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 اعتذار للقارئ
 

نظرا الستحاله طباعه الكتاب فى مصر بالصوره الالئقه ونظرا لمطارده مباحث امن الدوله لجميع المطابع لم 
اليماننا ان المهم وصول الخبر واعالن الحقيقه ولعل وعسى ان .. نجد حال اال ان نطبعه بتلك الصوره البدائيه 
واليكم صوره الكتاب باللغه ... تاب فى بلدنا وان نناقش آل ما جاء فيه يسمح لنا المسؤلين فى مصر ان نطبع الك

 ... حيث تم توزيعه للعالم اجمع .. االنجليزيه 
 
 

 



  شكر خاص للهيئات االتيه
  

  التى تبرعت لهذا العملتشكر منظمه مسيحى الشرق االوسط المنظمات والهيئات االتيه 
  

  االستاذ عزت اندراوس              مؤلف الموسوعه القبطيه
  

 ICUالدآتور منير داود                     رئيس هيئه 
  

  ئه القبطيه الكنديهالدآتور سليم نجيب                   رئيس الهي
  

  االستاذ ميالد اسكندر                 رئيس الهيئه القبطيه االمريكيه 
  

  االستاذ منير بشاى                    رئيس جمعيه اقباط آاليفورنيا
  

  سامى عطوان                 صاحب جريده صوت المهاجراالستاذ 
  

  آما نشكر آل من تبرع من االفراد سواء بعمل ومجهود او تبرع مالى 
 



 مقدمه
عنيت منظمه مسيحى الشرق االوسط منذ نشأتها على محاوله حصول 

  فى  عليهاالمنصوص على حقوقهم االدميه  اوسطين المسيحيين الشرق
دستور االمم المتحده وآانت دائما تصدم تلك الحقوق بل االمانى بصخره 

الشريعه االسالميه وآانت مطالب المسيحيين تتسم بالبساطه لدرجه اندهاش 
فلم نطالب بالحكم ولم نطالب بأمتيازات بل آانت آل مطالبنا .. العالم منها 

تتلخص فى امرين وهما المساواه بين طوائف الشعب فى آل شئ واال يكون 
التمييز على اساس دينى او طائفى واالمر الثانى ان يكون الدستور الذى 

ال القانون يحكم الشعب هو دستور علمانى وليس دينى يقوم على آتابته رج
وآانت مصر دائما فى مقدمه تلك البالد حيث .. والعلم وليس رجال الدين 

  تتمتع ببعض الخصائص الغير متوافره فى البالد االخرى اال وهى 
الكثافه السكانيه لمصر حتى بالنسبه لالقباط  الذى يتجاوز عددهم عدد آل          -

  مسيحى الشرق مجتمعين 
  م فى مصر وتأثره بالوهابيه المتطرفهاصوليه االسال         -
خروج آل الحرآات االسالميه المتطرفه من مصر مثل تنظيم االخوان          -

يضم بين جوانبه المسلمين والجهاد والجماعه االسالميه وحتى تنظيم القاعده 
  العديد من المصرين اهمهم ايمن الظواهرى العقل المفكر للتنظيم 

 وخصوصا ه ورجال الشرطه للجماعات االسالميه المتطرفهحمايه الحكوم         -
 فى حاالت االسلمه االجباريه او جرائم خطف القاصرات

 تزايد حاالت االعتداء على مسيحى مصر بشكل ال يمكن السكوت عليه          -
 عضو من جماعه االخوان المحظوره فى داخل اآبر ٨٠وجود اآثر من          -

  سلطه تشريعيه فى مصر
التطرف االعالمى والتعليمى الذى يخلق جيل جديد مشبع بالكراهيه لغير -

  المسلم 
 العالم فكرة عن ليكونولذلك آان هذا الكتاب عن مصر ومايحدث بداخلها 

 مان والحمايه فى القرن الواحد وعشرونلال يفتقد شعب 
  

ان هذا الكتاب ماهو اال صرخه استغاثه للعالم الحر بكل طوائفه حتى 
نطالبه بالتدخل الفورى النقاذ ابرياء سلبت حقوقهم .. سلميه المتعقلين م

ونحن على ثقه .. المشروعه وحرموا حتى من ابسط االشياء وهى االمان 
بعد ان تقرأ هذا الكتاب انك ستكون فكره عما يحدث فى مصر وان ضمير 

اى انسان حر لن يسمح له بالسكوت على جرائم تحدث يوميا البرياء آل 
  ... ذنبهم انهم يدينون بديانه غير االسالم 



ونحن نشكر آل من ساهم فى اخراج هذا الكتاب سواء بجمع المعلومات او 
 الذى امدنا بالعديد من اسو اخص بالشكر االخ عزت اندرآمابالترجمه 

آما نشكر آل من ساعد ماديا فى تكاليف هذا الكتاب واخص .. المعلومات 
  .ود بالشكر الدآتور منير دا

نرجوا من اهللا ان يحرك هذا الكتاب مشاعر العالم آله النقاذ هذا الشعب 
  شعب مصر... العظيم 

  
  نادر 

  رئيس هيئه مسيحى الشرق االوسط
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 الباب األول
 دمةــــــمق

 من هم األقباط

 
بط  ة ق يآلم ظ ه ن لف رة م ورة مختص وس  ص ىAegyptosايجيبت ل وه ة أط ,  لفظ

ا  –حت  .رعونيةالبيزنطيين على أهل مصر مأخوذة من العبارة الفوهو اح   – آ  -Het بت
Ke – path ا   - آا-  أو ها اح  ) روح (  بتاح أو بيت آ د    , بت  في  فرعوني وهو اسم لمعب

 . آانت عاصمة مصر القديمة التي) ممفيس ( مدينة منف 

ارة         اإلغريقوقد حور    و     هي "  ومن بعدهم البيزنطيين نطق هذه العب م أضافوا   "  جى بن ث
ة األسماء   إلى لغتهم ويضاف حرف السين دائما فيحرف السين وهو يساوى الضمة      نهاي

ذي رور ال ور بم زمن تط م ,ال أطلقوا أس تس "  ف وس أو ايجي" هيجيب ة " بت ول العالم ويق
دآتور  يال د"  1حواس زاه اء أوأعتق انيين قن العلم م  اليون موا اس وسد س  لمصر ايجيبت

ى وهو أسم ينسب    "  أجبى" من أسم  االشتقاق وذلك الحتمال  اء  إل ي  الم ى  أو األزل ل  إل  الني
ة    في Egypt آلمة   جاءت ومنها" والفيضان ة  اللغ اقي  ى وف  اإلنجليزي ة     ب  اللغات األوروبي

ة مث ية ل اللغ ى  , Egypt  ,Lالفرنس ةوف ة   , EGITTO  ,L  اإليطالي ى األلماني وف
AEGYPTE    وعة ول موس دياوتق بط   " :ويكيبي ة ق ة العربي يالكلم ة  ه ب للكلم  تعري

اني  االسم , أيكيتوس  من , مصري تعنى   التي اليونانية أيكيتيوس    من, آيتياسالقبطية    اليون
 " يكون آمت ، ربمالمصر من أسم مصري قديم لمصر، المشتق

م              قبطي ةوآلم دما آانت مصر تحت الحك ذه , البيزنطي  شاعت عن ا      وه ة م ال إ هي  الكلم
د , مصريترادف لكلمة    ذين                 وق ى المصريين المسيحيين ال ة خاصة عل ذه الكلم  أطلقت ه

, المسيحيين وهم المصريين    )  الوجه القبلي  أي(  حتى جنوب مصر     يقطنون منطقة الجيزة  
ة المصرية                  يستخدم هذا ا   آما ة من مراحل اللغ ى أخر مرحل ة عل ة  " للفظ للدالل  ".القبطي

ارة      ن والعم ى الف ا عل ق أيض ه يطل ا أن يآم ر   الت ول مص ع دخ رت م ي ظه ر ف  العص
 .المسيحي

 
 
 
 
 
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الم ف        الدآتور) 1(  ر           العالمة زاهي حواس اشهر ع الم وهو رجل خبي ى مستوى الع ار المصرية عل ال  –ي اآلث  مق

 43468 العدد 130م السنة 10/12/2005للدآتور زاهي حواس في جريدة األخبار القاهرية الصادرة بتاريخ 
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 األولالفصل 

 اريخيةــ تراماو بان
 م .ق 30م ــ . ق330 من :البطلميةة الفتر

دة      ة مصر لع م الفراعن د أن حك ل    من أالفبع اريخالسنوات قب مصر استعمار   مت , الت
ة        ى الثقاف ذآر عل أثيرا ي وا ت م غزا   .المصرية بواسطة العرب والفرس ولكنهم لم يترآ  ث

كندر ر مصر اإلس ي األآب نة ف ة .ق 332 س كندريةم وأسس مدين راز اإلس ى الط  عل
  .اإلغريقي

ى             دونيون البطالسة سيطرتهم عل م المق د أحك م اإلس        هذا وق د حك بالد بع ر كندر   ال . األآب
انيين        نأستوط , حكمهم من    عاما 300وفى خالل    ر من اليون ة    في  آثي اإلسكندرية   مدين

ي ز انتعشت الت عاع آمرآ ة إش ة للثقاف فة, الهيليني ون ,الفلس ارة الفن ان .والتج ا آ  وبينم
ام               ان للمصريين دور ه ة آ ة الحاآم د         في اليونانيين هم الطبق ون وق ة والفن اة العام  الحي

  .ذلك الرومانيين شجع الحكام

 م .ب 395 -م .ق 30 من :الرومانية براطوريةاإلم
ان مصر سنة     الحكم البطلمى في  اقتصاديآان لمصر استقالل   ولكن عندما غزا الروم

م          تم الحد .م.ق 30 ة وت ة روماني ان أن مصر مقاطع ن الروم ذا االستقالل إذ أعل  من ه
 وقد آانت هذه الكوارث     . عليها  الزراعية وفرض الضرائب   التهااالستيالء على محصو  

ببا اش االقتصادية س ادة  إلنع د المصريين وزي ة عن اة الروحي د إ الحي اة بع انهم بالحي يم
 .القدم عرفته مصر منذ دينيآمفهوم " البعث " الموت 

د   .المسيحية القرنين الثالث والرابع وعلى األخص       فياضطهاد الرومان عدة ديانات       وق
ي  ق وقد بدأ التقويم ال    ,المسيحيون القاه   الذي ضطهادوة اال آان عهد دقلديانوس هو ذر     طب

ي ره  ف ة عص هداء  "  بداي ر الش ة عص نة   " بداي ديانوس س ولى دقل د ت د .م 284وق  وق
رت نة  اعتب ذه الس نة  ه ويم   1س ب التق ى حس هداء عل ي للش ا .القبط ي وربم د :البيزنط

ين                ان يظن بوجود تعارض ب ين     الرومان للمسيحية بسبب سوء فهم حيث آ  القيصر وب
ة ة     الديان ون مناصب قيادي انوا يتول اط آ ة أن األقب يحية وخاص ي المس ى  ف ة وف  الدول
  .الجيش

 م  641ــ 395  :البيزنطيالعصر 
م بواسطة مرسوم   313 سنة   في المسيحيين   االضطهاد ضد  قسطنطين   اإلمبراطورأنهى  
د    .  تبنى مصالحة دينية واسعة    الذين  ميال ى   وفيما بع ة     راإلمبراطو تبن  قسطنطين الديان

 . لدولة ولإلمبراطورالمسيحية آديانة رسمية ل
ة    ع آانت الكنيسة غاي رن الراب يوفى منتصف الق دوين في  التنظيم ف م ت ا ت  مصر آم

 المستعملة   هي وآانت األحرف اليونانية     .القبطيةلغة  لالكتاب المقدس وآتب القراءات با    
 .المصريةحرف من اللغة  بعض األإلى باإلضافة تدوين اللغة القبطية في

يم        ذي وتعتمد الكنيسة القبطية على التعل م    ال ارمرقس       م  استالمه  ت ديس م , الرسول ن الق
 .قليلة بعد صلب رب المجد يسوع المسيح وقيامته بسنوات ,األربعة احد األنجليين ووه
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ارمرقس       خالل نصف قرن     في مصر   في المسيحية   انتشرت وقد   ديس م منذ وصول الق
ا بوسط مصر    في وقد عثر على نسخة من العهد الجديد    اإلسكندرية إلىالرسول    البهنس

ل  آما تم العثور على أجزاء من  .م 200 سنة إلىخها يويرجع تار  حسب البشير   اإلنجي
ى النصف       مصر    صعيد    في غة القبطية   ليوحنا مكتوبة بال   ا إل األول من    ويرجع تاريخه

 .الميالدي الثانيالقرن 
ديم  العهد   فيت موضع نبؤات آثيرة     والكنيسة القبطية آان   ا أن مصر ذآرت         .الق  في  آم

ة المقدسة       نالكتاب المقدس مرات آثيرة آما أ      ى ضافة   إها استقبلت العائل ر من      إل  أن آثي
ؤة    .إليهاهبوا   العهد القديم قد ذ    فياألنبياء ورجال اهللا     ا النب ول  19:19 أشعياء  في  أم  فتق

 ".مها و للرب عند تخوعهودرض مصر  وسط أفي ذلك اليوم يكون مذبح للرب في"
ويتهم    ة  وقد حافظ األقباط بكل القوة على ه ة والعرقي الم  في  الديني ا أن  .المسيحي  الع  آم

ار اط ت قخ يلألقب ي عري ى ف اظ عل دة الحف ة .العقي ع نيقي ا مجم ذي أم ل ال ه آ رف ب  تعت
ا وبطر   الرسول الكنائس فكان بطله هو القديس أثناسيوس        ر  باب م    ر اإلسكندرية ك  ي  46ق

 آما أن العائلة المقدسة قصدت مصر وقت الهروب من    .م373 –م 327  الفترة منفي
 11:1 هو  "ابنيمن مصر دعوت "  القائل بالنبي يتم ما قيل من الرب لكيهيرودس 

دموا  دع والهرطقاتا لكل الب المسيحية فمنذ البداية تصدو    إلىقدم األقباط الكثير     أالف  فق
رن   في  اللغة القبطية    إلىما الكتاب المقدس فقد تم ترجمته        والدراسات ضدها أ   الكتب  الق
اني يالدي الث ى  .الم احف عل ة والمت ات العالمي وى المكتب ب أالف وتحت ن الكت ع م  القط

 .القبطية 
م آانت أهم 190 سنة   ففي .العالم في أقدم مؤسسة علمية     هي اإلسكندريةوتعتبر مدرسة   

 هذه المدرسة الكثير من اآلباء في وقد تتلمذ .يحيةالمس العلوم في العالم  فيمدرسة دينية   
ل                الم مث اع الع دس , أثناسيوس األساقفة وعلماء المسيحية من شتى بق ديمو , أآليمن  سدي

ة راسات الكتابية   د يعتبر أبو ال   الذيوأوريجانوس   الضرير د    ,المقارن  مدرسة   اهتمت  وق
كندرية وم   اإلس يات والعل ل الرياض رى مث وم األخ دريس العل وما بت ة والعل  لفيزيائي

د   .الدينية العلوم  إلى إضافة ةاإلنساني ة فق دأت  أما نظرية الدراسة باألسئلة واألجوب  في  ب
راع  في قرنا   15 ب " يريل"  سبقت   التيهذه المدرسة    ي       اخت ارزة لتعل ة الب ة للكتاب م  تقني

 . المكفوفين أيام ديديموس الضرير
 وقد ظهرت الرهبنة ,األوائلسة القبطية  يد آباء الكنيى مصر عل فيالرهبنة أيضا ولدت    

نين ي الس ث ف رن الثال ن الق رة م يالدي األخي ي وازدهرت الم رن ف ع الق ر .الراب  ويعتب
 .مصر من صعيد قبطي و وه,آله العالم في نالكبير أبو الرهبا  طونيوس  القديس األنبا أن  
وال  ا ب ا األنب ـأم ي أول راهب ـ الم ف ـ الع و أيضا ـ ة.قبطي فه ى نهاي رن الر وف ع  الق اب

  .األديرة المصرية بمئات من البراري امتألت ميالديال
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 الفصل الثاني
 مصر قبل الغزو العربي

د ذآر ع          نوم , روماآانت مصر مخزن غالل      دها بيزنطة وق ن    ن بع  عاص  ال عمرو ب
الد العرب ووادي    , الذي قاد الحملة العربية إلى مصر      أنة آان يقود قوافل التجارة بين ب

ه في غزو                 ل ,النيل أذن ل ن الخطاب أن ي ة عمر ب ى الخليف ن العاص عل ح عمرو ب ذا أل
رتين   .مصر  ذين استطاعوا غزو مصر م ي   ,  خاصة أن الفرس ال رهم العرب ف د قه ق

 . م636موقعة القادسية في سنة 

  لمصرالعربيالغزو 
 وحين عرض     ,أشهر  بلغت بابليون وحاصرته لمدة سبعة        حتى ربيةالعتقدمت الجيوش   

ى رب  العل اوضع ا,التف رو  آ نكم إال ( ن رد عم ا وبي يس بينن ال  ل دى خص ليم أح  تس
  ):ثالث

  .علينا لكم مالنا وعليكم ما  وآانإخواننافكنتم  ,اإلسالم في دخلتم إما -1
 رون  فالجزية عن يد وأنتم صاغأبيتمن إو -2
  .وبينكم القتال حتى يحكم اهللا بيننا إما -3

 2اإلسكندريةحريق مكتبة 

ام ا د ق روالعرلقائ ي عم ة  ب رق مكتب اص بح ن الع كندرية  ب ة بتصراإلس ن الخليف يح م
إذا وأما ما ذآرت من أمر الكتب        "  رد الخليفة عليه     ثحي, الخطابعمرو بن    ا     ف ان م  آ

ا    وإذا فال حاجة لنا به   ,)القرآن  (  آتاب اهللا    فيجاء بها يوافق ما جاء       ه فال أرب لن  خالف
 ".فيه وأحرقها 

ر رو بح أمر عم بق ف ات تفوزع, الكت ى حمام كندرية عل ا اإلس د به ة لتوق            العام
  .أشهرلمدة ستة  فكانوا يوقدون منها ,)تستخدم آوقود ( 

 3؟ العربيآم آان عدد القبط وقت الفتح 
ة  دافعي يقدر   بط ا( الجزي دخلوا        لق ن ي ذين ل ى من ستة      ) اإلسالم  في  ال ين     إل ة مالي  ثماني
  .نسمة

 ط  العرب وثروات القب
ن العاص         ن الخطاب وعمرو ب ة عمرو ب  بعق , تشهد المكاتبات التي دارت بين الخليف

روم من                         , غزو مصر   ه ال ان يجيب ذي آ در ال ة نفس الق د جباي ان يري ة آ ى أن الخليف عل
ائال         , 4مصر درت           " وقد أرهب عمرو بن العاص األقباط ق ده فق زا عن ي آن أن من آتمن

ى نقص في         ,  في أسالم آثير من األقباط     لذا آانت الجزية سببا   , "عليه قتلته    ا أدى إل مم
اط             , خزينة الدولة  ى من تبقى من األقب ة عل دار الجزي مما حدا بالخلفاء إلى مضاعفة مق
 . على دينه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 أبو الفرج ابن العبري" لمختصر تاريخ الدو"عبد اللطيف البغدادي " أخبار مصر") 2(
 19ستانلي لينبول ص " تاريخ مصر العصور الوسطي") 3(
 ابن الحكم" فتوح مصر وأخبارها ")4(
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وخي        د التن ن زي ام أسامة ب ولى خراج  آما ق ك     في  مصر   مت د المل ن عب ليمان ب           زمن س
 . وجبى الجزية من الرهبان, )م 714ــ709(

  اليةمة األقباط لسياسة العرب الممقاو
ا               دون فيه وا مقي ى أخذ    , أضطر بعض األقباط أن يهربوا إلى مناطق أخرى أنه تحول حت

 .وأمروا أال يأوي أحد غريبا في الكنائس, الوالة يوسمون الغرباء على أيديهم وجباههم
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 الفصل الثالث
  القبطيةالثوراتالممارسات القمعية و

 5الخالفة االسالميةممارسات القمعية لحكومة ال
 " سالما اجبروا المصريين على اعتناق اإلهكذ"

الغزاة العرب                  وا ب اط رحب ة المصرية أن األقب ة اإلعالمي روج اآلل على عكس الحقيقة ت
ه    ةالتاريخي ألدلة.اإلسالمي هو االدعاء و. . تحولوا لإلسالم طواعية   محتى أنه   التالية آذب

 .غيرهو) المسلمينأشهر المؤرخين (ريزى المقأرخها آما 
ي        و ة الت ة        هذه بعض الممارسات القمعي تبداد الدول  اضطهادها   في  اإلسالمية  تظهر اس

 ..اإلسالمية الشرعية ألحكام االضطهاد المقنن وفقا لألقباط و

 )م868 –م 642 (العباسي ويموأثناء الحكم األ
ي*  نة ف ن  695 س ز ب د العزي ر عب ا  (روانمم أم ى مصر وقته ان بإحصاء الر) وال هب

ارا هم الجزية عن آل راهب       نفأحصوا وأخذت م   ع الصلبان وأ         و .دين  نأمر بكسر جمي
ر    محمد الرسول  " الكنائس الفتة تقول     أبوابيوضع على    ذي  الكبي  أيضا عيسى    هللا و  ال
 . تماماتالقداسالغاء  بإأمرثم "   لم يلد و لم يولد وإن اللةرسول اهللا

نفس منهجه  انروململك بن تة عبد اهللا بن عبد ا     خليف * ى  , سار على ال ه إ حت ا   ن  سجن الباب
 . دينار3000 بعد دفع إال عنه اإلفراجرفض لكسندر وا
اط    آان يستولى على ترآات      بأنةاد  أزيك و  فعل قره بن شر    آذلك * وتهم حت     األقب د م ى بع

 .م700قتلوا منهم الكثير سنة ثاروا عليه فحاربهم المسلمون و
على النصارى   ) والى مصر  (التنوخيمة   أسا الملك اشتد  يزيد بن عبد     6 عهد الخليفة  في *

ره و      الرهبان بحلقة حديد فيها       ووسم أيدي  أخذ أموالهم و   آل  تاريخه و  أسم الراهب ودي
ائس      وفي!!  من وجده بغير وشم قطع يده      محيت  وآسرت الصلبان و     عهده هدمت الكن

 . التماثيل
د        في * ك  عهد الخليفة هشام بن عب ة      المل ى مصر حنظل ى آل            ووال ن صفوان جعل عل  ب

 !!تتبعهم فمن وجده بغير وشم قطع يده نصراني وشما صورة أسد و
 
 
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 وطنية الكنيسة القبطية وتاريخها . أ: المراجع) 5(

 األنطوني للقمص انطونيوس وطنية الكنيسة القبطية وتاريخها المعاصر. ب
 اندراوسسوعة تاريخ األقباط لعزت مو. ج

ا       اإلسالمية آان الخليفة   ةفي عصور الخالف  ) 6(    ة آله ة ب, هو حاآم الخالف به النظام           تبع ا يش ة فيم م دول                   واله آل يحك
 لكونفيدرالىا
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ل        * ر أه ي أم ل العباس ة المتوآ ر الخليف ي عص ةف ود الذم يحيين واليه بس )  المس بل
وبهم         الطيالسه العسلية وشد الزنانير ورآوب السروج بالرآب الخشب وأن يقتصر رآ

رتين في مؤخر السر            ى    جعلى البغال والحمير دون الخيل وعمل آ ين عل  وعمل رقعت
رى وأن    ر األخ دة غي ل واح ون آ وب ول ون الث ان ل الهم تخالف اس رج اء لب بس النس  تل

اهرات  ة ومالبس الع هم المحدث دم آنائس ر به ل وأم ازلهم وأن يجع ن من ذ العشر م بأخ
 أعمال السلطان    فيعلى أبواب منازلهم صور شياطين من خشب ونهى أن يستعان بهم            

ارا                        ق ن روا في شعانينهم صليبا وأال يشعلوا في الطري وال يعلمهم مسلم ونهى أن يظه
 .وأمر بتسوية قبورهم باألرض

 
 )م969 -م 868 ( زمن الطولونيون واإلخشيديونفي

 : اسمه سعيد بن آاتب الفرغانى قبطيناك مهندس آان ه
م    م و864 جزيرة الروضة سنة   فيلنيل هذا تولى بناء مقياس ا   ولى الحك ا ت د ألم ن   حم ب

ة    ببناء قناطر بن طولون و     إليهطولون عهد    ون       حبش و   بئره عند برآ ن طول استحسن ب
ى سعيد    بالقبضفأمرالعمل و فيما يسير راآبا حصانة عثر الحصان لرطوبة الجير           عل

 ... وسجنه جلدةمر بجلده بخمسمائةأ شرا به و أرادنه أظنا منه
 مصر في من المساجد   ما بنى  أعظم بناء جامع يحمل اسمه يكون       فيثم فكر بن طولون     

ى     يمكنةنه  أه على ثالثمائة عمود فقيل له       يقيمو ائس و    الحصول عل دة من الكن ا  األعم لم
ائس        علم سعيد بن آاتب الفرغانى تألمت نفسه         ي  لسبب عدد الكن ذا       الت تهدم بسبب ه  س

ط و      فعمل نم  األمر ك ف    وذج لمسجد مقام على عمودين فق دى المل ول ل ضره  أحطلب المث
من حيث  (بن طولون فشرح له سعيد بن آاتب الفرغانى مزايا البناء على عمودين فقط            

ن آات      يديفطلق  ) الخ... الرؤية إعاقةعدم   ا     سعيد ب اء الج وم ببن ا  مع وب الفرغانى ليق لم
أتي  أن ه احمد بن طولون خيش     7 سعيد بناء الجامع قتلة    أتم ا           ي ه جامع ى ل ده فيبن اآم بع  ح
 ... مما عملأعظم أخر

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 338 ص 4المقريزى ج ) 7(
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 )م1711 –م 969(أثناء الحكم الفاطمي 
وزير القبط        أما الحاآم    ل ال دعى          يبأمر اهللا فقام بقت ل أخر ي ن نسطوروس وقت  عيسى ب

ة      د أن طالب ة وإرضاء للمعتصبين بع اه الثق ه و أعط ه إلي د أن قرب راهيم بع ن إب د ب فه
م الم ول ن    .8باإلس لهم م وم ففص ل ي زداد آ ده ي ي عه دة، ف ذ اضطهاد الواح تجب وأخ

اهرة و أخر         وظائف الدولة وأمرهم بصنع مالبس تميزهم وأصدر أم        ائس الق را بهدم آن
 . ألفا30عدد الكنائس التي هدمها نحو لغ ب وبهدم آنيسة القيامة في أورشليم

ام  ي ع اف    1009ف ع مصر وصادر أوق ي جمي يحية ف اد المس ال باألعي ى االحتف م ألغ
م  يحيين بمحو وش ائس وأمر المس اب الكن ى قب زع الصلبان من عل رة ن الكنيسة واألدي

اقهم طول الصليب       في وأن يعتنقوا صلبانا من الخشب         . 8يديهمالصليب من على أ     أعن
 .  أرطال و خيرهم ما بين اإلسالم أو الموت أو الهجرة5حوالي نصف مترا ووزنه 

 )م1250 –م 1173(أثناء حكم األسرة األيوبية 
     9 يذبحون أقباط دمياطالمسلمون

ين حامي             ة ب ا         أثناء الحروب الصليبية حدثت مناوشات حربي ل فيه اط والفرنجة قت ة دمي
ة أن السلطان                     راء وسرت إشاعة في المدين يهم بعض األم بعض أفراد الحامية وآان ف
ادتهم                ة حسب ع راء في الخالف راش الموت فطمع األم ى ف الصالح من سوريا وهو عل

 ،وأهملوا الدفاع عن دمياط ألنهم لم يهاجموا القوات الصليبية أثناء نزولها علي الشاطئ            
الي             نلواضح أن األمير فخر الدي    ومن ا  ل آل األه اط بقت  وضع خطة االنسحاب من دمي

إخراج مجموعة من الفرسان ليشغلوا         المسيحيين وإخالء القادرين علي حمل السالح ب
ه عرب   رالفرنجة بالقتال أثناء انسحابهم وفر األمي       فخر الدين قائد دمياط مع جيشه ومع

ود السلطان بأشمين،     بني آنانة فتبعهم الصليبيين ليال وأ      لحقوا بهم الهزيمة ثم لحقوا بجن
ي         1249 يونيو سنة    29وفي يوم     م دخل الصليبيين مدينة دمياط فوجدوا المسيحيين قتل

 .في الشوارع
 )1382 -1250( زمن حكم المماليك فيأما 

ي جان             الزهري  ب آنيسة  في عصر محمد بن قالوون لما أنشأ ميدان المهاري حفروا إل
 لم تسقط من نفسها، فتجمع    احفر حتى تعلقت الكنيسة، بقصد إسقاطها، ولكنه وزودوا ال 

ا            ان فيه ا آ ع م لقوا  ! العامة وهدموا وقتلوا من آان فيها من النصارى وأخذوا جمي وتس
ا   اال وقماش ا م ذوا منه ا وأخ وا أبوابه ا وفتح ة بومين ي آنيس ر.. أعل رار خم ود وج  ونق

د  راء بع ة الحم ن آنيس م مضوا م كن  ومصاغ ث ان يس ريين آ تين أخ ى آنيس دمها إل  ه
وا     وا ونهب ات وحرق بوا الفتي تين وس واب الكنيس روا أب ان فكس ذراوات ورهب داها ع إح

ا     ة    ذات ال وفى   . وهدموا تلك الكنائس آله اهرة فخربت بحارة    في وقت سارت العام  الق
 .الروم وآنيسة بحارة زويلة وهدموا أخرى بالقلعة

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مهم    ) 8( ى معاص ليب عل ما للص عوا وش ة أن يض اط الموروث ادات األقب ن ع ر , م ان أم و آ ام  وه د الحك ن اح ا م
 .إال أنهم تمسكوا به آإعالن عن المسيح حتى عصرنا هذا, األقباط وإذاللهمالمسلمين لتمييز 

 .ى البحر المتوسطمحافظة ساحلية شمال دلتا مصر تقع عل) 9( 
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دى و  ي إح ام ف امع  األي ة بالج ر الجمع جد  األزه ب المس ف خطي ائس  :   هت دموا آن اه
رة   اس      الطغيان والكف ى  فخرج الن اب الجامع      إل اس و     ب رأوا الن م   ف ائس    معه أخشاب الكن

ائس بمختلف    في و ...غير ذلك من النهوب  وثياب النصارى و    ذات اليوم هدمت عده آن
 .محافظات مصر

 )م1882 –م 1802( محمد على سرةأ عصر في
يدهم            دعى س اط ي ى    في  بشاي آان هناك موظفا بديوان دمي د عل ى مصر        محم ا وال  باش

 و ياإلسالم نه سب الدين    أاتهموا زورا   وقامت ثورة من الرعاع فقبضوا على الكاتب        و
له         فحكم عليه بترك دينه      الشرعي أمام القاضي شهدوا عليه    ده وأرس م جل ل ث ى   أو القت إل

افظ والم د ح م أنبع ا حك ه بمثلم م علي ة القاضي فحص قضيته حك يدهم بدين  فتمسك س
لم قصر المحافظ       ججروه على و   بالقتل فجلدوه و   المسيحي واستهان  وق س ه من ف ى ه  إل

المقلوب      أن ثم طاف به العسكر بعد       أسفله ة فخاف       في  ارآبوه جاموسة ب  شوارع المدين
 . منازلهمالنصارى وأغلقوا

ه  ت فاح آاد يسلم الرو أن إلى مختلفة   بآالتيعذبونه  وا يهزأون به    أما الرعاع فشرعو   وا ب
ه مضوا فخرج     إلى منزله وترآوه على بابه و      د خمسة      أخذوه  و   أهل ام  وبع ل    أي ى  انتق  إل

 .السماء

 10ثورات االقباط
ة  ما تروجه ف لفضح زي  وضوحاً األآثر الدليل   هي ةالتاريخي األحداثتبقى    اآللة اإلعالمي

ة  الميةاإلالعربي اطب ي ترحس العرب األقب زاة ب الي, الغ ريع  والت رد عرض س م مج  أله
 :الغزاةثورات القبط على 

ي*  د  ف ن عب ام ب م هش ك حك ة المل وي الخليف ر  األم ة الح ى مصر  ووالي ن يوسف عل ب
ا      حلت   التيونتيجة المظالم الفادحة    ) م727ــ724( اط جار األقب  بالشكوى دون    طباألقب

ة      (الشرقي  الحوف   أهلقام   أنآانت النتيجة   جدوى و  ة الواقع ل   شرقي المنطق رع الني  ف
ع        و (  الشرقية والصحراء" دمياط" المسمى وال فأرسل   اعتصموا و توقفوا عن دف  األم

وار راجحة خرج      نهألما وجد الوالي جندا حاربوهم و  ة الث يهم بنفسة  آف ده   إل ط لم  وراب
ر      أنآانت النتيجة    و شهرأثالثة   ة     حو.  قتل الفريقين عدد آبي را لت الهزيم اط  أخي  باألقب
ر       لعدم م  تدربهم على القتال غي وا          أنه ل ثبت وا ب م يهرب ام  ل دائهم  إم ى       أع ى ذبحوا عل  حت

 .أخرهم 
ن صفوان و * ه ب ة لحنظل ة الثاني ى الوالي ـ737(ف ى الشعب و) م742ـ ل عل م يكتف أثق ل

ى       ان و  بالضرائب المفروضة عل د   األطي ل استحدث ضرائب     األمالك و  عوائ ة ب الجزي
ىج دة عل اءدي ات وأس يما  الحيوان ع الس ة الجمي اط معامل ام األقب ى  فق ل الصعيد عل أه

م و        د          عمال الخراج وأخرجوهم من بالده ين جن نهم و ب والي حدثت بي ة     ال ة عظيم  واقع
 ..أديرةقتل فيها عدد آبير من القبط وخربوا عدة 

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ".العربيهوامش الفتح  "المصريسناء ) 10(
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ال الخراج      11رينالبشمواألمويين ثار  خلفاء   أخر عصر مروان بن محمد      فيو *  على عم
ورتهم  فيوآان يقود البشموريين    وقتلوهم   رة    قبطي  ث ن بقي ا ب دعى مين والي جرد   .. ي  ال

 .عليهم جمده لكن الثوار انتصروا عليهم مرتين
وده  ن مروان حمل عل     أ فيآان هذا سببا      اتلوهم وموهم و ا فق  يهم بجن لكن البشموريين    .  ق

ا  الثبات طويال    نيستطيعوال  أنهم و لعلمهم   ال و       روانم م  أم دان القت وا مي تحصنوا   وترآ
استدعى مروان  . .يتعقبهم أنلهذا السبب لم يستطع مروان      و.  في بالدهم الكثيرة المياه     

رك و ب البطري هطل موريين عأن إلي ب  يحث البش ى الخضوع، فكت يهمل رك إل  البطري
ذعنوا، وأصروا       الخضوع والطاعة   لى  رسالة يحثهم فيها ع    م ي نهم ل ة   لك ى المقاوم .  عل

روان   ن م يان، فا    أنفظ ى العص را عل هم س رك يحرض ف    البطري م العن تعمل معه س
ه، و   بض علي دة، وق ى آثوالش ن يعل وس و ر م اقفة والقس م األس ي زج به ة ف الطاع

 .ستمر البشموريين على المقاومة اإذا بالقتل نصحوهم
ائج         ا النت م فيه انوا له ى البشموريين، أب الة أخرى إل اقفة رس رك واألس فكتب البطري
حوهم         ة  نص ا الطاع ق عص راء ش ن ج ا م اط عموم ى األقب ود عل ي تع يئة الت الس

ان ليم واإلذع ى  . بالتس وش أب ة وصلت جي الة الثاني ذه الرس ة ه ر نتيج ل أن تظه وقب
ى الصعيد         العباس واضطر م   وده    . روان إلى ترك الوجه البحري والفرار إل وأخذ جن

ائس    رة والكن ك واحدة، أهل       . ينهبون أموال القبط ويهدمون األدي ان من نتيجة ذل وآ
ا        (طما   آانت مدينة عامره، ولما نخربت قامت في موضعها قرية صغيرة تسمى طح

واد جيشه       إليهم م  لعن دفع الخراج، فأرس   )  محافظه المنيا    فيالعمودين   روان أحد ق
دم آنائسهم والهم وه تباح أم رين، واس ل آثي ا . فقت دة ، آم ا سوى واح ى منه م يبق ول

ع     طفلما دفعوا ألفي دينار فق     . التزموا بدفع ثالثة أالف دينار نظير بقائها          العباسي دف
 .الباقي جعل ثلثها جامعا 

اتم المهلب        خالفه أبى جعفر المنصور العباسي أوقع واليه على مصر ،            في * ن ح يزيد ب
. ، بطريرك األقباط األنبا مينا األول اضطهادا شديدا       ) م  769 – 762( بن أبى صفوه      

وآانت نتيجة ذلك أن ثار األقباط      . روحيفساء األقباط ما لحق برئيسهم الديني وأبيهم ال       
ي دن المصرية  ف ن الم ا م خا وغيرهم يد وس اهروا بالعصيان,  رش يهم . وج ل إل فأرس

وة من الجيش ، لكن الثوار األقباط هزموهم ، فاشتعل لذلك غضب الوالي على             الوالي ق 
اط الفسطاط  ة أقب هم ، فعرض علي دم آنائس اط ، واضطهدهم وه ه مصر ( األقب منطق

ة      دفعونها ،          ) القديمة بالقاهرة الحالي ار ي ل خمسين ألف دين م آنائسهم مقاب رك له أن يت
 . ا من أقباط سخا ورشيد وبالفعل هدمهالكنه أصر على هدمها إذالال لهم وانتقام

ي * أمون  ف ة الم ة الخليف ي خالف اعر التحقي  )م 833 – 813 ( العباس رت مش  ر تفج
تلتواالضطهاد ا دة ي ظل نوات عدي ة لس ي مكبوت وس ف اط، نف د  واألقب عأق اط متن  أقب

ك    في وشارآهم   الخراج، عن دفع    البحري الوجه نهم و     العرب،  ذل والة     وقامت بي ين ال ب
 ..آثيرون قتل فيها متفرقةوب حر

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ) دمياط ورشيد(ما بين فرعى النيل ) شمال مصر(سكان األرض الرملية بأقصى شمال الدلتا ) 11(
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وجه  ال أقباط ثورة   ورأىمصر   فيلما آان    الخليفة المأمون    أنويقول مؤرخو المسلمين    
دو      .  أطفالهم بيع نساءهم وسبى  البحري ، حكم بقتل رجالهم و      ذا الكالم هو       أنلكن يب  ه

أمون  انه لما وصل      القبط فيقولون  مؤرخو   أما.. تلخيص للنتيجة النهائية     ى  الم  مصر   إل
 وطلب  حسنا، فاستقبلة الخليفة استقباال ،) م   849 – 830(  البطريرك يوساب  إليةذهب  
ه                البحريالوجه   أقباط ينصح   أن إلية دعوهم في م منشورا ي أن يكتب له ى  ويحذرهم ب  إل

زى        .راحتهم فيينظر بنفسة    الطاعة حقنا لدمائهم ووعده بان     ذآر المؤرخ المقري أن  وي
لمين موريين المس ورة البش د ث ون بع الد مصر خاصة  أصبحوا يؤلف ن ب ة م ي غالبي  ف

ر من        اإلسالم  اعتنق    بعد أن  البحري،الوجه   ا  عدد آبي ذه الضغوط         طاألقب  نتيجة آل ه
 .المروعة
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 الفصل الرابع

 اإلسالميةالدولة  واألقباط
 . المسلمين للتعامل مع غير المسلمين إليها يستند التي الدينية األسس *

الفهم        بمنهجية قتالية بحته يتعامل المسلمون       دة، فيصب    في دوما مع من يخ ه،   حالعقي  مال
ه حالل   ى  ، وحت عرضه، ممتلكاته  ى آل              12دم اد واجب عل ل هو جه لم، ، ب ا     مس ذا م  فه

ه   ه علي رآن،يملي ث الق ي أحادي الم، نب اوى   واإلس يرات و فت يوخ،تفس ا الش ي وفيم  يل
  :النصوص هذه ألهمعرض 

 :القرآنية النصوص :أوال

اءُ                  " ن َيَش َك ِلَم ا ُدوَن َذِل ُر َم ِد          ِإنَّ الّلَه َال َيْغِفُر َأن ُيْشَرَك ِبِه َوَيْغِف ِه َفَق ِرْك ِبالّل ن ُيْش  َوَم
 )48(سورة النساء  "اْفَتَرى ِإْثمًا َعِظيمًا

رآن عل       ر      اهللا أنى  هنا ينص الق الطب   لمن يشرك      ال يغف ه، وب اهللا    عب  في  يكون الشرك ب
َم   َيا"  :النص ه آما يؤآداإلسالم غير  أعتقد في نظر المسلمين هو آل من       اِب ِل  َأْهَل اْلِكَت

                                                    )70ال عمران  ( "َياِت الّلِه َوَأنُتْم َتْشَهُدوَن َتْكُفُروَن ِبآ
أهل الكتاب فينتظرهم الحساب    أما اإلسالم،عند اهللا   الدينأنن يؤآدان يوالنصيين التالي 

 !! العسير
َالُم وَ  "  ِه اِإلْس َد الّل دِّيَن ِعن اءُهُم   ِإنَّ ال ا َج ِد َم ن َبْع اَب ِإالَّ ِم وْا اْلِكَت ِذيَن ُأْوُت َف الَّ ا اْخَتَل َم

  )    19ال عمران  ( "اْلِعْلُم َبْغيًا َبْيَنُهْم َوَمن َيْكُفْر ِبآَياِت الّلِه َفِإنَّ الّلِه َسِريُع اْلِحَساِب
 )13سورة الفتح  ( "ِلْلَكاِفِريَن َسِعيراَتْدَنا  لَّْم ُيْؤِمن ِباللَِّه َوَرُسوِلِه َفِإنَّا َأْعَوَمن" 

  :اإلرهاب على ضوالنصوص التالية تحر
ُدوَُّآْم                   " ِه َوَع ْدوَّ الّل ِه َع وَن ِب ِل ُتْرِهُب اِط اْلَخْي ن رَِّب وٍَّة َوِم ن ُق َتَطْعُتم مِّ َوَأِعدُّوْا َلُهم مَّا اْس

َوفَّ     َوآَخِريَن ِمن ُدوِنِهْم َال َتْعَلُموَنُهُم الّلُه َيْعلَ    ِه ُي ِبيِل الّل ي َس ُمُهْم َوَما ُتنِفُقوْا ِمن َشْيٍء ِف
 )60األنفال  ("ِإَلْيُكْم َوَأنُتْم َال ُتْظَلُموَن

رجب هالل    /  النائب    المصري  استشهد به تحت قبة البرلمان       الذي القرآنيوهو النص   
ين   دة ح دحمي اب أن أآ لمون     اإلره ا المس ل منه ه يتنص يس تهم ة ل رانأن خاص   الق
  !!حرضهم عليه

وُلُه َوَال    " َقاِتُلوْا الَِّذيَن َال ُيْؤِمُنوَن ِبالّلِه َوَال ِباْلَيْوِم اآلِخِر َوَال ُيَحرُِّموَن َما َحرََّم الّلُه َوَرُس
اِغرُ       ْم َص ٍد َوُه  "وَنَيِديُنوَن ِديَن اْلَحقِّ ِمَن الَِّذيَن ُأوُتوْا اْلِكَتاَب َحتَّى ُيْعُطوْا اْلِجْزَيَة َعن َي

 )29التوبة (
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وهو احد األحكام الخمسة على األشياء واألفعال وهى  ,  الذي ال يثاب فاعله وال يأثم تارآة       هو العمل   : الحالل) 12(

 .والكراهية والتحريم ) أو الحل( الفرضية واالستحباب واإلباحة
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 ) المسيحيين واليهود (  واضحا بقتال أهل الكتاب ا أمروهنا

 )244سورة البقرة  (" َوَقاِتُلوْا ِفي َسِبيِل الّلِه َواْعَلُموْا َأنَّ الّلَه َسِميٌع َعِليٌم"

ْدَواَن ِإالَّ      " َال ُع وْا َف ِإِن انَتَه ِه َف دِّيُن ِلّل وَن ال ٌة َوَيُك وَن ِفْتَن ى َال َتُك اِتُلوُهْم َحتَّ ى  َوَق  َعَل
 )193سورة البقرة  ("الظَّاِلِميَن

  اإلسالم نبي أحاديث: ثانيا 
 : ومنهاأحاديث عدة إلى قتال من يخالفة و نستند هنا إلى أمته اإلسالم نبي ادعآذلك 
  الرجال من يبتغى القتل و الموتأفضل
ة     في من خير معاش الناس لهم رجل ممسك عنان فرسة       "  ى متن ر عل  سبيل اهللا يطي
يث دح 13 رواه مسلم  " فزعة طار عليه يبتغى القتل و الموت مظانه          أوما سمع هيعه    آل

  14)1889(رقم 
نتكم    "  كم وألس أموالكم و أنفس رآين ب دوا المش ورواة  "جاه ديث 15 داودأب  ح
)2504(16 

 !! و النساء األطفاليجوز قتل 
يصيبون من     صلى اهللا عليه و سلم عن الذرارى من المشرآين يبيتون ف           النبيسئل  " 

ال   م فق ائهم و ذراريه نهم ( نس م م ارى) "ه م 17 صحيح البخ ديث رق و ) 3013( ح
 )1745(صحيح مسلم حديث رقم 

من   رى تج التيالجنة اإلسالمي مكافأة عظيمة تتمثل في عذروات  الفكر   ولإلرهاب في 
لم    (  لمن يقتل آافرا     دنيويعقاب   والالخمر  اللبن و  نهارأتحتها   و   ) غير المس ل حسب ق
  )6404( البخاريصحيح  "ال يقتل مسلم بكافر"  :اإلسالم نبي

ه القصاص من اإل       في  وقف   الذي 18الفقهيوهذا هو الحكم     ابيي  وجه ون     نره ذين يقتل  ال
دا                      أقباط ا واح ا سوى حكم اآم المصرية طول تاريخه م تصدر المح دام  مصر فل  باإلع
ى  ابإعل و  هقتل ليره ا وه راهيم/  قبطي ورداني إب ل بط ال يس    قات الى رئ ا غ رس باش

 .م1910 عام و ذلك األسبقالوزراء 
ى أن                ن ولهذا يمثل مطلب   ة من الدستور والتي تنص عل ادة الثاني اء الم ا الرئيسي في إلغ

ة و     اإلسالم" ا " المصدر الرئيسي للتشريع     هو دين الدول اط  ليصبح اضطهاد    به األقب
 . من هو مسلمدستوريا لكل حقا

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .وعملة من المراجع المعمول بها لدى أئمة المسلمين, احد الذين جمعوا أحاديث نبي اإلسالم) 13(
 .رقم الحديث) 14(
 .وعملة من المراجع المعمول بها لدى أئمة المسلمين, احد الذين جمعوا أحاديث نبي اإلسالم) 15(
أو  فرض: ال يخلو أي عمل إما أن يكونو. هو العلم الذي يبحث لكل عمل عن حكمة الشرعي : ي  الفقه اإلسالم ) 18( 

 )محظورا, حرام (أو مكروه أو محرما ) حالل( أو مباح) مندوب, مستحسن(مستحب 
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لم                          ر مس ل آل من هو غي ى قت ي تحرض عل ات واألحاديث الت ونذآر أيضا بعض اآلي
 وإلغاء وتحقير األخر

ي     اء دُ ِخِذ اْلُمْؤِمُنوَن اْلَكاِفِريَن َأْوِليَ   الَّ َيتَّ "  ِه ِف ْوِن اْلُمْؤِمِنيَن َوَمن َيْفَعْل َذِلَك َفَلْيَس ِمَن الّل
 )28ال عمران  ("َشْيٍء ِإالَّ َأن َتتَُّقوْا ِمْنُهْم ُتَقاًة َوُيَحذُِّرُآُم الّلُه َنْفَسُه َوِإَلى الّلِه اْلَمِصيُر

ن           َيا َأيَُّها الَِّذينَ  "  ٍض َوَم اء َبْع ُهْم َأْوِلَي اء َبْعُض اَرى َأْوِلَي وَد َوالنََّص  آَمُنوْا َال َتتَِّخُذوْا اْلَيُه
 )51المائدة  ( "َيَتَولَُّهم مِّنُكْم َفِإنَُّه ِمْنُهْم ِإنَّ الّلَه َال َيْهِدي اْلَقْوَم الظَّاِلِميَن

واْ  "  ْيُكْم َال َيْرُقُب ُروا َعَل َف َوِإن َيْظَه ْأَبى    َآْي َأْفَواِهِهْم َوَت وَنُكم ِب ًة ُيْرُض يُكْم ِإالًّ َوَال ِذمَّ  ِف
 )8التوبة  ( "ُقُلوُبُهْم َوَأْآَثُرُهْم َفاِسُقوَن
 . رواة اإلمام مالك" ال يجتمع دينان في بالد العرب" وفى الحديث النبوي ورد

 عهد عمر بن الخطاب الذمة وأهل
ى سوريا    أهل هو خطاب من        19عمر بن الخطاب   عهد   ة  إل ن الخطاب ،    الخليف  عمر ب

 ... وحكام مصر المسلمين يتخذونه مرجعية لحكمهم أن واله  إلى أهميته وترجع 

 :نص الخطاب 
 ...مدينةمنين من نصارى ؤ المرر أميعمهذا آتاب لعبد اهللا "

ا  دمتم علين ا ق م لم انلناآم أس ,إنك نا األم ا,ألنفس ا  وذرا وأهلن ارين ل وأموالن اوأه  . ملتن
ى  م عل رطنا لك ناوش ي ال نحدث أن أنفس ة و ف ا قالي ا حوله دينتنا وال فيم  صومعة ال م

د   ب وال نج ر    دراه ا دي رب منه ا خ ة  وال ا م نا   . .آنيس ع آنائس ا  أنوال نمن  ينزله
 وال نكتم اجاسوس منازلنا وال آنائسنا في نأويهم وال م نطعلياليمسلمين ثالثة بكنيتهم،أ

ه  القران وال نظهر شرآا وال ندعو        الدناأوغشا من المسلمين وال نعلم       ع      إلي  احد وال نمن
دخول   ا ال ن زوى قرابتن ىم الم إن إل لمين و  وانأرادوا اإلس وقر المس م   ن وم له ينق  ف

ة وال   أو ق لبساهم  في شئ في الجلوس وال نتشبه بهم   أرادوا إذالسنا  امج لنسوة وال عمام
رق  ين وال ف عرنعل م .ش تكلم بكالمه تكلم  وال ن روج وال  وال ن ب الس تهم ، وال نرآ بكني

يوف  د الس ن السالح،. نتقل يئًا م ذ ش اوال نتخ ه معن ا . وال نحمل ى خواتمن نقش عل  وال ن
ا   ز مقادم رؤوسنا و أن نلزم ديننا وأن نج. ربية ، وال نبيع الخمور    بالع ا آن  وأن .حيث م

نا،         أوساطنانشد زنانير على     ى آنائس ن طرق   في شئ م     وال    وأن ال نظهر الصليب عل
واقهم  لمين وأس نا  المس رب بنواقيس ي وال نض نا ، إالف ًا وال   آنائس ربا خفيف ع  ض نرف

في  شئ من       معهم    ن شئ مع موتانا وال نظهر النيرا       آنائسنا و ال   في  ة بالقراء أصواتنا
ه               أسواقهم و ال  طرق المسلمين و   ا يجرى علي ق م ال نجاورهم بموتانا وال نتخذ من الرقي

 .  منازلهم في نطلع عليهم سهام المسلمين و ال

 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 القلقشندى" صبح األعشى" ) 19(



 15

 : اد عليه ز عمر بن الخطاب أتىولما 
ان  عليه   ناقبلأنفسنا وأهل ملتنا و    على   شرطنا ذلك .  من المسلمين  وال نضرب احد  "  .األم
م          ىضمناه عل ن شئ مما شرطناه لكم و     ن خالفنا ع  ن نح إف د حل لك ا ال   فال ذمة لنا و ق من

 " ألهل المعاندة والشقاق يحل

 أهل الذمة في القران
 .اإلسالمية الدولة فياليهود الذين يعشون ن و هم المسيحيو:  الذمةأهل
 -: الذمة ووظائف الدولةأهل

 استخدمت رجال نصرانيا:   الخليفةاألشعري موسى أبوقال " 
 : تدرك معنى قول اهللا تعالىالم . ه سيعاقبكَيا" ؟ أيها الرجل ت فعلاذام:   الخليفةفإجابة

ن           "   ٍض َوَم اء َبْع ُهْم َأْوِلَي اء َبْعُض َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوْا َال َتتَِّخُذوْا اْلَيُهوَد َوالنََّصاَرى َأْوِلَي
                                 ) 51المائدة  ("الّلَه َال َيْهِدي اْلَقْوَم الظَّاِلِميَنَيَتَولَُّهم مِّنُكْم َفِإنَُّه ِمْنُهْم ِإنَّ 

د     أن األموي و قد آره عمر بن عبد العزيز الخليفة          ذمي  تكون ي ه   هي  ال ا فيكون ل   العلي
ان    أما"  عن هذا الخصوص يقول      الوالة إلى  فأرسل ..السلطان على المسلمين   د ف  اهللا   بع

ز ل و ع رمج الم أآ رفهم وأ باإلس ه وش زهمأهل ن  ع ى م ار عل ة والع  ؟، و ضرب الذل
دا  المسلمين    أمور  أخرجت للناس فال تولين    ةخير أم جعلهم  خالفهم و  ة   أهل  من    أح  الذم

أآرمهم اهللا وتعرضهم  أنتهينهم بعد  وعزهم اهللاأن أد السنتهم و تذلهم بع  أيديهم و فتبسط  
 20"عليهم االستطالةلكيدهم و

 دية من يقتل منهمو الذمة أهل
 "ال يقتل مؤمن بكافر "اإلسالم  لنبي حديث  طالب عنأبىيقول الخليفة على بن 

  الذمي شهادة 
لم و       , لمسلم ذمي  ال يجوز شهادة      أند اأرو  مرض الموت ،   أصابهُ ففي حال سفر مس
اهدًا فأوصى      يوصى فلم يجد     ذمي  وصيته  أحدا من المسلمين يتخذه ش ر     فل وصيته غي

 21الذميمن فم مقبولة 
 بالكنيسة التي حاقت المتاعب 

ائس   بالمسلمين و الذمة أهلأمر الخليفة عمر بن الخطاب  بأال يتشبه    إالال يبقى من الكن
 . آنيسة أيمنع تجديد  ن آنائس وا يستجد مأمر بهدم آل م واإلسالم ما آان قبل 

ى اهللا ـ سنة      ـ  235أما الخليفة المتوآل عل ازل    أه اط وأمر  خذ ُعشر من  أن يوضع  األقب
خاصهم بمالبس وحدهم ال تشبه ما      آذلك  ,    تماثيل للشياطين   األقباط  بيوت    أبوابعلى  

 .يلبسه المسلمين 
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 )ابن عبد الحكم(سيرة عمر بن عبد العزيز , 326ص ) ساويرس بن المقفع(تاريخ البطارآة ) 20(
 217أهل الذمة في اإلسالم ص ) 21(
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ع   نأمر بكسر الصلبا   )  هـ705 ـ  685( وفى والية عبد العزيز بن مروان   ووضع رق
 هللا ، وعيسى    الذيسول الكبير   محمد الر " على أبواب الكنائس مكتوب عليها      ) يافطات(

 "أيضًا رسول اهللا
اط المسيحيين               لم أهل مصر األقب ي المس هكذا وعلى هذه المرجعية عامل المحتل العرب

ا   ور الحك وال عص ام       مط ريين ج يحيين المص ى المس بوا عل لمين وص والة المس  و ال
ليبية     الت الص اء الحم ى أثن بهم  حت ا  إذ)  م1099 ـ     1096(غض ن أتب رهم م ع  اعتب

زو      ن الغ داء م ذا ابت ال هك تمر الح المية واس ة اإلس داء الدول م أع الي ه الصليب وبالت
يش      ورة الج ام ث ى قي ي  و حت يالعرب و 23 ف ر    1952يولي م مص ولى حك ى ت  م  حت

 .مصريون
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 الباب الثاني
 

 الفصل األول
 

 األقباط قبل يوليو
 عصر النهضة والفترة الليبرالية

  ثورة يوليوع األقباط قبلأوضا
  ـــــدمةمق

ة         -1 ق علي  منذ دخول المسيحية مصر وحتى هذه اللحظة ال يوجد عصر يمكن أن يطل
ا   . ألنه ببساطة لم يحكم األقباط أنفسهم قط      "  العصر الذهبي  لألقباط    " وآانوا دائم

ي ن طرف أجنب ومين م انوا . محك ي آ زو العرب ى الغ يحية وحت ذ دخول المس فمن
د   ىرثوذوآساضطهاد مستمر دفاعا عن دينهم في البداية وعن مذهبهم األ         تحت    بع
ا يسمى       , ذلك ة  "وبعد الغزو العربي عاشوا قرونا طويلة تحت م وهو  " نظام الذمي

ام    اؤه ع م إلغ ى ت ي حت ام إذالل ا 1855نظ عيد باش د س ى ي ة  . م عل ام الدول ع قي فم
م    ى عل د عل د محم ى ي ة عل ة تأ1805الحديث دأت المواطن اط  م ب ا آمن ذ طريقه خ

ة في          . للحقوق والواجبات  اواة "وقبل أن تكتمل أرآان المواطنة والمتمثل " و" المس
ارآة كل     " المش تمرة بش اط والمس يش األقب ة لتهم دأ مرحل و لتب ورة يولي اءت ث ج

طور   ذه الس ة ه ة آتاب ى لحظ د حت ة   . متزاي ابهم نتيج ا أص اط م د أصاب األقب وق
ته    ة التعسة ورؤي الطبع    لظروفهم التاريخي ة المشوهة للنضال السياسي وب م الديني

ئولية     ن المس رْا م زْء آبي ة ج رون طويل ر ق ة عب ا المتتالي ة وقيادته ل الكنيس تتحم
 .التاريخية عن هذه الرؤية المشوهة

ل    -2 ي مقاب ويتهم المصرية ف كون به ي مصريتهم ويتمس اط ف زو أييحتمي األقب  غ
ا         فقد رفضوا التيارات التي تريد أن       , فكرى   تحكم مصر إسالميا وتحفظوا إزاء م

م                العودة للحك يسمى بالقومية العربية ولم يقابلوها بارتياح خوفا من أن ينتهي بهم ب
ة المصرية األصيلة           , اإلسالمي   اء والهوي ى االنتم ا يعل د  . ولكنهم رحبوا بكل م فق

ة"رفضوا مشروع  ة العربي اه " الجامع ذي تبن يد أال ي الس د لطف ل , حم ى مقاب وف
ام     ال انوس ع وخ ف اول أخن ديني ح روع ال يس 1908مش ر "م تأس زب مص , " ح

ة           ة ديني . وبإجماع آامل رفض آل األقباط مشروع السادات لتحويل مصر إلى دول
ين العمق المصري                   ى أسمائهم وأسماء صحفهم ليتب د أسس    ,وتكفى نظرة عل فق

وطن  دة ال يد جري د الس ل عب نودة , " م1930-1877"ميخائي ادرس ش س ت وأس
ة   ال ر اليومي دة مص ادي جري دة   , " م1966-1895"منقب يدهم جري ون س وانط

ي ن   " 1958 "وطن ن بوضوح ع د تعل مائهم جرائ ن أس و واضح م ا ه ا آم وآله
 .هويتها المصرية األصيلة

ذا  , لحاآم بالبطريرك منذ الغزو العربي حدث اختزال وضع األقباط في عالقة ا           -3 وه
ا ر آ ار غي اآم. فمعي ة الح ى  صحيح أن عالق ا عل را مهم د مؤش البطريرك تع  ب
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فاألهم هو أوضاع األقباط    , أوضاع األقباط ولكنها ليست آل المؤشرات وال أهمها       
ة   دولهذا لن نقف طويال عن      . واالجتماعيةومشارآتهم السياسية واالقتصادية      عالق

عبد الناصر بالبابا آيرلس رغم أنها تعد من األشياء االيجابية في تلك الفترة ولكن              
 .هم هو ما حدث ألوضاع األقباط سياسيا واقتصاديا واجتماعيا خالل الفترةاأل

ك                  -4 إذا توصلنا إلى أن أوضاع األقباط تدهورت في عهد عبد الناصر فليس معنى ذل
س    ل العك ه ب د رحيل نت بع ا تحس د    , أنه ل عب د رحي دث بع ي ح دهور الحقيق فالت

سها وألوضاعها السياسية      وهذا التدهور هو انعكاس لما حدث لمصر نف        . الناصر
ى نظام عسكري         ورة إل ل الث فقد تراجعت مصر من ليبرالية مبتدئة ومضطربة قب

ى             نها السادات عل ة دش ة ديني ى دول د الناصر إل م 1981له أبعاد دينية في عهد عب
د            , بتغيير الدستور    وأصبح الوضع الحالي يمثل سلطة في يد العسكر وشارع في ي
ة ارات الديني و ,التي ر ال وه ع خطي ة  نوض الة الديني ي للرس ف اإلعالم  التكثي

  .أديا إلى سيادة الذهنية الدينية, واختراق المؤسسات من قبل اإلسالم السياسي
وق      أن -5 ل حق ي مقاب ة ف ا األغلبي زة تحصل عليه و مي ة ه ي النهاي ديني ف ز ال  التميي

وطن ي            , األقلية دأ بإشهار    فعند أي تعارض أو تنافس بين القبطي مع شريكة في ال ب
تفيدا     , سالح الدين في مواجهته    ه مس ة آون ويظهر شعار اإلخوة والمواطنة في حال

وة       م نإوال احد يتنازل عن ميزة يتمتع بها شكل تطوعي و         . من القبطي  ك بق تم ذل ا ي
د          رئيس أو القائ ال في معسكر          , القانون والدستور وهذا هو دور ال دي ق فجون آني

دما آ        ا        انتخابي في لوس انجلوس عن رئيس وهو     " ان مرشحا لرئاسة أمريك أن ال
ق جو                   ذي يستطيع خل د ال و الشخص الوحي الممثل لجميع المصالح والقطاعات له

رة                   , من التفاهم والتسامح   ة فت ى تهيئ ا أن نعمل عل ان علين الذي هو ضرورة إذا آ
ة         ة الكامل ى مجتمع تسوده الحري ة للوصول إل ال منهجي رئيس    ,انتق م يشن ال وإذا ل

ة ع    , بنفس اوية للجمي وق المتس ى الحق ل الحصول عل ن اج رب م ف , الح وإذا وق
ذه     هاهتمام معتبرا إنها اقل من أن تشغل حيزا من          , مقلال من شانها  , متفرجا  في ه

دي عن دور                  الحالة ستصبح الحرب معرآة خاسرة ال محالة هذا ما قاله جون آني
ا ب          د أن أصبح رئيس ده إلصدار   الرئيس في دولة مؤسسات آأمريكا وطبقة بع تمهي

رئيس جونسون       1964قوانين الحقوق المدنية التي أصدرت عام        ه ال د خلف  في عه
ة في                 والتي أعطت للسود آل حقوقهم بل مزيد من المميزات عن البيض آاألولوي

ر        , العمل وفى االلتحاق بالجامعات مجانا     وى وأآث فباألحرى يكون دور الرئيس أق
ل مصر    ة مث ات نامي ي مجتمع أثيرْا ف د   .ت ر محم ب الكبي ة الكات رنا مقول  وتحض

ل  "حسنين هيكل من أن ملفي     ة   "و  " نهر الني ا       " الوحدة الوطني يجب أن يكون دائم
 .من مسؤولية رئيس الجمهورية

لميه                        -6 داخل بمس اك عدو خارجي يتحالف ال دما يكون هن ة عن ول أن هناك نظرية تق
دو   وقد اظهر األقباط وطنية ش , وأقباطه في مواجهة هذا العدو     ة الع ديدة في مواجه

ارجي م , الخ اط إلعالئه ة األقب دال من مكافئ ارجي ب اء الخطر الخ د انته ولكن بع
انتهم         نفس دي نجد العكس هو االنقضاض     , قيمة الوطن في مواجهة عدو قد يدين ب

حدث ذلك عقب الحروب الصليبية       . على األقباط وتنفيس اإلحباط والتعصب فيهم     
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ذلك      , بعد انتهاء الحرب مع إسرائيل    وبعد جالء اإلنجليز وآذلك     , يرا ل وال نجد تفس
 .إال نوع من المراوغة والخداع

ه                -7 يس ل ا ل ا قبله و أو م المالحظة الهامة أن استعراض أوضاع األقباط في ظل يولي
اط أنفسهم            معنى إن لم يترجم إلى استفادة للحاضر أو المستقبل سواء بالنسبة لألقب

ات           ليست اجترار  لهألمسفا, أو بالنسبة للدولة   ر من الكتاب ا تفعل الكثي  الماضي آم
ق من أخطاءة من اجل                        تفادة آل فري ة لتشكيل وعى والس ا محاول القبطية ولكنه

 .مستقبل أفضل للجميع
 

 ).1952 حتى 1805منذ مجيء محمد على (أوضاع األقباط قبل ثورة يوليو 
 محمد على 

ة االضطراب    عند وصول محمد على للسلطة التي توالها في عص    ر مضطرب غاي
ال ة من الم ة خاوي ة الدول ة  ,حيث آانت خزين اع سياس ي إتب دا ف ى ب د عل د محم نج

التفرقة بين القبطي والمسلم الن آالهما يستطيعان أن يقدما لبالد           تسامح فقضى على  
 .22خدماتأحسن ال

يل مفه       ة تأص ك بداي ي ذل ا ف ة بم ة الحديث اء الدول ة بن ة بداي ذه المرحل ر ه وم وتعتب
 إدارة في والمشارآة   ,  القانون أمامبما تعنية من المساواة     , المواطنة لكافة المصريين  

بالد  يق حوال, شئون ال واردف ام الم ة التشريعية ,  اقتس ال مؤسسات الدول ذا اآتم وآ
د      وإصدار والتنفيذية والقضائية     را      أدرك الدستور ولق ى مبك د عل م مقومات      محم  أه

ن   تفادة م و االس وطن ه اء ال ة المصريينبن ود آاف ى فضل  . جه د عل ع لمحم ويرج
رديس             األقباطاختيار   ى ب  لمناصب هامة مثل تعيينة بطرس أغا ارمانيوس حاآما عل
ل   ,  ميخائيل حاآما على دير مواس     أغاوفرج   ا وميخائي ى الفشن        أغ ا عل دة حاآم ,  عب

يح ا لشرق أطف ا حاآم رم أغ يد لبهج, ومك ا , ورةوتكال س ة حكم و طاقي وأنطوان أب
افظ     لل ذه المناصب منصب المح ادل ه رقية ، وتع يش ا ف الي وقتن ين   ( الح م تعي ت

 .23) العيون في لمحافظة قنا آأسلوب لذر الرماد - مؤخرا -محافظا قبطيا 
ا فانتشرت                      اط أن أتت ثماره اه األقب ى تج د عل لم تلبث هذه السياسة التي اتبعها محم

رى               ع الق ع المصريين في جمي اون المسلمون      روح المساواة بين جمي المصرية وتع
وطن           اط طوال عصر      . والمسيحيون تعاونا صادقا من اجل مجد ال ذا ظل األقب وهك

م إال إضطهادات                    ع به م تق محمد على عنصرا في بحر األمة التي تعيش في سالم ول
 .24خفيفة جدا ال تذآر

 
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . محاآم مونتريال بكندافي مصري قاضى –سليم نجيب ) 22(
 . نيويورك– آاتب و باحث – خليل مجدي) 23(
  )368-367ص " ( وطنية الكنيسة القبطية  " –أنطونيوس األنطوني ) 24(
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ان مفروضا                       ذي آ زى ال د ال ى قي وال ينسى األقباط أنة في عهدة الزاهر ألغى محمد عل
ر من                . سابقةعلى األقباط في العصور ال     ى يعتب د عل آما ال ننسى أيضا أن عصر محم

ي آانت تفرض                      ود الت ة حيث ألغى آل القي أزهى العصور التي مرت بالكنيسة القبطي
دموا ب      أعلى األقباط لممارسة طقوسهم الدينية ولم يرفض األقباط          اء أو    هى طلب تق  لبن

ائس سواء    وتحدى قصر عابدين عددا آبيرا من األوامر الخا       .إصالح الكنائس  صة بالكن
ذها     ي تنفي تعجال ف ك أو االس ي ذل اعدتهم ف ائس أو مس ر الكن ذه  . لتعمي ددت ه د تع وق

 .25وامر لبناء الكنائس في عهود سعيد باشا والخديوي إسماعيلاأل

وظفين  نح الم لم م اآم مس ى أول ح د عل ان محم اطآ ذ لاألقب ة واتخ ة البكوي  ه رتب
 .مستشارين من المسيحيين

 )1863-1854( سعيد باشا
ق بوضع            أسرةومع   اط  محمد على حدث تطور مستمر فيما يتعل ا       األقب ان سعيد باش  فك
ا أول اط من دع ى األقب لإل ع , السالح  حم ةومن راح إقام ي األف اق ف ة اعتن  قبطي حال

ة  الميةللديان ر أو, اإلس اءم ذميين  بإلغ ى ال ة المفروضة عل ي الجزي مبر ف  1855 ديس
ود  اطوسمح لجن ة يمارسأن األقب انتهم عالني و , وا دي ا للسودان وه ا قبطي وعين حاآم

 . لمصرالجنوبي اإلقليمبمثابة منصب رئيس 
 )1878-1863(  باشاإسماعيل
ــ إسماعيل وأما الدة    إلى ه فيينا ثم باريس فقد وجد عند عودت       في ه تلقى علوم  الذي    أن ب

د    - نطاق أوسع والمساواة على     التسامح  سياسة من  إلتباعالجو يصلح     مساحة   أعطى  فق
اق         ,  من المساواة  أوسع د اعتن ة    مسيحي فقد اشترط حضور قسيس عن , اإلسالمية  للديان

لمين      ين المس اواة ب ة المس رر عالني ا وق ة مالي دارس القبطي م الم اطودع ك واألقب  وذل
اط بترشيح   وانين      أعضاء  النتخاب    األقب ان  أولوفى   ,  مجلس شورى الق  مصري  برلم

وقام بتعيين قضاة   ,  المسلمين بأخوتهم أسوة االنتخاب   األقباط دخل   م1866منتخب عام   
نح الباشاوية لرجل           أول للمحاآم وآذلك    أقباط ام بم ر من        . قبطي  حاآم ق د شغل آثي وق
 فقد شغل واصف باشا وظيفة آبير       - وليست هامشية  - مناصب عالية  ه عصر في األقباط

 .26وآخرونالتشريفات 
ين    إن نؤآد   أنوباختصار نستطيع    ات ب اط   العالق  الخديوي  عصر    في  والمسلمين    األقب

ة      مبدأ تحسنت تحسنا ملحوظا وان      إسماعيل  اأمر  أصبح  المساواة السياسية واالجتماعي
ذا      في  مألوفا بالد ه لما يشجع        وألول ال ا مس رى حاآم رة ن ا  م يم    أدبي ا التعل دعم مادي  وي
ؤمن ب      إسماعيل الخديوي الن   القبطي الطائفي ان ي لم  ر مص  القبطي ن  أ آ ى   ى آالمس  عل

 المسلمين   أخوتهم  يتمتعون بالمواطنة الكاملة المتساوية مع        األقباطحد سواء هكذا آان     
ك   يوذل م الحال ف رن التاسع عشر وآيف انحدر به ي ونحن اآلن الق رن الواحد ف  الق

 .والعشرين

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 " اط ومسلمونبأق  "-جاك تاجر ) 25(
 )241ص " ( مسلمون وأقباط  "-جاك تاجر) 26(
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  الوفدحزب
اة السياسية وفى    في  بفاعلية األقباط شارك 1952-1919وفى فترة ازدهار الوفد       الحي

ة  يالمناصب العام د ظل الف ول-وف عد زغل ة س م- بزعام ذلك ل تغرب ي  ول  أنكن بمس
 وقف   الذي). البرلمان( النواب رئيسا لمجلس    - محطم السالسل  - ينتخب ويصا واصف  

 . نائبهاإال واحد قبطي يمثل دائرة ال يوجد بها أنة البرلمان قائال في
ي  خالل العصر    أنةوال ننسى    اك رؤساء وزارات         الليبرال ان هن اط آ ا    ( أقب بطرس باش

وآامل بطرس    , واصف بطرس غالى     ( ووزراء خارجية ) وهبي ويوسف باشا , غالى
الى ليب , غ اميوص الت ووزر, )س وزي(اء مواص ىف ليب ,  المطيع اميوص ) س

ة    ) سامي وصليب   , صدقي وآامل   , مكرم عبيد ( ووزراء مالية  صليب  (ووزراء حربي
ا حوراغب   , حبشى ا  بسا( تجارة وصناعة  ووزراء, )سامي ة     ) ن ووزراء الشئون البلدي

ة راهيم( والقروي رجإب دة, ) ف حة لع ر الص رات  ووزي كندر(م ب اس ووزراء ) نجي
الشعارات   وسادت ). ويصا واصف   ( ورئيس مجلس النواب  )  نجيب راهيمإب( لألشغال
 ".وعاش الهالل مع الصليب"  والوطن للجميعالدين هللا" تلك الفترة مثل فيالتقدمية 

ر آل   في يرشح   القبطيآان المرشح    ان ينتخب بصرف النظر ع              دوائ لمين وآ ا مس  نه
ذا المرشح  ة ه د .  ذاكأوديان ذا تواج اطفهك دا األقب ية  تواج احة السياس ى الس اال عل فع

انسواء  ي أآ ان ف واب والشيوخ, ةيبمجلس البرلم ي أو, الن ر عالماإل مجاالت ف  والفك
ة             ر القيادي ة وغي ة القيادي ة      . والثقافة والصحافة وآافة وظائف الدول رة تاريخي فكانت فت

ديني خصبة من حيث اختفاء التمايز       دين عل             ال ة وتقلص دور ال ة العلماني اء الدول ى  وبن
ية  احة السياس ىالس ة أن إل وان قامت جماع ا األخ يخ حسن البن ة الش لمين بزعام  المس

ذا        ه ل تصدي م هذا غ مصر ور  في الدينيبالمطالبة بالحكم   ) م1928( ا ضد ه  الوفد دائم
 .1952 يوليو 23 حتى قيام ثورة الديمقراطي المدني وانتصر المجتمع الدينيالمطلب 

نحن ال نستطيع         ا يسمى ب       إنم   نجز  أنومع ذلك ف ذهبي العصر   " م اط " ال ان  , لألقب آ
 !!عصرا بال منغصات

  سلبية فيما قبل ثورة يوليوأمور
رام           ةوحتى نكون منصفين لم تكن هذ      ا ي ى م ا عل ا  الفترة آله ة         وإنم ا آانت بداي ا قلن  آم

اء  صفو العالقات بين     ئ عكرت بعض الش   أشياءوقد حدثت   , طيبة يمكن البناء فوقها     أبن
 :حد مثلالشعب الوا

ا غالى        -1 وردان      27اغتيال بطرس باش د ال ى ي ان عضو     ي عل  أصولية  جماعة  في  وآ
ادل  اإلخاءجماعة  "تسمى ا رفض التصديق         أنومن المؤسف     "  المتب ى وقته  المفت

م  ى حك ة ةعدامإعل دس أن بحج ذي المس تخدمال ر ه اس رد ذآ م ي ي ه ل انون ف  الق
 !! للقتلآأداة يسالماإل

يخ المراغ  -2 رشيخ "يهجوم الش رارا " األزه رارا وتك ع القصر م الف م يالمتح   ف
 .األقباطخطبة على الوفد وعلى 

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 1910فبراير 20 إلى 1908 نوفمبر 12رئيس وزراء مصر من ) 27(
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ام    األخوانظهور جماعة     -3 تها ال 1928 المسلمين ع ة ضد المجتمع     وممارس متطرف
ا  ةوعمليته ي اإلرهابي ت  الت اط طال رف  , األقب ا المتط ذيوفكره ة  ال انى من  يع
 .اآلن حتى المصريالمجتمع 

ة   1931 وزارة العدل منشورا عام  إصدار  -4 ة المقبول  يقضى بان تكون الشهادة الطبي
 .مسيحيقضايا الشرعية من طبيب مسلم وال تقبل من طبيب ال في

ى      1923ر  ستوصدور د   -5 ة      أنم ينص عل ن الدول  أنرغم   , اإلسالم  هو    الرسمي  دي
 .ذآر دين لدولة يتنافى مع الديمقراطية فيها

دار  -6 ام   يبعز الإص ة ع ل وزارة الداخلي ا وآي اء   م1934 باش رة لبن روط العش  الش
ى              , الكنائس فها حت وهى شروط معوقة ومكبلة بشدة لبناء الكنائس ونعانى من تعس

 .هذة اللحظة
ة مصر          -7 لة لجمعي ة فاشية           الالممارسات الفاش ا من جمعي اة وتحوله ى فت ب    إل ا يش  ه  م

 .يسالمالحزب اإل
 .الوطني الحزب في نكاية األقباط ضد األحيان آثير من فيتحيز القصر والملك   -8

 -: تلك الفترة في األحداث أهمو من 
 .لسويس الشوراع ثم حرق آنيسة بافي والخروج بهم أحياء األقباطحرق  *

ادهم  وتعليق   أحياء وهم   لألقباط المسلمين   األخوانحرق   ة     في  أجس     الخطاطيف الحديدي
ة  يالمدبب ة   الت ات المذبوح زارين الحيوان ا الج ق عليه ث   ,  يعل لمون بجث اف المس وط
وهم                في  األقباط ة الق ة السويس وفى النهاي ات مدين  وأشعلوا  آنيسة    في  شوارع وطرق

ل   أمر اإلسالم ةلإ واهللا عقيدتهم   في آافر   والمسيحي, حيين مسي أنهمذنبهم  , النار فيها   بقت
 . قران عثمان بن عفانفيالكفار المشرآين 
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  الثانيالفصل 
 1952 يوليو 23 بعد ثورة األقباط

 األحرارالظباط 
اط                        ات من مجموعات من الظب ا في أواخر الثالثيني دأت تنش اط األحرار ب حرآة الظب

داء       بأهداف عامة شائع   روح الع دأت بلقا       ة تمثل استجابة ل ا لالستعمار البريطاني فب ت ئ
ي    كرهم ف ي معس اط ف باب الظب اد"ش ام  " منقب عيد مصر ع , )م1938 =ه1357(بص

 . وعبد اللطيف البغدادي وغيرهمجمال عبد الناصرومنهم 
روا     أنثم ما لبث هؤالء الضباط         ة السياسية واث اد ب اإل شكلوا حرآتهم التنظيمي  عن  تع

ات ال اال اط بالحرآ ةزحرتب ي بي عف ة  إو,  المجتم باط حرآ ى بعض ض اط  ن انتم الظب
رار ى األح ارا إل ة تتي ة معين ية وفكري ام  ,  سياس م ع ة له كلت اللجن              وتش

دت , ) م1949=ه 1357( ا أولوعق رية  اجتماعاته ا س وين خالي ى تك ت عل ي واتفق  ف
 . بعد ست سنواتالعسكري لالنقالب إعداداالجيش 

ك و   أن إال ة المل بب معرف انقالبهم بس ام ب وا القي باط عجل دما هعوانأ الض رآتهم بع  بح
وز     أسفرت انتخابات نادى الضباط     في مواجهة علنية مع الملك فاروق       فيدخلوا    عن ف

ل موعد    ,  رئاسة الناديفي على مرشح الملك     د نجيب محممرشحهم اللواء    رر تعجي فتق
 بعض الضباط     أسماء من آشف    األمنيةجهات  خاصة بعد تمكن ال   , هقيام الجيش بحرآت  

 .التأسيسية اللجنة في وغالبيتهم األحرار
ة  رت ليل ى 22واختي ا حت و له أ يولي دة تفاج ة الجدي ي الحكوم ها الت ب يرأس د نجي  احم

 بالتصدي  واألوامر  التعليمات  إصدار يتمكن وزير الحربية الجديد من      أنقبل  , الهاللي
ا د الناصر , له ال عب م اجل جم تطالع ث ن اس تمكن م دة لي ة واح د ليل ادة رأىالموع  قي

 . الموافقة على قيام حرآة الجيشفي المسلمين األخوان
 تسعين  حوالي يوليو   23قيام بحرآة   الفي   فعال   أسهموا الذين   األحرارآان عدد الضباط    

ي  الرتب من      صغيري  األحرارآان ثلثهم من الضباط     , ضباطا ,  النقيب والمالزم    رتبت
 ).البكباشى(  من الضباط فاعالهم رتبة هو المقدمالباقي  الثلثأما

ة     ,   قط  البحري ولم يكن للتنظيم احد السالح       ان لدي ئن    عداد أوآ ا  يطم  سالحي  في  إليه
 .الفرسان والمدفعية والطيران

ائم    األحرار واستطاع تنظيم الضباط      ويض النظام الق دودة  في  تف واعتلت  ,  ساعات مع
 .. البالدفيدة السلطة احرآة الجيش قي

 واألقباطثورة يوليو 
مت على تنظيم سرى بحت للظباط  قا 1952يوليو   23 في قامت   الذي حرآة الجيش    إن
ذااحراأل م يكن ضمن ه يم  ر ول ى ينتمي قبطي أيالتنظ د رحب األول الصف إل  ولق

ام وتمر   . لثورة  ا شأنهم شأن بقية أبناء الشعب بقيام        األقباط و  األي ام   تل ى     األي  ويغلب عل
وجس    األقباط التوجس خاصة حول مشارآة  قباطاأل ى  حرآة الجيش وتحول الت ق  إل  قل
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ادة  ورة ق تبعدت الث د أن اس رأيوبشكل خاص بع ن  الصفوةال ة  م ل القبطي واء بفع  س
 . بالتأميناتأو الزراعي اإلصالحقانون 

 : ثالث فترات إلىويمكن تقسيم فترة ما بعد ثورة يوليو 
 عهد عبد الناصر :أوال

  -: يذآرون لعبد الناصر عدد آبير من االيجابيات مثل أن األقباطالرغم من على 
ارات         -1 ر االختب د الناص ض عب يق ورف ب التنس ق مكت ن طري ات ع ول الجامع دخ

  الدينأثاثتحدث تفرقه على   لدخول الجامعات حتى الالشفهية
 .العاملةن عن طريق القوى يالتعي -2
 .األقدميةالترقيات عن طريق  -3
 . ود بينه وبين البابا آيرلسعالقةوجود  -4
 .1970 -1952لم تغلق آنيسة من الفترة ما بين  -5
 .األقباط ضد غوغائيل عنف اى تهديد للقيام بأعمأقمع بشدة  -6
 .بالعباسية المرقسية الكاتدرائية بناء فيمساهمته   -7
ه  -8 د من رؤيتهلزيارت د التأآ الزيتون وبع ذراء ب ور الع اهدة ظه اد مش ا أصدر االتح

  بيانا يؤآد هذا الظهوراالشتراآي
د الناصر            -9 اإلخوان هناك من يرى أن اصطدام عب ة  ةأجل ظهور الدول     , ب  في  الديني

 . أخرىإيرانولوال عبد الناصر لكانت مصر , مصر عدة عقود وربما نهائيا
 . ذات شأن طوال مدة حكمةطائفيةى شكوى أتبرز لم  -10

اط أصاب وعلى الرغم من أن ما       ى        األقب م يترحمون عل د الناصر جعله ل عب د رحي  بع
ع     , أيامه اط حيث دف ار           األقب اتهم من جراء صعود تي م وممتلك ا من أراوحه ا باهظ  ثمن

اه  السياسي اإلسالم ار       ,  السادات  تبن ذا التي وحش ه ه    ومع ت ى وتحول  دفعت   اإلرهاب  إل
د جمال عبد الناصر    عه أنيالحظ المعاصرون    (األعمى اإلرهابمصر آلها ثمنا لهذا     

 .)المتتالية العصور في  حدث الذي بالكم الطائفيةيحدث فيه أن أثيرت الفتن  لم
رث   أن إال, نقول على الرغم من آل هذا     و را  عبد الناصر نفسه لم يكن يكت  بمتاعب  آثي

 .)آما سنرى(القبط 
ة  فيآان عبد الناصر يعتقد أن       ة  العدال ة  منتهى    هي  والكرام ذا حاول    الحري ام    وله  القي

دور  ادل"ب تبد الع ارآة  ولكن" المس اطمش تبداد األقب ع االس تقيم م  وال العسكري ال تس
ة  األجواء في إالينتعش دورهم    إذ , الليبرالي ى  أضفنا  اف اخ      إل ك المن اء   العسكري  ذل  انتم

دد  اء ع ن أعض ادة  م س قي ورة مجل باط  الث ن الض رار وم ى األح يم إل وان تنظ  األخ
دين    آما أبرزهمالمسلمين ومن    افعي  وحسين    ,حسين ل ال ور   , الش  وحسن   ,السادات وأن

ام والسياسات           التهامي اخ الع ى المن ور       ل  مصر  في  وتأثيرهم عل ى الف ذه   أنتضح عل  ه
ول         ,األقباط ال تناسب    األجواء ين  رالبروفيسو  وأما بالنسبة لعبد الناصر فيق  ادوارد واآ
ة    فيحاليا بجامعة فوردهام بنيويورك      األستاذ ة " آتاب ة  أقلي ذي " معزول ام  أصدر  وال  ع
د الناصر ومشاعرة         التيومن جميع المناسبات     : "1963 اه عب  تعطى انطباعات التج

ات اط هج ى أن موقف  األقب دة وه دة واح تنتاج قاع ن اس اط يمك زااألقب ل حي ي  ال يحت  ف
ه  د الناصر نحو . محيط اهتمامات يس الكنيسةوشعور عب ا ل ا شعورا عموم ا آاره  ,له
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ر   ه يعتب ةالولكن ة كنيس انو  القبطي ر ث ع ". يأم اءوم زاب إلغ ض  األح ية ورف  السياس
 قبطي انتخاب    لم يعد من السهل    التشريعي للمجلس   األقباط ترشيح   الثورةالقائمين على   

ار بعض          ,الثورةآما آان يحدث قبل      ات واختي دال من االنتخاب ين ب  ولهذا جاء مبدأ التع
وزير      وقراطنالوزراء التك  ل        في  السياسي بدال من ال ا قب رة م ورة  فت ش ي ومع التهم    .الث

راض  لجم الخوف الكثيرين    لألقباط حدث   الذي ام  أواخر  يفف , من االعت ان  1955 ع  آ
ل عبد الناصر رسالة شفوية      سبعض الكاثوليك المصريين يخططون لتقديم احتجاج فأر      

ا        " يقول فيها    -لما ذآره ولتون وين مراسل االسوشيتدبرس       طبقا – م أنن د لك ى أؤآ  دعن
"  المسلمين  اإلخوان"لقدر جربه   , جهة يصدر ى  أمن  , الدينيال نسمح بالتعصب    سوف  

ا ع    ة بم ى معرف تم عل تم      ملوان م لس الكم أنك م وال يغب عن ب اه معه ين وة  ف  اإلخوان" ق
 استدعاء الدين ليلعب    تم هو  أخطر ما    أن إال الصارم   العسكريورغم الحكم   " المسلمين

وم  الدينيد الناصر على وجود وظيفة سياسية للفكر  فقد وافق عب ,مااوه رئيسيا دورا  يق
ة    ته العام ا لسياس ا دعم و بتوجيهه ق     ه ى تحقي اعد عل ا يس ةوبم ية التعبئ إن  .السياس

را في منتهى                          د الناصر أم ا فعل عب ة آم ة ليلعب وظيف ه المختلف دين بأدوات استدعاء ال
ك أمر صعب                   د ذل ه الصحيح بع ى مكان دين إل ا حدث       ,الخطورة ألن إرجاع ال ذا م  وه

ام        بالفعل بعد انكسار مشروع     د الناصر ع ا آتب      -1967عب ز  يج " وآم  مراسل   " ول
األبيض واألحمر   ذات أن غمامات األئمة اللونين "-1961نيويورك تايمز في ديسمبر  

ة              الداآن ا في قاعة اجتماعات اللجن د الناصر عدة          , آانت واضحة تمام د أشار عب وق
ويعتقد بعض  , ها آانت تمارس بواسطة رفاق النبي محمد      مرات إلى االشتراآية على أن    

ة إسالمي    المعلقين بأن عبد الناصر يتطلع إلى إتباع       ي نشأت في      ةترجم  لالشتراآية الت
ته من       , أوربا في أواخر القرن التاسع عشر      للمسيحيين  إشارة   ى  أوالمالحظ خلو مناقش

 ".مصرسدس سكان  , نسمةاألقباط الذين يمثل عددهم أربعة ماليين

 "العربية القومية"ومشروع عبد الناصر 
ر     د الناص ى عب اء تبن ة ج اوف األ   للقومي را لمخ ة مثي ا قالعربي ي  أنط ب الحكم تنته  ب

ة , يسالماإل ة العربي رى القومي ان ي د الناصر آ م أن عب يا مشروعاورغ ع سياس  يجم
  للتصويرمطابقا لم يكن الواقعي أن التطبيق إالالعرب ويوحدهم 

 " المسلموناإلخوان"ر وعبد الناص
ل  ان تغلغ وانآ لمين اإلخ اد المس الب وازدي ال االنق ى رج وذهم عل كري نف ار العس  أث

 اإلخوان  من ا آانو األحرار آل الضباط    أو معظم   أنسيما    وال األقباطخاوف  مشكوك و 
لمين يم  .المس دريب التنظ وم بت د الناصر يق ال عب ان جم وان العسكري السريفك  لإلخ
ل      أنور بالسالح مع    دهوإمداالمسلمين   ان عضو            أن السادات ب د الناصر نفسه آ  في  عب
ة  وانجماع م اإلخ ي تحت اس ة حسن  حرآ آ لرواي ك وفق ول وذل ادر زغل د الق و عب  ه
 .آنذاك  المسلميناإلخوان محامى أحد قيادات يالعشماو

اير    في  السياسية  األحزاب ألغى جمال عبد الناصر      تثنيا  1953 ين  اإلخوان  جماعة    مس
 يرشح نفسه لالنتخابات أن ينجح مادامت ال        أن قبطي لم يعد من الممكن الى       .لمينالمس

د الناصر        . إليها يستند   أحزابتوجد   ارا ولهذا ابتكر عب ل           ابتك ارس من قب م يم دا ل جدي
اة  وال الحي ةط ي البرلماني أبتكر   ف ر ف ع عش رن التاس ذ الق لوب مصر من ين "أس " تعي
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ل    إدافقرر   .مجلس الشعب    في األقباط ه حيث التواجد            ريا قف ر اختيرت بدق عشر دوائ
أن  القبطي  ك ب ى     محسوس وملحوظ وذل اط قصر الترشيح عل ذا  .وحدهم األقب وظل ه

 .الجمهورية  سلطة تعيين عشرة أعضاء لرئيسأعطيت أن إلىالمبدأ معمول به 
ا األ    هذا ويالح  د الناصر آانت من        اقب ظ أن آل الوزارات التي تواله د عب ط طوال عه

ا قمعظم األ  أنرات الهاشمية آما    وزا ين    ب  اآلن مجلس الشعب أو الشورى         في ط المعين
ة من الشخصيات     البين وفى       الضعيفة  القبطي داحين ط م  مصفقين م  الشخصية معظمه

 . صامتيناألحوالأفضل 
ة  م اصطدام جماع ا ت وانحينم ى  األخ افس عل بب التن ورة بس ال ألث ع رج لمين م  المس

لطة د الناصر دأرا, الس د عب ة  أن يزاي ى جماع وانعل ة ا باعاإلخ ةدة الدول د  الديني بع
د      في المدني عام على ظهور المجتمع      150 حوالي ى  عصر محم ذور     .عل أن ب ذا ف وله
ه      في وضعت   الطائفيةالفتنه   ان حاضر ألداء وظيفت  في  عهد عبد الناصر وألن الدين آ

 .عهد عبد الناصر
ي اء صراعه فف ع أثن وان م لمين راح يزاإلخ يهم  المس د عل اي ك تكتيكي دة بإصدار وذل  ع

 :قرارات مثل
 . مختلف مراحل التعليم تؤدى إلى النجاح والرسوبفيجعل الدين مادة أساسية  -1
ة  إ -2 ى الطلب ورة عل رية مقص ات العص رار الجامع ى غ ر عل ة األزه اء جامع نش

 .العلمالمسلمين فقط وذلك لدراسة جميع فروع 
 . لنشر التراث القرآني1964  مارس14إنشاء دار القرآن في  -3
 .إنشاء إذاعة القرآن الكريم -4
 . برامج التعليمأسلمةبقيام آمال الدين حسين  -5
ة   -6 ة الهداي يس جمعي الميتأس ذه    ةاإلس ت ه د لعب افعي ولق ين الش ها حس ى رأس  وعل

 .ى يتحولن لإلسالمكبالفتايات القبطيات ل  التغريرفيالجمعية دورا آبيرا 
ام للمجلس اإل        عند - جدة في السادات   أنورتصريح   -7 ام  يسالم ما آان السكرتير الع  ع

اط  يتحول  ف بأنه خالل عشر سنوات سو    1965 ى  مصر  أقب  أو تحويلهم  اإلسالم  إل
 )217 صفحة– األقباطمصير  –سالمة أسامة (ماسحي أحذية وشاحذين  إلى

ط و   الدينية للعلوم   معهدآ عاليا 280أنشاء   -8 د    6000 فق دائي  معه انو  يعداد إ و ابت  ى وث
د       ة  وأصبح عدد طالب المعاه ون      المراحل    في  الديني ة ملي ة والثانوي  250 و االبتدائي

ة   ا ينتشرون   وأصبح. ألف طالب وطالب ون تقريب ي عدد الشيوخ نصف ملي  190 ف
 . فقط1992 القطر حتى أنحاءألف مسجد وزاوية وفى 

و  في قام بها عبد الناصر      التي التأميم   إجراءاتأما   ى       1961/ 60 يولي ادت تقضى عل  آ
ة    األعمالنسبة وعدد آبير من      ان األ  والصناعات والوظائف المهنية والفني ي آ ا قالت ط ب

ل والصناعة            بفيها   ة وهى قطاع النق وك نسب عالي دير     وعين  .والبن دل الم ا قألين ا ب ط ب
انون      ب ق ة بموج ى الزراعي ى االراض تيالء عل زاع واالس ا انت لمين أم ديرين مس م

هذا ويالحظ أنه عند توزيع % 75ط فيها بنسبة باق فكانت خسارة األ الزراعي اإلصالح
 .فقط توزيعها على الفالحين المسلمين هذه االراضى على الفقراء الفالحين تم



 27

ذا  رر ويالحظه م الشرآات ق ا أم د الناصر حينم ال عب ي أن جم ه للشعب أن ف  خطبت
ادى   اإلسالمسول   اللينينة وأعلن أن ر    أوقراراته لم تستلهم من المارآسية        هو أول من ن

  28"أبو أول اشتراآية  "بأسلوب التأميم وأنة 
تبعاد األ   نتيجة لكل   م اس ا قاألحداث ت اة الس  ب ي ايط من الحي ة ة فبمجالس  س ) الشعب  (األم

يس اق األل ذلك ب س  ط حضور وآ ورىمجل د األ .الش دم تواج ا انع اقآم يط ب زة ف  أجه
يش والج    ة والج ن الدول ث أم ابرات ومباح د  المخ ات والمعاه ةامع د التعليمي  وال يوج

فير   د وال س افظ واح يمح ن وال  قبط دير أم ديري وال م وك  م رآات والبن  الش
 .29والمؤسسات

د   أيضا  آما يؤخذ   ى عب ه  الناصر  عل اء  سوريا  مسيحيي  بمشاعر  اهتمام ر من   األقوي  أآث
 :لميناالمس طباقاهتمامه بمشاعر األ

ة  الرسمي ستور   لغى دين الدولة من الد     أ1958 عام   ففي -1 ة  للجمهوري تحدة  م الالعربي
  سوريامسيحيياستجابة لرغبة 

اب     -2 رق آت وريا بح يحيو س ام مس ول  ( ق د الرس الةمحم ا   ) والرس ى لوق يلنظم  ف
م               والذيشوارع دمشق علنا     دين حسين وت ال ال دارس آم ى الم جابه تاألس  فرضه عل

  مصر وقتها في يدرسظل  سوريا بينما في الكتاب من التدريس وتم إلغاءلغضبهم 
اهرة  من دمشق وليس من  الوطنية الوحدة عبد الناصر بيانين عن      ألقى -3 وإرضاء   الق

 مسئوال عن آل     نفسي اعتبر   أنى (:بياناته وفى احد    األقباط السوريين وليس    لمشاعر
ود    ارب اليه ا نح دما آن ز فعن عب ج م ع دون تميي ن ش رد م يف ن  ف م تك طين ل  فلس

ود  ات اليه يحيين  ةالناريطلق لمين والمس ود المس ين الجن رق ب ر أ تف ى ال انظ ىنن  إل
يحيين  ى  أوالمس ا عل لمين هن م المس يحيون أنه ل أو مس لمون ب ر مس ى انظ ى انن  إل
 ) ج م ع في مواطنين أنهم جميعا المسلمون هنا على أوالمسيحيين 

 ادات ــــــعهد الس :ثانيا
 المسلمين  اإلخوان حسن البنا زعيم  السادات وهو ربيب وتلميذ الشيخ    أنورثم جاء عهد    

ى ال        واليساري الناصريوآان التيار   0 ات        شبه مسيطر عل بالد وفى الجامعات والنقاب
ار   أن السادات  أراد الخ وقد    0000 ةعالمي األ ةجهزواأل ذا التي  شبه  اليساري  يضرب ه

ات واأل       مسيطر على ال   د     000 ةاإلعالمي  ةجهز بالد وفى الجامعات والنقاب خ وق  ادأر ال
ى   وأطلق صوليالديني األ  التيار   أحضان في يضرب هذا التيار فارتمى      أنالسادات    عل

رئيس المؤمن     ((نفسه   ؤمنين           )) ال ابقين ليسو م أن الرؤساء الس ه      0وآ  وال ننسى مقول
 . ))ةسالميإ رئيس مؤمن لدوله أنا (( الشهيرةالسادات 
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 640ص "  و الصراع النشأة – األقباط" مالك لوقا ) 28(
 167 و 166ص "  السياسية المصرية الحياة في األقباط" سميرة بحر ) 29(
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إنشاء تنظيمات للجماعات     وشجع بل مول     اإلسالميينع المعتقلين   السادات بتعديل وأفرج
المياإل ارات  ةس د التي وف ض ارية للوق ريةوال اليس ي ناص ه   ف ع عديل ده م اع عق  اجتم

ان           د عثم ان ومع محم د عثم ان احم دأت   ) أسيوط محافظ   ( إسماعيل المهندس عثم وب
ة   تنشر  ةسالميهذه التنظيمات اإل   ة  التعصب    ثقاف تح         والكراهي ده مفت ان عه ر فك  والتكفي

  0 واألقباط بين المسلمين الطائفية األحداثلتوالى 
 أضاف بأن   ةسالمي بضغط من الجماعات اإل    –المصري  فبدأ السادات  بتعديل الدستور      

ى ادة إل ة الم نه  الثاني تور س ن الدس الم((1971 م ن اإلس ة دي ادئ الدول ريعة   ومب الش
المياإل ي ةس ي المصدر ه ريع الرئيس ام  ))  للتش د ع ا بع دلت فيم م ع ون1980ث       لتك
 )) للتشريع الرئيسي المصدر هي سالميةالشريعة اإل(( 

ات     في على فرض سيطرتها     ةسالميسادات الجماعات اإل  وقد ساعد ال    الجامعات والنقاب
دأت كاوى وب اط ش د وتتصاعد األقب دأت تتزاي ه وب ذور الفتن ة ب د الطائفي وا وتتزاي  تنم

ا        0بمبارآه السادات    ى السادات آل م ي هو    وتبن ار    دين ذا التي ديني  ودعم ه ه  ال  لحمايت
 عاصفة  بما ال تشتهى السفن فقد هبت         تىتأ بالرياح   وإذا ودعم موقفه    أغراضهوتحقيق  

  0 باغتيال السادات السياسية القيادةالتعصب ودمرت طاقم 
 والخط   العشرة  ترميم الكنائس وتطبيق الشروط       فيتشدد  لتكفر النصارى  مو أنوالشك  
ان    طائفي  حدوث عنف    إلى أدى يالهميون ه  آ ة  في  آنيسة  حادث حرق     أول  في  الخانك

وفمبر  ه1972ن كلت لجن ة  وتش ى  برئاس ال العطيف وم جم ى وأصدر 0 المرح  العطيف
ان ضمن توصياته  ره آ اء دور إصدارتقري د لبن انون موح ادة ق م 0 العب ذا أن وللعل  ه

ام      الذيالتقرير   يس     1972 صدر ع ى  األدراج الزال حب ذا   إل ا ه دأ االنتشار   0 يومن  وب
ي ها ف بالد وعرض ول ال ة ط ب ثقاف ة التعص ول والكراهي دم قب ر وع ر  وتاآلخ كفي

 واختفت شعارات  الدولة في المستويات أعلى إلى 30األطفالالمسيحيين بدأ من مدارس  
))  هو الحل   اإلسالم(( الدين هللا والوطن للجميع وعاش الهالل مع الصليب وحل محله           

ذا انحدرت   ي األحوالوهك بالد من  ف ة ال ة الدول ة  الليبرالي ى الديمقراطي ة إل به الدول  ش
 رحم اهللا   0 الوطن الواحد    أبناء بين   والكراهية مهمتها نشر التعصب      الثيوقراطيه الدينية

  0الزعيمين الخالدين سعد زغلول ومصطفى النحاس
 حرق  أحداث  بدء من  عنيفة طائفية عهد السادات حدثت فتن    في نذآر انه    أنونود فقط   

د        1972 سبتمبر عام    8 في الخانكة   آنيسة ال عب ال القس غبري ي  ومرورا باغتي  المتجل
ا    –سمالوط    ( ة التوفيقي  آنيسة آاهن   ة  ووقعت صدامات      0)  المني ين ا   عنيف لمين   ب لمس

 أعوام وطوال 1978 سبتمبر 2 وآان ذلك يوم  النارية ةسلحال استخدمت فيها ا   واألقباط
دت      تادز 1979،  1978 ال  حده التوتر وتزاي دة  العنف وصدرت منشورات        أعم  عدي

ارى  ل ر  النص تلهم واإل تكف ز ق تيالوتجي ى ءس والهم عل ى 31أم ل وف ام أوائ  1979 ع
 0 القديمة بمصر ةثري قصريه الريحان األآنيسة أحرقت
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 ." في اإلعالم والتعليم" انظر باب ) 30 (
 103ص "  المصحف والسيف" نبيل عبد الفتاح ) 31( 
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ى الطالب المسيحيين       ةاإلسالمي  اعتدت بعض الجماعات       1980 مارس   18 وفى    عل
ين  ةالمقيم كندرية  بالمدين ة باإلس ى الجامعي و 17 وف ف بنش 1981 يوني ائفي عن  ط

ده     ةزاويل ا حي في والمسلمين   األقباطعنيف بين    راء لم ة  الحم ام  ثالث ه ووصل  تتالي م أي
ر     ا للتقري ى طبق دد القتل وميع ى الحك يال و 17 إل ريح112 قت ى  0  ج زال حت  وال ي
جونين   اك مس ه هن اطتاريخ ببأقب ذا بس يم  ةاألقباط وه نهم نع ذآر م راء ن راهيم الحم  إب

د     (  معوض م مؤب ل     ) حك ا قت ى        في  59 وأصيب  3آم داء عل  مسرة  آنيسة  حادث اعت
برابحي  اء  بسببش ة إلق ى قنبل ذه - 32الكنيسة من الخارج عل نتعرض له  األحداث س

 .قادم فصل فيتفصيال 
 وحدد  شنودة عزل السادات قداسه البابا      – 1981 سبتمبر   4 في عهد السادات    رأخوفى  
ك السادات وال         ( الداخلية بدال من عزل وزير      بيشوي األنبا بدير   إقامته ى أطبعا ال يمل

يس  ررئ زل بطريأخ اط رك ع فته   – األقب ه بص اء ليخاطب ن يش ين م د يع ادات ق  فالس
ر    ولكن هذا التعيين يعتبر      األقباطبطريق   انوني غي ى    ق ه      اإلطالق  عل يس ل ه  ول ه  إي  قيم

ل  ه نظر آ ن وجه اطم م األقب و المه ذا ه ى )    وه ادات عل بض الس ا ق ن 1536آم  م
ات  ارات واالتجاه ف التي يةمختل ة السياس ومين والديني هر وي ر ش م يم ل إال ول  وقت

 0000 المتطرف الديني الفكر أحضان فيالذين تربوا  )) أوالده(( السادات بايدى 
 

 ارك ـــــعهد مب :ثالثا
تن           ارك استمرت الف ة وفى عهد الرئيس مب ا بعض        - الطائفي رز هن ة  اإلحداث  نب  الدامي

 و 1990 عين شمس      , 1996 ةدميان  آفر , 1991 ةمبابإ  في األقباط وقعت على    التي
كندرية , 1996 وم و 95 , 94 ,91 اإلس روط , 1996الفي  , 1993 , 1992 دي

ـي وا قرو1994 ةالقوص اص أب مالوط 97 ,90ق وي  . 91 س ا 95, 95مل  ,94 ,89لمني
ا    ,96 ,92 وطما   96 ,95 ,92 أسيوطو92منشيه ناصر   . 96 ا   . 96 وطنط  93,95وقن

نبو  رق 2000 ,98 حشوالك 96وص ة وح ر    آنيس ا فبراي ن المني القرب م  - 2002 ب
فصل   في  بالتفصيل  ذة األحداثستعرض له وسوف ن - 2002 يناير  في العبور   آنيسة

  .ادمق
اجم   والصحافةاألقباط ـ   اإلعالم هذا بخالف   ا ته دة ا م تهم النصارى   المسيحية  العقي  وت

رن  الثاني ينحدر منذ النصف    األقباط وضع   رأيناكذا  هبالكفر و  ذ  أ الماضي  من الق ى من
اط  وهكذا وصل وضع     1952 يوليو   23 في العسكرينقالب  قيام اإل  د    األقب انوا   أن بع  آ
 في  إخوانهم  متواجدين تواجد آامل مع       السياسية القيادة فيشرآاء  و الوطن   فيشرآاء  
ي  ظل النظام     في المسلمين   الوطن   ديمقراطي  الليبرال ر      ال ى الكبي د عل ذ عصر محم  من

 غير السياسية الحياة على هامش   األقباط أصبح ثوره يوليو     ومنذ 1952 يوليو   23حتى  
تبعدين من المراآز              في شرآاء   ل مس دين ب وطن بعي ة  ال رار       القيادي اذ الق  وسلطات اتخ

ه السلطات   في مهمشين   ة  التشريعية آاف  الن والصحافة عالم واإل والقضائية  والتنفيذي
  0نتماء للوطــــن  قبل اإلالديني ءنتماسمه العصر هو اإل
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ا إيتمتعون بقوه    ((:واآين  آما يقول ادوار   األقباط أما رام  وصالبة  لحتم م  األه  وأرادته
ة  يحتفظوا بشخصيتهم     أن فيوعزيمتهم   ائي  تتكرر بشكل ال       القبطي اريخهم     نه  خالل ت

ة  قصه    في حدث لهم فصل    .المستضعفونالقديم وا  م    طويل اك     في  لشعب أنه  مصر وهن
اط  )) وليونالص اوالمسيحيون  )) (( األولونالمصريون   ((أنهملى  سيبقون ع  وادي  أقب
 .المنعزلة الصابرة المهمومةة قلياألالنيل تلك 

ين جماعات       في فاألقباط الدولي المجتمع   إلىومن هنا آان اللجوء       مصر منحصرون ب
ك        وأول لتفرض عقيدتها وفكرها     الفرصة تنتظر   متشددة ةسالميإ يهم ذل   من تفرض عل

م  يكون ه اطس ام .  المستضعفون األقب ذلك النظ ذي المصريوآ كل ال ل بالش  ال يتعام
 وتشير  المتطرفة اإلسالمية   يسلكها الجماعات ه الهمجية التي    الواجب مع هذا الفكر وهذ    

ر النتائج   ات   ةاألخي ة  االنتخاب ى  2006 سنه  المصرية  البرلماني ر    إل  نجاح منقطع النظي
ان   مختلفة دوائر   فيم   مرشح له  150 فمن اصل    خوانالل ة  فاز بمقاعد البرلم  88 الفعلي

 جماعه  أنهم مصر مع    فيرغم ما يتشدق به النظام      % 60محققين نسبه نجاح تزيد عن      
ان المسئول عن التشريع     في األقباط قانونا فكيف سيكون حال     محظورة  مصر والبرلم
دولي  متشددا فهل للمجتمع     إسالميا برلمانا دخل من اجل        ال اد  الت ذه      إيج  المشكلة  حل له

  0قبل تفاقمها 
ام المصري  ى أن النظ ذ  أنعل ا يتخ ود  أيض ن وج واناإل م دم  خ ة لع لمين ذريع  المس

وقهم    بالمطالبة طقبالألالسماح   ين          المشروعة  بحق ا ب اط م ة الحزب     فيصبح األقب مطرق
اد حال يعطى         0 المسلمين   اإلخوان نالوطني والحاآم وسندا   دخل إليج  فمن يستطيع الت

 !.  باط حقوقهم المشروعة؟األق
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 الثالثالفصل 

  المسلميناإلخوان جماعة نشأة

 األقباط على وتأثيرها"  المسلميناإلخوان"جماعة 
 في  السياسية    األحزاب  المسلمين بالعمل حتى بعد حل        اإلخوانسمحت الثورة لجماعة    

ي وهى الجماعة    , م1953فبراير   ام            تأسست  الت ا ع د حسن البن ى ي متخذة  , م1928 عل
عار  الم" ش ادة اإلس اد عب ن ,وإرش ةدي ل,  ودول ة وعم اد, روحاني ة , صالة وجه طاع
 " وليس من دستور هو القران,وسيف آتاب ,وقوة

ة    رك للحرآ و العنصر المح عار ه ذا الش ان ه د آ الميةوق ة , .األصولية اإلس وللموج
ذ انتصار      يسالم العالم اإل  في تمتد   التي اإلسالمية ة  من ران  في  يالخومين   اهللا أي ام   إي  ع

 .م1979

ة ت   هي اإلسالمية واألصولية ادى  حرآ الرج  ن ى  وع ب ار  إل  األساسية  والممارسات    األفك
ي ادت الت ي س واآير ف الم ب ي اإلس ى والت ائمأرس المعلى آال دع ة ال , إلس ى حرآ وه

ى  أيضا تمتد   وإنماتقتصر على معتقدات وممارسات دينية       ام      إل انون ع  يجب   للسلوك  ق
ون من       , أساسةالمجتمع على    ينظم   أن ذا الل ة        األصولية وه م عالق نظم ويحك  اإلنسان  ي
 . وعالقة الناس ببعضهم لبعضاهللاب

دول   أنحاء  إلى آل مصر وبعد ذلك      في المسلمين   خواناإلسرعان ما انتشرت حرآة       ال
ى  ة حت رانالعربي ة فأصبحت, إي ية مرعب وة سياس بح,  ق ا  وأص يخ البن وى الش ن أق  م

اروق خلف          وأآثرحكومة  ال ر , هشعبية من فؤاد ملك مصر وف اء       وأآث وقيرا من الزعم  ت
دينيين الرسميين  ا     , ال ة آل شهر ويبثه ان يصدر نشرة دوري يوآ اء آل  ف بالدأنح ,  ال

 . انتشار الخاليا العديدة للجماعةإلى ذلك وأدى
ا وبالجملة فقد تغلغلو  ,  الجيش والقضاء والشرطة والتعليم    في المسلمين   اإلخوانوتغلغل  

ع   ,  جميع الجهات   في ائمين          اإلخوان وانتف م ق اندين سريين له ك العر  ال في  بمس ة  ممال بي
اورة ان الهدف األساس, المج و اإلخوان لجماعة يوآ لمين ه ة تأسيس المس ة ديني  دول
دين وتكون قواني      إسالمية ة   يحكمها رجال ال ا ديني تهم فكانت مت   , نه ا سياس  في  هسلم أأم

 . الشرقأم قادمة من الغرب أآانتخارجية سواء ترفض المؤثرات ال, عنف وشراسة
اع دهم     إتب والء لمرش ة وال دينون بالطاع ة ي ذة الجماع ى ه ام ( األعل د الع ا, )المرش  وأم

     -:يلي الخصوص ما ه من خمس نقاط فيعلن على وجيتألف آان الذيمنطوق معتقدهم 
ن " اب اهللاأؤم ران آت ان الق اة ااإلسالموان ,  ب ة للحي ريعة آامل دنيا  ش رةل اواآلخ ,  مع

لم   الوائمن على    د        أنمس ى تجدي ودة    ه مختلف شعوب    اإلسالم  يعمل عل ى  والع  الشرع   إل
ة , الصحيح و أن يجب اإلسالموان راي ى الجنس البشرى آل تعل ى , هعل ل وان عل  آ

ام  أجاهدواعد بان , اإلسالم تربية العالم وتعليمة وفق مبادئ فيمسلم رسالة تتمثل      إلتم
 " سبيلها بكل ما املكفي أضحى وتحقيقها ما عشت وان هذه الرسالة
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م مصر والعالم بأسرة                   ونظم  , وقد خلق حسن البنا ميليشيات شبة عسكرية بهدف حك
ماها    رية س عبة س وان ش ة اإلخ ل جماع يم الخاص" داخ ى  " التنظ ا عل لحها ودربه س

انيين ولكن ضد آل              , العمل اإلرهابي الموجه   ين البريط معارض  ليس فقط ضد المحتل
وآان االحتفال بانظام األعضاء الجدد في التنظيم الخاص يسير             , يحتمل التعرف علية  

ة    , وفقا لترتيبات رسمية ذات مظاهر خاصة      ة مظلم ى غرف , حيث يقاد العضو الجديد إل
ادئ          , يسلم فيها مصحف ومسدس    ان يراعى مب ا ب  ويرصد بنفسة     اإلسالم يقسم علييهم

ام ل       وال ومن   . إلخوان المسلمين   للطاعة المطلقة للمرشد الع ا    أق أثورة  البن ران  : "الم الق
 "قانوننا ومحمد قدوتنا
ى      ,  العنف ومحاولة االغتيال   إلى اللجوء اإلخوان   ةولم تستبعد ايدولوجي   ك إل وقد أدى ذل

 المسلمين في   األخواند قادة حوقد اقر ا.  مصرفيمصرع اثنين من رؤساء الوزارات    
دما      إلىالصارمة للجوء   قارهة بالشروط   إل فيآتاب نشرة     العنف ومحاولة االغتيال عن

افر  األمر يتعلق   ر  ,  بك ة  هبتموي  أيضا واق  سبيل مصلحة الجماعة ومصلحة     في  الحقيق
 .اإلسالم

ا اد( الحرب أم ع فهي) الجه ى المجتم زام عل ذي يسالماإل الت ي يرغب ال ون أن ف  يك
ود      ها وان يظهر دينة على ما عد      األرض على   هللالحكم   ى يع ى اهللا       حت . آل المسلمين إل

رورة    ا ض ن هن الوم ر إعم وارد األم ي ال رانال ف ث   " ق رآين حي اقتلوا المش ف
 )5التوبة  ("وجدتموهم

د   ,للدولة محاربة هي األقباط مهاجمة  أن الراديكالية   األيدلوجيةوتعتبر هذة    تم بع  وال يه
دون أن المسيح        يقتلون أو يضربون   أنهمضحايا  ال يعرف   أنذلك   م يعتق  أو,  هو اهللا    ألنه

ذين     أن سبب ذلك هو   أنيعرفوا   رونهم منف يهم يعتب دين عل واء  المعت اآم   أله زوات ح  ون
 .ضال

  وعالقتها بجماعة اإلخوان المسلمين1952 يوليو سنة 23ثورة 
د حل                 23عندما قامت ثورة     ى بع  يوليو سمحت لجماعة اإلخوان المسلمين بالعمل حت

نة     ر س ي فبراي ية ف زاب السياس تمرار    , 1953األح ة باالس ذه الجماع محت له ا س آم
 .33 تم منذ البداية بين الجماعة وتنظيم الضباط األحرارالذيوامتداد التعاون 
ورة       ام ث و سنة      23وبعد قي دا نص        ,  ألغت الدستور    1953 يولي ووضعت دستورا جدي

ة    " على اولوا            " ان اإلسالم دين الدول وا أن اصطدموا بالنظام وح ا لبث إال أن اإلخوان م
ي    د الناصر ف ال عب رئيس جم ال ال ام 26اغتي وبر ع كندرية1954 أآت ت .  باإلس وتم

دام  ام بإع درت أحك اآمتهم وص خاص6مح ى ,  أش م عل ام 867وحك ا بأحك  شخص
 .وظلت قيادات األخوان وراء القضبان حتى وفاة عبد الناصر, متنوعة
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 بداية حكم السادات وأحياء التيار اإلسالمي
ة       , تحرك السادات في اتجاه االلتقاء بالتيار الديني       الذي بدا ينهض من جديد عقب هزيم

نة 5 و س م   , 1967 يوني رف تحت اس ا ع ك فيم المي "وذل اء اإلس ة اإلحي ام فق" حرآ
ادة   : الشريعة اإلسالمية هي المصدر الرئيسي للتشريع   "السادات بإضافة عبارة     ى الم إل

 "اإلسالم دين الدولة"الثانية من الدستور والتي تنص على أن 
دها          ى يجس ة إل دة الديني تخدام العقي ع باس ات المجتم ر اتجاه ادات بتغيي ام الس ذا ق هك

لمين وان المس ن السجون وسمح بع, اإلخ اخرهم م ارجف ن الخ ام , ودتهم م ة ق ى أن حت
ا ألسيوط وهو عضو نشط في أعضاء جماعة اإلخوان                     ان محافظ د عثم بتعيين محم

 . بان أعداء اإلسالم ثالثة الصهيونية والشيوعية والمسيحيةهاالمسلمين وقد صرح وقت

 األخوان المسلمين في عهد مبارك
 فتغلغلوا في اتحاد الطالب      ,قوى في عهدة نشاط اإلخوان المسلمين في المجتمع المدني        

ار              , ونوادي المعلمين  اوم من جانب التي ذي يق ات   اإلسالمي في   عدا أن التوسع ال  النقاب
امي   ن ع داْء م دأ بصفة خاصة إال ابت م يب ة ل ات 1985 و 1984المهني يما النقاب  والس

 وفى   ,األصوات من  % 39.5ففي نقابة األطباء حصل اإلسالميون على       : األآثر تأثيرا 
ازوا ب       نقا دا من اصل        54بة المهندسين ف ات      61 مقع ة    , 1987 في انتخاب ى نقاب وحت

ار اإلسالمي    % 60 األقباط نحوالصيادلة حيث يشكل   من ممارسي المهنة استطاع التي
 .تحقيق الفوز لمرشحيه

ة                  اآن الطبيعي ر ضوابط هي األم ع بغي ولكن المساجد والزوايا التي نشأت في آل موق
" ب الذي يعانى من البطالة والحرمان بكل أنواعه ويسمى األقباط       لصياغة وجدان الشبا  

ر أن صفة " نبالصليبيي ة" النصراني"ويعتب و أو, حط من الكرام اط ه ن وجود األقب
ي      , وتحقيق حلم الدولة اإلسالمية   , العقبة في سبيل تطبيق الشريعة     والوصول لسماء الت

 "اإلسالم هو الحل"ولذا فان , تمطر لبنا وعسال

 لألقباط األساسية المسلمين على الحقوق اإلخوانيات تعد
م  ,  والمسلمين األقباطترفض فكرة الوحدة الوطنية بين   اإلخوان المسلمين    جماعة   إن فه

دين   هي  التي ديانة الرسول    في الكتاب وتدخلها    أهل تطفل ديانة    إلى تؤدى   أنهايرون    ال
ق د الح رون . الوحي ا ي وظفين أنآم ود م اط وج ي أقب ا  ارةاإلد ف ل ظلم ة يمث  الحكومي

 .ه ورفضا للإلسالم
ة خصما        اإلخوانلهذا آانت جماعة     اط  المسلمين منذ البداي  للمنازعات ومصدرا   , لألقب

ة ة .طائفي تهج جماع وان وتن ية اإلخ لمين سياس اب المس لمين اإلره ر المس د غي  ض
 .ى آانت لها نتائجها الخطيرة الضارةت الاألمثلة بعض يليوسنذآر فيما 

ات    1948 مارس  22 في  المسلمين  اإلخوان  من  اثنانقام   ة الجناي يس محكم ال رئ   باغتي
دار  " د بك الخازن ذي " احم د  ال ان ق ا ضد احد   أصدر آ  اإلخوان جماعة  أعضاء حكم

لمين االت . المس ين االغتي ن ب ي األخرىوم ا الت وان ارتكبه يس األخ ال رئ ذآر اغتي  ن
بقوزراء مصر  ا  األس اهر باش د م ذي احم ن ال رب  اأعل اد ضلح ام ألماني ة ع  النازي

 . عثمان باشاأمين األسبقواغتيال وزير المالية 1945
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 في  ذلك أعقبثم , قاهرة بصورة جنائيةال في اليهودي الحي احرق 1948 يونيو  20وفى  
اريي  حدوث   1948 يوليو   19 رين    نانفج ي  محالت شيكوريل واورآو        في  آبي ان   الت  آ

ا    م   , بعض اليهود يملكونه ك    أعقب ث ا سلسلة من      ذل ,  شوارع العاصمة    في  تاالنفجاري
الت   ى مح رىوف ود  أخ ا اليه ي يمتلكه ب ف اهرةال قل ة   : ق ازل الخاص رات المن وعش

ذة الجرائم هو بث الرعب               الآان  . باليهود ود  في هدف من آل ه ارهم  ,اليه ى   وإجب  عل
ق    في  عاشوا  وأال, ترك البالد  ا  ,والخوف  جو من القل ذا م د  , حدث فعال    وه دمت فق  أق

رة      ال ة الكبي ي جالية اليهودي بالد          في  آانت تعيش      الت ادرة ال ى مغ اذا  مصر عل اة   إنق  لحي
 . من الخطرأبنائها

د التطرف       - األوسط شرق  ال في أقلية وأقدمآبر  أ الذين يعدون    - األقباطسلم  يولم    من ي
 34أيضااالسالمى 
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 الباب الثالث
 الفصل األول

 .االعتداءات والحوادث على األقباط وآنائسهم وممتلكاتهم
المية  ات اإلس ل الجماع ن قب اط م اعي لألقب ل الجم ة و القت داءات الدموي داث االعت أح

 .المتطرفة

  في عصر جمال عبد الناصر:أوال
  م1968 األقصر عام بضواحيحادث االعتداء على آنيسة  -1
  م1970حادثة جبانة األقباط باخميم سنة  -2
 ...باخميم األقباط جبانة فيم 1970حدث معرآة مؤسفة ومؤلمة سنة  -3

ة    ر الجبان حيتها خفي ادير (  راح ض ا اهللا اب ار   ) عط ة بالن ت جثت اوأحرق صإم                القم
ا ضرب                   )  سدرا فلتؤس(  ة آم ى راسة في مواضع مختلف آاهن المدينة فقد ضرب عل

اآن  فيبالسكين   ا    أخرى من جسمه      أم اد     /  السيد  أصيب  آم ز ج ة    في عزي  إصابة  عين
ة و   ة   أجريت  شاب  أيضا أصيب بالغ ة تربن ور عملي ى الف ه عل بعض  .  ل ا أصيب ال آم

ا    فى آم ا للمستش ى إثره وا عل روح نقل رون بإصابات أصيببج ة وقيآخ ل أن  مختلف
 إلى ما سبق    باإلضافة.  عنهم جميعا  افرح شخصا   76السلطات األمن قبضت على نحو      

ل          ل       ( فقد تجمع الغوغاء والعامة واخذوا جثة الطف راد جبري امى نجل م وا  و) الغن احرق
د     ام به بعض بالقي ذ ال وتى واخ ن الم ة دف وا   م عرب ة و رم اورة بالجبان وت المج م البي

وا بعض المسيحيين في الشوارع و خرج الغوغاء          بالحجارة و الطوب وسحل      األقباط
ة       درا و فراجيت اؤس س ص فلت ة القم هم عمام ل بعض ه و حم اهرة عدائي ى 1بمظ  عل

ى                   رهم عل ا اجب صندوق ميت فارغ و آانوا يهتفون بهتافات عدائيه ضد المسيحيين مم
 . بيوتهم فياالختباء 

  الساداتأنور عصر محمد في: ثانيا
 م1972 نوفمبر عام 6 فيمقدس حرق جمعية الكتاب ال -1

 :األولالحادث 
ان      ذي آ ت ال ي الوق ا ف وا محتويته دس ونهب اب المق ة الكت رق جمعي لمين بح ام المس ق

 .المسيحيين يؤدون فيها الشعائر الدينية، وساروا في مظاهرات تهدد رجال األمن 

 :الحادث الثاني
د    وم األح ي ي ة بالس      12وف ن القساوس ر م دد آبي ل ع وفمبر اقب م ن               يارات ومعه

ا 400( ا قبطي اموا     )  مواطن لمين وأق ا المس ي أحرقه ة الت الل الجمعي ى أط وا إل واتجه
ة  اإلسالمية و في نفس اليوم ليُال قامت الجماعات   , شعائر الصالة في الخالء       اإلجرامي

 بالتجمع في مسجد السلطان األشرف المالصق للكنيسة وقادهم إمام المسجد وتوجهوا 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . األسودالعباءة التى يرتديها الكاهن فوق الروبضمن زيه الكهنوتى ) 1(
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م       ةجهاد ي إلى مرآز الشرطة في مسيرة       رون  يحملون العصي واألسلحة وه  و  اهللا" يكب
اموا   في ران .األقباط فأش قبطي حانوت لبقال  إلىثم ذهبوا   " اهللا واآبر ...اآبر  متجره وق

 .بنهب وإشعال النار في أتنين من المحالت وسنة من منازل األقباط 
ل إن وزارة                     رة أخرى ، ب ار م ا الن ثم توجهوا إلى مبنى الجمعية المحترقة وأشعلوا فيه

ة                    إلىالداخلية   اني المقاطع دآاآين المحيطة والمب ا تبقى من ال دمير م  قامت بعد ذلك بت
نهم              األرض  و أصيب ثالثة أقباط بإصابات طفيفة وقبض األمن على عدة أشخاص ولك

 .2أطلقوا سراحهم بعد ذلك
رة  - 3 بسنهورداء على جمعية النهضة االرثوزآسية حادث االعت  -2  8              - البحي
 م9/1972/

ام  د أي ي اح ام  ف هر أغسطس ع الي1972 ش تكى أه ن م اش ة م اط قري  بعض أن األقب
ة        إلى بكرات قماش مبللة بالكيروسين مشتعلة       قونالصبية يل  وا نياف ة وابلغ  داخل الجمعي

ة    ,  بذلك فقام بإبالغ المسئولين بهذا األجرام       4األسقف األنبا باخوميوس   وم الجمع وفي ي
مار آنيسة " أن يكتب لوحة مكتوب عليها األسقف و آان قد طلب نيافة –م 8/9/1972
 " بسنهورامين

ر ألساسات آ   حادث االعتداء عل    -3 ال الحف اط سنة    ى عم  آنيسة بـ  "م 1973نيسة العي
 "أربعة عشر جامعا

اط بمحافظة          زة فكرت البطريرآية في إنشاء آنيسة بمرآز العي ام   الجي ذ ع م 1973 من
راخيص  األقباطلخدمة أبناء مدينة العياط من   ة  و حصلت على الت اء و قامت   أالزم  للبن

مباحث واستصدر القرار الجمهوري و بعد عده        بمعرفة رجال األمن وال    إجراءاتهابكل  
رار          أخرىسنوات   ى الق ة عل ر      الجمهوري  حصلت البطريرآي د حف اء الكنيسة وعن  لبن

ات     ت الجماع ة قام اس الكنيس الميةأس ة اإلس ر    اإلجرامي ال الحف ى عم الهجوم عل  ب
ة فحضرت            بالعصي ى الجهات الحكومي  والبنادق فابلغ المسئولين في الكنيسة األمر إل

دون                     ا د أن افتعل المعت ر األساس بع وا العمل في الحف لنيابة والشرطة والمحافظ وأوقف
ات  تك   التي األرض قانونيا ملكية    إشكاالالمسلمون   انون و            إثب ا للق ل وفق ا من قب  ملكيته

 .بإقامتهاتمت تحريات المباحث و أجهزه الدولة قبل صدور القرار الجهمورى 
ال المحافظ    ورضخ المحافظ لفوضى العصابات وأص  ة و ق بحت مصر في فوضى أمني

 !!" مادام هناك إشكاال قانونيا فال بد من وقف البناء حتى يفصل القضاء"
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ا المعاصر            " القمص أنطونيوس االنطونى      ) 2( ة و تاريخه ة الكنيسة القبطي دراو   " وطني  ةالموسوع  -س عزت ان

 .coptichistor ) (االلكترونية
رة      فيتبعد قرية سنهور    ) 3( ة    6 حوالي  محافظة الحي ومتر عن مدين ور،  آيل اد   دمنه د اعت اط  و ق وا  األقب  ان يتجمع

وعظ و   أشهرت  و أنشئت  جمعية هيو  (  جمعية النهضة األرثوذآسية     في للصالة اد  خصيصا لل  و نشاط  اإلرش
ين دمنهور و   إلى عن منزل من منازل القرية القريب من محطة السكة الحديد  عبارة هيو   ) ديني ثقافي  تصل ب

ان  في و يصلون العظة الخدام فيلقى إليهمدسوق و على فترات متقوتة يذهب       نهايتها سويات ثم ينصرفون ، و آ
 . هذه الجمعيةفينادرا ما يفتقدهم احد الكهنة ليقيم قداسا 

 .رة منذ فترة قصيرة للبحيأسقفاو آان قد سيم ) 4(
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د                  إن هيالخطة  و آانت    ى يكون المسلمون ق ام القضاء حت نينُا أم  يستمر الموضوع س
ة    ن البطريرآي ون م ة و يطلب ي المنطق ُا ف اء جامع ن بن وا م ة إنتمكن ن قطع  تبحث ع

رىارض  د     . .أخ ادات و بع ر الس ر عص ى م يناريو حت س الس رر نف ى إنوتك  بن
ُا به       تهم وقصة              المسلمون أربعة عشر جامع ى المسيحيون آنيس ى ال يبن ة حت ذه الطريق

م  ام الحك لمين و نظ اهرُا وواضحا للمس وا من مغزى ظ اط ال تخل و إالآنيسة العي  وه
 ولعلنا نتساءل من الذي أعطى أوامر      5عدم رغبة القائمين على التصريح ببناء الكنيسة      

ر وضربهم باستخدام البن              ال الحف تم    .. ادق؟لهذه العصابات لتخرج وتهاجم عم اذا ي ولم
ر                 السيناريوهذا   وم الكنيسة بحف رة تق نفس  األساس  وتهجم نفس العصابات في آل م  ل

 ؟أخرى منطقة فيالكنيسة 
 .م1975حادث الهجوم على آنيسة السيدة العذراء في البيطاخ سنة  -4

واحي    اخ بن ي البيط ذراء ف يدة الع ة الس ة آنيس المية اإلجرامي ات اإلس هاجمت الجماع
ذه              سوهاج   ذراء به يدة الع ي الس االت بتجل واب  فكسروا    الكنيسة و ذلك أثناء االحتف  األب

ى               ألدآكوالشبابيك و    ى أعل ة وصعدوا إل  و سرقوا األواني المقدسة والمالبس الكهنوتي
ر من        اط الكنيسة ليؤذنوا وأصيب في الهجوم عدد آبي  في  بعضها  بجراح شديدة   األقب

 .6واحدحالة خطيرة ولم يتم القبض على متهم 

ة     -5 ل بالعويس الك ميخائي ة الم ادث آنيس ا    7ح ة المني مالوط محافظ ز س و ( مرآ يولي
 )م1976

ياتهم والتعرف بشعبهم               اطق أبراش زوروا من امتهم إن ي د رس اط بع اعتاد األساقفة األقب
وعندما ذهب نيافة األنبا بفنوتيوس أسقف سمالوط في أول , القبطي و معرفة إحتياجتهم  

د عبه اع ارة لش ات   زي تقبال الجماع ذا االس م يرضى ه اب فل ات الترح اط الفت ه األقب  ل
ي                 ة بالكنيسة الت ذفوا القاعة الملحق اط وق ى األقب اإلسالمية فمزقوا الالفتات واعتدوا عل

ا  ون فيه انوا يجتمع ذ  , آ ن نواف ا م ا به روا م وا  ووآس ك وقطع  مناضد وآراسي ودآ
ة ائل االتصاالت الهاتفي ة و , وس ده القري ام عم ار وق د حسن العوايسي(المستش ) محم

د أن                  ة ولكن بع بتدراك الموقف جزئيا وأخذوا األسقف وحموه من الطوب المنهمر علي
انتشر الهلع والرعب في نفوس األقباط اآلمنين و أصيب عدد آبير منهم إصابات بالغة              

ى الج          القبض عل اة و  وآان لهذا تأثيرا سيئا في نفوس األقباط نظرُا الن األمن لم يهتم ب ن
 .8معاقبتهم

 .م1978حادث مدينة التوفيقية بمرآز سمالوط محافظة المنيا  -6
زل القس                   ى من وا عل قام المسلمون بالهجوم على بيوت األقباط و نهبها وسرقتها وهجم

ك             المتجليغبريال عبد    ر ذل ى أث وفى عل د ت وه وق ل       .  وضربوه ونهب اموا بقت م ق رأة ث  ام
 .من األقباط  عام وجرح عدد آبير 11وطفل عمره 

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .24/11/1992 جريدة العالم اليوم – أديبعماد الدين ) 5(
 .126 السادات و البابا ص - محمد أنور) 6(
 . محتفظة المنياسمالوط، آيلومتر فقط عن مدينة 4 قرية تبعد هي :العواسية) 7(
 .126 المرجع السابق ص – محمد أنور) 8(
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 .القليوبية منشاة دملو – م 1978 أغسطس 2حادث في  -7
 استشهد فيه عماد حنا وبشرى بربري

 

 9م24/2/1979 آنيسة يوحنا المعمدان بالزاوية بأسيوط إلغالقالحدث الغريب  -8
 – ميةاإلسال الجماعات إلى ينتمي – األزهرية مبنى الكنيسة طالب بالجامعة  إلىدخل  "

ات        ه الجماع وم ب ع أن تق ا مزم اك تحرآ ة أن هن ال الكنيس ى رج ى إل الميةونم  اإلس
ة م للهجوم على الكنيسة عقب صالة          2/3/1979 يوم الجمعة    بأسيوط م تكن     ,الجمع  ول

ال   ى رج ة عل ة خافي ذه الحقيق نه م األم ا دفعه ى مم ة صالة  إل ة وتأدي د بالقري  التواج
ففي ذلك اليوم تحرآت الجماعات الدينية   , توقعوهوصح ما   ,  جميع مساجدها  فيالجمعة  

ة            ة الزاوي ى قري ة إل اد طالب          , المتطرفة من أسيوط متوجه وبيس اتح م أت ان يحمله وآ
ة ة     . الجامع ات عدائي ايحون بهتاف ذوا يتص ى أخ ة حت ى القري لوا إل ا وص دى , لم فتص

ربطهم   ذين ت لمون ال الي المس اطاأله ات باألقب ة عالق م المس ,ودي دي له لمون   فاب
 .استنكارهم

رة صباح   اعة العاش ى الس اءوف هم 28/3/1979 األربع د توج راهيم" العقي رةإب "  عش
رة           وة آبي ى مأمور مرآز أسيوط على رأس ق ة  إل ى الكنيسة         ,القري ام بمحاصرة مبن  وق

 ,حدث بما   ةالمطر اني  وبعد إخطار    .معاينةوحرر محضر   ,  الطرق المؤدية إليها   وأغلق
ويس  دآتور ل ه ال اتوج ب عضو المجلس , بقف دلي عجي دس ع يوالمهن تاذ المل  واألس

 األمن الذي وجيه لورنس عضو مجلس الشعب لمقابلة مفتش مباحث امن الدولة ومدير            
ات    اك تحرش ان هن م ب يابلغه ةف ة     ,  القري عائر الديني اف الش ررُا إليق ك مب ذ ذل واتخ

 .المسيحية
وم    اء ي ى مس اهرات    29/3/1979وف ة مظ وب بالقري ذت تج وت   م أخ ا بي ذف فيه تق

يحيين زة  , المس اءات أجه د ادع نلتؤي بت  ,األم وم الس ى ي م صدرت 22/9/1979 وف
 . الكنيسة وإغالقهاإلى من المرآز بعدم دخول الكاهن إشارة

 م 19/3/1979 في 10 الريحان بمصر القديمةبقصريةاء حادث إحراق آنيسة العذر -9
ة     بقصرذراء   آنيسة السيدة الع   اإلسالمية بحرق قامت الجماعات     الريحان بمصر القديم

ق      بأآملها عليها النار    أتتوقد  , م19/3/1979في   م يتب ا  من    شيء  ول ا هو     -أثاره  وآم
 . لقد أنهى البوليس الواقعة بان تقيد القضية ضد مجهول–متبع 

ة                دة ثالث ة لم ام مع العلم بان المياه آانت قد انقطعت عن المنطق ى ال      أي ق حت ل الحري  قب
م  , وأقرت الدولة بأنها ستعيد بنائها على نفقتها      .  المتطرفون أشعله الذي الحريق   يطفأ ول

 م1981 في عام 11 حتى اغتيال الساداتشيءيحدث من وقتها اى 
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ان    أسيوط وهو  هكذا تحدث القس داود بطرس آاهن ابراشية        ) 9( دة    في  للحدث نشر       شاهد عي ي  جري اريخ  وطن  بت

18/10/1998. 
ة           – منطقة أثرية هامه جدا بالقاهرة عاصمة مصر           –مصر القديمة    منطقة) 10( ائس األثري ر من الكن  تحوى الكثي

 .القديمة و المتحف القبطي
 .30/3/1979 فيراجع مجلة الكرازة لسان حال الكنيسة القبطية الصادرة ) 11(
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 12م7/1/1980 اإلسكندرية جباسبورتن سمار جرجلة على آنيسة حادثة إلقاء قنب -10
ى    ة عل المية قنبل ات اإلس راد الجماع د أف ى اح اطألق ين األقب ي المتجمع ة ف ار  آنيس م

ذعر       ,م1980 يناير   7 في باسبورتنج ليلة عيد الميالد      سجرج  وقد أثار انفجار القنبلة ال
 يلقيها على آنيسة    إنصاحبها قبل    أخرى في  آما انفجرت قنبلة     ,المصلينوالرعب بين   

 .13أخرى  باإلسكندرية

ي          -11 اط ف ة األقب ض الطلب ى بع المية عل ات اإلس ن الجماع ي م داء همج ادث اعت ح
 .م18/3/1980

ات  ض الجماع دت بع الميةاعت ة اإلس ين اإلجرامي يحيين المقيم الب المس ى الط  عل
ة  ة الجامعي كندريةبالمدين راد بإصاباتفأصيب باإلس رة أف ى  عش ا إل ى إثره وا عل  نقل

 .14 االمتحاناتإلى المدينة البعض لكي ال يذهبوا فيالمستشفيات وحبس 

 .م1981 يونيو – القاهرة – الزاوية الحمراء أقباطحادث اعتداء المسلمين على  -12
 قطعة أرض أعتزم بعض األقباط إقامة آنيسة عليها وتحول           فيأعلن المسلمون حقهم     

ة إلى معر من شجار عادى     غ عدد                   آ ة حيث بل ك بتشجيع وإيحاء من الدول  مسلحة وذل
ى   اط القتل ر  األقب ن أآث ل  81 م افة  قتي ى  باإلض رإل ازل    إح الت ومن دمير مح اق وت

 .15قباطألاوممتلكات 
ة                ر الداخلي زة الشرطة تعليمات وزي  16عندما وقعت أحداث الزاوية الحمراء نفذت أجه

ون ويضربون بع     بعض مسيحيين    بأن حاصرت الناس وترآتهم يقتل لمين ضهم ال  ,ومس
تطيع    لب والنهب ونس ال الس ة بأعم رو الفتن ام مثي ن أن نتصوروق ن الممك اذا م أن  م

دث ة  يح رة والغالبي ي ظل الكث اط ف لمة لألقب ن,المس اب األم ى ظل غي ذا 17 وف د ه  وق
ه أن  ,  رقبتهفي حيث وضعوا السكاآين     ,جرجسأستشهد القمص مكسيموس     وطلبوا من

هادتي ل 18نينطق الش ال أآلي ذبحوه ون رفض ف هادة ف داث عن ,الش ذلك أسفرت األح  آ
 . عائلة حرقا20موت 
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 "106ص " راجع آتاب السادات والبابا –أنور محمد ) 12(
 المرجع السابق) 13(
 .(coptichistor ) االلكترونية الموسوعةعزت أندراوس ) 14(
ه في      ذآره " 106 آتاب أقباط المهجر ص      –مجدي خليل   ) 15(    اللواء أبو باشا وزير الداخلية الالحق في حديث ل

 وأضاف  قتيال من األقباط81 من جريدة األهرام الدولي وقال إن عدد القتلى في حادثة الزاوية الحمراء بلغ أآثر           
ليم                     حسن أبو باشا في برنامج اختراق الذي         ا أمن س م يكن به رة ل ك الفت أن تل ون ب ى شاشة التلفزي يذاع حاليا عل

 ."منتقدا الوزير النبوي إسماعيل وزير الداخلية في ذلك الوقت 
 .آنذاك – إسماعيل النبويالسيد ) 16(
 .41 الفتنه الطائفية ص –مدحت فؤاد ) 17(
دخول ) 18( ة ال يعالم الم ف ي اإلس ائال ه هد(  أن ينطق الشخص ق ه اال أش ول نوأ, اهللا ان ال ال دا رس  ,اهللا محم

 .")الشاهدتين"وتعرف ب 
 



 40

 19م1981 سبتمبر 5قرارات 
وادي النطرون    -أ ا بيشوي ب دير األنب ا شنودة الثالث ب ك ,  عزل قداسة الباب اء وذل بإلغ

ا اإلسكندرية   1971 لسنة 2782 رئيس الجمهورية رقم    قرار  بتعيين األنبا شنودة باب
 .وتشكيل لجمة للقيام بالمهام البابوية من خمسة أساقفة. ة المرقسيةوبطريرك الكراز

 . اعتقال ثمانية من األساقفة وأربعة وعشرون آاهنا-ب
 . اعتقال بعض األقباط والقيادات القبطية وذلك بحجة التوازنات-ج
 . سوهاجبنواحي 20حادث مأساة آنيسة المحامدة -13

ات  الميةهاجمت الجماع ة اإلس ي اإلجرامي وهاج المصلين ف ي س دثوا ف ة وأح  الكنيس
رح     ه بج وا رأس رلس وفتح اهن القس داود القمص آي ا وضربوا الك رة به ات آثي تلفي

اط وانتشر الرعب والهلع في نفوس        , آبير تم جهات     ,األقب م ته القبض   ول ى  األمن ب  عل
 .الجناة

 .راب آنيسة العذراء بمسرة بشفي قنبلة إلقاء -14
                وآان المدعون يهنئون العروسين  .م2/8/1981 فيالكنيسة  حفل زواج بأجراء ثناءأ

 أصيب ع انفجار القنبلة بفناء الكنيسة       وعندما وق , مارسيل صموئيل ونبيل حبيب رزق      
الخطيرة منهم  من المصابين تأثرا  بجراحهم   3وقد توفى   ,  مسلما   14شخصا منهم    59

 .21اثنين من المسلمين 

  عصر الرئيس محمد حسنى مباركفي :ثالثا
 .الشيخ إحدى قرى آفر في األقباطحادث هجوم المسلمين على  -1

وا   يهم وحرق المية عل دهم فهجمت الجماعات اإلس زل اح ي من اط يصلون ف ان األقب آ
 وأبسط من   أن يفسر   من أوضح  األمر واآتفى السياسيون بالقول بان  , المنزل بمن فيه  

 .22إدارة المخابرات األمريكية C.I.A" "أن يحلل وأهون من أن يناقش إنها 

 .م1988 بشارع منشية التحرير في سمار جرجحادث االعتداء على آنيسة  -2
 بمنشية التحرير   سمار جرج قامت الجماعات اإلسالم اإلجرامية باالعتداء على آنيسة        

ا بعض       ,بالقاهرة - منطقة عين شمس   في ات  وأحدثت به يارات       ,التلفي ى بعض الس  وعل
 .التجارالمملوآة لبعض 

 م 1989على األقباط الكاثوليك " أبو قرقاص"حادث االعتداء الدموي في  -3
اط الكاثوليك في                   ذراء لألقب يدة الع ى آنيسة الس قامت الجماعات اإلسالمية بالهجوم عل

 .وأصيب اثنين آخرين,  قتيالنأبو قرقاص واعتدوا على آثيرين من المصلين وسقط
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 (coptichistor )عزت اندراوس الموسوعة االلكترونية ) 19(
 .126 السادات و البابا ص – محمد أنور) 20(
 .4/8/1981 – القاهرية األهرامجريدة ) 21(
 .coptichistor )( عة االلكترونية سو عزت اندراوس المو،14ص  " أين ىإلالطائفة " آتاب ) 22(



 41

 .1990 في منفلوط 23" زفة المحمل "حادث  -4
 مظاهرة احتجاج   في  شخص بعد صالة العيد     1000انطلقت جموع تصل أعدادها إلى      

تيقظت  هذا العام    24على قرار المسئولين بمنع خروج زفة المحمل       وط     واس  شوارع منفل
وات   صباح ا اهرين وق ين المتظ ة ب ى الصدامات العنيف د عل نلعي ار . األم ى غب وانجل

ة عن  ى 6المعرآ ر من 50 ونحو ,قتل ا أآث ى إثره ل عل ُا واعتق ,  شخص200 جريح
 أشار مأمور   ,المسيحيينأعمال عنف تمارس ضد     , ومحالت محطة وسيارات محروقة   

وم وصلت        فيالمرآز أن نسبة هجرتهم من المدينة        ك الي اتهم       % 90 ذل ى حي ا عل خوف
 .25أوالدهموحياة 

 .26م2/3/1990حادث االعتداء على أقباط أبو قرقاص  -5
ام المسلمون      1990 مارس    2بعد صالة الجمعة     ى   م ق داء عل و       باالعت ة أب اط بمدين  األقب

بنى "قرقاص وسلب ونهب وتخريب منازلهم ومتاجرهم وآنائسهم فاتلفوا آنيسة بقرية           
د اهم  " عبي د س يوق اف ات      إث ه الجماع ور طبعت ائيتهم منش لمين وغوغ ة المس رة عام

ه  , اإلرهابية واإلجرامية التي تفشت في مصر   الجوامع والمساجد تحت    في وتم توزيع
 .27سمع وبصر الشرطة واألمن في مصر

وم   ي ي ر 23فف بوع   أي – م1990 فبراي ادث بأس ل الح ع   – قب يوخ الجوام ام ش ي ق  ف
ار        اد ضد الكف اط ا( الخطب إعالن الجه فخرجت مجموعة من شباب الجماعات           )ألقب

 وخطفوا شابين من المسيحيين آانت أسمائهم         28 مصر بعد صالة الجمعة    في اإلسالمية
 . الجماعات سابقُازعتهاوقد وردت في منشورات 

وم   ى ي ارس 2وف ة   1990 م الة الجمع ب ص ا عق اجم وأيض ع  أه اء الجوام  خطب
وى يملاإلسالميةالجماعات   وا مصنع حل ه قبطي   وحرق ان تحت حراسة ضابط (ك آ

ة   قبطي وأشعلواثم قاموا باقتحام صيدلية لدآتور    ") رائد"برتبة   در قيم  فيها النيران وتق
وا المتفجرات       أخرى لقبطي   صيدلية   إلى ثم توجهوا    ,جنيهامحتوياتها بمليون     أخر والق

ه يات والشيكوالتة يملكه قبطي وقاموا بنه  اوثم قاموا باقتحام محل للح     .فيها , به ثم إحراق
ل  وا بمح ذا فعل ت"هك وبر مارآ ه  " س وا بأثاث واره والق ذي بج م ال روا المطع ودم

ى      .ومحتوياته في ترعة اإلسماعيلية     وا إل ا  مستشفى خاص   وذهب  قبطي  مسيحي  يملكه
م                ا ث ام مستشفى فحطموه ا وأتلفوها وتصادف أن سيارته آانت أم وا     ,حرقوه م توجه  ث

 .ة يملكه مسيحي قبطي فنهبوه محل خردوات وأدوات آهر بائيإلى
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وط و       الكعبة حيث آانت ترسل آسوه      الفاطميين، أياممنذ  " المحمل  "  فكرة   باختصار) 23(  الشريفة عبر مدينة منفل
ع  يشارك فيه االذي المولد إلى اقرب   سنوي احتفال   إلى األمرتحول   رة    في و . لجمي  – السنوات العشرة االخي

د       و آما ياآد العميد محم ة    أب أمور  ري اال        م وط ق ال المحمل       "  مرآز منفل ى انقلب احتف بة    إل ى  مناس اطى   إل  تع
 ".المسيحيين ممتلكات إتالفو صار المحمل فرصة لتدمير و "  و يضيف ،" و اعمل البلطجة المخدرات

 .مصريون يصنعها صناع إن ادياعت التيالمحمل هو آسوه الكعبة ) 24(
 .2/5/1990" جريدة االهالى ) " 25(
دة ) 26( رامجري ور  ،22/3/1990 األه ة المص ف  ،23/3/1990 مجل ة روزاليوس ده ،19/3/1990 مجل  جري

 .14/3/1990االهالى 
 .(coptichistor )الموسوعة االلكترونية عزت اندراوس ) 27(
االحظ ) 28( ران أيه ز اقت ارئ العزي الإ الق دمير عم ة  بصالة العنف و الت دة مقترن ك عقي د ان ذل ا ياآ ة مم  الجمع

 .عنف و ليس مجرد بصالتهم،
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ا نسبة                     ي من ضمن أطفاله وا دار الحضانة الت ثم إلى جمعية الشبان المسيحيين وحطم
وأشعلوها  " خالص النفوس " ثم ذهبوا إلى جمعية     . المسلمين أآثر من نسبة المسيحيين    

ران واحر ا الني افيه ا عن أخره وا   قوه ة وحطم ى شرق المدين ة إل رة ثاني ادوا م م ع ث
رج  ار ج ة م يح    سآنيس يد المس وا صور الس وه وحطم دس ودنس ل المق وا الهيك  ودخل

ة                    . والسيدة العذراء  م في قري ة له ذي تحرآت الجماعات اإلسالمية التابع في الوقت ال
اط الكاثوليك ومحل      بحرق آنيسة األقب      - مدينة أبو قرقاص   -غرب المدينة " بنى عبيد "

 ).تجارة جملة( بقاله

 -:األقباط على اإلجرامية اإلسالميةخسائر اعتداءات الجماعات 
دمير   ,  خمس صيدليات    إحراق ل          وإحراق ت يارة نصف نق يارات خاصة وس .  خمس س

ار       - إحراق وحدة صحية     -إحراق مصنع حلوى ومحل للعلف        تحطيم وتدمير آنيسة م
رجس و   ,ج الص النف ة خ رق آنيس ة  -س  ح رق آنيس ذراء ح تودعي  ,الع رق مس  ح
اب رق , أخش ةح وير  ,محمص توديو تص رق أس ع     ,  ح ل بي رق مح رقة وح ب وس نه
ع        ,ساعات حرق وتحطيم صالون      ,  حرق متجر    ,أدوات صحية   تدمير وحرق محل بي
ة ة,حالق رق مكتب ي   ,  ح رار زراع رق ج يحيين وح بان المس ة الش اث جمعي يم أث تحط

و قرقاص     الربا بقرية   مسيحي ودراجة بخارية مملوآين لمواطن     وفى مساء     - مرآز أب
 دبس بمنشية القبطيم قاموا بإحراق سيارة طبيب الوحدة الصحية        7/3/1990األربعاء  

ة       منت التابع ة اس ذراء بقري ة الع ام آنيس واطنين أم ر بعض الم اص وتجمه ابي قرق ب
وت     ,قرقاصلمرآز أبى    شة   ورالمسيحيين فاحترقت   وألقيت آرات نار على بعض بي

 .لقبطينجارة 
ذراء      -6 يدة الع ة الس ى آنيس داء عل ادث االعت يح ين  ف ي ع ي   ح اهرة ف مس بالق  ش

 .م16/3/1990
ن    لمين م د المس ى اح د ألق ات فق اء الجماع ة  أعض ر قنبل ي مص المية ف ي اإلس  ف

مس          16/3/1990 ين ش مت بع د عص ارع احم ي ش ذراء ف يدة الع ة الس ى آنيس م عل
ر   .لكنيسةافأصابت الجنود المكلفين بحراسة     عين شمس   في  ثم تم توزيع منشور خطي

اد     "يحمل اسم     دفع          ويطالب " االسالمى جماعة الجه  أالف دوالر  4 آل واحد قبطي ب
ه مصري 2000و دمار و إال تعرضوا جني ل لل ن  ,والقت ور م ذا المنش ذرهم ه ا ح  آم

 .إبالغ أجهزة األمن
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 .م15/4/1990 -لفيوم محافظة ا- أحداث العنف من المسلمين في سنورس -7
ا             5أشاعت الجماعات اإلسالمية اإلجرامية أن مسيحي أعتدي على طفلة مسلمة عمره

نوات املين      , س يحيين ح ى المس د عل وم األح رب ي د صالة المغ لمون بع رج المس وخ
ائس               , األسلحة النارية  الهم والكن اآن أعم اآينهم وأم وتهم ودآ ى بي ري عل بالهجوم البرب

د    , ت التقرير الطبي أن الطفلة سليمة ولم تتعرض ألي أذى         والجمعيات وقد اثب   ولكن بع
ا وسرقوها                    وتهم ونهبوه وا بي وان وحرق ذل واله اط المسيحيين ال أن أذاق اإلسالم األقب
اط               يارات األقب ودمروا وحرقوا عيادات وصيدليات األقباط آما قاموا بإحراق بعض س

 .29ةوقد أصيب أآثر من سبعة من األقباط بإصابات بالغ

وم        -8 ة الفي نهور محافظ ذراء بس يدة الع ة الس ى آنيس ت عل ة ألقي ار قنبل ادث انفج ح
 .م19/4/1990

ذراء بسنهور           وم    -ألقيت الجماعات اإلسالمية قنبلة على آنيسة السيدة الع  - محافظة الفي
ا    ة مم اب الكنيس ى ب رت عل د انفج ىوق ذي يحرس  أدى إل لم ال دي المس  مصرع الجن

ة  يبالكنيس روأص يس    األخ وم الخم ار ي د إفط طة19/4/1990 بع ن  م بواس ة م  ثالث
 .30الحراسة النار على رجال بإطالقالمسلمين قاموا 

ل ستة           -9 دموي وقت داء ال اط من   حادث االعت اهن      أقب نهم آ و        بي ز أب امير  في مرآ المط
 .م12/5/1990بالبحيرة 
ن إطالق  ل م لحة األواب ا   األس ا مالكه ة خاصة يقوده ى عرب ة عل ال  /دوتوماتيكي جم
دي وا           رش ة قتل ة شمامس ل وثالث ه وطف ا وزوجت نودة حن س ش ا الق ب به ان يرآ  وآ
ا             . 31جميعا د القس شنودة حن ذي وآانت الناس تراقب بحق أتي  ال  في  اإلسكندرية  من    ي

عائلة رشدي وذلك ت في الكنيسة المقامة بجوار ارض       صحبة الشمامسة إلقامة الصلوا   
الثأر وتربص أخوة    فأثارت هذه الصلوات أحقاد      أسبوعفي أيام األحد والجمعة من آل       

يارة   " حسن محمد عوض  " ذي  رشدي بس ا  ال وا   ,والشمامسة  توصيل القس      د اعت  وأطلق
ة وأخرى خرطوش ومسدس          ة آلي ذخيرة من بندقي عليها النيران بكميات ضخمة من ال

ع ل جمي نوقت ي  م يارةف ال 32 الس بض رج ة وق ن الدول يعين  أم ى بعض المش ي عل  ف
ارة     )  مسيحيا وأمرت النيابة بحبسهم مطلقا       23(الجنازة   د عب ا "بتهمة التجمهر وتردي  ي

 ".رب ارحم

 )م1990 يوليو أواخر(:ببورسعيد إحراق آنيسةحادث  -10
 اإلطفاء بشارع محمد على وقد تمكن رجال        إحراق آنيسة  اإلسالميةحاولت الجماعات   
 .من إخماد الحريق
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 18/4/1990راجع لمزيد من التفاصيل جريدة الوفد ) 29(
  .(coptichistor )الموسوعة االلكترونية عزت اندراوس ) 30(
  .23/5/1990 –جريده االهالى ) 31(
 ده و الكنيسة  البابا شنو– ، آتاب محمود فوزى 10/6/1990 ، جريده وطنى 15/5/1990 جريده االخبار )32(
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وش         -11 وس بح ا انطوني ة األنب ى آنيس المية عل ات اإلس داء الجماع ادث اعت  ح
 .م1991في عام ) محافظة البحيرة:(عيسى

ا            الة فيه اط الص اد األقب ي اعت وس الت ا انطوني ة األنب ى آنيس ون عل ض المتطرف انق
أثرت بشدة من جراء           ,واحرقوها   ق  وتدخل وقتها األمن  وأغلق الكنيسة التي ت , الحري

 .م2000ولم تفتح لمباشرة الصالة فيها حتى عام 
لحين   -12 وم مس ادث هج ة      , ح ة المدجج ن الدول وات ام داء ق ة واعت ادث مهاجم وح

ة             اط بقري ه األقب راهيم بالسالح على بيت أجتمع في ا  إب ز سمالوط    33 باش ر   - مرآ  فبراي
 .م1991

ر   , بإنشاء آنيسة للمطالبة  " منقطين"و"  باشا   إبراهيم"تقدم سكان القريتين     وعانوا الكثي
نهم           ل  السعيمن   م وأعي ذين سدوا أذانه ع            دى المسئولين ال دموا جمي م  ق الرغم من أنه  ب

 مبنُا  فأقاموا, المستندات المطلوبة آلما طلبوها ولكن بدون جدوى لمدة ثالثة عشر سنة            
ُا  اموا       , عادي ا أق لوات آم ب الص ة وآت ب المقدس ور والكت ه بعض الص عوا في ووض

ةبج ا صغيرا إلقام اهن واره بيت وم  .الك ى ي د 16/2/1991السبت وف وم األح ى ي م وف
الة       غير الص ت الص ي البي دءوا ف الي ب ا      , الت ة بالمني ن الدول ث ام ابط مباح ام ض فق

ى       ةمطرا ني باالتصال بوآيل    ال   ,  المنيا وطلب غلق المبن ا هو       : "وق إن استمرار فتحه
ة  لطة الدول دى لس رطة بهج , "تح ت الش ت   وقام ى البي الح عل دجج بالس ف م , وم آثي

ودين   ن الموج وا م يوطلب ل  ف ه فامتث روج من ت الخ ر البي اط لألم ال ,األقب دخل رج ف
رطة  ىالش ى ا إل دوا عل ت واعت دي    البي ودين بالضرب باألي وس الموج ل واألرلقس ج

وا الكتب المقدسة       أما الجنود اآلخرو   , وقطعوا مالبسهم وطرحوا احدهم أرضا     ن فمزق
ا  دام   والقوه وها باألق ات وداس روا األيقون ى األرض وآس كن  , عل ب س اموا بتخري وق
اهن  االك وم . أيض ى الي اليوف رطة  الت ال الش ام رج واب   ق زع أب ي مصر بن ذ ف ونواف

 .34المرآزي وأخذهانيسة وتحميلها على سيارات األمن الك
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ة منقطين و                        )33( ا قري  عدد االقباط المسيحيين فى قريه ابراهيم باشا حوالى ثالثة االف نسمة و نص ، و تجاوره

 .يسكنها الفين من االقباط المسيحيين و ال يوجد بها آنيسة او مكان للعبادة
 7/7/1991 – مقاله انطون سيدهم –راجع جريده وطنى ) 34(
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ن ا ح -13 وم م المية  ادث هج ات اإلس ي إمباب    لجماع اط ف ى األقب ة عل ة اإلجرامي
ا   40أآثر من      م وحرق البيوت وبعض الكنائس والمتاجر وإصابة       20/9/1991 قبطي

  .35بإصابات بالغة
وجئ  سكان حي        20/9/1991اء يوم الجمعة الموافق      الساعة الثامنة مس   حوالي في م ف

ات من            اهرة بمئ ة بالق ون السيوف والسنج و      المسلمين   المنيرة في إمباب زجاجات  يحول
ة   أوقعوا المولوتوف الحارق افوا   في  الرعب ف ذعر والخوف ، وط اد ال وب وس ي القل  ف

ارات السكنية وحرقو        ارتهم وصعدوا العم ا  الشوارع يدمرون أمالك المسيحيين وتج ه
ات و   ن البلكون ا م ذفوا أثاثه رق    وق اموا بح ربُا وق اط ض ى األقب دوا عل بابيك واعت الش

اه              بعضهم بح  روق متفاوتة ، وآانت هذة العمليات اإلجرامية  تتم في سرعة ملفته لالنتب
ى       دل عل ذه الهجمات اإلسال     أنمما ي ه        ه ل ، بحيث إن ا من قب في ظرف   مية خطط له

ار في الكنيسة الرسوليه بشارع          ن قد انتهوا ، آما قاموا بإشعال         خمس دقائق يكونو   الن
ارع    ة بش ة نهضة القداس وردانيالبصراوي ، وآنيس ع  ال ران جمي ت الني ث التهم  حي

الم   قاهي واعتدوا على صاحبها بعض أن  المحرقوا احد ، وا محتويتها اتهموه بعرض أف
ة       40 الحنيف وأصابوا    اإلسالميال تتفق مع تعاليم الدين        . قبطيا مسيحيا بإصابات بالغ

وات الشرطة  أخرت  ق يوت دخل إال بف م تت دخل ، ول د  الت وع6ع دء وق ن ب اعات م   س
داث  ة األح افئ .. اإلجرامي يارات المط ا  س ن   أم اعتين م د س اءت بع أخرت وج د ت  فق

ط عن الكنيسة        500ال تبعد سوى    أن نقطة اإلطفاء    النار على الرغم من     إشعال    متر فق
  .36 مما تسبب عنها أن التهمت النيران جميع محتويات الكنيسةيالوردان بشارع التي

نبو  -14 حايا ص ادث ض ا 37ح ن األقب يحيين  م ر –ط المس يه ناص رو -38  منش ط  دي
  39م9/3/1992

د ا   اسمه أبناء القرية المسيحيين و    قام احد    ه             عب ار يملك ع عق ى  هللا مسعود جرجس ببي إل
لم  ارة المس غ / ج يم بمبل د العظ المية   5000 نصر عب ات اإلس ت الجماع ة وعلم  جني

ن    زل لعضو م ع المن ار وبي د صاحب العق اموا بتهدي يم اأعضاءفق مه تنظ اد اس / لجه
باعه فعال إلى جارة  إذ  آان     المسيحي وعندما رفض مالك العقار      ... العزيز صالح عبد 

لم  ر / المس ول     نص ربا وتح ة ض الوا علي يم فانه د العظ رعب ى األم ة  إل ة دامي  معرآ
ا   تخدمت فيه لحة اس ة و  . األس ا ثالث ل فيه ن   قت ال م يب آ ل   : أص الك ميخائي ر م مني

يبالرصاص  اقه اليس ف ق و  رى  ، س االت توفي يبت  جم ا أص اآر  آم يم ش ا نس          طفله
 ) . عمرة سنتين ( 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .(coptichistor )الموسوعة االلكترونية عزت اندراوس ) 35(
  . 6/10/1991راجع جريده وطنى ) 36(
  .(coptichistor )اندراوس الموسوعة االلكترونية عزت ) 37(
أه ناصر آانت معظ     : منطقة االحداث   ) 38( م و المنطقة التى جرت فيها االحداث المحزنة فى قريتى صنبو و منش

انون األ       ل صدرو ق ة من األسر المسيحية قب ا لثالث ى األ  صالحارضيها ملك تيالء عل راضى  و   الزراعى و األس
انو           ذين آ ين ال ذى تحول                توزعها على صغار الفلحي ا اسر القمص ، ودوس ، و عزب ويصا ال ا و منه اجراء فيه

 اسره مسيحية   300و هى تقع على الطريق الرئيسى السريع ، و يقطنها نحو " منشأه ناصر   " اسمها بعد ذلك الى       
 . آيلو مترات 7 ط اسرة مسلمة و هى مالصقة لقرية صنبو التى تقطنها اآثرية مسلمة ، و تبعد عن ديرو400و 
وق االنسان            ) 39( ر مرآز حق روت فى تقري تقرير المنظمة المصرية لحقوق االنسان عن المذبحة الطائيفية فى دي

 .المصرى 
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ام   18 يساوي 1991 الى عام    1972وبهذا يكون عدد الضحايا من عام         ضحية وفى ع
 . ضحية فى مذبحة منشية ناصر بديروط13 وحدها 1992

 الجماعات اإلسالمية  في صنبو
اح           إن   روا الجن ة صنبو يعتب  العسكري أعضاء الجماعات اإلسالمية اإلجرامية في قري

اد                فيالشهير بالعنف    ادات تنظيم الجه ى احد  قي ال فرغل ه جم .  ديروط والذي  يتزعم
ات              األولىبعد شهر ونصف من الحادثة       وال بطعن د اهللا مسعود مقت در عب  وجدت جثة ب

  .40داخل مدينة أسيوط

 الـــمذبـــــحة
طلب أعضاء الجماعات من صاحب البيت المسيحي الذي باعه للمسلم نصيبا من ثمن         

اء         وقامو.. المنزل فرفض فقتلوه     راء أبري بط      ا بقتل فالحين عزل فق اء الق إلرهاب أغني
ات    وفرضوا  ,   على اإلذعان ألوامرهم      وإجبارهموالمتقدرين منهم    اإلتاوات على عملي

  .41ع بسفك دم األبرياء السريالبيع والشراء بغيه الثراء

ا   13 راح ضحيتها   التيحادث المذبحة     -15 ة المنشية  مسيحيا قبطي ة ويصا   -بقري     قري
  .42م1992 مايو 4 ديروط محافظة اسيوط -

ة                    ى الزراعات المحيطة بقري ة إل توجهت مجموعة من الجماعات اإلسالمية المتطرف
روط وقتلت منشية ناصر مرآ  ى سمعان بخيت(ز دي ى سمعان(و, )ألف , ) سمعان ألف

معان(و ا س ي(و, ) إيلي ال عزم تة  ) آم ه س زوج ول ة مت ين صندوق الكنيس الأم  , أطف
معان(و ي س اد لمع ده و) عي ة واح ن عائل يعهم م ظ أن جم ثهم يالح دت جث د وج وق

م األخضر           د      (و, متالصقة بجرن للفول وآانت دمائهم تغطى زرعه سمير مرزوق عب
) اليشع ألفى سمعان  (والطفل  , ) عادل شفيق شاروبيم  (و, )فهمي فهيم جرجس    (و, ) اهللا
استشهد  ) مدرس مواد اجتماعية( ومنصور قديس , )  فيما بعد بالمستشفى  أنفاسهلفظ  ( 

ذ ب  سط تالميذ الصف الخامس وقد أصيب       وهو يلقى الدروس و    رعب وانهالت    الالتالمي
د     مفتش صحة    والدآتور صبحي بخيت منقريوس   , صرخاتهم على أستاذهم     روط وق دي

أمطروه      اغتيل أمام    ه ف د             36زوجته وأطفال انوا ق ه وآ  رصاصة وسقط مضرجا بدمائ
وه       ) إتاوة(الف جنيه منه فدية     20قاموا بطلب    ا رفض قتل دم الطبيب       , فلم وسبق وان ق

ى    , اهتمامااألمر وردت له للشرطة فلم يعيروا   التيخطابات التهديد    ال فرغل ان جم  وآ
اال ئول االغتي ذاك  مس ع حين ير م ابييت يس ه اإلره املين السالح نأتباع ي ح  وضح ف
رزي  الدآتور ,  احد النهار دون أن يتعرض لهم     الج     في  استشهد  ب ه وهو يع  قلب عيادت

 43م15/10/1992في مرضاه 
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  .10/5/1992 – فيكتور سالمة –راجع جريده وطنى ) 40(

 . ميريت للنشر و المعلومات – آتاب المخاطرة –راجع عبد الرحيم على ) 41(

  .17/5/1992 – 10/5/1992 – فيكتور سالمة –راجع جريده وطنى ) 42(

 .(coptichistor ) عزت اندراوس -الموسوعة االلكترونية) 43(
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 .19/6/1992 بقرية صنبو مرآز ديروط يوم األقباطقتلى جدد من  -16

د صالة            باإلجرامية  قام زعماء الجماعات اإلسالمية      ة بع عدد آبير من الغوغاء والعام
اجرهم بالضرب والنهب والسب         اط  المسيحيين ومت وت األقب ى بي ة للهجوم عل الجمع

راق ب دون واإلح اط   والتخري وليس األقب ى الب داءات   أن يحم ذه االعت ن ه اء م البؤس
ى المسيحيين    اإلسالمي ت من نتائج هذا الهجومالدموية وآان  ة   : اإلجرامي عل ل ثالث قت

ه  8 منزال ومتجرا منها     64أقباط وتخريب وحرق     ا مم       أآلت ران بالكامل وآله ه   الني لوآ
د      ومما هو مثير للعجب أن       , سيحيين  لألقباط الم  داءات بع ذه االعت المسلمين خرجوا له

 .44صالة الجمعة 

 :ما وراء المذبحة
ام أعضاء  العصابات اإل -1 درس ق ل م ة اإلسالمية بقت ام قبطيجرامي ذ  أم ع تالمي جمي

 .م9/3/1992حداث صنبو األولى أفي  شهد عما رآه ألنهالمدرسة الصغار 
د الحوادث   التي والبوليس األمنقامت قوات  -2 ى  حاصرت القرية بع م 9/3/1992 األول

ع      ي  األسلحة باالستيالء على جمي ا م               الت ى المرخص له اط  حت دى األقب ل    آانت ل ن قب
ت   ة وترآ ة الحكوم لحة االتوماتيكي ات الحاألس ات    والرشاش ذه الجماع ع ه ة م ديث

المية  الح      أن أي, اإلس م س رك له م تت يحيين ول اط  المس ى األقب م تحم ن ل وات األم ق
 .اإلجرامية الجماعات اإلسالمية في االسالمى المتمثل اإلجرامليدافعون به ضد 

ومسجد , امية تجتمع في مسجدين عمر بن الخطابآانت الجماعات  اإلسالمية  اإلجر   -3
م استخدم                  وليس ث ة والب را  الخالفة تحت سمع وبصر شيوخ الجوامع وامن الدول وا وآ

زعيمهم ويوزعون         " مسارة "لهم في ناحية     ه ب ة  عصاباتهم    أعضاء يجتمعون في  لجباي
ذرع أو   تكسير األ  أو على آل من يمتنع بالقتل       أحكامهمويصدرون  , والفدية   , اإلتاوات

د يقان بقضبان الحدي ل   -الس اقيه آام ه وس روا ذراعي ذين آس ين ال ن ب ان م ي وآ  عزم
 .م1992 يناير فيسمعان 

ي       الجماعات ا   إجرامومن الذين تابوا من      -4 ام الكيالن ذي  إلسالمية  شخص اسمه حس  ال
ادات  أن : قال   جمال فرغلى هريدى زعيم االرهابين  اجتمع  هو وبعض زمالؤه مع قي

ة عدة شروط             , بيته   فية بناء على طلبها     الشرط ابين اشترط للمهادن , وان زعيم االره
ور       الت الخم الق مح ات وإغ ع الفتي ى جمي اب عل رض الحج ا ف ى  , منه بض عل والق

ام الشريعة اإلسالمية            الفتهم ألحك ه       , خصومهم بحجة مخ ه ولجماعت ة ل رك الحري م ت ث
 .45يادات الشرطة لمطالبهموبكل أسف استجابت ق,  ممارسة نشاطهم في) عصابته(

ة   -5 ة العام رأصدرت النياب بض( بضبط أوام داث   ) الق ي أح ين ف تة متهم وإحضار س
م الشرطة      , م على رأسهم  جمال فرغلى هريدي      12/4/1992صنبو األولى في     ولم تق

ب ادى غض ى تتف ة حت رار النياب ذ ق ات بتنفي ابات( الجماع المية ) العص ا اإلس وقته
 .اث الشغبوبالتالي تتفادى أحد

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .28/6/1992 – انطون سيدهم –راجع جريده وطنى ) 44(
  .17/5/1992 –راجع جريده وطنى ) 45(
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واجبها الرسمي في حماية المواطنين األقباط  فقد ذهبت      لم تقم قوات البوليس واألمن  ب       -6
د من عصابات              مجموعه من    ات تهدي تلموا خطاب ذين اس  االسالمى   اإلرهاب األقباط ال
ذه             / القتل وفى مقدمتهم د   بدفع إتاوة أو     ى ه زة األمن عل ق أجه صبحي نجيب فكان تعلي

د     في  ضربت    اإلسالمية   لكن الجماعات      46"أنها آالم فارغ    : "الخطابات   ان وفق  الملي
اتهم    اط حي ير  األقب ابيون ويس وارع و اإلره ي ش اهرات     ف ي مظ ريتين ف ات الق طرق

د        انوا يصيحون         أحدى وفي   , صاخبة وهم يلوحون بالتهديد والوعي ذه المظاهرات آ ه
برا   برا ص اف   ص رو بالهت ا دي ذه     . طي وف ه ود  وال تط رة يع اجح بك ور ن دآت

ار    وإنما, في الخفاء  وال في غسق الليل         المظاهرات ة النه  إي يتخذ  إندون ,  في رابع
د         أحاطت  الوقائع التي  إلىولن نشير   . لها   التصدي   أجراء  بمصرع هؤالء الضحايا بع
 .الصحف في نشر تفاصيلها  ا فاضتإن

 وتخريب ممتلكاتهم بسبب     األقباطم قتل   1992 االعتداءات التي حدثت بطما      حداثأ -17
اع ن امتن ام األم ن القي وليس ع ة والب ومي بواجب ي ي م 1992\10\15 ف

 م1992\10\16و
لم     1992\10\5في يوم   * ل المس ا ونق ة طم م حدثت مشاجرة بين مسيحي ومسلم في مدين

ام  حيث توفي بعد عشرة  أسيوط مستشفى    إلى مصابا   أثرهاقام على    م   أي م تق زة  ول  أجه
 ليأخذ  محاآمة إلى   تمهيدا لتقديمهإصابته بالقبض على المسيحي الذي تسبب في    األمن

 .العقاب الذي يقرره العدل
اء م 1992\10\ 15الخميسوفي يوم     * ام المسلمون       إثن لم ق ازة الشخص المس ييع جن  تش

اموا               ازة ق ييع الجن د تش بمظاهرات صاخبة وهتفوا بهتافات عدائية ضد المسيحيين وبع
را من الجرحى         نجوالس بالسواطير أربعة فقتلوا منهم    األقباطباالعتداء على     وسقط  آثي

رقوها  ا وس رة ونهبوه ازل آثي وا من م تتحرك ق,وخرب نوات ول وآانت حصيلة , األم
 .أفراد أربعةالقتلى في هذا اليوم 

ة   * وم الجمع ي ي اب   . م1992\10\16ف ي غي اهرات ف تمرت المظ ناس بحت األم  وص
 ثالث   وأصيب اثنين من المسيحيين     اإلسالميةالمدينة في حالة فوضى فقتلت الجماعات       

رةبإصابات اجر ,  خطي ون ويسرقون مت ة ينهب ي المدين اروا ف م س اآين و ث اطدآ  األقب
ا . ودخلوا آنيسة طما وحرقوها بالكامل      , وبيوتهم ثم تخريبها وحرقها    ائر فهي     إم  الخس

ة   ومحال , أخشاب  محال تجاريا من ورش ومخازن       69 و حرق ونهب صيدليات    تجاري
ه       سمختلفة جميعها وقدرت الخ    ون جني ازل   7نهبت   و   ، ائر بمبلغ مليون ونصف ملي  من

ا بالكامل باحدهما       ,  ونهبتها وخربتها  إلسالميةاوقد اقتحمتها الجماعات     منها اثنان حرق
 . جارة ميكانيكية حديثةن   وورشةأخشابمخزن 
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 وعلب  األلمونيومالمتاجر وحرقها بوسائل مبتكرة وهي استعمال لفات        نهب المنازل و  و
ول  إذاالبيروس م  ف اكت دموا  أالمس هم ق ى ببعض ة إل داث محكم س  48اإلح رق خم  وح

  .49سيارات

ى    1993\2\12 في    اإلسالمية حوادث اعتداءات الجماعات     -18 اط م عل ة     األقب  في مدين
 .اسيوط

داء عاإلسالميةقامت الجماعات  ى  باالعت اطل ي 50األقب م ف انوا يتربصون له ث آ  حي
ت        بعض آان وليس وال ا الب غ عنه م يبل يطة ل داءات بس ت اعت وارع وآان رق والش الط

د المسيح طالب      إنونذآر منها هذه الحادثة . خطيرة  يم عب  اإلعدادي  التلميذ عزت ول
ة           آان عائدا من   وة ظهر الجمع درب العل ر    12المدرسة ب وجئ بشخص اسمه      , فبراي ف

ر باب   اش حبته بعض الش د وبص ود محم ة , ف محم رف مدي تل اش ه   واس ال علي وانه
 شاهد الحادث صاحب محل     إنوآاد يفتك به لوال     , متعددة من جسمه     إنحاءبالطعن في   

ه       وحمله شقيقه    ,بإنقاذه فأسرعبقالة   ى  والدم يقطر من الغ  أسيوط  أول قسم    إل  عن  لإلب
ى قسم احتجزهم    الولكن ضابط   ,الحادث ل           الساعة  إل د منتصف اللي ة والنصف بع   الثاني

طرهم إندون  ا اض ادث مم را بالح رروا محض ابط أن يح ن الض وا م الق يطلب  إط
را  تعبوا من طول االنتظار    أنسراحهم بعد  م محضرا     حرر وأخي وآتب  . الضابط له

ه         .  عزت وليم  إصابة للكشف على    إشارة وطبعا باالتفاق مع ضابط الصحة للكشف علي
 يوما حتى ال يعاقب المجرم  15الن طبيب الصحة حدد له مدة من        جوتحديده مدة العال  

 آان وليم عبد المسيح       م في الساعة العاشرة مساءا بينما     1993\2\14وفي يوم   , المسلم
راد وبعض   ازة احد                أسرة  أف ييع جن دين من تش ائهم  الطالب المصاب عائ وا   أقرب  فوجئ

 الجماعات  أعضاء برفقته عدد من      متربصا لهم و  )  لم يعاقب    ألنه(بالجاني في السابق    
ه   أسرة بالمنطقة ويقطن في بيت مجاور لبيت واإلرهابيين اإلسالمية ي علي ذي   المجن ال

ة من            نوخرأآان يعالج بالمستشفى  ومعهما       ين يحيطون بثالث راد  من الملتحي  أسرة  أف
دفعونهم  يم وي زت ول القوة  ع ىب ة    إل ئول الجماع عد مس اروق س ياء ف ت ض دخل بي  م

ون ا وينهل يهم طعن دى عل ال   ,  بالم ك الح ى تل ارة عل د الم اهدهم اح ا ش ر  وحينم اخط
ان   مستشفى     إلىالشرطة التي نقلتهم     ق    , بأسيوط  األيم م باشرت التحقي ى   ,ث وقبض عل

اة   ة من الجن ة قوأمرت ,ثالث ة الت 15 بحبسهم أسيوط  أولم س نياب ى ذم ا عل ق  يوم حقي
 52 , 51والبحث عن بقية الجناة ,
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 ) 1993\3\5م حتى 1993\3\8من  (- أسيوط - صيةوالق حداثأ -19
اني  رأسه بجراح في متأثرا 1992امجد ميخائيل استشهد في مارس    بينما آان والده يع

ة        من جراح برجليه   ة          , نتيجة الضرب بمواسير حديدي د اسكندر من قري وظريف مري
 .م1992 أغسطس 19بني خالد بسوهاج في 

 .م1992\2\24 أسيوط - مرآز البداري- في قرية عزبة أقباط 6حادث قتل  -20
اط  ستة من    اإلسالميةقتلت الجماعات    ين من المسلمين          األقب تصادف  ( المسيحيين واثن

 . 53) من عزبة مجاورة وجودهم بمحل النجارة وهم
اوات  يفرضون   اإلسالميةاعات   جم -21 ى    اإلت اط  عل ا      - المسيحيين    األقب ون قبطي  و يقتل

 .م1994\3\2 في قرية بيال يوم إتاوةلم يدفع  بيهأالن  مسيحيا
ز  اإلسالميةقامت الجماعات  مه عزي يحي قبطي اس ل شاب مس ام بقت دم أم ه لع  والدت
ابيين  اإلجرام قبل محترفي    من عليهم المفروضة   اإلتاوةوجود والده لدفع     ذين   واإلره  ال

ى   عة عل داءات البش ون باالعت اطيقوم رض األقب اوات وف يهم وااإلت ى  عل تيالء عل   الس
ي السيدات واغتصابها       وأموالهممواشيهم   اوم    أوومن يعترض     ,  ونزع حل أخر  أو يق  يت
ع  اواتعن دف ل اإلت ام يقت هإم ه وجيران ال الشرطة   عائلت اوسورج ون األش  ال يحرآ

  . 54لتستر عليهم والتغاضي عن جرائمهمساآنا بالرغم من معرفتهم بالمعتدين وا

ان   -22 ة الرهب اممذبح ة       أم ل خمس ية وقت رق بالقوص دير المح اب ال ابةب ين وإص  اثن
 .م1994\3\11 -  أسيوطبجراحات خطيرة
ى مجموعة من           إرهابي أطلقفي مساء الجمعة      من الجماعات المتطرفة الرصاص عل

دير واستشهد آل        أمامالزوار   ة ال امين      من   بواب ره    لمحرقي االقمص بني  سنة   45 وعم
من منفلوط    سيف شفيقوالمهندس سيف   ,ة   سن 35والراهب اغابيوس المحرقي وعمره     

وآانت قد .  للترهب بالديرأتىوآان قد , سنة 30ولبيب سعد يونان من المنوفية وعمره   
دير               إلىوصلت معلومات قوية     ى ال داء عل دبير مبيت لالعت  رئيس الدير ورهبانه عن ت

د , وزواره  توق ذه أبلغ ار ه ى األخب أمور إل ز م ي مرآ م يت ةبالقوص ذي ل ذ  ال  أيخ
راءات ن  إج ه وزواره م دير ورهبان ة ال اط لحماي ب  ,األقب ل والعجي ن أنب ق م   الطري
يش        د ال إلى ثم   ةالقوصي إلى أسيوط ى    , ير قد اخلي من جميع نقاط المرور والتفت ا معن فم
 55ذلك ؟
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اجر        اإلسالميةالجماعات   -24 ح ت  تقتل اثنين من المسيحيين واثنين من الشمامسة وذب
 .م1994\10\4 اسيوط - ةبالقوصي مرآز - لهم بقرية مير إتاوة دفع  ذهب رفضوا

ة  في الساعة   ل    ب  الثالث د منتصف اللي اء  ع م حلت الساحة من تواجد     1994\10\4 الثالث
 أعضاء  فقام اثنين من      - ترآت للمرشدين الذين يتسترون على الجرائم        أنالبوليس بعد   
ل آل من  اإلسالميةالجماعات   ر,  عجيب سامي داود  بقت ع سبق . سامي داود  وأمي م
ة  ,  والترصد اإلصرار رمين مئ ب المج فطل ه أل اوة جني ن إت ر م ت أمي امي فقام  س

ا     أي) آانت قد تلقته نقطة من زواجها     (   جنيه آالف 3 مبلغ   بإحضارزوجته    آل ما معه
ذه   شفع   تيها وقدمتهما لهما فنهبوهما ولم      ثم نزعت المصوغات الذهب من يد      وال ه  األم

وا    يحيين وهرب رجلين المس وا ال يهم فقتل ن  , ق رغم م ى ال ه   أنعل ع في ذي وق ت ال  البي
د بض     ار ع   عة  الحادث يبع ر (نقطة شرطة      نأمت وا في      لك ) مي راء اختف ود والخف ن الجن

 . الشرطة ولم يلبوا نداء الغوث واالستغاثةةنقط

 مير وجرائمها السابقة في قرية اإلسالميةالجماعات 
 آل من سامي      اإلسالمية م هاجمت الجماعات      1987في منصف ليلة شم النسيم سنة        -1

ل  وب ميخائي لحةداود يعق ا النار باألس ة بينم يآي ه ف وم بعمل د ان يق وفي اح  متجره وت
قيقة  مرقص  محروس    وأصيب  تصادف وجودهم في المتجر          الذي المواطنين  زوج ش
 .سامي داود

 . جامع جاد المولى أمامم عندما آان مارا 1992\3\5قتل الشماس عادل بشي  -2 
ولى     إمامم عندما آان مارا     1993\3\8 في   أخرقتل شماس    -3 ان    نإي جامع الم فس المك

  .السابق الذي قتل فيه الشماس
ن    - 4 نوات م الث س ل ث داثقب ات   اإلح ت الجماع ابقة قتل المية الس ب  اإلس اجر ذه   ت

ذبوحا بجواره      ه م ر علي ى    القوصية وعث ه   ))شال ((عل ان يلتحف ب يه     آ الجاني ونس
ان يستخدمه           .وهو يهرول بالفرار     ل الشماسين آ ى قت التحريض عل  ويذآر ان المتهم ب

ه مسر  . رشدا لهم    م األمنبعض رجال    ا من الوجود     حوآانوا يترآون ل ات خالي  العملي
 56األمني

 

 م1996 فبراير 24- أسيوط - دارىبالب  األقباطحادث مذبحة  -25
ا  بالبداري   األقباط المتطرفة عزبة    اإلرهابيةاقتحم اثنان من العناصر       الرصاص   وأطلق

دي صاد  تال  مج زل فق واطنين الع ى الم ق قعل ان, توف ي نصيف يون وبطرس , وزآ
 .عطية  ومتري  عطا, وعزيز بطرس سليمان, وآميل فتحي بخيتنصيف رزق
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ان    -26 ة محافظة الشرقية       57مذبحة آفر دمي ز االبراهمي ول من  (م 1996\2\12 مرآ  أق
 58)الصحف

ة امن الشرقية           1996في خالل شهر فبراير      ل مديري م قام الخفير شعبان الديب  من قب
ر بم      ر محض ان بتحري ر دمي ذراء بكف يدة الع ة الس ة آنيس د   لحراس رطة ض ز الش رآ

دها                القمص برسوم عياد     ة داخل حرم الكنيسة وبع ي غرف مدعيا ان القمص برسوم يبن
اس              قامت ميكروفونات مسا   ات الن ان ودعت الميكروفون ر دمي جد القرى المجاورة بكف

اط وان  . الكفرة األقباط التجمع استعدادا لبدء الهجوم على       إلى دا      األقب يبنون معب  داخل  س
 احد  أوولم يتحرك احد المسئولون لوقف هذا الهجوم        ..  قادمون   األمريكانالكنيسة وان   

  .59ةرالمساجد بالكف عن هذه االثاالمشرفين على هذه 
ى  حضر    11 م وفي تمام الساعة      1996\2\12وفي صباح يوم السبت      واء     إل ة الل  القري
ة         األمناحمد سليم مساعد مدير      يس مجلس مدين ة  وبرفقته رئ  وزار الكنيسة    اإلبراهيمي

 أسوار  الكاهن برفض السلطات المختصة بقيام القمص بترميم الفرن وبناء           بإبالغوقام  
ة  , والقوة المرافقة لهاألمنعد مدير وبمجرد خروج مسا  ,الكنيسة استغل الغوغاء والعام

ى              وا عل ة وهجم ر الوردي ا      ومثيرو الفتن الطائفية فترة تغيي ون فؤوس م يحمل ة وه القري
د     2000وآان عددهم حوالي     ى  مسلم من  القرى المجاورة وآان بعضهم ق يارات  أت  بس

زة من   ) اسرقو(حملوها وهم راجعين بما جردوا        بدواب األخروالبعض    هآهربائي  أجه
ى  بها   أسرعواومقتنيات   راهم المجاورة      إل ه         , ق ائلين  ال ال ون ق انوا يهتف اهللا .. اهللا   إال وآ

والمنازل ينهب ما بها     هو الحل  واخذ فريق منهم بالهجوم على المتاجر           اإلسالم.. اآبر
 الفوإت  وفريق ثان استخدم الفؤوس في تكسير محتويات المنازل          وأجهزة من مقتنيات 

 ارمن ن     آرات وإلقاء األشجار المنزلية وفريق ثالث قام بالتسلق فوق        واألجهزة األثاث
وا   دها احرق ازل وبع ى المن ت عل تعلة بالكبري جارمش ا األش وم فر واس 60أيض  هج

ر       األقباطمنزال يملكها    42 حوالي عن حرق    اإلسالميةالجماعات   ة آف  المسيحيين بقري
ان  تدمي ران بعضها باوأآل ت المواشي وبلغت   الني ن مواشي ونفق ا م ا فيه ل بم لكام

ائر ة  الخس ة     5المادي ة والمنهوب ازل المحترق ارة المن ي خس ة ف ه ممثل ون جني  ملي
اجر   إليها محتوياتها مضاف    إتالفوالمسروقة وقيمة    ا ومخازن        قيمة المت ي حرقوه الت

اه         األرز ري والمي ات ال ة وماآين ا . والمحصوالت الزراعي ة فهمي غالي      إم  والتي    عزب
د  د 2تبع ان فق ن دمي و م ا    آيل وا محتوياته يحيين ونهب ازل للمس ة من ا ثالث ت به احترق

ذه         أصيب. رزهم  اإلحداث  ثالثة مواطنين مسيحيين من جراء ه اهي صليب     أب ان  ب  دمي
وا   د ان نهب ر بع و صاحب متج اتوه رقوا محتوي ه وس ة  8000 محل ن خزين ه م  جني

  0 متجره
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .16/10/1994راجع جيدة وطنى ) 57(
يدهم   ) 58( ف س دس يوس ى  –مهن دة وطن ل  17/12/1996 جري زب العم اط   – ح ى االقب داء عل دين االعت  ي

الى         27/2/1996 ان الت رة و            – اصد حزب العمل البي التطورات الحداث العنف االخي ق ب ابع حزب العمل بقل  ت
اء              التى اط ابري واطنيين اقب ام حول احداث           – الحظ ان نسبة آبيرة منها استهدفت م ى الع ان من المجلس المل  بي

  .14/3/1996الشرقية 
 3534 راجع العدد 4/3/1996مجلة روزاليوسف ) 60(
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ر    (اإلحداثبعد وقوع الجرائم لتحاصر منطقة      ) البوليس (األمنجاءت قوات    -1 ة آف قري
ي   (  شخصا وتتحفظ على راعي الكنيسة   80 على وتلقي القبض ) دميان اهن المجن الك
 .في داخل مديرية امن الشرقية) عليه

ب      -2  اء والنه ة الغوغ زعم حرآ ان يت تآ ودي     والتف ة المحم ي قري روف ف ام مع  مح
 . الحرائق والسلبإشعالواشترك معه الخفيران النظاميان في  

 قرية آفر دميان    أهالي مأساة لعرض   إليهاعتذر محافظ الشرقية عن مقابلة الوفد الذي         -3
الي                        د م دى المحافظة بن يس ل ه ل رر المحافظ ان ممن احترقت منازلهم بعد ان نهبت وق

ات   رف تعويض اف, لص ي وأض ه ف اط ان أقوال اء األقب يدفعون  أثري م س  وه
 .  61التعويضات

ه  -4 ب ان د      العجي انوا ق اعة آ ف س ن نص ل م الل اق ي خ واف تهمأتم                .62 مهم
د      ان عن ا فالح ده وهم ع عب ه صوفية ودي ان وزوجت ة يون ى عطي رطة عل قبضت الش

د      سكتهما   قرية آفر دميان محل   إلىعودتهما من الحقل     ى شوقي عوض فالح بع  وعل
د     ال إشعال آان يشارك في     بأنهان اتهمه المسلمون     ل عب اني ميخائي ى ه  حرائق وآذا عل
 .المدرسة  منعودته إثناءالملك وهو تلميذ في 

ري    -27 ال البح ي العق ة ف داءات الدامي ادث االعت اط  أح ة االقب ري وعزب ال البح و العت
 .م1996\3\21

زة                 قام االرهابيون بتصعيد الهجمات  ضد المواطنين الذين اعتبرهم متعاونين مع اجه
 اشخاص  9المبارك بارتكاب مذبحة راح ضحيتها     االمن وقاموا مساء ليلة عيد الفطر     

اطالق ن ان ب اعد شرطة آ نهم مس ال البحري بي ى مثهى بالعت ة عل لحتهم االلي ران اس ي
د           س احم امي عل ر النظ اول الخفي ابيين ح روب االره اء ه ى واثن ى المقه ا عل جالس

ور        مصباح اعتراضهم فاطلقوا عليه    الي    .الرصاص ولقي مصرعه على الف تجمع االه
ادقهم بصورة          ران بن يد         وحاولو مالحقة االرهابيين فاطلقوا ني د س وا احم  عشوائية وقتل

يد  نة 65الس خاتة - س ه اثناسيوس عوض داود 45 وعوض داود عوض ش نة وابن  س
ن 18 نة وتمك ات          س ي الزواع روب ف ن اله ة م وا المذبح ذين ارتكب ة ال اة الثالث الجن

ى ان      ة ال ات االتي ارت المعلوم لحتهم واش ران اس ن ني ف م تار آثي اورة تحت س المج
 .من منطقة ملوي بالمنيا الى البداري باسيوط الجناة الثالثة تسللوا 

 .1996حرق الكنائس في عام  -28
 63 العياط - احترقت آنيسة السيدة العذراء ومار جرجس 1996في ابريل  - 1
 64 احترقت آنيسة الشهيد ابو سيفين بالفيوم1996في مايو  - 2

 

 
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .3534 راجع العدد – 4/3/1996مجلة روزاليوسف ) 61(
  .17/3/1996راجع جريده وطنى ) 62(
 17/3/1996راجع جريده وطنى ) 63(
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 65 احترق دير القديس مار جرجس بقنا1996في مايو  - 3
يارته           1996في مايو    - 4  هاجم مسلحون االنبا صموئيل اسقف القليوبية اثناء سيره بس
 66طريق الكورنيش باالسكندريةب

 .م1996 مايو 26 االسكندرية - المندرة -احداث آنيسة الشهيد العظيم مار مينا  -29
ا       .. حدث في آنيسة الشهيد العظيم مار مينا بالمندرة باالسكندرية           حيث توجد في رآنه

ة               اج لتوسعه المكتب ا احتي دما نش ة  االيمن غرفة المكتبة وغرفة االباء الكهنة وعن وغرف
د       وم االح ذ ي ي التنفي رع ف ة فش دود الكنيس د ضمن ح ر واح دار مت اء مق ايو 26االب م

رطة     1996 ابالغ الش وم ب ة يق ع الكنيس ة بموق ف بالخدم ة المكل دي الحراس اذا بجن م ف
ن    وة م ى راس ق ام عل ابط هم ذهب ض ددا     في ة من دخل الكنيس يارة وي ي س رطة ف الش

ه           ى آل من قابل ة في            ويلقي القبض ع    , متهجما عل ود الحديدي راء واضعا القي ى الخف ل
ة في               ايديهم ق بالغنيم مثل المجرمين ويسحب البطاقات الشخصية لهم والخرين وينطل

درة                  ى نقطة المن سيارة الشرطة وهو يكيل لمن قبض عليهم ابذا السباب حتى وصلوا ال
م شرطة    ى قس رحيلهم ال ل ت ة قب ع واالهان ن التروي زة م ة مرآ م جرع دمت له حيث ق

ى التاسعة مساء                    منتزهال را ال ة عشر ظه دات حوالي الثاني ي ب ة الت ذه المهزل وآانت ه
ا         حيث تم االفراج عنهم ليخرجوا محطمين نفسيا       وفي انتظار آل منهم قضية متهما فيه

  .67هذا باالضافة الى ايقاف االعمال ومنعها,وتهديد بعقوبة ال يعرف مداها 
 .حادث مذابح لكثير من االقباط -30

م اقتحم المتطرفون منزل ثري قبطي من آبار تجار القوصية         1996 اآتوبر   4 يوم   في
ل       , وب ميخائي ه عجيب سامي             و اسمه سامي يعق وا ولدي م قتل وه ث ه   ( فقتل زوج ول  7مت

ع      . )متزوج من شهرين  ( وامير سامي   , )اوالد ى        والذين رفضوا دف ال عل غ من الم مبل
                  . سبيل االتاوه فلما رفضوا فقتلوهم

 .م1997 -1996 أغسطس 17حادث في طهطا يوم السبت  -31
 صبحي سليمان   و, شفيق المتطرفة آال من صفوت      اإلسالميةقتل برصاص الجماعات    

 .النائب القبطي بمجلس الشعب عن سوهاج

ل  -32 ى المص داء عل ادث اعت رجس يح ار ج ة م ز  68ين بكنيس ة مرآ ة الفكري و  بقري أب
 .م1997\2\12قرقاص المنيا 

 أسلحتهم  الرصاص من      وإطالق  اإلسالمية  في هجوم من الجماعات          األقباطقتل من   
ة       على المصلين  األوتوماتيكية ة  المسيحيين في صحن آنيسة مار جرجس بقري  -الفكري

 .م1997\2\12 المنيا - قرقاص أبومرآز 
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 24/4/1996مجلة صباح الخير ) 65(
  15/5/1996جريدة االهالى ) 66(
  26/5/1996جريدة الوفد ) 67(
 22/5/1996جريده االهالى ) 68(
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ع الحراسة           -1  ا لم تطلب الكنيسة رف ا    اوإنم , عليه زة  رفعته اء  من    األمن  أجه ا   طلق  ذاته
داء سابق       ابيين وذلك عقب حادث اعت ين من الحراس     لإلره ى اثن ل   أسفر  عل  عن مقت

 .خفيرين ومواطن ثالث

ادث بنصف    -2  ل الح و قب ع تاآنيس ي موق ة ف ة بالخدم ة المكلف يارة المدرع وهدت الس ش
 .ساعة

ارج النطاق  -3 ة خ دعي الشرطة ان الكنيس فت ي آي اهد األمن اك ش ذا؟ وان هن  اعيان ه
ات         )مجدي حلمي ( يدعى   آان حاضرا في الكنيسة وقت الحادث وبمجرد سماعه طلق
ا    أسرعالنار   إبالغ  خرج د عن          ب د المدرعة وآانت تبع را    50 واليح بالكنيسة     قائ ,  مت

 ! ! ! !ولكنه الذ بالفرار في اتجاه مرآز الشرطة بدال من تعقب القتلة 
يوجد جامع مجاور للكنيسة يطلق منه ليال ونهارا الشيخ عمر خطيب الجامع صيحات             -4

 . 69التحريض على المسيحيين
اللواء                  وقال السيد ا   و قرقاص اتصل ب للواء ماهر حسن مدير امن المنيا  ابان احداث اب

ان               عبد الحليم موسى وزير    ومين وآ ي قرقاص بي ق اب ل حري اء قب وم االربع الداخلية ي
رر ا  ن المق ر    م ن عناص را م ر عنص د عش ى اح بض عل د  لق المية تفي الجماعات االس

ابي       الممتلكات  معلومات االجهزة االمنية انهم يجهزون العتداءات على         المسيحيين ب
ة عقب اداء الصالة           ة بالضبط              . قرقاص يوم الجمع د اعددنا اذن النياب ا ق واضاف  آن

ن يارات االم رق الضبط وس ا ف ن  واالحضار وجهزن زي وفوجئت باتصال مم المرآ
ه   دة من ر جدي ا وانتظار اوام م اتخاذه ي ت راءات الت ع االج اء جمي امرني بالغ وزير ي ال

الي                  الل ويستطرد ة الت وم الجمع ا ي واء قائال   وعلى الفور تم تنفيذ تعليمات الوزير لنفاج
ي قرقاص             ى اب ى عل ر ات ق آبي ة      بما حدث من حري اد المجموعات المعتدي بالكامل وق

 70نا اذنا من النيابة بالقبض عليهااالسماء نفسها التي آنا استصدر
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 2/6/1996جريده وطنى مقالة بقلم يوسف سيدهم ) 69(
ات  100آنيسة مارجرجس التى جرت فيها وقائع هذه المذبحة داخل هيكلها حيث تناثر قرابة          ) 70(  من انواع الطلق

ة الشرقية   على جدران الهيكل و تعد اشهر آنائس ابو قرقاص و تقع داخل الكتلة السكنية للمدينة من ا            ( لناحي
و تحيط بها الشوارع الواسعة من آل اتجاه و قد آان هناك ما يشير الى ان الكنيسة ) شرق ترعة االبراهيمية 

ة                  ى قري ة عل ة  " االدارة  " مستهدفة ضمن خطط االسالميين التى حصلت عليها اجهزه االمن اثناء حمل التابع
ام  وى ع ك ضمن آراسة1994لالشمونيين مرآز مل ادات و  و ذل  ضمت مجموعة من الشخصيات و القي

 .المنشات المستهدفة من قبل االرهابيين
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 71بو قرقاص أحداث آنيسة ماري جرجس أ -33
و          1997 فبراير   12وفي يوم االربعاء      شهد مذبحة للمصلين بكنيسة مار جرجس في اب

راد               ان من اف  الجماعة   قرقاص بالمنيا ففي الساعة السابعة وعشر دقائق مساء اقتحم اثن
ان اخران        االسالمية بابي قرقاص ساحة الصالة في آنيسة مار جرجس         بينما وقف اثن

اء        , لتغطية الهجوم خارج الكنيسة      ذه االثن وفجاة بدا اطالق النار على المصلين وفي ه
فهيم ومنجي عبده يجلسون في مكتب راعي الكنيسة فسارعوا مع سماع             آان موسى 

اغالق المكتب    دوي طلقات الرصاص ومشاهد ال       ه         دم ب واره واالنبطاح تحت اء ان واطف
ويقول موسى فهيم انه بعد توقف اطالف النار جرى الى الهيكل ليجد اشالء من الجثث               

اء           بينهم ابنه  دي        ,قتيال فاخذه غي احضانه وانهمر في البك ول جن ويضيف حمدي زغل
 . سنة موظف بمجلس مدينة 24

افيس     هجوم الجماعات االسالمية االجرام      -34 ة من ى قري ة عل و قرقاص    -ي ز اب  - مرآ
 .م1997 فبرير13المنيا 

ابي قرقاص     24بعد اقل من     ة ب ,  ساعة على مذبحة آنيسة مار جرجس في قرية الفكري
قامت الجماعات االسالمية بعد صالة        مرآز ابو قرقاص   -ث بقرية منافيس    تكرر الحد 

هاجموا بيوتهم ومتاجرهم وقاموا    الجمعة باالعتداء على االقباط المسيحيين في القرية و       
 72ذاء االقباط وارعابهم وتريعهملسلب والنهب واي اباعمال

وم         -35 ة ط ي قري يحيين ف اط المس ى االقب ة عل المية االرهابي ات االس وم الجماع هج
 .م1997 فبراير 14في  المنيا -  مرآز ابو قرقاص-الزهير

 .حيث قاموا بقتل ثالثة من االقباط 
ياحي  الجماعات ا -37 ار الس ى القط ة عل لحتها االتوماتيكي ق رصاص اس السالمية تطل

ل  ا13االسباني وتقت ة   قبطي ة لقري ال التابع ل تك ة آام ي عزب وتصيب ستة بجراح ف
 .م1997\3\13بهجورة مرآز نجع حمادي يوم الخميس 

ن       للين م ياحي متس باني الس ار االس ى القط الهجوم عل المية ب ات االس ت الجماع وقام
ة آام   اط    عزب ة من االقب ا غالبي ي يقطنه ه فصادفوا بعض    ل تكال الت يحيين للتموي المس

يم                 ذا الهجوم االث د اسفر ه يهم وق ة عل ة االلي االقباط فاطلقوا نيران اسلحتهم االتوماتيكي
ال  ى اغتي د    9 عل ن قص وا ع اط   قتل ن االقب اء   4و ,م ودهم اثن ادف وج لمين تص  مس

المقصود واصابة    فة الى قتل سيدة في القطار اطالق النار في عزبة آامل تكال باالضا     
 .ستة اخرين في القطار 

 200ع الهجوم في عزبة تكال يبعد عن نقطة الشرطة بهجورة بحوالي          قالغريب  ان مو   
واطنين       ى الم م يقبض           متر وظل اطالق النار عل ك ل ر من ساعة ومع ذل والقطار اآث

  .73على الجناة
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 23/2/1997 –راجع جريدة وطنى ) 71(
  ميريت للنشر و المعلومات – آتاب المخاطرة –عبد الرحيم على ) 72(
 تقرير مرآز حقوق االنسان المصرى ) 73(



 57

اط المسيحيين في           -39 حادث هجوم الجماعات االسالمية االرهابية االجرامية على االقب
 .م1997المنيا في  وضة بملويقرية الر

د                   ى ي ول عل ذبح في الحق ة ال اط من اسرة واحدة مصرعهم بطريق ة اقب ي ثالث حيث لق
ذا            االرهابيين المتطرفين الذين ترآوا رسالة       ول ان ه تهديد لالقباط بجوار الضحايا تق

 74جزاء من ال يدفع الجزية
ل         حادث هجوم باالسلحة النارية على قرية ديروط نخلة ا         -40 وي في اوائ لقريبة من مل

 .م1998اغسطس 
ي     اجر قبط ه ت اب يملك زن اخش وا مخ ة ودخل المية القري ات االس ت الجماع هاجم

اء         ويطلقون رصاص من اسلحتهم الرشاشة في            ه واثن ه ويصيبون ابن صدره ويقتلون
ا اخرا وجرحوا         وا مواطن ار وقتل وا الن مرورهم باحد الشوارع القريبة من المتجر اطلق

 .اخرين اثناء فرارهم اثنين

ي  -41 ز سمالوط ف ة لمرآ دة التابع ا االعم ة طح ى قري هجوم الجماعات االسالمية عل
 .م1998اغسطس 

ى خمسة              اقتحمت الجماعات االسالمية بقرية حكيم وفتحوا نيران اسلحتهم الرشاشة عل
قيقاه و هي                من االقباط المسيحيين     د شحاتة وش رج جي نهم ف ة م ب المزارعين فقتلوا ثالث

الضحايا بالقتل اذا لم يدفعوا      وآامل واصيب اثنان اخران وذلك بعد ان هدد االرهابيون        
  .75جزية او اتاوة مالية

ة الكشح  -42 ي قري ل ف داء بالقت ي  م-حادث االعت ز دار السالم محافظة سوهاج ف رآ
 ).الكشح االولى(م 1998اغسطس 

لقرية بقتل آل من سمير         فوجئ اهالي ا   1998 اغسطس   14 مساء الجمعة الموافق     يف
نة25(   عويضة  رم)  س امر  وآ نة27(ت ة    ) .  س ارف القري ى مش ان عل ت الجثت القي

ة ان    والمتداول..  اغسطس15الكشح  وحضرت اجهزة االمن صباح  السبت         في القري
ة                  ) الكروشوة (حادث القتل جاء ردا على وفاة المدعو  حارس الدسوقي حسن من عائل

ا في فراشه                ورغم ان وفاة المدعو    ه حيث وجدوه صباحا ميت اال ,حارس وقعت بمنزل
وفاته بالسم للعالقات  وراء) القتيلين (ان عائلته اعتقدت  ان سمير عويضة وآرم تامر   

المعروف ان   ,قرية  وبصرف النظر عن المتداول بين ابناء ال      .السابقة التي تربط بينهم      ف
ارس   ة ح دقاء    والثالث ن اص رم م مير وآ تر س وء يش ار   الس ب القم ي لع ا ف , آون مع

باب   ات وطيش الش ة انحراف ق ان وراء  .وممارس كل مطل د بش ر اح م يتطرق لتفكي ول
ل  , قباط يؤآد هذا المسلمون واأل, وادث الوفاة والقتل ابعاد طائفية   ح فما حدث جريمة قت

ات  وال            قد يكون  ,عادية   المتورط فيها مسلم او قبطي واالهم ان الجريمة نتيجة  لخالف
 . للدين فيهادخل
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بت    وم الس ن ي داء م كل   1998\8\15وابت ة و بش الت مكثف ن بحم زة االم ت اجه  قام
ة الكشح          وبالقبض العش   لمدة تقترب من ثالثة اسابيع     يومي واطنين في قري ائي على الم

ة وتسجل                    ة بوليسية وحشية تهدراالدمي يهم معامل تبه ف بدعوى االشتباه وقد واجه المش
 .مواطنين ابرياء مارسوا معهم اقصى انواع العذاب واذاقوا الضحايا الذل والهوان 

تم القبض             جهزة االمن على تلفيق     أآان ترآيز    ل ف ين ميخائي و اليم اتهام بالقتل لبقطر اب
ز  زوجته ايلين .  (على آل افراد اسرته     اضافة الى القبض   8\15عليه يوم    زآريا عزي

( هنية بقطر   وقام االمن بتلفيق االتهام بادعاء ان     ).وهنية وامورة واوالده ايمن واالمير  
نة14 يئة  )  س ة س ى عالق ا بطرس آانت عل ة زآري ذه قتيلين البخطيب ا اآتشف ه ولم

والثبات هذا . ونجليه الشابين بعملية القتل السابقة ابو اليمين العالقة قام والد الفتاة بقطر    
ذاب  , ا الع رة آله وا االس ت هن,اذاق ين  وقال و اليم ر اب ة بقط اني ي  آ دتي ف دي ووال وال

ني واصطحب, حضر الى المنزل الضابط هاني والضابط اسالم     ,المرآز وآذلك اخوتي    
الم    رطة دار الس ز ش ى مرآ د الضباط ال ام  . اح دة اي دى ع ى م ة -وعل  -تضيف هني

ين              وفي  .تعرضت للتعذيب بالكهرباء وانا معلقة عاى فلكة بين آرسيين ومغمضة العين
وك              ي اعترفي اب ال ل صباح اليوم التالي احضرني هاني بك الى مكتبه ممن الحجز وق

ه          ولما رفضت ضربني بااللم ثم    ,هو القاتل    ى مكتب ه عل وفي  ,  الكرباج الموضوع امام
ان موجودا بالمكتب         اثناء ذلك قال     ذي آ اني بك  وهو مش       المخبر ال ة له ولي الحقيق ق

ه  ال           . هيعمل لك حاجة    ال ل االلم وق ر ب ه وضرب المخب ى مكتب اني بك من عل ام ه  فق
ي      . وطرده خارج المكتب  ! ! مام احد   أتقول اسمي    ال ل ا  ثم ق ا بنت الجز     ال ي ى     ي ة عل م

واستمرت عمليات التعذيب يومين حتى ترآوني وبعدها عادوا مرة اخرى           ! !السلخانة  
 . واحتجزوني يوما 

ر    ن بقط ل ايم م يكم م ل نة 29(ث يس   )  س وم الخم ي ي راج عن م االف د  17ت بتمبر بع  س
د   .. العذاب  يوما ذقت فيها 33ي لمدة   زاحتجا تسليط الكهرباء على االماآن الحساسة بع

اء       أ والتعليق على الشبابيك لمدة ثالثة ايام متواصلة بدون       ,بسنا  خلع مال  د  . آل وال م بع
اء                   وا بالق ة فيقوم ل  الهدم ى االرض مث انتهاء عملية الصعق الكهربائي آنت ارتمي عل

ق     ى حتىافي ا بطرس      ,المياه عل ا                زآري اني بك ان اء قلت له ذيب بالكهرب رة التع من آث
ا       ,القاتل   ى االرض ام اني بك ويظل      وآنت اجلس عل االلم         م ه ى وجهي ب يضربني عل

ي      ى وجه تمر يضربني عل ة واس ع الجزم داه خل ت ي ا تعب ر بطرس  .آلم ذلك االمي     آ
 .تعرضوا لالهانة والتعذيب )  سنة11(والطفل روماني بقطر  )سنة19(

 .....اعترافات باطلة للضحايا االبرياء  
رج  ا  ف وب حن نة45(اي يب )  س رف ان ش ى اعت ذبوني حت ل ع و القات يم ه رة ,وب ول م

) سنة 19(وعالء سمير    )  سنة 20(آذلك ناجي سمير     ,ومرة عاى الشبابيك    ,بالكهرباء  
ديب   غ                      .ورفعت ال ى مبل ابي واستولوا عل  750موريس شكر اهللا  فتشوا البيت في غي

ال      ي جم اس وابن ميرة غط ي س ذوا زوجت ا واخ ره  جنيه ربا   17عم ال ض هرا ون  ش
را في نقطة       )  سنة 39(نصري عوض عبد النور     اما  ,بالكرباج على ظهره     ويعمل خفي

ح دة  ,  الكش ذيب لم د تعرض للتع وا لمنزل 7فق دما ذهب ام وعن ت   اي ه آان بض علي ه للق



 59

ه العجوز  از )  سنة  70(والدت ى العك ا من طريقهم     تقف عل دخل البيت فازاحوه في م
 .سقط على األرض ل

ل ك ميخائي ل مل نه35(ميخائي ي ال" ):س ي ابن زي قبضوا عل ن المرآ وات األم د بق مجن
الوا     ادوا وق ذاب وع تد الع ل واش و القات ين ه و اليم رف أن بقطرأب ذبوه ليعت ا وع بالمني

ذاب   البني اعترف إن شيبوب وليم هو القاتل،       ا أن    وليتخلص ابني من الع اعترف ظلم
 !!شيبوب هو القاتل

ة                ه مرزوق راف بالباطل احضروا أخت ي مرآز    وليجبروه عبده ميخائيل علي االعت عل
ة      فوا الغمام ه،      السالم مباشرة وآش ي عيني ه     من عل الوا ل م ق م تعترف سنحضر      :ث و ل ل

ك  ك أمام ع أخت نس م ارس الج كري ليم ه!! عس ذلك احضروا أخت ذبوها  آ نصرة وع
ذيب                   ..بالكهرباء والضرب  لم من التع م تس ة ل دعي دميان امر وت رم ت حتى والدة القتيل آ

غ    منزلي واستولوا علي   فتشوا" :وتقول وني العترف إن         15 مبل ا وشتموني وخنق جنيه
ام الضابط في نقطة         وعندما قال شوقي شنودة     شيبوب وليم هو القاتل،    حبيب اسمه أم

ذيب   )سنة29(وتعرض هو وممدوح آمال مساك    !!الكشح فوجئ بوابل من اللكمات     للتع
ات،أو    ا أي اعتراف ب منهم م يطل دا ل ب إن أح اج والكهرباء،الغري رب بالكرب والض

 !!وبدون سبب تعذيب وبس لومات،مع
ي  مي حبش الل رس نة27( ج ه   ):س ا علي ه مقبوض اء نقل رطة أثن ه الش ت عرب ي إانقلب ل

لكنه لم يسلم أيضا من االحتجاز،وإسحاق    في الجبس،  المرآز وأصيب ووضعت رجله   
الكهرباء في جسمي من الساعة       في نقطه شرطة الخيام اشتغلت    ):"سنة32( بولس نوح 

 .عة مساءا ووضعوا عصي في مؤخرتي واحتجزوني بالمرآز أيامعصرا حتى الساب3
ي يوسف  منة عزم نة50( وتصرح س ليم ) س ا صفوت س ذبوا ابنه ث ع نة17( حي  )س
يهاب أن الكهرباء نشفت صدر ابنك  ا الدآتور   افقال له  بالكهرباء وذهبت الي المستشفي   

وآسرت ذراع    )سنة12( آما قبضوا علي التوأم هناء وثناء      حقنه جلوآوز، 17وأعطاه  
ي       )سنوات10( حتى عماد شيبوب وليم    ثناء أثناء الضرب   اره عل اء إلجب عذبوه بالكهرب

ده     ان وال ل،   " شيبوب " االعتراف ب ول    ويبكي  هو القات اد ويق ه      :"عم ي بي أخذني الزغب
ل         ددوني بالقت الح وه ي الس حبوه عل يال س اك ل ل هن ي الجب رين إل ه مخب ه أربع  ومع

 ".بطبنجة
ذيب      )نةس 12(وجرجس عدل تامر   وفي نقطة شرطة الكشح        ...تعرض للضرب والتع

ي   أمنها إلقاء طفلها الصغير       ضربوا نعمات غبريال وطلبوا    ي   )شهور 3( مجد حرب عل
 . األرض،ولما رفضت انتزعوه من أحضانها والقوه أمامها علي األرض

 :عمليات التعذيب بدون جدوى
ا تسجيل أسماءهم،ف      ة   ومع تزاحم العشرات من ألضحاياه طلبن ذيب واإلهان عمليات التع

ي                لم تختلف إال في قسوتها،وقد     ي حرص ضباط مرآز السالم عل أجمع ألضحاياه عل
ادرتهم  ل مغ م قب رهم له ة والم ة والمضادات الحيوي ديم األدوي ار  تق ة أث لخانة إلزال الس

د ا ق داءات ، آم جائر االعت راب والس ام والش م الطع أتوا  موا له م ي أنهم ل ، وأوصوهم ب
 .شاهدوا أو تعرضوا ألي شيء  للمرآز وال
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ى             43  ـــ حادث االعتداءات الهمجية من المسلمين بالنهب والسلب والتخريب والقتل حت
ا في                د مقتلهم م حرقهم بع ان ت نهم اثن يال م وصل عدد ألقتلي إلي احدي وعشرون قت

 ).الكشح الثانية (13/12/1999محافظة سوهاج-مرآز دار السالم-قرية الكشح
ة                  بدأت المشك  وم الجمع ك ي ان ذل اجر ومشتري وآ ين ت ة ب  في   13/12/1999لة آالمي

ر،ومن الساعة        ليلة راس السنة،وآان يمكن    دارك األم ى        11ت ة وحت  10م مساء الجمع
ات النهب              1/1ص يوم السبت      دأت عملي د ب ام الجدي ة الع والسرقة والتخريب      في بداي

 .وآسر متاجر األقباط وحرق مساآنهم
ي في التصاعد              وفي يوم األحد وصبا    ات القتل،واستمر عدد ألقتل دأت عملي ين ب ح االثن

اط في      قتلهماقتيال منهم اثنان تم حرقهم بعد        حتى وصل إلي إحدى وعشرون     آان األقب
ا   ذ وال يشعرون أطالق تح النواف ى ف تطيعون الخروج،وال حت ازلهم ال يس ي من رعب ف

ي أمن م ف ا. ..أنه ك الشرطة وال عمل له ود...آل ذل ي والموج زون ف نهم متمرآ ون م
دوي        مناطق اإلحداث وال دفاع أطالقا عن األقباط بينما        ة ي رة الناري دا  ...صوت األعي ب

ين من                       ي ارسال اثن اق عل م االتف د ت ذاك بالدير،وق ان وقت  االتصال بالبابا يوم األحد وآ
ا بيشوي،واألنبا مرقس                   ر األنب يس دي ا صرابامون رئ األساقفة هما صاحبا النيافة األنب

ارة ووصلوا        سقف شبرا الخيمة،ومعهما العميد   أ افرو بالطي عاطف أبو شادي، حيث س
ذين         ألي موقع األحداث لتهدئة الجو     ة ال اء الكهن ة مصفحة إلحضار اآلب وأرسلت عرب

د    ولم آانوا ال يستطيعون مغادرة منازلهم،وهذا الوضع مؤقتا،      يكن اآلباء قد شاهدوا بع
 .مواضع الجريمة

 : الثانيةقتلي أحداث الكشح
ا    ن ثم خرج االبوان االسقفان مع العميد عاطف أبو شادي لرؤية القتلى علي الطبيعة وآ

وت،11الضحايا   ي البي يال ف د   ف8  قت ا بع زارع وواحد اآتشف فيم ان المنظر ي الم آ
والثمانية قتلي في المزارع آان معهم تاسع مصاب ويدمي ، واسمه مرقس      مؤثرا جدا، 

دي، دي جن ا رش ه الجن وه،اة مظن ا، ت فترآ ازال حي ة م ا  ولكن ة األنب اح نياف وص
وت،  ى الم زف حت ريح ين ذا الج رك ه اذه؟ صرابامون آيف يت ة إلنق ة محاول ! دون أي

ي المستشفي،               ـه إل  واستجاب العميد عاطف أبو شادي وأمر بإحضار عربة إسعاف لنقل
م             اة فأجاب أنه أله عن الجن و القاسم،     : والي حين حضورها س اعي   وخليف  خلف أب ة رف

 .76وآان ذلك في االخصاص وأصابوه، صادق،هما الذين قتلوا الثمانية
وت، ي البي ى والجرحى ف ا القتل ى بعض   أم انية أبكت حت اة إنس نهم قصة مأس ل م فلك

واقفين  ن ال ال األم ه    .رج ام زوجت وه أم ذي قتل ادق ال دوح نصحي ص نهم مم ال ( م من
غ ألف        واحرقوه،واخذوا الزوجة معهم وأرغموها علي      ) ظريف التوقيع علي شيك بمبل
د،          جنية، ا بع ا انتشر رجال األمن فيم ا لم م أطلقوه ي       ث ل عل د اعترفت زوجة القتي وق

و      وأخوه ياسر شرف الدين،    طارق شرف الدين،   :أربعة جناه هم   وعاصم أبو الفضل أب
  .وعاصم نصر الدين يوسف القاسم ،
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ا د ش اؤهم  هدوق وت القتلى،ودم ي بي ار الرصاص ف قفان أث وان األس ين  ... األب ن ب وم
ه بالمطاوي في                   دوا علي ه      القتلى شخص اسمه عاطف عزت زآي اعت ام أم صدره أم

م أخ              سميحة حافظ السايح     ا وإنه وه بابنه ا فعل ي اعترفت بم يد      الت ذوه واتهمت أوالد س
ام      ن البوص،وأم وم م وق آ ة ف د محروق ا بع ه فبم فت جثت د اآتش وط وآخرين،وق عرن

ذين         المحققين تعرفت عليه انه بخاتم آان في إصبعه،آما تعرف         ي ال ين عل ام المحقق ت أم
ال              مآل ذلك ت   قتلوه  اآتشافه، وما آان من السيد المحافظ أال انه حينما التقي باالسقفين ق

ا  و أن إوصل أن م ه ه ة، لضحايا الي ر   خمس رون غي دي وعش انوا اح ى آ ا القتل بينم
 .المصابين

 :منا عشرات األسماء نذآر منهماأما المصابون فأم
ه                    *  وا مخازن د ضربوه وحرق واد الغذائية،وق ر للم ة آبي اجر جمل نبيل فهمي سيف وهو ت

 .النيابةوذآر أسامي الذين اعتدوا عليه أمام   ألف جنيه،150وتقدر بحوالى
ة*  ه القتل رف علي ذي اعت دي ال ادي .مرقص رشدي الجن و ش د أب ه العمي د سمع أقوال وق

قر د ص اري .والعقي ق ن ابين بطل ن المص طفانوس  :وم يم اس رف حل ه (اش ي آتف ف
 ).في صدره(رزق إسحاق  وآردي )في قدمه(جريسشنودة مرقص ،)الشمال

 :المتضررون من التخريب
دي  ي الون ر عزم ر  : مني احب مع ات،ص م     ض الموبيلي ة رق ل بطاق ي المح د ف ووج

د اهللا،     جاير باسم )دار السالم  (22085 ة في محضر           عبد الغني عب دم األصل للنياب وق
 .رسمي

  : بعد أن نهبوها منهماتهموانيأشخاص تم حرق منازلهم وح
 .سامي سيف معوض ناجح حسني اسكاروس، ممدوح نصحي صادق، -

الي،     :ألقيت آرات نار مشتعلة علي بيوت     و ور شهيد     آل من مرسي فخري غ د الن وعب
اروق لبيب     ار في                , سيفين،مليكه ف يارات أشعلت الن ائي س موريس حلمي شاآر آهرب

 .ت المعدات واآلالت الني آانت بهاوحرقت تماما وسرق ورشته،
 .صاحب ورشة حدادة تم تحطيمها وسرقة محتوياتها :نبيل جرجس بباوي -
م          صحب أستود  :منان دبوس حنين   - ة تصوير ول ا ماآين دت منه ه بالكامل،فق م تخريب يو ت

 .يعد االستديو صالح للعمل
 .تاجر حديد تم تحطيم باب مخزنه وسرقة الحديد الذي فيه: رفعت سوريال جيد -
تجار غالل، تم تحطيم باب مخزنهم        :منير خريستو ناشد،واخوه ميخائيل خريستو ناشد      -

 .وسرقة آل ما فيه من غالل
يفين       أقمشة، )ماني فاتورة (حاب محالت   ثالثة أص  - وهم سوريال حلمي سيفين ويوحنا س

 .نهبت آل األقمشة التي في محالتهم وبرنابا شهيد قديس طانيوس،
،مع آل األقمشة    تم سرقة ماآينة للخياطة من المحل      ترزي بلدي،  الضبع عطية شنودة،   -

 .الخاصة بالعمالء والتي لم تكمل خياطتها بعد
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 .حطموا سيارته وباب منزله :ب جيدصالح نجي -
 .نهبت آل البضاعة من محله ومنزله تاجر بقاله، :نجيب موسي عيسي -

ل            اد حنا،وشمشون ميخائي اد ج وهناك بيوت آثيرة اعتدي عليها بالطوب مثل بيوت عي
اوي  رجس بب ليب،وبباوي ج في      ص يالد وص الت م ي مح ا عل داء أيض م االعت ا ت آم

 . ان في مخزنه لألسمدة الكيماويةعطية،حيث تم إشعال النير
اعه         ب وأش بعض بالنه ع أرزاق ال ب قط ن التخري ا م ري ألوان ة لن ذه بعض األمثل ه

 .77الرعب في قلوب الناس

رارات    -44 هجوم مفاجئ من المسئولين علي بيوت االقباط بالقرية ــ الكشح ـــ وتنفيذ ق
 م 3/4/2006صباح يوم االثنين الموافق .أزاله لمنازلهم

ق  ف ين المواف وم االثن باح ي واء  3/4/2006ي ص ادة الل رطة بقي وات الش ت ق م قام
أمور مرآز                    ام م د تم د وحي مصطفي محمد مساعد السيد مدير امن سوهاج ومعه العمي
ة               د صالح خضر من فرق دير اإلدارة بالكشح والعمي دار السالم والعميد ماهر ايوب م

ة من آل األ ة مختلف ات أمني الكوثر وجه ة الشرق ب م مجموعة من مديري زة ومعه جه
ن   رة م ة آبي ل ازاالت لمجموع ة بعم ذه الحمل وهاج ودار السالم قامت ه ة بس الزراع

 .المنازل بالكشح بحجة ان هذه المنازل مقامة علي األرض الزراعية
دم      ر من          17تمكنت من ه زال وتجمع اآت ذه          1000 من دي ه روا بشدة ل شخص وتجمه

 . وال اطلعت علي أوراق البراءة التي معهمالقيادات التي لم تسمع أصواتهم
د خلف       /تم االتصال بالسيد اللواء    د خال جمال الجوهري مدير امن سوهاج والسيد العمي

ي صدرت            اهللا مفتش امن الدولة    ازل الت بسوهاج لخطورة الموقف وخصوصا هدم المن
اللواء                  دير مشكورا باالتصال ب ام السيد الم ة وق  مصطفي   لها حكم بالبراءة من المحكم

رار محمد وأمره بالتوقف عن عمل هذه االزاالت ولكن سيادته آان مصمم علي االستم            
 .هذه االوامرفي الهدم وتنفيذ خطته رغم 

لحة الخواج     45 ع مص ة نج الي قري ي أه لمين عل داء المس ادث اعت ـ ح د 78ات ــ  وتهدي
 مسيحييها بجعلها آشح أخري

ذي            والسبب ا   وهذه المرة آنيسة السيدة العذراء،     ارة الكنيسة ال اع من لمزعوم ،هو ارتف
د   حد من األقباط،أوعليه تم حرق وتدمير منزل و     استفز مشاعر المسلمين،   ر  أوق ن أجب

 ..ال سيكون مصيره المعتقلإو, يعترف إن سبب الحريق هو أنبوب البوتاجاز
 
 
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 17/8/1998 – جريدة االسبوع –راجع مقالة خالد عبد الكريم ) 77( 
د               )78(  ومترات فقط   8 نجع مصلحه الخواجات قرية أوالد يحيي مرآز دار السالم محافظة سوهاج،وهي تبع  آيل

 .عن الكشح
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م يتورعوا في إحراق زراعات                   م ل ة معه زة األمن متواطئ ولما وجد الفاعلون أن أجه
يحيين، ل مس  المس ي آ وت    وف قون بي دة يرش ي البل ون ف مس يجول روب الش د غ اء بع

ار،     ي                 المسيحيين بكرات الن ران الت د الني أهبين لخم يلهم في ذعر مت اط ل ويقضي األقب
وم             تشتعل، اء الل ا في إلق ا دوره ان له آل هذا دون أي رد فعل من أجهزة األمن التي آ

ارة،         اع المن زل          علي الكنيسة بسبب ارتف ام الغوغاء بحرق من ره وهب اهللا     وق د جب جي
وب البوتاجاز،أال         ق هو أنب الذي دمر بالكامل،وتم فبرآة المحضر علي إن سبب الحري

 79!!أن جيد اضرب عن الطعام،وقد هدد أهالي القرية بتحويلها إلي آشح أخري 

 .م28/8/2000 الفيوم - االعتداء علي آنيسة في قرية  قصر رشوان  -46
لم   ن المس اء م ة والغوغ ام العام الفيوم    ق وان ب ة رش ي قري ة ف ي آنيس داء عل ين باالعت

اموا  ا ق ا آم روا محتوياته ة وأصيب    ودم ل القري ازل أه ن من بعه م ي س داء عل باالعت
 .أربعة أقباط الجراح المختلفة بعضهم آانت حالته خطيرة

  م2001 فبراير 14 حادثة هدم مبني مللك مطرانية شبرا الخيمة في -47
قف  رقس أس ا م دث األنب وليتح ة فيق برا الخيم د :"ش ارع محم ي بش راء مبن م ش ت

م تقديم  2001 فبراير   19وعليه تم في     عفيفي،بمنشية عبد المنعم رياض بشبرا الخيمة،     
ي       طلب إلدارة امن الدولة بشرا الخيمة،وأخر لجهاز امن الدولة،         تعماله آمبن ك الس وذل

 .خدمات تابع للكنيسة،لخدمت أهل المنطقة من المسلمين واألقباط
ع                   22وفي يوم    ي الموق ة حضرا ال برا الخيم فبراير علمنا ان اثنين من مهندسي حي ش

ة              برا الخيم ه بش م  .وقاما بطرد الغفير من المبني،فبادرنا باالتصال بمكتب امن ألدول وت
ذي رد          1239تحرير محضر بالواقعة رقم       قسم شبرا الخيمة،وبمكتب السيد المحافظ ال

ر   24 -لسبت بأنه ال يمكن تحديد موعد قبل ا       ان             -  فبراي ذه الجهات ب م أخطار آل ه  وت
 .المبني مللك للكنيسة وباسم األنبا مرقس أسقف شبرا وتوابعها

وم السبت            وات من          24لكن الذي حدث ان تحرآت ي دوزرات في حراسة ق فبراير،البل
واء       ة ل رهم برتب ي و    ..آبيرة بقيادة عدد من الضباط أآب دم المبن دة  8حيث جري ه  أعم

انية  ه خراس ة وإزالت ن الواجه ي م ل المبن ال  ..تحم ة االتص ت المطراني ا حاول بينم
 .بالمسئولين لكن دن جدوى

اء               وم الثالث ر  17وتم تحديد موعد مع السيد المحافظ في ي اء سألت      ... فبراي وخالل اللق
دمت       د تق ي وق ة المبن ة بازال برا الخيم ي ش ية بح ت اإلدارة الهندس اذا قام افظ لم المح

 .19/2ة الستعمال المبني آخدمات للحي وذلك في يوم إلدارة امن الدول
ا                       ي هنيئ دم المبن ي طلبت ه ه هي الت وهنا أجابني سيادته علي الفور قائال إن امن ألدول

  .80النتصار االمن
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .ظة سوهاج و ضحايا االقباط فى هذه القرية حدثت على مرحلتينقرية الكشح من قرى مرآز دا السالم محاف) 79(
ة ) 80( ة القبطي ة الكنيس اب وطني وني   م)2003—1981( آت وس االنط داد الراهب القمص انطوني أليف وإع  – ت

 الجزء الرابع



 64

دراء في صباح االحد في محافظة                    -48 حادث اعتداء المسلمين على آنيسة السيدة الع
 م2002\2\10س المنيا قرية بني واللم

ا        ة اال نب وجىء نياف دها ف د تجدي ة بع ين الكنيس ة  بتدش اط القري ال أقب اء احتف ي اثن وف
ة              اغاثون اسقف مغاغة والعدوة وشعب     ر من الغوغاء والعام ام عدد آبي الكنيسة باقتح

زع            , وقيامهم بالرشق بالحجارة     ,للكنيسة ارتين ون وقامت مجموعة اخرى بتسلق المن
ذلك الجرس ووان بالصل اء ب ف الغوغ م يكت ى المصلين ل دي عل ام يعضهم , التع ل ق ب

ا       ,ياشعال النيران يالمنازل المالصقة لمينى الكنيسة        ا به دمير ونهب م بعض    ,وت ام ال وق
را  علوا الني داخل واش ان ال ة مك ى الكنيس ى مين دخول ال يم ن باالخر بال اموا بتهش ا وق ه

 .بعض المقاعد واالثاث بالطابق الثاني
ر  ام اخ ا ق د    آم رجيوس والعمي قف والقمص س ات تخص االس الث عرب رق ث ون بح

ي باص             يارتين مين ى س واسفر الحادث   .بحري متقاعد اسحق سرجيوس باالضافة ال
 . مواطنا11 سيارات واصابة 5 منزال و 13عن احتراق 

م 2003 اغسطس    19حادث االعداء على دير االنبا انطونيوس بالبحر االحمر في            -49
 .منمن قبل قوات اال

 جندي معززين بثمانية عشر بلدوزر      300قام نيافة االنبا يسطس بابالغنا بان اآثر من         
 .منهم لهدم السور الخاص بالدير وعربات ثقيلة تحيط بالدير في محاولة

ا افظ   لوب ن المح ى تصريح م اء عل ييده بن م تش د ت دير ق يط بال ن ان السور المح رغم م
ر ووزارة ا  ر االحم ة البح ابق لمحافظ ةالس امي  لداخيل رورة 1999 -1992ع  لض

م انشاؤهفي                         الم حيث ت رة في الع دم االدي اريخي اق ر الت ذا االث الحماية والحفاظ على ه
دم السور         القرن الرابع  ره به م   !! الميالدي فلقد قام المحافظ الحالي باصدار اوام د ت وق

ذها        دم المزمع تنفي ة اله دير عن عملي دوزرات وبالفعل قامت ا   اخطار المسؤلين بال لبل
ا بشرية     بمحاصرة الدير لتنفيذ اوامر المحافظ     وقد جعل رهبان الدير من انفسهم دروع

اء   وحتى االن تم القبض على ثالثة من      , دون هجوم قوات االمن على الدير      للحيلولة االب
از المسيل            , الرهبان واصابة راهب اخر بجروح     وات االمن باستعمال الغ وقد هددت ق

 .بان في حالة استمرارهم باالعتراضللدموع لتفريق الره

ة اسيوط            -50 ة البيسري   )آنيسةابو جورج  (حادث االعتداء على آنيسة في مدين  -قري
 .م2003 سبتمبر 19 فى يوم الجمعة 81اسيوط

في حوالي الساعة العاشرة صباحا فوجئ المصلين االقباط بقوات من االمن المرآزي          
ود   ن الجن ر م دد غفي ة وع ن الدول دج وام ا  الم هيد االنب ة الش تحم آنيس الح تق جين بالس

ل ا ميخائي ة االنب ة لنياف ة اسيوط التابع عبية بمدين ة البيسري الش مطران  جورج بمنطق
يوط لين و  , اس ع المص اموا بتروي اهن االب    أوق س الك ن الق وا م هم وطلب روا بتفتيش م

  ،الكنيسة ومع رفض االب الموقر لمطالبهم ن وغلقيابانوب خروج المصلي
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ا   أسيوط  و تقع فى قلب مصر و تشتهر بانها اآبر تجمع مسيحى بمصر       محافظة   )81(  و يسيطر المسحيين فيه
ام                ا ب     2000على مقليد االمور و آذلكالتجارة و المال و قد تشرفت اسيوط منذ ع ذراء م يده الع ات الس ين م بتجلي

 .آنيسة مارمرقص و الشهيد ابادير و الشهيد االنبا جورج دير العذراء بدرونكهو هى لم تنقطع من ذلك التاريخ
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يح           و ا القب ن عن وجهه ان          إذبدات الشرطة تعل اء القرب ام رجال الشرطة بالق المقدس    ق
ل( دامهم  ىعل) الحم وه باق ن     , االرض وداس ال االم باب ورج ين الش تباك ب م االش وت

واعلن القس ابانوب   , منهم وتم حصار الكنيسة الصغيرة     الشرطة باعتقال العديد  وقامت  
ان يخرج من الكنيسة       عن اعتصامه هو والكهنة داخل الكنيسة ورفض الشعب القبطي        

ة اسيوط               , وقرر حماية آنيسته من الشرطة      ل من المسيحيين  في مدين فخرجت جحاف
 راآبين ومع موقف الكنيسة المتمسكة         وأواالزقة سيرا على االقدام      مخترقة الشوارع   

ى              الغروب اضطرت مباحث       بحقها وموقف الشعب القبطي المعتصم في الكتيسة حت
وم اال           ك الي امن الدولة االفراج عمن قامت بعتقالهم من الشباب المصلين في صباح ذلل

ا اصدرت ا  انه انوب لكنه اهن اب ى الك ال ال مجواب اعتق ي حوالي ل ذه وف  تستطع تنفي
ن ينسوه اال ان           عة السادسة بدا الشعب يغادر الكنيسة بعد ان لقنوا        السا ا ل وليس درس الب

يوط   ي اس درك الكنيسة ف انها وت ى حل بش تم التوصل ال م ي ا ول تم اغالقه م ي الكنيسة ل
د يجعل الفرصة                    اط ق ل االقب خطورة  الموقف وان اي خطا في حراسة الكنيسة من قب

و حتى مزار سياحي أوتحويلها الى مسجد   الكنيسةم الشرطة للالستيالء على  سانحة اما 
  82اال ان شعب اسيوط مستعد الن يستشهد من اجل الحفاظ على الكنيسة

مرآز  - احداث اعتداءات همجية من الجماعات االسالمية على االقباط بقرية جرزا          -51
 .م2003\11\7 مساء الموافق 83 محافظة الجيزة-العياط 

داءات عن ا ازل اسفرت االعت دمير عشرات المن يحيا وحرق وت د عشر مس صابة اح
ة     ات المملوآ ع المزروع الف وقل ى ات الوة عل ال ع يحيين وق  والمح  رفضت د للمس
يهم             ي عل ا        الشرطة المحلية تحرير محاضر لكثير من المجن ة دولي ارف علي ومن المتع

بالغ   ا ان ق ال ت ح ي آفل ان الت وق اإلنس دات حق ق معاه تور ومواثي انون والدس  لق
ق   ة المواف اء الجمع دأت مس د ب داث ق ت األح ع المواطنين،وآان كوى لجمي والش

ة                    7/11/2003 ة والقي المجاورة في حوالي الثامن ي عن القري ار الكهرب  بانقطاع التي
يحون           لحين يص لمين المس ن المس ة آالف م ن خمس ر م ات ألآث دث تجمع اء وح مس

أدوات حادة وأسلحة بيضاء   صيحات جهاد إسالمية ونداءات معادية للمسيحيين حاملين        
م                   وجراآن بها مواد   ة والتي ت اط يحاولون توسيع آنيسة القري ة أن األقب مشتعلة بذريع

 .بناؤها منذ نصف قرن تقريبا

ي     -52 المية ف ات اإلس داءات الجماع ادث اعت ديروط11/2003 ح ة   -  م ب ي الكهن عل
 .ديروط - والشمامسة آنيسة القديسة دميانة

ي مساحة            قام األنبا برسوم أ    روط عل زل بشارع الجيش في دي روط بشراء من سقف دي
المسيحيين المتعاونين مع مباحث امن الدولة علية ولجأ         قراريط واستولي اثنين من    10

 .تعاون معهم البوليس لتنفيذ األمراألسقف ألي القضاء وآسب القضية ولم ي
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .م 2004 )ايلول(سبتمبر 26-ش1721 توت16ريدة الكتيبة الطيبية بتاريخ تحقيق نشر بج )82(
 .ممدوح نخلة المحامي بالنقض:مرآز الكلمة لحقوق اإلنسان المدير العام للمرآز) 83(
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ة وال       س سرجيوس  ق وعندما توجه القس غبريال حلمي جيد راعي آنيسة القديسة دميان
يهم من            إ  من الشمامسة  حلمي واثنين  لي المنزل فوجئوا بوابل من الرصاص ينهمر عل

ده شحاته وأخوه                زل لبيب عب د       داخل المنزل وآان يختبئ في المن د احم مدحت ومحم
ة نصر أصيب إصبع القس                     ة الحاج حسان وزميل شحات والصول بمباحث امن الدول

ز          ة وهو ين ة من علي وا مالبس الكهن وا بحالق   غبريال بالرصاص فقطعه وخلع ف وات
ذوهم  ه وأخ ق نصف ذقن دعي ياسر فحل يإي ان  ل وليس محضر ب ا آتب الب م وهن القس

ة   الكهنة اعتدوا علي األخوين وقبض البوليس علي آاهن أخر اعتصم في الكنيسة     بتهم
ة  500االعتداء علي الكاهن المصاب وسجن الكهنة والشمامسة وأفرجوا عنهم بـــ        جني

 .لكل واحد
ة      حادث استش  -53 اجور    - هاد فتاة قبطية في قرية تلوان ز الب ة    - مرآ  84محافظة المنوفي

م بعد أطالق الرصاص عليها من احد مسلمي        3/1/2004في طريقها ألي الكنيسة في      
 .القرية

ا الصغرى     19في حدود الساعة السادسة اصطحبت الشهيدة نعمت            ا وأخته  سنة أمه
ا من         لي العشية واج   إ وزوجة عمها وبعض البنات للذهاب     د خروجه اع الخميس وبع تم

م طلب                 100منزلها بحوالى    ارة وت  متر سمع دوي رصاص سقطت البنت وتجمع الم
ام طبيب بخياطة الجرح والرصاصة                  إسعاف الباجور وذهبت نعمة إلي المستشفي وق

ة مسمومة              .بداخل الرأس وهناك ماتت    ة بغرض إن القتيل ي الجث تحفظت المستشفي عل
 .!! أال من اثر سقطتها علي األرضوان طلقة الرصاص ما هو

ر للسم وشك في إصابة                           م يجد أي اث ة ول ذي شرح الجث تم انتداب الطبيب الشرعي ال
ي  د عمل أشعة عل ائر وبع و ثقب غ رأس وه ان اإلصابة خلف ال رأس حيث أن مك ال
الرأس واآتشاف الرصاصة تم أخراج الرصاصة من الرأس الشهيدة وهكذا نالت نعمة            

 .أآليل الشهادة
رأة   ا وام ة وأخته ال أم القتيل م اعتق د ت اوزات فق ن تج ه الشرطة م ا فعلت وبخصوص م
ام بمرآز شرطة                دة خمسة أي ال آل أصحاب اخو الشهيدة لم عمها وأخيها بل تم اعتق
زل                     ة المن اك حرماني انوني وقامت المباحث بانته ة ودون وجه ق الباجور دون أذن نياب

اورة الخاصة ازل المج يحيي والمن ن صور  بالمس ا م ا فيه ل م دمير آ رات وت دة م ن ع
ك                    ازل المحيطة بتل زل الشهيدة والمن وآتب وسرقة أي مبالغ مالية عثروا عليها في من
ا في مرآز شرطة               اء وجود األم واألخت واألخ واألخت زوجة عمه ذا أثن المنطقة ه

ا في األر        وا محتويته ض الباجور آما تجاسروا علي تفتيش حقيبة احدي المعزيات وقلب
 .وقام المخبر بسرقة مبلغ مالي آخر خاص بتلك المعزية

 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
رة آل           :تلوانة) 84( ا م ان يصلي فيه ارمرقس وآ قرية صغيرة تابعة لمرآز الباجور بمحافظة المنوفية بها مذبح م

ة           شهر وفي المناسبات وتم رسامة آاهن أ     تقرار الخدم ذ اس ية من ة الكنس ا التربي ة وأسس به ان للقري ا قزم بون
 .وبدأت المضايقات علي آل من يذهب إلي الكنيسة من مسلمي القرية
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ار   ه عي رعي أن ألرصاص ب الش اد الطبي د أف ازل  لم9وق د المن ن اح ي م ل
دعي ط              د وي لعت  المجاورة،وأثبتت التحاليل أن المسدس أداة الجريمة هو ملك لشيخ البل

الجرف وهو ابن عم المستشار الجرف وقريب الضابط الجرف تم القبض علي الجاني              
ان     ين آ ن أصابها ح و م ه ه ل ان رف القات ز المسدس واعت م تحري د وت يخ البل و ش وه
ه                     ه أيضا ان ه ومن أقوال يهوش الذئاب إطالق عيار ناري في الهواء من فوق سطح بيت

 الحج فأطلق عيار ناري من مسدسه في حين     آان بفرح قليال اثر رجوع احد أقاربه من       
دعي           تهم طلعت الجرف وي ن الم ة هو اب ذه الفعل أن جميع األخبار تجزم بان من قام به

 . 85أسامه

ار                      -54 دير م اط ب ي األقب ود القوت المسلحة عل ل جن حادث اعتداء وحشي جديد من قب
ات   آيلومتر الطريق الصحراوي للسويس ل       30شرق القاهرة   " بطمس"يوحنا   لراهب

    86.م5/1/2004في يوم 
ين  وم االثن ي ي رة والنصف صباحا،  5/1/2004ف اعة العاش والي الس ي ح ت  وف حاول

انيكي اة ميك ة مش ة الثاني ا  الفرق ار يوحن ر م اهرة وهاجمت دي دفاع عن الق ة بال  المكلف
يارتها             "بطمس" ات في س للراهبات الذي يرعى المعاقين ذهنيا،وتوجهت احدي الراهب

يهم ل م  أل يارة وت ارج الس ا خ ا وإلقائه ن ذراعه ة م د الراهب ام احدهم بش م ق اقش معه لتن
 .تهشيم السيارة

راد                    ع األف وده وجمي د مؤمن ف ادة العمي ك بقي دميرها وذل ويحتوي الدير علي آنيسة تم ت
ن   د م ر والعدي دوزر آبي ة ويصحبهم بل ات الجيش وقطع حديدي ون آوريك انوا يحمل آ

ال           5مالزم أول مع    الضباط برتب مقدم ونقيب و     م العم دما تصدي له وري آبير،وعن  ل
ا بطرس أسقف               د وصول األنب قذفوهم بالحجارة وأعطيت األوامر للجنود والسيارة عن
ة        ة اإللهي ن العناي قف لك تهدفا األس ع مس ي التجم دخول ف وبيس لل ماح ألت دير الس ال

رلس لمعي           وفي آي ظ      )سنة 18(حمته،وصدم األتوبيس عدة أشخاص فت ذي لف أنفاسه  ال
علي الفور وأصيب آل من هاني سعد وشخص يدعي شحات بإصابات غائرة وهم في          
حالة خطرة آما أصيب الكثير من العمال بإصابات  مختلفة لقذف الطوب والزجاجات              
ود          ي وج ذا ف ل ه لحة وآ وات المس ود الق طة جن ات بواس ة وضرب الكوريك الفارغ

اآنا     وا س م يحرآ يارتان شرطة ل ذا االعت .س ان ه ي    وآ ل ف د تكرر من قب -1996داء ق
 .م2004يناير 5 وفي2003ابريل 1997-1999-5

 
 
 
 
 
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .م العدد الخامس2004)تشرين ثان( نوفمبر21-ش1721 هاتور 12 تحقيق نشر بجريدة الكتيبة الطيبية بتاريخ ) 85(
 .ممدوح نخلة المحامي بالنقض:لمة لحقوق اإلنسان المدير العام للمرآز مرآز الك) 86(
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ل     -55 ل الطف ادث قت وس"ح رفين     "انطوني فوف المعت ي ص م ال ض
 .م23/7/2004بتاريخ

ه      23/9/2002يوم ولد الطفل انطونيوس امجد عبد المالك،      م بمدينة قنا،أما قصة معانات
دي   ول بأح دي الح راض بأح ور بعض أع د ظه دأت بع ي فب ذ ليعرض عل  عينيه،واخ

ن       اء الحق تخدم بعض األطب ه له،ويس عة مقطعي ل أش أمر بعم ذي ي ون ال ائي عي أخص
ابته        اء أص ف األطب ي غيبوبة،ويكتش عة،ليدخل ف ل األش ه عم نى ل ى يتس ديره حت لتخ

 .بأورام سرطانية بالمخ
د انطونيوس                    ديرة المستشفي تطلب وال ان م ام بلغت رئيسة التمريض ب وفي احد األي

أة      لت ت المفاج ن عالج،وآان تريه م ا يش ه عم ة لتعويض رفة االجتماعي ي المش ه أل حول
تاهل،لكن          "حينما أجابت مدام سهير   .. د،هو يس أنا بأقول أنا عاوزة اصرف ليوسف محم

 ". اطلع برة،اطلع برةىوامش انطونيوس ميستهلش،
ن  دآتور ايم و ال وس ه ة انطوني وط بخدم ب المن ان الطبي الي، )ملتحي( وآ د  وال يب فق

ه                   30ترآه لمدة نحو   وع من الغذاء،ولكن ل أو دم أو أي ن ة محالي دون ترآيب أي  ساعة ب
ه       أرسل نائبه  ة االسم     !؟"انطونيوس "حد يسمي    :الذي عزانا عن تجاهل رئيسه بقول أي

 87!!االسم ده مش عاجبني!!ده؟
رفين                 ين صفوف المعت ي األرض ب ه عل ام غربت وهكذا قضي الطفل انطونيوس أخر أي

دفع  ة       ي ذوي العظم اص ب طهاد الخ فيات الدولة،واالض ي مستش ام ف ال الع ن اإلهم ثم
 .الزرقاء

ة الشوبك          -56 اط قري ازل األقب اريخ      -ز الصفا  مرآ -حادث حرائق لمن زة بت محافظة الجي
 .م2004سبتمبر 18

ز الصف ي مرآ ة الشوبك الشرقي ف زة -بقري وس  -محافظة الجي ا انطوني ة األنب آنيس
وال ا ب ارة عن-واألنب ةعب ة آامل ي وليست آنيس هر  - مبن ة اش ل ثالث ا قب م بناؤه ي ت الت

ة     ن الدول ث ام ن مباح رخيص م دة    ...بت ل البل دم أه م تق لمون(ث كاوى)المس إذا ..بش ف
نهم                    ي ستة أشخاص،لفرج ع القبض عل دوره ب ام ب بالشرطة ترسل احد الضباط الذي ق

في التاسعة صباحا   و في ظهر اليوم التالي بعد اتصاالت عديدة من قبل مطرانية الجيزة          
ر من                         دة أآث راد الستة تجمع مسلمو البل راج عن األف الي لإلف وم الت رد   2000من الي  ف

ا                 ا به يحملون المرزبات والمواد القابلة لالشتعال وهدموا الكنيسة بعد أن تم حرق آل م
ا من               3و من صور،وسجاد،   من بيوت األقباط ثم حرقها بالكامل بعد نهبها وسلب ما به

 . 88آل هذا في تغيب الشرطة المنوطه بكفالة األمن واألمان لكافة المواطنين..ممتلكات
 
 
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .م 2004)آانون االول( ديسمبر26 -ش1721  آيهك17بتاريخ " الكتيبة الطيبية"  تحقيق نشر بجريدة)87(
 .3العدد.2004)تشرين الثاني( نوفمبر21-ش1721هاتور 12 بتاريخ" الكتيبة الطيبية" ةجريد تحقيق نشر ب)88(
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حادث استشهاد آاهن واثنان من الشمامسة والرابع في حالة خطرة بواسطة ضابط             -57
ز سمالوط   -بكنيسة مار مينا بطحا األعمدة    .من ضباط الشرطة المصرية    محافظة  -مرآ

 .م2004 مايو 1المنيا يوم 
 حوالي منتصف الليل اتجه احد ضباط الشرطة المصرية              2004مايو  1وم  في مساء ي  

ـ                   ر رسميةـ ـ بصورة غي ويدعي احمد آيالني إلي منزل أبينا إبراهيم القمص ميخائيل ـ
جرة     قوط ش ة لس ه نتيج زء من دم ج ذي ته ا ال ار مين ة م ور آنيس ول س ؤاله ح لس

ق         .عليه ا تسمية السلطات     وطلب من األب الكاهن إن يذهب معه إلي القسم للتحقي  في م
وقد . من شمامسة الكنيسة مع األب الكاهن للقسم       4وقد ذهب   .واقعة إصالح سور آنيسة   

ة        الي المنطق ل خفيف       (طلب الضابط سيارة احد أه يارة أجرة نق وطلب الضابط من      )س
راهيم في                      ا إب اقين في الخلف و ظل أبون سائق السيارة األجرة النزول للرآوب مع الب

ي           آابينة القيادة  د الكيالن ادة الضابط احم ولي القي يارة بسرعة        . بينما ت اد الضابط الس وق
قطت   ى س دا حت ديدة ج ب        ش ة لتنقل ذه الترع ي ه درت ف ي انح يارة الت ن الس ز م ليقف
راهيم ا إب هد ايون ي   فيستش ان ف ل قبطي ر ويظ روس ونص ين مح ل والشماس ميخائي

وم    هذا وقد شارآت في الجن     .المستشفي احدهما في حاله حرجة جدا      ايو   2ازة ي  2004م
 .جماهير غفيرة من األقباط وقد خيم جو من الحزن والغضب علي آل هذه األحداث

ه                       دا وآأن ه حادث سير عادي ج ي ان وقد أخذت الحكومة المصرية تصور الحادث عل
 .أيضا ال توجد أي محاوله قتل

هاج  محافظة سو - قرية السمالوط    حادث مقتل شقيقين مسيحيين علي يد مسلم في        -58
 .م2/6/2004جنوب مصر في  -

انزلق   ارا ف ا حم يحيين راآب قيقين مس زل ش ر بمن ة مصطفي يم دعي خليف لم ي ان مس آ
زل صدقي                    زل فوقعت مشاجرة مع صاحبي المن ام المن رة أم اه غزي الحمار بسبب مي

ري  ي 22فخ ري مهن ادق فخ ا 25عاما،وص طفي وهم ال مص ا نج دخل فيه  عاما،ت
أس         عام 22 عاما،وحسن   27اسماعيل ين ضربا بف ل القبطي ال مصدر    .ا،فانتهت بمقت وق

ي  ه   "امن ه وأحالت تبه في ل المش ي القات بض عل ت الق رطة ألق لإأن الش ق عاج ي تحقي  ل
ة و ق  اأصدرت النياب ه التحقي ي ذم ام عل ه أي اني أربع بس الج رارا بح ه ق ت .لعام وآان

 يحدث مع    آما" مختل عقليا " الشرطة في سوهاج قد قالت بعد وقوع الحادث أن المتهم         
اقبوا،ثم            قالت   جميع المجرمين المسلمين الذين يقتلون المسيحيين حتى ال يحاآموا أو يع

 ".انه سليم العقل وأحيل للتحقيق"الحقا 
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ين       -59 ة منقط يحيين بقري ي المس المية عل ات اإلس ن الجماع داء م داث اعت          - أح
 .م13/12/2004  يوم الجمعة 89سمالوط 

اء             .م1999نةفي حوالي س   ة لبن يس الجمهوري بدئ في تقديم طلبات لوزير الداخلية ورئ
ة ي.الكنيس ام ف لوات تق ر  الن الص راح،رفض وزي ازات أو األف واء الجن ارع س الش

 .الداخلية وقال امنيا ال يسمح لحين تهيئة المناخ
رقم     هرة ب رجس مش ار ج هيد م م الش ة باس دينا جمعي نة502ل ي  .68 لس ا ف ان مقره آ

د        مسطح،  متر 200م بناء حوالي    وت.حجرة ة الشئون وأحضرنا عق ي موافق حصلنا عل
ود،                    د صالح محم دة البل دأت المشاآل من عم اري،ولكن ب  إيجار موثق من الشهر العق

ات    دا بالتجمع رف جي ادات تع رف والقي د يع دة البل م أن عم ع العل ة .م وم الجمع ي ي فف
ة في حدود الساعة            13/12/2004 دة        ب  12م بعد صالة الجمع دا المسلمين وشباب البل

ري د األزه ي المعه ع ف ه يتجم ة آل ود بالقري ام  .الموج ي تم ن 6.30وف ع أالف م  تجم
ة   ون الهم ع يهتف ي بعض الجوام اورة وف رى المج ن آل الق ن منقطين وم لمين م المس

ة  ا رجال ة ي دأوا      .الهم دة و ب ري والوح د األزه ن المعه ع م ن التجم آالف م وا ب خرج
ون ر"يهتف ة  ."اهللا اآب ي الجمعي دمير مبن و ت دف وه و اله رات  ونح ون آ يحمل
ي        - دقائق 7لي المرآز   اوالغريب أن المسافة من منقطين      ..بنزين ولكن األمن حضر إل

ال ا         القرية بعد ساعتين ونصف وهو يقف من بعيد،        ذآر أن معظم أعم لنهب  وجدير بال
دا         ،   والتدمير تمت في وجود األمن     ة عن األح ائر الناجم ث نهب وتحطيم     وآانت الخس

ه ومحل  ة محال بقال م نهب اربع ا ت ازل آم يارتان، وتكسير بعض المن صيدلتيان،وس
ي تثبت ان                 .مالبس ي المحاضر الت ع عل وتم اجبار المسيحيين بواسطة األمن علي توقي

  .90ليست لديهم أي خسائر أو تلفيات
ر             -60 ار م ة    أحداث اعتداءات من الجماعات اإلسالمية علي آنيسة الشهيد م قس  بقري

ان واالب    91محافظة المنوفية-مرآز الباجور  - تلوانة ل من االب قزم ،ومحاولة لقتل آ
 .م8/4/2005 الجمعه.دانيال آاهنا المنوفية المجاهدين

ار مرقس    ان الشعب يصلي في آنيسة م ار الشيطان، 92آ ذي آث ة األمر ال ام   بتلوان فق
ارت         )جأمام مسجد سيد يوسف أبو الحجا     (الشيخ سامي الصعيدي   ي أث ه الت اء خطبت بإلق

ار       آونوا علي قلب رجل واحد    :"ان بقول مشاعر المسلمين فك   د أمت ي بع م   ،"الكفار عل ث
ا    ل الح ة قب ي الكنيس ل مبن د داخ اب تهدي ولين بخط د المجه ي اح ان دالق بوع فك ث بأس

ول ا     :" يق ي ودان ايميين عل ا ن روا إنن وا تفتك ي     ..اوع ا عل ا آله بوع وهنخليه ا أس آله
  "هااهاه..األرض

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  بمنقطين "آنيسة األنبا انطونيوس  "آاهن قرية منقطين  . منقطين قرية في سملوط القس اسطفانوس شحاته نزيه        )89( 
ا راهيم باش مها اب ا اس د بجواره ار جرجس"وبل ة م ا  ".آنيس ين به يحي5000منقط رد مس ن 600/ ف   بيت م

  .بيوت عائالت.بيوت االرياف أي يمكن وجود اآتر من أسرة في البيت
 .2004)آانون أول( ديسمبر26-ش1721 آيهك17بتاريخ" الكتيبة الطيبية" تحقيق نشر بجريدة)90( 
 .  هذه القرية التي تم قتل الشهيدة نعمه شفيق فيها سابقا،ولم يتم معاقبة احد في هذا الحادث)91( 
ات                 م )92(  ي الثالثيني ا أل ا امر      ..ن الهام جدا أن تعرف عزيزي القارئ ان هذه الكنيسة يرجع عمره أي أن وجوده

  .واقع منذ عشرت السنين
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ي نمط      "مع تحيات مسلمي تلوانة "والمظروف حمل توقيع   د عل ذلك آلمات التهدي  "وآ
ة صورة      "فاعل خير ..المسلمين هينسفوآوا خلو بالكم   ..تحذير  لصليب   وفي اعلي الورق

 ..مشطوب عليه
فقام .قام القس قزمان بتقديم هذه الورقة الى مباحث أمن الدولة و لم يعبأ أحد بالتهديدات               

 ِبالقاء فلتر بنزين - المعروفون تماما لدى أقباط القريةبالنسبة  لألمن و  -أحد المجهولين 
ى ال         2005\4\3 ألحد الموافق و ذلك فجر ا   , فى أول مرة     ق عل ى الحري كنيسة   حيث أت

اهن الكنيسة                . بالكامل ولم يتدخل أحد      ى أن آ د أشار ال ة فق أما التحليل الجنائى للجريم
    !!!   هو من قام بهذا العمل ليتمكن من بناء آنيسة آبيرة فى نفس المكان

بية و    -بالترتيب مع األمن -فقام األب قزمان   ة عروق خش  باالعداد لبناء جديد و تم اقام
ى ال       تبرع أحد األخوة بص    ة حت ة التالي ا الجمع اج من اجل تغطية مؤقتة ليتم الصالة فيه

دئتهم           تم ته ة       ,يكون هناك أية اثارة لمشاعر المسيحيين وي وم الجمع م 2005\4\8وفى ي
ددها    الغ ع ة الي اجد القري ل مس وا آ لمين للصالة و ترآ ة المس الى القري ل أه حضر آ

 !!      الصالة و اقامواخمسة وفرشوا الحصر حول آل مداخل الكنيسة
ام           ذا األمر و أق حضر األب دانيال وصلى القداس فى المكان المؤقت الذى تم اعداده له

د    93جلسة األغابى  ان الجدي دم المك .  المعتادة بعد القداس و غادر الكنيسة و بدأ الجهاد له
اج    رجة الص ت و س ذبح المؤق دم الم م ه ى    , وت ابة ف االت اص رة ح اك عش ان هن و آ

اهن و, المسيحيين   يارة الك اموا بقلب س ادات المحافظة و  . ق دير األمن و قي حضر م
تم جلسوا جميعا حتى الحادية عشرة و النصف  . رأوا ما حدث و نتيجة الدمار الرهيب       

م                       ال له اء آنيسة و ق ا بن ان رافضا تمام ذى آ دة ال وا  :"مساء الجمعة للتفاهم مع العم انت
      94."سعايزين تبنوا آنيسة واسمع بودنى صوت الجر

ال مالك             -61  رمين آم ة ني ال الطفل ة منقطين        8حادث اغتي   سمالوط  - سنوات من قري
2005  

ال        , مآساة جديدة ارتكبها االسالميون المتطرفون     رمين آم حيث انتظر الموت الطفلة ني
ا عند  ,  سنوات   8مالك   م فى                 خروجه دارس األحد وه ال اآلخرون من م  هى و األطف

ة شاب     .و أصيب اطفال آخرون   ) منقطين(بتهم  طريقهم للرجوع الى قر    مرتكب الجريم
د  در أحم ثم ب دعى هي لم ي ة  , مس ن الكنيس روجهم م د خ ال عن ر األطف ان منتظ ام , آ وق

ا أدى                 ال مم تهدفة االطف ة مس ى آانت تسير يسرعة رهيب بضرب األطفال بالسيارة الت
                  .95الى مصرع الطفلة نيرمين واصابة أطفال آخرين
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  . وجبة جماعية تقام للمصلين بعد القداس)93(
 .العدد التاسع. م2005)أيار(مايو -ش1721بتاريخ بشنس  "الكتيبة الطيبية" تحقيق نشر بجردة )94(
 . العدد التاسع. م2005)أيار(مايو -ش1721بتاريخ بشنس  "الكتيبة الطيبية" تحقيق نشر بجردة )95(
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 4       – ر بأسيوطالعد مسيحيين فى قريةحادث اعتداء المسلمين وحرق منازل ال   -62
 2005مايو 

ايو  4فى فجر يوم األربعاء    ة م و نحو الساعة  2005 م ة  ,  الثالث تيقظت قري در " اس " الع
ق شب فى أطراف القر       الرعمن الهلع و  هى فى حالة    و ر حري ة و ب اث د   ي أوشك أن يمت

ا   ة و حقوله وت القري ع بي ى جمي ازل؛    , ال ة من رق أربع ا لتح ذف به ى ق وت الت و البي
ق بعرض نحو               د عدم         15موزعة قبلى و بحرى الجسر ويفصلهما طري ا يؤآ ر مم  مت

وقد ارتفعت  ,انتقال النيران من جهة ألخرى ولكن اندالعها فى الجبهتين معا بآن واحد     
ة                   النيران فوق األشجار و    ا و الغل ى تفحم بعضها تمام بابيك الت واب و الش  أحرقت األب

بية  -قوت الناس-التى بالمخازن  بعض   , بل و قد أتت النيران على األسقف الخش أ ال و لج
اروق                 ا اضطر ذهاب ف الى االتصال بالمطافى ليكتشف انقطاع الحرارة عن القرية مم

ق  بعربة لطلب المطافى وارسال من يحضر الموظف المسول عن           اه   فتح وغل ار المي تي
 .عن القرية

ى آل                القبض عل وزى سعد ب د ف ام الضابط محم وعلى اثر ابالغ السلطات بالحادث ق
ايبى     ه عج د و أخي ن ماج ة (م وت المحترق ومتهم ) أصحاب البي اء عم ى , و أبن و عل

ى  -الرغم من أنه من البديهى أن يذهب الجميع للتحقيق فى الحادث الى شرطة منقباد              الت
ذهب    -ا القرية تتبعه أن ي ة ب  اال ان الشرطة لها رأى آخر يعرف سببه معظم أهالى القري

 !!         الجميع الى نقطة نجع عبد الرسول حيث تتوفر آالت التعذيب
ذه                    اط ه و أخيرا من غير الممكن أن تكون هذه الكرات النارية و الجراآن من صنع أقب

راء  ن الفق م م ة فمعظمه ة اآلمن ذا ظ. القري رت  و هك ا ذآ ان آم ددون ج ة ب ت  الواقع ل
 . 96مديرية أمن أسيوط و صرحت بذلك بعض الصحف

   2005 يونيو 17فجر الجمعة ..حادث حريق الكنيسة االنجيلية بشبرا -63  
برا              17فى فجر الجمعة     د بش ليمان العب ة ش س و ,  يونيو حدث انفجار بالكنيسة االنجيلي

واب و              وجئ الب د ف ا            آاد يتسبب فى آارثة؛فق ران داخل الكنيسة فقام دالع الني ه بان أخي
اموا                      تدعائها، فق د اس اء بع وات االطف ى وصلت ق ة حت الطرق اليدوي ا ب بمحاولة اطفائه

ر الخشبى و بعض                  ذى أشعل المنب ق ال راتين (باطفاء ماتبقى من الحري آانت فى    ) الك
ا جزء م           الوا انه ة ق ى أجزاء معدني ة  نهاية الكنيسة،و قد عثرت قوات األمن عل ن أنبوب

از  ق   !!بوتاج ى الحري بب ف ه المتس واب بأن ى الب وم عل ه الل اموا بتوجي ا ق د ...و هن و ق
 ..عثرت قوات األمن على بقايا لبودرة بيضاء شديدة االشتعال أسفل المنبر

ا: و السؤال ى  لم ى المجن وم عل اء الل ل الق ة مي ائج مبهم ى نت ات ال زال التحقيق تم اخت  ي
  97 مجهول؟؟؟عليهم أو القول بأن الفاعل
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 .العدد العاشر.م2005) حيزران(يونيو - ش1721بتاريخ بؤنه "الكتيبة الطيبية" تحقيق نشر بجردة )96(
اريخ أبيب        " الكتيبة الطيبية " تحقيق نشر بجريدة     )97( و  -ش1721فى عددها الصادر بت دد   2005)تموز (يولي م الع

 .الحادى عشر
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ى  -64 ات المسيحيات ف اوىعلى الطالب داء بالمط ادث اعت د ضد 2005ح ا وتقي م بالمني
  98مجهول

ن     ول بطع ام مجه د ق ذعر فق ق و ال ن القل واء م ام وسط أج ن االي دة م ا م عاشت المني
ة  الفتيات المسيحيات فى ظهورهن من الخلف ثم الذ بالفرار و فشلت مباحث أمن الد     ول

 .فى القبض على الجناة
 عندما 2005 لسنة 14242و بداية هذه الحوادث المريبة ترويها أوراق المحاضر رقم        

ز   ى عزي ا ألف ت مارين نة17(آان ة الطب  –)  س ى آلي ة ف ة و  -طالب ن الكلي ة م  خارج
ه                  سم،و  40فوجئت بمجهول يعتدى عليها بمطواة من الخلف و تسبب فى جرح طول

ادر          فى نفس اليوم و بع     ان ن ة مري )  سنة 17(د الحادث األول بربع ساعة فوجئوا بالطالب
م          17تم طعنها أيضا من الخلف و تسبب فى جرح                 1242 سم و حررت محضر رق

ا               وع ضحيتها م )  سنة  18( رى مجدى  ادارى المنيا، ثم تحدث حالة أخرى من نفس الن
ه               د   ... سم 14فى طريقها الى آليتها فى المنيا فطعنت أيضا من الخلف بجرح طول و ق

ة                    درج الكلي اب م ى ب ا أصيبت عل ى  أنه د الضحية األول ز وال أآد المستشار ألفى عزي
وزير                  رغم وجود مكتب مباحث أمن الدولة و ثالث عمداء شرطة و أضاف انه التقى ب
ة                  ة بالجامع الداخلية ووزير التعليم العالى اال أن أحدا لم يحرك ساآنًا و ان الحالة األمني

  99..و األهالى فى ذعر شديدسيئة جدًا 

اط و  -65 يحيين األقب ى المس داء عل ة و االعت اب أرض الكنيس ادث اغتص ح
رج    ة الم ى  منطق اجرهمبيوتهم ف اهرة-مت و-الق ق   ي ة المواف طس 19م الجمع  أغس

  م2005
ة أرض فضاء باسم المرحوم            ا قامت بشراء قطع بدأت القصة من عشر سنوات حينم

ة آنيس  يم بغرض اقام راء  عزت ول ة بش ا،ثم قامت الكنيس رًا أضيفت 900ة عليه  مت
لمون   م مس اء قل ل البن الى و قب دى اللي ى اح اء،و ف ى البن روع ف م الش احة و ت للمس

تخدامها مسجدًا للصالة، و تمت 100باغتصاب  ا بغرض اس ر و فرش حصر به  مت
ة و بواسطة   نة المحمدي ة الس ة المغتصبة جمعي ك األرض و الجه ين مال المفاوضات ب

 .الجهات األمنية و انتهى الحل على تحرير عـقـد شراء للجهة المغتصبة 
و تم االنتهاء من اعمال البناء،و تقدموا بطلبات للجهات األمنية للحصول على تصريح             
الى باستخدام                   ى األه دو أن األمر تسرب ال استخدام المبنى آكنيسة للصالة،وعلى مايب

ى األر  اموا بالصالة ف ة فق أ آكنيس تم  المنش ى ي ام حت جد المق داد للمس ض الفضاء آامت
 .عرقلة افتتاح الكنيسة
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  2005\1\3 صوت االمة ) 98(
دة  )99( ر بجري ق نش ة " تحقي ة الطيبي ه    " الكتيب اريخ باب ادر بت ددها الص ى ع وبر – ش1722ف                   أآت

  العدد الثالث عشر2005)تشرين األول(



 74

ريم    ) م2005أول مايو (فى عيد القيامة المجيد     و ذراء م تك افتتاح الكنيسة على اسم الع
و مارمينا العجايبى وظللت األرض المغتصبة تسنخدم للصالة آفناء للمسجد حتى جاء        

 تم البدأ فى    والحظ المصلون بالكنيسة أنه قد     م،2005 أغسطس 19يوم الجمعة الموافق    
دموا جزءًا من الح          شاب و الحديد الالزم للبناء، و     تشوين األخ  اط و ه ائط هنا هاج األقب

 ..أرضهم المزمع اغتصابهاالفاصل بين أرضهم المغتصبة و
ه تكسير زجاج الكنيسة               تج عن فقام المسلمون بالهجوم و قذفوا الكنيسة بالطوب، مما ن

ا استهدفوا ب           ة لمسحيى           و اصابة بعض المصلين، آم ازل و المحال المملوآ عض المن
لمى        ن مس ان م ا آ واء الموقف،فم ة الحت ات األمني ة الجه تدعت الكنيس رج، و اس الم

اء األرض المغتصبة  ى بن رعوا ف ة اال أن ش ر90( المنطق جد ) مت داد لمس نصر "آامت
وم األحد            " االسالم م و تعرضهم    2005 أغسطس    21و استمر هجوم المسلمين فجر ي

ـذف   10 المارة بالضرب و القـذف مما أسفر عن اصابة أآثر من       للمسيحيين راد و ق  اف
  100بعض المنازل و المحال المملوآة لألقباط

 :                         م2005سبتمبر ) القاهرة(تعذيب شاب داخل قسم عين شمس  -66
ا        2005\9\26فى يوم    ان الش اءًا داخل قسم عين شمس آ ب  الساعة الحادية عشر مس

يم ادوارد  نة25(مجدى حل ى )  س أة عل وم فج تيقظ من الن م و اس ة القس ى حيق يجلس ف
د اهللا السيد و غاب                  ين الشرطة عب ات من آل جانب من أم رآالت و ضربات و اهان
مجدى عن الوعى و آان يشاهد الواقعة النقيب محمد شفيق و بعد أن غاب مجدى عن               

فيات،و  دى المستش ى اح األمين ال وعى ذهب به ذه  ال رد و أخ ة للب ب حقن اه الطبي  أعط
األمين و ألقاه فى القسم حتى الصباح الساعة الثامنة و هو فى حالة غيبوبة تامة ،فطلب      
بعض أصدقاء مجدى أن يأخذوه الى المنزل و بالفعل هب به أصدقائه الى المنزل المه             

حاله و نزف    صبية بسطاء، حتى تفاجأ بأن ابنها المسكين فقد ط         3األرملة و التى تعول     
م         .نزيفًا داخليًا و تم استئصال الطحال      ر محضر رق  جنح قسم عين       26234وتم تحري

اريخ  ين   2005\9\27شمس بت ل األم رع  أه يد و ه د اهللا الس دعو عب ين الم  ضد األم
اة سوى ابتسامات                        ك فى الحي ى ال تمل ى األم المسطينة الت المجرم و الضباط بالقسم ال

ددوها وتوعدوا ل       ازل عن                   أودها و ه تم التن م ي اتهم ان ل دمروا حي ذا و أن ي ذا و آ ا بك ه
 . 101بشجاعة أمام هذا الظلمالمحضر و لكن صمدت األم 
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اريخ مس      " الكتيبة الطيبية " تحقيق نشر بجريدة     )100(  2005 )آب( أغسطس  - ش1721رى  فى عددها الصادر بت

 .العدد الثانى عشر
ة  " تحقيق نشر بجريدة     )101( اريخ         " الكتيبة الطيبي ددها الصادر بت ه بفى ع وبر  – ش1722 اب  ) األول تشرين ( أآت

 . عشرلثالث العدد ا2005
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يط العنب ي                  -67 ارجرجس بغ ى آنيسة م وم األحد   حادث اعتداء االخوان المسلمون عل
  م2005\11\20الموافق 

ق         د المواف وم األح كندرية ي ب باالس يط العن ارجرجس بغ ة م ى آنيس داء عل م االعت ت
ام                2005\11\20 ات مجلس الشعب ازاء مظاهرة ق  الساعة الواحدة ظهرًا أثناء انتخاب

ود          بها االخوان المسلمون بتحريض من مرشحهم عن دائرة آرموز و غيط العنب محم
الطو ة ب ق الكنيس ا برش اموا خالله ة ق يمعطي ارة و تحط ك " ب و الحج ن "آش األم
تفزة          . المجاور للكنيسة و تكسير سيارة أحد الخدام       ات مس و قـد صاحب المظاهرة هتلف

ل   اس مث اعر الن و الحل"لمش ة"،" االسالم ه دة الوطني ان المتظاهرون ". ال للوح وآ
ام الكنيسة               راد األمن الموجودين أم ا اضطر أف بلط و الشوم مم  مسلحين بالسيوف و ال

  102..للهرب خوفًا على حياتهم و قد أغلق باب الكنيسة حتى ال يقتحمها المتظاهرون

       م        2005 أآتوبر 8فى " بطمس"حادث االعتداء على دير مار يوحنا الحبيب  -68

ره       يحى عم ى مس ل قبط يش بقت ام الج ق      18ق بت المواف وم الس داء ي ى االعت نة ف  س
ات المص2005\10\8 ت العرب ة  ،قام ب العالي راد ذوى الرت ض األف ل بع فحة تحم

المقام لخدمة ذوى االحتياجات الخاصة التابع لدير القديس مار         " بطمس"بزيارة مرآز   
اد                  وا بابع م يقوم أنهم اذا ل يوحنا الحبيب للراهبات،وقاموا بتهديد المسئولين عن المكز ب

رًا ون مت ر أى خمس ة مت ق بمائ ن الطري دًا ع ف بعي ز للخل ور المرآ ن س دة ع  زائ
،سوف !!الخمسون مترًا التى يلتزم بها الدير و المرآز و آل المبانى التى على الطريق            

د          ى بع ًا عل ع جامع  10-5يقومون بهدمه بعد أسبوع أى السبت القادم فى الوقت الذى يق
 ...مترًا فقط من الطريق

ا أن            -69 ارجرجس و األنب طونيوس  حادث اعتداء المسلمون على األقباط داخل آنيسة م
ك  رم ب كندرية –مح ة -االس ام الجمع وبر 14أي اء2005 أآت وبر 19 م و االربع أآت

 م2005 أآتوبر 21م و الجمعة 2005
دمها و      ددين به يس مه د صالة العصر الخم ن بع ة م لمين بمحاصرة الكنيس ام المس ق

دان المصرية         ًا صحفيًا عن المسرحيات          103احراقها بعد ان نشرت صحيفة المي   تحقيق
الم      األفو ى االس ئ ال ا تس ة أنه ائس المصرية زاعم ل الكن ها داخ تم عرض ى ي الم الت

 .لى نبيهوتتهجم ع
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
انو ( ديسمبر  – ش1722 هاتورفى عددها الصادر بتاريخ    " الكتيبة الطيبية " تحقيق نشر بجريدة     )102(  )ن األولآ

  . عشرسادس العدد ال2005
د نشرت   ) والتى سبقت ان شارآت فى اشعال مشكلة الراهب المشلوح               ( آانت جريدة الميدان المصرية     ) 103( ق

وان   ا صحفيا تحت عن ة المصرية  ( تحقيق ل الكنيس رية داخ رحيات الس الم و المس اط ) االف ة ان االقب زاعم
لمة         يحرضون على العنف ضد المسلمين من خالل     ة اس اول بعضها عملي ى تتن الم و المسرحيات ال ذه االف  ه

ه                   ة ان ال الفني ذه االعم ى رأت بعض ه ة ال الشباب القبطى و تعدد الزواج فى االسالم و موضوع زواج المتع
ان و       / الفرق بينه و بين العالقات المشبوهه من موقع الحدث بمحرم بيك           ليمان شاهد عي ل س ريم نبي د الك عب

 .كندريةمن سكان االس
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الشيخ المجاور  لكنيسة      الطائفية عقب خروج المسلمين من مسجد أوالد         اثبدأت األحد 
ارجرجس و دثين    م ا مح اموا باقتحامه دما ق ب صالة العصر عن وس عق ا أنطوني االنب

انوا                      ذين آ اط ال ى عدد من القساوسة و األقب داء عل اموا باالعت أضرارًا جسيمة بها و ق
اط               متواجدين داخلها فى هذا ا     واب الكنيسة و محاصرة األقب اغالق أب اموا ب لوقت، ثم ق

 .داخلها ليمنعوهم من الخروج 
ة من وراء                   ل بعض الشخصيات المنتفع استمرت جموع المتظاهرين المدفوعة من قب
دآتور ياسر                      ال و ال رة غرب األحداث آمحمد البدرشينى عضو مجلس الشعب عن دائ

لفية  دعوة الس ة ال اب جماع د أقط امى أح ى محاصرة  بره كندرية ف ى االس ددة ف  المتش
ة      ات معادي د هتاف اموا بتردي ل و ق د منتصف اللي ن بع أخرة م اعة مت ى س ة حت الكنيس

أنت دينك  ..يا طنطاوى قول الحق" ،"النصارى أعداء اهللا ..ال إله إال اهللا     "لألقباط مثل     
م تحرك ساآ           "دين الحق  ى ل وات األمن المرآزى الت نًا ، فى ظل حراسة مشددة من ق

اط دون أن                     ارة من األقب ى الم تجاه األحداث المشتعلة و ترآت جموع المتظاهرين عل
 ...يتم التدخل بشكل حاسم لمنع هذه التجاوزات

ا فى تحد صريح                   هدد المتظاهرون بهدم الكنيسة و إحراقها على رؤوس من فى داخله
ال   ال و الرج د األطف م حش انية و ت ة و اإلنس ايير األخالقي ة المع ن لكاف اء م و النس

ذى نشرته                    ق الصحفى ال المسلمين أمام مبنى الكنيسة و قاموا بتوزيع نسخة من التحقي
ذين              اط ال صحيفة الميدان المصرية مستخدمينها لتحريض المسلمين على النيل من االقب
ن        ورين م ن بطش المته م م ى أرواحه ًا عل ة خوف م التجاري إغالق محالته ارعوا ب س

 .الشباب السلفى المسلم
ى المسجد المجاور              ائمين عل د    ) مسجد أوالد الشيخ    (الجدير بالذآر أن الق استمروا بع

ذه السطور فى تحضير المتظاهرين                   ة ه ى وقت آتاب  باستخدام   -صالة التراويح و حت
ة األ     -مكبرات الصوت  ى مهاجم ام            عل يهم و ق داء عل اط و اإلعت مجلس  احد اعضاء     قب

دما      الحه عن ة لص ذه الفرص تغالل ه عب بإس ريض    الش ى تح ارآة عل ام بالمش  ق
دما                 ابقة عن ات الس المتظاهرين المسلمين و لعله ال يزال ذاآرًا جميلهم عليه فى االنتخاب
اب قوسين                  ان ق دما آ أسقطوا منافسه القبطى رجل األعمال عصمت ناثان فرنسيس بع

الذى تم  " سى دى "و من ناحية أخرى تبين أن ال      !! أو أدنى من الفوز فى جولة االعادة      
اءة                  ت دم إس ا لتق وزيعه على المسلمين هو نسخة مزيفة قامت أصابع مشبوهة بالعبث به

ع     اليس ل و م الم و ه ى االس ه نب ى أن ة عل ر الجماع دمت امي ث ق الم حي واضحة لالس
م     عالقة بالمسرحية األصلية و التى تم عرضها منذ أآثر من عامين ى عيد النيروز و ل

 ..يعاد تقديمها منذ ذلك الحين
ى ت اء      و ف ر األربع رفين ظه د المتط ام أح ف ق ور مؤس دى   19ط ن إح وبر بطع  أآت

ر     ره إث ى ظه نًا ف ًال مس ن رج ى أصابعها وطع ف ف رح خفي ات و أصابها بج المكرس
ا دفاع عنه ه ال ك عقب ...محاولت ارجرجس بمحرم ب وجئ جموع المصلين بكنيسة م ف

" اهللا اآبر"  يصيح انتهاء القداس االلهى الثالثة ظهرًا بشخص يجرى نحو الكنيسة وهو         
وات األمن                      تمكن ق ل أن ت ابقة قب و يحاول االعتداء عليهم مما أسفر عن االصابات الس

 ..من القبض عليه
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ام الكنيسة                21فى صباح الجمعة    و تفزين أم  تجمع عدة آالف من شباب المسلمين المس
ا المتظاهرون ب               رشق  يحاولون دخولها عنوة فى مواجهة عنيفة مع قوات األمن قام فيه

ا               الحجارة على نوافذ الكنيسة مما أدى لتحطمها،آما رفعوا الحواجز الحديدية و ألقوا به
يارة شرطة و                  وا س على جنود األمن المرآزى مما ادى إلصابة العديد منهم، آما احرق

ات أخرى  انى عرب ائر بثم وا خس ار  ...ألحق د االفط ى موع ف حت ال العن تمرت أعم اس
 ، مما اتاح الفرصة إلخالء الكنيسة من الشباب المحتجز   واعدين باستكمال الجهاد بعده   

ة       ابته بحال د إص عاف بع يارة إس ى س فى ف وس للمستش س أنطوني ل الق داخلها،آما نق ب
اموا          ة فق اورة للكنيس اطق المج ة المن اهرون بمهاجم ام المتظ اء ق ى المس اء،و ف إغم

ة   اط بمنطق ن محالت األقب دد م ات بع داث تلفي و"بإح و" بوالين ارع و اتجه دها لش ا بع
م يدوسونها        عرفان فإقتحموا ثالث آنائس إنجيلية وأخرجوا الكتب المقدسة التى بها وه
م        ا فى الشارع ث بأرجلهم مع ستائر الكنائس و آراسيها بعد أن قاموا بتحطيمها و إلقائه

اف الرجال      ام      !!حرقوها وسط زغاريد النساء و هت ا فى اقتح و فشلت المجموعة ذاته
 . 104ك ميخائيل بمنطقة غربال لوجود قوات االمن هناكآنيسة المال

وم         -70 ر      2005\12\12حادث إعتداء الجماعات اإلسالمية فى ي ة آف الى قري ى أه   م عل
 سالمة التابعة لمرآز منيا القمح محافظة الشرقية

ى    احهم ف رد نج المى بمج دة الع يم القاع ة لتنظ لمون األم الروحي وان المس دأ اإلخ ب
د                       انتخابات مجل  ادة المسيحية فى مصر فق ة فى إب س الشعب باإلشتراك مع أمن الدول

وم                  بقًا، حيث تق ه مس دبير مخطط ل ذا ت تعمد مسلم افتعال مشاجرة مع مسيحى و آان ه
وا  دمروا و سرقوا و حرق ام ف ك باإلنتق د ذل لمين بع زًال 17عصابات اإلخوان المس  من

 . 105باط آانوا يعالجون فى المستشفياتوآثير من األق

ره     -  حادث فى حصاد انتخابات منفلوط     -71  عام فى   16ذبح شاب قبطى ال يتعدى عم
 و قذ ف بالحجارة على أبواب آنيسة العذراء مريم بمنفلوط .م2005\12\12يوم 

ام                      ة ق ات البرلماني اره األخوان المسلمون فى اإلنتخاب ذى أث دم ال استمرارًا إلعصار ال
رد فعل لخسارة مرشح           أنصارهم برشق الحجارة على آنيسة       العذراء مريم بمنفلوط آ

ه                    ر في ذى عث اتفوا بأصواتهم ضده فى الوقت ال اإلخوان التى حملوها لألقباط الذين تك
ة،مما     )  سنة 16(على جثة شاب قبطى يدعى مينا فتحى زآى          وبها ثالث طعنات بالرقب

ذين   أثار التساؤالت حول جماعة اإلخوان فى هذا الحادث وما إذا آان رسالة      اط ال لألقب
 . 106يرفضونهم

 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
دة   )104( ر بجري ق نش ة " تحقي ة الطيبي ة       "الكتيب هر باب ى ش ادر ف ددها الص ى ع وبر -ش1722ف                 أآت

 .م العدد الثالث عشر2005 )تشرين أول(
دة )105( ق نشر بجري ة" تحقي ة الطيبي ى شهر آيهك  "الكتيب ددها الصادر ف ى ع اير - ش1722ف ان(ين انون ث  )آ

 .م العدد السابع عشر2006
دة  )106( ر بجري ق نش ة " تحقي ة الطيبي ك     "الكتيب هر آيه ى ش ادر ف ددها الص ى ع اير – ش1722ف               ين

 .م العدد السابع عشر2006 )آانون ثان(
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داء           عبد الرحيم الغول المرشح ال     -72 ة يقومون باإلعت ات و البلطجي مستقل فى اإلنتخاب
 م2005على األقباط و ممتلكاتهم وآنائسهم فى نجع حمادى 

ح        ار المرش ادى أنص ع حم ة نج ادة بمدين ة اإلع ى جول وم ف ام الي ر ق ور خطي ى تط ف
ات    ى انتخاب ول ف رحيم الغ د ال تقل عب الت  2005المس ب ضخمة للمح ة تخري م بعملي

يي  يحية و التض ًا       المس واتهم و خصوص إلدالء بأص طفوا ل ذين اص اط ال ى األقب ق عل
اآن                        ى آانت تغطى األم دخل الشرطة الت م تت ًا و ل ديًا و لفظي السيدات مع التحرش جس
د               ى ابتع ة و الت بأربع تشكيالت حيث أن البلطجية رآزوا معارآهم فى الشوارع الجانبي

دأت   .. بطية عن التصويت  عنها األمن و ذلك فى محاولة مستميتة لكبح الكتلة  الق           د ب و ق
ة          ة القبطي وطنى و لكن لعبت الكتل بلطجة المرشح الذى آان مرموقًا من قبل الحزب ال
ا       ا حينم ى، أم ه الحقيق دها انكشف وجه ه و عن ة ب ى اإلطاح رًا ف التصويتية دورًا آبي

اعة ام الس ى تم ان ف ارجرجس   أغلقت اللج ذراء و م يدة الع ادى و الس ا بنجع حم يوحن
ة ال         ببهجو ة أى جه رة و الغريب أن الجميع إلتزم الصمت و لم يتصدى لهؤالء البلطجي

 .                                     شعبية وال رسمية وال أمنية 

ة العديسات  -73 ى قري داءات الجماعات اإلسالمية ف ى مساء-األقصر -أحداث إعت   ف
                                                       م                            2006\1\18األربعاء 

ة و               تح الكنيسة بصفة دائم ة لف آانت هناك إتصاالت بين مسئولى الكنيسة و أمن الدول
اء    فهية األربع مية الش ة الرس س  2006\1\18رسمية،وصلت الموافق ى نف ه ف م  إال أن

ادات   د قي ين أح اء ب باح األربع ة ص ادة آالمي لت مش وم حص د الي ن و أح األم
القمامصة،ويبدو أن هذه المشادة أشاعت فى القرية أن الكنيسة ستفتح،وآان اإلتفاق مع             
ام من آل أسبوع بصفة                         ة خمسة أي نبدأ الصالة بصورة منتظم ا س الجهات األمنية أنن

 .و قد التزمنا بذلك" عيد الغطاس"مبدئية،على أال يصلى 
ام الساعة               دأت فى تم د ب اء    6:30و آانت األحداث ق وم األربع م 2006\1\18 مساء ي

دة         ")عيد الغطاس "فى توقيت متزامن مع صلوات قداس       ( و آان الكثيرون من أهل البل
و فوجئ المتبقين من اهل   " عيد الغطاس "قد غادروها إلى دير القديسين ليصلوا قداس        

 .القرية بفصل التيار الكهربائى وخطوط التليفونات و آذا المياه عن المنطقة
م   ة بعض    ث اء محاول ة و أثن يط بالكنيس ا يح ة وم ى حوش الكنيس رن ف عال الني م إش ت

المسيحيين إطفاء النيران تم اإلعتداء عليهم مما أدى إلى إصابة الكثير منهم، فى الوقت      
ا، و   ا به ازل و نهب م دة من دمت ع اط فه ات االقب ة ممتلك ه مهاجم ذى تمت في ه ال ذات

ه          ى المواشى       اشعلت النيران فى آل ما وصلت إلي ا نهبت حت ة آم دى اآلثم آل  .... االي
ى       ن الت وات األم ن ق بالدة م ن ال ة م ة عجيب ط حال دثت وس ة ح اهد المروع ذه المش ه

ارآة   ن المش م يك ة إن ل اهد الروع ن    !! اآتفتبامش دير أم يد م ريح الس د تص ة بع خاص
ام الكنيسة                    وات المتواجدة أم ة األحداث أن الق ليست  األقصر اللواء محمد نور فى بداي

د و               ...! لحمايتها و إنما لمنع الصالة بها      ة عن إصابة العدي د أسفرت المشاهد الدامي وق
 . آخرين17و أصيب " آمال شاآر و الطفل جرجس أسعد"إستشهاد 

 



 79

ة                   -74 ى عزب ة و القرى عل ة من مسلمى القري  -" واصف غالى   "حادث غزوة بربري
                                                 م  2006 فبراير 19 فى يوم األحد - الجيزة-العياط 

رى      " واصف غالى"تعرض أقباط عزبة   ة و الق ة من مسلمى القي بالعياط لغزوة بربري
ات           رددين هتاف ه أال  "المحيطة فهجموا على منازل األقباط  ليحرقوها و يسلبوها م ال إل

اء و       " و اهللا عيسى عد ..ال أله أال اهللا   " ، "النصارى أعداء اهللا  ...اهللا   ا انقطعت الكهرب آم
 .لتصبح القرية فى معزل عن العالمتعطلت التليفونات 

ارهم    ة بإخط ن الدول ث أم ت مباح ة و قام اح آنيس اط أرادوا افتت بب ان األقب و الس
ا        دًا إلفتتاحه ل أح ض أن يرس ز رف أمور المرآ ن م الة،و لك ا للص ة فتحه بإمكاني

 . 107بالفعل وبعدها اشتعلت األحداثو هو ماحدث ..!"افتحوها انتوا:"قائًال

  108"أبو نافا"اإلعتداء على دير القديس العظيم  -75
دم  و ن ع ال م ن اإلهم انى م ه يع رة إال أن ة الكبي ة و األثري ه الديني م قيمت دير رغ ذا ال ه

ول        دم دخ اء و ع ول الكهرب دم دخ رب و ع اه الش ول مي دم دخ ق له،ع رصف الطري
و يعانى هذا الدير أيضًا من تهدم    .. عدة لكل هذه الخدمات    التليفونات رغم التقدم بطلبات   

ب و      رقة و النه دير عرضة للس ى أن أصبح ال ك ف بب ذل د تس ه و ق ور الخاص ب الس
اإلستيالء على أراضيه من بعض األهالى بعلم من الجهات الحكومية آما تعرض الدير 

 ...و الرهبان إلطالق أسلحة نارية بغرض إرهابهم
واء                 2006\3\20و فى    ا الل وى محافظة المني ة مل يس مجلس مدين م صدر قرار من رئ

دير          انى ال ة مب نعم بإزال ؤاد سعد               .سيد عبد الم ة المحافظ ف رار اإلزال ى ق د صدق عل وق
ذ                        وى لتنفي ى مرآز شرطة مل ة إل رار اإلزال الدين بمحافظة المنيا هذا و قد تم إرسال ق

  109!!!قرار اإلزالة

ائس باإلسكندرية فى            حادث اإلعتداء من الجما    -76 عات اإلسالمية على العديد من الكن
 :م 2004\4\14يوم جمعة ختام الصوم الموافق 

ة    وم الجمع ل ي كنرية تحتف ائس اإلس ع آن ت جمي ا آان ام 2006\4\14بينم ة خت م بجمع
 :الصوم المقدس و فى أثناء الصالة حدثت اعتداءات على العديد من الكنائس وهى

 :م مارجرجس بمنطقة الحضرة التابعة لقسم باب شرقىآنيسة الشهيد العظي -1
فى حوالى الساعة الثامنة صباحًا دخل أحد التطرفين مبنى الكنيسة أثناء الصالة يحمل               
ة خطرة و                     ة أشخاص فى حال آلتين حادتين واحدة فى آل يد و قام باإلعتداء على أربع

ات      اآلخرين حالتهم الصحية متوسطة وفى أثناء قيامه باإلعتداء          آان يردد بعض الهتاف
 .الدينية المتطرفة و فر هاربًا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
م 2006 )آزار( مارس  – ش1722تحقيق نشربجريدة الكتيبة الطيبية فى عددها الصادر فى شهر برمهات            ) 107(

 .العدد الحادى و العشرون
ر               4ى حافة الصحراء الغربية      يقع الدير عل   )108( ا دي وى محافظة المني ديم بمل آم غرب بلدة قصر هور غرب اتل

ا حوالى                        د عنه دة هور و يبع ى بقرب بل ع هور مرآز     4القديس أبو نافا يقع الدير فى الحاجز الغرب م و تتب آ
   .ملوى محافظة المنيا

 . موقع الهيئة القبطية الكندية : المصدر)109(
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ي -2 ة القديس م  آنيس ة لقس ر التابع يدى بش هداء بس اتم الش ا بطرس خ ارمرقس و الباب ن م
 :المنتزة

فى حوالى الساعة التاسعة و النصف صباح نفس اليوم فوجئ المصلون داخل الكنيسة           
دأ يطعن     بأن أحد المتطرفين يحمل سالحين واحد فى آل يد أمام الباب الرئيسى لها و ب

داس األ  ن صالو الق ارجين م اد و أصاب  المصلين الخ ات الجه و يهتف بهتاف ول و ه
ثالثة اشخاص، أحدهم توفى نتيجة الطعن بالسالح واآلخرين أحدهما إصابته بالغة وقد            
ام                   ين أم دى الحراسة المع إذ بجن حاول الشعب الخارج من صالة القداس القبض عليه ف

 !!على المصلين وليس على المعتدى) طبنجة(الكنيسة يشهر سالحه 
 :يدة العذراء و القديس يوحنا الحبيب بمنطقة جنكاليس التابعة لقسم الرملآنيسة الس -3

امًال                      اء الكنيسة ح ائق دخل أحد المتطرفين فن وفى حوالى الساعة العاشرة والعشر دق
ذى                            ة صغيرة تقف بجوار جدها ال ى طفل داء عل اوًال االعت د مح آلتين واحدة فى آل ي

ه       حاول أن يمنعه من اإلعتداء عليها فسقط ع        ام أحد شباب الكنيسة بدفع ى األرض فق ل
 ...بأحد الكراسى ففر هاربًا، ثم حاول الشباب مطاردته حتى منطقة شدس حيث اختفى

 :آنيسة الشهيد العظيم مارجرجس بإسبورتنج التابع لفسم باب شرقى -4
وأخيرًا وفى حوالى الساعة العاشرة والربع صباحًا حاول متطرف آخر اقتحام الكنيسة             

ه              . باءت محاولته بالفشل  لكن   ى ان دل عل وبالرغم من أن هذه األحداث المؤسفة والتى ت
ام      ى أي ة ف كندرية المختلف ائس اإلس ى آن لين ف وع المص تهدف جم ابى يس مخطط إره
الم        ائل اإلع ى وس ئولين ف ريحات بعض المس ا بتص ا فوجئن يحية إال أنن اد المس األعي

ر ال     ى غي ويره عل ر وتص ن االم ون م ة ته ة   المختلف دأتحقيقات النياب ل أن تب ة قب حقيق
يناريو البغيض                   ذا الس يما أن ه العامة،األمر الذى أدى إلى إستياء الشعب القبطى والس

 .باط سواء باالسكندرية أو خارجهايتكرر فى آل حوادث اإلعتداء على األق
ا نحو       لمًا وشهود    ( مصاب،قتيالن  300هذه اإلعتداءات التى خلفت ورائه أحدهما مس

ان  ى اآلن    عي زاء حت ه الع ق أهل م يتل ى ول واطئ أمن لمة و بت د مس ل بي ه قت دون أن يؤآ
رة أخرى                        تباآات م ذا من تجدد االش ه ه ئ ب ه،وما ينب أر ل ، و  )محتفظين بحقهم فى الث

ر من      12 محالت تجارية و حرق ونهب        5 سيارة ونهب    50إحراق   ال أآث  شقة وإعتق
ًا  انين شخص اط(ثم ن األقب اب، و)م ين حدث و ش ا ب ازة م ييع جن ة تش د شهدت عملي ق

القبطى المصرى الذى قتل فى االعتداء على آنائس قبطية بمدينة اإلسكندرية مظاهرة           
وفى أثناء مراسم  .نددت بالهجوم وطالبت بحماية األقباط ضد مايتعرضون له فى البالد    

يارتين و تحطم عدد من واجهات            راق س تشييع الجنازة مما أسفر عن إصابات و إحت
  .110التجاريةالمحل 

 
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ة   " تحقيق نشر بجريدة   )110( ة الطيبي ودة          "الكتيب اريخ برم ددها الصادر بت ايو  – ش1722فى ع ار ( م م 2006 )آي

 .العدد الخامس و العشرون
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ة   -77 ى قري ات اإلسالمية عل ن الجماع داء م ادث اإلعت رىف"ح نا " او بح ز دش بمرآ
 :محافظة قنا

ة بإسم      و السبب وجود  " فاو بحرى "تقع األحداث على أرض قرية تدعى        ة خيري  جمعي
ة و للمحافظ                    111العذراء مريم  اط بطلب ألمن الدول دم األقب ى تق  ، ونظرًا لتصدع المبن

و  27إلعادة البناء ، و بالفعل جاءت الموافقة يوم          ا مساء   مارس ، إال  أن األهالى فوجئ
اء     ة مع خروج           5يوم األربع اط بالقري اطق تجمع األقب اء عن من ل بفصل الكهرب  إبري

ى ممتلكات       وقاموا"النصارى أعداء اهللا  ..ال إله إال اهللا   :"المسلمين بهتافات  داء عل  باالعت
 .األقباط

ذهبون                     انوا ال ي ال آ ى االطف ازلهم،فترة من الوقت حت اط حبيسى من هذا وقد ظل االقب
  112 خوفًا من جيرانهم و شرآائهم فى الوطنلمدارسهم،

  2006\8\11بتاريخ  -78
ع        ز نج د مرآ ى بل ة قبل ة الرحماني ن قري اروفيم نصر اهللا م انى ص د ه ف مجن العري

ة بأسوان     -حمادى محافظة قنا   م   -آان مجندًا بالمنطقة الجنوبي  -33 ج 2152بالوحدة رق
ا      وجدناه ملقى قتيًال بمياه نهر النيل بجوار مرآز ن        ة تظهر عليه ادى و أن الجث جع حم

ه               ات بين ه توجد خالف المنزل أن ه ب عالمات تعذيب فى آامل جسمه وسبق ان آرر ألهل
ًا عن              ديره بالوحدة دون ه وتك وم بتعذيب وبين قائد وحدته المباشر بسبب أنه مسيحى ويق

رك المسيحية وينضم                ...زمالئه و أمامهم   ه ان يت د الوحدة طلب من ه أن قائ  وآرر ألهل
ابرات العسكرية                   أقوم بإخطار المخ ى س د انن إلى دين اإلسالم ورفض القتيل وقال للقائ

ه        " ماشى ياهانى سوف اصفى حسابى معك     "بذلك فقال له القائد      د خطة قتل ورتب القائ
ابع مرآز                   يظ ت ة الغل زه وهو ناحي ان من مرآ وإرساله بطريقته الخاصة إلى أقرب مك

ام           نجع حمادى ،وذلك حتى يبعد الشبها      ة أي ت عنه علمًا بأنه آان بإجازته الرسمية ثماني
ى   ا ف ن     30/7/2006نهايته ة م ازة ثاني ريحين بإج ل تص ى 4/8/2006 وعم  حت

م    13/8/2006 ر وت د اآلخ ا إذا فق ى أى تصريح منهم ور عل ى يضمن العث ك حت  وذل
م             إدارى نجع    2006 لسنة    5251تحرير محضر بمرآز شرطة نجع حمادى تحت رق

 .حمادى
 

 
 
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ة           ,  نفس بال آنيسة     1300) 111( الى القري ر         : عن طبيعة هذه الجمعية يقول احد اه ذ اآث ة من ة قائم ذه الجمعي ه

  ,من سبعين عام بشكل قانونى ومسجلة بوزارة الشئون االجتماعية وهى مبينة بالطوب االخضر والجريد        
ة      , ندوات  , وهى تقدم خدمتها ألهل القرية من االقابط فى صورة مدارس احد             بجانب االنشطة االجتماعي

ريتهم واقرب           1300وذلك نظرا الن اقباط القرية وعددهم يتجاوز           نفس محرومون من وجود آنيسة بق
  .ر عن قريتنا آيلو مت15بقرية القصر والصايد وهى تبعد حوالى" االنبا بالمون " آنيسة لهم هى 

وده ) 112( اريخ برام ددها الصادر بت ى ع ة ف ة الطبي دة الكتيب ق نشر بجري ل –ش  1722تحقي ان (  أبري ) نيس
 .م2006
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 الفصل الثانى
 م بنائها أو ترميمهاعدالشريعة اإلسالمية تأمر بهدم الكنائس و

 

 موقف الشريعة اإلسالمية  من بناء و ترميم الكنائس -
 :نع  إحداث الكنائس فى بالد اإلسالم نذآرها فيما يلىوردت أحاديث  فى م

أبى الشيخ  فى                      *  ان المعروف ب ن حب ر ب ن جعف د ب ن محم د اهللا  ب د عب ما رواه أبو محم
و             : آتاب شروط الذمة، قال    ن داود أب ليمان ب ا س حدثنا إبراهيم بن محمد بن الحارث ،ثن

ى الزا           ال        أيوب، ثنا سعيد بن الحباب، ثنا عبيد بشار،عن أب رة ق ن م ي ب ة، عن آث : هري
لم       : سمعت عمر بن الخطاب رضى اهللا عنه يقول        ه وس ال رسول اهللا صلى اهللا علي :" ق

 ."ال تحدثوا الكنيسة فى اإلسالم وال تجددوا ما ذهب منها
ة         *  ن تيمي ن                152وقد ذآر شيخ اإلسالم تقى الدين اب ا اب ائس ذآره ه ، فى الكن وى ل  فى فت

ام أهل ا    اب أحك ى آت يم ف ةالق د   "  :ذآر أن حديث  ) 6852( لذم ان فى بل ال تكون قبلت
د ر   " واح رط عم ان ش زم ب د ، وج ناد جي و داود بإس د و أب روطه  153رواه احم ى ش  ف

ر         المشهورة أن  ال يجددوا فى مدائن اإلسالم وال فيما حولها آنيسة وال صومعة وال دي
 ."د واحدال تكون قبلتان فى بل" وال قاليه  امتثال من عمر لهذا الحديث

ائس فى            154حسن على بن عبد الكافى السبكي     قال أبو ال  *  رميم الكن في فتوى له فى منع ت
د               374  من فتاوى السبكي ص       2ج   امين احم ذا الحديث من طريقى اإلم  بعد إيراده ه

ه        :" بن حنبل و أبى القاسم بن سالم         ل إن و قي ائس ، ول استدلوا به على عدم إحداث الكن
ا عداه             شامل لإلحداث و اإل    دليل و يبقى م بقاء لم يبعد ، و يخص منه ما آان بالشرط ب

 .ال آنيسة موجودة شرعًا : على مقتضى اللفظ، و تقديره 
 
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ن أبو العباس الملقب بشيخ االسالم،هو  ابن تيمية هو احمد بن عبد الحليم بن عبد السالم بن عبد اهللا،تقى الدي        ) 152(

ن عمرو                   .المسلمين    أحد علماء    رة اب ولد فى حران وهى بلدة تقع فى الشمال الشرقى من بالد الشام فى جزي
ى                 .و بين دجلة والفرات    ه ال ده  و اهل ع وال وحين استولى المغول على بالد حران و جاروا على اهلها انتقل م

ام          دمشق ،فنشأ فيها و تلقى على        ك األي ة و        .ابيه و علماء عصره العلوم المعروفة فى تل ه تسمى تيمي آانت ام
ة و  .آانت واعظة فنسب إليها و عرف بها وقدم مع والده الى دمشق وهو صغير          قرأ الحديث و التفسير و اللغ

 و آان من بعد صيته فى تفسير القرأن و انته إليه اإلماميه فى العلم و العمل           .شرع فى التأليف من ذلك الحين       
 .مذهبه التوفيق بين المعقول و المنقول

 .12 انظر ص )153(
رحل إلى دمشق مع . ولد فى ُسبك بقضاء المنوفية فى مصر    .فقيه شافعى و مؤرخ عربى    :  السبكى تاج الدين   )154(

اء دمشق                 ى علم ا و ودرس عل اً معروف ان عالم ذى آ ره        .والده ال م يتجاوز عم ى ول اً 18أفت ه   .  عام انتهت إلي
ام  ر ى الش ة القضاء و المناصب ف ا  . ئاس ن المؤلفات،منه ر م ه الكثي ن الحاجب :"ل " و " شرح مختصر اب

ه        "(اإلبهاج فى شرح المنهاج    اج البيضاوى فى أصول الفق باه و     " و ) شرح منه ى االش تملة عل القواعد المش
ه فى أصول   "(جمع الجوامع "و"طبقات الشافعية الكبرى و الوسطى و الصغرى      "و  " النظائر وفى فى    ) .الفق ت
 .دمشق
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وال   (وقال أبو عبيد القاسم بن سالم فى          *  اب األم ن عاصم        :"97ص  ) آت ى ب سمعت عل
ال   اس ق ن عب ة ، عن اب ى، عن عكرم ى الرحب ى عل ا مصر:"يحدث عن أب د-أيم  -بل

ر،           –فتحه  -مصرته  العرب ليس ألحد من أهل الذمة أن يبنوا فيه بيعة، وال يباع فيه خم
ى المسلمين               وال يقتنى فيه خنز    ير ، وال يضرب فيه بناقوس،وما آان قبل ذلك فحق عل

 .155"أن يوفوا لهم به 
ة   ور الدول وال عص ر ط ى مص م ف اس الحك ى أس المية ه ريعة اإلس ت الش ا آان و لم

 اإلسالمية فكانت الكنائس خاضعة ألحكام النصوص السابقة

 ) وحتى اليوم1805من ( 156القوانين المقيدة لبناء الكنائس فى مصر الحديثة

 الخط الهمايونى -1
 :ملخص ما أورده الخط الهمايونى من النقاط الجوهرية

م                    * ا حك ابقة خاصة بالمسيحيين و أهمه وانين س اعتماد آافة الحقوق التى نصت عليها ق
 .أنفسهم فى سائر األحوال الشخصية الرتباطها بالعقيدة الدينية

علمانيين إلدارة المصالح الملية المختصة     تشكيل مجالس ملية مكونه من رجال دين و           *
 .بحماية المسيحيين و الفصل فى أحكامهم الشخصية

 .طلب بناء الكنائس يقدم من األب البطريرك للباب العالى و تصدر به رخصة ببنائها  *
ر                    * ة و ال يجب ك جورًا أو أذي ال يمنع أحد من أجراء فرائض ديانته و يلقى من جراء ذل

ا               أحد على ترك دي    نه و تؤخذ التدابير الالزمة القوية ألجل تأمين أهل مذهب واحد مهم
 .بلغ عددهم ليجروا مذهبهم بكل حرية

 .المساواة فى الوظائف بين المسيحيين و المسلمين  *
 .الخدمة العسكرية واجبه على المسيحى آما هى واجبة على المسلم  *
ات و األلفاظ والتمييزات التى تتضمن تزال آلية من المحررات الديوانية جميع التعبير        *

ًا استعمال                   ع قانون اإلساءة إلى فئة من الناس بسبب المذهب أو اللسان أو الجنسية و يمن
راد                     ين أف ك ب ان ذل اموس سواء أآ آل نوع تعريف و توصيف يوجب العار أو يمس الن

 .الناس أو من طرف رجال اإلدارة
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اوى ص  2 و قد استدل السبكى فى فتواه فى منع ترميم الكنائس ج        97 آتاب االموال ص   )155(  استدل  377من الفت

للوفاء لهم بشرطهم بما روى أبو داود فى سننه عن مصرف بن عمرو اليامى عن يونس بن بكير عن أسباط           
اس أن رسول اهللا صلى اهللا       بن نصر عن إسماعيل بن عبد الرحمن السدى   ن عب ات،عن اب م ثق الكبير، و آله

ى         ا ال ى رجب ، يؤدونه ى صفر و النصف ف ة، النصف ف ى حل ى ألف ران عل ل نج الح أه لم ص ه و س علي
رًا من آل صنف من اصناف السالح يغزون                         ين بعي ًا و ثالث المسلمين،و عارية ثالثين درعًا و ثالثين فرس

ة وال                بها،والمسلمون ضامنون لها حت    ى يردجوها عليهم إن آان باليمين آيد أو غدرة،على أن ال يهدم لهم بيع
و   .فقد اآلوا الربا  : قال إسماعيل . يخرج لهم قس و ال يفتنوا عن دينهم ما لم يحدثوا حدثًا أو يأآلوا الربا               ال اب ق

ًا،عمدة فى هذا   وهذا الحديث فى صلح نجران حسن جد      : قال السبكى   . ونقضوا بعض ما اشترط عليهم      : داود
 .النوع من الصلح و تسويغ أن يشترط لهم فى مثله عدم هدم بيعهم

  .بداية حكم محمد على) 156(
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 دراسة الفرمان العالىالموشح بالخط الهمايونى
 خطابا للوآالة المطلقة بخصوص اإلصالحات الذى جرى شرف صدوره

 157)1856شهر فبراير  ( –  هجرية 1272أوائل شهر جمادى اآلخر سنة 
راك  ايونى أصدره األت ط الهم والى 158الخ ذ ح ذا  150 من ن ه نة و يتضح م ان "س الفرم

ك الوقت و                   " العالى ة فى ذل بأنه آان احد أعمال اإلصالح الذى قامت به السلطنة العثماني
ات     . هوة اقرب إلى التقنين الدستورى لمسائل آانت معلقة أو غير محسومة أو مثار اختالف

ان ول الفرم ة و يق ى الديباج تلزم " ف ائل المس ع الوس ى جمي ة هأن تترق وة و مكان د ق  لتزاي
ى       ع صنوف تبعت ه لجمي ل وج ن آ ة م وال الكامل عادة األح يل س نية و تحص لطتى الس س
ة   ى نظر معدل اوين ف ة و المتس ة الوطني الروابط القليل ع بعضهم ب رتبطين م اهانية الم الش

 "شفقتى الملوآانية

 :الخط الهمايونى و اإلصالح
 المساواة  :أوال

ن                    (قال هذا الفرمان العالى    ى الموجودين فى اى دي ع تبعت اموس  فى حق جمي ظ الن حف
وهذه  هو ما نصت عليه دساتير األمم الحديثة و مواثيقها، التى فى              ) آان بدون استثناء  

ذا                   دة ،وه ون أو الجنس أو العقي مضمونها المساواة بين المواطنين دون تمييز بسبب الل
 عليه قوانين األمم المتحدة أيضاما نصت 

 تنظيم إقامة البطريرك :ثانيًا
ذه ، و               ( ذآر الفرمان العالى   ة ه ه الجارى والحال بعد أن تصلح اصول انتخاب البطارآ

اتهم               دة حي يهم لم ذا االمر ايضًا من         ) يصير آذلك إجراء ألصول تنصيبهم و تعين و ه
ب    ا تص ق م ذا يحق و به ة و ه ى الكنيس ة ف نظم المتبع ا  ال ة و رعاياه ه الكنيس وا الي

ذه السلطه             ) المؤمنين( زع ه و بمجرد أن  يأخخذ البطريرك رتبته ال يستطيع أحد أن ين
م ينحرف                  الجنون،أو ل يس مصابًا ب ليمًا و ل ادام س اة ،م د الحي ى قي ان عل منه  طالمكا آ

 .عقائديًا الى الهرطقات،أوليس عاجزًا عن ممارسة مهامه

 
 
 
 
 
 
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1953 المطابع األميرية  القاهرة 2857-2852ص 3انطون صغير ج/  محيط الشرائع د)157(
  أصدره السلطان عبد المجيد بن محمود خان ،تولى حكم اإلمبراطورية العثمانية بين )158(

 .م1861  و1839 عامى
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  صالح أو تجديد الكنائس و إنشائها إتنظيم ترميم أو :ثالثًا
ة المختصة                 (نص الفرمان العالى على    رميم االبني ر و ت ال ينبغى ان تقع موانع فى تعمي

بإجراء العبادات فى المداين و القصبات و القرى التى  جميع اهلها من مذهب واحد و          
ا اال           ابر  حسب هيئته اذا  صلية لكن  ال فى باقى محالتهم المكاتب و المستشفيات و المق

ة ان                       رك او رؤساء المل دما  يستصوبها البطري زم عن ذه فيل ر ه لزم تجديد محالت نظي
ورة        ك الص ل تل ى تقب الى لك ا الع ى بابن رة ال ائها  م مها و انش ورة رس رض ص تع
ين                  ة أو تتب نية الملوآاني ق ارادتى الس ى موجب تعل المعروضة و يجرى اقتضاؤها عل

 .)الباب فى ظرف مدة معينة االعتراضات التى ترد فى ذلك 

 -:نأو يتضح من نص الفرمان 
ة       *  لطة االداري ديق الس رك، و تص ة البطري ائس بموافق اء الكن روطة  لبن ة المش     االباح

 "يمثلها الباب العالى"
ى النص*  اء ف دة ج ة جدي اء ابني ة  انش ى حال ا ( و ف ى لزمه ة" مت ة يقتضى " الطائف ابني

ة من           النشائها جديدا يلزم ان تس     ا الرخصة الالزم تدعى  بطارآتها او جماعة مطارنته
ة من طرف                          ع ملكي ك  موان دما ال توجد فى ذل جانب بابنا العالى بتصدر رخصتنا عن
غال ال   ذه االش ل ه ى مث ة ف ن طرف الحكوم ع م ى تتوق امالت الت ه و المع ا العالي دولتن

 )يؤخذ عنها شئ
 -:مالحظات على النص

رميم أو االصالح       النص يفرق بين شيئي    : اوال ه ذآر االت ن فى بدايته و نهايته ، ففى بدايت
  .أو التجديد ، و فى نهايته ذآر االنشاء والتأسيس

لم يذآر النص شيئًا من الموانع او امثلة عليها ، وهى الموانع التى تحول دون  :انيًاــث
 . آنيسةبناء

فى سطر واحد  دليل على ذآر المانع الوحيد او االعتراض الوحيد مرتين   :ثًاـــلثا
 ".يادولتنا العل"من  طرف " ملكية "هو ان تكون موانع التاآيد 

 .اعفاء تام من جميع المصاريف أو الضرائب :ًاــرابع
ات                   :ًاسخام الى  حق االقلي ان الع حرية العبادة بدون تمييز عنصرى ؛ حيث اعطى الفرم

دابير       (فى ممارسة العقيدة فى حرية مطلقة فقال فى هذا الصدد          ينبغى ان تؤخذ الت
ذهبهم                   غ عددهم ليجروا م ا بل الالزمة ألجل تأمين من آانوا اهل مذهب واحد مهم
رات و  ع التعبي ة جمي دًا من المحررات الديواني زال مؤب م تمحى و ت ة ث بكل حري
ه            االلفاظ  و التمييزات التى تتضمن تدنى صنف عن صنف اخر من صنوف تبع

ذاه   بب الم نية بس لطنتى الس ن    س ًال م د اص ع اح ية، ال يمن ان أو الجنس ب أو اللس
ه       رائض ديانت ى  الشهانيه  عن اجراء ف ه       ) تبعت رة ان ذه الفق و من المالحظ من ه

ه                     ة اال ان ًا مختلف بالرغم من انه آانت  سلطته تشمل بالدًا و اممًا و شعوبًا و اجناس
ة ال              ة العددي ى االقلي ات    اصر فى فرمانه بسيادة القانون بغض النظر عل ى من الفئ

دين ، و المذهب ، و الجنس                ون ، و العرق، و ال خ و  00المتعدده التى شمل الل  ال
 .آذلك تأمين ممارسة العقيدة فى حرية بغض النظر عن العدد أو الكم أوالنسبة
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ان                   :سادسًا د الفرم المساواة فى الوظائف دون تفرقة دينيى او مذهب او لون او عرق  اآ
ذ      ائالً    العالى على توضيح ه ة        :( ه النقطة ق ة مل ه من اي ة دولتى العلي ع تبع إن جمي

ابليتهم         تهم و ق ب اهلي ا بحس ة و مأمورياته ة الدول ى خدم ون ف وف يقبل انوا س آ
ات                     ة السن أو االمتحان رة سواء  حق جه يقبلون جميعًا عندما يفون الشروط المقق

دون ب ب وعه للمكات ات الموض ى النظام ب دول ف ى مكات ز ف رق وال تميي ى ف ت
ا           ) العسكرية و الملكية     ات له ة يتشكل من فئ و قصد النص السابق ان هيكل الدول

دين أو المذهب                      ة بسبب ال ام او تفرق مهارة و خبرة و تعليم بدون النظر أو االهتم
 . الخ00أو العرق أو اللون

ان                       ال الفرم ة العسكرية  فق ة او فى الخدم و بالنسبة الى الخدمة فى وظائف الدول
اواة فى الوظائف ايضًا فينبغى ان يكون                  (: العالى   تلزم  مس المساواة الحقيقية تس

ادوا بحق اعطاء الحصة                 المسيحيون و باقى التبعه الغير مسلمة مجبورون ان ينق
ق فى اقرب وقت امكن و ان يتوضح                   العسكرية مثل اهل االسالم و تنتشر و تعل

االت       الس  اآلي ى مج ودون ف ذين يوح اء ال اب االعض ر انتخ ن  ام ة م  و االولوي
الى        ) االسالم و المسيحين و غيرهم بصورة صحيحة         ان الع اذن فقد  اعطى الفرم

لمين   ين المس ه ب اواة تام ى مس ى المناصب ف ى اعل ى ال د و الترق ى التجني الحق ف
 .والمسيحيين وآذلك فى الوظائف االدارية االخرى

 

 شروط العزبى باشا لبناء الكنائس منذ العهد الملكى -2
 أخوذة من الخط الهمايونىالم 

أيام وزارة عبد الفتاح يحيى باشا اصدر العزبى باشا وآيل وزارة  1934فى فبراير سنة   
اء     الداخلية  منشور بشروط مجحفة اجرعت مصر بها الى التخلف و هو خاص براغبىبن

 .الكنائس و الحصول على تراخيص بذلك

 -:ء الكنائس بشروط العزبى العشرةبنا
ل االر -1 ل       ه ة ؟ ه اء أو زراع ى  ارض فض ا ه ة عليه اء الكنيس وب بن ض المرغ

ًا       ق ايض ًا و ترف ًا آافي ة ثبوت ا ثابت ن انه ة م ث الملكي ع بح ب ام ال؟ م ة للطال مملوآ
 .مستندات الملكية

اجد و االضرحة   -2 ا عن المس ة عله اء  آنيس راد  بن ة الم اد النقط ادير ابع ا هى مق م
 الموجودة بالناحية؟

ت  -3 لمين او  اذا آان اآن المس ى وسط ام ل هل ن ارض الفضاء ه ذآورة م ة الم النقط
 المسيحيين؟

 اذا آانت بين مساآن المسلمين فهل يوجد مانع من بنائها؟ -4
 هل يوجد للطائفة المذآورة آنيسة بهذه البلد خالف المطلوب  بنائها؟ -5
ة  إن لم يكن بها آنائس فى مقدار بالمسافة  بين البلد و بين اقرب                -6 آنيسة  لهذه الطائف

 بالبلدة المجاورة ؟
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 ما هو عدد افراد الطائفة المذآورة الموجودين بهذه البلدة ؟ -7
اذا تبين ان المكان المراد بناء آنيسة عليه قريب من جسور النيل و الترع و المنافع          -8

ه من خطوط                         ذا اذا آانت قريب رى و آ يش ال رى  فيؤخذ رأى تفت العامة بمصلحة ال
 .ك الحديدية و مبانيها فيؤخذ رأى المصلحة المختصةالسك

راد انشاء              -9 ا يجاور النقطه الم يعمل محضر رسمى عن هذه التحريات و يبين فيه م
ك                     ين تل افة ب ة و المس ا الئحة المحالت العمومي آنيسة عليها من محالتالسارية عليه

 .النقطه و آل محل من هذا القبيل و يبعث به للوزارة
ع                        يجب عل   -10 اس واحد فى االلف يونق ًا بمق مًا عملي دم مع الطلب رس ى الطالب ان يق

ع  ره عن الموق ه خب ذى ل دس ال ة و من المهن ام بالطائف دينى الع رئيس ال ه من ال علي
المراد بناء الكنيسة به و على الجهة المنوطة بالتحريات ان تتحقق من صحتها و ان     

 .تؤشر عليها بذلك و تقدمها مع اوراق التحريات

 -:مالحظات على شروط العزبى باشا و آيل وزارة الداخلية  
ة    (المنشور السابق باطل النه صادر من موظف عمومى            -1 ل وزارة بالداخلي ال ) وآي

ذى        يملك اى سلطه تشريعيه و ال يتفق مع دستور مصر الذى يكفل حرية العقيدة و ال
 .الواجباتساوى بين جميع المصريين  مسلمين و مسيحيين فى الحقوق و 

ذه مغالطه                  -2 ادعى العزبى باشا انه  استلهم شروطه العشرة من الخط الهمايونى  و ه
ة                 ة العثماني ات الدول ؛ الن الخط الهمايونى آان ايطارًا دستوريًا حضاريًا لجميع والي
ق                        ة و متباعدة ، و آيف يطب د متباين ات و عقائ ا من اقلي المترامية االطراف بما فيه

انون ى ق دى    العزب د  اح م تع ة مصر ؟ فمصر ل ى والي أين ه ى مصر ف انى ف  عثم
 .واليات الدولة الشاهينية العثمانية 

اهيم اصالحية         -3 اخذ العزبى ما راق له من المبادئ الدستورية ، و ترك الباقى من مف
ا يتضمنه من           – حرية العقيدةو المساواة فى اداء الشعائر الدينية         – ة بم  حق المواطن

 . جميع المواطنين فى الحقوق و الواجباتالمساواة بين
 

 و القرار االدارى لوزارة الداخلية عدم دستورية الخط الهمايونى
 "قرارات العزبى العشر"

ة المستمد من                  عدم دستورية الخط الهمايونى و بالتالى عدم  دستورية قرار وزارة الداخلي
ا        م ؛ فضًال عن عدم مش       19/12/1933هذا الفرمان و الصادر فى       رار فيم ذا الق روعية ه

ة         ائس و ممارس ة الكن ى اقام اط ف واطنين االقب ة الم ى حري ود عل رض قي ن ف منه م تض
 .شعائرهم الدينية

ر دستورى                         ى المسيحين فى مصر  غي ة عل رار وزارة الداخلي ايونى و ق تنفيذ الخط الهم
 :حيث 

ادة  -1 نص الم ى 46ت تور عل ن الدس دة و حر"   م ة العقي ة  حري ل الدول ة تكف ة ممارس ي
 ."الشعائر الدينية 
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ادة   -2 نص الم ا ت ى40آم تور عل ن الدس م "   م واء و ه انون س دى الق ون ل المواطن
نس او        بب الج ك بس ى ذل نهم ف ز بي ة ال تميي ات العام وق و الواجب ى الحق اوون ف متس

 ."االصل او اللغة او الدين او العقيدة 
واطنين ا            ين الم اواة ب دان المس ة          هذان النصان  يؤآ ع بحري لمين والمسيحيين فى التمت لمس

ارس              ى  تم ادة الت ة دور العب ة اقام الى بحري العقيدة و حرية ممارسة الشعائر الدينية و بالت
 .فيها شعائرها الدينية

ود علىحق                 ة من فرض ضوابط و قي رار  وزارة الداخلي ما  تضمنه الخط الهمايونى و ق
ا          ة دور العب ة و          المواطنين غير المسلمين فى اقام دة المخصصة لممارسة شعائرهم الديني

ا          قصر هذه  الضوابط و القيود على المواطنين المسيحيين ينطوى على مخالفة صريحة لم
نهم                40تنص و تستوجبه المادة      ز بي وق و عدم التميي  من المساواة بين المواطنين فى الحق

 .بسبب  الدين
 

 تعارض  الخط الهمايونى و قرار وزارة الداخلية
 لمواثيق الدولية لحقوق االنسانمع ا

تور  ام  دس ت    71إن احك ى وقع ية ، الت ةو السياس وق المدني دولى للحق د ال ود العه  ، و بن
ورى     رار الجمه ب الق رية بموج ة المص ا الحكوم نة 536عليه ط  81 لس خت الخ  نس

وق الهمايونى و قرار وزير الداخلية نسخًا ضمنيًا حيث انهما ينتهكان المواثيق الدولية لحق             
 .االنسان

 : على 10/12/48ينص االعالن العالمى لحقوق االنسان الصادر فى  -1
ذا العالن و دون اى                      " *  وارده فى ه ات ال وق والحري              لكل انسان  حق  التمتع بكافة الحق

  المادة الثانية- "تميز والسيما من حيث الجنس او اللون او اللغة او الدين
ة                        " *  ه دون اي ة من ة متكافئ ع بحماي م الحق فى التمت انون وله ام الق آل الناس سواسية ام

ذا العالن و ضد اى                        ز يخل به اوية  ضد اى تميي ة متس تفرقة  آما ان لهم الحق فى حماي
  المادة السابعة–" تحريض  على تمييز لهذا

حرية  : ذا الحق   لكل شخص الحق فى حرية التفكير و الدين و الضمير و يشمل ه             "* 
رًا               ان س االعراب عنها بالتعليم و الممارسة و اقامة الشعائر و مراعاتها ، سواء  أآ

 المادة الثامنة -"ام جهرًا منفردًا ام مع جماعة
 :و ينص العهد الدولى بشأن الحقوق المدنيه و السياسية فى المادة الثانيه منه على  -2
ة الحال "   ى االتفاقي ة ف ل دول د آ ة  تتعه ى االتفتقي ررة ف وق المق أمين الحق احترام و ت ة ب ي

وع          ن اى ن ز م ا دون تميي عين لواليته ا و الخاض من اقليمه راد ض ة االف ة لكاف الحالي
 " .سواءآان ذلك بسبب العنصر او اللون او الجنس او اللغة او الديانة
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انون ل  وة الق ه ق دولى يصبح ل د ال ذا العه ى ه ة المصرية عل رد ان و تصديق الحكوم مج
ادة     ًا للم ك وفق ه و ذل ع علي ذ التوقي ذ من ل للتنفي ون قاب ا يك ه؛ آم ن 151صدقت علي  م

رئيس الجمهورية يبرم المعاهدات و يبلغها مجلس الشعب         : " الدستور التى تنص على   
ا و                   مشفوعة بما يناسب من البيان و تكون لها قوة القانون بعد ابرامها و التصديق عليه

 ".ررةنشرها لالوضاع المق

م المتحدة بشأن القضاء             25/11/81اما االعالن الصادر فى      -3 ة لالم  عن الجمعية العام
ه        على جميع اشكال التعصب و التمييز القائمين على اساس الدين او المعتقدات فى مادت

 :الثانية على انه 
ة * ة دول ل أي ن قب دللتمييز م ريض اح وز تع ن ..  ال يج ره م دين أو غي اس ال علىاس

 .قداتالمعت
د         " أما عبارة  *  دين أو المعتق ى جاءت فى    " التعصب و التمييز القائمان على اساس ال الت

ى       ى اساس                 "مصطلح هذا العالن فتعن وم عل دأو تفضيل يق تثناء أو تعقي زة أو اس اى مي
الدين أو المعتقد و يكون  غرضه أو اثره تعطيل االغتراف بحقوق االنسان و الحريات               

 ".بها او ممارستها على اساس من المساواهاالساسية او التمتع 

ه            *  ى ان ذا االعالن عل ى اساس       :"تنص المادة الثالثة من ه ين البشر عل ز ب يشكل التميي
دة و يجب ان    م المتح ادئ  االم ار لمب انية و انك ة االنس ة للكرام د  اهان دين أو المعتق ال

ادى              ى ن المى      يوصف انتهاآًا لحقوق االنساتن و الحريات االساسية الت ا االعالن الع به
وق االنسان، و              لحقوق االنسان و الواردة بالتفصيل فى العهدين الدوليين الخاصين بحق

 "بوصفه عقبة فى قيام عالقات ودية و سلمية بين االمم

 ...تتعارض هذه القوانين و المواثيق و العهود الدولية التى وقعت عليها مصر مع قوانينها

 2005  لسنة291ربية رقم قرار رئيس جمهورية مصر الع
ى الدستور و         رئيس الجم  د االطالغ عل م       هورية بع انون رق ى الق  فى   1976  لسنة  106عل

انون   ة الصادر بالق ام االدارة المحلي انون نظ ى ق اء و عل ال البن يم اعم ه و تنظ أن توجي ش
م     1979 لسنة  43رقم انون رق ار  الصادر بالق  1983 لسنة  117 و على قانون حماية االث
م   و عل ة رق يس الجمهوري رار رئ نة 13ى ق ى بعض   1998 لس افظين ف ويض المح  بتف

م    ة رق يس الجمهوري رار رئ ى ق نة 453االختصاصات و عل راءات 1999 لس أن اج  بش
 :تدعيم و ترميم دور العبادة  قرر 

رخيص للطوائف                   *  رة اختصاصه فى الت المادة االولى   يفوض  المحافظون آًال فى دائ
اء او                الدينية المسيحية    ة بن ا و باقام ا فى ذات موقعه ة آنيسة محله دم آنيسة و باقام به

د اخذ                اجراء تعديالت أو توسعات فى آنيسة قائمة و يجب البت فى طلب الترخيص بع
ة    –رأى الجهات المعنية     االوراق الالزم  خالل ثالثين يومًا من تاريخ تقديمه مشفوعًا ب

 .وال يجوز رفض الطلب اال بقرار مسبب
ابى  من               الم*  ة  بموجب اخطار آت ادة الثانية يكون الترميم او تدعيم منشأت آنيسة قائم

 .مسئول الكنيسة  الى الجهة االدارية المختصة بشئون التنظيم فى آل محافظة
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 . المشار اليه 1999 لسنة 453المادة الثالثة يلغى قرار رئيس الجمهورية رقم * 
 .159لجريدة الرسمية و يعمل به من تاريخ نشرهالمادة الرابعة ينشر هذا القرار فى ا* 

 

 بترميم الكنائس السلطات التنفيذية تعوق القرار الجمهورى
  القرار الجمهورى الذى ولد مشوهًا* 
  م2005  لسنة291بوادر وأد القرار الجمهورى رقم * 

م  ورى  رق رار الجمه در الق نة291ص افظين 2005 لس ويض المح مبر بتف ى ديس  م ف
ئيس الجمهورية فى الترخيص لألقباط بهدم وإعادة  بناء الكنائس و توسعاتها و              سلطات ر 

اج     ن االحتي ة م ائس القائم دعيم الكن رميم و ت ال ت ر أعم رار الخاص بتحري ًا الق و ايض ه
 .للموافقات الرسمية

 -:ليلـــــالتح
ا   دة بينم ائس الجدي اء الكن ى بن ة عل لطة الموافق تفظ بس ة يح يس الجمهوري ازال رئ ال م

ين   اواة ب ايير المس ك إخالل بمع ى ذل اجد ، و ف اء المس ى بن ة عل لطة الموافق تفظ بس يح
 ...المصريين

اء و         -1 ادة بن دم و إع رخيص به ى الت ة ف يس الجمهوري لطة رئ افظين س ويض المح تف
ه                 ة تطبيق ا بكيفي توسعات الكنائس القائمة، هو أمر طيب نستقبله بحذر ألنه يظل مرهون

ت اإلدارا  ث تمكن ى     حي ة ف لطات االمني ع الس ب م ى جن ًا ال افظين جنب ة للمح ت التابع
 .عرقلة تنفيذ القرارات االمر الذى ثبت معه تفريغ القرارات الجمهورية من مضمونها

ات و قصر                    -2 ى موافق تحرير اعمال ترميم و تدعيم الكنائس من ضرورة الحصول عل
دخل        مرهون ب ... ذلك علىمجرد إخطار الجهة اإلدارية المختصة        دم ن ه و بع آلية تطبيق
 .الجهة االدارية األمنية لعرقلته و تعويق تنفيذه

ى تأآدت                لم يكد يمضى شهر و     ه حت رار الجمهورى المشار الي نصف على صدور الق
لطة        ى الس ة عل ة القابض زة التنفيذي روق لالجه ه ال ي دو ان رار  يب ن ان الق ا م مخاوفن

 .الحقيقية فى المحليات
ى  ن16/1/2006ف اب    صدر ع يوط الخط افظ اس ب مح ئون مكت ام ش دير ع يد م  الس

 :الدورى االتى  الذى تم إرساله الى االدارات المحلية
رميم و إحالل و             دم بشأن ت ى تق نتشرف بأن نرفق طيه التعليمات الخاصة بالطلبات الت

 .تجديد الكنائس على النحو الموضح بالتفصيل
 
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
رميم )159( دم و ت لطة ه افظين س ويض المح ة بتف يس الجمهوري يد رئ رار  الس ة ق رام القاهري دة االه  نشرت جري

هـ ، و نشرت . و هذا ما جاء بالجريدة المذآورة  أ43466 العدد 130 م  السنة     8/12/2005الكنائس بتاريخ   
 16733 العدد 54 ميالدية  السنة 8/12/2005ريخ صحيفة االخبار القاهرية نفس القرار بتا
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ليم         ل تس ة قب ل دق ات بك ذه التعليم ذ ه و تنفي الزم نح اذ ال ه باتخ رم بالتنبي اء التك برج
 :المستندات لمكتبنا و المستندات المطلوبة آالتالى

ى         )1( ير ف وض بالس وان المف م وعن ة باس يس الطائف ن رئ د م ويض معتم اب تف خط
 .االجراءات

 .الملكية المسجل و يراجع بمعرفة الشئون القانونية بالوحدة المحليةسند  )2(
 . نسخ من الرسومات الهندسية المعتمدة من مهندس نقابى ومن نقابة المهندسين6 )3(
ة                      )4( د من هيئ د معتم ا آشف تحدي ع ومرفق به خريطه مساحية موضح  عليها الموق

 .المساحة
أن المبن   )5( د ب ةاالثار يفي ن هيئ اب م ة   خط انى ذات القيم جل ضمن المب ر مس ى غي

 .التاريخية
 .القرار الجمهورى الخاص بإنشاء الكنيسة أو االمر الملكى بالترخيص )6(
 .تقرير معاينة من اإلدارة الهندسية موضحًا به االعمال المطلوبه )7(
ه        )8( اء و الئحت ال البن يم اعم ه  و تنظ انون توجي ًا لق ى طبق م  الهندس ة الرس مراجع

 .نفيذية و ضوابطه للمدن و القرىالت
ا من االدارة             )9( تاريخ تسليم المستندات لمكتبنا باليد بعد استيفائها بالكامل و مراجعته

 .الهندسية المختصة هو التاريخ الفعلى لتسليم الطلب

 160 أجهزة الحكومة المختلفة تعيق بناء الكنائس و تغلقها:النتائج
ر   *  ع القص ار بنج ا مق ة االنب يرات  –ية آنيس ز العس ا  –مرآ وهاج   –جرج ة س        محافظ

 1984 اغلقت فى يناير –
 الستكمال  –م 24/4/1974ارسل نيافة االنبا مينا مطران آرسى جرجا و فرشوط فى   

ه أن           -آنيسة المطرانية القانونية   صفة  خطابًا الى السيد العميد مأمور شرطة جرجا يبلغ
ة م         ا الشعائر الديني ام     الكنيسة تقام فيه ذ ع اذ          1950ن ا التخ ة فى طريقه ، وان المطراني

اغالق          ... االجراءات الستكمال الصيغة الرسمية للكنيسة          ولكن قامت جهات االمن ب
  م1984الكنيسة فى يناير 

ام            19/7/1948حاول االقباط إعادة فتحها فى       ى اغلقت ظلت تق م علمًا بأن الكنيسة الت
دموا االوراق فى             35فيها الشعائر الدينية المسيحية طيلة       م ق م  انه  عامًا، و أنه سبق له

 م الى الكتابة مجددًا الى مباحث 2000 نوفمبر سنة 9 ، احتى اضطروا فى    1974عام  
  .161امن الدولة بسوهاج تستغيث من استمرار غلقها
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 .الخاص بحوادث االعتداءات انظر الفصل )160(
 م2001 بتاريخ – راجع جريدة وطنى )161(
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 -1989 شبين القناطرمن    –آنيسة السيدة العذراء و الشهيد ابانوب بالقلج مرآز الخانكه        * 
 .حتى اليوم

ه                      القلج  مرآز الخانك انوب  ب ذراء و الشهيد اب يدة الع ر من    –بنيت آنيسة الس ذ اآث  من
روا ف  ى فك نة، حت ين س ام ثالث دران   1989ى ع ى تغطى ج اض الت ة البي رميم طبق  بت

ا                   الكنيسة و سقفها ، فانقضت اجهزة االمن على الكنيسة و اغلقتها و منعت الصالة  فيه
البراءة        -"البناء على ارض زراعية   "و آانت الدعوى وقتها  هى        م القضاء ب  صدر حك
  ..و لكن.. ن يوجب معه اهادة فتحها للصالة من تلك التهمة  االمر الذى آا

ى           ام عل دة تق رخيص آنيسة جدي ى ت ة عل تقدمت  ادارة الكنيسة بطلبات رسمية للموافق
ة                ! ! راض زراعية ايضًا     ر الداخلي ة السيد وزي ى موافق اء عل ووافق السيد المحافظ بن

ة و               ة البديل على االستمرار فى اجراءات تخيص الكنيسة الجديدة على االرض الزراعي
 ، و تبع ذلك قيام المستشار القانونى لوزارة الزراعة ببحث          23/8/1999آان ذلك فى    

ى  ره ف ة تقري ى عرضه – م بالتوصية 4/9/1999الموضوع و آتاب ر ف ن التقري  ولك
اة           –لالمر   دواعى االمن و مراع ا  ل م اغالقه دة ت  ساق  تعبيرات مثل ان الكنيسة الجدي

 !!!لالخوة المسلمين بالناحية 

واس        *  ر م ز دي ة لمرآ ا التابع ة  دلج رام بقري ا أب ذراء و األنب يدة الع ر الس دي
 .م2/8/1992بالمنيا

د           4566.9يشغل دير السيدة العذراء و األنبا أبرام مساحة          ًا لعق ك طبق ًا و ذل  مترًا مربع
رقم  هر ب ة مسجل و المش ي 1459ملكي ائس 22/8/1999 ف الث آن دير ث  م و يضم ال

 . جرجس و آنيسة االنبا أبرام  الجديدة و آنيسة السيدة العذراءصغيرة  هي آنيسة مار
ة               9/11/1982فى   ا للموافق م تقدمت مطرا نية دير مواس بطلب إلى السيد محافظ المني

رام                      ا أب رخيص باستكمال إنشاءات و تشطيبات بكنيسة األنب على إجراءات  اصدار ت
ة     الجديدة ، تناقلت األوراق بين االدارات المحلية و ا       دى الجهات األمني را ل ستقرت أخي

م    5/4/1993، و في     ا رق رع المني ة ف  1237/93 م صدر آتاب إدارة مباحث امن الدول
تكمال المنشأت   رخيص باس ى الت ة عل ة رؤى الموافق ر الداخلي يد وزي ى الس المرسل إل

 ..المطلوبة على إن تتم تحت أشراف المسئولين بمجلس المدينة و هيئة االثار
ر  ى اث ددين  و عل ارت المتش ى أث ة حت ال المطلوب ذ األعم ي تنفي ل ف دأ العم ك  ب ذل

زة  ة، فأصدرت أجه ال الجاري ا من األعم دموا بشكوى تضرروا فيه اإلسالميين و تق
ة  ال الجاري ة األعم رارًا بإزال ة ق ن الدول دير ... ام ة ال ن آنيس وات األم داهمت ق ف

ؤدى          مصحوبة بفرق التدمير التي قامت بإزالة ما تم استكما         م ي ارات بعنف ل له من المن
ها نظرًا                      ى تصدع الكنيسة نفس إلى هدم المنارتين و دورات المياه فقط بل أدى أيضا إل

 .162لسقوط عمود من أعمدة المنارة فوقها ، و بقى الحال على ما هو عليه
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)162( H0htm.24copt/copt/net.13servant.www://http 
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محافظ فى مصر يأمر بهدم آنيسة القديسين تادرس الشاطبى وأبو سيفين بقرية * 
 .م12/11/2002 في 164 بعد إعادة تجديدها163صغيرة اسمها قرية الشاطبى

اني من آنيسة             احمد  /قام محافظ اسيوط السيد    دور الث همام عطية بإصدار األمر بهدم ال
د                  د ، حيث يزي قبطية تم تجديدها حديثًا حينما حصل شعب الكنيسة على تصريح التجدي
ازل     ة من يط بالكنيس د و يح ابق واح ن ط ًا م ام،تتكون اساس ة ع ن مائ ة ع ر الكنيس عم

اء القم             ى إلق ى       تتكون من طابقين أو ثالثة يملكها مسلمون دأبوا عل اذورات عل ة و الق ام
سطح الكنيسة و اراد شعب الكنيسة إن يضع حدًا لهذه المضايقات المستمرة عن طريق              

دات            ال التجدي اء إعم اني إثن دأوا في    . تعلية سطح الكنيسة بإضافة دور ث و بمجرد ان ب
تدعى    و اس اف العمل يوط بإيق افظ أس ر مح ه أم لم الموصل إلي اني و الس دور الث اء ال بن

ي                      راعى الكن  ه من إن الكنيسة الت ه حيث أعرب المحافظ عن قلق يسة اجتماع في مكتب
ه                 د أوضح ل ابقين و ق دها لتصبح آنيسة من ط اد االن تجدي تتكون من طابق واحد يع
القس داوود بطرس راعى الكنيسة ان الطابق الثانى ليس مصممًا من اجل اى استعمال              

ر الحي إال          و إنما صمم فقط آحماية و بالرغم من تأآيدات الك          ى لخبي نيسة و الرأى الفن
 . إن المحافظ إصر على رأيه بإزالة الدور الثاني و السلم المؤدى إليه

  م1993آنيسة األقباط الكاثوليك بقرية حجازة قبلي بمرآز قوس ـ  محافظة قنا   *

ا          افظتي قن ك بمح اط الكاثولي ة األقب ران طائف ا مط ؤانس زآري ا ي اب األنب ل جن أرس
اء آنيسة       وأسوان رس  ادة بن دة مع أع الة يتناول فيها تفاصيل رحلة شاقة ومضنية وممت

ة          ذه الكنيسة قديم ا ، وه األقباط الكاثوليك بقرية حجازه قبلي ـ مرآز قوس محافظة قن
ا                   ذاك تسبب قلق اني آن ا المب ي آلت اليه ة الت ام وآانت الحال ة ع غ المائ ا يبل وعمر مبناه

 .آبيرا للقائمين علي الكنيسة 
دم       )م1978عام  (ذلك تقدمت الرئاسة الدينية وقتها      ول رخيص ه بطلب رسمي إلصدار ت

اء اإلجراءات             رار السيد         15وإعادة بناء الكنيسة وأستغرق األمر إلنه نة، فصدر ق  س
دم            1993وزير الداخلية في مستهل عام       رخيص اله اذ إجراءات ت  م بالموافقة علي اتخ

م 14/1/1993 اللواء مدير أمن قنا موافقته في        وإعادة بناء للكنيسة ، وبناء علية أصدر      
دير     !!!ثم تبع ذلك موافقة آل من إدارة الشئون الدينية والحج           ا والسيد م بمدرية أمن قن

ا           24/1/1993األدارة الهندسية في      ثم موافقة السيد العميد مفتش مباحث أمن الدولة بقن
 .م11/4/1993في 

 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .تقع هذه الكنيسة القبطية في قرية شطب و التي تبعد حوالي خمسة أميال إلى الجنوب من أسيوط) 163(
 .12/11/2002 مسيحي الشرق األوسط  من سجالت منظمة) 164(
1 Horg.me-meca.www://http   ة مسيحي الشرق األوسط      ) 19/12/2001( واشنطن دي سي حصلت منظم

يد           اني من                / على معلومات و ادلة  على قيام محافظ اسيوط الس دور الث دم ال ة بإصدار اآلمر به ام عطي د هم احم
هذه الكنيسة التقى يزيد . آنيسة  قبطية تم تجديدها حديثًا ، و من المؤآد ان ذلك سيؤدى إلى هدم الكنيسة بكاملها                  

د ان سعى             عمرها عن    ارك و بع رئيس مب د من ال ى تصريح التجدي مائة عام تم تجديدها حديثًا بعد الحصول عل
 .شعبها لمدة ستة سنوات للحصول على هذا الترخيص
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ي                 وقاموا بالتنفيذ بهدم المبني المتهالك ثم شرعوا في بناء المبني الجديد حتي وصلوا ال
ان          ا الترتيب جار          مرحلة رص شبكة حديد التسليح تمهيدا لصب خرس ة السقف ، وبينم

ا أن               ي الجهات المختصة مؤداه لصب السقف تقدم بعض األشخاص بشكوي رسمية ال
ي   1993المبني الجاري تنفيذه يخالف الرسومات المعتمده وآان ذلك في سبتمبر            م وغل

ال في             اف العم  م وتشكلت    12/9/1993الفور تحرآت األجهزه األمنية والهندسية اليق
ي ه هندس ي   لجن ت ف ذه وأثبت م تنفي ا ت ة م ت بمعاين ود أي 18/9/1993ة قام دم وج  م ع

 .مخالفات وأن العمل ملتزم ومطابق للترخيص الممنوح 
ات                وبالرغم من توجب التصريح بأستئناف األعمال بعدما أتضح من عدم وجود مخالف

الوا  !!! اال أن اعضاء اللجنة ـ حتي يقطعوا الشك باليقين آما قالوا وقتها   ي   أح األمر ال
ادة فحص                   ة قامت بأع لجنة أخري ضمت آبار المسئولين والمهندسين بالوحدة المحلي
ت         ال تح تئناف األعم ررت أس ات وق ن المخالف ا م ت خلوه ال وأثبت األوراق واألعم

 .165أشراف أحد مهندسي التنظيم التابعين لألدارة الهندسية

ز منفلوط محافظة أسيوط آنيسة رئيس المالئكة ميخائيل األثرية ببني مجد مرآ* 
 )السور المتهدم ـ دورة المياه(م 1994

اص        -1 ى قرق ى اب ت ف ى وقع ى الت اب االجرام داث االره ب اح ام 166عق  م 1994 ع
استدعى مدير االمن فى المنطقة آاهن الكنيسة و ابلغة بضرورة تعلية سور الكنيسة و                

ى  ن ، و عل دواعى االم ة ل أخرى حديدي بية ب ا الخش ر ابوابه ائمون تغي دأ الق ك ب ر ذل  اث
واب      بادارة الكنيسة فى تعلية اسوارها المبنية من الطوب اللبن و قاموا بطلب تصنيع اب

و اثناء قيامهم بتعلية مبانى السور    ...حديدية جديدة لتحل محل االبواب الخشبية القديمة        
ه          48الذى يبنى    ل المب            8 متر تهاوى جزء من السور طول م يتحمل ثق ه ل ار الن انى  امت

ى       رة الت ال و االسراع بسد الثغ تمرار االعم أمور المرآز باس اد م ه ، فأف دة لقدم الجدي
اف العمل و             دير االمن بإيق وا بتعليمات من م م فوجئ نتجت عن الجزء المتهدم ،اال انه
اء الجارى           ة بحجة ان البن ر مخالف م تحري استدعاؤهم الى مرآز شرطة منفلوط حيث ت

رخيص  دون ت تم ب ذه ي اهن!!تنفي ة ضد الك ة جنح ة الواقع دت النياب م ... و قي ًا  ت و طبع
رة فى                         ه ثغ ل ب ه ب م يكتمل تعليت ى االن بسور ل ايقاف العمل برمته و بقيت الكنيسة حت
ى                   ى االرض حت د عل م تصنيعها فترق ى ت ة الت مجال الجزء المتهم، اما االبواب الحديدي

 !!!االن 
اه و          -2 دير               الكنيسة االثرية ليست بها دورات مي واء م ى السيد الل ة ال اهن  بالكتاب ام الك ق

م يلتمس الموافقة على اعطاؤه ترخيص ببناء دورة مياه         23/12/1995امن اسيوط فى    
 ...للكنيسة و اصدر مدير االمن تعليماته بعمل المعاينة الالزمة على الطبيعة 

 
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .31/10/1999 مقالة يوسف سيدهم بتاريخ – راجع جريدة وطنى ) 165(
 . 37 انظر  صفحة ) 166(
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دير ادارة االسكان و المرافق بالوحدة              8/7/1996و فى    م صدر اغرب خطاب من م
: المحلية لمرآز منفلوط مرسل الى السيد العميد مأمور مرآز شرطة منفلوط يقول فيه              

د دورة              ايماءًا الى آتاب س   (  ى تجدي ة الجهات المختصة عل ا بخصوص موافق يادتكم لن
المياه الخاصة بكنيسة المالك ميخائيل بناحية بنى مجد و إخطار الوحدة المحلية لمرآز             

وط ى    منفل ة  عل ه بالمعاين يادتكم بان م س يط عل ه  نح ال المطلوب ى االعم راف عل باالش
اه م             ى يمكن           الطبيعة لمبنى الكنيسة تبين عدم وجود دورة مي ن اساسه فى الكنيسة حت

 . 167تجديدها
  م2/11/1994آنيسة  القديس مار مرقس الرسول باسيوط*  

 : آنيسة القديس مرقس الرسول تظلم الى االجهزة المحلية بالمحافظة تقولارسلت
م تعرض  2/11/1994نتيجة قدم مبنى الكنيسة و على اثر هطول امطار غزيرة فى   " 

م        المبنى لتلفيات خطيرة     دم آامل     1994 لسنة    82نتج عنها صدور قرار االزالة رق  به
ب  يوط  بطل وذآس باس اط االرث ة االقب دمت مطراني ى سطح االرض ، و تق ى حت المبن

اء    12/12/1994الى السيد وزير الداخلية فى   ادة بن رار باع م بالموافقة على صدور الق
 .الكنيسة و ملحقاتها حتى ال تتعطل الشعائر الدينية

ى  م    23/6/1997و ف اء رق رخيص البن در ت نة  107 ص رب   1997 لس ى غ ن ح  ع
ى  نص عل ذى ي يوط و ال ى  :"اس رقس و المبن ار م ديس م ة الق اء آنيس ادة بن دم و اع ه
واء      .. االدارى السكنى الملحق بها     ة السيد الل ى موافق ا عل و هذا الترخيص صدر اساس

م       م  و التى صدر بشأنها آتاب       1994وزير الداخلية فى ديسمبر      ة االمن رق  12 مديري
دات الحصول            !! م  12/3/1997 سرى فى    – ديم ميتن بتكليف المسئول عن الكنيسة بتق

 .على الترخيص 
اريخ  ة  24/6/1997و بت ات االمني ى الجه رخيص ال ن الت ورة م ى ص ل الح م ارس

د            28/7/1997الحاطتها علمًا بذلك ، و بتاريخ        ة  الحى بتحدي  اخطرت الجهات االمني
اريخ  رخيص الصادر، و 1/8/1997ت ال موضوع الت ذ االعم ى تنفي دأ ف دًا للب  م  موع

ادة   دًا الع دم تمهي ى مباشرة موضوع اله ى ادارة الكنيسة ف ائمون عل دأ الق ه ب اء علي بن
 .البناء بعد االنتهاء منه 

م      23/10/1997و بتاريخ    م من رئاسة حى غرب         1997 لسنة    491 صدر القرار رق
ال ع االعم اف جمي يوط بإق ى االدوات و اس تحفظ عل ا و ال ارى اقامته ة الج  المخالف

تظلم ان      ... المهمات المستعملة فى البناؤء عن طريق شرطة المرافق        و يقول صاحب ال
دأ اى                              م تب د ول م تكن استكملت بع ى ل دم الت ال اله م يتجاوز اعم ه ل م ايقاف العمل الذى ت

ال الج   :"نص قرار اإليقاف ذآر    اعمال بناء فكيف يتضمن    ا  األعم ا  !!!؟"اري أقامته آم
ول ذي يق اف ال رار اإليق ه:بتضمن ق دم "ان ة الصادرة بشان ه ات األمني ة التعليم مخالف

 168..."وإعادة بناء الكنيسة
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1997 بتاريخ نوفمبر – مقالة يوسف سيدهم – راجع جريدة وطنى )167(
 .م9/11/1997 بتاريخ - مقالة يوسف سيدهم- راجع جريدة وطني) 168(
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ريس      *  ة -أحداث آنيسة المالك والروماني بعزبة ال اهرة   -المطري  رفض   10/4/1996الق
 .إدخال آهرباء أليها

ة                     ة مقام واء اإلسالم بالمطري ريس بشارع ل ة ال ة بعزب اني الكائن آنيسة المالك والروم
اط         ال م وتقام بها  1973منذ عام    ة لألقب شعار الدينية والخدمات االجتماعية بصفة منتظم

م            . أسرة 1500الذين يزيد عددهم علي      ة عشوائية ل ونظرا لوجود الكنيسة ضمن منطق
ام   ة إال ع ي المنطق اء أل ال الكهرب تم إدخ ة  1982ي ي الكنيس ائمون عل دم الق ذ تق  وحينئ

اقي المباني في مصر بتنفيذ     بطلب إلي الجهات المختصة إلدخال الكهرباء أليها أسوة بب        
وجئ        ائي،ولكن ف ار لكهرب يل التي داد وتوص ب الع دا لترآي ة تمهي يالت الالزم التوص

الكهرباء بفصل التيار وأبلغت القائمين  الجميع بأنه بدال من ترآيب العداد قامت مباحث   
ي                     ة عل ة مباحث امن الدول ي موافق ار   إدخال علي الكنيسة بضرورة الحصول عل التي

 .ائي ألي الكنيسةالكهرب
ز         10/4/1996وفي   م تعزي ائي وت ار الكهرب  وافقت مباحث امن الدولة علي إدخال التي

ة   ر الداخلي يد وزي ة الس ك بموافق ا     ذل ير عليه ذي تفضل بالتأش اهرة ال ن الق دير ام وم
ي                       ا أل اهرة ومنه ة شرق الق ي فرق ه أل اهرة ومن بالتنفيذ وتم إرسالها ألي قطاع شرق الق

ذ                 قسم المطرية    ي التنفي ة ليعترض عل وبعد آل تلك الموافقات جاء قسم شرطة المطري
 .ويوقف خطوات شرآة آهرباء القاهرة إلدخال التيار الكهربائي ألي الكنيسة

 م1997 أآتوبر 15آنيسة األمير تادرس بقرية بني شقير بمنفلوط * 
اع    ي ارتف ل عل ارة بالجب ي مغ ع ف ادرس يق ر ت ر األمي ن سطح األ50دي ر ع رض  مت

ه    اء ب د فن ارة يوج ارج المغ ة وخ دافن     ,آنيس ة م د منطق ل فتوج طح الجب فل س ا أس أم
ام                د عن األلف ع ا يزي ي م ا إل اد   ,للمسيحيين يرجع تاريخه د اعت اط     وق المسيحيين األقب
االت     ,الذهاب ألي الدير والكنيسة لحضور القداسات األسبوعية       آما أنهم يحضرون احتف

ابيع النهضة الرو     األعياد بها  ر من شهر                  وأس نويا في األسبوع األخي ام س ي تق ة الت حي
ديس العظيم     ادرس   يوليو احتفاال بذآري استشهاد الق ر ت ه    ,األمي دير إلي ذهب زوار ال وي

ر              ,عبر رآوب المراآب الشراعية في النيل      دير عب ي ال ؤدي أل ري ي ق ب آما يوجد طري
 . آيلو متر4الصحراء بطول 
و  هر يولي ي ش دة م1987ف يس وح تدعي رئ ة  م اس اهن الكنيس وط آ ز منفل باحث مرآ

وابلغه بالتوقف عن الذهاب ألي الدير و إيقاف قامة الشعائر الدينية والصلوات الن تلك              
ا          , المنطقة ملك هيئة اآلثار    ه خطاب رز ل اهن الكنيسة اب ار         ولكن آ ة اآلث صادر من هيئ

اطق التابع              دخل ضمن المن ار وال ت ة تفيد بان الدير والكنيسة يخلوان من اآلث اال ,ة للهيئ
 .ان رئيس وحدة المباحث لم يقبل تلك الوثيقة

ارس  ي م ة    1989ف ي منطق ال ف ذ بعض األعم ون بتنفي م يقوم الي وه ربص باأله م ت
ة                  وقبض,المدافن بسفح الجبل   تهم الباطل م ال ال له م محاضر جنحة وآ عليهم وحرر له

ذي قض         !!!أنهم أقاموا مباني داخل الدير    "قائال رخيص االمر ال دون ت ه     ب ت في ألمحكم
زمن                        ي تهالكت بفعل ال ور الت د للقب اني هي تجدي ذه المب بالبراءة بطبيعة الحال آذ أن ه

 !!!وليست في منطقة الكنيسة
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ي                  اهن الكنيسة ال دم آ ه ضابط المباحث،وتق لم يستطع آاهن الكنيسة الصالة بعدما منع
وط     ة بكن     وحدة المباحث مرآز منفل ة الشعائر الديني تئناف القام ل    لالس دير فقوب يسة ال

ذي                       دير امن اسيوط ال واء م ي السيد الل بالرفض مما اضطر الكاهن الي رفع شكواه ال
تئناف                ة اس دم إعاق وب بع تفضل باعطاء تعليماته الي آل من مرآز منفلوط ومرآز ابن

م تستمر            ,الشعائر الدينية والصلوات بكنيسة الدير     ي ل ة الصلوات الت فتم التصريح باقام
 .ةسوي فترة وجيز

يس وحدة المباحث               ,1989وفي يوليو    اد رئ ادرس ع ر ت د األمي ال بعي وفي أثناء االحتف
ألي التحرش بالمترددين علي الكنيسة وأمر بإغالقها بعد أن قدم تحريات تفيد بان الدير          

وعبثا حاول الكاهن إقناعه بان  الكنيسة تابعه للدير وهذا أمر ثابت  !!.. ليست به آنيسة 
م ولكن دون    1905ط المساحية الرسمية التي يعود تاريخها ألي عام         وواقع علي الخرائ  

ق                    ع حين ادعي عدم وجود طري جدوى واستمر رئيس وحدة المباحث في تزييفه للواق
ذا        ي ه يؤدي ألي الدير في محاولة لطمس معالم الكنيسة،بينما يقول الكاهن انه يوجد عل

ا ضريح  للشيخ محم              ذي         الطريق علي بعد مائتي متر تقريب رحيم الخراشي ال د ال د عب
ة بالسكان     ,يحتفل به المسلمون سنويا بتصريح من رجال األمن       ة مأهول وبجواره عزب

 !!!قامت ألدوله بتوصيل التيار الكهربائي لها
ه                     وحدث ا  ي أقام ة عل ه الموافق ة يطلب في ر الداخلي ن الكاهن رفع تظلما ألي السيد وزي

دما    وقد علم الشعائر الدينية بكنيسة الدير،    ه عن ي طلب  الكاهن  أن السيد الوزير وافق عل
ة ولكن     1997 أآتوبر   15استدعاه مرآز الشرطة في منفلوط       وأطلعه علي تلك الموافق

ر       يد وزي ة الس ذ موافق اء تنفي ه إرج ون من ن يطلب ن األم ئولين ع وجئ بالمس اهن ف الك
 .الداخلية ألي وقت الحق ولكن بدون إبداء األسباب

 م1999عذراء بقرية األشمونين مرآز ملوي آنيسة السيدة ال* 
تزخر قرية األشمونين بالكنائس األثرية ومنها آنيسة السيدة العذراء والشهيد واد أمون            

ة              ي تب ديم عل ر ق ين أطالل دي ل ( التي تقف ب ة       ) ت ا أهل القري ق عليه ع يطل ي مرتف تراب
وم" احتها " الك اوز مس ة صغيرة متواضعة ال تتج ع 70وهي آنيس ر مرب ت  مت  وآان

ة                    ه حوالي ألفي شخص من سكان القري تخدم احتياجات الصالة والعبادة لمجتمع قوام
 . عندما أغلقتها السلطات لدواعي األمن1986حتى عام 
رميم الكنيسة عالوة        1999وفي مايو    تح وت ادة ف ة إلع  تقدم نفر بطلب السلطات المحلي

د          ) التل( علي تدعيم الكوم   ة وق ذي ترتكز علي ه أخذت         الترابي ال الحظوا إن أجزاء من
اني                   في التداعي مما يهدد بحدوث انهيار في أي لحظة والذي قد يتسبب في تصدع المب

د                  ي األب ة إل ة واألثري ا التاريخي ه لتضيع قيمته م   –القديمة الرابضة فوقه أو جرفها نع ل
 !!!يكن مصيره الرفض فقط بل قوبل باالستياء واالستنكار من السلطات المحلية

ادة تأسيس                    وأال ه ونجح ْالمسئولون في إع ا هو علي ي م دواعي  "ن تجمد الوضع عل ال
 169التي تحول دون فتح الكنيسة وترميمها والصالة فيها" األمنية
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 م1999 محافظة سوهاج - جرجا-آنيسة األنبا مقار مرآز العسيرات* 
م         1999 ديسمبر 28في   اء اختصاص     453م صدر قرار من رئيس الجمهورية رق  بإنه

ة االختصاص                    ادة وإحال رميم دور العب دعيم وت رارات ت ي ق المحافظين في الموافقة عل
 .ي بالمحلياترات التنظيم والمبانإلي مكانه الطبيعي والشرعي وهو إدا

ع        وجئ الجمي وبعد صدور القرار الجمهوري بإنهاء اختصاص المحافظين بعدة اشهر ف
ل                        ه قب ان علي ا آ رار الجمهوري وارجع األمر لم بان السيد محافظ أسيوط قد الغي الق
االلتزام        ه ب ه علي ا بالتنبي ة له صدور القرار وذلك فقد أرسلت أوامر إلي المحليات التابع

ع ال ل جمي ائسبتحوي رميم الكن دعيم وت ات ت ائس (طلب افظ خاص بالكن ر المح أي أن أم
أي !!..الي ألمحافظه قبل البت فيها ليتسنى للمحافظة عرضها علي الجهات األمنية    )فقط

اه     ة وألغ يس الجمهوري رار رئ تم بق يوط ال يه افظ أس يد مح ر ... أن الس وحظ أن أم ول
ائس      ط للكن ا فق ان مخصص ات آ ادر للمحلي افظ الص ن دور   المح ا م ن غيره دون ع

 !!!العبادة
 ...وهذا مثال حي علي حاالت وتجميد طلبات بناء وترميم الكنائس

 م16/2/1999آنيسة السيدة العذراء بأبو الهدر مرآز ديروط محافظة أسيوط * 
رة                    *  روط محافظة أسيوط آنيسة صغيرة فقي در مرآز دي آنيسة السيدة العذراء بأبو اله

وسقف الكنيسة مبني من عروق      )الطوب النيئ غير المحروق   (مبنية بالطوب األخضر    
ري           رى تخدم ق ة أهل الق الخشب والبعض االخر من فلق النخيل ومونة الطين مثل أبني

 .ونجوع أخري صغيرة,الكوم األخضر,ونزلة بدوي,أبو الهدر
ي   رددين عل ي المت ديدة عل اك خطورة ش زمن وأصبحت هن ل ال ة بفع وتهالكت الكنيس

 ...مصليينالكنيسة وال
ي           16/2/1999فتقدم آهنة وشعب الكنيسة في         ة عل م بطلب رسمي للمسئولين للموافق

ي         ,ترميم الكنيسة مع عمل استراحة لراعي الكنيسة       وقاموا بإرسال صور من الطلب إل
 :آل من

 .السيد األستاذ الوزير محافظ أسيوط -1
 .السيد اللواء مدير األمن -2
 .ية امن أسيوطإدارة الشئون الدينية بمدير -3
 .السيد رئيس مرآز ومدينة ديروط -4
 .السيد العميد مأمور مرآز ومدينة ديروط -5
 .السيد  رئيس مجلس قري أسيوط -6
 .السيد رئيس مكتب امن الدولة بديروط -7
 السيد  رئيس مكتب امن الدولة بالقوصية -8
 .السيد العميد مفتش مباحث امن ألدوله بأسيوط -9

ة للسقوط         سل طلبات للجهات السابقة للحصول علي     ويالحظ انه أر   اء الكنيسة اآليل   أذن لب
 .ستة منهم علي األقل في الجهات األمنية في المحافظة
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 من مكتب السيد   558م تسلم آهنة الكنيسة ردا علي طلبهم صادر برقم  8/5/1999في  
ه    المحافظ يفيد بأنه تم تشكيل لجنة معاينة علي الطبيعة تبين له أن المب      راد ترميم ي الم ن

و         ذراء ه يدة الع ة الس ه آنيس ي ان ب عل ه بالطل وه عن وث  :" والمن ة البليم جمعي
م انتهي            "... االنجيلية ه ث ه وجيران د ملكيت وأسهب رد المحافظ في وصف المبني وتحدي

ة    ية التالي ة بالتوص ت الكهن أة أذهل ي مفاج رد عل ري"ال ة  ...وت ي الجمعي ة أن مبن اللجن
 "حتاج ألي ترميم ويلزم تخفيف األحمال علي الجمعيةبالدور األرضي ال ي

ي  افظ  13/5/1999وف يد المح ا أخر للس دموا طلب رة أخري ليق ة م ة الكنيس اد آهن م ع
ي الكنيسة                      ي مبن ر عل ا تعث ره أخرى لعله ة م ة للمعاين ادة تشكيل لجن ه بإع يلتمسون في

 !!!المطلوب ترميمه
ي    اريخ ف ك الت ذ ذل ة من ذه القري ل ه زال أه ةوال ي ار اللجن م  ,  انتظ ل ت ون ه وال يعرف

ة أم ال؟               رة ثاني ي أخر م ة مبن ا بمعاين ي      ..تشكيلها وأتمت عمله ون عل ا يعرف ط آل م فق
 170وجه اليقين أنها لم تذهب إلي آنيستهم حتى أالن

يوط *  ة أس دفا محافظ ز ص اس مرآ ة أوالد الي دان بقري ا المعم ار يوحن ة م آنيس
 م21/6/1999

 -:م ونصه آاألتي1999 لسنة 1605يوط القرار رقم أصدر السيد محافظ أس 
انون      - ة بق يس الجمهوري رار رئ ي ق د اإلطالع عل نة 43بع انون  1979 لس  بإصدار ق

 .نظام اإلدارة المحلية والقوانين المعدلة والئحته التنفيذية
ايوني الصادر سنة             - الخط الهم ة       1856وعلي الفرمان العالي ب  بشأن القواعد المنظم

 .ادة غير المسلمينلدور عب
م   - انون رق ي الق نة 15 وعل ان     1927 لس ة باألدي ائل الخاص لطة بالمس يم الس م بتنظ

 .المسموح بها في البالد 
م       - انون رق وانين         1976 لسنة    106 وعلي الق اء والق ال البن ه وتنظيم أعم م بشان توجي

 .ألمعدله له والئحته التنفيذية
م  - ة رق يس الجمهوري رار رئ ي ق ن13 وعل ي  1998ة  لس ل ف افظين آ ويض المح  بتف

 .نطاق محافظته بالترخيص للطوائف الدينية بتدعيم الكنائس وترميمها
م     - يوط رق ه بأس ن ألدول ث ام اب مباح ي آت ي 3709وعل ان 21/6/1999 ف ي ش م ف

اس       ة أوالد الي دان بناحي ا ا لمعم ار يوحن ة م ات بكنيس راء الترميم ي أج ة عل موافق
 :مرآز صدفا فقرر

رخص لكن أجراء بعض  ي ز صدفا ب اس مرآ ة أوالد الي دان بقري ا المعم ار يوحن ة م يس
 :األعمال الترميم والتدعيم بالكنيسة وهي علي وجه التحديد آما يلي
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دعيم بعض الحوائط                    -1 ة االسمنت والرمل وت الطوب األحمر ومون ترميم الحوائط ب
 .بأعمدة خرسانية

 .عمل قميص من الخرسانة المسلحة لألعمدة الداخلية-2
 .تغير األسقف الخشبية القديمة بأخرى جديدة -3
 .ترميم السلم ودورات المياه وعمل صيانة الالزمة ألعمال الكهرباء -4
 . األبواب الحديدية بدال من األبواب الخشبية المتهالكةترآيب -5
 .تغير األبواب الخشبية الداخلية والشبابيك -6
 .أعمال التبييض والمحارة الالزمة والدهان لجميع أجزاء مبني الكنيسة -7
 .ترآيب بالط موازييك لألرضيات -8

ذي    وبالرغم من أن قرار المحافظ السابق ذآر آل القوانين بما فيه ا            لخط الهمايوني ال
اء احتاللهم مصر            انيين أثن م           –أصدره الغزاة العثم رار رق الرغم من ذآر الق  13وب

نة  م 1988لس ة رق يس الجمهوري را رئ ي بق انون الغ ك الق ي 453م وذل  ف
ة          28/12/1999 رار      –م الذي أحال التدعيم ألي المجالس المحلي الرغم من أن الق  وب

لرغم من أن القرار سرد بالتفصيل جميع األعمال        وبا, استند ألي موافقة جهات األمن    
دخل مرآز                       ى ت رار حت ذ الق المطلوبة أال انه بمجرد أن شرع شعب الكنيسة في تنفي

 .شرطة صدفا وقام بإيقاف أعمال البناء والترميم

دنهور*  ة س ال بناحي الك غبري ذراء والم ة الع ا -آنيس ز بنه ة  -مرآ ه القليوبي محافظ
28/3/2000 

ذ سبعين              مبني الكنيس  ة حوائط من الطوب اللبن وسقفه من الصاج بنيت هذه الكنيسة من
ة                         دة الطويل ذه الم ذه الكنيسة ه ذا الحال في ه اط يباشرون صالتهم به عاما وظل األقب

ود             ,لفقرهم الشديد  وترآت العوامل الجوية الزالزل التي هاجمت مصر طوال سبعة عق
 . أثارا من تشققات وأوشك السقف علي االنهيار

م آتب نيافة األنبا مكسيموس أسقف بنها وقويسنا طلبا ألي المستشار       28/3/2000وفي  
الة          ي الرس ب ف ة وطل ي الكنيس ة مبن ه حال رض في ة ع افظ القليوبي ين مح دلي حس ع
ي                          ي أخر عل ة مبن ي أقام ة عل ي الموافق ي عالوة عل دعيم المبن د وت ي تجدي الموافقة عل

ة يض   ة للكنيس احة األرض المملوآ اقي مس ا   ب لة به دمات المتص ن الخ ر م م الكثي
ا    املين فيه ارة      "وبالع اريخ بعب ي ذات الت ب ف ير بالطل م التاش ومات   "وت ب الرس تطل
  ."الخاصة وتفحص

ئون   ي إدارة الش ة أل تندات الملكي ع مس ديمها م ة وتق ومات المطلوب ز الرس م تجهي ت
ة شهر ونصف دون أي            16/5/2000القانونية بالمحافظة في      اك قراب دم    وظلت هن  تق

ي السيد                 ة أل في مسار األوراق األمر الذي دفع نيافة األنبا مكسيموس آلي معاودة الكتاب
ي  افظ ف ي    3/7/2000المح اء مبن ة وبن رميم الكنيس ان ت ابق بش ه الس ررا طلب  مك

 .الخدمات
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م     راره رق افظ ق ك أصدر المح ر ذل ي اث نة 1371وعل ي 2000 لس  م 11/7/2000 ف

ا تضم في عضويتها                 بتشكيل لجنة من اإلدارة    دير األمالك والمساحة آم  الهندسية وم
ة          ة الكنيس ند ملكي ق س ولي تحقي ة لتت ن الكنيس دوبا ع اف ومن ة األوق ن هيئ دوبا ع من

أن  ذا الش ر به ديم تقرق ألرض وتق هادات  ...ل ارير والش ة األوراق والتق تمرت رحل واس
وب     3/1/2001حتى جاءت النهاية السعيدة في       رخيص المطل م   - بصدور الت  لسنة   4رق

اد       -2000 م اعتم ة ادوار وت ن أربع ون م دمات مك ي الخ اء مبن ي بن ة عل بالموافق
 .م10/1/2001لي حسين محافظ القليوبية في دالترخيص من المستشار ع

ال اإلنشاءات للمشروع                   دء أعم م ب وتم تعاقد الكنيسة مع الشرآة التي ستقوم بالتنفيذ وت
ه ومل لبثت        رخيص ب دأت في    الجديد الذي تم الت ال إن ب ي أن  – 19/1/2001األعم إل

ذ   اف التنفي ي إيق املين عل رت الع ن  وأجب وات األم وجئ بق ن   ..ف ئولين ع رع المس وه
ع                      م اتخذوا جمي ا يثبت أنه م بم رخيص له ذي أصدر الت الكنيسة يستنجدون بالمحافظ ال

م           ,وهناك تلقوا صدمة أذهلتهم     ..خطوات المشروع  رار المحافظ رق وا بصدور ق إذ علم
نة 163 اريخ 2001 لس رخيص  1/2/2001 بت ي صدور الت ا عل رين يوم د عش  أي بع

 !!!أما عن سبب إلغاء الترخيص فال يوجد سبب, إلغاء الترخيص وآان شيئا لم يكن
اء     بب الغ ن س افظ ع ن المح رون م ة يستفس ي ادارة الكنيس ائمون عل ذهب الق ف

ي طلب      "االلغاء  لمح المحافظ الي ان     أوبعد مناقشات ومحاورات    ,الترخيص تم بناء عل
 .171وقد خاطب االمن في ذلك الشان وزارة الحكم المحلي "االمن

 م12/3/2001 محافظة الشرقية –الكنيسة االنجيلية بأبو حماد * 
ارة عن آنيسة                    ابقين الطابق األول عب الكنيسة اإلنجيلية عبارة عن مبني متكون من ط

ة ونظرا ل اني سكن راعي الكنيس د سقط جزء من السقف والطابق الث ي فق دم المبن تق
ة               الخشبي لسكن الراعي وبقي جزء واقفا في حالة آيلة للسقوط فتقدمت الكنيسة اإلنجيلي
ي                   ة هندسية أشارت إل بطلب معاينة الوضع إلي مجلس المدينة أبو حماد الذي أوفد لجن

ور    ي الف كن عل الء الس م    , إخ رميم رق رار ت درت ق نة 108وأص ي  2000 لس  ف
ار           :" ينص علي  12/12/2000 ضرورة إزالة الجزء المتبقي من السقف الخشبي المنه

ه دال من لحة ب انة المس ذي  "وصب سقف من الخرس وم ال ي نفس الي وقامت الكنيسة ف
ع    رميم م رار الت ة وق ر اإلزال اد أم و حم ز شرطة أب ليم مرآ رميم بتس رار الت أصدر ق

رميم م              رارات الت ة بجعل ق يس الجمهوري رار رئ ات   صورة من ق ن اختصاص المحلي
 .وذلك تخوفا من إن تتذرع الشرطة بعدم صدور قرار من المحافظ

دء                     دم ب ة بع ي إدارة الكنيسة اإلنجيلي ائمين عل قام مرآز شرطة أبو حماد بالتنبيه على ق
ذلك         ه            !!!العمل إال بعد أن تصرح لهم الشرطة ب ا هو علي رك المسيحيين الوضع آم وت

ان         لمدة ثالثة اشهر بالرغم من أن      الترميم آ م ب  نص القرار السابق صدوره بالسماح له
 .قد حدد مهلة أسبوعين إلتمام أعمال الترميم
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ن السقف فقام المسئولون عن إدارة الكنيسة         م انهار جزء أخر م    12/3/2001وفي يوم   
داعي األمر      ,بترتيب رفع ألنقاض   اد بت و حم فهرعوا مرة أخري إلبالغ قسم الشرطة أب

ان      ,مشيرين ألي قرار السابق صدوره بالسماح لهم بالترميم        فإذا بالسيد المأمور يبلغهم ب
اريخ        ة بت ر الداخلي ي   م بضرورة ا 12/2/2001لدية تعليمات من لسيد وزي لحصول عل
رميم  راء الت ل أج ة قب ة وزارة الداخلي ع  ,موافق ي رف ار ف ل ج م أن العم دما عل وعن

اض وة    ... األنق ت الق ث قام أمور حي ب الم ادة نائ ز بقي ن المرآ وة م ل ق تفض وأرس ان
 .172البوليسية بالقبض علي العمال وبعض المسئولين في مشهد غير ادمي بالمرة

 م12/6/2001خيرية محافظة القليوبية آنيسة مار جرجس بسندبيس مرآز ال* 

آانت تمتلك مبني الخدمات مكونا من دور ارضي وثالثة ادوار علوية تضم مختلف      و  
م    رخيص رق ام بموجب الت ي مق ة والمبن دمات الكنيس نة 36خ ن 2001 لس د م  ومعتم

ي   افظ ف يد المح ة    12/6/2001الس دمات لمواجه ي الخ ة مبن ة لتعلي ت الكنيس م احتاج
اء مت افظ       األعب يد مح ي الس ب أل دمت بطل عبها فتق رة لش داد الكبي ة واإلع دة للخدم زاي

افيين    ن أض ي دوري ة المبن ي تعلي ة عل ة للموافق دور  (القليوبي وق ال امس ف ع والخ الراب
م                  ) األرضي ة رق رخيص التعلي ة ت ة المحافظ اصد مجلس المدين  لسنة   56ولدي موافق

 .م23/6/2002 والذي اعتمده المحافظ في 18/6/2002 في 2002
ة         ي المنطق رطة ف ز الش ام مرآ دورين ق اء ال ة بن ل بداي رخيص وقب دور الت د ص وبع
ي     وح لمبن رخيص الممن ذ الت ي تنفي دم الشروع ف باستدعاء راعي الكنيسة وأخطره بع

ببا           !!!الخدمات أال بعد التصريح له من جانب األمن        اهن الكنيسة أن يعرف س حاول آ
ة           لذلك دون جدوى آما حاول أن يذآر       اء وأن  المسئولين انه يحمل ترخيصا رسميا بالبن

ة                اء وعلي ا بالبن ا تلقائي ه حق رخيص ال يعطي رد أن صدور الت ال يخالف القانون فجاء ال
ه سال سؤال                ,انتظار تصريح  ا ان م منه وآان نصيبه نظرات ساخرة وأخري غاضبة فه

 .ليست له إجابة منطقية
نهم االنتظار ريثما يصدر تصريح األمن  عاد الراعي لرعيته من شعب الكنيسة طالبا م     

رخيص رسمي من السلطات                  :وعندما سأله الشعب    دينا ت اذا تصريح األمن ونحن ل لم
ة؟ ة المحلي تطع اإلجاب م يس اء   ....ل رخيص بالبن ه تصريح وت و علي ا ه ر آم وظل األم

 . 173ينتظر سماح االمن بالنسبة لمبني الخدمات
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 م2001 مايو 26بني سويف  -مبني آنيسة السيدة العذرا بكفر درويش بالفشن* 
ة سقف خشبي ويخدم       م وهو مبني    1971اقيم مبني هذه الكنيسة سنة       من الطوب يغطي

وبعد مرور ثالثين .. التي ال يوجد بها أي آنيسة اخري  جميع االسر المسيحية في البلدة    
ي ادارة                 دم المسئولون عل سنة من عمر المبني ظهرت تشققات وتاآل سقفه الخشبي فتق
انة                       ي احالل سقف من الخرس ة عل ي سويف للموافق الكنيسة بطلب الي مديرية امن بن

رقم          ,من السقف الخشبي   المسلحة بدل  ة ب  في  1870وصدرت موافقة مباحث امن الدول
م علي بناء السقف الخرساني المطلوب علي أن يتم التنفيذ تحت أشراف            18/11/2000

 .أجهزة المحافظة
واجتمع أهل البلدة للتناقش في هذا األمر فيما بينهم واتفقوا علي إرجاء تنفيذ الخرساني               

رخيص           ألنهم فضلوا ت   دون ت ة ب ين وضع الكنيسة المبني ة      ,قن األوراق المطلوب دموا ب فتق
ايو    20 في    142 والرسومات إلصدار قرار جمهوري بالترخيص رقم       ينص   2001 م

ة        " :علي اآلتي  ر   يرخص لطائفة األقباط األرثوذآس بكنيسة السيدة العذراء الكائن بكف
 "مرفقمحافظة بني سويف وذلك طبقا للرسم ال/مرآز الفشن,درويش

تهم           دة منع دوا ان بساطة مسيحيو البل ه ولكن يب وبدا العمل في تنفيذ المبني المرخص ب
ا                  ة به ارة الملحق , أن يكتشفوا إن المشكلة الكبرى هي تنفيذ القبة التي تعلو الكنيسة والمن

ع حيث قامت   ي الموق ن عل وات األم ل بانقضاض المباحث وق اء العم وا أثن د فوجئ فق
ال ي العم القبض عل ي   ب ع أل اد الجمي ال واقتي اف األعم ة وإيق تدعاء راعي الكنيس  واس

د امضوا           10مرآز الشرطة حيث ترآوا منتظرين لمدة        ة وق ه تهم  ساعات بدوت توجي
د       د والتهدي م  ,هذه المدة في سماع سخرية من آان في قسم الشرطة واالستهزاء والوعي ث

 !!!فتم عرضهم علي النيابة ثم علي مباحث امن الدولة ببني سوي
اموا      ,فأسرعوا بتقديم القرار الجمهوري الصادر بترخيص الكنيسة       وزيادة في الحيطة ق

ة           از مباحث امن الدول ة جه ي               , بتقديم موافق اإلطالع عل أ ب م يعب دا ل الهم أن أح ولكن ه
ة  رخيص الكنيس وري الصادر بت رار الجمه ي  ,الق ه الت ة ب ومات المرفق ي الرس وال عل

ارة           تثبت حق الكنيسة في استكمال       ة والمن ه القب ه وفي ي المرخص ل رار    ,المبن وصدر ق
ي صدرت             ة الت ة مباحث امن الدول النيابة بإيقاف جميع األعمال بحجة مخالفتها لموافق

اني محل   ي أحالل سقف خرس وري واقتصرت عل رار الجمه ي الق ابقة عل قفس   الس
 !!الخشبي

ال م بتوقيف األعم رار غاش ة ضحية لق د الكنيس ي أق,وأالن ترق ة ال ولعل ول أن الكنيس
ا      د بجواره رار   ...ترقد وحدها ضحية لقرار اإليقاف بل هناك ضحية أخري ترق ا الق أنه

دو   والذي رأيناه مشلوال أمام     2001 مايو   20 المؤرخ في    142الجمهوري رقم    وة تب -ق
 . اعلي واقوي منه- لألسف

بهة  ي أي ش ين أوراق القضية وتبق د ب دتها ترق ي وج ة الت أة المذهل دي والمفاج  جهل ل
رار                      ه بق ه وتمسكت عوضا عن ذي تجاهلت رار الجمهوري ال ة بفحوى ق الجهات األمني

ة     رقم          ..سابق لمباحث امن الدول ة ب ر الداخلي فهي خطاب صادر من مكتب السيد وزي
ي 26676 ايو 26 ف ول    2001 م ويف يق ي س ن بن دير ام واء م يد الل ي الس  أل
 قرار رئيس الجمهوريةأتشرف بأن أرسل لسيادتكم رفق هذه صورة ل:"نصه
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يدة              2001 لسنة   142 رقم   وذآس بكنيسة الس اط األرث ة األقب رخيص لطائف  المتضمن ت
ويف    ي س ة بن ش بمحافظ ر دروي ة بكف ذراء الكائن العرض  الع وزير  وب يد ال ار الس أش

واء               بأخطار آل من     ة والسيد الل السيد اللواء مساعد أول الوزير لقطاع الشئون القانوني
ي    ن بن دير ام ويفم يادتهم       - س ن س ل م ار آ م أخط د ت النظر وق ل ب اء التفض  - رج

 .لواء مدير اإلدارة العامة للمكتب الفني:توقيع
م    ة له زة تابع د أجه ك توج ن ذل الرغم م وري وب القرار الجمه ون ب ؤالء يعلم ل ه اذا آ
ة      نعم بالحماي ذه وت ل تنفي وري وتعرق رار الجمه ن الق ر ع تطاعت أن تغمض النظ اس

 .174عن أي مراجعة أو حسابواألمان بعيدا 
الق   *  د الخ ارع عب ا ش وري لبنائه رار جمه اج لق ام وتحت ه ع ا مائ ة عمره ة إنجيلي آنيس

 .م 2002فبراير  –أسيوط  -ثروت
روت بأسيوط                د الخالق ث ا بشارع عب ائن مقره ين الك تقدم شعب آنيسة األخوة اإلنجيلي

اء         ألي المسئولين بالحكومة   ادة بن دمها        المصرية بطلب هدم وإع ك نظرا لق الكنيسة وذل
س       ن خم ر م راءات أآث ك اإلج تمرت تل لين واس ي المص قوطها عل ية س ديد وخش الش

م    افظ رق رار المح ي أن أصدر ق نوات أل نة 252س اء  2001 لس ادة بن  بالتصريح بإع
ك في                   ان ذل ا وآ دمها طبع آنيسة األخوة وعندما شرع مسئولي الكنيسة في البناء بعد ه

ر  وا 2002فبرتي راخيص بحجة ان  فوجئ اء الت افظ اسيوط بالغ رار من مح بصدور ق
أة                    أن الكنيسة منش ا ب ايوني علم الكنيسة لم تحصل علي قرار جمهوري نفاذا للخط الهم

رار   1970 لسنة   16منذ أآثر من مائه عام وسيق ان صدر لها قرار جمهوري رقم               وق
م         ا رق ادة بنائه ا شعب الكنيسة بق          1989 سنة    240اخر باع م يعب ا      ول رار المحافظ ظن

اموا                        ة فق اه الدول ر عن اتج منهم انه مجرد روتين من بعض صغار الموظفين وال يعب
ات لكل من ا دة برقي دآتور بارسال ع ارك وال د حسني مب رئيس محم ا عزمي زل آري

ارك                     رئيس ال مب رئيس للمعلومات والسيد جم ار مستشار ال ديوان والسيد أسامه ألب ال
 .175 الوطني أال أن أحدا لم يتحركرئيس لجنة السياسات بالحزب

بات وحضانة   *  ة للمناس ة قليوبي ه للخانك مل دار تابع ز يش ة مرآ ن ال يصرح بإقام األم
بين       ة ش دة مطراني رب العباي ة ع فر ناحي ل األص ة الجب ي بمنطق ل المهن ز تأهي ومرآ

اريخ   اطر بت مل دار      8/9/2002القن ز يش ة مرآ ررت أقام اطر ق بين القن ة ش مطراني
ب ة        للمناس ة للمطراني ي ارض مملوآ ك عل ي وذل ل المهن ز للتأهي انة ومرآ ات وحض

دة           ة عرب العباي ل األصفر ناحي ع            -بمنطقة الجب ي جمي ات أل ة طلب دمت المطراني د ق وق
دموا في             ة المشروع وتق ي أقام وافقتهم عل ي م ة وحصلت عل الجهات المختصة المعني

فلجأوا ألي السيد المحافظ  ,م ألي األجهزة األمنية فلم يحصلوا علي رد منه  22/2/2001
ه أي                 11/6/2001الذي وافق في     رخيص ل ة بإصدار ت ة الخانك ام مجلس مدين  علي قي

 .أن المحافظ وافق مرتين علي هذا المشروع الذي يخدم الوطن
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ة جهات األمن وأحال                 و بدال من أن ينفذ المجلس تأشيرة المحافظ طلب المجلس موافق
ذي ال         زم الصمت الرهيب       الموضوع علي األمن مرة أخري ال د رفض المشروع      ,ت فق

 ..بدون إبداء األسباب
ي  رد  12/1/2003وف م ي ذي ل ة ال ر الداخلي يد وزي ي الس ة بشكوى أل دمت المطراني  تق

وتقدم المسئولون عن المشروع بشكوى إلي السيد رئيس الجمهورية فتحرك الموضوع           
ة من       مرة ثانية وبدا برحلة أخري في الدائرة المغلقة مرة ثانية وق           ا المألوف طعت رحلته

ادة البحث     ولي أع ذي ت ة ال رطة الخانك ز ش ي مرآ ى وصلت أل ا حت تويات العلي المس
ي   ر ف ع تقري ول 15/9/2003والتقصي ورف ة يق ن القليوبي ة ام د أن ".. مديري ا نفي آم

ا  ة ديني ة هادئ رياقوس منطق فر وس ل األص دة والجب رب العباي ة ع د , منطق وال توج
لمين و ين المس ات ب وة  خالف ة لألخ دمات للمنطق ي خ د مبن ه ال يوج يحيين وان المس

افة        ,المسيحيين ي مس ع عل ة يق رات  5وإنما اقرب مرآز خدم و مت ة    " آلي ونحن في نهاي
 .م2004/شهر يناير 

ة                    *  بلنجه بالقليوبي ة ش ذراء بقري يدة الع رميم آنيسة الس رفض ت ة ي بتمبر   10أمن الدول  س
 م2003

رم     اف ت رارا بإيق بلنجه       أمن الدولة أصدر ق ة ش ذراء بقري يدة الع يم وإصالح آنيسة الس
وهذه الكنيسة متهدمة وعلي وشك االنهيار،وفي حالة سيئة تهدد سالمة سكان           ,بالقليوبية
 .وال يمكن لألقباط بالطبع أن يصلحوا الكنيسة أال بعد موافقة السلطات.المنطقة

ي ت   ة عل رار بالموافق ي ق ا من الحصول عل رميم الكنيسة تمكن شعب الكنيسة ولجنته
والمكونة من مهندسين     -،حيث قررت لجنة مجلس مدينة شبلنجة     2003وذلك في يونية    

ا                  -متخصصين ار نظرا لم ر السقف المنه  ضرورة أنشاء أعمدة إضافية للكنيسة وتغيي
 .تشكله من خطر علي حياة سكان وجيران المنطقة

دولة والسلطة وصدر األمر    هنا تدخل امن ال ,وحينما بدا األقباط الترميم وبناء األعمدة      
 . سبتمبر ولآلن لم يتمكن األقباط من أصالح آنيستهم10بإيقاف اإلصالح في 

أة    75آنيسة آف العصارة تطالب أجهزة الحكم بأمر ملكي صدر منذ           *    سنة مرآز المنش
 م20/10/2004محافظة سوهاج بتاريخ  -

ة  قامت الوحدة الهندسية بتحرير محضر للمعاينة وتسجيل آل ما         يلزم عمله قبل الموافق
في البدء بعمليات الترميم وقد حررت اإلدارة الهندسية محضر معاينة موجه ألي السيد             

 م15/5/2004العميد مأمور مرآز شرطة المنشاة وحدة المباحث التاريخية بتاريخ 
 حالة الكنيسة

ة ومساحتها             - ة الحوائط الحامل ة بطريق ي    195.50الكنيسة مبني ا عل ر مربع ة   مت قطع
 . متر مربع80,406ارض مساحتها 

وائط        - ي الح روخ ف د ش ين وتوج ة عج ر ومون الطوب األحم ة ب ة مبني اني الكنيس مب
 .واألآتاف الداخلية وآذلك بحوائط الهياآل والواجهات الخارجية

ابقين        - ارة عن القاعة الرئيسية والهياآل              .. الكنيسة مكونة من ط دور األرضي عب ال
زء م دور األول ج د وال بية والجري واح الخش ن األل قف م قوفة والس الة مس ة ص ن
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اني     ن المب ود م ي عق ة عل ورة      ,المحمول ل بص قف متآآ روخ والس ا ش ود به والعق
 .ملحوظة

بية                        - ى عروق خش ة عجين ومحمل عل اني الطوب االحمر ومون سلم الكنيسة من مب
 .وهو متهالك بدرجة ظاهرة

ارة - اب الهيكل و المن ية و قب ة الرئيس ة  القب ر و مون ة من الطوب االحم ا مبني جميعه
 .العجين و تنتشر بها شروخ مماثلة

 احتياجات الكنيسة -
 .ترميم وتدعيم الهياآل الخارجية والمنارة والقباب -1
انية                -2 دة خرس اة زرع اعم انية مع مراع تغييراالسقف الخشبية المتاآلة باخرى خرس

 . تستطيع تحمله الطوب الحالية ال لتحمل السقف الجديد الن حوائط
 .تغيير شبكة الكهرباء بالكامل - 3
 .شبكات توصيل التغذية والصرف واالجهزة الصحية,ترميم دورات المياه  - 4
 .تغيير االبواب والشبابيك - 5
 .تغيير بالط االرضيات - 6
 .بياض ودهان شامل لكنيسة من الداخل والخارج - 7

ا   ة ان تصدر ترخيص دارة المحلي ى ال ان عل ر   وآ رقم االم رف ب ى تع الترميم وه  ب
م    الملكي اال انها قالت في خطاب رسمي           اريخ    710رق  م صادر    2004\10\20 بت
اهن              ى االب الك ا في الوحدة         .. من الوحدة المحلية ال ة   نرجو سرعة موافاتن المحلي

 م بالموافقة على انشاء الكنيسة  1928 لسنة 24ومعكم صورة من االمر الملكي رقم    
 .بناء الكنيسة وحتى ال تتعطل اعمال الترميم اآثر من ذلك حقق شرعيةحتى تت!! 

را        *  ا        رآنيسة اثرية اسمها االم دوالجي تحتاج الى ق نا      - جمهوري لترميمه  - مرآز اس
 . م2006\1\19بتاريخ ) على التصاريح الرسمية حتى بعد حصولها(اسوان 

ت من        ة اقيم ة آنيس ا االربع ي واوالده ة االم دوالج ع  آنيس رن الراب ذ الق
الكنيسة حصلت على قرارين احداحهما     , والمسئولون يرفضون حتى ترميمها   ,الميالدي

الترميم        ا بحجج             ,بالهدم والبناء واالخر ب تم تجاهله ة ي رارات الجمهوري ى االن الق وحت
 .واهية

نة    وآانت الكنيسة  رار جمهوري س ا ق د صدر له اء اال ان  1973ق ادة البن دم واع  باله
ادةاالدارة ا ية بالمحافظة بقي اري  لهندس د الب راهيم حسن عب ا -اب ان - بالمعاش حالي  آ

الترميم                  رة اخرى ب رار جمهوري م ام     يتعمد عرقلة بناء الكنيسة الى ان صدر ق في ع
 . م1983

 

رن     ى الق ا ال ع تاريخه ي يرج ة الت ائس االثري دم الكن ن اق ة م ن ان الكنيس رغم م ى ال وعل
ة        ء االشخاص الرابع الميالدي اال ان هؤال     وا اوراق بملكي قامو باستغالل تلك النقطة وطلب

ة  د ملكي ى عق ي الحصول عل ديدة ف ة الش ن الصعوبة االداري الرغم م ذه االرض ب ل  ه ناق
ه                م الحصول علي ه ت ه   ,للتكليف اي عقد مثبت ومسجل في الشهر العقاري اال ان د تقديم وبع
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لترميم الى ان تم انهيار الدور الثاني طريق البناء او ا  قاموا بوضع المزيد من العراقيل في     
 .من الكنيسة باآمله من الناحية البحرية

ام    -االنبا يؤانس   (فقامت القيادات الكنسية     ة للسماح          )  االسقف الع ى الداخلي ديم طلب ال بتق
ادة    ه في الحصول         بترميم الكنيسة الى ان يبت في اع يعها وبالفعل نجح نيافت ا وتوس بنائه

ادة  رار باع ى ق احة عل ى مس ة عل اء الكنيس احة االضافية1200بن ر وهي المس ي   مت الت
اه                        ا من قاعات ومرافق مي . نجحت الكنيسة في ضمها من اجل انشاء االكنيسة وملحقاته

اء      ولكن عند التنفيذ صدرت اوامر اخرى       دم البن م يصدر           ! ! ! بع رار ل ذا الق الوا ان ه وق
 ! ! !.من االساس 

اريخ     رد اما عن التطورات فقد جاء     ة       2006\1\19 المحافظ بت  العطاء التوسعات الالزم
ولكن لالسف  ). مساحات الملحقات+ مساحة الكنيسة ( للكنيسة بحيث تشمل المساحة الكلية    

المرة هو تعنت    وآان السبب في التعطيل هذه   . ومنذ صدور الرد لم تستطع الكنيسة التنفيذ      
رار        رار واص ذ الق ي تنفي ي ف ن النخيل د حس دس احم ر    المهن ات غي ض الطلب ى بع ه عل

 .وجاري تباحث االمر مع المحافظ, المنطقية
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 الفصل الثالث 
 احداث االسلمة واضطهاد المتنصرين

 انتهاك الحرية الدينية
 

ى بعض المسيحي             ارس عل ة تم ا بالترغيب    ,ن لتحويلهم لالسالم      يهناك ضغوط منظم ام
د        أو) الخ.., وظيفة  , مال  (المادى    باالرهاب عن طريق استعمال المخدرات وبعد أن تفق

 .وعيها يصورونها عارية ويأخذون توقيعها على اوراق تدينها ويهددونها بقتل اهلها 
 االسلمة ودور الدولة

م        , تسهل الدولة رسميا عمليات االسلمة من خالل القوانين          دوري رق اب ال  40مثل الكت
ة  ذي اصدرته وزارة الداخلي ري ال ة مص( س ئون -لحة االدارة العام ج والش  ادارة الح

ة اريخ ) الديني ي     1969\12\6بت ديالت الت ض التع منة بع ن متض ديريات االم ى م   ال
ادخلت على االجراءات االدارية بشان تنظيم القواعد التي تتبع في طلبات اعتناق الدين             

ع        135االسالمي وشملها تعديل على المادة       ه ال يمن ق ان  الصغر من     من تعليمات التوثي
 . سنة 18قبوله اذا آان الطالب ال يقل عن ستة عشر سنة وقد رفع الى 

 مستويات االنتهاك
اط قصرا      ,يمكن تقسيم انهاك الحرية الى قسمين رئسيين         لمة االقب وق    , هما اس اك حق وانته

 .المتنصرين
   اسلمة االقباط قصرا:اوال

لمتها قصرا س   االت تمت اس اذج لح رد نم ا مج ذآره هن ا ن ر م ق التغري ن طري واء ع
ن القاصرات( بالضحية  م الضحايا م دني  )معظ اب الب د واالره ق التهدي او عن طري
 .والنفسي

 1995 اسيوط فبراير 180امل فوزي, صبورة زآي* 
اس   , سنة   15صبورة زآي    وزي متي ا في     19 - امل ف م اختطافهم  1995\2\13 سنة ت

رطة   ز الش ى مرآ ا ال ب ذويهم ا ذه ه ولم دات ب ن  , المتواج ة والسب م وا باالهان قوبل
ا             ابلتهم بهم ا االسالم ورفض مق ين اعتنقت رهم ان البنت ذي اخب دما   ولكن , المامور ال عن

ى      ال الضابط عل ا انه ا وهن وع معهم ا الرج ا وطلبت ا بهم ديهما تعلقت ان وال رات الفتات
ين            البنتين  بالسباب وهو يصرخ هو      اء امر البنت  ,الموضوع لعب عيال؟  وتم طرد اولي

ين مع                 دتي البنت ى وال م القبض عل م       وعندما طلبوا العرض على النيابة ت ستة من ذويه
ة          يدة الخاطف اتين او الس رض للفت دم التع د بع ع تعه ى توقي روا عل تمروا . واجب واس

نهم      1995\2\16حتى   محجوزين بقسم الشرطة   ام          , ثم افرج ع وم ق وفي فجر نفس الي
دتي الفت تدعاء آل من وال م الشرطة باس ثقس ا حي ام ضابط المباحث  اتين واخوتهم ق

ة بالقوصية         ى مباحث امن الدول الهم ال اك استدعائهم     , بتعذيبهم ثم ارس وا هن حيث طلب
 .1995\2\21مساء الثالثاء  وتم االفراج عنهم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .نطونيوس االنطونىوطنية الكنيسة القبطية للقمص ا) 180(
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 1995 مارس - 181حنان يوسف رزق الدقهلية* 
ران المسلمين       ) سنة  14(في مرآز بلقاس بحافظة الدقهلية اختطفت حنان         ل الجي من قب

ثم عاد  , الجبارها على االسالم وقام مامور القسم بطرد والدها والكاهن الذي ذهب معه           
ى  واستدعى الرجل وزوجته وامر العساآر بضربهم        ى المستشفى         حت  نقلت الزوجة ال

ي رفضت ال          , ة الت ى النياب اة قاصر      وتم عرض االمر عل ى اسالم فت  ولكن .تصديق عل
 !المامور امر بتسليم الفتاة الى مختطفيها المسلمين

 1996يناير  - 182ندى نصحي باسيلي القليوبية* 
يم   تيت والمق ايز ابوس مير ف د س ام محم ارع الفيش60ق م ش تم قس ة رس برا اوي عزب  ش

ة  اف   -الخيم ة باختط ة القليوبي يلي    محافظ حي باس دى نص اني   (ن ذة بالصف الث تلمي
ات   ة للبن ة الثانوي يم التجاري ة بهت اري بمدرس وهاج   )التج ى س ا ال افر به عيد (وس بص

ة بالشيخ مرزوق    ) مصر ا  -حيث تم تزوير بياناتها على اساس انها مولودة ومقيم  البلين
وهاج المها بمكت    س هار اس م اش م    وت ت رق وهاج تح ق س اريخ 1996 م17ب توثي  بت

برا            مخالفة للحقيقة حيث ان الثابت من شهادة        1996\1\23 د ش ا من موالي ا انه ميالده
 .الخيمة محافظة القليوبية 

 1996 يناير - 183ليديا عاطف عطا* 
د        ذة بمدرسة العطار        1976\11\6ليديا عاطف عطا من موالي برا  – تلمي ا   184ش  خطفه

ا           1997\1\15وفي يوم   , لمدرسة  مدرس بذات ا   ا شهادة باعتناقه ام االزهر باعطائه ق
ي        1996\1\19الدين االسالمي وفي       قام الماذون الشرعي بشبرا باصدار الخطاب االت

ا  ي ان برا   ) ع.ع(بمعرفت ة ش ل نياب يد وآي ر الس ى ام اء عل برا وبن اذون خلوصي بش م
) ع.و(راف وبمعرفة السيد  النقيب وباش وباستدعاء السيد المقدم نائب مامور قسم شبرا

ران السيد          1996\1\19بقسم شبرا تم صباح يوم الجمعة        د ق   الساعة الثامنة صباحا عق
اء                   ذا بن م ه اشرف محمد اسماعيل باالنسة ليديا عاطف عطا وذلك بديوان قسم شبرا وت

 . اداري شبرا 1996 لسنة 6321 على االمر الصادر بالمحضر االداري رقم
 1996يونيو  - القاهرة 185ريس ساويروسمريم مو* 

ا   1996\6\14اختفت مريم موريس ساويروس سليمان في يوم      وبعد البحث عرف انه
ويقطن في مساآن ايديال بالقاهرة فذهب والدها الى         مع شخص يدعى حاتم علي نعمان     

وم      ين            96\6\16مرآز الشرطة ي ه ام ذي ارسل مع المؤآز ال غ الضابط ب شرطة    وابل
الغ في                  لمنزل ح  دها بعمل ب ام وال ا وق ه به اتم  ولم يجد الفتاة عنده وايضا انكر معرفت

اد للقسم      ,حاتم علي نعمان بخطف ابنته      اتهم فيه  96\6\17قسم البساتين يوم     وعندما ع
 .رفض الضابط الذي قابله بعمل اي شيء

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .وطنية الكنيسة القبطية للقمص انطونيوس االنطونى) 181(
 .غرب القاهرة) 182(
 .وطنية الكنيسة القبطية للقمص انطونيوس االنطونى) 183(
 .احدى ضواحى القاهرة) 184(
 . عزت اندراوس–موسوعة تاريخ االقباط ) 185(
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ي  ة    1996\9\15ف ي مدين ة ف اة المخطوف ود الفت دفة بوج ق الص ن طري رف ع  ع
يسبل رقية (ب ة الش مال شرق مصر-محافظ اول)  ش د ح ن  وق ا ولك ا االتصال به اهله

 .فشلت محاولتهم 
ه            1996\9\3في يوم    اس علي  ذهب والدها الى بلبيس وحاول ارجاعها ولكن تجمهر الن

ان       يس               وقاموا باالعتداء على السائق الذي آ ى قسم شرطة بلب يعهم ال م وذهب جم معه
دتها             ولم يترآوا فرصة لهم للحديث     ا منسى ووال دها واخوه   مع الفتاة وقاموا بحجز وال

 .بعدم التعرض لها

 1996 يونيو - حنان صابر فخري* 
د  ن موالي ة 1975\10\17م دائق القب ة بح ة الخاص ة التجاري ة تاقب ة بمدرس  - طالب

روؤف     , القاهرة ى جماعة             قام بخطفها عاطف عبد ال وشهرته عاطف شوبير ينتمي ال
ة          مية تدعى التبليغ والدعوة   من الجماعات االسال   تم عمل محصر تغيب في  قسم الزاوي

راء  ه 2\30الحم ة ورقم دث  2\27 اداري الزاوي ا وتح اة مقابلته ل الفت تطع اه م يس   ول
 .معها احد خدام الكاتدرائية وابلغته بانها مقيدة في حرآاتها وال تعرف ماذا تعمل

 1996 سبتمبر – القاهرة 186مريم روفائيل أمين* 
ي  لم 1/9/1996ف باب المس د الش د( م حرض أح رهيم محم دحت اب ل ) م ريم روفائي م

وجئ بتواطؤ شديد                 .علي اإلسالم   )  سنة 19(أمين   اة للشرطة ف أ شقيق الفت دما لج وعن
ي                الهدف هو عدم تمكينها من التحدث إليهم لخوفهم من اقتناعها والعودة ألي أسرتها الت

رغمة ،ولم يسمح لشقيقها ولألب الكاهن برؤيت  تشك أنها وقعت علي هذه المستندات م  
 .وقام بمنعهم ضابط مباحث يدعي محمد آمال. الفتاة في قسم شرطة بوالق الدآرور

 م1966 نوفمبر - منال ماهر صادق القليوبية* 
ان    عيد مرج ام س دعو عص ام الم نة19(ق ادق  )  س اهر ص ال م اف القاصر من     باختط

د أغسطس       )  سنة 16( وب  بمحافظه               1980من موالي وم مرآز القلي دة آ ة ببل م المقيم
ا من المسيحية                ر دينه ي تغيي ا عل القليوبية وذلك بمعاونة والده بالضغط عليها وإجباره
ة وحرر                وب بالواقع إلي اإلسالم وقد قام عمها ابراهيم صادق بإبالغ مرآز شرطه قلي

 .م 24/11/1996عن ذلك محضر بتاريخ 

 م1997رس ما –ألفت حلمي رزيق أسوان * 
ق في                     التغرير ب ألفت حلمي رزي د ب قام شاب مسلم متزوج أسمه عاطف محمود احم

وان  ه أس و محافظ وم امب هادة     آ ا للش يا وفق ا مريضه نفس تندات بأنه ه مس دها مع ووال
 .الطبية ألصادره من مفتش صحة آوم امبو وهو الدآتور بهجت محمد الهادي

الزو            ا ب تهم أغراه اة ان الم د الفت ذلك محضر             وقال وال د إشهار إسالمها وحرر ب اج بع
اريخ        ة     5/3/1996شرطة بقسم شرطه أسوان بت ة العام ي النياب  وعرضت األوراق عل

و   وم امب ة آ يس نياب د رئ د مقل ر محم وان(فأش ه أس لطات المختصة  ) محافظ أمر الس ب
 .بمساعدة الفتاة القاصر والمريضة علي إشهار إسالمها 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . عزت اندراوس–موسوعة تاريخ االقباط ) 186(
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 2003 يونيو – قنا 187مريم سيرجيوس بساده* 
ي  و تشت    29/6/2003ف ز أب ارة مرآ ة الق ن قري د اهللا م دين عب الء ال د اهللا ع ام عب  ق

، بمساعدة آخرين  محافظة قنا باختطاف الفتاة المسيحية القاصر مريم سيرجيوس بسادة   
 .من أقاربه

ة              د المخطوف ام وال زل الخاطف فق آانت الفتاة تعمل بصيدلية آائنة بالدور األرضي بمن
المرآز            دها ب و تشت فقامت الشرطة باحتجاز وال وفي  ! باالستغاثة بالشرطة لمرآز اب

ة بحجزه أيضا لكي ال                        ة العام ة فقامت النياب ة العام ي النياب م عرضه عل  اليوم التالي ت
 .يقوم بأي أجراء بحث عن ابنته المخطوفة أو شكوى منه

 2003 يونيو -  أسيوط188أنوار صدقي راتب* 
والمقيمة بنزلة مصطفي  )  سنة21( تم اختطاف أنوار صدقي راتب    18/6/2003فجر  

ذين                      ة وال روفين بالقري ل بعض األشخاص  المع روط محافظة أسيوط من قب مرآز دي
وآان آاهن آنيسة األقباط بقرية  أمشول       . 1998يو عام   سبق لهم اختطافها في شهر ما     

ة                   ل الواقع ذآورة قب اة الم بديروط قد ابلغ السلطات األمنية بعلمه بوجود نية لخطف الفت
بثالثة أيام أال أن مباحث امن الدولة احتجزته لمدة خمسه ساعات آاملة مع التنبيه عليه               

د أضاف الشاآ     . بعدم أثاره الموضوع مره أخري        د         وق ه يتعرض وأسرته للتهدي ي بأن
 .باختطاف أطفاله إذا ما واصل اإلبالغ للسلطات المعنية

 2003 سبتمبر - الجيزة -انجي ادوار ناجي * 
لم              27/9/2003في يوم    زل مس اجي في من  اختطفت واغتصبت وسجنت انجي ادوار ن

ا   شارع حسان القاضي  الجيزة وعندما ذهب   -2يدعي عبد الجبار قنديل يسكن في         أبيه
 .وأخوها إلي البوليس ليشتكيا ، رفض قبول الشكوى وقبض عليه وسجنهم

 .م 2003 أآتوبر - القاهرة 189هبه سمير* 
ازي   اروق حج الء ف ام ع لم(ق ين شمس ؛  ) مصري مس رعية بع ة الش عضو بالجمعي

ا   ه المني م نفس جامع م عل ة قس ة الثالث ة اآلداب الفرق ة بكلي مير الطالب ة س باختطاف هب
ون    , ) صعيد مصر (ن في مدينة سلموط التابعة لمحافظة المنيا    وتسك دد المختطف د ه وق

اة        ة قامت باختطاف     .عائلة الفتاة في حالة إبالغهم الشرطة باالنتقام من الفت ذه الجمعي ه
 . شهور تحت سمع وبصر الشرطة المصرية8 فتاه مسيحية خالل 16
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 م2004 يناير - اإلسكندرية 190سوزان عزيز إبراهيم* 
راهيم شفيق            26/1/2004في   ز إب م خطف سوزان عزي اء ) سنة    16( ت ي     أثن ا إل  ذهابه

إبالغ القسم إال أن          ). محافظة اإلسكندرية  (آنيسة العذراء بالعصافرة قبلي      ا ب ام أخوه ق
رقم          ر محضر تغيب ب اريخ  114القسم رفض عمل محضر خطف واآتفي بتحري ح بت

ري  26/1/2004 وزراء ووزي يس ال ة، ورئ يس الجمهوري ي رئ ل فاآسات أل م عم  وت
 .الداخلية والعدل ولم يتحرك أحد

 م2004 يناير - الغربية 191نجي حلمي حبيبا* 
ي  انوي    4/1/2004ف ث الث ة بالصف الثال ود طالب ه محم ي ط ي فهم  اختطف البلطج

رى    ة الكب ة المحل يُا بمدين ب مريضة نفس ي حبي دعي انجي حلم ة(ت ه الغربي  -بمحافظ
د                     ) شمال مصر   اة، وق د الفت وليس بتهدي أمور قسم الب دة م د حمي د احم د محم ام العمي وق

او ي    ح رطة ف ادة الش ع قي ة م دد مقابل ذي ح ان ال وق اإلنس ب حق غ لمكت د أن يبل ل الوال
ا وجد                   ي قسم الشرطة ليقابله دما ذهب إل  ضابطُا في الحجرة،       14دمنهور، ولكن عن

 .والتي من المفروض ان يقابل ابنته علي انفراد فيها

 م2004 مارس - بني سويف 192ايفا توما فهمي* 
ذا االختطاف      اختطف 31/3/2004في يوم    ت إيفا توما فهمي، ولم تهتم جهات األمن به

ا أن          ن طريقه ن ع ان يمك ة آ ات تلفوني ون بمكالم ام المختطف م قي اب، رغ واالغتص
اة   ي الجن وا عل ذا        .يقبض د به ة البري ف بهيئ ين الموظ د حس رة محم ت األس د اتهم وق

 .االختطاف ولكن أجهزة األمن لم تحرك ساآنّا

 م2004أبريل  - القاهرة 193يبهايدى حكيم منقريوس صل* 
اهرة   برا بالق ة بحي ش دعي   17مقيم ام شخص ي انوي ق ه بالصف الثالث الث  سنة طالب
دعي        30مصطفي ،عمره أآثر من      ا شخص ي  سنة ينتمي إلي جماعة إسالمية يتزعمه

ات مسيحيات             (الشيخ أسامه وشهرته أسامه البطة       ر بفتي سبق تورطه في حاالت تغري
 .)مماثلة

ة نجح      ة المرحل ذ بداي نتين من دار س ي م اطفي لقاصر عل تدراج الع ر واالس ي التغري ف
ى       " جهاد"الثانوية بمساعدة أخته     وآخرون من المنطقة وأوهمها أوُال بمشاعر الحب حت

 .يسهل التحكم فيها والسيطرة عليها ودفعها دون أن تري إلي تدمير مستقبلها وآيانها

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 عزت اندراوس - موسوعة تاريخ األقباط)190(
 عزت اندراوس - موسوعة تاريخ األقباط)192(
 من واقع شكوى تقدم بها أخيها) 193(
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ق                        ا وتعتن رك أهله ا بشرط أن تت زواج منه ثم بدا بعد ذلك في إقناعها بأنه يرغب في ال
ا        18مكن بمجرد أن تبلغ     الدين اإلسالمي وأن ذلك م     ة أهله ى دون مواقف د    سنة حت لمزي

ا تحت             داء الجنسي عليه ام باالعت ى ال تتراجع عن مخططه ق ا وحت من الضغط عليه
 .تأثير الخمر والمخدرات

 م2004 مايو - الجيزة194مروة نسيم فريج* 
ة  زة(قامت شرطة آرداس يم ) الجي روة نس ة م ليم الطفل ارة -بتس وم تج نة 17- دبل  -س

وم الخميس          - سنة 26- متعهد أفراح  -للمدعو احمد حسن إبراهيم    ا ي ام باختطافه ذي ق وال
 من أمام منزلها،وقد حرر أهلها محضرا بذلك في قسم الشرطة،              13/5/2004الموافق

في تمام الثالثة فجرا اتصل رئيس مباحث شرطة   27/6/2004وفي يوم األحد الموافق    
د ال          دادي بوال يد البغ دم س ه                آرداسة المق تهم ومع ي الم م القبض عل ه ت ه بأن قاصر وأبلغ

تهم أال                    م سوف يتسلمون ابن دين انه القاصر، وبالفعل حضر للقسم أسرة القاصر معتق
اء الموافق           م           29/6/2004أنهم احتجزوهم حتى مساء الثالث نهم وت رج ع ك أف د ذل  وبع

ه في جن               .تسليم الطفلة لمختطفها     دادي سبق أدانت يد البغ ذآر أن الضابط س ذيب    ي ة تع اي
نقض                ة ال مواطن مسيحي حتى الموت وحكم عليه بالسجن خمس سنوات أال أن المحكم

 .ألغت العقوبة

 م2004 سبتمبر - الوادي الجديد195نورا عبد اهللا فهيم* 
ة محافظة        ة لمرآز الدخيل ة غرب الموهوب التابع يم من قري د اهللا فه ورا عب اختفت ن

وأختها في مستشفى الفرافرة بنفس المحافظة    هي  )تحت التدريب (الوادي الجديد وتعمل    
مه         في اس نفس المستش ل ب ل عام لم يعم اب مس ن ش ب م ريض وترغي               ، بتح

 ". تامر عبد الحكيم "

 م2004نوفمبر  – أسيوط 196عدد من الحاالت* 
يوط    ي أس وطني ف زب ال ين الح أ أم الح "تواط ن ص د المحس ة  "عب زة األمني ع األجه م

اب القبطي علي اإلسالم ، حيث تقوم الشرطة بإيقاف  احد الشباب القبطي              إلجبار الشب 
اك ومن               تباه ، وهن بعد التأآد من ديانته المسيحية ثم يقومون باصطحابه الي القسم لالش
ه    ت في ر محضر يثب وم الضابط المختص بتحري ة الحشيش ويق ا تخرج قطع ان م مك

الخ ..الحبس واإلهانة :هنا تبدأ المأساة  تفتيش المتهم والعثور علي المخدرات بحوزته ، و       
ه    . ي ان رته عل ع أس ه وم اوض مع ي الضحية ويتف وطني ال ين الحزب ال ذهب أم م ي ث

ع الضحية                  ن يوق ل ل مستعد إلنقاذهم من هذه الورطة ومن ضياع مستقبل ابنهم في مقاب
ف       ين أل ي ثالث ال يصل إل ن الم ر م غ آبي المه ، ويعرض مبل هار إس رار إش ي أق عل

 ..جنيهّا
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  من سجالت مرآز الكلمة لحقوق اإلنسان)194(
  من سجالت منظمة مسيحي الشرق األوسط)195(
  من سجالت منظمة مسيحي الشرق األوسط )196(
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را              م يجدوا مف ذين ل د من الشباب ال ولهم العرض و   االتقررت هذه المؤامرة مع العدي  بقب
ه صورا                  دموا ل اهن و ق ة الك ى الكنيسة و مقابل بعد اطالق سراحهم اسرعو بالتوجه ال
يدة                   ة س ا حال ة منه من اوراق اشهار اسالمهم و حصل منهم الكاهن على اعترفات آامل

 .تجاوزت الثمانين اشهرت اسالمها تحت ضغط الحاجة المادية
 م2004نوفمبر  – القاهرة 197ثناء مسعد* 

ا،                       ي حياته لم تسلل ال ة من شاب مس هربا من قسوة طباع الزوج وتحت ضغط العاطف
ة              الغ مالي م صرف مب األموال ، حيث ت ا ب أعلنت ثناء مسعد إسالمها وتم اإلغداق عليه

ن     ة م دعي عصام حرب ، بداي ك فيصل اإلسالمي ي ق موظف ببن ن طري ا ع  24له
 !. م وهو يوم ذهابها لألزهر2004نوفمبر 

ا        آما ت  ا مع بناته ا  (م تأجير شقة ألقامته د رتب مسئولي مباحث أمن      )لوسي وراني ، وق
رى  ة الكب ع أن االبن ات قاصرات، م ي أساس أن الفتي ر عل ة األم بلغت ) لوسي(الدول

 . التاسعة عشر

امع األزهر ة بالج ام آامل ة أي ان أربع ام 198أقامت الفتات ي اإلم م عرضهما عل ،حيث ت
يظهم                األآبر محمد سيد طنطاوي،      ه حاول تحف ى إن اعهن باإلسالم، حت ذي حاول إقن ال

 .بعض النصوص القرآنية، إال أنهما آانت غير مقتنعتين تمامُا باإلسالم 
ة                   ة بمدين ي مكتب مباحث امن الدول اهرة     6وخرجتا من الجامع األزهر إل وبر بالق  أآت

 .حيث جرت محاولة أخري فاشلة القناعهما باإلسالم 
ة حيث        بعد مصرع األم في ح     رى لمباحث أمن الدول ادث سيارة تم استدعاء االبنة الكب

 . محاولة فاشلة إلقناعها باإلسالمجلست مع المقدم مدحت عالم لمدة أربع ساعات في
ذلك، إال                      ة ب رى مرحب ه، وآانت الكب د الستالم بنات بعد ذلك ذهب األب لقسم الشيخ زاي

 التي أصدرت قرارها بتسليم البنات      أن احد الضباط هناك تدخل وتم تحويل الكل للنيابة        
 .ألبيهن

 

 م2004 نوفمبر -فادي نبيل قلته اإلسكندرية* 

رموخ ة ش ل قلت ادي نبي ارة-ف ة التج ب بكلي كندرية - طال ة اإلس ة - جامع عبة اللغ ش
دواء       ة الصحية بال تلزم المتابع ي يس رض نفس ن م اني م ة يع ة الثاني ة الفرق اإلنجليزي

دي ا   ي ل الج النفس ات الع تلزم    وجلس ا يس تمرة آم ة ومس فة دوري الج بص ب المع لطبي
 .المتابعة اللصيقة له لمذاآرة دروسة 

اريخ         زل بت رك المن ها ت ابق عرض ية الس غوط النفس ة للض  23/11/2004ونتيج
اش   واء بالمع يادة الل رة بس ت األس ا(وفوجئ امي حالي م  ) مح انوني يتصل به د البت أحم
ه أشهر إس             ه وأن يم لدي ع            ويعلن أن الشاب يق ه وطلب دف ة األب بمكتب المه وطلب مقابل

غ أرسل    ذا المبل ع ه رة دف ان األس ي أمك ن ف م يك ا ل ه ، ولم ل أعادت ة مقاب ة جني ثالثمائ
 .جنية مقابل إعادة فاديسمسار تابع له يدعي طلعت وطلب دفع مبلغ خمسون ألف 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . وقائع نشرت بجريدة الكتيبة الطيبية)197 (
 .المؤسسة االسالمية الرسمية فى مصر) 198 (
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يادة                  ه س وعندما ذهب األب الي المكتب أصر علي ثالثمائة ألف جنية ولما رفض قال ل
راه ويوجد من          "اللواء بالنص    و ترآت ابنك أو جعلتك تسمع صوته أو ت عل رقبتي ل

ده اآل   ذ وع و ينف ر وه دفع اآت ن    "ني ة أم ر بمديري ل محض رة بعم ت األس ، وقام
دير  يادة م ه س كندرية بمعرف افظ اإلس دم من نائب مح كندرية عن طرق طلب مق اإلس

رقم    ا ب ثم عط ابط هي رف ض ث ط نه  15050المباح ابر لس يدي ج  2004 إداري س
وجئ األب        م ف اومة، ث ار للمس وتي للسمس جيل ص ريط تس ر ش ع المحض ق م ومرف

ر              باستدعاء اللواء أحمد     وجئ اآت م يستدعي السمسار وف ل ول البتانوني وأنكر آل ما قي
 !!بتسليم فادي لهذا اللواء مع اخذ تعهد علية برعايته 

 م2005فبراير  - مريان مكرم، وتريز عياد الفيوم* 

وم           ة الطب في ي  أي في األسبوع   28/2/2005آانت الفتاتان في السنة النهائية في آلي
ادة            األخير من حصولهن لهذه الش     هادة تمت جريمة خطف أمن الدولة لهن وآان في الع

ه               د الحاالت الطارئ أخرهن في المستشفي عن أن تتصل الفتاتان ببيتهما يخبروهم عند ت
رد أنهن        ان ال اء بالمستشفي آ أو حوادث ترد للمستشفي ولكن عندما تأخرن اتصل اآلب

  .غادرا
وم ا              اط الفي دما سمع أقب ة وعن عتصم الشباب القبطي وتظاهر        وقد احتجزهم أمن الدول

اط              ي األقب بكنيسة القديس العظيم مار جرجس في الفيوم، احتجاجا علي الظلم الواقع عل
 .الحاصل من الحكومة المصرية

دت     ة، وأآ ن الدول ي أم ان ف ع أن الفتات وجئ الجمي لطات باالختطاف ف الغ الس د إب بع
ُا تظاهرو   2000الي1500مصادر الشرطة المصرية ان نحو     وم       قبطي ا في محافظه الفي

 شاب أخر في داخل مطرانية الفيوم وبعد        100احتجاجا علي اختفاء الفتاتين آما تواجد       
دد  ت المباشر وصل الع ث االنترن ن ب اعتين م ي س ليم3000 أل م تس ى ت يحيا ،حت   مس

  .الفتاتين الهلهما

 م2005 فبراير -نفين ماهر ألبرت اإلسكندرية * 

رة ل    د األدي اة بأح ت الفت وم        آان ا ي ت منه ة وانته ب الرهبن تعداد لطل وة اس اء خل قض
أني في الطلب                13/2/2005  فذهبت الي بيت أسرتها، وأخبرتهم بطلبها فقالو لها أن تت

ه          ي هاتف ه عل ا فقامت باالتصال ب فقالت لهم أنها ستستشير آاهن االعتراف الخاص به
ة      المحمول لمعرفة مكان فحدد لها مكان تواجده وهو بمنطقه دمنهور           يدعي بيت الكرم

ي               الخاص بالقديسة دميانة فأخبرت أمها بأنها سوف تذهب إليه فتأخرت عن الرجوع إل
إبالغ جهات               اموا ب ه فق ذهب إلي م ت ا ل د أنه ذي أآ البيت، قام األهل باالتصال بالكاهن ال

اريخ                   ه بت ة ل ر محضر في القسم التابع ، حيث   15/2/2005األمن وأمن الدولة وتحري
تمرُا             أآدوا أنها ل   ام قامت امن    8م تدخل أي قسم أو نقطة شرطة، وبعد بحث ظل مس  أي

 إلشهار إسالمها آانت مفاجأة     28/2/2005الدولة بإخبار وآيل البابا بتحديد جلسة يوم        
اة      لكل اآلباء الكهنة ألنهم يعرفوا سلوك الفتاة المشهود له باألدب والتدين فذهب إلي الفت

ال        اهن توماس آم ه              يوم الجلسة الك دمنهور ومع ه ب ة إلي ذي آانت ذاهب ا ال  أب اعترافه
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د عصبي ونفسي شديد                        اة تحت تهدي م أن الفت ان رأيه د الجلسة آ الكاهن ميخائيل، وبع
  10/3/2005 أخرى وتم تحديدها يوم وقاموا بطلب جلسة

داء األسباب           أولكن   دون إب ة ب ة الثاني ك المقابل وظل مصير   . من الدولة رفض إجراء تل
هوُال علي الرغم من تقديم أآثر من طلب ألمن الدولة إلجراء جلسات النصح                الفتاة مج 

 .أو معرفه مصير الفتاة
 م2005 نوفمبر - الجيزة 199ماريانا رأفت عجايبي* 

م                2005لسنه   ) 15651(قام بخطفها محمد نبيل علي لبيب، وقد تم تحرير محضر رق
وجئ   .. العمرانية 18/11/2005أحوال تاريخ   ) 14(إداري العمرانية والمحضر رقم      ف

أ                   ه بالخط زل المشكو في حق دال من    ) 6(األب أن محرر المحضر تعمد آتابة رقم من ب
 .حتى يستحيل العثور عليه) 9(
 م2006 فبراير - بني سويف 200هايدي سمير حكيم* 

يم           11/2/2006في يوم السبت الموافق      دى سمير حك الساعة الخامسة مساء ترآت هاي
ة                   سنة المنز ) 21( د في الساعة الثامن ا ستتصل في الغ ل تارآه رسالة لوالدتها تفيد أنه

 مساء لتطمئن علي إرجاع الشبكة لخطيبها آشرط لرجوعها البيت
ان من                    12/2/2006يوم األحد   و ا آ دى فم وني من هاي  لم تتلق األسرة أي اتصال تليف

ال    ن لإلب رطة الفش ز ش ي مرآ ذهاب إل ة إال ال اء الكهن ا األب واألخ واآلب ن تغيبه غ ع
م              ر رسمية ول ة غي بالغ بطريق تم ال ان ي الساعة العاشرة مساء ولكن الشرطة نصحت ب

ين      وم االثن باحا ي ة ص اعة السادس رطة المحضر إال الس ل الش وم  13/2/2006تتقب ي
 الساعة الحادية عشر اتصلت هايدى بوالدتها وسألتها هل أرجعت الشبكة           31/2االثنين  

  .ت الخط ثم أغلق" نعم"فأجابتها 
لما آانت هايدي ال تعرف أن األسرة سارعت بترآيب خاصية إظهار رقم الطالب في      

ابق اتصالها وم األحد الس ي الشاشة .ي رقم عل ذا ال م تسجيل ه د ت ) 0822243029(فق
اض    ة ببي يم بالحماري رج المق ود ف ليمان محم اج س ه يخص الح د ان ه وج وبالبحث عن

ذي               فما آان من أ   .شرق النيل بني سويف    ذا الرجل ال ي ه ذهاب إل ا وأصدقائه إال ال خيه
 .أنكر صلته بالموضوع وادعي أن خطه التليفوني مسروق

دء           في أثناء دخول الشباب إلي محل البقالة الذي يملكه الحاج سليمان محمود فوجئوا بب
 . مدير مباحث الحمارية ومصافحته للحاج سليمان-انصراف الرائد احمد صداق

 
 
 
 
 

__________  ___________________ 
 . من واقع شكوى وردت لالتحاد المصري لحقوق اإلنسان)199(
 . من سجالت منظمه مسيحي الشرق األوسط)200(
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  م2006 فبراير -أسيوط 201بوسي ظريف بستان عبد اهللا  *

 ).تعليم فني( تدرس بالمرحلة الثانوية فتاة في الثامنة عشر
 ...شراء للمدرسة، ولم تعد مساء ل2006 فبراير 13خرجت يوم 

د الموجود   "ولما آان احد الجيران شاهدها مع شخص يدعي          " سمسم "الشهير ب    " عب
ذي  "سمسم "ذهب األب للقسم لعمل محضر اختطاف ، فتحرآت الشرطة معه لمنزل           ال

ه ضابط شرطه    ده فتحدث مع ك اتصل بوال اء ذل ن أثن المنزل، ولك ودا ب ن موج م يك ل
د                يدعي أيمن جابر وأمره أ     ود بع ه سوف يع ه سمسم بأن رد علي ه بوسي، ف ن يأتي ومع

وجئ   24ولكن الفتاة لم تعد،وظل األب منتظرا بالقسم لمدة        ساعتين  ساعة بال نتيجة وف
ام بعمل محضر اخ        " اختطاف"وليس  " اختفاء" بأن المحضر تحرر   وم   آما ابلغ،فق ر ي

ي    بعد تجمهر عدد من األقباط يقدر ب    فبراير لم يطلع عليه احد    17 ام مبن ألف شخص أم
علي لقاء األسرة ووعد بعودة الفتاة خالل   ) المحافظ(المحافظة وافق اللواء نبيل العزبي    

د اخذ          ) سمسم(ولكن . ساعة 24 ه بع راج عن م اإلف ام وت ة أي د أربع ه أال بع لم يقبض علي
 .أقواله انه قام بتوصيلها لمحطة القطار فقط وال يعرف أي شيء عنها

 م2005مارس  -ل اإلسكندريةحوادث خطف األطفا* 
وم  ي ي راهيم    31/3/2005ف يلي إب ادل وس ي ع ت انج نة13( اختطف ام  ) س ن أم م
 ).محمود داود اإلعدادية بنات بسيدي بشر بحري(مدرستها

راهيم           د البحث والتحري من خالل صديقاتها             :ويقول والد الطفلة عاد ل وسيلي إب بع
ود الشهير ب سلطان وهو              دعو محم ان الم دي السلطات وسنة       تأآدنا ب  21 معروف ل

اريخ              ب بت ر تغي ل محض ا بعم د قمن ة وق ة اإلجرامي ك العملي ام بتل ذي ق و ال نة ه س
ذي                      1/4/2005 ان الشخص ال د من صديقتها ب د التأآ  ثم قمنا بعمل محضر خطف بع

تدعائه    وليس باس ام الب لطات،ثم ق دي الس ذي صورته ل و الشخص ال ان بصحبتها ه آ
ه مسجل          واستدعاء صديقتها وفي ق    ه ألن ا من سم البوليس أنكرت صديقتها بسبب خوفه

دي                       دم أسالم الهني ة ضابط المباحث المق ه بمعرف راج عن م اإلف خطر لدي السلطات وت
 .رئيس مباحث قسم المنتزة

 قيام سلسله من المحالت بأسلمة الفتيات قصرا* 
ار  "أوالد رجب "و"المحمل) "سوبر مارآت (تواترت أنباء عن قيام سلسلة محالت      بإجب

ي أوراق إشهار إسالمهن،علي               اعهن عل ي اإلسالم،بعد استو ق الفتيات المسيحيات عل
ائزة           تالم ج ي الس ابق اعل عود لط اهن بالص ائزة،أو باقنع وز بج تمارة ف ا اس أنه

ك عروضهن   وراق أو هت ي ال ع عل ين التوقي رن ب ن يخي ة،وهناك م د تحدث .وهمي وق
 .  البوليس المصري باتخاذ التدابير الالزمةالبابا شنودة الثالث في ذلك األمر مطالبا
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 القضاء يرفض عودة المرتدين
 عن حكم زواج المسلمة من نصراني  97صدرت فتوى من لجنة الفتاوى باألزهر عام   

رد اء ال ي الطرف ال يجوز ألن ا"وج ال أل ه وتنسب األطف ي علي ي وال يعل إلسالم يعل
 ".المسلم ألن الولد يتبع خير الوالدين دينا آما تقول القاعدة الفقهية

ن من ليس مسلما فهو يفتقر أن المسلم هو الشخص الشريف و أفي أحد االحكام جاء ايضا
  ).1953 سنة 2473رقم  القضية (الشرف

يه عندما أسلمت أالم ألنه حسب قول المحكمة يتعين أن ألغيت وصاية أب قبطي علي ولد
 1985 سنة 462القضية رقم (يتبع األوالد الدين األصلح،واإلسالم هو أصلح األديان

 .415محكمة اإلسكندرية االبتدائية 

الفتوى التي أصدرها شيخ األزهر الراحل جاد الحق علي الحق أن أهل الكتاب من 
التحل المسلمة زوجة لغير المسلم سواء آان يهوديا أو اليهود والنصارى آفار وانه 

 416نصرانيا وان أهل الدينين يصدق عليهم وصف الكفار ووصف المشرآين ص 
 :والتالي بعض هذه الحاالت

 202رأفت نجيب صليب * 
ام    المه ع هر إس د اش ان ق ن    1989آ ارس أي م م يم ه ل ة،أال ان روف معين ة لظ  نتيج
اج   المية،ثم ع عائر اإلس اط    الش ة األقب ن بطريرآي ادر م رار ص ب إق يحية بموج للمس

 .األرثوذآس،مصدق عليه من مديرية األمن
ات         رقم القومي،البيان ة ال تخراج بطاق ة الس وال المدني لحة األح ه لمص توج

ة    تخراج البطاق لحة اس ت المص ن    !!المسيحية،فرفض وء اإلداري،ولك ان اللج ا آ وهن
ادة          قضت المحكمة برفض الدعوى شكال وموضوعا،وا      ي الم ه إل ستند الحكم في حيثيات

ي أن   نص عل ي ت تور والت ن الدس ة م ا   "الثاني ة لغته ة العربي ن ودولة،واللغ الم دي االس
ريع       رئيس للتش در ال المية المص ريعة اإلس ادئ الش مية،و مب ان  "الرس الي ف وبالت

اواة المواطنين،يجب أن تفسر                    دة  ومس ة العقي ي حري النصوص األخرى لتي تنص عل
 !ا يسمح به اإلسالم باعتباره دين الدولة الرئيسي وأساس قيامهافي حدود م

ي     المية،فالدخول أل ادة اإلس ارس العب م يم لم وان ل د اس اآي ق ة أن الش دت المحكم وأآ
ا سوي اإلسالم،وهكذا أصبح                   ان آله اإلسالم يكون بنطق الشهادتين،والتبرؤ من األدي

-آما حدث– أراد العودة للمسيحية الشاآي مسلما رغما عن انفه،ال يستطيع الفكاك،وان    
د،آافر و مرت ة  .فه ه المحكم ذي أوردت ي ال نص القرآن ك حسب ال وا اهللا :"وذل ل أطيع ق

افرين  ان اهللا ال يحب الك وا ف ان تول وله ف ران"(ورس وى ) 32:آل عم وأيضا حسب فت
ة    ا                   :"الدآتور على جمع ذي يرجع عن اإلسالم طوعا،إم ل ال الغ العاق د هو الب أن المرت

لم  بالتصري ذي يصير مس ل ال ل يتضمنه،ومن الفع ظ يقتضيه،أو بفع ا بلف ح بالكفر،وإم
 "مرتدا السعي إلي الكنائس،أو معابد اليهود،ودخولها وتأدية طقوسهم
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ه الخروج      وهكذا آان من حق رأفت نجيب الدخول إلى اإلسالم،و         م يمكن من حق لكن ل
ي        وى الت ع الفت ن واق ا م ذا أيض ا القتل،وه ردة جزاؤه ي الردة،وال ه،فالخروج يعن عن
اد الحق   ى ج اد الحق عل يخ الراحل ج وى للش ا،وهي فت ي حيثياته ة ف ا المحكم أوردته

ها  ول نص ير     :"يق يحي ،يص م مس ميته باس ة المسيحية،وتس ه الديان لم باعتناق وان المس
ه إذا أصر                    مرتدا عن دين   دل دين ذي ب لم ال ل المس م الشرعي بقت  اإلسالم،ويقضي الحك

إذا :"وفي فتوى أخرى   "(!!)علي ردته ولم يتب ولم يرجع ألي اإلسالم متبرئا مما فعل          
ر ردة عن        لم يعتب ذهب ألي أبداء الرغبة في إثبات الديانة المسيحية في البطاقة ممن أس

 "(!!).اإلسالم يجب قتلة أن لم يتب

 األمر جل خطيرهذا 
را   "هكذا وصفت المحكمة محاولة الشاآي العودة للمسيحية وقالت       يس أم أن هذا األمر ل

انون         ..فرديا يمكن أن تتسامح فيه شريعة اإلسالم ودولته        ه أي ق وال يمكن أن يتسامح في
ول    "(!!)أو أية دولة   ا فتق ان      "وتواصل المحكمة سرد حيثياته ك أيضا ب وال يحتج في ذل
د ي    دول                 االتجاه ق ذه ال ين المسلمين والمسيحيين في ه ة ب ة  ... مس الوحدة الوطني فالدول

لمون      ة مس راد الدول ل أف ي آ ين عل المي ويع دين اإلس د ال ام وقواع ع ألحك تخض
راد أو                      ان احد األف ا،وال يكون في امك ذه القواعد والخضوع له ومسيحيون االلتزام به

ان     ان وأال آ د واألرآ ذه القواع ن ه روج ع ات الخ د   الهيئ ا لقواع روج مخالف ذا الخ  ه
 ".الدستور مزعزعا الستقرار المجتمع مفككا لروابطه وهو ما يأباه النظام العام

 إلسالم بالتبعيةا
 203أمير شوقي عبد السيد *

ومي،أال               رقم الق ة ال ولد وعاش مسيحيا،ذهب لمصلحة األحوال المدنية الستخراج بطاق
د اشهر إسالمه          أن المصلحة أبت استخراج البطاقة ببيانات        مسيحية،ألن والد الطالب ق

 !!وقتما آان ابنه عمره عاما فقط،وبالتالي يكون الطالب مسلما بالتبعية
ن         ة م ي الثاني و ف لم وه ه اس لما الن أبي ه مس ررت ان اء اإلداري ق ة القض محكم

يعة        ن حنبل،والش افعي،وأحمد ب ي حنيفة،والش ام أب ذاهب اإلم تنادا لم ك اس عمره،وذل
ة ه 204 والزيدي ا   " ان لمين تابع ان أوالده الصغار مس افرين آ وين الك د األب لم اح إذا اس

ه ول         "ل رية تق اء المص ن دار اإلفت ادرة م وى ص ذلك فت ة آ ا أوردت المحكم آم
ذي صار             :"نصها الولد تبع احد أبويه  في اإلسالم باعتباره خير الديانات،ويظل الولد ال

ا،   مسلما بالتبع للمسلم من أبويه،أو بالتبع ل       ا مع د         هم اج لتجدي د بلوغه،وال يحت لما بع مس
نهم         لم م اهللا  -إسالمه،ولو ارتد أبواه عن اإلسالم أو ارتد من اس اذ ب ي    -والعي  ظل هو عل

م            :"إسالمه مصداقا لقول اهللا تعالي     اهم عن عمله ا ألتن تهم وم والذين امنوا واتبعتهم ذري
 "من شْي  آل امرئ بما آسب رهين
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ال يحل دم امرئ مسلم يشهد أن ال اله أال اهللا واني :"وتورد المحكمة حديث الرسول
 :رسول اهللا أال بأحدي ثالث

ارك للجماع      دين الت ن ال ارق م ب بالزاني،والم نفس بالنفس،والثي نص  " ةال ا ال أم
ي دين "القرآن ي ال راه ف هد "ال أآ ا    فتستش المي بأنه دين اإلس اء ال رأي علم ة ب  المحكم

دين       " ي ال ول ف ي دخ م أل ع األم دعي جمي ب أن ي ه يج ال، وان ة القت وخة بأي منس
ل           ) دين اإلسالم (الحنيف فان أبي احد منهم الدخول فيه ولم ينقد له، أو يبذل الجزية، قوت

 "إلآراهحتى يقتل وهذا معني ا
 

 205نرمين وإيمان عماد بشاي * 
ام  ى ع ي      1990ف المه للحصول عل ويف إس ي س ة بن ن محافظ اي م اد بش هر عم  اش

ام             م       1991الطالق من زوجته فايزة عبد الشهيد توفيق وتم الطالق ع أمر قضائي رق  ب
ي مسيحيته              113 اد أل ل المجمع    . ثم اصطلح الزوجان ونبذ عماد بشاي اإلسالم وع وقب

دس ل ي أول        المق ة ف ي الكنيس اي أل اد بش ودة عم ية ع ة األرثوذآس ة القبطي لكنيس
ر ة        1995فبراي دون موافق دني ب الطالق الم رف ب ة ال تعت ة القبطي ث أن الكنيس  وحي

ين ظال                     ان االثن ي الطالق ف ه عل المجمع المقدس، وحيث أن هذا األخير لم يعلن موافقت
 .زوجين في نظر الكنيسة 

ماد بشاي الذي آان يعاني من متاعب صحية بالقلب تارآا           ،توفي ع  م1996ديسمبر  6في  
ان   رمين وإيم م ني ين ه ه وطفل ع  .زوجت ة م ة مطول دالع معرآ اد في ان اة عم تسببت وف

ا من          النائب العام حول آفالة الطفلين نرمين وإيمان وفقا للوثائق التي تم الحصول عليه
 :ألمحكمه،فان النائب العام قد آتب ما يلي في األوراق

را  1975 يناير 29 الصادر في 44فقا لألمر القضائي رقم   و" ،فان الطفل سواء آان ذآ
ين       دين ب ة اإلسالمية حيث أن اإلسالم هو ال ع الديان ي يجب أن يتب الرسمي آل   أو أنث

وم         .األديان السماوية األخرى   اير    29وطبقا لألمر القضائي الصادر ي ا    1975 ين  و وفق
ا حسب           "  هو اإلسالم  أن الدين عند اهللا   "لآلية الكريمة    ة قانون وحيث إن من المتفق علي

ال         ا أالن نس لمين فأنن ي المس ة عل لمين والي ر المس ون لغي المية إال يك ريعة اإلس الش
ريمين       ين ن ة الطفل ب لرعاي لم مناس ار أفضل وصي مس رار اختي ة ق رك للمحكم ونت

 )"لي اإلسالمإالمدعو عماد بشاي قبل دخوله (وإيمان عماد حمدي السيد
وبالرغم من شهادة المجمع المقدس التي تقرر أن عماد بشاي عاد الي المسيحية ومات                
اء،فقط              ي الغرب مسيحيا،فان الحكومة أصرت علي أبعاد األطفال عن أمهم وإعطائهم أل
ائي      ر لقض ة األم تغلت الحكوم ة، و اس وام قليل ه ألع ر ديانت اء وغي د أخط يهم ق الن أب

ر قضيتها وت       را قضائيا اخر صدر في             المذآور أعاله لتبري  28/12/1998جاهلت ام
ه        )  للسنة القضائية السادسة 255رقم( دين مسيحيين فان ل لوال د طف ه إذا ول رر ان الذي ق

ة من                     دو ان الحكومة،ممثل ة ويب غ السن القانوني ى تبل أو أنها يجب أن تبقي مسيحية حت
ايزة   م ف ين المه ة الطفل نح رعاي را قضائيا م ت أم ب العام،تجاهل ي النائ هيد ف د الش  عب

7/3/1996. 
  _____________________________ 
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 اضطهاد المنتصرين:ثانيا
 2005 يناير – القاهرة 206جاسرمحمد محمد  *

د  د محم نة30(جاسر محم ة  )  س راض العقلي في األم اه مستش ذان تبني ة الل ه أبوي أودع
ذ   ا من ل به ق      ب2005وظ ه اعتن وا أن د أن عرف ي بع رض عقل اب بم ه مص دعوى ان

  .المسيحية
ياط،وأعطي                  ا بصورة مستمرة بالس املين بالمستشفي بضربة ضربا مبرح وقد قام الع

ة عدم ات          ة لالعصاب             زانحقن طبية جعلته في حال اء باعطاهم أدوي وم االطب ذا يق وبه
ذا ه    مية وه ة رس في بطريق اء المستش ل اطب ن قب درة م رى مخ ذي وأخ لوب ال و االس

 .اعتادت العصابات الحكومية الشبه رسمية استخدامه ضد االقباط
حاول جاسر محمد محمد الهرب من هذا الجحيم لكنة فشل، فقبضوا علية ووضعوه في              
ه     في ان ي المستش املون ف امال،وعرف الممرضون والع هرا آ ة ش ردا مغلق رة منف حج

ه       موجود فيها بسبب اعتناقه المسيحية ،وآانوا ف       ي البداية يسمحون ألي  شخص بزيارت
 .ولكنهم منعوا أي شخص مسيحي من زيارته

اء      /آان الدآتور المعالج لي في المستشفي أسمه د        "ويقول جاسر محمد     محسن من أطب
ة، ة لألمراض العقلي ي المستشفي  مستشفي الخانك م الثالث ف ي القس د وضعني ف  –وق

 "وهو قسم معزول عن العالم للمرضي العقليين
ا              ي وصفها أنه ين الت دآتورة نف ذا القسم تحت إشراف ال وبقي جاسر منذ دخوله في ه

ول        مسلمة متعصبة وقد عاملوه    ة الق ي اإلسالم، وآانت دائم ود أل ن  "معامله سيئة ليع ل
ر رأيك        دة ثالث شهرا،ولم                  "تخرج من هنا حتي تغي ذا القسم لم ا من ه م يخرج بتات ول

 .يعطونها له في المستشفي في آل صباح ومساءيعرف أيضا األدوية والحقن الذين 
ك               28/6/2005في   ة زارت تل ة والعربي ة اإلنجليزي  وبعد نشر مقاالت عديدة عنه باللغ

ذيب لمباحث                      اء عن استخدامها آمعسكر تع واترت أنب د أن ت ة بع المستشفي لجنة دولي
ه        امن الدولة وأوصت ب    د دراسة حالت  احد   يعيش جاسر أالن مع       اإلفراج عن جاسر بع

اء القبض                 ع إلق ة ويتوق خدام الكنائس حيث يتم مراقبته باستمرار من مباحث امن الدول
 .علية وإيداعه في المستشفي مرة أخري آما حدث قبل ذلك مرات آثيرة
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 2006بريل أ -)عمانوئيل(هاشم محمد هاشم  *
ابقة في               رة س ه م د أن قبض علي ا بع ة فيه ي قبض علي آانت تلك هي المرة األخيرة الت

ا            2004عام   ه رغم أرادتهم ي تطليق زوجت ر عل ا          . وأجب يس لم عذب هاشم بضراوة ل
لية،ثم                        ك أعضاؤه التناس ا في ذل ائر أنحاء جسده بم مثيل حيث احرق بالسجائر في س

ل                ث.بالمواد الكيماوية الكاوية   د النخي ا ضرب بجري اء عدو مرات آم م تعريضه للكهرب
ي جسده عدة عصي          رأ عل ى ته أثبت مرآز   .ذات مرة بواسطة اثنين من المخبرين حت

ل مستمرا   . النديم لحقوق اإلنسان وجود العديد من اإلصابات الشديدة في جسده  عمانوئي
 .في االختفاء بعد أن أفرجت النيابة عنه مؤخرا

ن ا ت مباحث أم ن   حاول دا لتصفيته لك ة تمهي راض العقلي في األم ه بمستش ة إيداع لدول
 .شقيقة المسلم رق لحاله وأثبت سالمه قواه العقلية فأمكن إخراجه مؤقتا

نهم                       د يتعرض أم ذين ق رة للمتنصرين المضطهدين ال د من الحاالت الخطي هناك العدي
نه        ف ع نوالي الكش ا س اعهم ولكنن ن أوض ف ع ال الكش ي ح رة ف اطر آثي د لمخ م بع

 .تامينهم
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 الباب الرابع

 -:الفصل األول
مة االعالمـسلأ: أوال  

 الصحافة واإلساءة إلى العقيدة المسيحية

  الصحف:والأ
 :الصحف المستقلة  -1

  173 !!"مر مرفوض داخليا وخارجياأديان ساءة لكافة األاإل

ة التع    ة الصحافة وحري ع حري ا م ه انن ك في ا الش د   مم ت ض ى ذات الوق ا ف ر ولكنن بي
ذى      " الحر   " االساءة الى دين من االديان فالقواميس السياسية عرفت          ه الشخص ال بان

ه  ا نهى عن ع عم انون ويمتن ه الق ر ب ا ام اتمر بم وق االنسان . ي د عرف اعالن حق وق
ى ان         ) 11(الفرنسى حرية التعبير فى المادة       واطن الحق      " منه حيث نصت عل لكل م

ك فى الحدود                   فى حرية    ى ان يكون مسئوال عن ذل التعبير والكالم والكتابة والنشر عل
انون  ى يضعها الق ادة ". الت ى الم ذلك ف وق االنسان ) 29(آ المى لحق عن االعالن الع

ه وح 10/12/1948 ة حريات ى ممارس رد ف ى ان يخضع الف نص عل وق م وت ه للحق قوق
  .عتداء على حقوث االخرين ى ان يلتزم الشخص بعدم االأ". التى يعينها القانون

ارة                      يا وت اذ جنس ه ش فهناك فرق بين ان يصور بعض آتاب الغرب السيد المسيح وآان
ة          , اخرى يقولون عنه انه تزوج من المجدلية         ذه الجريم وبين ان تتبنى نشر تفاصيل ه

ترفض نشر ما يماثل ويخص االسالم بل , المسيئة للمسيحية مجالت وصحف مصرية 
 !!ة شنعاءتعتبره جريم

 "اء غير صحيحة فى الكتاب المقدس زاج"
وان   ت عن دس  زاجتح اب المق ى الكت حيحة ف ر ص ت  اء غي تور  "نقل دة الدس              جري

اء  "  وم االربع ى ي ددها الصادر ف ى ع وبر 12ف ه  , 2005 اآت ذى نقل وان ال و العن وه
دة      د           " روز اليوسف  " الكاتب عن جري دورها عن جري ا ب ذى نقلته ة    ةو ال ى  العربي عل

الصادر  فى عدد روز اليوسف      174و الخير أالنت و قد رد عليه القس عبد المسيح بسيط          
 .م10/10/2005فى 

 
 
 

  _____________________________ 
 . شبرا-  راعى الكنيسة االنجيلية بارض شريف– رفعت فكرى سعيد -عن مقال للقس) 173(

H3com.refaatfikry@hotmail 
ر  ) 174( و الخي د المسيح بسيط اب ة بمسطرد  -القس عب ذراء االثري يدة الع اهن آنيسة الس ديم ,  آ د الق درس العه م

 بالكلية االآليريكية ومعهد الدراسات القبطية بالبطريكية بالقاهرة
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ل                175"الدستور " وآانت   رة مث اوين مثي ذا الموضوع تحت عن د نشرت ه بعض  "  : ق
ل  ذبون االنجي احثين يك ه     " الب ون واقع اء يرفض ؤالء العلم ان ه اء ب ة االيح  ومحاول

كلة " , !! الصلب  انى ليبحث مش ه الث د مجمع ان عق دس " الفاتيك ب المق تزييف الكت
 !! وهذا من وحى خيال الكاتب يعبر به عما فى نفسه "ووجود اخطاء به 

تفزا         أ ر اس انى واالآث ال الث ارة      ما عنوان المق دا بعب د   " زية يب  سنوات من البحث       6بع
ان يعرف من            " المتواصل حول عصمة الكتاب المقدس       دون ان يعرف او يذآر ان آ

 !!هم هؤالء الذين ينقل عنهم بهذه النشوة وما هو تاريخهم ومنهجهم وطريقة بحثهم 
و يحوى من المغالطات والغرض         , ما فيما جاء فى مقال السيد لؤى محمود سعيد           أ  فه

ا  ر نهائي د عن الخب ا يبع ول , الشخصى م و يق ه " فه د مجمع د عق ان ق م ان الفاتيك رغ
ا رسميا    –م واعلن ان الكتب القانونية 1870 -1870االول فى عامى    اى المعترف به

روح                     – ام من ال د آتبت باله د ق ديم والجدي  التى يشتمل عليها الكتاب المقدس بعهديه الق
ك        ". عطيت هكذا للكنيسة    وا, وان مؤلفها اهللا    , القدس   د ذل اد بع اال ان الفاتيكان نفسه ع
نة 90بنحو  كلة الصعبة  ) 1965 – 1962(  س ك المش انى ليبحث تل ه الث د مجمع وعق

د دراسة                 ه بع والتى نتجت عن الدراسات النقدية للكتاب المقدس واآدت وجود اخطاء ب
ة  كونية الرابع ة المس ع ( الوثيق رة ع ) 53 ص –الفصل الراب ول فق ديم تق د الق ن العه

ا شهادة              "... صراحة   ك ففيه غير ان هذه الكتب تحتوى على   نقائص واباطيل ومع ذل
واآدت  " ونالحظ هنا فقرتين االولى وضعها الكاتب من عنده وهى           ". عن تعليم الهى    

ة دون                " وجود اخطاء به     ع النت العربي ل عن بعض مواق والثانية خبر غير صحيح نق
ؤتمر هو الحوار المسيحى               ,  من الصحة    يكون له اى اساس    ذا الم ان موضوع ه فقد آ

المى  ال      , االس ى مق ادى ف يد يوسف اله ل الس ا نق ه آم اء في د ج وار  " وق تقبل ح مس
ين المسلمين والمسيحيين          " " التوحيد منطلقا   .. المسيحية واالسالم    , ال يجوز التفاهم ب

ديهم  بعض دون ان تكون ل رم بعضهم ال بهم وال يمكن ان يحت ى آت  نظرة مضبوطة ال
ة          " ويقول سيادته    فهيا اذن لالسس المشترآة   . المقدسة   ى وجه الدق صعب أن نحدد عل

لي      نص األص ة ال اموا بكتاب ن ق ية م ود " الشخص ديم  " المفق د الق تاذ  " العه ا األس أم
اره        ل باعتب دة ب ول الجري ا تق را آم اره خب ه ال باعتب ب مقال ذي آت يخ وال دوح الش مم

ي  ه يكتب متخصص ف ه ان ول عن نفس ان حيث يق ة األدي ة " مقارن م مقارن تم بعل آمه
ا       "!! األديان والتاريخ الطويل لنقد الكتاب المقدس        فهل صارت الجريدة بالنسبة له مكان

دأ           نفس المب دة ب ى الجري ؤلين ف ا المس مح لن ل يس ان وه ة االدي ات مقارن ر دراس لنش
ا  واامنهج ان نعرض نحن ايضا دراساتنا فى مقارن   ة االديان ونضع على سبيل المثال م

 !ت ذلك ؟؟ يقدمه علماء السنة من وثائق تثبيقوله الشيعة عن تحريف القران وما

 
 
 
 

  _____________________________ 
 انظر جريدة الدستور فى الصور الملحقة بالكتاب) 175(
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 "يات شيطانية جديدة أ"خرافة زواج المسيح من المجدلية 
بعنوان , م  28/12/2005 نشرت مقالين نشرا بتاريخ      –" الدستور " –فسها  والجريدة ن 

للدآتور تامر ابراهيم  "  لغة   80 مليون شخص ب   25الكتاب الذى ازعج العالم وقراه      " 
تاذ ايهاب                    " و,  وم ؟ لالس ى الي ه حت هل تزوج المسيح ؟ وهل انجب ؟ وهل تعيش ذريت

د        وهو صعن فى ال   , الزالقى و وقد ما جاء فيها        ة وق ائق دامغ ه حق عقيدة المسيحية وآان
ال االول    !! آشف عنها الروانى االمريكى وفضح المستور           ذا      : " فق ان ه نلقى الفاتيك

ة من القطع المتوسط              , العام ضربه محسوسة     وتحمل اسم    , وتمثلت فى صورة رواي
ى   فرة دافنش يحية      . ش ة المس ى الديان دا ف ة ج يل خاص ى تفاص دث ف ة تتح ذه الرواي ه

انى  ".تبرها المسيحيون مسلمات بديهية ال يجوز المساس بها او مناقشتها       يع :" وقال الث
د                  م يكن هو صاحبها االول وال الوحي ه ل , الفكرة المزلزلة التى قدمها براون فى روايت

ال االخرين                  ى اعم ل  , بل على العكس فقد قام ببناء روايته واالفكار الواردة فيها عل مث
ة    اس المقدس اب الك ام    , آت ادر ع دس الص دم المق ار    , 1982ال ض االفك ذلك بع وآ

اآبر     ة قامت ب ة الكاثوليكي ا ان الكنيس ن خالله احثون م د الب ى اآ ة الت واترة القديم المت
ا                   ا المحورى فى المسيحية والقت به خدعة فى التاريخ عندما ازاحت المجدلية ودوره

دى لسب بسيط و                ار االب ا بالع ل وآللته اع        فى غياهب النسيان ب هو حاجه الكنيسة القن
العالم بالوهية المسيح ولذلك آان يجب حذف واستبعاد اى اناجيل او شخصيات تعطى               

 "!!.المسيح سماته البشرية العادية وعلى راسها زواجه وانجابه 
ائق وان  و الحق ه ه ا قال ان م روان وآ ى االمريكى دان ب الم الروان ى آ د صادقا عل وق

 !!ال باطل إالمسيحية ما هى 

 176" تحول االقباط آان يتم دوما بارادتهم " 
اريخ    , وفى مقال للشيخ االخوانى الشرعى عبد الخالق الشريف      ذى نشر بت اير  5وال  ين

دة 2006 ة "  بجري اق عربي ا   "... اف ى قصد به ة والت ة التالي اط الزائف يخ النق ر الش ذآ
 :اريخ لزعزعة مسيحيى مصرتزوير الت

اراداتهم دون قهر من احد                  ان التاريخ ي  :" يقول الشيخ    وا ب د تحول ثبت ان قبط مصر ق
 الف 12فقد آان عمرو بن العاص يرسل الجزية الى امير المؤمنين نحو           , الى االسالم   

ه  " ومن الطريف انه يضيف فى معرض آالمه ويقول        , "درهما   ان فتاة جاءت تقول ل
  ".عن اقتناع,  سنوات فقط 6انها دخلت االسالم حينما آان عمرها 
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 :الصحف القومية  -2
 القاهرية" االهرام " بجريدة " الفكر الدينى " ردود على صفحة 

ا سمحت الحدى الكا      , لقد تورطت الصحف القومية ايضا         ات الشهيرات     حينم .  د –تب
ؤاد       د ف ة ان       –نعمات احم د     "  بطرح نظري د الجدي دد الزوجات     " يسمح ب  " العه " تع

دعى           ا وي وك اوروب ان المنحرفين    , "شارلمان التاسع     " مسترشدة بسلوك بعض مل وآ
 !!صاروا يمثلون العقيدة السماوية 

" لة لمن يدعى    ة آام  فى تقديم صفح   – االهرام   –وتورطت ايضا نفس الجردية القومية      
ران ب            " زغلول النجار   ابقة عن الق ع الكتب الس ذا ودون   " التحريف   " لينعت جمي هك

                        .مواربة اال ان الجريدة رحبت به لبراعته في اإلساءة للمسيحية 

 آتابات زغلول النجار  جريدة االهرام
االسبوعي للدآتور   بالمقال   2006 فبراير   20وفي جريدة االهرام الصادرة يوم االثنين       

ار   ول النج رار زغل ن اس راف     م ورة االع رح س ه بالش اول في ذي تن ران وال ن (الق م
ران ه األ) الق وان مقال ي عن ه وابرزف ذين157ي ول  ال ي تق مي تبعون الرسول األي والت
 .االنجيلجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والذي ي

دس   اب المق ن الكت ر صفحتين م ا بنش ي دعمه رى  والت ة واالخ ة العربي داهما باللغ  اح
ين   والثمانين  وقد اشار س  باللغة االنجليزية للمزمور الرابع    ى االيت   6 , 5يادته تحديدا ال

اس عزهم بك         ابرين في وادي         . طوبى الن وبهم ع ي قل اء يصيرونه    طرق بيتك ب البك
رة              . ينبوعا   دآتور النجار دائ راء  ايضا ببرآات يغطون مورة وفي اشارته وضع ال حم

ة ا    اللون االحمر           حول آلم ا ب اء وآتب فوقه راء            لبك رة حم ا وضع دائ اء  آم وادي البك
ة      Baca على الترجمة االنجليزية حول آلمة  اللون االحمر آلم ا ب يادته فوقه  وآتب س

ورة   ي س المية ف دة االس ائز العقي ن رآ ه  م تن مقال ي م يادته ف ال س ة وق راف  مك االع
ابقين          التسليم بان النبي مرسل من اهللا      د جاء في الس ره الشريف ق ا وان ذآ  للناس جميع

 .وان انكره الضالون عن الحق الموحاربون الهله

وم                رام ي اير    9وقد تعرض نفس الكتاب في مقال سابق له بجريدة االه نفس   2006 ين  ل
ذآور المزمور الم واردتين ب ين ال ي نصه  االيت ال ف ة  ( فق ى اللغ ة ال ي الترجم ن ف ولك

ة    تم تحريف   -892الكتاب المقدس في الشرق االوسط ص      دار    نشر -العربية   وادي بك
 177) اي بيت اهللا(الى وادي البكاء آما تم تحريف التعبير حج بيتك الى طرق بيتك 

اب المقدس              أعلى الدآتور النجار     ات الكت ن يفسر القران آما يشاء اما وان يتعرض الي
 . الفتن ويؤدي الى حرق الوطنومن شانه ان يثير ويتالعب فهو امر مرفوض تماما
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وان               ان     وفي رده على احدى المقاالت لنفس الكتاب يامر فيها ب  سن ق ين الزدراء االدي
الدنمرآية آتب لوثر خليل بعنوان  زغلول النجار والشيزوفرينيا  والذي        بسبب الرسوم 

م ارس ة  ت ة الجمهوري ى رئاس ائال,ال مضمونه ال ب متس ن   آت بعض س ب ال ف يطل آي
ور            ا آتب ويكتب الكت ول النجار   قوانين الزدراء االديان في الوقت الذي نقراء م , زغل

ا   حيث يتهم الكتاب المقدس بالتحريف ويفسر ما يشاء على هواه بدون فهم              ول آم لما يق
ي يقحم              ل مغالطات التفسير الت ول النجار نفسه عن         اوضح لوثر خلي ا زغل , جهل  فيه

ذا  ي ه دا ان ف ي االسالم موآ دس عن نب اب المق ي الكت وات ف ة عن نب ه بالكتاب  واعالن
زدري              , ) شيزوفرينيا(فصام في الشخصية     ردع آل من ي واانين ل اذ آيف نطلب سن ق

ه    !!  باالديان ثم يسمح لشخص ما باهانة معتقدات االخر؟   ا ب ه وم مدلال بان  ما يشعر ب
ي  -اهانة االن    ي مسلم من  ا بسبب الرسوم الدنمرآية التي آما يزعم المسلمون اهانت نب

ه            -االسالم   وثر خطاب تم ل ذلك وخ  يشعر به المسيحي منذ سنوات طويلة ولم ينتبه احد ل
 !!ال يعرف؟ ن يفسر مسيحي القران ويفتي فيماأمتسائال  وهل تقبل سيدي 

  االهرامسالم احمد فرحات  جريدةإآتابات السيد 
ديني        -سالمإ آتب السيد    2006\1\4وفي   اريخ    - بصفحة الفكر ال م ذآر   2006\1\3 بت

ا ورد في المزمور           . تشهد لمكة  فيه  ان مخطوطات اهل الكتاب      ) -7 84(و اسشهد بم
ا -مخطوطات  ) المسيحيين(وراح يحيك الخيوط ليبرهن ان لدى اهل الكتاب           - ينكرونه

 .عنوة ال حجة, ممدينة نبي االسال,تشهد عن مكة 

 القاهرية تصف الكتاب المقدس بالتحريفجريدة  االخبار 
ار    دة االخب ا جري ة   -طالعتن دة قومي ي جري رائب     ( وه ي الض وال دافع ن ام ةل م تم
 م2004\5\21الصادر في يوم الجمعة   في عددها-)المسلميين والمسيحيين

ة              ول   آتب مح , وتحت عنوان  الديانات السماوية والحروب الديني ارة يق د عم  فمن  "م
ى االسالم       "المقبول ان يجد معظم المسيحيين الشرقيين         و ال د تحول م وجدوا   , وق النه

تعبيرا عن التوحيد اآثر مالءمة لعقليتهم الواضحة اآثرمما وجدوا في المسيحية         فيه
م يصبه تحريف       .. انه وحي .. القران وامتيازه    ويضيف وعن تميز   اي آالم اهللا الذي ل

  ."تميزه وامتيازه في ذلك عن التوراة واالنجيل.. يل وال تبديل وال تعد

وا         الو  " اء العترف  حتفظ يهود العصر ومسيحيوه بيهوديتهم ومسيحيتهم وفي حالة نق
 "التي القاها اهللا اليهم عن طريق محمدبالرسالة 

ام بعض الصحفيين د ق تنكار ضد  -وق ان اس ى بي التوقيع عل اط ب لمين و االقب ن المس  م
ه    في المسيحية في صحيفة االخب بات محمد عمارة التي تطعن    آتا ك الان ار  واصفين ذل

 .سبب للفتنة
ك هي شهادات        2004\5\28وفي عدد الجمعة    ول ان تل ارة  ونحن نق ول عم م آتب يق

ديانات االخرى           العلماء التقاة المنصفين   .. من نصارى الغرب الذين درسوا االسالم وال
وهن والتعق     ة النصرانية                شهاداتهم على ال ة الغربي ة الهيليني ا الثقاف ذين اصابت بهم د ال ي

رقية  ى      .. الش رار حت از واالس ادة وااللغ امات الح ار االنقس ي بح ت ف ي غرق ك الت تل
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ة       ن العام ال ع ة فض ى الخاص ا عل ى فهمه ح    .استعص ده الواض الم بتوحي اء االس فج
يط ذ    والبس ر ال الم اهللا المباش و آ ذي ه ه ال ه ووحي ه ومنطق ه  وعقالنيت را علي م يط ي ل

 ...تحريف وال تعديل وال تبديل

 اليوميةجريدة روزة اليوسف 
اريخ                    دة  روزة اليوسف  بت ات في جري تاذ منتصر الزي وبر    17آتب االس م 2005 اآت

دد د متع وان هل مصر بل ال بعن ي  مق االت الت د المق ى اح ديانات؟ آتب معترضا عل ال
ي   تور والت ن الدس ة م ادة الثاني ذف الم ب بح ي  تطال المية ه ريعة االس  تتضمن ان الش

ة                 م قم باههم ليست له وم واش ائال  هؤالء الق  المصدر الرئيسي للتشريع وآتب متهكما ق
 ...ان تمس هويته وال عقيدته وال حضور لدى الشارع الذي ال يقبل ابدا وال قيمة

اءغربيين          ا هي تنشر  اساءات منسوبة لعلم  -مما سبق نرى ان الصحف المصرية فيم
 فهي تنضح من فكرها الخاص وتزيد وتضيف وتحرف في      -تبرئ نفسها منها     هاوآان

بل وال تعطي    .ي االساءة والتشكيك في االيمان المسيحي     اخدمة لهذا الغرض    , الترجمة
  .يقرؤونها آل صباح فرصة الرد للمسيحيين على االفتراءت التي

 .قضية النبا والراهب برسوم المحرقي واالرهاب االمني
  النبا الوطنيجريدة 

دد    وطني الع ا ال دة النب ة 663جري نة الرابع د  — الس وم االح درت ي و -17ص يوني
دة   ,2001 دد جري ا ع در ايض م اخباروص يس 483الحوادث رق و 5 الخم  2001 يولي

ران       ذه      -ورئيس التحرير المسئول  ممدوح مه د نشرت ه دة     وق ة      14الجري  صور مخل
ب م   ية لراه اعا جنس ر اوض ة تظه االداب العام لوحب ره -ش ن دي رد م ق - ط ع تحقي  م

بان هذه الفحشاء تمت في هيكل آنيسة السيدة العذراء بالمحرق ومسح الراهب             صحفي
اطالع      اموا بمظاهرات                عورته في ستر الكنيسة وب دة في مصر ق ى  الجري اط عل االقب

ور المسيحيون المصريون                       اريخ يث رة في الت ذه اول م ا نشر وه تشجب وتندد بكذب م
 !ة هذه الثور

 تساؤالت
ديو الجنسي                 ل صدورها وايضا شريط الفي ة قب ة العام ة الحكومي ذهب للرقاب الجريدة ت

م ي القضية رق ة ف تندات آانت من ضمن احراز النياب  حصر امن 2001\765والمس
ذه             انوا وراء ه  االآاذيب المنشورة في        الدولة فمن هم المسئولين في الحكومة  الذين آ

 !!الجريدة؟

احب    ب ص اذا آت ازال       لم دد مغ ذا الع ة ه ر افتتاحي يس تحري ه رئ و  نفس ق وه التحقي
يا    رئيس شخص يادة ال الم وس ة واالع رئيس      الحكوم اهم ال ي ف د الل ه الوحي دعيا ان وم

 !فهل لنا ان نفهم نحن ايضا يا صاحب النبا  الوطني  ؟. والرئيس  فاهمه 
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 البابا شنودة يرفض التصالح مع صحيفة النبا
البابا دعوى قضائية على رئيس تحرير الصحيفة ورفض اي         م رفع   2001\7\13وفي  

ادلى البابا تصريحات صحفية نشرتها الصحف ان التصالح     وقد.محاولة للتصالح معه    
 .المسيحية مع مهران ال يعد تسامحا وانما تفريطا في حماية المقدسات

 جاج بالكتدرائيةتمظاهرات اح
االحتجاجات القبطية في مصر من        م انتشرت   2001\6\17وفي صباح االحد الموافق     
اهرة   دات المظ اهرة وب ة        الق وار آاتدرائي ل اس اط داخ ن االقب عة االف م ع بض بتجم

وات الشرطة        , العباسية في القاهرة     دما حاولوا الخروج       واصطدم المحتجون مع ق عن
وقد اصيب سبعون شخصا على االقل آما قبض البوليس في مصر           , الى الطريق العام    

اط    عشرات م  على اط                ,ن االقب م االقب والي واته ى الت ع عل وم الرب واستمر االحتجاج للي
ت   دتهم وانتقل ديس عقي حيفة بتن ي    الص يوط ف ى اس اهرات ال د 2001\6\18المظ م وق

 .اتسمت المظاهرات خارج احد االديرة في المدينة بالهدوء

 االزمة االآبر في قضية صحيفة النبا
ة اعمق من    , سات الدينية المسيحية   ليست االمور في نشر تحقيق اهان المقد       انما االزم

اط       ة    هذا وهي تتعلق بمشاآل االقب يم          .المتراآم ة وتحاول التعت ا الحكوم والتي تتجاهله
 -:ويتفق مع هذا االتجاه آثيرون منهم, عليها 

و   "اسامة انور عكاشة حيث قال   -1 علينا ان نلغي الى االبد تمييز مواطن بالديانة وان تخل
 ".لشخصية من خانة تحديد الديانةالبطاقة ا

دة               جريدة القدس العربي   -2 وان  راي القدس آتبت الجري ا ان نعترف     .. تحت عن وعلين
اط         ة ضد          ان هناك خلال في العالقة بين الحكومة واالقب ز في المعامل بسبب وجود تميي

ة      رار         , هؤالء في الوظائف العام ر صنع الق ع الرئيسية ودوائ ى ذل    والمواق ك مضافا ال
ابر       ائس والمق اء الكن ى بن رض عل ي تف ود الت ي    . بعض القي اط ف ل االقب ا ان تمثي آم

م             الوازارات والجيش والبرلمان ال يتناسب وحجمهم ومشارآتهم الفعالة في تنمية بالده
 ... الى جانبها في المحن والوقوف

 ما نشرته الجرائد وآبار الكتاب عن الصحيفة الصفراء
امن الدولة العليا قرار االتهام باحالة ممدوح مهران الى          اعلنت نيابة    6\20يوم   *

  -:اليه اربعة اتهامات هي محكمة امن الدولة بعد ان وجهت
 .بث دعايات مثيرة من شانها تعكير االمن العام  -1
                                                   .التحريض على بعض طائفة من الناس بطريق النشر -2
                                                 حيازة مطبوعات وصور منافية للالداب بقصد التوزيع -3
 .ونشر المور من شانها التاثير في دعوى قضائية تتداولها تحقيقات النيابة -4
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دير                     *  يس ال ا ساويرس رئ ة انب ا من نياف دة النب دعوى قذف وسب علني اقيمت ضد جري
 .المحرق

يس                  مر الم أ د اللطيف رئ ران  عب دوح مه ستشار ماهر عبد الواحد النائب العام بادراج مم
 .با على قوائم الممنوعين من السفرتحرير جريدة الن مجلس ادارة ورئيس

ر  6\22قرر مجلس نقابة الصحفيين في اجتماعه يوم         * افع نقيب    برئاسة االستاذ اب اهيم ن
ر ج         شطب آل  ,الصحفيين   يس تحري ران رئ دوح مه د مم ر        ةري ا واخر خب اتم  ,  النب وح

 .االجراءات التنفيذية لذلك ممدوح مهران المحرر بها من جداول النقابة واتخاذ
ت             ا رفض ر آله وم ان مص ار الي ة ل اخب ريحات خاص ي تص وزراء ف يس ال ال رئ ق

ا دمت عليه ي اق ع  التجاوزات الت ا م ه يتعارض تمام ا اقترفت دا ان م ا مؤآ صحيفة النب
ر  د واالع دوح       وافالتقالي ى مم ة عل ع اقصى عقوب ا بتوقي ة مرافعته ي نهاي ت ف طالب

 .مهران
دوح                      ة ضد مم دعوى المقام ة في ال ة قضايا الدول يس هيئ اروق نائب رئ اآد المستشار ف

يس  ف رئ د اللطي ران عب ا    مه دة النب ر جري يس تحري س ادارة ورئ ة , مجل ان لجن
ى للصحافة  المجلس االعل ت ان , الممارسات الصحفية ب دةاعلن الداب  الجري ة ل منافي

  .العامة بحصوص نشر الجريدة على حشو شاذ يخدش الحياء ويثير االشمئزاز
ا                 ) بالدعوى(وجاء بها    ل خروج ان  ما صدر عن جريدة النبا من نشر صور فاضحة يمث

, وآذا التقاليد الصحفية     , صارخا على االداب العامةوقيم المجتمع وتقاليده ومثله العليا         
دوح           وحدة الوطنية ويهددها ويعرضها للخطر      مما يمس ال   ذف ضد مم دعوى سب وق

 .مهران اقامتها شرآات سياحة اتهمها بتجنيد ملكات جمال مصر في شبكة اداب
ام   )يوليو(قد قضت المحكمة االدارية في تموز        ال ان إوعلى الرغم من آل ذلك         2001ع

ة         وص ,بجواز اعادة الترخيص لجريدة  النبا الوطني بالصدور          ر  اليومي حيفة  اخر خب
ل   ة القضاء االداري االق م محكم ة حك ا بمجلس الدول ة العلي ة االداري ونقضت المحكم

 .يينبالغاء ترخيص الصحف درجة

  موقف التليفزيون المصري من االقباط:ثانيا
لقد اعتدنا خالل السنوات الماضية ان يقدم لنا االعالم في شهر رمضان مسلسالت                  

 - : لمشاعرالمسيحيين مثلونية  جارحةتليفزي

 مسلسل  يا رجال العالم اتحدوا -1
ة    ورة هزيل دم ص ل يق ة   ,المسلس يحية القبطي ر المس ن االس ال   . ع رة ب افراد االس ف

رة               , مبادىء   ة ولكن بصورة منف اب المقدس بصفة دائم فهم يستخدمون آلمات الكت
ين  نصوص   مستخدم عابثين يقضون حياتهم آلها في صراع     ,متطرفون في عبادتهم    

 .الكتاب المقدس اساسا لهذا الصراع 
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 مسلسل مين اللي ما يحبش فاطمة   -2
 لن اعيش في جلباب ابي  -3
 اماآن في القلب -4

ين               . م  2005تم عرضها في رمضان      دم من ب ى ان تق ثالث تتفق عل هذه المسلسالت ال
 يخلو االمر من  ابطالها شخصا او اآثرآان مسيحيا ثم تمت هدايته الى دين االسالم وال         

 .لهداية هذا الشخص للدين االسالم واعالن الفرحة,تجريح المسيحية والمسحيين 

 ميرة من عابدينأ مسلسل -5
شاب فاشل سارق مستهتر     ,وابن الخالة   . قدم لنا اسرة مسيحية مهلهلة افرادها سكيرين      

واة  ل مط ذه , يحم م له م   وال ه ان والقس رة اال الحلف ال  -االس ى بط ال عل ى -عم  وعل
ورع والقداسة لمة تحمل من صفات ال ويه  الجانب االخر اسرة مس ة لتش ي محاول وف

ا  ,يصور االب الكاهن في صورة بذيئة وهزيلة    , صورة رجل الدين المسيحي    فهو احيان
 .يضع الصليب الذي في يده على راس النسوة وصدرها وبطنها

 مسلسل رجل االقدار -6
د          تم عرضه على القناة االولى القناة       الرسمية للدولة واسهب فيما يثير حفيظة االقباط فق

ائس ي  حول المسلسل الكن اء ف ا ج و آم اآن حب وغرام وله ى ام ادة ال اآن عب من ام
 .حوار ماريا وصديق عمرو بن العاص

 ..ويمنحون البرآة بالرشوة,اسة يالرهبان عمالء للس
ة اال بالرشوة      آما جعلهم ال يمنحون ا    ,قدم المسلسل الرهبان آعمالء للساسة       وفي  ,لبرآ

عبد الرحمن امير المؤمنين واحد اصدقائه ابن سروعة في          احدى القطات يظهر االمير   
راع  ارب ش ل ق ارب  ,بالني ا صاحب الق ول لهم لفيق ا   ه ن متعتكم دا م دان ان تزي تري

اح واالعشاب                 ! ! وتحلقا فوق السحاب     رم ممزوج بعصير التف م عصير آ دي لك , عن
وعي               ... االديرةيشربه الرهبان في     ا عن ال ان الشراب فيسكران ويغيب م يعطي االثن , ث

 ! رهبان االديرة يترآون المسيحية  ويعتنقون الدين االسالمي  وفي حلقة اخرى يصور

 مسلسل يدس عبارات ليس لها وجود في الكتاب المقدسال
ا عنك عي   انت ه  رهبان لنبي االسالمي يقولون له      ففي احد تصريحات ال    ذي تنب سى  و ال

 .واال عد محرفا ,ان الكتاب المقدس تنبا عن نبي االسالم  امعانا في تاآيد! ! في آتابنا 

 مسلسل  حد السكين وآراهية الدين -7
ة          اهن القبطي        ,قدم المسلسل االسرة القبطية آالمعتاد بصورة مهلهل بنسب المسلسل للك

            !ة بومون بعمل االحجن الكهنة يقوآذلك المسيحيين وبل ا انه يشتغل بالسحر والشعوذة
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 مسلسل  اوان الورد -8
 فكرة المسلسل

لم بمسيحية           2000سلسل في شهر رمضان         ماذيع ال  رة زواج المس  -م وهو يكرس فك
دت          وقد آان لهذه  -وليس العكس  ي عق اءات الت دوات واللق رة في الن الفكرة اصداء آثي

دا ؟   اال! !   ولم ال ؟      ضمن الضجة التي احدثها المسلسل معلقين      ا واح ! نعبد جميعنا اله
ائزا                      ة ج لم من القبطي ة واحد تجعل زواج المس ا الل ا ال تجعل     ,آما لو ان عبادتن ولكنه

 .زواج القبطى من مسلمة جائزا

 المسلسل
وتعرف المشاهدون على البطل ضابط     , استهل المخرج اولى الحلقات بتشويق بوليسي       

وا ة وعرف لمةا المباحث والبطل ا مس مها وانه وز  , س ة برم ا مكتظ قة امه اهدوا ش م ش ث
يحية  ات وصلبان(,مس ة) ايقون ا آنيس وا, وآانه زوا وترقب و ات  فتحف ا ه د !! م م وج ث

لم     ن مس ت م يحية تزوج يدة  روز مس اط ان الس ريم   ,االقب ران الك يظ الق ت بتحف وقام
اس     ! ! اخوها هذا الزواج     وبارك! ! البنتها   ذلك المجتمع والن دعوا        , وآ ا ي ا م ان م وآ

 ! واج بناتهم ممن على غير دينهم لز اليه المؤلف هو ان التسامح يعني مبارآة االقباط

اذ احدى        ) ةبآصانع لالحج (تقدم احدى الحلقات رجل الدين المسيحي        دخل النق ذي يت ال
د المستمر                    ة درء للنك االسر الصديقة ل  روز والتي آانت مهددة بالطالق ل عدم الخلف

 .رةفي االس

 تقرير مرآز حقوق االنسان المصري لتدعيم الوحدة الوطنية
اريخ    - القسم الثالث  -وفي تقريره الدوري     ة          ,م1996\2\18 بت ا نصه  مصادرة حري م

وان (الراي والفكر     ة المرآز لمسلسالت     ) عن ون المصري      ادان ابع المرآز    -التلفزي   ت
اة ا     ظ ان القن ون المصري والح رامج التليفزي الغ ب ق ب ة   بقل اعة الثامن ث الس ة تب لثاني

ي           والثلث بتوقيت  اب اب اهدنا احدى       -القاهرة مسلسل بعنوان لن اعيش في جلب  حيث ش
دها      وهي امريكية الجنسية هربت من الواليات المتحدة      .. الممثالت   االمريكية بسبب فق

ه               ع ب لالمان لتعرض الفتيات في امريكا لالغتصاب  ولذك فقد اختارت القاهرة لما تتمت
 .الى اشهار اسالمها ن امان ثم تتجه فيهام

وم السبت الموافق     دة والثلث   1996\2\17وفي نفس الي اة في الواح  اذاعت نفس القن
ة مارجريت باشهار          -صباحا مسلسل  من الذي ال يحب فاطمة          وفيه ايضا قامت البطل

ى اسالمها فس المرآز االسالمي بالنمسا وقد علق ابطال المسلسلين ع          اتين  دخول الف   ل  ت
 االسالم

ذين المسلسلين في صيغة                      ذيع ه از حكومي ي ولما آان التليفزيون المصري وهو جه
ا   ديني فيهم اه ال دخل االتج م ي ة ث ن    اجتماعي ر م اعر الطرف االخ ؤذي مش ة ت بطريق

وق الطرف االخر اك حق ى انته ة عل يحيين ويشجع العام ؤذي , المصريين المس ا ي مم
 .مشاعرالوحدة الوطنية
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المرآز يدين هذا التصرف ويهيب بالسيد وزير االعالم باجراء تحقيق عاجل           لذلك فان   
  .وتنقية البرامج التليفزيونية مما يسئ لمشاعر الوحدة الوطنية

 برامج واعالنات

 برنامج البيت بيتك -1
                                 !على العلم المصري  اله إال اهللا محمد رسول اهللا  التابة جملة يجب آ

 آان جهاز المنتخب المصري 2006ط2\11في حلقة البرنامج المذاعة يوم السبت 
بعد فوزه بكاس االمم , برنامج  البيت بيتك  لكرة القدم على الهواء مباشرة في

يجب  واتصلت الفنانة عفاف شعيب لتعبر عن فرحتها بهذا الفوز فقالت انه, االفريقية 
وآذلك  فداك يا رسول ! محمد رسول اهللا على العلم المصريآتابة جملة  ال اله اال اهللا 

 ! !وأمياهللا بابي 

 ! ! المسلمين فقط في مصر إال مصريين دال يوج تقول  أنآان الفنانة تريد 
بت   ة الس ي حلق عد   2006\12\18وف ود س ك  استضاف محم ت بيت امج   البي ن برن  م

ى     نائلة جبر ب    الدآتور محمد عمارة والسيدة    أمينوتامر   خصوص الهجوم الدنمرآي عل
دآتور   ..  الحديث عن الغرب وهجومه على اإلسالم    اوتبادلو اإلسالم  وتحدث فضيلة ال

رام       أنعمارة عن ان حديثه للغرب يعتمد على المنطق في           تم احت  الحرية والليبرالية تح
 ...األخر

اتى مقدم  من برنامج   البيت بيتك   2006\2\18وفي نفس الحلقة المذاعة يوم السبت  
ا اسم الرسول                            وب عليه ه مكت ال ان ة اليوسفي وق ة من فاآه ين بقطع امر ام البرنامج ت

 .وقال ال اهللا يرسل مثل هذه في هذا التوقيت,محمد  

 "سحر الشرق"ثم , "جوهر الحياة"برنامج 
على قناة النيل هو صورة اخرى    ) SPELL OF EYGPT(  برنامج سحر الشرق  

امج  جوهر الحي     ذ ثالث      ) ESSENCE OF LIFE(اة   من برن دم من ان يق ذي آ ال
اة    دين المسيحي       )   NILE TV(سنوات على قن ر رجال ال امج االخي استضاف البرن

امج والضيوف عن اسباب               دم البرن ين مق ه واسباب       ويصور الحوار ب  الشخص لديانت
م يج                   د ول دين الجدي دها في    اعتناقه للدين االسالمي وما هي المزايا التي وجدها في ال

للدين الجديد  الدين السابق ؟ وعما طراء على حياته الخاصة من سلوآيات بعد اعتناقه
ل      ... ه    ه ا في ول له ؤال يق يفات س دى الض ذيع الح ه الم ب ان يوج ن الغري خ وم ال

ك بالرجال  رت عالقت ك لالسالم؟تغي د اعتناق ر!   بع ا تت ماء  ام ذآر اس امج   في البرن
ه         الضيوف وبدال من ذآر وظي  ى جواره ان ان يكتب ال نهم آ ة آل م  BRITISH(ف

MUSLIM OR DUCH MUSLIM . (        ى رد ال ي ت ئلة الت اذج االس ا عن نم ام
ى  اس عل جعون الن ف تش االتي   آي ي آ امج فه ون   الرن ذيع التليفزي نهم   وي ر دي تغيي

نهم               روا دي ة بعض المشاهدين لمن غي اك           ! ! مكالمات تهنئ ول ان هن ك نق د ذل هل بع
 مساواة؟
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 جنة موفدة من البابا لمقابلة سكرتير رئيس الجمهوريةل
ة  ة الجمهوري ا بشكوى لرئاس د توجهن ا ق د , آن د عب فير ماج رئيس الس يد ال رم الس وتك

ذا   . باالتصال بنا وتم تحديد موعد للمقابلة    حينذاك -الفتاح برئاسة الجمهورية   وخالل ه
ر    يد ال ى الس كوى عل م عرض الش ه ت يادته ان ن س اء اعل غاللق ر  ئيس وابل يادته وزي س

ذاك -االعالم صفوت الشريف      اق الشرف االعالمي وعدم           -حين رام ميث  بضرورة احت
ن التجريح الي دي رض ب د   التع ن تتواج رامج ل ذه ال ل ه ا ان مث ان وابلغن ن االدي م

اح             .بالتليفزيون على االطالق   د الفت م يتوقف      ,وشكرنا السيد السفير ماجد عب وبالفعل ل
ه س   امج ولكن ق الصحيح  البرن ي الطري اء االزهر    .ار ف ان يستضيف احد علم حيث آ

ى تجريح    . االفاضل وآان يتحدث في امور الدين والدنيا         ولكن لالسف عاد من جديد ال
ن   م يك يئا ل ان ش يحيين وآ اعر المس امج , مش م البرن اك ان اس ا هن ل م ن    آ ر م د تغي ق

 ! !جوهر الحياة  الى  سحر الشرق 

ؤال م يحا:والس اذا ل رف لم اق الش ن  ميث اد ع ذي ح امج ال ن البرن ؤل ع ب المس س
ة؟  االعالمي  اليس هذه    ى االعالم المصري              ! ! جريم ائمين عل در اي من الق -وهل يق

ان ن آ ا م ا -آائن م تمام امج يعل دم برن ة  ان يق يس الجمهوري حسب تصريحات -ان رئ
 !!دوار؟يع االزسياسة توام انها !! امانه اخذ ضوء اخضر؟!! مستاء منه؟ -الوزير

 را وثالث قنواتيبرنامج  آام
ه  شهادة           6و5و4وهو برنامج يضم فيه القنوات     معا ليقدم برنامج يناقش في احدى حلقات

ة     (انجيل متى عن رسول االسالم مستخدما  علم اليزرجي     ة العددي وهو استخدام القيم
ة  اء,1=تالف ,للحروف الهجائي يم,2=الب ذا, 3=الج بعض) وهك ات  ل اوا,الكلم تها لمس

ات ان بعض    ) رسول االسالم    ... صفات   -القاب  -بالقيمة العددية الحدى اسماء      في اثب
 ! !مقصود بها النبي القريشي االسماء والجمل

يا"    ي االسالم "المس و نب ي   ه رامج صرح فضيلة مفت د الب ي اح ه ف ياق آالم ي س ف
 ! !نبي االسالم  ان  المسيا  هوعلي جمعة.  د-الجمهورية

ا                ن مذي أحتى   ة الع ة فكانت اجاب ى الكلم ا عن معن ه       ع البرنامج ساله مندهش ل ان لم الجلي
 ...! !المنتظر  المهديالمسيا المنتظر او

 )الشيكودودو(اعالنات التليفزيون ايضا 
وع        دفقد ق ,تاب المقدس   كحتى االعالنات اصبحت تسئ الى ال      ا عن ن م التليفزيون اعالن
ا بالنش   من انواع الالنشون يقول فيه ليس بال      ن شيكودودو    وخبز وحده يحيا االنسان انم

الخبز وحده    " مسنخدما اقوال السيد المسيح    ة تخرج             ليس ب ل آلم ل بك ا االنسان ب يحي
م اهللا ن ف وحي  "م ق بجالل ال ة رخيصة ال تلي ي دعاي يف د وصل. االله ذا الح ى ه  ال

 ! !.االستخفاف بالمقدسات؟ 
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 السينما:ثالثا
 زدراء بالمسيحيةااللسيما و بحب افيلم -1 

رة  ار ضجة آبي ذي اق يما ال يلم   بحب الس ي مصر ف ينما ف دةر .  عرضت دور الس وت
ن اب ارثوذآسي متعصب    ة م ة مكون رة قبطي ول اس يلم ح تانتية ,قصة الف وام بروتس

ينمائية اال   , متحررة   ى من      واحد االبنين يعشق مشاهدة االعمال الس ه حت ده يمنع ان وال
 .مشاهدة االفالم

 وهي مغايرة الراء الكنائس االخرى, )نظرة الكنيسة االرثوذآسية (ة نقدية نظر
نهم      اد ع لمين لالبتع دفع المس ا ي رة مم يحية منف رة مس يلم صورة الس دم الف دم ,يق ا يق آم

نم               صورة سيئة عن المسيحية حيث     ى جه ا سيذهب ال يصور للطفل ان الذي يعمل خط
ن فاصبح    ل االب ي داخ دار نفس ى ج ى بن ا حت ره اهللا بينم ول االب,  يك ت  ويق ه ان البن

آما يصور الفيلم بعض المشاهد داخل , متناسيا آرامة اهللا وقدسيته     . هاتخش لربنا قافية  
ة   الكنيسة   دين         وهي مليئ ى رجال ال داء عل ة والمشجارات واالعت تائم البذيئ ا  .بالش آم

 .مباني الكنيسة يصور لقاء عاطفيا وقبالت جنس بين شاب وفتاة في احدى
ة بحجة الصيام   ة الزوجي ع عن العالق ذي يمتن يلم االب االرثوذآسي المتزمت ال دم الف يق

 .وهي تعلق الصليب على صدرهافتسقط الزوجة في خطيئو الزنا 
ين                      يتحدث االب مع ابنه عن الجنة والنار قيذآر اعجاب شديد وسخرية قصة اللص اليم

ة     آيف ان اللض فعل آل   الذي تاب في اخر حياته ويتعجب      اة المت  الشرور وعاش حي
الممكن ان يخطئ    ثم دخل الى الفردوس بينما يتعجب ان يحيا انسان حياة ملتزمة ومن           

 .في اخر حياته فيهلك ويكون مصيره النار
 وهو   -يصور الفيلم الزوجة وقد جعلها زوجها تكره اهللا بتزمته بالحالل والحرام ويتحدث            

 .كلمون عن اهللا وال ويعلن انهم يت  عن اختالف الطوائف-مخمور
تم     الجنس في غفهم ب دة ش ة وبش لمين بصورة منحل يحيين و مس ال مس يلم االطف يصور الف

ال          ضبط فتاة في حمام المدرسة       ا لالطف ا يرض    .نازعة سروالها عارضة عورته بينم
ية   ات الجنس ئ باعالق يلم مل ية  والف ينة جنس ر آوتش ل اخ ي   طف ه ف اهد خالت االبن يش ف

ر صحيحة م  تجيبوا   اوضاع غي م يس رارهم ان ل اء اس ى افش اومهم عل ا ويس ع خطيبه
ا                     لرغباته وه وهو انه ام اب وم بافشاء سرها ام ويساوم امه على االستجابة لطلباته او يق

اء   ات اثن اء العاري م النس وم برس ل تق رى   .اللي ا ان ي ب منه ا ويطل ع ابنه تحم االم م تس
 .جسدها لكي سقارنه بالنساء العاريات اللواتي ترسمهن

نهن      ثم يصرح  ه اجمل م ان ام م          ب ا وه ه وزوجه ى خالت ل عل مشهد اخر يتلصص الطف
 .العالقة الجنسية يستحمان ويقبالن بعضهما ويشاهد 

اد عن   ى االبتع لمين ال ا المس دفع اخوتن ذه الصورة ي يحية به رة المس يلم لالس ديم الف ان تق
يحية    ر المس ع االس ل م دخل    التعام م وي ون الهه اس ال يحترم م ان ة  فه ه قافي . ون مع

دين             .ونساؤهم خانئات جائعات للجنس        وقرون رجال ال . وال يحترمون آنائسهم وال ي
ة الصليب      ويسخرون بعقائدهم ويرتكبون المعاصي وهم يضعون على صدورهم عالم
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د       -م  االهرلفي حديث    -178 وقال البابا شنودة   ,المميزة للمسيحية   ان فيلم بحب السيما يع
 .يسةتدخال في شئون الكن

 صوص فيلم بحب السيماخرونية مع الصحفية هويدا حمدي بت االلك"بي بي سي"لقاء 
م   يس قس ة رئ دي نائب دا حم ع الصحفية هوي وم م ك دوت آ ي سي اربي ي ب اء ب ان لق آ

ة   ار القاهري حيفة االخب ينما بص اط     الس اء االقب دي   ان الرقب دا حم ت هوي فقال
ى   في حين اعترض الرقباء المسلمون  اعترضواعلى تقديم هذه الصورة عن االقباط        عل

ا               اقتصار آل شخصيات الفيلم على االقباط ومن هذا المنطلق تم نشكيل لجنة رقابية علي
ى     يلم الواضحة هي ان التطرف موجود في آل                   لمشاهدة الفيلم وتشير ال الة الف ان رس

ان اليف المؤل       .االدي ن ت يلم م ى ان الف ارة ال ى االش ه تبق دي ان دا حم يف هوي ف وتض
 179المسيحي هاني فوزي واخراج المخرج المسيحي اسامة فوزي

 "فيلم بحب السيما"بالكاتدرائية  احتجاجًا على  180مظاهرة سلمية
اء    وم االربع لمية          2004\7\7فى ي دفين بمسيرة س ر الشباب القبطى عن غضبه ال عب

ية ية بالعباس ة المرقس وار الكاتدرائي ل أس ارية داخ أتى آراء المح .حض ا ي ين وم لل
ر من     ًا   14السياسيين ألحداث اإلضطهاد اإلسالمى القباط مصر الذى استمر ألآث قرن

 ...متواصلة إلبادة المسيحية من مصـــــــر

 
 
 
 

 
 
 

  ___________________________ 
 42986 العدد 127م السنة 2004 اغسطس 15, هـ 1425 جماد االخر 29االحد " االهرام"انظر جريدة ) 178(
لما             )179( ذى اشهر اسالمة ومات مس فمن  , هانى واسامة فوزى هم نجال المنتج الفنى جرجس فوزى المسيحى ال

 يكون نجالة
   سبقت إحدى المشارآات فى المظاهرة،وقامت بتوزيع منشور على اآلتين لحضور اجتماع البابا وهذا نصه)180(

ه واحد       "  روح القدس إل ن وال ين ..بإسم اآلب و اإلب م و "..آم ى معك   تكل وان  9:18) أع). (ال تسكت ألن                   آعن
ى    ...أختى الفاضلةـنعمة و سالم..أخى الحبيب  ( ة الت ة المختلف تكررت فى اآلونة األخيرة المحاوالت اإلعالمي

يلم    ا ف ان آخره يما  "تهدف إلى إهانة الشخصية القبطية و اإلستخفاف واإلزدراء بعقائدها آ ا ) "بحب الس ر للكب
اط   -بغير حياء وال معرفة-الذى استباح (فقط ًا حيث        الخوض فى مقدسات األقب ًا درامي ًال فني ا عم دعيًا أنه ،م

اآن  ة أم اءًا بحرم داء،مرورًا بأسرار الكنيسة و انته دءًا بقضية الف يحية ب د المس يلم إزدراء بالعقائ اول الف يتن
عصب متخلف،زوجة فاسقة ترتكب الفحشاء مع زوج مت) العبادة و تصوير األسرة المسيحية بصورة مخزية 

امزا وقت                       اة بتغ ى المصلين من البلكون،وشخصية شاب و فت ول عل غير مسيحى،وطفل يكره اهللا فيقف ليتب
أختى  ..أخى ..فهل أردت  .شرحه مما يطول ( إلخ..…الصالة ليلتقيا فى منارة الكنيسة ليمارسا الخطية معًا و          

تيائنا وغ ا عن اس ارآتنا تعبيرن اعة مش ة  7ضبنا؟ الس ا رويس بالكاتدرائي اء األنب وم بفن ى ...م الي ك ف إخوت
 )توقيع( الكنيسة القبطية
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م        -1 ة ه ت الواجه دثين آان ى الح يلم فف ذا الف أ وه دة النب دث جري ين ح ين ب ط المحلل ري
يلم   انى ف لوح والث ب المش يحيين األول الراه يم "مس ب الس ط ) بح ار فق ائى  (للكب للثن

ل  انى المسيحى المتأس وزى   (  آسيناريست )م ه حيث تتجه أصابع     (آمخرج )  اسامة ف
ن   ى أم رة األول ى الم ان ف تار فك ى وراء الس ذى يختف ى ال ى المحرض الخلف ام إل اإلته
ى            ه السهل من األعالم اإلسالمي إل ديو حيث وجد طربق الدولة و تسرييبه لشريط الفي

 …عقول العامة من البسطاء الذين اليعرفون القراءة
ة       ال -2 ة الكنيس ى مصر وخاص يحية ف معة المس ث س و تلوي دثين ه ى  للح دف األساس ه

القبطية و إحراج البابا شنودة الثالث و من الناحية االخرى ليصدق العامة من المسلمين        
ى مصر يمارسون  يحيين ف ة أن المس راءة وال الكتاب ون الق ذين ال يعرف ى مصر و ال ف

 ..الدعارة داخل آنائسهم
 الذى رفع قيمة المسيحية فى مصر  "آالم المسيح "يلم بعد الفيلم العمالقيأت هذا الف -3

تباح  ة   -ففكر أصحاب المال فى تمويل ها الفيلم الذى اس اء وال معرف ر حي الخوض   -بغي
د     يلم إزدراء بالعقائ اول الف ًا حيث يتن ًا درامي ًال فني ا عم دعيًا أنه فى مقدسات األقباط،م

ادة و       المسيحية بدءًا بقضية الفداء،م    اآن العب ة أم اءًا بحرم رورًا بأسرار الكنيسة و انته
زوج متعصب متخلف،زوجة فاسقة ترتكب   )تصوير األسرة المسيحية بصورة مخزية      

ن      لين م ى المص ول عل ف ليتب ره اهللا فيق يحى،وطفل يك ر مس ع غي اء م الفحش
ارة الكنيسة ل             ا فى من ا  البلكون،وشخصية شاب و فتاة بتغامزا وقت الصالة ليلتقي يمارس

 إلخ..…الخطية معًا و 
قفياتنا فى الخارج                 -4   لقد ذهبت اإلعتراضات إلى جميع سفارارت بالخارج من جميع أس

 …بال استثناء

 تفاصيل المظاهرة 
ن    رين ع ية، معب ية بالعباس ة المرقس اء الكاتدرائي ى فن باب القبطي ف دلع غضب الش ان

تيائهم  دتاس د و المتكرر لعقي ي   من االزدراء المتعم ددة الت ائل اإلعالم المتع هم من وس
 الشباب فى أ فبد,تهدف إلى إهانة الشخصية القبطية، و االستخفاف و االزدراء بعقائدها      

ور      ة لحض ى الكاتدرائي دين إل وع الواف وة لجم ع دع اءًا بتوزي ة مس لعة السادس الس
داخلي المحاضرة األسبوعية لقداسة البابا شنودة الثالث مما أسفر عن تعرض األمن ال               

دت طباعة   مبالكاتدرائية للشباب الموزع و منعه و مصادرة الدعاوى المطبوعة، ث       أعي
زول          ل ن ابعة قبي الدعوة مرة أخرى و تم توزيعها مرة أخرى و بدأت المظاهرة فى الس

ل  ات مث ات تحمل عالم ع الفت ه للمحاضرة برف ا من قاليت يسقط اإلعالم "قداسة الباب
دام ى إزدر" "اله ن نسكت عل دتنال دس آت..اء عقي اط سالم ال " "فالغضب المق األقب

ون قصيدة   "استسالم م    "و غيرها من الالفتات الفردية الصغيرة وهم يرتل م قسي الظل آ
ات            "عليك  ة مصادرة الالفت م و محاول ى التعرض له داخلي إل راد األمن ال ع أف مما دف

وال بنحاف  " "ناسيين األقباط ساآتين لكن أبدًا مش "دون جدوىـ و بدأ الشباب بالهتاف
اطى  واطى  ..وال بنط وت ال ا الص الص بطلن الروح" ،"خ ا  ب ديك ي دم نف  بال

ليب  ن       .."ص ض م ة بع ور و مبارآ ك بحض ا، وذل اء وغيره وا    اآلب ذين أت ة ال  الكهن
م بشكل                ر عن رأيه ى التعبي دس فى        حضاري خصيصًا لتشجيع الشباب عل ى ال ين  حت



 138

ر عن       الوسط العمالء المدسوسين فيفسدون الجو الن        رأي اضج للتعبي زم      ال  و بالفعل الت
 ..... قدموهالذيالشباب بالسيطرة على الرغم من التعبير الغاضب الصادق 

ام   المرآزيالجدير بالذآر أنه قد تم استدعاء ثالثة تشكيالت من األمن   و ا أم  و تمرآزه
با          االحتياطالكاتدرائية بشارع رمسيس على سبيل       ى الش ب  تخوفًا من عدم السيطرة عل

 ... إلى الشارعالخروج آرر محاولة الذيالغاضب 
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  التعليمأسامة: ثانيا
 
 -:ـــــــــدمةمق

 1حكومة مصر واضطهاد األقباط في التعليم
 تعليم في مصرال -

م        ":أنعلى  ) 40(ينص الدستور المصري في المادة       انون سواء وه المواطنون لدى الق
ك بسبب الجنس أو األصل أو                  متساوون في    ز في ذل الحقوق والواجبات العامة ال تميي

دة  دين أو العقي ة أو ال ما  "اللغ ابق ويتالشى التساوي الموجود اس انون الس يتصاغر الق
الشريعة  "آقانون في دستور مصر أمام المادة الثانية من الدستور والتي تنص على أن              

ذي توزعه      فف, "اإلسالمية هي مصدر الرئيسي للتشريع     ي الكتاب الحكومي التعليمي ال
ة بالصف        ة الطفول ي مرحل دارس ف ي الم درس ف ا لي ة مجان ة(الحكوم ة ) الفرق الثالث

 :2فيهمكتوب ) تسعة سنين(االبتدائية 

 مصر:  ما هو وطنك ؟ اإلجابة -"  

 ...اإلسالمإجابة.اإلسالمما هو  -
 .."محمد : ما هو اسم نبيك ؟ اإلجابة  -   

  واجه اإلنسان المسيحي التفرقة الدينية بشعوره أنه أقليةمن هذا ي
 
 -:هيالتعليم في مصر ينتمي إلى عدة جهات و
  التعليم الحكومي العام:أوال

 :حيث ينقسم هذا التعليم إلى 
يم          :األآاديميلتعليم  ا -أ  ثال وهناك تفرقة في هذا النوع من التعل ات يقتصر       :فم  وجود آلي

ل     ة                  الدخول فيها على المس ات التربي ة بكلي ة العربي ام اللغ وم وأقس ل دار العل ط مث مين فق
 .واآلداب

الخ وهى آليات تقبل نسبة ضئيلة . .المعلمينآليات عسكرية أو آلية الشرطة أو آلية       -ب
اوز  دا ال تتج بة  % 1ج اط بالنس دد األقب ين ع بة ب ت النس ولين وليس دد المقب ن ع م

 .للمسلمين
ة وتشمل        :يزهراأل يسالم التعليم الديني األ   -ج  ويبدأ من مرحلة الطفولة وينتهي بالجامع

 !! وال يقبل المسيحيين ,األآاديميةجميع التخصصات المهنية 

 وهو يعطى شهادة فنية وينقسم إلى أنواع منها التعليم التجاري            : التعليم الفني الحكومي   -د
 الخ. .الزراعي التعليم – التعليم الصناعي –

 
___________________  ________ 

 .أندراوس لعزت Coptic Historyانظر موسوعة  )1(
داده  –للراهب القمص انطونيوس األنطونى        " وطنية الكنيسة القبطية    " انظر   )2( ة و منقحة    – إع ة ثاني  طبع

 318ص الجزء الثالث 
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  يهلالتعليم األ: ثانيا
 .الخاصى أو هيئات ويسمى التعليم هال هذه المدارس األئ وينش

  األجنبييم التعل: ثالثا
دارس  ة اتهانشأوهى م ا أو دول أجنبي ا معظمه ا غالب ون الدراسة فيه ة تك ات ديني  هيئ

ة  لبلغ ر  أه ا الفري د منه ية (  البل ة الفرنس ة ) اللغ ةالمدرس ة  ( األلماني ةاللغ  ) األلماني
 .األمريكيةوهناك الجامعة 

  مصر في داخل العملية التعليمية فيالتفرقة واالضطهاد 
اريخ         تجاهل -1 يم للت اهج التعل ة        إن رغم    القبطي  من رة مليئ ذه الفت البتوالت  ه ة   ب  التاريخي

 .والوطنية تنمى الشعور بروح االنتماء والتي
ة  مقررات المدارس حيث توضع نصوص          في األقباط  تجاهل -2  شريفة   وأحاديث  قرآني

 .النصوص مادة فيآمحفوظات 
ريم       في التمييز -3 ران الك ى   مدة التجنيد لحفظة الق ر    ة سنة واحد    إل هالت ؤ الم  حاملي  لغي

 .سنواتبدال من ثالث 
 فصل واحد وخروجهم من حصص       في المدارس الحكومية    في األقباط التالميذ    تجميع -4

انوا  و آ ى ول دين حت ةال ذ األغلبي ة ألخ ي حصصهم الديني ا الت ا يتلقونه را م ي آثي  ف
 .الفناء أو المكتبة أومعمل المدرسة 

ان    ر وقد صد,مدرسة آل في مصلى أوية  زاو أو مسجد    وجود -5 ذا المك  قانون بوجود ه
 .مسيحيةحتى ولو آانت مدرسة خاصة تابعة لهيئة 

م-6 م   ت ة العل ر تحي وطني تغي المي األم بالقسال الوة س يد وت يد   أناش ن أناش دال م ة ب ديني
 .وطنية

ا صورة مسجد                 توزيع -7 ى غالفه ذ الصغار مرسوم عل ى التالمي  أو آتب وآراسات عل
 .دينية آيات أو تصلى وتحتها عبارات ,محجبةطفلة 

 الفتيات الصغيرات ما دون العشر سنوات بارتداء الحجاب وتشجيعهن على عدم          إلزام -8
 .المحجباتاالختالط بزميالتهن غير 

د-9 ة   عق ابقات ديني ي مس ون  ف دارس تك ئلة الم ران   األس ظ الق ة بحف ث خاص  واألحادي
 .الشريفة

 .المدارس في الهجريآتابة التاريخ  -10
 .بداية طابور الصباح بالقران الكريم  -11
 .المسلمين حتى رئيس قسم بها غير أو عميد آلية أو رئيس جامعة أيعدم وجود  -12
 .اإلسالمية المكتبات المدرسية والجامعية بالكتب والشرائط إغراق -13

 :محاور ةأربع في الخاصة بالتعليم األقباطهموم " لذا فانه يمكن تلخيص 
 .واإلعالم تاريخيا وحضاريا من برامج التعليم األقباطاستبعاد تاريخ  -أ
 .األخر ة تغذية معادافي البدوي الطابع ذي الثقافة الوافدة تأثير -ب
 . دينية ضد المسيحيينأفكار وطرح األعالم أجهزةسيطرة اتجاهات متعصبة على  -جـ
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 .3"األزهر من دخول جامعة األقباطاستبعاد  -د
 

 :الناصر عصر عبد في واإلعالمالتعليم 
اء  ففي ,الناصر  عبد  عهد فين بذور الفتنة الطائفية وضعت      إ  األخوان  صراعه مع      أثن

 :منها بعض القرارات بإصدار راح يزايد عليهم تكتيكا ,المسلمين

 .التعليم مختلف مراحل في أساسيةجعل الدين مادة  -1
 .فقطقصورة على الطلبة المسلمين  وجعلها ماألزهرافتتاح جامعة  -2
 .السادات أنور ورأسه 1960 سنة اإلسالمية للشئون األعلى المجلس إنشاء -3
 .1964 مارس 14 في دار القران إنشاءتم  -4
 .1964 مارس 21 في القران وإذاعة إنشاءتم  -5
يوخ أرسل -6 ات ش د الناصر بعث ى عب وريا  إل زة وس يمن وغ ودان وال ر والس      الجزائ

 .التعريب ضمن برنامج وآسيويةوباآستان ودول افريقية 
أ -7 ط و  م28 انش ة فق وم الديني ا للعل دا عالي د 600عه دائي معه دادإ وابت انو يع  ,يوث

ون و        وأصبح ة ملي ة  طالب    ألف  350 عدد طالب المعاهد الديني  عدد   وأصبح  ,وطالب
 .وزاوية مسجد ألف 190 في ينتشرون ,تقريباالشيوخ نصف مليون 

دين حسين     (  مجلس قيادة الثورة     أعضاءما قام به زمالءه من       -8 ال ال لمة من  ) آم  أس
 .التعليميةالمناهج 

دوم      األمور  هناك بعض  إنآما   -9 م ت ا ل ل  المؤسفة حدثت ولكنه اب   :مث دريس آت "  ت
اجم    " محمد الرسالة والرسول    دارس وهو يه اط في  لطلبة الم  ,المسيح  شخص  األقب
 .تدريسهيم وآان قد قرر وزير التعل

 السادات والتعليم
ق الم             ة    ف على الرغم من ان الرئيس السادات اظهر اهتمامه بضرورة تعمي  –اهيم الديني

بالد    أهمباعتباره من    ى ال ة عل م    إال – 4 متطلبات السنوات القادم ذه التصريحات ل  ان ه
 ! من مستوى التصريحات أعلى ترتقي

را    , آلية الهندسة عين شمس        في أستاذاعندما آنت    : 5ميالد حنا . فيذآر د  صدمت آثي
لم     األصوليين  احد الطلبة    ليعندما قال    تان  في  ان المس يا اقرب      أو أفغانس ه  اندونيس  إلي

 6...." وتوقعت شرا لمصر قلبيفشفق )  قبطيا آافرا باعتباري( منى 
 
 
 

  ___________________________ 
 450 الجزء الرابع ص –" ية وطنية الكنيسة القبط " –القمص انطونيوس االنطونى  )3(
 15ص " مشوار وطنى  " –انطون سيدهم  )4(
 ، مفكر مصرى قبطى) سابقا( جامعة عين شمس –بكلية الهندسة " نظرية المنشأت"المدرس لمادة  )5(
 18 الطبعة االولى ص –الجزء الثالث " وطنية الكنيسة القبطية "–القمص انطونيوس األنطونى  )6(
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  :يسالماإل التيار وإحياءحكم السادات 
,  المسلمين قبل الحكم     اإلخوانعالقاته المباشرة مع جماعة     : طائفية الرئيس السادات     أوال
اء  -" على نفسه  الرئيس المؤمن        أطلق ه    إلق د    في  خطابات ي  مول ى اسمه      أقحم  – النب "  عل

ب  د آلق ق, محم عار  وأطل ده ش ى عه م "  عل ان العل و  " واأليم رة نم ده فت ان عه ذا آ " ل
ه السكرتير     1956 في  وقبطيا خصوصا وقد صرح       إسالميا " الديني ستنفاراإل اء تولي أثن

ام للمجلس اإل ي يسالمالع ه السعودية ف لطة بأن ولى الس ه الظروف وت و سمحت ل ي ل  لف
  .أحذية لماسحي تحويلهم أوسالم اإلإلى  مصر أقباطخالل عشر سنوات يحول 

 اإلسالميةوالمدارس , بين المدارس القبطية 
 7رس القبطيةالمدا

يدهم  ون س ر انط ينش دة ف ي جري ول 19/1/1992 وطن من :" يق ن ض ان م آ
س   ات المجل ياختصاص اء المل ة   وإدارة إنش ة للبطريرآي ة التابع دارس القبطي  الم

ة                واإلشراف دارس العلمي غ عدد الم ا ويبل ي  على آل ما يختص به ديرها المجلس   الت  ي
ت  رافتح يم  إش ة والتعل ة     ارس مند م7 وزارة التربي دة خاص ة وواح ت مجاني ا س ه

دارس         ى بمصروفات وآانت الست م ة      األول دخلها وزارة التربي ل ان ت  بمصروفات قب
يم   أوقفت عداد المدارس المجانية المعانة من الدولة ثم   فيوالتعليم   ة والتعل  وزارة التربي
 " اإلعانة

يم  و  ن التعل رديع دآتور  المت ال ال عيد /  ق ت الس تح عين : 8رفع ل يف ى  ان الطف ه عل ي
 ليجد  اإلسالمية يذهب للحضانة   , مصري أنا مسلم بدال من ان يقول       أناالمجتمع ليقول   

 .المنقبات وذوى اللحى ويتعلم ان الضالين هم المسيحيين 
 , اإلرهابيين المدارس والجامعات مكانا لتفريغ      أصبحت التعليم   في الترديونتيجة لهذا   

ى  األمرووصل   ابيين حد سيطرة  إل ى اإلره دارس وهى مدرسة   إحدى  عل وي الم  مل
 . قتلوا ناظر المدرسة عندما اعترض عليهم أنهمالزراعية المتوسطة لدرجة 

بحت دارس  اآلن أص ات الم المية مئ لمين  اإلس ر المس ل غي ي ال تقب دارس  ف ين الم  ح
ا المسلمون                المسيحية والراهبات تقبل الطرفين بل ان مدارس الراهبات يتصارع عليه

ي     اإلسالميةلم تكتف المدارس    . التدريس   في نةلألما واألقباط ول المس ط    ح بعدم قب , ى فق
يب   ا تص دأولكنه ة مب ي الوطني ل ف نم     ,  مقت ه ص دعوى ان م ب ة العل د رفضت تحي فق

  !!9 المسلمين اهللا اآبر وهللا الحمداإلخوان تحية العلم هتاف وأصبحت

 

 

 

  ___________________________ 
 15ص " ر وطنىمشوا "–انطون سيدهم )  7(
 رئيس حزب التجمع الوحدوى، مفكر ، و رئيس تحرير جريده االهالى)  8(
 15ص " مشوار وطنى "–انطون سيدهم  )9(
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 10 )يسالمالتعليم اإل( اإلسالمية المدارس 

 يزهرالتعليم اإل -
ة            األزهر الحكومة تدعم    ة العام ه من الخزين ا       ,  وتصرف علي ى الجوامع وبنائه , وعل

ومن مخلفات حكم    , من الشيوخ والمؤذنين     اآلالفرف مرتبات لمئات    وص, وترميمها  
د    أول إنشاء هو   ,  مصر    في  عصر الخالفة الفاطمية     فيالشيعة   ان ي دين      مك ه ال رس في

الم    في يسالماإل ذي  الع نيين       األزهر  هو  ال ل المسلمين الس دفهم هو تحوي ان ه ى  وآ  إل
ة ترعى       . مسلمين شيعة بالترغيب       وا           و األزهر وظلت الدول م صار ينم دا صغيرا ث ب

رق    أصبححتى   زة  يخت ة        أجه ة والمؤسسات المختلف ة      ,  الدول دمر الديمقراطي وانتشر لي
ة وصمم    أوجه واستولى على النقابات وهيمن على جميع     اة العام  ان يكون  أتباعه  الحي

ريعة  الميةالش ريع الرئيسي المصدر اإلس ي للتش ذا  ف تور وبه ن الدس ة م ادة الثاني  الم
 . قانونيا وتنفيذيا األمور صالحيات لتوجيه مجريات زهرلأل أصبح

ه    األزهر ن خريج جامعة    أوالطامة الكبرى     ة  ل ين    في  األولوي ة    في  التعي ا .  الحكوم  أم
لمين  ين المس ترطت تعي هالمؤسسات الخاصة فاش ران  ألن ول الق ة :"حسب ق ال والوي

 ". على مسلملذمي

 ؟ لمصراألزهرماذا قدم  
ان من ضمن ال   ياإلرهاب بنشر الفكر  األخيرةنين   الس في األزهرقام   ه    وآ متخرجين من

ا            يزهر هو الشيخ الدآتور اإل    رحمن المسجون حالي د ال ات     في  عمر عب  سجون الوالي
م يجد      , اإلرهاب وبصدد   , األمريكيةالمتحدة   دا  األزهر ل  من شيوخه الشجاعة ان        أح

  .إسرائيل في أنفسهم وتفجير المسلمين األبرياءيصدر فتوى بتحريم قتل 

  ؟األزهر ميزانية تأتى أينمن 
ر ات   األزه اءوا فبعث ا ش يوخ م ا الش رف منه ة يغ ة الدول ن ميزاني ة م ه مفتوح  ميزانيت
ير  الميةالتبش الم آاإلس زوا الع ة تغ ي , ل ين فف ثال - الفلب ل - م ر أرس يخا 75 األزه  ش

ون      آل شهر وهذا يعنى ان مرتباته      أمريكيا دوالرا   فيتقاضى آل منهم ال    م السنوية ملي
ة              أمريكيادوالرا   دارس الديني ات الم تهم ونفق ات معيش ي  هذا غير نفق أموال  فتحت    الت  ب
ي  اإلسالمية هذا غير مدينة البعوث       .مصر   ين من الجنيهات      الت ات المالي  تصرف مئ
 وإعطائهم والتغذية والتعليم لإلقامة من بلدان افريقية والعالم    ييأت الصرف على من     في

دارس   اآلالف مصر على فيوتصرف الحكومة   , يةمبالغ نقد  ة  من الم ي  األزهري  ال الت
ا  درس فيه لمين إالي ة أيضاوتصرف ,  الطالب المس ى الجامع ة عل ة األزهري  المدني

  . تبتلع ميزانية الدولة التي األزهرية وغيرها من الهيئات اإلسالميةومجلس البحوث 
 

 
 
 

  ___________________________ 
  H4com.coptichistory.www" موسوعة تاريخ االقباط"ت اندراوس عز) 10(
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ة  رجامع رف األزه وال تص الب    أم يم الط ى تعل ريين عل ر والمص ب مص  األجان
  .األزهر في اإلسالميين

ة       أساسا تعتمد   األزهرجامعة    ة الدول ذي  الوقت    في  - على خزين ا من    تصرف علي  ال ه
ا   يخزينته يحيين والمسلمين   الت ة إال - تمال من ضرائب المس  ظلت األزهر ان جامع

 .ترفض قبول الطلبة المسيحيين للدراسة فيها 
ار                    أآدتوقد   ة مصر ملي يم الطالب المسلمين يكلف ميزاني ة ان تعل  المصادر الجامعي

 .جنيها سنويا
 يزانية خاصة من الدولة تخضع لموالتي فقط األزهرية بعدد المدارس إحصائية 

ذآورة          ر الم ات غي ر في هذا غير المعاهد والكلي ة حسب   واإلحصائية ..  التقري  التالي
  :يآآالت وهى األزهر على موقع التيالبيانات 

 6696 :وثانوي يوإعداد ابتدائي األزهريةعدد المدارس  -
 1.390.735 :األزهريين عدد الطلبة جماليإ -
 284.261:يس ة التدريئ عدد هجماليإ -

يهم ه  والتية التدريس يئ وهاألزهرية لعدد تالميذ المدارس     جمالياإل ة يئ  تصرف عل
 .فردا1.674.996 :   األمريكية من مال الشعب والمعونة األزهر

ابقين شهريا    األزهر  فكم يدفع  األزهريةهذا بخالف المعاهد والكليات       للموظفين الس
 .لمعامل والكتبوسنويا وآم يصرف على صيانة المدارس وا

 11 بقازقستانناإلسالميةبناء المرحلة الثانية لجامعة مبارك 
دة       ار وفى خبر من جري ة قازاقستان                األخب ى طلب جمهوري ول ان مصر وافقت عل  يق

دول الكومنولث اإلاإلسالمية  ة من  الروسي سالمي  ب ة الثاني اء المرحل دء دراسة بن  بب
ة  الميةالجامع رية اإلس ي المص مة الف ة  العاص ا"قازاقي ات   "المات ادة التخصص وزي

ادىء   را لمب اك ونش لمين هن ة للمس ا خدم ية به ة والدراس المالعلمي ن.اإلس يس وأعل  رئ
ة      أأنشان مصر آانت قد      :"اإلسالمية للشئون   األعلىالمجلس   ذه الجامع  اإلسالمية ت ه

يا  ألبناءهناك لتدريس العلوم الشرعية والدينية       ا  أس رئيس        وأورب ة من ال ارك   بموافق مب
ذلك سميت    رئيسيوانه تم االتفاق مع قازاقستان على تسميتها باسم        دان ول ة  " البل جامع

ارك  ور / مب الميةن بة " اإلس ىنس لطان   إل ور س ارك ون نى مب ين حس د , ." الرئيس وق
ر أوضح اف وزي ة األوق ى ان المرحل اء األول ف إلنش ة تكل ه 25 الجامع ون جني ,  ملي
 المرحلة الثانية من    أسيستحمل جميع نفقات بناء وت     ان مصر على استعداد ل     أيضاوقال  

أت  أينمن  .  المجاورة لقازاقستان    اإلسالميةالجامعة لزيادة خدماتها التعليمية بالدول        يي
 !!؟األموالمبارك بهذه 

 
 

  ___________________________ 
 28/8/2005 بتاريخ –جريدة االخبار  )11(
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  وخطيبإمام أالف 3 تطلب األوقافوزارة 
دة  رت جري ار"ذآ ومأخب ة"  الي ود / ن دأ :" 12القاهري ديمحم ر حم زوق وزي  زق

اف يتم خالل األوق ه س ام ان وزارة اإلعالن أي ى عن حاجة ال ام أالف 3 إل  وخطيب إم
 . هذه الوظائف في لسد العجز األزهر آليات جامعة خريجيمسجد من 

 
 "باطلألق الرسمية واألعياداالمتحانات "، " األسبوعية اإلجازة"
 :األسبوعية اإلجازة -

ان         أصدر "األسبوعية المدارس   إجازةوعن    السيد وزير التربية والتعليم قرارا يقضى ب
ومي تعطل الدراسة    ة  ي ات    أسبوع  من آل   واألحد  الجمع ة لهيئ دارس اللغات التابع  لم

ة  ا,ديني دارس الخاصة  أم ات الم ة نوعي ي بقي ى  الت ة عل ا الداخلي نص الئحته ازة ت  أج
ر  أومعنى هذا ,  الجمعة والسبت   يومي فتعطل   األسبوع فييومين   ن جميع المدارس غي

ة       ات ديني ا  آانت    والتي التابعة لهيئ ومي  األسبوعية  أجازته ة    ي  أصبحت  واألحد  الجمع
ي  الجمعة والسبت وبالرغم من الشكاوى المتعددة       يومي أجازتها ر    الت دمت للسيد وزي  ق

راره ورفض        ه    التربية والتعليم فقد تمسك بق دا ان          أمع   ,  تعديل م جي وزير يعل ن السيد ال
د          األحد يوم   وم مقدس عن ه  هو ي اط  إخوان ة        ال" و 13  .."األقب ا الحكم درى م ذا  في ن  , ه

 يوم  األحدبينما  , والجمعة هو يوم العبادة للمسلمين      , فالسبت هو يوم العبادة عند اليهود       
يحيين  ادة للمس د , العب ان تحدي ازةف بوعية اإلج ومي األس ةبي د  الجمع ل واألح و عم  ه

 .14.." يرضى جميع المصريين طبيعي
ة     "  ة التعليمي رفض المنطق ا ب ن طم دة م كاوى عدي اءت ش وظفين  , وج ريح للم التص

ا هو معمول       - دح  األ أيام ساعتين صباح    بالتأخير األقباط) المدرسين  ( المسيحيين    آم
  15" لممارسة عبادتهم -به 

  يناير 7 المجيد ويوم عيد الميالد, االمتحانات 
وم   ددها الصادر ي ة بع دة الجمهوري وفمبر 18نشرت جري دأ "الماضي ن ات تب  امتحان

ام  وم الدراسينصف الع اهرة ي دارس الق ادم 7 بم اير الق ل ,  ين ازةقب ام إج  نصف الع
بوع ك  " بأس د تسبب ذل يح فق يد المس يالد الس د م و عي اوه وس ألم ديدا لنف اط ش  , األقب

ؤل ل المس م ين ليلتجاه د  إذ,ه ه ان اح د وفرحت ن العي تقص م ا ين ن أفراده تمكن م ن ي  ل
ارآتهم  يمش غاله  ف ادة النش االت المعت ي االحتف ة ف انتأدي د   ." 16 االمتح د عق ان تعم
ات ام . 17االمتحان اد أي ى أعي يحيين وف ى المس ة أعل ا العلمي د العلي ي المعاه ان الت ا آ  م

  .18" هذا في ان تزج بنفسها ينبغي
___________  ________________ 

 .م10/9/2005 بتاريخ –جريدة االخبار ) 12(
 ).392ص " مشوار وطنى "5/10/1984وطنى  (،انطوان سيدهم ) 13(
 ).394ص " مشوار وطنى "12/6/1987وطنى (، أنطوان سيدهم ) 14(
 ).43ص" مشوار وطنى("، أنطوان سيدهم ) 15(
 ).395ص" طنىمشوار و "6/12/1987وطنى( أنطوان سيدهم ، )16(
 ).174ص" مشوار وطنى "6/2/1992وطنى (أنطوان سيدهم ، ) 17(
 .274 الطبعة االولى  ص– الجزء الرابع –" وطينة الكنيسة القبطية"القمص أنطوان األنطونى ) 18(
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 19األقباط للطلبة أجازةرفض 
ة عن        المصري  اإلنسانيعلن مرآز حقوق    "وتحت هذا العنوان     دعيم الوحدة الوطني   لت

د من تصرفات وانتهاآات بعض              أسفهبالغ   ه المتزاي اتذة  وقلق  الجماعات المصرية     أس
ة اطضد الطلب وم   األقب د ي ة بتحدي ات الجامعي ث قامت بعض الكلي اير 7 حي  1996 ين

وم       لكيموعدا   ذي  يؤدى فيه الطلبة المسيحيون االمتحانات هو الي يالد    ال د الم  يوافق عي
رواز  في التنوير أعداء من جامعي ذستاأوقد قرار المرآز وضع آل   .المجيد  األسود  الب

الغ  اإلنسان لحقوق   وق          وإب ع منظمات حق الم      في  اإلنسان  اسمه لجمي  إن - مصر والع
ات     داء الكلي ادة عم ب بالس ز يهي اء.. المرآ وم   إلغ ا ي دد له ات المح اير 7 االمتحان  ين

1996." 

 ! رسمية ؟أجازة يناير 7هل حقا 
رار الس  و"  ن ق رغم م ى ال اير    عل ن ين ابع م ل الس ة بجع رئيس الجمهوري ازةيد ال  أج

ى العمل        للتأميناتة العامة   يئ اله تأجبر, رسمية وم   في  والمعاشات موظفيها عل ذا الي  ه
اد       األضحىحتى يتثنى لها صرف المعاشات مبكرا قبل عيد          ديم ميع  المبارك فقامت بتق

 20"وال تعليق ..يناير 7- 4 يناير ليكون من 10 يوم ةمستحقصرف المعاشات ال

  رسمية للمسيحيين ؟أجازة" عيد الغطاس"هل
ا   -رفض السيد عميد آلية التمريض      ".. آما   د الغطاس    "أجازة  إعطاء  جامعة المني عي

ال لطلبة االمتياز   "  ه   ":وق رة يسمع      أولان ه    إن م اط  أجازة  في وم    لألقب د الغطاس   " ي عي
ة    ". د آلي يد عمي ام الس ا ق ة  - اآلدابآم نفس الجامع إجراء  - ب ات ب ري امتحان  تحري

 21!!"؟.. نفس اليوم في اآلثارسم قنصف العام ل

 22 االمتحاناتأوراق
د وضعه        في تجرى   التي االمتحانات العامة    أوراقن  إ" ز  مصر ق اء  اإلنجلي  تواجده   أثن
 من نظام عمل نواءم يعتبر انسب و  ألنهواستمر هذا النظام حتى يومنا هذا       ,  مصر   في
ة            وفكرة ن  - مصر   فيبه   ى آل ورق ة ظام االمتحانات العادل هو ان عل ا   إجاب ة به  بطاق

ع رقما سريا حتى ض الطالب يضع فيها الطالب بياناته ثم تنزعها لجنة خاصة وت          بيانات
د                    ال ادل تعي د التصحيح الع ة وبع ة اإلجاب  يعرف األستاذ المصحح من هو صاحب ورق

ام  في من تالعب    اللجنة بطاقة الطالب وهذا ما حدث        ات المسيحيين       ج أرق لوس وبطاق
 . من المفروض ان تكون سرية هي يالت

 
 
 

  ___________________________ 
اط المسحيين            "مرآز حقوق االنسان المصرى لتدعيم الوحدة الوطنة        ) 19( ة لالقب ة الديني التقرير السنوى عن الحال

 .م31/12/1995" فى مصر
 ).م2006يناير  –العدد الثامن عشر " ( الكتيبة الطيبية) "20(
 ).م2006 فبراير –العدد العشرون " ( الكتيبة الطيبية) "21(
 "صورة ورقة امتحان سنوى صناعى"انظر ) 22(
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ى      في لم يتصور احد ما يحدث        ام  مصر حت ة      أرق دبلوم     في  الجلوس الطلب ات ال  امتحان
ام    الصناعي يم        , والمفروض ان تكون سرية         2004 لع ة والتعل  في قامت وزارة التربي

ان للطالب      ( بخاتم الديانة    األوراق مصر بخت م  ان  المفروض  من    والتي  المسيحي ان آ
حيحها      تم تص ى ي رية حت ون س يتك بين      ف ن المتعص ؤثر م دون اى م ة ب ة تام  عدال

لمين ذا ) المس توبه ابات  أعط هلة للعص المية الفرصة الس ة اإلس ة الديني  23 اإلجرامي
 24"سبه المسئولين عن هذه المؤامرة ومن هنا البد من استقالة وزير التعليم ومحا.

  المدرسةإلى الطريق في
 المدرسة من مالحقتهن    إلى طريقها   في -رى الطالبة القبطية    ح باال أو -ويعانى الطالب   

  - :اإلسالمية واألدعية باآليات
ات  إحدى  تردد - السيما عربة السيدات - األنفاق المترو   ففي " ء الرآوب  ادع "  المنقب

 تناقشها بحدة على فأنها القبطية  الفتاةوحينما ترفض, ات بالترديد وراءها    الراآب وتأمر
 :وها هو الدعاء بكلماته, ) حدث بالفعل ( انه آالم اهللا وهو لجميع الناس 

ذه        الذيسبحان  .. والحمد هللا   .. بسم اهللا   "  ا ه رنين     ..  سخر لن ه مق ا ل ا آن ا , وم ى  وإن  إل
د هللا    الح, الحمد هللا   .. ربنا لمنقلبون    د هللا    ,م ر  , الحم ر     ,اهللا اآب ر    ..اهللا اآب م  .. اهللا اآب الله

  ..."أنت إال فانه ال يغفر الذنوب ليفاغفر  , نفسي ظلمت أنى

 المترو في خالل اليوم   مسامعيانه يتردد على    :"  بقولها   25القبطيات أحدىوتعلق عليه   
ك ال  رغم ان  ..!! ا حتى حفظته عن ظهر قلب  مي مرات يو  ألربعمن ثالث     يرضيني ذل

"26  
را        "- آشاهدة عيان    -وتضيف المتحدثة    ك آثي  رسائل المواصالت     في  -آما يحدث ذل

ددة  د   -المتع وم اح ث يق خاص حي ائال  األش دعوة ق ه   را قإذ"  بال تمعوا ل ران فاس  الق
ى  - شديد    إصغاء  في والكل يسمع   "  لعلكم تهتدون    وأنصتوا ا  حت د يصل   - أن  األمر  وق
هذا بجانب ما   ...  توزيع الكتيبات والمطبوعات     أو القرآنية اآلياتيد   للوعظ وترد  أحيانا
وائط  ليع ى الح يق عل رق  ف رق الط ي مفت ائل   والنواص ة ووس وارع العام  والش

 ".ابا الى مكان ي نجبر على سماعها يوميا ذهابا واالتيالمواصالت وشرائط الكاسيت 

 طابور الصباح
بعض  كو ال يما -يش ي الس ه ف دن الوج يالقب م ن ان الحصة - ل ى م اء األول  تضاع هب
ارى  ة الدينيمدرسيبسبب تب ة والتربي ة العربي ي اإلسالمية ة اللغ ن ف رات م ديم فق  تق

ث رات أحادي المية والفق البعض ان  , اإلس دا ب ا ح أتمم ة يي اد الحصة الثاني ى ميع  عل
 !!مباشرة 

 
  ___________________________ 

 H5com.coptichistory.wwwزت اندراوس  ع–انظر الموسوعة القبطية ) 23(
 .انظر صورة ارقام الجلوس) 24(
 .عن خطاب مرسل من االخت ايمان فاروق) 25(
 . خط المرج حلوان–انظر تسجيل الخاص بعربة السيدات بمترو االنفاق ) 26(
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 محتوى طابور الصباح
ى  20 اليومية من   28 المدرسية اإلذاعة تبدأثم  .دا من التمرينات     الطابور بقليل ج   يبدأ  30 إل

 ): ذلك بعض مدن الصعيد فيويشذ ( دقيقة يوميا 
تالوة -أ ات ب ران آي ن الق ودا (  م ا ,مج ا - 29)ومنغم ذ دون فهم ا التلمي معها ,  يردده ويس

دة 30اإلسالمية  األحاديث وآذا - تفسير أو دونما اى شرح   أيضا أترابه ة   لم ا  (  طويل آم
ق   المسيحي ويظل التلميذ , )هو مبين بقطع الفيديو والكاسيت المسجلة     يستمع دون تعلي

 .عما يعانيه
 . الطابور بتالوة القسم جهرا ويردد التالميذ جميعا هذا القسم ينتهي ثم -ب

اهللا ان  " م ب وناقس ة    أآ ر العربي ة مص ا لجمهوري ذل , مخلص ديوان اب ا جه  لرفعته
ثال صالحا      أآون ضد آل عدو وآل غاصب وان        والدفاع عنها  الي أ و خالقي أ في  م  عم
 " شهيدا أقولواهللا على ما 

ذا   -ج ذ هك د التالمي رددون وراء اح م ي م اهللا :" ث رات  ( بس الث م د هللا , )ث              والحم
ر  , ) ثالث مرات    (  ذا  أو ) "ثالث مرات   ( واهللا اآب ى  :" هك ي يالم دس واإل,اهللا رب  , ن
 31"وان محمد رسول اهللا ,  اهللا إالواشهد ال اله  , آتابين راقوال

م        -د ة        اتحي "  ثم بعد ذلك تحية العل ة مصر العربي وتستغرق  , )ثالث مرات     "(  جمهوري
 .ثمان ثوان 

ـ يد وينتهي -ه تالوة النش ابور ب وطني الط الدي " ال الدي ب الدي ب ك ب ي ل ؤادي حب  " وف
ذ      ,  ثانية   38 من   أآثر ال يتستغرق    الذي ة       القبطي ليكون نصيب التلمي د عن دقيق  ال يزي

 !!من مجمل مدة طابور الصباح 
  
 
 
 
 
 

  ___________________________ 
 .بعزبة النخل" براعم االيمان الخاصة"بعزبة النخل ، مدرسة " محمد آريم االبتدائية"مدرسة ) 28(
ان الخاص     "راجع التسجيل الصوتى لطابور مدرسة         ) 29( راعم االيم ة النخل و ايضا اللقطات الخاصة          " ةب بعزب

 .بمدرسة التوفيقية الحديثة بمصر الجديده
 .شمس عين –بالعرب " محمد متولى الشعراوى"انظر اللقطات الخاصة بمدرسة ) 30(
 .)و تم تقديم شكوى ، و امتنع االن(  ضاحية بمحافظة القليوبية –مدرسة القلج االعدادية ) 31(
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 المدرسيالزى 
زوا       فياد المسلمون   ع زى        أنفسهم  العصر الحديث ليمي ق ال دة     - عن طري  آخطوة جدي

ن مراحل االضطهاد  دينيم اط ال زى اإللألقب ن خالل ال اءهم - 32سالمي م بس نس  فل
 .األبيض الباآستاني المسلمون لحاهم ولبسوا الزى وأطلق, الحجاب 

 الحجاب   اإلسالم بس فتيات   يح انه ل  ضوقد حاول المعتدلين من المسلمين والعلمانيين تو      
 ألنه الرياح   أدراج آانت تذهب    أصواتهم القلب ولكن    فيال يعطيهن العفاف ولكن العفة      

 !!آانت هناك نقود من السعودية تدفع للفتيات نظير ارتداء الحجاب 
ى المسلمين      إسالميا  زيا   اإلسالمية وقد فرضت الجماعات     أما  آخطوة  - مصر   في  عل

زى مفروضا    - عشر جيال  أربعةت تراجعهم    جديدة من خطوا   أصولية ذا ال  فقد صار ه
يم         - المدارس  في ة والتعل رغم من عدم ورود تعليمات من وزارة التربي ى ال  اى أو عل

ن  ة اإلداراتم ي - التعليمي دارس آ فف ن الم ر م ر  -ثي دارس المحافظات غي يما م  الس
ة      واإلسكندريةالعاصمة   دي  يجب ان     - مثل محافظة القليوبي ات    ا ترت يهن   -لطالب  بمن ف

 !!ال إو !! اإليشارب -المسيحيات 

 33ملصقات بالمنشاة التعليمية
ات              داخلها     - اإلسالمية غير ان المنشاة التعليمية ال تخلو من الملصقات والكتاب  سواء ب

ا أو اهمة - بخارجه ي وهى خطوة مس لمة ف اخ أس ارآة التعليمي المن ي آخطوة مش  ف
ك      .ار الجماعة القبطية     آله وحص  المصري المناخ   أسلمة  سور   في ويمكننا مالحظة ذل
 ال تنس ذآر اهللا     -بسم اهللا الرحمن الرحيم     : " حيث نرى آتابات مثل     ,  المدارس   إحدى

بحان اهللا  ر س د هللا -اآب ل الحم ه - الصبر جمي د رسول اهللا ,  اهللا إال ال ال رتبط -محم  ي
وة    ود بق ى اليه انالنصر عل ر اهللا اإليم رب - وذآ م   اقت ابهم وه اس حس يللن ة ف  غفل

 "معرضون 

 
 
 
 

  ___________________________ 
ة  ) 32( ل الزم ى اه لمين عل رب المس اب ( شرط الع ل الكت حيين"اه ود-المس ة ") اليه ى (الشروط العمري بة ال نس

لمين و             )الخليفة عمر بن الخطاب    ين زى المس ة ب ائزة وضعت بعضها للتفرق ة شروط ج ، و الشروط العمري
وال يشتبهون بالمسلمسن قى شئ من باسهم، و أن              : " الشعوب الذاللهم و قالت الشروط الخاصة بالذى       باقى

نهم و   (يلزموا زيهم حيثما آانوا، و أن يشدوا الزنانير        زنارات مثل الخيط الغليظ بعقده فى وسطه آل واحد م
بس       بما معنى " على اوساطهم ) آان النساء فقط هم الذين يربطون أوساطهم بالحبل        اط ل ى االقب وع عل  أنه ممن

 .زى المسلمين و التشبه بهم و ليس هذا فقط بل إجبارهم بلبس ازياء و ألوان خاصة إلذاللهم و معايرتهم
ألوان و هى                           اط مالبس ب بس األقب لمين أن يل انير و حدد المس و يحكى لنا تاريخ أيضا آيف لبس األقباط الزن

ود  ان األقب (األزرق و األس ى آ وان ال لمين   األل م المس ط جعله اهم فق ى موت زنهم عل ام ح ى اي ونها ف اط يلبس
ونها ون    )يلبس وادء و الل بس المالبس الس ات بل اء القبطي لمين النس ر المس يض و ام ون االب بس الل دم ل ، و ع

و هكذا أستمر االضطهاد اإلسالمى    , العسلى و هى المالبس الى آانت ترتديها العاهرات المسلمات إلذاللهن         
 . عزت اندراوس–أنظر موسوعة االقباط التارخية . فى الزى 

 .أنظر سور مدرسة ابن خلدون الثانوية بالنعام) 33(
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  بمصر الجديدةالصحيملصقات التامين 
امين           إحدىوقد علقت    اة الت ى جدران منش دة       الصحي  الملصقات عل ة بمصر الجدي  بالكرب

 :وهذا نصها ,
ا   في مة القطعية للتدخين وذلك      المصرية حكما شرعيا بالحر    اإلفتاء دار   أصدرت  فتواه

ا      1999 سبتمبر   5 ه الموافق    1420 األولى جمادى   25 فيالصادرة   ان :"  م وجاء فيه
ع   د قط م ق يالعل الي عصرنا ف نفس  بأضرار الح ى ال غ عل تخدامات التب ا ,  اس يلم  ف

ن  دخين م ه  أضرارالت ن يخالطون ره مم دخن وغي ن ,  تصيب الم ه م ا في رافولم  إس
ا         ان اهللا  أنفسكموال تقتلوا   "واهللا تعالى يقول    ".ى اهللا عنهما    وتبذير نه  م رحيم ان بك , "آ

وا    :" ويقول عز وجل      ديكم وال تلق ى  بأي ة    إل نوا ,  التهلك ان اهللا يحب المحسنين       , وأحس
 وعليه فان التدخين حرام بكل المقاييس الشرعية".

 وال يحدث العكس, المدارس القبطية تقبل المسلمين
وومن  ي راألم اواة الت دم المس د ع ة , تؤآ دارس الخاصة القبطي ول الم القب ن األطف  م

ويذآر شاب بجامعة القاهرة فرع بنى سويف قائال        ",وال يحدث العكس    ,جميع الديانات   
ن :" ورم ة ان األم ذي الغريب دم ال ذهب ليتق أوراق ي ه ب ه أو طفل دى ابن دارس ألح  الم

ذ مس        بأسماءالمسماة   ان التلمي دارس            إسالمية إذا آ ذة الم ان ه ة مسيحية ف يحي أو الطفل
دمين     ترفض قبول المسيحيين في حين ان المدارس المسماة بأسماء مسيحية            ل المتق  تقب

ذا    إذنفلماذا  , على السواء دون تفرقة      وأقباط مسلمين   إليها ذي  ه ذي  يحدث ؟     ال  من   وال
د     وزارة التربية والتعليم لديه    األقل على   أوالمؤآد ان الدولة تعرف عنه       ذلك وبع ا علم ب

 34"ماذا جرى لمصر ؟ ذلك نتحدث عن تفرقة طائفية ؟
 المسيحيحصة الدين 

ا دين  أم ة ال يحي حص ي, المس ة  ف دارس الحكومي ي, الم ة   فه ذاب للطلب ن الع  درب م
ي "سبوعيته  افيويعبر الراحل انطون سيدهم    ,األقباط ول   "وطن د  :"فيق  في  وصلني لق

ة ومن   لبعض الط  عدة رسائل من     األخيرين األسبوعين اء ب ل  , األمور  أولي ي ب  وزارن
اء الكثير من    اآيين  اآلب ي  ش واههم  ل ة من ان بعض              وأف رارة ونفوسهم حزين وءة م  ممل

 المسلمين وتخصيص فصول       إخوانهم المدارس تقوم بفصل الطلبة المسيحيين بها عن        
ا   , خاصة لكل منهما وذلك بحجة دروس الدين         ي وآم ة      اخبرن ر من الطلب ائ  الكثي  هموآب

د   ة تتعم الان المدرس ول إهم ي الفص يحيون   الت ة المس ا الطلب ر فيه ت  , حص ال تخ ف
ع  آراسيآافية وال  ) مناضد( وم      , للجمي ى ان بعضهم يظل طول الي ا  الدراسي حت  واقف

ر من المدرسين          متألما ل وآثي دريس         , ب ه بعض      ,يهمل دخول الحصص للت ا يلقن وعم
ارهم   المدرسين للطلبة المسلمين من آراهية تشيع لز   اءة مالئهم المسيحيين واحتق  واإلس

 35 ".المسيحي الدين وإهانة إليهم

دارس          وأآثربل   اك الم ك فهن ي  من ذل ة      الت رك الطلب اط  تت ة  في  األقب  مدارسهم فال     أفني
 .وال حتى سترة من هواء الشتاء الالفح" حصة دين"

  ___________________________ 
 ".من وجهة النظر القبطيةالفتنة الطائفية "من آتاب : مدحت) 34(
 .401 مشوار وطنى ص–م 18/10/1992" وطنى"أنطوان سيدهم ) 35(
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  بالمدارسالمسيحيالحكومة المصرية تتوقف عن تدريس الدين 
توقفت الحكومة وزارة التربية والتعليم     "وتحت هذا العنوان آتب عزت اندراوس يقول        

دين   دريس ال ن ت يحيع ادات المس ود اعتم دم وج ة ع ذلك  بحج ة ل ال.. مالي  األطف
ال  أما حصة الدين يجمعون القمامة للمدارس       أثناءالمسيحيين    الصغار فيدرسون     األطف

لمة الخطة لمشروع     ...اآلنا  يإجبار سالميالدين اإل  دارس        أس  أيضا  مصر وصلت للم
 36"؟...فهل هناك مجيب يا حكومة

 37م10/10/2005 مرفق صور مستندات حصلنا عليها من داخل الوزارة نفسها

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ___________________________ 
  H6com.coptichistory.www عزت اندراوس –الموسوعة القبطية ) 36(
 ".قرار منع حصة الدين المسيحي"انظرصورة ) 37(
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 الفصل الثانى 

 مواقف داخل المنشاة التعليمية
 181يحة نهديها لوزارة التعليمفض

 !حيين بالبقر ي مذآراته ويصف المسفيمدرس يهاجم المسيحية 
 !حيين شواذ ي مذآراته ان الكنائس تبنى لممارسة الرذيلة وان المسفييكتب 

 حية وينعتها بالبطالني العقيدة المسفييشكك 
ز      ل بمرآ ود يعم د المعب د عب دعى محم ة ي ة العربي درس للغ رض –م م   المفت ه للعل  –ان

اره  يتخذه قاعدة لبث     الذي" مرآز الهدى   " بالزيتون هو   " طومان باى   " بمنطقة    في  أفك
ة               ة العام ة للثانوي ومن ضمن    , وضح النهار فيدمجها ضمن سلسلة مراجعات اللغة العربي

  - :يالمقاالت االت
هى وجود    مشكلة اجتماعية و   أمامبعد الحرب نحن    :" ؟ يقول   " ملك اليمين   "عم معنى   * 

اء  يراتنس ن  أس لمات م ر مس داء غي اههن؟  األع ف نتصرف تج ل ..  فكي ق برج تلح
ا ان تكون ذات          يحصنها عن طريق المعاشرة الزوجية وجعل لهذا الزواج شروطا منه

ن   ماويدي افرات   " س ات الك ذلك ان الفتي د ب و يقص ره –وه ب تعبي د ان – حس  الب
ن    ايتهن ورده لمين لحم ن المس زوجن م ىيت دإل ق  ال ريض  . ين الح الطبع تح ذا ب وه

  .وأغراء
تاذ*  تهم المساألس ى –حيين ي الفاضل ي هم ويضع عل وشرأس م -! ب ع أنه يتعاونون م  س

جد  دم المس ود له ة , األقصىاليه ل  وإقام وع فيقت رب يس زل ال ى ين ليمان حت ل س  هيك
د  فيها الزب  يأآلون عاما   ألفحيون  ي منهم ويعيش المس   األرضالكفرة المسلمين ويخلص    

 "!! لتنفيذ تعاليم الرب إسرائيل تدعم أمريكاان "  مذآراته في أيضاويقول !! والعسل 

 غير المسلمين الذين   أما تزوج زواجا حالال     اإلسالمان رسول   " يستطرد المفكر ليقول    * 
 يمارسون  أنهم دين رغم    أصحاب أنهم فهم يدعون    – يقصد المسيحيون    –يعيشون معنا   

ا واط والسحاق والزن ا شهوانيا الل ا ان دينن ون لن م يقول ول "  ث ه فيق :" ويواصل تطاول
ا ,  الحالل    في البقر ان الرسول عدد الزوجات       أيهااعلموا   ددون      أم تم فتع  الحرام   في  ان

رى     ا والث ين الثري ارق ب و الف ذا ه تطيعوا  ... وه تم ال تس ادتكم ن ان تبإالان وا دور عب
 "لتمارسوا فيها الرذيلة 

ة    جرأةوفى  *  ه يواصل    عجيب ول      إهانت اع ان  :"  للمسيحية فيق ين  أتب ان  األوربي  واألمريك
ي أقرا عنهم في آتبهم ألعرف النتن والعفن الخلقي الذي آان    ننإ , النبييتطاولون على   

  !!"ئ والقززائاألشم يثير فيه ومازالوا وان بينهم آثام األحبار والرهبان ما

 
 
 

  ___________________________ 
 . مدير عام سابق للتربية و التعليم–ل آامل عوض نبي) 181(



 153

ه*  ث   وآأن دة التثلي ى عقي تهكم عل راه ي يحية ن ة المس رغ لمحارب ة وتف ة العربي رك اللغ  ت
م يقحم نفسه       , والتوحيد   ات  تفسير بعض      في ث اب المقدس    آي دة  في ويشكك  ,  الكت  عقي
يحية , الصلب  اويصف المس ةبأنه ة باطل ر .. ديان ذا بعض من آثي ذا  ه ة ه وم ب ا يق م

ا                المعلم على مسمع ومرئي من المسؤوليين بالتربية والتعليم اللذين إذا آانوا يعلمون بم
 .حدث وال يحرآون ساآنا فالمصيبة عظيمة وان لم يكن لديهم علم فالكارثة أعظم

ة عين شمس          مأستاذ عل سامية خضر   . وتشير د     اع بجامع ى  االجتم يم    إل  ان قضايا التعل
ك ال يعفى البيت والمؤسسات      أ ضمن   تأتىدرس ال   ووضعية الم  ولويات الدولة لكن ذل

 .182" بث قيم االحترام والقدرة الطيبة في من دورها اإلعالم وأجهزةالدينية 

 األقباطاضطهاد الطلبة 
ه               يدهم بجريدت وان نشر انطون س ذا العن ي "وتحت ه ة من       " وطن ل شكوى جماعي لينق

د التخريب       ى امتداد ي اة    إل ول        المنش ة فكتب يق ة        " :التعليمي ة العام اك طالب بالثانوي هن
ديني امتدت السنة االضطهاد       ) أسيوطمرآز  ( بمدرسة القوصية الثانوية     ه  ال  واتت  إلي

د بعض المدرسين بتسميم                ى ي ار بالتعصب داخل المدرسة عل ه ضده      أفك م  ,  زمالئ ول
ه المس    ألحد يكتفوا بهذا بل ترصدوا       لقوصية بالضرب    احد شوارع ا   في حيين  ي زمالئ

ه  م نقل ديد وت ىالش و إل فى وه ي المستش ه ف ة وب اج إصابات غيبوب رة وارتج ي خطي  ف
اهللا من اضطهاد             وأخيرا 183" المخ تنجد ب ه  آتب انطون سيدهم يس ة    أبنائ اط  الطلب  األقب

 .184 حاقت بالمؤسسة التعليمية بمصرالتي فيها ان يرفع الغمة إليهيبتهل 

  مدارسهمفي أطفالفعل مع  حدثت بالالتي األحداثبعض 
 185 دارت مع مدرسين مختلفينالتيوبعض الحوارات 

ذا الحوار      : مدرسة محمد آريم االبتدائية      -1 ة مع         في دار ه  حصة الدراسات االجتماعي
اف      ( االبتدائيمدرسة بالصف الخامس     ا         -....)اسم المدرسة عف تكلم عن مين درس ي  ال

  "األطفال"مع التالميذ  التالي ويدور الحوار –موحد القطرين 
 من هو المسيح يا والد ؟ -  
 .و اهللا يا ابلة ه:  ببراءة وشهادة الروح القدس على فمه مسيحييجيب طفل  -  
ذا اإلسالمية  شرح العقيدة في تبدأترد المدرسة على الطفل باستغفار ثم       -   ا ": هك  أوالد  ي

 ."أوالدعيسى هو عبد اهللا وليس هو اهللا يا 
 
 
 
 
 

___  ________________________ 
 .عن جريدة االهالى) 182(
 .403ص" مشوار وطنى "–م 20/12/1992بتاريخ " وطنى"انطون سيدهم ) 183(
 .164ص" مشوار وطنى "–م 1/5/1994بتاريخ " وطنى"انطون سيدهم ) 184(
 . الكتيبة الطيبية–" ايمان فهيم"اجرت الحوار ، و نقلته ) 185(
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 -: مرتبا على هذا الحوارأو مع طفلة من هذا الفصل مسيحية تابعا يالتاليدور الحوار 
 , أعاله ذآرناه   الذي – الحصة   في – دار بين المدرسة والتالميذ      الذيقالت الطفلة الحوار    

 - :أمها أجابتها
 ما اسم المدرسة ؟ -
  ؟يأمولماذا يا :  الطفلة أجابت -
 . عقيدتنا فيلكالم  احذرها من اأو اشتكيها آي : أمها أجابتها -
ة تأجاب - ي الطفل لف ب وتوس ا :  رع وك يأمال ي أتى ال أرج ي وال ت اتتكلم ,   معه

 ......لحسن
أتى  طفلتها انه سوف ال       األموبعدما وعدت    ان االستفسار عن السبب         شي  وال تفعل     ت  فك

 : هكذا فإجابتها
ا  ا جه باب درس الحساب لم مالن م درس وأتكل ال لم ه بيضايقنى ق اه ان ي مع ان العرب  آم

ه    فيمابيكلمنيش ومابيتعاملش معايا آانى مش   ائال ل ا    "  الفصل ق الكش دعوة بيه ا م  آأنه
ا      , " مايقعدش يجبلنا آل شوية ويعمل لنا مشاآل          أبوهامش موجودة علشان     ا مام ه ي وعلي

تاذ ي أس تاذ العرب املني الحساب وأس انى مش ع ي آ ل ف الونى زى آ  الفصل ومش بيس
ا            فيمع حاجة    اس يتجالعيال ولو    ل م وم قب ولى  أآمل  حصة التسميع يق  اقعدي  اقعدي  يق

ا  الفصل في خالص آانى مش وجوديومتجاهلين ,  بليدة  ىأنت مش حافظة حاجة     ىأنت  وأن
 .متضايقة ومش عايزة ابلة عفاف آمان تعمل معايا آده 

 تشجيع عناصر الفتنة الطائفية
ل  فيو  دآتور حسين آامل ب       أصدر  1993 مارس    أوائ رارا           ال يم ق ر التعل دين وزي اء ال ه

داولن    ألنهن طالبات من مدرسة قليوب الثانوية بنات        أربعبفصل   دعو     أشرطة  ت  تسجيل ت
دير المدرسة بالمدرسة            , للفتنة الطائفية    ا ب ا   , آما عوقبت ثري ا بنقله ذلك      ألنه ,  سمحت ب

ات        فيولكن بعض المظاهرات خرجت       عاألرب  شوارع قليوب احتجاجا على فصل الطالب
ره  المحافظ وأصدر ئ حالة الطوارأعلنتونقل المدرسة للصعيد وعلى الفور    اء  أوام  بإلغ

 186 "أيضا األربع الفصل للطالبات وإلغاءنقل المدرسة 
  المتشددسالميتالميذ المدارس مخلب للتيار اإل

ه           في المتشدد   سالميغير ان التيار اإل    ة توجهات دارس لخدم م  ,  مصر يستخدم طلبة الم فه
ا  التظاهر ضد    في رآون  يشت ة غزو العراق    في  أمريك وات     – حال دخول ق د ال يما بع  الس

داد  الف بغ ورات  –التح ون منش م يتلق ئهم ضد ,  وه واتهمتعب اط أخ رت األقب دما نش  فعن
ول    ن رس اتير ع ة آاريك المالصحف الدانمرآي غار   , اإلس تقطاب ص ل اس ان رد الفع آ

ى صيام     اإلسالمية  األمةتجتمع  :"  نصه   وتوزيع منشور عليهم  ,  التظاهر   فيالتالميذ    عل
ان       اإلفطاروعند , م 9/2/2006يوم الخميس القادم    ا يه ذا نبين م ه دعاء الله ا  توحد ال  فأرن

 ". تدميرهم فيفيهم عجائب قدرتك 
 
 
 

  ___________________________ 
    71ص" مشوار وطنى"أنطون سيدهم ) 186(
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 وتفريخ االرهاب. اسلمة التعليم
ن الطفل يفتح عينيه على المجتمع      إ 187رفعت السعيد   /  التعليم المتردى قال الدآتور    عن

ات                 ليقول أنا مسلم بدلآل من أن يقول انا مصرى يذهب للحضانة االسالمية ليجد المنقاب
 .وذوى اللحى ويتلعم ان الضالين هم المسيحين 

ابين     ونتيجة لهذا التردى فى التلعيم اصبحت المدارس والجامعات مك          غ االره آ لتفري , ان
المتوسطة وقتلوا  ووصل االمر الى حد سيطرة االرهابين على مدرسة ملوى الزراعية           

يهم      دما اعترض عل اظر المدرسة عن ة       , ن دارس االسالميه تحي د رفضت بعض الم وق
ر   لمين اهللا اآب وان المس اف االخ م هت ة العل ه صنم وأصبحت تحي دعوى ان م ب  وهللا العل

 !الحمد

  مفضوحأمنىوتواطؤ  .. هاباإلرجامعة 
 م7/5/2006عبد الكريم نبيل سليمان : اسم الكاتب 

رة  تفجيرات سيناء منفذي ان احد األمنية بعض الجهات أعلنتلم استغرب عندما    األخي
ى ه  جيدا ان هذه الجامعة      أدركوذالك الننى    ,األزهر الدين بجامعة    أصولطالب بكلية   

ا الدراسية           مصر  في الهامة   اإلرهاب مفارخ   إحدى ي  من خالل مناهجه ا     الت  تحشو به
ا          ى عقول الطالب حشوا وتحولهم من خالله ة  وحوش    إل ورع عن     أدمي ذاء  ال تت  من  إي

ه       – بكل بساطة    –يعلن اختالفه معهم الن مناهجهم       ان ل تهم ان المتخلف ال مك  في  علم
  .هذه الحياة

ة بح           ار   في ن ادخل    دون ا , ة  ت وقد آنت حتى وقت قريب اعتقد ذالك بصورة نظري  غم
ادي  اإلرهاب  مجال   في الجامعة   أستاذة أوتجربة عملية مع طالب      م    , الم ى   أآن ول  حت

ة     اعات قليل طور بس ذه الس ة ه ل آتاب عقب ه ان أتوق ة أواج ة عملي ن  إرهابي ة مم  عنيف
ى    ة عل ذه الجامع ون به اسيدرس ار  أس يم ض ي ان التعم ع ف وال جمي ا ان  , األح وآم

ة    , موجود ولو بصورة شبه ضئيلة         الخبيث موجود فان الطيب      ذه الغيبوب واستمرت ه
 من الكلية بعد ان فصلت      يأوراق حتى الصباح هذا اليوم عندما توجهت  لسحب          تنتابني

رار من مجلس      ل  التأديب منها بق رت عن رأي       قب ى عب ة  يحوالي شهرين النن ,  بحري
اب  ذ ان ولجت من الب اومن ام التشفي استشعر نظرات وأن ي واالنتق ن  عف ون آل م ي

ى وعندما ذهبت   , راونى وتعرفوا على     نهم    ألطلب  مكتب شئون الطالب        إل  يأوراق  م
وفى جمى  ,  الن الموظف المسئول عن ذلك سيحضر بعد قليل   قليالطلبوا منى التريث    

 بها هذا العش الخرب     أودع األخيرة الكلية علها تكون     فينظارات قررت ان اخذ جولة      
ه    دراستي ن   ذقت الويالت خالل سني    الذي ا ان مررت      ,  ب ام وم ى احد       أم اب ولمحن  الب
ى       ساآر بعض الع  خلفي الشرطة التابعين لحرس الكلية حتى بعث        ءأمنا وا من ذين طلب  ال

ان          , لألهمية األمن آابينة   إلىالتوجه   م وفوجئت ب ذهبت معه ين ف ذآور     أم  الشرطة الم
ا           ه     وذهلت من ه     , يطلب منى مغادرة الكلية الننى ممنوع من دخوله ذا الطلب وقلت ل

ان   ألفجر  وسطي  هنا واضع حزاما ناسفا حول  إلى أتىاننى لم   ذا المك ا ,  ه  أتيت  وإنم
 لسحب اوراقى الننى مفصول

  _______________________ 
 "اسالم ام تأسلم  " -رفعت السعيد) 187(
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د  , ن الموظف المختص لم يحضر اليوم      أ لي فقال   ل بعض    أخبرت بينما آنت ق  من قب
ل            نأ شئون الطالب    ظفيمو د قلي يأتي بع ذلك س ى ب ان       , الموظف المعن دالنا آ اء ج وأثن

ان          دنيا     يقف في هذة الحجرة بعض العناصر األمنية واحدهم آ ا م دى زي ووجدت  ,  يرت
 أثرية عثروا على تحفة آأنهم بعيونهم ويرمقونني الباب أمامبعض الطالب يتجمهرون  

ا نسب        الذي أنت هل   : قائال   بيووجدت احدهم يصيح    , نادرة    بأسلوب  , إليك  آتبت م
,  بالمناقشة  لي وضع يسمح في لست   ننيالفطلبت منه االبتعاد عنى     ,  مبالغ فيه  عصبي

دما  رىوبع ين أج ر الأم ة   ش داخل الكلي االته ب يطة بعض اتص ي ان اخبرن دى ملف  ل
رار فصلى    في الشئون القانونية بالقاهرة للبت       ة من          ,  ق ى ان اتصل بالكلي  خر ألن  أعل

 .البالباب المخصص للط من وانصرفت خارجا

لم يكن قد بدأ الفصل العنيف من هذه المهزلة الجامعية األزهرية عندما لمحت عنصر                
ة   في , بالدخل يتجه نحوى وبيده عصا اسطوانية الشكل          األمن الذي آان متواجدا     البداي

ا ال نع     في  تحت احد ذراعية وطلب منى أن أجلس معه        يديأخذ   د       مكان م ه يري ه ألن رف
ه                  , أن يتناقش معي    ة وأخبرت دي من تحت ذراعي فأدرآت خطورة الموقف ونزعت ي

ودة                ه يجب أن أسرع للع ى أنني على عجلة من أمري وأن زل    إل ه   ,  المن  يجذبني فوجدت
ن  يم ت مالبس اقي فأطلق اب  س اه الب ريح باتج ي لل ه الخلف ة خرجت من ا ان ,  للكلي وم

 ممنوع من الدخول ألننيحتى طلب منى االبتعاد  الجامعيلمحنى أحد عناصر الحرس     
ألته,  دما س ا : وعن ل تعرف م ذيه يحدث ال ان س ي آ ال ل ي ؟؟ ق د ل الحرف الواح :  ب

ي لكو... أعرف  !!!(بس ما شفتش    ..عارف   يئا     نن م أرى ش دها   ) ...  ل اب   تشبثت عن  بالب
ي وطلبت منهم ان يحضروا       يارة    ل ى ال    ) تاآسي   (أجرة  س  في  أغادر  ان   أستطيع النن

روف   ذه الظ ل ه تمر , مث اريواس تجاب   انتظ ى اس ت حت بعض الوق ين ل رطة أم  الش
ه    ر مع ام النتظ ارع الع ى الش ه حت ت مع ةوذهب يارة أي ره س تقلها أج ى الس ف إل  موق

ين ولكن    , اإلسكندرية إلى  غرب الدلتا ومنه      أتوبيس ى ان استقل        الشرطة  أم  طلب من
ة         فرفضت الننى ال اضمن ما يم      أخرىاى مواصلة    ال    ,  كن ان يحدث داخل دها ق وعن

 . الباب مأما وترآني مش شغالين عند اهلك أحنا : لي

دم  م ي اريل يارة انتظ ى لمحت س رة طويال حت أتى أج احيتي ت ن ن ت م ا وطلب  فأوقفته
ائق ان  ى يوصلنيالس د الطال,  الموقف إل ن اح بقني بولك ائق س وار الس يجلس بج  ل
وما ان ابتعد السائق قليال عن باب الكلية        , ارة   للسي الخلفي للجلوس بالمقعد    فاضطررت

م     بالسيارة من   أحاطواحتى وجدت ما يقرب من عشرين طالبا قد          ع الجهات ومعه جمي
ذا العنصر األ   ة    ه اب المدني دي للثي ى المرت دهم  , من ة  أسلحة ولمحت بي  بيضاء وأحزم

اولوا    الخلفية بعدما اجبروا السائق على ا      األبوابجلدية وعصى وقاموا بفتح      لتوقف وح
يإ يارة  خراج ن الس وة م ي إال عن بثت أنن دي تش انوا بمقع وة وآ دونني بق ل يتوع  بالقت

تهم     أنهم من طالب يفترض     أتوقعها أآنبطريقة لم    ة    في  يتلقون دراس دما  ,  الجامع وعن
ل ان يطلب         يا الساألخرغادر الطالب   نهم بصعبوة قب اذ من بي رة واستطاع السائق النف
 . بعد ان ترآهم بمسافة آبيــــــــــــــرة رةالسيامنى مغادرة 

د عن مصدر الخطر         ة البتع ة الكفاي ا في يارة وعدوت بم ذي ترآت الس اد  ال اق آ  بإزه
الما      إلى يأوصلن أخر تاآسيثم رآبت   ,  قبل ثوان معدودة     روحي  إال مبتغاى وعدت س
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دمي  فيمن بعض الخدوش البسيطة وآدمات       ا حدث        ق ي ,  معي  نتيجة لم دت  وج  ولكن
   ....أتسأل نفسي

ائدة  األفكار مع اختالفيهل مجرد , لمثل هذه االعتداءات؟؟  ألتعرض جنيتة   الذيما    الس
 .!!أمر يستوجب االعتداء على ومحاولة قتلى ؟؟

ا تتحول   إحدى أمر يدعوا للرثاء أن نجد        ى مؤسسة لتخريج اإل    جامعتن ابين بكل   إل ره
واعهم ر يبكى ويحزن ويصيب   .!أن اأم د طباإلحب نا  ان نج ل أنفس ددين بالقت ال ..  مه

 ألنناولكن  ... ال ألننا نتعدى حدود حريتنا       .. اآلخرين أموالال ألننا نسلب    ..  نقتل   ألننا
ة     !نفكر ا نفس               األزهر جامع دما يفجر احد طالبه اآنا عن ل     أو ه ال تحرك س دفع لتقت  ين
ا مستقال       ولكن قيامتها تقوم عندما لدى احد طالبه      ...  العزل   برياءاال  .!ا رأيا حرا جريئ

ديني  مع التطرف      ياألمن أدرآت حقيقة التواطؤ     ....واليوم فقط ... اليوم   ,  مصر    في  ال
ذا    ى ه يش عل ام يع ف ان النظ دا آي ت جي ابوعرف ودةوو  اإلره ود  ج ى وج ائم عل  ق

ة         ة المتطرف ة والجامع رين      اوزو)... األزهر  (أيضا الجامعات المتطرف ه بالضرورة ق ل
 .بزوالها

 ـــــقـــــــاريـــــــرتـ
 " لتدعيم الوحدة الوطنيةالمصري اإلنسانمرآز حقوق "من تقرير 

  األقباطمظاهر التمييز ضد  -:اوال
وق       :  مدخل ذي وهو الشعار      , اإلنسان عصرنا هو عصر حق دخل       ال  سنحملة ونحن ن
رن  اديالق رينالح ع .  والعش فوم وق األس ة حق ان ان ثقاف ي اإلنس زال ف  مصر ال ت

 . تدعيمإلىتاج تح
  التعليم فييز ي مظاهر التم -:ثانيا

وم      في وآذلك   , األزهر جامعة   فيط  با عدم قبول الطالب االق    فيتتلخص   ة دار العل  آلي
ام ة وأقس ات التربي ة بكلي ة العربي ولهم  , واآلداب اللغ يطة لقب بة بس يوتخصيص نس  ف
ات  رطةآلي ات والكالش كرية لي ي,  العس ررات الدراس ى النصوص وقصرت المق ة عل
ة ث القرآني تبعاد واألحادي ريفة واس ة الش ن أي ات م ل آي رة اإلنجي دريس الفت ل ت  وتجاه

ريم  المصريالقبطية من التاريخ     والحظ المرآز تخفيض مدة التجنيد لحفظة القران الك
ق   ذا الح ع به ا ال يتمت اقيبينم يحههويواج المصرين ب ة المس اعبهم ي الطلب يين  مت  ف

ة والتفر ة المعامل يق واء  ف ة س ي الجامع دخلها  ف ات وت د االمتحان ي مواعي ازات ف  أج
 االمتحانات الشفوية واستبعادهم بشتى الطرق من          في اضطهادهم   أو المسيحية   األعياد
 . الجامعةفي هيئات التدريس فيالتعين 

 اإلنسان لحقوق المصريتقرير المرآز 
  مجال التعليمفي الطائفيالتمييز  -

م         (على أن   ) 40( المادة   في المصريينص الدستور    انون سواء وه دى الق المواطنون ل
ز       ال فيمتساوون   ك بسبب الجنس        في حقوق والواجبات العامة ال تتمي  أو األصل  أو ذل

ذا النص        ) .  العقيدة أوالدين  أواللغة   اال ان المرآز رصد       الدستوري ورغم  صراحة ه
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ين الم  ز ب اهر التميي دةوابعض مظ بب العقي واء , طنين بس توى س ى المس ميعل  الرس
انوني توى أو  والق ى المس ر الشعبي عل ز الرسمي وغي ان المرآ يم ف ال التعل ى مج  وف

 -:يرصد بعض المالحظات

 يز المقننيمظاهر التم: أوال 
ط وال يسمح      ) األزهرجامعة (وجود جامعة دينية     -1 ى الطالب المسلمين فق مقصورة عل

دخول الطالب  اطب ا الاألقب م ان به ا رغ وم   فيه ة والعل ة آالطب والهندس ات المدني كلي
ة الجامعات   –والزراعة واللغات والترجمة ورغم ان هذه الجامعات          تمول من   – آبقي

 . على السواء واألقباط الضرائب المسلمون دافعي
ل                -2 ط مث وجود آليات تابعة لجامعات مدينة نصر يقتصر الدخول فيها على المسلمين فق

  .واآلداب التربيةاللغة العربية بكليات آلية دار العلوم وأقسام 
دخ  األقباطعدم السماح للطالب     -3 بتهم            ول ب ل عن نس ة تق ات الشرطة اال بنسبة معين  آلي

 . الدولةفيالعددية 
اريخ               -4 ة من الت ة طويل يم حقب اهج التعل وطني تجاهل من ة      (ال رون آامل ذ    ) ستة ق دأ من تب

البطوالت      رسالميفي مصر وحتى الفتح اإل   دخول المسيحية    ة ب رة مليئ ذه الفت غم ان ه
 .التاريخية والتى تنمى الشعور بروح االنتماء الوطنية

ة  مقررات المدارس حيث توضع نصوص          في األقباطتجاهل   -5  وأحاديث شريفة     قرآني
اظ  مادة النصوص بينما يستبعد تماما أية فيآمحفوظات   و من     أو ألف ارات تشير ول  عب

 .قدس  من الكتاب المآيات إلىبعيد 
دال     حاملي  سنة واحدة لغير     إلىتخفيض مدة التجنيد لحفظة القران الكريم        -6  المؤهالت ب

و حفظوا                          ى ل زة حت ذه المي ر المسلمون به دون غي ع المجن ا ال يتمت من ثلثا سنوات بينم
 .هآتابهم المقدس آل

 فصل واحد وخروجهم من حصص       في المدارس الحكومية    في األقباطع التالميذ   يتجم -7
ا يجدون      األغلبيةدين حتى ولول آانوا     ال اء      ه العددية وصعوبة م  البحث عن     في  من عن

اغر  ذفصل ش ة ألخ هم الديني ي حصص ا  الت ا يتلقونه را م ي آثي ة ف ل المدرس  أو معم
 .يزي الفناء ناهيك عن جرح مشاعرهم من ذلك التمأوالمكتبة 

ة        في  مصلى   أو زاوية   أووجود مسجد    -8 ة إعدا أو آل مدرسة ابتدائي ى     أو  دي ة حت  ثانوي
يحية  ة مس ة لهيئ ة خاصة تابع و آانت مدرس ر أصبحول ا ال أم ا بينم  ضروريا وعادي

 . شعائرهم وطقوسهم الدينية داخل هذه المدارسبأداءيسمح للتالميذ غير المسلمين 

زام  مقصورة على التالميذ المسلمين وحدهم أطفالوجود مدارس ابتدائية ورياض      -9  وإل
 . بهاأقباط معلمين أوبارتداء الحجاب وعدم السماح بدخول تالميذ التلميذات بها 

  :الرسمييز غير يمظاهر التم: ثانيا
م   -1 ة العل تبدال تحي م اإلاس وطني بالقس الميال الوة س يد وت ن  أناش دال م ة ب يد ديني  أناش

 .وطنية
ا صورة مسجد                      -2 ى غالفه ذ الصغار مرسوم عل ى التالمي  أوتوزيع آتب وآراسات عل

 . دينيةآيات أوتصلى وتحتها عبارات , ة محجبةطفل
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ى             إلزام -3  الفتيات الصغيرات ما دون سن العشر سنوات بارتداء الحجاب وتشجيعهن عل
 .عد االختالط بزميالتهن غير المحجبات

ة       -4 ابقات ديني ا                 في عقد مس ر المسلمين باالشتراك فيه ا لغي ر مسموح فيه دارس غي  الم
 . الشريفة واألحاديث الكريم القرآنط بحفظ  خاصة فقاألسئلةحيث تكون 

اريخ     -5 دارس    في  الهجري آتابة الت را  أصبح  الم ى           أم ر مسموح عل ا غي  ضروريا بينم
  .القبطي التاريخ باستعمال اإلطالق

رآن  خطبة مأخوذة من      أوبداية طابور الصباح بحكمة      -6 ر          الق ا ال يسمح لغي ريم بينم  الك
رض   لمين بع اتالمس ت آي ابهة مس ة     متش ى المحب دس تحض عل ابهم المق ن آت وحاة م

ة وروح                 واإلخاء دعم الوحدة الوطني  والتسامح رغم ما يوجد بها من نقط تالقى آثيرة ت
 . الوطن إلىاالنتماء 

ة         -7 يس جامع ة      أوعدم وجود اى رئ د آلي ر المسلمين       أو عمي ا غي يس قسم به ى رئ ,  حت
 .ومية من غير المسلمين  المدارس الحكفيوآذلك ندرة عدد النظار الموجودين 

ا       اإلسالمية  المكتبات المدرسية والجامعية بالكتب والشرائط       إغراق -8 تبعد تمام ا تس  بينم
 نشرات تبشيرية رغم    أنهابحجة  ,  شرائط خاصة بغير المسلمين      أو نشرات   أو آتب   أية

 .ما بها من تعاليم تنادى بالتسامح والمحبة والسالم بين جميع طوائف الشعب 

 الكلمة يستنكر اعتقال عبد الكريممرآز 
وق         ة لحق ال الناشط         اإلنسان استنكر مرآز الكلم وقي   استمرار اعتق ريم   الحق د الك  عب

ض   ليمان ورف ل س راجنبي ذ  اإلف ه من وغ  26/10/2005 عن دون اى مس انوني ب  ق
  نفسة   ئ وبالمخالفة لقانون الطوار   اإلنسان ومواثيق حقوق    المصريبالمخالفة للدستور   

تظلم من   في  الحق  ه ول فورا آل من قبض علية بسبب اعتقالة   إبالغحتم   ي الذي  أمر  ال
ون اعتقالة بعد مضى      ة للنظر              ثالث ه جلسة عاجل ا وتحدد ل ال     في  يوم ررات االعتق  مب

ال آان باطال وقد قدم المرآز       إ االعتقال مسببا و   أمر يجب ان يكون     األحوالوفى جميع   
دير مباحث        اليوم الخميس التماسا لكل من السيد ا      واء م ة والسيد الل ر الداخلي واء وزي لل

ة الشريعة              اإلفراجامن الدولة لسرعة     ليمان الطالب بكلي  عن الشاب عبد الكريم نبيل س
تقبلة      األزهروالقانون بجامعة    يقدم الم     التعليمي  حفاظا على مس ا س ا من      رآز  آم   تظلم

 إعالن  بشأن    58 للقانون    عنة لمحكمة الجنايات طبقا    اإلفراج حالة عدم    في اعتقالة   أمر
  .ئحالة الطوار
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 الفصل الثالث
 188المناهج الدراسية 

ول      التي عن سوء البرامج التعليمية      مراراآتبنا   " ذ     وأذهان  يحشون بها عق  الصغار من
فيخرجون  ,  بمواضيع تبذر فيهم الكراهية والحقد والتعصب         أفكارهمنشأتهم فيسممون   

اة وبعضهم   ن الحي وءم ا أس ون   م ة المواطن ون علي ذه   , يك ن ه ذرنا م ا وح د آتبن ولق
دفا  الوطن الواحد    أبناء تجعل من التفرقة بين      والتي هالسياسة الخاطئ  يم     ه ة والتعل  للتربي

ة      يوآتب ما جاء على لسان الدآتور مصطفى الفق        يس الجمهوري  مدير مكتب السيد رئ
ذه ال ن مبه د م بة الب ادةناس ر إع ي النظ اليب ف ة واأس د  التربي ة وان نعتم يم والثقاف لتعل
 "األخر نحترم حرية العقيدة عند لكي السليم الديني هالتوجي

ن   (اإلسالمدرسا عن    1988 -87 لمادة الدين طبعة     الثانوي األول آتاب الصف    ففي دي
ل  تقبل آآاألرض,  آصحيفة بيضاء قابلة لنقش ما يكتب فيهااإلنسانيالعقل  ): "الفطرة

ا  رس فيه ا يغ ي تنب , م نظال وفه ا   م ودواء وسةفاآهت ح رد عليه نفس ت انوال  األدي
ر  ا وال تغي ارف فتقبله اآلراءوالمع ا ب ا له م يعلمه دة اال بمعل األبوين  الفاس آ

 189"نالنصرانيي

راءة للصف        رآن  "عدادي األول اإل ومن آتاب الق نهج اهللا         الق ريم هو م  األرض في  الك
ول عن        "أخر  وفى نص   "  اهتدى ونجا من خالفة ضل وهلك      أتبعةومن   دين المقب ان ال

 190"اإلسالم وال دين يرضاه اهللا سوى اإلسالماهللا 

  المناهج الدراسية فيتجاهل التاريخية القبطية 
ر  " ص خطي ة نق يثم ة    ف ة القبطي اب المرحل و غي يم وه ة والتعل اهج التربي ى ,  من حت

درس الحضارة المصرية           ة "191" القبطي  العصر  في الجامعات تخلو من قسم ي من   أن
يم      في القبطيالمؤسف غياب التاريخ والثقافة والتراث        من   المصري  آافة مراحل التعل

ى  األمر ووصل   , الحضانة للجامعة  ى الجامعات   إل ة  تبن  األبحاث  لعشرات من   األجنبي
 192"األمريكية جامعات أمريكية وأوربية مثل جامعة يوتا فيالقيمة عن القبطيات 

يم        ليمان نس رى     "193ويقول الدآتور س اك مشكلة آب ة    في  هن ك المتمثل دارس تل  في  الم
ال اريخ القبطي إغف اهج الت الي,  من و وبالت ال ه اريخ مصر   إغف ن ت زأ م زء ال يتج  ج
ة       هيوحتى يعرف التلميذ المسلم بان الكنيسة القبطية        , القومي  جزء من القضية الوطني

ات      , لكل المصرين  ا ان آلي ة جامعات مصر ال             اآلدابآم ى مستوى آاف ا    عل يوجد به
اريخ  تدريس   أقسام ان هناك    إلى  وصل االمر  بل, القبطي للتاريخ   أقسام رى  الت  "194 العب

  _______________________ 
 146ص "مشوار وطني" انطون سيدهم )188(         

 239 الجزء الرابع ص -"وطنية الكنيسة القبطية"-القمص -انطونيوس االنطونى) 189(
 409المرجع السابق ص ) 190(
 226 المرجع السابق ص )191(
 411 المرجع السابق ص )192(
 )سابقا( المدرس بكلية التربية جامعة عين شمس )193(
 319الجزء الثالث ص  -"وطنية الكنيسة القبطية"-القمص -انطونيوس االنطونى) 194(
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  أمور الدينإلى والتطرق الخروج عن محتوى المنهج الدراسي
نجوى محرز رئيسة  . دخلت المدرج د  , يأسبان قسم   األلسن  جامعة عين شمس آلية    ففي

ديم المحاضرة       ة    في القسم لتق ادة الترجم إذا ,  م ا تتطرق      ف ى  به ان  في  الخوض    إل  اإليم
و من التجريح               المسيحي ة المسيحية بشكل ال يخل ات  والديان ي  واإلهان ى  وصلت    الت  إل

ة المس       , ين بالخرافات والسحر  ياتهام المسيح  درج    ييحثم طلبت من الطلب ادرة الم , ين مغ
 195"هبدأت سوف تستمر فيما ألنها

يس  ار ول ى التي المياإلأدل عل ب  س ة طال ا يقول غ مم ة المصرية ابل ارف بالجامع  الج
 حرم الجامعة بعض الزمالء الملتحين       في وأنا بأذنيأسمع  ): "جامعة القاهرة   (جامعي

 196!! جداأتألم ولكنيم لماذا ين آفار وطبعا ال يمكن ان اسألهيالذين يقولون بان المسيح

 
 

 197مناهج المرحلة االبتدائية:  أوال
 

 االبتدائي الثانيالصف  -أ
 اللغة العربية -1

 األول الدراسي الفصل 198  وتعلمأقرا

 الحواس : األولىالوحدة 
  هداف الوحدةأ

 ميةاإلسال  والنصوص   لآلياتتجاهل معتمد وتكرار    . (القرآنية واآليات األناشيد قراءة  
ى مس ل اعل المع آ لماألطف ر المس يهم غي ن ف ى ,  بم ظ عل ة والحف رر للدراس ومك
 199)الجميع

ة    , يتكلم هذا الدرس عن حاسة السمع آعضو من الحواس    ة قرآني دا بأي  إسالمية مسترش
ا يتعارض    القبطيمطالبة الطفل   " احفظ"معنونة ب  , 78من سورة النحل     مع   بحفظ م

 !؟وإيمانه عقيدة
 
 

__________  _____________ 
 409الجزء الرابع ص " وطنية الكنيسة القبطية"-القمص- انطونيوس االنطونى)195 (
 319الجزء الثالث ص  -"وطنية الكنيسة القبطية"-القمص- أنطونيوس االنوطنى)196(
  سنة12 إلى 6 من سن)197(
  الغالف–بية ترم أول ثانية ابتدائي مادة اللغة العر– ملحق الصور الخاص بمناهج ابتدائي )198(
 1 ص –ثانية ابتدائي مادة اللغة العربية ترم أول – ملحق الصور الخاص بمناهج ابتدائي )199(
دائي        " سورة النور " انظر   )200( اهج ابت رم أول             –ملحق الصور الخاص بمن ة ت ة العربي ادة اللغ دائي م ة ابت  – ثاني

 16, 15ص
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 .مجموعة الحيوانات والطيور" . تحيوانات تعيش في مجموعا: "الوحدة الثانية
ة   200 في نهاية الدرس ينبغي أن يكون التلميذ قادرا على ان يحفظ           سورة  . ( اآلية القرآني

 201).45:النور
 "فية شفاء للناس " 4درس رقم* 

  الدرسأهداف
  202اآليتينان يحفظ " على ان قادرا ان يكون التلميذ ينبغي نهاية الدرس في

 203)69, 68:النحل (
 ". لكشكرا "3الدرس :  الوحدة الثالثة

  الدرسأهداف
رياض  . (يحفظ حديث رسول اهللا     أن يكون التلميذ قادرا على أنينبغي نهاية الدرس    في 

 )الصالحين
درس          رغم من أن أهداف ال اب     –على ال دون بالكت ا هو م ذ   : " حسب م أن يكون التلمي

اون مع        ى نظ  , اآلخرين قادرا على ان يتع ة الشارع  وان يعمل عل ة اال , اف  من  أيضا  أن
أيضا مطلوب آما هو , اإلسالمأن يحفظ حديث لرسول  " الخاصة بالدرس    األهدافبين  
 204.أيضا آالطفل المسلم القبطي به آقدوة الطفل حتذىأن ي

 العربيآراس الخط  -2

  نصاالعربيمحتويات آراس الخط 
يكم   السالم –تحية إلسالم  يكم ال : رد السالم   -205عل ه   وعل ة اهللا وبرآات ك  ,سالم ورحم  ذل

 اإلسالم    أرآان الزآاة رآن من     –اهللا رءوف رحيم    -)القرآن الكريم (الكتاب ال ريب فيه     
اونوا        ا تع ا من           -الناس بخير م ا ال تجعلن م م ن ادم         -لضالين المضلين     االله ا مآل أب   م

ان         ل  –) حديث شريف     (وعاء شرا  من بطنه       ان وال لع اح  يس المؤمن بطع _ ش  وال ف
) قران آريم (  وأعدو لهم ما استطعتم من قوة  –شرف اهللا لغتنا العربية بالقران الكريم       

  من أرآان اإلسالم      -) حديث شريف   ( وهل بكب الناس في النار إال حصائد ألسنتهم          –
ول اهللا    د رس ه أال اهللا وأن محم هادة أن  ال إل ي    –ش ر ل دري ويس ي ص رح ل  رب اش

 .)قرأن آريم ( د خلقنا اإلنسان في أحسن تقويم  لق–) قرأن آريم (أمري 
 
 

  _______________________ 
دائي        " سورة النور " انظر   )200( اهج ابت رم أول               –ملحق الصور الخاص بمن ة ت ة العربي ادة اللغ دائي م ة ابت      –ثاني

 16, 15ص 
 16 , 15 ص –ية ترم أول ثانية ابتدائي مادة اللغة العرب– ملحق الصور الخاص بمناهج ابتدائي )201(
 "آيتان سورة النحل" انظر )202(
 22 ص –ثانية ابتدائي مادة اللغة العربية ترم أول – ملحق الصور الخاص بمناهج ابتدائي )203(
 34 , 33 ص –ثانية ابتدائي مادة اللغة العربية ترم أول – ملحق الصور الخاص بمناهج ابتدائي )204(
 7ي مادة الخط العربي صئبتداإ ثانية –مناهج ابتدائي ملحق الصور الخاص ب) 205(
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ذه السطور               دة  – توافق أو ال توافق   –ومن حيث أننا لسنا بصدد  مناقشة فحوى ه  عقي
ل القبطي       , " قضية تجاهل األخر  " وإنما نحن نناقش     , ةالدراسالطفل   أو إحساس الطف

ة وبأن الدين األخر ممي,  باستعالء واألخر علية     – الدارس   –  -ز عن دينة وأنه بات علي
 . تماما تهلعقيد أن يتعلم ويكتب ويحفظ عقيدة منافية –حتى في حصة الخط 

وع                         ال ن م األطف دفها األول  هي أن تعل ي ه ذآر أن آراسة الخط العرب ومن الجدير بال
ة بعض السطور          الخطوط وآيف يتدرب على تحسين خطة بواسطة التدريب على آتاب

ررة  ، ف  ذه النصوص  ا ملمرات متك دريب من خالل ه داعي للت يال دة الت  تخص عقي
رة ؟      لم دون غي ل            !!الطفل المس ة مث ه من آتاب ود علي ي سوف تع دة الت ا هي الفائ ،  وم

 هذه النصوص ؟
  الصف الرابع االبتدائي-ب 

 اللغة العربية -1
 م 2006-2005 الفصل الدراسي األول طبعة 206"أقرأ وعبر " 

 :الوحدة األولى
 207 "الصداقة"س الدر* 

تعان ول   اس ول يق ن الصداقة للرس أثورة ع ول م ف بق ة  "  المؤل ن خليل ى دي رء عل الم
دآمفلينظر  ن أح ل م ى  , " يخال ن  أب ى اب ام عل ول اإلم ن خالل ق ة م دأ ذات د المب ويؤآ
 ".المرء يعرف بخالنة" طالب 

 ) نصوص وتذوق  (3الدرس رقم * 
 " االجتماعيةاآلدابمن  "
 : ينبغي أن يكون التلميذ قادر على أن  نهاية الدرسفي

  يتضمنها هذا النص التي والنواهييتذآر األوامر   -1
راءة  الكريمة   القرآنية  اآليات يقرأ  -2 ليمة  ق ذآورة         "  س درس   في من خالل السورة الم  ال

 ) سورة الحجرات(
  بعض تعبيرات النصفييوضح مواطن الجمال   -3

من نفس " أقرأ ثم اجب " 10.11.12 ص208ات موضح من خالل التدريب    أيضاآما هو   
 "السورة

 22ص )نصوص وتذوق  (6الدرس رقم * 
 209"أمي":     اسم الدرس

  _______________________ 
 ربية ترم أولع مادة اللغة الابتدائي رابعة –ملحق الصور الخاص بمناهج ابتدائي " أنظر صورة الغالف )206 (
 ربية ترم أولع مادة اللغة الابتدائي رابعة –لحق مصور الخاص بمناهج ابتدائي م"الصداقة " أنظر صورة )207 (
روم أول  ابتدائي رابعة – انظر ملحق المصور الخاص بمناهج ابتدائي       )208 ( دريبات ص  "  مادة اللغة العربية ت ت

 "27تدريبات ص  , 12تدريبات ص  " 11تدريبات ص , 10
 21ص " – رابعة ابتدائي مادة اللغة العربية ترم أول – بمناهج ابتدائي امى ملحق الصور الخاص"  انظر ) 209(
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حة  درس المس ى ال ف عل بغ المؤل المية ميس اللناإلس ات" خ طة  معلوم وأنش
 22ص210"يةئإثرا

ز   فيقال اهللا    انا  ه بوالدي اإلنسان ووصينا  "  آتابة العزي ة تحت     ". إحس ول الرسول الجن ق
  "األمهاتأقدام 
د استرح من        المؤلف من آتاب حتى يكون      ليواال الوحدة   يتنته ال   أنةغير   ة  ق  درب أن

 211. عند عودة والدة من الحج – المسلم –الطفل المسيحي على واجبة نحو صديقة 
 الوحدة الثالثة 

 212"  مصر الفرعونية في والصناعة الزراعة " 1الدرس رقم 
ر ا    درس بالصبغة اإلسالمية            لم يفت ى ان يصبغ ال ي   !!لمؤلف عل معلومات وأنشطة    " فف
من   ما... ويذآر عن انس ابن مالك قال رسول 68 الخاصة بالدرس ص    213 "إثرائية

ة   ,  بهيمة   أو إنسان أو منة طير    فيأآل زرعا يزرع   أو . غرسامسلم غرس    ة ب أال آان ل
  ).البخاريرواة " ( صدقة

 )نصوص وتذوق  ( الوحدة الثالثة
 214"الصدق  " 3الدرس رقم 

 :  على ان قادراينبغي أن يكون التلميذ " ف الدرس من أهدا

. سليمة قراءةيقرأ الحديث   -1   
 " بعض تعبيرات الحديث في الجمال هأوج يبين  -2

ن فضال ة ع ن أن  أن م  م ى رغ ات  "  عل طةواالمعلوم ةرائ اآلثألنش ة 215 "ي  الخاص
 :توضح ان , 78بالدرس ص 

 
 
 
 
 
 

  _______________________ 
 22ص"_ رابعة ابتدائي مادة اللغة العربية ترم أول -ملحق الصور الخاص بمنهاج ابتدائي " امى " انظر  )210(
 26" مادة اللغة العربية ترم أول ئيبتداإ  رابعة– ئيملحق مصور بمناهج ابتدا" 1تدريبات الوحدة " أنظر ) 211(
دائي        ملحق الصور " الزراعة والصناعة في مصر الفرعونية      " أنظر  ) 212( اهج ابت دائي   – الخاص بمن ة ابت  رابع

 .67ص " ماده اللغة العربية ترم أول 
رم       , ملحق الصور خاص بمناهج ابتدائي      " الزراعة والصناعة   "  انظر   )213( ة ت ة العربي ادة اللغ دائي م ة ابت رابع

 .64"أول ص
ة اب , ملحق الصور خاص بمناهج ابتدائي      " الزراعة والصناعة   "  انظر   )214( رم      رابع ة ت ة العربي ادة اللغ دائي م ت

 .77"أول  ص
رم       , ملحق الصور خاص بمناهج ابتدائي      " الزراعة والصناعة   "  انظر   )215( ة ت ة العربي ادة اللغ دائي م ة ابت رابع

 97انظر ايضآ ما هو مذآور من خالل التدريبات ص 78 ص "أول 
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ى  ا"  ة عظم ا أعطت للصدق قيم ان جميع ل هوجعلت, ألدي اس التعام ين  أس اجح ب  الن
ك                 ..!البشر   ان ا؟ إال أن المؤلف ال يذآر مرجعا واحدا من نصوص آتب تل ى  , ألدي عل

وقد ورد  " آما هي العادة فيذآر     ,  فورا ينقل  التلميذ على آتب المسلمين         –العكس فأنة   
ريم قول رآن  الك ي الق الى هف و"  تع وا اهللا وآون وا اتق ذين امن ا ال ع الصاايأيه " قين د م

رة أن رسول          , وتكرر المعنى لحديث للرسول     , )119(التوبة   ى هري .. إلسالم   اعن أب
ذلك  ". وإذا اؤتمن خان      , وإذا وعد أخلف     , إذا حدث آذب    : أية المنافق ثالث    " قال   آ

دريبات  ي الت تخدم المؤلف نصا أخر ف عود عن الرسول  , 82ص216يس ن مس عن اب
 )حديث شريف (

 217اسي االول الفصل الدر– ألخالقامادة القيم و
 التدريبات *

اون   " هذه التدريبات تخص درس       و     " التع  من التوضيح السؤال بنص         األمر فال يخل
  218 "2 " رقماآليةسوره المائدة " من يالقرآن

وع واحد وهو     ى ن ط عل وم فق دريب يق ةاآتب  " ت ره بخط النسخ   اآلي ابقة م ة الس  الكريم
 "الرقعةومره بخط 

ابقة    اآلية اآتب   أخرتدريب  " , 219" 134 "قم ر اآليةسوره ال عمران     من  الكريمة الس
 220 سوره قرانية-12 رقم اآلية اإلسراءمن سورة "خط النسخ ومره بخط الرقعةمره ب

ة  من سوره الحشر    قرأنيوضح السؤال بنص  ي بها ما    أيضاهذه التدريبات    م  اآلي   9 رق
 221 قرآنيةسورة 

 درس األمانة* 
ؤمنين                    يأتي في هذا الدرس بمثآل     ر الم ة وهى قصة عن أمي وم األمان  واحد ليوضح مفه

 222؟ !عمر بن الخطاب 
 

  _______________________ 
رم       , ملحق الصور خاص بمناهج ابتدائي      " الزراعة والصناعة   "  انظر   )216( ة ت ة العربي ادة اللغ دائي م ة ابت رابع

 .82"ص_ أول 
درس           فترض ان مادة القيم واألخالق وهى     م من ال  )217( ابقة ت ذ سنوات س م تكن من ة ل اده دخيل ا   ,  م وم فكرته و تق

  نصوص دينية  وتخلو من أية– ي مسيحي أو إسالم–على وضع ماده غير متحيزة لعنصر من العنصرين 
رم       , ملحق الصور خاص بمناهج ابتدائي      " الزراعة والصناعة   "  انظر   )218( ة ت ة العربي ادة اللغ دائي م ة ابت رابع

 .8"ص_ أول 
رم       , ملحق الصور خاص بمناهج ابتدائي      " الزراعة والصناعة   "  انظر   )219( ة ت ة العربي ادة اللغ دائي م ة ابت رابع

 .20"ص_ أول 
رم       , ملحق الصور خاص بمناهج ابتدائي      " الزراعة والصناعة   "  انظر   )220( ة ت ة العربي ادة اللغ دائي م ة ابت رابع

 .23"ص_ أول 
رم       ,  ملحق الصور خاص بمناهج ابتدائي      "الزراعة والصناعة   "  انظر   )221( ة ت ة العربي ادة اللغ دائي م ة ابت رابع

 " ص_ أول 
رم      , ملحق الصور خاص بمناهج ابتدائي      " الزراعة والصناعة   "  انظر   )222( رابعة ابتدائي مادة القيم واألخالق ت

 34"ص_ أول 
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  التدريبات* 
افق           دريبات بتعريف الرسول للمن ة    متفق عليه   – تبدآ الت ئلة    ,  ا بحديث ل ه األس م يلي ث

 223 رسول اإلسالم –على من هو المنافق من وجه نظر الرسول 
  .الرأيدرس التعبير عن * 

ن     ر ع رق التعبي ى وط اب معن رف الكت رأييع ع   ال دثت م ة ح الل واقع ن خ ر م  أمي
  224المؤمنين عمر بن الخطاب 

  تدريباتال *
ة  من خالل التدريبات تدريب يخص           ة قرآ أي وان اآتب      ني ة  بعن ل   واآلي ة  بخط جمي    اآلي

 225 .قرآنيةسورة " 90 اآلية من سورة النحل اآلتيةالكريمة 
 درس الصداقة * 

ة         " ه عن الصداقة بحديث شريف نص        أنةيبدآ الدرس المفترض     ن خليل ى دي المرء عل
 226" من يخاللأحدآمفلينظر 

د   يأخذصورة يعلمها المدرس لتلميذة حينما       ى  ه شئ ويعي ا         إل وم بالشكر مثلم  صحابة يق
 227 قرآنية سورة 63 وسورة الفرقان االية19 اآلية سورة لقمان فيورد 

 228آتاب العلوم والحياة   -3
 م2005 -2006 طبعة األول الفصل الدراسي

 الوحدة الثانية 
 " الحياة النبات والحيوان في الماء أهمية " 3الدرس رقم 

ة رشد الكاتب    ت يس ة القرآن باآلي ذا المجال من        في  ي اء    ( سورتي  ه  ص 229) 30:االنبي
ة ليوضح للطالب القبطي مع الطالب المسيحي             .38ص   )15:النحل   (37 اء   أهمي  الم

 230 .إلسالميةا العقيدة فيآما ذآر 

  _______________________ 
رم     رابعة ابتدائي , ملحق الصور خاص بمناهج ابتدائي      " الزراعة والصناعة   "  انظر   )223(  مادة القيم واألخالق ت

 36" أول  ص
رم      , ملحق الصور خاص بمناهج ابتدائي      " الزراعة والصناعة   "  انظر   )224( رابعة ابتدائي مادة القيم واألخالق ت

 34" أول  ص
رم      , ملحق الصور خاص بمناهج ابتدائي      " الزراعة والصناعة   "  انظر   )225( رابعة ابتدائي مادة القيم واألخالق ت

 53" صأول  
رم      , ملحق الصور خاص بمناهج ابتدائي      " الزراعة والصناعة   "  انظر   )226( رابعة ابتدائي مادة القيم واألخالق ت

 58" أول  ص
رم      , ملحق الصور خاص بمناهج ابتدائي      " الزراعة والصناعة   "  انظر   )227( رابعة ابتدائي مادة القيم واألخالق ت

 59" أول  ص
 "رابعة ابتدائي مادة العلوم ترم أول , ملحق الصور خاص بمناهج ابتدائي " صناعة الزراعة وال"  انظر )228(
دائي    " الزراعة والصناعة "  انظر  )229( اهج ابت رم أول     , ملحق الصور خاص بمن وم ت ادة العل دائي م ة ابت   " رابع

 37"  ص سوره األنبياء
رم        , ائي  ملحق الصور خاص بمناهج ابتد    " الزراعة والصناعة   "  انظر   )230( ة ت ة العربي خامسة ابتدائي مادة اللغ

 38"أول ص
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  األول الفصل الدراسي -الدراسة االجتماعية   -4

 .53 صومحافظتي بالدي فيدرس شخصيات تاريخية ومجيدة     
درس ص          رى من ال ذآر الشخصيات      54,53آما ن ي  ي اريخ      الت ا ت د    أو له رت  ق  في  أث

دة    ة واح ية قبطي ر لشخص ر  ذاآ اريخ غي يات  الت ود صور لشخص ة بوج ع مالحظ   م
ر    ا اث رض ان له االمفت ي تاريخي نهم  ف ر  م عراو  أم مص يخ الش وم والش ع – ي آلث  م

دا خير شخصية معاصره      االمالحظة ان هذا     ة      ج ة وطني ى العكس شخصيات قبطي  عل
ديم  المصريريخ  ا بالت أثرت ا هو جدير با   – الق ذه الشخصية   ل  ومم ذآورة ذآر ان ه  الم

عراوى   يخ الش يح  الش دة المس ن سب عقي م يكف ع ائل يل ر وس الماين عب ائل ألع  وس
 231.فما المقصود ؟؟؟) اعةذ ا–تلفزيون (  المختلفة إلعالما

 
  الصف الخامس االبتدائي-ج 

 ) الفصل الدراسي األول(اللغة العربية  -1
 232حوار )أدوات االستفهام (القواعد النحوية  

ة      ا في آما   – سياق الحوار تأآيد     فيونجد   دريبات النحوي ام  عن عدد من     233لت د  أي  عي
 الخ ...هالفطر وآيفية االحتفال بة وموعد

 234التدريبات النحوية 

 : المثالفي التالية آما األشياء بعنوان استفهم واجب عن 3 رقم 

 !!بأن هذا السؤال خارج الدرس وما الفائدة منة ؟ " لماع....عدد الخلفاء الراشدين؟ -1
 )حديث شريف (  الحميدة األخالق نصوص وتذوق من

 . بالصفات الحميدة ووصاياه للمسلمآل دروس عن التوجيهات الرسول للمسلم -1
لم       ا  مم( على نفس الدرس     235 "22 " ص واألنشطةالتدريبات   -2 ر مس ل الغي يستقى الطف

  2  السؤال رقمفي المسلمين آما إلى من الرسول هبما ان الدرس يوج, الحميدةاألخالق
ديث  اح بعض األ   جمع  مطلوب من الطفل القبطي       –22ية ص   ئمعلومات وأنشطة إثرا   -3

 !!!! ويكتبها واآليات
 
 
 
 
 

  _______________________ 
ر )231( ناعة  "  انظ ة والص دائي    " الزراع اهج ابت اص بمن ور خ ق الص ادة   , ملح دائي م ة ابت ات ادرالخامس س

 53,54 2االجتماعية الترم األول 
 5 خامسة ابتدائي مادة اللغة العربية الترم األول ص –لحق الصور الخاص بمناهج التعليم أنظر م) 232(
 8.9 خامسة ابتدائي مادة اللغة العربية الترم األول ص–أنظر ملحق الصور الخاص بمناهج التعليم ) 233(
  المرجع السابق )234(
 22 مادة اللغة العربية الترم األول ص  خامسة ابتدائي–أنظر ملحق الصور الخاص بمناهج التعليم ) 235(
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 236 "آيف تحافظ على األرض " 

 )41اآلية :سورة الروم(  على آيفية الحفاظ على األرض مثال  أية قرآنية اتبالكيذآر
 237)االتفاق في سبيل اهللا ( الدرس نصوص وتذوق 

  الدرس أهداف
 . صحيحةةتالوت ةالبقر الكريمة من سورة اآليات) القبطي ( يتلو الطفل  -1 
 في  ةتوب ك الماألهداف وما إلى ذالك من    .......... الكريمة   اآلياتيستنتج ما ترشد إلية      -2 

  .الدرس
ات  الطفل بجمع    بية يطال ئإثرا  40 ص وأنشطةتدريبات   -3 ة  آي  شريفة   أحاديث  أو قرآني

 ؟. سبيل اهللا في األنفاقء اتوضح قيمة وجز
 238قدرة اهللا  : الدرس* 

مختلفة تدلل ريم من سور  من القران الك آياتاجمع خمس   ... ية  ئإثرا وأنشطة معلومات
 بها على مظاهر قدرة اهللا 

  239 الجليس الصالح :الدرس*
  الصالحساختار حديث شريف لشرح المعنى للجلي

 ن النبيم تعبير جميل  ه الحديث آل240مواطن الجمال 
 

  الثاني الدراسيالفصل 
  األولىالوحدة 
 241"دابة أ ورمروال  "األول الدرس

ة   طة إثراني ات وأنش الل المعلوم ن خ ف م تعان المؤل و 242 اس ديث وه ى "  بح ن أب ع
ق   : ان رسول اهللا قال   -هريرة   ى الطري بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك عل
  "لهرففشكر اهللا فغ, فآخذة 

 
 
 
 
 

  _______________________ 
 33 خامسة ابتدائي مادة اللغة العربية الترم األول ص –مناهج التعليم أنظر ملحق الصور الخاص ب) 236(
 39 خامسة ابتدائي مادة اللغة العربية الترم األول ص –أنظر ملحق الصور الخاص بمناهج التعليم ) 237(
 56 خامسة ابتدائي مادة اللغة العربية الترم األول ص –أنظر ملحق الصور الخاص بمناهج التعليم ) 238(
 65 خامسة ابتدائي مادة اللغة العربية الترم األول ص –أنظر ملحق الصور الخاص بمناهج التعليم ) 239(
 66 خامسة ابتدائي مادة اللغة العربية الترم األول ص –أنظر ملحق الصور الخاص بمناهج التعليم ) 240(
 1.2 مادة القيم واألخالق الترم الثاني صىئ خامسة ابتدا–انظر ملحق الصور الخاص بمناهج التعليم ابتدائي ) 241(
 المرجع السابق " 2المرور وأدبه "  انظر)242(
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 "حق الطريق  " درسال* 
 ؟!! الكتاب ه مؤمن يقصدأيترى .  هذا الدرس؟ المؤمن مهذب السلوك في نتعلم اماذ
   الدرسأهداف

 :طيع التلميذ ان ت النهاية هذا الدرس يسفي 
 .ه جمل من عندفي الحديث في الواردةات يستخدم بعض التعبير -1
  بعض تعبيرات الحديث فييبين مظاهر الجمال  -2
 . معبرةهيقرا الحديث قراءة جهري -3

اة    في  اإلنسان  على ان يكون سلوك       اإلسالم صيحر"  افتتاحية الدرس    في لوآا   الحي س
 ... الطرقاتفيوقد بين الرسول الجلوس  ..  ذبامه

هل مجتمعنا يحتمل فية (  الطرقات فيالجلوس  " لشريف عن يتحدث الحديث ا  : تعليق
 243 !!؟ اإلسالم صيحر" ؟ وما يعنى  !!البدوي المجتمع فيالعادة  آما 

 " باهللا مفتاح الخيراإليمان " درسال

  الدرس أهداف
 :طيع التلميذ انت النهاية هذا الدرس يسفي 
 .يشرح آيات النص بأسلوبه وان يتلوها تالوة صحيحة -1
 .يستخدم التعبيرات الواردة في النص في جمل من تعبيره -2 
 .بين سر الجمال في بعض اآليات ي-3 

د     ) المسيحي(يخالف الدرس عقيدة اآلخر    الذي ال يؤمن بوجود ما يعرف بالجن وأنة يعب
 !!!اهللا 

 :هية لهذا الدرس ي االثرائاألنشطة
ات  واردة اآلي ي ال ورة الكهف ف ن س نص م ورة,  ال ى س ة اال وه ة مكي ن 28 اآلي      وم

ا  وعدد. فمدنية  110 إلى   83 د الغاشية وهى السورة        . 110  آياته ي نزلت بع  تكحي  الت
لقصة  ع الخضر  .  الكهف أه يدنا موسى م ن ضوتت, وقصة س را م اممن آثي  األحك
 واآلداب

ا باستخدام ال    , ورد ذآر مصر في القران خمس مرات         *  ران وحدد    CDابحث عنه الق
 موضعه

  تسابق مع زمالئك بأفضل تالوة لآليات* 
  ؟األنشطة هذه فيهل سيشارك التلميذ المسيحي 

 تدريبات عامة على الوحدة الثانية 
ا في طابور      CD  أقراص ماستخداا بتتدرب على ترتيل االيا وفرة بالمدارسة لتقراه المت

 244.ما ترشد إليه اآليات الكريمة الصباح اآتب آلمة  إلذاعة المدرسة حول

  _______________________ 
 9,10 خامسة ابتدائي مادة اللغة العربية الترم الثاني  ص – انظر الملحق الصور بمناهج ابتدائي )243(
 25,26 خامسة ابتدائي مادة اللغة العربية الترم الثاني  ص – انظر الملحق الصور بمناهج ابتدائي )244(
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 " نداء الواجب " وفى مسرحية 
ة      عن  األطباء يقول آل    الذيهو القسم   " اط  قسم ابقر  تهم للمهن ل ممارس  !!!!تخرجهم وقب

 245 !!!)آخر إسالمي بقسم اآلنتبدل سال يعلم المؤلف ان هذا القسم قد ا( 
 "االتحاد  قوة  " الدرس* 

ي نص ف بحتم:  ال ا ه بنعمتفأص وة," إخوان ا اإلخ ي – هن ا الت ي ذالتلمي يتعلمه ذه ف  ه
  بة اهللا قلوب المؤمنينألف الذي اإلسالمي اإليمان إخوة هيالمرحلة  

 بين قلوبهم وألف بنعمة اهللا على المؤمنين حيث جمعهم اآلياتتذآرنا "  الشرح في
  ...."اإليمانبنعمة 

ا   , اإلسالمي    بحسب الدين    اإليمان؟ الشك   ! يقصد   إيمانوالسؤال هنا اى     ة ف لمؤمنين وعلي
ة       هأخيلم التلميذ القبطي عما يتمتع بة       فهل يجب ان يتع   !!هنا هم المسلمون     لم من نعم  المس

 " النص في من جمال التعبير وأنةالسيما , اإليمان

 , !! يفيد التمسك بدين اهللا أمرفعل  "اعتصموا" آلمة  -1 

!! تعبير جميل المقصود بة دين اهللا وآلمة اهللا وآتاب اهللا فاى دين يقصد ؟          " حبل اهللا   " -2
 !!واى آتاب يقصد ؟

 لنفس الدرس "  واالثرائية واألنشطةالمعلومات " وفى 
ن خمس  -1 راابحث ع ن الق ات م ريم آي ات  , ن الك ن الكلم ة م ا آلم ةوردت فيه  : اآلتي

 . مكية وأيها منها مدنية مبينا, تعاونوا/ اتحدوا/االتحاد 
 . االتحاد والتكاليف معاني نبوية شريفة وردت بيها أحاديث ثالثةاذآر  -2
م الشيخ مروان        "  بهذه العبارة    تنتهي قصة   اآتب -3 ة  أوالدهوهكذا عل اد  األربع  ان االتح

 قوة
  طه التدريبات واالنشفي أما 

اء لتحسن تجويدها وترتيليها  CD الكريمة من خالل اآلية إلىاستمع    . طابور الصباح   أثن
بق يتضح   ا س ةمم اب   أن ى آت ي ان يقتن ذ القبط ى التلمي ريم " عل ران الك ه نىليتس" الق  ل

ظ     !!ة يئرا االثاألنشطة  في المشارآة   ك من حف ع ذل ا يتب هوم تخدامها   آليات رار اس  من تك
 ) الدرس أهدافبحسب (وتالوتها تالوة جيدة 

تب  ك على اقل تقدير يقتنى بعض الأو"  النبوية  األحاديث"  بعض   -يحفظ عن ظهر قلب       
  األحاديث مثل هذه  على تحوىالتي

يس   أجزاء الكتاب فيوهل هناك !! ل القبطي ؟ ليس للطف ) 6(هل التدريب    لم ل  للطفل المس
تها ؟ فيللقبطي حق   ا هو          !!  ممارس تها فم ل القبطي ممارس ه من حق الطف ا ان وان قلن

 246!!الهدف من هذا التدريب ؟
  _______________________ 

 55,56 الترم الثاني  ص خامسة ابتدائي مادة اللغة العربية– انظر الملحق الصور بمناهج ابتدائي )245(
دائي ) 246( اهج ابت اص بمن ور الخ ق الص ر ملح اني ص –انظ رم الث ة الت ة العربي اده اللغ دائي م ة ابت  خامس

71.72,73 
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 247آراسة الخط العربي  -3
 :النص  

ت نما" ما بعث ارم ألتم الق مك ريف  "األخ ديث ش ن   " 248"ح وا م يارحم  األرض ف
ات   ان تؤدوا  يأمرآمان اهللا   " قال تعالى   "حديث شريف   " السماء   فييرحمكم من     األمان

ى ا إل ط "أهله ن الخ يكم بحس رزق   , عل اتيح ال ن مف ه م الم  " فان ن آ امم ى  اإلم  –عل
ى      وتعاونوا على البر والتقوى وال     اونوا عل م تع دوان  اإلث ان "صدق اهللا العظيم        "  والع

 249"حديث شريف "  ان يتقنيه عمال أحدآم عمل إذااهللا يحب 

 قصة ال -4
 "عبد الرحمن بن عوف "

 أنها– يظن البعض – التيوبعض الزخارف   , إسالمية يزين الغالف مئذنة     : 250الغالف
  .إسالمية
ة        اإلسالمي التاريخ  يزخر : المقدمة ي  والمسلمين بالشخصيات العظيم دوة     الت ل الق  تمث

رحم (  الجليلالصحابيهذه الشخصيات    ومن...الصالحة والمصباح المنير     ن  عبد ال ن ب
ابقين    , احد العشرة الذين بشرهم الرسول اهللا بالجنة    ) عوف    , إلسالم ا في وهو من الس

انو        ذين آ دمون    افقد آان واحد من ال والهم  يق المسلمين  م ولمساعدة    ال سبيل االس    في  أم
 252"إلسالميةا واألمة مصر فيبارك اهللا ...251

و تصورنا    . ه أحداث القصة  نستطيع أن نلمح المناخ اإلسالمي الذي تدور في        :التعليق فل
د عن صفحة              ي ال تزي ة الت ه المقدم ذخر ب أن هذا الكم المذآور من األلفاظ اإلسالمية ت

ذ القبطي          -  من القطع المتوسط   - ونصف اني التلمي  الستطعنا أن ندرك إلى أي مدى يع
 .من دراسة واقع بعيد عنه تمامًا

 لدراسي الثانيالفصل ا" بيئات وشخصيات"الدراسات االجتماعية  -5
 )شخصيات من التاريخ اإلسالمي(:الوحدة الثانية
 دروس الوحدة

 .عمرو بن العاص و دخول اإلسالم  إلى مصر  -1
 .صالح الدين األيوبي وجهاده ضد الصليبيين  -2 
 .سيف الدين قطز وجهاده ضد المغول   -3 

 
 
 

  _______________________ 
 –بمادة الخط العربي  ي خامسة ابتدائ– الخاص بمناهج ابتدائي الملحق بلصور"الغالف" انظر )247(
 "11ص","10ص"– خامسة ابتدائي مادة الخط العربي –انظر ملحق الخاص بمناهج ابتدائي ) 248(
 "57ص"– خامسة ابتدائي مادة الخط العربي – انظر ملحق الخاص بمناهج ابتدائي )249(
  خامسة ابتدائي مادة القصة المقررة–بمنهاج ابتدائي ملحق الصور الخاص " الغالف "انظر ) 250(
 "1مقدمةج" خامسة ابتدائي ماده القصة المقررة -ملحق الصور الخاص بمناهج ابتدائي") 251(
 "2مقدمة ج –خامسة ابتدائي مادة القصة المقررة  –الملحق الصور الخاص بمناهج ابتدائي "انظر ) 252(
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 أهداف الوحدة
 :نبغي أن يكون التلميذ قادرًا على أنفي نهاية الوحدة ي

 .يوضح أهم مالمح حياة عمرو بن العاص قبل دخوله اإلسالم  -1
 . الدعوة اإلسالمية انتشاريذآر دوره في  -2
 .أهم أعماله فيها خص دور عمرو بن العاص في فتح مصر، ويل -3
 .يوضح أهم أعمال صالح الدين األيوبي في جهاده ضد الصليبيين  -4
الم اإلسالمي       يحدد أخطار المغو   -5 ى    ل في زحفهم على الع ذا         آخرة إل  من أهداف من ه

 253القبيل 
 التعليق

دة   ي موضوع الوح ن المالحظ ف اريخ اإلسالمي" م ن الت ن" شخصيات م ا س اه رو م
اريخ واحد لعنصر                        ة و نشر ت ار معين ى أفك ه  إل داخل الدرس ترمي الوحدة بما تحتوي

امن عنصرين م اس هم اط ون الن يحيين األقب لمين ، و داخل الموضوعات  المس المس
دروس       –خية  ريمغالطة تا  ى ال ق عل ا ذآرت في     – سنعرضها داخل التعلي  مالحظ أنه

 :آثير من المراحل التعليمية مثل 
 عمرو بن العاص و دخول اإلسالم مصر

 ؟ماذا نتعلم في هذا الدرس  
 موقفه من اإلسالمعمرو بن العاص و -1
 ل دخول اإلسالم قبحالة مصر -2
 فتح مصرعمرو بن العاص و -3
 .أهم أعمال عمرو بن العاص في مصر -4

 أهداف الدرس
 :في نهاية الدرس ينبغي أن يكون التلميذ قادرًا على أن 

ن العاص في             - يتعرف على أحوال مصر قبل فتح العرب لها        ال عمرو ب  يصنف أعم
تح مصر -مصر ن العاص لف رو ب ة عم ير حمل دد خط س ى الخريطة يح يوضح  - عل

 254مالمح حياة عمرو بن العاص قبل اإلسالم و بعده 

 تعليقات على الدرس لكل جزء
ن العاص           19يبدأ الدرس في ص      اة عمرو ب ازي اإلسالمي لمصر        – بقصة حي  – الغ

ذا     و -بل دخوله و بعد دخوله اإلسالم     ق لسنا نعرف ما هو الهدف من معرفة قصة حياة ه
اريخ لشخصية ال                  عو ب القائد الهمام قبل أ    ذا الت ة ه د اإلسالم ، و ما هو الهدف من معرف

  255تخص أو تهتم آثيرًا في حياة الطفل 
  _______________________ 

ية           ) 253( اهج الدراس دائي       –أنظر مالحق الصورة الخاصة بالمن اهج ابت  خامسة  – ملحق الصور الخاص بمن
 1ص "الوحدة الثانية"ني ابتدائي مادة دراسات اجتماعية  الترم الثا

 . الفصل الثانياألول، انظر الباب 19انظر المرجع السابق ص) 254(
 19 انظر المرجع السابق ص) 255(



 173

د          لإلثم يحكي للطفل دخول بعض الحكام والملوك         ن العاص ، بع سالم بفضل عمرو ب
 .فتوحاته

ي ص  ذآر ف يء  م        21ي روي بش م ي ة، ث ة البيزنطي ر الدول ي عص ر ف ة مص ن  حال
ًا لمصر     " بعنوان 22في ص و256االختصار قصة فتح مصر     ن العاص والي  "عمرو ب

ة أوال      من هنا تأتي المغالط   و ا المقدم ن العاص           ب " ات التاريخية منه م عمرو ب د أن أت ع
ر      أ،  فتح مصر  ال اإلصالح والتعمي ازدهرت  هتم بأعم ده و     ف ال    مصر في عه ام بأعم ق

 :عظيمة منها
 نشر العدل في البالد -1
 ائس المسيحيين بسوءنلم يتعرض لك -2
 257لم يجبر أحدًا على دخول اإلسالم بالقوة  -3

  الصف السادس االبتدائي-د
  258اللغة العربية -1

 :علي الطفل القبطي لكي يتعلم بين أروقة التعليم المصري أن 
 .نىع سليمة معبرة ممثلة للمهيتلو اآليات القرآنية تالوة جهري* 
 .بير القرآنييذوق جمال التع* 

 259"العمل الصالح و تقدم المجتمع" الدرس
 اهداف الدرس

ى اهللا و         وم"  اآليــــــة -أو يردد على أقل تقدير     - يحفظ -1 ا إل عمل  ن أحسن قوًال ممن دع
دريبات           ااستخدو". الحًا وقال إنني من المسلمين    عمًال ص  واتر في الت ات بشكل مت م اآلي

 260"العمل الصالح"الخاصة بموضوع 
ة                     و يذهب إلى المكتبة    -2 د قيم ة أو أحاديث شريفة أو أشعار تؤآ ات قرآني يبحث عن آي

 العمل
  "إتقان العمل" 3لدرسا 

 تؤآد قيمة العمل .....  عن آيات قرآنية أو أحاديث شريفة ابحث و261 إلى المكتبة أذهب
 :262هات ما يليلمصحف الشريف و اإلىرجع أ

 ."تبين ثوابه العمل الصالح و آريمات تدعو إلىعشر آيات " -1
 "سجلها في سجل بعنوان خير الكالم في باب العمل الصالحاحفظ اآليات الكريمة و " -2
 ."رقم اآليةاسم الصورة التي وردت فيها واآتب تحت آل آية  " -3
 .يعرف معلومات إسالمية ال عالقة لها باللغة العربية  -4

  _______________________ 
 21المرجع السابق ص  أنظر)256(
 22 أنظر المرجع السابق ص )257(
 .ادة اللغة العربيةمسادسة ابتدائي  -ملحق الصور الخاص بمناهج ابتدائي" الغالف" أنظر)258(
 11بية ص ر سادسة ابتدائي مادة اللغة الع- أنظر ملحق الصور الخاص بمناهج ابتدائي)259(
 24بية صر سادسة ابتدائي مادة اللغة الع-ائي أنظر ملحق الصور الخاص بمناهج ابتد)260(
 22بية صر سادسة ابتدائي مادة اللغة الع- أنظر ملحق الصور الخاص بمناهج ابتدائي)261(
 37 صةبير سادسة ابتدائي مادة اللغة الع- أنظر ملحق الصور الخاص بمناهج ابتدائي)262(
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 أنشطة إثرائيةمعلومات و/  "نصوص وتذوق" 
السورة  " فصلت " من سورة  القبطى فى هذا الدرس اية من القران الكريم     يتعلم الطفل 
ة و ي المكي م ه ريم ، و   41رق رآن الك ور الق ن س ا   م دد آياته ميت و 54ع ورة "س س
ا اآلي         االسمبهذا  " فصلت ه           ألن اهللا تعالى فصل فيه ى قدرت دالئل عل ا ال ات ووضح فيه

 .وحدانيته

تهيه نفسه            في الجن : " يتعلم أمورًا ضد عقيدته مثل     ا تش أحسن  "،  "ة يجد المؤمن آل م
 "األقوال هو ما يدعو به المسلم إلى سبيل اهللا

 التدريبات
 يعمل المسلم الصالحات..... قول المسلم

بالتالي عليه أن يعرف هذه مه يخالف أوامر نبي اإلسالم وأال يطيع ولي أمره إن آان آال
 المة المجتمعسألمر وطاعة أولي ا"  5"فمثًال الدرس ) األوامر

 صورة الدرس
 263"طفلين داخل مسجدشيخ و "

 جمال في النصمظاهر ال
ى أ  ) الرسولفردوه إلى اهللا و  "( ريم و     أمر يحث عل رآن الك ى الق ة الرجوع إل السنة  همي

ى آل     تضاد يوضح أن طاعة أولى األمر واجبة      ) آرهأأحب و  (-اختالف الرأي عند   عل
 264" مسلم سواء أحب أم آره

 ؟ في هذا الدرسماذا نتعلم
 طاعة أولي األمرطاعة رسوله وطاعة اهللا و

 !!! المصادر التشريعيةإليالرجوع 
ازعتم في   أطيعوا الرسول وأولي األمر منكم فإن طيعوا اهللا ويا أيها الذين آمنوا أ     " تن

 "59" النساء"الرسولشيء فردوه إلى اهللا و

ا، عن 265حديث شريف ر رضي اهللا عنهم ن عم د اهللا ب ي  أنعن عب الالنب ى " ه ق عل
 "آرهالطاعة فيما أحب والمرء المسلم السمع و

 266خطبة الرسول
 ) اب اهللا، وسنة رسولهآت(ترآت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعده أبدًا 

 
 

  _______________________ 
 31بية صر سادسة ابتدائي مادة اللغة الع- أنظر ملحق الصور الخاص بمناهج ابتدائي)263(
 33بية صر سادسة ابتدائي مادة اللغة الع- أنظر ملحق الصور الخاص بمناهج ابتدائي)264(
 22بية صر سادسة ابتدائي مادة اللغة الع- أنظر ملحق الصور الخاص بمناهج ابتدائي) 265(
  أنظر المرجع السابق) 266(
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 267 ثم أجباقرأ
 ما المقصود بالمعصية؟ -1  
 ؟لمات التي بينها تضاداستخرج من الحديث الك -2 
ا   -3  ة واجتماعه دة األم الم وح دعم اإلس ة  ي ى آلم دةو عل رح. اح ك  اش ي ضوء فهم  ف

 .للحديث الشريف

  268" هطاعة اهللا واجب  "الدرس السابع
 )92-90(المائدة  من سورة يةريتلو اآليات القرآنية تالوة جه

 269 درس الشهيد
 :لدرس علىالبد و أن يكون الطفل قادراًً في نهاية ا

ين بعض مظاهر    قراءة سليمة، و(...) ل رسول اهللا   عن سعيد بن زيد قا     يقرأ الحديث  يب
 .الجمال في التعبير في الحديث

 
 270مناهج مرحلة اإلعدادي 

  الصف األول اإلعدادي-أ

  الفصل الدراسي األول-النصوصالقراءة و
ا "  م ب ذي عل د هللا ال م، و لقلم،الحم م يعل ا ل ان م ي  العلم اإلنس ى النب الم عل صالة و الس

 .."األآرم
 271"لغتنا األصلية‘  باللغة األماالعتزاز واالهتمامحتى نؤآد قيمة " 

 الوحدة األولى
ات من ال           ..  به   االعتزازحب الوطن و    "حب الوطن     رآن  تأتي هذه المعاني من خالل آي ق

 "النثرأبيات من الشعر والكريم، و
 
 
 
 
 
 

  _______________________ 
  أنظر المرجع السابق)267(
 92بية صر سادسة ابتدائي مادة اللغة الع- أنظر ملحق الصور الخاص بمناهج ابتدائي)268(
 61بية صر سادسة ابتدائي مادة اللغة الع- أنظر ملحق الصور الخاص بمناهج ابتدائي)269(
متسلسلًة من أولى إلى ثالثة   . نة س 15 سنة حتى سن     13 مرحلة إعدادي مرحلة ما بعد التمهيدي تبدأ من سن           )270(

 إعدادي ثم يلي ذلك مرحلة ثانوي
 2،ج1 أولي إعدادي مادة اللغة العربية الترم األول المقدمة ج–اهج إعدادي ن أنظر ملحق الصور الخاص بم)271(

 272 8طريق القوة و الفالح ص: اسم الدرس
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 صورة الكعبة: صورة الدرس
 )104-103آل عمران (ورة يحفظ التلميذ ما جاء فى س:الدرس

وة والنجاح، وال تستطيع                 " آل أمة تود أن تحقق أهدافها، وتصل إلى أرقى درجات الق
ة           توذلك إال بجمع صفوفها و     ات اآلتي ى قلب رجل واحد، واآلي ا، لتكون عل د آلمته حي

ك         ى ذل ة اإلسالمية إل دها         273:"تدعوا األم م يوضح بع ة     اال، ، ث أت القرآني ي ي  أشار   الت
ا  الم وهي سورة إليه ران (من خالل الك ول أن ) 104-103آل عم ى أن يق ا معن ، فم

رابط ؟          ى الت ة إل انع في أن يخدم                !!! اآليات القرآنية تدعوا األم ا الم و ضد من ؟، و م
 الدرس بهدف آخر هو ترابط المصريين بعضهم ببعض؟

درس دون إ  "  الشرح الخاص بال م يهت ه لعله ؤمنين آيات ين اهللا للم ذا يب ق وهك ى الطري ل
ر،   ب الدعوة هللا، واألمر بالمعروف ، المستقيم، ثم يأمرهم بالقيام بواج     والنهي عن المنك

 274"وهؤالء الدعاة هم الفائزون
 "حقوقالمسئولية واجبات و "الوحدة الثانية

 275 "ماريا القبطية" اسم الدرس
  الدرس؟ماذا نتعلم في هذا 

 األقباط أهمية ترابط المسلمين و
ة        أهداف الدرس و  يتضح من    ين        القضايا المتضمنة أن القصة ال عالق الترابط ب ا ال ب  له

هل ال يوجد مثال لتحقيق هذه األهداف سوى        ة، و ال بالوحدة الوطني  المسلمين واألقباط و  
 ؟)ليس العكسزواج المسلم بمسيحية و( قصة ماريا القبطية

 الدرس
ى      رغبة ماريا ال   وهىفي القصة المذآورة مغالطات تاريخية       ي قبطية في الذهاب إل  النب

يالعر ه و...ب ي اإلنجاب من ا ف م رغبته هث ديد ل ا الش اءو. حبه ينادع رابط الصلة ب   الت
 . القبطيةاأهل الكتاب في زواج النبي العربي من ماريالمسلمين و

 
 
 
 
 
 
 

  _______________________ 
 8اللغة العربية الترم األول ص أولي إعدادي مادة –اهج إعدادي ن أنظر ملحق الصور الخاص بم)272(
 8 أولي إعدادي مادة اللغة العربية الترم األول ص–هج إعدادي ن أنظر ملحق الصور الخاص بما)273(
 9 أولي إعدادي مادة اللغة العربية الترم األول ص–اهج إعدادي ن أنظر ملحق الصور الخاص بم)274(
 20ي إعدادي مادة اللغة العربية الترم األول ص أول–اهج إعدادي ن أنظر ملحق الصور الخاص بم)275(
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  إلى التاريخوبالعودة
رى مصر،        جارية النبي المنتزعة من ق    :  القبطية اماري" داة    رية صغيرة من ق ه  المه  إلي

في صحراء العرب البعيدة قبل الفتح العربي لمصر بأآثر من عشرة أعوام، هل آانت           
ى و   لرجل لم تره م تعي أنها تحولت إلى جارية  ل حت ه       ن قب ق أن ا في الطري الوا له و ق ل

ل عن             متى حد ؟ و ه؟؟ آيف تحولت من حرة إلى عبد      ...نبي ث ذلك ؟ هل سمعت من قب
ا        وحادثة   276"الصحراءمكة والمدينة و العرب و     ة وأخوته ا القبطي زاع ماري  سيرين   انت

ات انت          ومابور ر من حكاي ا تشبه الكثي اريخ لكنه زاع غابت تفاصيلها تمامًا عن آتب الت
وتهم بسبب عجز الرجال عن                زوجات و بنات الفالحين المصريين من أراضيهم و بي

 277."أداء الضرائب و تراآم الديون
 278 "رائد المصلحين"  الدرساسم

 إنجاز شخصية إسالميةتاريخ و: ذا نتعلم في هذا الدرس؟ما

اني، و قصة  دين األفغ ال ال ن جم درس ع م أن  ال ع العل المية ، م و شخصية إس ذه ه ه
 .الشخصية أيضًا ليست مصرية يعتد بها الطالب آقدوة

 "سلوآيات" الوحدة الرابعة

 279مواجهة الشائعات  :الدرس األول
 !!!!؟ أهمية إتباع المنهج السليمماذا نتعلم في هذا الدرس

ه                      " الدرس القرآن الكريم منهج اهللا على األرض ، و من اتبعه اهتدى و نجا ، و من خالف
 45ص..".ضل و هلك

 280"وطني مهد الرساالت"الدرس بعنوان 
 ماذا نتعلم في هذا الدرس

ذين عاشوا بمصر ، وصية الرسول            إن االفتخار  . بأهل مصر  (....)  أسماء األنبياء ال
 الخ...بوطننا مهد الرساالت

يعرض الكاتب في هذا الدرس شرح في بداية الدرس عن مصر بلد الحضارة و األنبياء و         
ة نسب                         يذآر األنبيا  ة و نهاي تكلم عن بداي م ي رآن، ث ء آما هم في اإلسالم بأسمائهم في الق

ين 99:يوسف (الرسول و يذآر في السياق سور آيتين هما          الة رب       ). 1،2،الت ذآر رس م ي ث
 وهذا ليس على حسب عقيدة الطالب القبطي الشريك    –بإسم عيسى   )  المسيح السيد(المجد  

د شبه            -مميزةوآلخر المعلنة عقيدته واضحة       ل  عليه السالم بشكل مروري و يذآر فيما بع
 281الخ....تفصيًال لرسالة رسول اإلسالم و وصيته بفتح مصر و بأهل الذمة فيها

  _______________________ 
 .2004 الطبعة الثانية 12 المسلمة هوامش الفتح العربي لمصر صه سناء المصري المؤرخ)276(
 .19 المرجع السابق ص)277(
 .24 أولي إعدادي مادة اللغة العربية الترم األول ص–اهج إعدادي ن أنظر ملحق الصور الخاص بم)278(
 .45 أولي إعدادي مادة اللغة العربية الترم األول ص–اهج إعدادي ن أنظر ملحق الصور الخاص بم)279(
 .1لترم األول ص أولي إعدادي مادة اللغة العربية ا–اهج إعدادي ن أنظر ملحق الصور الخاص بم)280(
 .1،2 أولي إعدادي مادة اللغة العربية الترم األول ص–اهج إعدادي ن أنظر ملحق الصور الخاص بم) 281(
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 282"دالئل قدرة اهللا"    الدرساسم
 ماذا نتعلم من الدرس؟

 نعم اهللا ال تعد و ال تحصى* 
 بعض أدلة قدرة اهللا* 
 .أن الظالمين لهم عذاب أليم* 

 الدرس
 283).166-84:البقرة(ة اهللا من خالل سورة قرآنية تبرز قدر

قدرة اهللا من خالل اآليات القرآنية ، و ال تبرز من عقيدة اآلخر الشريك، غير أن هناك                 
يم    :  اآلخر مثل    لعقيدةبعض األلفاظ و المعتقدات منافية       م عذاب أل هل  . أن الظالمين له

ة،            ر وقدرة اهللا ال يمكنها أن تتجلى في الطبيع ات من           الكثي ة؟، أو ال توجد آي  من األمثل
 .أم هي عنصرية واضحة و متعمدة!!! الكتاب المقدس أيضًا تبرز هذه القدرة؟

 284صوت السالم  الدرسأسم
لم في أن السالم اسم من        دة المس درس بعقي دأ ال رغم من أن   أسماء يب  اهللا الحسنى،على ال

ذ             ه ال ي ة آر  القبطي المسيحي يؤمن أن إلهه ملك السالم و لكن  و يتحدث عن السالم        الحقيق
 .من هذا المنطق

 الفصل الدراسي الثاني
 مقدمة الكتاب

 .في مقدمة الكتاب يبدأ المؤلف باستهالل التقديم بتحية إسالمية على نبي اإلسالم* 
زاز  في سياق مقدمة الكتاب يتحدث عن اللغة العربية و يحث األوالد  *  ا  على االعت  به

 285!ا لغة القرآن الكريم؟آلغة آرمها اهللا و جعله
  الوحدة األولى
 286"خلق اإلنسان"  الدرس األول

درس    ذا ال ي ه ب ف رض الكات ون (يع ورة المؤمن ي   ) 22-12:س ا ف رح م م يش ًا ث نص
 .السورة مظاهر الجمال

 

 

  _______________________ 
 .31بية الترم األول ص أولي إعدادي مادة اللغة العر–اهج إعدادي ن أنظر ملحق الصور الخاص بم)282(
 .31 أولي إعدادي مادة اللغة العربية الترم األول ص–اهج إعدادي ن أنظر ملحق الصور الخاص بم)283(
 .33 أولي إعدادي مادة اللغة العربية الترم األول ص–اهج إعدادي ن أنظر ملحق الصور الخاص بم)284(
اص بم  )285( ور الخ ق الص ر ملح دادي ن أنظ ي إع –اهج إع ة العربي  أول ادة اللغ ة  دادي م رم األول المقدم ة الت

 .المقدمة السابقة الفصل الدراسي األول نفس-2،ج1ج
 .1 أولي إعدادي مادة اللغة العربية الترم الثاني ص–اهج إعدادي ن أنظر ملحق الصور الخاص بم)286(
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   "من دالئل قدرة اهللا"  الدرس الثاني

ل      إوما   ونا اآليات؟ ع تد مالإ:  أجب عما يأتي   رأ السورة       لي ذلك مما يجعل الطف  القبطي يق
 .  ويتلو ويجيبظويتأمل ويحف

 " اإلنسان والحياة  "الدرس الثالث

رآن   ن الق ين م درس آيت الل ال ن خ ذآر م ي (  ي ورة األول ينس ةالت ورة,4 االي ة س  والثاني
 )56الذاريات

 الوحدة الثانية
 287" فساد البر والبحر" الدرس األول

 )50: 41 (الرومهى سورة  ورة قرآنيةيذآر الدرس س
 ).عاقبة الفساد( "الفكرة األولي"يذآر من خالل العناصر األساسية في الدرس مثل

 288التدريبات في الدرس
أتي  ل ي ات؟:اجب عم دعونا اآلي ات  إالم ت ن خالل اآلي درة اهللا م اهر ق ا مظ رأ  ؟ م يق

 . السورة ويتأمل ويحفظ

 ".اختيار األصدقاء" الدرس الثاني
من خالل الدرس يعرض في الشرح عن طريقة اختيار الصديق ونصائح للرسول من      

 . هذا المجال في خالل حديث
 التدريبات

 ؟( ... )إالم يرشدنا حديث رسول اهللا 

 الوحدة الرابعة

 الخط العربي
  من األحاديث3 منها من القرآن،6 صفحة،17  =عدد الصفحات التي بها النصوص  

 "أو ذميا فأنا خصيمة يوم القيامةمن ظلم معاهدا "
 
 
 
 
 

  _______________________ 
 13 أولي إعدادي مادة اللغة العربية الترم الثاني ص - انظر ملحق الصور الخاص بمناهج إعدادي)287(
 16 أولي إعدادي مادة اللغة العربية الترم الثاني ص - انظر ملحق الصور الخاص بمناهج إعدادي)288(
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 ات االجتماعيةالدراس 
 الفصل الدراسي األول  

 
 289"دورتا األرض " الوحدة األولي

  ).190"آل عمران  " يحتوي علي سورة قرآنية الدرس الثاني 
 الفصل الدراسي الثاني

 "أضواء علي تاريخ مصر في الحقبة القبطية" الوحدة الرابعة

 :  درسبعض األخطاء التاريخية واللفظية من خالل ال :الدرس الثالث

 290"العمل عبادة"وهي -علي حد المذآور -مقولة مأثورة نسبت للقديس باخوم

 291. شمس اإلسالم تشرق علي ارض النيل

 :  مغالطات تاريخية في
لي عمر إذآر تزامن االضطهاد علي األقباط مع الفتوحات اإلسالمية وتطلع األقباط * 

 .بن الخطاب
 .فوف يرحبون بقدوم عمرو بن العاص ورجالهخرج الرهبان من أديرتهم يحملون الد* 
ن العاص                   * ه عمرو ب  خرج البطريرك األنبا بنيامين من مخبأة في الصحاري ورحب بي

 292.يحسنوا استقباله يأمرهم بتلقي عمرو وأنوآان 
الم  *  ل اإلس ا أن دخ اط    اوم دماء األقب لمين ب اء المس ت دم ا امتزج رض مصر،حتى م

دون من  لمون الواف زوج المس بطوت اء الق اط  نس دماء األقب ة ب دماء العربي  فامتزجت ال
 293.ووحدة الهدف والمصير وآونت نسجا واحدا،وأسرة واحدة تجمعها وحدة األرض

المي       دين اإلس ر ال ي لمصر لنش الفتح العرب وا ب اط رحب ري أن األقب نص ن الل ال ن خ م
 294.الرومان الحنيف وتخليصهم من ظلم
 )455 ص أنظربتلر(عكس ما دون في تاريخ

 

 

 

  _______________________ 
 7 أولي إعدادي مادة الدراسات االجتماعية الترم األول ص - انظر ملحق الصور الخاص بمناهج إعدادي)289(
 89 أولي إعدادي مادة الدراسات االجتماعية الترم الثاني ص - انظر ملحق الصور الخاص بمناهج إعدادي)290(
 91 أولي إعدادي مادة الدراسات االجتماعية الترم الثاني ص -اص بمناهج إعدادي انظر ملحق الصور الخ)291(
 92 أولي إعدادي مادة الدراسات اجتماعية ص - انظر ملحق الصور الخاص بمناهج إعدادي)292(
 93 أولي إعدادي مادة الدراسات اجتماعية ص - انظر ملحق الصور الخاص بمناهج إعدادي)293(
 بقالمرجع السا) 294(
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 القصة
 295"عقبة بن نافع"  الفصل الدراسي األول

ةهي قصة شخصية من                   ة اإلعدادي القصة المقررة علي طلبة الصف األول من المرحل
ة اإلسالم               الشخصيات اإلسالمية  حملت عبء الجهاد في سيبل اهللا وانضوت تحت راي

افع   ( شخصية    تلك الشخصية هي    ..وتشق الدعوة إليه   تنافح عنه،  ن ن ة ب د  ."..296)عقب لق
 :يؤآد إن هذا الكتاب 297 من أبطال اإلسالم تنبأ له عمرو بن العاص بأنه سيكون بطآل

 ).256سورة البقرة من اآلية (  نص قرآني ــ -ى قال تعال الحرية في اإلسالم، -1
 ).34 من اآلية -سورة فصلت ( نص قرآني ثاني -ل وجسماحة المسلمين،قال عز -2
ي إدعوة اإلسالم  -3 الي السالم،ل ال تع ي ثالث -ق ال-نص قرآن ة - سورة األنف  من اآلي

61.( 
ع        -ىالم إلي العدل واإلحسان،قال تعال    دعوة اإلس  -4 ي راب من   -سورة النحل   (نص قران

 ).90 اآلية
 .أن انتشار اإلسالم لم يكن بحد السيف،وإنما آان بالمساواة والعدل وسماحة المسلمين -5
ذين     مكانة مصر ودورها العظي    -6 ين األفريقيين،ال ة والحضارة ب م في نشر النور والهداي

 .298" مقتنعين  اعتنقوا اإلسالم

 ب ـ الصف الثاني اإلعدادي
 القراءة والنصوص -1

 درس القدوة الطيبة
درس ذآر ال دا " ي ـ محم الي ـ بحانه وتع ـ س ار اهللا ـ اس (...) اخت ي الن ون رسوال إل ليك

ين ن  ..أجمع ل م ة لك دوة الطيب و الق ه ف وه ل نفس ه ى تأم ة اهللا ونعيم م  .. رحم و يعل وه
افرين    ي مصاف الك م ف ل ويجعله ر ب ول األخ دم قب ال ع زاب  " األطف زوة األح ي غ ف

د     ي محم ه،حيث     (..)اجتمعت قبائل العرب وحاصرت المدينة للقضاء عل ومن امن مع
ود            الفتهم لموقف اليه افقين  آان موقفهم واضحا في مخ ان     والنصر   ... والمن يم آ  والنع

 ".والعذاب للكافرين المعاندين لصادقين،ل

 
 
 
 

  _______________________ 
ية     )295( اهج الدراس اهج اعدادى     –انظر مالحق الصور الخاصة بالمن ى اعداى   - ملحق الصور الخاص بمن  اول

 . الغالف-القصة المقررة الترم االول
 .3 انظر المرجع السابق ص )296(
 .3 انظر المرجع السابق ص )297(
 .4 انظر المرجع السابق ص  )298(
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 درس انفع للناس* 
ي،    ادة الحقيق وم العب درس أن مفه ذآر ال ي   ي و ف ا ه ريف "وإنم ديث الش رة  ،"الح وم

  :هو مصدر التعليم فمثال"(..)رسول اهللا"أخري
 ".سرور تدخله علي مسلم" - بحسب الحديث الشريف - اهللا إلىاألعمال  -1 

إن يقضي المسلم عن أخيه دينا يكدر عليه        ( بان تلك  -"شريفالحديث ال " ما يرشد إلية   -2
ه ع     )حيات راد المجتم ين أف اء ب ود واإلخ ي أواصر ال اظ عل ة للحف دعوة طيب ك ال أن ت ب
 !!الواحد

درس  -3 ارب ال ر–يح ر مباش ق غي ر- بطري ك " فك انياالنس ادة  "لرهب رغ للعب والتف
 .والصالة

 " مجتمع السالم " درس
ب،      عدم قبول األخر والن    ا نظرة ري ه دائم دا،       " ظر إلي اس جي م بهؤالء الن ي عل ا عل  إنن

فلن  ، ونحن رأينا وذقنا غدرهم، نبأنا عنهم آتابنا العزيز،وخبرتنا بهم في حروب معهم
وم ي     وهم يعدون للحرب،   يخدعنا حديثهم عن السالم،    ه   نقضو نويخزنون األسلحة لي  في

 "علينا

 "وألنا له الحديد"درس
 -وليس البشر  –والنص يخدم فكرة ان الجن  آخادم للبشر، !!لجن الدرس يتحدث عن ا   

                                                   .سخره اهللا ليعمل التماثيل من المعادن

 ج ـ الصف الثالث اإلعدادي
 آتاب التدريبات اللغة العربية -1

 التدريب األول
ا               ضع بدال من الكلمات الملونة في الجمل آالت        واس فيم ين األق ا ب ا مم ؤدي معناه ة ت ية آلم

 يلي

 )نتلو -نسمع -نقدس( القرآن الكريم  باللغة العربية نقرأ* 

دد المعطوف   "في التدريبات الخاصة بدرس    م اجب      "الع رأ ث ئلة ال     " اق رد بعض األس م ت ث
ة؟    الرسول تغل  شابم   :عالقة لها بموضوع الدرس مثل       ل البعث رة الرئيسية في         قب ا الفك م

 ذه القطعة؟ه
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 299مناهج مرحلة الثانوي 
 الصف األول الثانوي

 مبادئ الفلسفة والمنطق والتفكير العلمي -1

 " مدخل إلي الفلسفة " الفصل األول
وان            ي أساس          " من خالل هذا الفصل نجد النقطة الخامسة بعن ديني عل ان ال ة اإليم إقام

ال      –ونجد  "  ويقول فيها  300"عقلي ي سبيل المث ة          أن   - عل اس حري ق للن د أطل اإلسالم ق
وجعل النظر  وأباح التفكير في ملكوت السماوات واألرض، بل حث علي ذلك ،    العقل،

الي              ه تع ا في قول دا بسورتي ال     : (العقلي الصحيح أساس االعتقاد الصحيح آم مسترش
ي              ،)170والبقرة   ،191-190: عمران ه أل ريم من أول ويكمل حديثه في أن الكتاب الك
 .301  8آما في ص ... شد العقل ويطلب االحتكام إليهأخره ينا

 "مفاهيم فلسفية"الفص الثاني
 ).العولمة -الضمير - الواجب -العدالة(   

ويستكمل من خالل شرح العدالة في اإلسالم في          "العدالة في اإلسالم   "302 25في ص   
ة  303 26ص  وص قرآني ي نص ك عل ي ذل تندا ف اء(  مس  ،58:النس
  بنفس المنهج علي النقطة الثانيةأيضاآما مر   )13:الحجرات ،123:اء،النس30:النحل

ذا الجزء ص         في مفاهيم الفلسفة وهي الواجب،      را في ه وان 304 29ذاآ الواجب   " بعن
ـدد              " ما نصه     "الخلقي في اإلسالم   ـاة يح ـتور حيـ ـنهج ودس ـدين اإلسالمي م ر الـ يعتب

ـران  ات الق ـالل آي ـن خ ـان  م ـسترشد "لإلنس ـام ة ا باآليــ ت التالي
م  ،58:النساء ،23،26،29،32،13:اإلسراء( أقوال           ، )4:القل ل ويستكمل ب ط ب يس فق ل

 "خلقه القرآن" قالت :للسيدة عائشة عن خلق الرسول
 
 
 
 
 
 

  _______________________ 
 ة ثم يلي ذلكمتسلسال من أولي إلي ثالث.سنة18سنه إلي 15 مرحلة تالية لمرحلة أعدادي،تبدأ من سن )299(

 .مرحلة ألجامعه
ية  )300( اهج الدراس ق الصور الخاصة بالمن ر مالح فة   - انظ ادئ الفلس انوي مب اهج ث ملحق الصور الخاص بمن

 .8،ص 7والمنطق في التفكير العلمي الصف األول الثانوي ص 
 .8 انظر المرجع السابق ص )301(
 .25 انظر المرجع السابق ص)302(
 .26بق ص  انظر المرجع السا)303(
 29 انظر المرجع السابق ص )304(
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 الشعراوى معجزة القرآن للشيخ محمد متولي 305القصة 
اب             القصة تحتوي علي مادة إسالمية صرفة،      درس طالب قبطي آت فما المقصود من أن ي

 !بل وال يؤمن به؟ يخص دين أخر منافي لعقيدته،
 .اللغة العربية للصف الثاني الثانوي العام

 306األدب النبوي درس من * 
 .إلي أخره.... تهدف إلي سعادة اإلنسان ورقية،السماويةيبدأ الدرس بان الشرائع 

الم   ريعة اإلس ل ش ن قب ك م ز ذل ام بتعزي وي - وق دأ  -فالموضوع يخص األدب النب فب
 .ذلك األمر ثم شرح لهذا الحديث  باإلشارة إلي حديث رسول اهللا في

   للرسول  حديث أخر -عن أنس إن النبي قال 
  - حديث ثالث للرسول -ن النبي قال أالرحمن بن سمرة  طلب الوالية عن عبد

  - حديث رابع للرسول -.. رضا اهللا وسخطا المخلوق عن جابر بن 
 307  8 ص- حديث رابع للرسول- عن بالل بن الحارث قال رسول اهللا

 
درس العدل في القرآن *  

)19سورة الحجر ( من خالل سور قرآنيةالدرس مشروح بما يليق به وينطبق معه   
 ,)135:ءالنسا (,)115:ماإلنعا (,)25:دالحدي (,)18:ال عمران( ،308 2ص  
  310)22 ،21:ةالجاثي (,)34:تفصل(, 309 )8:ةالمائد(

وحث المؤمنين علي ...يبين القرآن " 311 3وفي ص  من النصوص القرآنية، آم هائل
"العدلأن يكون دينهم القيام بين الناس ب  

312.هل معني ذلك أن غير المسلم ليس من المؤمنين؟  

 
 
 
 
 

  _______________________ 
ـ ال                      )305( انوي ـ نهج ث ـ ملحق الصور بم ية ـ اهج الدراس ف األول ص  انظر الغالف مالحق الصور الخاصة بالمن

 لقصه المقررةا الثانوي
ـ مل            انظر )306( ية ـ اهج الدراس ة للصف          مالحق الصور الخاصة بالمن ة العربي ـ اللغ انوي ـ نهج ث حق الصور بم

 8،7الثاني الثانوي درس من األدب النبوي ص 
 8  انظر المرجع السابق ص)307(
ة للصف                     )308( ة العربي ـ اللغ انوي ـ نهج ث ـ ملحق الصور بم ية ـ اهج الدراس  انظر مالحق الصور الخاصة بالمن

 2الثاني الثانوي درس العدل في القرآن ص 
 4ظر المرجع السابق ص  ان)309(
 5 انظر المرجع السابق ص )310(
 3 انظر المرجع السابق ص )311(
  المرجع السابق)312(
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درس في الكالم والصمت*   
يشرح الدرس سلوآيات حضارية لإلنسان منها السكوت مسترشدا ببعض أحاديث 

  عن الصمت آفضيلة313للرسول 

ياللغة العربية الصف الثاني الثانوي التجار  
السلوك والقيم األخالقي:  الوحدة األولي    

من الهدي القرآني -1  
من المفترض إن المادة لغة عربية ، ولكن عنوان الدرس ال يشير إلي ذلك لكنه إلي 

الدرس ولكننا سنري أيضا في بقيه الدروس في هذه   دين إسالمي ، ليس فقط هذا
بدا في شرح ي،ثم  8  استئذان صفيبدأ الدرس بنهي النبي عند الدخول بدون . المادة

 9أما في ص ،314اإلسالم آدين نهي عن سلوآيات معينة منها الدخول دون استئذان
، والغريب إن المناقشة في 315) 58،59:النور( من النصوص القرآنية فيورد نصا

ماذا يقول  عن هذه اآلداب والسلوآيات، تدور حول أوامر ونواهي الرسول ،10ص
  يدين باإلسالم في هذه الحالة؟؟الطالب الذي ال

حسن الخلق -2  
،من خالل األحاديث واآليات القرآنية أيضا يشرح  الوحدة آلها تخص الهدي القرآني

 المؤمن مطالب بأن 3الخاصة بهذا الدرس،السؤال رقم  وفي المناقشة حسن الخلق،
ما يؤيد المعني أآتب من أحاديث الرسول.يزين دينه بالسخاء وحسن الخلق  

بعض المقتطفات من بعض الدروس*   
 7 من نفس المادة يذآر في السؤال رقم 152ص 

وبعض آتب التفسير       والتربية اإلسالمية،  اشرح اآليات مستعينا بمعلم اللغة العربية،      )أ( 
 .مصدر أخر الكريم في مكتبة المدرسة،أو أي للقرآن

 .ت بهاأستخرج من اآليات الكريمة المحسنات اللفظية التي ورد) ب(
 
 
 
 
 
 
 
 

  _______________________ 
   انظر مالحق الصور الخاصة بالمناهج الدراسية ــ ملحق الصور بمنهج ثانوي )313 (    

الصف الثاني الثانوي   -ملحق الصور الخاص بمنهج ثانوي    - أنظر مالحق الصور الخاصة بالمناهج الدراسية      )314(
 8التجاري اللغة العربية ص 

 152 ،9،10،11،12لمرجع السابق ص اتظر ا)315(
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 316) الجامعي(مناهج مختلفة لمرحلة بعد الثانوي

 "األدنى القديم إسرائيل" آتاب محاضرات في تاريخ الشرق -1
 جامعة عين شمس/آلية التربية/قسم تاريخ    

 "ضطهاد أسبابه ونتائجهاال "بني إسرائيل في مصر "في الفصل الثاني
أ     توراة هذا قد    ن نص ال  أومن البديهي   " التوراة تجعل من       ،اختلط فيه الصواب بالخط ف

ع   الفرعون الذي لم يعرف يوسف سببا في االضطهاد رغم انه            ا    ....سبب غير مقن وأم
ما تذهب إليه التوراة من إن بني إسرائيل قد أصبحوا شعبا أعظم وأآثر من المصريين             

ر صحيحة     د أوغل النص        ،فدعوة غي را في ا      اوق وراتي آثي ة، لت اك سبب   ...لمبالغ وهن
ر  وراةأخ اقض نص الت ه    .. ين دث عن ي تتح ن االضطهاد الت ك م ي ذل يس أدل عل ول

  92-88ص من  ..."التوراة وتحاول تبريره بمثل هذه الحجج الواهية
ه اإلنسان               دارس ضد أخي وراة لتحريض ال  )شعب إسرائيل   ( ويستخدم الكاتب نص الت

اآلتي و  :"آ نص الت دوا واضحا وب ذا يب ها وهك وي  أراة نفس ن اق بب االضطهاد م ن س
بالد     وهو    األسباب التي تخيف منهم امة متحضرة آمصر،       م لل دام والئه -92ص   "انع

97 
راث اليهودي        "وفي الفصل السادس   ر الكاتب إن      "أثار الحضارة المصرية في الت يعتب

ديم  ( العبادة اليهودية  د الق ا هي   ) العه ة من الشعوب المج      إم ادات وثني ار عب  اورة،ال أث
 259المصرية ص ت والتأثيرا ،256 ص فيذآر مقدمة عن التأثيرات غير المصرية

اب  -2 ة  "آت دار التربي ي إص وث ف ة  "محاضرات وبح ة الثالث م الترب/ الفرق ةقس ة /ي آلي
 جامعة أسيوط / التربية

ا المقدس                 دها وآتابه ة المسيحية وعقائ ي الديان هذا الكتاب يحتوي علي هجوم ضار عل
واليهودية ليست دينا ص     يهودية،المسيحية تقوم علي ال   "ففيه يذآر أن  . جدا بشكل مباشر 

 18،المسيحية آاليهودية توليفة مصرية يهودية ص 15
ة ص  ت بالوثني يحية طعم الفكر 19,18المس أثرت ب يحية ت ة ةالمس د اإللهي الوث عن  بالث

ة الهند  ,19 ص الهنديقدماء المصرين وبالثالوث    أثرت بالديان ة المسيحية ت ة   ي واليوناني
ة ص ديانات الوثني اهر بالنص  ,19وال ول تظ ولس الرس يحية فانية لتحريرب  المس

ية ص    ,19ص ع المارآس ئ م س الش و نف يح وه يحية قدست المس يحية  ,21المس المس
 المسيحي شر يجب     اليهودي الفكر   فيالنشاط الجنسي    ,26 ديانة وثنية ص   إلىتحولت  
د تخ       ,36 ص همقاومت ا ي ا من عبث           ,78ريب ص  المسيحية امتدت له م فيه المسيحية ت

 في  اإلنسان إنسانية الكهانة استلبت  أو الوثنية   78بشرى جعلها توليفة يهودية وثنية ص     
ة ص يحية المحرف ا   ,107المس ارت قله ف عب ر المؤل ا ذآ اسآم يح أن افرون بالمس  آ

 86ص" ؟اهل وجد المسيح حق"ونقلها عنهم 
 
 

  _______________________ 
 . سنة فيما فوق وليست متوقفة عند سن محدد18ه المرحلة تسمي المرحلة الجامعية وتبدأ من سن  هذ)316(
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 األقباطمية للطلبة التدريس الخرافات االس* 

 م2005 ورقة امتحان لعام
ة      جامعه عين ش  ( ة التربي ة         شعبة الرياضيا    -مس آلي ة الرابع وم الفرق  -)ساسى   أ(ت والعل
ة  م ة العربي ئلة اإلأ 317-اده اللغ ان س درس   (متح ذى ي نهج ال الى الم نهم   وبالت ة وم للطلب
 )قباطاأل

 : فقط مع االستشهاد نالسؤال الثالث تحدث بأختصار عن نقطتي
ا سورة  -أ  ا عالجته ان بالبعث والنشور آم ي ).....يس( قضية االيم انتهى السؤال وتبق

د ان يحفظ سورة       ى  الن يستشهد بنصوص السورة وبالت      أمالحظة البد للطالب القبطي      الب
  ؟؟؟؟)يس(

ة العربي    -ب  نهج اللغ ى م الرجوع ال اه  وب ول دورة المي الء اداب دخ رر ةاداب الخ  المق
ند  !! وجدنا خرافات تدرس للطلبة فى هذه السن         رى  وسنن    ا بأحاديث من البخ      ةوهى مس

ول فى حجر    ميستنجي بروث او عظ الأ 120 ففى ص 318ابى داود وصحيح مسلم      واليب
ران    أروى مسلم وغيرة من االحاديث مايدل على  (رح الكتاب   ويش د استمعت الق ن الجن ق

ع فى           "  الرسول  فقال )الطعام(من الرسول اهللا وسالوة الزاد       ة يق آل عظم ذآر اسم اهللا علي
المسلمين عن  ثم نهي النبى .و روثة علف لدوابكم أوآل بعرة , ايديكم اوفر ما يكون لحمآ      

 كم من الجن؟انلك بانة طعام اخو ذالاالستنجاء بهما معل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  _______________________ 
 "دآتورة نجالء العدلى من قسم الغة العربية والدراسات االسمية.وضعت هذا االمتحان " )317(
 .من الشخصيات الشهيره الذين قامو بجمع احاديث نبى االسالم) 318(
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 ملحق خاص قبل الطبع
 

اره                      قبل ط  د عم دآتور محم ر لل ه التكفي اب فتن ا آت ي بلحظات وصل لن باعة النسخة العرب
ين             والناشر وزارة األوقاف المصرية أي أن الحكومة المصرية تتكفل بنشر آتاب يطوى ب

 .لدآتور عمارة لما قالة اوقتلهم مباح طبقاصفحاته أن المسيحين آفار 
ه       وقد قام القمص مرقص عزيز بصفتة مواطن مصرى بت         قديم بالغ للنائب العام يطالب في

ا        ارة و ايض د عم دآتور محم ر لل ة التكفي اب فتن ى آت ا ورد ف التحقيق فيم ام ب ب الع النائ
ع القمص    ان المصرية م وق االنس ة حق يس منظم ل رئ ب جبرائي ار نجي تضامن المستش
 .مرقص عزيز و ايضا قامت منظمة مسيحى الشرق االوسط بالتضامن معهم فى القضية

د  اف     وق دمت وزارة االوق واق و ق ى االس خ ف ن نس ى م ا تبق ام بسحب م ب الع ر النائ ام
ة   آاعتذارا فى الجرائد الرسمية و قدم ايضا الد       تور محمد عمارة اعتذارا رسميا فى محاول

ود و ل                   روفين بالسماح القبطى المعه اط المع ى االقب ل عل ن ك منه لتجميل الموقف و التحاي
 .ما زال التحقيق مستمر حتى آتابة هذه السطوررفضنا جميعا هذا االعتذار و 
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 الخالصة
 جزء من األحاديث التي عانها ومازال يعانيها الشعب القبطي وال يخف              ااستعرضنا تقريب 

اك ال        ما  إن   دون فى الكتب           وادث الكثي  ح عرض هو جزء من الحقيقة فقط فهن م ت ى ل رة الت
ل الم        اك العشرات ب غ عن           ئ آما هن م يبل ي ت ا من          ات من الحوادث الت ا خوف ا أصحابها أم ه

 ...و يئس من جدوى الشكوى أ يسالمالبطش اإل
ة   إ التاريخي هو   دو قل هذا السر   أا الكتاب   ذوالغرض الحقيقي من ه    الم آل ظهار الحقيقة للع

اريخ   ذد المساعده لتلك االمة التى عانت من  ن يهب من سباته ويمد ي ألعل وعسي       فجر الت
ة يطالب        ... نواع البطش والهوان  أآل   الم آل رن الواحد والعشرين والع ولكن نحن فى الق
وق ؟         أن نحلم و  أفهل انا   ...ق االنسان   وبحق ك الحق ى جزء من تل ن نحصل نحن ايضآ عل

يمد يد المساعدة لذلك الشعب   العالم الحر موقف من هذة الجرائم ون يتخذأمل أوهل هناك  
ه           إن مطالبنا من    , المطحون الم آل دهش الع د ت نحن ال نطالب بسلطة        , البساطه التى ق و أف

امتيازات بل نطالب بحقنا فى الحياه الكريمة وحقنا فى الصالة دون خوف حقنا فى اختيار     
ا دون بطش  إ ة      ..يمانن ك الكلم ة تل ا تعني ل م دنا بك ى بل ة ف ى المواطن ا ف وق   حقن ن حق م

اط فى        وولذالك  ..وواجبات   ه مايحدث االقب الم آل اء   نحن نسرد على مسامع الع مصر وبن
ا األ  ى توصيات مؤتمرن ذعل ى صيف يول ال د ف ه ان   2004 عق الم آل ب الع دا نطال  بكن

ا             ق م يساعدنا فى الضغط على الحكومة المصرية لتحقيق العدالة للشعب القبطي عن طري
  :يلى
 ل التميز الطائفى فى مصر عن طريقالغاء آافة اشكا* 
 وال  باالنسان يمان خاص يمان واإلإلديانة  فايانة من المستندات الرسمية الغاء خانة الد   -1 

  .و المستنداتأوراق يحتاج الثبات فى األ
ائف     -2 ز الط اهر التميي ل مظ ريم آ ون التأه    يتج اغرة ويك ائف الش ب الوظ ى طل  ل ي ف

اءة  در الكف ة مص يس اإل للوظيف ع  ول ان وتمن ط    إيم ب فق ى تطال ائف الت ات الوظ عالن
 .و مسلمين فقطأبمجبات 

ى            ييز الطائف يتجريم آل مظاهر التم    -3 ة الت ات العلمي  فى التعليم العالى وخصوصآ الكلي
ف   الشفوى ويتم عمل تسجيل صوتى لكل        تجرى فيها امتحانات     وى يحفظ فى     امتحان ش
 . اى شكوى من اى نوعلرجوع له فى حالة تقدمسجالت الكلية ويمكن ا

  .منع االمتحانات الجامعية فى اعياد المسيحيين اسوة بمنعها فى اعياد المسلمين -4 
ط                -5 ة للمسلمين فق ة طائفي  وان  اخراج جامعه االزهر من مجانية التعليم حيث انها جامع

لم         يم المس وال لتعل دفع القبطى ام لمية واقباطة وال يمكن ان ي ا هو الشعب بمس  مموليه
ط  ا لم فق ق        , لمس ن طري واء ع ة س ات االهلي ة الجامع ر معامل ة االزه ل جامع ونعام

  .التبرعات او جعلها بمصاريف
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ا               -6 تبعاد آل م يم االلزامى واس ين الشعب        تعديل المنهاج التعليمية للتعل ة ب دعوا للتفرق ي
  .على اساس العقيدة واظهار التاريخ القبطي آجزء من تاريخ مصرالمصرى 

ة                  تشديد ا  -7 ل من المسيحية او اطالق الحري لرقابة على الكتب التى هدفها االساسى الني
 .للمسيحيين للرد على تلك الكتب

 .اعر االقباطشلمون واالعمال الفنية من آل مايسئ تنقية برامج التليفزي -8 
 

 تعديل الدستور والقوانين المفيدة لحرية االديان * 
تور   -1 ن الدس ة م ادة الثاني اء الم المية   الغ ريعة االس ى ان الش نص عل ى ت  المصرى الت

دول الرسمية         أالمصدر االساسى للتشريع وتعديل موضوع       ة ال ن الديانة االسالمية ديان
ا    ...  د يقطنه عب ومصر بل ى الش ه ه لمة    أفالدول ا مس ت آله ن ليس لمة وآل ة مس غلبي

ود والم     و العه ريع ه ون اسس التش ا ويك ن له ة ال دي ية اعتباري ه شخص ق والدول واثي
لمية  اتبى الدولية التى وقعت عليها مصر ويكون آ     الدستور الجديد من رجل القانون مس

  .ل الديناومسيحية وليس رج
اء دور                    ال آل   الغاء -2 ا وان يصدر تشريع موحد لبن ائس او ترميمه اس الكن ى بن قيود عل

د أيضآ   ائس والمعاب اجد والكن ى المس ق عل ادة يطب ا..العب اآن العب ى ام ن وان تعف دة م
م عال       استخراج تصريحات البناء من الشرطة  وغيرها من        يس له تم      من ل اء وي ة بالبن ق

  .ستخراج تصاريح بناء دور العبادةوانشاء جديدة ال
تم                   الغاء آل الق   -3 ة ي ة فى البطاق ة الديان يود على تغير اسماء المتنصرين  وان ظلت خان

 . االحوال الشخصيةاستبدال خانة الدين دون قيود او مضايقات من مصلحة
رك     .  ينيابعاد مباحث امن الدولة عن المتنصرين او المسيح          -4 ز ان ت ة ال يهت أن الدول ف

 .ال يتم القبض عليهم او مالحقتهم مسلم دينية و
ى   -5 ل السياس يحيين للعم تقطاب المس ى اس ل عل ك بت العم ات بقا ط وذل ق االنتخاب ة بي ئم

ة        ي من المسيح  %15النسبية وتكون آل القائمة تحتوى على        ر انتخابي ين او اغالق دوائ
ى يتسنى             % 15على المسيحين فقط تكون نسبتها       ة حت من عدد مقاعد المجالس النيابي

رح وج     لال ي وش ل السياس ى العم دخول ف اط ال عب     هقب ن الش ر م زء آبي ر وج ة نظ
 .المصرى

تبد             ى ا   ا ان آانت الحكومة المصرية جاده فى االصالح وهذا والذى ال نظنة س ور   عل لف
ذ             ه وان      يبأتخاذ  االجراءات الفعلية لتطبيق تلك المطالب المشروعة ولكن ال يقن من  نت

ك           ى آل تل امال ف ترآة واشترآات آ يئآ فهى مش ن تفعل ش ها ل اء نفس ة من تلق الحكوم
ين اصابع مسؤليها             ..الجرائم   الم الحر ان اراد       .. وان دماء االقباط تقطر من ب وان الع

ى مصدقية ش  رهن عل ى   ان يب ريعة للضغط عل راءات س اذ اج ن اتخ ه م د ل عارته الب
 الحكومة المصرية لتنفيذ تلك المطالب

الم اجم           ا نطالب الع دحر واذا آن ن ين د المساعده    عان الشعب القبطي لن يندثر ول د ي  بم
م        دات االم ادئ ومعاه ه بمب الٍم آل ات الع زام حكوم ق الت ن منط ذالك م عب ف ذا الش له
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ى ال    د   المتحدة التى نصت عل ة آمب ة الديني الم مطالب      احري ا  وان الع  اساسى فى ميثاقه
 .أمام التاريخ بتحميل مسؤلياتة 

ا       إيماننا سنظل نؤمن بمسيحنا ولن نتخلى عن        قباطآأ نناإ ا سقط من ا ومهم ل من ا قت  مهم
دمت         في من شهداء ولكن دماء هؤالء الشهداء ستظل وصمة عار            ة ق ين آل حكوم  جب

ى    عدوانها الغاشم  فيصر لتستمر سنت واحد لمساعدة حكومة م    اط عل ان آل   ... األقب
ل     ذا االضطهاد وآ ة ه دة نتيج د وال ل فق ا أطف دت طفلته ل  ةنتيجنم فق ن قب ا م  خطفه

الم و    أ ويطالبون   العالميعصابات المسلمين يصرخون للضمير      ال الع الم    أطف مهات الع
ات م وأمه اد معه الم باالتح ة ولتصبح الع دة صرخة عالمي ذو. .واح ذا اانق . .الشعب ه

ونهم مسيح      ط ين ياحقنوا دمائهم المسالة بسبب آ ل قبطي تل   . .فق  هثياب  طخت ان آل طف
ا  آرنة ليقتل ؟ هل والديبدماء والدة يصرخ ماذا فعل     ة  مسيحي سبب آافي ة ؟  لرمان  من

  أيضا أناوماذا فعلت 
 التيلة عه الفاضو وال المجماألوسط من آتب هذا الكتاب ليست منظمة مسيحي الشرق         إن

 آتب هذا الكتب     الذياب بل الكاتب الحقيق هو الشعب القبطي        ت هذا الك  إخراج فيساهمت  
  . ليكون صرخة الم من المضطهدونبذمة

 
 
 

 منظمة مسيحي الشرق األوسط
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	*** في مايو 1996 هاجم مسلحون الأنبا صموئيل اسقف القليوبية أثناء سيره بسيارته بطريق الكورنيش بالاسكندرية .. كتبت الحادثة فى جريدة الأهالي 22/5/1996 م 
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	اتجه أحد ضباط الشرطة المصرية ويدعى أحمد كيلاني الى أبونا/ ابراهيم القمص ميخائيل لسؤاله حول سور كنيسة مار مينا الذي تهدم جزء منه نتيجة لسقوط شجرة عليه. يذكر أن الضابط توجه لمنزل أبونا ابراهيم بدون قوة من الشرطة وبدون سيارة شرطة وبدون تصريح رسمى من النيابة وغير معروف لدينا الكيفية التي ذهب بها اليهم .  وطلب الضابط من الأب الكاهن أن يذهب معه الى القسم للتحقيق في ما تسميه السلطات واقعة اصلاح سور الكنيسة. وقد ذهب 4 أقباط من شمامسة الكنيسة مع الأب الكاهن للقسم. وقد طلب الضابط سيارة أحد أهالي المنطقة (سيارة أجرة نقل خفيف) وطلب الضابط من سائق السيارة الأجرة النزول للركوب مع الباقين بالخلف وظل أبونا/ ابراهيم في كابينة القيادة بينما تولى القيادة الضابط/ أحمد الكيلاني.  وقد قاد الضابط السيارة بسرعة شديدة جدا ثم اتجهت السيارة الى ترعة كبيرة جافة تسمى الصفصافة. وفتح الضابط الباب ليقفز من السيارة التي انحدرت في هذه الترعة لتنقلب فيستشهد أبونا/ ابراهيم ميخائيل والشماسين محروس وناصر ويظل قبطيان في المستشفى أحدهما في حالة حرجة.  
	*** الإعتداء على كاهن جردوه من ملابسه وحلقوا نصف ذقنه وقطعوا أصبعه   قام الانبا برسوم اسقف ديروط بشراء لمنزل بشارع الجيش بديروط على مساحه 10 قراريط .  ولكن استولوا اثنين من المسيحين المتعاونين مع مباجث امن الدوله على هذا البيت وهما لبيب عبده شحاته و اخوه مدحت ولم يجد سيدنا حل سوى اللجوء للقضاء وكسب القضيه.  ارسل نيافه الانبا برسوم اثنين من الكهنه وهما القس غبريال حلمى جيد راعى كنيسه الست دميانه بكمبوها والقس جوارجيوس حلمى جيد راعى كنيسه العذراء مريم بديروط واثنين من الشمامسه لتنفيذ الحكم .  ذهبوا للقسم للمساعده في تنفيذ الحكم ولكنهم لم يجدوا احدا فذهبوا بنفسهم لتنفيذ الحكم و عندما وصلوا هناك استقبلوهم بوابل من الرصاص اصابت احداهم صباع ابونا غبريال فقطعه وداخل المنزل كان هناك كمين في انتظارهم مكون من لبيب عبده شحاته و اخوه مدحت و محمد احمد شحات و الصول بمباحث امن الدوله الحاج حسان و زميله نصر.  قاموا بالاعتداء على الكهنه و الشمامسه بالضرب ثم قاموا بخلع ملابس الكهنوت عن ابونا غبريال و جردوه تماما من ملابسه و ضربوه ثم اتوا بحلاق يدعى ياسر ليحلق نصف ذقن الكاهن ثم ياخذوهم جميعا للقسم بتهمه الاعتداء على الخونه لبيب و مدحت كل هذا والكاهن ينزف من اصبعه ثم اتوا بكاهن ثالث وهو ابونا سيفين عبدالله من منزله ليتهموه بانه اعتدى على الكاهن المصاب وهذا الكاهن ابونا سيفين كان قد اعتصم من قبل في كنيسته عندما حاولوا الاعتداء عليها.  وبعد حبس الكهنه 4 ايام على ذمه التحقيق افرج عنهم بكفاله 500 جنيه لكل شخص.  
	*** في مايو 1996 هاجم مسلحون الأنبا صموئيل اسقف القليوبية أثناء سيره بسيارته بطريق الكورنيش بالاسكندرية .. كتبت الحادثة فى جريدة الأهالي 22/5/1996 م 
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