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  على رسول اهللا وعلى آله وصحبه ومن وااله وبعد. والصالة والسالمالحمد هللا 
فإن تَضاد توجهات وافكار واستراتيجيات العمل المستقبلي يسير بصورة مخيفة بين مفكري 
االقباط المسيحيين من جهة وبين منظور وقواعد المفكرين المسلمين من جهة اخـرى..اذ يتشـعب   
االختالف وتكثر حيثياته بتشعب احداث التاريخ وحيثياتها، وال تنحصر خطورة هذا التناكف علـى  

وهو يسعى لتوظيف من يقدر علـى  ب زمنية بعينها، وهو ينمو اليوم بكيفية يغذيها الغرب بقوة حق
برغم تجارب التاريخ المريـرة  توظيفهم من االقباط لتمرير مشاريعه إذ اغوى معه جِبِلّاً كثيرا منهم 

سة بالتحليل مع الغرب في تفضيله لمصالحه واستغالل قضية االقباط لتحقيق مآربه. وستناقش الدرا
  .واالستقراء واالستنتاج ذلك وتقف على جذوره مقارِنَةً إياه بحوادث التاريخ االسالمي ومصادره

وستَوظف الدراسة شذرات من جهدها على مساحة ساخنة لهذا الصراع الـذي تبـان فيـه    
 وسـيتناول البحـث اوال المعنـى   بصمات االستشراق وعالقاته الوطيدة بما يحدث على االرض، 

اللفظي واالصطالحي لمفردة قبطي، ثم صلة المسيحية الشرقية بالغربية وكيفية انفصالها بطوائفهـا  
المستقلة، وبعدها سيتناول البحث دعوة االقباط بأن تحكم العلمانية مصـر وابعـاد هـذه الـدعوة     

لتبشـير)  وغاياتها وصلَة االستشراق بها،  وسيتناول الباحث احد اهم نشاطات االقباط اال وهـو (ا 
وكيف تسير آلياته وكيفية استغالل الوضع االقتصادي الغراء الناس بالتنصر وأهم المشورات التي 
قدمها االستشراق في ذلك، ومن ثم الدور االهم لالقباط المتمثل بنشاطات اقباط المهجر على كافـة  

  المجاالت وصلة الغرب بهم وكيفية تاثيرهم بسير االحداث برغم قلة اعدادهم.
من هم االقباط؟..وماذا يريدون؟..وهل جميع االقباط مرتبطون بالغرب وأدواته؟..ما هـي  فَ

صلتهم بحركة االستشراق..الذراع األقوى للغرب؟..،هل تشبه نصرانية االقباط الغـرب ام انهـا   
تختلف مذهبيا عنها؟..وهل أفاد األقباط من الغرب على مر التاريخ؟..من انصـفَ االقبـاط فـي    

.. ابناء دينهم من نصارى الغرب ام المسلمين على مر مراحل التاريخ؟؟..وعلى هذه االسئلة مصر
وغيرها ستدور رحى هذه الدراسة مستعينة بعد اهللا بما تيسر لها من مصادر ومراجع ستعزز بهـا  
 حجتها لتخرج بما يفتح اهللا تعالى عليها من نتائج لتكون دراسة حية كونها تتصدى لموضوع مهـم 

  يالمس حياة الناس ومستقبلهم.
Abstract 

The disagreement between the Copt Christian ideologists and the Muslim 
ideologists is progressing excessively. The difference is diverging and its details are 
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increasing. The seriousness of this disagreement is not limited to specific historical 
eras. It grows nowadays with the help of the instigation of the West. In spite of the 
fact that they represent a minority beside a huge majority of Arab Muslims in Egypt, 
the Copt ideologists depend on the power of the West and think it will enhance and 
enforce their stance in this disagreement. They do not head the bitter historical 
experiences with the West when it exploited the cause of the Copts to achieve its 
own interests only. 

This paper deals with this struggle in which orientalism and its strong 
relation to what is happening nowadays are apparent. Orientalism is feeding this 
disagreement with its ideologies, which are mostly translated into tangible reality. 
The consequences and reverberations of this reality affect the Muslims, in general, 
and the Egyptian people, in particular. 

The study does not condemn the Egyptian people for this disagreement 
which is leading to many banes. It will, however, indicate accusingly to the 
expatriates, who lived in the Western states, who have been planted to instigate 
dissection. They are related to orientalism and they have been its trademark tools. 
These are Copt ideologists, or their imitators, who converted in their ideologies to 
Christianity. The paper will state examples of such persons and research their most 
important viewpoints. 

The study will not underestimate the viewpoints of the modern Muslim and 
Coptic ideologists who have respected the nearness of the Muslims and preferred it 
to the intrigues and enticements of the West. Lots of these have active and reasonable 
attitudes towards this type of orientalism. 

This study will research questions such as: Who are the Copts? What do they 
want? Are all Copts related to the West and its tools? What is their relation to 
orientalism, the strong arm of the West? Does the Copts' Christianity resemble that 
of the West, or is it religiously different from it? Historically, have the Copts 
benefitted from the West? Through history, who gave justice to the Copts in Egypt: 
their fellow religion Christians, Western Christians or Muslims? 

 

وهـو   القَبطُ: جمع الشئ باليد، يقال: قبطته أقبطه قبطاً. اذا جمعته بيدي. وعكسـه الـبقْط  
تجمـع   (سامراء بالعراق) وقَبطَ الشيء بغيره: خلطه،  وقبطُ: ناحية كانتْ بسر من رأى،  التَّفْرقة

  .أهل الفساد
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: جِيل بمصر، وقيل: هم َأهل مصر وبنْكُها،  ومـنهم ماريـة القبطيـة    -بالكسر -والقبط 
ـ والقُبطية ب قبطية.، ويقال: رجل قبطي، وامرأة أم إبراهيم ابن النبي  ا)رضي عنه( القـاف   مض

وتشديد الياء: ثياب كتان بيض رِقاق تُعمل بمصر وهي منسوبة ِإلى القبط، والجمع قُباطي.. فيقـال  
كساني رسـول   ومنه حديث أسامةُ بن زيد  .)١(لِإلنسان قبطي، بالكسر، وللثوب قُبطي، بالضم

  ).٢(ثوباً قبطيةً كثيفة اهللا 
 )Αἴγυπτος(مشتقة من الكلمـة اليونانيـة   )قبطي(إن كلمة  القبطية المصادرعض بوتورد 

، وهي أحد أسماء ممفـيس، أول عاصـمة   )هيكابتاه(، والتي اشتُقَّت بدورها من كلمة )بتوسيجيأ(
بتوس) مركبة من كلمتين (أي) بمعنـى ارض او دار،  ية (ايجظان لف،  وجاء ايضا لمصر القديمة

. )أرض القـبط (او جفط كما ينطقها اهل الصعيد فيكون معنى الكلمتين معـا   و(جيبتوس) أي قفط
آخر مرحلة للكتابـة فـي مصـر    توسم بها مصر، وكذلك  يتصف مسيحي )قبطي(وحاليا، فكلمة 

  ).٣(القديمة. وهي كذلك تصف الفن المميز والعمارة التي نبعت من اإليمان الجديد
 يلكن كلمة قبطى بقت بتدى معنى مسيحية فتقول: وتورد مصادر اخرى بالعامية المصر 

واعتناق مصريين لالسالم فبقت كلمة قبطـى   ٦٤١مصرى بعد فتره من الغزو العربى لمصر سنة 
  .)٤(بتتقال عن المصرى المسيحى لتمييزه عن المصرى المسلم

) (Egyptويرى بعض المحدثين ان "كلمة قبطي ال تعني مصري كما يزعمون!!، فمصـر  
ترجمة لكلمة قديمة تعني االرض السوداء،  اما قبط فهي من اسم قرية (قفط) على شاطئ البحـر  

امـا  و)، ٥(االحمر بجنوب مصر،  تجمعوا فيها حين هاجمهم الرومان في القرن الثالث الميالدي
اليوم فإن كلمة القبطي صارت كلمة مشتركة، تطلق على صنفين: المصريين جميعـا ونصـارى   

وذلك عند طائفة من المثقفين والمتعلمين، وصارت ذات معنى واحـد عنـد عـوام     مصر خاصة،
  ).٦(الناس فال يفهم منها لدى العوام سوى نصارى مصر

  

 

دت ان ال مندوحة من قبل ان تلج هذه الدراسة ببيان دور االقباط في حركة االستشراق وج
( المسيحيين الشرقيين)، وال بد لتحقيق ذلك ـبيان مكان االقباط كمكون مما اصطلح على تسميتهم ب

  من اطاللة تعريفية لهذا المصطلح والذي ينضوي تحت مسماه االقباط.
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 ها المسيحية في انهـم منقسـمين الـى    اذ يمتاز مسيحيو الشرق عن سائر البالد التي تعم
مختلفة وكل طائفة قائمة بذاتها وتتمتع بهيكلية كهنوتية وتشريعات كنسية ومحاكم مذهبيـة  طوائف 

،  بعد ان كانت موحدة باربع بطريكيات كبرى هي(انطاكيـة والقسـطنطينية   ماو روحية خاصة به
الء واالسكندرية واورشليم او القدس) وتَمتُّ لها الشام ومصر وافريقيا الشمالية واسبانيا اذ يدين هؤ

عـام   بالمسيحية الرسمية على مذهب الدولة بعد صدور مرسوم االمبراطور قسـطنطين الكبيـر  
م،  ففي القرنين الرابع والخامس الميالديين نشبت مجادالت صاخبة عمت العاصـمة وبـالد   ٣١٣

فضال عن عوامل قومية وعرقية لعبـت   االشام ووادي النيل حول شخصية السيد المسيح وطبيعته
دوارا فعالة في نشوب االنقسامات وبروز الكيانات الطائفية، بينما بقيت سـائر شـعوب   مجتمعة ا

االمبراطورية البيزنطية في القسطنطينية واالناضول وافريقيا الشمالية واوربا متمسـكة بوحـدتها   
لغاية القرن الحادي عشر اذ انقسمت بفعل الخالفات الى كنيستين شرقية وغربية وللمرة الثانية فـي  

  .)٧(لقرن السادس عشر بين الكاثوليكية والبروتستنتيةا
وفي غمار ما كان يعصف بالمسيحية من تشرذم وتفتت فانها لم تعدم على مر تاريخها من 

التقت توجهاتهم العقدية المعترضة للتحريف الذي اصاب المسـيحية فـي    -ومنهم االقباط -دعاة 
 )(شريعة االسالمية،  ومن ابرز هؤالء (آريوس)مفاصل كثيرة منها مع التوحيد الذي جاءت به ال

لذي كان قسيسا في االسكندرية في بداية القرن الرابع الميالدي والذي اعلن ان اهللا وحده هو اإلله ا
األوحد وأن المسيح والروح القدس مخلوقان،  وقد حكم عليه مجمع نيقية بالكفر، وقرر قتله ونفيـه  

  .)٨(من اسقف مقدونية، وأسقف فلسطين، وأسقف اسيوط ولعن اتباعه، وكان على رأيه كل
االرثدوكسـية) ضـد   -(الكاثوليكية وازاء هذا االنقسام تبلورت ردات فعل الكنيسة الرسمية

السريانية في سوريا والقبطية في مصر بإدانتها وتحريمها في مجمع خلقدونيا شـمال اسـيا عـام    
الدولة البيزنطية وكنيستها الرسمية مما اثار موجات السـخط   م والذي كان منطلقا ألظطهادات٤٥١

والتذمر في سوريا ومصر وارتكبت على اثرها مجازر جماعية وتقتيل فـردي بالسـيف والنـار    
التاريخ لـم  وتشريد خارج المدن واالديرة وقد وصفها الكاتب السوري امياثوس مارسالنوس بأن 

  .)٩(ن المسيحيين بعظهم لبعضير بهائم متوحشة اشد افتراسا وقساوة م
ولكي يقف القارئ الكريم على اهم الفرق والطوائف النصرانية المتبقية اليوم ومنهم االقباط 

  :)١٠(فهم كاالتي
ايرلنـدا.   البرتغـال،  فرنسا، ونفوذها الغرب الالتيني وتتركز في ايطاليا، بلجيكا،الكاثوليكة:   - ١

  والجنوبية واسيا وافريقيا.كما يوجد لها اتباع في امريكا الشمالية 



   
 

  ٣/ ٣٧العدد                 مجلة الجامعة العراقية
            

٣٦٥ 

 

: وتسمى كنيستهم بالكنيسة الشرقية او اليونانية او كنيسة الـروم الشـرقيين ألن   األرثوذكس  - ٢
اتباعها كانوا من شرق أوربا وروسيا والبلقان واليونان، وكـان مقرهـا القسـطنطينية بعـد     

أ من البطريك ويليه م وترتيبها يتبع نظام األكليروس فيبد١٠٥٤انفصالها عن كنيسة روما عام 
في الرتبة المطارنة، ثم األساقفة ثم القمامصة، وهم قسس ممتازون يليهم القسـس العـاديون،    

  وهناك كنائس تتبع المذهب االرثوذكسي وان كانت كنائسها مستقلة وهي 
الكنيسة المصرية: ورئيسها بطريك القبط والمقيم بالقاهرة ويـدعى حاليـا بابـا االسـكندرية       -  أ

ورئيس االفريقيين النصارى ويتبعها سكان الحبشة فهم خاضعون لبطريك الكنيسة القبطية وهو 
يعين لهم اسقفا يسوسهم، وقد انفصلت عن الكنيسة الغربية بقرار من مجمع خليقدونية عنـدما  

وقد ظهر للمذهب القبطي داعية قوي في اواسط القرن السـادس   االقباط بقراراته. لم يعترف
الميالدي هو يعقوب البراذعي الذي جال البالد الرومانية وهو يدعو الـى اعتنـاق المـذهب    

  القبطي المصري.
وينتشرون ايضا في مصر واالردن وبالد الشرق االوسـط   االصلي ارمينيا ماالرمن: موطنه  - ب

 .في المسيح اعتقادات الكنيسة القبطيةويعتقدون 
وايطاليا واسـبانيا وبلجيكـا     البروتستانت: وينتشرون في المانيا وانكلترا والدنمارك وفرنسا - ٣

  وهولندا وسويسرا والنرويج وامريكا الشمالية وتسمى كنيستهم بالكنيسة االنجيلية.
ي تختلف عن الغـرب منـذ   ويبدو ان المسيحية الشرقية لها خصوصيتها وبيئتها العربية الت

الفوران التاريخي للمسيحيين العـرب   )Termnjham( يفسر المستشرق تريمنغهامزمن بعيد،  اذ 
ِلما يزيد على قرنين من الزمان بانه ليس فورة خالفـات دينيـة    واآلراميين واألقباط ضد بيزنطه

حول طبيعة المسيح بل ان الخالفات الدينية ليست سوى اسلوب متاح للتعبير عن فوران سياسـي  
القبطية ومسعاها الى التحرر وهو التعبيـر الـذي    –األرامية  -يسعى لالفصاح عن البيئة العربية 

البيئة وأسلمت اليه قيادها طائعة فعاد اليها السالم بعد قرون من المذابح تحقق لها باالسالم، فتلقفته 
   .)١١(المتعاقبة

ويقول صادق عزيز الكاتب القبطي: لم تكن مصر على مر تاريخها حتى قبل االسالم دولة 
قبطية ولم نسمع بحكم قبطي ابداً اذ كانت دائما تحت الحكم الروماني او البيزنطـي او المقـدوني،   

ن مصر اسالمية مذ دخلها االسالم وان احكام الشريعة االسـالمية ال تتعـارض اطالقـا مـع     وا
  )١٢(المسيحية باستثناء االحوال الشخصية
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 وبصرف النظر عن درجة القناعة بهذه الطروحات فيبدو ان اضرابها كثر وهي تؤشر جليا
الى السيد المسيح والتـي   لخصوصية المسيحيين الشرقيين ومنهم االقباط اذ اختلفت نظرة مصلحيهم

استقلوا بها عن الغرب وكانت المفصل االهم في هذا االختالف،  فلما جاء االسالم كـانوا مهيئـين   
الشرق مـن   وهذا التحول تعزوه هذه الدراسة الى ما وجدة مسيحيالستقباله. ومرد جزء كبير من 

   .تعامل حضاري وفكري بنّاء في ظالل دولة المسلمين
مرة في التاريخ تنطلق دولة دينية في مبدئها وسبب وجودها وهدفها،  وهـو نشـر   ألول ف

االسالم،  وهي تقر في الوقت ذاته بأن من حق الشعوب الخاضـعة لسـلطانها أن تحـافظ علـى     
معتقداتها وتقاليدها وتراث حياتها وذلك في زمن كان يقضي المبدأ السائد فيه بإكراه الرعايا علـى  

   .)١٣(ملوكهمإعتناق دين 
  

 

يرفض معظم االقباط سيما اقباط المهجر سيطرة الدولة الدينية في مصر وبـذات الوقـت   
يروجون للعلمانية ويدعون لها ويتهمون الشعب المصري المسلم بانه شعب اصولي متطرف يتبـع  
اوامر رجال الدين المسلمين ويعادي االقباط المساكين المتمـدنين المسـتنيرين؟؟ وان الحكومـات    

متواطئة في ذلـك،  ويتبنـى هـذا     -على ما في نظامها من علمانية سافرة -اصرة المصرية المع
االفتراء العديد من الكتاب المحسوبين على اليسار المصري ومنهم اقباط وكـذلك بعـض رجـال    
السياسة من االقباط المصريين المحسوبين على الدولة المصرية اذ يصرح احدهم انه يشعر بالغربة 

رع مصر الن عدد المحجبات المسلمات صار كبيرا!! مما يـومئ بـالتطرف   عندما يسير في شوا
  !!؟)١٤(الناتج عما يبثه شيوخ الفضائيات من معاداة الشعب القبطي المضطهد

ويبدو ان مفكري االقباط يذهبون لتجسير الترابط بين المسـيحية والعلمانيـة ويجعالنهمـا    
سلمين واستمالتهم الى العلمانية لتحييدهم علـى  واحدة في محاولتهم تأليب الجهال والضعفاء من الم

االقل عن التمسك بتعاليم دينهم في حياتهم العامة واقناعهم ان الدين خصوصية ال عالقة لهـا فـي   
شؤون الحياة وبالتالي فهم يحيدونهم عن اداء دعوتهم التي امرهم اهللا تعالى بها للعالمين جميعا بمـا  

من كثير مـن النخـب الفكريـة    في هذا المجال الذي يتلمسونه  فيهم االقباط..فضال عن التعاطف
  االسالمية ممن تأثر ويتأثر بطروحات المستشرقين.
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ويقول القس ايمن لويس وهو يستشهد بنصوص مسـيحية عديـدة تؤكـد ان العلمانيـة ال     
إخظعوا لكـل سـلطة   تتعارض مع منهج االيمان المسيحي كـ "ما لقيصر لقيصر وما هللا هللا" او 

الخ،  ثم يخلص الـى ان   من يعادي السلطات فإنه يعادي ما رتّبه اهللا...او  شرية إرضاء للربب
المسيحية هي رحلة ايمان وليست ديانة تحكمها نظم عبادية وشعائر وحالل وحرام وشريعة؟؟ وان 

الذي قدمه "العهد الجديد" لتكون رسالة االيمان المسيحي ليست في عداوة  هذا من االبداع المعجزي
مع النظم االرضية واالدارات السياسية !! وأن ليس بيننا وبين العلمانية كمسيحيين اية مشكلة وليس 

  (١٥)بين المسيحية والفلسفة العلمانية كنظام سياسي اي اختالف
 ،هو كسب تعاطف الدولة او السلطان معهم وي هذا الطرح على مآرب عديدة اوالهاضوين

يتهم، وعلى مر تاريخ االقباط منذ الفتح االسـالمي لـم   وسن ما من شأنه ان يصب في مصلحة اقلّ
يتعرض النظام او الدولة رسميا لدينهم اوخصوصياتهم بل بـالعكس شـرعت لهـم العديـد مـن      

   )(الحكومات حقوقا اضافية ما داموا مسالمين لها
ثم ان شرعنة العلمانية استدالال بنصوص يدعي اصحابها انها مسيحية في وطـن يـدين    

اغلبيته الساحقة باالسالم هو ظلم فاضح لهذه االغلبية الساحقة ولنا ان نتخيل الذي يحدث لـو اننـا   
في بالد قلبنا المعادلة وحاولنا تطبيق الحجاب مثال في البالد الغربية نظير العلمانية التي ينادون بها 

  المسلمين فما عساها تكون ردود افعالهم؟؟ 
مقتطفات من مظاهر العلمانية التي اجتاحت مصر في القـرن   )١٦(وينقل لنا مجدي جرجيس

وذلـك   الثامن عشر الميالدي، اذ تمثل هذه المدة بالنسبة لالقباط درجة عالية من (الثقافة والمدنية)
الكنائس وترميمها، ففي مجال تأثر الفن والثقافة القبطية من خالل رعايتهم للفن وبناء عدد كبير من 

بثقافة وفن الغرب وما فيه من جهد يؤشر للمحاوالت الجادة للترويج للعلمانية تحت مسميات الفـن  
والثقافة ما نقله يوحنا االرمني الى مصر من تقاليد المدارس الفنية في سـوريا وفلسـطين والتـي    

-تاح هذه المنطقة على الغرب وتفاعل مسيحيي الشام ومـنهم  نشأت وازدهرت تحت مؤثرات انف
مع اقرانهم الغربيين اذ ساهم انتاج يوحنا االرمني كثيرا في نقل الفـن االرمنـي    -يوحنا االرمني

المتأثر اصالً بالتطورات السياسية واالقتصادية التي عاش فيها االرمن في الغرب والشـرق حتـى   
ومحبي الفن القبطي في القرن الثامن عشر والـذي وضـحت فيـة     ف يوحنا االرمني بأنه أهمص

ظاهرة المد العلماني التي اجتاحت المجتمع المصري بعامة واالقبـاط بخاصـة اذ يعتبـر نسـخ     
المخطوطات الدينية ورسم االيقونات والرسومات الجدارية للكنائس واالديرة احدى تجليـات هـذه   

  الظاهرة.
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مجال للتعدد االثني والديني والثقافي فـي ظـاهرة تاريخيـة    وكان ذلك في وقت فُسح فيه ال
فريدة وسمح فيه لألفراد والجماعات ان تنتقل وتتبادل العالقات والمؤثرات المختلفة وبذات الوقـت  
فقد كان للجماعات االثنية والدينية فرصة الحفاظ على هويتها وتقاليدها وان تتفاعـل مـع غيرهـا    

  .)١٧(مل المذهبي على سهولة االندماج بين القبط واالرمنبحرية كبيرة كما ساعد العا
فقد اندمج االرمن والقبط مع بعظهم البعض اجتماعيا فتزاوجوا فيما بيـنهم وكـذلك فـي    

لصـالة فـي   اتعامالتهم االقتصادية وتوحدوا في كثير من المجاالت الدينية اذ كان اهمها تبـادلهم  
يش ان االقباط كانت لهـم الحريـة الكافيـة لالنـدماج     . ويبان لنا من هذا التعا)١٨(كنائس بعظهم 

والتعايش والعمل الديني مع من يشاؤون اذ يؤشر ذلك في مضانّه تجاوزا حتى لخطوط العلمانيـة  
التي يجنح لها عرابي االقباط كلما حدث لهم ما يعكر صـفو توجهـاتهم الدينيـة التـي يـدعون      

  مظلوميتهم بها من قبل المسلمين.
  

– 
لقد نوهت هذه الدراسة في مقدمتها ان محور بحثها يدور حول من له صلة مـن االقبـاط   
باالستشراق والذي هو ذراع االستعمار الطولى مذ فكر الغرب باستغالل الشرق االسالمي وعلـى  

الدراسات االستشراقية في معرض اجاباتهم فـي  ولقد نوه اهل الباع في  مختلف الصعد والمجاالت.
ويمكن أن نلحق باالستشراق أيضا نصارى العرب من مـارونيين  التعريف بهذه الدراسات بقولهم 

  ).١٩(وأقباط وغيرهم ممن ينظر إلى اإلسالم النظرة الغربية ويتعاطف مع الغرب
م كانت حليفا طبيعيـا  ويرى فيكتور سحاب ان ال مشكلة مع المسيحيين العرب فدولة االسال

لغرب، بل للهم ما داموا في صفها السياسي ال في صف الغرب، وال حاجة اذن بالمسيحيين العرب 
ان الغرب هو الذي توصل الى مصالحه بحماية من المسيحيين العرب، وجعلهم فـي كثيـر مـن    

كانـت تقـوم   االحيان يدفعون دمائهم ثمن تحويلهم الى ترس يختبيء من ورائه، حدث ذلك كلمـا  
    )٢٠(للغرب دولة في منطقتنا، الحقبة البيزنطية،  والحقبة الصليبية،  والحقبة الحالية

ويخوض النصارى االقباط ممن انساق بتوجهات الغرب معركة حاميـة الـوطيس لتنفيـذ    
مـا يـؤمرون بـه،  واذا كـان المستشـرق فيليـب        طبيـق اجندات هذا الغرب ومخططاته وت

امه فغدت رميما فيبدو انه رسم استراتيجية لـم  ظد مات واكلت االرض عق )Philippe Hitti(حتي
حيث وضع هذا المستشرق  !وتؤتي اكلها اكثر من اي وقت مضى! اليومالى بل هي فاعلة  تمت، 

خطة طريق ما بعد الحروب الصليبية تقضي باجتذاب مسلمي الشـرق نحـو اعتنـاق المسـيحية     
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الصليبية في الوصول الى مرادها وموت الـدوافع التـي    بواسطة التبشير وذلك بعد فشل الحروب
  .)٢١(كانت تحرك الناس لاللتحاق بها مما مهد الطريق لفكرة التبشير المسيحي

وعلى هذا فان المعركة تبدو فكرية عقدية تمضي بمساندة الغرب وملكوته من ماٍل وتخطيط 
نصرين ومنهم المتنصرين الذين ومكنة اعالمية متطورة باضطراد، ناهيك عن افواج المبشرين الم

استدرجوا وكانوا اخطر بكثير من المنصرين االصليين باعتبارهم أصحاب دراية وتجربـة بحـال   
الناس،  اذ ينشط هؤالء ضمن شبكات تنصيرية ممولة ومنظمة حتى عدت مصر اليـوم بالنسـبة   

  .للشرق االوسط هي مركز النشاط التنصيري
  : )٢٢(ومن هذه الشبكات الممولة 

شبكة قمح مصر ويقودها متنصران مصريان مقابل منح دراسية مجانية وراتب مغرٍ،  وقد 
 االمريكي الجنسية.) Dr.pop(تنصرا على يد د. بوب 

جمعية أرض الكتاب المقدس والممولة من جمعيات تنصيرية اوربية،  ومقرهـا الرسـمي   
 .)بكينجهام شاير(

 لممولة من شركات مسيحية تجارية.الجمعية اإلنجيلية للخدمات اإلنسانية وا
 الجمعية الصحية المسيحية وهي ممولة من السفارة األمريكية.

وهي مؤسسة قديمة تقدم الدعم المادي والقروض الحسـنة وتعـرض    "مؤسسة "دير مريم
 خدمات الهجرة والسفر للمتنصرين.

ـ ١٥-١١مؤسسة بيالن والتي تدير شبكة مراسالت للشباب باعمـارتتراوح (   نة بـين  ) س
 مصر والدول االوربية.

 مؤسسة حماية البيئة بالتعاون مع السفارة االمريكية.
 اطفال الشوارع.  باإلسكندرية، وهي جمعية إنجيلية تقوم برعاية )الكورسات(جمعية 

وتستدرج هذه الشبكات والمؤسسات الفقراء واالطفال والجهال فتقـوم بزيـارة المنـاطق     
وتات وتدفع فاتورات التلفونات ومصاريف المدارس واعطاء القـروض  الفقيرة المعدمة وتبني البي

الميسرة القامة المشاريع الصغيرة للفقراء، وتدير المدارس والمستشفيات وتقدم الخدمات المجانيـة،  
وكل هذا يتزامن مع حمالت التنصير المنظمة والمدروسة، وقد استُطلعت نماذج ألطفال وبـالغين  

لعمليات تنصير، وأجبروا على أداء صلوات مع القساوسة، وعلى شكر  من رجال ونساء تعرضوا
يسوع بعد كل امتياز يقدم لهم، وأنهم تلقوا وعودا بالسـفر والتوظيـف إذا اسـتجابوا لتعليمـات     

  .)٢٣(القساوسة والراهبات من العاملين في هذه الشبكات والمؤسسات
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هذا حجمه وهذه آلياته ال بد ان تكون له تداعيات كثيرة وهو  وال ريب فان نشاطا تنصيريا
ال شك يثير حفيضة المجتمع المصري بصورة عامة،  واذا كانت اساليب التنصير وئيدة في تحقيق 
اهدافها في الماضي بالمقارنة مع التطور التكنلوجي الحالي ووسائل التواصل التـي تجعـل هـذه    

تها السيئة تكبر هي االخرى وتلقي بظاللها على النسيج االجتمـاعي  المهمة اكثر فاعلية فان تداعيا
  للمجتمع المصري مما ينتج العنف كاحد افرازات التنصير.

ل: ال يقو) لتداعيات التنصير ونتائجه اذ Kampfmir(ويؤشر المستشرق االلماني كامبفماير
لمسلمون والمسيحيون في الشرق معـا،  يكن العالم العربي العداء لألوربيين وال للمسيحيين إذ يحيا ا

وان الذي يبعث على الكراهية أمران هما االستعمار والتبشير،  والمسلمون يكرهون التبشـير وال  
يكرهون المبشرين، وان النشاط التبشيري نشاط عقيم في البالد االسالمية لن يحقق هدفـه،  وهـو   

  .)٢٤(ضار كونه يثير كراهية المسلمين
) على واقع مصـر  Kampfmir( كامبفماير مدى انطباق ما نبه عليهوبصرف النظر عن  

المعاصر فمما ال شك فيه ان جانبا كبيرا من رؤية هذا المستشرق تتجسد اليوم واقعا عمليـا فـي   
  .النشاط التنصيري بمصر

ومن واقع االقباط الذي قد ال يعرفه الكثير واساليب المنتفعين منهم في عمليـات التبشـير    
نصر فيها بعض الضعفاء من المسلمين وعن عالقة رجال الكنيسة والتبشير من االقباط في والتي يت

مصر مع الغرب ما تروية احدى المتنصرات من المسلمات في مصر وتدعى نجـالء االمـام اذ   
تكشف في مقابلة لها مع جريدة (صوت االمة) خفايا عن واقع التبشير في مصر والذي تحول الـى  

ين الدوالرت التي يتلقاها السماسرة من الغرب وبالد اوربا لهذه القضـية بحجـة   مصدر ثراء بمالي
والتـي جعلـت كثيـرين يغلقـون      -التحول الديني-التبشير تقول نجالء االمام "الموضة االن هي 

مكاتبهم وعياداتهم ويتفرغون لتلك القضية حيث يبدأ هؤالء بتخويف المتنصر من القتل وفي ظـل  
ل المجتمع من المتنصرين تبدأ هذه الشريحة باالنتفاع مـن المتنصـرين حيـث    غباء الدولة وتنص

يبدؤن بطلب اموال من اقباط المهجر من اجل توفير شقة وحماية واعاشة ولوازم االنفـاق علـى   
المتنصر.. اذ يتلقّون امواال طائلة من الخارج،  ال يعطون المتنصر منها سوى قوت يومـه حتـى   

 يوصلونه بالجهات المانحة لالموال كما تقف تلك المافيا غالبا ضد سفر يكون تحت رحمتهم بل وال
المتنصر حتى ال يخرج عن سيطرتهم ويتوقف ضخ االموال باسمه من منظمات ورجـال اعمـال   

  ).٢٥(اقباط المهجر
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الجانب األهم في هذه الدراسة لما يتمحـور   تحتل مسألة أقباط المهجر وصلتهم باإلستشراق
حول هذه الشريحة من االقباط من دور بارز ونوعي في نشاطهم عن باقي اقباط الداخل برغم قلـة  

  عددهم نسبة القباط الداخل في مصر.
اصطلح على تسمية مجموعات الناشطين من اقباط مصر في الخارج ممن عاش فـي  ولقد 

(اقباط المهجر)، حيث يعيش اكثرهم في الواليات المتحدة ودول االتحاد ـبالد الغرب او ولد فيها ب
االوربي وكندا، إذ اتخذوا مما أسموه (القضية القبطية) الفتة كبيرة ووسيلة القامة تجمعات سياسية 
ودينية واعالمية متحالفة مع عدد متزايد من القوى والمنظمات الغربية،  وعلى رأسـها: اليمـين   

رف،  ومجلس الكنائس العالمي،  والمنظمات الصهيونية، وقد ادى رجال االعمـال  المسيحي المتط
الدور الرئيس في تأليف تلك المجموعات وعلى رأسهم عدلي أبادير الرئيس السابق القباط متحدون 
وكميل حليم رئيس منظمة التجمع القبطي االمريكي وغيرهم وكل ذلك بدعم من االتحاد االوربـي  

مريكي والبيت االبيض والفاتكان حيث شكلوا مايشبه جماعات ضغط (لوبي) لـدفع  والكونكرس اال
الحكومات المصرية لتبني سياسات معينة وسن قوانين وتشريعات تصب في مصالحهم، ومن خالل 

  .)٢٦(وسائلهم وامكاناتهم وصاروا يتجنون على المسلمين باتهامهم ممارسة االضطهاد ضدهم
تهم وتنوعت ردود افعالهم بحسب ظرفهم المالي، وضـعف او  على ان هؤالء تباينت نشاطا

قوة مركزية الدولة المصرية، ومدى الدعم السياسي واالفتصادي واالعالمي الذي كانوا يتلقونه من 
الغرب تحت يافطات الجمعيات االنسانية والمؤسسات الخيرية وغيرها وهي تعمل بحريـة وسـط   

ا سكانيا هو االعلى على مستوى الوطن العربي وقيادات مجتمع يعيش ظرفا اقتصاديا صعبا وتعداد
سياسية يبدو من سير االحداث انها تركت مواطنيها لقمة سائغة في فم هذه االنشطة والتـي يبـدو   

  عليها التنظيم والعمل الجاد.  
فاننا نجد تكرارا لسيناريوهات واذا ما عدنا بالتاريخ لنتصفح عالقة مسيحيي الشرق بالغرب 

ستمرئها الغربيون ووجدوا لها في ثلة من اهل الشرق صدى،  اذ كان التدخل فـي شـؤون   طالما ا
الشرق بحجة حماية المسيحيين ديدن الغربيين وذلك كلما سنحت لهم الفرصة، وفي هذا يقول فكتور 

حمايـة  تحت ذريعـة.  التدخل الغربي هو الذي يحدث الفتن من اجل ان يسوغ التدخل ان سحاب 
وان افضل حماية للمسيحيين العرب هي كف اليد الغربية عن المسـيحيين وان قـوة    ..المسيحيين.

  .)٢٧(الدولة العربية ومنعتها وانتماء المسيحيين العربي هما اللذان يحميان المسيحيين العرب
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اال عند ظهور االسالم فقـد   )( لألقباط ففي الوقت الذي لم يتوقف فيه االضطهاد البيزنطي
ظل المسيحيون العرب ممن آثروا البقاء على نصرانيتهم ينتمون الى دينهم المسيحي طيلة خمسـة  

وفـي   )(مـذاهبهم  قرون ال يكرههم احد على ترك دينهم اذ ابقى العرب المسلمون الناس علـى 
مـن  ) Thomas Arnold(١٩٣٠-١٨٦٤اضراب ذلك يقول المستشرق االنكليزي توماس ارنولد

المنصف ان نقول ان التسامح مع غير المسلمين من قبل المسلمين في ظالل دولـتهم ال نجـد لـه    
شبيها في اوربا قبل االزمنة الحديثة، وان تواصل الطوائف المسيحية في العيش بوسط اسالمي لهو 

. ٢٨محلية دليل على ان االضطهادات التي عانوها على ايدي المتزمتين كانت من افرازات ضروف
ثم ان وقائع التاريخ تشير الى ان جل التوترات الطائفية انما كانت بمثابـة ردود فعـل للخيانـات    
الوطنية والتي اغوت طائفة قليلة من النصارى لإلحتماء باالجنبي مما افـرز ردود فعـل مشـوبة    

  .)٢٩(بروح االنتقام لتلك الخيانة
هجري) اوقع المسيحيين الشرقيين في حرج ولما جاء الغزو الصليبي(نهاية القرن الخامس ال

شديد وكان عليهم ان يختاروا بين الوقوف مع بني دينهم او بني قومهم..اذ كان المسعى الصـليبي  
. وكان من النتائج المهمة لهذة الحرب هو تقلـص  )٣٠(وباالً عليهم عندما صور لهم انه يدافع عنهم
على انتشـار  )Hegel Winter(يعلق هيكل ونتر ، و)٣١(نسبة المسيحيين كثيرا في الشرق االسالمي

االسالم بين االقباط ايام الدولة العثمانية فيقول: ان اعتناق المسيحيين لإلسـالم كـان شـائعا وان    
  . )٣٢(حاالت االعتناق الكبيرة جعلت الجالية القبطية تتآكل في مصر

واليوم يتجسد الترابط الوثيق بين الغرب وبين فعال من اغواهم بفلكه من أالقباط وبمساعدة 
إعالم حديث متنوع المسارب من مواقع الكترونية واساليب للتواصل االجتماعي اذ طغى ذلك على 

الدوريات او المجـالت المحليـة والجرائـد    في االسلوب التقليدي السابق في النشر الورقي سواء 
يرها وساهمت هذه المكنة االعالمية بنسبة كبيرة في صناعة االحداث المعاصرة والترويج لهـا  وغ

في المشهد القبطي المصري،  ويبان هذا التعاون جليا في فصول االحـداث الجاريـة وارتـدادات    
  التصريحات المصاحبة لها على ارض الواقع.

سر تأثير اقباط المهجر بإدارة دفة في  -على ما ترى هذه الدراسة  -على ان العامل االهم 
االحداث وتأليب اقباط الداخل واستغالل نشاطهم وتوظيفه لصالح الغرب هو بما يمتلكونه من ثروة 

مادية كعامل اهم يندرج بقوة في اولوية العوامل االخرى المتسببة في نفوذ اقباط المهجر وقـوتهم،   
اذا علمنا ان ثالثة مليارديرات مـن االقبـاط يبلـغ    هذا اذ يتصدر االقباط اثرياء العالم بأموالهم،  

، )(مجموع ثروتهم ما يربو على الثماني مليارات دوالر،  هم من ضمن اغنى اغنياء العالم ماديـا 
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% من الشركات التي تأسست فـي عهـد   ٢٣واذا ما جنحنا للغة االرقام ففي مصر يمتلك االقباط 
% مـن  ٥٠% من شركات المقاوالت في مصـر، و  ٢٠ الرئيس الراحل انور السادات، ويمتلكون

% مـن  ٣٥% من العيـادات الخاصـة،  و  ٤٥% من الصيدليات،  و٦٠المكاتب االستشارية،  و
% من عضوية غرفـة التجـارة الفرنسـية،     ٦٠عضوية الغرف التجارية االمريكية وااللمانية،  و

ن بقطاعـات النشـاط   % من وظائف المـديري ٢٠%من رجال االعمال المصريين،  و٢٠يشكلونو
%من المستثمرين فـي اكتـوبر والعاشـر مـن     ٢٥االقتصادي المصري وشركات المحمول،  و

% من المهـن ذات المكانـة االجتماعيـة    ٢٥% من الوظائف المالية المصرية، و١٨رمضان، و
  .)٣٣(كاألطباء والمهندسين والصيادلة

لبارزة التي قامت بهـا هـذه   من بين النشاطات ابالعودة الى نشاطات اقباط المهجر فإن و 
المنظمات هو ما قامت به (منظمة اندماج وصداقة اقباط النمسا)، و(اتحـاد المنظمـات القبطيـة    
بأوربا) من مسيرات في فينا وأثنا والواليات المتحدة في نييورك وشيكاغو ولوس انجلس في عـام  

سيرات تعرض كل االحداث وفي ذلك يقول رئيس هذه المنظمة كمال عبد النور: ان هذه الم ٢٠٠٩
الطائفية التي وقعت بحق االقباط...وانا كقبطي اعيش في الخارج واشعر بمعاناة االقباط في الداخل 
لذا يجب علي كعضو في منظمات دولية االعالن عما يحدث لألقبـاط المصـريين...ان االقبـاط    

   .)٣٤(يعانون في مصر من التمييز واالضطهاد
ت اقباط المهجر بأنها دسائس ومؤامرات ضد مصر وشـعبها  ويصف حسن مدبولى نشاطا

وانها ليست وليدة حدث بعينه بل ان هناك اآلف المظاهرات التي كانت تطالب االجنبي بالتدخل في 
مصر بحجة االضطهاد الديني المزعوم بأي صورة سواء مباشرة كما حدث في العـراق او غيـر   

   .)٣٥(تي تقدمها الواليات المتحدة لمصرمباشرة عن طريق قطع المساعدات المالية ال
ان التغريـب فـي المنطقـة     )Bernard Lewis(ويقر المستشرق البريطاني برنارد لويس

العربية هو مضنّة التفكك والتجزئة، وأن التفكك السياسي يصاحبه تفكك اجتماعي وثقافي، وحقيقـة  
االمر ان إتْباع المنطقة للغرب ال يتم اال بهذا التفكيك، وافتعـال االحـداث وتنميـة الخصـومات     

يحزنه بالتاكيد مشهد االلفة والسالم والفروقات وتوسيعها والمبالغة فيها،  على ان من يسعى لذلك س
بين الطوائف ويسعدة اضداد هذا المشهد بنفس الوقت،  وان من يستبعد دور الغرب في هذا التقاتل 

  .)٣٦(ينطبق عليه احد وصفين: إما خادع او مخدوع
واذا كان برنارد لويس قد تقادمت به العقود والسنون فشاخ لكثرتها فقد غـدى مـن اكثـر    

دراية بخبايا الشرق وحيثياته وغدت مشورته ال يعدلها ثمن من قبل الغرب وكان قـد  المستشرقين 
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فاعلـة  سـتراتيجية  اال وال تزال خبرته في هذهم اي قبل خمسين سنة، ١٩٦٦هذا الكالم سنة  قال
وهو ال يبخل الى اليوم من تقديم المشورة لهذا ، ومؤثرة النها وجدت من يتبناها بمعظم دول الغرب

استراتيجية جديدة للواليات المتحدة للتعامل مـع   اليوم طور منه الدولة االولى في العالم اذالغرب و
   .دول المشرق االسالمي ومنها مصر

جاء في آخر مشوراته للواليات المتحدة ان يفَتَتَ الوطن العربي الى دويـالت كثيـرة   لقد و
بحيث تختفي األمة العربية ومعها خريطة الوطن العربي لمصلحة نظام إقليمي جديد اسمه"الشـرق  
األوسط الكبير" لتصبح فيه إسرائيل الدولة الكبرى المهيمنة والقائدة: وكانت حصة مصر من هـذا  

  ت اربع دويالت هي:التفتي
 سيناء وشرق الدلتا تحت النفوذ الصهيوني لتحقيق حلم إسرائيل الكبرى من النيل إلى الفرات.  .١
الدولة النصرانية: عاصمتها اإلسكندرية ممتدة من جنوب بني سويف حتى جنـوب أسـيوط     .٢

ـ  ة وتتسع غربا لتضم الفيوم وتمتد في خط صحراوي يعبر وادي النطرون ليربط هذه المنطق
 باإلسكندرية حتى المنطقة الساحلية بمرسي مطروح.

دولة النوبة: المتكاملة مع األراضي الشمالية السودانية عاصمتها أسوان تمتد من صعيد مصر   .٣
حتى شمال السودان باسم بالد النوبة لتلتحم مع دولة البربر جنـوب المغـرب حتـى البحـر     

 األحمر.
 .لها أن تكون تحت النفوذ اإلسرائيلي مصر اإلسالمية: عاصمتها القاهرة ويراد  .٤

الذي اعتمدته الواليـات المتحـدة   )Bernard Lewis(والواقع أن مشروع برنارد لويس  
لتنفيذه عن طريق سياساتها المستقبلية، هو األكثر جدية وعملية في آن واحـد كمـا أن مرتكزاتـه    

ة بناء على فهم عميق من مفكـر  الفكرية خطيرة وخبيثة حيث تلعب على األوتار المذهبية والطائفي
  .)٣٧(ال يشق له غبار في فهم النفسية اإلسالمية ومن خالل قراءة واعية للتاريخ اإلسالمي

عن انيابه ويحسر عن شيبته التي افناها في محاربة الشرق ويبـوح  )Lewis(ويكشر لويس 
إن العـرب   والمسـلمين: بما يوقظ عقول الجميع لما يراد بهم وببلدانهم اذ يقـول عـن العـرب    

ـُركوا ألنفسهم فسـوف   ـُفسدون فوضويون ال يمكن تحضيرهم.. وإذا ت والمسلمين قوم فاسدون م
يفاجئون العالم المتحضر بموجات بشرية ارهابية تدمر الحضارات وتقوض المجتمعـات.. ولـذلك   

ك فإنـه مـن   ويضـيف: ولـذل  … فان الحل السليم للتعامل معهم هو اعادة احتاللهم واستعمارهم 
الضروري إعادة تقسيم األقطار العربية واإلسالمية إلى وحدات عشائرية وطائفيـة.. وال داعـي   

ويجب أن يكون شعار أمريكا في ذلك: …. لمـراعاة خواطرهم أو التأثر بانفعاالتهم وردود أفعالهم
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اللهم أن تكـون  إما أن نضعهم تحت سيادتنا أو ندعهم ليدمروا حضارتنا.. وال مانع عند إعادة احت
ـُعلنة هي تدريب شعوب المنطقة على الحياة الديمقراطية   .)٣٨(مهمتنا الم

فهل بعد هذا الوضوح من بيان؟ فالرجل يتكلم بمنتهى الصراحة قـديما وحـديثا وهـو ال    
ولكن هناك من يغمض عينيه مخادعة او خداعا كما قـال لـويس؟؟،    يتورع عن البوح بمقاصده..

ولعل تطورات االحداث التي تشهدها الساحة العربية عموما او المصرية على وجه اخص كونهـا  
مدار دراستنا هذه تتنفذ فيها خطط برنارد ومشوراته الواحدة تلو االخرى وكأن رقعة شطرنج ينفذ 

فقد احسن مشورته! وادى رسالته !واوصل ما اؤتمن على  ديد..العبوها توصيات مدربهم باتقان ش
ايصاله! فهل من برنارد قبطي مسلم او نصراني يؤدي للشرق االسالمي ولمصر ما اداه برنـارد  

  االنكليزي للغرب؟؟
ويبدو ان استهداف الغرب لديننا واوطاننا وارواحنا ال يقف عند حد وال يرضى بنهايـة اال  

له في كل شيء،  ولقد اشارت هذه الدراسة ان الغرب يتشدق بالعلمانيـة وانهـا   بالعبودية المطلقة 
وعمل بجد ونجح في اشاعتها في معظم الدول االسالمية سـيما   )٣٩(والمسيحية صنوان ال يفترقان

مصر وخاصة اواسط القرن العشرين وبرغم رضى المتأسلمين بهذه العلمانية مسايرة لمثـل هـذه   
بها وحفاظا على مايتربعون عليه من عروش، فإن الغرب واذنابه ممـن  الدعوات وإرضاء الصحا

ناصر فكر المستشرقين من االقباط وعلى وجة الخصوص اقباط المهجر لم يكتفوا بهذه العلمانيـة  
بعد ان حققوا نصيبا وارفا منها، بل شرعوا بالتعريض بالمسلمين وقرآنهم ودينهم ونبيهم وتطاولوا 

، امعانا في االساءة وتحديا وتجاوزا لمشاعر كل مسلم غيور اذ تنطـق  )٤٠(ةحتى على الذات االلهي
بعض غيض من فيض هـذه االقـالم    نقدم كالم الفج، وللقاريء الكريمسنتهم بالاقالمهم بالسوء وال

ليل نهار بال حسيب وال رقيب بالمسـلمين وديـنهم ولحمـتهم     عرضوهي تُ )الديمقراطية الحرة(
االجتماعية داخل مصر خصوصا، والعالم عموما وفي ذلك يقول احـدهم وهـو يلحـن بالعاميـة     
المصرية استجابة الحدى غايات االستشراق التي تسلخ العربي عن لغته وتضع العامية بدال عنهـا  

  نكاية بلغة القران وحطاً من قدرها.  
يقول "بمناسـبة يـوم    )تبت يدا إله االسالم وتب –يوم المرأة العالمي (في مقال له بعنوان 

المرأة العالمي أتقدم لها بكل التقدير واالحترام ولكوني ايجابيا واجيب من االخر سأناقش هنا احدى 
هـذه  المآسي التي تتعرض لها المرأة الشرقية والمسلمة باألخص وهي أكثر من نص العـالم،  وب 

المناسبة الجليلة اطالب بمحاكمة إله االسالم ألنه سبب تعاسة المرأة الشـرقية والمسـلمة بصـفة    
خاصة، سأقدم االسباب لطلبي محاكمة إله االسالم فورا إلنصاف المرأة من تسلطه المهين عليهـا  
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=  <       M7  )٤١(وها هو نص الجريمة ثابت في حقه   <  ;  :    9   8

?@  L :ثم يتسائل هذا الكاتب القبطي "السؤال لهذا اإلله ولعمـوم الـذين آمنـوا     ]٣٤[النساء
تبـت   –واولهم المشايخ من كل المذاهب: العالم حرم ضرب الحيوان وانت تأمر بضرب المـرأة  

  !!؟؟)٤٢(يداك ايها األله يعني جتك قطع ايدك ان كان لك ايد وال بد من محاكمتك عاجال
راسة نموذج االساءة المنشور هذا كنموذج لما تغص به المواقع االلكترونية وتسوق هذه الد

الخاصة باالقباط من اساءات فجة ال ترعوي لجوار وال تحترم مكانة ألحد، وال تأبه لتداعيات مـا  
تصنع، اذ يثير كل هذا وبتخطيط منظم الشارع المصري ويسيء للحمة شـعب لـيس لـه اال ان    

  تائج ذلك بحور دماء ال تقف عند حد. يتعايش بسالم، واال فن
ولعل من اإلساءآت السافرة على االسالم والمسلمين في التاريخ المعاصر ما قام به اقبـاط  

على االسالم ونبيه في عمل تجاوز مشـاعر الجميـع    بهالمهجر من انتاج فيلم يفترون ويرتكبون 
وكانت وما تزال تداعياته على الشارع المصري خاصة في ظل واقع اقتصادي واجتماعي ال يحسد 

  عليه المصريون.
اسـم   وقد تَم نشْر هذا الفلم على مواقع التواصل االجتماعي من جانب طائفة يطلَق عليهـا 

ا ترعى حقوق النصارى في الواليات المتحدة األمريكيـة والخـارج،   اقباط المهجر والتي تدعي أنه
وتُشرف على ملف االضطهاد العرقي لألقباط من جانب األغلبية المسلمة وتدعو الى تقسيم مصـر  

  .)٤٣(واقامة دولة قبطية
 Terry(وقد عقد هؤالء محكمة شعبية داخل كنيسة القس االمريكي المتطرف "تيري جونز" 

Jones( ،الداعي لحرق القران، وابرز هؤالء موريس صادق الذي اسقطت عنه الجنسية المصرية
وزعموا انهم يحاكمون رسول  وعصمت زقلمه المسمى رئيس الهيئة العليا للدولة القبطية وغيرهم،

سـبتمبر ويحملونـه    ١١البشرية(عليه الصالة والسالم) في هذه المحكمة فـي ذكـرى هجمـات    
لقول ان االسالم ليس رسالة سماوية بل هو اختراع بشري وهو يحرض علـى  المسؤولية عنها، وا

الكراهية وسفك الدماء وانهم يصدرون حكم االعدام على نبي االسالم وفق هذه االدانات وقد اطلقوا 
وقد استغرق اعداد الفلم ثالث سـنوات وهـو    على هذا اليوم اسم (اليوم العالمي لمحاكمة محمد)،

  .)٤٤(التطاول والمشاهد البذيئة والجنسية بحق النبي مليء باإلساءآت و
ولعل الحداثة وما صاحبها من سهولة التواصل قد كرس وسهل استراتيجية الكنيسة،  اذ ال 
فرق يبدو للمتابع لما درجت عليه الكنيسة من قديم وما يحدث حالياً، فمنذ احداث الثورة المصـرية  

ها ..اتهم المسلمون بأحداث طائفية يبان فيها بوضوح نفوذ الكنيسة وما صنعته لنفس٢٠١١في العام 
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وكيف استغلت االحداث التي تكون طرفا فيها الستفزاز المسلمين وجرهم لمناوشات يخسرون فيها 
دائما ماء وجوههم وحرياتهم،  وال غرابة في ان يسير ملف النصارى داخل مصر بالتناسـق مـع   

والتي تروج لقضية النصارى في مصر بذكاء مدروس وخطـوات   )اقباط المهجر(نشاطات جماعة 
   .)٤٥(لتؤتي ثمارها فيما بعدخفية 

 

  توصلت هذه الدراسة الى جملة نتائج وتوصيات تجملها بالنقاط التالية:
ان كلمة قبطي باالصل ال تعني المصري النصراني، ولكنها صارت تطلق على كـل قبطـي    .١

اللقب عن المسلم وصار منذ الفتح االسالمي لمصر وحتى اليوم  بقي على نصرانيته، فاندرس
يوسم به القبطي النصراني دون غيره، وهو غير صحيح ولكنه خطأ شائع ينتج عنه في كثير 

 من االحيان تداعيات غير محمودة.
إن تدخالت الغرب في شؤون االقباط وميول طائفة من القبط كأقباط المهجـر فـي حضـن      .٢

اجندته االستشراقية ليس سببه الحقيقي مشتركات الدين بين القبط والغـرب بـل    الغرب وتنفيذ
لمصالح اقتصادية واستعمارية اتخذ الغرب من االضطهاد الديني المزعوم للقـبط واضـرابه   

 شماعة لتمرير مآربه فيها.
المسلم هي احداث مسيرة وفق  -اثبتت التجارب ان االحداث التي تعكر صفو الجوار القبطي  .٣

تخطيط مسبق بدوائر الغرب اذ تنفذ فيها توصيات المستشرقين وفق رؤية خَبرتْ وضع هـذا  
 الجوار وتحركاته.

ان جزءا كبيرا من استطارة نشاط الحركات التبشيرية الممولة من الغرب يرجع باهم اسـبابه   .٤
تشـراق  الى الفقر المدقع وقصر ذات اليد التي يعيشها المجتمع المصري ناهيك عن اذرع االس

المتمثلة في اقباط المهجر في الخارج والمتعاونون معهم والمغرر بهم مـن الـداخل واللـذان    
 يتبنيان تمويل هذه الحركات وتسييرها.

كانت شهادات المستشرقين دليل واضح على ان مسيحيي الشرق ومنهم االقباط تلقوا تعـامال   .٥
لى التقاليد والتراث الخاص بهم،  على حضاريا بنّاء ثمثّل بجزء منه بحرية المعتقد والحفاظ ع

ان ذلك كان يتنافى مع ما كان شائعا باالمس ويشيع اليوم (مبرقعا بالديمقراطية) فـي اكـراه   
 الرعايا على اعتناق دين ملوكهم.
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جنح االقباط الى الدعوة للعلمانية كقانون يتعايشون به مع المسلمين ورفض سـيطرة الدولـة    .٦
مدعومين في ذلـك مـن معظـم     –ندات الرئيسة عند المستشرقين وهي احدى االج -الدينية 

الحكومات المصرية المعاصرة،  وهم قد حققوا بذلك جزءاً كبيراً من إدعائهم ان العلمانية هي 
جزء من المسيحية اذ كسبوا الدعائهم ما غفل او تغافل عنه من ساندهم من المسلمين على ان 

يد للغالبية المسلمة التي ينبغي ان يحكمها شرع االسـالم  إتِّباع هذا النهج ينضوي على ظلم شد
ال العلمانية التي حيد بها االقباط جِبِلَّا كثيرا من المسلمين عن اداء دعوتهم والتي امـرهم اهللا  

 تعالى بها بحجة قبول العلمانية.
م إن تجاسر ثلة من اقباط المهجر ومن سايرهم من اقباط الداخل على كل مـا يمـت لالسـال    .٧

ببذاءة وقبح يؤشر مدى التمادي الوقح والـذي افـرزه تعـاون الـدول الغربيـة ودوائرهـا       
االستشراقية مع هذه الثلة من االقباط بما جعلها ال ترعوي لقانون وال يوقفها عرف وال تهاب 

 احدا.
ان توجه القوى الغربية لتنفيذ اجندات االستشراق يتمثل في جزء منه باستغالل االضـطراب   .٨

في الشرق االسالمي ومنه مصر لتحقيق اكبر ما يمكن من اهـدافها،   -متى تحقق -سي السيا
اذ يستشعر المتابع لالحداث ان االستهداف ال يتوقف عند حد، ومن ذلك ما يتجسد في رؤيـة  

) والذي تحفر توصياته في Bernard Lewisعراب االستشراق وسيده البريطاني برنارد لويس(
يخ لما تحقق.. ويتحقق منهـا علـى ارض الواقـع.. واهللا أعلـم بمـا      هذا الشأن ذاكرة التار

وفي الختام توصـي هـذه    سيتحقق.. بما في ذلك تفكيك مصر كما ورد في ثنايا هذه الدراسة
الدراسة بسبر غور التدخالت الغربية في الشأن القبطي طبقا ألجنـدات االستشـراق ولكـل    

تاريخيا، واذا كانت هذه الدراسـة قـد قصـر     المراحل الزمنية والبحث في جذور هذا التدخل
باعها عن ان يطال ما ينبغي ان يطاله لسبب او آلخر فان اقالم المخلصين مـن المختصـين   
كفيلة باشباع هذا الموضوع بحثا وقتله نقدا واسال اهللا العظيم رب العرش الكـريم ان يسـدد   

وآخرا وصلى اهللا وسلم وبارك على خطى الجميع لما فيه خدمة العلم والعلماء والحمد هللا اوال 
  .نبينا محمد وآله وصحبه اجمعين

 
  

دار  بيـروت،  هـ، لسـان العـرب،  ٧١١محمد بن مكرم االفريقي المصري، ت: ابن منظور، )(١
هــ،  ٨١٧مجد الدين محمـد بـن يعقـوب، ت:    الفيروز ابادي،؛ مادة قَبطَ ،١٢م،ج٢٠٠٣،صادر
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 ،، مـادة ٢٠٠٥،،  تحقيق: مكتبة تحقيق التراث،  مؤسسة الرسـالة، بيـروت  ٨القاموس المحيط،ط
  القَبطَ.  

هـ، نيل االوطار شرح منتهـى االخبـار مـن    ١٢٥٠الشوكاني، محمد بن علي بن محمد،ت: )(٢
،باب نهي المرأة ان تلبس ما يحكي بدنها ٢، ج٢٠١٣،،دار النوادر، دمشق١احاديث سيد األخيار، ط

  .  ٥٨٨او تشبه بالرجال،الحديث رقم
 سـوريال جبيرة، مؤسسـة القـديس    يعقوب نخلة،  تاريخ االمة القبطية، تقديم:جودت ،روفليه(٣) 

  ؛  ٦-٣ص ،م٢٠٠٠لدراسات التاريخ القبطي،، مطبعة متروبول، القاهرة/
St. Takla Haymanout Coptic Orthodox Website Coptic Orthodox Church, Egypt 

http://st-takla.org/P-1_.html 
(٤) St. Takla Haymanout Coptic Orthodox Website Coptic Orthodox Church, Egypt 

http://st-takla.org/P-1_.html 
ــاص )(٥ ــد،      ،القص ــيد الفوائ ــبكة ص ــة، ش ــاط الخليجي ــة االقب ــالل، دول ــد ج محم

http://www.saaid.net/Doat/alkassas/117.htm.  
  http://www.alukah.net :م،٢٠٠٩علي،  معنى كلمة قبطي، شبكة االلوكة/ ،ونيس )(٦
المسيحيون في الشرق قبـل االسـالم    -ادمون رباط،، المسيحيون العرب دراسات ومناقشات )(٧

  .١٧-١٥م، ص ١٩٨١بيروت/ نظرة سريعة، مؤسسة االبحاث العربية، تحرير الياس خوري، 
)  (بعـد   وممن تأثر بآراء (آريوس) اسقف القسطنطينية (مقدونيوس)الذي رقى كرسي البطريكية

بولس ومن آراءه ان عيسى عبد مخلوق وإنسان نبي،  رسول اهللا كسائر االنبياء عليهم السالم،  وان 
عيسى هو روح القدس وكلمة اهللا وأن روح القدس والكلمة مخلوقتان،  وعلى أثرها عقـد مجمـع   

ايضـا  وقـرر حرمانـه وطـرده وعزلـه ؛ ومـنهم       من أجله، اجتماعا م ٣٨١القسطنطينية سنة 
ريجانوس) الذي أعلن ان اهللا ال يدركه الفهم،  وهو أعلى من أن تكون أوصافه شبيهة باإلنسان،  (أو

وأن اهللا ال يجزأ وال يجسد وال يحصر،  فحكم عليه بالحرمان وأحرقت كتبه وطرد هو واتباعـه ؛  
ن ممن ابتـدعوا  ومنهم (ترتليان) الفيلسوف النصراني في القرن الثالث الميالدي الذي قال: انّا بريئو

مسيحية رواقية أو افالطونية بعد المسيح واالنجيل..لسنا بحاجـة الـى شـيء ؛ ومـنهم االسـقف      
ومنهم (سرفيتوس)  (نسطور) الذي كان ينكر الوهية المسيح وانه انسان كسائر الناس مملوء بالبركة؛

م.. وغيـرهم.  ١٥٥٣سنة الذي جاهر بوحدانية اهللا وانكر الثالوث في اسبانيا،  فقرروا احراقه حياً 
ابو محمد المقدسي، عصام طاهر البرقاوي، التحفة المقدسية في تاريخ النصرانية بدايتها ومنتهاهـا،  
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هــــ،الخاتمة. ١٤١٨ربيـــع الثـــاني/ /١٠كتبهـــا فـــي ســـجن البلقـــاء بـــاالردن 
http://www.ebnmaryam.com  

 ابو محمد المقدسي، التحفة المقدسية، الخاتمة. (٨)
  .٢٠، صم.ن )(٩

   ٦-٥،  صم،ن (١٠)
 Christianityجون سبنسر، المسيحية بين العرب في عصور ما قبل االسالم ينظر: تريمنغهام،) (١١

among the Arabs in Pre-Islamic) timesم. نقال عن: سـحاب،  ١٩٧٩،)، مكتبة لبنان، بيروت
  .٢٨م، ص١٩٨١يحمي المسيحيين العرب، دار الوحدة، بيروت/فيكتور، من 

جمال بدوي، الفتنة الطائفية، جـذورها وأسـبابها، دراسـة تاريخيـة ورؤيـة تحليليـة،دار        (١٢)
 .١٤٠-١٣٧م، ص١٩٩٢ ،الشروق،القاهرة

ادمون رباط، نظام اهل الذمة في االسالم، مجلة المصباح، العدد الحادي والثالثون، بيـروت،   )(١٣
  .١٠٠ص ،العرب؛ وينظر: ادمون رباط، المسيحيون ٣١، صم١٩٨١/اذار/٢٠

مدبولي، حسن،  اقباط المهجر، الرعايا المخلصين للدولة الدينية في مصر، مركز الدراسـات   )(١٤
  . http://www.ssrcaw.org 3/8/2008لعالم العربي.واالبحاث العلمانية في ا

ــة )(١٥ ــار القبطي ــع االخب ــة، موق ــة ننتصــر، ،المســيحية والعلماني  ، ١/١٠/٢٠١٥بالكلم
http://thecopticnews.org   

)جسدت فـي مواقـف   يمكننا ادراك هذه الحقيقة بصورة اجلى باإللتفات الى احداث تاريخية ت) و
رجال الدين المسيحيين في الشرق ومنهم البطاركة االرثذوكس في (إنطاكية وأورشليم واالسكندرية) 
وذلك عندما فتحت القسطنطينية على يد العثمانيين وبعد التعاطي العثماني االيجابي مـع مسـيحيي   

ينية فـي اطـار الدولـة    الشرق ومنهم االقباط،  فقد برزت ارجحية تيار فكري يرضى بالتعددية الد
الواحدة وبخضوع الكنيسة الى حكم غير مسيحي وان خضوع الكنيسة للحكم العثماني مع االحتفـاظ  
باستقالليتها االدارية هو اقل ضررا من تبعيتها لروما حتى سادت انذاك القالـة المشـهورة عمـائم    

حرية في العهد العثمـاني،   الشيوخ وال قبعات الكرادلة. ابو نهرا، جوزيف،  المسيحيون وهاجس ال
خطـاب الجماعـات    -)CERPOCالمؤتمر الدولي لمركز الشرق المسيحي للبحوث والمنشورات (

    .م٢٠١٣/ ٢/ك ٢٦-٢٤المسيحية في الشرق األدنى زمن التحوالت،  جامعة القديس يوسف، 
فنان في القاهرة العثمانيـة، المجلـس األعلـى للثقافـة،       -يوحنّا األرمني وأيقوناته القبطية  (١٦)

 .٢٠٠٨القاهرة/
 .م.ن )(١٧
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م، ١٩٩٢محمد، االقباط في العهد العثماني، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القـاهرة/   ،عفيفي )(١٨
  .٢٨٦ص
حول االستشراق، شبكة صـيد الفوائـد،    االسئلة االكثر تداوال مازن بن صالح،  مطبقاني،  )(١٩

https://www.google.com ./  
  .٣٥م، ص١٩٨١،دار الوحدة، بيروت فكتور، من يحمي المسيحيين العرب، ،سحاب )(٢٠
فيليب،  تاريخ لبنان منذ اقدم العصور الى عصرنا الحاضر،  ترجمـة:   ،ينظر في ذلك: حتي )(٢١

 .٣٩٤ص ،١٩٩٩،قافة، لبنانانيس فريحة، مراجعة: نيقوال زياة، دار الث
، ٢٠٠٨المرصد اإلسالمي لمقاومة التنصير، واقـع التنصـير فـي مصر،شـبكة االلوكـة/      )(٢٢

http://www.alukah.net   
  م.ن. )(٢٣
محمد ابـراهيم، عروبـة مصـر واقباطهـا، دار الشـرق االوسـط،        نقال عن: المرشدي،  )(٢٤

 .٦١م، ص١٩٩٣،القاهرة
نجالء االمام: البابا شنودة اهداني صليبين بعد تعميـدي،  جريـدة    مايكل، المتنصرة ،فارس )(٢٥

 .٢٠٠٩ ،، مصر٤٦٧صوت االمة،  صفحة اقباط، العدد:
علي،  أقباط المهجر.. من هم وماذا يريدون، (مصرنا) مطبوعة الكترونية عربية  ،عبد العال )(٢٦

العالم العربي، تصـدر مـن   مهتمة بموضوع المواطنة وتداول السلطة القانوني وحرية التعبير في 
الواليـــات المتحــــدة االمريكيـــة/المركز االمريكــــي للنشـــر االلكترونــــي.    

http:/www.ouregypt.us/legal/about.html  
حوار وليد الحارثي،  مجلـة االسـالم    المسيحيون اوفر حظا من المسلمين، فيكتور سحاب، )(٢٧

  htt://www.islamtoday.net.٢٠١١،/اغسطس٩هـ، ١٤٣٢/رمضان/٩اليوم، الثالثاء 
)(      لقد انسحبت النصرانية المصرية من الحياة المدنية الى المغـارات والكهـوف فـي مفـازات

الوطن  ،الصحارى المصرية، مخلفة حتى كنائسها التي اغتصبها البيزنطيون االمر الذي جعل مصر
...فكـان هـذا   )ريافراغا حضا(م ٦١٠عند ظهور االسالم سنة  –والسيادة واللغة والدين والحضارة

مصر في الدولة االسالمية ثم فـي   انخراط الفراغ الحضاري هو العامل االول والسر االعظم وراء
الدين االسالمي واللغة العربية والحضارة االسالمية على نحو من العمق والشمول نادر الحدوث في 

ـ  ، غيرها من االقطار التي فتحها االسالم. عماره دار  ر فـي ديـن اهللا،  محمد،  عندما دخلت مص
  .١٦ص م،١٩٩٧ة مصر، القاهرة/ضنه
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) (سمت لهم بكتاب منْوذلك ضمن فصول اجندة رل يقولز  MÔ  Ó    Ò  ÑÕ    Ù     Ø   ×   Ö

ÚÛ  ...   L ]/رة یھم ]٢٥٦البق ن نب یة م رانیتھ   ، وبوّص ى نص ي عل ن بق اط او م ن االقب لم م یمن اس ف

ـ    ا ل ِإذَا افْتَتَحتُم مصرا فَاستَوصوا بِالْقبط خَيرا، فَِإن ّاذ قال فيهم الصحابه  MÔ  Ó    Ò  ÑÕ  L تطبیق
 لَكُـم  ويكُونُون، علَيهِم ستَظْهرون فَِإنَّكُم، مصر قبط في اَهللا اَهللا ضا اي ، وقال لهم لَهم ذمّةً ورحماً

احـد   وفق فلسفة اسالمية تواكب الحداثة اذ يتوضح نموذج منها بقلـم و اِهللا سبِيِل في وَأعوانًا، عدّةً
الحـاكم   المحدثين ان "كل مخلوق له في االسالم حصانة وحرمة...ال ينبغي ان تهدر بغيـر حـق  

هـ، المستدرك على علم الصحيحين، تحقيق: مصطفى عبد ٤٠٥النيسابوري، محمد بن عبد اهللا،ت: 
؛ الطبرانـي، ابـو القاسـم سـليمان بـن      ٤٠٣٢م،١٩٩٠ار الكتب العلمية، بيروت،القادر عطا، د

، مكتبـة العلـوم والحكـم،    ٢هـ، المعجم الكبير، تحقيق: حمدي عبـد المجيـد، ط  ٣٦٠احمد،ت:
دار الشـروق، مصـر،    مواطنون ال ذميون، فهمي هويدي، ؛ ٥٦١م، حديث رقم ١٩٨٣الموصل/

  .٧٩صم،  ٢٠٠٤
 .٧٣٠م، ص١٩٧٠الدعوة الى االسالم، ترجمة:حسن ابراهيم حسن واخرون، القاهرة/ )(٢٨
م،  ٢٠٠١مكتبـة الشـروق،  القـاهرة/    ،، حقائق واوهاممحمد،  في المسألة القبطية ،عمارة )(٢٩
 .٥١ص

 مؤسسة االبحاث العربيـة،  جورج وآخرون، المسيحيون العرب دراسات ومناقشات، ،خضر )(٣٠
  .٣٠، ٢٠-١٨م، ص ١٩٨١، بيروت وري،الياس خ :تحرير ،١ط

  .فيكتور، المسيحيون اوفر حظا سحاب،  )(٣١
ابراهيم محمد ابراهيم، الهيئـة   هيكل، المجتمع المصري تحت الحكم العثماني، ترجمة: ،ونتر )(٣٢

  . ٣١٧م، ص٢٠٠١المصرية العامة للكتاب، القاهرة/
) ( م قام الفرنسيون بمسح شامل لآلثار المصرية وسلّموا ١٧٩٨بعد االحتالل الفرنسي لمصر سنة

خرائط تلك اآلثار لألقباط والذين قاموا بدورهم بإقامة األديرة وبنائها على تلك االثار ثم نبشوها سراً 
اوربا ممـا   واخرجوا منها الذهب الخالص واآلثار النادرة ومن ثم هربت الى خارج مصر وخاصة

يحل شفرة الغنى الفاحش لكثير من األقباط في مصر بين عشية وضحاها ويفسر سر وجود اآلثـار  
محمد جالل، دولة االقباط الخليجيـة، شـبكة    ،الفرعونية بكثرة في أوربا وخاصة فرنسا. القصاص

  .http://www.saaid.netصيد الفوائد، 
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ــلطان،  )(٣٣ ــر،  ســ ــاء مصــ ــاط واثريــ ــود،  االقبــ م ٢٠٠٩/اذار/١٦محمــ
http://www.arabtimes.com/portal/news_display.cfm 

هاني، رئيس منظمة اقباط النمسا: منظمات دولية تشارك أقبـاط المهجـر مسـيرتهم     ،سمير )(٣٤
 . http://www.masreat.comاالحتجاجية اليوم ضد االحداث الطائفية بمصر، موقع مصريات.

الرعايا المخلصين للدولة الدينية في مصر، مركز الدراسات  -حسن،  اقباط المهجر ،مدبولي )(٣٥
  .http://www.ssrcaw.orgم، ٣/٨/٢٠٠٨واالبحاث العلمانية في العالم العربي، 

  .٤٤م، ص١٩٦٤نيويورك،لويس، برنارد، الشرق األوسط والغرب،  (٣٦)
، دار ٢ ينظر: الجوجري، عادل، برنارد لويس سياف الشرق االوسط ومهندس سايكس بيكو (٣٧)

  ./http://www.goodreads.comم٢٠١٣،الكتاب العربي، القاهرة
مـدونات   برنارد لويس وتنظيم داعش، ومخطط تقسـيم العـالم العربـي،    فاطمة بتغراصا، )(٣٨

  .http://zahmatsowar.arablog.org/2014/09/03عربية،
 من هذا البحث. ٩ينظر: ص )(٣٩
يعتذر الباحث للقراء االكارم ومن كل االديان بما فيهم االقباط الـذين ال يرضـون المسـاس     )(٤٠

فنستغفر  بمعتقدات المسلمين وقرآنهم، وذلك لما في هذه الطرح الفج من تطاول على الذات االلهية، 
 ية الحقيقة وبيانها.اهللا العظيم اوال ونعتذر لقرائنا ثانيا.. ولكنها االمانة العلمية التي تساعدنا في تجل

/ ١٠/٣بالكلمـة ننتصـر،    -عطا اهللا، جاك،  يوم المرأة العالمي...، موقع االخبار القبطيـة  )(٤١
  http://thecopticnews.org م، ٢٠١٦
   .م.ن )(٤٢
شـبكة االلوكـه،    الفلم المسـيء للرسـول واقبـاط المهجـر،     محمود ابو الفضل، ،ثروت )(٤٣
٢٠/١٢/٢٠١٢ ،www.aAlukah.net.  

عرض الفلم المسيء للرسـول والصـحابة، صـحيفة     مصطفى، اليوم في امريكا.. ،رحومة (٤٤)
م، ١٠/٩/٢٠١٢االثنــين  ،شـركة المسـتقبل للنشـر والتوزيـع والصـحافة، القـاهرة       الـوطن، 

www.elwatannews.com   
  .المسيء للرسول واقباط المهجر محمود ثروت ابو الفضل،الفلم )(٤٥

  
 

 م،١٩٧٠،حسن ابراهيم حسن واخرون، القاهرة الدعوة الى االسالم، ترجمة: .١
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  :جمال ، بدوي -
 ،القـاهرة  دار الشـروق،  الفتنة الطائفية، جذورها وأسبابها، دراسة تاريخية ورؤية تحليليـة،  .٢

  .م١٩٩٢
   .فاطمة بتغراصا، -

 برنـارد لـويس وتنظـيم داعـش، ومخطـط تقسـيم العـالم العربي،مـدونات عربيـة،          .٣
http://zahmatsowar.arablog.org/2014/09/03 

  جون سبنسر: تريمنغهام، -
 Christianity among the Arabs inالمسيحية بين العرب في عصور ما قبـل االسـالم   .٤

Pre-Islamic) times /م.١٩٧٩)، مكتبة لبنان، بيروت 
  الجوجري، عادل،  -

، دار الكتـاب العربـي،   ٢برنارد لويس سياف الشرق االوسط ومهنـدس سـايكس بيكـو     .٥
 http://www.goodreads.comم.... ٢٠١٣القاهرة/

  هـ:٤٠٥محمد بن عبد اهللا،ت:  الحاكم النيسابوري، -
دار الكتـب العلميـة،    مصطفى عبد القـادر عطـا،   حيحين، تحقيق:المستدرك على علم الص .٦

 .م١٩٩٠بيروت/
    .فيليب حتي، -

تاريخ لبنان منذ اقدم العصور الى عصرنا الحاضر، ترجمة: انيس فريحة، مراجعـة: نيقـوال    .٧
 .١٩٩٩زياة، دار الثقافة، لبنان/

  خضر، جورج وآخرون:  -
 ،تحرير: الياس خـوري، ١بحاث العربية،طمؤسسة اال سيحيون العرب دراسات ومناقشات،الم .٨

 م.١٩٨١،بيروت
  رباط، ادمون:  -

نظـرة سـريعة،   ، المسيحيون في الشرق قبل االسالم ،المسيحيون العرب دراسات ومناقشات .٩
 م.١٩٨١بيروت/ تحرير الياس خوري، مؤسسة االبحاث العربية،

ثـون، بيـروت،   نظام اهل الذمة في االسـالم، مجلـة المصـباح، العـدد الحـادي والثال       .١٠
 .م١٩٨١/اذار/٢٠

  رحومة، مصطفى. -
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شركة المستقبل للنشـر   اليوم في امريكا..عرض الفلم المسيء للرسول والصحابة، صحيفة الوطن،
  www.elwatannews.comم ١٠/٩/٢٠١٢االثنين  ،والتوزيع والصحافة، القاهرة

   .نخلةيعقوب ، روفليه -
لدراسـات التـاريخ    المؤسسة القديس سوري، ٢طجودت جبيرة،  تاريخ االمة القبطية، تقديم: .١١

 م.٢٠٠٠، مطبعة متروبول، القاهرة/القبطي
   .سحاب، فيكتور -

 /٩المسيحيون اوفر حظا من المسلمين،حوار وليد الحارثي،  مجلة االسالم اليـوم، الثالثـاء    .١٢
   htt://www.islamtoday.net.٢٠١١/اغسطس/٩هـ، ١٤٣٢رمضان/

 م.١٩٨١من يحمي المسيحيين العرب، دار الوحدة، بيروت/ .١٣
   .سلطان، محمود -

م ٢٠٠٩/اذار/١٦االقبـــــــــاط واثريـــــــــاء مصـــــــــر،   .١٤
http://www.arabtimes.com/portal/news_display.cfm 

نظام اهل الذمة فـي االسـالم، مجلـة المصـباح، العـدد الحـادي والثالثـون، بيـروت،          .١٥
   .م١٩٨١/اذار/٢٠

   .هاني سمير، -
منظمة اقباط النمسا: منظمات دولية تشارك أقباط المهجر مسيرتهم االحتجاجية اليـوم   رئيس .١٦

 http://www.masreat.comضد االحداث الطائفية بمصر، موقع مصريات.
  هـ،١٢٥٠الشوكاني، محمد بن علي بن محمد،ت: -

نـوادر،  دار ال،١طسـيد األخيـار،  نيل االوطار شرح منتهـى االخبـار مـن احاديـث      .١٧
 .٢٠١٣دمشق/

  هـ،٣٦٠ابو القاسم سليمان بن احمد،ت: الطبراني، -
 م١٩٨٣،مكتبة العلوم والحكم، الموصل/٢تحقيق: حمدي عبد المجيد،ط المعجم الكبير،   .١٨

    .عطا اهللا، جاك -
م،  ٢٠١٦/ ١٠/٣بالكلمـة ننتصـر،    -يوم المـرأة العـالمي...، موقـع االخبـار القبطيـة      .١٩

http://thecopticnews.org 
  عفيفي،  محمد،   -
  م.١٩٩٢االقباط في العهد العثماني، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة/  .٢٠
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    .علي عبد العال، -
أقباط المهجر.. من هم وماذا يريدون، (مصرنا) مطبوعة الكترونية عربية مهتمة بموضـوع    .٢١

المواطنة وتداول السلطة القانوني وحرية التعبير في العالم العربي، تصـدر مـن الواليـات    
المتحــــدة االمريكيــــة/المركز االمريكــــي للنشــــر االلكترونــــي.     

http:/www.ouregypt.us/legal/about.html 
   .اره، محمدعم -

  م.١٩٩٧دار نهظة مصر، القاهرة/ عندما دخلت مصر في دين اهللا، .٢٢
 م٢٠٠١حقائق واوهام، مكتبة الشروق،  القاهرة/ ،في المسألة القبطية  .٢٣

    .فارس، مايكل -

نجالء االمام: البابا شنودة اهداني صليبين بعد تعميدي،  جريـدة صـوت االمـة،      المتنصرة .٢٤
 .٢٠٠٩، مصر/ ٤٦٧صفحة اقباط، العدد:

   .محمود ثروت ابو الفضل، -
 www.aAlukah.net، ٢٠/١٢/٢٠١٢شبكة االلوكه،  الفلم المسيء للرسول واقباط المهجر، .٢٥

 هـ.٨١٧مجد الدين محمد بن يعقوب، ت: الفيروز ابادي، -
 م.٢٠٠٥،، تحقيق: مكتبة تحقيق التراث، مؤسسة الرسالة، بيروت٨ط القاموس المحيط، .٢٦

    .القصاص، محمد جالل -
ــد،   .٢٧ ــيد الفوائـــ ــبكة صـــ ــة، شـــ ــاط الخليجيـــ ــة االقبـــ دولـــ

http://www.saaid.net/Doat/alkassas/117.htm 
  لويس،  برنارد،   -

 م.١٩٦٤،نيويورك الشرق األوسط والغرب، .٢٨
  مدبولي، حسن: -

اقباط المهجر، الرعايا المخلصين للدولة الدينية في مصر، مركز الدراسات واالبحاث العلمانية  .٢٩
 http://www.ssrcaw.org 3/8/2008في العالم العربي.

  محمد المقدسي، عصام طاهر البرقاوي،   -
في تاريخ النصرانية بدايتها ومنتهاها، كتبهـا فـي سـجن البلقـاء بـاالردن      التحفة المقدسية  .٣٠

 http://www.ebnmaryam.comهـ،الخاتمة. ١٤١٨/ربيع الثاني/١٠
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  موقع االخبار القبطية،   -
  http://thecopticnews.org،  ١/١٠/٢٠١٥المسيحية والعلمانية،  بالكلمة ننتصر، .٣١

  المجلس األعلى للثقافة،    -
  .٢٠٠٨، فنان في القاهرة العثمانية، القاهرة ،يوحنّا األرمني وأيقوناته القبطية .٣٢

  هـ،٧١١محمد بن مكرم االفريقي المصري، ت: ابن منظور، -
  م.٢٠٠٣دار صادر/ بيروت، لسان العرب، .٣٣

  المرصد اإلسالمي لمقاومة التنصير،   -
  http://www.alukah.net، ٢٠٠٨االلوكة/واقع التنصير في مصر،شبكة  .٣٤

  مطبقاني،  مازن بن صالح  -
 https://www.google.comاالسئلة االكثر تداوال حول االستشراق، شبكة صيد الفوائد،  .٣٥

  المرشدي، محمد ابراهيم   -
   .م١٩٩٣عروبة مصر واقباطها، دار الشرق االوسط، القاهرة/ .٣٦

 :ابو نهرا، جوزيف -
وهاجس الحرية في العهد العثماني،  المؤتمر الدولي لمركز الشـرق المسـيحي    المسيحيون  .٣٧

خطاب الجماعات المسيحية في الشرق األدنـى زمـن    -)CERPOCللبحوث والمنشورات (
   .م٢٠١٣/ ٢ك / ٢٦-٢٤التحوالت،  جامعة القديس يوسف، 

   .هويدي، فهمي -
 .م٢٠٠٤ ،دار الشروق، مصر مواطنون ال ذميون، .٣٨

    .علي ونيس، -
 :http://www.alukah.netم،٢٠٠٩معنى كلمة قبطي، شبكة االلوكة/  .٣٩

   .ونتر، هيكل -
ابراهيم محمد ابراهيم، الهيئـة المصـرية    المجتمع المصري تحت الحكم العثماني،  ترجمة: .٤٠

 .م٢٠٠١،العامة للكتاب، القاهرة
41. St. Takla Haymanout Coptic Orthodox Website Coptic Orthodox Church, 

Egypt http://st-takla.org/P-1_.html 
  


