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اوز األحداث التي حتى ال تتحول الثورة المصرية إلى كابوس مرعب ُيديره اإلسالميون، ال يصح تج
كانت و مازالت تحدث ضد المسيحيين المصريين، مع وجوب االمتناع عن صرف النظر عن الحقائق 

الماثلة على األرض في ثقافة المصريين الوھابية ، إلى األيادي الخفية، بغرض عدم الُمعالجة السليمة 
ادامت خفية فمن الصعب تحديدھا و عدم الرغبة في ھذه الٌمعالجة، بإحالتھا إلى األيدي الخفية، و م

  .إليقاف عملھا ، و يظل الوضع كما ھو عليه، و تظل األلغام مدفونة لتنفجر في وجوھنا كل يوم
في األحداث األخيرة بقرية إطفيح مركز صول بشرقي النيل، حدثت حالة حب بين شاب مسيحي و 

فھو حالة وجدانية خاصة بين  شابة مسلمة، و ھو شأن طبيعي فالحب ال يعرف األديان و العناصر،
طرفين بالتراضي بينھما، لكنه في بالدنا يكون كارثة كونية تقوم بسببھا الحروب و ٌتحًرق البالد، 

فليس لدى المسلم مانعا من ركوب مسلم لمسيحية بحسبانھا سبية، و ألن اإلسالم ھو الدين األعلى ، 
ثقافة الفاتح الغازي الذي يستولي على بالد يعلو و ال ُيعلى عليه ،فھو يركب وال ُيركب ، و ھي 

بكاملھا بما عليھا، و يحول أھلھا إما أتباعا له يعتنقون عقيدته و ال يرتقوا بذلك لمستواه إنما يظلوا 
موالي، أي درجة من العبودية بين األحرار وبين العبودية الكاملة، و إما عبيدا بالمعنى الكامل في حال 

فتھم المحلية الوطنية، و تكون أموالھم و أعراضھم ُعرضة طوال الوقت بقائھم على دينھم و ثقا
  .لالغتصاب بالحكم الشرعي

و لعل شر أنواع االستعمار طرا ھو االحتالل االستيطاني الذي ُيًوطن الغزاة سادة و يجعل المواطنين 
افي الحامل لتاريخه، و األُصالء عبيدا و يمحو ثقافة ھذا الوطن بالتمام و يقضي على لًٌغته الوعاء الثق

يستبدله بثقافة المستعمر لُتصبح ثقافة للوطن، لُيصبح االستعمار ليس فقط لألرض أو الناس إنما 



  .يصل إلى الروح، و ما أبشع االستعمار الروحي للشعوب بين كل أنواع االستعمار
بتطبيق قانون  و في أحداث إطفيح جلس العقالء من قسوس و كبار القرية لحل المشكلة ، و انتھت

اإلذالل لألقلية، بنفي الشاب و أسرته من القرية و إعالن بيع بيتھم لمن ُيريد، لكن المتشددين من أھل 
القرية رأوا أن ذلك أمر لم يرد بالشريعة اإلسالمية، فقاموا بقتل و تصفية عناصر الجريمة بما فيھم 

وا بتطبيق الشرع بھدم الكنيسة و مطاردة أب الفتاة الذي وافق على ھذا االتفاق الغير شرعي، و قام
  .ستة ااّلف أسرة مسيحية و نھب بيوتھم و إخراجھم من القرية بعد االعتداء الوحشي عليھم

و رغم ما يعلمه المصريون عن أن ھذا الشق من الوطن شرقي النيل يتعيش معظمه على تجارة 
بيق الشريعة اإلسالمية على المسيحيين الُمخدرات تھريبا و توزيعا، فمن الغريب أن يقوم ھؤالء بتط

من مواطنيھم، ربما ألن المخدرات ال يوجد بشأنھا تجريم في الشريعة كتحريم الخمر و الخنزير، و 
ھي بذلك ليست مطعنا في صدق اإليمان ، و للحق فإن ھدم الكنيسة حسب الشريعة عو أمر سليم مئة 

ا ُيستحًدث من كنائس و عدم تجديد القديم منھا حتى بالمئة حسب الوثيقة الُعَمرية الشھيرة، بھدم م
يتھاوى و يزول مع األيام ، لكن أھل إطفيح المسلمين الخلصاء رأوا أن ُيقدموا للشريعة فضال زائدا 

بعمل لم ُتقٍره الشريعة و ھو إخالء القرية من المسيحيين، ألن ھذا األمر خاص فقط بجزيرة العرب و 
توحة، و بذلك أصبح ُتجار الُمخدرات ُيشرعون لإلسالم المزيد من الفضائل ال يسري على األقطار المف

  .، كالذين شرعوا النقاب كفضل زائد زايدوا به على الحجاب
أذكر ھنا الثورة العارمة التي قامت بسبب رد األنبا بيشوي على تحريض قناة الجزيرة و أحمد 

د أسلحة من إسرائيل و تكديسھا باألديرة، و منصور و سليم العوا ضد المسيحيين و اتھامھم باستيرا
ھي التي لم نراھا مرة واحدة و لو في حالة دفاع عن النفس بالكنائس التي ُتحًرق و األديرة التي 

و من وجھة نظري فإن األنبا بيشوي قد أخطأ في قوله مرتين، مرة عندما قال أن المسلمين . ُتھًدم
يين، و مرة عندما تساءل عن اّية قتال أھل الكتاب ھل المصريين ھم ضيوف على المسيحيين المصر

  .كانت ضمن القراّن أم أُضيفت إليه
الخطأ األول ، أنه إذا كان يقصد بالمسلمين الضيوف الُمسلمين الفاتحين لمصر، فھو فادح الخطيئة، 

أقباط مصر  ألنھم لم يكونوا ضيوفا إنما كانوا غزوا عسكريا استيطانيا لم يتم بالُمطلق على دعوة من
كما يزعم الُمفلسفون المسلمون، ألن قصة الفتح معروفة عن رغبة عمرو بن العاص فيھا باعتبارھا 

منجم و كنز مطلوب ، و عدم رغبة الخليفة عمر و كيف أخفى خطاب الخليفة حتى جاوز العريش 
لمسلمين و إذا كان األب بيشوي يقصد بالضيوف ا. ليفتحه و ُيعلنه لجيشه و يدخل مصر غازيا

الحاليين فھو خطأ ال يقل فداحة ، ألن ھؤالء مصريين تاريخيا سواء كانوا مسيحيين تأسلموا ، أو 
  .عرب ُغزاة تًمصروا منذ ألف و اربعمائة عام

الخطأ الثاني أن األب بيشوي تصور أنه مادام ممكنا أن يسمع يوميا عبر ميكروفونات المساجد التأكيد 
يفا ما حصل باإلنجيل، أنه يجوز له أن يقول نفس الشئ بالنسبة للقراّن من بالقراّن و الحديث أن تحر

و غير قادر ) القراّن(باب تحسين الوضع لتبرئة القراّن من تھمة أن هللا قادر على حفظ بعض كالمه
، ألنه نسي أنه من العبيد و أن تطاوله على قدس أقداس السادة ھو ) اإلنجيل(على حفظ بعض كالمه 

و أن عليه االعتراف بتھمة تحريف اإلنجيل، و كمال و . لى مجزرة دموية ضد العبيد الطريق إ
صوابية القراّن، و ھو ما يعني أن ُيعلن إسالمه و إن ظل مسيحيا، بإعالن سالمة القراّن و اعتالل 

الطريف في أمر األنبا بيشوي أنه عندما تحدث صاحب ھذا القلم عن وجوب الصدق . سالمة اإلنجيل
أنفسنا وتسمية األحداث بأسمائھا الحقيقية وأن الفتح العربي كان غزوا استيطانيا ، وذلك منذ عدة مع 

سنوات عندما كان ھو وامثاله ُصم ُبكم اليحيرون قوال ، تطوع نيافته للرد على ما كتبت بحسبانه 
مصائب عبرت  أُسكت يا صاحب النيافة ألنك تتورط فيما التفھم وتورط الوطن في!!! بوابة للفتنة 

ومن بيشوي إلى اإلخوان و أذرعھم ..عنھا المسيرات السلفية األلفية باإلسكندرية قبل الثورة بأسابيع 
الضاربة سواء في جماعات متعددة األسماء أو األزھر أو دار اإلفتاء احزن ياوطني ، فكلھم ُيجمعون 

بنصوص مقدسة و أحاديث و تشريعات على التبعية لثقافة الفاتح التي ُتقسم الناس إلى سادة و عبيد 



مع تأكيدھم أن الدين .و أبواب طوال في فقھنا، بإصرارھم على عدم المساس بالمادة الثانية بالدستور
اإلسالمي ھو دين الحرية القائمة على المساواة بين الناس بالعدل حقوقا و واجبات، دون أن ُيشيروا 

ن إسالما كان أم دين اّخر، ال يساوي بين المؤمنين به و إلينا أين نجد ھذه النصوص الُمقدسة، فأي دي
بين أصحاب األديان األخرى، و أن كل دين من األديان الثالثة يقسم ويمايز في داخله و يميز بين 

أتباعه، و كلھا تعترف و ُتقر و ٌتقنن للقانون القديم الإلنساني بأن داخلھا سادة و عبيد ال يتساويان 
ية، و المساواة مؤجلة إلى ما بعد البعث في جميعھا، بل أن بعض ھذه األديان أمام الشرائع األرض

يجعل المساواة بعد البعث شبه مستحيلة، فھناك فرق بين من رزقه هللا في الدنيا واغناه فتصدق و 
زكى فيكون له المكان الرفيع في عالم الخلد، و بين العبد الذي ال يملك ما يتصدق به و ُيزكي، فھناك 

ضا ال يستويان، كذلك الذكر و األنثى في اّخرة الرحمن ال يستويان، فمن حق الذكر ألوف الحور أي
  .العين، و من حق األنثى الصالحة أن تكون محظية ضمن محظيات الزوج السعيد

إن اإلصرار على استدامة المادة الثانية بالدستور التي ُتفرق بين المواطنين على أساس الدين، و 
ائفة من مواطنيھا على شأن طائفة أخرى، و تدعم دينا من أديان مواطنيھا ضد بقية ترفع شان ط

األديان، و ال تترك كل دين في الوطن يظھر بقوته الذاتية في منافسة متكافئة ، ھي مادة ضد كل 
معاني الحريات، و تغتال أساس معنى الحريات الديمقراطية التي ال تقوم إال على المساواة المطلقة 

إن .ن المواطنين ، حتى أن عقيدة خاصة لمواطن واحدة تستحق من الوطن كله الدفاع عنھا و عنهبي
اإلصرار على بقاء ھذه المادة ھو ھدم لكل مطالب الثورة بالحريات، و ھدم ألساس أي دستور، و 

غيب تكريس لعدم المساواة بين المواطنين الذي تنتفي معه فكرة المواطنة و االنتماء الوطني و تُ 
لصالح ثقافة الغازي المستوطن و العبد الوطني، وفق القاعدة األموية الخليفة ردا على الوالي الذي 

ذھب من مصر الى دمشق يرجو تخفيف الجباية بعد أن نھكت الرعية و أفلست ، أن ھؤالء ليسوا 
  ".إن ھم إال عبيدا لنا نزيد عليھم كيفما شئنا"رعية و 

ن داخل مقار أمن الدولة ، فقد تعرض صاحب ھذا القلم لحمالت منظمة بقيت كلمة بشأن ما يكشف االّ 
ومسعورة وكاذبة وخسيسة و مكثفة طوال عمره ككاتب ،وان الذين قادوا الحملة األخيرة وھى اقساھا 

وھم الحلفاء األول والشريك العلني دون حاجة ألي ) المصريون ( جميعا ھم السلفيون وموقعھم 
الراحل ، و كان مفترضا أن أفعل فعل مجدي الجالد ألقدم بالغا للنائب العام ليكشف وثائق ألمن الدولة 

عن ھذا التنظيم المحكم الغتيالي أدبيا و جماھيريا،وتشويه سمعتي وتبخيسي بالكذب الصريح وانعدام 
أي حس أو ضمير ، لكني أرى أن ھذا الشأن ھين بجوار قضايا وطن حزين يستكشف كل يوم حجم ما 

له من إھدار و انتھاك ما خطر على قلب بشر، لذلك ال أريد أن أشغل جھاز النيابة بھذه  تعرض
الشئون الشخصية و ھو ما أطلبه من االّخرين مثلي ، خاصة أن الجالد نفسه لم يكن بريئا وال بعيدا 

  .عن ھذه الحمالت المنظمة ضد أبرياء مثلي
نسان أن تتذكر االّن دماء الراحل ممجدا فرج أيضا أطلب من الجھات الحقوقية و منظمات حقوق اإل

فودة و المطالبة بوضع عناصر جبھة علماء األزھر الذين حرصوا على قتلٍه بفتاوى علنية وراء 
القضبان و محاسبتھم، حتى يرى المصريون أن العمامة األزھرية ليست حصانة للقتلة و المجرمين، 

. ب دين أو عمامة أو منصب أو جاه أو عنصر أو جنسو أن يد القانون تطال الجميع دون تفرقة بسب
وأنه قد آن األوان أن يوضع اسمه على شارع رئيسي عرفانا لضريبة الدم التي دفعھا من أجل وطنه 

.  
  :برقية-

على المعترضين على تعديل الدستور بغرض وضع دستور جديد أال يدعوا لمقاطعة التصويت بل أن 
ويت بالرفض، الن المقاطعة لالستفتاء ستصب في مصلحة التعديل يصروا على الحشد والذھاب للتص

اوان يعملوا على جمع كل القوى المعارضة للتعديل معاً . الذي ُيراد به االلتفاف على أھداف الثورة 
   .إلسقاط تعديل الدستور ووضع دستور جديد يقوم على الشرعية الثورية



 


