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البحث: ملخص

التحريض من هائل  قدر بها مستحدثة مشكلة  اإلسالمي العالم في ظهرت والتي األقليات، مشكلة تعتبر 
األجنبي. االحتالل والنفوذ مرحلة ا بعد وتحديدً الغرب، مع إطار الصراع في إال تظهر وهي لم األجنبي،

والغربية، اإلسالمية الحضارتين بين موضوعي نتج عن صدام شامل، صراع من ا جزءً األقليات استخدام يعد
«الوثنية األخر قامت بينما والتسامح، والالعنصرية، والحرية، والعدل، التوحيد،  على تقوم فاألولى 
الصدام كان ثَم ومن والتعددية، والنهب، واإلكراه، والظلم، والقهر، الوثنية، على المسيحية» القشرة  ذات

حتمي�ا. الموضوعي
إسالمية  وثقافية فكرية منظومة هناك أن األوروبيون اكتشف الحضارة اإلسالمية وأوروبا بين االحتكاك فمع
من بد فال أوروبية، هزيمة  إلى ستؤدي اإلسالمية الحضارة مع المباشرة المواجهة وأن التماسك، شديدة
في للبحث «المستشرقين» من جيش إنشاء فقرروا داخلها، من اإلسالمية القلعة إلضعاف اكتشاف وسائل
الوسائل تلك وتطورت العرقية، ثم الدينية األقليات طريق عن وثقافي�ا، فكري�ا، من الداخل وسائل إضعافها

ثة. مستحدَ قديمة جديدة، تقليدية فكرة في النهاية أنها ظلت ذلك، إال بعد
الدور من ا جزءً يعتبر وهذا للدول، الداخلية الشئون في التدخل وسائل من وسيلة األقليات أصبحت 
إمبراطورية لقيام من عملها ا ذلك جزءً تعتبر إنها حيث  التنصيرية؛ المؤسسات  به  تقوم الذي االستعماري

على العالم. نصرانية تسيطر
الشرق  منطقة في ا عمومً واألوروبــي  والفرنسي البريطاني االستعماري النفوذ المتحدة  الواليات ورثت 
الطبيعي من أصبح قولهم- حد على اإلسالمي- بالخطر يسمى ما وبصعود اإلسالمي،  والعالم األوسط
األقليات استخدام ثم ومن داخله، من  اإلسالمي والمجتمع لإلسالم األمريكي االختراق تكثيف محاولة
االتحاد انهيار بعد فيما األمريكية االستراتيجية من  يتجزأ ال  ا جزءً كان طالما ا استخدامً المسألة،  تلك في

اآلن. السوفييتي وحتى
المسيحيين  على حقوق والتباكي ثابتة، غربية سياسة هي الطائفية الفتن إثارة عبر تفكيك المنطقة سياسة  إن

ومكشوفة. تقليدية باتت سياسية أهداف وراءه العرب،
الصحيحة بالعودة تكون آثارها السلبية، من التقليل أو مشاكل األقليات، لحل الصحيحة السياسة ا إن وأخيرً
عربي وطني مشروع في واالنخراط اإلسالمي، الحضاري االنتماء  قيمة  وإعالء اإلسالمية، المرجعية  إلى 

واألمريكي. الصهيوني األجنبي االحتالل إسالمي لمقاومة
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ومقتطفات أفكار

مثالً فاإلسالم الغربية منها، خاصة يختلف عن غيره من المناظير والحضاري اإلســالمي الديني المنظور -
. واللغة والعرق اللون أساس على المسلمين بين يفرق ال

أو لغوية دينية أو إثنية وخصائص خاصــة بتقاليد تتجمع مجتمع في متوطنة بـــ «جماعات األقلية - تعــرف
دوام في وترغب مــا، مجتمعٍ في الســكان بقية لد تلــك الموجودة عن واضح بشــكل معينــة، تختلف

عليها». المحافظة

الحضارة تقوم بينمــا التســامح، الالعنصرية، الحرية، العدل، التوحيد، تقوم علــى اإلســالمية - الحضارة
ومن والتعددية، والنهب واإلكراه، والقهر والظلم الوثنية » على المســيحية القشــرة ذات الغربية «الوثنية

. حتمي�ا كان الموضوعي الصدام فإن ثم

وفي وثقافي�ا، وسياســي�ا، عســكري�ا، ا صراعً الغربيــة كان اإلســالمية والحضــارة الحضارة بيــن -  الصــراع
ا، جد� واضح والمســلمين العرب قضايا يخص فيمــا المعايير الغربية ازدواج المعاصرة، فــإن المرحلــة
ثم ومن وسياسي�ا، اقتصادي�ا اإلســالمي العالم ومحاصرة اإلســالمية، الرموز على الهجوم عمليات وكذا

هذا الصراع. في األقليات استخدام

المطالبة بمطالب مجــرد الثقافية أو الخصوصيــة حــركات أو العرقي، التمــرد حــركات - بديهــي أن كل
واألفراد السلوك مســتو عن فصلها يمكن ال بحيث متداخلة؛ أمور األقليات عن الظلم لرفع مشــروعة
جديدة، تميزت بحالة األمريكيــة الحقبة أن ا أيضً ونالحظ المســتخدمة، والمفردات بل والمؤسســات،
هوامشها؛ مثل أقباط بعض أو األقليات قطاعات من ا لد موجودً أصبح الخارجي الدعم طلب أن وهي

. المهجر المصريين مثالً

لإلســالم والمجتمع  أمريكية اختراق محاولة الطبيعــي من أصبح اإلســالمي بالخطر يســمى ما - بصعــود
ومن ثم استخدام بالفعل، ا كان موجودً األمر هذا ألن ذلك؛ تكثيف األصح على أو داخله، اإلسالمي من
فــي العراق، المذهبية كالشــيعة واألقليات مصــر، في كاألقبــاط المســألة، األقليــات الدينيــة في تلك
يمكن ال مما وغيرهــا الســودان في ومشــاكل األعراق مصر، في والنوبة بل المغــرب، في وكاألمازيــغ

حصره.

يتميز الذي والديني والمذهبي العرقي التنوع األهلية -رغم الحرب الدولة تأسيس منذ العراق يعرف لم -
واضحة في بصورة األمريكان اعتمد وقــد الشــيعي األمريكي، والتواطؤ األمريكي االحتالل بعد إال به-

والشيعية. الكردية وخاصة األقليات، استخدام على احتاللهم للعراق
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مشــروعان الحقيقة أنهما ولكن والشــيعي، اإليراني المشــروعين بين انطبــاق األولى للوهلــة - قــد يبدو
دولة إقليمية تحقيــق على اإليرانــي يقوم فالمشــروع بينهما، كبير هنــاك تداخل لو كان متميــزان، حتــى
بشــرية ٧٥ مليون  وإمكانيات دوالر، ٥٠٠ مليار إلــى يصل ســنوي دخل على تعتمد إيران عظمــى هــي

. علمية،..إلخ وقدرات نسمة،

الدولة غرار شــيعية، على دولة إقامة على المشــروع هذا ويقوم دور كبير فيه، إليران الشــيعي - المشــروع
المشــروع هذا اتضحت مالمح وقد من الخليج العربي وغيرها، وأجزاء وتضم إيران والعراق الصفوية،
أفغانستان احتالل في األمريكي للجيش إيران ومســاعدة أفغانســتان، في اإليراني األمريكي التعاون بعد

طالبان. حكومة وإسقاط

ولن يكون- إال – لم يكن األقليات لموضوع األوروبية الدول قبلها ومن الواليات المتحدة، - إن استخدام
مصيرها وتواجه الثمن تركها تدفــع ثم واإلقليمية، الدولية في المعــادالت كورقة اســتخدامها من ــا نوعً

حتى لإلبادة. المشئوم وتتعرض

بالنســبة لورقة المتحدة الواليات تفعل كما الحكومات على للضغط اســتخدام األقليات كورقة - يمكن
على المشروع اإلسالمي للشوشرة حتى أو للمجتمعات، الداخلية المناعة أو إلضعاف مصر، في األقباط

ام. الدور الهدّ هذا في تدخل كلها أخر مهام لتحقيق أو والثقافة الوطنية،

في وتشكيكه العربي بلبلة العقل اســتعماري ثابت، قديم جديد، يستهدف هدف العربية اللغة تحطيم - إن
العربية. اللغة وهي العرب، حياة في واألخيرة األولى الرابطة وتحطيم نفسه،

شاكر» محمد محمود «األستاذ

الدخول رفض في الكنسية بتقاليدها متمسكة والتي استمرت المصرية، الكنيسة أن المسألة في ما أخطر -
في العالمي، انخرطت الكنائس بمجلس يســمى فيما االنخراط أو األوروبية، الكنائس تحالفات مع في

المشبوه. المجلس ذلك

ورقة اســتخدام في معينة أمريكية جهات رغبة شــك- أدنى -دون يعكس الكنائــس العالمي - إن مجلــس
الكنائس العالمي مجلس أن الكونجرس أثبتــت في أجريت التحقيقات التي المســيحية، وإن األقليــات

األمريكية. المخابرات المركزية وكالة من ضخمة مساعدات على التي حصلت الجهات من كان

الغضب» خريف كتابه في هيكل حسين «محمد

والحضارة الثقافة وإنهم ينتمون إلــى العربــي، المصري النســيج من جزء األرثوذكســي هم - إن األقبــاط
إلى كارثة، مصر والمسيحية في الكنيسة تقود البابا شنودة ســلوكيات أن يرون وإنهم اإلســالمية، العربية
الخارجية الورقة اســتخدام وإن الطيبة بإخوانهم المســلمين، الصلة إال مصر فــي المســيحيين فلن ينفع

ا. أيضً العواقب وغير مضمون أخالقي غير سلوك هو باألمريكان واالستقواء
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مع يتعارض ال بما والعرقية بل واللغوية، الثقافية خصوصياتها عن تعبر أن الناس حق من أن اعتبرنــا - إذا
ولكن معها، التطابق بمعنى ليس للمجتمع، العليا المرجعية إطار وفي وتقاليده، قيمه وال المجتمع، أمن
المجتمع في المشــكالت الكثير من يحل وغيره ذلك فإن عليها، التي تقوم ضرب األســس عدم بمعنى

اإلسالمي المعاصر.

يثير حساســية حتى لم يكن بل أقلية، أي حساســية يثير أمر لم يكن إســالمي في إطار والعروبة - التعريب
اإلســالم الدعوة إلى ا من بر نوعً اعتُ ألن هذا األمر عربية؛ تكن لم أنها رغم ذاتها الخالفة العثمانيــة دولــة
طابع ذات وأصبحت شــوفينية، فكرة إلى العربية القوميــة فكرة عندما تحولت أمــا اإلســالمية، والثقافة

لها. حصر ال جرت مشاكل فإنها علماني

والمرجعية اإلســالمية الجامعة فكرة إلى ما عدنا جذورها إذا من المشــكلة حل يمكن األحوال أقل - في
عن المدافعين أشــد ســيكونون ربما واألمازيغ القوميين األكراد أن غــالة ســنجد بل العليا، اإلســالمية

إسالمي. إطار في الوطني االستقالل

حقوق المسيحيين على ثابتة، والتباكي غربية سياسة هي الطائفية الفتن عبر إثارة المنطقة سياسة تفكيك إن -
ومكشوفة. تقليدية باتت سياسية أهداف ووراءه التماسيح، دموع من هو العرب

سحاب» فكتور «الدكتور
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العالم في ا مؤخرً ظهرت التي مشكلة األقليات تعد
قدر أو بها مفتعلة، مســتحدثة أو اإلســالمي مشــكلة
لم الحقيقة فــي وهي التحريــض األجنبي، من هائــل
ا بعد وتحديدً الغــرب، مع الصراع إطار إال فــي تظهر
المعروف والنفوذ األجنبي، ومــن االحتــالل مرحلــة
ا، واألقليات عمومً االجتماعية القضايا إلى النظــرة أن
المنظور حســب اختــالف علــى ــا تختلــف خصوصً
علم أن وبديهــي فــي دراســتها، العلمــي المســتخدم
اإلنســانية العلــوم وغيــره مــن االجتمــاع السياســي
آخر، فعلم االجتماع إلى ســياق حضاري من تختلف
مِن وأفرز أفــرزه، الحضاري الــذي مرتبــط بالســياق
هنا والخلل الغــرب، يتناولهــا التــي ثَم المشــكالت
علــم االجتماع ومناهج مفاهيم يســتخدم أن البعــض
خطأ وهذا المطلق، باعتباره هو العلم الغربي السياسي
العلم هذا اســتخدام مناهج ألن شــك فيه؛ ال منهجي
حالة دراســة الحالة اإلسالمية، وهي ومصطلحاته في
التي والظروف والسياق الحالة عن ا ونوعً ا كم� مختلفة
نحن هنا فادحة، أخطاء إلى يؤدي الغرب، ظهرت في

على مثالً اإلسالمي السياسي االجتماع علم ل نُفضِّ ال
ا طبعً منه أفضل وهو – الغربي السياسي االجتماع علم
نقــول فقط: إنه ولكن – الربانية مرجعيتــه إلى بالنظــر
نشــأت ظاهرة لدراســة العلمية الناحية من غير صالح
-من البديهــي ومــن مختلف، فــي ظــرف حضــاري
إسالمي مجتمع في تنشأ التي الظواهر دراســة أن ثَم-
ومصطلحــات ومناهــج أدوات اســتخدام  تقتضــي 
شــروط أول افتقدنا وإال  علــم االجتمــاع السياســي،

والموضوعية. العلمية
عرقية أقليات إما وهي «األقليات» هذا موضوعنا في
اإلســالمي المنظور أو لغوية، فإن مذهبية أو أو دينيــة
المناظير، غيره مــن عن والحضــاري يختلف الدينــي
يفــرق بين ال مثــالً فاإلســالم منهــا، خاصــة الغربيــة
وبالنسبة والعرق واللغة، أساس اللون على المسلمين
استخدمت الشريعة اإلسالمية غير الدينية للتجمعات
ا اختالفً يختلــف وهو الذمة»، «أهــل لفظ اإلســالمية
عن والحقوق األخالقية والدالالت في األحــكام بينًا
«الفرق لفظ الشريعة اســتخدمت األقليات، كما لفظ
مثل دينيــة فــرق لوصــف البــدع» الضالــة» أو «أهــل

 (١) وغيرهم. والمعتزلة والشيعة الخوارج
والفوارق واللون الشــكل الناس في بين االختالف
المفاهيم وفــي بل واألعراق واللغــات، واألجنــاس
ولكن يمكــن القفز فوقها، ال حقيقة هي والتصورات
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مفاهيم الصراع تأســيس في االختالف استخدام هذا
إلى التعارف يدعو فاإلسالم المشكلة، هو والتطاحن
 T  S R  Q  PO  N  M  L﴿

التنوع هــذا (٢)، وكان ﴾U
المجتمعات فــي ثــراء مصــدر 
علــى العــدل، وفي التــي تقــوم
كانت ذاته اإلســالمي المجتمع
طالمــا كان كبيــر؛ مصدر ثــراء
اإلسالمية بالشريعة التزام هناك
اإلنصاف، تحقــق التــي الغــراء
عن الشريعة حدث انحراف وإذا

فإن والتهميش، من الظلم هناك نوع وكان اإلسالمية،
فقط، األقليات على وليس كله المجتمع على يقع ذلك
أفكار النخبة، وتشوشر اإلسالمية الخالفة سقوط ومع
كحقيقة ليس إلى السطح، األقليات برزت مشكلة فإن
المجتمــع، ولكــن كطريقة فــي موضوعيــة موجــودة
خارجي، اســتخدام أو سياســية، طموحات لتحقيــق
المجتمع إن نكاد نقــول: بــل األســباب، من أو غيره
التاريخية فــي تجربتــه الــذي صــك اإلســالمي هــو
طريق عن والثراء التعاون من نــوع أفضل والحضارية
والتركي واألبيض واألحمر، العربي فاألسود التنوع،
مح وسُ ا ساهموا أيضً المســلمين وغير بل واإلفريقي،
اإلســالمي، الحضاري البنــاء لهــم أن يســاهموا فــي
ســواء اإلســالمية، والحضارة الثقافة من ا جزءً وكانوا
بتأمل ننظر أن ويمكننا مسلمين، غير أو مسلمين كانوا
المجتمع اإلسالمي، غير مسلمة في وجود أقليات إلى
بها، بأس ال وبكثافة وغيرهما ويهودية نصرانية أقليات
رعاياها تجبر واإلمبراطوريات الدول كانت وقت في
للدولة، بل الرســمي والمذهب الديــن على اعتنــاق
اإلســالمية هو لألمة الشــرعي الواجب من كان جــزء
في الدين على ومنــع اإلكراه االختيار، حقوق حمايــة
ومسوغات أســباب إحد وهذه في العالم، أي مكان

سبيل الله. الجهاد في
لســان في «قلل»، وهي مــادة من أقليــة اشــتق لفظ

ة لَّ القِ الزمخشــري: الكثــرة، وفي ضد القلة  العــرب:
اللجنة تعريف أخذنــا (٣)، وإذا لَّة والذِّ لُّ كالــذُ ــلُّ والقُ
المتحدة، لألمــم التابعــة لحقــوق اإلنســان الفرعيــة
«جماعات هــو فــإن تعريــف األقلية
بتقاليد تتجمــع مجتمع فــي متوطنــة
دينية أو إثنيــة وخصائــص خاصــة،
بشــكل تختلــف معينــة؛  لغويــة أو 
بقية لد الموجودة تلك عن واضح
في ما، وترغب في مجتمع الســكان
وتتضمــن عليهــا»، دوام المحافظــة
ا وفقً العربــي العالــم فــي األقليــات
اإلسماعيلية، األرمن، «األشوريين، الهجائي للترتيب
الزيدية، التركمان، الدروز، األكــراد، البربر، األقباط،
الكلدان، الطوارق، العبيدين، العلويين، الصحراوين،
كله العالم وفي ،(٤) اليهــود» اليزيديين، المارونييــن،

لغة. و٧٦٠٠ عرقية» «إثنية أقلية آالف ثمانية توجد
بأنهــا األقليــة  ســعد صــالح الباحــث ف  عــرِّ ويُ
مع بالمقارنة أقليــة ا تشــكل عددي� الناس «جماعــة من
تشــكل وطن مشــترك في تعيش معها أخر  جماعــة

(٥) األغلبية».

شامل: صراع من جزء األقليات استخدام
كبيرة – فإن مساحة كبيرة ألسباب ذاتية وموضوعية
طويالً ا صراعً شــهدت اإلســالمي تاريخنا من – ا جد�
الحضارة بين والتاريخ الجغرافيا والمكان، الزمان في
حين البعض ويخطئ والحضارة الغربيــة، اإلســالمية
:١٠٩٥) الشــرق على الصليبية الحــروب يتصور أن
الصراع، هــذا في الوحيــدة ١٢٩٥م) هــي المحطــة 
وبعد المحطة، هــذه الصليبية قبل الحرب لقد كانــت
«المســيحية هنا بكلمة الصليبية ونقصد المحطة، هذه
شاكر(٦)،  محمود محمد األستاذ فها كما عرَّ الشمالية»
اليوناني التــراث إلــى تســتند وثنيــة وهــي مســيحية
«المحرفة». المســيحية إلى تســتند مما أكثر الروماني
دخل في حين قســطنطين القيصــر الروماني ذلــك أن

إلى بــرزت األقــلــيــات مشكلة 
موضوعية كحقيقة ليس السطح،
ولكن المجتمع، في موجودة
طموحات لتحقيق كطريقة

خارجي استخدام أو سياسية،
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الرومانية؛ الوثنيــة هــي فــي أدخلها المســيحية فإنــه
هي في روما الكاثوليك بابا طقوس ترســيم لدرجة أن

القديمة. كهنة المعابد الرومانية ترسيم طقوس نفس
التوحيــد، العدل، تقــوم على اإلســالمية الحضارة
الحضارة تقوم التســامح، بينما الالعنصرية، الحريــة،
الوثنية على المســيحية» القشــرة «الوثنية ذات الغربية
ثَم ومن والتعددية، والنهب واإلكراه، والظلم والقهــر
بدأ الصراع وهذا حتمي�ا، كان فإن الصدام الموضوعي
محمد الرســول ففي حياة المحمدية ذاتها، البعثة منذ
للصدام مواقع خمس هناك كان وسلم عليه الله صلى
وسرية  ٨ هـ، ســنة مؤتة معركة هي: الرومانية مع الدولة
وسرية تبوك سنة ٩هـ، ٨ هـ، وغزوة سنة ذات السالسل
أسامة سنة ١١ هـ، وهو  ث بَعْ ثم ٩هـ، دومة الجندل سنة
لمستقبل وسلم عليه الله صلى الرسول من مبكر إدراك
تنقطع الصراعات الحضارة الغربية، ولم مع  الصراع
الشــام، وشــمال في الصراع اآلن، وحتــى مــن يومها
ثم المتوســط، البحر في والصراع واألندلس، إفريقيا،
المستمرة ثم الحروب الصليبية، المشهورة، الحروب
وفتح والعثمانية، والســلجوقية، مــع الدولة العباســية
ثم أوروبا، قلب في العثماني والصراع القســطنطينية،
ثم اإلسالمي، العالم بالد واحتالل االستعمار مرحلة
،(٧) وأفغانســتان..إلخ العراق وغزو إســرائيل، إقامة

(٨) واحدة! صليبية حرب فهي وهكذا
اإلســالمية بيــن الحضــارة الصــراع وهكــذا فــإن
وسياســي�ا، عســكري�ا، ا صراعً كان الغربية والحضــارة
المعايير ازدواج فإن المعاصرة، المرحلة وفي وثقافي�ا،
واضح والمســلمين العرب قضايا يخص الغربية فيما
على الرموز اإلســالمية، وكذا عمليات الهجوم ا، جد�
ومن ا وسياسي�ا، اقتصادي� اإلســالمي العالم ومحاصرة

الصراع. في هذا األقليات استخدام ثَم

: جديًدا ليس في الصراع استخدام األقليات
وأوروبا اإلســالمية الحضــارة بيــن مــع االحتكاك
وثقافية فكرية منظومــة هناك األوروبيون أن اكتشــف

الصريحة المواجهة وأن التماســك، شــديدة إسالمية
هزيمة إلى سيؤدي اإلسالمية الحضارة مع والمباشرة
اكتشــاف من بد فال ومن ثــم فيهــا، شــك ال أوروبيــة
،(٩) داخلها اإلســالمية مــن إلضعاف القلعة وســائل
في ــره أَسْ أثناء في الرابع لويس راودت الفكرة وهــذه
مصر، على الفرنجيــة الحملة هزيمــة بعد المنصــورة
«المستشــرقين» للبحث الباحثين جيــش ر إنشــاء فقرَّ
داخلها مــن اإلســالمية القلعة إضعــاف فــي وســائل
ثم الدينيــة، األقليــات طريــق وعــن ــا، ــا وثقافي� فكري�
بعد، وقد تطورت تلك الوســائل بالطبع فيما العرقيــة
تقليدية جديــدة، قديمة فكرة تظل أنهــا إال بعد، فيمــا
في محمد شاكر محمود ويرصد األســتاذ مســتحدثة،
أن قادة ثقافتنــا»، كيف إلى الطريق كتابه «رســالة فــي
االنســحاب عند قرروا مصر علــى الفرنســية الحملة
ومن المصريين، مــن ١٨٠١م اصطحاب عــدد ســنة
الفرنســية؛ بالثقافة وحقنهــم وأحفادهــم ثــم أبنائهــم
ما وهو مصر(١٠)، في فرنســا حزب بعد فيما ليكونــوا
نابليون إن بل بعد، فيما الغربية الدول كل تقريبًا فعلته
اعتمد الفرنسية فكر في الحملة حينما نفســه بونابرت
األرمن طريق عن مصر عن معلوماتية اختراقات على
منشوره في استخدم الدجل مصر، وكذا في المقيمين
وصوله إلى قبــل وقتها المصريين علــى عه وزَّ الــذي
بين الوقيعة حاول حيث ١٧٩٨م؛ ســنة اإلســكندرية
الحملة اســتخدمت (١١)، كما والمماليك المصريين
مصر في وجودهــا واســع أثناء نطاق علــى الفرنســية
وظهر المصري، النسيج اختراق في الطائفية المســألة
حد تعبير على القبــط أســافل من عدد الصدد في هذا
ما وقاد ل شــكَّ الذي يعقــوب مثــل المعلم الجبرتــي
األكثر األدوار أد والذي ،(١٢) القبطي بالفيلق يسمى
المقاومة اإلسالمية لقمع الفرنسي في المجهود ا سوءً
الثوار تعذيب مثــل مصر على الفرنســية ضــد الحملة
حتى أو واإلتاوات، الضرائب جمع أو واســتنطاقهم،

والرجال. للنساء األخالقي اإلفساد عمليات
نقطــة دقيقة جالل كشــك األســتاذ محمد ويلتقــط

: قائالً الصدد هذا في وهامة
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وأوالد األمراء، إلى مصر أهل يقسم الجبرتي «كان
الناس ومســاتير المشــايخ، البلــد وأوالد العــرب أو
ولكــن حكومــة والعربــان، والزعــران والحرافيــش
ويهود، ونصار مسلمين إلى قسمتنا الفرنسية الثورة
التي المنشــورات حســب – مصر في الناس وأصبــح
أو ا  مسلمً وإما فرنســاوي�ا إما عن الفرنســيين- تصدر

 (١٣) يهودي�ا». أو ا نصراني�
األقليات،  ورقة اســتخدام أي النمط، نفس   وعلــى
عن الصدد هــذا في أوروبي�ا ــا اختراقً شــهدت الشــام
االستعمارية، للدول التابعة التنصير إرســاليات طريق
تحويل يســتهدف فقط ليس التنصير فإن وفي الحقيقة
األقليات مع جسور إقامة ولكن النصرانية، إلى الناس
بعد فيما الســتخدامها داخلها؛ التمرد زرع ومحاولــة
كانا واالستعمار التنصير أن  أي السياسي، الصراع في
اآلخر، إلى كل منهمــا طرفي مقــص يؤدي وال يــزاال
الباب يفتح واالســتعمار فالتنصير يمهد لالســتعمار،
المفكرين بعض بل إن واسع، على نطاق التنصير أمام
ر ومنصِّ جنــرال، هي كلمات فــي يلخص االســتعمار

وتاجر. «قسيس»
المبشرون ه «وجَّ إسماعيل: سوسن الدكتورة وتقول
الشام، المســيحية في البنية إلى اهتمامهم األوروبيون
وإن مذاهبها، وأصــل طبقاتها في فأثاروا الخالفــات
اليسوعيين المبشرين البروتستانت وبين بين المنافسة
واجتماعية، فتنًا ومنازعات مذهبيــة البــالد في ألقــت
واليسوعيين في البروتســتانت المبشــرون وقد تبار
ذاتها»، المسيحية الطوائف بين هذه االضطرابات خلق
القرن بداية «منذ إسماعيل الدكتورة سوســن وتضيف
في واليات األجنبية القنصليات غدت عشــر التاســع
االضطرابات وإثارة والفتن للدســائس ا أوكارً الشــام
وترويــج الدينيــة، عــن طريــق تحريــض الطوائــف

الطائفية».(١٤) الفتن تسبب كانت التي الشائعات
في  الواضحة سوســن إلى الحقيقة  وتصل الدكتورة
«عمدت قائلة: لألقليات األوروبية السياسة استخدام
عن المنطقة في قدمها ترسيخ إلى األوروبية السياســة

مســتعينة الطوائف بين الخــالف بــذور طريــق غرس
(١٥) والتعليمية». الدينية باإلرساليات

التنصير إرســاليات ظهور بين بذلك الربط ويمكننا
وبين مشــكلة خاصة باألقليات ظهور أو ما، مكان في
أو الكبير النفــوذ مــن لنوع األوروبيــة ــع الــدول تطلُّ

المنطقة. تلك في الصغير
موضوع اســتخدمت االســتعمارية بــل إن القــو
والعدوان واالحتالل. كتبرير للغزو ا األقليات تحديدً
بين ١١ يونيــو ســنة ١٨٨٢م وقعت مشــاجرة فــي
العجــان، وكان يعمل ســيد يدعــى مواطــن مصــري
والحمل- للنقل حمــاره بتأجير يقوم -أي ا» ــارً «حمّ
الرجالن واختلــف إنجلترا، رعايــا من وبيــن مالطــي
إلى تطــورت مشــاجرة إلى أد ممــا علــى األجــرة،
كل المصادر وتر واليونانيين، بين المصريين صدام
بين باالتفاق مدبَّرة الحادثة تلك أن المحترمة التاريخية
اإلســكندرية في اليونانية واألقلية والمالطي اإلنجليز
أن خاصــة عمليــة الغــزو؛ لتبريــر إلحــداث مذبحــة
ميناء إلى بالفعل وصلت قد كانت الســفن اإلنجليزية
في نفس ،(١٦) الحادث ذلك قبل أيام من اإلسكندرية
نوع إحداث فــي اإلنجليزية السياســة ســارت اإلطار
مصر، في والمســيحيين المسلمين من المشــاكل بين
وتبريــر االحتالل، تثبيت في هذه الورقــة واســتخدام
فتم كبيــرة، فتنة ١٩١١م إلى عــام فــي األمر ووصــل
طالب بما أسماه الذي القبطي ما سمي بالمؤتمر عقد
واضحة اإلنجليز أصابــع وكانت األقليــات، بحقوق
في البشــري طارق األســتاذ يقول المخطط، هذا وراء
الوطنية: الجماعة إطار في واألقباط المســلمون كتابه
اســتثارة الشــقاق في ســاهمت الوطــن «إن صحيفــة
هنا تعكس وكانــت واصطناعــه، في مصــر الطائفــي

(١٧) اإلنجليزية». هويتها
أنفســهم األقباط من المنصفيــن بعــض وقــد كتب
تلــك وراء  والوقــوف بالتدبيــر اإلنجليــز  متهميــن 
«رئيس فانوس أخنوخ اتهم سيدهم فسالم الحوادث،
صنائع أحد «هذا وقال: بالخيانة، القبطي» المؤتمر هذا
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االحتالل»، يحركهــا التي واآللــة مصر في اإلنجليــز
ال ضمير الذين الخونة تســتخدم «أن إنجلترا وأضاف

(١٨) الوطنية». الروح لقتل لهم
الذي الشــقاق الطائفي أن هنــا نالحــظ ويجــب أن
وصل األقباط من اإلنجليزي االحتالل أعــوان افتعله
١٩١١م، عام ١٩٠٨إلى عام ما بين أقصى حدوده إلى
إلى وصل قد الوطنــي الحزب كان التــي وهــي الفترة
ا على خطرً أصبــح بحيث من القوة واالنتشــار؛ حالة
وأن اإلنجليــز لجئوا مصــر، في اإلنجليــزي الوجــود
الطائفية عن النعــرات وبث الطائفية التفرقة إلى لعبــة
الوطني الحزب طريق إعاقة من كنــوع عمالئها طريق
بزمام األخذ من لمنعه وذلــك حالة دفاع، في وجعلــه

الشــاملة الثورة وتفجير المبــادرة
مصر. في على اإلنجليز

الفكــر هــذا ومــن الغريــب أن
الواليات طــال قــد االســتعماري
 ١٩١١ عام فــي ا، مبكرً المتحــدة
ومشــاريعها مطامعها تظهر أن قبل
األمريكي فالرئيــس المنطقة، فــي
مطالــب دعــم فــي ذلــك الوقــت
مطالب وأيّــد في مصــر، األقليــة

وقال بالتوحش، المسلمين ووصف القبطي، المؤتمر
لحماية لمصــر اإلنجليزي االحتــالل بقــاء بضــرورة
لســان المصرية الوطن صحيفة أن لدرجــة األقليــات
األقباط من الطائفية دعاة حال االحتالل ولســان حال
األقليــة ــف نْصِ مُ هــو قالــت: إن الرئيــس األمريكــي
األقباط الضــروري اســتعانة من وإنــه  مــن األكثرية،

 (١٩) األوروبية». بالدول
هذا في مصر علــى اإلنجليزي الســلوك لــم يقتصر
الحالة أن ونالحــظ ا، أيضً طال الســودان بل الصــدد،
االســتعمارية المطامــع فيهــا اختلطــت الســودانية
دولة أكثــر من بين من بالتداخل الكنســية باألهــداف
التي والدينية العرقيــة فالمشــاكل وأمريكية، أوروبيــة
والذي الجنوب، في التمرد من ا بدءً في الســودان ثار تُ

األخيرة، الســالم اتفاقيــة توقيــع تــم أن اســتمر إلــى
لالنهيار، وكذا وقابلة اتفاقية هشــة بدورها هي والتي
اإلنجليزية األصابــع فيها تتضــح كردفان فــي التمــرد

البلدان. مختلف من والمنسية بل واألمريكية،
يقولاألستاذحسنمكيفي كتابه«التبشيرالمسيحي
الشــئون فــي التدخــل «إن المثلثــة»: فــي العاصمــة
االســتعماري الدور من ا جزءً يعتبر للــدول الداخليــة
تعتبر ذلك حيث التنصيرية؛ المؤسسات به الذي تقوم
على تسيطر نصرانية إمبراطورية لقيام عملها من ا جزءً
التنصير دعاة بها أقــام التي الدول جميع ففي العالــم،
قام مجلس فقد ا، واضحً الدور هذا أصبح مراكز لهم،

ذلك».(٢٠) في بارز بدور الكنائس
ســلوكيات تأتي نفســه في اإلطار
العربي؛ المغرب في فرنســا مثل بلد
إثارة فــي ا بــارزً ا دورً حيــث لعبــت
بالمشــكلة يســمى ما وخلــق وزرع
بتلك تلعــب تــزال وال األمازيغيــة،
دخــول مــع  اآلن حتــى  المشــكلة
الخــط، وكذا على أخــر أطــراف
إنجلترا مــن المعروفة الممارســات
العراق، في الكردية المشــكلة تجاه
الواليات قامت مبكر إلى أن وتركيا منذ وقت وإيران بــل
في التقليدية االستعمارية الدول محل بالحلول المتحدة

(٢١) الصدد». هذا

األمريكية: الحقبة في الصراع في األقليات استخدام
االســتعماري النفوذ المتحــدة ورثــت الواليــات
منطقة ا في عمومً واألوروبــي البريطاني والفرنســي
منه وورثت األوســط والعالــم اإلســالمي، الشــرق
األقليات استخدام في االستعمارية المدرســة تقاليد
في الوســائل رت طــوَّ أنهــا وبديهــي فــي الصــراع،
الخاصة، بصبغتهــا المســألة وصبغت واألســاليب
جريمة خالل من أصــالً قامت المتحدة والواليــات
اســترقاق ثم إبادة الهنود الحمر، جريمــة هي كاملة

٣٠٩

أصالً قامت المتحدة الواليات
هي كاملة جريمة ــالل خ مــن
ثم الحمر، الهنود إبادة جريمة
ممارسة ثــم  الــســود اســتــرقــاق
بطريقة والعنصرية والقهر العنف

مثيل لها يسبق لم
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بطريقة والعنصرية والقهر العنف ممارسة ثم السود،
المتحدة الواليات وتحالفت ،(٢٢) مثيل لها يسبق لم
وبالطبع ، شــامالً ا دعمً ودعمته الكيان الصهيوني مع
المرحلة بين ا محددً زمني�ا تواصالً أن نضع يمكــن ال
ومكاني، زماني فهنــاك تداخل قبلها، وما األمريكية

الكنائس اســتمرارية لــدور وهناك
فــي التنصيــر ومراكــز الغربيــة
في والغربية االســتعمارية العملية
واألمريكية. المرحلتين األوروبية

الدعم اســتمر مثالً ففي الســودان
وكذا للتمرد في الجنوب، الكنســي

األمريكي، الدعــم الدعــم األوروبــي باإلضافــة إلــى
في الفرنســية والممارســات التآمرية واســتمر الدعــم
الواليات إلــى دخــول باإلضافــة موضــوع األمازيــغ؛
حركات التمرد كل أن وبديهــي الخط، علــى المتحدة
مجرد أو الثقافيــة الخصوصيــة حــركات أو العرقــي،
عن األقليات الظلــم لرفع بمطالب مشــروعة المطالبة
مســتو عن يمكــن فصلها ال بحيــث أمــور متداخلــة
والمفــردات بــل والمؤسســات، واألفــراد الســلوك 
األمريكيــة الحقبــة ــا أن أيضً ونالحــظ المســتخدمة،
الخارجي الدعم أن طلب جديدة، وهي بحالــة تميزت
أو بعض األقليات مــن قطاعات لــد ا موجودً أصبــح
ومن ، مثالً المصرييــن المهجر أقبــاط مثل هوامشــها،
األمريكية على االختراقات ا يعد قاصرً لم األمر فإن ثم
المشاكســة، أو إلــى التمرد لدفــع األقليات  والكنســية
من يمنع ال وهذا الطرفين، بين متبادالً األمر أصبح بــل
بالثوابت الوطنية، تتمسك األقليات داخل قومي وجود
في األقليات تمس االختراقات األجنبية كانت أن وبعد
المســألة اتســعت األقليات، تلك  هامشــية داخل قوً
بل رئيســة،  قوً القو الهامشــية تلك  بــل وأصبحت

األقليات. داخل تلك هو القيادة أصبح بعضها
االتحاد أن سقوط في هذا الصدد األكثر أهمية األمر
واللعب المناورة هامش وانتهاء الســوفييتي الســابق،
والشيوعية، الرأسمالية بين الثانوية المتناقضات على

من جعل الســوفييتية والمنظومة الغربية أو المنظومــة
بســهولة، وهذا األمريكي المشــروع مواجهة الصعب
األمريكي المشــروع عليه نطلــق يمكن أن المشــروع
أهــداف لتحقيــق الكبيــر للــدور ا الصهيونــي؛ نظــرً
المشروع هذا المشروع، وهذا واضحة داخل صهيونية
اســتهدف مــا اســتهدف ضمــن
اإلسالمية الحضارة على القضاء
العالم وتمزيــق احتالل وإعــادة
اإلســالم واعتبــار اإلســالمي،
بعد ــا األهــم عالمي� هــو الخطــر
والرئيس األحمر، الخطــر انتهاء
االتحاد األب الذي شهد نهاية بوش جورج األمريكي
في ثــالث حركات يومها: «إن أخطر قال الســوفييتي
واإلســالم والفاشــية، النازية، القــرن العشــرين هــي

األصولي».(٢٣)
األســبق وزير الخارجية األمريكي مســاعد ويقول
ا كبيرً ا تهديــدً يمثل اإلســالم «إن شــيفر»: «ريتشــارد

 (٢٤) العالمي». لالستقرار
«ذا مجلة في كتــب رومان بيتر األمريكي والكاتــب
عندما نظلم اإلســالم ال «نحن يقول: ريفيو» ناشــونال
الشيوعية».(٢٥)  محل يحل الذي الجديد عدونا نعتبره
من أصبح اإلســالمي بالخطــر يســمى ما وبصعــود
والمجتمع لإلســالم أمريكية اختراق محاولة الطبيعي
تكثيــف األصــح  علــى أو  داخلــه، مــن اإلســالمي 
ثم ومن بالفعــل، ا موجودً كان األمــر ذلــك؛ ألن هــذا
الدينية المسألة، األقليات تلك األقليات في استخدام
في كالشــيعة المذهبية واألقليات مصر، في كاألقبــاط
في والنوبة بــل المغــرب، فــي العــراق، وكاألمازيــغ
الســودان وغيرها مما فــي األعــراق مصر، ومشــاكل
ارتبط ذلــك أن وقد يــر البعض حصــره، ال يمكــن
األمر أن ولكن الحقيقــة ،«٢٠٠١ «ســبتمبر بحــادث
األعوام وشهدت الســوفييتي، االتحاد بســقوط ارتبط
تســعينيات في االشــتراكية المنظومة تفكك تلت التي
الصدد، هذا فــي دؤوبًا أمريكي�ا ا جهــدً الماضي القــرن

كان األقــلــيــات اســتــخــدام إن 
االستراتيجية من يتجزأ ال ا جزءً
االتحاد فيما بعد انهيار األمريكية

اآلن وحتى السوفييتي

٣١٠
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المنظمات التابعة واختــراق األموال، رصد ناحية مــن
ما لنشــر الثقافية لتلــك األقليــات، وتمويــل المراكــز
النوبة، ولغة األمازيــغ، كلغة بالثقافات البائدة يســمى
تدريســية ومناهج ودورات ومعاهد ووضع قواميــس
الشــيعية التشــكيالت اختراق وكذا الصــدد، فــي هذا
اختراق حد إلى األمــر ووصل بل والكرديــة وغيرها،
يسمى ما خلق بهدف السنية؛ اإلسالمية بعض المراكز
النجاحات فــإن الحقيقية وفــي الليبرالــي، باإلســالم
موضوع الشــيعة في كانت الصدد هــذا في األمريكيــة
المهجر. أقباط وخاصة مصر في واألقباط العراقيين،
ال ا جــزءً كان األقليــات اســتخدام فــإن وهكــذا 
انهيار بعــد فيما األمريكيــة االســتراتيجية من يتجــزأ
تقاريــر اآلن، وإذا قرأنــا وحتــى االتحــاد الســوفييتي
في األمريكية المراكز تُصدرهــا التي األبحاث مراكــز
الديمقراطيــة المزعومة موضــوع وجدنا هــذا الصدد
السمات هي المرأة مشاركة ودعم وتحريك األقليات،
ومنحرفة هذا الصدد، وبالطبع بطريقة جزئية في البارزة
للمؤسسات التابعة واالســتراتيجيات نزيهة، وليست
أو الواسع، األوســط الجديد أو الشــرق عن مشــروع
المشروع نفس من أســماء أو غيرها الكبير، أو الممتد
رســمية مشــروعات وهي النمــو، نفــس كلهــا تنمــو
خارجيــة أمريكيين، وزراء إلى صدورها إبان نُســبت
الحالي أو بــاول، الســابق كولين الخارجية مثل وزير
وحتى األمريكي نفســه، الرئيس أو كوندليــزا ريــس،
منذ والمنشــورة والمعروفة الجدد المحافظين وثائــق
من رصدهــا عدد والتــي اآلن ١٩٩٧م، وحتــى عــام
في صحيفة بورهوردز» «نورمان األمريكييــن الكتاب
تايمز في النيويورك بيــت» «ديفر كومنتري، والكاتب
والصمت العــراق، على الحــرب «وصاحــب كتابــي
من هام األقليات محور اســتخدام فإن أكبــر جريمة»،
والوثيقة الجــدد، المحافظين هؤالء مشــروع محاور
تلك رموز ٢٠٠٠م والمنســوبة إلــى عــام المنشــورة
وريتشارد ابرامز، والبوت تشــيني، مثل ديك الجماعة
اإلمبراطورية عــن والتي تتحــدث بيــرل، وغيرهــم،

لتحقيق ا شــرطً وضعت األمريكي والقرن األمريكيــة
األكثرية وتحطيم اإلســالم، صياغة إعــادة وهو ذلك

األقليات.(٢٦) ودعم السنية،
مجلة القوات المســلحة  ٢٠٠٦ نشــرت يونيو وفي
كولونيل وهو كتبــه «رالف بيتــرز»، ا تقريرً األمريكيــة
شــعبة فــي  خــدم األمريكــي الجيــش فــي  ســابق 
تقســيم فيــه عن تحــدث العســكرية، االســتخبارات
تقتطع مركزية دولة وإقامة جديد، من الشرق األوسط
وتركيــا وســوريا، ودولة وإيــران العراق أجــزاءً مــن
من ومناطق أخر وإيــران العراق جنوب شــيعية في
ودولة واإلمــارات والكويت والبحريــن، الســعودية
األردن مســاحة وزيادة لبنان، جبل في درزية مارونيــة
الدول تفكيك المحصلة أي حساب الســعودية، على
ذلك بعد يأتي ثم والسعودية، وإيران تركيا مثل الكبيرة
الســودان تفكيك مع تفكيكها ليتــم مصر على  الــدور

 (٢٧) ….إلخ». والمغرب
اإلســرائيلي، حيث التصور مع يتفق التصور وهــذا
صحيفة فــي بازور حابي اإلســرائيلي قال الصحفــي
خطر الحالي «إن المنطقة بوضعها احرنوت: يديعوت
للمنطقة جديــدة خريطة من والبد علــى «إســرائيل»،

(٢٨) وإيران». العراق بتقسيم
عام منذ الحتــالل تعرضت التــي للعراق بالنســبة
«أن وتاريخي�ا ــا حضاري� المعــروف ٢٠٠٣؛ فإنــه من
والدة حتــى بعــد موقــع العــراق الجيويولوثيكــي،
بين ربط ورســم حدودها الدوليــة، الدولــة الحديثــة
وأن واإلســالمي، العربــي الجــوار مصيــره ومصيــر
المنطقة انقسام على مؤشر وانحطاطه العراق انقســام
على مؤشــر ورخاؤه العراق واســتقرار وانحطاطها،

(٢٩) ورخائها». المنطقة استقرار
في ذلك األساســي الرابط هــم العــراق «وأن ســنة
وهم مع شــيعة، وعرب أكراد، مــع ســنة ألنهم البلد؛
عريضة بل كحاضنة كطائفــة، أنفســهم إلى ال ينظرون
داهم عندما إال طائفــي دســتور يظهر لإلســالم، ولم

 (٣٠) واالعتداء». الخطر
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الحرب تأســيس الدولــة منذ العــراق ولــم يعــرف
الذي والمذهبي والديني العرقي التنوع -رغم األهلية
الشيعي والتواطؤ األمريكي االحتالل إال بعد به- يتميز
في بصورة واضحة األمريكان اعتمد وقــد األمريكي،
وخاصة اســتخدام األقليات، على للعراق احتاللهــم
والديني التنوع العرقــي يعــد وال والشــيعية، الكردية
وال حالــة خاصة الحديــث العــراق فــي والمذهبــي
تلك التــي حلت اإلســالمية بالمقاييــس ال اســتثناء؛
وتسامحه، اإلسالم رحابة إلى بالنظر أصالً المشــكلة
حتى وال قوة، إلــى مصدر التنوع يتحول أن وإمكانيــة
هذا فيها األوروبية الدول فمعظم األوروبية، بالمقاييس
واإلنجليز، األســكتلنديون، فيها مثالً بريطانيــا التنوع،
بروتستانت وكاثوليك، وفيها واأليرلنديون، والويلزيون
األهلية الحرب فإن ثم ومن الهجرة، بعد مسلمون وكذا
الشيعي، السني الصدام أو األهلية- الحرب شبه ما -أو
يبرره ما لــه ليس للســنة، الشــيعي العرقي أو التطهيــر
األمريكي، الشيعي والتواطؤ االحتالل إال به ويســمح
تقسيمات نتيجة ظهر إلى الوجود كدولة العراق وحتى
ذلك العــراق في أهــل يُستشــر ولم ، أوروبيــة أصــالً
إلى ضرورة من اإلشــارة يمنع بالطبع ال وهــذا ا، طبعً
عن بالتعبير والســماح الهيمنة، وعــدم العدل تحقيــق
ما أن إلــى ا أيضً الثقافيــة، واإلشــارة الخصوصيــات
ســنية سياســة تكن لم اإلطار، هــذا تــم من أمــور في
نظام مجرد كان ولكنــه حســين صدام حكم فــي إطار
ا، وليس وأكرادً وشيعة سنة يعارضه، من اصطدم بكل
معادين باعتبارهم بل ا، وأكرادً وشــيعة باعتبارهم سنة
إقليمية أو دولية، لدول بالعمالة لهم للنظام، أو اتهامه
أنه على حسين صدام الرئيس نظام تصوير فإن ثم ومن
هو واألكراد الشيعة اضطهد سني» «عربي– حكم نظام
أن من الضروري إن بل صحيح، مخادع وغير تصوير
واستخدم ، أوالً نشأ نشأة علمانية البعث أن نظام نقرر
في ولكن والشــيعة، مناطــق األكراد في ليس العنــف
في تمردها استشعر عندما مثالً الســنية الرمادي منطقة

التسعينيات. منتصف

بدأت العراق أن عروبة نشــير إلى أن ا أيضً ويجب
الفرات، في حــوض اإلســالم العربي قبل بالوجــود
مع الصدام إبان المســلمين بهجرة العرب وتأكــدت
مد على اإلســالمية الدولة تأســيس الفرس، وبعد
زمنيطويل، واستطاع اإلسالمأنيصهرداخلالعراق
القوة من ــا نوعً ذلك اعتبار وتــم األعراق، مختلــف
القومية ظهرت فكــرة وليس العكــس، ولكن عندما
أتباع نقلهــا ــا، أساسً أوروبية الحديثــة، وهــي فكــرة
القوميون األتراك ومارسها التركي، االتحاد والترقي
قومية حركة وظهرت اإلســالمية، الجامعة فكرة ضد
بدورها وعادت بعد فيما علمانية نزعــة نزعت عربية
ظهور ندين أن نستطيع اإلسالمية، فال الجامعة فكرة
وقفنا إال إذا ، مثــالً للعرب معادية قومية كردية نزعــة
القومية، ومن الحــركات تلك من كل اإلدانة موقف
فكرة خاطئة الفكــرة القومية هي في بدايتهــا ثــم فإن
، مثالً األكراد في حكم االســتمرار تبرير بها يمكن ال
عربي�ا اإلســالمي الحكم قبلوا األكراد وغير فاألكراد
كان إذا ويرحبــون بالتقريب كردي�ا، حتى أو ــا أو تركي�
صالح أمثال زعمــاء منهم وظهر في إطار إســالمي،
بل والنوبــة، عليــه األمازيــغ ــا وقياسً الديــن، وكــذا
والنصار بكل األقبــاط مثل المســلمين غير وحتى
كثقافة وكوطن، اإلســالمية الحضارة طوائفهم قبلوا
إال لــم تظهر الكردية المســألة أن المهــم فــي األمــر
االنفصالية بصورتهــا الثانيــة العالمية بعــد الحــرب
عرقي اضطهــاد عانــت من ما والعرقيــة... وعانــت
الخيانة؛ إلى حافة الشوط في ولكنها سارت علماني،
بريطانية ثم اســتعمارية بمشــروعات حيث ارتبطت
«إســرائيل»، مع الجســور مدت وأحيانًا بل أمريكية،
يكون ا قبــل أن وحضاري� ــا مرفوض وطني�  وهــذا أمــر

ا. إسالمي� ا مرفوضً
الكرديــة الورقــة المتحــدة اســتخدمت الواليــات
آمنة، منطقة لألكراد وحققت ،١٩٩١ خاصــة بعد عام
الحركة اجتثاث من عهد صدام في العراقيين ومنعــت
منذ للشيعة بالنسبة أقل بصورة نفســه واألمر  الكردية،
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التيــار فــي أنفســهم الشــيعة  ولكــن   ،١٩٩١ عــام
وتحالفوا معهم، األمريــكان إلى ذهبوا لهــم، الرئيس
الدعوة خاصة حزب العراق، احتالل في وساعدوهم
بالمشــروع الصدر مقتضى لحق ثم حكيم، آل بقيــادة
قد األمريكيون كان االحتــالل، وإذا بعــد األمريكــي
اعتمدوا ا أيضً الشــيعة؛ فإن الشــيعة على هنا اعتمدوا
يريدون ا تحديدً العراقيــون والشــيعة على األمريكان،
الشــيعي المشــروع أو  الصفــوي،  الحلــم تحقيــق 
ثالثة أمــام نحن ــا، وهكــذا طبعً إيــران مع بالتعــاون
الشيعي، والمشــروع األمريكي، المشــروع مشاريع:
انطباق األولى للوهلة يبدو وقد اإليراني، والمشــروع
الحقيقة والشــيعي، ولكن اإليراني بيــن المشــروعين
هناك تداخل كان لــو حتى متميزان، مشــروعان  أنهما

بينهما.   كبير
تحقيق  على المشروع اإليراني يقوم
تعتمد إيران، هي عظمى إقليمية دولة
 ٥٠٠ إلــى يصل ســنوي على دخــل
 ٧٥ بشــرية وإمكانيات دوالر، مليــار
علمية،..إلخ، وقدرات نسمة، مليون
اإلصالحيون المشروعَ ذلك ثَّل مَ وقد

التضحية بإمكانيــة بهؤالء األمر ووصــل اإليرانيــون،
تحقيق مقابل في والجهاد وحماس الله، حزب بدعم
ا تقلص كثيرً المشــروع هذا أن إال المشــروع اإليراني

اإلصالحيين. هزيمة بعد
فيه، ا كبيــرً ا دورً فإن إليــران الشــيعي أما المشــروع
على شــيعية، دولة إقامة علــى المشــروع ويقــوم هذا
وأجزاء والعراق إيــران وتضم الصفوية، الدولة غــرار
مالمح اتضحت وقــد وغيرهــا، مــن الخليــج العربي
األمريكــي اإليراني في التعــاون بعــد هذا المشــروع
في األمريكي للجيــش إيــران ومســاعدة أفغانســتان،
التي طالبــان حكومة وإســقاط احتــالل أفغانســتان،
وكذلك ســنية، أصولية أنها على إيران لها تنظر كانت
قام حيث العــراق، احتالل فــي التواطؤ اإليراني فــي
وربما فــي مســاعدة، ملحــوظ بــدور شــيعة العــراق

العــراق، أحمد غزو فــي المتحدة توريــط الواليــات
مزدوج، أمريكي إيرانــي عميل وهــو ا، شــلبي نموذجً
المشروع في الرئيســية الشــيعية األحزاب تورط وكذا
الحكومة قيــام ثم العــراق، في األمريكــي السياســي
ضد تطهير عرقي بعمليــات ــا أساسً الشــيعية العراقية
بعض الزعامات لحساب الضغط بل وتصدير الســنة،
المذهب نشــر على المــوارد واتفــاق تلك  الشــيعية،

للمشروع الشيعي. الشيعي، والتمهيد
ا خطرً يمثل أنه في ليس الشيعي المشروع خطورة
العظمى كلهــا، فالغالبية األمة على بل على الســنة،
من العراق أكثر في العرب والسنة للمســلمين سنة،
وهؤالء ،(٣١) والســنة األكــراد عن ناهيك الشــيعة
ألن المذهب الســني شــيعة؛ يصبحــوا الســنة لــن
ال بمــا وصحــة أكثــر عقالنيــة
االثنا المذهب بخرافات يقــاس
التاريخية والخيانــات عشــري،
اإلسالمية النخب تمنع للشــيعة
المذهــب هضــم مــن إمكانيــة
فإن ثم ومن الشــيعي بســهولة،
الشــيعي المشــروع من الخطــر
على قمع ا وقائمً ، في أنه ســيكون فتنــة أوالً يكمــن
ثالثًا، اإلسالمية الوحدة يحقق لن وهو الســنة ثاني�ا،
معهم، وبالتفاهــم األمريــكان إال برضــا ولن يتــم
ذاته حــزب الله دعم عن إيــران تخلي وهــذا معناه
الحزب، هذا اســتراتيجية في تغير وهو شــيعي، أو
ضد أي و«إسرائيل» أمريكا لحساب ســيكون وهذا
والجهاد حماس عــن التخلي وكذا األمة، مصالــح
المشروع هذا ثم إن المقاومة الفلسطينية، وحركات
ثم ومن الغرب، مع بالتعاون إال يستمر الشــيعي لن
بعد أن المنطقــة؛ إلى وأمريكا الغــرب فهو ســيعيد
في العراق الســنية في اإلســالمية المقاومة نجحت
تحولت قد تكون المنطقة بعد أن ولكن إخراجهم،
خطر إذن الشــيعي المشــروع للفتنة. إلى مســتنقع

األمة. مستقبل على
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تنســحب يتوقع أن قد اإلنســان فإن وفــي الحقيقــة
بفضل الفادحــة خســائرها بعــد العــراق أمريــكا من
إلــى تســلمها أن علــى الســنية، المقاومــة العراقيــة
للفتنة مســتنقع إلــى فيحولوهــا الصفوييــن الجــدد،
بعد يعودوا ثم المســتنقع، هذا في األمة كلها ويوقعوا

(٣٢) الباب. من خرجوا أن بعد الشباك من ذلك
تثير شــيعية ا وفتاو هناك أفكارً فإن وفي الحقيقــة
المعروف، الصــدد فالعالم الشــيعي هذا في الخــوف
اإلســالمية الدولة بيــن المســاواة ير ابن طــاووس
طاووس نقابة ابــن اإلســالمية، وقد قبل وغير الســنية
 ٦٦١ هوالكو عندمــا عرضها عليه بغداد الطالبين في
أعمال  في النزاع هذا على التأكيد وتم ١٢٦٣ م، هـــ -
الحلي مة بالعالّ المعروف المطهر يوسف الحســن بن

٧٢٧ هـ: ١٣٢٦ م). (٣٣) ١٢٥٠ م – ٦٤٨هـ: )
وغيرهما والجعفــري الحكيــم ولعــل تصرفــات
أن للقلق يدعو ومما ،الفتو هذه أمثال إلى استندت
اإلسالمية األوقاف بمصادرة م عَ فْ مُ التاريخ الصفوي
السنية، والمدارس المساجد على واالستيالء السنية،
للهجرة وتهديدهم ودفعهم الســنة، العلماء وتهجير
خطب في الصحابــة ســبّ وإعالن قتلهم، أو حتــى

(٣٤) بالمساجد. الجمعة
كأقلية الشــيعية األقلية األمريــكان وكمــا اســتخدم
قبلهــم األكراد من اســتخدموا ــا طائفيــة، فإنهــم أيضً
اســتخدام ورثوا األمريكان أن وبديهي عرقية، كأقليــة
الكردية التاريخية ولكن الخبرة اإلنجليز، األكراد عن
األكراد األمريكان يســتخدمون إن تقــول: األمريكيــة
عنهم يتخلوا أن ويمكن شــائعة، ورقة ولكنها كورقة،
حد إلى وصلــت قوية عالقات فبعــد لحظة، فــي أي
عناصر قامت بها والموساد «إسرائيل» جسور مع إقامة
 ١٩٧٧ عام األكــراد عن تخلــوا الجميع فــإن كردية،
وفي العراقية، والحكومــة الشــاه بين االتفاقية بتوقيع
بدعم كردي حظي الذي للعراق األمريكي الغزو إبّان
مــن تداعيات ا -وخوفً األمريكيــة اإلدارة كامل فــإن
االنفصال، في الحق األكراد لم تعــط وإيرانية- تركية

الموقف تلخيص ويمكن الفيدرالية، حد عند ووقفت
جون ســير بكلمات الكردي الموضوع من األمريكي
«إن البريطاني: والمحلــل والمفكر الجنــرال هاكيت
ضغط قوة إليجــاد التمرد على الكرد يســاعد الغرب

(٣٥) إال». الخليج ليس في
الكرد، نتخلى عن سوف «إننا : قائالً هنري ويحكي
الذين للســوريين يتفرغوا أن للعراقييــن لكي يمكــن
مرحلة ثانية من أجل في تفاوضات يرفضون الدخول

  (٣٦) إسرائيل». مع االشتباك فض من
كتابه في عيســى محمود الدكتور حامــد ويلخــص
البريطاني االحتــالل من العراق فــي الكردية القضيــة
إيران شاه ال «إنه بقوله: المســألة األمريكي الغزو إلى
يرغب المتحــدة األمريكية كان رؤســاء الواليات وال
الثورة اســتمرار في يرغب كان بل فــي انتصار الكرد،
في بالقدر الذي يســمح باستخدامها متأججة الكردية

(٣٧) اإلقليمية». المعادالت
،١٩٧٥ عام الكونجرس لها شــكَّ للجنة تقرير وفي
غير  سياســتنا كانت pike  : «لقــد والمعروفــة بلجنــة
نحن ســاعدنهم، وال نحن فال الكــرد، تجاه أخالقيــة
الحكومة مع بالمفاوضات مشاكلهم يحلون تركناهم

(٣٨). عنهم» تخلينا ثم ضناهم لقد حرَّ العراقية،
تدخل ســافير وليم األمريكي المحلل وصف وقــد
ومســئوليته األمريكية الخارجية كيســنجر وزير هنري
بأن والضميــر» «األكــراد كتابه فــي الكرد فــي تدميــر
الكرد إلى تحتاجــان كانتا وإيران المتحــدة الواليات
الكرد كانا يمدون ثــم ومن الســوفييتي، المد لمقاومة
التمويــل؛ الســتقالل للكــرد ويقدمــان باألســلحة،
المشــكلة توقــف الدعــم حلــت ثقافتهــم، وعندمــا
منهما لكل ناجحة خطة وكانت ا، ــا تام� توقفً والتمويل
«هذه بقوله: مقالــه ســافير وختم وليم بعكس الكرد،
المتحدة والواليات باد يُ شــعب المنهارة، المدنية هي
أي ترفع لم الحالة، هــذه عن جزئي�ا مســئولة باعتبارها

(٣٩) لالحتجاج». صوت
قبلها ومن المتحدة، الواليات وهكذا فإن استخدام

٣١٤
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يكن -ولن لــم لموضوع األقليات األوروبيــة الدول
في المعادالت من استخدامها كورقة ا إال نوعً يكون-
الثمــن، وتواجه تدفع تركها ثــم واإلقليمية، الدوليــة
خبرة وهي لإلبادة، حتى وتتعرض المشئوم، مصيرها
قيادتها من تدركهــا فتمنــع أن األقليــات يجــب على
أو عرقية أو طائفية طلبات تقديم أو للخارج، العمالــة
في ام هدّ دور لعب أو األوطان، على حســاب مذهبية

. مثالً الثقافي المجال

هّدام: ودور األقليات
عملية في األقليــات الخارجية القــو اســتخدمت
األمريكي الغزو ام ظهر في وهذا دور هدّ األوطان، غزو
حيث ألفغانســتان؛ األمريكي الغزو في وكذا للعراق،
مكون وهو يسمى بالتحالف الشمالي، ما استخدام تم
مثل عرقيــة ومذهبيــة، البشــتونية غير مــن األقليــات
وغيرها، «مذهبية» واإلســماعيلية «عرقيــة» األوزبك
في األقليات الخارجيــة القــو وكذلك اســتخدمت
أجندته، وهذا وتنفيــذ معه والتعاون تثبيــت االحتالل

األمــر آخــر، ولكــن ام دور هــدّ
الغزو عمليــة علــى لــم يقتصــر
استخدام بل يمكن واالحتالل،
على للضغط كورقــة األقليــات
الواليات كما تفعل الحكومات،
لورقة األقباط بالنســبة المتحدة
المناعة إلضعاف مصــر، أو في

علــى للشوشــرة أو حتــى للمجتمعــات، الداخليــة 
مهام لتحقيق أو الوطنية، والثقافة اإلسالمي المشروع
في واألمثلة ام، الهدّ الدور هذا في تدخل كلها أخــر
هنري المصري فاليهودي ا، جــد� واضحة الصدد هــذا
مصر في الشيوعية الحركة لجر كورييل تم اســتخدامه
حركة إن بل الصهيوني، المشــروع عدم معارضة إلى
على مصر مثــل بلد في نشــأت امة مثل الشــيوعية هدّ
ثم ١٩١٨م، ســنة روزنتال جوزييــف مثل يد اليهــود
األربعينيات، وقد فــي شــوارتز وهليل كورييل هنري

بعد؛ فيما بالصهيونية كورييل هنــري عالقات ظهرت
الدكتور مثل الباحثين كبير من عدد رصده الذي األمر
،(٤٠) كورييل هنــري أوراق كتابــه في رؤوف عبــاس
الحركة السياسية كتابه في البشري والمستشــار طارق

١٩٥٢م. -١٩٤٥ مصر في
األحزاب في إنشــاء اليهود وفــي الحقيقة فــإن دور
وسوريا مصر في ا معروفً ا دورً أصبح العربية الشيوعية
إلى الحركات تلك جرّ وكذا بل وغيرهم، وفلســطين

(٤١) التصهين. من نوع
نرصد أن لألقليــات، يمكن ام الهدّ الــدور في إطار
األحزاب فــي المســلمين غير من كبيــر ــا وجود أيضً
الدعوة فــي وكذا المنطقة، فــي واليســارية الشــيوعية
في لألقليات المنتمين المثقفيــن من عدد التي يتبناها
اإلســالمية، ويظهر الثقافة أو العربيــة اللغــة مناهضة
الدين صــالح األمازيغــي أمثــال فــي ــا ذلــك واضحً
واللغة اإلســالمية الثقافة نبذ إلى يدعو الذي محســن
المغرب فــي ليس الوثنية، الرمــوز وإحيــاء العربيــة،
،(٤٢) والشــام والعــراق مصر فــي بل العربــي وحده
ولويــس موســى، ســالمة وأمثــال
الذيــن شــكري وغالــي  عــوض، 
التينية بأحــرف للكتابــة تحمســوا
ودعوا من الحــروف العربية، بدالً
العامية، اللهجــات اســتخدام  إلى 
على هــوادة بال الحرب ومارســوا
هذا في كــرروا وقد العربية، اللغــة
وســبينا المبشــر، من: ولهلم كل وآراء مفاهيم الصدد
المستشــار ودنلوب المبشــر، وويلكلكــس المبشــر،
المحاكم في األلماني القاضــي وولمور اإلنجليــزي،
ذلك محمود محمد شاكر األستاذ ويصف المختلطة،
ثابت استعماري هدف العربية اللغة تحطيم «إن بقوله:
وتشكيكه العربي، العقل بلبلة جديد، يســتهدف قديم
حياة في واألخيرة األولــى الرابطة وتحطيم في نفســه

العربية».(٤٣)  اللغة وهي العرب،
ا إيجابي� شــيئًا يتركوا لــم وأحزابه عــوض «ولويــس

٣١٥

الحالي بوضعها المنطقة إن
والبد «إســرائــيــل»، على خطر 
للمنطقة ــدة  جــدي خريطة مــن 
(الصحفي وإيران العراق بتقسيم

بازور) حابي اإلسرائيلي
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وكذا عليها، يشوشــروا لم وآدابنا في تراثنــا وثقافتنــا
هذا واعتبار بل االستعمار، قاوم من كل سمعة تشــويه
جهل ومقاومته وحضــارة، ا وتقدمً ا تنويرً االســتعمار

(٤٤) وإرهاب». وتخلف
األلوهية ووصل األمر ببعضهم إلى مهاجمة فكرة بل
هؤالء أبــواق موســى، وتتحــرك ســالمة ذاتهــا، مثل
اإلســالمية، الشــريعة تطبيق إلى الدعوة تم كلما عادة
الصيام شاركت في مصرية كنسية فإن قيادات ولألسف
اإلسالمية، تطبيق الشــريعة الدعوة إلى على ا احتجاجً
مصر؛ في الدستور من الثانية المادة إلغاء إلى والدعوة
المصدر هي اإلســالمية الشــريعة على أن تنص التــي
مجمع أن حــد إلى األمر ووصــل للتشــريع، الرئيــس
الشــعب وممثلي الملــي، والمجلــس اآلبــاء الكهنــة
في بطريركية المنعقد اإلســكندرية مؤتمر في القبطي

١٧ يناير ســنة ١٩٧٧ قد  األرثوذكس بتاريخ األقبــاط
تطبيق على االحتجاج أن وبديهي ،(٤٥) لذلــك تطرق
الدور من نوع ا هو قبطي� مطلبًا ذلك الشــريعة، واعتبار
الحكومة؛ على والضغط المجتمع لتفكيك المشــبوه

الوطن. ألعداء خدمة
انعزالية داخل قطاعــات تلعبه الــذي ام الهدّ الــدور

والنصرانية ا، األرثوذكســية المصرية خصوصً الطائفة
إنه أن نقــول: يمنع ال ولكــن وواســع، كبير ــا، عمومً
ــا عمومً النصــار عريــض مــن قطــاع ال زال هنــاك
الوطنية، بالثوابــت متمســك ا خصوصً واألرثوذكس
انحازت إلى الكنيســة قيــادة هي أن ولكــن الخطورة
ا امً هدّ ا سياســي�ا وتلعــب دورً لألســف، األول النمــط
ويخالف بــل والعربية، المصريــة المصالح يخالــف

األرثوذكسية ذاتها. الكنيسة تقاليد
األســماء نشــر محاوالت هنــا نرصــد ويمكــن أن
باللغة ما يســمى وبعــث األقبــاط، داخــل الفرعونيــة
آيــات وأحاديث حــذف إلى والدعــوة القبطيــة، بــل
بدعو والمســاجد والمدارس المناهج من وخطب
النصار بــأن االدعاء وكــذا ،النصار أنهــا تهاجــم
كل  مع أن نســمة، ١٠ مليون فــي مصر يزيدون علــى

حوالي أي الـــ٦% حــدود علــى تقــف اإلحصــاءات
أجريت أيام التي اإلحصاءات فيها بمــا أربعة ماليين،
تقل نســبتهم أن وبديهي لمصر، اإلنجليزي االحتالل
وتقييد تعدد الزوجات الزواج، بســبب تأخر تزيد وال

(٤٦) وغيرها. والطالق
والتي المصرية، الكنيســة أن في المســألة أخطر ما

٣١٦
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الدخول رفض في الكنسية بتقاليدها متمسكة استمرت
االنخراط أو األوروبيــة، الكنائــس مع فــي تحالفات
في انخرطت العالمي الكنائــس بمجلس فيما يســمى

المشبوه. المجلس ذلك
األهم المؤسســة هو هذا العالمي الكنائس مجلس
األقليات الســتخدام األمريكــي المشــروع فــي إطار
مجلس وهــو المجتمعــات، اختــراق فــي النصرانيــة
والهدف األمريكية، بالمخابــرات بارتباطاته معروف
ذريعة للتدخل التخاذها الطائفية زرع الخالفــات منه
في هيكل حسين محمد يقول األمريكي، النفوذ ولمد
العالمي الكنائس «إن مجلس خريف الغضــب: كتابه
في معينة أمريكية جهات رغبة شــك أدنى دون يعكس
التحقيقات وإن المســيحية، األقليات ورقة استخدام
مجلــس أن أثبتــت فــي الكونجــرس التــي أُجريــت

من الجهات كان الكنائس العالمي
مســاعدات علــى التــي حصلــت
المخابــرات وكالــة مــن  ضخمــة 

(٤٧) األمريكية». المركزية
«وفــوق منصة هيــكل ويضيــف
المجلس، هذا افتتاح يوم الرئاســة
الخارجيــة وزيــر يجلــس كان 

المعين الرئيس شقيق فوســتر داالس األمريكي جون
داالس آالن األمريكيــة المركزية المخابــرات إلدارة
مما وكان مجلس الكنائس العالمي، رئيس جانب إلى
نبشر أن بالمســيحية فهذا معناه نبشــر أن داالس: قاله

(٤٨) الغربية». بالحضارة
د. وليم المعروف القبطي المصري ويقول الكاتب
المصريــة تواجه «الكنســية كتابه قالدة فــي ســليمان
الكنائس مجلس دعوة والصهيونية»: «إن االســتعمار
تدخل ضــرورة إلى تامة في صراحــة تتجــه العالمــي
سياســيات في حديثًا المســتقلة البالد داخل الكنائس
الدولية، في السياســة الغــرب مع والتنســيق بالدهــا،
وإسرائيل».(٤٩)  العرب بين صلح إجراء إلى والدعوة
كتابــه المنــاوي فــي عبــد اللطيــف ويقــول األســتاذ

موقف في تغير الذي «ما الوطن»: أم الكنيســة «األقباط:
الكنائس في مجلــس تنخــرط حتى المصريــة الكنيســة
ــدة سُ إلى مصر أقباط ببطريــرك وحتــى تدفع العالمــي،
بقوله: ذلــك على المناوي ويجيب األســتاذ رئاســته»،
المعادلة فــي الثالث الطرف هــو نر فيما «أهــم متغيــر
منصبه ا الــذي تولى شــخصي� شــنودة األنبا في  المتمثــل

(٥٠)  عام ١٩٧١م».
مصر في األرثوذكــس األقبــاط مطالــب وتختلــف
حين فعلى بها، تطالب التي القبطية الجهة حسب على
المهجر في يسمى بالجماعات القبطية بما األمر يصل
واإلسرائيلية األمريكية بالدوائر المشبوهة الصلة ذات
المســلم العربي المســتعمر بطرد إلى حــد المطالبــة
حد على والفلبيــن، األندلــس غــرار على مــن مصــر
العسكرية بالقوة االســتعانة هؤالء، وكذا بيانات قول
لتحقيق واإلســرائيلية األمريكيــة
األرثوذكس ومطالبــة بــل ذلك،
إلــى وخارجهــا مصــر كل  فــي 
مصر تحرير إلى جهودهم توجيه
المسيحية راية ورفع اإلسالم من
مصــر مــن أرض فــي كل بقعــة
الرســمية المطالــب فــإن  ،(٥١)

تقتصر فهي ا، كثيرً ذلك عن تقل القبطية األرثوذكســية
والمســاواة في الكنائس، عــدد بزيادة علــى المطالبة
نســبتهم مع نســبة وتخصيص السياســية، الوظائــف
وهــي بـــ١٥%،  الكنيســة تقدرهــا التــي المزعومــة
تطبيــق الشــريعة عــدم وكذلــك ــا، نســبة كاذبــة طبعً
جامعة وإلغاء التعليميــة، المناهج وتغيير اإلســالمية،
بدخولهــا وغيرهــا للمســيحيين الســماح  األزهــر أو

المطالب».(٥٢)  من
من أقبــاط المهجر، الســلوك فإن هذا ولإلنصــاف
يعترض عليه من يجد ال يزال قيادات الكنيســة من أو
على االنتماء يؤكــدون الذين األرثوذكس عقــالء من
جزء هم األرثوذكــس األقبــاط وأن لمصــر، العربــي
إلى ينتمــون وأنهم العربــي، المصــري مــن النســيج

الشريعة، تطبيق على االحتجاج
هو قبطي�ا مطلبًا ذلــك واعتبار
لتفكيك المشبوه الدور من نوع
على والــضــغــط الــمــجــتــمــع

الوطن ألعداء خدمة الحكومة
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يرون وأنهم اإلســالمية، العربيــة والحضــارة الثقافــة
الكنيسة والمسيحية شــنودة تقود البابا أن ســلوكيات
مصر في المســيحيين ينفع فلن كارثــة، إلى فــي مصر
استخدام وأن المســلمين، بإخوانهم الطيبة الصلة إال
سلوك هو باألمريكان واالســتقواء الخارجية، الورقة

ا. أيضً العواقب مضمون وغير أخالقي غير

لألقليات: السلبية التحركات لمنع سياسات
جزء من األقليات أن بحقيقــة إذا بدأنــا باالعتــراف
الناس وأن اختــالف فيها، تعيــش المجتمعــات التي
الشعوب بين التعارف وأن تعالى، الله ســنن من ســنة
وإذا مبرر، بال إلهي وليس الصراع هو توجيه والقبائل
عــن خصوصياتها تعبر أن الناس حــق من أن اعتبرنــا
أمن مع يتعارض ال بما والعرقية بل واللغوية، الثقافية
المرجعية إطــار وفي وتقاليده، قِيَمــه وال المجتمــع،
ولكن معها، التطابــق بمعنى للمجتمع، ليــس العليــا
فإن تقوم عليهــا، التــي األســس بمعنــى عــدم ضرب
المجتمع في المشــكالت من الكثير وغيره يحل ذلك
عرقية، مشــاكل المعاصــر، هنــاك بالطبع اإلســالمي

ا.  وثقافية أيضً بل ودينية ومذهبية،
من الحقائق التالية: ندرك مجموعة هنا أن وينبغي

مرجعيته كانــت طالمــا - أن المجتمــع اإلســالمي
فإن فيــه، مطبقة الشــريعة وأن اإلســالم، العليــا هــي
أي له يكــن لم والجنســية مشــكلة األقليــات العرقية
يفرق بين المســلمين ال اإلســالم ألن يُذكــر؛ وجــود
اللغة، حتى اللون أو العرق أو الجنس أو أســاس على
أســاس أي على المســلمين غيــر وكذلــك ال يظلــم
 ©¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢﴿
حتــى العــدل (٥٣)، أي أن ﴾® ¬ « ª 

تكرههم. من مع
من ا كبيرً ا عددً أن هنا بالتسجيل الجديرة والمالحظة
ساهمت والقبائل والشــعوب والجنســيات العرقيات
كقواد أشخاص الحضاري اإلســالمي، ونبغ البناء في
وأن من األقليــات، ودنيــا ديــن وعلمــاء عســكريين،
اإلســالمية حاقــت بالمجتمعات التي الظلــم فترات

عرقية معينة أقليــة وليس كله، تطال المجتمــع  كانــت
دينية. أو

العرقية باألقليــات المرتبطة المشــاكل - أن نشــأة
مرتبطة بســقوط كانت والنوبة واألمازيــغ كاألكــراد
فعل كرد أو الشــديد، ضعفها أو اإلســالمية الخالفة
العربية، أو التركيــة العرقيــة القوميــات على ظهــور
في والعروبة أن التعريب هنــا االعتبار في األخذ مــع
بل أقلية، أي حساسية يثير يكن لم أمر إطار إســالمي
الخالفــة العثمانية دولة حساســية يثير يكن حتــى لم
األمر اعتبر عربيــة؛ ألن هذا تكن لم أنها ذاتهــا، رغم
اإلســالمية، والثقافة اإلســالم إلى الدعوة مــن ا نوعً
فكرة العربيــة إلى القومية فكــرة أمــا عندمــا تحولت
ت جرَّ فإنها ذات طابع علماني؛ وأصبحت شــوفينية،
أو الكردي أن البديهــي لها، ومــن حصر ال مشــاكل
اإلســالمي، االنتماء في حساســية يجد ال األمازيغي
في سبيل الجهاد لواء حمل من العرقيات من هذه بل
كانوا اإلســالم، األمازيغ ســبيل في والمقاومة اللــه
وكذا األشــداء، اإلســالم مقاتلي أهم من يزالون وال
في وحتى الديــن األيوبي، صالح منهم الذين الكرد
االســتعمار كانت ضد الحديثــة حــركات المقاومــة
مشــروع كان األمازيغ طالما مــن المقاومة قيــادات
العروبة علمانية أما حين تكــون ا، إســالمي� المقاومــة
على يحدث العكس فإن شــوفينية؛ العربية والقومية
إلى المنتمين من ا عددً أن هــذا من أكثر الخط، طول
شــعار رفعت الوطــن العربي في العرقيــة األقليــات
رجال قــاده الــذي التتريــك مواجهــة التعريــب فــي
اإلســالمية، للجامعــة والترقــي المعــادي االتحــاد
أســاس على الكردي واألمازيغي، هؤالء فيهم وكان
طريق عن الخالفة اإلســالمية إلحياء تلــك دعوة أن
والترقي االتحاد فــي ظهر أن األتراك أن بعد العــرب

(٥٤) الخالفة. إلغاء تلك يريدون
نافع بشــير الدكتور يرصد مثالً العراق حالة وفي
أكثر ــا اتجاهً العروبي المنحنــى «أخــذ أنــه عندمــا
العرب لهوية األسس العرقية تأكيد وفي راديكالية،
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واللغوية اإلسالمية األبعاد من بدالً بالدهم؛ ووحدة
كانت األربعينيات، في البعث ببروز وأنه والثقافية،
في ا واسعً ا شــوطً قطعت قد العربية القومية الحركة
وابتعدت مسافة العربية، للهوية قصورها الحصري
مطلع في اإلســالميين – العروبيين تصور عن كبيرة
هذا وأغلق وأهدافهــا، للعروبــة القــرن العشــرين
وخطابها العربيــة القومية فكــرة مســار التطــور في
الحــركات مــع والقنــوات الجســور وتوجهاتهــا
أســوارها ارتفعت كانــت التــي القوميــة الكرديــة
العشرين القرن من الثاني النصف عراق في القومية
واألقليات ناحية، من العربية العراقيــة األكثرية بين

جهــة مــن والتركمانيــة الكرديــة
فئة خطاب كل رت وطــوَّ ،أخر
على ــس الخاصة، المؤسَّ هويتها
واألســاطير، الحقائق من مركب
أو اآلخــر اســتبعاد والمســتبطن

  (٥٥) الخشية منه».
مثله حدث العراق في حدث وما

وهكذا العرب، بلــدان من غيره وفي الشــام في وأكثر
يمكن العرقية والحــركات القومية، فإن المشــكالت
القومية فعل علــى رد منهــا جزء كبيــر أن تكــون فــي
حل يمكن األحــوال أقــل أو فــي العربيــة العلمانيــة،
الجامعة فكرة إلى إذا ما عدنا جذورها؛ من المشــكلة
أن سنجد بل اإلسالمية العليا، اإلســالمية والمرجعية
ســيكونون أشد ربما واألمازيغ األكراد غالة القوميين
إســالمي إطار في الوطني االســتقالل عن المدافعين
بــل عروبي علماني عروبــي غيــر إطار أو حتــى فــي

إسالمي.
اإلســالمية تحل فإن االســتراتيجي اإلطــار - فــي
يزال بعيد ال األمر كان ولكن طالمــا مشــكلة العرقية،
اآلن الموجودة يّة هي رِ طْ القُ دامت الدولة وما المنــال،
بالحقوق االعتــراف يجب فإنــه قصير، غير  ولمــدً
جرعــة التعليم زيادة مــع العرقيــة لألقليــات الثقافيــة
وعدم المســلمين وحدة على يؤكد الــذي اإلســالمي

جنسية. أو لونية أو عرقية أسس على بينهم التفريق
ستكون كبيرة المشكلة أن األولى يبدو للوهلة ربما -
الحقيقة وفي والطائفية، األقليات الدينيــة بخصــوص
اإلســالمية والثقافية اإلســالمية الجامعــة فإن فكــرة
المشــكلة، تلك حل قــادرة على الحضارية والهويــة
أنفســهم إلى المســيحيين العرب ينظرون من فالكثير
ووطنًا، وحضارة ثقافة مسلمون دينًا، مســيحيون أنهم
بالتحديد هو قبيــل األماني، بل من ليس الكالم وهذا
شــوام، مســيحيون أو مصريون أقباط، زعماء مــا قاله
«أنا قال: عبيد مكرم المصري القبطي الوطني فالزعيم
عنه عبَّر الذي التيار وهذا وطنًا»، مســيحي دينًا مســلم
الرئيسي التيار هو كان عبيد مكرم
عهد حتى المصرية في الكنيســة
المتوفى الســادس كيرلس البابــا
الخط لهذا ويمكن ١٩٧٦م، عام
يعود، وليصبح التيار الرئيسي أن
البابا بعــد المصرية في الكنيســة
حال أي وعلــى الثالث، شــنودة
يزال به ال المصري فإن الجســم القبطي األرثوذكسي
رموزه وال تزال الوطني، الخط لهذا واســعة مســاحة
انتخابات دخل األستاذ جمال أسعد الذي مثل موجودة
التحالــف علــى قوائــم المصــري  مجلــس الشــعب

اإلسالمي». (٥٦)                     
بموافقة حظــي اإلســالمية الحدود تطبيــق بــل إن
البحــوث مركــز أجــراه فــي اســتفتاء أغلبيــة قبطيــة
تحت ١٩٨٥م، عام بالقاهــرة والجنائية االجتماعيــة
في المركز رئيس المجذوب أحمد الدكتور إشــراف
تطبيق حــول الســؤال كان أن والحظ ذلــك الوقت،
الشــريعة تطبيق حول يكــن ولم الحــدود الشــرعية،
قال وقد داللــة، أكثر األمــر يجعل ممــا اإلســالمية؛
ذلك علــى يوافقــون إنهــم ٦٨%  مــن المســيحيين:

(٥٧) .%٩٩ إلى المسلمين بين النسبة ووصلت
«إن ســحاب: يقول الدكتور فكتور اإلطار نفس في
هي الطائفية الفتــن إثارة عبر المنطقة سياســة تفكيك
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المسيحيين حقوق على والتباكي ثابتة، غربية سياســة
ووراءه أهــداف التماســيح، دمــوع العــرب هــو مــن

(٥٨) ومكشوفة». تقليدية باتت سياسية
مشــاكل لحــل الصحيحــة السياســة وهكــذا فــإن
إلى هي العودة الســلبية آثارها من التقليل أو األقليات
االنتماء الحضاري قيمة وإعالء اإلسالمية، المرجعية
إسالمي عربي وطني مشرع في واالنخراط اإلسالمي،
واألمريكي، الصهيونــي األجنبي االحتــالل لمقاومة
اإلسالمي التالحم هذا سوف يزيد ومشروع المقاومة
بين المسلمين الصلة قوة ويزيد األعراق، مختلف بين
ضرورة ا وأخيــرً المجتمع، داخــل وغيــر المســلمين
التعارف وسياســة اإلنصاف وتحقيق العدل ممارســة
والتهميش اإلقصــاء وليس والقبائــل، بين الشــعوب

طائفة. أو عرق ألي
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.١٩٨٨ القاهرة الرشق، هنضة مكتبة منشورة، دكتوراه
اللبنانية، لألزمة التارخيية اجلذور إسامعيل، سوسن د/ (١٥)

السابق. املرجع نفس
عاطف السيد، الدكتور العريب، يف الوطن اإلنجليز مذابح (١٦)
عبد ا: أيضً وانظر ،٢٠٠٣ سنة القاهرة للطباعة، املحروسة

مرص. املعارف، العرابية، دار الرافعي، الثورة الرمحن
اجلامعة إطــار  يف واألقباط املسلمون  البرشي، طــارق (١٧)

الرشوق. دار الوطنية،
املعارف. دار فريد، الرافعي، حممد (١٨)

اإلسالمي، مرص انتبهوا، املختار أقباط يا مورو، حممد د/ (١٩)
. ١٩٩٨ القاهرة،

اجلامعة إطــار يف  واألقباط املسلمون البرشي،  طــارق (٢٠)
سابق. مرجع الوطنية،

الرشق يف الكردية املشكلة  موسى، حممود حامد د/ (٢١)
.١٩٩٢ القاهرة، مدبويل، مكتبة األوسط،

مواجهة أم حــوار وأمريكا: اإلســالم مــورو، حممد د/  (٢٢)
القاهرة،١٩٩٠. الروضة، دار

. ١٩٩٢/٩/٥ املرصية األهرام (٢٣)
. ١٩٩٢/٩/١٠ املرصية األهرام (٢٤)

السابق . والعدد السابق، املرجع األهرام (٢٥)
األمريكية، اإلمرباطورية وسقوط صور اجلمل، الفتاح عبد (٢٦)

.٢٠٠٤ املنصورة، الورد، جزيرة مكتبة
عدد األمريكية، املسلحة القوات جملة بيرتز، رالــف (٢٧) 

. ٢٠٠٦ يونيو
اإلرسائيلية، أحرونت يديعوت  صحيفة  بــاوزر، جاي (٢٨)

. ٢٠٠٦/٧/١٦
دار واالنقسام، الوحدة سياقات العراق نافع، بشري (٢٩)

. ١١-٢٠٠٦ القاهرة، الرشوق،
السابق. املرجع (٣٠)

موقع مفكرة يف العراق يف والشيعة السنة إحصائيات راجع (٣١)
اإللكرتوين. اإلسالم

العراق،  يف األمريكية  اهلزيمة  بعد ما مورو، حممد د/ ( ٣٢)
. ٢٠٠٦ مرص اإليامن، مكتبة

الشيعي، السيايس الفكر  والدولة: الفقيه إبراهيم،  فؤاد (٣٣)
. ١٩٩٨ األدبية، الكنوز دار بريوت،

السابق. املرجع (٣٤)
من العراق يف الكردية  القضية عيسى، حممود  حامد  (٣٥)
،٢٠٠٤ -١٩١٤ األمريكي الغزو  إىل الربيطاين االحتالل

. ٢٠٠٥ مدبويل مكتبة القاهرة،
املرجع السابق . (٣٦)
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املرجع السابق . (٣٧)

املرجع السابق . (٣٨)

املرجع السابق . (٣٩)
دار ــل،  ــي كــوري هــنــري أوراق ــاس، ــب ع رؤوف  د/   (٤٠) 

مرص. املعارف،
،١٩٥٢ -١٩٤٥ مرص يف احلركة السياسية البرشي، طارق (٤١)

الرشوق، مرص. دار
 ١٤٠٠ بعد تتفتح األمازيغ زهور  حمسن،  الدين صالح  (٤٢)

. ٢٠٠٦/١٠/٢٣ ،١٧١٢ العدد املتمدن، احلوار خريف،
ثقافتنا، إىل الطريق  يف رســالــة شــاكــر، حممد حممود  (٤٣) 

. سابق مرجع
الغزو راجع وكذا وأســامر، أباطيل  شاكر، حممد  حممود (٤٤)
الفكري والغزو واملاركسية كشك، جالل ملحمد  الفكري
حسني حممد حممد ا أيضً وراجع ا، أيضً كشك جالل ملحمد

املعارص. األدب يف الوطنية االجتاهات
سابق. مرجع انتبهوا، مرص يا أقباط حممد مورو، د/ (٤٥)

املرجع السابق . (٤٦)
دار الرشق، بريوت، خريف الغضب، حسنني هيكل، حممد (٤٧)

. ١٩٨٢
املرجع السابق . (٤٨)

االستعامر تواجه املرصية الكنيسة قالدة، سليامن د/ وليم (٤٩)
املعارف. والصهيونية، القاهرة، دار

الوطن: أم الكنيسة األقــبــاط: املــنــاوي، اللطيف عبد   (٥٠)
للنرش، العريب الشباب دار الثالث، شنودة البابا  قصة

.١٩٩٢ القاهرة،
.١٩٩٨/٨/١٣ املرصية األسبوع جريدة (٥١)

وممثيل امليل واملجلس الكهنة اآلباء جممع مؤمتر  قــرارات  (٥٢)
.١٩٧٧/١/١٧ بتاريخ باإلسكندرية القبطي الشعب

. ٨ آية املائدة (٥٣)
واالجتامعية والفكرية السياسية  اجلــذور  مجال، وميض (٥٤)
دراسات مركز العراق، االستقاللية يف العربية القومية للحركة

.١٩٨١ الوحدة العربية، بريوت،
واالنقسام، العربية الوحدة سياقات العراق نافع، بشري (٥٥)

سابق. مرجع
سابق . مرجع انتبهوا، مرص أقباط يا مورو، د/ حممد (٥٦)

السابق. املرجع (٥٧)

السابق. املرجع (٥٨)
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معلومات إضافية

في باإلســكندرية القبطي الشــعب وممثلي الملي الكهنــة والمجلس اآلباء مجمع قــرارات
: بالبطريركية المنعقد المؤتمر

سنة ١٩٧٧ ١٧ يناير بتاريخ

القرارات: أهم

العقيدة: حرية : أوالً

والتعليمات والتوجيهات األوضاع وإلغاء جميع بالنسبة للمسيحيين، ضماناتها كافة بتوفير نطالب
ديانته إلى المسيحي لعودة بالنسبة ا خصوصً المقدســة، الحرية تقيد هذه التي والفتاو الحكومية

اإلسالم. عن الردة قبيل من خاطئًا ا وصفً يوصف مما األصلية،

العبادة: حرية ثانيًا:

عهد في الداخلية وزارة وكيــل من صدروه الســابق اإلداري والقرار القيود العتيقة بإلغاء نطالــب
الكنائس. لبناء المقيدة التعسفية العشرة بشروطه الطغيان

الشرع اإلسالمي:  تطبيق ثالثًا: 

األصيل، المصري المجتمع على الغريبة المتطرفة والتيارات اإلسالمية الدعوة غالة به فيما ينادي
في مصر. المسيحيين تطبيقها على قبول نعلن عدم

الشخصية: ا: تشريعات األحوال رابعً

صراحة  يقرر ٤٦٢ لسنة ١٩٥٥ بما رقم للقانون الالزم التشــريعي التعديل إصدار بســرعة نطالب
فيها بما الزوجية آثــار كافة مســيحيين، على زوجين بين انعقد الذي العقد شــريعة وجوب تطبيق
على وقضاء حماية لألســرة وذلك العقد؛ بعد الملة أو الدين بتغيير دون اعتداد األوالد، حضانــة

باألديان. التالعب

الفرص: تكافؤ عدم ا: خامسً

ســلطات وأوســع مقومات الحيدة لها تتوفر الوطنيــة للوحدة عليــا رســمية لجنة نطالب بتشــكيل
والترقيات التعيينات في المساواة عدم بخصوص ،الشــكاو في الحقائق لتقصي وذلك التحقيق؛
الوظائف في والترقيــات التعيينات فــي توطئة للمســاواة والقطاع العام، الحكوميــة فــي الوظائف

٣٢٣



العالم اإلسالمي

ذي كل وإعطاء األوضاع اإلدارية لتصويــب القرارات توطئة إلصــدار العام، والقطاع الحكوميــة
حقه. حق

النيابية: الهيئات في المسيحيين تمثيل ا: سادسً

والمجالس الشــعب مجلس في تمثيلهم يكفل تحقيق الذي النحو األمر علــى بمعالجة نطالــب
للمواطنين، الواقعــي اإلحصاء ا مــع متفقً وليكون ــا، رمزي� حقيقي�ا ال تمثيــالً والشــعبية المحلية

األمة. عنصري بين الوطنية للوحدة ا ومحققً

المتطرفة: الدينية االتجاهات ا: سابعً

حزم بكل االتجاهات تلك على للقضاء الدولة في المختصة الحكومية الجهات بتدخل نطالــب
األوســاط لتنقية التدابير من يلزم ما الجامعية تتخذ اإلدارات وأن القومية، الوحدة علــى ــا حفاظً
الحال هو كما ا، خالصً العلم الجامعات لتلقي بحيث تخصص الدخيلة، الجامعية من الشــوائب

المتحضرة. العالم دول جامعات كافة في

ثامنًا: حرية النشر:

المســيحية، ووضع والمنشــورات المؤلفــات عن المقنعــة أو الرســمية نطالــب برفــع الرقابــة
وفي وعقائده، المســيحي بالدين التعريــض تتضمن التي والكتابــات اإللحادية حــد للكتابــات
قبل كاملة قرون ستة مد على مصر الممتدة تاريخ المسيحية في بالمرحلة يتعلق ما الجامعات

اإلسالمي. الفتح

(انتهى) آمين.. ا أبدي� ا دائمً ولربنا المجد
اآلباء الكهنة جممع مؤمتر قرارات (خمترص)

باإلسكندرية القبطي الشعب وممثيل واملجلس امليل

.١٩٧٧/١/١٧ بتاريخ

األقليات: أنواع

(أقليات عقدية وأقليات الملل)، (أقليات دينية أقليــات وهما: األقليات من نوعين تمييز يمكــن
وأقلية الذمة)، دائمة (أهل إقامة أقلية ذات نوعان: في بالد المسلمين الدينية واألقليات ل)، النِّحَ

(المستأمنون). مؤقتة إقامة ذات

والمستأمنون): الذمة (أهل الدينية أ-األقليات

اإلسالم، دار في البقاء في لكنهم رغبوا دين اإلسالم في الدخول أبوا الكفار الذين هم الذمة وأهل
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تلك أهل من كانوا سواء وأعراضهم، وأموالهم ودمائهم دينهم في لهم المسلمين بحماية والتمتع
المســلمين دولة وبين بينهم يعقد على عقد بناء ذلك؛ فــي من ديار الكفر راغبين قدمــوا البــالد أو
الوفاء بها ينبغــي على الطرفيــن وواجبــات ا العقــد حقوقً هــذا يرتب حيث  يعــرف بعقــد الذمــة؛

كليهما. من

اإلســالم  أبوا الدخول في الذين دار الصلح أو الحرب أهل دار الكفار من المســتأمنون: فهم أما
المعطاة يخرجون بعد المدة بل ، ونَ إقامةً عُ مِ يُجْ ال مؤقت لهدف اإلســالم دار دخول في ورغبوا
وطالبو المســتجيرون التجار، الرســل، منهم: أنواع وهؤالء بالدهم، إلى نهم أمَّ نْ مَ قبل من لهم
لفظ اســتخدام من أولى بكثير «المســتأمن» و « الذمة «أهل لفظ اســتعمال أن شــك حاجة، وال
عن البعد على يدل مــا يحمل بل أخالقية، ذات قيمة داللة أيــة يحمل األخير ال ألن «األقليــة»؛

للتنافر. مدعاة يكون مما عنه واالغتراب المجتمع

الضالة): ق (الفِرَ العقدية ب-األقليات

البدع، أهل أو االفتــراق، أو أهل الضالة، بالفرق الشــرعي االصطالح في األقليات هذه تعــرف
مسميات إلى والمعتزلة، والجهمية والمرجئة والرافضة والقدرية والشــيعة منهم الخوارج فكان
أهمها: العقديــة األقليات هــذه لظهور كثيرة أســباب وهناك الفــرق، كتب فــي كثيرة مســطورة
غير وتقليد غلبة الجهل، سببها التي الشــبهات واتباع ،تحكم الهو سبَّبها التي الشــهوات اتباع
وفي العربي، اللسان إلى كتبهم وترجمة الدينية، األقليات بثقافات الذي ســببه التأثر المســلمين
االبتداع أهل مــع تشــترك وهي جديدة، ظهرت مســميات والمعاصرة الحديثة أوقاتنــا الزمنيــة
والليبراليين والعلمانييــن والحداثيين كالعصرانييــن والمناهــج من األصول كثيــر والتفــرق في

واالشتراكيين. واليساريين

ج-األقليات اللغوية والعرقية:

بهم، خاصة أية أحكام على هذا النوع يترتب ال إذ المعنى؛ دون فقط اللفظ حيث أقليات من هي
لم المسلمين، فالشريعة على ســائر يجري ما عليهم المســلمين يجري غمار في يدخلون بل هم
الدين فالمسلم على بناء األحكام تترتب أحكام، وإنما أو أوضاع التقسيمات أية هذه على ترتب
أبناء مغايرة لجنس جنسيته كانت وإن ليس من األقلية، اإلســالمية الدولة أقاليم من أي إقليم في

األكثرية. في داخل فهو للونهم؛ مخالف لونه أو للغتهم مغايرة لغته أو اإلقليم

الرشيف، حممد بن شاكر اإلسالمية، الدولة يف األقليات وضع

الثالث للبيان، االسرتاتيجي التقرير

. ٢٦٩ صـ٢٦٦: الثالث، الباب
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