الضًيُت ؤلاؾالمُت ،بِىما جلخهغ
مً البرامج وألاـماٌ الضعامُت ،وهي جؽهغ
حغعُت ؤلاـالم لالخخفاالث الضًيُت اللبعُت ـلى هلل كضاؽ ـُض اإلاُالص.
 -3في املجال الضياس ي :جخجاهل الضولت ظىاٌ الىكذ وحىص جىجغاث ظائفُت ،بل جىىغ وحىص البفض
العائفي في خىاصر ـىف طاث نبغت ظائفُت واضحت .هما حؿدبفض الؿبل والحلىٌ اللاهىهُت في مفالجت
هظه الخىجغاث ،وجفضل الاـخماص ـلى ألاحهؼة ألامىُت ومجالـ الهلح الفغفُت بضال مً جففُل اللاهىن .وكض
ً
ً
أزبدذ هظه اإلالاعبت فكال طعَفا بغػ بجالء في حؿاعؿ وجيرة الفىف العائفي في مهغ زالٌ الؿىىاث ألازيرة.
ً
ًضاف إلى طلً أن الحؼب الحاهم لم ًُبض اهخماما بترقُذ ألاكباط ـلى كىائمه في الاهخساباث
الفامت .بل إن ؾُاؾت الحيىمت والحؼب الحاهم ججاه ألاكباط هغؾذ اوفؼالهم ـً الحُاة الؿُاؾُت،
واهخفى كاصة الحؼب في اإلاىاؾم الاهخسابُت بؼٍاعة البابا قىىصة للحهىٌ ـلى صـمه وـلى جهغٍداجه التي
ً
جدث ألاكباط ـلى الخهىٍذ إلاغقحي الحؼب .وهى ألامغ الظي حفل الىىِؿت وؾُعا بين ألاكباط والضولت
التي حفاملهم هأكلُت .وبضال مً مساظبتهم هجؼء مً حمىؿ الكفب فئنها جخىحه إلى ممثلهم
الضًني/الؿُاس ي ،وهى ما ًثير خفُؽت اإلاؿلمين هظلً ألنهم ًغون في طلً هىـا مً اإلافاملت الخفضُلُت التي

وألاكباط اإلاخدضون.)/http://www.coptsunited.com( ،
)(13

ـ ـمغ ـاقىع " ،ألاكباط وإلاخوان والضلفيون والاصدبذادًون :جفجير إلاصىىذرٍت وأزمت مصر التي لم جدل" ،وكغة "ؤلانالح الفغبي".2011/1/ 12 ،
http://www.carnegieendowment.org/arb/?fa=show&lang=ar&article= 42286
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ًلضمها الحؼب الحاهم لألكباط ـلى خؿاب ألاغلبُت اإلاؿلمت ) .(14وكض وان ألاكباط عاضين لؿىىاث بأن
ً
جيىن الىىِؿت ممثلهم واإلاخدضر باؾمهم أمام الحيىمت وعمىػ الضولت ،إًماها منهم بدىمت البابا وبلضعجه
ـلى الخفاظي مق الضولت والحهىٌ ـلى مياؾب لألكباط ،وهى ما وافم هىي الىؽام الؿُاس ي وىهه ًؤمً
له هخلت مً الخأًُض مــً صون

ً
جيلفت ؾُاؾُت هبيرة ) .(15وهظلً اـخلاصا منهم بأن الىؽام الحاهم الحالي ًدميهم مً جُاعاث ؤلاؾالم
الؿُاس ي ) .(16لىً ،في آلاوهت ألازيرة ،اهدكف الفضًض منهم أن هظا الىؽام لم ّ
ًؤمً لهم الحماًت التي
ًيخؽغونها ،هما أن الىؾاظت لم ججفلهم ًخمخفىن بدلىق اإلاىاظىت واإلاؿاواة اللاهىهُت ،ولفل هظا ما ًفؿغ
هُف أن الاخخجاحاث ألازيرة قهضث زغوحهم ،ألوٌ مغة ،إلى الكاعؿ ليهخفىا ضض عمىػ الضولت مً صون

اهخؽاع الحهىٌ ـلى ضىء أزضغ مً الىىِؿت ).(17
 -4في املجال الاحخماعيً :ؽهغ الخمُيز ضض ألاكباط في مىاهج الخفلُم) (18التي أؾلعذ جضعَـ
الحلبت اللبعُت مً مىاهج الخاعٍش اإلاهغي .وَؿخاء هثير مً ألاكباط مما ٌفخبروهه إهغاها للعلبت ألاكباط
ـلى خفؾ كضع ه بير مً الىهىم اللغآهُت وألاخاصًث الىبىٍت في مىاهج اللغت الفغبُت .وفي خين حغُب
ألاؾماء اللبعُت ـً هثير مً اإلاىانب الفلُا في الجامفاث اإلاهغٍت ،فئن بفض ألاكباط ٌفبرون ـً
اؾدُائهم مً خغمان ألاكباط الالخداق بجامفت ألاػهغ التي جدهل ـلى هفلاتها مً صافعي الضغائب ).(19
ً
)(14
ـ مدمض خؿىين هُيل" ،عً املضلمين وألاكباط" ،حغٍضة "الكغوق"http://shorouknews.com/ContentData.aspx?ID=304520 .2010/9/ 29 ،؛ واهؽغ أًضا:
هغٍمت هماٌ" ،الحؼب الىظني واؾخسضام ألاكباط" ،حرٍذة "املصري اليوم"http://www.almasry- .2011/2/12 ،
alyoum.com/article2.aspx?ArticleID=277628&IssueID=1958
)(15

ـ اإلاىاكف الؿُاؾُت للىىِؿت واضحت ونغٍدت ،فهي لم جماوق في جأًُض حماٌ مباعن لُسلف أباه في الؿلعت؛ هما صـذ قفبها إلى ـضم الخغوج في جؽاهغاث الخامـ

والفكغًٍ مً واهىن الثاويً/ىاًغ (وهى اإلاىكف الظي حغير فُما بفض ،هما لم ًجض آطاها ناغُت لضي هثير مً ألاكباط الظًً واهىا خاضغًٍ في الثىعة بلىة) .إلاؼٍض مً
الخفهُالث عاحق :كىاة "الفغبُت"" ،البطرٍرهيت اللبطيت حعلً جأًيذ حمال مبارن إرا جرشح الهخخاباث الرئاصت".2008 /9/21 ،
http://www.alarabiya.net/articles/2008/09/21/56997.html؛ و "الُىم الؿابق" ،الياجضعائُت جىاحهه "ًىم الغضب" بـ "إحاػاث عؾمُت" ليافت مىؼفيها.2011/1/25 ،
http://www.youm7.com/News.asp?NewsID=343463
)(16

ـ ـمغ ـاقىع ،مغحق ؾابم.
ً
)(17
ـ اهؽغ مثال :إصاباث في مظاهراث لألكباط بمصر ،2011/1/3 ،فيhttp://www.aljazeera.net/NR/exeres/419DF716 -129D-4431-92E2-21F242E9F992.htm :
)(18

ـ اهؽغ :هماٌ مغُث" ،الخفلُم فى مهغ بين خضىع العائفُت وغُاب اإلاىاظىت" ،عواق ـغبي ،مغهؼ اللاهغة لضعاؾاث خلىق ؤلاوؿان ،الفضص .2010 ،54
ً
)(19
ـ ممذوح هخلت" :أطالب بذخول ألاكباط حامعت ألازهر إرصاءا ملبذأ املواطىت" ،في.http://www.copts-united.com/article.php?I=411&A=16499 :
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 -5في املجال الاكخصادي :إن جغاحق الضولت ـً صوعها الاحخماعي حغاء الخىحه هدى الخصخهت،
وحغاء قغوط الجهاث اإلااهدت الضولُت اللاضُت بالحض مً صوع الضولت ،أصي إلى همى صوع اإلاؤؾؿاث الضًيُت
مثل اإلاؿاحض والىىائـ وحمفُاث الغـاًت الاحخماـُت طاث الهبغت الضًيُت ،ألامغ الظي ؾاهم في جلىٍض
الكفىع باالهخماء الىظني ،وأفسح في اإلاجاٌ أمام جأؾِـ صوائغ لالهخماء ما صون اللىمي حفخمض ـلى عوابغ
الضًً،وهى ما ٌفمم الكفىع باالزخالف ـً آلازغ ،وٍلىض الحافؼ للبدث ـً أعضُت مكترهت للخفاٌل
).(20

اصخيخاج
إن هظا الغنض ال ٌفني في أي خاٌ مً ألاخىاٌ أن ألاكباط ٌفِكىن هجماـت مفؼولت صازل اإلاجخمق،
أو أن همىمهم ال جخلاظق مق همىم بلُت اإلاهغٍين .ولىً ؤلاصـاء هظلً بأنهم ال ًسخلفىن ـً ألاغلبُت،
وبالخالي فال مكىالث زانت بهم ،ال ًسلى مً الصحت هظلً ،ألامغ الظي ٌؿخضعي اؾخنهاض همت الضولت
للىفاء بخعلفاث اإلاهغٍين حمُفا ومً بُنهم ألاكباط .وكض جسلهذ الضولت للخى مً هؽام وان مً بين آفاجه
إهياع وحىص اإلاكىالث والاؾخسفاف وكهغ الىؽغ والخسلي ـً مؿؤولُاجه ججاه الىظً واإلاىاظىين).(21
والفغنت آلان مىاجُت ،بفض الفخذ الظي جدلم في  ،2011/2/11لخأؾِـ صًملغاظُت خلُلُت ـماصها
ً
جىخُض الفىانغ الثلافُت اإلاخىىـت ونهغها ،ومىاحهت مىحاث الخعغف واإلاغاالة ،ما ًلف خائال صون ججضص
خىاصر الفتن والفىف العائفي ،أمال في اؾخفاصة الىخضة الىظىُت ما فازغ اإلاهغٍىن بغؾىزها.

)(20
ـ أهضعٍه عٍمىن"،الخعامل مق ألاكباط هأكلُت ؾاـض ـلى اوسحابهم مً الحُاة الؿُاؾُت" ،حرٍذة املصري اليومhttp://www.almasry- .2007/6/10 ،

alyoum.com/article2.aspx?ArticleID=64135&IssueID=701
)(21
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ـ اإلاباصعة اإلاهغٍت للحلىق الصخهُت" ،الفىف العائفي في ـامين" ،مرحع صابم ،م .14

