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املؤلف كلمة

بدافع واملسلمني األقباط بني العالقات ملوضوع تعرضت وقد قبطيٍّا، وال مسلًما لست
ومن طرفني، بني يحكم الذي القايض، بشعور ال حقيقتها عىل الحوادث يرسد الذي املؤرخ
بوجهة يحيطني من بكل أرحب أني غري التعليقات بعض البحث هذا يثري أن البديهي

برأيه. يتحفني أو نظره





املقدمة

تاجر جاك بقلم

الُكتَّاب رأينا إذا حينئٍذ غرابة وال والقلق، االضطراب ساده جو مرصيف يف املسيحية عاشت
تاريخها. رسد عىل مبكرين عكفوا قد واملؤرخني

الناحيتني عام بوجه لتناولها حديثًا وضعت التي املؤلفات عىل دراستنا يف نعتمد ولم
واالجتماعية السياسية الناحيتني وإهمالها املرصية، الكنيسة تاريخ من والدينية الروحية
األقباط بني العالقات عن عابرة معلومات عىل اقترصت قد إذًا فهي التاريخ، ذلك من

واملسلمني.
أغفلت قد املؤلفات بقية أن الحظنا ،Renaudot «رينودو» األب كتاب استثنينا وإذا
يف توجيهنا عن قارصة فأصبحت والحوادث األخبار منها استقت التي املصادر ذكر
باطلة أصبحت بها التدليل أريد التي والحجج النظريات من كثريًا أن عن فضًال أبحاثنا،

الربدي.1 أوراق حديثًا اكتشفت أن بعد
اإلسالمية»2 املعارف «دائرة يف إال وافية دراسة تدرس لم القبطية املسألة أن والواقع
وعدم مقتضب، أسلوب يف البحث بساط عىل بطرحها فييت» «جاستون املسيو اكتفاء رغم
بحثه م دعَّ أنه إال له، أفرد املقام لضيق الفرنسية، الحملة من ابتداء الحديث العرص تناوله

لبحثنا. أساًسا اتَّخذناها والحديثة القديمة باملصادر غنية بقائمة القيم



ومسلمون أقباط

ليوسف القبطية» األمة «تاريخ املثال سبيل عىل منها ونذكر العربية، الكتب أما
إىل أقرب بأسلوب ُكتبت فقد لها، املتشابهة الثانوية الدراسات من وغريها منقريوس،

العلمية. الروح إىل منه الجدل
واألقباط املسلمني بني العالقات تاريخ يعرف لم مرص شعب إن القول؛ وخالصة
فيها بالغ أو ونقلها القديمة، األحقاد شوهتها التي والحوادث األقاصيص طريق عن إال
أن االستطاعة بقدر اليوم وسنحاول تفكريهم، يف السليم النطق عىل يعتمدوا لم أناس
األصلية األسباب عن نكشف نفسه الوقت ويف مريرة، كانت مهما الحقيقة، بوضوح نبني

الحوادث. ألهم
قديمة، عداوات نار إذكاء إىل الناس، بعض يتصور كما تهدف ال الدراسات فهذه
من تفقد لم الرشق يف الدينية األهواء ألن ذلك أليمة؛ أحداث أو خصومات من حوته ملا
الظاهر، يف فاترة كانت وإن والسفىل، الوسطى الطبقتني يف واألقباط املسلمني بني حدتها
األمة رؤساء استعداد وحسن الرسمية الترصيحات رغم جاثًما زال ما املكبوت القلق فإن
إن إذ العنرصين؛ ليتحد ضغائن من النفوس يف ما إلزالة الصادق التعاون يف وقاداتها

البالد. الستقالل املتينة األسس أول االتحاد
وضم نشاطها رقعة توسيع يف العربية الجامعة فيه تفكر الذي الوقت هذا ويف
يحبذ الذي الوقت هذا ويف أجناسهم، اختالف عىل رايتها تحت اإلسالمية الشعوب جميع
نشك ال فإنا مرقدها، من القديمة العربية اإلمرباطورية بعث املسلمني من نخبة فيه
األوضاع فهم عىل يساعدهم ما بكل السياسة أقطاب من كبري عدد ترحيب يف إطالًقا
واألقلية املسلمة األغلبية بني الوئام عىل املحافظة سبيل يف تفكريهم وتوجيه الصحيحة،
بعض دراسة األقل عىل فلنحاول املسألة، لهذه حلول اقرتاح علينا تعذر وإذا املسيحية،

وجوهها.

هوامش

لألب البطاركة» «تاريخ العام: الطابع ذات الحديثة املؤلفات بني نذكر (1)
(Vansleb) فانسليب لألب اإلسكندرية» كنيسة و«تاريخ الالتينية)، (باللغة رينودو
(باللغة (Macair) ماكري جورج لألب اإلسكندرية» كنيسة و«تاريخ الالتينية)، (باللغة
اإلنجليزية)، (باللغة (Neale) نيل للمؤلف اإلسكندرية» بطريركية و«تاريخ الفرنسية)،
مرص» كنيسة و«تاريخ اإلنجليزية)، (باللغة (Fowler) «فاولر» لألب املسيحية» و«مرص
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املقدمة

ماسبريو لجان اإلسكندرية» بطاركة و«تاريخ اإلنجليزية)، (باللغة (Bulcher) لباترش
الفرنسية). (باللغة (Maspero)

الفرنسية. باللغة ليدن طبعة (2)
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األول الفصل

الفتح يفمرصقبيل املسيحية حالة
اإلسالمي

تأريخ إعادة نريد وال عام، بستمائة اإلسالمي الفتح قبل مرص يف املسيحية ظهرت
لن أننا كما موضوعنا، حيز عن خارجة الدراسات هذه فمثل مراحلها، شتى يف ظهورها
و«شميدت» Lefebvre «لوفيفر» أمثال املسترشقني بعض بها خرج التي النتائج نناقش
مرص أهل عىل غريبة ظلت املسيحية أن عىل اتفقوا وقد 1Schultze و«شولتز» Schmidt
مرص، أقباط اجتذب اإلسالم أن إىل عامة بصفة يرجع العرب نجاح أن َعْوا ادَّ كما األصليني،
املرصية املسيحية بأن القول ويكفينا عليهم،2 وتضييقها كنائسهم ت تزمُّ من تعبوا الذين
والتخلص السيايس للتحرر أداة املرصي، للشعب بالنسبة كانت إنما اإلسالمي الفتح قبيل

البيزنطي. الحكم نري من
بحرارة يعبد والبيزنطيني، الرومان يد عىل املسيحية انتشار بعد القبطي، الشعب ظل
اليونانية لآللهة قربان أي يقدم يرفضأن وكان التليد، ماضيه آثار ويكرم الفرعونية آلهته
وكان الخارج، من جاءته ألنها شديد؛ بتحفظ إال املسيحية يقبل لم أنه كما والرومانية،
شعائرهم يقاوم دام ما الغزاة الحتالل يخضع لم أنه نفسه إقناع بذلك يريد الشعب

وعقائدهم.
الفراعنة ومعابد الفراعنة ديانة ألن مكرهني؛ أجدادهم ديانة مرص مسيحيو ترك
ظلت لو غرابة فال عهودها، مختلف يف مرص بمجد تذكرهم كانت الفراعنة وآلهة
املسيحية، اعتناقهم بعد قلوبهم يف رابضة نفوسهم، يف راسخة القديمة معتقداتهم
القديسني، تاريخ أي: «السيناكسار»؛ بقراءة التشبث لهذا مثًال نرضب أن ونستطيع
صنم يوجد كان كليوباطرة، امللكة شيدته الذي قيرصون معبد «يف السيناكسار: يقول
ظلت وقد الذبائح، له وتقدَّم بعيده سنويٍّا يُحتفل وكان «عطارد»، اسمه النحاس من كبري



ومسلمون أقباط

عام، ثالثمائة عن تزيد ملدة أي: إسكندر؛ األب حكومة أيام إىل بها معموًال التقاليد هذه
قائًال: ثار اإلسكندرية شعب أن بيد الصنم هذا تحطيم قرر بطريرًكا، إسكندر نُصب فلما
يجرؤ ولم بطريرًكا، عرش اثنا الكريس هذا عىل تربع ولقد الصنم، هذا إحياء اعتدنا «لقد

العادة.».3 هذه عن يرصفنا أن منهم أحد
املرصيون يستطع لم حمايتها، عن الحاكمة السلطة وكفت األصنام عبادة زالت وملا
«مصادرتها املوفق Jean Maspero ماسبريو جان تعبري حسب فحاولوا، املسيحية، تاليف
ذلك ومن مرصي، هو إنما املسيحية يف وعظيًما جميًال كان ما كل أن وقرروا ملصلحتهم»
حكم عن االنفصال إىل ثم الحكم زمام عىل القبض إىل والشعب األكلريوس مال الحني
نجم بزغ حيث الديني Nicce نيقيا مجمع بعد بوضوح امليل هذا تجىل وقد بيزنطيا،

وملع. اإلسكندرية كنيسة
وتقديره عليهم املسيحي العالم بعطف نيقيا مجمع بعد اإلسكندرية بطاركة شعر
واالعتبار، باإلجالل يحيطهم أصبح روما» بابا «أي: الكاثوليك فرئيس ونبوغهم، لعلمهم
ادعاءات فندوا ألنهم هذا والهدايا، بالعطايا يغمرهم بيزنطيا إمرباطور أضحى بينما
اإلمرباطوريتني بني العالقات حسن وعىل املسيحية، وحدة عىل وحافظوا االنفصاليني
وصاية للتخلصمن لهم سنحت فرصة كل واغتنموا كله بهذا البطاركة شعر الرومانيتني،
حتى الدينية باملسائل يتعلق فيما نظرهم فرضوجهة عىل تعاونوا كما عليهم، اإلمرباطور

البابا. أي: املبارش؛ رئيسهم لرأي مخالفة كانت ولو
يتحمل كان فقد البائدة، الفراعنة عظمة عىل يتحرس كان الذي القبطي، الشعب أما
التي الفادحة الرضائب وكانت مشقة، بعناء البيزنطي واالحتالل الروماني االحتالل
السياسية الحرية يف رغبته يُظهر أن وأراد يأسه، من تزيد القائمة السلطة عليه تفرضها
الوحيدة الوسيلة إن هذا؟ له أنى ولكن املتعسف، الغشوم املحتل ضد يثور أن باألحرى أو
اإلسكندرية بطريرك ظهر أن بعد إليها لجأ قد الديني، االنشقاق وهي له، سنحت التي
تفرضه لم الذي الوحيد، الشخص كان البطريرك إن السيايس، وامليدان الديني املحيط يف
البطريرك فأصبح ينتخبه، الذي هو الشعب كان بل املرصي، الشعب عىل املدنية السلطات
العام، الرأي أمام وأمانيه طموحه عن يعرب الحقيقي، املرصي الشعب ممثل ذلك جراء من
يمثلونه. ومن اإلمرباطور سلطان ضد يصمد أن يستطيع الذي الوحيد الشخص وأصبح
املناقشة العرصموضع ذلك يف كانت الدينية املسائل بأن القارئ نذكِّر أن بنا ويجمل
ثم ومن القتال، فيها يحتدم أن يمكن التي الوحيدة الساحة كانت وبالتايل الوحيد،
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اإلسالمي الفتح قبيل مرص يف املسيحية حالة

املوحدة، الكنيسة مبدأ عىل عصيانه الدينيني، رؤسائه قيادة تحت القبطي، الشعب أعلن
الدينية االعتبارات أن من وبالرغم فقط، الحجة حيث من ديني هو القبطي فاالنشقاق
االنشقاق حوادث عن ننوه أن بنا فيجدر الحارضة، أيامنا يف أهميتها من كثريًا فقدت

.Chalcedoine «كالسيدونيا» مأساة أسباب من غمض ما لنا ستوضح ألنها الديني؛
بمجمع مقرونًا إال اسمه يُذكر ال الذي ،Dioscore «ديوسقور» البطريرك كان
بالسيادة أطالب وإني لألباطرة؛ هي ما أكثر يل البالد «إن راضيًا: يرصح كالسيدونيا،
حيز من الترصيح بهذا ليخرج طويًال الفرصة انتظار يف عزيمته تفرت ولم مرص.»، عىل
غري القسطنطينية بطريرك ُخراقة يف الفرصة هذه له سنحت ولقد العمل، حيز إىل الكالم

املقصودة.
املسيح الخاصبطبيعتي مذهبه Euthyches «أوتيشيس» الراهب أعلن عندما وفعًال،
هذه وكانت — حاليًا» األرثوذكس األقباط إليه ينتمي الذي املذهب «وهو والبرشية اإللهية
املرصي األكلريوس بادر — املسيحي العالم يف والجدل النقاش تثري الشائكة املسألة
يعلن أن القدر شاء ولكن جسيمة، بأحداث ينذر ما هناك يكن ولم مزاعمه، تفنيد إىل
املذهب صاحب حرمان قرار رسمية بصفة القسطنطينية بطريرك Flavient «فالفيان»
علنَّا؛ الكنيسة أعضاء أحد إدانة يف حقه زميله عىل يستنكر ديوسقور جعل مما الجديد،
كان وملا اإلسكندرية، بطريرك عىل القسطنطينية بطريرك ملقام إعالء العمل هذا يف ألن

الراهب. رأي إىل رسميٍّا ديوسقور انضم أوتيشيس، الراهب علنًا أدان قد فالفيان
املتأخر حكمه بمنطوق حرج، مركز يف مرص أكلريوس اإلسكندرية بطريرك وضع
وهو — البطريرك يبدي أن دون أوتيشيس أدانوا املرصيني األساقفة ألن ذلك املفاجئ؛
دون حكمهم ينقضوا أن ذلك بعد يستطيعون فكيف معارضة، أية — األخري الرأي صاحب
املوقف هذا أمام مرتددين حائرين األساقفة كان وبينما للسخرية، أنفسهم يعرضوا أن
استطاعة يف يكن ولم موقفه، يف ويؤيدوه معه يتضافروا أن ديوسقور يأمرهم إذ الشاذ؛
قائلني: جميًعا صاحوا كالسيدونيا، مجمع ناقشهم وملا رئيسهم، ألمر اإلذعان إال األساقفة
يف األساقفة يترصف وأال اإلسكندرية، بطريرك كلها مرص تتبع أن نيقيا مجمع يقرر «ألم
بتململ: أجابوا لرئيسهم، يدينوا بأن املجمع أمرهم وملا إليه؟» الرجوع دون موضوع أي
أن أردتم وإذا سيقتلوننا، سكانها ألن البالد؛ يف نقيم أن نستطيع لن ذلك فعلنا «إذا

نموت.». أال هو نريده ما وكل زاهدون فيها إنا فاحرمونا؛ أبروشياتنا، من تحرمونا
بأن العتقاده بطريركه منارصة يف واحدة لحظة يرتدد فلم املرصي، الشعب أما
عىل كالسيدونيا مجمع حكم فلما املنشودة، الغالية أمانيه حققت قد الديني رئيسه جرأة
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البطريرك بسلطة االعرتاف الرهبان، مع متضامنًا الشعب، رفض بنفيه، وأمر ديوسقور
الشقة وأصبحت االنشقاق، ظهر وهكذا بتنصيبه، القسطنطينية إمرباطور أمر الذي
— أوتيشيس الراهب مذهب أي: — الواحدة الطبيعة مذهب حاز أن بعد الغور بعيدة
ماليني ستة امليالدي السابع القرن يف مرص يف املنشقني عدد بلغ فقد األصوات، أغلب
لسلطة أي: الكاثوليكي؛ للبطريرك بالطاعة يدينون ممن فقط ألف مائتا يقابلهم شخص

القسطنطينية. إمرباطور
الفريق أنصار كان بينما األصليني، البالد سكان الحال بطبيعة فكانوا املنشقون، أما
األقباط املوظفني أو اليونانية بالصبغة املصطبغني اإلسكندرية وأهل البيزنطيني من اآلخر
امللحد». حاكمهم أيدي من املقدس القربان يتناولوا «بأن مصلحتهم عليهم قضت الذين
جانبهم من املرصيني ألن الواحدة؛ الطبيعة مذهب إيضاح نحاول أن العبث ومن
عن االنفصال إىل يرمي األسايس هدفهم وكان بتعاليمه، أو املذهب بصاحب يهتموا لم

التحرر. إىل االرتقاء مراحل من مرحلة أول الديني االنشقاق اعتربوا وقد بيزنطيا،
كما ديوسقور، إليه يهدف كان الذي الغرض جيًدا تعرف الباطن يف بيزنطيا وكانت
اإلمرباطور حاول لذلك بحماس، أجلها من يتبعه الشعب كان التي األسباب عليها تخَف لم
يحز كان إذ الوئام؛ إىل والعودة املتطرف موقفه عن بالعدول املرصي البطريرك يقنع أن

قوية. حجج إىل يرتكز ال نزاع بسبب بتصدع اإلمرباطورية وحدة تصاب أن نفسه يف
الكاثوليكي، البطريرك سلطة تحت االنفصاليني إلبقاء بالقوة اإلمرباطور استعان
اقرتح املتنازعني، الطرفني تريض بطريقة الخالف حل جاهًدا األثناء هذه يف حاول ولكنه
،Henotique «هينوتيك» «هينوتيك» باسم معروًفا حالٍّ “Zenon” «زينون» اإلمرباطور
رغم ولكن ،Ecthése «اكتيز» باسم معروف آخر حل إىل «هرقل» اإلمرباطور أشار ثم
يخالف ألنه األخري؛ للحل البابا إنكار ورغم األول، بالحل ضمنيٍّا اعرتاًفا األكلريوس اعرتاف
يقبل يعد لم ألنه الحلني؛ املرصي الشعب رفض شديدة، مخالفة الكاثوليكية العقيدة
يعد لم كما لفصمهما، كبرية جهوًدا بذل أن بعد اإلمرباطور وبني بينه العالقات إعادة
تتبعه. بأرسها املرصية األمة كانت بل ديوسقور، ركب يف بمفرده يسري األكلريوساملرصي
عهد عىل البالد وأقبلت كالسيدونيا، مجمع بعد مرص يف الداخيل السالم اضطرب
ورهبانه املرصي الشعب واعترب الكاثوليكي»، «الرعب األقباط أسماه االضطهاد، من جديد
للمسيح؛ عدوٍّا اإلسالمي، الفتح قبل هرقل اإلمرباطور عينه الذي Cyrus «قريس» البطريرك

القسطنطينية. عاهل اقرتحه الذي «اإلكتيز» حل قبول عىل الشعب يرغم أن أراد ألنه
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مرحلة ليقطعوا محاولة بأية كالسيدونيا، مجمع بعد يقوموا، لم األقباط أن غري
يحتل الدين كان هذا، غرضهم لبلوغ الكفاح يواصلوا ولم استقاللهم سبيل يف جديدة
عىل حصلوا لو أنهم راسًخا اعتقاًدا يعتقدون وكانوا الوطني، كيانهم يف عظيمة مكانة
شقة توسيع يحاولوا فلم السياسية، حريتهم خصائص زبدة لنالوا الديني استقاللهم
إياه ممارستهم لعدم للحكم أهًال يكونوا لم أنهم ذلك إىل يضاف حفروها، التي الخالف
سنواتعبوديتهم فإن البيزنطيني، أسيادهم مضايقات ملوا قد األقباط كان إذا ثم ذلك، قبل
فكانوا األجنبية، الوصاية من ما يوم يف التحرر عىل قدرتهم يف يتشككون جعلتهم الطويلة
الديني السالم توطيد منه يرجون عليهم السيادة يف تغيريًا إال أنفسهم قرارة يف يبغون ال
ملنارصة استعدادهم دائًما أظهروا وقد منهم، تُجبى التي الرضائب عبء تخفيف سيما وال

رغباتهم. لتنفيذ استعدادهم األعداء هؤالء أظهر لو القائمة، السلطة أعداء
ضد ثار الذي هرقل نائب Nicétas «نيكيتاس» مرص غزا عندما ،٦٠٩ سنة ففي
وجه عىل يعرفوا أن دون ملساعدته، املرصيني من كبري عدد تطوع ،Phocas «فوكاس»
كراهيتهم بدافع إال العمل بهذا يقوموا ولم الجديد، الحاكم من يجنونها قد منفعة أية الدقة

القائمة. للسلطة
فلم الشعب، نحو حكيمة سياسة يتبع أن أحرزه، الذي النرص بعد نيكيتاس، وأراد
ثالث الرضائب دفع تأجيل أخرى جهة من قرر كما جهة، من الديني النزاع يف يتدخل
بأرسها. البالد شمل السالم أن عىل املؤرخون وأجمع عظيم، فرح الشعب فعم سنوات،

النفوس، منها تشمئز فظائع فيها وارتكبوا املرصية البالد الفرس غزا ،٦١٩ سنة ويف
ولم وجودهم، من القبطي الشعب يقلق فلم التفاتًا، الدينية املسائل يعريوا لم أنهم إال
يستحق ومما سنوات، عرش البالد حكموا أن بعد لخروجهم، أسف بل عهدهم من يتذمر
أية يبد لم أنه كما البيزنطيني، ضد الفرس يساعد لم الشعب أن املقام هذا يف التنويه

أخرى. مرة الحكم إىل هؤالء عاد عندما مقاومة
استقالل بشبه إال الوطنية الناحية من يطمع لم املرصي الشعب إن القول؛ وخالصة
بن عمرو عليها سار التي السياسة وهي الرضائب، وخفض الدينية العقيدة حرية أساسه

فاتًحا. مرص دخل عندما العاص
قليلة، بسنوات اإلسالمي الفتح قبيل أراد الذي هرقل ترصف ساعده عمًرا إن نعم،
وجعله الشعب أغضب مما الكاثوليكية، البيزنطية الكنيسة حظرية إىل األقباط يعيد أن
انكسار يلهم حد إىل للمسيحية مخلًصا بقائه مع مساعدتهم إىل ويميل الغزاة، عىل يعطف
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يرىض الذي الواحدة، الطبيعة ملذهب وتأكيد امللحدين املسيحيني عقاب بأنه البيزنطيني
ولنسبح املسيح يسوع سيدنا «لنحمد النقيويس: حنا اليعقوبي األسقف كتب وقد هللا، عنه
ضالل من الساعة هذه حتى — املسيحيني — نحن حمانا ألنه وقت؛ كل يف القدوس اسمه
اإليضاح يف زيادة نفسه، املؤرخ ويبادر الخونة.»4 امللحدين انهزام ومن املرتدين الوثنيني
اعتناق إىل أرسعوا الذين هم كالسيدونيا، مذهب أصحاب املارقني املسيحيني بأن القول إىل

الواحدة.5 الطبيعة مذهب أصحاب ال اإلسالم،
مرص، يف البيزنطية السيادة مكان العربية السيادة توطيد إن قلنا إذا نغايل وال
بطريرك السوري، ميخائيل كتب ولقد األمل، من بارقة الرشق مسيحيي نفوس عىل أدخل
إسماعيل أبناء الجنوبية املناطق من استقدم االنتقام رب «إن يقول: أنطاكية، اليعقوبينييف
التي الكنائس ألن الخسائر بعض تكبدنا وإذا اليونانيني أيدي من بواسطتهم لينقذنا
قد أننا إال العرب)، دخول (بعد لهم بقيت كالسيدونيا مجمع ألنصار وأعطيت منَّا انتزعت
وحفيظتهم غضبهم ومن ورشورهم الرومان قسوة من بتحررنا بالقليل ليس خري أصابنا

بيننا.».6 الطمأنينة سادت أخرى جهة ومن جهة، من هذا علينا،
العاص، بن عمرو حكم تحت وقويت جديد من اليعقوبية الكنيسة بعثت وفعًال،
أو للمسيحية، سيعيد املسلمني نرص بأن الزمن، من فرتة األصليون، البالد سكان واعتقد

املاضية. سطوته الواحدة الطبيعة ملذهب — التعبري يف الدقة أردنا إن — باألحرى
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الثاني الفصل

العريب الفتح

منهم األقباط وموقف غزوتهم، وطابع األقباط، نحو العرب استعداد

والحديث، القرآن تعاليم من استلهمها القوانني من عدًدا الذمة ألهل املسلم املرشع استن
يحيدون هؤالء وكان الحكام، عىل نظرهم فرضوجهة دائًما يستطيعوا لم الفقهاء أن غري

ذلك. إىل ومصالحهم ظروفهم اضطرتهم كلما عنها
أثناء يف الذمة أهل إزاء اإلدارة وتردد والحقيقة، املبدأ بني الفروق وجود ولكن
الجديد؛ وسيده املقهور الشعب بني العالقات يف شك بال األثر بعض له كان الفتوحات،

واملسلمني. األقباط بني أي:
يكفينا ال واحد، شعب إىل ينتميان اللذين العنرصين هذين بني العالقات ولتوضيح
ذلك ذاتها؛ األحداث جو يف أنفسنا نضع أن يجب بل اإلسالمي، الفتح أصول إىل الرجوع
من ظهر ما نجهل كنا إن األقباط فعل رد أو العرب موقف نفهم أن نستطيع ال ألننا
نحو العرب اتخذها التي التدابري بني التمييز نستطيع ال ثم بطن، وما الطرفني نيات

العام. الطابع ذات التدابري وبني األقباط
نلقي أن بنا يجمل لذا واإلبهام، الغموض كثرية اإلسالمي الفتح من األوىل الفرتة إن
لها ولكن املوضوع عن غريبة وهلة ألول تبدو التي النقط موضحني عليها، الضوء بعض

واألقباط. املسلمني بني العالقات مجرى يف بينًا أثًرا



ومسلمون أقباط

األقباط نحو العرب استعداد (1)

األقباط عىل يعطف النبي (1-1)

مكانًا تحتل مرص فكانت كلٍّ وعىل النبي، وفاة قبل مقرًرا كان ملرص العرب فتح أن يبدو
الفرس ملك مرص، حاكم املقوقس، يشاطر ألم العسكري، اإلسالم توسع خطط يف مرموًقا
اإلسالم؟ إىل ليدعوه النبي أوفده الذي الرسول استقبال رشف بيزنطيا، وعاهل والنجايش
ويف ملحوًظا، عطًفا لألقباط يكن كان فإنه قط، مرص يُزر لم النبي أن من الرغم وعىل
عدوكم»،1 قتال عىل األعوان نعم ستجدونهم فإنكم خريًا، بالقبط «استوصوا الحديث:
بطابع املطبوعة األحاديث هذه ذكر يف يتنافسون املسلمني والُكتاب املؤرخني جميع إن
ستظهرون فإنكم مرص، قبط يف هللا، «هللا، وفاته: عند وصيته ومنها البليغ، العطف
فإنهم مرص «قبط أيًضا: له حديث ومن هللا»، سبيل يف وأعوانًا عدة لكم ويكونون عليهم
يكونون «كيف ُسئل: وملا دينكم»، عىل وأعوانكم عدوكم عىل أعوانكم وهم وأصهار أخوال
وقال للعبادة»، وتتفرغون الدنيا أعمال «يكفونكم قال: هللا» رسول يا ديننا عىل أعوانًا

الجزية».2 عنه وضعت إال قبطيٍّا تركت ما إبراهيم، بقي «لو أيًضا: النبي
غزوه، يف ويفكر يعرفه ال شعب عن الدقة بهذه النبي يقوله كالًما أن نخفي وال
اإلسالمية الدعوة صاحب بأن الجزم نستطيع أننا غري واالستغراب، الدهشة إىل ملدعاة
تأثري القبطية ملارية كان هل اآلن: ونتساءل األصليني، مرص لسكان خري كل يضمر كان
وهل البيزنطيني؟ لحكامهم األقباط بعداء علًما النبي أحيط هل النبي؟ شعور عىل حسن
هذا صدقنا لو املسلم؟ الفاتح مع التعاون إىل األقباط ميل العداوة هذه من استنتج
كون مع املقوقس، إىل النبي أرسلها التي الرسالة مغزى نفرس أن الستطعنا التأويل

بيزنطيا. لعاهل مرءوًسا املقوقس
لزاًما فكان العرب، جزيرة عن بعيدة الجغرافية الوجهة من مرص كانت ، كلٍّ وعىل
أقدامهم عىل يقطعوا أن األحمر، البحر الجتياز بحريٍّا أسطوًال يملكون ال وهم العرب، عىل
اهتم ظافًرا، مكة ودخل قريش عىل النبي انترص ملا ثم مرص، لغزو ولبنان أرايضسوريا
جديدة، أراٍض عىل سلطانه بسط يف جديٍّا يفكر ولم وإدارتها، العرب جزيرة بتوحيد أوًال
العربية القبائل وحدة تدعيم يف حكمه سني معظم بكر أبو خليفته بعده من رصف وقد
إظهار عىل بقدرتهم فعًال العرب يشعر ولم الثائرة، القبائل بني املقاومة أوكار وتطهري

الخطاب. بن عمر خالفة يف إال الجزيرة خارج الحربي نشاطهم
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لفتحمرص سياسيٍّا مربًرا يجدون ال العرب (2-1)

أن بعضهم وحاول مرص، فتح إىل العرب دعت التي األسباب عن الُكتَّاب من كثري تساءل
ال الفتوحات، لهذه سيايس مربر إىل الوصول الصعب من أنه غري املسألة، لهذه حالٍّ يجد

املضمار. هذا يف البحث مشقة أنفسهم عىل روا وفَّ املسلمني املؤرخني وأن سيما
بينهم وقعت التي الحروب ألن الراحة؛ ينشدون كانوا والروم الفرس أن والواقع
األطراف، املرتامية العربية الفيايف تسكن التي القبائل من خيفة يتوجسوا لم ثم أنهكتهم،
إىل النبي أرسلهما قد التي بالرسالتني اهتموا الذين العرب املؤرخني آثار اقتفينا وإذا
بيزنطيا عاهل أن عىل متفقني وجدناهم بيزنطيا، وإمرباطورية الفرس إمرباطورية عاهيل
الرسالة، عالنية مزق الفرس ملك أن كما إليه، َهت ُوجِّ التي الدعوة عىل بالرد قط يُباِل لم

العربي. للجنس احتقاره معلنًا
أغراضدفاعية، عىل ترتكز لم العربية الفتوحات أن عىل الربهان لنقيم كله هذا نقول
اعتادت التي العربية، القبائل اإلسالم د وحَّ لقد الفتوحات، أسباب عن الكشف أسهل وما
فلما االقتصادية، أحوالها لسوء والنهب السلب اعتادت كما بعضها، عىل اإلغارات شن
الجزيرة سكان بحث املألوف، العداء محل اإلسالم نرشها التي اإلخاء روح بينها حلت
حفزتهم وقد — املسلمون يرتدد فلم منها، لريتزقوا جدبًا أقل أرض عن الحال بطبيعة
لم أقول — العداء لهم تضمر اإلسالم تعتنق ال التي الشعوب بأن واقتناعهم إيمانهم قوة
بقاعهم والوثنيني املرشكني من لينتزعوا بالدهم حدود عرب الخروج إىل املسلمون يرتدد

الغنية.
اإلسالم ظهور قبل بأن التاريخ ويحدثنا عدائي، عمل كل تربر الحاجة إن قيل:
الفراعنة، عهد يف مرص فغزوا القوت؛ عن بحثًا عدائية بأعمال العرب قام بعيد، بعهد
حدوث يتفق ولم الحبشة، دخول إىل توصلوا كما «آشور» يف الزمن من فرتة واستقروا
العاِلم حّزين، سليمان الدكتور ويقول جديدة، رسالة أو ديانة ظهور مع الغزوات هذه
عن بدوره ودافع الجوية، واألحوال املتكررة الغزوات هذه بني عالقة توجد إنه الجغرايف:
الشمالية العرب بالد مناخ أن يثبت ما يوجد إنه أيًضا: ويقول الجوية، التغيريات نظرية
امليالد، بعد الثالث والقرن امليالد قبل عرش الثاني القرن بني الواقعة الفرتة يف والجنوبية
الثالث، القرن من ابتداء تخف بدأت األمطار وأن اليوم، عليه هو مما رطوبة أشد كان
ولكنه الذروة، إىل الجفاف وصل حيث السادس، القرن بداية إىل تدريجيٍّا تناقصت ثم
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الجزيرة، مناخ جفاف إىل العرب توسع تعليل فيه املبالغ من إنه قائًال: باإلضافة يبادر
التوسع.3 هذا يف أثر قد الجفاف هذا يكون أن بد فال كلٍّ ومع

فحسب دينية تكن لم اإلسالمي الفتح أسباب (3-1)

الذين املسلمني، املبرشين بمظهر األولني العرب الغزاة تصوير إىل املفكرين بعض يميل
بأرسه. العالم فتح إىل إيمانهم دفعهم

ال ولكنا الجديد، الدين معتنقي بني الكبري عامله الديني للحماس أن شك وال
لنا ويقول الفتوحات، لهذه الرئييس السبب كانت التبشري يف الرغبة بأن الجزم نستطيع
يف يخطب وقف املسلمني، عىل بالخالفة الخطاب بن عمر بويع عندما إنه خلدون: ابن
عىل إال بدار لكم ليس الحجاز «إن قائًال: العراق فتح عىل الصادقني املؤمنني حاثٍّا الجمع
األرض يف سريوا موعد، عن املهاجرون القراء أين بذلك، إال أهله عليه يقوى وال النجعة،

يورثكموها.».4 أن الكتاب يف هللا وعدكم التي
رأينا فقد الخارجي، بالعالم اتصالهم بعد شامًال تغيريًا العرب قواد سياسة تغريت
دون الوثنيني الفرس عىل هرقل املسيحي اإلمرباطور انترص ملا عالنية نفسه يهنئ النبي
رأيناه وقد اإلسالمي، الدين عىل سيئة نتائج من االنتصارات هذه تجره قد بما يبايل أن
مئة ثالث رأس عىل وهو قرييش ألف ينازل للهجرة الثانية السنة يف بدر موقعة يف أيًضا
وكانت حسابه، قدم لكل يحسبون خلفاءه جعلت الحكم مسئولية ولكن فقط، محارب

العاطفية. االعتبارات محل حلت قد السياسية االعتبارات
الديني، العامل شأن من فعًال قللت وغربًا رشًقا العربية اإلمرباطورية رقعة اتساع إن
والجرأة الحماس مع تتناىف حكيمة سياسة ينتهج أن الخطاب بن عمر الخليفة فاضطر
كتبه مما حال كل عىل فهمناه ما هذا الجديد، الدين اعتنق من أول بها اتصف التي
العرب الزعماء قرره حربي عمل كأنه مرص فتح لنا وصفوا فقد املسلمون، املؤرخون
منه انتزعت بل بسهولة تعَط لم عمر موافقة أن يؤكدون أيًضا وهم طويل، تردد بعد
بأنها ا محتجٍّ التفاصيل هذه حقيقة عىل املعارصين الُكتَّاب أحد اعرتض وقد انتزاًعا،
الفرس بالد أخضع الذي عمر أن يعقل «ال يقول: فهو املشهورة، الخليفة لطباع مخالفة
ثم والجهاد، الغزو إىل باملسري للجند يأذن األرض، ملوك أعظم جيوشه من وفرَّ والروم،
وطمع الجند عزيمة يف الوهن من ذلك عىل يرتتب ما يعلم وهو السري ويوقف يرتاجع

العدو.».5
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خاطر طيب عن يخوض أن يستطع لم وتبرصه، بحكمته اشتهر الذي عمر، ولكن
يجهلون كانوا مرص؟ عن شيئًا يعرفون العرب كان هل الوطيس، حامية حرب غمار
سلكوا فقد الجغرافية، الخرائط يملكون ال كانوا وملا البالد، بتلك يتعلق ما كل غالبًا
رحالته أثناء يف العاص بن عمرو عليه تعرف والذي غريهم، اتخذه الذي الغزوات طريق
الفيوم، منطقة تماًما تجهل كانت العربية القوات إن املؤرخون: لنا يقل ألم مرص، إىل
النقيويس حنا يذهب ألم هدى؟ غري عىل اتبعوه دليل هو طريقها عن لهم كشف الذي وإن

مرص؟6 مدينة يعرفون يكونوا لم املسلمني بأن اإلثبات جد إىل
الواقع يف كان عمًرا ألن طويًال؛ وقتًا مرص فتح لتأخر عمرو، إلحاح لوال أنه ونعتقد
العاص، بن عمرو كان منترصين، ظافرين ودخولها فتحها عىل العرب حرض من أول
الحقيقة عىل جماًال األسطورة أضفت وقد مرص،7 مع بالتجارة يقوم الجاهلية، عرص يف
إىل سريه يستأنف جعلته فلسطني يف صدفة له حدثت التي املقابالت إحدى أن فادعت
يف تتلخص تقليدية بلعبة أثناءها يف املدعوون قام حفلة فيها شاهد حيث اإلسكندرية؛
الكرة سقطت ولقد القادم، مرص حاكم يعترب عليه تقع فمن الحارضين، عىل كرة إلقاء
شعب صفوة وكانوا الالعبني، عجب الحادث هذا فأثار متفرًجا، حرض الذي عمرو عىل

اإلسكندرية.
روح الحظ ولعله املتكررة، أسفاره أثناء يف البالد أحوال شك دون عمرو درس
يف املتفشية الفوىض وملس البيزنطيني، لحكامهم األهايل يضمرها كان التي الكراهية
الخريات وكثرة الرتبة خصب وبهره البالد، عن الدفاع بها املناط القوات وضعف اإلدارة
«إن بقوله: البالد هذه عمر للخليفة املناسب، الوقت يف يصف، فراح يراها، كان التي
القتال عن وأعجزها أمواًال األرض أكثر وهي لهم، وعونًا للمسلمني قوة كانت فتحها

والحرب.».8
امليض يف فاستأذنه بعمر عمرو خال العربي، للحكم فلسطني أرض خضعت وملا
أمري فكره أمواًال، وأكثر منعة يشء أقل وهي وبطرقها، بها عالم «إني قائًال: مرص إىل
قاله ما هذا أمرها.»9 يهون عمرو وجعل الروم، جموع من فيها من عىل اإلقدام املؤمنني
يزل «ولم عمرو، طلب بدء ذي بادئ رفض عمر أن ذلك من ونستنتج حرفيٍّا، الكندي
ركن حتى فتحها عليه ويهون بحالها ويخربه الخطاب بن عمر عند أمرها يعظم عمرو
وخمس آالف ثالثة بل ويقال: عكا، من كلهم رجل آالف أربعة عىل له فعقد عمر، لذلك

مئة.».10
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مسريك.»11 يف هللا مستجري وأنا «رس هذا: عمر كالم الحكم ابن أيًضا لنا وينقل
قام الليل خيم فلما لألمر، الرضوخ يف واحدة لحظة يتواَن لم عمًرا أن ذلك إىل ويضيف
بن عثمان إن أيًضا:12 الحكم عبد ابن لنا ويقول أحد، به يشعر أن مرصدون إىل بجيشه
عثمان إن ويقال: مرص، نحو عمرو بزحف عمر فأخربه عمر، عند ذلك بعد دخل عفان
لإلمارة، وحب إقدام وفيه ملجرؤ عمرو إن املؤمنني، أمري «يا قائًال: الخرب هذا عىل َب عقَّ
يدري ال فرصة رجاء للهلكة املسلمني فيعرِّض جماعة، وال ثقة غري يف يخرج أن فأخىش
فكتب عثمان، قال مما إشفاًقا عمرو إىل كتابه عىل الخطاب بن عمر فندم ال.»، أم تكون
دخلت، كنت وإن موضعك، إىل فارجع مرص، تدخل أن قبل كتابي أدركك «إن إليه:

لوجهك.».13 فامِض
من تلقاها التي الرسالة عمرو تسلم كيف العرب مؤرخي من األعظم السواد وذكر
تكون أن من خوًفا مرص أرض بقدميه وطأ أن بعد إال يفضها لم عمًرا إن وقالوا: عمر،

بالزحف. األمر إلغاء متضمنة الرسالة
بالعالم احتكوا عندما العرب أن عىل تدل فهي صحيحة، الوقائع هذه كانت إن
العسكرية وغاياتهم الدينية مبادئهم بني التوفيق عىل يعملون أخذوا الخارجي
وسوف له، نتيجة أصبحت بل للفتح، سببًا تعد لم الجهاد حروب وأن واالقتصادية،
بجانب املادي النفع إىل يهدفون كانوا الحكام أن العربية، اإلدارة عن التحدث عند نرى،

اإلسالم. اعتناق عىل املغلوبة الشعوب حض

العرب عند العنرصي التفوق (4-1)

مرص، فتح أعقبت التي الحوادث مغزى لنفهم توضيحها بنا يجدر ثالثة نقطة وهناك
عرب كان املغلوبة، للشعوب بالنسبة العنرصي بتفوقهم العرب شعور هي النقطة وهذه
قبائلهم، إىل االنتساب من األجانب يمنعون وكانوا ألصلهم، التعصب شديدي الجزيرة
أبي وبأسانيد القوية بالحجج دعمها له، دراسة يف Poliak «بولياك» املسترشق ويقول
كافيني يكونا لم العربية باللغة والتفوه العرب جزيرة شبه يف اإلقامة «إن الفقيه: يوسف
إىل ترجع هجرتهم كانت لو حتى املهاجرين، من كانوا إذا عربًا فيها القاطنني العتبار
أجنبي، بلد يف إقامته بعد جنسيته يفقد لم ناحية، من األصيل، العربي أن كما قرون، عدة
لم «عربي» كلمة «إن ذلك: بعد املسترشق ويقول قرون.»،14 عدة إقامته طالت لو حتى
يجهلون كانوا العرب ألن ذلك اآلن؛ عليها منصوص هو كما الوطني املعنى بها يُراد يكن
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العباسية،15 الثورة قبل عاش الذي املسلم وكان الجنسية، فقدان هو وما التجنس هو ما
تقيدهم ما بقدر االمتيازات بعض ألعضائها تضمن متوارثة اجتماعية قبيلة العرب يعترب
جزيرة (أي: الواحد املوطن كان بل لوحدتها، سببًا األصل يكن ولم واجبات، من به

الثورة.». هذه سبب العرب)
زمام عىل العباسيون قبض حتى املبدأ بهذا متمسكني الجزيرة شبه عرب وبقي
واملسيحيني، املوايل، من اإلسالم معتنقي أن Janot «جانو» األب الكاتب ويالحظ الحكم،
العربي املجتمع يدخلون ال كانوا عربي، أصل من ينحدروا لم الذين والسامرين واليهود،
إحدى من انتسابهم يلتمسوا أن عليهم كان بل إسالمهم، بمجرد كليٍّا دخوًال اإلسالمي
إال يُعتربون يكونوا لم ذلك ومع االنتساب، ثمن غالبًا يدفعون وكانوا العربية، القبائل

الثانية.16 الدرجة من مسلمني
من األوىل السنوات يف اإلسالم اعتنقت التي املغلوبة الشعوب أن ذلك من ونستنتج
مركز يف وضعوهم ولكنهم واألخوة، الفرح بعاطفة العرب يستقبلهم لم اإلسالمية، الدعوة
املسلمني مركز وضاعة بني قارنا لو أيًضا الدهشة وتأخذنا إليهم، بالنسبة وضيع أدبي
القبائل املسلمني بها يخص كان التي املمتازة املعاملة وبني عربي، أصل إىل املنتسيبن غري
استمراًرا املعاملة هذه وكانت اإلسالم، ظهور بعد مسيحية ظلت التي األصلية العربية
الصدد: هذا يف «المنس» األب ويالحظ الجاهلية، عرص إىل ترجع واقعية لحالة منطقيٍّا
… ملعتقداتهم الدعاية سبيل يف عالنية يعملون كانوا املدينة يف السوريني التجار «أن
نقابة أن أبًدا يسمع ولم … املسيحية األوساط عىل بحرية يرتدد وهو محمد يرى وكان
يف الدينية دعايتهم ومن بينهم الرهبان وجود من خيفة أوجست القريشيني التجار
املسيحيني القريشيني من القليل العدد وظل مدينتهم، من بالقرب األسواق إقامة أثناء
أسد بني قبيلة أن ذلك عىل والدليل وبراعتهم، مولدهم لهم يؤهله الذي باملركز يتمتعون
الكعبة، بجوار مساكنها ظلت قد — املسيحية عىل عطفها خاص بوجه أظهرت التي —
يف أو املدينة من املتطرفة األحياء إىل األصليني» غري العرب «أي: األجانب انتقل بينما

الضواحي.».17
فأثار املسيحية، القبائل إليه يضم أن أراد العرب، جزيرة شبه عىل النبي سيطر وملا
بينما العربية جنسيتهم يف يطعن أن أحد يستطع لم العرب؛ املسيحيني مشكلة عفًوا
املسلمون يعاملها أن كلية ورفضت وعزتها، بمنزلتها تحتفظ أن عىل القبائل تلك صممت

التالية. الدرجة من العرب معاملة
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وكان معه، ميثاق إبرام إىل يدعوهم نجران مسيحيي إىل كتب من أول النبي وكان
للحصول النبي ليفاوض وفًدا نجران قبيلة فأرسلت الهجرة، من العارشة السنة يف ذلك

الثمن. كان مهما عقيدتها عن تتنازل لن القبيلة أن وإلفهامه الرشوط أحسن عىل
وأخذ النبي، كان حيث املسجد؛ دخل وصوله وبمجرد مكة، إىل الوفد ذهب وقد
لهذا املسلمون فاغتاظ القبلة، عكس متجهني … املسيحية الطريقة عىل يصلون األعضاء
إىل توجهوا الصالة من انتهوا وعندما وشأنهم، يرتكوهم بأن أمرهم محمًدا ولكن املسلك
غالية حلل يف وارفون بأنهم ا محتجٍّ يجيبهم أن ورفض ظهره لهم أدار ولكنه النبي،

الثمن.
النقاش، احتد وملا اإلسالم، اعتناق إىل دعاهم الذي النبي قابلوا الثاني، اليوم ويف
منح أساس عىل معاهدة إبرام عليه عرض الوفد أن غري صربه، عيل أن بعد رصفهم

املادية. الفوائد بعض اإلسالمية الدعوة صاحب
عىل وافقت نجران قبيلة ولكن العرب، هؤالء عىل الجزية يفرض أن أحد يجرؤ ولم
املسلمون حرص ذلك ومع املغلوبة، الشعوب عىل بعد فيما ُفرضت التي الرشوط، بعض
فلم املسيحيني، مواطنيهم عواطف جرح عدم عىل امليثاق، تحرير عند الحرص، أشد

األمثلة: بعض ولدينا التنفيذ، قوة االتفاق لهذا يعطوا

حق لها ترك الواقع يف ولكنه القبيلة، وعبيد أمالك يف يترصف أن للنبي كان (١)
حلة. ألف قدرها سنوية رضيبة دفع مقابل استثمارها

الجند يذكر «ال النبي مبعوثي يستضيفوا أن املسيحيني نجران أهل عىل وكان (٢)
فوق رسل تحبس وال ذلك، دون فما يوًما عرشين بني ما ملدة وذلك التحقيق» بوجه

شهر.
حصانًا. وثالثني جمًال ثالثني يقرضوا أن عليهم كان اليمن، يف الحرب نشبت وإذا (٣)

الربا. مزاولة عن يكفوا أن أيًضا عليهم وكان (٤)
كانت مهما وذلك دينهم ترك عىل القبيلة رجال يُكره أن أحد يستطيع وال (٥)

الظروف.18

منهم وطلبوا تغلب، بني قبيلة مسيحيي عىل الجزية فرض يف أحد يفكر لم وكذلك
الرضيبة تشمل أن عىل الزكاة، من املسلمون يدفعه كان ما ضعف يدفعوا أن فقط
كانوا زكاة، أنه عىل العرب هؤالء عىل املسلمون فرضه ما أن ذلك من ويستنتج نساءهم،

جزية.19 أنه عىل املغلوبة البالد مسيحيي عىل يفرضونه
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طويلة مدة نعموا العرب املسيحيني إن نقول: الرشوط، تلك جانبًا تركنا وإذا
انخرط ذلك ومثال اإلسالم، اعتنقت التي األخرى الشعوب عىل العرب أنكرها بامتيازات
وزحفت الفرس بالد غزت التي الفرق ضمن وقاتلوا الجيش، سلك يف العرب املسيحيون
الجيش صفوف يف الحال يف يقبلوا لم اإلسالم اعتنقوا الذين األقباط أن حني يف مرص، عىل
انتصار حالة يف أنه يعني وهذا املشاة، فرق يف أُدخلوا بعد، فيما قبلوا وعندما العربي،
نقول: وأخريًا الغنائم،20 يف الفرسان نصيب نصف يف إال الحق لهم يكن لم الجيش،
بالًغا، ذكًرا كان إن باملوت، مخالفه يعاقب واجبًا فرًضا كان الوثنيني العرب إسالم إن
البقاء استطاعتهم يف فكان املسيحيون، العرب أما امرأة، أو صبيٍّا كان إن وبالعبودية،

إسالمهم.21 سبيل يف جهدها تبذل كانت السلطات أن غري دينهم، عىل
شبه يف اإلسالمية الجماعات بني املسيحية العنارص وجود استمرار أن ننكر وال
أال يف رغبته عن عربَّ وفاته، قبل النبي، إن ويقال: فيه، مرغوب غري أصبح العرب جزيرة
وفًدا الحال يف فأرسلوا النبأ، لهذا نجران مسيحيو قلق وقد دينان، العرب بالد يف يكون

قائًما. يزل لم النبي مع أبرموه الذي االتفاق أن لهم أكد الخليفة ولكن بكر، أبي إىل
يناصبهم وبدأ املسيحيني العرب نحو أخرى سياسة اتبع فقد الخطاب، بن عمر أما
عليهم يفرض أن وأراد تغلب بني ذلك بعد وهاجم الربا،22 يزاولون أنهم بحجة العداء
قصد األثناء هذا ويف العراق، إىل ولجئوا العرب بالد غادروا أن إال منهم كان فما الجزية،
املسيحيني إزاء سياسته عليه وعاب النعمان، بن زرعة بن النعمان يدعى شخص الخليفة
قوم وهم الجزية من نائفون العرب من قوم فإنهم تغلب، بني يف هللا «أنشدك قائًال:
يف أرسل الكالم، هذا عمر سمع وملا بهم.»،23 عليك عدوك يغن فال نكايتهم، شديدة
الصدقة عليهم أن وعىل دينهم عىل يكرهوه وأال صبيٍّا «يصبغوا أال عليهم واشرتط طلبهم

مضاعفة.».
مما به، يبالوا لم أنهم والواقع الرشط، بهذا رضوا القبيلة أفراد كان إذا نعلم وال
يل ليكونن تغلب لبني تفرغت «ألن التايل: الترصيح يرصح أن طالب أبي بن عيل دعا
حني الذمة منهم وبرئت العهد نقضوا فقد ذريتهم وألسبني مقاتلتهم ألقتلن رأي، فيهم

أوالدهم.».24 نرصوا
املسيحية، ديانتهم عىل بعضمواطنيهم لبقاء أسفهم مع املسلمني العرب فإن وهكذا
شيئًا يتالىش أخذ املتناقض املوقف هذا أن غري سوء، بأدنى يمسوهم أن يحاولوا لم
إخالص الغزاة العرب اعترب أهمية، وتزداد تتواىل املسلمني انتصارات أخذت وملا فشيئًا،
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أكثر ووعد طالب أبي بن عيل هدد لقد لهم، تحدٍّ بمثابة املسيحية للعقيدة إخوانهم بعض
األمويني أن إال التنفيذ، موضع ووعيده تهديداته يضع أن يستطع لم ولكنه مرة، من
أقباط يمنع أن يف جديٍّا فكر معاوية أن الغريب ومن تنفيذه، عن عيلُّ عجز ما حققوا
قد الحنيف الدين إىل واحدة دفعة انتقالهم أن بدعوى اإلسالمي الدين اعتناق من مرص
سنوات بضع بعد ولكن الجزية، إيراد سيخفض ألنه جسيمة؛ خسائر الدولة خزانة يكبد
أن بعد الطائيني،25 قائد محمد، «أراد — امللك عبد بن الوليد الخليفة عهد يف أي: —
العرب يعتنق أن القائد هذا أراد تقتيًال، أهلها وأشبع فساًدا النهرين بني ما بالد يف عاث
إليه وطلب «معاذ» واسمه التغلبيني رئيس بإحضار فأمر اإلسالمية، الديانة املسيحيون
حفرة يف بإلقائه القائد فأمر له، القائد تملق من بالرغم معاذ فأبى دينه، عن يرتد أن

دفنه.».26 ومنع قتله ثم بالوحل، مليئة
أما وقتئذ، العرب عند الدينية الدعاية من العنيف اللون هذا أبًدا نجد لم أننا إال
كان الذي الجنيس بالتفوق الشعور إىل فريجع واملسيحيني، العرب إزاء الشاذ موقفهم
هذا تثبت السوري ميخائيل تاريخ من اقتبسناها التي التالية والفقرة العرب، عند سائًدا
كونك مع للصليب، عبادتك «إن التغلبي»: هللا «سمع للراهب الوليد «قال ونصها: القول،

منك.».27 يخجلون تجعلهم عربية، لقبيلة رئيًسا

رائًعا؟ العرب انتصار كان هل (2)

التي الحربية األعمال نجرد أن اإلسالمي، الفتح من األقباط موقف نحدد أن قبل نريد،
إليها. أُسندت التي املبالغات من عمرو بها قام

يف سهلة حربية عملية أنه عىل ملرص العرب فتح واملسترشقون املؤرخون لنا صور
من أليس ولكن القتال، عىل تدريب أحسن مدربة عديدة، فرق عنها تدفع منيعة، بالد
قد املعجزات»؟28 من «معجزة أنه أو فائقة» برسعة «تحقق الفتح هذا إن يقال: أن املبالغ
االنتصارات يصفون عندما املتدفق الحماس هذا العرب املؤرخني عند نجد أن عبثًا نحاول

مرص. يف اإلسالمية
وال بهم، حاقت التي الصعاب من يقللوا أن يحاولوا لم األحداث، هذه دونوا وملا
أو بال، ذات غري كانت لهم األعداء مقاومة أن أبًدا يدعوا ولم الباهظة،29 بالخسائر
مع االتفاقات عقد إىل يبادرون كانوا السكان أن أو خاطًفا، كان جيوشهم زحف أن
ولكنهم العددية، أعدائهم قوة ذكر يف املبالغة إىل ا حقٍّ يميلون كانوا إنهم نعم الفاتح،
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عىل البيزنطية اإلمرباطورية حالة يجهلون كانوا ألنهم نية؛ بحسن ذلك يفعلون كانوا
بجيوشهم، أحاقت التي النكبة متكتمني ظلوا فقد البيزنطيون، املؤرخون أما حقيقتها،

التقريب. وجه عىل الفريقني حالة نوضح أن اليوم نستطيع أننا إال

العاص بن وعمرو املقدوني اإلسكندر بني مقارنة (1-2)

املجاورة الدول انتهزت وقد غزوها، يريد من لكل ومغرية سهلة فريسة النيل وادي
الليبيون ثم الهكسوس، فغزاه الوادي، هذا الجتياح املركزية السلطة ضعف فرصة مراًرا

والفرس. واآلشوريون فاألحباش
الرواية وخالصة نجاًحا، الغزوات هذه أكثر شك بدون كانت اإلسكندر غزوة أن غري
مدينة إىل منها وتقدم وغزة صور مدينتي فتح أن بعد الفرما إىل وصل اإلسكندر أن
األهلون لذلك ففرح الفرس، وطرد واحد، بسهم يقذف أن دون العاصمة»، «أي: منف
وتوجه الجديد، للغازي حماستهم وأظهروا الطغاة، هؤالء نري تحت يرزحون كانوا الذين
البحر ساحل عىل سار ثم اإلسكندرية، مدينة وأسس الشمال نحو ذلك بعد اإلسكندر
أن قبل سيوة واحة يف نهائيٍّا وتوغل مطروح، مرىس مرفأ بلغ حتى املتوسط األبيض

وينظمها. مرص يفتح أن سنة، من أقل يف اإلسكندر، استطاع وقد منف، إىل يعود
كما يعلم، العاص بن عمرو كان كبري، حد إىل املقدوني الفتح العربي الفتح ويشبه
البالد أن أيًضا يعلم وكان جدد، حكام يف يرغب الشعب أن اإلسكندر، بذلك يعلم كان
أن ريض لذلك بسهولة، يقتحمها أن استطاعته يف وأن املتينة، الدفاع وسائل من خالية
أنه غري ترصفه، تحت عمر الخليفة وضعهم جندي، ٤٠٠٠ أو ٣٥٠٠ ومعه بفتحها يقوم
النجدات من الرغم وعىل تحصينات، حرب غمار لخوص مستعًدا يكن لم عمًرا أن يبدو
دام قتال بعد إال املقاومة عىل يقِض لم العرب، بالد من مرتني إليه الخليفة أرسلها التي
يتصوره كما عسكرية نزهة يكن لم العربي الغزو أن يظهر ذلك، وفوق سنوات، ثالث
«إن يقول: فيما كثري ابن لنا ويقول عالية، املقاتلني بني املعنوية الروح تكن ولم البعض،
فجعل الزحف، من يفر املسلمني من كثريًا جعل باملقوقس، التقى ملا العاص، بن عمرو
حجارة من نخلق لم إنا اليمن: أهل من رجل له فقال الثبات، عىل ويحثهم يأمرهم عمرو
أمري إذًا «فأنت الرجل: له فقال كلب.»، أنت فإنما «اسكت، عمرو: له فقال حديد.»، وال

الكالب.».30
يف حق عىل كان عمًرا أن رأينا مرص، إىل أُرسلت التي القوات أهمية درسنا وإذا

املرصية.31 الجبهة يف الحربية العمليات سري بطء من شكواه
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العربي الجيش (2-2)

مرص بفتح قامت التي العربية الفرق بعدد يختص فيما عليها تحصلنا التي البيانات إن
اآلن. إىل مؤرخ عليها يعرتض لم ولكن الدقة، تعوزها

الخليفة وضعهم محارب، آالف أربعة من األمر أول مكونة العربية الفرق كانت
التي باملهمة للقيام كفايتها عدم ظهر أن لبث ما ولكن العاص، بن عمرو إمرة تحت
املدد الخليفة إىل العاص بن عمرو طلب بابليون، قلعة حصار أثناء ففي إليها، أُسندت
فبلغ العوام، بن الزبري بقيادة دفعتني عىل مقاتل آالف ثمانية عمر له أرسل وقد مرتني،
التي املصادر بعض وتقول مقاتل، ألف عرش اثني قيادته تحت الذين املقاتلني عدد

جندي.32 ١٥٥٠٠ بلغ القوات عدد أن الكندي عليها اعتمد
هذه كانت إذ وشجاعتهم؛ املحاربني هؤالء قيمة يف يشك أن يستطيع أحد من وما
فرسانًا كانوا البيزنطية، للقوات املعنوية الروح أضعفت التي األسباب أهم من الصفات
إال البالء أحسن يبلون يكونوا لم ذلك مع ولكنهم السالح، استخدام يجيدون جسورين
ملدد أمامها وقفوا املحصنة، األسوار اعرتضتهم فإذا أمامهم، املنبسطة القتال ساحات يف

الظروف. حسب قصرية أو طويلة
بابليون حصن وصمد تقريبًا، شهًرا الفرما أمام القتال إىل مثًال اضطروا فقد

شهًرا. عرش أربعة تقاوم اإلسكندرية وظلت أشهر، سبعة أمامهم
أنهم إال صناعة، الحرب من يتخذوا فلم والزبري، عمرو سيما وال الحملة، قواد أما

الحيلة. سعة تنقصهم ولم سوريا يف القتال أساليب عىل تدربوا

البيزنطي الجيش (3-2)

ماسبريو جان لنا يقدم أن قبل البيزنطي الجيش نظام عن الكثري اليشء نعرف نكن لم
بتلر»34 «ألفرد املسترشق فإن وبالفعل، البيزنطية»،33 ملرص العسكري «النظام عن كتابه
يضم الذي مؤلفه يف — سنوات بعرش ماسبريو جان كتاب ظهور قبل — يؤكد كان
يوجد يكن «لم مرص العرب فيه غزا الذي العرص يف أن الجيش، هذا عن كثرية معلومات
يف استطاعتهم يف كان األقباط أن يدعى أن الخطأ من وأنه القتال، ساحة يف واحد قبطي

العرب.». يفاوضوا أو يقاتلوا أو يجتمعوا أن الوقت ذلك
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معلومات الربدي، ألوراق دراسته بفضل لنا، يقدم أن ماسبريو جان استطاع وقد
الجيش بحالة يختص فيما الصحيح املرجع هو مؤلفه فإن والدقة، األهمية غاية يف

البيزنطي.
عىل بمرص البيزنطي الجيش تنظيم Justinien «جوستنيان» اإلمرباطور أعاد
الثورة بإعالن االحتالل جيش قائد يقوم أن من خوًفا املوحدة، القيادة إلغاء أساس
الرومان عليها حافظ التي اإلدارية البالد وحدة حطم وكذلك املركزية، الحكومة عىل
Duchee «دوقيات» خمس مرص، Diocése أبروشية من بدًال وأنشأ حكمهم، أيام طوال
مسئولني ويكونون رأًسا اإلمرباطور يعينهم Ducs «دوقات» أو محافظني خمسة يحكمها
مكانهم حل أن لبث ما ثم األجانب، من البداية يف املحافظون هؤالء وكان مبارشة، أمامه

والعسكرية. املدنية السلطتني بني يجمعون املحافظون وكان الوطنيون،
املدنيون، يرأسه كان الذي الجيش هذا إىل وكلت التي املهمة جليٍّا ذلك من ويتبني
دخل عندما تقصري أيما ذلك قرصيف أنه إال أرايضمرص، عن بالدفاع مكلًفا كان إنه نعم

قليل. بزمن اإلسالمي الفتح قبل أي: ٦١٩؛ عام مرص الفرس
اللصوص أيدي عىل كالرضب بوليسية، بأعمال مرهًقا كان الجيش أن ذلك وسبب
يف اإلمرباطورية لصالح والتدخل الرضائب، محصيل ومساعدة األمن عىل واملحافظة
عليه يُطلق كان ما وأن للقتال، يتفرغ الكلمة بمعنى جيش يوجد فلم املذهبية، الخالفات
بل عسكري، قائد وال موحدة، قيادة لها ليس بوليسية قوة إال يكن لم االسم هذا خطأ

مماثلة. بسلطات يتمتعون مدنيني رؤساء خمسة عىل موزعة كانت
العدد هذا وإن رجل، ألف ٢٣ من يتألف كان الجيش هذا إن ماسبريو: ويقول
ألف عرش الخمسة أو ألف عرش االثني لصد — الكايف من أكثر — قل أو كافيًا كان
ولكن تحصينات، وراء يحتمي كان أنه سيما وال عمرو، إمرة تحت ُوضعوا الذين مقاتل
كبرية، بقوات العدو عىل يهجمون وكانوا مركزة قيادة تحت كلهم العرب كان بينما
كان بينما وهكذا، التعاون، عىل مبنية للدفاع خطة وضع يف قط البيزنطيون يفكر لم
املحارصين، لنجدة واحد محافظ يأِت لم بابليون، حصن عىل الخناق يشددون العرب
دائًما يتفرقون العرب جعل مما العدو، هجمات بدوره ينتظر منهم واحد كل كان فقد

العدد. حيث من البيزنطيني عىل
مرص كانت إن بقوله: والعربي الفاريس االنتصارين أسباب ماسبريو جان ويجمل
ثم الرجال، إىل الجيش افتقار إىل ذلك يرجع فال السابع، القرن غزوات أمام انهارت قد
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حالة يف كانت البالد حدود عىل للغزو املعرضة األماكن يف أقيمت التي التحصينات إن
بالصمود. لها تسمح

يقاتل منهم واحد كل قواد، عدة عىل موزعة القيادة وكانت مجزأً، مرص جيش كان
العرب هاجمه عندما إال القتال يف يسهم لم ليبيا محافظ أن أيًضا املؤكد ومن ملصلحته،

بأرسه. النيل وادي احتالل بعد رأًسا
وعدم الشخصية وعداوتهم العام بالصالح مباالتهم بعدم البيزنطيون اشتهر ثم

الحرب». صناعتهم ضباط هناك يكن ولم تعاونهم،
وكان املرتزقة، األعجميني الجنود من ا جدٍّ قليل عدد إال املرصي الجيش يف يكن ولم
منذ الحربية صفاتهم فقدوا الذين األقباط» من «أي: مرص سكان من مؤلًفا معظمه

مضت. قرون
عن عبارة كان البيزنطي الجيش أن النقيويس حنا املؤرخ ذكره مما ويستنتج
الخطر أمام أعصابهم معظمهم يفقد الحربية، والخربة العسكري الفن يعوزهم رؤساء
غري الخاص لحسابه يقاتل منهم واحد كل كان حيث منسقة، خطة اتباع عن ويعجزون

لرؤسائهم. مخلصني وغري مدربني غري كانوا الجنود أن كما لنظام، متبع
الجيش، مستوى هبوط هو النيل، وادي يف البيزنطيني النكسار الرئييس والسبب

مرص.35 عن الدفاع بمهمة الظروف ضغط تحت قام الذي الجيش هذا

املعنوية البيزنطيني روح انحطاط (4-2)

وهو أال الكالم، سياق من نستنبطه تركنا بل ماسبريو، يذكره لم آخر عامل وهناك
ورد بما سلمنا فإذا الفرس، عىل العرب انتصارات بعد املعنوية البيزنطيني روح انحطاط
املعرضة األرايض يف يعسكر أن من بدًال هرقل أن الحظنا السورى، ميخائيل تاريخ يف
يلتقي أن قبل النرص من يئس املعنوية، جنوده روح ويرفع عنها الدفاع لينظم للخطر
أنطاكيا عن حزينًا رحل والدمار، التخريب امتداد رأى وملا القتال، ساحة عىل بالعدو
كتب ثم سوريا.»، يا بسالم «ابِق كانت: وداعه كلمة أن ويروى القسطنطينية، قاصًدا
أن من يحذرهم فيها املوجودين الرومان جميع وإىل وأرمنيا ومرص النهرين بني ما إىل
هناك.36 فليبقى بوظيفته يحتفظ أن يستطيع الذي وأن العرب مع معارك يف يشتبكوا
مرتوك األمر أن الرسالة هذه من اإلسكندرية، محافظ قريس، البطريرك فهم هل
يف العربي، القائد عدل هل عمرو؟ مع ليتفاوض الفرصة فانتهز الشخيص لتقديره
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املرصيون يسددها دينار ألف مئتا قدرها جزية مقابل مرص غزو عن األوقات، من وقت
محبوب37 تاريخ يف وردت فقد االفرتاض، هذا نهمل أن حال كل عىل يجوز ال سنويٍّا؟
أن دون فيه جاء ما نسوق ونحن — املؤلف ويقول املسألة، هذه عن كثرية تفاصيل
مدة بحزم البالد قريس حكم االتفاق، أبرم عندما إنه — صحته من التحقق من نتمكن
مرص أهايل من عدًدا أن غري خاللها، مرص أرض عربي قدم فيها تطأ لم سنوات ثالث
ليعطيه املرصيني مال يأخذ إنه قائًال: البطريرك هذا هرقل اإلمرباطور إىل يشكو ذهب
مانويل العرب طالب وملا محله، «مانويل» القائد وأقام البطريرك هرقل فأقال للعرب،
رشكم، من ليأمن الذهب يعطيكم كان الذي قريس باألسقف «لست لهم: قال بالجزية،
ونستطيع وشجاعة.»، وحرب نزال رجل فإني أنا أما هللا، لخدمة حياته كرس راهب فهو
القتال. استئناف يف ورغب مؤقتًا حزمه عاوده قد اإلمرباطور بأن قريس إقالة تفسري

بانتصارات سمعوا عندما املعنوية روحهم بهبوط والبيزنطيون الفرس شعر وفعًال،
عندما الشعوب تلك حالة لنا تفرس قصة السوري ميخائيل علينا ويقص األوىل، العرب
كثرية، أسلحة وحامًال درعه يرتدي وهو األبطال، أحد «كان فيقول: الحرب، غمار خاضوا
يمسكها كان حربة عدا ما السالح من خاليًا العربي هذا وكان يالحقه، عربي أمام يفر
حقل يف رجًال وجد حتى قرية، إىل الفاريس وصل أن وما الخفيفة، مالبسه ومرتديًا بيده،
أن معتقًدا الرجل فأخفاه مطارده، يراه ال حتى فيه يختبئ مكان عىل يدله أن إليه فطلب
جندي، أنه عىل يدل ما عليه ليس رجل وصل فرتة، وبعد كبري، يتبعونه كانوا الذين عدد
الفالح، وُدهش الخيل،38 ركوب عىل يتدرب لم أنه عىل تدل بطريقة حصانه يركب وكان
هذا مرتجًفا، يفر «كيف نفسه: يف وقال الرجل، مظهر بساطة رأى عندما عجبه وازداد
مختلفة، أسلحة ويحمل درًعا يرتدي والذي املخيف واملنظر الضخم الجسم ذو الرجل
ويسخر الفاريس من يضحك وأخذ املنظر هذا من الفالح اغتاظ وقد نحيف؟» رجل أمام
انتظر ولكن مسلكي عيلَّ تلومني «ال الفاريس: أجابه وقد العربي، من واختبائه فراره من
فاخرتقها حديدية مجرفة إىل بقوسه وصوبه سهًما أخذ ثم لتصدق.»، بعينيك وأصغ
كان ولكنه مرات، عدة الرضبة هذه مثل رأيته الذي العربي نحو صوبت «لقد وقال:
الذي هو هللا أن تأكدت هنا ومن عنه، الذباب يطرد كان لو كما بيديه السهام عنه يبعد

بالفرار.».39 ولذت ظهري أدرت أن إال ذلك بعد مني كان وما النرص، منحهم
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األقباط موقف (3)

اليهود من العرب مرشدو (1-3)

عليه سيثور مختونًا شعبًا أن األفول، يف نجمه أخذ عندما منامه، يف هرقل اإلمرباطور رأى
اليهودي، الشعب إال هو ما الشعب هذا أن هرقل اعتقد كله، العالم يحكم ثم ويهزمه
واليات مختلف يف يقطنون كانوا الذين والسامريني، اليهود جميع بتعميد الحال يف فأمر

اإلمرباطورية.40
الوسائل عندهم تكن ولم بثورة، القيام يف يفكرون الوقت ذلك يف اليهود يكن ولم
يف العرب تغلغل عندما ولكن البيزنطية، اإلمرباطورية ضد بالقيام لهم تسمح التي
البيزنطيني، عهد يف تحملوها التي واالضطهاد العنف أعمال اليهود تذكر العدو، أرايض
وبذلوا تفيدهم، التي املعلومات وأعطوهم خدماتهم الغزاة العرب عىل الحال يف وعرضوا

ومرص. سوريا يف املساعدة لهم
أن أرادوا اليهود، مثل األقباط، إن ونقول األحداث هذه عىل نعتمد أن يصح هل
فوجئوا األقباط ألن ذلك؛ عىل نجرؤ ال الحرجة؟ الظروف تلك يف اضطهدهم ممن ينتقموا
وملا مصريهم، تقرر الحوادث وتركوا طويًال زمنًا حيارى فبقوا املنتظر، غري العرب بتقدم
متأخًرا. جاء قرارهم ألن العزل؛ سبق قد السيف كان إيجابيٍّا، موقًفا يتخذوا أن أرادوا

أن شك دون الستطاعوا املعركة يخوضوا أن األقباط كبار مع العرب تواطأ ولو
يظهر أن فخاف العرب، نيَّات يجهل كان الشعب ولكن لهم، الشعب تعاون عىل يعتمدوا

االنكسار. هاوية عىل بيزنطيا تصبح أن قبل املعركة، أثناء يف لبيزنطيا عداءه

حكامهم تغيري يريدون األقباط كان (2-3)

ويعيدهم «اإلكتيز» باسم اقرتحه الذي الحل عليهم ليفرض اليعقوبيني هرقل اضطهد
السبب يكن لم االضطهاد هذا ولكن لبيزنطيا، األقباط كره فزاد البيزنطية، الكنيسة إىل
أن هرقل استطاعة يف كان لقد حكومته، تغيري يف الرغبة إىل الشعب دعى الذي الوحيد،
خفض أنه لو الشعب هذا روح يف الدينية سياسته أحدثته الذي اليسء األثر من يحد
«فوكاس» عىل انتصاره بعد الحل هذا اخترب قد «نكيتاس» القائد وكان الرضائب، قيمة
له أظهروا املرصيني «بأن النقيويس حنا واعرتف سنوات، ثالث ملدة الرضائب دفع فأرجأ

عظيًما».41 والءً
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طاعته يُظهر فكان القديمة، العصور منذ الرضائب دفع كره املرصي أن واملعلوم
املستحقة الرضائب تحصيل عن األسباب، من لسبب صفًحا، يرضبون كانوا الذين للحكام

الرضائب. تلك عليه تفرض التي للسلطة عداوته يكتم ال كان بينما عليه،
يف عاش الذي الروماني املؤرخ ،Ammien Marcellin مرسيالن» «اميان وكتب
فيما سذًجا أنفسهم يعتربون القديمة العصور يف املرصيون «كان يقول: الرابع، القرن
ويضيف بالوعيد.»،42 األقل عىل أو بالقوة، ذلك إىل يضطروا أن دون عليهم ما سددوا لو
اقترص الحقرية، املالية املسألة بتلك يختص فيما «أنه تقدم ما إىل فييت» «جاستون
،Hadrien هادريان من خطاب أو مرسيالن اميان كتاب يف ورد ما ذكر عىل الُكتاب
تفرض كانت التي الشهيد بطرس البطريرك قوانني إىل النظر يلفت أن أحد يحاول ولم
ولكن الكنيسة، حظرية إىل العودة يف يرغبون كانوا الذين املرتدين، عىل الواجبات بعض
الذين املسيحيني عن العقاب يرفع كان إذ ذاته؛ حد يف غريبًا كان القوانني هذه من قانونًا

للمال.».43 باحتقارهم أنفسهم منزهني نفس طيب عن رضائبهم يدفعون كانوا
كان الرابع، القرن يف الشعب، أن Germaine Rouibard روبار» «جرمني وذكرت
مقاومة أمام تحطمت اإلمرباطور إرادة وأن الجباة،44 من يناله الذي بالرضب يفتخر
عىل املفروضة الرضائب ازدادت كلما تزداد املقاومة وكانت املرصي، الرضائب دافع
املنترص وعود إىل راضيًا الشعب يصغي أن طبيعيٍّا وكان البيزنطي، الحكم تحت الشعب
لتشبثهم والعذاب للموت تعرضوا الذين وأن جميًعا، إلغائها أو الرضائب بتخفيض
طولبوا عندما املسيحية بالديانة إيمانهم أنكروا الواحدة، بالطبيعة الخاصة بنظريتهم

املسلمني.45 الغزاة إىل الرضائب بدفع

كمحررين؟ املسلمني األقباط استقبل هل (3-3)

فال نواياهم، عن يشء كل يجهلون األقباط كان املرصية، األرايض يف العرب توغل ملا
أو أمالكهم، سيصادرون أو اإلسالم، اعتناق عىل سريغمونهم العرب كان إذا يعلمون
فلم األقباط، استفهام محل املسائل هذه وظلت البيزنطي، الرضائب بنظام سيحتفظون
الهدنة مسألة أثريت عندما أي: بابليون؛ حصن حصار أثناء يف إال العرب أغراض يدركوا
الفاريس الحاكم من تسامًحا أكثر العربي الحاكم أن حينئذ األقباط وأدرك املتحاربني، بني
واالمتناع اإلسالمية الديانة اعتناق إما ثالثة: حلول بني خريهم إذ البيزنطي؛ الحاكم أو
يصلح رجل كل عن دينارين دفع مع اإلسالمية الحماية قبول وإما الرضائب، دفع عن

نتائج. من عليه يرتتب ما وقبول القتال استئناف وإما للقتال،
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إذ نواياهم؛ عىل املرصي الشعب يطمئنوا أن قط يحاولوا لم العرب أن ذلك عىل زد
دعاية، بأية الحربية أعمالهم يحيطوا لم كما والقبطية، اليونانية اللغتني يجهلون كانوا
تخريبية بأعمال يقوموا ولم الرفق، من بيشء — الفرس عكس عىل — قاتلوا أنهم ومع
اقرتاف يف األحيان بعض يف مضطرين تمادوا أنهم إال الشعب، دماء بإراقة أو منظمة
عليهم. وعطفه الشعب ثقة كسب عىل يساعدهم لم مما دامية قمع وحركات مشينة أعمال
— للحملة املعارص الوحيد املصدر وهو — النقيويس حنا األسقف اهتم وقد
تاريخه يف فيطلعنا الفاتح، ترشف التي األعمال ذكر من أكثر التمادي هذا من بالشكوى
املؤرخني ألن أقواله؛ صحة يف نتحقق أن األسف مع نستطع ولم الفتح، سيئات عن
حنا مثًال ويقول املعارك، تفاصيل جميع عىل مؤلفاتهم، كتبوا عندما يتحصلوا، لم العرب
وأقدامهم أيديهم وتكبيل الرومان القضاة عىل القبض بإلقاء أمر عمًرا «إن النقيويس:
عىل املفروضة الرضائب وضاعف األموال واغتصب خشبية، وأتوار حديدية بسالسل
أعمال من كثريًا اقرتف أنه كما الخيل علف يحرضوا أن يضطرهم وكان الفالحني،

العنف.».46
فيقول العنيفة، األعمال بعض ارتكاب يف سببًا الديني املسلمني حماس يكون وقد
ارتدوا الذين املرصيون ومعهم املدن، املسلمون يدخل عندما «إنه أيًضا: النقيويس حنا
أعداء املسيح خدام ويسمون الفارِّين املسيحيني أمالك عىل يستولون كانوا املسيحية، عن

هللا.».
كانوا الغزاة ألن ذلك كمحررين؛ العرب يستقبلوا أن األقباط يستطع لم ، كلٍّ وعىل
لم ولكن البيزنطيني، نري من اليعقوبيني العرب حرر لقد ا، حقٍّ أخرى، بديانة يدينون
املسيحية. العقيدة تخالف عقيدتهم آخرين حكام إىل يرتاحون اليعقوبيون هؤالء يكن
ضوءًا نلقي أن الستطعنا املعركة، أدوار مختلف يف األقباط سلوك درسنا لو وإننا
الغامضة. املقوقس شخصية عن شيئًا نذكر أن ذلك، قبل بنا، يجدر ولكن موقفهم، عىل

املقوقس شخصية تحقيق صعوبة (4-3)

كان هل غامًضا يزل لم املقوقس، اسم العرب مؤرخو عليه يطلق الذي الشخص إن
أبرم الذي نفسه هو القاهرة، سلَّم الذي املقوقس هل يوناني؟ أصل من كان هل قبطيٍّا؟
إىل أكثر، أو قرن خالل وتنقيب بحث بعد املسترشقون، يصل لم اإلسكندرية؟ اتفاقية
«شامبليون أمثال من الحقيقة إىل أقرب اليوم إننا نعم، األسئلة. هذه عىل دقيق جواب
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أنه عىل قريس لنا صور الذي شامبليون، شقيق 47Figeacوهو Champolion فيجاك»
كريم األقباط، أحد مرص حكم بينما ،٦٣٠ عام جورج البطريرك خلف ومفسد، قلق قس
عليها تحصلنا التي املستندات أن غري املقوقس، اسمه البالد، أغنياء أغنى ومن األصل

ا. تامٍّ تفسريًا التاريخي اللغز هذا بتفسري بعد لنا تسمح ال اآلن، حتى
متأكدون أننا عىل معني، شخص اسم باعتبارها «مقوقس» كلمة املؤرخون استعمل
محافًظا هرقل اإلمرباطور عيَّنه الذي قريس، البطريرك إن الكلمة: هذه أصل من تقريبًا
القوقاس، مدن من وهي «فاز» ملدينة أسقًفا تعيينه قبل كان اإلسكندرية، دوقية عىل
القبطية املستندات أحد ذلك عىل يشهد كما (القوقايس) «قوقيوس» بلقب مرص يف فلُقب
هذا القوقيوس، أما …» :Amelineau «إميلينو» عليها وأشار عنها، ُكشف التي النادرة
… الفيوم48 مدينة إىل وصل أن إىل صدره يف يوغر الحقد ترك فقد املزعوم، األسقف
أيها أيًضا «أنت للقوقيوس»: «أي: له قال الحياة، سيفارق أنه صموئيل األب أدرك وملا

املخادع.».49 الكلسيدوني
ولكن خطرية، ليست ذاتها يف واملسألة االسم، هذا حرفوا العرب أن املرجح من وإنه
محافظي عن يتحدثون كانوا عندما فيه وقعوا الذي اللبس، ذلك هو الخطر كل الخطر
كان «دوق» محافظ كل أن وهي أال الحقيقة هذه أهملوا أنهم ويبدو املختلفني، مرص
فقط، الرشقية اإلدارة رئيس إىل تقاريره يرفع أن وعليه مبارشة، بيزنطيا أمام مسئوًال
سائر إىل بالنسبة ممتاز بمركز يتمتع كان اإلسكندرية، ودوق بطريرك قريوس، إن ا، حقٍّ
يستطيع يكن لم إنه وبعد، وظيفته، جانب إىل الرضائب بجباية مكلًفا كان ألنه الدوقات؛
يربم أن أو زمالئه، عىل الشخصية سياسته يفرض أن أو املتبع النظام عىل الخروج

عنهم. بالنيابة يوقعها ثم الفاتح، مع اتفاقات
تسليم يف فاوض الذي املقوقس بأن — قطعيٍّا نجزم أن دون — االعتقاد إىل ونميل
حاكم إنه بل اإلسكندرية، صلح أبرم الذي قريس البطريرك غري آخر شخص هو بابليون
املؤرخ أن عىل الحاكم، هذا شخصية من التثبيت عن العرب املؤرخون وأمسك قبطي،
يكن لم أنه إال للروم، مبغض «يعقوبي أنه عىل املقوقس إىل يشري بطريق ابن الكاثوليكي
ذلك، جانب إىل بطريق، ابن ويتهمه يقتلوه.»، لئال اليعقوبية مقالة يظهر أن له يتهيأ
يخاف فكان للقسطنطينية،50 كرسى حصار وقت من «مرص» أموال اقتطع، «قد بأنه

فيقتله.».51 امللك هرقل يد يف يقع أن
أظن ال كلها؟ البالد بها يعني كان هل «مرص»؟ كلمة من املؤرخ يقصد كان ماذا
البداية يف الكلمة هذه يستعملون كانوا العربية، باللغة التاريخ كتبوا الذين إن هذا،
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بني ففرق املعنى، يف يدقق أن فأراد املقريزي، ذلك بعد وجاء نفسها، املدينة إىل لإلشارة
املدينة). (أي: مرص» و«فسطاط كله) القطر (أي: مرص» «أرض

هو قبطيٍّا، كان الحملة أيام بابليون حاكم بأن االعتقاد عىل أيًضا يحملنا والذي
اإلسكندرية اتفاقية تُعنَى فبينما واإلسكندرية، القاهرة اتفاقيتي بني الواضح الفرق
عبد ابن وأبى األهلني، بمصري إال بابليون اتفاقية تهتم لم اليونانيني، بمصري رصاحة
يف عليها املوقع االتفاقية ذكر أن بعد فأضاف، املوضوع، هذا يف شكٍّا يرتك أن الحكم
أن املقوقس أراد أخرى، جهة ومن خاصة»، القبط عىل كله «هذا يأتي: ما بابليون،
ومن نفيس عىل سلطاني «إنما له: فقال التنفيذ، دور يف االتفاقية دخول قبل عمًرا يخطر
الروم، وأما نقض، قبلهم من يأِت ولم وبينهم بينك فيما القبط صلح تم وقد أطاعني،
وقال الروم» عىل «احتال بأنه املقوقس عن بطريق ابن ويحدثنا بريء»،52 منهم فأنا
إنما مقالتهم، مقالتي وال دينهم ديني وليس منهم، بريء فإني الروم، «أما ًرسا: لعمر

ذلك».53 وأكتم مقالتهم من ومقالتي ديني أسرت كنت فلذلك القتل، منهم أخاف كنت

وحريتهم األقباط ريبة (5-3)

أثناء يف املفاوضات بدور قام الذي الحاكم شخصية من التأكد من اآلن إىل عجزنا إذا
بالنسبة مواطنيه وشعور موقفه بني عالقة وجود علينا تعذر إذا وبالتايل بابليون، حصار
وقد سلبيٍّا، كان الغزو خالل األقباط موقف أن نُؤكد أن مقدورنا ففي العرب، للغزاة
ولكنهم الكارثة، لوقف مجهود بأي يقوموا لم «إنهم قوله: يف موقفهم «جاتو» األب لخص
هجومهم وانتظروا اقتحامها، عىل بعد العرب يجرؤ لم التي املدن أسوار خلف احتموا

عليها.».54
الراشدين الخلفاء لعرص طويلة دراسة بعد املعارصين، املرصيني األدباء أحد وكتب
العرب قتال يف الروم يعاونوا لم القبط أن شك «ال يقول: العربية، النصوص إىل مستنًدا
شك ال ولكن وعماله، قيرص لسلطان كارهني خضوعهم إليه يضطرهم الذي بالقدر إال
فقد ذلك، وراء فيما أما فردية، معاونات تكون أن إال العرب، يعاونوا لم أنهم يف كذلك

التطلع.»55 شديد املتفرج موقف املتحاربني الفريقني من مرص شعب وقف
عدم من بيشء سادته تبدل يتحمل فكان العبودية، أفسدته قد الشعب كان وملا

عنده. يظهر بدأ الذي الوطني، الشعور من الرغم عىل املباالة
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املوضوع صلب إىل اآلن ولنعد (6-3)

مرص حدود عىل الواقعة الفرما، إىل طريًقا لنفسها تشق عمرو جيوش كانت بينما
أما ساكنًا، الشعب ظل األرواح، يف خسائر كبدتها جهوًدا بذلت أن بعد الرشقية،
هذا علم حينما أنه املؤرخني بعض ادعى وقد مختبئًا، يعيش فكان بنيامني، البطريرك
ينارصوا أن فيها إليهم يطلب األساقفة جميع إىل رسالة وجه العرب، بدخول البطريرك
املؤرخون أهمله الذي الزعم هذا تكذب ذلك بعد وقعت التي األحداث ولكن الغزاة،56

الالحقون.
الدفاع عىل البيزنطيني أرغم مما طويلة، مدة بابليون حصن بحصار العرب قام وقد
النجدة البيزنطيني إىل تصل ولم العسكرية، خططهم وضعف عددهم لقلة الهجوم دون
عىل نعثر لم ذلك ومع املحارصين، مواقع لتعزز باستمرار تصل عربية قوات كانت بينما
الحصار هذا أثناء يف عمرو جيش إىل مساعدة أية قدموا األقباط أن إىل يشري واحد نص

الطويل.
لنا وليس نجدة جاءهم قد العرب «إن قائًال: الحامية فخاطب املقوقس، ظهر ثم
نسّد ولكن فيقتلونا،57 بابليون» «حصن القرص يفتحوا أن منهم نأمن وال طاقة، بهم
ونتحصن بها فنقيم الجزيرة إىل القرص من ونخرج مقاتلة عليها ونصري الحصن أبواب
القرص باب من القبط أكابر من وجماعة املقوقس ومعهم الروم «كذا» فخرجوا بالبحر،
الجرس، وقطعوا بالجزيرة ولحقوا املراكب فركبوا العرب، يقاتلون جماعة ودونهم القبيل
ليخرج املقوقس من خدعة كان العرض هذا ولعل النيل.»، جري وقت يف ذلك وكان

الحصن. من الروم
ورجاله الزبري أن روي بل بالخيانة، املقوقس يتهم لم الحكم عبد ابن أن غري
عمرو سأل معه، ومن نفسه عىل املقوقس خاف «فلما واقتحموه، الحصن باب إىل وصلوا
رجل كل عىل دينارين القبط عىل العرب يفرض أن عىل إليه، ودعاه الصلح العاص بن
األقباط مواطنيه مستقبل يُؤمن أن الحجرة اآلونة هذه يف املقوقس فكر وهكذا منهم.»،58

البيزنطية. العنارص حساب عىل
الحكم عبد ابن ويقول طويًال، وقتًا استغرقت املفاوضات فإن األمر، من كان ومهما
رشوط بأحسن صلح عىل الحصول حاول الحصن قائد إن الصدد: هذا يف بطريق وابن
وطال قتالنا، عىل وألححتم بالدنا يف ولجتم قد قوم «إنكم قائًال: العرب فخاطب ممكنة،
ومعهم إليكم وجهزوا الروم أظلتكم وقد يسرية عصبة أنتم وإنما دائًما، أرضنا يف مقامكم
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إلينا فابعثوا أيدينا، يف أسارى أنتم وإنما النيل، هذا بكم أحاط وقد والسالح، العدة من
تحبون ما عىل وبينكم بيننا فيما األمر يأتي أن فلعله كالمكم، من نسمع منكم رجًال

الروم.».59 جموع تغشاكم أن قبل القتال هذا وعنكم عنا وينقطع ونحب
«ليس لهم: يقول َمْن عمرو إليهم فأرسل الكالم، بهذا ينخدعوا لم العرب ولكن
لكم وكان إخواننا فكنتم اإلسالم يف دخلتم أن إما خصال؛ ثالث إحدى إال وبينكم بيني
بالصرب جاهدناكم أن وإما صاغرون، وأنتم يد عن الجزية فأعطيتم أبيتم وإن لنا، ما

الحاكمني.». خري وهو بيننا هللا يحكم حتى والقتال
إال أبيتم «إن ييل: ما الثاني العرض إىل فأضاف املتفاوضني، أحد عبادة، جاء ثم
نحن، به نرىض يشء عىل نعاملكم صاغرون، وأنتم يد عن الجزية إلينا فأّدوا الجزية،
يشء يف لكم وعرض ناوأكم من عنكم ونقاتل وبقيتم بقينا ما أبًدا عام كل يف وأنتم
عهد به لكم وكان ذمتنا يف كنتم إن عنكم بذلك ونقوم وأموالكم، ودمائكم، أرضكم من

علينا.».60
يكن لم إن بفتور، العروض هذه تلقوا األقباط إن املسلمون: املؤرخون لنا ويقول
الحكم: عبد ابن ويقول املعركة، خرسوا بأنهم يشعرون كانوا أنهم من بالرغم باالمتعاض
من أرادوا ما أما الذل؟ بهذا أحد «أويرىض أجابوه: املقوقس حاشية يف كانوا الذين إن
دين يف وندخل مريم ابن املسيح دين نرتك أن أبًدا، يكون ال ما فهذا دينهم، يف دخولنا
رضوا لو ذلك، من أيرس فاملوت عبيًدا، ويجعلونا يسبونا أن أرادوا أن وأما نعرفه، ال غريه

علينا.».61 أهون كان مراًرا، أعطيناهم ما لهم نضعف أن منا
فال دينكم، غري يف دخولكم أما أخربكم، «إذًا قائًال: يعقلهم أن املقوقس حاول وقد
من بد وال صربهم تصربوا ولن عليهم تقروا لن أنكم أعلم فأنا قتالهم، وأما به، آمركم

أبًدا؟». عبيًدا لهم «أفنكون قالوا: الثالثة.»،
وذراريكم، وأموالكم أنفسكم عىل آمنني بالدكم، يف مسلطني عبيًدا تكونون «نعم قال:
مستعبدين البالد، يف وتُمزقوا تُباعوا عبيًدا وتكونوا آخركم عن تموتوا أن من لكم خري

علينا.».62 أهون «املوت قالوا: ولكنهم وذراريكم.»، وأهلوكم أنتم أبًدا،
فالمه الهدنة، عقد إىل عمرو سارع وقد العرب، حماية بقبول األمر انتهى وأخريًا
عىل أمالكهم توزيع بعد السكان واستعباد الحصن اقتحام يريد كان إذ الزبري؛ ذلك عىل

املجاهدين.
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بعضهم عرض بانكسارهم، شعروا أن بعد أي: الحماية؛ األقباط قبل أن وبعد
الحكم: ابن فيقول وضوح، بكل ذلك إىل التاريخ كتب وتشري العرب، عىل خدماتهم
رؤساء من جماعة معه وخرج الخروج أمكنهم حني باملسلمني العاص بن عمرو خرج
القبط لهم وصارت واألسواق، الجسور لهم وأقاموا الطريق لهم أصلحوا وقد األقباط،
وصف أن فبعد القول هذا النقيويس حنا ويؤكد الروم،63 قتال من زادوا ما عىل أعوانًا
املساعدة يبذلون بدءوا «وهنا يقول: كتب اإلسكندرية، ومهاجمة والفيوم بابليون احتالل

للمسلمني.»64
أخضعهم الذين األقباط هم املساعدة بتقديم قاموا الذين أن ذلك من ويتضح
الباقون األقباط أما الجدد، حكامهم تسامح بأنفسهم ملسوا الذين األقباط أي: املسلمون؛
نحو العرب زحف أثناء يف حدث أنه النقيويس حنا ويالحظ لهم، عدائهم عىل يزالون فال
اإلسكندرية إىل يفرون األهلون كان إذ مرص؛ بالد جميع يف ذعر الدلتا من الشمايل الجزء

ومواشيهم.65 ممتلكاتهم تاركني
وجه يف تقف أن وسعها يف وكان شهًرا؛ عرش أربعة مدة اإلسكندرية صمدت وقد
من سكانها يتضجر لم ولو كاملة نجدات وصلتها لو وتهزمهم ذلك من أكثر العرب
السالم، يف يرغب الذي الوحيد، الرجل الكالسيدوني البطريرك قريوس يكن «ولم القتال،
«مارتني» اإلمرباطورة لدى الحظوة صاحب و«دومنسيوس» والحكام السكان إن بل

املسلمني.».66 مع الصلح وثيقة لتوقيع قريس البطريرك مع وتشاوروا اجتمعوا
أصابهم». مما الرغم عىل باالحرتام األهلون «استقبله املدينة عمرو دخل وعندما

مدة القتال رحى أوقف عمًرا أن بدليل الحرب من تعبوا قد أيًضا العرب أن وبديهي
وعتادها.67 بأسلحتها عنها الجالء من املدينة حامية تتمكن لكي شهًرا؛ عرش أحد

الذي النص فلنذكر تلخيص، أحسن املسألة هذه يف رأينا نلخص أن أردنا وإذا
العرب، الغزاة من السوريني املواطنني موقف De Goje جوييه» «دي املسترشق به يصف
تتبعوا وقد ألراضيهم، العربية القوات اجتياح كمتفرجني يشاهدون «كانوا يقول: فهو
أي وعىل املتقابلني، الخصمني من واحًدا عليهم فرضت التي األحداث الفضول من بيشء
ال العرب أن من تأكدوا عندما خاصة العرب نحو العطف من شيئًا أظهروا فقد حال،
إليهم يخضعون الذين جميع والرفق باللني يعاملون وأنهم والنهب، السلب إىل يهدفون

إرادتهم.».68 بمحض
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الثالث الفصل

الذمة وأهل اإلسالمية الرشيعة

أن ذلك إىل أضف جديٍّا، املحتلة األرايض إدارة فشغلتهم الحكم، فن يجهلون العرب كان
عىل امللقاة املهنة يسهل لم الذمة أهل حيال اتباعه يجب فيما الدقيقة بتعليماته القرآن
تفسريها أو والحديث القرآن تعليمات بعض تجاهل إىل اضطروا الذين الحكام، عاتق

أهوائهم. حسب
فازدادت الخطرية، التعليقات لبعض الفتح، بداية منذ املبادئ هذه تعرضت وهكذا

تطبيقه. وبني ويذلهم، الذمة أهل عىل أحيانًا يشتد كان الذي املبدأ، بني الفوارق
بتشغيلهم يتعلق فيما سيما وال اإلسالمية الرشيعة بإيجاز نستعرض أن بنا ويجدر
بمرص حاقت التي األحداث فهم نجيد حتى الخارجي وبزيهم اإلسالمية اإلدارة يف

اإلسالمية.

القرآن يف الذمة أهل (1)

إىل يحتاج بأسلوب وتارة واضح بأسلوب الذمة أهل عن مرة من أكثر القرآن تحدث
آياته: بعض وهذه التعليقات، بعض

اْلُمْؤِمِنني﴾. ُدوِن ِمن أَْولِيَاءَ اْلَكاِفِريَن اْلُمْؤِمنُوَن يَتَِّخِذ ﴿الَّ :٢٨ آية عمران آل سورة
أَْولِيَاءَ َوالنََّصاَرٰى اْليَُهوَد تَتَِّخذُوا َال آَمنُوا الَِّذيَن أَيَُّها ﴿يَا :٥١ آية املائدة سورة
الظَّاِلِمنَي﴾. اْلَقْوَم يَْهِدي َال هللاَ إِنَّ ِمنُْهْم َفِإنَُّه نُكْم مِّ يَتََولَُّهم َوَمن بَْعٍض أَْولِيَاءُ بَْعُضُهْم

يُْرُضونَُكم ًة ِذمَّ َوَال إِالٍّ ِفيُكْم يَْرُقبُوا َال َعَليُْكْم يَْظَهُروا َوإِن ﴿َكيَْف :٨ آية التوبة سورة
َفاِسُقوَن﴾. َوأَْكثَُرُهْم ُقلُوبُُهْم َوتَأْبَٰى ِبأَْفَواِهِهْم



ومسلمون أقباط

عمر رشوط (2)

بالتدقيق، الترشيع هذا سن كيف نجهل إننا عمر»: «رشوط إىل أيًضا الذمة أهل خضع
أن شك وال بها، يعلمون ال والبالذري والكندي الحكم عبد ابن أمثال املؤرخون وكان
بالزي الخاصة النصوص سيما وال والقانون التاريخ كتب يف وردت نصوصها بعض
كتاب يف ذكرها عندما الرسمية صبغتها أعطاها الذي فهو القلقشندي، أما الخارجي،
اإلسالمي والعالم مرص والة بعض ألن إغفالها؛ نستطيع ال كل، ومع األعىش» «صبح

مختلفة. ظروف يف إليها رجعوا
عىل وضعت فقد اإلدارية، لألوامر املعروفة بالصبغة الرشوط هذه تصطبغ ولم
نص هو وهذا عليه، ليصدق عمر الخليفة إىل ورفعوه سوريا أهل حرره خطاب شكل

األعىش»: «صبح كتاب يف ورد كما الخطاب

وكذا: كذا مدينة نصارى من املؤمنني أمري عمر هللا لعبد كتاب هذا
ملتنا، وأهل وأموالنا وذرارينا ألنفسنا األمان سألناكم علينا قدمتم ملا إنكم
وال وال ديًرا حولها فيما وال مدينتنا يف نحدث ال أن أنفسنا عىل لكم ورشطنا
قالية وال كنيسة عبادة» «بيت ديًرا منها خرب ما نجدد وال راهب، صومعة
أن كنائسنا نمنع وال املسلمني، خطط يف منها كان ما نخفي وال كنيسة، وال
كنائسنا وال منازلنا يف نأوي وال نطعمهم، لياٍل ثالث املسلمني من أحد ينزلها
رشًكا نظهر وال القرآن، أوالدنا نعلم وال للمسلمني، ا غشٍّ نكتم وال جاسوًسا،
أرادوه، إن اإلسالم يف الدخول قرابتنا ذوي من نمنع وال أحًدا، إليه ندعو وال
بهم نتشبه وال الجلوس، أرادوا إذا مجالسنا يف لهم ونقوم املسلمني نوقر وأن
نتكلم وال شعر، فرق وال نعلني وال عمامة وال قلنسوة يف لباسهم، من يشء يف
نتخذ وال السيوف نتقلد وال الرسوج نركب وال بكنيتهم نتكنى وال بكالمهم
نبيع وال بالعربية خواتمنا عىل ننقش وال معنا، نحمله وال السالح من شيئًا
زنانري نشد وأن ُكنَّا، حيثما ديننا نلزم وأن رءوسنا، مقادم نجز وأن الخمور،
طرق من يشء يف كتبنا وال كنائسنا عىل الصليب نظهر وأالَّ أوساطنا، عىل
وال خفيًفا،1 رضبًا إال كنائسنا يف بنواقيسنا نرضب وال أسواقهم، وال املسلمني
يشء يف معهم النريان نظهر وال موتانا مع أصواتنا نرفع وال شعانني نخرج
ما الرقيق من نتخذ وال بموتانا نجاوزهم وال أسواقهم، وال املسلمني طرق من

منازلهم. يف عليهم نطلع وال املسلمني مهام عليه يجري
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من أحًدا نرضب وال عليه: زاد بالكتاب عمر أتيت فلما ُغنم: بن الرحمن عبد «قال
ملتنا. وأهل أنفسنا عىل ذلك رشطنا املسلمني،

أنفسنا، عىل وضمناه لكم رشطنا مما يشء عن خالفنا نحن فإن األمان، عليه وقبلنا
والشقاق.».2 املعاناة ألهل يحل ما منا لكم حل وقد لنا، ذمة فال

كاآلتي: وهي الذمة، أهل عىل املفروضة الرشوط بتلخيص ذلك بعد القلقشندي وقام
من رجليه الراكب يجعل بأن للحمري يركبوا وأال ألحكامنا، واالنقياد والضيافة، الجزية،
يف املسلمني عن والتمييز الطريق، وصدر املجلس صدر املسلمني ينزلوا وأن واحد، جانب
كنيسة يحدثون ال وأنهم املسلمني، من جريانهم عىل يبنونه ما يرفعون ال وأنهم اللباس،

البالد. من املسلمون أحدثه فيما بيعة وال

املسلمني خدمة يف االنخراط الذمة أهل إباحة عدم (3)

املسيحيني استخدام املسلمون يستطيع هل وهي األهمية غاية يف نقطة عمر رشوط أهملت
أهمل بالنفي، املسألة هذه عىل أجاب القرآن أن رأى ملا الخليفة أن شك ال أعمالهم؟ يف
املتفقهني أحد لنا ويقدم خالفته، مدة طوال القرآن بتعاليم وتمسك جديد من ذكرها
أمثاًال النقاش3 بابن املعروف يحيى بن الواحد عبد بن عيل بن محمد وهو الرشيعة، يف

عديدة:
الخليفة: فأجابه نرصانيٍّا» رجًال «استخدمت للخليفة: األشعري موىس أبو «وقال
أَيَُّها ﴿يَا هذا: تعاىل قوله معني تدرك ألم سيعاقبك، هللا إن الرجل؟ أيها فعلت «ماذا
نُكْم مِّ يَتََولَُّهم َوَمن بَْعٍض أَْولِيَاءُ بَْعُضُهْم أَْولِيَاءَ َوالنََّصاَرٰى اْليَُهوَد تَتَِّخذُوا َال آَمنُوا الَِّذيَن
أمري «يا فقلت: ،(٥١ اآلية املائدة (سورة الظَّاِلِمنَي﴾ اْلَقْوَم يَْهِدي َال هللاَ إِنَّ ِمنُْهْم َفِإنَُّه
عذًرا هذا «ليس عمر: فأجابه عقيدته»، جانبًا وتركت فقط للكتابة استخدمته املؤمنني،
ولن دنيئة، حالة يف هللا وضعهم الذين أبًدا أرفع ولن هللا، احتقرهم الذين أبًدا أرشف ولن

منه.». هللا أبعدهم الذين من أقرتب
العامة الوظائف يف الكفار إدخال بخصوص ليستعلم قواده أحد الخليفة إىل وكتب
باألعمال يقوم أن غريهم يستطيع وال بكثرة الخزينة عىل تدفقت األموال «إن فقال:
يف الكفار ترشكوا «وال عمر: فأجابه عمله.»، يستحسن ما حينئذ يل قل الحسابية،
هذا تنسوا وال أيديهم، يف ثروتكم تضعوا وال عليهم، هللا حرمه ما تعطوهم ال أعمالكم،

رجل.». كل عليها يسري أن يجب التي املبادئ
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أال يجب نرصانيٍّا كاتبًا يستخدم الذي «إن قواده: أحد إىل الخليفة أيًضا وكتب
والخليفة النبي ألن يستشريه؛ أو بجانبه يجلسه أو عطفه له يكون أو حياته يف يشاطره

الوظائف.». يف الذميني يستخدم بأال أمرا
املؤمنني» أمري «يا فيها: يقول سفيان أبي بن معاوية من رسالة الخليفة وتلقى
قبل أردت ولكن الخراج، أجمع أن بدونه أستطيع ال نرصانيٍّا واليتي يف استخدم إني
الرش! هذا يقيني أن هللا «أدعو الخليفة: فأجاب أوامركم، أنتظر أن العمل بهذا يقوم أن
تُويف قد النرصاني هذا أن وأعلم النرصاني، بخصوص إيلّ وجهتها التي الرسالة قرأت

والسالم!».
أنه من بالرغم نفسه عمر رأي من رصاحة أقل فليس النقاش، ابن الفقيه رأي أما
الشعوب، قادة وهم اإلسالم، علماء رأي «ما الفقيه: ُسئل فقد قرون، سبعة بعد صدر
البالد إلدارة األمراء لدى ُكتاب بصفة بهم وباالستعانة الذميني باستخدام يختص فيما
ال الرشع أن اعلم النقاش: ابن فأجاب محرم؟» أم رشعي عمل أهو الخراج؟ لجباية أو
استخدام بعدم أفتوا فقد العلماء أما املسلمني، جميع رأي وهذا الذميني باستخدام يسمح
أن تعاىل هللا علمنا وقد رضائهم، عدم عن األقل عىل أعربوا أو بتاتًا فحرموه الذميني،
إذا أو املسلمني خذلوا إذا يخطئون ال أنهم يعتقدون واليهود» «النصارى الكتاب أهل
قنطاًرا عندهم تودع من الكتاب أهل بني «قد تعاىل: هللا قال وفعًال أمالكهم، عىل استولوا
إذا إال واحًدا ديناًرا إليك يردون ال من بينهم تجد وقد إليك، يردونه ثم دينار» ألف «أي
هذا تطبيق ويمكن النبي»،4 أنصار وبني بيننا عهد «ال يقولون: ألنهم ذلك؛ إىل اضطروا
ويظنون املسلمني مع بعهد مرتبطني غري أنهم يعتقدون الذين مرص أقباط عىل الكالم
الذين والرجال األمالك من يسريًا جزءًا يسرتدون فقد ورجالهم، أمالكهم سلبوا إذا أنهم

املاضية. األزمنة يف فقدوهم
بينما النصارى، نحو الصداقة بشعور فقط تتعلق ذكرتها التي اآليات إن قيل: فإن
من إال اإلنسان يستخدم «ال أقول: العامة، الوظائف يف باستخدامهم تتعلق املسألة أن
أمينًا، رجًال استخدمت فإذا األمانة، إىل تدفعه التي الصفات فيه يحب قد ألنه به؛ يثق
أي وعىل توليته، قد بذلك تكون وبينه، بينك الثقة عنوان وهي صداقتك، له فأظهرت
يَتََولَُّهم ﴿َوَمن قال: إذ قاطًعا؛ حالٍّ بالذميني الخاصة املشكلة حل تعاىل هللا فإن حال،

.(٥١ اآلية املائدة (سورة ِمنُْهْم﴾ َفِإنَُّه نُكْم مِّ
مستخدميهم عن االستغناء إىل يضطرون قد الذين يوايس أن النقاش ابن وحاول
يجهلون النصارى «إن لهم: فيقول السلطان، وأمر القرآن يف جاء ملا تنفيذًا النصارى
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ووحدة واحدة، يف وحدات ثالث يضعون ألنهم األولية؛ مبادئه يجهلون بل الحساب مبادئ
الدينية».5 النصارى مبادئ إىل هنا النقاش ابن «ويلمح وحدات.» ثالث يف

اآليات عىل اإلسالم فقهاء بعض علق فقد ودقيقة، صعبة مهمة القرآن تفسري إن
ذلك يذكر لم القرآن أن مع الرسمية املناصب من الذمة أهل إبعاد بوجوب القرآنية

اإلسالمية؟ الحكومات مستشاري الفقهاء يكن ألم ولكن العبارة، برصيح

الذمة أهل عىل املفروضة الخارجية القيود (4)

يوسف أبو بغداد قايض فتحدث عمر، رشوط بعض تفسري يف الفقهاء أشهر توسع
القيود عن الخراج»6 «كتاب يف الرشيد، هارون الخليفة عارص الذي إبراهيم، بن يعقوب
قال حديثنا، أثناء ذكرها إىل سنعود التي القيود تلك الذمة، أهل أزياء عىل املفروضة
حتى رءوسهم جزية جباية وقت يف رقابهم تختم أن «ينبغي الخليفة: إىل يوسف أبو
كرسها، سألوا أن حنيف بن عثمان بهم فعل كما الخواتيم تكرس ثم عرضهم من يفرغ
هيئته، يف وال مركبه يف وال لباسه يف باملسلمني يتشبه منهم أحد يرتك أال يف يتقدم وأن
واحد كل وسطه يف يعقده الغليظ الخيط مثل الزنارات أوساطهم يف يجعلوا بأن ويؤخذوا
مثل القرابيس موضع يف رسوجهم عىل يتخذوا وأن مرضبة، قالنسهم تكون وبأن منهم،
وتمنع املسلمني، حذو عىل يحذوا وال مثنية، نعالهم رشاك يجعلوا وبأن خشب من الرمانة
إال املدينة يف كنيسة أو بيعة بناء يحدثوا أن من ويمنعون الرحائل، ركوب من نساؤهم
تركت كذلك كان فما كنيسة، أو لهم بيعة وهي ذمة وصاروا عليه صولحوا كانوا ما
وأمصارهم املسلمني أمصار يف يسكنون ويرتكون النريان، بيوت وكذلك تهدم ولم لهم
يف الصلبان يظهرون وال خنزيًرا، وال خمًرا يبيعون وال ويشرتون يبيعون وأسواقهم
هكذا الزي، بهذا الذمة أهل يأخذوا أن عمالك فمر مرضبة،7 قالنسهم ولتكن األمصار
وقال: الزي، بهذا الذمة أهل يأخذوا بأن عماله أمر عنه، ريضهللا الخطاب، بن عمر كان

املسلمني.». زي من زيهم يعرف حتى
عمر أن أبيه: عن ثوبان بن ثابت بن الرحمن عبد «حدثني أيًضا: يوسف أبو وقال
وال ومحق، كرس إال ظاهًرا صليبًا تدعن فال بعد، أما له، عامل إىل كتب العزيز عبد بن
عىل نسائهم من امرأة يركبن وال إكاف، عىل ولريكب رسج عىل نرصاني وال يهودي يركبن
يلبس فال قبلك من وامنع بليًغا تقدًما ذلك يف وتقدم إكاف، عىل ركوبها وليكن رحالة
النصارى من قبلك ممن كثريًا أن يل ذكر وقد عصب، وال خز أثوب وال قباء نرصاني
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وتركوا والوفر الجمام واتخذوا أوساطهم، عىل املناطق وتركوا العمائم لبيس راجعوا قد
ومصانعة، وعجز لضعف بك ذلك إن قبلك فيما ذلك يصنع كان لنئ ولعمري التقصيص،
من عنه فاحسم عنه، نهيت يشء كل فانظر أنت، ما ليعلموا ذلك يراجعون حني وأنهم

والسالم.». فعله
ظهورها، بعد أحيانًا خرقت قد القيود هذه أن عىل بوضوح لتدل الفقرة هذه وإن
وسنتحقق وسياسية، مالية اعتبارات إىل ترجع ما أكثر املخالفات هذه أسباب وترجع

الوالة. عهد عن نتكلم عندما بوضوح ذلك من

هوامش

باسم املعروفة الرسائل مجموعة يف Sicard «سيكار» اليسوعي األب كتب (1)
يف عرش السابع القرن يف األجراس استعمال عن ٢٢٥ صفحة يف Lettres Edifiantes
يدعونا الدير، برج إىل معلق قدمان، وقطره قدمان ارتفاعه جرس «هناك قائًال: األديرة
هذه يف غريبة موسيقى هذه األجراس دقات إن الجماعة، صلوات جميع وإىل الرتنيم إىل
عىل اإلجابة يمكننا ال مرص؟ يف األجراس استعملت متى األتراك.». بني خاصة الصحراء
١٩٣٨ سنة املرشق مجلة يف نرشت دراسة يف زيات حبيب األستاذ وسأل السؤال هذا
Nouvelle الدومينيكاني فانسليب األب ذكر وقد عليه، يجيب أن دون السؤال نفس
يف وبولس بطرس القديسني كنيسة يف رأى إنه يقول: الذي ٣١٣ إىل ص٢٩٣ Relation
كان وملا أخرى، أشغال وإىل الصالة إىل الرهبان لدعوة يستعمل صغريًا جرًسا الصحراء
التاسع القرن بداية إىل ا جدٍّ نادًرا — مسيحي بلد وهو — لبنان يف األجراس استعمال

متأخًرا. مرص دخل األجراس استعمال أن ذلك من زيات األستاذ يستنتج عرش،
املرصية. الكتب دار طبعة األعىش» «صبح كتاب (2)

وكان طولون، ابن ملسجد وخطيبًا األوىل، الدرجة من فقيًها النقاش ابن كان (3)
الحاسدون مركزه عىل وحسده القاهرة، مساجد بعض ويف الجامع هذا يف دروًسا يعطي
يقيم كان ألنه أوًال لسببني: رأيه عىل اعتمدنا وقد «١٣٦٢م». ٧٦٣ه سنة سوريا يف وتُويف
زمن يف بمرص عاش إنه ثم خاص، بوجه األقباط عن الفقهية كتبه يف ويتحدث بمرص
تامة. سيطرة البالد حالة عىل يسيطرون املسلمون وكان باالستقالل، تتمتع البالد كانت
آل سورة من ٧٥ اآلية معني فرس ولكنه القرآن نصوص النقاش ابن يذكر لم (4)

عمران.
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ترجمة عىل مضطرين واعتمدنا النقاش، البن العربي املخطوط عىل نعثر لم (5)
العربية. إىل بدورنا وترجمناها الفرنسية Belin
.٧٣ ص٧٢، ،١٣٠٢ سنة بوالق طبع (6)

علينا ويقص العرب، عند ا مهمٍّ دوًرا أخذت قد هذه املالبس مسألة أن يبدو (7)
القضاة أن الليث أبي ابن القايض الحظ فقد بمأساة، تنتهي كادت قلنسوة قصة الكندي
رأس يقطع أن وأقسم بتقصريها فأمرهم قلنسوتهم، تطويل يف يبالغون كانوا له التابعني

ص٤٦٠». والقضاة الوالة «كتاب األمر هذا يخالف من كل
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الوالة األقباطاحلقيقيةحتتحكم أحوال

العربي االحتالل طابع (1)

الفاتحني معاملة حسن (1-1)

هذا تفاصيل العرب مؤرخو جهل بالدهم؟ احتلوا ملا املرصيني العرب عامل كيف
يغفل لم االحتالل لهذا كئيبة صورة إبراز يف يرتدد لم النقيويس حنا ولكن املوضوع،

إلخ. … والتخريب والنهب والسلب القتل حوادث فيها
مدفوعني أصحابها كان إن خاصة العنف، أعمال الحربية الحمالت تصحب أن بد ال
إذا النتصاراتهم، العرب استغالل سوء نيقيا أسقف يؤكد بينما ولكن اإليمان، بحرارة
لنا يثبت اإلسالمي الفتح إىل عهدها يرجع التي الربدي، أوراق بعض عىل حديثًا العثور

الذمة. أهل حيال املرشف العرب مسلك
تاريخهما يرجع «جروهمان»:1 الربوفسور اكتشفهما بهذا، تنطقان وثيقتان ولدينا
أكتب هللا عبد األمري أنا هللا! «باسم األوىل: الوثيقة وتقول «٦٤٢م»، هجرية ٢٢ سنة إىل
قد كليوبولس، هريا Pagarques باجارك وتيودوراكس، خريستوفوروس أنتما، إليكما
وستني خمًسا قلته: ما أعيد معي، الذين الجند ألطعم نعجة وستني خمًسا منكما أخذت
مسجل يوحنا، الشماس وحرره هذا اإلقرار كتبت فعلت، ما الجميع وليعلم أكثر ال نعجة

األول.». التوقيت من برمودا شهر من الثالثني اليوم يف العقود،
يقول: العربية باللغة آخر نص به وألحق اليونانية باللغة النص هذا تحرر وقد

املحاربون وزمالؤه جابر بن هللا عبد أخذه ما هذا الرحيم؛ الرحمن هللا بسم
تيودوراكس، وكالء أحد من أخذنا لقد هرياكليوبولس، يف للذبح النعاج من
قريس، آبا أنجال أكرب خريستوفورس، نائب ومن قريس، آلباء الثاني النجل
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رجال إلطعام أعطاها وقد أخرى، نعجة عرشة وخمس للذبح نعجة خمسني
سنة األول جمادى شهر يف تحرر املصفحة، مشاته وقوات وفرسانه مراكبه

جديد. ابن وكتبه ٢٢ه

ييل: ما الورقة ظهر يف وجاء

عن خصم وهذا البالد، قدموا ممن ولغريهم للمحاربني النعاج بتسليم شهادة
األول.2 التوقيت جزية

الوحشية، األعمال اقرتاف إىل الطرفان فيها يتسابق حروبًا اليوم نشاهد وبينما
الحرب، قيام أثناء وذلك الفردية امللكية تحرتم كانت العرب قبائل أن نذكر أن ينبغي

والقسوة. بالعنف األمم فيها اشتهرت زمن ويف
األخرى: الوثيقة نص وهذا

وأرجو «بسوفتس» مدينة تجار أمناء يا إليكم أكتب هللا عبد األمري أنا هللا! باسم
واحد كل ذهبية، دراهم بثالثة علًفا القوطة لفرقة أصلع بن عمر إىل تبيعوا أن

أصناف.3 ثالثة من غذاء جندي كل وإىل «بعرورين» منها

نراها قلما مغلوب شعب إزاء املعاملة هذه «إن بقوله: كله هذا جروهمان واختتم
منترص.». شعب من

ثابتة سياسة إىل العرب افتقار (2-1)

يف الخلفاء وريبة مرص ثروة أوجدته الذي الجشع يؤدي أن ا حقٍّ له يؤسف ومما
الراشدين الخلفاء أن عىل تدل فاإلحصاءات وخيمة، عواقب إىل الوالة نحو سياساتهم
والية من أي: «٨٦٦م»؛ ٢٥٢ه سنة إىل «٦٤١م» ٢٠ه سنة منذ والعباسيني واألمويني
مئة سنة وعرشين وخمس مئتني بحر يف بوا نصَّ طولون، ابن والية إىل العاص بن عمرو
القصرية املدة أن إال مرات، ثالث أو مرتني عينوا قد الوالة بعض أن ولو واليًا، عرش وأحد
األقل عىل أو إنشائية سياسة التباع الفرصة لهم تسنح لم خاللها يحكمون كانوا التي

معينة. خطة وضع يف للتفكري
بن عمرو وفاة بعد به يبدأ شيًقا إحصاء فييت»،4 جاستون «األستاذ لنا ويقدم
خالفة أثناء مرص «حكم يقول: اإلحصاء وهذا «٦٦٤م»، ٤٣ه سنة من أي: العاص؛
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وقد مرات، ثالث منهم وواحد مرتني الحكم وليا منهم اثنان واليًا، وعرشين واحد األمويني
من خمسة وكان مروان، الخليفة عزله أن يلبث ولم الزبري، ابن باسم البالد أحدهم حكم
عرش أحد أقال أو الخليفة ونقل والة؛ وهم منهم ستة تُويف وقد الخلفاء؛ أرسة من هؤالء
فاملرجح األخري، الوايل أما رواتبهم؛ خفض ألنه آخر؛ الجند وطرد أحدهم واستقال منهم؛
آخر تربع بينما يوًما5 عرش ستة الوالية كريس عىل أحدهم ومكث قتلوه، العباسيني أن
العباسية، الخالفة إىل انتقلنا وإذا مرص،6 وايل قضاها مدة أطول وهي سنة، عرشين
مرات، ثالث وواحد مرتني الحكم تولوا منهم تسعة واليًا، وستني أربعة عينوا ألفيناهم
خمسة األمني الخليفة لذكرى مخلصة ظلت التي الجيش قوات ولت املأمون عهد ويف
أو ونقل الحكم يف وهم عرشة تُويف وقد الخليفة، أرسة من واليًا عرش اثنا وكان منهم،
لينضم أحدهم واستقال واحًدا الثائرون الجنود وطرد اثنان، وقتل منهم، خمسون أقيل
ما إىل بالنسبة العباسيني عرص يف ازداد قد التنقالت عدد أن النظر يلفت ومما الثوار، إىل
ا؛ جدٍّ بعيدة كانت املركزية السلطة أن إىل السبب ويرجع األمويني، حكم أيام عليه كان
خالله يستطيعون الوقت من متسًعا للوالة يرتك أن يريد ال الخليفة وكان بغداد، يف أي:
شيئًا الخلفاء قلوب يف طبع قد الوالة نفوذ من الخوف وكان إليهم، الشعب قلوب استمالة
تلك الربامكة، قتل إىل أدى الذي هو الخوف هذا أن الظن عىل ويغلب املستديم، القلق من

الرشيد.». هارون الخليفة ذكرى إىل ساءت التي املأساة
هارون خالفة أثناء مرص حكموا واليًا وعرشين أربعة أن تقدم ما إىل ونضيف

سنة. وعرشين ثالث يف أي: وحده؛ الرشيد
تعيني الزم الذي االستقرار عدم «إن قائًال: بحثه فييت جاستون األستاذ ويواصل
الخارج من جاء موظف من يطلب كيف إذ اإلطالق؛ عىل البالد صالح يف يكن لم الوالة
يسهر أن أو مواردها ينظم أن أو اهتمامه البالد يعري أن الوالية، يف بقائه عدم من ويثق

إدارتها؟». دوالب عىل
البلدان جميع ويف مرص يف الفتوحات، أثناء العربي الحكم الزم آخر طابع وهناك
القرارات فإن عليها، يسري مرسومة خطة إىل الحكم افتقار وهو أال العرب، احتلها التي
الحال، ملقتضيات وتبًعا الظروف حسب تصدر كانت واالجتماعية واالقتصادية السياسية
بل يديروها، أن وال البالد تلك يف يقيموا أن العرب نية يف يكن لم أنه إىل السبب ويرجع
يقوموا حتى جيوشهم مؤخرة سالمة عىل املحافظة هو واحد غرض إىل يهدفون كانوا

الجديدة. العسكرية أعمالهم ملتابعة الكايف املال عىل ويحصلوا جديدة، بفتوحات
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رؤساءهم ألن املهزومة؛ بالشعوب االختالط العرب الجنود يحاول لم حال، كل وعىل
الخليفة قاله ما الحكم عبد ابن لنا وينقل باتٍّا، منًعا االختالط هذا من يمنعونهم كانوا
يحول منزًال املسلمون ينزل أن أحب ال «إني بمرص: العربي االحتالل جيش يف عمر
عىل يحافظوا أن يجب الجنود أن هذا ومعنى صيف.»،7 وال شتاء يف وبينهم بيني املاء

البالد. يف يستقروا أن يف يفكروا وال الحربية، صفاتهم
والقمح املال وإرسال الرضائب تحصيل بضمان الخاصة األوامر استثنينا إذا وفعًال،
أعيد «وقد االقتصادية، البالد ثروة لزيادة تدبري أي عىل نعثر لم العرب، جزيرة شبه إىل
يستطيع حتى حفرها أعيد ما بقدر التجارة ملصلحة ليس Trajan «تراجان» قناة حفر
قصرية، مدة ويف سهل طريق عن القاحلة العربية البالد إىل مرص قمح يرسل أن الغازي
الثامن القرن أوائل يف أخرى مرة الرمال فاجتاحتها القناة هذه أهملت أن لبث ما ولكن
األقوات إرسال يمنعوا كي «٧٦١–٧٦٢م» و١٤٥ه ١٤٤ سنتي بني مرص حكام وردمها

للثورات.».8 مصدًرا أصبحت عندما املدينة إىل
من االستفادة الالزم من كان ملا ولكن ا، تامٍّ إهماًال العامة اإلصالحات أهملت وقد
يسخرون الحكام كان فقد الفيضان، أثناء سيما ال الخصب، بالطمي الغنية النيل مياه
من قسط من إعفائهم مقابل والجسور الطرق بناء وإعادة القنوات لتطهري السكان

بها.9 قاموا التي املهمة مع يتناسب الرضائب
بوقت الدلتا يف العربية املستعمرات إنشاء بعد حتى التعليم لنرش أثر أي نجد وال
إدارة تنظيم يف يفكروا لم ولكنهم للرضائب، نظاًما العرب أنشأ أخرى، جهة ومن طويل،

املنورة. املدينة يف للحسابات
العزيز عبد سمح العرب، أنشأها التي املدن يف محظوًرا الكنائس بناء كان بينما ثم
امللكيني النصارى بعض بوجود التساهل هذا ويعلل حلوان، يف كنيسة ببناء مروان بن
واستخدم بمرص، إقامته عند املأمون الخليفة سياسة تختلف ولم الوايل،10 خدمة يف
بذلك.11 لهم فسمح الهواء، قبة من بالقرب كنيسة تشييد منه التمسوا الذين النصارى
«٧٥٢م»، ١٣٦ه سنة النيل مستوى هبط ملا أنه املقفع بن ساويرس األسقف ويروي
تبعهم ثم تفيض، حتى النهر مياه يف يزيد أن هللا إىل صالتهم يف يترضعون املسلمون قام
فقرر الصالة، يف النصارى بدأ عندما إال املعجزة تحدث ولم جدوى، بدون ولكن اليهود،
القطر يف وأمالكهم حياتهم عىل وأمنهم الجزية فخفض يكافئهم، أن الوايل، نائب باعون،

كله.12 املرصي
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اإلرتجالية العرب الحكام سياسة عىل أخري، مثل برضب الدليل، نقيم أن بنا ويحمل
سليمان بن عيل الوايل أمر «٧٨٥م» ١٦٩ه عام ففي املتناقضة، القرارات اتخاذهم وعىل
فامتنع،13 قائمة تركها مقابل دينار ألف خمسني له وبذل بمرص املحدثة الكنائس بهدم
الكنائس تشييد بإعادة «٧٨٧م»، ١٧١ه سنة خلفه الذي عيىس بن موىس رصح بينما
املشكلة، هذه يف رأيهم الفقهاء سأل أن بعد إال هذا عىل يقدم ولم بحتة، مادية العتبارات
ممن تطرًفا أكثر الوايل يكون أال ويجب البالد»،14 عمارة «من هي الكنائس بأن فأفتوا
الصحابة زمن يف اإلسالم يف إال تبن لم بمرص التي الكنائس «عامة أن بدليل سبقوه
١١٧ه عام يف أي: سنوات؛ ببضع ذلك قبل حدث أنه نالحظ أن وينبغي والتابعني،15
مارمينا،16 كنيسة ببناء للنصارى رصح ألنه رفاعة؛ بن الوليد الغوغاء قتل أن «٧٣٥م»،

الوقت.17 ذلك يف شديدة املال إىل العرب حاجة تكن لم وربما
التي بالشعوب العرب اهتمام وعدم السلطة تقلب أن كله، ذلك من ويتضح
التفاهم. حسن عىل يساعد ال جوٍّا خلقت وتضاربها، الوالة سياسة وتخبط أخضعوها،

العاصونتائجه بن عمرو طموح (2)

عىل ُعينوا الذين والتسعني الثمانية من واحد واٍل يوجد «ال نشاير: ديفو املسز قالت
قوة لنا يُظهر مرص والة عىل الشديد الحكم هذا إن اسمه.»،19 يخلد أن يستحق مرص18
أنشأها فقد حكمها، من وأول مرص فاتح عمرو كان وملا العاص، بن عمرو شخصية
عمرو عرف لقد وترصفاته، أعماله مختلف من بسهولة معرفته نستطيع ا خاصٍّ نظاًما
وقتذاك، وجودها لعدم واضحة نصوص عىل يعتمد أن دون الخطرية املشاكل يحل كيف
التسامح بصبغة البالد نظم صبغ فقد النصارى، مودة كسب إىل ترمي سياسته كانت وملا

الجوهرية. االمتيازات ببعض التمتع لألقباط خولت التي

مطلًقا مرصحكًما حكم إىل يسعى عمرو كان (1-2)

الخوف يشوبه بشعور املنترص الجيش قائد املغلوبة الشعوب تستقبل أن الطبيعي من
يوم.»،20 بعد يوًما قوة يزداد كان عمرو مركز «أن النقيويس حنا ويعرتف واالحرتام،
الكرة البيزنطية الجيوش أعادت عندما أنه حد إىل عمرو سمعة ارتفعت فقد وبالفعل،
واملغامرة. بالطمع ورميه له كرهه من الرغم عىل به عثمان استنجد اإلسكندرية، عىل
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الخليفة سلبه له، ملًكا مرص يعترب يكن ألم تردد، دون الخليفة طلب عمرو لبى
لحسابه البالد حكم من تمكنه قد إليها العودة أن شك وال الوالية؟ من أقاله عندما منه

الخليفة. سلطة وإغفال الخاص
بابليون، حصن استسالم يوم مرة ألول ظهر فقد جديًدا، عمرو طموح يكن ولم
صلًحا أعداءه يصالح أن يف رغب ملاذا املغلوبة؟ الجيوش عىل عطفه نفرس كيف وإال
الجيش مقدرة من وبالرغم جيشه، من وفري وعدد الزبري معارضة من بالرغم رشيًفا
انتقلنا إذا ثم ا؟ تامٍّ استغالًال الحربية انتصاراته واستغالل الحصن اقتحام عىل العربي
املدينة صمود من الرغم عىل للتسامح االستعداد هذا نفس أيًضا وجدنا اإلسكندرية، إىل
كانوا إذ أخرى؛ مرة احتجاجهم يرفعوا أن معه ومن الزبري اضطر مما شهًرا، عرش أربعة

املهزومة. بالشعوب الخاصة الرشيعة مبادئ تطبيق يريدون
قاومت التي بالبالد، يتعلق فيما وخاصة إليه ذهب فيما حق21 عىل الزبري وكان
خيرب، يهود مقاومة وهي أال خطرية بسابقة يستشهد أن يستطيع وكان بالقوة، املسلمني

القبيلة. أفراد واستعبد املنترص جيشه أفراد عىل أراضيهم وزع النبي، هزمهم فلما
غنية البالد أن يعرف فكان مرص، بوحدة يحتفظ أن بدهائه أراد عمًرا أن إال
حربية، كغنيمة املحاربني عىل توزيعها بمنع تقيض املصلحة أن ويرى بمواردها،
وعدم … الديني شعورهم وباحرتام طيبة، معاملة الدينيني ورؤسائهم سكانها وبمعاملة
وقصارى االقتصادية، مرص حالة تسوء ال حتى الرضائب وجباية البالد ثروة استنزاف

كرامته. وامتهان إذالله ال ومحبته الشعب صداقة كسب يريد كان القول،
واألخرى الخليفة، تعليمات من استلهمها عامة، األوىل سياستان: لعمرو كان إذًا،

التزامات. عدة األقباط عىل وفرت ألنها ا؛ خاصٍّ اهتماًما منا تستحق شخصية

األرايض توزيع ملنع عمر تحكيم يطلب عمرو (2-2)

طرأت نفسها املشكلة ألن األرايض؛ توزيع بخصوص عمر تحكيم طلب يف عمرو يتواَن لم
قسمة عنه هللا ريض الخطاب بن عمر وأصحابه بالل «سأل والعراق، سوريا فتح بعد
تقسم كما افتتحوها الذين بني األرض أقسم وقالوا: والشام العراق من عليهم هللا أفاء ما
هللا أرشك «قد وقال: األحكام هذه عليهم وتال عليهم ذلك عمر فأبى العساكر.» غنيمة
بقيت ولنئ يشء بعدكم ملن يبَق لم قسمته فلو الفيء، هذا يف بعدكم من يأتون الذين

وجهه.»22 يف ودمه الفيء هذا من نصيبه بصنعاء الراعي ليبلغن
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كتابك بلغني فقد بعد «أما العراق: افتتح حني سعد إىل كتب عنه ريضهللا عمر «إن
كتابي أتاك فإذا عليهم، هللا أفاء وما مغانمهم بينهم تقسم أن سألوك الناس أن فيه تذكر
حرض من بني فأقسمه ومال، كراع من العسكر إىل به عليك الناس أجلب ما فانظر هذا
فإنك املسلمني، أعطيات من ذلك ليكون بعمالها واألنهار األرضني واترك املسلمني، من

يشء.». بعدهم ملن يكن لم حرض، من بني قسمتها إن
األرضبعلوجها فيجدون املسلمني من يأتي بمن «كيف أخرى: مناسبة يف عمر وقال
عوفريض بن الرحمن عبد له فقال برأي.»، هذا ما وحيزت اآلباء عن وورثت اقتسمت قد
هو «ما عمر: فقال عليهم.»، هللا أفاء مما إال والعلوج األرض ما الرأي «فما عنه: تعاىل هللا
أن عىس بل نيل، كبري فيه فيكون بلد بعدي يفتح ال وهللا ذلك أرى ولست تقول كما إال
فما بعلوجها، الشام وأرض بعلوجها العراق أرض أقسمت فإذا املسلمني، عىل كالٍّ يكون
والعراق؟»، الشام أهل من وبغريه البلد بهذا واألرامل للذرية يكون وما الثغور به يسد
قوم عىل بأسيافنا علينا هللا أفاء ما «أتقف وقالوا: عنه، تعاىل ريضهللا عمر، عىل فأكثروا

يحرضوا؟». ولم أبنائهم وألبناء القوم وألبناء القوم وألبناء يشهدوا ولم يحرضوا لم
القوم علية من عرشة يحكم أن إىل األمر به وذهب الحجج بهذه يقتنع لم عمر ولكن
قال وقد الترشيع، مصدر القرآن، يستنكرها التي العربية للعوائد طبًقا الخالف هذا يف
ما عليهم وتجري بالرجال املدن وهذه الثغور هذه تشحن لم «إن جميًعا: الحكام هؤالء

مدنهم.». إىل الكفر أهل رجع به، يتقوون
عمر الخليفة حكم إىل لجأ ورجاله، الزبري شكاوى إىل العاص بن عمرو سمع فلما
أريض يشء عىل الزبري وصولح الحبلة.»،23 حبل منها يغزو حتى «أقرها عمر: إليه فكتب

الخليفة. أوامر تنفيذ عىل وعمل به
«اليشء» هذا ألن األهمية؛ من عظيم جانب عىل كانت املسألة بأن الجزم ويمكن
من التخلص برضورة يشعر كان عمرو أن عىل بوضوح يدل للزبري عمرو أعطاه الذي

السالح. بقوة املحتلة املدن مسألة أخرى مرة يثري ال حتى الزبري معارضة
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عنوة؟ أم مرصبصلح ُفتحت هل (3-2)

البالد أن الفقهاء بعض أكد إذ ملرص؛ العرب فتح بعد حادة مناقشات املسألة هذه أثارت
الرأي إىل ثالث فريق انضم بينما عنوة، ُفتحت البالد أن اآلخر والبعض بصلح، ُفتحت

التحفظ. من بيشء ولكن األول
املختلفة. النظر وجهات نورد أن قبل الوقائع نذكر أن بنا يجدر أنه إال

الحرب أي: «الجهاد»؛ اسم لها املجاورة والبالد مرص فتح عىل اليوم الُكتَّاب ويطلق
اإلسالم. إىل الدعوة رفضوا الذين الكفار، ضد املسلمون بها قام التي

الرسالة، صحة يف يشكُّوا لم املسلمني املؤرخني من األكرب السواد أن ذلك إىل أضف
الدعوة هذه يلبوا لم املرصيني بأن سلمنا وإذا مرص، حاكم إىل النبي بها بعث التي
ووجود الحربية العمليات بطء فإن الُكتَّاب، بعض يدعي كما باتٍّا رفًضا يرفضوها ولم

العربي. للفتح األهلني مقاومة عىل تدل البيزنطية الجيوش يف القبطي العنرص
طلبتا واإلسكندرية بابليون حاميتي بأن عمرو تسامح يربر أن البعض أراد وقد
بإفالت شعرنا أن بعد إال العمل بهذا يقوما لم الحالتني كلتا يف ولكنهما القتال، وقف
تَِهنُوا ﴿َفَال الحالة: هذه يف رصيحة القرآن نصوص إن ثم أيديهما، بني من األمر زمام
.(٣٥ آية محمد، (سورة أَْعَماَلُكْم﴾ يَِرتَُكْم َوَلن َمَعُكْم َوهللاُ اْألَْعَلْوَن َوأَنتُُم ْلِم السَّ إَِىل َوتَْدُعوا
املخالف العرب القواد موقف يربروا أن بعد فيما الفقهاء بعض حاول فقد ذلك ومع
محمد بن أحمد بن حسني وهو الصدد، هذا يف أحدهم كتب وقد النصوص، لهذه
أهل يصالح أن اإلمام رأى «إن حنيفة: أبي مذهب علماء من اعتباره ويمكن القدوري،
مدة صالحهم فإن بأس، فال للمسلمني، مصلحة ذلك يف وكان منهم، فريًقا أو الحرب
ينبذ ولم قاتلهم بخيانة، بدءوا وإن وقاتلهم، إليهم نبذ أنفع، الصلح نقض أن رأى ثم
بني قسمها شاء إن بالخيار فهو عنوة، بلًدا اإلمام فتح إذا باتفاقهم، ذلك كان إذا إليهم
شاء إن بالخيار، األسارى يف وهو عليهم الجزية ووضع أهلها أقر شاء وإن املسلمني

للمسلمني.».24 ذمة أحراًرا تركهم شاء وإن اسرتقهم، شاء وإن قتلهم
ووقائع ترصيحات إىل يستندون فهم عنوة، ُفتحت مرص أن يؤكدون الذين أما
لعمر تابوت «كان قالوا: إذ الشهود؛ بعض ترصيحات الحكم عبد ابن لنا وينقل دقيقة،
مرص ألهل فيه يوجد فلم عاهده، ممن أحد وبني بينه كان عهد كل فيه الخطاب بن
عبد بن سلمة أبو «خرج التاليني: الحادثني الحكم عبد ابن أيًضا إلينا وينقل عهد،25
القبط، من رجًال فسخر به، يقذف رجل إىل فاحتاج سفينة، يف اإلسكندرية يريد الرحمن
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فهو اآلخر، الحادث أما إليهم.»، احتجنا إن العبيد بمنزلة هم إنما فقال: ذلك يف فكلم
عمر: فقال أريض»، عن الجزية «ضعوا فقال: الخطاب، بن عمر عهد يف أسلم رجًال «أن
املسجد إىل يوًما أتى فقد نفسه، بعمرو أيًضا ويستشهدون عنوة.»، ُفتحت أرضك إن «ال
أهل إال عقد وال عهد عيلَّ مرص قبط من ألحد وما هذا مقعدي قعدت «لقد علنًا: وقال
شئت وإن خمست شئت وإن قتلت، شئت إن به، لهم يوىف عهًدا لهم فإن أنطابلس،

بعت.».26
صلًحا فتحت مرص أن يرصحوا أن األوفق من أنه الفقهاء بعض نهائيٍّا رأى وقد
قاومت التي اإلسكندرية مدينة وأيًضا و«بلهيت»، و«مازيل» «سلتيس» قرى عدا فيما

الفتح.27
صلًحا ُفتحت مرص أن يدعون والذين اآلن، إىل تحل لم املسألة أن ذلك من ويتضح
صحة إلثبات الفقهاء إىل ولجئوا واقتصادية، وسياسية حربية ألسباب رأيهم رجحوا

نظريتهم.

إدارته يف عمرو تسامح (4-2)

مقتضيات حسب سياستهم يف ساروا العرب أن اآلن بعد اإلثبات إىل حاجة يف نعد لم
عىل حملتهم أثناء يف الجنوبية مرص حدود يُؤمنوا أن العرب أراد آخر: َمثل ولدينا الحال،
عىل العرب املؤرخون وأطلق املسيحيني، النوبة أهل مع معاهدة إبرام إىل فبادروا ليبيا،
املعاهدة هذه نقض من يمنعهم ما يروا لم القواد أن غري «البقط» اسم املعاهدة هذه
بعض مع بعضنا أمان هدنة كانت إنما عهد واألساود مرص أهل بني «ليس أنه بحجة
طرابلس أهل نافع بن عقبة غزا وملا رقيًقا»، ويعطوننا وعدس قمح من شيئًا نعطيهم
عندنا، عهد ملرشك ليس «إنه وقال: عليهم فأبى ويعاهدهم، يصالحهم ان وهزمهم،سألوه

َعْهٌد﴾.».28 ِكنَي ِلْلُمْرشِ يَُكوُن ﴿َكيَْف كتابه: يف يقول وجل عز هللا إن
تتفق كانت ألنها عمر؛ الخليفة أوامر العاص بن عمرو نفذ فقد مرص يف أما
املرصيني دهشة مثار واليته أثناء يف مرص عىل تسامحه فكان الشخصية، ومطامعه

وإعجابهم.
يستول «لم الصدد: هذا يف النقيويس حنا ويقول أوًال، الدين حيث من متسامًحا كان
يؤمنها كان ولكنه والنهب، الرسقة أعمال يرتكب ولم الكنيسة ممتلكات عىل عمرو

واليته.».29
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فسارع الشعب، نفوس يف بنيامني اليعقوبي البطريرك منزلة عمرو أدرك وقد
من هربًا البطريرك إليه لجأ الذي املكان ليعرف الناس أفواه من أخباره باستقطار
فليحرض هللا، من والسالمة واألمان العهد «له الصدد: هذا يف عمرو وقال قريس، اضطهاد
عاد هذا، بنيامني القديس سمع «وملا طائفته».30 وسياسة بيعته حال ويدبر مطمئنًا آمنًا
الرومي لهرقل سنني عرش منها سنة، عرشة ثالث غيبة بعد عظيم بفرح اإلسكندرية إىل
أكليل البًسا اإلسكندرية النص» يف «كذا املسلمون يفتح أن قبل سنني وثالث الكافر،
ظهر فلما املخالفني، من االضطهاد من األرثوذكيس الشعب كان الذي والجهاد الصرب
وإعزاز بكرامة بإحضاره «عمرو» األمري أمر بمجيئه، وأعلن املدينة وكل الشعب فرح
اآلن إىل ملكناها التي الكور جميع «إن وخواصه: ألصحابه وقال أكرمه رآه فلما ومحبة،
بسكون الكالم جيد ا، جدٍّ املنظر حسن هذا بنيامني وكان هذا.»، يشبه هللا رجل رأيت ما
أحوالهم، ودبر اضبطهم ورجالك بيعتك «جميع له: وقال إليه عمرو التفت ثم ورقاد،
وأعود مرص مثل وأملكها مدن31 والخمس املغرب إىل أميض حتى عيلَّ صليت أنت وإذا
له وأورد بنيامني القديس له فدعا مني.»، تطلبه ما كل لك فعلت برسعة، سامًلا إليك
إليه وأوحى يسمعه، ملن كثري وربح وعظ فيه عنده، والحارضين هو أعجبه حسنًا كالًما

مبجًال.». مكرًما عنده من وانرصف بأشياء
الديني، رئيسه الشعب بها استقبل التي الرائعة الحفاوة من عمرو يقلق أن وبديهي
عن وسؤاله البالد إدارة من بها يتمكن طريقة أحسن يف البطريرك استشارة إىل فبادر
ألن ذلك طرابلس؛ عىل حملته يبارك أن إليه طلب أنه كما الرضائب، لجباية موعد أنسب
عن مسئوًال يجعله بأن الحملة هذه نجاح يف البطريرك مساهمة من يقصد كان عمًرا
ترك إذ الخدمات؛ هذه عىل فعًال وكافأه للعرب، السكان إخالص وعن البالد يف األمن

وأديرتهم. امللكيني كنائس معظم عىل يستولون اليعاقبة
حدا مما املستقبل، عىل الكبار اآلمال يبنون جعلهم باليعاقبة عمرو اهتمام إن ثم
الشعوب «كانت بقوله: هذا شعورهم يصف أن املقفع بن ساويرس املؤرخ باألسقف

أمهاتهم.». ألبان عىل وأُطلقوا رباطهم حل إذا الصغار العجول مثل فرحني
اللينة املعاملة بهذه يعاملوا لم األقباط ألن ذلك وصفه؛ يف حق عىل ساويرس وكان
عىل يضغطوا أن يحاولوا لم عمرو والية أثناء يف العرب أن ذلك إىل أضف بعيد، أمد منذ

يضطهدوهم. ولم اإلسالم ليعتنقوا األقباط
دون الرضائب يجبي أن عليه املستحيل من أنه قرر البالد حالة عمرو درس وملا
معرفة البالد يعرفون ال املسلمون كان ملا له: يقول الخليفة إىل فكتب النصارى، معاونة
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استخدم وأنه الرضائب، من جمعها يمكن التي املبالغ حرص يستطيعون ال فإنهم تامة
البالد حالة يعرف عندما محله غريه يحل أن عىل ونزيًها قديًرا نرصانيٍّا الغرض لهذا

جيًدا.
بمساهمة ورصح العدالة سري حسن تكفل قد أداة إيجاد يف أيًضا عمرو وفكر
قاضيًا منها دائرة كل يف وعني الدوائر من عدد إىل البالد فقسم فيها، النصارى الوطنيني
بني الخالف كان إذا أما املسلمني، لغري والدينية املدنية الخالفات بفض كلفه قبطيٍّا
الجنائية املسائل وكانت الطرفني، قضاة من مكون مجلس إىل األمر رفع ومسلم، قبطي

وحدهم. املسلمني القضاة اختصاص من

الرضائب جباية عىل وعمرو عمر بني الخالف (5-2)

التقويم حسب بجبايتها يقوم أال له نصحوا الرضائب، مسألة يف األقباط عمرو استشار ملا
الفصول وفق بعيد أمد منذ الفراعنة وضعه الذي املرصي التقويم حسب ولكن القمري،
الترصف هذا عامله عىل أنكر عمًرا ولكن الرأي، هذا عىل عمرو وافق وقد واملواسم،
إىل ويرسلها الرضائب جباية يستعجل أن قاطع بأسلوب وأمره املال، إىل امللحة لحاجته

املدينة.
حدث الذي ذلك ولكن الخليفة، أوامر عمرو يخالف أن إنسان بخاطر يحل ولم
ثم الشديدة، باللهجة امتازت خطابات عدة الشأن هذا يف واملتبوع التابع وتبادل بالفعل،
ولكن سنة، بعد سنة مرص عىل املفروضة الرضائب قيمة تهبط ملاذا يفهم ال عمر كان
عدد قل أن وبعد الحروب، جراء من التجارة حركة ُشلت أن بعد بالفعل حدث ما هذا
فلم أنفسهم، الذمة أهل أما اإلسالم، اعتنقوا الذين النصارى عدد الزدياد الجزية دافعي
عند ذلك عن وسنتحدث الفرصة، لهم سنحت كلما الجباة من اإلفالت يف غضاضة يجدوا

املالية. عن الكالم
«بسم إليه: كتب العاص، بن عمرو ِقبل من الخراج الخطاب بن عمر استبطأ ملا
عليك هللا سالم العاص، بن عمرو إىل املؤمنني أمري عمر هللا عبد من الرحيم، الرحمن هللا
عليه، أنت والذي أمرك يف فكرت فإني بعد؛ أما هو، إال إله ال الذي هللا إليك أحمد فإني
بر يف وقوة وجلًدا عدًدا أهلها هللا أعطى وقد رفيعة، عريضة واسعة أرض أرضك فإذا
وكفرهم، عتوهم شدة مع محكًما عمًال فيها وعملوا الفراعنة عالجتها قد وأنها وبحر،
قبل الخراج من تُؤديه كانت ما نصف تُؤدي ال أنها عجبت مما وأعجب ذلك من فعجبت
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الخراج، من أرضك عىل الذي يف مكاتبتك يف أكثرت ولقد جدوب، وال قحوط غري عىل ذلك
تأتيني أنت فإذا ذلك، إيلَّ فرتفع تفيق أن ورجوت نزر غري عىل سيأتينا ذلك أن وظننت
به تؤخذ كانت الذي دون منك قابًال لست نفيس، يف الذي توافق ال بها، تعبأ بمعاريض
كنت فلنئ وقبضك، كتابي من نفرك الذي ما ذلك مع أدري ولست ذلك، قبل الخراج من
ما غري لعىل األمر إن لطًعا، مضيًعا كنت وإن النافعة، الرباءة إن صحيًحا، كافئًا مجربًا
إيلَّ فرتفع تفيق أن رجاء املايض العام يف منك ذلك أبتىل أن تركت وقد نفسك، به تحدث
وتلفف عليه توالس وما السوء، عمال عمالك، إال ذلك من يمنعك لم أنه علمت وقد ذلك،
هللا عبد أبا تجزع فال فيه، أسألك عما شفاء فيه دواء هللا بإذن وعندي كهًفا، اتخذوك
تلجلج عنه وما ودعني أبلج والحق الدرُّ يُخرج النهر فإن وتعطاه، الحق منك يؤخذ أن

والسالم.» الخفاء، برح قد فإنه
املؤمنني، أمري عمر هللا لعبد الرحيم، الرحمن هللا «بسم العاص: بن عمرو إليه فكتب
بعد؛ أما هو، إال إله ال الذي هللا أحمد فإني عليك، هللا سالم العاص، بن عمرو من
من فيه ذكر والذي الخراج، من فيه استبطأني الذي يف املؤمنني أمري كتاب بلغني فقد
اإلسالم، كان مذ منها ذلك ونقص أيديهم عىل خراجها من وإعجابه قبيل الفراعنة عمل
أرغب وعتوهم كفرهم عىل كانوا ألنهم أعمر؛ واألرض وأكثر أوفر يومئذ للخراج ولعمري
قطع حلبًا فحلبتها الدر يُخرج النهر أن وذكرت اإلسالم، كان منذ منا أرضهم عمارة يف
غري عىل تخفيه يشء عن ذلك أن وعلمت وتربت وعرضت وأنبت كتابك يف وأكثرت درها،
رصني القول من الصواب من فيه لك كان ولقد املقدعات، باملفظعات لعمري فجئت خرب،
ألمانتنا مؤدين هللا نحمد فكنا بعده، وملن ملسو هيلع هللا ىلص هللا لرسول عملنا وقد صادق، بليغ صارم
ذلك فتعرف شيئًا به والعمل قبيًحا ذلك غري نرى أئمتنا حق من هللا عظم ملا حافظني
مأثم، كل عىل واالجرتاء الشيم رش ومن الطعم تلك من هللا معاذ قلبنا فيه ونصدق لنا
الذي كتابك بعد فيها والرغبة الدنيئة الطعم تلك عن نزهني قد هللا فإن عملك، فأميض
مني ذلك يُراد حني ألنا الخطاب؛ بن يا وهللا أًخا، فيه تكرم ولم عرًضا فيه تستبق لم
ولكني متعلًقا، فيه عليه أرى عمل من عملت وما وإكراًما، إنزالها ولها لنفيس غضبًا أشد
عن وسكت ولنا، لك هللا يغفر زدت ما يثرب يهود من كنت ولو تحفظ، لم ما حفظت
يجهل.» ال ما حقك من عظم هللا ولكن ذلوًال، مني بها اللسان وكان عامًلا، بها كنت أشياء
غضبه يكتم أن الخليفة يستطع لم عمر، عىل أخرى مرة يرد أن عمرو أراد وملا
إليه بعث أن يلبث ولم املال،32 من كبرية مبالغ اختلس أن بد ال بأنه رصاحة واتهمه

له.33 املستحق نصف منه ليتسلم األنصاري مسلمة بن محمًدا
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بني نفسه وجد الذي البدوي العربي وهو املال، عمرو يغرتف أن بمستغرب وليس
التي التهمة، هذه يفندوا لم العرب املؤرخني إن ثم كبرية، ثروة أمام وضحاها عشية
قبل خراجها عن مرص أقباط أحد استجوب الخليفة أن بعضهم إلينا نقل بل إليه وجهت
وعاملك عمارتها بعد إال يشء منها يؤخذ ال كان املؤمنني، أمري «يا القبطي: فقال اإلسالم،

واحد».34 لعام إال يريد ال كأنه له ظهر ما يأخذ إنما العمارة إىل ينظر ال
والحيلولة البالد ثروة عىل املحافظة يريد عمًرا ألقينا جانبًا، التهمة هذه تركنا وإذا
عىل عمرو به أجاب الذي املفعم الرد نورد أن بنا ويجمل الحكام، وطمع الشعب بني
رفعها بينما الدينارات، من مليونًا عرش باثني الرضائب عمرو حدد فقد عثمان، الخليفة
اللقحة درت هللا، عبد أبا «يا لعمرو: عثمان فقال مليونًا، عرش أربعة إىل سعد بن هللا عبد

بولدها».35 «أرضرتم عمرو: قال األول.»، درها من بأكثر
بمظهر الخاصة عمر بتعليمات يهتم لم عمًرا فإن الجزية، مسألة إهماله جانب وإىل
التنفيذ، موضع التعليمات هذه لوضع األشخاص بعض إلحاح من الرغم عىل الذميني
األمر، بهذا العمل بطل «ولكن الصلبان إظهار بعدم تقيض أوامر أصدر عمًرا إن نعم
فلم ودمشق، حمص يف أما ومآتمهم، أفراحهم يف الصلبان عمل إىل النصارى عاد وقد
رصح وأخريًا، الحرمان»،36 هذا عىل عمر رشوط نصت أن منذ بذلك أبًدا لهم يرصح

الفسطاط. مدينة يف باإلقامة لألقباط عمرو
استفادوا األقباط أن غري للعرب، بالنسبة خطرية سوابق التسامح هذا أوجد لقد
أن ذلك وراء من يبغي كان الذي عمرو موقف إىل شك، دون الفضل، ويرجع منه، كثريًا
املساكن أن بحجة حارضته اإلسكندرية يجعل أن أراد وأخريًا املطلق، مرص حاكم يصبح
باإلقامة له يرصح أن عمر رفض وملا االحتالل، جيش إليواء تصلح اليونانيون تركها التي

الفسطاط. إىل وعاد لألمر عمرو صدع يريد، كان حيث
معسكرين إىل اإلسالمي العالم وانقسم الخالفة طالب أبي بن عيل توىل وملا
الخدمة هذه إزاء عليه، اشرتط أنه إال معاوية، باسم مرص عمرو حكم متخاصمني،
كان عمًرا أن الواضح ومن حياته، طوال مرص عىل واليًا برتكه له يتعهد أن العظيمة،
يفصلها أن بعد مرص عىل خليفة أول بنفسه وينادي استقالله، ليعلن الفرص يتحني

العربية. اإلمرباطورية، بقية عن تماًما
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املنفعة أساسها سياسة يتبعون الوالة (3)

األمن عىل املحافظة عىل عملهم اقترص فقد بالبالد، ينهضوا أن عمرو خلفاء يحاول لم
عىل واليتهم مدة كانت وملا العباسيني، الخلفاء إىل ثم األمويني للخلفاء الجزية وإرسال

الشخصية. املكاسب بعض يحققوا أن أرادوا فقد قصرية، العموم وجه
برنامج لوضع الكايف الوقت الخلفاء لهم يرتك ولم أخرى سياسة يتبعون وكيف
املركزية السلطة شكوك يثريون كانوا البالد، ملصلحة عمل بأي قاموا وإذا إيجابي!
الخليفة اهتمام عدم عىل البني الدليل إال تشملهم كانت التي التنقالت حركة وما وقلقها،

الوالية. هذه مصلحة يف مجهود من به عمالؤه يقوم قد بما

املنترصواملهزوم بني العالقات أساس املال (1-3)

الفردوس يذكر أن أراد «من قال: اإلبداع، غاية يف بجملة مرص صالح بن هللا عبد وصف
ثمارها».37 وتنور زرعها يخرض أرضمرصحني إىل فلينظر الدنيا، يف مثلها إىل ينظر أو
وطئت أعرابي كل رددها قد هذه اإلعجاب صيحة إن قلنا إذا مبالغني نكون وال
منتًرصا خرج الذي الصحراء، رجل يعمل أن أيًضا الطبيعي من وكان النيل، وادي قدماه
ذلك عىل دليل وأصدق انتصاراته، من االستفادة عىل إمرباطوريتني، عىل شنها حرب من
وسوريا العراق أمثال الواسعة األرايض توزيع سبيل يف املنترصة الجيوش إلحاح هو

ومرص.
الالزم القمح إرسال يستعجل أن عمر طلب املنورة، باملدينة املجاعة حاقت وملا
وقال وصالحها».38 املدينة عمران يف مرص هللا «أخرب املناسبة: بهذه وصاح للسكان
فإذا أحياء، دموا ما املسلمون «يأكلهم املهزومني: عن تكلم عندما أيًضا الخليفة هذا
نيات عن جليٍّا تفضح الترصيحات وهذه بقوا».39 ما وأبناؤهم أبناؤنا أكل وهلكوا، هلكنا

الفاتح.
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األقباط عىل ُفرضت التي األوىل الرضائب (2-3)

اهتمام أكثر كان التسليم، رشوط ليحددوا بابليون قلعة حول الفريقني مندوبو اجتمع ملا
املغلوب. عىل ستفرض التي الجزية قيمة عىل منصبٍّا العرب

النظم نقلوا فقد للرضائب، نظام أي بابتكار لهم تسمح ال حالة يف العرب كان وملا
ثم الرضائب، يف محسوس خفض من استفادوا األهليني أن إال البيزنطيني، عند املتبعة
برشيم» «فان املسترشق ويقول األمر، بادئ يف قواعده أبسط إىل أُعيد الرضائب نظام إن
وهي الجزية، رئيسيتني: رضيبتني يدفعون كانوا الرضائب دافعي «إن :Van Berchem
الحنطة، من تُجبى عينية حصيلة وهي و«الرضيبة» نقًدا، تُدفع ا جدٍّ مرتفعة رضيبة
الجند رواتب تُدفع فكانت متميزان: مرصوفان الدولة ميزانية يف الدخل هذا يقابل وكان
سبيل عىل وتقدم وأرسهم.»، الجند عىل يُوزع الحنطة من يُجمع ما وكان الجزية، من
من «٧٠٩م»، ٩١ سنة صفر «شهر الرضيبتني: هاتني بني العالقة يوضحان رقمني املثال
تدفعوها أن يجب التي الحصة أن إيشكو، مديرية يف بسريو شربا أهايل إىل رشيك بن قرة
الغذاء رضيبة حددت بينما الدينار، وثلثا دينارات ١٠٤ هي ٨٨ عام جزية لتسددوا نقًدا
فقط تقترص لم العينية الرضائب أن الطبيعي ومن القمح40 من وثلث أردبٍّا عرش بأحد

األشياء.41 من وغريها والقمصان الخرضاوات إىل تعدتها بل والدقيق، القمح عىل
األسف مع يستمر لم الرضائب وجباية توزيع بطريقة الخاص املبدأ هذا أن إال
الذي التباين هذا العرب، املؤرخون نقله فيما التباين سبب مما ا جدٍّ قصرية فرتة إال
بني تفرق العربية فالنصوص اإلدارة، فرضتها التي التدابري تعارض إىل جزئيٍّا يرجع
حسن ومن الرضائب، من واحد نوع عىل تنطبقان الكلمتني هاتني أن مع والخراج الجزية
يرجع الذي الربدي، ورق اكتشاف عوضها قد املبهمة العرب املؤرخني نصوص أن الحظ

للهجرة. األوىل القرون إىل تاريخه
ُفرضت ديناران قدرها رضيبة أن املؤرخون هؤالء يدعي بينما أخرى، ناحية ومن
اتضح واملشوهني، واملتوسلني واألطفال والنساء الشيوخ خال فيما جميًعا الذمة أهل عىل

إال. ليس رضيبة دافع كل يؤديه ما متوسط إال هو ما الرقم هذا أن لنا
السلطة وتحددهما كلها الجماعة تؤديهما حصيلتني والرضيبة الجزية وكانت
حسب فرد كل من تحصلها أن عىل الرضائب دافعي عىل توزع ثم قرية، لكل املركزية
األول القرن إىل تاريخها يرجع والتي اليونانية باللغة املكتوبة الرضائب قوائم وأن ثروته،
الواحد»، الدينار مبلغ «وكان دينارين، من أقل مبالغ تحصل كانت أنه عىل تدل للهجرة
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يف ذلك من أقل إىل هبط قد الواحد، للشخص الفقه إليه أشار الذي األدنى الحد وهو
وعىل وقتئٍذ،42 صدرت التي اإليصاالت من ذلك يتبني كما التالية، القرون يف األحيان غالب
من درهًما عرش اثنا يحصل كان الرضيبة، هذه فيه ُفرضت الذي الوقت يف فإنه العموم،
من دنانري وأربعة العليا الطبقة من ديناران أو درهًما وعرشون وأربعة الوسطى الطبقة

الثراء. ذوي
وكان الطرفني، بني اتفاق أي عليها ينص فلم بالخراج، املعروفة العقار رضيبة أما
أو نقًدا تُدفع وكانت ذمي، كل عن دينارين توازي رضيبة جباية هو العرب يهم ما كل
من بد ال «كان األخرى املدن وبعض وبابليون اإلسكندرية عدا فيما أنه ويالحظ عينًا،
السكان تعداد بعد ُحددت التي الرضيبة قيمة إن ثم عقارية، رضيبة إىل الجزية تحويل
الذين السكان، حسب ال باملياه املغمورة األرايض حسب القرى عىل توزع أن يجب كان

الرضيبة».43 يدفعون

عنها نتجت التي والرضائب االقتصادية الحالة تدهور (3-3)

التي الرضائب بأن العرب شعر حتى اإلسالم، انتشار عىل معدودات سنوات تمِض لم
يف املالية الحالة تفاقمت فقد العظيمة، إمرباطوريتهم حاجات تكفي ال القرآن بها أمر
النشاط أن أحد ينكر «ال قال: إذ Heyd؛ «هايد» املؤرخ بعضها ذكر أسباب لعدة مرص
كلها املسلمني قوى استنفد الجهاد إن إذ طارئة؛ لعدة تعرض اإلسالم بداية يف التجاري
الخارجية».44 التجارة حركة توقفت كما البضائع، نقل حركة ذلك جراء من وتوقفت
ُشلت حيث مثًال اإلسكندرية ميناء يف وخيمة نتائج إىل الخطرية الحالة هذه أدت فقد
عدم ذلك عىل زد الخارج، مع التجارة من يعيشون كانوا الذين سكانها، ويأس الحركة
سالمة عىل بالسهر الشعب تكلف فكانت وازدهارها، مرص برفاهية السلطات اهتمام
إال الشعب يستفد ولم خطريًا إهماًال فأُهملت عنايتها، توليها أن من بدًال والرتع السدود
سبب بأن بالترصيح األمر هذا عىل تعليقه يف املقريزي يرتدد ولم النيل، فيضان من قليًال

عام. بعد عاًما والتلف الخراب تزايد عن ناتًجا كان الخراج نقص
كله، املفروضعليهم يسددوا أن الرضائب دافعوا رفض الزراعي، املحصول ساء وملا
الناحية هذه من املرصيون نعم وقد الخزينة، عىل يتحايلوا أن الحال بطبيعة وحاولوا
الرضب إىل عادة يلجئون البيزنطيون الحكام كان فبينما يتوقعونها، يكونوا لم بمزية
تسمح ال حالة يف شخص كان إذا بأنه اإلسالم أعلن الرضائب، دفع عىل الشعب لحمل
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باستعمال أي: البدني؛ بالعقاب ذلك عىل يُكرهه أن للحاكم يجوز فال الجزية، بدفع له
الوسيلة وإنما املغيل، بالزيت جسمه رش أو امللتهبة، الشمس ألشعة بتعريضه أو العصا،

الديون. دفع لعدم السجن هي بها املرصح الوحيدة
استيدائهم يف الذمة أهل من أحد يرضب «وال الصدد: هذا يف سيفرصاحة أبو وقال
املكاره، من يشء أبدانهم يف عليهم يجعل وال غريها، وال الشمس يف يقامون وال الجزية
تستوىف حتى الحبس من يخرجون وال عليهم ما يؤدوا حتى ويُحبسون بهم يُرفق ولكن

الجزية».45 منهم
إىل يلتجئ بعضهم كان كما الرضائب دفع عىل الحبس يفضلون األقباط وكان
«رينودو»: املؤرخ ويقول الحياة، مدى الجزية من تعفيهم الرهبنة كانت حيث األديرة؛
اكتفى وقد جديدة».46 صوامع يوم كل يقيمون جعلتهم درجة إىل ازداد الرهبان عدد «إن
يف وأقاموا السكان تعداد من السلطات انتهت أن بعد إقامتهم محال بتغيري بعضهم
يعتنقون كانوا الذين األقباط عدا هذا الرضائب، قوائم يف أسماؤهم تُدرج لم أخرى نواٍح

أخرى. بعد سنة يزداد عددهم وكان الجزية، دفع من هربًا اإلسالم
دينار، مليون املايضعرشين يف بلغ الذي الرضائب مجموع أن العرب مؤرخو رصح
مليونًا عرش أربعة إىل ارتفع ثم مليونًا، عرش اثني إىل الخطاب بن عمر عهد يف هبط
األمويني خالفتي ففي ذلك، بعد برسعة هبط أن لبث وما سعد،47 بن هللا عبد والية إبان

ماليني.48 الثالثة عىل املجموعة الرضائب قيمة تصل لم والعباسيني،
بفتوحات القيام يف الرغبة فكانت تزداد، املرصوفات ينقصأخذت الدخل كان وبينما
وكاملة وفرية بجيوش االحتفاظ تقتضيان اإلمرباطورية سالمة تأمني ورضورة جديدة
األوىل. الساعة منذ بوليسية قوة إنشاء الداخيل األمن عىل املحافظة اقتضت كما العتاد،

يضغطوا أن األمر أول حاولوا فقد الشاغل، الخلفاء شغل املالية املسائل وكانت
الجند، أجور تخفيض حاولوا الدخل، من األكرب الجزء يستنفد الجيش كان وملا امليزانية،
أمامهم يكن ولم للهجرة، األول القرن يف متتالية مرات أربع الذريع بالفشل باءوا أنهم إال
الرضائب زيادة إىل فلجئوا للخطر، تعرضهم ال أخرى حلول عن البحث سوى ذلك بعد

املدنيني.49 عىل
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الدخل زيادة سبيل يف اإلجراءات (4-3)

يف يرتدد لم أنه رغم لهم، العاص بن عمرو حكم عن حسنة بذكريات األقباط احتفظ
ذلك: يف الحكم عبد ابن ويقول اإليراد، مضاعفة سبيل يف للقانون مخالفة إجراءات اتخاذ
عليه فقدرت عنده كنًزا كتمني من إن مرص: لقبط مرصقال فتح العاصملا بن عمرو «إن
فأرسل كنًزا، عنده أن لعمرو «ذُكر بطرس له: يقال الصعيد أهل من نبطيٍّا وأن قتلته»،
عن يسأل تسمعونه «هل عنه: يسأل وعمرو السجن يف فحبسه وجحد فأنكر فسأله، إليه،
فانتزع بطرس، إىل عمرو فأرسل الطور»، يف راهب عن يسأل سمعناه «إنما فقالوا: أحد»
فجاء بخاتمه، وختمه عندك بما إيلَّ ابعث أن الراهب ذلك إىل كتب ثم يده، من خاتمه
مكتوبة صحيفة فيها فوجد عمرو، ففتحها بالرصاص، مختومة شأمية بقلة رسوله
ثم املاء عنها فُحبس الفسقية، إىل عمرو فأرسل الكبرية» الفسقية تحت «مالكم فيها:
عمرو فرضب مرضوبة، ذهبًا أردبٍّا وخمسني اثنني فيها فوجد تحتها، الذي البالط ُقلع
عىل يبقى أن شفًقا كنوزهم أخرجوا القبط أن رقية ابن فذكر املسجد، باب عند رأسه

بطرس.». قتل كما فيقتل منهم أحد
األرايض يف أو اإلسكندرية يف القاطنني األقباط بعض أن أخرى جهة من ونعلم
من ٢٥ أو ٢٣ عام الساحل إىل بمراكبهم نزلوا الذين البيزنطيني ساعدوا لها املجاورة
اآلتي: بالحادث ويعللونها املساعدة لهذه إطالًقا العرب املؤرخون يستغرب ولم الهجرة،
فقال: العاص بن عمرو عىل قِدم إخنا صاحب أن هذا اإلسكندرية نقض سبب «كان
كنيسة: ركن إىل يشري وهو عمرو فقال لها»، فيصري الجزية من أحدنا عىل ما «أخربنا
كثرنا علينا كثر إن لنا، خزانة أنتم إنما أخربتك، ما السقف إىل الركن من أعطيتني «لو

الروم».50 إىل فخرج إخنا صاحب فغضب عنكم»، خففنا عنا خفف إن عليكم،
أن عىل حرصوا ولكنهم عمرو، بها فاه كالتي حاسمة بترصيحات الخلفاء يفه لم
يتخطوا أن يريدوا لم نعم املال، إىل حاجتهم تطاوع مطاطة تفسريات للقوانني تكون
يف مستعدين غري كانوا وملا الرسعة، بهذه دخلهم لنقص ذُهلوا ولكنهم القوانني، حدود
أُرغموا فقد معيشتهم، ترف من الحد أو فتوحاتهم سيل لوقف األوقات من وقت أي
النصارى الشعب أفراد بني السخط من موجة بإثارة انتهت مالية إجراءات اتخاذ عىل

السواء. عىل واملسلمني
يفرض أن قبل أي: البيزنطي؛ العرص يف مرص يف يوجد كان األمثلة، بعض وإليك
هجرها قد للزراعة الصالحة األرايض من كبرية مساحات البالد، عىل الجزية املسلمون
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العرب، جاء وملا عليها، املفروضة الرضائب يسددوا أن رفضوا الذين األقباط من أصحابها
أية تجني ال السلطة فأصبحت نفسه، للسبب للزراعة صالحة أخرى أرايض السكان ترك

منها. فائدة
هشام الخليفة عىل «٧٢٧م» ١٠٩ه سنة يف رفاعة بن الوليد الوايل عرض وقد
منه والتمس مرص، يف األرايض بعض إليها آلت التي املحزنة الحالة هذه امللك عبد بن
وقد منه، يشكو الذي الفراغ لتسد مرص إىل العربية القبائل بعض بهجرة يرصح أن
الخمس» رضيبة «وهو خراجها يلغي لن األرايض هذه يف العرب استقرار أن الوايل رصح
إىل تؤدي قد الهجرة هذه فإن كل، وعىل العرش» رضيبة «وهي العشورية مكانه ليفرض

العشورية. وال الخراج تسدد لم املذكورة األرايض إن إذ البالد؛ ازدهار
من فرد آالف لثالثة رفاعة، بن الوليد بمشورة عمًال امللك، عبد بن هشام ورصح
أال وهو واحًدا، رشًطا عليهم اشرتط وقد فيها، واإلقامة مرص إىل بالنزوح قيس قبيلة
منهم أقام من اغتنى ما ورسعان الرشقي، الحوف يف يستقروا وأن الفسطاط يف يقيموا
أخربوا ما ورسعان العرب، بالد إىل الصادرة البضائع بنقل لقيامهم بلبيس مدينة يف
أخرى أفواج فقدمت آخرون، خمسمائة مرص إىل فخف بثرواتهم، قبيلتهم أفراد سائر

األصليون. البالد سكان هجرها التي األرايض يف ونزلت لثراء طلبًا
اقتصادية مرصألغراض إىل يحرضوا لم العرب هؤالء أن نذكر أن بنا يجدر أنه عىل
األوىل األهايل ثورة بعد إال الخليفة إىل اقرتاحه يقدم لم رفاعة بن الوليد الوايل إن إذ بحتة؛
املكان يف أي: بلبيس؛ مدينة يف قطن املهاجرين من فوج أول وأن الرشقي، الحوف يف

الثورة. فيه نشبت الذي
يف نراهم وأصبحنا كلها، البالد يف تدريجيٍّا التوغل من العرب هؤالء تمكن وقد
اعتنقن قبطيات نساء من تزوجوا وقد الوسطى، ومرص القبيل والوجه البحري الوجه
اعتنقوا الذين األصليني البالد سكان وبني بينهم يفرق أن يستطيع أحد يعد لم اإلسالم،
من البحث مشكلة ظهور إىل أدى مما أراٍض عىل منهم األكرب السواد حصل وقد اإلسالم،
السلطة، ملصلحة ع امُلرشِّ ل وتََدخُّ الجدد، امُلالك هؤالء يؤديها أن يجب التي الرضيبة نوع
نُقلت لو حتى عنها الرضيبة هذه تأدية يف للخراج الخاضعة األرايض تستمر بأن فأفتى
جميعهم، املسلمني ملك املحتلة البالد أرايض أن املرشع وحجة مسلم، مالك إىل ملكيتها

الخاصة.51 املصلحة سبيل يف العامة املصلحة تضحية باإلمكان ليس وأنه
إذ العرص؛ ذلك يف الخطأ هذا ملصلحتها استغلت السلطة أن الفتوى هذه من يتضح
الذي الخراج، وبني نقًدا تُجبى كانت التي الجزية بني فارق أي وجود عدم تجاهلت إنها
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دون الذمة أهل عىل حال، أي عىل مفروضتني، كانتا الرضيبتان وهاتان عينًا، يجمع كان
سواهم.

استمرت فإنها اإلسالم، يعتنقون الذين املدن سكان إعفاء إىل السلطات اضطرت وإن
جزية إال ليس الخارج أن من الرغم عىل جميًعا الزراعيني املالك من الخراج جباية يف
األقاليم سكان رأى وملا دفعها، يف القرية أهل واشرتاك الزراعية األرايض عىل مفروضة
الجديد الدين اعتناق يف تلكأوا اإلسالم، يف دخولهم من مادية فائدة أية أمامهم ليس أن
األسباب أحد ذلك «لعل سايس»: «دي املسترشق ويقول املدن، سكان مع الحال بخالف

األقاليم».52 يف منها أطول مدة األقاليم يف املسيحية بقاء إىل دعت التي
زيادة يف السلطات فكرت امليزانية، عجز لسد يكفي ال اإلجراء هذا أن اتضح وعندما
قد وكان وردان إىل سفيان أبي بن معاوية «كتب املقريزي: لنا ويقول الجزية، نسبة
نزيد كيف وردان إليه فكتب قرياًطا، القبط من رجل كل عىل زد أن مرص، خراج توىل

معاوية».53 فعزله يشء، عليهم يُزاد أال عهدهم ويف عليهم
بن عمر «إن فقال: والخراج، الجزية رفع يربر أن ذلك بعد يوسف أبو وحاول
ولم عليها، وضع ملا محتملة الوقت ذلك يف األرض أن رأى عنه تعاىل هللا ريض الخطاب
عليهم، وحتم الخراج ألهل الزم الخراج هذا أن الخراج من وضع ما عليها وضع حني يقل

فيه».54 يزيد وال منه، ينقص أن الخلفاء من بعدي وملن يل يجوز وال
ابن ويقص األموات، عن الجزية دفع عىل األحياء تحمل أن السلطة فكرت وقد
القبط موتى جزية يجعل أن يسأله العزيز عبد بن عمر إىل حيان «كتب علينا: الحكيم
عقد وال بعهد لهم سمعت «ما عراك: فقال مالك، بن عراك عمر فسأل أحيائهم، عىل
موتى جزية يجعل أن رشيح بن حيان إىل عمر فكتب العبيد»، بمنزلة عنوة أخذوا وإنما
عمر «أن عىل — املقريزي يقول ما حسب — اإلجراء هذا ويدل أحيائهم».55 عىل القبط
من مات فمن القرى، عىل هي إنما الجزية وأن عنوة، ُفتحت مرص أرض أن يرى كان
الجزية من عنهم يضع ال منهم مات من وأن عليهم، ثابتة الجزية تلك كانت القرى، أهل

شيئًا».56
زيادة أمام نصحوه، الذين والته بمشورة يعمل أن رفض العزيز عبد بن عمر أن إال
من الجزية بجباية يأمر بأن الجزية، دفع عن فيمتنعون اإلسالم يعتنقون الذين عدد
ولم هاديًا، ملسو هيلع هللا ىلص محمًدا بعث إنما هللا «إن الخليفة: فأجاب املسلمني، من الطبقة هذه

يديه».57 عىل اإلسالم كلهم الناس يدخل أن من أشقى لعمر ولعمري جابيًا، يبعثه
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مع فقدت الفتح منذ الجزية دفع من أُعفيت قد كانت التي الطبقات جميع إن ثم
االمتيازات جميع األخص عىل الرهبان فقد وقد لها، املمنوح االمتياز هذا الزمن مرور
الرهبان، عدد ونقص اإلسالم معتنقي عدد ازدياد إىل أدى مما بها، يتمتعون كانوا التي

خرابًا.58 وأصبحت فشيئًا شيئًا األديرة فهجرت
يف دينار قدرها جزية الرهبان عىل فرض من أول مروان بن العزيز عبد كان وقد
الفقرية الطبقات تدفع أن العدل من ليس بأنه اإلجراء هذا وبرر (٦٨٥م)، ٦٥ه عام
وملا عظيمة، ثروات يملكون الذين والبطاركة، واملطارنة الرهبان عنها ويُعفى الرضائب
أن األقباط اعتقد (٦٨٦م)، ٦٨ه سنة يف مرص عىل واليًا امللك عبد بن هللا عبد صار
النصارى املؤرخون عليه فحمل آمالهم، خيَّب الوايل ولكن الذكر، اآلنف األمر ألغت السلطة

له. كراهيتهم وأظهروا
فقرر الرضائب، زيادة من بالرغم مخيف نقصان يف الدولة إيرادات كانت ذلك ومع
األرايض بمسح يقوم أن العربي، الفتح عىل سنة ثمانني ميض بعد األحدث، بن هللا عبيد
٧٢٤) ١٠٧ه أو ١٠٦ عام يف هذا قراره نفذ وقد البور، األرايض ذلك يف بما دقيًقا مسًحا
الحنطة. سعر هبوط من الرغم عىل دينار ماليني أربعة الخزينة إىل وجلب ٧٢٥م) أو

إذ عملهم؛ يف الدقة من كبري جانب عىل يكونوا لم احني امَلسَّ أن ذلك بعد واتضح
حساب عىل فيه وقعت الذي الحرج، املايل املأزق من الدولة تخليص أعينهم نصب وضعوا
أوراق باسم اليوم املعروفة الربدي أوراق إحدى قراءة من ذلك ونستخلص الشعب،
يف عارضن العقار صاحبات أن غري فدان، بمائتي عقاًرا قدر احني املسَّ أحد أن «رينييه»،
٩٣١ مساحتها فبلغت ضمريهن، يقتضيه بما كلها األرض مسحن إنهن وقلن الرقم، هذا
فحًصا األرض بهذه املتعلقة واملستندات األوراق فحص وبعد الزراعية، األرايض من فدانًا
«جروهمان» األستاذ وعلق فقط، فدانًا ٨٤١ ب مساحته تقدير إىل السلطة وصلت دقيًقا،
باألبعديات الخاصة الحجج يف األخطاء هذه مثل وردت «إذ قائًال: الحادث هذا عىل
إىل يفتقرون الذين الفالحني صغار لها يتعرض كان التي بالقضايا بالك فما الكبرية،

الناجحة». الدفاع وسائل
الفضل بن الليث قام الرشيد، هارون الخليفة عهد يف أي: «٨٠٢م»؛ ١٨٦ه سنة ويف
من أقرص قياس املساحون استعمل وقد الرشقي، الحوف أرايض بمسح مرص عىل الوايل
إىل يستمع أن رفض الوايل إن يقول: الكندي ولكن السكان، شكوى أثار مما القصبة،

شكواهم.59
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الثالث القرن أواخر منذ فرضوه، قد البيزنطيون كان إجراء إىل الوايل لجأ ثم
لحرية آخر دليل وهذا “Liturgie” العامة للمصلحة اإلجباري العمل نظام وهو امليالدي،
السلطة «كانت الربدي: أوراق عىل اعتماًدا «جروهمان» ويقول املالية، الحالة إزاء السلطة
خاصة، البحري األسطول لصيانة العامة باألعمال القيام الشعب تكليف مبدأ تطبق
الديار يف يسلح أيًضا وكان مرص، موارد عىل يعتمد األسطول هذا من األكرب الجزء فكان
وتموينه األسطول صيانة عىل موقوًفا املرصية العاملة األيدي تسخري يكن ولم املرصية،
قرص ببناء أيًضا قاموا الذين والصناع، الحرف أصحاب إىل يتعداه كان بل فحسب،
املرسلون واملوظفون الجند كان كما القطر،60 خارج أخرى وبأعمال ببابليون للخليفة

األصلية.»61 بالدهم خزينة من أجورهم يتسلمون الواليات قبل من
وهو أال املال، بيت شئون عىل جديد قائم مرص وصل «٨٦٩م»، ٢٥٦ه سنة ويف
ولكن االنتقاد، مر لرصامته واملسلمون املسيحيون املؤرخون انتقده وقد املدبر، بن أحمد
ساويرس ويقول الظروف، تلك يف منها بد ال كان املدبر، ابن عليها سار التي السياسة
يغلب، ال أحد، كل عند مخوًفا أفعاله يف صعبًا شديًدا، رجًال «كان شأنه: يف املقفع بن
تلك أهل وأذاق كبرية مدة بفلسطني أقام قد وكان قبله، أحد يفعلها لم أفعاًال ففعل
إىل وصوله وعند حزن، مرص، بوصوله البطرق أبونا سمع فلما وباليا، صعوبة البالد
لكل فقوم الخراج، عليهم وأضعف واليهود والنصارى املسلمني عىل يده وضع مرص،
يف الديارات إىل وأنفذ األماكن، كل يف الحبوس مأل حتى ثالثة للدينار وقوم ديناًرا دينار

62.«… والخراج بالجزية وطالبهم فيها التي الرهبان: وأحىص موضع كل
من تاريخه إىل معفاة كانت أن بعد للمراعي ديوانًا املدبر بن أحمد وخصص

«املراعي». أسماها رضيبة عليها وفرض بها التجارة حرية أيًضا ومنع الرضائب،
تُفرض كانت الربدي أوراق عىل املدونة القوائم يف مراًرا ذُكرت التي الرضيبة وهذه
إليها أشارت املروج عىل رضيبة ذلك فوق ُفرضت كما األغنام، رءوس عىل األرجح عىل
ابن عهد إىل أيًضا ترجع فهي الصيد، رضيبة أما طبيعتها؛ تحدد أن دون الربدي أوراق

املدبر.
عىل تُجبى كانت ألنها الهاللية»؛ «الرضائب باسم كلها الرضائب هذه ذكرت وقد
الشمسية، السنة حساب عىل يُجبى كان الذي الخراج بعكس القمري، الشهر حساب
هذا يف أصبحت وقد «الصدقة» باسم معروفة أخرى رضيبة الرضائب هذه إىل يضاف
عىل املسيحيني غري املسلمون يدفعها رضيبة شكل عىل إجبارية قانونية حسنة العهد

الربدي. أوراق يف ذلك ورد السواء،
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رضيبة وأصبحت املزروعة الخرضاوات بعض عىل املفروضة الرسوم تطورت وقد
وإىل والكروم، النخيل أشجار عىل رضيبة ذلك بعد السلطات وفرضت بذاتها، قائمة
األرايض بتحسني الخاصة املصاريف من األكرب الجزء بدفع السكان قام ذلك، جانب
الرضائب فإن حال، كل وعىل العمل، هذا يف يسهمون أيًضا هم الصناع وكان الزراعية،
املدبر، ابن رفعها حد أي إىل نعرف لم أننا غري أنواعها، اختالف عىل الصناعات شملت
ولوازم اإليصاالت عىل رسوًما وقرر االحتكار نظام أعاد أنه علمنا، إىل وصل ما وكل

وغريها.63 الصحف» «ثمن املكاتب
بعده من توىل فقد بغداد، حكومة لحساب مرص يف حكم من آخر املدبر ابن ويعترب
املدبر، ابن فرضها التي الجديدة، والرضائب الرسوم إلغاء إىل بادر الذي طولون، ابن

البالد. يف أثر أسوأ لها وكان
بيت دخل لزيادة الخلفاء مع باالتفاق الوالة اتخذها التي الثابتة اإلجراءات هي تلك
املسلمون، األحيان بعض ويف طائلتها، تحت األقباط وقع التي املظالم، إليها نضيف املال،
أن دون يغادروها أال فأرادوا قصرية ملدد مرص حكموا الذين الوالة لشهوة إثباتًا وذلك
الوايل كان «وملا الصدد: هذا يف «مارسيل» املسترشق ويقول الثمن، كان مهما يغتنموا،
يجلب بما يعتني كان فقد محله، آخر واٍل ليحل منصبه من سيقال أنه من يقني عىل
وبأية املدى القصرية واليته إبان يثري أن الوحيد همه وكان البالد، دون إليه الفائدة
الرضائب يزيد واٍل كل كان لذلك إقالته، عن تنتج التي الخسارة يعوض حتى وسيلة،

سلفه.».64 يفرضها التي

تعصب؟ أم جشع (5-3)

وال الثروة، لينالوا الوالة بها تذرع وسيلة إال يكن لم الديني العامل أن شخصيٍّا نعتقد
مسلك سلوك عىل الوالة بعض حملت األخرى، األسباب بعض أو الدينية، العقيدة أن شك
كانوا إذا لنقرر مرص، يف وإجراءاتهم الوالة سياسة إىل نستند أن يجوز ال ولكن آخر،

التعصب. بدافع أو التسامح بدافع يعملون
ويل الذي مروان بن العزيز عبد خاصة نقصد الشاذة، الحاالت عن نتكلم وعندما
له يغتفروا لم النصارى املؤرخني أن من الرغم وعىل متتالية، سنة عرشين مرص شئون
األساقفة أحد ويقول طيبًا، عادًال حاكًما كان فإنه الرهبان، عىل فرضها التي الرضيبة
بينهما ملا األساقفة رئيس يوحنا آخر إىل وقت من إليه يدعو كان العزيز عبد إن األقباط:
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من ويحميه إسحق البطريرك تكريم يف يبالغ الوايل وكان واملحبة، املودة أوارص من
أحد هو العزيز عبد برتبية قام الذي أن إىل التسامح هذا ويعزى الحاقدين،65 الوشاة
ذكي «إنه عنه: السوري ميخائيل ويقول جومي»، «بار أو «أنستاس» اسمه النصارى

األقباط. عىل عطفه يف أثرها لها كان النشأة هذه أن الظن وأكرب االطالع.»66 وكثري
هذا يكتِف لم إذ الصور؛ أبشع يف هللا عبد أخاه النصارى الرواة يصور وبالعكس
لريغمه اليعقربي البطريرك أيًضا سجن بل الدين، رجال عىل الدينار رضيبة بإقرار الوايل
عبد بن هللا عبد وصل «ملا قائًال: ساويرس عنه ويحدثنا ثروته، من جزءًا إعطائه عىل
الذي لفعله خائفني األراخنة جميع وكان سوء، أفعال أيًضا فعل مرص، كورة إىل امللك
مرص إىل وسار اإلكسندرويس الطوباني خرج األيام، تلك ويف … الشيطان له حسنه
له: قالوا هذا؟» هو «من قال: إليه نظر فلما والوالة، البطاركة من كالعادة عليه ليسلم
به «أفعل له: وقال ُحجابه من لواحد وسلمه فأخذه النصارى»، جميع وبطرك أب «هذا
فلما أيام ثالثة عنده وأقام فأخذه دينار»، آالف بثالثة يقوم أن إىل الهوان من تريد ما
املال، يأخذ أن بعد إال البطرك عن يفرج ما أنه النمراوي، الشماس جرجه ذلك نظر
فقال املال» «أريد له: فقال مال؟» أو البطريك نفس تطلب سيدنا «يا له: وقال إليه تقدم
األراخنة من له أطلب بحري إىل به أنحدر شهرين مدة إياه «ضمني جرجه: الشماس له
عىل والقرى املدن به فطاف إليه، فسلمه دينار»، ألف بثالثة عنه لك وأقوم والنصارى

وجمعه.».67 املال حصل حتى باملسيح املؤمنني
عما زيادة دينار ثلثي الذمة أهل من حصل بأنه هللا عبد الوايل ساويرس ويتهم

ا». جدٍّ للمال محبٍّا «كان بأنه األسقف ويصفه قبل من يدفعونه كانوا
الجزية.».68 بمال جيوبه ومأل الرشوة شجع بأنه الكندي «ويتهمه

سلفه، من للمال حبٍّا أقل مرص، والية يف هللا عبد خلف الذي رشيك، بن قرة يكن ولم
جرى كما بالوالية، ليهنئه قرة إىل اليائس البطريرك ذهب ملا أنه ساويرس علينا ويقص
تقوم أن تحتاج امللك عبد بن هللا عبد منك قبضه «الذي له: وقال قرة عليه قبض العرف،
الفساق من نفر مع الفسطاط كنيسة اقتحم أنه أيًضا قرة عن املؤرخ ويحكى بمثله.» يل

الصالة. أداء أثناء يف الهيكل أمام ومكثوا املهرجني، وبعض إليه املقربني
بني يحال أن ذلك بعد املتعذر من فأصبح الجشعني، الوالة أحد استنها سنة إنها
عبد بن سليمان الخليفة أرسل وقد السلف، هذا منوال عىل نهجهم وبني الالحقني الوالة
جشًعا أكثر كان الرجل هذا أن ويبدو املال، بيت عىل ليقوم زيد بن أسامة مرص إىل امللك
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حق بغري األمالك بمصادرة قام إنه والنصارى: املسلمون املؤرخون ويقول سبقه، ممن
عىل اإلبقاء بوجوب وأخربهم الرهبان جمع ولقد وحشية، بصورة القتل يف أرسف كما
الرضائب رجال من يطلبوا أن عىل أجربهم كما عليهم، العزيز عبد فرضه الذي الرسم
الخاتم هذا يضعوا أن عىل الرضائب، دفع وموعد أسماؤهم عليه تنقش حديد من خاتًما
الحال. يف ُقطعت منه عاطلة يده وكانت راهب عىل قبض ما إذا حتى أصابعهم أحد يف
األديرة إىل لجئوا الذين الرهبان أما التنفيذ، دور يف دخل هذا أسامة أمر أن ويظهر
عقاب، أي ينالهم أن دون الرضيبة دفع من الهرب الطريقة بهذه تمكنوا أنهم واعتقدوا
رءوسهم بقطع عليهم حكم ثم عليهم، والقبض عنهم بالبحث الرشطة رجال قام فقد
الذين السكان، عىل يحتم أمًرا أسامة أصدر ذلك، جانب وإىل املوت، حتى جلدهم أو

مدموًغا. سفر جواز يحملوا أن جنوبًا أو شماًال النيل بطريق يسافرون
الوقت يف حال الخليفة وفاة أن إال النفوس، يف وقع أسوأ اإلجراءات لهذه كان وقد
الخالفة توليته بعد العزيز عبد بن عمر يتواَن لم لهذا البالد، يف ثورة قيام دون املناسب
كلفه أن بعد مكانه رشحبيل بن أيوب وتعيني أسامة عزل يف «٧١٩م» ١٠١ه سنة يف
أسامة القبضعىل بإلقاء الخليفة أمره ثم السكان، مع اللني وباستعمال الخواطر بتهدئة
أسامة، وسيق خشبية، بأوتار وقدميه يديه وتكبيل عنقه حول الحديد من حلقة ووضع

الطريق. أثناء يف مات ولكنه إعدامه، مكان إىل الحال، هذه عىل وهو
عطف أكسبه األهمية من عظيم جانب عىل آخر بعمل العزيز عبد بن عمر وقام
أعيدت أن يلبث ولم واألساقفة،69 الرهبان عىل الجزية بإلغاء أمر إنه إذ وحبهم؛ األهايل
جور من الشكوى من األوىل سريتهم إىل األقباط وعاد يزيد، عرص يف أخرى مرة الرضيبة

الوالة.
وكان «١١٩ه/٧٣٦م»، مرص عىل صفوان بن حنظلة تعيني أُعيد هشام، خالفة ويف
الحكيمة الخطط حنظلة يتبع ولم يزيد، الخليفة عهد يف قبل من املنصب هذا توىل قد
عىل رسوم فرض عىل يقترص ولم الرضائب رفع بل هشام، الخليفة له رسمها التي
رضيبة أيًضا وفرض لها، ا عامٍّ إحصاءً أجرى أن بعد الحيوانات إىل تعداه بل اآلدميني،

اإليصاالت. عىل الدمغة
يحاول كان فقد السيئة، عامله سياسة تخالف حكيمة سياسة هشام للخليفة وكانت
بفرض غضبهم إثارة من بدًال البالد يف نفوذهم بعد يفقدوا لم الذين األقباط، عطف كسب
رئيس بتنصيب الخليفة أمر الزمن، من مدة بطريرك بدون ظلوا وملا جديدة، رضائب
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«ال حتى باسمه رسمية براءة رضائبه سدد شخص كل بتسليم أيًضا وأمر عليهم، ديني
قائًال: أردف ثم هذا، كل ساويرس األسقف ذكر ظلم»، مملكته يف يكون وال أحد يظلم

الناس.». لسائر محبٍّا وكان اإلسالم طريق عىل هللا من خائًفا رجًال هشام «كان
ناتًجا األحيان معظم يف كان للشعب الوالة ظلم أن الحوادث هذه رسد من ويتضح
حذا فلقد ترصفاتهم، يف يقلدهم من وجدوا أن الوالة يلبث ولم بحتة، شخصية أمور عن
غادر «ملا السوري: ميخائيل لنا ويقول إمرتهم، تحت يعملون الذين املوظفون حذوهم
ويكبلون القرى يدخلون الفرس وكان املرصيني، عىل املصائب تعددت مرص، املأمون
يتأكدوا أن دون الفسطاط إىل ويرسلونهم مًعا، عرشين أو عرشة كل يقاومونهم، الذين
بعض وطلب ذنب، أي يقرتفوا أن دون الكثريين أرواح زهقت وقد ال، أم مذنبني كانوا إذا
مقابل يف ِرشا منهم جالدهم يقبل أن الهالك، إىل طريقهم يف وهم عليهم، املقبوض
أناًسا نقابل ريثما انتظروا الرجل: لهم قال املبلغ، له رصفوا وحينما رساحهم، إطالق
كاهنًا رجال: ثالثة صادفوا أن يلبثوا ولم مكانكم. بالسالسل فأكبلهم الطريق يف آخرين
عىل القبض وألقى الرشا، أعطوه الذين رساح فأطلق مسجد إمام أحدهما كان وعربيني

مكانهم.».70 هؤالء
الدسائس اشتدت عندما أنه لدرجة واضًحا مرص بمصلحة الوالة استهتار وكان
ذو شخص يرتك أن النادر من كان الهجري، الثالث القرن يف بغداد بالط يف واملؤامرات
وكيًال عني األقطار، من قطر عىل واليًا اختري وإذا عنه، بعيًدا ويعيش الخليفة بالط نفوذ

التعيني. هذا مقابل الدخل من بجزء ويخصه باسمه الحكم شئون يدير عنه
شديدة اقتصادية أزمة البالد عانت ولذلك للوالة، األول الهدف هو املال جمع وكان
جزاًفا. ملواردها الحكومة استنزاف بسبب املحصول قل إذ الطولونية؛ الدولة ظهور قبل
معاملة من أحسن عامة بصفة كانت املغلوبة للشعوب األمويني معاملة أن عىل
الظن وأكرب األموال، البتزاز والعنف القوة هؤالء استعمل ما فكثريًا لهم، العباسيني
تاريخ فإن كل، وعىل اللني، سياسة اتباعهم دون حالت املال إىل امللحة حاجتهم أن
البطريرك عهد من ابتدأت الشكاوى، من طويلة سلسلة إال هو ما اليعاقبة البطاركة
قزمان، واسمه األساقفة، بأحد اليأس بلغ وقد مرقص، القديس بعد والخمسني الثاني
تأدية عن مسئولني فجعلهم طائفته، من القوم لعلية سلطته عن يتنازل جعله حد إىل

«دمرو». مدينة إىل انسحب ثم للحكومة املستحقة املبالغ
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األقباط ثورة (4)

أن تستطيع ال متسامحة كانت مهما الحكومة ألن تفاؤلهم؛ يف بالغوا أنهم األقباط أدرك
كان الجديد الفاتح أن أدركوا عندما أملهم خيبة وزادت الرضائب، جباية دون تعيش
هو واحًدا هدًفا أعينهم نصب وضعوا أن يلبثوا لم لذلك انتصاره، بثمرة ينعم أن يريد

ربقتهم. من والتحرر الجدد حكامهم تغيري
بعض ولكن العرب، عىل يعطف الذي املحايد، موقف الفتح أثناء يف الشعب وقف
إىلصفوفهم وانضموا البيزنطيني، إىل انحازوا اإلسكندرية ضواحي يسكنون الذين األقباط
اإلشارة سبقت كما — االنحياز هذا وسبب العرب، عىل مضاد بهجوم هؤالء قام عندما
الرضيبة قيمة تحديد إليه طلب عندما «إخنا» صاحب عىل بخشونة أجاب عمًرا أن — إليه

للخزينة. دفعها الواجب
أنصار بني حدث الذي واالنشقاق عثمان مقتل بعد ساكنًا يحركوا لم األقباط أن غري
األكلريوس ولكن املسترشقني، دهشة املوقف هذا أثار وقد وأعدائه، طالب أبي بن عيل
الرضا كل راضيًا كان — الثورة نار إشعال يمكنه الذي هو وقتئذ وكان — القبطي
واالعتبار باإلجالل وأحاطه اإلكرام كل بطريركهم أكرم عمرو ألن العربي؛ االحتالل عن

الجزية. من الدين رجال بإعفاء وأمر وبركته، نصائحه إليه وطلب
ألن التغري؛ كل تغري مرصقد يف املوقف كان األمويني، عىل العباسيني ثورة قامت وملا
لحاجتهم وذلك الشعب؛ عىل نسبتها وزادوا الدين رجل عىل الجزية فرضوا دمشق خلفاء
خالفة أثناء يف «٧٢٥م» ١٠٧ه عام فثار اإلجراءين لهذين الشعب أغضب مما املال إىل
— الدين رجال رأسهم وعىل — األقباط رضاء عدم عىل دليل وهذا امللك، عبد بن هشام

حكامهم. عن
حيث مرص إىل األمويني الخلفاء آخر محمد، بن مروان يلجأ أن القدر شاء وقد
النضمام إيذان بمثابة العمل هذا وكان بالحديد، يكبله أن قبل البطريرك اضطهد
بن ساويرس يسميهم كان كما «الخراسانيني العباسيني صف إىل كلهم النصارى
ملته أبناء عن األهمية من عظيم جانب عىل بمعلومات املؤرخ هذا زودنا وقد املقفع»،
مروان عند البطرك أبونا «هذا للخراسانيني: قالوا بمرص النصارى بقية «كان فقال:
وقالوا الفرما من لقوهم قد البشمور» «أهل البشامرة وكان به»، يصنع ما ندري وال
قبل عسكره وقتلنا قاتلناه أنا بسبب ليقتله مروان أخذه قد بطركنا إن للخراسانيني:
وجدوا إذا وكانوا الخراسانيني، مع الرب يد إن يقولون الناس وكان إلينا، مجيئكم
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الخري معهم ويعملون بهم ويرفقون الخراج عنهم يخففون الصليب، عالمة عليهم قوًما
خيال أنبا الخراسانيون وجلب قتلوه، أن بعد منكًسا مروان وصلبوا البالد، جميع يف

عظيمة.71 كرامة وأكرموه
باألهايل، يستعينون كيف عرفوا فقد عمرو، من دراية أكثر العباسيون كان وملا
نفسه؛ التاريخ يعيد ما كثريًا أن إال البالد، حكام ضد ملساعدتهم استعداد عىل كانوا الذين
ساويرس ويقول باهظة، رضائب فرض إىل مضطرين أنفسهم العباسيون وجد قد إذ
عىل وأكملوه الخراج أضعفوا الخراسانيني، مملكة من سنة ثالث يف كان «وملا ذلك: يف

وعدوهم.».72 بما لهم يوفوا ولم النصارى
خمس قامت فقد أمرها، واستفحال البالد يف الثورات تعدد إىل السياسة هذه وأدت

«٧٧٣م». ١٥٦ه وسنة «٧٣٩م» ١٢١ه سنة بني مهمة ثورات
سالت إذ املأمون؛ خالفة أيام «٨٣١م» ٢١٦ه عام يف ثورة أكرب نشبت ولكن
إىل املسلمني من كبري عدد انضمام لوحظ وقد رهيبة، نتائج عليها وترتبت الدماء فيها
كبري عدد كان حيث بحركتهم، للقيام األوقات أنسب الثوار واختار ثورتهم، يف النصارى
حركت التي هي الخارج يف السياسية األطماع كانت وإذا ثورة، حالة يف الواليات من
املقريزي وكتب عهدها، كسابق الرضائب بسبب إال مرص يف تقم لم فإنها الثورات، هذه
عرب بأرسه األرض أسفل انتقض ،٢١٦ سنة األوىل جمادى يف كان «ملا الصدد: هذا يف
فكانت فيها، السلطان عمال سرية لسوء الطاعة وخلعوا العمال وأخرجوا وقبطها البالد

حروب.».73 الفسطاط عساكر وبني بينهم
كاتب ويقول هوادة، بدون القتال جعل الثوار صفوف يف البشموريني74 وجود وكان
وقد مرص، سكان سائر من وتعنتًا توحًشا أكثر القوم هؤالء إن املقريزي: ذكره عربي
أيدي يف اإلسكندرية سقوط بعد سنوات سبع العداء العرب يناصبوا ألم السلطات، أقلقوا

الرضائب؟ جباة ضد الثورة بإعالن قام من أول يكونوا ألم عمرو؟
عن عربيٍّا مخطوًطا بحثه ضمن ،Et. Quatremere «كاتريمري» املسترشق ويذكر
هذا ويقول للقتال، القوم هؤالء استعداد عن وافية بتفاصيل فيأتينا ميخائيل، حياة
وقد بكرية، بن مينا يقودهم وكان امللك عبد ضد بالثورة البشموريون «قام املخطوط:
الجزية يدفعوا أن ورفضوا الناحية هذه عىل واستولوا سنباط شربى أهل إىل انضموا
جيش، رأس عىل امللك عبد إليهم سار وقد الرضائب، شئون عىل العام وللقائم للحاكم
باءا ولكنهما وأسطوًال جيًشا امللك عبد إليهم فأرسل كبرية، مذبحة بعد بالفرار الذ ولكنه
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البشموريني إىل كتب حدث، بما وأُخرب مرص مروان الخليفة قدم وعندما الذريع، بالفشل
مكونًا قويٍّا جيًشا إليهم فسريَّ العرض، هذا رفضوا ولكنهم العام العفو عليهم يعرض
يف اعتصموا الذين بالثوار تلتحم أن تستطع لم أنها إال وسوريني، مرصيني جنود من
شخص سوى خاللها يمر أن يمكن ال التي الضيقة الُطرق ذات املستنقعات منطقة
العربية الجيوش واستطاعت حتًما، ومات فيه غاص الوحل يف قدمه انزلقت إذا واحد،
معاقلهم من البشموريون خرج ستاره، الليل أسدل عندما ولكن املكان، هذا تحارص أن
عىل الصاعقة انقضاض انقضوا أن لبثوا وما بمعرفتها انفردوا التي املمرات يف وساروا

وخيولهم.». نقودهم وسلبوا القتل وسعهم ما منهم فقتلوا املسلمني
بسجن وأمر اإلسكندرية، — مروان قوات قائد — األسود بن الكوثر دخل «وملا
الجالد يد وكانت ينفذ األمر وكان رأسه، بقطع أمر ثم رضبه أن بعد ميخائيل البطريرك
وقال الشفقة بعاطفة كوثر قلب اختلج عندما البطريرك، رقبة عىل لتهوى مرفوعة
إليهم يطلب البشموريني إىل كتب لقد العجوز؟ الشيخ هذا قتل من نجنيه «ماذا لصحبه:
إىل ليكتب رشيد إىل معنا فلنأخذ بنصيحته، يعملوا أن أبوا ولكنهم محاربتنا عن الكف
رشيد، إىل طريقه يف األمري كان وبينما املعاملة، سوء من ناله ما بسببهم أنه القوم هؤالء
َمْن قتلوا أن بعد وأحرقوها خربوها الذين البشموريني أيدي يف وقعت املدينة، أن علم

املسلمني.».75 من فيها
دفع حول الخالف بسبب وحده املرصي القطر يف اندلعت الثورة كانت ولو
بن نرص أعلن أن صادف ولكن دابرها، لقطع مرص إىل بالسفر الخليفة قام ملا الرضائب،
ظلوا الذين السوريني عىل حركته يف واعتمد الخالفة، عىل الثورة نفسه الوقت يف شباث
اإلسكندرية، ميناء يف ورسا األندلس من حربي أسطول وصل كما أمية، لبني مخلصني
مع االتفاق عىل يتورعون ال املرصيني ألن الصورة؛ استفحال وخيش كثريًا املأمون فقلق

األمويني. ضد العباسيني مع اتفقوا كما إسبانيا إىل لجئوا الذين األمويني،
وصحبه نرص «أعلن كتب: عندما يقوله ما يعني كان السوري ميخائيل أن بد وال

الثورة.».76 عىل املرصيني واحد آن يف وحثوا الشام يف الثورة
األحجار، بمقدار الذهب جلبا أن وبعد وجوري،77 رسي هما رجالن عليها «واستوىل
ساري بن عبيد فتوىل ولداهما: َخَلَفُهَما توفيا وملا «باسمهما»، الجزية يحصالن أخذا
قوم عليها استوىل فقد اإلسكندرية، أما الشمال، أحمد78 وحكم والجنوب، الفسطاط عىل

األندلس.».79 بالد من جاءوا
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عدم عىل البشموريني إلقناع جاهًدا عمل يوساب البطريرك أن من الرغم وعىل
البشموريني العرب عامل فيقول: ثورتهم يربر ساويرس نرى العدوانية، أعمالهم ارتكاب
بشدة ورضبوهم املطاحن إىل بسالل ربطوهم فقد القسوة، من غاية يف األخص عىل
أوالدهم يبيعوا أن البشموريون فاضطر بسواء، سواء الدواب تفعل كما الغالل ليطحنوا
إال يحده ال الظلم هذا أن نهائيٍّا اقتنعوا وملا العذاب، آالم من ويتخلصوا الجزية ليدفعوا
وأنه بمعرفتها، ينفردون التي الضيقة الطرق تخللها مستنقعات كلها بالدهم وأن املوت،
الثورة إعالن عىل جميًعا اتفقوا فقد يغزوها، أن املسلمني جيوش عىل املستحيل من يعد
تحالف التي رعيته عىل حرسة يذوب يوساب البطريرك وكان … الجزية دفع ورفضوا
مواصلة عىل عزمهم وطدوا البشموريني أن غري والحرب، واملجاعة الطاعون إفنائها عىل
الجزية دفع ورفضوا عالنية الخليفة وحاربوا األسلحة ألنفسهم يصنعون وأخذوا القتال
بينهم الوسيط بعمل ليقوم إليهم جاء َمْن كل قتلوا أنهم الحال بهم ووصلت اإلطالق، عىل
يفوقهم عدو ضد الحرب غمار خاضوا ألنهم عليهم؛ البطريرك تحرس وقد السلطة، وبني

والعتاد. العدد يف
بعدم يقنعهم أن فيه حاول خطابًا إليهم فكتب إرادتهم، بحكم للموت وتعرضوا
ويطلب بهم ستحيق التي املصائب لهم ويصف بالسالح، الخليفة مقاومة عىل قدرتهم
أرسل فيهم، يؤثر لم الخطاب هذا أن له اتضح وملا عزمهم، عن ينرصفوا أن إليهم
الرسائل، هذه معهم حاملني األساقفة قدم ملا ثم رجائه، يف ا ملحٍّ الخطاب تلو الخطاب
أوسعوهم أن بعد وطردوهم وأمتعتهم مالبسهم من وجردوهم البشموريون انقضعليهم
قرر لهم، حدث ما كل عليه وقصوا البطريرك إىل األساقفة هؤالء عاد وملا وشتًما، سبٍّا

ملصريه.80 الشعب هذا يرتك أن البطريرك
عفوه منح أن بعد مرص إىل فخف سوريا، يف قائًما الحني ذلك يف املأمون وكان
فأرسل دمشق، يف نازًال «ديونيسيوس» مهرة» «تل بطريرك وكان الثائر، نرص إىل
أن منك نريد ألننا مرص؛ إىل معنا لتأتي هنا «امكث فيه: يقول خطابًا املأمون إليه
إىل والعودة القتال عن بالكف وتقنعهم السفىل مرص يف «البياماي»81 عند كسفري تذهب

الطاعة.».82
الفرما، مدينة إىل وصلنا «عندما طرأ: عما بنفسه يحدثنا ديونيسيوس اآلن ولنرتك
املرصيني النصارى ثورة بنبأ البطريرك أيها علمت «لقد يل: وقال امللك استدعاني
هجومنا جراء من أصابهم الذي بالخراب يكتفوا لم وأنهم البياماي، باسم املعروفني
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مثلك، رجًال إليهم أرسلت ملا عليهم القضاء يف تفكريي وعدم تسامحي ولوال عليهم، األول
وفاوضهم ملقابلتهم واذهب املرصيني املطارنة وسائر بصحبتك الذين املطارنة معك خذ
فيه، فأسكنهم أَُعينه الذي املكان إىل جييش ومع معي وليأتوا الثوار، يسلموا أن برشط
يخضع أن أساس عىل طويًال الخليفة حدثت وملا بالسيف.»، سأقتلهم فإني رفضوا فإذا
أو البالد من فليخرجوا «ال! وقال: بالنفي أجاب بالدهم يف ويرتكهم لحكمه البشموريني

للقتل.». يتعرضوا
يف احتموا وقد مجتمعني وجدناهم «لقد قائًال: قصته ديونيسيوس يستأنف ثم
وتقدموا رؤساؤهم إلينا فخرج جهة، كل من والغاب والخيزران باملياه محاطة جزيرة
أنحوا اقرتفوها، التي واملذابح أشعلوها التي الثورة عىل اللوم إليهم وجهنا وملا نحونا،
بالدهم، من الخروج بوجوب علموا عندما أنهم إال يحكمهم.»83 كان َمن عىل بالالئمة
لهم يسمح أن فيها إليه نطلب برسالة امللك إىل نبعث أن ورجونا شديًدا، حزنًا حزنوا

الهوان. من احتملوه ما كل عليه ليقصوا يديه بني باملثول
تحملها، يستطيعون ال جزية دفع عىل يرغمهم كان الوايل84 الوزير أبا إن «وقالوا:
طحن إىل ويضطرهم مربًحا رضبًا ويرضبهم الطواحني إىل ويربطهم يسجنهم وكان
يأخذونهن خدمه كان بالطعام، إليهم نساؤهم تأتي كانت وعندما تماًما، كالدواب الحبوب
أبيهم بكرة عن إبادتهم عىل عازًما وكان كبريًا، عدًدا منهم ُقتل وقد عرضهن، ويهتكون
وجور املرصيني عىل الواقع بالظلم أخربناه امللك، إىل عدنا وملا … امللك إىل يشكوه ال حتى
أمِل لم ألني والتي؛ سياسة عن مسئول غري أنا يل: قال تقريري له قدمت أن وبعد الوايل،
أشفقت قد كنت وإذا الناس، إرهاق يف قط أفكر لم أنا اتبعوه، الذي املوقف هذا عليهم

رعيتي؟».85 عىل أشفق ال فكيف أعدائي، وهم الروم عىل
الوايل عنَّف مرص، إىل وصل حينما املأمون، أن عىل املسلمون املؤرخون ويحدثنا
فعلك عن إال العظيم الحادث هذا يكن «لم قائًال: وعزله شديًدا تعنيًفا منصور بن عيىس
واضطربت األمر تفاقم حتى الخرب وكتمتوني يطيقون ال ما الناس حملتم عملك، وفعل

البالد.».86
التسليم، البشموريون رفض املتالحقة، األكلريوس رجال نصائح من الرغم وعىل
طلب يف أرسل ثم منهم، كبريًا عدًدا وقتل سحًقا سحقهم أن إال املأمون من يكن فلم
عليهم، املعينني الوالة بقسوة أخربوه أنهم غري البقعة هذه يغادروا أن «وأمرهم رؤسائهم
أوراق بيع من يعيشون إنهم إذ للرزق؛ موارد لهم تكون لن بالدهم غادروا إذا وأنهم
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أرسلوا حيث أنطاكية إىل سفن عىل وسافروا ألمره رضخوا وأخريًا األسماك، وصيد الربدي
يف أرسوا الذين أما الطريق، يف معظمهم مات آالف ثالثة عددهم يبلغ وكان بغداد87 إىل
فأرسلوا خمسمائة هؤالء عدد وبلغ العرب، عىل ووزعوا عبيًدا سيقوا فقد القتال، أثناء

هناك.».88 وبيعوا دمشق إىل
املقريزي وكتب البالد، يف املستقرة الوحيدة الثورة جذوة يطفئ أن املأمون واستطاع
فلم شوكتهم وخذل مرص أرايض جميع يف القبط هللا أذل حينئذ «ومن الشأن: هذا يف
فعاد القرى عىل املسلمون وغلب السلطان، عىل القيام وال الخروج عىل منهم أحد يقدر
النكاية من وتمكنوا املكر واستعمال الحيلة بأعمال وأهله اإلسالم كيد إىل ذلك، بعد القبط

الخراج.».89 كتاب يف أيديهم بوضع
ثورتهم يف اليائس قتال يقاتلون البشموريون كان بينما أنه هنا نذكر أن بنا ويجدر
يسجل لم الخطورة، من عظيم جانب عن بنتائج املقريزي منها يخرج التي األخرية
يلجئوا لم األقباط أن والواقع القطر، من أخرى بقعة أية يف لألقباط ثورة أية املؤرخون
هذا غري أبًدا لديهم يكن لم ألنهم املقريزي؛ يقول كما القديم، أسلوبهم إىل ذلك بعد
سواء األجنبية العنارص من بتشجيع األقباط فيها اشرتك الثورات، قامت وملا األسلوب،
واليونانيني»، األقباط من مزيج «وهم البشموريني من أو املسلمني العنارصمن هذه كانت
عامة. ثورية حركة بأية القيام األقباط يحاول لم أبيهم، بكرة عن البشموريون أبيد وملا

األقباط جناها التي الفوائد (5)

اإلدارية األعمال يحتكرون األقباط (1-5)

بل العرب، الوالة حكم تحت تعساء كانوا األقباط بأن تعني ال ذكرناها التي األحداث إن
واهتمامهم الخلفاء جهود من وبالرغم البيزنطيني، أيام عليه كانوا مما كثريًا أسعد كانوا
اإلدارية الوظائف معظم شغلهم عىل يقترصوا لم األقباط فإن القرآن، تعاليم بتطبيق
والحسابات الرضائب نظام وبقي األحيان، بعض يف والنهي األمر لهم كان بل فحسب،
إنه نقول أن يمكننا وكذلك كبرية، مكاسب لتحقيق الفرصة لهم أتاح مما أيديهم بني

بها. معمول غري القرآن تعاليم ظلت باألقباط يتعلق فيما
أنهم كما اإلدارية، الوظائف من األقباط إبعاد يف رغبتهم مراًرا الخلفاء أظهر وقد
ولكن مناصبهم، يف وجدوهم كلما — كتابيٍّا يكن لم إن شفهيٍّا — أملهم خيبة أظهروا
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عبد بن عمر توىل وملا الديني، عمر تزمت عىل تغلبت السياسية العاص بن عمرو دراية
إليهم ووجه بواجبهم، األقاليم حكام ذكر مرص، فتح من قرن ميض بعد الخالفة العزيز
بعض ذكر «وهنا هذه هللا كلمات لكم يقرأ العزيز عبد بن «عمر فيها: قال قوية رسالة
الجيوش َكانت عندما مىض، فيما أنه سمعت لقد بالذميني»، الخاصة القرآنية اآليات
معاونتهم يطلبون املؤمنني وأن ملقابلتهم يذهبون املرشكون كان البالد، تدخل اإلسالمية
ال ولكن الرضائب، وجباية اإلدارية الشئون يف ودرايتهم رأيهم لسدادة البالد إدارة يف
أمر هللا إن ثم ورسوله، هللا غضب يستأثرون الذين عند الدراية وال السديد الرأي يوجد
بعقيدة يدين عامًال واليته يف ترك واليًا بأن أحد يخربني أن أود وال الحالة، هذه بنهي
نبعد أن علينا الواجب من وأنه الحال، يف الوايل هذا سأقبل وأني اإلسالمية، العقيدة غري
واٍل كل فليخربني دينهم، عىل نقيض أن علينا الواجب من أنه كما الوظائف من الذميني

واليته.90 يف فعله عما
أموال بإدارة الخاص األقباط امتياز ألغى الرسالة، هذه رشحبيل بن أيوب تلقى وملا

محلهم.91 املسلمني وأحل املقاطعات
الخليفة أخطر حتى األمر هذا إصدار عىل عاًما وثالثني خمسة يمِض لم ذلك، ومع
الوظائف، من الذميني إبعاد بخصوص دقيقة أوامر إصدار بوجوب املنصور العبايس
إىل تقدم أن حدث فقد ساعته، ابن كان بل قبل، من له يمهد لم اإلجراء هذا إن نعم
النصارى، جور من يحميهم أن منه والتمسوا له، حجة أثناء يف املسلمني، بعض الخليفة
يعلمونه ما بكل يخربوه وأن املسلمني شئون يف يتدخلوا بأن الخليفة لهم أذن أن بعد
خذه ختمي، «هذا أرساره: لكاتم قال أن إال املنصور من كان فما باألمويني، خاصة
الوالة جميع إىل واكتب العمل، يف دراية لهم الذين املسلمني جميع لطلب بأمره وابعث
لن األوامر هذه أن من مقتنًعا أرساره كاتم كان وملا الخدمة.»، من الذميني يفصلوا لكي
عىل ألني به؛ أمرتني مما شيئًا أفعل «لم بقوله: الخليفة أجاب التنفيذ، دور يف تدخل

ضدنا.».92 الدسائس فعلوا غضبهم، أثري إذا الذميني أن من يقني
خالفة يف أصبحوا بل وظائفهم، من واحدة دفعة أبًدا يقالوا لم الذميني أن والواقع
واحتجوا املسلمون عليهم سخط حتى كربياءهم وأظهروا والنهي، األمر أصحاب املهدي
بقطع أيًضا وأمر ذمي، كاتب أي بجانبهم الوايل يرتك أال حينئذ الخليفة فأمر ذلك: عىل

نرصاني93 بكاتب يستعينون الذين املسلمني يد
الذميني، موظفيهم من يتخلصوا بأن حكامه يويص كان الذي املهدي الخليفة أما
بشغل يتمتعون النصارى استمر وقد به، يُنادي كان الذي املبدأ تطبيق قط يحاول فلم
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املأمون به رصح ما ذلك عىل دليل وأحسن املايض، يف حالهم كان كما اإلدارية الوظائف
بخصوص النصارى ضد أتلقاها التي الشكاوى من «سئمت مرص؛ يف كان ملا رسه لكاتم

املالية.».94 الشئون إدارة يف نزاهتهم وعدم املسلمني، اضطهادهم
واملأمون الرشيد وهارون واملهدي واملنصور العزيز عبد بن عمر اكتفى وكذلك
الواقع يف ولكنهم العامة، الوظائف من النصارى اسميٍّا يعزلوا بأن باهلل واملقتدر واملتوكل

مراكزهم. يف تركوهم

النصارى بزي الخاصة األوامر تنفيذ امتناع (2-5)

هذه من ضغط أي الحني ذلك من ينلهم فلم املسلمني،95 زي بارتداء لألقباط عمرو أذن
هذا إلغاء يف «٨٤٨م» ٢٣٣ه عام حتى يفكروا لم والوايل الخليفة أن والواقع الناحية،
الوظائف من الذمة أهل بعزل فيه أمر الذي الوقت يف العزيز عبد بن عمر رأى وقد اإلذن،
يلبسون النصارى يزل «لم البطريق: ابن لنا فيقول عمر، برشوط والته يذكروا أن العامة
يأخذوا أن البلدان جميع إىل فكتب املتوكل، أما املتوكل، أيام يف الخيل ويركبون السواد
يمنعوا وأن خلف، من ورقعة قدام من رقعة الدراريع يف والرقاع العيار بلباس النصارى
عىل وتصور خشبي، بركب ويركبون أكر رسوجهم يف تصري وأن الخيل،96 ركوب من
النصارى فقال القرود» «الخنازير صور أخرى نسخة ويف الشياطني، صور دورهم أبواب

وغم.».97 وحزن شديد إذاء هذا من

استعمارية سياسة اتباع إىل العرب اتجاه (6)

يف املال ظل وقد املالية، باالعتبارات السواء عىل واألقباط العرب تأثر كيف أظهرنا
«كان فييت: جاستون املسترشق ويقول عالقاتهم، عىل املهيمن العامل طويلة مدة الواقع
استطاعتهم بعدم النبي، وفاة تلت التي سنة الخمسني يف يعتقدون، األولون الخلفاء
العرب كان التي الفرتة هذه خالل املال، أن وجدنا لذا إسالمية.»98 إمرباطورية تكوين
عدم تمكنهم ولم املغلوبة، الشعوب حيال لسياستهم الرائد أصبح إليه، ماسة حاجة يف
مبكرة قامت التي الداخلية املنازعات أن كما سليمة، استعمارية سياسة انتهاج خربتهم

املدى. بعيدة سياسة باتباع لهم تسمح لم الجديدة اإلمرباطورية يف
مأمن يف حدودهم أصبحت فلما األمويني، عهد يف العربية اإلمرباطورية شمس بزغت

إسالمي. عربي بطابع املحتلة البالد طبع عىل يعملون الخلفاء أخذ الخطر، من
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بأن األقباط إرادة احرتم مرص، يف للعدل نظاًما عمرو وضع ملا عديدة، واألمثلة
ولكن الجنائية، الحوادث عدا فيما ودينهم جنسهم من قضاة أمام يحاَكمون جعلهم
جانب إىل وعني إال «٦٦٤م» ٦٠ه عام الخالفة سفيان أبي بن معاوية توىل أن ما
عام ويف الذمة، بأهل الخاصة املدنية القضايا يف ليحكم مسلًما قاضيًا القبطي القايض
الرشيعة تعاليم حسب الذميني مرياث توزيع الوليد بن حفص قرر «٧٤٥م»، ١٢٤ه
عربي قتل إذا أنه العزيز عبد بن عمر وقرر الخاصة،99 قوانينهم حسب ال اإلسالمية
«زوزة» آالف خمسة قدرها فدية يدفع أن إليه يطلب بل باإلعدام، عليه يحكم لن نرصانيٍّا،
واألديرة الكنائس ملصلحة واألرايض واملواريث املساكن إيراد عىل مبالغ خصم منع ثم

والفقراء.100
العرص، هذا يف سائدة كانت التي الروح عىل واضحة داللة تدل أمثلة إال هذه وما
الذمي عىل تفوقه إظهار يريد املنترص العربي كان إذ قوة؛ تزداد أخذت الروح وهذه

املقهور.
الخاص القرار هو االجتماعية، األقباط حياة يف أثر أكرب له كان الذي األمر ولكن
«٧٠٥م» ٨٥ه عام القرار هذا صدر وقد الرسمية، املعامالت يف العربية اللغة باستعمال
اليونانية اللغتني دراسة تدريجيٍّا يهملون األقباط فأخذ امللك،101 عبد بن هللا عبد والية يف
قد العرب كان ذلك، وقبيل األعمال، لغة أصبحت التي العربية اللغة وتعلموا والقبطية
مثل الكندي لنا ويذكر القبطية، اللغة بعضهم فتعلم املضمار، هذا يف عمليٍّا قراًرا اتخذوا
ويخاطبهم بلغتهم القبط كالم يسمع «كان الذي «١٢٠–٧٣٨» نعيم بن خري القايض
بعض أن نفرض جعلنا مما بشهادتهم.»102 ويحكم منهم الشهود شهادة وكذلك بها،
أن «رينودو» ويذكر الشعب. وبني بينهم الصلة ليوطدوا القبطية اللغة درسوا املوظفني
يتهمونه، جاءوا الذين املطارنة إىل القبطية باللغة كالمه وجه عندما يوساب «البطريرك

القايض.».103 إىل ونقلوه البطريرك قاله ما املسلمني بعض فهم
إذ القرآن؛ وخاصة العربية اللغة دراسة عىل األقباط إقبال رسعة من العرب قلق
لغة باستعمال أمروهم إذا وظائفهم ترك إىل األقباط سيضطرون أنهم يعتقدون كانوا
نرشة «٨٤٩م» ٢٣٥ه سنة يف املتوكل الخليفة أصدر ولذلك الرسمية، األعمال يف القرآن
أبو ويضيف العربية،104 اللغة تعليمهم ومن واليهود النصارى توظيف من فيها يحذر
يعلموا أن الذميني إىل طلب أنه «٨٥٤م» ٢٤٠ه لعام تاريخه يف الجوزي بن الفرج

العربية.105 اللغة من بدًال والرسيانية العربية اللغتني أبناءهم
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النصارى أن لألغلبية ظهر اإلسالم، اعتنقوا الذين عدد تضخم كلما أنه ذلك عىل زد
اعتبارهم إىل يميلون املسلمون وكان اإلسالمي، املجتمع وسط يف مناوئ عنرص إال هم ما
بني العرب فعل رد لذلك فتحملوا املسيحية، البيزنطية لإلمرباطورية طبيعيني حلفاء
ألن النصارى؛ معاملة أساء العزيز عبد بن عمر أن السوري ميخائيل ويؤكد وآخر، حني

فادحة.106 خسائر تحملت أن بعد القسطنطينية حصار رفع إىل اضطرت جيوشه
هارون ابنه هزمت البيزنطية الفرق بعض ألن النصارى؛ عىل املهدي أيًضا وغضب
بُنيت التي الكنائس لهدم محتسبًا أيًضا املهدي أرسل «وقد قواده، من وقائدين الرشيد

املعابد.».107 من كبريًا عدًدا وخرب النصارى العبيد ببيع وأمر العرب، عهد يف
كانوا الحدود سكان ألن ذلك ا؛ خاصٍّ زيٍّا الذميني عىل ففرض الرشيد هارون جاء ثم
إال ينفذ لم اإلجراء أن يلوح ولكن البيزنطي، «نقيفور» اإلمرباطور ملصلحة يتجسسون

شيئًا. منه ينلهم فلم مرص، أقباط أما بغداد، مدينة يف
الخلفاء، يتبعها كان التي للسياسة ا حدٍّ وضعوا املستقلني الوالة إىل الحكم انتقل وملا
التايل. الباب يف سنبينها التي لألسباب التسامح من بيشء أخرى مرة النصارى ونَِعَم

هوامش

فؤاد جمعية نرشته Adolf Grohmann, Apercu de papyo logrie arabe (1)
األول. الجزء Etudcs de papyrologie يف الربدي ألوراق األول

.٤٢ ص٤١، Apercu جروهمان ذكره papyrus Reicr (2)
.٤٦ ص٤٤، املصدر، نفس (3)

ص١٩. ،Les Mosquees du care (4)
عتاهية. بن حسن (5)

مروان، بن امللك عبد الخليفة وشقيق مروان الخليفة بن مروان بن العزيز عبد (6)
له. خليفة عينه قد شقيقه وكان أطول، مدة مرص والية كريس عىل لرتبع وفاته ولوال

الجديدة. العاصمة موقع عمر يقصد وكان ص٩١، (7)
ص٤٠ األول والجزء W. Hryd, L’histoire du commerce au Moyn-Age. (8)

و٤١.
أول، جزء بوالق، طبع للمقريزي، واآلثار الخطط ذكر يف واالعتبار املواعظ (9)

ص٧٤.
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ص٤١. بطريق، ابن (10)

ص٥٨. بطريق، ابن (11)
ص٢٠٧–٢٠٨. البطاركة، تاريخ (12)

ص١٣١. الكندي، (13)

ص١٣٢. الكندي، (14)

ص١٣٢. الكندي، (15)
ص٧٧–٧٨. الكندي، (16)

القانونية النظرة إن «قبط» اإلسالمية املعارف دائرة يف فييت األستاذ يقول (17)
امليالدي». الثامن «القرن فقط للهجرة الثاني القرن إىل تعود الجديدة للكنائس

العاص. بن عمرو بعد (18)
.L’Egypte musulmana et les fondateurs de see mumanls (19)

ص٥٨٤. (20)
ص٢١٤. البلدان، فتوح البالذري، (21)

ص٣٦–٤٣. يوسف، أبو (22)
ص٢٩٥. األول، الجزء املقريزي، خطط (23)

Trois memore sur la nature et les Revolutions يف سايس» «دي ذكره (24)
du droit de propriéte temitoriale en Egypte Puf. L. I. F. A. O. Bibliothéque

.dens Arabisants P. 149
ص٨٩. (25)

ص٢١٧. بالذري (26)
ص٨٣. الحكم، عبد ابن (27)

ص٣٢. الكندي، (28)
ص٥٨٤. (29)

ص١٠٩. املقفع، بن ساويرس (30)
ليبيا. (31)

.١٥٨–١٦٠ صفحة يف املراسالت هذه الحكم عبد ابن ذكر (32)
ص١٤٦. الحكم، عبد ابن (33)

يذكر أن دون بول» «لني اإلنجليزي املؤرخ ويقول ص١٤٦، الحكم، عبد ابن (34)
الدنانري من كيًسا سبعني ترك تُويف ملا عمرو إن الخرب، هذا منه استقى الذي املصدر
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لغتهم. املبلغ هذا يرثوا أن أوالده ورفضوا تقريبًا» الذهب من أطنان عرشة يوازي «ما
ضخمة ثروة وفاته بعد ترك عمًرا أن فقط فيذكر اليعقوبي أما “The Story of Cairo”

ص١٩٨». الثاني الجزء ،١٣٥٨ سنة «طبعة
ص١٦١. الحكم، عبد ابن (35)

ص٤٣٢. الثاني، الجزء السوري، ميخائيل (36)
ص٥. الحكم، عبد ابن (37)

هذا إىل البالذري نوه وقد ص٢٥٧٧، األول، الجزء ليدن، طبع الطربي، (38)
عليه. يعلق أن دون تاريخه من ٢١٦ صفحة يف الحادث

يوسف. أبو (39)
.Grohman, Eyptian in te Eyptan Library ١٦٠–١٦٣ رقم ص٤٧، ج٣، (40)

.Grohman, Apercu ص٦١. أول، جزء (41)
.Le Gommence du Vent au Moyen Age, L. P. 26 (42)

الجزية. مقال اإلسالمية، املعارف دائرة (43)
.sacy, Drou du Propriété lenitorial, p. 172 (44)

وتنص ُطبقت. أن العقوبات هذه الواقع يف تلبث لم ص٧٠. الخراج، كتاب (45)
عىل رصيًحا ا نصٍّ الهجري الثالث القرن إىل عهدها يرجع التي الربدي أوراق من ورقة
يوميٍّا عصيان عرش ُرضبوا وإال عليهم ما يسددوا كي أيام ثالثة الرضائب دافعي إمهال

.«١٧٠ رقم ص١٠٤ الثالث الجزء العربية الربدي «أوراق …
ص١٨٢. (46)

األرقام. هذه بصحة عامة بصفة املؤرخون يعرتف (47)
ص٩٨–٩٩. األول، الجزء خطط، (48)

ص٨٧. (49)
ص١٧٦–١٧٧. الحكم، عبد ابن (50)

ص٧٦–٧٧. الكندي، (51)
.Droit de propriété lenitoriale, p. 185 (52)

ص٧٩. األول، الجزء خطط، (53)
مدينة عىل املفروضة الرضيبة إن البالذري: ويقول ص٤٨، يوسف، أبو (54)
امللك عبد بن هشام عرص يف بلغت دينار، ألف عرش ثمانية كانت والتي اإلسكندرية
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اإلخشيدية والدولة الطولونية الدولة

سلطان تحت اسًما ظلوا أنهم مع مرص حكومة واإلخشيديون الطولونيون استقبل
بمرص الخاص التاريخ «يبدأ الصدد: هذا يف «بيكر» املسترشق ويقول العباسية، الخالفة
فلم املركزية، السلطة عن مستقالٍّ طولون بن أحمد كان وملا بالطولونيني، اإلسالمية
حتى باستمرار البالد هذه تنتج أن عىل دائًما حرص بل البالد، استغالل عىل فقط يعمل
عظيمة، إلمرباطورية مركز إىل بسيطة والية من مرص تحولت وبذلك أرسته، صيت يعلو
التي العصور مختلف يف الحال هي كما املعيشة مستوى وارتفع اإلدارة، أحوال وتحسنت

األركان.»1 ثابتة حكومة خاللها ملرص كان
الوالة أن البارزة النتائج ضمن ومن الطبيعية، نتائجه الجديد الوضع لهذا وكان
فأرادوا أعدائه، ملواجهة االستعداد أهبة عىل كانوا بل الخليفة عىل يعتمدوا لم املستقلني

األقباط. بينهم ومن الشعب، عنارص عطف يكتسبوا أن
تسامحهم؛ يف إليه وصلوا الذي الحد التدقيق، وجه عىل التقدير، نستطيع ال أننا عىل
من أكثر إىل يمتد لم حيث للغاية؛ قصريًا كان واإلخشيديني الطولونيني عهد ألن ذلك
العالقات عن يسرية معلومات إال عليها عثرنا التي املصادر تعطينا ال بينما سنة، خمسني

واألقباط. املسلمني بني
والنصارى املسلمني قبول حاز بإجراء عهده بدأ طولون ابن أن نعلم فإننا ذلك، ومع
أحمد الخراج صاحب فرضها التي الهاللية الرضائب جميع إلغاء قرر فقد السوء، عىل
واإلدارة والعسكرية املدنية السلطات يديه بني جمع طولون، ابن أبعده وملا املدبر، بن
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التي العنف، طرق وإبطال الرضائب بإلغاء ُعني ما أول الوايل وُعني واملالية، السياسية
األوىل. السنة منذ دينار ألف مائة حصيلتها نقصت إذا غرابة وال جبايتها، تصحب كانت
قيمة أن العرب رواة بعض ويؤكد عمله، إىل وعاد اإلجراء لهذا الشعب اطمأن وقد
العهد هذا أول يف دينار ألف ثمانمائة سوي تبلغ لم املال بيت إىل جلبت التي الرضائب،
الوايل ثروة وُقدرت طولون، ابن وفاة قبل دينار ألف وثالثمائة ماليني أربعة بلغت بينما

دينار. ماليني عرشة من بأكثر الشخصية
من يشتكوا ولم عام، بوجه سيئة معاملة واليهود النصارى يعامل لم العهد هذا ويف
بها. عليه ُحكم غرامة دفعه لعدم السجن دخل اليعاقبة بطريرك بأن العلم مع هذا أحد،
بطريرك عىل وقسوته الذمة أهل مع طولون ابن تسامح نعلل أن نستطيع كيف إذًا
يعامل يكن لم طولون ابن أن العهد2 هذا إىل يرجع قبطي مخطوط يف نقرأ األقباط؟
وامللكيني املسلمني، بقية عىل األتراك يفضل فكان املساواة، قدم عىل الشعب طبقات جميع
وكان له، خطريًا خصًما اليعاقبة بطريرك اعتبار إىل يميل وكان النصارى، سائر عىل
مدقع. فقر حالة يف كنيسته تظل حتى الغرامات عليه ليوقع له تسنح فرصة كل ينتهز
والئه بتقديم مركزه يحرج أن أبى البطريرك أن أيًضا نعتقد تجعلنا املعاملة وهذه
رشعي كواٍل طولون بابن يعرتف لم الخليفة ألن األوىل؛ اللحظة منذ طولون ابن إىل الكيل

مرص. عىل
املؤرخ لنا وينقل لهم، طولون ابن معاملة من النصارى يشُك لم حال، أية وعىل
أحمد األمري «كان ييل: ما منه نقتطف القصري3 دير رهبان وبني بينه دار حديثًا البلوي
يتحدث وكان ويتأمل، صوامعنا من صومعة يف ويعتكف علينا يرتدد ما كثريًا طولون بن

أنطون.»4 اسمه راهب مع خاصة بصفة
طولون ابن إىل تقدموا وملا العناية هذه من الحال بطبيعة الرهبان استفاد وقد
أيدي كف ثم االمتيازات، بعض منحهم عليهم، املفروضة الجزية ثقل من بالشكوى
دينار، خمسمائة التهديد، بطريق راهب، من سلب ضابًطا أن ويُحكى عنهم، رجاله

إليه.5 املبلغ بإعادة فأمره الوايل، إىل أمره الراهب فاشتكى
بجيشه، اليونانيني من املرتزقة الجنود بعض إلحاق من يأنف ال طولون ابن وكان
أديانهم اختالف عىل شعبه أفراد من يطلب أن بمرضعضال، أصيب ما إذا يستنكف وال
ابن رأى «ملا الصدد: هذا يف البلوي واملؤرخ ويقول بالشفاء، عليه ليمن هللا إىل االبتهال
كافة الناس من الدعاء لنا استهدوا لهم: وقال خواصه أحرض العلة، اشتداد طولون
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فشاع لنا، عافيته يف له باملسألة اسمه جل هللا إىل والترضع الجبل إىل الخروج وسلوهم
يف هللا إىل وترضعوا الجبل سفح إىل باملصاحف املسلمون فخرج الناس، يف منه القول هذا
خرج املسلمني، من ذلك والنصارى اليهود رأى فلما … له ملحبتهم خالصة بنيات أمره
عظيمة ضجة لهم وارتفعت … التوراة معهم واليهود اإلنجيل، معهم النصارى الفريقان،

لذلك.».6 فبكى قرصه، يف سمعها حتى هائلة
أن الحكم، أريكة عىل جلس عندما أراد، الذي خمارويه عهد يف العطف هذا زاد وقد
يزال ال طولون، ابن تُويف عندما ميخائيل، القبطي البطريرك وكان والده، خطأ يصحح
اسمه أسقف البطريرك إقالة نتيجة القبطية الطائفة أفراد بعض من لوشاية سجينًا
أن وأراد رئيسه عىل األسقف فحقد الكنسية، النظم عىل وخروجه سلوكه لسوء «سقا»
حملته يعد الوقت ذلك يف طولون ابن وكان طائلة، ثروة يملك بأنه فاتهمه منه ينتقم
بأن وأمره البطريرك، هذا استدعى فقد املال، من خالية خزانته كانت وملا سوريا، عىل
يجوز ال النصارى الرهبان بأن ا محتجٍّ الدولة، خزينة يف الكنوز من عنده ما يودع
له أكد كما لرشيعتهم، طبًقا عوراتهم ويسرت أودهم يقوم الذي باملال االحتفاظ إال لهم
ادعاه، فيما األسقف افرتاء عىل يربهن أن عبثًا البطريرك وحاول «سقا»، األسقف ذلك
وإبراهيم يوحنا وتمكن كاملة، سنة فيه ظل ضيق سجن يف زجه طولون ابن ولكن
أن عىل ضمانتهما، تحت البطريرك رساح إطالق من طولون ابن رس كاتما موىس بن
عليه سند توقيع إىل البطريرك فاضطر املال، من كبريًا مبلًغا له التابعني النصارى يدفع
إال األول القسط دفع يستطع لم ولكنه دفعتني، عىل بسدادها تعهد دينار، ألف بعرشين
املبالغ ألن ذلك للكنيسة؛7 التابعة األرايض وبيع القروض بعقد قام أن وبعد بصعوبة،
باملطلوب، تفي أن من بعيدة كانت نرصاني كل عىل املناسبة لهذه البطريرك فرضها التي
أن بعد السجن إىل أُعيد فقد به، تعهد ما بدفع له تسمح ال حالة يف البطريرك كان وملا
يف وظل الفسطاط، ضواحي يف الشمع قرص من بالقرب مريم، القديسة دير يف اعتكف
البطريرك رساح بإطالق أمر الحكم، خماروية توىل وملا طولون، ابن تُويف أن إىل السجن

التزاماته. من وأعفاه السجن من
منظرة ببناء وأمر للملكيني التابع القصري لدير بزياراته أبيه حذو خمارويه وحذا
الفسيفساء صناعة يف التأمل يطيل كان خمارويه إن األرمني:8 صالح أبو ويقول فيه،

عرش. االثني التالميذ وصور واملسيح العذراء صور تمثل وهي الدير، هذا يف
الطولونيني، بتسامح أشادوا كما اإلخشيديني بتسامح النصارى املؤرخون يُِشِد ولم
دفع عن عجز عندما بأنه اإلخشيدي، طغج بن محمد األرسة، هذه مؤسس يتهمون فهم
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تصفية إىل اضطرهم مما الكثري، املال منهم وابتز الذمة أهل اضطهد الجنود، مرتبات
مرص تاريخ حوادث أهم من حادث عن الكالم عن امتنعوا لذلك الكنائس، أمالك بعض
عيد أي: مسيحية؛ دينية حفلة يف رسمية، بصفة مسلم، أمري اشرتاك وهو أال اإلسالمية
املسعودي لنا ترك وقد عظيًما، فخًما احتفاًال األقباط به يحتفل كان الذي الغطاس،
واإلخشيد بمرص الغطاس ليلة ٣٣٠ سنة حرضت «لقد قال: الحادث، لهذا دقيًقا وصًفا
للنيل الراكبة الروضة جزيرة يف باملختار املعروف قرصه يف مرص، أمري طغج، بن محمد
مشعل ألف الفسطاط وجانب الجزيرة جانب يف فأرسج أمر وقد بها، يطيف والنيل
ألوف الليلة تلك يف النيل يف حرض وقد والشمع، املشاعل من مرص أهل أرسج ما غري
النيل، عىل املرشفة الدور يف ومنهم الزوارق يف منهم والنصارى، املسلمني من الناس من
الذهب وآالت واملرشب املأكل من إظهاره يمكنهم ما كل يتناكرون ال الشطوط عىل ومنهم
وأشملها بمرص تكون ليلة أحسن وهي والقصف، والعزف واملالهي والجواهر والفضة
من أمان ذلك أن ويزعمون النيل يف أكثرهم ويغطس الدروب فيها تُغلق وال رسوًرا،

الداء.».9 ونرش املرض
«نيقفور البيزنطي اإلمرباطور شنها التي الحروب تخللته قد كافور عهد إن نعم،
يف األغلبية أن من بالرغم ولكن كبريًا، نًرصا فيها فأصاب سوريا، حدود عىل فوكاس»
الشغب يثري كان الشعب أن من وبالرغم الحقد، كل العمل هذا عىل تحقد كانت مرص
هذه فإن كنائسهم، ويخرب النصارى ويهاجم البيزنطيون فيها يشرتك موقعة كل بعد
هذا ويؤيد إلخمادها، القوة إىل الحال يف تلجأ كانت التي السلطات تشجعها لم املظاهرات
االضطرابات هذه يف يد لها تكن لم الحكومة إن يقول: عندما فييت جاستون املسترشق
النفوس لتهدئة مرسوًما «٩٢٥م» ٣١٣ه عام أصدر الخليفة فإن بالعكس بل الشعبية10
والرهبان األساقفة عىل تُفرض لن الجزية أن فيه أعلن اإلسالمية اإلمرباطورية أنحاء يف

املعوزين. والعلمانيني
األقليات حماية من يتمكنوا فلم تضعف، أخذت اإلخشيديني قوة أن الحظ، ولسوء
القدس مدينة لبطريرك قدموها التي املساعدات من الرغم وعىل سوريا، يف جدية حماية
سقوط أن غري القتل،11 من إنقاذه يستطيعوا لم فإنهم الطامعني، القواد بعض ضد
سنني. لبضع والرغد بالنفوذ يتمتعون النصارى جعل الفاطميني وظهور اإلخشيديني
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السادس الفصل

يفعهد األقباطواضمحالهلم عظمة
الفاطميني

تعرضت معينة، واستثناءات قواعد عىل تقوم األقباط نحو الوالة سياسة كانت بينما
ا جدٍّ محسوسة لتغيريات التسامح، عىل عام بوجه مبنية كانت التي الفاطميني، سياسة
من ينتقلون الفاطميون وكان الحكم، تبوأوا الذين للوالة، الشخيص االستعداد حسب
يكونوا لم زاهًرا، عًرصا الذمة ألهل مهدوا أن فبعد الشنيع، االضطهاد إىل الكامل التسامح

نهائيٍّا. قضاء عليهم فقضوا عادوا يتوقعونه،
من مرص يف أركانها وطدت مستقلة خالفة من التسامح هذا إبداء بعجب وليس
استطاعتها يف يكن لم أنه سيما وال وبغداد، بيزنطيا أقوياء أعداء لها وكان قريب،
هذه واإلخشيديون الطولونيون انتهج ولقد املخلصة، السنيني مساعدة عىل االعتماد
أثار الحكم عىل الفاطميني استيالء فإن حال، أية وعىل الشخصية، ملصلحتهم السياسة

املساعدة. يد إليهم يقدمون جعلهم مما األقباط، آمال كالعادة
السنيني عطف كسب عىل الحال يف عملوا مرص، إىل وصلوا ملا الفاطميني، أن عىل
لدين املعز الخليفة ألقاها خطبة أول فإن لدنهم، من عمليٍّا إجراءً هذا وكان وتقديرهم،
التي للجموع الخليفة رصح فقد االتجاه، هذا تتضمن املؤرخني، معظم وذكرها هللا،
أو امللك يف الزدياد مرص إىل يرس لم «أنه اإلسكندرية منارة من بالقرب الستقباله خفت

والسنة.».1 الحق وإقامة املسلمني ونرصة الجهاد يف رغبة سار وإنما املال،
الذين بالذميني، أو واليهود بالنصارى يستعينوا أن بعده جاء ومن املعز يرتدد ولم
عبًدا املظفر، القائد جوهر وكان املقدس، هدفهم ليبلغوا اإلسالمية، الديانة حديثًا اعتنقوا
بن يعقوب اليهودي أما بالرومي، ُكني هنا ومن املعز، الخليفة إىل كهدية َم ُقدِّ يونانيٍّا
أصله كان الدينية، عواطفه صدق حال بأي تُؤيد ال ظروف يف اإلسالم اعتنق فقد كلس،
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أنه القالنيس» «ابن املؤرخ لنا ويصفه اإلخشيدي، كافور عهد مرصيف إىل وقدم بغداد من
كان «ولو األيام: من يوم يف عنه قال كافور أن علينا ويقص وذكي، الحيلة واسع رجل
ونطق الجمعة يوم يف مسجًدا دخل الحديث، هذا يعقوب سمع فلما الستوزرته.» مسلًما
يصبح أن قبل يقتله أن أراد الحكم، يف الوزير حنزابة، ابن ذلك رأى وملا بالشهادتني،
فتح عىل صادقة معاونة الفاطميني وعاون املغرب إىل كلس ابن ففر له، خطريًا منافًسا
جعله العزيز، جاء وملا املال، بيت عىل أمينًا وعينه مستشاريه أكرب املعز جعله وقد مرص،
اليهودي ُعني كما وزيًرا، امللكي نسطورس بن عيىس العزيز ُعني أخرى جهة ومن وزيًرا،

سوريا. عىل ا عامٍّ حاكًما منىش
يستغِن لم ولكنه الذميني، اضطهد أن بعد هللا بأمر الحاكم التقليد هذا وأبطل
الفاطميني خطة إىل عاد الخالفة، املستنرص توىل وملا النصارى، املوظفني جميع عن أبًدا
مطلًقا حكًما البالد بدر فحكم لعرشه، إنقاذًا الجمايل بدر باألرمني فاستعان األوىل،
يرتدد فلم هللا، لدين الحافظ الخليفة أما الوزارة، يف ليخلفه شاهنشاه األفضل ابنه وعني
«سيف لقب منحه أن بعد امللكيني، طائفة من وهو «بهرام» بالنرصاني االستعانة يف

اإلسالم».
ثم الفاطميني، لتسامح قاطع دليل الرفيعة الدولة وظائف يف النصارى وجود إن
خليفة كل أن غري الذمة، بأهل املتعلقة باألحداث مليئة مرص تاريخ من الفرتة هذه إن
عىل عهد كل ندرس أن املنطق من أنه رأينا لذلك سلفه، سياسة عن تختلف سياسة اتبع
وأن األقباط، تاريخ من الخطرية الفرتة هذه أدوار من دور كل نبني أن لنستطيع حدة

عليها. املرتتبة بالنتائج نخرج

«٩٦٩–٩٧٦م» هللا٣٥٨–٣٦٥ه لدين املعز (1)

زوده إذ الخليفة؛ لكرم األدلة أعظم من يُعد الذي األزهر الجامع ببناء جوهر القائد رشع
به امللحقون املدرسون وكان الشيعة، فقه لتعليم الدروس به وأقيمت عامرة، بمكتبة

باهلل. العزيز الخليفة من أجورهم يأخذون والطلبة
العام، العداء من تيار أمام وهو البالد حكم يستطيع لن أنه تماًما يدرك املعز وكان
السنيني إىل يتقرب أن حاول فقد وسوريا، مرص يف محبوبني غري الشيعيون كان وملا
من اإلخشيديون بدأه الذي التقليد فألغى الذميني، إزاء النفور من يشء بإظهار وذلك
الحسنات جمع من النريوز عيد يف األقباط ومنع بالنصارى، الخاصة الحفالت حضور
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حرم كما املناسبة، هذه يف الصواريخ إشعال أو العكر باملاء املارة رش ومن العظماء، من
الغطاس، ليلة يف املقياس من بالقرب النيل عىل بالزوارق والتنزه الخيام نصب عليهم
األعياد بهذه االحتفال عن النصارى فكف أوامره، يخالف َمن كل شنًقا باإلعدام وهدد

عهده.2 طوال
جوهر.3 اعتقلهم الذين اإلخشيديني رساح ذلك، جانب إىل املعز، وأطلق

إىل — النصارى املؤرخني رواية صدقنا إذا — يؤدي كاد كلس ابن نفوذ أن عىل
نظر يف املسيحية الديانة شأن من يقلل أن الرجل هذا أراد فقد الغرابة، غاية يف حادث
املناقشات هذه أثناء يف الخليفة وسمع دينية،4 مناقشات أمامه تُجري أن فطلب الخليفة،

الجبال. يزحزح أن بإيمانه يستطيع املؤمن الرجل أن
هذا مثل يحوي اإلنجيل كان إذا فيما وسأله «أفرام» البطريرك طلب يف فأرسل
نقل بمهمة بالقيام أمره أن إال الخليفة من كان فما باإليجاب، البطريرك فرد الكالم،

النرصانية.».5 اسم األرض من «محا وإال الجبال
يف ويبتهلون يصلون فأخذوا الخليفة، بأوامر أخربوا عندما األقباط الرهبان ذهل
تطمئنه، العذراء السيدة منامه يف البطريرك رأى أيام، ثالثة ميض وبعد املعلقة، الكنيسة
املكان إىل واألناجيل الصلبان يحملون النصارى من كبري عدد به يحيط برسعة، فتوجه

انتظاره. يف حاشيته ورجال الخليفة كان حيث له، ُعني الذي
دهشته أبدى الخليفة وأن بالفعل، حدثت املعجزة أن النصارى املؤرخون ويؤكد
والعلماء األقباط كبار طلب يف أرسل ثم املخربة، الكنائس جميع بناء بإعادة وأمر
أن إال منه كان ما النصني، إىل استمع وملا أمامه، والقرآن اإلنجيل بقراءة وأمر املسلمني
كنيسة توسيع أو مكانه كنيسة وبناء شنودة أبي كنيسة أمام القائم املسجد بهدم أمر

سيفني.6 أبي
املسيحي؟ الدين باعتناقه األخرية الخطوة الخليفة يخُط لم ملاذا الناس يتساءل وقد
املكان يف تعمد املعز الخليفة أن فأكد ذلك، يف مندوحة القبطي املؤرخ يَر لم وفعًال
بأمر العزيز البنه الخالفة كريس عن ذلك بعد وتنازل يوحنا، القديس كنيسة من القريب
مرقس القصة هذه ذكر أعاد وقد األديرة، أحد يف العبادة يف األخرية أيامه ورصف هللا،
واألستاذ باشا زكي أحمد ولكن بالقاهرة، القبطي املتحف مؤسيس أحد باشا، سميكة

الرواية.7 هذه عىل بشدة احتجا عنان هللا عبد
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«٩٧٦–٩٩٦م» هللا٣٦٦–٣٨٦ه بأمر العزيز (2)

باهلل العزيز الخليفة حكم عن دقيقة أحداثًا بأقوالهم املعتد املؤرخني جميع إلينا ينقل
حتى يعتربون، الناس وكان واليعاقبة، امللكيني النصارى بها شمل التي الرعاية عىل تدل
مقابل ببنائها أو كنيسة برتميم ترصيًحا أعطى إذا متسامح الوايل أن العزيز، خالفة
هي السلطة نرى وبعدها العزيز خالفة يف ولكن الدنانري، من مئات بعض تساوي هدية
الحال اقتىض إذا العمال، حراسة عىل وتسهر للنصارى الكنائس ببناء العمل تويل التي
العزيز عمل جلدتهم، أبناء يظلم لم لواٍل يهللون النصارى املؤرخون كان وبينما ذلك،

والذميني. املسلمني بني االجتماعية الفوارق إلغاء عىل
ألن ذلك اإلسالمية؛ مرص تاريخ يف ا مهمٍّ تحوًال تعد العزيز خالفة أن املشاهد ومن

األمة. عنرصي بني الكاملة املساواة ملبدأ مرة ألول دعا الخليفة
ما ضمن منها وأنجب امللكيني طائفة من نرصانية امرأة من تزوج قد العزيز كان
كانت آخر، بمعنى أو والدتها أخالق تشبه أخالقها وكانت امللك» «ست أسماها بنتًا أنجب
برأيهما ويعمل ا جمٍّ حبٍّا وابنته زوجه يحب العزيز وكان النصارى، عىل كثريًا تعطف
و«أرستيد» «أرسني» نسيبيه تعيني وهو للقانون، مخالًفا أمًرا يصدر جعله حد إىل

أنطاكية. يف واآلخر اإلسكندرية عىل أحدهما بطريركني،
الدفاعية، بالحروب امتاز عهده فإن كال! ضعيًفا؟ كان عزيًزا أن عىل ذلك يدل هل
البالد، داخل حازمة إدارة وبتنظيم إلمرباطوريته، الرشقية الحدود عىل بها قام التي
فقد الحاجة، تتطلبها كانت التي الضخمة املرصوفات تواجه أن الدولة تستطيع ولكي
من باتٍّا منًعا ومنعهم ملوظفيه ثابتة مرتبات وحدد شديدة، رقابة تحت املال بيت ُوضع

مكتوبة.8 وثيقة بمقتيض إال يشء يرصف بأال وأمر هدية، أو ِرشا أي قبول
عدة يف واشتبك والزنجية الرتكية العنارص بعض فيه جمع قويٍّا جيًشا العزيز وأنشأ

عظمتها. أوج إىل عهده يف الفاطمية الخالفة وصلت وقد بيزنطيا، ضد معارك
ال ممن وغريهم الذميني عىل باعتماده فاحًشا ً خطأ أخطأ العزيز أن املسلمون ويرى
األيمن الساعد سنة كلسخمسعرشة بن يعقوب استمر فقد اسميٍّا، إال اإلسالم إىل يمتون
«ركب يعقوب مات ملا أنه األنطاكي لنا ويذكر اإلصالحات، بشتى خاللها قام للخليفة،
ابن ويضيف شديًدا،9 بكاءً عليه وبكى وجهه، عن وكشف عليه، وصىل داره» إىل العزيز
وحرض لنفسه، بناها كان قبة يف بالقاهرة داره يف يُدفن «أن أمر العزيز أن القالنيس

أياًما.»10 األعمال وعطل الدواوين وأغلق جنازته
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لبث ما الذي النرصاني، نسطورس بن لعييس ثقته العزيز منح يعقوب، وفاة وبعد
مركًزا وأعطاه النرصاني، املعز طبيب املنصور، أبا بخدمته ألحق ثم وزيًرا، أصبح أن

ممتاًزا.
الوظائف يشغلون النصارى رؤية يعتادوا لم املسلمني الرعايا أن الخليفة الحظ وقد
هذه عىل ساخطني كانوا إنهم حتى االحرتامات، بشتى ويتمتعون الدولة يف الكربى
امرأة11 يشبه شبًحا طريقه يف ملح إذ يوم؛ ذات املدينة يف يتنزه كان وبينما التعيينات
بن بعيىس والنصارى بمنشا، اليهود أعز «بالذي نصها: هذا عريضة تحمل كانت

بك».12 املسلمني وأذل نسطورس،
املوظفني من عدد عن االستغناء إىل فاضطر الشعب، غضب من يحد أن العزيز وأراد
أو عليه، حريمه ضغط تحت إما مراكزهم، إىل يعيدهم أن يلبث ال كان ولكنه النصارى،

خدماتهم. عن االستغناء استحالة يرى كان ألنه
قوة عىل تعتمد إدارة يواجهون كانوا إذ السكوت؛ إىل األمر آخر املتذمرون ولجأ
إذا بال ذا أمًرا يكن لم العليا للوظائف الذميني شغل أن يالَحظ ، كلٍّ وعىل كبرية، مسلحة

العهد. ذلك يف بالفائدة عليهم عادت التي األخرى باإلجراءات قسناه
من الخلفاء لبذخ امليزانية كاهل أثقلت التي الباهظة املصاريف من الرغم عىل أوًال:
لم العزيز فإن أخرى، جهة من للحروب استعداًدا الفرق من كبري عدد وتسليح جهة،
ذلك «ومع طولون ابن وألغاها املدبر ابن فرضها التي الهاللية بالرضائب العمل يعد
هذا الشعب وقدر السابق»، للعهد بالنسبة هبوط يف كان والجزية الخراج مجموع فإن

وعهد. زمن كل يف قدره حق الرضائب فرض يف االعتدال
موضع كان أفرام البطريرك أن الفرح بمزيد يرون يخصهم، فيما اليعاقبة، وكان
من كرسيه نقل مرة، ألول البطريرك، قرر العهد هذا ففي الخليفة، وتقدير احرتام
املهدمة الكنائس بإصالح للبطريرك، سمح العزيز أن ويظهر القاهرة، إىل اإلسكندرية
وقع الذي الحادث اإلجراء، هذا بصحة اعتقادنا يعزز ومما ذلك، يف يستأذن أن دون
البطريرك بدأ أن «ما صالح: أبو ويقول مكاريوس، القديس كنيسة يف األعمال بدء عند
باستئناف أمره فأصدر الخليفة، أرسع أن لبث وما املسلمون، هاجمه حتى األعمال هذه
األمر البطريرك ذلك بعد وتسلم الالزمة، املصاريف بتسديد يقوم أن عىل الرتميم، عملية
راجيًا املال، رفض ولكنه الكنيسة» ببناء بالترصيح يقيض «الذي املناسبة بهذه الصادر
فرقة أمر ولكنه الخزينة، إىل املال إعادة عىل العزيز ووافق بقبوله، عليه يلح أال يف العزيز
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عرقلة يحاول من كل عىل تقبض وأن العمل، مدة طوال البناء تحرس أن الجيش من
تمت وهكذا عدوانه، يعاود لم الخليفة، بنيات الشعب علم وملا ومعاقبته، األمر هذا تنفيذ

البناء.».13 أعمال
يهجر من معاقبة رفضه يف النرصانية، عىل عطفه إظهار يف العزيز مبالغة ونرى
واسمه املسلمني، كرباء أحد أن الرواية ومجمل املسيحية، الديانة ويعتنق اإلسالم
بعضالشخصيات ولكن الردة، بتهمة السلطات عليه فقبضت املسيحية، اعتنق «وساع»14
رساح أطلق الذي الخليفة لدى العزيز زوجة له توسطت كما لصالحه تدخلت الكبرية
بقيت قىض حيث بالصعيد دير يف واعتكف أذى، أو سوء أي يناله أن دون «وساع»

حياته.
املصائب، للنصارى لجلب آخر عهد يف حصل لو حادث العهد هذا يف وقع وأخريًا،
املقام: هذا يف األنطاكي يحيى بن سعيد يروي املسلمون، يشتهي ما غري عىل انتهى ولكنه
… األسطول بإعداد نسطورس بن عيىس وأمر الروم بالد يغزو أن اعتزم قد العزيز «كان
وأحرق اليوم ذلك يف نار فيه فوقع الجمعة، نهار من الظهر صالة بعد تسيريه عىل وعزم
مرص، إىل بالبضائع الواردين الروم تجار بحريقه الرعية واتهم مركبًا، عرش ستة منه
التي ميخائيل كنيسة ونهبت رجًال وستني مائة منهم وقتلوا واملغاربة الرعية عليهم فثار
النهب وقت نسطورس ابن وركب النسطورية، كنيسة ونُهبت الشمع، بقرص للملكية
بأن البلد يف ونودي معارضتهم، من واملنع الروم عىل األذى بكف وتقدم مرص إىل ونزل
من سلم من وأحرض ذلك، من البعض فرد أخذه، ما جميع النهابة من واحد كل يرد
رجًال وستني ثالثة عىل وقبض اعرتفه ما منهم واحد لكل ودفع القتل، من الروم التجار
فكتب ثلثهم، وقتل ثلثهم ورضب ثلثهم بإطالق باهلل العزيز وأمر واعتقلوا، النهابة من
واحد كل وتقدم إزرار، تحت وتركت «تطلق» ومنها «تقتل» ومنها «ترضب» منها رقاع

فيها.».15 يخرج ما بحسب به يعمل كان رقعته، وأخذ منهم
هللا بأمر الحاكم كان وإذا املسلمني، غضب زيادة اإلجراءات هذه شأن من وكان
قلوب استفزت التي االنتقام، لروح إرضاء إال ذلك يكن فلم يوًما، النصارى اضطهد قد
سفك إىل الحاكم ميل فسببها العهد، هذا يف االضطهاد بها امتاز التي القسوة أما الشعب،

الدماء.
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«٩٩٦–١٠٢٠م» هللا٣٨٦–٤١١ه بأمر الحاكم (3)

وافته البيزنطيني، ضد القتال الستئناف يستعد بلبيس مدينة يف باهلل العزيز كان بينما
عمره وكان املسيحية، زوجته من أنجبه الذي الصغري نجله فخلفه الحمام، يف وهو املنية

هللا. بأمر بالحاكم العرش اعتالئه عند ولُقب سنة، عرشة إحدى ذاك إذ
وأدخلت بالدماء عهده خضبت التي املفجعة األحداث بوقوع ينذر ما هناك يكن ولم
رشده، بلغ حينما الحاكم، أن والواقع السواء، عىل واملسلمني النصارى نفوس يف الذعر
«ست أخته بنصائح واهتدى مراكزهم عىل النصارى املوظفني كل اطمئنان إىل سارع

شديًدا.16 عطًفا النصارى عىل تعطف كانت التي امللك»
الخص «برجوان» وصاية تحت ُوضع فقد والده، وفاة عند قاًرصا الحاكم كان وملا
الويص بني القائمة العداوة بسبب الوصاية هذه خالل البالد االضطراب عم وقد الساليف،
املكونة قواته الرتكية القوات ُهزمت أن بعد ُقتل الذي الخليفة، جيش قائد عمار، وابن
حتفه، يُالقي أن قبل نسطورس ابن قتل قد عمار ابن وكان إفريقيا، شمال قبائل من
٣٩٠ه عام الخليفة أمر فقد بخصمه، «برجوان» لحق حتى طويل وقت يمِض ولم

مهينة. بألقاب ونعته عليه لتكربه باغتياله «١٠٠٠م»
إىل التوجه عىل وحمله وأضجره الشعب أقلق برجوان، بقتل الشاب الخليفة أمر وملا
والتحجج والعويل بالبكاء إال شعبه ثورة من اإلفالت الحاكم يستطع ولم الخالفة، مقر
فيما فقرر ضعفه، إظهار من ذلك بعد خجل هل ونتساءل: بالحكم. درايته وعدم بشبابه
ومهما نستبعده.17 وال الفرض هذا نسوق الشعب؟ هذا من يثأر أن نفسه وبني بينه
استهدف التي الدامية األحداث مسئولية وحده له نحمِّ أن نستطيع ال فإننا األمر، من يكن

النصارى. لها
يف الذميون ناله الذي النفوذ من التخلص عىل عملوا الدساسني بعض أن والواقع
الحاكم أن نعتقد أن الخطأ ومن الدماء، سفك إىل الخليفة ميل فاستغلوا العزيز عهد
متسامحني كانا شديًدا حبٍّا يحبهما اللذان ووالداه ذلك يكون وكيف الذميني، يكره كان
ومنحه رسه كاتم إبراهيم» بن «فهد اسمه قبطيٍّا، ُعني الخالفة توىل فلما التسامح؟ كل
وخلع فهد طلب يف الحاكم أرسل برجوان، اغتيل وملا «الرئيس»، لقب وأعطاه ثقته
دار ما القالنيس ابن علينا ويقص حدث»، ملا أبًدا تقلق «ال له: وقال الحلل أحسن عليه
الحسني واستدعى األخري العشاء وقت الحاكم «جلس فيقول: رسه، وكاتم الحاكم بني
الكتب، سائر بإحضار إليه وتقدم الوزير، إبراهيم بن فهد بن العالء وأبا جوهر بن
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أمس كان فهد، هذا «إن لهم: وقال إليه وأوصلهم وحرضوا ففعل واألعمال، الدواوين
التقدم يف رشوطه ووفوه وأطيعوا له فاسمعوا وزيري، اليوم وهو عبدي، برجوان كاتب
وقالوا: وقبَّلوها األرض فهد وقبَّل األموال»، وحراسة األعمال مراعاة عىل وتوفروا عليكم،
خدمي، الُكتَّاب وهؤالء عنك وراٍض لك حامد «أنا لفهد: وقال ملوالنا»، والطاعة «السمع
الزيادة يستحق من واجب يف وزد حرمتهم وأحفظ معاملتهم وأجمل حقوقهم فاعرف

وأمانته.».18 بكفايته
حازها التي الثقة أن الحاسدون خيش إذ للدسائس؛ هدًفا فهد أصبح ما ورسعان
فيه، ثقته ليضعفوا مواله عند به الوشاية عىل فأوعزوا النصارى، ونفوذ نفوذه من تزيد
يحسن لم الحاكم أن غري األموال، باختالس الكاتبان عداس وابن طاهر أبو فاتهمه

ضده. مماثلة شكاوى تقديم عىل آخرين فحمال استقبالهما،
مماألة فهد باغتيال السماح إىل اضطر ولكنه الشكاوى: هذه مغزى الحاكم فهم
طلب يف أرسل ثم شديد، ضغط تحت هذا أمره أصدر أنه حاشيته أفهم ثم للظروف،
وقد منزلهم، ينهب وأال بسوء، أحد يمسهم بأال وأمر خلعة عليهم وخلع القتيل أنجال
واللذان الجريمة، بهذه أوعزا اللذين العداس وابن طاهر أبا يتحدى أن بذلك الحاكم أراد

وسوريا. مرص يف للنصارى املعادية خطتهما لتنفيذ املناصب أعىل إىل توصال
فيما القبط أعيان من آخر عدد بقتل يأمر أن الحاكم اضطر ذلك، من وبالرغم
الخليفة أمر عندما إنه حتى فهد، مقتل منذ بهم املحدق بالخطر هؤالء شعر ولقد بعد،
فيه، يفكر يوًما يمهله أن الخليفة من طلب اإلسالم، باعتناق نجاح، أبو واسمه أحدهم،
خريات من منحنا قد املسيح «إن قائًال: يستشهدوا، أن عىل وحثهم أصحابه إىل ذهب ثم

السماء.».19 ملكوت إىل ينادينا وهو بنا رأف قد اليوم ذا هو وها الكثري اليشء األرض
من وأول الحني، ذلك منذ يوم بعد يوًما عنًفا يزداد النصارى اضطهاد وأخذ
الذين إال يرتك ولم منهم، كبريًا عدًدا الخليفة فصل حيث الدولة، موظفو له استهدف
البقية عىل أتى املوظفني أغلب خروج أن غري خدماتهم،20 عن االستغناء عدم له اتضح

املصالح.21 مختلف يف والنهي األمر لهم كان الذين الذميني، نفوذ من الباقية
النصارى عىل غضبه الحاكم وسلط «١٠٠٤م» ٣٩٥ه سنة ا عامٍّ االضطهاد أصبح ثم
املساجد عىل كتب كما سواهم، عن تميزهم مالبس يضعوا أن األولني فأمر والسنيني،22
بعض تناول من السكان ومنع وعائشة، وعثمان وعمر بكر أبي من للنيل مهينة عبارات

السنيون. العرب رؤساء يفضلها كان التي األطعمة
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األثرياء منع ثم الزي عىل أخرى قيوًدا الحاكم فرض «١٠٠٨م» ٣٩٩ه عام ويف
بهدم السنة نفس يف أمره وأصدر املسلمني، واستخدام العبيد امتالك من النصارى من
كنيسة أسوار خارج يطوفون النصارى بأن علم وملا فيها، ما كل ونهب القاهرة كنائس
الفصح، عيد ويف الشعانني أحد يوم وخاصة الدينية، االحتفاالت أثناء يف بالقدس، القيامة
ويف بل فحسب، الرشق يف ال هائل، دوي األخري اإلجراء لهذا وكان الكنيسة، بهدم أمر
املهمة األسباب أحد اإلجراء هذا يكون أن بد وال جميعهم»،23 املسيحيون «بكى إذ الغرب؛
نرصانيٍّا، كان األمر هذا نسخ الذي الكاتب إن الرواية: وتقول الصليبية، الحروب لقيام

قالئل. أيام بعد حزنًا مات وإنه
املسيحية األعياد بإلغاء تقيض مشددة أوامر صدرت «١٠٠٩م»، ٤٠٠ه عام ويف
املال، بيت لحساب واألديرة الكنائس أوقاف وصودرت البالد، أنحاء يف بها االحتفال ومنع
إىل الحال ووصل األجراس، قباب من الصلبان نُزعت كما النواقيس، رضب أيًضا ومنع

وأذرعتهم. أيديهم من الوشم يمحوا أن النصارى إىل طلب أنه
عنقهم حول النصارى يعلق أن الحاكم إرادة شاءت «١٠١١م» ٤٠٢ه عام ويف
الحاكم مشيئة ونفذت أرطال، خمسة ووزنه ذراع الصليب طول الخشب من صلبانًا
«ملضايقتهم».24 عنهم االستغناء يتيرس لم الذين املوظفني، إىل بالنسبة وخاصة بحذافريها
املوجودة واألديرة الكنائس وسلب بهدم أمر صدر «١٠١٣م»، ٤٠٣ه عام ربيع ويف
من يتأكد أن العمل هذا به نيط موظف كل عىل وكان استثناء، بدون املرصية األرايض يف
واألديرة الكنائس عدد إن ويقال: ا، تامٍّ هدًما له التابعة املنطقة يف املوجودة األبنية هدم

ألًفا. ثالثني بلغ الحني ذلك يف ُهدمت التي
هبتهم هبوا أن لبثوا ما الذين والسوقة الرعاع، وحشية سوءًا، الحالة زاد ومما
القبور نبش إىل االنتقام ثورة بهم ووصلت محًوا الكنائس فمحوا موالهم، إرادة ليحققوا

للحمامات.25 وقوًدا الستعمالها املوتى عظام واستخراج
الذميني. نقل يرفضوا بأن والنوتية املكاريني إىل أمر ذلك بعد وصدر

دينهم، عن االرتداد وإما املوت إما أمرين: بني الذمة أهل الحاكم وضع وأخريًا،
ولجئوا ا رسٍّ دورهم بعضهم هجر كما اإلرهاق، لهذا اجتنابًا الناس من كبري عدد فأسلم
يجتمعون فكانوا إيمانهم، كتموا الذين أما البيزنطية، لإلمرباطورية التابعة املناطق إىل
املصادرة من أفلتت التي املقدسة والذخائر اآلنية يخفون كانوا حيث خاصة؛ ندوات يف

والسلب. والنهب
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النصارى وأن الروم،26 أرايض إىل النصارى جميع بنفي قىض أمًرا املقريزي ويذكر
مشهًدا األنطاكي لنا ويصف مرص،27 يف بالبقاء لهم فأذن هللا، بأمر الحاكم عفو التمسوا
فيقول: النصارى، قلوب ملك الذي اليأس عىل يدل «١٠١٢م» ٤٠٣ه عام بالقاهرة وقع
وكهنتهم أساقفتهم مع وغريهم واألطباء والعمال الُكتَّاب من بمرص من سائر «اجتمع
مستغيثني باكني حفاة ومشوا القاهرة باب يف رءوسهم عن وكشفوا قرصه إىل وتوجهوا
مقره، إىل وصلوا أن إىل الرتاب يقبلون طريقهم يف يزالوا وال والصفح، العفو يسألونه إليه
يلتمسون كتبوها كانوا ورقة منهم وأخذ أصحابه أحد إليهم فأنفذ الحال، تلك يف وهم

جميًال.».28 ا ردٍّ عليهم ورد الرسول إليهم فأعاد سخطه، وإزالة عنهم عفوه
مما أكثر مرص، أرض العرب دخول منذ االضطهاد، من مرص نصارى يتحمل لم
الوحشية، األعمال هذه يربر أن واحد مسلم مؤرخ يحاول ولم الحاكم، عرص يف تحملوه
بحجة الحاكم مسئولية من يخففوا أن الفرتة هذه تاريخ دونوا الذين بعض أراد لقد
رشس كان لعله مجنونًا، كان الحاكم أن يؤكد ما يوجد ال أنه غري العقلية، قواه ضعف
منها، الغريبة حتى أفعاله كل يعي كان ولكنه غريه، تعذيب يف لذة يجد فكان الطباع،
سواء معينة لفكرة استجابة كان إنما عنه، يصدر كان أمر كل إن لقول ذلك، من وأكثر
الخروج من النساء ومنع العامة األماكن إغالق وإن سيئة، أم حسنة الفكرة هذه كانت
لخطة تنفيذًا إال كانت ما املساجد، جدران عىل كتبها التي املهينة والعبارات الطريق، إىل

مرسومة.
من املغامرين أحد جاء أن إىل له، شعبه بخضوع يعبث الحاكم استمر وهكذا
حوله فاجتمع الثورة علم فرفع أمية، بني من أنه يدعي وكان ركوة» «أبو اسمه األندلس
الخليفة وهو — الحاكم من كان فما هللا، بأمر الحاكم أفعال عىل الناقمني من كبري عدد
عن كف كما السنيني، تحدي عن كف أن إال — أفعاله كل تماما يعي الذي الواقعي
بعض أدخل كما اإلسماعيلية، بطائفة الخاصة الطقوس بعض ألغى إنه ثم الناس، إيذاء

السنية. التقاليد
اإلسماعيلية طائفة ملذهب منطقية نتيجة إال إله، بأنه الحاكم ادعاء يكن ولم
مقدمة األلوهية ادعاؤه كان هل نتساءل، ونحن جنونه، مظاهر من مظهًرا ال الشيعي،
هناك ليس املسترشقني؟ بعض يؤكده كما عهده، آخر يف به عمل الذي الديني لتسامحه
الحني، ذلك يف حدث خطريًا حادثًا أن إلينا يخيل بل القول، بهذا نثق أن عىل يحملنا ما

التسامح. عىل فأجربه
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يستوحونها كانوا الذين الفاطميني عىل جديدة تكن لم اإلسماعيلية مذهب تعاليم إن
الحاكم أعلن منذ فقط االعتبار موضع توضع لم أنها هذا من ويتضح وقت، كل يف
وبني الدعوة إعالن بني سنوات أربع مضت فقد أخرى، جهة ومن جهة، من هذا دعوته،

النصارى. نحو الحاكم اتخذها التي العفو إجراءات
ولكننا العطاء، لهم ويجزل بدعوته يعرتفون الذين عن الحاكم يعفو أن نفهم كنا
إعادة عىل حثهم إىل يذهب بل عالنية، يتعبدوا أن للذميني يسمح نراه ذلك، عكس نالحظ

رهبانهم. وزيارة وأديرتهم كنائسهم بناء
لنا يذكر قدمناه، ما عىل ضوءًا تلقي خالفته آخر يف وقعت التي الحوادث إن
إىل سينا، طور دير رئيس «صلمون» األنبا توجه «١٠٢٨م» ٤١١ه عام يف أنه األنطاكي
املوقوفة األرايض إعادة منه والتمس املذكور، الدير رهبان فقر حالة إليه وبسط الحاكم
صلمون األنبا استأذن السنة، نفس ويف الدير، رئيس طلب الحاكم فلبى صادرها، التي
وصدر طلبه، إىل فأجابه فيه، الصلوات وإقامة إليه الرهبان وبإعادة القصري دير بعمارة
ويف ٤١١ه،29 عام من اآلخر ربيع شهر يف إبراهيم» بن «صلمون إىل املعنى بهذا «سجل»

القيامة. كنيسة بناء بإعادة سجل صدر السنة، نفس من اآلخرة جمادى
النصارى وتشجع واألديرة، الكنائس شملت مماثلة أخرى أوامر األمر هذا وتبع
بعمارة الحاكم تسامح «ملا األنطاكي: سعيد ويقول أخرى، بامتيازات يطالبون وأخذوا
يف أسلموا قد كانوا الذين النصارى، من جماعة لقيه أوقافها، ورد وتحديدها الكنائس
إن له: وقالوا للموت، مسرتسلون وهم يديه بني عليه أنفسهم وطرحوا االضطهاد وقت
نسأل فنحن منا، برغبة وال باختيارنا يكن لم اإلسالم، بدين التظاهر من فيه دخلنا الذي
الزنانري بلباس للوقف فأمرهم بقتلنا. تأمر أو ذلك، رأيت إن ديننا، إىل بالعود تأمرنا أن
يقول ثم ثيابه.»30 غيار عدة أعد قد منهم كل وكان الصلبان، وحمل السواد ولباس
يريد الحاكم يكون أن من خوًفا حذوهم حذا الناس من قليًال عدًدا إن املذكور: املؤرخ
صلمون، األنبا اقرتاح عىل بناء ولكن الردة، تمنع اإلسالمية الديانة ألن ذلك بهم؛ اإليقاع

النصارى. نحو استعداده ُحسن الحاكم أكد
الخليفة كان كيف لنا فروى صلمون، ألنبا الحاكم؛ صداقة األنطاكي سعيد وأبرز
الصحراوي الطريق يف يوم كل يقابله كان وكيف جميعها، الراهب أماني تحقيق إىل يخف
ألسنة إن حتى إليه حاجة يف هو عما ويسأله املقطم جبل عىل القصري دير إىل املؤدي
ألنبا مريًدا أصبح الخليفة أن وزعمت لها، بالتشنيع تناولته املسلمني بعض من السوء،

الرهبان. زي الحاكم لبس أن بعد خاصة صلمون،
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األنطاكي ويواصل املقبلة، األحداث إىل بالنسبة أهمية لها يليها وما التفاصيل هذه إن
الصناع ويحث عمارته ويشاهد القصري دير يقصد األيام من كثري يف «وكان قائًال: حديثه
فيه املقيمني الرهبان إىل أيًضا ودفع عليه، تُرصف دنانري له وأطلق منه، الفراغ عىل
جّددها ديارات إىل أيًضا يعدل وكان عمارته،31 لرتوج البنائني مساعدة لهم ورسم دنانري
دير إىل الطلوع أو الجبل إىل الدخول أراد وإذا الكربى، القرافة من بالقرب اليعاقبة
وإىل بالقرافة املعروف املوضع يف عنه الركابية تتأخر الديارات، من غريه أو القصري32

وحده.». ويميض الساقية،
ُقتل هل غامًضا، ا رسٍّ اختفاؤه وظل الجوالت إحدى يف نهائيٍّا الحاكم اختفى وقد
بعض يؤكد كما سلوكها، لسوء باملوت هددها التي امللك» «ست أخته من بإيعاز
بأن بالقول اكتفى بل عليه، يعلق لم ولكنه قتله أمر يستبعد لم األنطاكي إن املؤرخني؟
القصري دير يف عنه بالبحث فأمرت أرسعت شقيقها، باختفاء علمت عندما امللك ست

فيه». مسترتًا يكون «لئال
بن املحاسن أبو لنا ويذكر للشك، ومدعاة متأخرة املسلمني املؤرخني أخبار وجاءت
ألف ثالثني والدته أعطى األخرية، للمرة قرصه يرتك أن قبل الحاكم، أن بردي تغري
وينتظر النجوم يرصد كان الحاكم إن نفسها: الرواية وتقول العوز، من ليؤمنها دينار
الخرب أذاع اختفائه، ليلة رآه فلما عمره، بنهاية يعلن معني نجم السماء يف يظهر أن
أعماله صفى أن بعد كعادته الليلية بجولته قام ولكنه حوله، من يسمعه مرتفع بصوت
تاريخه ن دوَّ الذي املقفع، بن ساويرس األسقف أما أبًدا،33 يعود لن كأنه الشخصية
الخليفة بأن بالقول اكتفى بل امللك، ست يذكر لم فإنه الحاكم، وفاة بعد سنة ثالثني

اختفى.34 ثم الحمار، بعقر أمرهما أن بعد برفقته كانا اللذين الخادمني رصف
إن حتى الحياة قيد عىل يزل لم الحاكم بأن مقتنًعا كان الشعب أن ذلك عىل زد
يشبهه وكان الخليفة، أنه «١٠٤١م» ٤٣٤ه سنة يف ادعى «سكني» واسمه الدجالني، أحد
قرص شطر معه ويمموا فتبعوه الفسطاط سكان من كبري عدد وصدقه كبريًا، شبًها

الحاكم!».35 هو «ها يصيحون: وهم الخليفة
واقعة حقيقة هناك فإن األديرة، من دير إىل لجأ أم اختفى، أم الحاكم، ُقتل وسواء
مرص، يف النصارى نفوذ عىل قىض عرشه، يرتك أن قبل أنه، وهي إنكارها إىل سبيل ال
جملة عن عبارة تاريخهم وأصبح الدولة، يف مهملني األقباط أصبح الحني، ذلك ومنذ
الذي الشعب سواد يف ليندمجوا تدريجيٍّا شخصيتهم ذلك بعد وفقدوا ثانوية، أحداث

يحتقرهم. كان
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«١٠٢٠–١٠٣٦م» هللا٤١١–٤٢٧ه دين إلعزاز الظاهر (4)

عىل دائًما تعطف وكانت الحاكم، اختفاء بعد جديد من ينبعث امللك ست نفوذ أخذ
مثًال.36 امللكي لألسقف والعطايا الهدايا بإرسال عالنية تشجعهم فكانت النصارى

صاحب مع الهدنة «وقعت «١٠٢٧م» ٤١٨ه عام يف أي: سنوات؛ بضع ميض وبعد
فأعاد مؤذنًا، فيه وعني بقسطنطينية الجامع وأعاد بالده، يف للظاهر وخطب الروم،
إىل يعود أن الحاكم أيام يف اإلسالم أظهر ملن وأذن بالقدس، القيامة كنيسة الظاهر

منهم.».37 كثري إليها فرجع النرصانية،
اإلسالم دين يف الدخول «إن فيه: يقول سجالٍّ مستصدًرا الردة الظاهر أقر وهكذا
إىل بالعودة للنصارى بمقتضاه فرصح القوة.»، تأثري تحت ال اختياريٍّا يكون أن يجب
يف حادث أهم وهو اإلسالم، تاريخ يف نوعه يف فريد األمر هذا لعل األصلية،38 عقيدتهم
أسلموا الذين النصارى من جماعة الروم بالد من «عاد أنه ذلك إىل أضف الظاهر، عهد
بمرص النصارى من عاد وممن منهم وأخذ أحد، لهم يتعرض ولم بالنرصانية، وتظاهروا
واحد كل فيها عاد التي السنة إىل منهم استخراجها انتهى التي السنة من الجزية أيًضا،

منهم.».39
املالهي يقيموا وبأن الغطاس، بعيد باالحتفال لألقباط سمح الظاهر إن ويقال:
والطمأنينة الثقة من شيئًا استعادوا األقباط أن عامة بصفة ويبدو املناسبة،40 بهذه العامة
عام ملرص زيارته عن يقول خرسو» «نارصي املسلم الرحالة جعل مما العهد، هذا يف
كان نرصانيٍّا رأيت لقد مرص، كبالد والطمأنينة باألمن تتمتع بالد أعرف «لم ١٠٣٥م:
أن وال يملكها، كان التي املراكب عدد يُحيص أن أحد يستطع ولم مرص، رجال أغنى
غري السنة هذه يف الحالة «إن له: وقال الوزير فاستدعاه قيمتها وال أمالكه عدد يقدر
من تعطينا أن تستطيع ماذا لنا قل السلطان، حاشية عىل الشعب آالم وتثقل مرضية
ثروة بفضل أني، هلل «الحمد النرصاني: فأجاب لنا؟» أقرضته أو لنا بعته سواء القمح
به مرص أمد أن أستطيع إني حتى عظيمة مقدرة القمح من اآلن أملك ووزيره، السلطان

سنوات.».41 ست ملدة
عن ونقله االضطهاد ذكر إغفاله ولكن املبالغة، من شيئًا خرسو قصة يف أن شك ال
يف أمان يف يعيشون كانوا النصارى أن عىل لدليل الرصاحة، بهذه عبارات قبطي لسان

العهد. هذا
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«١٠٣٦–١١٠١م» ٤٢٧–٤٩٥ه املستنرصباهلل (5)

ولكن عمره، من السابعة يف العرش ارتقى إذ طويلة؛ مدة البالد املستنرص الخليفة َحَكَم
ازداد السابق، العرص يف بدأ الذي الفاطميني اضمحالل فإن مجيدة، تكن لم خالفته
ثروته، من جردوه وملا الخليفة، قرص األتراك املرتزقة نهب وقد الداخلية، الفوىض بسبب
إن حتى أثاث، كل من خاليًا كان الذي قرصه يف حصرية يفرتش أن الخليفة اضطر

عليها. الدموع وذرفوا التعسة لحالته رثوا اللدا أعداءه
السود والجند األتراك الجند كان وبينما الحوادث، مجرى عىل املستنرص يؤثر لم
يأكل الشعب جعل شديد قحط البالد يف حل وبينما عنيف، دموي قتال يف يشتبكون
نتيجة يكن ولم الحكم، كريس عىل يتتابعون الوزراء كان الحيوانات، وأجياف الجثث

البالد. فيها انغمست التي الفوىض حالة استمرار سوى ذلك
كيف فقط لنُظهر املوضوع، عن ما نوًعا الخارجية التفاصيل هذه نذكر ونحن
يف األمن استتب وقد الجمايل. بدر األرمني طلب يف — الحيلة أعيته وقد — الخليفة أرسل
وزيًرا فأصبح أسلم ثم عبًدا، كان الذي الوزير عهد يف لألقلية، بالنسبة وخاصة البالد،

عظيًما.
الوزير غضب من الكثري اليشء تتحمل األقلية كانت مرص، إىل بدر وصول وقبل
نحو نهائيٍّا الفاطميني أنظار تحولت اليازوري، وزارة ففي الدولة»، و«نرص «اليازوري»
لجأ بل الثوار، ضد حملة اليازوري يجهز لم مرص، خالفة عىل تونس ثارت وملا الرشق،
شهرة لهما وكانت الفاطميني، حليفتي العربيتني سليم» و«بني هالل» «بني قبيلتي إىل
لكما تركنا «لقد لهما: وقال للدلتا، الغربية الحدود عىل والنهب السلب أعمال يف واسعة
بأموالهم يساعدون وقتئٍذ كانوا الفاطميني ألن هذا وخربوها»، فاجتاحوها تونس، والية
بمصري إطالًقا يهتموا فلم (٤٥٠ه/١٠٥٩م)، بغداد خالفة ضد األتراك القواد أحد ثورة

اليازوري. أقيل العباسيني، ضد الثورة فشلت وملا األصلية، بالدهم
مؤازرة عىل الحرجة الظروف هذه مثل يف مرص حكام يعتمد أن البديهي من وكان
األقباط نفوذ أن ا حقٍّ يبدو ولكن آخر، وقت أي يف منه أكثر الشعب طبقات جميع
ينتهز وكان حكمه، مدة طوال لهم عدوانه أظهر اليازوري ألن الحاكم؛ خالفة منذ تالىش
ملك بتحريض خريستودولوس البطريرك اتهم «فلما املال، منهم ليغتصب فرصة كل
القبض اليازوري ألقى الفاطمي، الخليفة نحو بواجباته القيام بعدم النرصاني النوبة
إىل به جيء وملا دينار، مائة مبلغ بدفع وأمره تحقيق، بأي يقوم أن دون البطريرك عىل
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فذهب برباءته، اقتنع الذي السفىل مرص منطقة محافظ الدولة» «عبد إىل أرسل القاهرة،
رساحه.».42 بإطالق ترصيًحا الحال يف منه «وأخذ اليازوري إىل

يف اإلسكندرية، يف موضوًعا اإلنجييل مرقس القديس رأس «كان آخر َمثٌل وإلينا
النصارى من عرشٌة خيش الشديد، مرضه يحيى مرض فلما زكريا، بن يحيى أبي منزل
الذخرية هذه تقع وأن الحراسة، تحت وأمواله ممتلكاته توضع أن — موته حالة يف —
رأس يحوي كان الذي الصندوق نقلوا أن إال منهم كان فما املسلمني، أيدي بني املقدسة
ذاق أن سبق ولكن البطاركة، تاريخ أتم الذي املؤرخ والد الفتاح أبي منزل إىل القديس
حفظ ورفض الخليفة عليه يغضب أن فخيش والتغريم، االضطهاد نري هذا الفتاح أبو
الفتاح، أبي أمام يسكن كان الذي «رسور» عند الرأس نُقل وعندئذ لديه، الوديعة هذه
الذين النصارى جميع وعىل الفتاح أبي عىل القبض بإلقاء أمر الخرب، الوزير بلغ فلما
رأس إليه يعاد أن اإلسكندرية، محافظ الدولة» «كوكب وحتم الصندوق، نقل يف اشرتكوا
نيل يف املتهمون ونجح الرأس، مع كانت التي دينار آالف العرشة ومبلغ مرقس القديس
السلطات اعتقلته حيث الفسطاط إىل أرسل الذي الفتاح أبا عدا ما أنفسهم عن اإلفراج
أبي رساح أطلق أيام، ثالثة ميض وبعد املحافظ، حدده الذي املبلغ دفع إىل ليضطر

فقط.». دينار ستمائة مبلغ دفع أن بعد الفتاح
يف يحدثنا باألقباط، ورجاله اليازوري اهتمام عدم تثبت أخرى حوادث وهناك
عدة شغل الذي الصرييف، الحسني أبا «إن فيقول: البطاركة، تاريخ صاحب الشأن هذا
وحدث العقود، ملجلس رئيًسا األمر آخر ُعني اإلسكندرية، قايض وظيفة ومنها وظائف،
املناسبني واالعتبار باإلجالل يحط لم أنه فادعى البطاركة، مقر «دمرو» بمدينة مر أن
أن فيه وذكر البطريرك، ضد االتهامات شتى فيه وجه خطابًا الوزير إىل فكتب ملركزه،
حديثة معظمها كنيسة عرشة سبع فيها يوجد إذ أخرى؛ قسطنطينية أصبحت «دمرو»
بنى وقد باملدينة، املحيطة القرى يف حديثًا بُنيت منها كبري عدد عن فضًال هذا البناء،
القايض وختم اإلسالمية.»، للديانة مهينة عبارات عليه نقش قًرصا لنفسه البطريرك
حديثًا، بُنيت التي تلك بهدم يأمر وأن الكنائس كل يغلق أن الوزير عىل مقرتًحا خطابه
اليازوري الوزير فأمر الحال، يف كبرية مبالغ بدفع النصارى إلزام عىل خاصة يعمل وأن
محافظ الدولة، نرص ونفذ مرص، أنحاء جميع يف الكنائس بإغالق الخطاب، هذا عىل بناء
أن النصارى عىل وحتم السجن، يف واألساقفة البطريرك فألقى األمر، السفىل، مرص

دينار.43 آالف عرشة يدفعوا
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ممن ذلك يتوقعون يكونوا لم الذين األقباط إىل أحيانًا املساعدة يد املسلمون مدَّ وقد
البطريرك عن أفرج الذي الدولة عبد قصة ذكرنا لقد الزمن، من ردًحا العداء ناصبهم
األقباط، حماية عىل منه غرية أكثر كان الدولة» «حصن أن ويبدو برباءته، اقتنع أن بعد
وفرض نفائس، من فيها ما كل ومصادرة اإلسكندرية كنائس بإغالق الوزير أمر فلما
أرسل أن إال الحاكم هذا من كان ما دينار، آالف عرشة تبلغ املدينة نصارى عىل غرامة
إمرته، تحت يعمل كان الذي «صدقه» وعمه البطاركة، سرية مؤرخ «موهوب» طلب يف
غًدا، التنفيذ موضع أضعها أن يجب أوامر يحوي إنه يخصكما، كتاب «هذا لهما: وقال
أحد أن إال فيها.»44 ثمني وكل والحيل األواني من ا رسٍّ كنائسكم وجردا الحال يف فاذهبا
انتقاًما بالبطريرك وىش — األحوال هذه مثل يف عادة ذلك يحدث كان كما — الرهبان

أسقف. درجة إىل يرفعه لم ألنه منه؛
وبني النصارى بني حالت اليازوري، وفاة بعد البالد عمت التي الفوىض إن ثم
هزيمة فرصة «اللواتة» باسم املعروفة الرببر قبيلة رجال انتهز ولقد حالتهم، تحسني
البطريرك عىل القبض فألقوا الدولة، نرص الرتكي القائد قوات أمام املستنرص جيش
الزراوي، الطيب أبو فأرسع منزله، نهبوا العذاب، ألوان ذاقوه أن وبعد خريستودولوس،
البطريرك رساح إطالق من وتمكن ففعل اللواتة يفاوض أن يرجوه الدولة، رسنرص كاتم
ألعمال ا حدٍّ يضع لم االتفاق هذا أن غري دينار،45 آالف ثالثة قدرها فدية دفع أن بعد
وادي أديرة ونهبت السفىل مرص اجتاحت فقد القبيلة، هذه بها تقوم كانت التي السلب

الباقني.46 شمل وفرقت رهبانها معظم وقتلت حبيب،
األثناء هذه يف الدولة نرص وكان البالد يف املجاعة انترشت أن بلة، الطينة زاد ومما
األخري هذا من يكن فلم أحرزه، الذي النرص لقيه الذي بالنجاح مدفوًعا الخليفة، يتحدى
عمار، بن الدولة جمال السوري األمري عند أرمنيٍّا عبًدا وكان الجمايل، بدر استدعى أن إال
وبعض األرمن من قوة عىل يعتمد وكان إدارته، وحسن ذكائه وحدة شكيمته بقوة اشتهر

له. املخلصة الفرق
بيد اإلسالمية، مرص يف شخصية أقوى الجمايل بدر يف فبيت جاستون املسيو ويرى
منذ دكتاتوريٍّا يكون أن أراد «وقد الرشق أهل طباع عن الغريبة بطباعه أيًضا يمتاز أنه
وفعًال، النقاش.»47 يقبل ولم رشوطه أمىل الحكم، عليه الخليفة عرض وملا األوىل، الساعة
عليه يستحيل درجة إىل مرص يف الجند بني تفىش قد التمرد بأن املستنرص بدر أجاب
باستبدالهم له سمح إذا إال الخليفة أوامر يطيع لن وأنه النظام، إىل يعيدهم أن معها
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الخليفة وسلمه والسالم،48 األمن للبالد يضمن الحالة هذه ويف سوريا، من آخرين بجنود
نارصاإلمام اإلسالم سيف الجيوش أمري األجل «السيد اآلتية: باأللقاب مزينة براءة حينئذ

املؤمنني.». دعاة وهادي املسلمني قضاة كافل
الجو خال فلما لتكريمهم، أعدها مأدبة أثناء يف األتراك أمراء باغتيال عمله بدر وبدأ
عىل واملحافظة البالد موارد إلنماء نشاط من أوتي ما بكل يعمل أخذ املعارضني، من

وخارجها. الحدود داخل األمن
والرخاء الهدوء إىل باإلشارة واكتفت إدارته، تفاصيل العربية املصادر لنا تذكر ولم

عهده. يف السنوي الدخل وزيادة الزراعة وإنماء
حكومة ظل يف االعتدال إىل والنصارى املسلمني بني العالقات تميل أن الطبيعي ومن
حكم الذي األرمني هذا إىل الرضا بعني ينظرون األخص، عىل النصارى، وكان حكيمة،
كما منهم، واحًدا اإلسالم، اعتناقه رغم يعتربونه، كانوا ألنهم ذلك مطلًقا؛ حكًما البالد
يرتددوا ولم منهم،49 املقدمة الشكاوى يف بالعدل ويفصل بعطفه يشملهم أيًضا هو كان
األب رواه الذي الحادث ذلك، ويؤيد البحتة، الدينية منازعاتهم يف تحكيمه طلب يف
إىل مرصيٍّا أسقًفا وخمسون اثنان جاء «١٠٨٢م»، ٤٧٥ه عام «يف تاريخه: يف رينودو
وئام يف العيش عىل الوزير حثهم أن وبعد كريلس، البطريرك إليه يشكون الجمايل بدر
وتكديسها األموال جمع بعدم أوصاهم الديني، رئيسهم يحرتموا أن إليهم وطلب واتحاد،
رصفهم ثم الرب، أوجه يف أسقفياتهم عىل املتحصلة اإليرادات رصف أفضلية لهم وأبان

جور.50 كل من يحميهم جواًزا منهم واحد كل إىل سلم أن بعد
بعض له شكا مماألة: أو تحيز عىل يدل ال النصارى عىل الجمايل بدر عطف وكان
أمر أن إال منه كان ما مسجًدا، هدم قد النوبة، أسقف «فكتور»، أن املسلمني التجار
ثم العمل، هذا مسئولية له وحمَّ خريستودولوس البطريرك عىل القبض بإلقاء الحال يف
واليهود النصارى يأمر ٤٧٩ه سنة مرسوًما أصدر الجمايل بدر أن «رينودو» لنا يذكر
عن الدينار وثلث دينار قدرها استثنائية رضيبة يدفعوا وأن أسود، بزنار يتمنطقوا أن

الدولة. خزينة مللء تقليدية حجة إال تكن لم الرضيبة هذه أن والحقيقة فرد،51 كل
املتوىف، ابن األفضل نفسه تلقاء من الخليفة فُعني «١٠٩٤م»، ٤٨٧ه سنة بدر تُويف
أول ونشبت شهور، ببضعة بدر وفاة بعد الخليفة وتُويف شاهنشاه، لقب أخذ وقد وزيًرا،

التايل. الباب يف عنها وسنتكلم شاهنشاه، األفضل حكومة يف الصليبية الحروب
«بهرام» عهد إىل النفوذ هذا وامتد مرص، يف األرمني النفوذ وابنه بدر ثبت لقد
هللا. بأحكام اآلمر الخليفة بعد جاء الذي هللا، لدين الحافظ للخليفة النرصاني الوزير
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«١١٣١ –١١٠٢» ٥٢٥ه هللا٣٩٥– بأحكام اآلمر (6)

كان إذ صغرية؛ سن يف وهم مرص يف الحكم تولوا الذين الفاطميني الخلفاء ثالث هو
التنازل رفضا قد املأمون، ثم األفضل، كان وملا والده، تُويف حينما سنوات خمس عمره
عمره وكان — ٥١٩ عام يف له سنحت فرصة أول اآلمر انتهز املطلق، حكمهما عن
اكتفى بل للمأمون، خلًفا وزيًرا يعني أن ورفض سلطته، ليستدرج — عاًما ٢٩ آنذاك
يرشف وكان السامري، إبراهيم يعقوب وأبو املنعم عبد بن جعفر هما رئيسني بتعيني
محاباة يف بالغ هذا النجاح وأبو النجاح،52 أبي ابن اسمه قبطي راهب أعمالهما عىل
أن عىل تدل التي التفاصيل بعض القلقشندي لنا ويذكر املسلمني،53 حساب عىل النصارى
وكتب الهت، بأمر الحاكم عهد يف اضطهادهم إىل أدت التي األسباب برسعة نسوا األقباط
املرصية، بالديار الفاطمي هللا بأحكام اآلمر أيام «يف يأتي: ما األعىش» «صبح صاحب
املرضة وإيصال املسلمني أذى يف وتفننوا بالخيانة أيديهم وبسطوا النصارى أيدي امتدت
أبي النفيس الروحاني القديس باألب ولُقب بالراهب يعرف كاتَّبًا منهم واستعمل إليهم،
ومختاره، الرب صفي البطريركية، وسيد النرصانية دين مقدم الرؤساء، وسيف اآلباء
وجندي وحاكم كاتب من املرصية: الديار من عامة اللعني فصادر الحواريني، عرش وثالث
مشايخ بعض فخوفه طبقاتهم، اختالف عىل الناس إىل يده وامتدت وتاجر، وعامل
ما برتك عليه وأشار أفعاله، عواقب سوء من وحذره ومحاسبه وباعثه بخالقه الكتاب
مخاطبًا فقال مجلسه، يف وقبطها مرص ُكتاب من جماعة وكان لهالكه، سببًا يكون
وتغلبوا منا املسلمون ملكها وخراًجا، حرثًا الديار هذه مالك «ونحن للجماعة: ومسمًعا
ما قبالة فهو باملسلمني، فعلنا مهما فنحن أيدينا، من واستملكوها واغتصبوها عليها
فجمع الفتوح، أيام يف وملوكنا رؤسائنا من قتل من إىل نسبة له يكون وال بنا، فعلوا
نستحقه ما بعض وهو لنا، حّل وخلفائهم ملوكهم وأموال املسلمني أموال من نأخذه ما
النصارى من الحارضون فاستحسن عليهم.»، لنا املنة كانت ماًال، لهم حملنا فإذا عليهم،

واستعادوه.».54 منه سمعوه ما واملنافقني
أبي ابن أن نؤكد أن نستطيع فإننا الرواية، هذه بصحة نجزم أن نستطع لم إذا
فقد الخليفة أما «١١٢٩م»، ٥٢٣ه سنة فعًال وُقتل الشعب، من مكروًها كان النجاح

أيًضا. هو مقتوًال التالية السنة يف ومات شعبه أحب
فييت املسيو يرد هللا؟ بأحكام اآلمر عهد يف الديني التسامح إىل العودة نعلل كيف
تشبه رابطة مرص يف وجدنا فربما األمر: بهذا تتصل فروض عدة «هناك قائًال: ذلك عىل
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املجاعة بسبب الشعب نكب ولقد الوطنية، النكبات عادة يعقب الذي املقدس االتحاد
أيدي بني كانتا والزراعة التجارة أن ننىس أال ويجب املستنرص، عرص يف حلت التي
عهد منذ انترشت التي اإلسماعيلية مبادئ أن أيًضا نفرض أن ويمكننا تقريبًا، النصارى
اآلمر وزراء فنهج حكومتهم، عن وأبعدتهم املسلمني من كبريًا عدًدا أغضبت املستعيل،
عند فقدوها التي الحظوة النصارى عند وجدوا أنهم ويبدو الطبيعية، التوازن سياسة

غريهم.».55
الجو هذا عن غريبة تكن لم شاهنشاه واألفضل الجمايل بدر سياسة أن رأينا ويف
اطمئنانًا أصدر، قد اآلمر يكون أن أيًضا املحتمل ومن النصارى، عىل بالعطف املشبع
الجزية من الذميني إعفاء بعدم الواليات حكام فيه يأمر مرسوًما اإلسالمي، العام للرأي
شخص طريق عن جزيته بإرسال له السماح وعدم قومه، علية من الذمي كان ولو حتى
لهم إذالًال مبارشة، منهم الجزية تُؤخذ وإنما ملته، رؤساء أو أعيان من كان لو حتى آخر،
استثناء.56 أو تحقيق بدون الجزية الذميني جميع يدفع وأن واملسلمني، لإلسالم وتمجيًدا
ففي تاريخية، قيمة له كانت ملا املرسوم، هذا يحويهما اللتان املهمتان الجملتان لوال
لكرامتهم، حفًظا الجزية لدفع الالزمة التسهيالت بكل النصارى حظي الفاطميني، عهد
وزيًرا يتصور كيف وفعًال، الرضيبة، هذه سداد من الحاالت بعض يف كلية أُعفوا كما
شك وال جزيته؟ لدفع بنفسه يقوم ثم بأرسها، الفاطمية اإلمرباطورية شئون عىل يهيمن
تلقي النقاش ابن ذكرها التي فالوثيقة مرءوسيه، أمام شأنه من يقلل قد وضع هذا أن

اإلسالمي. التاريخ من غامضة ناحية عىل ضوءًا
فيها ليميض املناظر بجوارها يبني وكان األديرة، زيارة إىل بميله اآلمر اشتهر وقد

طويلة.57 ساعات
ضد وللحمالت املقدسة للحرب الشديد إهماله عليه، الموه فيما املسلمون، المه وقد
وعىل سوريا ساحل من كبري جزء عىل عهده يف يستولون اإلفرنج جعل مما الصليبيني

أخرى.58 حصينة مواقع
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«١١٣١–١١٤٩م» هللا٥٢٥–٥٤٤ه لدين الحافظ (7)

ثقته يويل أن من هللا، لدين الحافظ عمه، وابن خليفته املحزنة اآلمر نهاية تمنع لم
هذا عىل معلًقا مرعي، بن يوسف املؤرخ وكتب «بهرام»، واسمه النصارى، األرمن أحد
وأن السليم، والذوق املتبعة للنظم املنايف التعيني هذا مضض عىل َقِبَل الشعب أن التعيني،
الوزارة؛ نرصاني يتوىل أن يليق ال بأنه وأخربوه ذلك عىل احتجوا الحاشية رجال بعض
أرص الحافظ ولكن الجمعة، صالة يف الخليفة معية يف يكون أن الوزير واجب من ألن

املناسبة.59 هذه يف بهرام عن القضاة قايض ينوب أن وقرر رأيه، عىل
إىل القلق بعني ينظرون كانوا ألنهم ذلك بهرام؛ لوزارة يرتاحوا لم األقباط أن كما
وإسناد أقاربه بإحضار يكتِف لم الوزير هذا أن والواقع مرص، يف األرمن عدد ازدياد
أرمني ألف ثالثني من أكثر هجرة شجع بل كبريًا، دخًال ومنحهم إليهم، املهمة الوظائف
من ومذهولني حاقدين املسلمون كان وغريتهم، األقباط قلق جانب «وإىل مرص، إىل
الديانة مستقبل عىل خيف حتى واألديرة الكنائس بناء تعدد إذ النصارى؛ نفوذ ازدياد

اإلسالمية».60
باستغالل الجماهري عطف كسب يف نجح بهرام، من السلطة رضوان انتزع وملا
وأذلهم بالنصارى «أوقع رضوان إن الشأن هذا يف املقريزي وقال الديني، شعورهم
أن أراد ثم بهرام، عينهم الذين وخاصة النصارى املوظفني فأخرج الناس.»61 فشكره
يتحداه كان أن وبعد بذلك، له يسمح لم الحافظ ولكن مطلًقا، حكًما البالد يحكم
أن فاضطر سوءًا، ازداد بهرام مركز أن غري عليه جنده أثار مقره، يف بهرام باستقبال
النفوذ زال وبرحيله املدينة، لهذه مجاور دير يف أيامه بقية قىض حيث أسوان؛ إىل يرحل

مرص. من األرمني

«١١٤٩–١١٧١م» ٥٤٤–٥٦٧ه الفاطميني الخلفاء آخر (8)

الصليبية، الحروب بتاريخ وثيًقا ارتباًطا ارتباطهم إىل الخلفاء هؤالء تاريخ أهمية تعود
من لينقذه الدين نور بجيوش هللا لدين العاضد الخليفة استنجد الذي اليوم ويف

بالزوال. أرسته عىل حكم الصليبيني،
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املسيحية واألعياد الفاطميون الخلفاء

بل الذميني، إىل الرئيسية الدولة وظائف إسناد عىل الفاطميني الخلفاء عمل يقترص لم
ولكن املسيحية، الدينية الحفالت يف باالشرتاك اإلخشيدي محمد سنه الذي التقليد أعادوا
الفاطميون صبغها الشخصية، بصفتهم األعياد هذه يف يشرتكون اإلخشيديون كان بينما
هي نفسها الدولة بل الشخصية، بصفتهم يحرضونها يعودوا فلم الرسمية، بالصبغة

األعياد. بهذه تحتفل أصبحت التي
هذا ألغى املعز، جاء وملا املسعودي، عن نقًال الغطاس، عيد قبل من وصفنا وقد
أي: ٣٨٨ه؛ عام ويف عظيًما، احتفاًال به االحتفال العزيز أعاد أن يلبث لم ولكن العيد،
تحتفل استمرت السلطة أن املسبحي، عن نقًال املقريزي، ذكر الحاكم، عرص أوائل يف
سنة ويف برجوان، الوزير أرسار كاتم إبراهيم، بن فهد برئاسة نفسها، باألبهة العيد بهذا
بها، قام التي الكربى االضطهاد حركة يف رشع أن بعد االحتفال هذا الحاكم ألغى ٤٠١ه
اشرتاًكا كان فيه اشرتاكه ولكن ٤١٥ه، سنة ثانية العيد بإقامة رصح الظاهر، خلفه وملا
هللا دين إلعزاز الظاهر املؤمنني، أمري «نزل املقريزي: وقال التعبري، هذا صح إن سلبيٍّا،
يختلط أال ونودي الحرم، ومعه الغطاس لينظر باهلل العزيز جده لقرص الحاكم، بن
إلعزاز الظاهر الخليفة وأمر الليل، يف البحر إىل نزولهم عند النصارى مع املسلمون
والقساوسة الرهبان وحرض كثريًا، وقيًدا فكان الليل، يف والنار املشاعل توقد بأن الدين

غطسوا.». أن إىل طويًال هناك فقسسوا والنريان، بالصلبان
من يخرجون امللكيون وكان العيد، بهذا مًعا يحتفلون واليعاقبة امللكيون وكان
وعظهم النيل، نهر ضفة إىل وصلوا ما فإذا الشمع، بقرص ميخائيل القديس كنيسة
يريدونه، الذين البالط، وأفراد الخليفة عىل هللا نعم استنزل ثم العربية باللغة أسقفهم
الشموع حاملني بها جاءوا التي الطريقة بنفس كنيستهم إىل عائدين يقفلون كانوا ثم

صلواتهم.62 يختمون كانوا حيث والصلبان
كان «البحر إن فيقول: غريبة، تفاصيل االحتفال هذا عن إياس ابن لنا ويروي
املسلمني من والعام الخاص من األعظم السواد فيها ويجتمع والزوارق، باملراكب يمتلئ
عىل وكذلك الشموع، فيها وتُشعل بالقناديل املراكب تُزين الليل دخل فإذا والنصارى،
أكثر الليلة تلك يف الشطوط عىل يُشعل وكان والروضة، مرص بر من الشطوط جوانب
الليلة تلك يف ينفق وكان املراكب، يف القبط رؤساء وتنزل فانوس وألف مشعل ألفي من
وتجتمع الخمر، برشب الناس وتتجاهر ومرشب، مأكل من يُحىص ال ما األموال من
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وال والفرجة، اللهو يف الحد عن الليلة تلك يف الناس ويخرج فن، كل من املالهي أرباب
النيل، بحر يف يغطسون العشاء بعد وكانوا سوق، وال درب وال دكان الليلة تلك يف يغلق
يف الضعف من يأمن الليلة تلك يف يغطس من أن ويزعمون مًعا، املسلمني مع النصارى

السنة.». تلك
القبطية، السنة رأس أي: النريوز؛ وهو أال العيد، هذا أهمية يف آخر عيد وهناك
استغالل يف يفرطون املناسبة هذه يف كانوا األقباط أن من املسلمني املؤرخني كبار وشكا
بهذا املحتفلون وكان الرضر، كل باألخالق فيرضون لهم، تُمنح كانت التي الحرية
عيد لنا وصف عندما املقريزي فيقول املارين، عىل القذرة املياه بصب يلهون العيد
الطراز من به املختصة الكسوة «وصلت اآلمر: خالفة يف «١١٢٣م» ٥١٧ه سنة نريوز
ما جميع وأطلق والسوادج، والحريري املذهبة املذاب من يبتاع ما مع اإلسكندرية وثغر
املختصة األصناف وجميع والورق والعني والنسائية الرجالية الكسوات من مستقر هو
املوز وعراجني والرمان، البطيخ النوروز وأضاف أربابها، وأسماء اختالفها عىل باملوسم
من املعمولة الهريسة وبكل السفرجل، وأقفاص القوّيص التمر وأقفاص البرس وأفراد
كاتب وأحرض مارق، بّر خبز مع بكلة لون كل من البقر ولحم الضأن ولحم الدجاج لحم
يف اختالفها عىل والكسوات والورق العني إطالق من به العادة جرت بما اإلثباتات الدفرت
ألف عرش وخمسة دينار آالف أربعة وهو األصناف، جميع من ذلك وغري النريوز، يوم

فضة.».63 درهم
ال ويكاد املناسبة، هذه يف تقفل كانت األسواق أن تقدم ما إىل املقريزي ويضيف
وأوالدهم. نسائهم وعىل الدولة موظفي عىل النقود توزع وكانت الشوارع، يف أحد يمر

من وكان الفاطميني عهد يف عظيًما احتفاًال به يحتفل عيد ثالث امليالد عيد وكان
التي واملقارد القاهرية الحالوات من اململوءة الجامات تفرقة فيه الفاطمية الدولة رسوم
الدولة،64 أرباب ذلك فيشمل والبوري، الزالبية وطيافري الجالب وقرابات السمك فيها
بالقاهرة امليالد «أدركنا أيًضا: املقريزي ويقول معلوم، بتقرير واألقالم، السيوف أصحاب
املليحة باألصباغ املزهرة الشموع من فيه يُباع جليًال موسًما مرص أقاليم وسائر ومرص
حتى وأدناهم أعالهم الناس من أحد يبقى فال تحىص، ال بأموال البديعة والتماثيل
منها ويعلقون فانوس، واحدها الفوانيس يسمونها كانوا وأهله، ألوالده ذلك من يشرتي
املغاالة يف الناس ويتنافس واملالحة الكثرة يف الحد عن يخرج شيئًا بالحوانيت األسواق يف

أثمانها.». يف
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الشهيد،65 عيد وهو أال اللياقة، حدود يتجاوزن به املحتفلون كان آخر عيد وهناك
وكان قديس، أصبع النيل يف يغمسون كانوا العيد، هذا ويف املماليك، عهد يف أُلغي وقد
ويؤكد القديس، هذا أصبع سنويٍّا فيه غمس إذا إال يفيض ال النيل أن يعتقد الشعب
هذا أثناء يف الروحية املرشوبات بيع عىل يعتمدون كانوا شربى فالحي أن املؤرخون

عليهم. املقررة الرضائب لدفع االحتفال
عيد بمناسبة ذهبًا دينار خمسمائة أيًضا تصك الفاطميني، عهد يف الحكومة، وكانت

الرسوم. أرباب جميع عىل يوزع املبلغ هذا وكان العهد،
أن الشعانني، بعيد املعروف الزيتونة، عيد عملوا «إذا أخميم يف النصارى عادة ومن
املشعلة والشموع واألناجيل والصلبان والبخور باملجامر والشمامسة القساوسة يخرج
من فصًال ويقرءوا فيبخروا املسلمني من األعيان أبواب ثم القايض، باب عىل ويقفوا

يمدحونه». يعني طرًحا، له ويطرحوا اإلنجيل،
العادات. هذه جميع أبطلوا الحكم، األيوبيون توىل وملا

يف واملسلمني األقباط بني بالعالقات تتعلق التي واملتنوعة العديدة الحوادث ذكرنا لقد
الكشف أردنا إذا الطريق إىل اهتدائنا بعدم نشعر ولكننا أهميتها، إىل وأرشنا الفرتة، هذه

ذاك. أو الخليفة هذا سياسة وجهت التي األسباب عن
الفاطميني نظام أن ذلك أبحاثنا، عىل الضوء بعض تلقي أن شأنها من نقطة وهناك
طقوسهم بأرسار يحاطون أتباعهم وكان هذه، أيامنا يف املاسونية غريب حد إىل يشبه كان

درجاتهم. حسب محافل يف يجتمعون كانوا كما فشيئًا، شيئًا
عليها، مصطلح كلمات — املاسونية يف الحال هو كما — هناك تكون أن بد وال
أال البديهي ومن الرؤساء، كبار إال يعرفها ال وبعضها الجميع لدى معروفة بعضها
بعضمظاهر فإن لذلك األبد، إىل الغيب عالم يف ستظل أنها كما املصطلحات، هذه نعرف
من أو الحاكم أو العزيز بأن نجزم أن نستطيع فلن مجهولة، ستبقى الفاطمية السياسة
يعملون كانوا أنهم أو الكربى، املحافل أوامر يستوحون كانوا الخلفاء من بعدهما جاء

البالد. ومصلحة الشخصية ميولهم وفق
والتعاون القومية الوحدة يحققوا أن بالدهم عن الغرباء الفاطميون حاول لقد
وأعمال املعز ترصيحات قاطعة، بصفة ذلك، عىل تدل كما املسلمني، لجميع الخالص
قاموا أن بعد السنيني من التقرب عن مبكرين عدلوا الخلفاء أن يبدو ولكن جوهر، قائده

125



ومسلمون أقباط

وملا إفريقيا، شمال أهل من كبري جيش ترصفهم تحت أصبح وملا فاشلة، بمحاوالت
يف يزالوا لم الذين الذميني، عطف كسب فضلوا السود، والجنود الرتكية بالعنارص عززوه
األداة عىل املسيطرة املثقفة الطبقة إىل النتمائهم الفاطميني قدوم حتى ونفوذهم ثرائهم

الحكومية.
وهم طموحهم، عىل يدل الفاطميني تاريخ ألن إهماله؛ يمكن ال الفرض، وهذا
الخالفة بمركز صلتهم سواهم، دون عالنية، قطعوا الذين اإلسالمية، مرص حكام
يوسع أن أراد أرستهم يف حاكم وكل والدينية، السياسية سيادتهم وأعلنوا العباسية،
غاية يف مسجد ببناء عهده ذكرى يخلد أن أراد منهم واحد وكل إمرباطوريته، رقعة
مع أحصينا وإذا ورفاهية، ترف كلها عيشة عاش منهم واحد وكل فخم، قرص أو الروعة
يخيل الثوار، نهبها التي وتحفهم الفاطميني خزائن أو املستنرص الخليفة ثروة املقريزي

وليلة. ليلة ألف كتاب نقرأ أننا إلينا
تقوم منظمة إدارة إىل أي: املال؛ إىل ملحة حاجة يف األسباب لهذه الفاطميون وكان
ويعملون مواعيدها، يف الرضائب بجباية يقومون ومخلصني، أكفاء موظفني عاتق عىل
الدور بهذا للقيام تام استعداد عىل األقباط وكان االقتصادية، الثروة إنماء عىل جاهدين

قيام. خري
وملسوا نحوهم، لجمودهم جانبهم، إىل السنيني استمالة من الفاطميون يأس فلما
وجباية الحسابية األعمال يف الكفاءة بني يجمعون كانوا الذين النصارى، إخالص
فأظهروا إليهم، األقباط جميل يردوا أن أرادوا الصناعة، إتقان يف املهارة وبني الرضائب

له. حد ال تسامًحا لهم
مرص، نزل خليفة أول وهو املعز، أثار لقد تقلقنا: زالت ما نقطة هناك أن غري
ترك الخليفة هذا إن يقول: حيث القبطي؛ التاريخ فيها يرتدد ولم وفاته، حول إشاعات
درجة النصارى مع العزيز تسامح بلغ أخرى، جهة ومن املسيحية؛ اعتنق أن بعد الحكم
شهور آخر تردد أن بعد اختفى فإنه الحاكم، أما عرصه؛ إىل بالنسبة الدهشة إىل تدعو
للردة، قانونًا فيضع الظاهر، يأتي ثم والكنائس؛ األديرة وأصلح الرهبان عىل خالفته
زار فقد اآلمر أما الجمايل؛ بدر األرمني الوزير طلب يف أرسل الذي املستنرص ويليه
وزيره ليحمي بحياته الحافظ خاطر وأخريًا الصليبيني، محاربة وأهمل وزينها األديرة
كان األرسة هذه فيه وقعت الذي اإلفراط بأن نجزم أن نستطع هل النرصاني، بهرام

لها؟ النصارى إخالص فقط يربره
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غضب أدى أن إىل والسلطان والحظوة والثروة املجد العهد هذا يف األقباط نال وقد
لهم الخلفاء ثقة استغلت الدينية األقلية ألن ذلك نفوذهم؛ اضمحالل إىل عليهم الشعب
جهروا بل مباالتهم، عدم أظهروا بينما للذميني، التسامح من نصيب بأكرب ليفوزوا

الدينية. لألغلبية بعداوتهم
فكرة ن نُكوِّ أن الصرييف، البن الرسائل» ديوان «قانون كتاب بفضل استطعنا وقد
كانت التي التأشريات عن املؤلف يقوله ما وهذا األمريية، املصالح يف العمل طريقة عن
أكثرها وعىل «يعرض» بعضها عىل يكتب بالتوقيعات، «فلعهدي العرائض: عىل تُكتب
فإذا أصحابها، إىل وتُعاد لها معنى ال التي الفوارغ من ذلك أشبه وما عرضها» «يجدد
اعتادها قد لفظة فهي ذلك» إىل سبيل «ال وأما أيًضا، ذلك مثل عليها وقع غريها كتبوا
ال مباحة أرض يف ماله من مسجًدا يبني أن مسلم أو يسلم أن نرصاني التمس لو حتى
الجزية تخطيطه كان فيما إال يوقع وال ذلك» إىل سبيل «ال رقعته: عىل لوقع لها، مالك
نرصانيٍّا.».66 فيها يوقع من بعض لكون ذلك أشبه وما الكنائس، عمارة أو الذمة عىل

الذي النفوذ، باسرتداد الوقت ذلك يف يأملون كانوا األقباط فإن لذلك، عجب وال
إليه آلوا فيما فكروا الحاكم اضطهدهم فلما مرص، العرب فتح عندما به يتمتعون كانوا

الحالك.67 الظالم إىل ينحدروا أن قبل بلغوه الذي املجد عىل وأسفوا بؤس من
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النصارى موقفالصليبينيمن

األقباط إزاء واأليوبيني الدين صالح سياسة

الحروب أن عىل شك بال تدل هجماتهم وتعدد الصليبيون أعدها التي الوسائل ضخامة إن
ما أول الحروب هذه شنت فقد الرشق، يف اإلسالم نفوذ ملحو محاولة كانت الصليبية
عام قتال إىل تحولت أن لبثت ما ولكنها الخلفاء، من املقدس القرب حماية النتزاع شنت

املسيحي. والغرب املسلم الرشق بني أي: املسيحية؛ وجيوش اإلسالم جيوش بني
الشعوب واستعداد الفاتح موقف نحدد أن حاولنا اإلسالمي، الفتح عن تحدثنا ملا
النصارى نحو الصليبيني، أي: الغزاة؛ سياسة تحديد أيًضا سنحاول كذلك بالغزو، املهددة
ألن ذلك قليلة؛ عليها عثرنا التي املستندات أن غري منهم، النصارى وموقف مرص، يف
دعى مما ذلك، بيَّنَّا كما نفوذهم، فقدوا مرص، يف النصارى وخاصة الرشق، يف النصارى
إىل عنايتهم يرصفوا أن إىل الغربيني، أم منهم الرشقيني سواء الصليبية، الحروب مؤرخي
بمعلومات إال ينوهوا لم أنهم كما مصادفة، إال يذكروها فلم الدينية، األقليات مصري غري

سطحية.
فسنحاول ، كلٍّ ومع االستنتاج، طريقة إىل االلتجاء إىل مضطرين أنفسنا نرى لذلك
املوضوع. هذا عن ما حدٍّ إىل دقيقة فكرة نعطي أن قليلة، وثائق من أيدينا تحت بما



ومسلمون أقباط

وخشونتهم الصليبيني جهل (1)

وكانوا والقتال، املبارزة فنون يف مهروا املوت، يخشون ال فرسانًا الصليبيون كان
يأنفون، وكانوا عليه، واالنتصار بالعدو للظفر وغلظتهم شجاعتهم عىل يرتكزون
رغباتهم، إىل ليصلوا الدبلوماسية أو السلمية الطرق إىل االلتجاء وكربيائهم، لزهوهم
الكلمات لغلظتهم، يجهلون، والنبالء البارونات «كان :Michaud «ميشيو» املؤرخ ويقول
سياسة وهي الحروب، ميادين عىل قاًرصا علمهم أفق وكان املرء، حقوق عن املعربة

العرص.»1 ذلك يف والدول األمراء
عن لنا تكشف التي القصة هذه القديمة، الروايات بني من «ميشو»، إلينا وينقل
يقومون الفرنسيني األمراء من عدد كان «بينما الوسطى، القرون يف الفرسان هؤالء عقلية
دي «روبري الكونت ذهب لهم، استقبالهم ساعة «الكسيس» لإلمرباطور االحرتام بفروض
يجب أنه «اعلم له: وقال ذراعه من هينو» دي «بودوان فأمسكه بجانبه وجلس باري»
هذا يجلس كيف تقول؟ ا «أحقٍّ «روبري»: فأجابه إليها.» نقدم التي البالد تقاليد احرتام
معنى يفهم أن اإلمرباطور وأراد العظام؟» القواد من الكبري العدد هذا يقف بينما الفالح
وعن أصله عن وسأله «روبري» استبقى عنده، من النبالء انرصف فلما الحديث، هذا
أن ذلك واحًدا، شيئًا إال أعرف ال وإني النبالء، أعرق ومن فرنيس «إني فأجابه: وطنه،
شجاعته، إلظهار شوًقا يحرتق من كل إليها يذهب ساحة كنيسة كل من بالقرب يوجد

منازلتي.».2 عىل أحد يجرؤ فلم مرات، عدة إليها ذهبت وقد
السيوف عىل العتمادهم للغاية خطرية مغامرة يف أنفسهم ورَّطوا إذًا فالصليبيون
تتخذ أن دون تحركت الجيوش فإن بكثرة، عددهم زيادة إىل الحماس أدى وإذا فقط،
بخطب متأثرين فهبوا املسلحني، غري الحجاج من غفري جمع تقدمها وقد حيطة، أية
تقريبًا األتراك أبادهم وقد بارتياح، املوت فواجهوا الديني، وبتعصبهم الراهب بطرس

آخرهم. عن
مليون نصف جنودها عدد بلغ وقد املسلحة، البارونات جيوش ذلك بعد وسافرت
كثري يف الخالف وكان واحد، قائد عليها يكن ولم ينقصها، كان النظام أن غري تقريبًا
الجيش فتحمل هواه، حسب العمل إىل يميل فريق كل وكان بينهم، يدب األحيان من
املدافعني قوة عىل قواته تفوق رغم فادحة وخسائر خطرية مضايقات ذلك جراء من
إنهم ثم كفلسطني، حارة بالد ملناخ بالنسبة ثقيلة كانت الجند مالبس أن كما املسلمني،
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النساء، من بجيش الحربية عملياتهم عرقلوا بل للحصار، أسلحة استقدام يف يفكروا لم
مؤنهم. واستهلك تقدمهم وأبطأ حركاتهم عطل

يف يستعينون ال وكانوا اجتاحوها، التي البالد طبيعة يجهلوا كانوا الصليبيني إن ثم
الوطنيني، إن تقول: مصدرها، نجهل رواية، وهناك األدالء، أو باملرشدين األحيان أغلب
سوريا، مفتاح مرص أن إىل أوغست» «فيليب نظر لفت الذي هو «؟»، قراقوش واسمه
هجمات دابر قطع بقصد النيل وادي عىل الصليبيني حمالت تعددت الحني، ذلك ومن
كانوا املرصية، األرايض دخلوا وملا الخصبة،3 برتبتها مشهورة بالد عىل واالستيالء العرب
بالعواقب، مبالني غري فتقدموا عليه، يرتتب وما النيل فيضان بأحوال معرفة الناس أبعد
واضطرتهم جيوشهم وحارصت والقنوات الرتع ففاضت السدود فتح موعد حان حتى
األفضل الوزير عىل إطالقهم حد السياسية البالد بنظم الجهل بهم وبلغ التسليم، إىل

بابليون».4 «ملك لقب شاهنشاه
عدم من عليهم خطورة أشد كان الدبلومايس استعدادهم عدم أن ذلك عىل زد
من بيزنطيا إمرباطور «الكسيس» إلنقاذ الصليبيون هّب فقد العسكري، استعدادهم
ضفاف إىل وصلوا فلما الكافية، الضمانات منه يأخذوا أن فاتهم ولكن العثماني، الخطر
يتخذوا ولم منه، صربهم نفد حتى املائعة، بسياسته اإلمرباطور فاجأهم البسفور،
قبيل إال بأراضيها مرورهم لتنظيم البيزنطية اإلمرباطورية مع معاهدة بعقد الحيطة

الثالثة. الحملة
الحيلة بسعة اشتهروا الذين البيزنطيني عن يشء كل يجهلون الصليبيون كان ثم
بربرية، شعوبًا أوروبا شعوب يعتربون وكانوا الدبلوماسية، فن يف مهروا ما بقدر
انتصاراتهم، ثمرة ويجنوا املسلمني خطر يأمنوا أن بعد الصليبيني التخلصمن ويعتزمون
ترضية إىل أرسعوا إمرباطوريتهم، عن األخطار لدرء تكفي ال الغرب قوات أن رأوا وملا
فريدريك مع األوىل واحد: وقت يف معاهدتني املالك» «إسحاق فعقد املتحاربني، الفريقني

األيوبي. الدين صالح مع والثانية الثاني،
يطلب كيف القتال، ساحات يف التباري همهم جّل عسكريني، رجال إىل يطلب وكيف
من إليهم تقدم التي العروض يستغلوا أن أو املعقدة السياسة رموز يحلوا أن إليهم

محالفات؟ لعقد مثًال، كالترت أخرى، شعوب
وكيف فيه؟ حينما متحًدا يكن لم اإلسالمي الرشق أن يدركوا أن استطاعتهم يف أكان
تتنازعان قويتني، زالتا ما خالفتني، أن اإلسالمية، بالديانة التام جهلهم مع يدركون،
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واألخرى الشيعية، الفاطمية الخالفة وهي مرص، يف األوىل اإلسالمي: العالم عىل السيطرة
السنية؟ العباسية الخالفة وهي بغداد يف

كان لو عناء، وال شك بال االنتصار مقدورهم يف كان الصليبيني فإن ذلك، ومع
مستوى لرفع األمر يف تدخلوا آسيا من القادمني األتراك ولكن سواهم، دون العرب أمامهم
تحت انضواءهم أن من بالرغم هذا اإلسالم كفة بذلك فرجحوا املتخاذلة، الخلفاء قوة
التي السورية اإلمارات وبعض والفاطميني الصليبيني عداوة عليهم جلب العباسيني لواء

استقاللها. إلعالن السائدة الفوىض استغلت
تحالف لعقد وفًدا إليهم فأرسلوا الصليبيني، ببال يخطر لم ما الفاطميون حقق
وترك أنطاكية، يحارصون وقتئذ كانوا الصليبيني عند الفاطمي الوفد وصل وملا بينهم،
املسيحيون الجنود «حاول ويقول: املقابلة، هذه عن رائعة قصة لوموان»5 «روبري لنا
وحملوا النفيسة بأزيائهم فتزيوا وشقاء، بؤس من تحملوه ما املسلمني عن يخفوا أن
وقال بديعة، خيمة تحت املرصي الوفد الجيش رؤساء واستقبل … أسلحتهم أجمل
إال املسيحيني، مع محالفة إبرام يف أبًدا يفكر لم الخليفة إن خطابه: يف رصاحة الوفد
جعل اللُّدا، طالب أبي بن عيل ساللة أعداء وهم األتراك، عىل الصليبيني انتصارات أن

وعدًال. قصاًصا آسيا إىل أرسلهم قد تعاىل هللا أن يعتقد الخليفة
ويدخل املنترصين، املسيحيني من ليتقرب استعداد عىل املرصي الخليفة وكان
عىل االستيالء هو الصليبيون يرجوه ما كل أن علم وملا بجيوشه، وسوريا فلسطني
أبواب وفتح فيها، الشعائر وإقامة مجدها سابق إىل الكنائس يعيد بأن وعد القدس،
أكثر فيها يقطنوا وأال األسلحة من مجردين يأتوا أن عىل الحجاج لجميع املقدسة املدينة

شهر. من
إذ للمفاوضات؛ أساًسا شاهنشاه األفضل الوزير عرضه ما يعترب أن يمكن كان
التي فلسطني باستعادة الرشقية مرص حدود بحماية خصوًصا يهتمون الفاطميون كان
األرمني النفوذ باألحرى أو الدينية، األقليات نفوذ كان ثم األتراك، أيدي بني وقعت
عىل بمستبعد وليس معدومة، كانت الخليفة سلطة ألن الوقت؛ ذلك يف قويٍّا مرص، يف
يتحالفوا أن الوزارة، رتبة إىل النصارى ترقية إىل بتسامحهم ذهبوا الذين الفاطميني

املتداعي. عرشهم إلنقاذ املسيحيني مع عسكريٍّا
واسعة، سياسة يسلكوا أن لهم يسمح مستوى يف يكونوا لم الصليبيني أن غري
أو املسلمني ألوامر لنخضع آسيا إىل نقدم «لم الخشن: بأسلوبهم رأيناهم إذ نعجب وال
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زلنا وما الغربيني، للحجاج املرصيني إهانات ننَس لم فإننا كل، وعىل حسناتهم، نتقبل
سيما وال ُهدمت، كنائسهم وأن الجالدين، إىل سلموا الحاكم، خالفة يف النصارى أن نذكر
حراسة بأنفسهم يتولوا أن يريدون املسيحيني إن … أسفلها إىل أعالها من القيامة كنيسة
السلم أو الحرب يختار أن عليه أن أرسلكم ملن وقولوا اذهبوا فيها، ويتحكموا القدس
الحبشة وال مرص شعوب يهابون ال أنطاكية أمام املعسكرين املسيحيني إن له: قولوا
يسوع وأعالم العادلة القوانني تحرتم التي الدول مع إال يتحالفون ال وإنهم بغداد، وال
صاحبت بل تقطع، لم املفاوضات فإن اإلجابة، خشونة عن رغًما عجب، ومن املسيح.»6

مرص. إىل اإلسالمي الوفد مسيحية بعثة
بالنسبة يذكر ال يشء الصليبيني مرصعىل عرضته الذي الحلف إن ذلك: بعد ونقول
الترت من كبريًا عدًدا أن والواقع التاسع، لويس امللك عىل الترت بعد، فيما عرضه، للذي
خان جنكيز زوجة إن ثم النسطوريني، القساوسة تأثري تحت املسيحي الدين اعتنق
ولو الصليبيني، مع والتحالف دينها، أبناء مع بالتسامح زوجها تطالب تزل لم املسيحية
املتحالفة، القوات أمام طويًال يصمدوا أن األتراك استطاع ملا أُبرم، قد التحالف هذا أن
الالتينية اإلمرباطورية يدعم أن شأنه من كان الذي العرض هذا أهملوا الصليبيني ولكن
يف البغضاء نار وإشعال أعدائهم زيادة عىل دائًما عمدوا بل للسقوط، اآليلة الرشقية
دمشق، وايلّ عىل ينقلبون الثانية، الصليبية الحرب أثناء يف نراهم وهكذا حلفائهم، قلوب

الدين. نور قوات يهاجموا أن من بدًال األتراك، عدو كان ألنه الطبيعي؛ حليفهم
عرض من نرجوه ما وكل الصليبية، الحروب تفاصيل يف ندخل أن يعنينا وال
يف دخولهم قبل وسياسيٍّا عسكريٍّا الصليبيني استعداد عدم نبني أن السابقة، الحوادث
«رينيه الحديث املؤرخ ويقول التام، تنظيمها جهل بسبب وذلك الكربى، املغامرة هذه
يف استعداد بدون الفرنجة البارونات توغل «لقد الشأن: هذا يف Groussct جروسيه»
يرتجلوا أن عليهم وكان تعقيًدا، أشد واملعقد األطراف املرتامي اإلسالمي العالم هذا
مع ينسجم إداريٍّا نظاًما ويبتكروا األهلني، إزاء ثابتة سياسة ويتبعوا دولة، إلنشاء النظم
يكونوا لم الصليبيني ألن املناسبة؛ هذه يف بها يُعرب ما خري هي االرتجال وكلمة البيئة.»7
عن الناس أبعد فكانوا موقفهم، عليهم أملت التي هي الظروف ولكن خطة، أية أعدوا قد
بحثنا يف نقترص أن حينئذ وعلينا الحملة، بدء قبل الرشق بنصارى االستعانة يف التفكري

يهمنا. ما وهو الدينية، باألقليات الصليبيني عالقة دراسة عىل
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الرشقيون والنصارى الصليبيون (2)

يكون أال ويجب عامة، نظرة الصليبيني من النصارى موقف إىل ننظر أن باإلمكان ليس
يف املسيحية الجاليات سائر وبني اليعاقبة بني ولكن وامللكيني، اليعاقبة بني التمييز
من الصليبيني اقرتاب عند مرص إىل لجأوا الذين السوريني اليعاقبة ألن ذلك الرشق؛

القدس.8 يف املوقف استقر أن بعد بالدهم إىل عادوا أن يلبثوا لم منهم، خوًفا سوريا،
اجتاح امليالدي العارش القرن أوائل ففي ذلك، سبب ندرك أن العسري من ليس
وشمال صقلية مقاطعة تزيميسيس» «جان ونائبه «نقيفورفوكاس» بقيادة البيزنطيون
من جزء بأكرب البيزنطيون واحتفظ تقدمهم، الفاطميون أوقف حيث لبنان، ثم سوريا،
العنارص بالتدريج يحلون وأخذوا عاًما، عرش وخمسة مائة مدة احتلوها التي األرايض
بخمس الصليبيني ظهور قبل وحدث اإلسالمية، العنارص محل الجهة تلك يف املسيحية
من املمتلكات هذه بك، طغرل قيادة تحت الرتكية، القبائل انتزعت أن سنة عرشة
الصغرى وآسيا أرمينيا يف املسيحية الشعوب تخف أن إذًا الطبيعي فمن البيزنطيني،
لهدف تحقيًقا إال الرشق إىل يأتوا لم وأنهم خاصة الصليبيني، استقبال إىل وسوريا
اإلمرباطور لدعوة وتلبية أجميعن، املسيحيني تقديس موضع القدس، تحرير وهو ديني،

كومنني». «الكسيس البيزنطي
ويقول الصغرى، آسيا اجتيازهم أثناء يف الصليبيني ساعد من أول األرمن وكان
عليه يعرضون سكانها كان بالد يف مرشدين إىل حاجة يف «بودوان» يكن لم «ميشو»:
إليه ذهب إليها، قدم وملا عليها، ملًكا املتحمسون الرَّها سكان انتخبه وقد مساعدتهم،9
عىل له تحريًضا األردن ثروة عن يحدثونه وأخذوا وجهائها من عرش واثنا أسقفها

افتتاحها.
معني،10 خري له وكانوا للفاتح مساعدتهم فقدموا األرمن، حذو اللبنانيون وحذا
جميًعا يرتددوا ولم واليعاقبة، امللكيني النصارى من كبري عدد ببريوت وقتئذ يوجد «وكان
وكانوا األوروبية، األرس عدد فزاد الزواج، طريق عن وصاهروهم الصليبيني منارصة يف
ذلك إىل أضف الصليبيني، معسكرات ويف الجيش يف والصيادلة األطباء أغلبية يؤلفون

الدواوين.».11 مختلف يف الرتجمة بأعمال يضطلعون كانوا أنهم
حلفاء فيهم وجدوا إنهم إذ العنارص؛ هذه ملوقف واطمأنوا الصليبيون ارتاح وقد
شعور أظهروا الصليبيني فإن حال، أي وعىل اإلسالمية، اإلمرباطورية قلب يف مخلصني
املسلم. وهو واحد، عدو إال أمامهم يكن فلم سواء، حد عىل النصارى جميع نحو العطف
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اجتاز «ملا قائًال: الصدد هذا يف اليعقوبي، األسقف السوري، ميخائيل وكتب
القدس دخلوا لو بأنهم هللا أمام أنفسهم عىل عهًدا وأخذوا اجتمعوا البحر، الصليبيون
جميع عىل واألديرة الكنائس وسيوزعون املسيحية املذاهب مختلف مع بسالم سيعيشون
«فلما وعودهم، بعض ينقضون جعلتهم النرص نشوة أن غري املسيحية.»12 الطوائف
أساقفهم، وطردوا الكربى، كنائسهم من األروام طردوا أنطاكية، مدينة الصليبيون احتل
ويتهم القصة هذه الرهاوي متى ويؤيد الالتني.»13 من أساقفة وعدة بطريرًكا عينوا ثم
ولكنها والجورجيني،14 والسوريني والروم األرمن أديرة عىل باالستيالء املنترصين الالتني
الرشق مسيحيي بني العالقات عن السوري ميخائيل حدثنا ثم ذلك، بعد إليهم أعيدت
احتل أن بعد والقدس أنطاكية يف الالتني من أساقفة يوجد «كان فقال: والغرب،
أحد يضطهدهم أن دون بينهم يعيشون كانوا أساقفتنا ولكن املدينتني، هاتني الصليبيون
ولم النصارى، سائر بعقيدة يختص فيما صعوبات اإلفرنج يرش ولم إليهم، يسوء أو
كانوا بل املسيحية، تعتنق التي الشعوب جميع التحاد واحًدا حالٍّ يفرضوا أن يحاولوا

سابق.».15 امتحان وال تحقيق بدون وذلك مسيحيٍّا، الصليب يعبد من كل يعتربون
أرسله الذي الخطاب الرشقيني، النصارى مع الصليبيني تسامح عىل أيًضا يدل ومما
الخطاب: هذا يف وقالوا القدس، زيارة إىل فيه يدعونه «أوربانوس» البابا إىل وجهاؤهم
امللحدين مع العنف نستعمل أن نستطيع ال ولكنا والوثنيني، األتراك هزمنا لقد …»
اإللحاد له مثيل ال الذي بنفوذك وحطم تعال … واليعاقبة والرسيان واألرمن الروم من

كله.».16
مدينة إخالء يف سببًا كانت التي العظيمة املذابح قيام أثر عىل أنه ذلك إىل أضف
«بودوان» قرر النرصانية، العنارص إبادة لهم سبق الذين املسلمني سكانها من القدس
يقيموا أن األردن يف القاطنني والروم الرسيان عىل فعرض الرشقيني، بالنصارى تعمريها
يكون يكاد أو ا تامٍّ الوئام كان وكذلك يعتنقونه، الذي باملذهب يهتم أن دون القدس يف

مرص. يعاقبة عدا فيما والغرب الرشق مسيحيي بني
أن للنصارى، ميله بعدم املعروف جبري، ابن الرحالة يشهد أخرى، جهة ومن
عىل اإلفرنج مع «املسلمون قال: إذ حسنة؛ معاملة املسلمني يعاملون كانوا الصليبيني

الفتنة.».17 من باهلل نعوذ ترفيه، حالة
والخلط املستندات قلة أن ويبدو مرص، يف اليعاقبة موقف نبحث أن علينا بقي
هذه يف قاطع رأي إىل الوصول من تمكنا ال املؤرخني روايات يف واليعاقبة امللكيني بني
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الضوء من شيئًا يلقي األقباط إزاء الصليبيون اتخذها التي القرارات أحد أن إال املسألة،
إىل الحج من املرصيني النصارى منعوا القدس، الصليبيون احتل ملا املسألة، هذه عىل
املعاملة هذه من يشكو األقباط املؤرخني أحد وكتب ملحدون، أنهم بدعوى املدينة هذه
يمنع حق «بأي متحًرسا: قال ثم املسلمني.»، من بأقل اليعاقبة حزن يكن «لم قائًال:
يكرهوننا الصليبيني إن املدينة؟ من االقرتاب أو القدس إىل الحج من األقباط النصارى

القويم.».18 اإليمان عن ضللنا كنا لو كما
األخرى، املسيحية املذاهب نحو تعصب أي يُظهروا لم الصليبيني أن ذكرنا وقد
الرشق يف وجودهم أثناء يف ملسوا هل وحدهم؟ املرصيني نحو التعصب هذا أظهروا فلماذا
إىل وامتد ديوسفوروس، حركة منذ بدأ الذي الحقد هذا إن امللكيني؟ إزاء اليعاقبة حقد
يرتاحوا لم املرصيني اليعاقبة بأن االعتقاد إىل نميل يجعلنا عرش التاسع القرن نهاية

الرشق.19 يف الكاثوليكية الجيوش لوجود كثريًا
املسلمني؟ عنت من أعفتهم هذه نظرهم وجهة هل ولكن،

بالرغم األقباط، ضد مظاهرة أية التاريخ يسجل لم األوىل، الصليبية الحرب نشبت ملا
قبل األتراك من انتزعتها التي القدس عن دفاًعا القتال يف الفاطمية الجيوش اشرتاك من
تحت البالد يحكم كان الجمايل بدر بن شاهنشاه األفضل ألن ذلك الصليبيني؛ ظهور

الفاطميني. حكم
هذا ويف املرصية، األرايض عىل اعتداءاتهم توالت مرص، طريق الصليبيون عرف وملا
يخضعون جعلهم مبلًغا بالخلفاء الضعف وبلغ األفول، يف الفاطميني سلطان أخذ األثناء
صالح من كان فما الدين، بنور العاضد فيه استنجد الذي اليوم جاء أن إىل الوزراء لحكم
الفاطميني منه ليطرد النيل وادي األكراد بعساكره دخل أن إال الدين نور قائمقام الدين

والصليبيني.
طرد أعقبت التي والحروب والفوىض االنتقال فرتة «إن البطاركة: تاريخ ويقول
بالوحل الكنائس ولطخت الذميني بزي الخاصة بالقوانني ثانية األكراد عمل الفاطميني،
العرص هذا يف املسيحيني من اإلسالمية الديانة اعتنقوا الذين كثرة وتدل الصلبان، وكرست

اضطهادات.».20 حدوث عىل
الغرب يف اشتهر الذي القائد ذلك هو الدين صالح كان هل نتساءل: أن لنا ويحق
من يكنه كان ما له يذكرون إذ اآلن؛ إىل رأيهم هذا املسيحيني؟ رعاياه مع بالتسامح
يظهر أن باشا21 زكي أحمد أراد وأخريًا الربهان، يعوزهم ولكنهم اإلفرنج، ألعدائه احرتام
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يتجسسون كانوا مرص يف اليعاقبة أن لنا فذكر األيوبية، الدولة ملؤسس الديني التسامح
اليعاقبة كراهية عن نظرنا وجهة فقط يعزز الدليل هذا ولكن الدين، صالح لحساب

الغرب. لشعوب
من بدًال وزيًرا العاضد الخليفة عينه الذي اليوم يف أصدر، الدين صالح أن ننىس وال
متدينًا، الدين صالح كان وملا الدولة، وظائف شغل الذميني عىل يحرم أمًرا «شريكوه»،
كتب الذي الدين، نور األكرب أخيه حذو ذلك يف يحذو وكان مبادئه، تحرير يحاول فلم
إىل خاللها يسوءوا ولم عام خمسمائة حكموا املسلمني «إن العبايس: الخليفة إىل يوم ذات
«إنك الخليفة: «فأجاب يُقتل، منهم يسلم لم ومن اإلسالمية، اإلمرباطورية يف النصارى

السوء.».22 يرتكب لم من نقتل أن يأمرنا ال هللا وأن ملسو هيلع هللا ىلص النبي أقوال تماًما تفهم لم
النصارى، يضطهد كان أنه أو متعصبًا كان الدين صالح بأن الجزم نستطيع وال
لعدد استخدامه رغم وذلك األحوال، من حال بأي إليهم يميل ال كان أنه نعتقد أننا غري

خاص. امتياز أي أحدهم يمنح لم وأنه خصوًصا النصارى، الُكتاب من
«لقد اآلتية: بالعبارة الدين صالح السلطان Reinaud «رينو» املسترشق ويصف
كأفراد النصارى يكره لم أنه والغريب للنصارى، وكرهه الطموح عاطفتان: حكمه تنازع
لم أنه ذلك وآية نحوهم، موقفه تغري ما رسعان هزمهم فلما كأمة، يكرههم كان بل
احرتم ولكنه ما، نوًعا كبريًا الوقت ذلك يف عددهم وكان مرص، أقباط مع بالتسامح يكتِف

خدمته.».23 يف بعضهم وجعل عهدهم
فتحه بعد النصارى من الدين صالح موقف عىل اعتماًدا هذا رأيه «رينو» كتب
وحدهم يعتربون اإلفرنج املسيحيني أن عىل التسليم رشوط نصت وقد القدس، مدينة

األرس. هذا فك أرادوا إذا الحربية الدية دفع وعليهم حرب، أرسى
من الفرنج «أما قوله: ذلك إىل الصليبية، الحروب عارص الذي األثري، ابن ويضيف
وذخائرهم أمتعتهم من حمله يمكنهم ال ما بيع يف ورشعوا أقاموا فإنهم القدس، أهل
أهل من التجار فاشرتاه الثمن، بأرخص ذلك وباعوا حمله يطيقون ال وما وأموالهم
من طلبوا فإنهم الفرنج، من ليسوا الذين القدس، أهل من النصارى واشرتاه العسكر
ذلك، إىل فأجابهم الجزية منهم ويأخذ مساكنهم يف املقام من يمكنهم أن الدين صالح

الفرنج.».24 أموال من حينئذ فاشرتوا فاستقروا
النصارى هؤالء أن إىل يعود الرشقيني النصارى مع الدين صالح تسامح أن عىل
يسلموا بأن الصليبيني عىل بإلحاحهم وذلك املقدس؛ بيت عىل االستيالء مهمة له سهلوا

رغبتهم.25 تحقيق من تمكنوا فقد الصليبيني عدد يفوق عددهم كان وملا املدينة،
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عليها حصل التي باالمتيازات االعرتاف رفض الدين صالح إن نقول: وباالختصار
هو، وظائفهم من الذميني إخراجه يكون أن املحتمل ومن الفاطميني، عهد يف النصارى
بغًضا منها أكثر الفاطميني ضد أجريت تطهري حركة «بمثابة فييت، املسيو يقول كما
املسيحية، األعياد يف الخلفاء اشرتاك إلغاء يف يتواَن لم الدين صالح ولكن النصارى.»، ضد
السلطان بدأ فقد أمر، من يكن ومهما البالد،26 يف جذوره رسخت كان الذي التقليد ذلك
وأوقف كثريًا بالءً عنهم منع الحكم يف وجوده إن إذ ورءوًفا؛ عادًال حاكًما األقباط نظر يف
صالح ألن فرحوا؛ األقباط إن ثم البالد، يف الفوىض الستمرت ولواله التخريب، حركة

الفاطميني. الخلفاء آخر أعادها التي العديدة الهاللية الرضائب ألغى الدين
مرص؛ عىل خطريتني صليبيتني حملتني األيوبيون واجه الدين، صالح تُويف أن بعد

التاسع». لويس امللك وحملة Brienne بريني» دي «جان شنها التي «الحملة
املرصية السلطات قلقت املدينة، واحتل دمياط ساحل عىل بريني» دي «جان نزل ملا
بحفاوة، اإلفرنج مرصسيستقبلون يف النصارى كان إذا عما يتساءلون األمر أولياء وأخذ
يحولوا أن الحكمة من هل أيًضا وتساءلوا والسوريون، األرمن النصارى استقبلهم كما
زاد ومما املسلمني، إىل بالنسبة خطرية عواقب إىل يُؤدي قد الذي التعاون هذا دون
عىل والدليل امللكيني، النصارى من كبري عدد نفسها دمياط يف كان أن تعقيًدا املشكلة
هللا.27 لدين الظاهر عهد يف املدينة بهذه خاص أسقف وجود عن األنطاكي ذكره ما ذلك
شمل «وقد خاصة: القاهرة يف االضطرابات لبعث كافيًا وحده القلق هذا وكان
موضع فأصبحوا النصارى موقف حول اإلشاعات وراجت السكان، جمع والفزع الذهول
سكان نصف بتعبئة أمره السلطان وأصدر … الناس من كبري عدد ضدهم وثار الريبة،
يف القاطنون النصارى أما … الصليبيني ملقاتلة مكرهني أو مختارين والقاهرة مرص

األغنياء». سائر وكذلك رضيبة عليهم فرضت فقد القاهرة،
تأثرت التي خزائنها لتمأل البالد يف حل الذي الفزع فرصة الحكومة انتهزت هكذا
الحكم رجال بها توسل التي الطريقة هي إليه اإلشارة يجب والذي القائمة، الحرب من
عن «رينودو» ويديل العنف، إىل يلجئوا أن دون املال من قدر أكثر النصارى من ليأخذوا
يف القانون، رجال استشار أن بعد مرص، حاكم «أرسل قال: شيقة: تفاصيل الحادث هذا
يف وإمعانًا املسلمني» «مع «سافروا لهم: وقال وامللكيني اليعاقبة األقباط قساوسة طلب
املدينة باب إىل تصلوا لن أنكم غري املسلمني! مع اخرجوا الحرب «ألجل قال: تخويفهم
يقصد وكان فيها»، نحن التي الظروف يف يلومهم أن يستطيع أحد من وما يقتلوكم، حتى
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عوائدهم ومحاكاة للفرنج حبهم عليهم يأخذون املسلمون كان إذ امللكيني؛ هذا بكالمه
املماثلة، األشياء من وغريها الختان عملية إجرائهم وعدم شعرهم، تصفيف يف وطريقتهم
ألف مبلغ «لدينا القول: إىل أحدهم فأرسع شديًدا، خوًفا الكالم هذا من القساوسة فخاف
األقباط للقساوسة قيل ثم املبلغ»، هذا وأحرضوا اذهبوا «حسنًا الحاكم، فأجاب دينار»
وعرشين أربعة تساوون إنكم بمرتبتكم، ليسوا القوم هؤالء «إن حارضين: كانوا الذين
ثالثة تدفع أن فعليكم فقط، عرشة إال تساوون ال أنكم فرضنا إذا ولكن منهم، واحًدا
اليهود.».28 ومعبد امللكيني وكنيسة املعلقة الكنيسة عىل األختام ووضعت فقط»، آالف

دمياط، إىل طريقهم يف وهم القاهرة، جنود أن تقدم ما عىل «رينودو» ويضيف
كنيسة بهدم أمًرا السلطان وأصدر صادفتهم، التي وامللكيني اليعاقبة كنائس نهبوا
عليها استوىل ما إذا وأنه امليناء، يف تتحكم أنها بدعوى باإلسكندرية، مرقس القديس
النصارى وحاول الخليج، عىل ويسيطروا الحرب آالت فيها ينصبوا أن استطاعوا الفرنج

آخرها. عن خربت ولكنها الكنيسة إلنقاذ دينار ألفي دفع عبثًا
كتابه يف Coulbeaux «كولبو» املؤرخ يقول إذ عنيًفا؛ كان االضطهاد أن ويبدو
عرشة بدخول ١٢١٨ عام رصح Labilela «البيليال» النجايش إن الحبشة»:29 «تاريخ
هذا يربر كان ما هناك ليس أن إال االنتقامية، املسلمني أعمال من فروا قبطي آالف
للصليبيني، النصارى مساعدة عن يتكلم واحد عربي مستند يوجد ال أنه بدليل االضطهاد
أيًضا حدث وهذا املسلمني، قلوب يف الشك إلثارة وحده كافيًا الصليبيني ظهور كان ولكن

الصليبيون. فيها ظهر التي البلدان جميع يف
درجة إىل النصارى عىل عطًفا العادل والده خلف الذي الكامل امللك أظهر وقد
نستبعده»، ما «وهو دير يف حياته بقية أمىض أنه تدعي الفرانسيسكانية الرواية أن
وتقول الصليبيني، نحو سياسته يف أثر قد الرشق من الزاحفني التتار تهديد أن ويبدو
وهدد باإلشارات،30 وحتى بالكلمات املسيحيني سب منع إنه املسيحية: الوثائق إحدى
إىل اإلساءة من البدو يمنع أن يستطع لم أنه غري الصارمة، بالعقوبة األمر يخالف من

دمياط.31 ملدينة املجاورة املناطق باجتياح البدو أمر أن بعد النصارى
الدينية صبغتها الكامل، وامللك الثاني فريدريك عهد يف الصليبية، الحروب فقدت
ولكنها قتال، بدون القدس له ترك الذي املسلم، امللك إىل يده أملانيا إمرباطور مد أن بعد
أرسله الذي بالخطاب املقريزي أمدنا وقد إبادة، حرب التاسع لويس عهد يف أصبحت
أمني أني عليك يخَف لم فإنه بعد؛ «أما نصه: وهذا الصالح،32 امللك إىل التاسع لويس
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عندنا أن عليك خاٍف وغري املحمدية، األمة أمني أنك عيلَّ يخفى ال أنه كما العيسوية األمة
البقر، سوق نسوقهم ونحن والهدايا، األموال من إلينا يحملونه وما األندلس جزائر أهل
وأنا الديار، منهم ونخيل والصبيان البنات ونستأرس النساء ونرمل الرجال منهم ونقتل
األيمان بكل يل حلفت فلو النهاية، إىل النصح لك وبذلت الكفاية فيه ما لك أبديت قد
واصًال لكنت للصلبان طاعة الشمع قّدامي وعملت والرهبان القساوسة عيلّ وأدخلت
يدي، يف حصلت هدية فهي يل البالد تكون أن فإما إليك، البقاع أعز يف وقاتلك إليك
من وحذرتك عرفتك وقد إيلّ، ممتدة العليا فيدك عيلّ والغلبة لك البالد تكون أن وإما
مرسلون وهي الحىص، كعدد وعددهم والجبل السهل تمأل طاعتي يف حرضت عساكر

القضاء.». بأسياف إليك
فيه: جاء إذ منها؛ غطرسة بأقل الرسالة هذه عىل الصالح امللك جواب يكن ولم
أرباب فنحن أبطالك، وعدد جيوشك بكثرة فيه تهدد وأنت كتابك وصل فإنه بعد؛ «أما
أيها عيناك رأت ولو دمرناه، إال باٍغ علينا بغي وال جددناه، إال فرد منا ُقتل وما السيوف،
ديار وتخريبنا والسواحل الحصون منكم وفتحنا حروبنا، وعظم سيوفنا حد املغرور
القدم بك تزل أن بد وال بالندم، أناملك عىل تقض أن لك لكان واألوائل، منكم األواخر
منقلب أي ظلموا الذين وسيعلم الظنون، تيسء فهنالك عليك، وآخره لنا أوله يوم يف
َفَال ِهللا أَْمُر ﴿أَتَٰى النحل سورة أول عىل فيه فتكون هذا كتابي قرأت فإذا ينقلبون،
قول إىل ونعود ِحنٍي﴾، بَْعَد نَبَأَُه ﴿َوَلتَْعَلُمنَّ ص سورة آخره عىل وتكون تَْستَْعِجلُوُه﴾،
َمَع َوهللاُ ِهللا ِبِإذِْن َكِثريًَة ِفئًَة َغَلبَْت َقِليَلٍة ِفئٍَة ن مِّ ﴿َكم القائلني: أصدق وهو تعاىل هللا
يقلبك، البالء وإىل يرصعك وبغيك مرصع له الباغي إن الحكماء: وقول اِبِريَن﴾، الصَّ

والسالم.».
للنصارى بالنسبة الحكام موقف عىل أثره هذه الرسائل لتبادل كان أن الظن وأكرب

النقطة. هذه عن معلومات أية يعطينا ال التاريخ أن إال مرص، يف
الذي التقرير بفضل دمياط يف حدث عما التفاصيل بعض نقدم أن نستطيع أننا عىل
التاسع لويس كان بينما أنه وعلمنا الحملة،33 هذه عن شامباني» دي «الكونت وضعه
شفقة بال باملدينة القاطنني النصارى جميع بقتل املسلمون قام دمياط، ملحارصة يستعد
الذين النصارى أما خاوية، دمياط مدينة الصليبيون وجد التايل اليوم ويف رحمة، وال
املسلمني، رقاب يف سيوفهم وأعملوا إليها عادوا فقد القتل، من ونجوا املدينة من فروا
فإن املتقهقر، اإلسالمي بالجيش اللحاق من مرضهم أو سنهم كرب يساعدهم لم الذين
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يف وأرشكوهم كأخوتهم، اعتربوهم الذين الصليبيني استقبال إىل خفوا النصارى هؤالء
انتصاراتهم. موكب

الصليبيني؟ لحساب للجاسوسية شبكة الظروف هذه يف القاهرة يف يوجد كان هل
دوخان، بن الفضائل أبي حالة وهي واحدة؛ فردية حالة إال يذكر ال اإلسالمي التاريخ إن
الذي والخراج اإلسالم عني يف قذى وكان نفوذًا، الكتاب أكرب «كان النقاش: ابن عنه كتب
اعتنق نرصاني إىل يوم ذات أرسل أنه لدرجة قوية سلطته وكانت الدين، وجه يشوِّه
يراسل يزل لم وكان املسيحية، إىل العودة عىل ليحثه السلطان عليه وقع أمًرا اإلسالم
الفرنج مبعوثو وكان واألعيان، والحكام املسلمني عند يحدث كان ا عمَّ ويخربهم الفرنج
أعمال قبل أعمالهم ويصفي بحفاوة يستقبلهم فكان مكتبه، دائًما يقتحمون والنصارى

غريهم.».34
إىل ملح الصليبية؟ الحروب أثناء يف املسيحية الديانة املسلمني بعض اعتنق هل
املؤمنني بعض لدينا قال: الصليبيني أحد أن كتبهم يف وجاء الغرب، مؤرخي بعض ذلك
وكذلك أقصاها، إىل أقصاها من البالد يعرفون فهم عليهم، االتكال يُْمِكنَّا الذي الرشقيني
نعلم وال حقيقية،35 بتقوى العماد رس ْوا تََلقَّ وأنهم فيها، نصادفها قد التي األخطار
حظرية إىل عادوا الذين اليعاقبة طائفة أفراد القول هذا صاحب يقصد كان إذا بالضبط

املسيحية. اعتنقوا الذين املسلمني بعض أو الكاثوليكية الكنيسة
وإبادتها التاسع لويس بجيوش حلت التي النكبة بعد نرى، أن أيًضا الغريب ومن
يف يشكون فأخذوا أفكارهم، وبلبل الفزع أربكهم قد الصليبيني من عدًدا أبيها، بكرة عن

اإلسالم. اعتناق يف يرتددوا لم واملوت اإلسالم اعتناق بني وهم خريَّ وملا إيمانهم،
العالقات كانت وإذا مشئوًما، أثًرا تركت الصليبية الحروب فإن األمر، كان ومهما
حفرت الحروب هذه أن أيًضا شك فال واالعتبار، باملعرفة امتازت قد والغرب الرشق بني

واملسيحية. اإلسالم بني عميقة هوة
جديًدا عقابًا الفرنج هزيمة يف رأوا فقد اليعاقبة، أي مرص بأقباط يختص فيما أما
ظلوا فإنهم عانوها التي االضطهادات من الرغم وعىل روما، كنيسة أنصار عىل أنزل

املسلمني. الحكام أعظم عليه ارتكز الذي األسايس املحور
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السالطنياملامليك عهد يف النرصانية كارثة

منذ القبطي العنرص اضمحالل قرب عن نلمس جعلتنا الصليبية الحروب قصة إن
واألتراك؛ املماليك سالطني عهد يف الحالة هذه استمرت وقد له، هللا بأمر الحاكم اضطهاد
يتجزأ ال جزءًا األقباط يعتربون السالطني كان األقلية، بهذه مطلًقا يأبهون ال كانوا إذ
أضف الرضائب، بجباية يختص فيما قيمة خدمات لهم يقدمون كانوا ألنهم األمة؛ من
قيامها من يخشوا أن دون بسهولة األقلية أموال ابتزاز يمكنهم كان الحكام أن ذلك إىل

الشعب. هوى أو هواهم حسب األقباط مصري فرتبوا جديدة، ثورية حركة بأية
ولكن الدولة، يف الكبرية املراكز بعض يشغلوا أن األقباط الٌكتَّاب بعض استطاع وقد
يكون أن يقبل يعد لم وكان نفوذ، له قبطيٍّا يرى ما بمجرد غضبه يظهر كان الشعب

عليه. حقوق صغرية دينية ألقلية
املسلم مواطنه ألن ذلك قدًما؛ يسري أن كلها، االعتبارات هذه وسط القبطي، وتمكن
بجباية للقيام الالزمة الصفات يحوز أن يريد يكن لم شئت إن قل أو حائًزا، يكن لم
أصبحت وبذا فيه، مرغوب غري أنه القبطي شعر الوظيفة، هذه خال وفيما الرضائب،

واملال. الرضائب شئون يف األخصائيني تدريب مهمتها جماعة القبطية األمة
ولم الكبري، عيل محمد عهد سبقت التي القرون ستة خالل القبطي حالة تتغري لم
سري يف تؤثر كانت التي الطارئة، االضطهاد أعمال بعض عدا الذكر يستحق حادث يقع
الذي الوحيد بالعمل االحتفاظ هو واحد هدف إال أمامها يكن لم التي املطموسة حياته
كيانه سبب — الرضائب جباية أي: — العمل هذا وكان املدنية، السلطات به له رصحت

الثراء. يف الوحيد وأمله
الطويلة الفرتة هذه يف واألقباط املسلمني بني بالعالقات يختص فيما وسنقترص
املؤرخني طريقة ومتبعني ارتباط، أي يجمعها ال التي املتفرقة األحداث بعض ذكر عىل
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لها التي القليلة األحداث عن التفاصيل بعض بذكر مكتفني الحوادث رسد يف العرب
األهمية. بعض

أرسة البالد عرش اعتلت جيشه، فلول مع مرص عن يجلو التاسع لويس امللك كان بينما
هينة؛ ليست األرسة هذه عىل امللقاة املهمة وكانت البحرية، املماليك دولة وهي أال جديدة
تستعد وأن الرشق، يف الالتينية الدولة من تبقى ما بتصفية تقوم أن عليها كان إذ
العالم أنقذت التي مرص بفضل نعرتف أن ويجب املغويل، الغزو خطر ملواجهة خصوًصا

ومماليكه. قطز املظفر امللك بشجاعة وذلك الكارثة، تلك من اإلسالمي
يف ويوًما مرص يف يوًما «كان قطز: خلف بيربس الظاهر امللك يمدح عربي قال
ملوك وكان باهظة الحرب تكاليف وكانت حلب.»، يف ويوًما دمشق يف ويوًما الحجاز
املال، إىل حاجة يف دائًما كانوا ولذا مرتفة، عيشة يعيشون الخاصة حياتهم يف الدولة هذه
الذميني.1 أموال اغتصاب يف يتوانوا لم واالستثنائية العادية الرضائب جانب إىل وكانوا

الخدمات تذكر الغرب ألن ذلك اليعاقبة؛ عن مميزين كانوا امللكيني أن املالحظ ومن
قد التجارية العالقات كانت وملا الصليبية، الحروب خالل امللكيون هؤالء له أداها التي
أن الغرب دول استطاعت فقد املسيحي، والعالم اإلسالمي العالم بني وازدهرت نمت
أال النادر من وكان لالضطهاد، معرضني امللكيون كان كلما اإلسالمية البالد عىل تضغط

«اإلنذارات». بهذه يأبهوا
أن وآخر حني بني يحدث وكان العالم، سائر عن عزلة يف بقوا فقد اليعاقبة، أما
خصصنا وقد التسامح، من يشء إىل هؤالء يعود حتى مرص مماليك الحبشة ملوك يهدد

الداخلية. األحداث إىل اآلن ولنعد الخارجية، التدخالت لهذه بابًا
الحكم توىل من أول وهو «أيبك» السلطان أن ذلك أهميته، له أمًرا هناك أن أوًال نجد
ومنحه هللا هبة سعيد أبو الدين رشف اسمه قبطيٍّا استوزر البحرية، املماليك دولة يف
فوىض من الفرنج جيوش أحدثته ما بعد نعجب أن لنا ويحق للغاية،2 واسعة سلطة
يفكر أن ذلك، أجل من النصارى تحملها التي االضطهادات وبعد البالد، يف واضطراب
هذا لنا يروي الذي املقريزي، أن غري مرص، عىل وزيًرا قبطي تعيني يف السلطان أصحاب
السلطانية» «الحقوق أسماها جديدة رضائب وضع يف أرسع الوزير هذا أن يضيف األمر،

فيه.3 خري ال ما منها للناس فحصل
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وينظم دخله يزيد أن أراد وملا املال، من خالية خزائنه أن السلطان رأى ملا وهكذا
يكن ولم املالية، املسائل يف الفنيني أحد مساعدة طلب يف لحظة يتواَن لم البالد، مالية

قبطيٍّا. إال الفني هذا
املؤرخ صدقنا إذا عاجلة طرق إىل «١٢٦٥م» ٦٦٣ه سنة يف لجأ بيربس أن غري
أمر الشام، من السلطان قدم «ملا يقول: كتب وقد الفضائل4 أبي بن املفضل النرصاني
كانت جورة يف باألحطاب النار لهم وأوقدت أبيهم بكرة عن فمسكوا واليهود، بالنصارى
ألف بخمسمائة الحبيس فاشرتاهم إحراقهم، وأراد السعيد للملك داًرا بناها التي بالقلعة
أمره مبتدأ يف الحبيس هذا وكان دينار، ألف بخمسني سنة كل يف منها يقومون دينار
ماًال مغارة يف وجد إنه فيقال: حلوان جبل يف وانقطع ترهب ثم اإلنشاء، صناعة يف كاتبًا
الفقراء به وفد املال هذا له حصل فلما املرصيني، الخلفاء أحد العبيدي، للحاكم كان
منه وطلب فأحرضه الظاهر امللك بالسلطان خربه فاتصل األديان، سائر من والصعاليك
من إليك يصل ولكنه فال، يدي من ادفعه شيئًا مني السلطان طلب إن له: فقال املال،
خالص عىل وأساعده أعطيه فإني منه يطلب ما عىل يقدر ال وهو تصادره من جهة
املقرر املال بذلك السلطان من ضمنهم الواقعة، هذه كانت فلما تعجل، فال منك، نفسه
عن عاجز وهو دين عليه كان من منها ويطلق الحبوس يدخل وكان النصارى، عىل
سافر الذمة، أهل من املقرر الصعيد أهل من طلب ملا وكذلك خفيًفا، أو كان ثقيًال وفائه،
هالهم ما منه أهلها فرأى اإلسكندرية إىل سافر منهم،وكذلك طلب ما عنهم وأدى إليهم
مدة يف ذكرها املقدم الوجوه تلك عىل جهته من املال بيت إىل وصل ما أُحيص وقيل: …
وما للناس، ا رسٍّ يده من يعطيه كان عما خارًجا مرصية دينار ألف ستمائة فكان سنتني

الحبوس.».5 من به خلص
عىل الحصول أراد بيربس بأن االعتقاد إىل تدعو وهي املسيحية، الرواية هي هذه
قصها التي تلك عن اليشء بعض املقريزي رواية وتختلف النصارى، بتهديد الراهب كنز
وأشيع السلطان، سفر مدة يف ومرص بالقاهرة الحريق كثر قد «كان قال: املفضل، علينا
يف ووجد عظيمة شدة مكان كل يف الحريق من بالناس ونزل النصارى، من ذلك أن
واليهود، النصارى بجمع السلطان فأمر وكربيت، نفط احرتقت التي املواضع بعض
عظيًما عامًلا منهم فجمع بإحراقهم، وأمر عهدهم تفسخ التي األمور هذه عليهم وأنكر
وسألوا بعفوه فالذوا النار، يف بإلقائهم وأمر والحلفاء، األحطاب وأحرضت القلعة، يف
أن عىل فيهم، فشفع العساكر، أتابك أقطاي، الدين فارس األمري وتقدم عليهم، املن
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فأفرج دينار، ألف خمسني املال بيت إىل يحملوا وأن احرتقت، التي باألموال يلتزموا
وال املنكرات، من يشء إىل يعودوا أال والتزموا املال، توزيع البطرك وتوىل السلطان عنهم

وأطلقوا.».6 الذمة، أهل عىل مرتب هو عما يخرجوا
وحل الحرب ديوان يف يعملون كانوا الذين النصارى جميع أُقيل ،٦٧٨ عام ويف
دير ُهدم القرار، هذا بتنفيذ السلطة قامت الذي اليوم نفس ويف املسلمون، محلهم
حجر، عىل حجًرا فيه يرتك ولم الفتوح باب من بالقرب القاهرة خارج الكائن الخندق

التخريب. أعمال يف غفري جمع اشرتك وقد
إىل النصارى أعادا خليل األرشف وابنه قالوون السلطان أن عىل كلها الدالئل وتدل
يعاملون أصبحوا النصارى هؤالء إن املقريزي: ويقول منها، عزلهم أن بعد وظائفهم
أحد أن ويروى الثمينة، األزياء بارتداء أهميتهم يظهروا أن وأرادوا بأنفه، املسلمني
شونة سمسار ٦٨٢ه» مرص«سنة طريق يف يوًما صدف الغزال» «عني واسمه النصارى،
قد مال عىل ويهدده يسبه فأخذ الكاتب، رجل وقبَّل دابته عن السمسار فنزل مخدومة،
غلظة، إال عليه ذلك يزيده فال ويعتذر، له يرتفق وهو األمري غلة ثمن من عليه تأخر
صليبة إىل صار حتى عليه تجتمع والناس به ومىض السمسار وكتَّف فنزل غالمه وأمر
السمسار عن يخيل أن يسأله من إال منهم وما كبري، عالم ومعه طولون بن أحمد جامع
قرب قد وكان السمسار، وأطلقوا حماره عن وألقوه عليه فتكاثروا عليهم، يمتنع وهو
وأدجاقيته األمري غلمان من بطائفة فأتاه فيه، بمن لينجده غالمه فبعث أستاذه، بيت من
ومروا يحل ما عليهم فصاحوا بهم، ليفتكوا عليهم القبض يف الناسورشعوا من فخلصوه
الخرب يكشف فأرسل السلطان، هللا نرص واستغاثوا: القلعة تحت وقفوا أن إىل مرسعني
عني فطلب لهم، جرى وما السمسار عىل النرصاني الكاتب استطالة من كان من فعرفوه
واألمري النائب بيدرا الدين بدر األمري وطلب إليه، النصارى بإحضار للعامة ورسم الغزال
به زاال فما ليقتلهم، يديه بني النصارى جميع بإحضار إليهما وتقدم الشجاعي، سنجر
واليهود النصارى من أحد يخدم أال ومرص القاهرة يف ينادي أن عىل الحال استقر حتى
اإلسالم، النصارى الُكتَّاب من عندهم من عىل عرضوا أن بأجمعهم األمراء وأمر أمري، عند
بعرض للنائب ورسم عندهم، استخدموه أسلم ومن عنقه رضبت اإلسالم من امتنع فمن
فصارت اختفوا وقد لهم الطلب فنزل ذلك فيهم ويفعل السلطان ديوان مبارشي جميع
بأجمعهم، واليهود النصارى بيوت النهب عّم حتى وتنهبها بيوتهم إىل تسبق العامة
السلطان مع النائب بيدرا األمري فقام بأيديهم، جماعة وقتلوا مسبيات نساءهم وأخرجوا
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ُشنق، نرصاني بيت نهب من ونادى القاهرة وايلّ ركب حتى به وتلطف العامة أمر يف
نهبوا بعدما النهب عن فانكفوا رضبهم بعدما وشهرهم العامة من طائفة عىل وقبض
كتاب النصارى من كثريًا النائب جمع ثم جماعة، منها وقتلوا بمرص املعلقة الكنيسة
جاندار وأمري للشجاعي فرسم منه، بعد عن السلطان يدي بني واوقفهم واألمراء السلطان
ويلقوا كبرية حفرية ويحفروا القلعة، تحت الخيل سوق إىل وينزلوا معهما عدة يأخذا أن
فيهم، وشفع بيدرا األمري فتقدم ناًرا، الحطب عليهم ويرضموا الحارضين الُكتَّاب فيها
سمح حتى به يزل فلم نرصانيٍّا.» ديوانًا دولتي يف أريد «ال وقال: شفاعته يقبل أن فأبى

فأسلموا.7 عنقه، رضبت امتنع ومن خدمته، يف يستقر منهم أسلم من بأن
عزيًزا اإلسالم بإظهار منهم الذليل «صار وقال: إسالمهم املقريزي نظر يف يرق ولم
إظهاره.»، من نرصانيته يمنعه كان ما بالظلم عليهم والتسلط املسلمني إذالل من يبدي
الذميني، معاملتهم يف القسوة استعمال من املسلمني القيمة االعتبارات هذه تمنع لم ولكن
األوروبيني البحر قراصنة بعض غزا كلما النصارى من ألنفسهم ينتقمون؛ أيًضا وكانوا

سواحلهم.8
نوعها، يف غريبة القاهرة يف مأساة حدثت «١٣٠١م» ٧٠٠ه عام من رجب شهر ويف
يسوق يوم ذات هو «وبينما ا، حاجٍّ املغرب صاحب وزير القاهرة وصل التاريخ هذا ففي
مصقولة وفرجية بيضاء عمامة وعليه فرس عىل راكب برجل هو إذ القلعة؛ تحت الخيل
معرض وهو رجليه ويقبلون إليه ويترضعون يسألونه وهم ركابه يف يمشون وجماعة
الشيخ، موالي «يا بعضهم: له فقال عنه، يطردوهم أن بغلمانه ويصيح وينهرهم عنهم
لهم املغربي فرق وحمًقا، عتوٍّا إال ذلك يزده فلم حالنا»، يف تنظر النشو ولدك بحياة
أن وكاد لذلك فغضب نرصاني»، ذلك مع «وإنه له: فقيل أمرهم، يف بمخاطبته وهمَّ
املغربي الوزير إن قائلني: املؤرخون ويستطرد القلعة.» إىل وطلع عنه كف ثم به، يبطش
معه األمري فتحدث سالر، األمري يومئذ ونائبه قالوون بن محمد النارص بامللك «اجتمع
الذلة غاية يف عندهم وأنهم والنصارى، اليهود أمر يف الجاشنكري بيربس األمري ومع
الديوانية، الجهات يف االستخدام وال الخيل ركوب من منهم أحد يمكن ال وأنهم والهوان،
الخيل وركوبهم املالبس أفخر لبسهم بسبب ويهودها املرصية الديار نصارى حال وأنكر
عهد أن وذكر املسلمني، رقاب يف وتحكيمهم املناصب أجل من واستخدامهم والبغال
سيما وال الدولة أهل عند كالمه فأثر النبوية،9 الهجرية ٦٠٠ سنة من انقىض ذمتهم
يف منهم أحد يستخدم أال ورسم واليهود، النصارى بجمع فأمر الجاشنكري، بيربس األمري
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الزرق العمائم النصارى فيلبس عمائمهم تغري وأن األمراء، عند وال السلطانية الجهات
العمري.».10 العهد والتزام الصفر العمائم اليهود ويلبس الزنانري، أوساطهم يف وتشد

الفضائل: أبو ويقول أيام، مدة أقفلت القاهرة كنائس أن املسلمون الرواة ويذكر
لم وغريها الضواحي يف املوجودة األديرة وإن قصرية، ملدة مغلقة ظلت الكنائس هذه إن
أن وجدنا اإلسكندرية، إىل انتقلنا إذا ولكن األقاليم،11 كنائس عن فضًال بسوء، تُمس

النصارى. ومنازل الكنائس هدم يف بورش إليها، األوامر وصول حني
الجاشنكري بيربس واألمري قالوون بن محمد امللك ألغى «١٣٠٣م» ٧٠٢ه عام ويف
إياس ابن ذا هو وها الفاطميني، عهد يف العيد هذا عن التكلم سبق وقد الشهيد، عيد
كان عام، كل من مايو» ١٥» بشنس شهر من الثامن يف عنه، جديدة تفاصيل لنا يقدم
يف ويغطسونه الشهداء أحد أصبع شربى كنيسة يف مودع صندوق من يخرجون األقباط
جهة كل من فيتوجهون عظيًما احتفاًال املناسبة هذه يف يحتفلون النصارى وكان النيل،
والراقصات، الراقصني من كبري عدد االحتفال هذا يف يشرتك وكان شربى، كنيسة لزيارة
ويرتكبون املالهي، عىل طائلة أمواًال فيرصفون عظيم خلق املكان هذا يف يجتمع فكان
ضحايا الناس من كبري عدد يذهب وكان يسكروا، حتى الخمر ويرشبون السوء أعمال

الجرائم. هذه ملنع رشطة وال حاكم هناك يوجد ال إذ واالغتيال؛ القتل ألعمال
بعيد أمد منذ العيد هذا يف يشرتكون كانوا القاهرة سكان إن القول: سبق وقد
دينار ألف عن يزيد ما النبيذ من شربى يف يباع كان الثالثة العيد أيام يف إن ويقال:
عيد يف الخمر من يبيعونه ما عىل الخراج وفاء يف دائًما شربى فالحي اعتماد «وكان
سعيد بن بالتاج يعرف رجل منهم وكان كلهم، مرص أقباط عىل ذلك فعشق الشهيد،
واستوىل عقله عىل احتوى وقد بيربس، األمري خدمة يف يومئذ وهو الكتابة، يعاني الدولة
من لُكتابهم االنقياد األتراك من وأمرائها مرص ملوك عادة هي كما أموره، جميع عىل
وخيل ذلك يف بيربس األمري مخدومه مع تحدث أن إىل بالتاج األقباط زال وما القبط،12
ذلك. من يحصل إنما شربى خراج أكثر فإن العيد، هذا أبطل إذا الخراج مال تلف من له
حادث فيها وقع إذ ٧٣٨؛ سنة حتى منقطًعا العيد هذا استمر الوقت ذلك ومن
اليحياوي يلبغا األمري «أن ذلك جديد، من الشهيد بعيد االحتفال إعادة يف سببًا كان غريب
تطب فلم مدة، ويغيبا الصيد إىل يخرجا أن السلطان من طلبا املارديني ألطبغا واألمري
لهما: فقال السفر عن رصفهما وأراد محبتهما، يف وتهتكه بهما، غرامه لشدة بذلك نفسه
الصيد.». إىل خروجكما من أنزه عليه تفرجكما فيكون الشهيد عيد عمل نعيد «نحن
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النصارى كنيسة وهدمت … النصارى عىل املسلمون «تحرك ٧٥٥ه13 يف ولكن
بني وأحرق الصالح امللك إىل وأحرض صندوق، يف الشهيد أصبع منها وأخذ «بشربى»
عيد فبطل النصارى، يأخذه حتى البحر يف رماده وذرى الجبل، قلعة من امليدان يف يديه

يومئذ.».14 من الشهيد
ولكن، بالضبط حدث ما يعرف ولم األقباط، عىل خرابًا «١٣٢٠م» ٧٢٠ه عام كان
هذه أن نعتقد يجعلنا مما البالد أنحاء جميع يف األقباط عىل الشعب اعتدى إشارة، بمجرد
هذه خطورة األمر بادئ يف قالوون بن محمد يدرك ولم بعيد، أمد منذ ُدبرت قد الحركة
الجماهري، يساير أن مرغًما اضطر عليه، طغت وملا الخفا، يف تُدبر كانت التي الحركة
بتفاصيلها، االضطهادات هذه املقريزي15 ويذكر النصارى، باضطهاد أيًضا هو ويقوم
سنة يف السباع لقناطر املهاري ميدان أنشأ ملا قالوون، بن محمد النارص امللك «إن قال:
فأمر الطيربيس، الجامع بجوار األعظم النيل عىل زريبة بناء قصد وسبعمائة، عرشين
إىل املاء وأجرى الزريبة، بناء ألجل الطني من تحته ما وحفر هناك كان تراب كوم بنقل
الربكة هذه حفر يف الرشوع وكان النارصية، بالربكة اليوم إىل يعرف فصار الحفر، مكان
بها وكان الزهري، كنيسة جانب إىل الحفر انتهى فلما ٧٢١ه، األول ربيع شهر آخر من
يعرف الذي املوضع يف كنائس عدة أيًضا وبجانبها فيها يزالون ال النصارى من كثري
وسط يف قائمة بقيت حتى الزهري كنيسة حول الحفر يف الفعلة أخذ اقبغا، بحكر اليوم
تعلقت حتى الحفر وزاد النارصية، بركة اليوم وهو ليحفر، السلطان عينه الذي املوضع،
من العامة وصارت لخرابها، قصد غري من تسقط أن ذلك من القصد وكان الكنيسة،
هدمها طلب يف األمراء عىل يرصخون وقت كل يف وغريهم الحفر يف العاملني األمراء غلمان
السنة هذه من اآلخر ربيع شهر من التاسع الجمعة يوم كان أن إىل عنهم يتغافلون وهم
غوغاء من عدة فتجمع بطال، الحفر من والعمل الجمعة بصالة الناس اشتغال وقت
أيديهم ووضعوا أكرب»، «هللا مرتفع: عاٍل بصوت وقالوا السلطان مرسوم بغري العامة
فيها كان من وقتلوا كوًما، بقيت حتى وهدموها الزهري كنيسة يف ونحوها باملساحي
بالحمراء، كانت التي «بومينا» كنيسة وهدموا فيها، كان ما جميع وأخذوا النصارى من
انقطعوا قد النصارى من عدد وبها الزمان، قديم من النصارى عند معظمة وكانت
بالنذور إليها ويبعث الشعب إليه يحتاج ما سائر مرص نصارى إليهم ويحمل فيها،
وتسلق وغريه، ومصاغ نقد بني ما كثري مال فيها فوجد الكثرية، والصدقات الجليلة
مهوًال، أمًرا فكان خمر وجرار وقماًشا ماًال منها وأخذوا أبوابها وفتحوا أعالها إىل العامة
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تعرف سقايات، السبع بجوار كنيستني إىل هدموها بعدما الحمراء كنيسة من مضوا ثم
أبواب فكرسوا الرهبان، من وعدد النصارى بنات يسكنها كان البنات بكنيسة إحداهما
ونهبوا الثياب من عليهن ما وأخذوا بنتًا، ستني عىل زيادة وكنَّ البنات وسبوا الكنيستني
الجمعة، صالة يف والناس هذا كلها، الكنائس تلك وهدموا وحرقوا به ظفروا ما سائر
الحريق ودخان الغبار كثرة من كبريًا هوًال شاهدوا الجوامع من الناس خرج فعندما
بيوم إال لهوله الحال الناس شبه فما نهبوه، ما ومعهم حركاتهم وشدة الناس ومرج
عظيمة ضجة السلطان فسمع الجبل، قلعة تحت الرميلة إىل وطار الخرب وانترش القيامة،
عظيًما، انزعاًجا انزعج وقع ما بلغه فلما الخرب، لكشف فبعث أفزعته، منكرة ورجة
آخور أمري أيدغمش األمري وأمر أمره، بغري ذلك عىل وإقدامهم العامة تجرأ من وغضب
أيدغمش فأخذ فعله، من عىل ويقبض الخلل، هذا ويتدارك األوشاقية بجماعة يركب أن
كنيسة وخربت القاهرة يف ثارت العامة أن القاهرة من ورد قد بخرب وإذا للركوب، يتهيأ
قامت العامة بأن أيًضا مرص مدينة من الخرب وجاء زويلة، بحارة وكنيسة الروم بحارة
النصارى فأغلقها الشمع، بقرص املعلقة كنيسة إىل وزحفت ا جدٍّ كثري جمع يف بمرص
بنفسه يركب أن وهمَّ السلطان غضب فتزايد تُؤخذ، أن عىل وهي بها محصورون وهم
األمراء من أربعة يف القلعة من ونزل أيدغمش األمري راجعه ملا تأخر ثم بالعامة، ويبطش
وركب الحفر، موضع إىل الحاجب أملاس واألمري الحاجب بيربس األمري وركب مرص، إىل
قدروا من بقتل السلطان أمر وقد وافرة، عدة يف منهم وكل القاهرة، إىل طينال األمري
النهابة وفرت ساق عىل ومرص القاهرة فقامت أحد، عن يعفو ال بحيث العامة من عليه
نهبه الذي بالخمر السكر من غلبه بما الحركة عن عجز بمن إال منهم األمراء يظفر فلم
ليخرج وصوله قبل املعلقة إىل الوايل ركب بمرصوقد أيدغمش األمري ولحق الكنائس، من
يحرق أن إال يبَق ولم منهم، مّر حتى الرجم فأخذه للنهب حرض من املعلقة زقاق من
ال عامًلا فوجدوا بالعامة الفتك يريدون السيوف معه ومن أيدغمش فجرد الكنيسة، باب
العامة بإرجاف أصحابه، وأمر القتل عن فأمسك العاقبة سوء وخاف حرص، عليه يقع
العامة من اجتمع من سائر ففّر دمه، ُحلَّ وقف من مناديه ونادى دم، إراقة غري من
وألزم مىض ثم العامة، عود من خوًفا العرص أذن أن إىل واقًفا أيدغمش وصار وتفرقوا،
أملاس، األمري وأما األوشاقية، من خمسني معه وترك هناك بأعوانه يبيت أن مرص وايل
ليس كيمانًا بقيت قد بها فإذا ليتداركها، الزهري وكنائس الحمراء كنائس إىل وصل فإنه
فما حنًقا، إال يزداد ال وهو السلطان عىل الخرب فردوا األمراء وعاد فعاد قائم، جدار بها

غضبه. سكن حتى به زالوا
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صالة يف كانوا ملا الناس أن وهو العجب من عجبًا الكنائس هذه هدم يف األمر وكان
موله رجل قام الصالة من فرغوا فعندما الجبل، قلعة بجامع اليوم هذا من الجمعة
من وأكثر اهدموها.»، القلعة، يف التي الكنيسة «اهدموا الجامع: وسط من يصيح وهو
قوله من واألمراء السلطان فتعجب اضطرب، ثم الحد عن خرج حتى املزعج الصياح
الترت خرائب إىل الجامع من فمضيا ذلك، عن بالفحص والحاجب الجيوش لنقيب ورسم
الخرب وصل حتى هدمها من يفرغوا ولم فهدموها، بُنيت قد كنيسة فيها فإذا القلعة، من
فلم وُطلب، الفقري ذلك شأن من السلطان تعجب فكثر والقاهرة، الحمراء كنائس بواقعة
لصالة اليوم هذا يف اجتمعوا ملا الناس أن األزهر بالجامع أيًضا واتفق خرب، عىل له يوقف
الخطيب يخرج أن قبل أذن ما بعد قام ثم الرعدة، مثل الفقراء من شخًصا أخذ الجمعة،
يزعج وصار ونرص.» هلل وفتح أكرب هللا نعم والكفرة، الطغيان كنائس «اهدموا وقال:
خربه ما يدروا ولم إليه بالنظر الناس فحدق األساس، إىل األساس من ويرصخ نفسه
الخطيب، خرج فلما ليشء، إشارة هذه وقائل: مجنون، هذا فقائل: أمره، يف وافرتقوا
الجامع باب إىل الناس وخرج يوجد، فلم الصالة، انقضاء بعد وُطلب الصياح عن أمسك
فسألوا النهوب، من ذلك وغري النصارى وثياب الكنائس أخشاب ومعهم النهابة فرأوا
حتى قيل كما األمر الناس فظن الكنائس، بخرائب السلطان نادى قد فقيل: الخرب عن
اليوم هذا يف ُهدم الذي وكان السلطان، أمر غري من كان إنما األمر هذا أن قليل بعد تبني
زويلة. بحارة وكنيستني بالبندقانيني وكنيسة الروم بحارة كنيسة بالقاهرة الكنائس من
ورد ومرص القاهرة كنائس هدم فيه الكائن الجمعة يوم من الثالث األحد يوم ويف
تاسع الجمعة يوم كان ملا بأنه اإلسكندرية وايل املحسني بيلبك الدين بدر األمري من الخرب
الصياح وقع وقد الجامع من وخرجوا هرج الناس يف وقع الجمعة، صالة بعد اآلخر ربيع
وعّدتها كوًما صارت قد الكنائس فوجد فوره، من اململوك فركب الكنائس»، «هدمت
ُهدمتا دمنهور مدينة يف كنيستني بأن البحرية وايل من وقعت بطاقة وأن كنائس، أربع
الجمعة يوم يف ورد أن إىل ذلك من التعجب فكثر اليوم، هذا من الجمعة صالة يف والناس
اليوم يف الجمعة صالة من فرغوا عندما الناس بأن قوص مدينة من الخرب عرش سادس
هدم إىل أخرجوا فقراء، «يا وقال: الفقراء من رجل قام اآلخر ربيع شهر من التاسع
ست فهدمت الكنائس، يف وقع قد الهدم فوجدوا الناس من جمع يف وخرج الكنائس.»،
والوجه القبيل الوجه من الخرب وتواتر واحدة، ساعة يف حولها وما بقوص كانت كنائس
واألديرة الكنائس من بعدها وما الجمعة صالة وقت اليوم هذا يف ُهدم ما بكثرة البحري
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عىل السلطان حنق فاشتد ودمياط، واإلسكندرية قوص بني ما كله، مرص إقليم جميع يف
من ليس األمر «هذا وقالوا: غضبه تسكني يف األمراء وأخذ الحال، فساد من خوًفا العامة،
هذا وما عليه قدر ملا الصورة هذه عىل ذلك وقوع السلطان أراد ولو فعله، البرش قدرة
ما ليكون طغيانهم وزيادة النصارى فساد كثرة من علم ملا وبقدره سبحانه هللا بأمر إال
ملا السلطان من خوفهم اشتد قد ومرص بالقاهرة والعامة هذا لهم.»، وعذابًا نقمة وقع
القايض وأخذ والغوغاء، األوباش من عدد ففّر بالقتل، لهم التهديد من عنه يبلغهم كان
الكبري، الدين كريم وأخذ بالعامة الفتك عن السلطان ترجيع يف الجيش ناظر الدين فخر
املال تحصيل بسبب اإلسكندرية إىل السلطان أخرجه أن إىل بهم يغريه الخاص، ناظر
حتى الكنائس، هدم يوم من شهر سوي يمِض فلم بها، خربت التي الكنائس وكشف
كان ما أضعاف الشناعة من فيه وحصل مواضع عدة يف ومرص بالقاهرة الحريق وقع
السبت يوم يف القاهرة من الشوابيني بخط ربع يف الحريق فوقع الكنائس، هدم من
هذا يف فتلف األحد، يوم آخر إىل واستمرت حوله ما إىل النار ورست األوىل، جمادى عارش
بالقرب العريسة زقاق يف الديلم بحارة الحريق وقع أضفئ، وعندما كثري، يشء الحريق
ملا عظيًما انزعاًجا فانزعج السلطان ذلك وبلغ … الخاص ناظر الدين كريم دور من
إل الناس فجمعوا إلطفائه، األمراء من طائفة وسري السلطانية الحواصل من هناك كان
الحال فتزايد الثالثاء، ليلة إىل االثنني ليلة من الخطب عظم وقد عليه، وتكاثروا طفائه
وقوة األماكن يف انتشارها لكثرة إطفائها عىل والناس األمراء وعجز النار اشتعال يف
كلها، القاهرة حريق يف الناس يشك فلم املراكب وغرقت النخل بإسقاف ألقت التي الريح
وجاءوا، والدعاء بالتكبري وضجوا والصالح الخري وأهل الفقراء وبرز املآذن وصعدوا
من الوقوف يتمالك فلم القرص أعىل إىل السلطان وصعد وبكاؤهم الناس رصاخ وكثر
وقع قد بالحريق وإذا الحواصل ونقل الحريق إطفاء كمل أن إال هو فما … الريح شدة
الحريق مع وهب بيتًا، وعرشين مائة عىل يشتمل وكان زويلة، باب خارج الظاهر ربع يف
فوقع انطفأ حتى حوله من دور عدة وهدموا إلطفائه، والوايل الحاجب فركب قوية ريح
وعدة الروم بحارة وحريق القرصين بني خط يف سالر األمري بدار حريق يوم ثاني يف
بهم نزل ملا الناس فتنبه موضع، يف الحريق وقوع من يوم يخُل لم أنه حتى مواضع
وحيطان الجوامع منابر يف تُرى كانت النار أن وذلك النصارى، أفعال من أنه وظنوا
نفط من الحريق هذا وجدوا حتى األحوال وتتبعوا للحريق فاستعدوا واملدارس املساجد

وقطران. بزيت مبلولة خرق عليه لف قد

156



املماليك السالطني عهد يف النرصانية كارثة

من خرجا عندما راهبني عىل ُقبض جمادى، من النصف الجمعة ليلة كان فلما
الكربيت ورائحة املدرسة يف النار اشتعلت وقد فكان اآلخرة، العشاء بعد الكهارية املدرسة
فأمر بذلك، السلطان فأعلم القاهرة، وايل الخازن، الدين علم األمري إىل فحمال أيديهما، يف
يف ُوجد نرصانيٍّا أمسكوا قد بالعامة وإذا القلعة من نزل أن إال هو فما بعقوبتهما،
منها ألقى وقد ونفط، قطران داخلها يف الكعكة هيئة عىل خرق ومعه الظاهر جامع
الجامع، من الخروج يريد فمىش الدخان، خرج أن إىل واقًفا زال وما املنرب بجانب واحدة
وتكاثر عليه فقبض النرصاني، به يشعر لم حيث من وتأمله شخص به فطن قد وكان
بيربس الدين ركن األمري عند فعوقب املسلمني، بهيئة وهو الوايل بيت إىل فجروه الناس،
مع وتفريقه نفط عمل عىل اجتمعوا قد النصارى من جماعة بأن فاعرتف الحاجب،
أمر ثم الظاهر، جامع منرب عند بوضعه وأُمر ذلك أُعطي ممن وأنه أتباعهم، من جماعة
املواضع أحرقا اللذان هما وأنهما البغل، دير سكان من أنهما فاعرتفا فعوقبا بالراهبني
وأن للكنائس، هدمهم من كان ملا املسلمني من وحنًقا غرية بالقاهرة ذكرها تقدم التي

النفط. هذا لعمل جزيًال ماًال بينهم من وأخرجوا تجمعوا النصارى طائفة
ما السلطان فعرفه اإلسكندرية، من الخاص ناظر الدين كريم وصول واتفق
ويعرف إليه يرجعون بطريرك لهم «النصارى فقال: النصارى، عىل القبض من وقع
الحريق أمر يف معه ليتحدث الدين كريم عند البطريرك بطلب السلطان فرسم أحوالهم»،
من خوًفا الليل يف القاهرة وايل حماية يف فجاء ذلك، يف قيامهم من النصارى ذكره وما
من النصارى الثالثة إليه وأحرض الديلم بحارة الدين كريم بيت دخل أن فلما العامة،
ذلك، قبل به اعرتفوا ما جميع والبطرك الوايل بحرضة الدين لكريم قالوا الوايل، عند
سفهاء مقابلة قصدوا النصارى سفهاء «هؤالء وقال: كالمهم سمع عندما البطرك فبكى
فوجد مكرًما مبجًال الدين كريم عند من وانرصف الكنائس»، تخريبهم عىل املسلمني
وقاموا الناس عىل ذلك فعظم وسار، فركبها لريكبها بابه عىل بغلة له أقام قد الدين كريم
الركوب يريد الدين كريم وأصبح هلك، وإال يسايره كان الوايل أن فلوال واحدة، يًدا عليه
قايض يا لك يحل «ما العامة: به صاحت الشارع إىل خرج فلما العادة، عىل القلعة إىل
ما عليه فشق البغال»، هذا بعد وتركبهم املسلمني بيوت أحرقوا وقد للنصارى تحامي
ويذكر املمسوكني النصارى أمر يهون فأخذ بالسلطان، واجتمع نكايته وعظمت سمع
مؤملة عقوبة وعاقبهم فنزل عقوبتهم، بتشديد للوايل السلطان فرسم وجهال، سفهاء أنهم
كلها املسلمني ديار إحراق عىل تحالفوا قد البغل بدير راهبًا عرش أربعة بأن فاعرتفوا
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وملرص ثمانية للقاهرة فجعلوا ومرص القاهرة اقتسموا وأنهم النفط، يصنع راهب وفيهم
صليبة بشارع أربعة جماعته من وأحرق فيه من عىل وقبض البغل دير فكبس ستة،
حينئذ من فرضى عظيم، عالم ملشاهدتهم اجتمع وقد الجمعة، يوم يف طولون ابن جامع
حتى الثياب من عليهم ما يسلبون وصاروا بهم وفتكوا النصارى عىل الناس جمهور
بالعامة يوقع أن وهمَّ ذلك من السلطان فغضب املقدار، فيهم وتجاوزوا األمر فحش
أمًما الناس من فرأى السبت، يوم يف الكبري امليدان يريد القلعة من ركب أنه واتفق
عبد بن محمد دين أنرص اإلسالم، هللا «نرص يصيحون: وهم الطرقات مألت قد عظيمة

هللا.».
من فرجمه امليدان، من الترشيف لبس وقد الدين، كريم مرور هذا مع واتفق …
وسبوه، ولعنوه معهم.» وتشد النصارى، تحامي «كم به: وصاحوا متتابًعا رجًما هناك
وصياحهم العامة ضجيج اشتد وقد بامليدان، وهو السلطان إىل العود من ا بدٍّ يجد فلم
األمراء، واستشار غضبًا امتأل الخرب، وأعلمه عليه دخل فلما السلطان، سمعهم حتى
يف العامة يف السيف وضع األمراء من أربعة ومعك «امض الحاجب: أملاس لألمري وقال
باب من بالسيف فيهم وارضب زويلة، باب إىل تصل أن إىل امليدان باب من تخرج حني
«اركب القاهرة: لوايل وقال البتة.»، أحد عن السيف ترفع ال بحيث النرص باب إىل زويلة
القلعة، إىل به وتطلع عليه تقبض حتى أحًدا تدع وال البحر باب وإىل اللوق باب إىل
عوًضا شنقتك رأيس وحياة وإال الدين، كريم يعني وكييل رجموا الذين تحرض لم وحتى
فعزل رجل، مائتي نحو العامة من أمسك ممن أحرض حتى الشمس غربت فما عنهم.»،
فصاحوا أيديهم، بقطع رسم وجمع بتوسيطهم رسم وجماعة بشنقهم أمر طائفة منهم
أن إىل بالسلطان زالوا وما … رجمنا.» الذين نحن ما لك يحّل ما خولد «يا بأجمعهم:
بسوق القلعة تحت إىل زويلة باب من الخشب وأنصب جماعة منهم «أعزل للوايل: قال
إىل زويلة باب من الجميع علق األحد، يوم أصبح فلما بأيديهم.»، هؤالء وعلق الخيل
عليهم قبض ممن جماعة يديه بني أحرض وقد الشباك، يف السلطان وجلس الخيل، سوق
لشدة أمرهم يف معه الكالم عىل يقدرون ال واألمراء منهم، ثالثة وأرجل أيدي فقطع الوايل،
سؤاله. فقبل العفو، يسأل وهو األرض وقبَّل رأسه وكشف الدين كريم فتقدم حنقه،

طولون ابن جامع جهة يف بالحريق الصوت وقع الشباك، من السلطان قام وعندما
قبض الحريق هذا يوم صبيحة ويف األحمدي، الدين ركن األمري بيت ويف الجبل قلعة ويف
بأن واعرتفوا السلطان إىل فأُحرضوا النفط، فتائل معهم وجد النصارى من ثالثة عىل
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نفس ألف عرشين نحو وجد عادته، عىل امليدان إىل السلطان ركب فلما منهم كان الحريق
السلطان رأوا وعندما بيضاء، صلبانًا فيها وعملوا أزرق بلون خرًقا صبغوا قد العامة من
يا هللا، عبد بن محمد دين هللا نرص اإلسالم، دين إال دين «ال واحد: عام بصوت صاحوا
فارتجت النصارى.»، تنرص وال الكفر أهل عىل انرصنا اإلسالم سلطان يا النارص ملك
يف وهو وسار األمراء، وقلوب السلطان قلب يف الرعب هللا وأوقع أصواتهم هول من الدنيا
املداراة، استعمال يف الرأي أن فرأى يبطل، ال العامة ورصاخ بامليدان نزل حتى زائد فكر
فخرج … ودمه ماله فله نرصانيٍّا وجد من يديه بني وينادي يخرج أن الحاجب وأمر
النصارى وكان بالدعاء، وضجوا هللا.»، «نرصك ورصخت: العامة فصاحب بذلك، ونادى
حّل بيضاء، بعمامة نرصانيٍّا وجد من ومرص القاهرة يف فنودي البيض، العمائم يلبسون
استخدام من األمراء ومنع وماله، دمه له حّل راكبًا، نرصانيٍّا وجد ومن وماله، دمه له
املبارشين جميع برصف األعمال لسائر وكتب السلطان، ديوان من وأخرجوا النصارى
وأسلم الطرقات يف السعي تركوا حتى بالنصارى املسلمني إيقاع وكثر النصارى، من
أراد إذا النرصاني فكان املدة، هذه يف عنهم سكت قد اليهود وكان كثرية، جماعة منهم
من يسلم حتى ويلبسها اليهود من أحد من صفراء عمامة يستعري منزله من يخرج أن

العامة.
السلطان ركوب عند عادتهم عىل يتفرجون وأنهم باألمان الناس يف نودي وأخريًا
وزادوا بالنصارى أوقعوا ما لكثرة أنفسهم عىل تخوفوا قد كانوا أنهم وذلك امليدان؛ إىل
للسلطان ودعوا امليدان جهة إىل العادة عىل وخرجوا فاطمأنوا الحد، عند الخروج يف
السلطان وأعجب اصطلحنا، اصطلحنا، األرض، سلطان يا هللا نرصك يقولون: وصاروا

قولهم. من وتبسم ذلك
عدد إن فيقول: الكارثة هذه سببتها التي الخسائر ذلك بعد املقريزي ويحيص
عن هدمت أديرة عدة عن فضًال كنيسة وخمسون أربع بمرص خربت التي الكنائس

األموال. يف تحىص ال خسائر وحدثت الناس من كبري عدد وقتل آخرها،
إىل اإلشارة إىل حاجة يف نعد فلسنا االستنتاجات، بعض الحوادث هذه نستخلصمن
حمايتهم، يف ويرغب النصارى عىل يعطف كان فقد قالوون، بن محمد السلطان موقف
إىل اإلشادة إىل أيًضا حاجة يف ولسنا الخانقة، الجماهري مسايرة إىل أخريًا اضطر ولكنه

العنف. ألعمال واألقباط املسلمني من األعيان وكره األمور أولياء حكمة
كانت ألنها دينية؛ صبغة لها جمعيات الخفاء يف دبرتها قد الحركة هذه أن شك وال
االنتقامية األعمال فإن أخرى، ناحية ومن البالد، يف النصارى نفوذ استمرار عىل حانقة
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قد هذا بعملها أنها تعتقد كانت جامحة رءوس ا رسٍّ دبرتها قد األقباط بها قام التي
البطريرك استنكار ولكن معاملتهم، يف اعتدالهم إىل بالعودة األغلبية تقنع أن تستطيع
أي وعىل عامة، األقباط لدى مرغوبة غري األعمال هذه أن عىل دليًال كان اإلرهابية لألعمال

الكارثة. استفحال من أخرى مرة األقباط أنقذت السلطات تدخل فإن حال،
يسألون قالوون بن النارصمحمد امللك للسلطان قصة النصارى «رفع ٧٢٨ عام ويف
فعمروها ذلك، يف لهم فأذن بربارة»، الست كنيسة «أي: منها تهدم ما إعادة يف اإلذن
النصارى بأن للسلطان قصة ورفعوا املسلمني من طائفة فغضبت كانت، ما أحسن
الخازن، سنجر الدين علم لألمري فرسم فيها، يكن لم بناء الكنيسة هذه بجانب أحدثوا
كلها الكنيسة وهدموا فبادروا الخالئق اجتمع وقد فركب جددوه، ما بهدم القاهرة، وايل
بأيديهم، ذلك كل القرآن، وقرءوا وصلوا أذنوا محرابًا موضعها يف وأقاموا وقت، أرسع يف
للقايض أمرهم وشكوا النصارى عىل األمر فاشتد الفتنة، خشية معارضتهم تمكن فلم
رسم حتى بالسلطان زال وما أسالفه لدين غضبًا وقعد فقام الخاص، ناظر الدين، كريم

ذلك.».16 عىل الحال ومىض تراب كوم موضعه وصار فهدم املحراب، بهدم
فحكم اإلسالم، اعتنق قد كان رجل حفيد أنه النصارى أحد اتهم سنني، وبعد
… ذلك عىل ليجربه السجن يف وألقاه اإلسالم، يدخل بأن النرصاني هذا عىل القايض
الليل، حلكة يف الرجل رساح إطالق من وتمكنوا الحاكم ملقابلة جميًعا النصارى فذهب
والمه استدعاه قد الحاكم وكان … القايض منزل إىل الجماهري توجهت التايل اليوم ويف
القايض، موقف رصاحة أيدت الجماهري أن غري إجراء من اتخذه ما عىل شديًدا لوًما
ثم املدينة، مغادرة إىل فاضطر بالحجارة الحاكم تقذف وأخذت الحوانيت وأغلقت
الصلبان وأحرقت فخربتها املنطقة هذه بجوار التي الكنيسة نحو الجماهري توجهت
قررت ذلك وبعد النريان، يف وألقتها الجثث وأخرجت القبور ونبشت بها، التي والصور
من للقايض الحاكم شكا األثناء، هذا ويف املقاطعة، تلك يف القاطنني النصارى مهاجمة
وسببت البالد يف الفوىض أشاعت إذ النصارى؛ ضد اتُخذت التي العنيفة اإلجراءات هذه

درهم.17 ألف خمسمائة يبلغ دخله فروع من فرع يف خسارة للسلطان
األحباش ديوان من رصغتمش األمري إىل قوائم «رفعت «١٣٥٤م»، ٧٥٥ه سنة ويف
خمسة الحصص تلك قدر فكان والديور، الكنائس منافع عىل جارية حصص عدة فيها
إىل وطلع حنق بذلك، رصغتمش األمري سمع فلما النصارى، بيد فدان ألف وعرشين
النصارى، يد من ذلك يخرج بأن السلطان فرسم ذلك، عىل السلطان وشاور القلعة
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رسم السلطان إن ثم … إقطاعاتهم عىل زيادة األمراء عىل بها وأنعم مربعات بذلك وكتب
والديور.».18 الكنائس بهدم

ضد التعسفية اإلجراءات هذه اتخاذ إىل أدت التي الحوادث ما نتساءل، وهنا
حاجة يف العامة الخزانة تكون أن ويحتمل شيئًا، عنها التاريخ لنا يذكر ال النصارى؟
حركة قيام ومنع املسلمني خواطر تهدئة بذلك أراد السلطان أن أيًضا ويحتمل املال، إىل

أخرى. ثورية
وهبوا جانبًا، جمودهم فطرحوا الحال، هذه من النصارى صرب عيل أن ويبدو
بذلك معرضني األخص عىل مساجدهم وحرق املسلمني ممتلكات من النيل يحاولون
هذا إىل اليأس بهم وصل الذين بعض حاالت املقريزي لنا ويذكر لالستشهاد، أنفسهم
مدينة مواليد من نرصانيٍّا أن مؤداه فردي حادث وقع «١٣٥٣م» ٧٥٤ه عام ففي الحد،
اإلسالمية، الديانة ضد يخطب ووقف القاهرة قصد الدواوين أحد يف وكاتب الطور
عام ويف االستشهاد.»، رشف عىل الحصول هديف «إن للقايض: قال للتحقيق ُقدم فلما
اإلسالم عن خروجهم املأل عىل وأعلنوا والسيدات الرجال من جماعة القاهرة قدم ٧٩١ه
الخطايا نغتفر لكي هنا جئنا «لقد وقالوا: املسيحية، حظرية إىل العودة عىل وعزمهم
فُقطعت املسيح.»، سيدنا نعم لننال التضحية مذبح عىل حياتنا فنقدم اقرتفناها، التي
وتحدوا الرهبان من أربعة القدس يف قام «١٣٩٢م» ٧٩٥ه عام ويف جميًعا، رءوسهم
بالحرق عليهم فُحكم االحتقار، ملؤه بأسلوب اإلسالم عن وتكلموا اإلسالم فقهاء عالنية

أحياء.19
تأثري لها يكن ولم تتعدد، لم النصارى استياء عىل تدل التي الحوادث هذه أن غري

الشعب. عىل
كان ما بإبطال برقوق الظاهر امللك السلطان «رسم «١٣٨٥م» ٧٨٧ه عام ويف
الرشطة، ووايل السلطانية املماليك من جماعة مع الحجاب وأرسل النريوز، يوم يف يعمل
باملقارع، يرضبونه ذلك يفعل وجدوه فمن الطرقات، ويف املتفرجات أماكن يف فطافوا
حتى عظيًما قياًما ذلك يف وقاموا ذلك، يفعل كان ممن جماعة أيدي يقطعون وصاروا
يومئذ من الناس فانكف بالشنق، ذلك يفعل بمن النداء وأشهروا القاهرة من ذلك بطل

ذلك.».20 عن
شربا بجوار للنصارى كنيسة الساملي يلبغا األمري هدم «١٤٠٠م»، ٨٠٣ه عام ويف
النصارى، اضطهاد عىل عازًما وكان نبيذ، جرة ألف أربعني من أكثر وحطم الخيمة،

أغراضه.21 تنفيذ وبني بينه األمراء سائر حال ولكن
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النصارى، عىل غرامة يفرض أن الدين سيف األمري أراد «١٤١٥م»، ٨١٨ه عام ويف
كان الذي الحي إىل مغضبًا توجه أن إال منه كان فما ذلك، يف عارضت السلطات ولكن
املال.22 بعض عنوة النصارى من وأخذ منه، جرة آالف عدة بإهراق وأمر النبيذ، فيه يباع
وتقصري أكمامهم زم عىل واليهود النصارى أرغم «١٤١٩م»، ٨٢٢ه عام ويف
صغريًا جرًسا يعلقوا أن أيًضا إليهم وطلب طوًال، أذرع سبعة تتجاوز ال بحيث عمائمهم
السنة، نفس ويف صفراء، فساتني بارتداء نساءهم وأمرت الحمام، دخولهم عند عنقهم يف
نقاش وبعد بأزيائهم، الخاصة الجديدة بالقوانني مباالتهم عدم النصارى عىل أخذ
النرصاني الوزير أرسار كاتم السجن يف أُلقي وقد الدواوين، من طردهم تقرر طويل
بأعىل يصيح محتسب يتبعه القاهرة شوارع به وطيف بالسياط ُجلد ثم الفضائل، أبو
يجرؤ فلم السلطان.»، دواوين يف وظيفة يشتغلون الذين النصارى نعامل «هكذا صوته:

رسمية.23 وظيفة أية شغل عىل ذلك بعد النصارى من أحد
فقد خارجها يف أما القاهرة، مدينة يف البغال ركوب من منعوا فيما النصارى ومنع
اإلسالم اعتناق إىل بعضهم اضطر مما النساء، طريقة عىل ولكن بركوبها لهم رصح
امتطوا وقد واإلكرام، اإلجالل نعيم إىل الذلة جحيم من فانتقلوا اإلذالل، هذا من هربًا
يعملون وهم برؤيتهم وينعمون شزًرا املسلمني إىل ينظرون وأخذوا البغال، بدل الجياد

عندهم.24 والتشفع لهم بالخضوع رضائهم كسب عىل
واإلهانة والخزي الذل من واليهود النصارى عىل «حصل «١٤٤٢م» ٨٤٦ه عام ويف
كنيستهم، يف ا رسٍّ امللكيون بها قام التي الرتميمات بسبب الوصف.»25 يفوق ما والتغريم
اإلسالم مشايخ من وغريهم األربعة بالقضاة بحرضته مجلس بعقد السلطان ورسم
اليعاقبة، النصارى بطريرك مؤنس وأحرضهم وغريهم، املبارشين من الدولة وأركان
وفرج الربائيني، اليهود طائفة من اللطيف، وعبد امللكيني، النصارى بطريرك وفليوثاؤس
عن وسئلوا السامرة اليهود طائفة كبري وإبراهيم، القرائيني، اليهود مشايخ أحد هللا،
أن إىل يؤمرون فيما املجلس يف الكالم ودار يعرفوه، فلم أسالفهم، عىل املكتتب العهد
بن عمر املؤمنني أمري عن املنقول وفق عىل عليهم العهد تجديد السعيدة اآلراء اقتضت

الخطاب.
السلطات إىل أنقاضها وأُرسلت كنائس بضع ُهدمت و٨٥٠ه، ٨٤٩ سنتي ويف
رضر. بها يلحق لم واحدة كنيسة ٨٥٢ه عام يف يبَق لم أنه السخاوي ويذكر املختصة،
حد أي إىل لنا تظهر وهي العرص، هذا يف وقعت التي البارزة األحداث ذكرنا لقد
البالد، يف القبطي النفوذ ضعف عىل املسلمون عمل وكيف القبطية، األمة انحالل وصل
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البيض ذات الدجاجة عىل أبقوا إنهم إذ السالطني؛ حرج شدة نشاهد أخرى، جهة ومن
خدمات عن يستغنوا ولم ا» جدٍّ ضعيًفا الدجاجة هذه إنتاج كان الحقيقة «ويف الذهبي
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البكواتاملامليك القبطييفخدمة

الفرنسية الحملة قبيل حالته

طومان قوات عىل تغلب أن بعد (١٥١٧م) ٩٢٣ه عام مرص األول سليم السلطان دخل
يف األقباط يذكر لم ولكنه ومفصًال، شائًقا وصًفا الفتح هذا إياس ابن ويصف باي،
انتقاهم الذين الصناع، بعض انتقال عن حديثه مجرى يف واحدة مرة إال املناسبة هذه
اليهود طائفة من جماعة أخذ الفاتح إن إياس: ابن ويقول اآلستانة، إىل للسفر السلطان

اإلسكندري.1 امللكيني شيخ بينهم ومن أسماءهم، لنا ويذكر والنصارى والسامرية
يف العدالة أن عىل يربهن حادثًا نفسه املصدر لنا يروي سنوات أربع ميض وبعد
سليم السلطان انترص ملا أنه ذلك العثماني، الحكم تحت العادي سريها تفقد لم مرص
متوالية، أيام سبعة القاهرة يف الزينة معالم أقيمت بذلك، البشائر ووردت اإلفرنج عىل
الزينة، عىل ليتفرجوا النصارى من مبارشين ثالثة برش القايض بيت إىل «أتى أن وحدث
القايض فأرسل الحد، عن خرجوا حتى باملعايص وتجاهروا فاحًشا سكًرا هناك فسكروا
عليهم وأغلظ بنفسه فجاء الحال، منهم وتزايد كالًما له سمعوا فما ذلك عن ينهاهم برش
فأرسل قيل، ما عىل اإلسالم دين وسبوا له السب يف وأفحشوا فسبوه وسبهم القول يف
القضاة قضاة وحرض الصالحية املدرسة إىل بهم وتوجه عليهم قبض من برش القايض
الدين محي املالكي قايض حرض فلما الصالة، قبل الجمعة يوم اليوم ذلك وكان األربعة،
فتوقف الحنفي، برش القايض حق يف النصارى من وقع بما البينة عنده قامت الدمريي،
كانوا فإنهم والتعذير، الحد عليهم «يجب قال: ثم النصارى، قتل يف املالكي القايض
القضاة عىل كرب … بذلك برش القايض سمع فلما القضاة، بقية قال وكذلك سكارى.»
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من الكثري الجم الصالحية باملدرسة واجتمع املالكي القضاة قايض عىل القول يف وأغلظ
عىل قبض االنكشارية بعض إن ثم … اليوم ذلك يف القضاة يرجموا بأن وا فهمُّ العوام،
قطًعا باألطبار قطعوهم بهم، خرجوا فلما الصالحية املدرسة من وأخرجهم النصارى
الصالحية املدرسة بباب العوام من األعظم السواد اجتمع النصارى قطعت فلما … قطًعا
الدكاكني عىل تقع التي السقائف وأخذوا النار، فيها وأطلقوا النصارى رمم وأخذوا

كالرماد.».2 وصاروا فاحرتقوا بالنار، وأشعلوها عليهم ووضعوها
أن عىل يربهن «١٥٢١م» ٩٢٨ه عام وقع مماثًال حادثًا إياس ابن إلينا وينقل
أن الرضورة دعت ما إذا يمكنهم عظم، بنفوذ يتمتعون وقتئذ يزالوا لم األقباط املبارشين
يف يسكرون كانوا النصارى من جماعة «أن حدث فقد دينهم، أبناء مصالح عن يدافعوا
بالسكر، والتجاهر الضجيج منهم تزايد السكر، عليهم قوي فلما املقس، جامع عند بيت
فأرسل أمرهم، عليه فثقل به، مقيًما عنان بن محمد الشيخ ابن املقس جامع يف وكان
الشيخ من تستحيون «أما لهم: وقال القول يف عليهم فأغلظ ذلك، عن ينهاهم من إليهم
له وشكا األمراء ملك إىل الشيخ فطلع قبيًحا، سبٍّا عنان ابن الشيخ فسبُّوا عنان؟» ابن
منهم، واحد عىل وقبضوا فهربوا النصارى، عىل بالقبض األمراء ملك فأمر النصارى، من
فألبسوه الحرق من خوًفا أسلم الجد، عني النرصانى رأى فلما بحرقه، األمراء ملك فرسم
يونس عند واختفوا أنفسهم عىل النصارى بقية خاف ذلك جرى فلما بيضاء، عمامة
وصار الدواوين عىل متحدثًا «جعله بك خاير إن إياس ابن عنه يقول الذي النرصاني.»،3

له.».4 ويخضعون خدمته يف يقفون املسلمون
اليعاقبة محاولة شك بدون هو العثماني، العرص يف البارز التاريخي الحادث أن غري

الكاثوليكي. املذهب اعتناق
بعالج ظاهريٍّا اهتمامها عدم العربي، الفتح منذ الكاثوليكية، الكنيسة أظهرت
ينقطع لم الواقع يف أنها إال املهمة بهذه القيام عن لعجزها عنها األقباط انشقاق

مرص. يف اليعاقبة بمصري اهتمامها
كريلس البطريرك عهد يف والكاثوليك اليعاقبة األقباط ملصالحة محاولة قامت وقد

بالفشل. باءت ولكنها األيوبي، العرص خالل يف أي: الثالث؛
أخرى مرة والالتني البيزنطيون اتحد حيث «فلورنسا» مجمع يف ،١٤٣٩ عام ويف

املجتمع.5 هذا يف ممثلة تكون أن املرصية الكنيسة أرادت انشقاقهم، بعد
قبطيان قسيسان روما قدم ١٥٦٠م، عام يف أي: الزمن؛ من قرن ميض وبعد
حظرية إىل العودة يف بأرسه القبطي والشعب رؤسائها برغبة تشهد عريضة يحمالن
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إىل الرابع بيوس البابا فأجاب املسيح، نائب البابا لسلطة والخضوع الكاثوليكية الكنيسة
اليانو» باتيست و«جان رودريكس» دي «كريستوفر يسوعيني قسيسني وأمر الطلب هذا
اليسوعيان فسافر نياته، من والتأكد القبطي البطريرك إىل والتحدث مرص إىل بالسفر
جربائيل البطريرك عينهما القبطية الطائفة من عضوين وبني بينهما محادثات وجرت
اعرتف إذ إليه؛ الوصول يف يرجوان كان ما إىل يصال لم ولكنهما املهمة، بهذه للقيام
اآلباء» «أب بقلب إليه املرسل الكتاب يف البابا ا حقٍّ لقبوا األقباط بأن القبطيان محدثاهما
اإلكرام، إال منها يُقصد لم األلقاب هذه أن إال الكنائس» جميع و«رئيس الرعاة» و«راعي
تقدم ما إىل أضافا ثم األسلوب، بهذا األصدقاء إىل الخطابات تحرر أن العادة جرت وقد
عدة ويتعني كالسيدونيا مجمع منذ وذلك كنيسته عىل التامة السلطة له بطريرك كل أن

بعًضا.6 بعضهم عن مستقلني بطاركة
اليعاقبة عاود ١٥٨٢م، عام يف أي: املحاولة؛ هذه عىل سنة عرشين ميض وبعد
«وكان مرص إىل اليانو باتيست جان األب إيفاد وطلبوا الرسويل، الكريس لدى مسعاهم
إيمانهم عىل امللموس الربهان وليعطوه نياتهم صادق من بنفسه ليتحقق سوريا» يف آنئذ

وخضوعهم.
بحضور القبطية بالطائفة اجتمع حيث القاهرة إىل بالسفر اليانو األب البابا وأمر
مات أنه الكاثوليك ويدعي فجأة، تُويف البطريرك أن إال االتفاق، يتم وكاد البطريرك
عىل القبض وأُلقي البطريرك، وفاة بعد انفض املجلس فإن حال، أي وعىل مسموًما،
آالف خمسة قدرها فدية دفع إىل البابا واضطر أجنبيٍّا، جاسوًسا باعتباره البابا مندوب

بالده. إىل العودة من وتمكينه ممثله رساح إلطالق دينار
جربائيل البطريرك أوفد إذ ١٥٩٧م؛ عام أخرى مرة املسألة هذه يف النظر وأعيد
إيمانًا يؤمن أنه اإلقرار هذا يف وذكر توقيعه، وعليه باإليمان إقراًرا يحمالن مبعوثني الثامن
الذين من أحًدا بأن ويعرتف القسطنطينية، مجمع وبقانون نيڨيا مجمع بقوانني ثابتًا
لم الترصيح هذا أن غري األبدية، الحياة ينال أن يستطيع لن الكاثوليكية الكنيسة خارج
يحصل أن البابا استطاعة يف يكن ولم كالسيدونيا، مجمع يف اتُخذت التي القرارات يذكر

املسألة. هذه عن السكوت فقرر واحدة، دفعة يشء كل عىل
اآلتية: التعليمات البطريرك لهما أرسل روما، يف القبطيان املندوبان كان وبينما
الذين لبنان جبل كتاب تراجمني من إال «كذا» املرتاجمني من يخدمكم أحًدا تدعوا «ال
أيادي لنا تقبلوا إنكم ثم وأصحابنا، بلساننا وعارفني أقاربنا من فإنهم املارونيون هم
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برتتيب سنة كل يف ويتصدق علينا ينعم بأن وإحسانه تفضالته من وتسألوا البابا السيد
والفقراء وأديرتنا كنائسنا تحتاجه وما والشدة، الضيق غاية يف فإننا «عطية» جامكية
وأنتم … وغريهم الجوايل لسبب والحديد بالسجون والذين واأليتام واألرامل واملساكني
السيد فإن ذلك، عن البابا السيد تعرفوا عملكم ومن مني أكثر ذلك تعرفوا أوالدي يا
أبونا، هو ما وحيث أيًضا، نحن وأبونا وأبوهم املسيحيني سائر عىل السلطة أعطاه املسيح

فيه.». نحن الذي ضيقنا يف فيساعدنا
املساعدات.7 بعض مشكوًرا البابا أرسل وقد

املالية للمسألة كان األقباط إليه يهدف كان ما بعض عن الوثيقة هذه لنا وتكشف
الناهضة أوروبا تتدخل أن أيًضا يؤملون األقباط كان وربما الدينية، باملسائل وثيقة عالقة
ليست ولكن الكاثوليك، صفوف إىل انضموا إذا امللكيني ملصلحة تدخلت كما ملصلحتهم،

النظرية. هذه نؤيد أن لنا تسمح معروفة وثيقة أية هناك
قد االتحاد هذا أن «رينودو» ويدعي قرن، ونصف قرنًا روما مع االتحاد دام وقد

األتراك.8 الباشوات تأييد اكتساب إىل حاجة يف كانت القبطية الكنيسة ألن زال؛
القرنني يف األقباط تاريخ يف يحدث لم أنه نالحظ الحادث، هذا جانبًا تركنا وإذا
عفًوا تُفرض كانت التي الغرامات عدا ما النظر، يسرتعي ما عرش والثامن عرش السابع

عليهم. ما الرضائب دافعوا يسدد أن إىل تغلق كانت التي والكنائس األقباط عىل
الفوىض عادت ثم بك، عيل عهد يف والعظمة الداخيل بالهدوء مرص شعرت وقد
مرص إىل قدم ملا أنه ذلك لالضطهاد، مبارشة غري بطريقة األقباط وتعرض ثانية إليها
أبى مرص، عىل العايل الباب سيادة ليؤكد باشا حسن القبطان «١٧٨٥م» ١٢٠٠ه عام
ضد تعسفية إجراءات بعدة فقام بالنقود، الخاصة جعبته يمأل أن قبل البالد يغادر أن
الدواب يركبوا بأال النصارى طائفة عىل «نودي الجربتي: قال ملأربه، تحقيًقا النصارى
ذلك من يشء عنده كان ومن والعبيد، الجواري يشرتوا وأال املسلمني يستخدموا وأال
باشا حسن وأرسل والزنوط، الزنار شد من األصيل زيهم يلزموا وأن أعتقه، أو باعه
الديور عىل الجوهري إبراهيم املعلم أوقفه ما جميع عن بالكشف وأمره القايض، إىل
واملصالح، الدراهم استجالب كله ذلك من واملقصود أمالك، ورزق أطيان من والكنائس
وسببه باإليذاء لهم التعرض وعدم باألمان النصارى طائفة عىل نودي التايل» اليوم و«يف

عليهم.». والصغار العامة تسلط
األنبياء أسماء عىل التي أسماءهم يغريوا بأن واليهود النصارى عىل «نودي ذلك وبعد
الجواري من عندهم ما جميع يحرضوا وأن وإسحاق، ويوسف وعييس وموىس كإبراهيم
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ذلك عىل فصالحوا وأماكنهم، دورهم يف ذلك عىل التفتيش وقع يفعلوا، لم وإن والعبيد،
ويقبضوا والعبيد الجواري من عندهم ما يبيعوا أن يف لهم وأذنوا العفو فحصل بمال،
وأودعوه بعضه وباعوا عندهم ما فأخرجوا املسلمني، يستخدمون وال ألنفسهم أثمانها

املسلمني.». من معارفهم عند
ساعة والعبيد الجواري من عندهم ما بإحضار النصارى عىل نودي يومني وبعد
شيئًا فكان فيها، ما إلحضار النصارى بيوت عىل وهجمت العساكر نزلت ثم تاريخه،
العسكر غالبهم واشرتى وباعوهم املزاد إىل فأخرجوهم القبطان، إىل وأحرضوهم كثريًا،
بصحبة خرجوا الذين النصارى بيوت عىل وقرر باملرابحة، الناس عىل يبيعونهم وصاروا
أيًضا وأمر ريال، ألف وسبعون خمسة متفرقها مجموع دراهم مبلغ املرصيني األمراء
يف ذلك جميع يُكتب وأن ملكهم يف هو وما ودورهم النصارى جميع بيوت بإحصاء
يف جار هو ما عىل السجل يف يكشف وأن العام، يف مثلها أجرة عليها ويقرر قوائم،
الرضر لفقرائهم فحصل أفرادهم، عىل فوزعوها كيس، خمسمائة أيًضا قرر ثم أمالكهم،
الجزية عن خارج وذلك كالدون، العال جزية، ديناًرا شخص كل عىل أيًضا وقرر الزائد،

املقررة. الديوانية
صندوًقا منه واستخلص النصارى رهبان من راهب عىل أيًضا باشا قبطان «وقبض
باألموال، وطالبه ورضبه وحبسه واصف املعلم عىل القبطان وقبض النصارى، ودائع من
نسخ وعنده واملصاريف اإليراد ويعرف املشهورين، املبارشين الكتاب أحد هذا وواصف
ذلك من يشء ذهنه عن يخفى وال والجزئيات، الكليات ويحفظ الروزنامه دفاتر من
أغا حسن بيت من الجوهري إبراهيم املعلم نساء بعض عىل وقبض الرتكي، ويعرف
ذهب وأواني أمتعة منها أخرجوا خبايا عىل فأقرت سابًقا، احتساب أمني بك، عيل كتخدا

وغريها.».9 ورسوًجا وفضة
تعرض السلطة، بك وإسماعيل بك عبدي البكوين واقتسام باشا القبطان سفر وبعد
بك وإسماعيل باشا عبدي «حرض أن الجربتي ويروي أخرى، مرة لالضطهاد األقباط
التفت الجلوس، بهم استقر فلما النبوي، املولد بسبب باستدعاء البكري الشيخ بيت إىل
بهدمها فأمر النصارى، بيوت إنها له: فقيل عنها وسأل النصارى حارة جهة إىل الباشا
ألف وثالثني خمسة عىل وتمت املصالحة يف فسعوا الحمري، ركوب من عليهم وباملناداة

الكتبة.».10 عىل وباقيها ألف عرش سبعة الشوام عىل منها ريال،
«فلرييو» األب إىل الكتابة من اليسوعي «برنا» األب يتواَن لم كله، هذا من وبالرغم
فيه تقام الذي اإلسالمية، اإلمرباطورية يف الوحيد البلد هي «مرص يقول: ١٧١١م عام
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من كبريًا عدًدا فإن السبب ولهذا آخر، بلد أي من أكثر بحرية املسيحي الدين شعائر
يف األقباط حالة يف النظر إعادة إذًا بنا فيجدر إليها.» يلجئون األخرى البالد نصارى

الفرنسية. الحملة قدوم قبيل مرص

الفرنسية الحملة قبيل األقباط (1)

استعداد كان فما مرص، يف شأن ذات تطورات حدوث عرش التاسع القرن شأن من كان
املعنوية؟ حالتهم وما العدد؟ حيث من أهميتهم كانت وما التطورات؟ هذه لتلقي األقباط
مذكرات أو الرحالة روايات عىل االطالع بعد األسئلة هذه عىل جزئيٍّا نجيب أن يمكننا

اآلن. حتى نُرشت التي القناصل
اضمحل قد نفوذهم وكان األجانب، نفوس يف سيئًا أثًرا عامة بصفة األقباط ترك
يحرتفون كانوا حيث واإلسكندرية؛ القاهرة يف إال أثر لهم يكن ولم نقص، وعددهم
أسوان، اتجاه يف جنوبها وإىل أسيوط مدينة حول الصعيد ويف والحسابات، الصناعة
يعيشون األقباط فكان عنًفا، أقل الشعور كان العاصمة عن البعيدة املناطق هذه ففي

نسبي.11 أمن يف
قبطي ألف وخمسني مائة سوى عرش، التاسع القرن مطلع يف مرص، يف يكن ولم
وتذكر قبطي، آالف عرشة وحدها القاهرة يقطن وكان السكان، من ماليني ثالثة عىل
الفتح عند للبطريرك رسًما يدفعون كانوا شخص ألف ستمائة أن مسيحية إحصائية
كان عندما شخص ألف عرش وخمسة آالف عرشة إىل نقص العدد هذا وأن اإلسالمي،
«نيبوهر» الرحالة يذكر أخرى، جهة ومن ١٦٧١م12 عام مرص زيارة يف «فانسليب» األب
القبيل، الوجه يف معظمهم مطرانًا عرش اثنا إال مرص يف يوجد يكن لم أنه ١٧٦٠ عام

سبعني.13 اإلسالمي الفتح عند عددهم كان بينما
دير مثل أديرة خمسة أو أربعة بني موزعون وهم ا، جدٍّ صغريًا الرهبان عدد وكان
وكان لها، يرثى حالة يف كلها وهي … أنطونيوس القديس ودير مكاريوس القديس
برغبتهم اهتمامهم من أكثر املادية بحاجاتهم يهتمون — متزوجون وكلهم — القساوسة
من بطريرك انتخاب معه يصعب كان حد إىل الجهل بهم استبد لقد الدينية، وبواجباتهم
شيئًا منهم، الرهبان عىل بخاصة عليهم ننكر أن نستطيع ال ذلك مع ولكننا بينهم،14
ومالحظة الصلوات تالوة مجرد إال هو ما الدين أن يعتقدون كانوا أنهم غري التقوى، من

املتعددة. الصوم أيام
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ذلك يف فعذرهم متمدينني»15 وغري جهالء «قوًما األقباط يعتربون األجانب كان وإذا
املؤرخون أما باالحتقار، يوحي كان والفقر بالتواضع اتصف الذي النصارى مظهر أن
تسبب ما مع عنها لهم غنى ال التي األقلية هذه املماليك عرص يف تجاهلوا فقد املسلمون،

إليه. وصلت التي الضعف حالة من الرغم عىل مضايقات من لهم
«فانسليب» ويكتب ولإلهانات، لالضطهادات عرضة مباًرشا إال القبطي يعد ولم
لم ألنه ذلك القبطية؛ كاألمة لالضطهاد معرضة بمرص طائفة توجد ال أنه «نقرر قائًال:
خوفهم موضع أو لعلمه، األتراك احرتام موضع يكون أن يستطيع من بينهم من يعد
كانوا وقد اليهود، من منزلة وأقل العالم حسالة يعتربونهم األتراك فكان لسطوته،
حني منازلهم وأبواب كنائسهم لهم ويغلقون ذلك، لهم يحلو ما عند معاملتهم يسيئون
املال.»16 بعض منهم يغتصبوا لكي العدل عن وأبعدها األسباب وألتفه األمر لهم يروق
قد األقباط إىل إسنادها إىل يضطرون املماليك كان التي اإلدارية الوظائف أن إال
وإعادة أسيادهم عليهم ينزله كان الذي الظلم، من االنتقام فرصة األقباط لهؤالء أعطت
عىل حدث األقباط أصاب الذي االضمحالل أن ذلك إىل أضف برسعة، ثروتهم جمع
يتضح هنا ومن والبيزنطيني، الرومانيني عهد يف أي: العرب؛ دخول قبل بدأ فقد دفعات،
حياة ألنفسهم وارتضوا بعيد أمد منذ الحياة من اللون هذا عىل اعتادوا األقباط أن لنا
أن لألمة يمكن ال التي املفكرة الطبقة أنهم العتقادهم شكوى أية يُبدوا فلم متواضعة،
يف اإلدارة سري حسن تضمن أن أرادت إذا األعمال يف وخربتها معارفها عن تستغني
حكم تحت األقباط من حال بأحسن أنفسهم املسلمون يكن لم حال، أي وعىل البالد،

املماليك. البكوات
«إال الهجرة يف أبًدا يفكروا لم أنهم الواقع، باألمر األقباط تسليم عىل برهان وأحسن
وكتب شديًدا، تعلًقا ببالدهم متعلقني كانوا بل قالوون»، بن ومحمد الحاكم عرص يف
أمًرا تلقيت ،١٦٩٩ سنة سبتمرب شهر «يف الصدد: هذا يف ماييه» «دي الفرنيس القنصل
عىل هناك وتربيتهم فرنسا إىل إلرسالهم األقباط أوالد من ثالثة باختيار فرنسا ملك من
إقناع عبثًا القساوسة وحاول الرشقية، األمم بعض أوالد عليه يربى كان الذي النحو
عدد كان مهما الفقرية األرس مع توفيًقا أكثر يكونوا ولم أوالدهم إلرسال املورسين
والتضحية اإلرساليات مدارس من أوالدهم سحب إىل واألمهات اآلباء بعض وعمد أوالدها،
خوًفا وذلك إليها، حاجتهم شدة من الرغم عىل لهم تُعطى كانت التي املالية باملساعدات
به تعلقهم وشدة لوطنهم إجاللهم عىل يدل مما إرادتهم، رغم أوالدهم ينتزع أن من

171



ومسلمون أقباط

يف وهم لها مثيل ال بالدهم أن األقباط «يعتقد قائًال: الحادث هذا عىل ماييه» «دي ويعلق
الفردوس بأنها األجانب وصفها لبلد حبهم عليهم يعيب أن يستطع ومن حق، عىل ذلك

األريض؟».17
أنهم نالحظ أن يجب األقباط، من عنوة تؤخذ كانت التي املبالغ جانبًا تركنا وإذا
أن نعم األقاليم، يف وخاصة نسبي بهدوء ينعمون كانوا بل منسيني، يعيشون كانوا
النصارى عىل املفروضة القيود عن السخط من بيشء أحيانًا يحدثوننا الرحالة بعض
املسلمني غري عىل محرًما كان الخيل ركوب إن أيًضا: يقولون كما بمالبسهم، يختص فيما
فلم ذلك، عدا فيما أما سواها، دون الكربى املدن يف تطبق كانت القوانني هذه أن إال
يستطيع «ال قائًال: «تيفينو» ويكتب وغريه القبطي بني يميز أن يستطيع اإلنسان يكن
ولكنهم املدن، يف الجياد يمتطوا أن غريهم، أو اإلفرنج من كانوا سواء املسيحيون

أرادوا.».18 إذا األرياف يف ذلك يستطيعون
ذلك مثال أسيادهم لدى الحظوة نالوا قد واملثقفني املتعلمني األقباط أن ننىس وال
وهناك ا، جدٍّ واسعة بسلطة يتمتع كان أرساره، وكاتم بك عيل مبارش رزق، املعلم أن
الجربتي ميزه والذي «١٧٩٧م» ١٢٠٩ه عام تُويف الذي الجوهري إبراهيم املعلم أيًضا
ألن ذلك النظر؛ يلفت مما الحادث وهذا وفياته، ضمن فذكره النصارى، من غريه عن
ما هنا نورد ونحن مرتبته، علت مهما النرصاني بوفاة عادة يهتم يكن لم املسلم املؤرخ
األقباط الكتبة رئيس الجوهري، إبراهيم املعلم الذمي «مات له: رثائه يف الجربتي قاله
والشهرة الصيت وعظم الكلمة ونفاذ العظمة من بمرص الدولة هذه يف وأدرك بمرص،
أيام يف ظهوره وأول نعلم، فيما جنسه أبناء من ملثله يسبق لم ما بمرص املدة طول مع
األمور، جميع قلده بك، إبراهيم وترأس بك عيل مات وملا الكبري، بك عيل كاتب رزق املعلم
اإليراد وجميع واملريي الروزنامه دفاتر حتى والجزئيات، الكليات يف إليه املشار هو فكان
العالم دهاقني من وكان وإشارته، يده تحت من والصيارفة الكتبة وجميع واملنرصف
من به يليق بما إنسان كل ويداري األمور دقائق من يشء ذهنه عن يغرب ال ودهاته،
ويهادي واملحبة القلوب انجذاب يوجب ما ويفعل ويوايس، ويهادي ويحابي املداراة،
غالب إىل يرسل رمضان دخول وعند األمراء، بيت إىل والشموع العظيمة الهدايا ويبعث
أيامه يف وعمرت والكساوي، والسكر واألرز والهدايا الشموع دونهم ومن املظاهر أرباب
املرتبات لها ورتب واألطيان، الجليلة األوقاف عليها وأوقف النصارى، وديور الكنائس
حتى العيني قرص إىل اليوم ذلك يف وخرج ملوته، بك إبراهيم وحزن واألرزاق العظيمة

املقربة.».19 إىل به ذاهبون وهم جنازته شاهد
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الجوهري، حازه الذي بالنفوذ يتمتعوا لم جملتهم يف األقباط املبارشين أن عىل
بل وطنهم، شأن من يعيل بما يهتمون ال «وأصبحوا املال جمع الوحيدة غايتهم وكانت
يعودوا فلم والفنون، العلوم عن بهم وينأى أعمالهم كل يف والبخل الحرص يدفعهم كان

فيها.».20 النبوغ إىل ميل بأي يشعرون

هوامش

اإلسكندري امللكيني شيخ بكلمة إياس ابن ويعني ص١٤٩، ج٣، إياس، ابن (1)
امللكيني. طائفة بطريرك

ص٢٦٨–٦٩. ج٣، إياس، ابن (2)
ص٣١٠–٣١١. ج٣، إياس، ابن (3)

ص٣١٥. ج٣، إياس، ابن (4)
معاهدة إن الحدثني، هذين بني عالقة أية إيجاد نحاول أن دون النظر نلفت (5)
الحبشة طلبت ،١٤٤٢ عام ويف .١٤٢٩ عام األوىل للمرة أُبرمت وأوروبا الحبشة بني

فلورنسا. مجمع يف ممثل لها يكون أن أيًضا
.Dictionnairs de Trevoux يف: مذكور (6)

يف جربائيل، األقباط وبطريرك الثامن أكليماندرس البابا رباط، أنطون األب (7)
.١٩٠٧–١٩١٤ عام املرشق، مجلة

ص٦٠١–٦٠٢. البطاركة، تاريخ (8)
ص١١٥–١٢٠. ج٢، الجربتي، (9)

ص١٥٤. ج٢، الجربتي، (10)
.Lettres edifianis V, p. 226 (11)
.Nouvelle relaion, p. 2989 (12)

يوليو ٢٠ بتاريخ فلوريو لألب يكتب برنا األب وكان ،Voyage an Arabie (13)
أسقًفا». ١٢ أو ١١ من األكلريوس «يتكني ١٧١١

.Thevenot, Relation p. 501 (14)
نفسه. املصدر (15)

.Nouvelle relation, p. 2989 (16)
.Description l’Egypt II, p. 1345 (17)
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.Voyage, P. 508 (18)
ص٢٦٢. ج٢، الجربتي، (19)

.Description l’Egypt II, P. 299 (20)
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العارش الفصل

وموقف بونابرتاإلسالمية سياسة
األقباط الفرنسينيمن

الحروب منذ محاولة أول فهي أسباب، لعدة تهمنا مرص عىل الفرنسية الحملة إن
الفتح منذ مرة أول أيًضا وهي النيل، وادي لغزو مسلمة غري دولة بها قامت الصليبية
بعض يحاول اإلسالم ظهور منذ مرة ألول أنه كما مسيحية، دولة مرص تحكم العربي

مرص. مسلمي مع التعاون أوروبا مسيحيي
إذ واألقباط؛ املسلمني بني العالقات تاريخ يف عظيًما مكانًا الفرتة هذه تحتل لذلك

الفاتح؟ هذا من موقفهما كان فما جديدة، مشكلة أمام العنرصان هذان كان

اإلسالم حامي بونابرت، (1)

وصل املرصي، الساحل إىل الفرنسية القوات نزول قبل أي: ١٧٩٨؛ عام يونيو ٢٨ يف
لم فلما بونابرت أسطول عن البحث يف ا جادٍّ وكان اإلسكندرية، أمام «نلسون» األمريال
رفضوا ولكنهم عليهم، يُشن فجائي هجوم من املرصيني يحذر أن أراد هناك، يجده
اإلسكندرية مياه يغادر أن إليه وطلبوا اإلطالق، عىل باألجنبي ثقتهم لعدم إليه االستماع

الرسعة. وجه عىل
وصلت ما إذا عدائيٍّا، استقباًال تستقبل قد الفرنسية العمارة أن يعلم بونابرت وكان
سوف أنها يعتقد وكان الجديدة، بسياسته الثقة شديد كان ولكنه املرصي، الساحل إىل

املسيحي. والغرب املسلم الرشق بني أجيال منذ القائمة الحواجز تزيل
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بها قام التي للمحاوالت معاودة مرص مماليك نظر يف الفرنسية الحملة وكانت
اإلسالم، عىل القضاء سبيل يف التاسع» و«لويس بريني» دي و«جان و«أموري» «بودوان»

سابقاتها.1 من مدى أوسع األوروبيني القرصان غارات من غارة األقل عىل هي أو
من بطل بل اإلسالمي، حامي أن عىل اإلسكندرية أسوار إىل تقدم فقد بونابرت أما
إننا إيمانكم، ملحاربة إليكم يأتون الذين الهمجية العصور كفار «لسنا فقال: أبطاله
فيها يصبح التي الساعة حلت إذا دينكم نعتنق وسوف القدر، رفيع إيمانكم بأن نعرتف

حقيقيني.».2 مؤمنني الراشدون الفرنسيون
الفرنيس العدوان صد يف القوة عىل األهايل العتماد تُذكر أهمية بونابرت يعلن لم
يصغون سوف أنهم يف كبريًا أمًال يأمل كان ألنه ذلك الحماسية؛ خطبه تصديقهم ولعدم
عليهم عطفه إظهار يف املوعد هذا يحني أن إىل وسًعا يدخر فلم آجًال، أم عاجًال إىلرصخته
مستعمر قط يتقدم «لم قائًال: الصدد هذا يف رو» شارل «فرنسوا ويكتب لهم، وإخالصه
بونابرت، مثل والعطف واالحرتام التسامح بروح مشبع وهو اإلسالمية البالد إىل أوروبي
كل بعيًدا وكان املسيحية، الديانة لصالح التبشري أعمال يف أبًدا يفكر لم وإن خصوًصا
مثل أوروبي مستعمر أي قط يأِت ولم … اإلسالم إىل ييسء ديني اعتبار أي عن البعد
يقدم ولم رصاحة، وأكثر عالنية أكثر بتصاريح يدل ولم الطيب، االستعداد بهذا بونابرت

واملقنعة.».3 املتعددة الرباهني
وذلك مرص، لغزو املتأهبة الفرنسية للقوات ترصيحه بونابرت أعمال باكورة وكانت
يدينون معهم نعيش سوف التي الشعوب «إن يوليو: أول يف أي: الرب؛ إىل نزولها قبل
تنازعوهم فال هللا» رسول ومحمد اله إال إله «ال أن هو به يؤمنون ما وأول باإلسالم،
احرتمتم كما الدين رجال واحرتموا واإليطاليني، اليهود عاملتم كما عاملوهم بل ذلك، يف
التسامح نفس واملساجد القرآن بها أمر التي للمواسم وأظهروا واملطارنة، الحاخامات

واملسيح.». موىس ديانة وإزاء واملعابد األديرة إزاء أظهرتموه الذي
بونابرت اكتفى فقد الديانة، عن الفرنسيني أبعدت قد الفرنسية الثورة كانت وملا
الشعب إىل وجهه الذي ترصيحه أما للمسلمني، احرتامهم يظهروا أن رجاله بتوصية
سوف التي السياسية وعن الحقيقية نواياه فيه كشف إذ وضوًحا؛ أكثر فكان املرصي،
ندائه يف بونابرت قال بينهم. إقامته مدة رائدة السياسة هذه ظلت وقد إزاءهم ينتهجها
إن ألمتكم قولوا البالد، وأعيان والجربجية واألئمة والقضاة املشايخ «أيها للمسلمني:
الكربى رومية يف نزلوا قد أنهم ذلك وإثبات مخلصون، مسلمون أيًضا هم الفرنساوية

176



األقباط من الفرنسيني وموقف اإلسالمية بونابرت سياسة

قصدوا ثم اإلسالم، محاربة عىل النصارى يحث دائًما كان الذي البابا كريس فيها وخربوا
تعاىل هللا أن يزعمون كانوا الذين «الفرسان» الكواللرية منها وطردوا مالطة جزيرة
محبني صاروا األوقات من وقت كل يف الفرنساوية ذلك ومع املسلمني، مقاتلة منهم يطلب

ملكه.». هللا أدام أعدائه وأعداء العثماني، السلطان لحرضة مخلصني
عىل شهر ينقِض فلم به، وعد ما تنفيذ إىل أرسع البالد، الفرنيس القائد احتل وملا
املؤرخ لنا وصفه عظيًما احتفاًال النبوي باملولد باالحتفال أمر حتى اإلسكندرية، نزوله
جميًال، رشقيٍّا زيٍّا يرتدي بونابرت «كان فقال: رائًعا، وصًفا معارصالحملة، ريم» «أميدي
حيث الرئييس؛ املسجد إىل وقواده ضباطه جميع وصحبه بابوجا، وانتعل عمامة، ولبس
األرض، عىل منثورة وسادات عىل بينهم بونابرت فجلس شيخ، املائة حوايل مجتمًعا كان
ويؤر وفاته، إىل مولده منذ النبي حياة تقص تواشيح معهم يتلو وأخذ ذراعيه شبك ثم
بتقواه.».4 أعجبوا الذين الدين رجال أنظار لفت مما رأسه ويحرك جسده أعىل مثلهم

«مارمون» الجنرال إىل كتب فقد هذا، موقفه حول دعاية بأكرب يقوم أن يريد كان وملا
تقوله فيما له وقل املسريى الشيخ طريف من قابل …» يقول: ١٧٩٨ أغسطس ٢٨ بتاريخ
القوم وكبار القضاء برؤساء أجتمع القاهرة يف إني له: قل النبي، بمولد احتفلنا كيف
اإلسالمية الديانة بصفوة اقتناًعا الناس أكثر وإني أيام، عرشة كل مرات أربع أو ثالث

وقداستها.».
الوقت يتأخر أال أرجو …» له: يقول رأًسا املذكور الشيخ إىل كتب نفسه، اليوم ويف
يرتكز ثابت نظام ووضع البالد، يف واملثقفة الحكيمة العنارص جمع فيه أستطيع الذي

سواها.». دون البرش إسعاد تستطيع التي الوحيدة الحقة القرآن مبادئ عىل
التي رأينا يف هي السياسية االعتبارات كانت إن دعواه؟ يف صادًقا بونابرت كان هل
كان وأنه عميًقا، تأثريًا فيه أثر قد الرشق أن نستبعد أال يجب هذا، موقفه عليه أملت
أن من الرغم فعىل العلماء، أما بالعلماء. االجتماع من يمل فلم كبريًا، عطًفا لإلسالم يكن
يرتاحون فكانوا كافًرا، إال نظرهم يف يكن لم وأنه ظنونهم، يثري كان الفرنيس الفاتح
مما الجبارة بعقليته شديًدا إعجابًا يعجبون وكانوا حرضته، يف الدينية املناقشات إلثارة

اإلسالم. لواء رافًعا األيام من يوًما إليهم سينضم بأنه ا رسٍّ يأملون جعلهم
بعزمه حوله ملن يوم ذات يقل ألم نفسه، هو نصبها التي الشباك يف بونابرت وقع
ال بونابرت كان وملا اإلسالمية؟ الديانة اعتناق عىل وربما الرشقية املالبس ارتداء عىل
يف قلق اإلسالم اعتناقه يثري أن املنتظر من يكن فلم هللا، بوجود يعرتف وال دينًا يحرتف
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ثم الفكرة سخفوا قواده ولكن السياسية، مراميه يخدم قد إسالمه أن عن فضًال نفسه
رصيًحا. عليها اعرتضوا

بعد جديٍّا فيه التفكري إىل عاد أنه إال رأيه، تنفيذ مؤقتًا يرجئ بونابرت ذا هو وها
القرآن، يف دروس عدة يتلقى «أنه الشعب عىل أذاع سوريا، من عاد وملا عكا، أمام انهزامه
اإلسالم»، اعتناق ثم كبري مسجد بناء ينوي «أنه ذلك إىل وأضاف ويحبه»، يجيده فأخذ
املسلم عند املتوفرة الرشوط ما ويسألهم ومناقشتهم العلماء مباحثة إىل يعود هو وها
كان وملا بدقة، عليها يجيبوا أن ويريد رصاحة بكل املشكلة أمامهم يطرح فهو الصادق،
سيُحدث وحده اإلسالم اعتناق كان إن نفسه يسائل كان جيشه، رجال شعور يف يشك
مينو هللا عبد الجنرال اعتناق عواقب ولكن السياسية، الناحية من يرجوه الذي االنقالب

ذلك. عىل تشجعه لم اإلسالمية الديانة
آالف بضعة إال العام القائد لدى يبَق ولم قري، أبي يف الفرنيس األسطول غرق لقد
النجدات وصول يف أمل كل وفقد فرنسا، وبني بينه املواصالت خط قطع وملا الجند، من
يف — بعيًدا األمل هذا كان وإن — يأمل أن إال العداء، له يكن شعب وحوله يستطع، لم

باإلسالم. غالبيته تدين الذي الشعب هذا عطف كسب عىل قدرته
عامة؟ والنصارى األقباط عامل كيف ولكن

لينارصاإلسالم؟ باألقباط يضحي بونابرت (2)

الشعب من فريق يقع أن أبى فقد واإلخاء، املساواة بروح متشبًعا بونابرت كان وملا
أن من الرغم «عىل «تيودو»: ويقول الحرة الحياة من يمنع وأن االضطهاد، نري تحت
العقائد حماية يف يتقاعس لم فإنه املسلمني، أمام اإلسالم إىل ميله يظهر أن أراد بونابرت

املختلفة.».5
وبخاصة حرياتها جميع واحدة دفعة األقباط ملنح اهتمامه عدم الحظنا أننا غري
شعائرهم عىل املماليك فرضها التي القيود يلغي أن إليه األقباط طلب وملا … العبادة حرية
الكتاب «استلمت ١٧٩٨م: سنة ديسمرب ٧ مؤرخ بخطاب الجوهري املعلم أجاب الدينية،
من تكون لن التي األمة هذه حماية رسوري دواعي من وأنه القبطية األمة أرسلته الذي
أسمح قد بعيًدا، أراه ال الذي اليشء الظروف، تتيح وعندما االحتقار، موضع فصاعًدا اآلن
إنسان كل يتابع حيث أوروبا؛ يف الحال هو كما عالنية الدينية شعائرها تقيم بأن لها
أثناء يف األقباط فيها قتل التي الُقرى بشدة «سأعاقب ذلك: إىل أضاف ولكنه عقيدته.»،
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لهم أسمح بأني طائفتك أبناء تخرب أن اآلن من تستطيع أنك بينما نشبت، التي الثورات
ويتزيوا رءوسهم عىل العمامات ويضعوا والخيول البغال ويركبوا السالح يحملوا بأن

يشاءون.». بما
بونابرت عهد يف األقباط منه استفاد الذي الوحيد العميل اإلجراء الرسالة هذه وتعد
رجعوا الشوام النصارى «إن الجربتي: ويقول به، وعدهم ما ألغى أن لبث ما الذي
والشيالن البيض العمائم لبس وتركوا والزرق، السود العمائم لبس يف القديمة عاداتهم
باملناداة أيًضا ونبهوا ذلك، من لهم الفرنسيني بمنع وذلك واملشجرات، امللونة الكشمري
يرشبون وال األسواق يف والرشب باألكل يتجاهرون ال البلد نصارى بأن رمضان أول يف
من الرعية بعض «إن اآلتي: الحادث الجربتي يقص ثم ذلك.»6 من يشء وال الدخان
شنيًعا، ا ردٍّ عليه فرد فانتهره، الدخان يرشب وهو النصارى بعض عىل مر الفقهاء
فرفعها الخط حاكم وحرض الناس عليه واجتمع النرصاني، ورضب املتعمم ذلك فنزل
عادتهم من أن فأخربوه ذلك، يف عادتهم عن الحارضين النصارى فسأل قام، قائمَّ إىل
من بمرأى وال األسواق يف يرشبون وال يأكلون ال رمضان شهر استهل إذا أنه القديمة

لسبيله.». املتعمم وترك النرصاني فرضب أبًدا، املسلمني
أي عىل — فإنه االضطهاد، حد إىل به يذهب لم لألقباط بونابرت عداء أن ولو
البهار تجار من بونابرت الجنرال «طلب ترك: نقوال ويقول بهم، رفيًقا يكن لم — حال
وكتبة األقاليم مبارشين ألقباط طائفة من طلب ثم سلفة، فرانسا ألف مائتي اإلسالميني

فرانسا.».7 ألف مائة الشوام التجار طلب ثم سلفة، فرانسا ألف مائتي البالد
استعان أنه نعم أمل، خيبة إىل أمل خيبة من بونابرت عهد يف األقباط صار وكذلك
إذ مرغًما؛ اإلجراء هذا اتخذ ولكنه قبله، من املماليك فعل كما الرضائب، جباية يف بهم
يجب أنه غري البالد يف مكرهون لصوص «إنهم فيقول: شديدة بقسوة عنهم يتكلم كان

سواهم». دون البالد إلدارة العامة األصول يعرفون ألنهم مراعاتهم؛
املبارشين، سائر عىل السلطة وخوله ا عامٍّ مباًرشا الجوهري جرجس املعلم عني لذلك
هذه منذ بونابرت يزل لم ثم ملراقبته، فرنيس موظف معه يكون أن عىل حرص ولكنه
أرسل مرص، الفرنيس القائد ترك وملا الجوهري، من للتخلص فرصة أول يرتقب اللحظة
برصاحة: فيه له يقول ١٧٩٩م عام أغسطس ٢٢ يوم مؤرًخا كتابًا «كليرب» الجنرال إىل
للرضائب جديًدا نظاًما أضع أن الطبيعي، سريها األمور سارت إن مزمًعا، كنت …»

األقباط.». خدمات عن تقريبًا نستغني يجعلنا
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االستعانة يف قط بونابرت يفكر لم جيشه، عدد زيادة إىل حاجته من بالرغم وأخريًا،
تؤلف فلم تجنيدهم، طلب يف زائًدا حماًسا يظهروا لم أنفسهم األقباط أن كما باألقباط،
ظروف ويف «كليرب»، الجنرال عهد يف إال — بعد فيما سنبينه كما — القبطية الفرقة

األقباط. إرادة عن تماًما خارجة
مراقبة الرضائب دخل مراقبة خدماتهم، عن استغنائه وراء من يأمل بونابرت وكان
وكتب املسلمني. ترضية يف خاصة يرغب كان فإنه أخرى جهة ومن جهة، من هذا فعلية،
صفكم، يف النصارى أن من تأكدوا فعلتم، «مهما لهم: يقول مناسبات عدة يف قواده إىل
«كليرب» الجنرال عىل القول هذا وكرر النصارى.» عىل املسلمني تفضيل يف إذًا ترتددوا فال
يطمنئ أن وأراد قري أبي يف العثمانية القوات عىل انترص وملا فرنسا، إىل رحيله قبل
ديانتهم سحقت لقد النصارى أكره أني «نعم، عالنية: رصح نياته، عن والعلماء األعيان
من الرغم وعىل إيمانهم، ونكرت صلبانهم وهشمت قساوستهم، وقتلت هياكلهم وحطمت
جديد من أعتنق أن املعقول من فهل ألملي ويتأملون لفرحي يفرحون أراهم فإني ذلك

العمل؟». هذا من سأجنيها التي الفائدة وما املسيحي؟ الدين

املسلمني موقف (3)

بأقواله حاول بونابرت بأن نجزم أن ذكرناها، التي الثابتة املستندات بفضل لنا أتيح لقد
النصارى، اضطهاد حد إىل إلرضائهم طبًعا يذهب ولم املسلمني، عطف كسب وأعماله

عليهم. عطفه عىل يدل ما لهؤالء يبِد لم ولكنه
بينهم، وجوده بسبب املسلمني، قلوب من البغضاء إزالة يف يوفق لم بونابرت ولكن
يرتقب وأنه كارًها، حكمه يتحمل الشعب أن يشعر فكان املواتية، املظاهر من بالرغم ذلك
الفرنسيني القواد زيارة عن الجربتي تحدث وملا منه، للتخلص له تتاح التي الفرصة
من بيشء يستقبلونهم كانوا األعيان بأن أرصح اإلسالمية، األعياد بمناسبة لألعيان

املصطنع. الرتحيب
بني التعاون مهزلة وراءه يخفي كان الذي الستار األوىل القاهرة ثورة مزقت وقد
وجيزة فرتة منذ بونابرت أظهر حيث األزهر، يف املؤامرة ُدبرت وقد والفرنسيني، املسلمني
املشايخ أحد نزل آخر، ربيع عرشين يف األحد نهار يوم، ذات «ويف اإلسالم عىل عطفه مزيد
عليه باهلل موحد مؤمن كل أن املدينة يف ينادي وبدأ األزهر، مشايخ من وكان الصغار،
ينبغي اليوم ألن األزهر»؛ الجامع إىل يتوجه أن عليه ترك: نقوال «يعني األزهر بجامع
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شوارع يف يطوفون كانوا بينما غرة عىل الفرنسيون أخذ وقد الكفار.»8 يف نغاري أن لنا
كانوا سواء الفرنسيني مع تعاونوا الذين جميع الغوغاء قتل وقد أسلحة، بدون العاصمة

نصارى. أم مسلمني
النصارى بعض أراد وملا أحد، يصدقه لم الثوار، عىل يعطف أن بونابرت قرر وملا
بمثل التقدم املسلمون رفض أرضار، من وبمساكنهم بهم لحق عما بتعويض املطالبة
تاريخ يف ذلك ورد كما شكواهم، إىل يستمع لن أحًدا أن الراسخ العتقادهم الطلب هذا
«أظهروا قري أبي قلعة احتلت العثمانية القوات أن أسابيع، بعد الناس علم وملا الجربتي
وعاد العثمانيني عىل انترص بونابرت الجنرال ولكن النصارى.»9 بلعن وتجاهروا البرش
له ليقدموا داره إىل يتوجهوا أن الديوان وأعضاء والعلماء األعيان فاضطر القاهرة، إىل
وخيبة حزنهم أخرى مرة بونابرت والحظ السعيدة، عودته بمناسبة التهاني فروض
التي السياسة فنهج إزاءهم، سياسته تعديل أو منهم االنتقام يحاول لم ولكنه أملهم،
«أيها فقال: موقفهم، عىل هادئة بلهجة المهم أنه غري القاهرة، ثورة غداة عليها سار
حتى إزاءكم موقفي تقدروا لم إنكم النتصاري، حزنكم من أتعجب إني واألعيان، العلماء
وأحب النبي أجل وأني هللا إال إله ال بأن مؤمن وأني مسلم أنني لكم كررت أني مع اآلن،

املسلمني.».
كان وإذا املظهر، يف إال طيبة تكن لم املحتل مع العالقات أن ذلك من ويتضح
إقناعهم يف بفشله شعر أنه إال املسلمني، نحو صداقته إظهار يف استمر قد بونابرت
كافر كرجل إليه ينظر الشعب كان إذ النظام؛ إلقرار منها بد ال القوة وبأن نياته، بحسن
غري املسلمني حساب عىل النصارى يشجع كان بمرص قيامه وأن الكفار من جيًشا يقود
هذا إرصاره وكان نحوه، الشعب عداء إزالة عىل قدرته يف لحظة، آخر حتى أمل، أنه
وملا السياسة، هذه من غيظهم يكظمون كانوا قواده أن سيما وال اإلعجاب، كل يستحق
للجنرال ويأذن النصارى محاباة يف القائد هذا يرتدد لم «كليرب»، الجنرال إىل الحكم آل

القبطية». «الفرقة تكوين يعقوب املعلم
الوطنيني، املؤرخني بعض انتقدها التي الفرقة هذه عن الكالم نتناول أن وقبل
األقباط سياسة نبسط أن بنا يجدر الصحة، من لها أساس ال التهامات موضع وكانت

الفرنسيني. إزاء
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األقباط موقف (4)

الجيوش بوجود تأثر وأذلوه املماليك استعبده الذي القبطي أن يعتقد املسلم املرصي كان
وصلت ملا لذلك إليهم لالنضمام استعداده أظهر وأنه املرصية، األرايض يف املسيحية
السلطات، شك موضع واألقباط الفرنسيون ظل اإلسكندرية، مياه إىل الفرنسية العمارة
الفرنسيني القائمني بعض إىل السلطات طلبت السوء، أعمال إىل ذلك جراء من وتعرضوا
قطع قرر بك مراد إن ويقال: القلعة، إىل اآلخر البعض أرسلت بينما مساكنهم يغادروا أال
«كارلوروستي»، مشورة عىل بناء انتصاره بعد ما إىل خطته تنفيذ أرجأ أنه إال رءوسهم،
من وأنقذهم لهم توسط الباشا ولكن املصري، نفس ينتظرون األقباط وكان النمسا، قنصل
بك، إبراهيم البلد وشيخ الوزير «قال الشأن: هذا يف ترك نقوال ويكتب املحتوم. مصريهم
النرص صاحب السلطان موالنا رعية هؤالء ألن والرأي؛ العزم هذا يف نسلم أننا ممكن غري
سليم النصارى» إىل «أي: إليهم يرسلون يوم كل البلد وشيخ الوزير وكان والشأن، والعز
وأموالهم، أرواحهم عىل محالتهم يف يطمئنهم حاًال االنكشارية، آغات مستحفظان أغا،

لهم.».10 املعارضة وعدم الرعايا حفظ عىل البلد كل يف املناداة ويطلق
اإلفرنج محالت يف يفتشون األمراء «صار قوله: ذلك إىل يضيف الجربتي أن عىل
والكنائس واألروام واألقباط الشوام النصارى بيوت يفتشون وكذلك وغريها، األسلحة عىل
الحكام فيمنعهم واليهود، النصارى يقتلوا أن إال ترىض ال والعامة األسلحة، عىل واألديرة

الفتنة.».11 وقت العامة لقتلتهم املنع، ذلك ولوال عنهم
يكون أن املحتمل ومن ال. االنتقامية؟ الروح هذه يربر ما األقباط موقف يف كان هل
موقفهم ولكن مصريهم، من يلطف ما دينهم أبناء الفرنسيني قدوم يف وجدوا قد األقباط
لنا تسمح ال الفرنسية، الحملة عن عليها عثرنا التي والوثائق مىض فيما األوروبيني من

الغزاة. مساعدة حاولوا األقباط بأن الجزم من
يف كان هل ولكن الخطر؟ وقت السلبي موقفهم عليهم نأخذ أن نستطيع هل

سالحهم؟ من السلطات جردتهم أن بعد ما بعمل يقوموا أن استطاعتهم
قرار، أي اتخاذ يستطيعوا أن من أضعف كانوا النصارى بأن االعتقاد إىل نميل إننا
مواطنيهم مع متضامنني أنفسهم يعتربون القتال أثناء يف وكانوا األغلبية، ألوامر فرضخوا

املسلمني.
وعندما األقباط سلوك عىل يؤثرا لم املماليك، وفرار الفرنسيني انتصار أن عىل
مدينة املنترصة الفرنسية الجيوش دخول الحملة رجال أحد «ريشاردو» الضباط وصف
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ما يحدث لم القديمة ملرص الحديثة العاصمة إىل ظافرة «دخولها بأن اعرتف القاهرة،
يشاهد فلم الطرقات، إىل الجماهري يخرج ولم املدينة سكان بها يهتم ولم النظر، يلفت
اهتمام أي الجمهور يبِد لم وباالختصار األطفال، من حتى وال الرجال من جماعات فيها

الحادث.».12 لهذا
قدم الذي الجوهري جرجس املعلم طلب يف أرسل من أول بونابرت أن واملالحظة
ليقدموا الفرصة هذه األقباط ينتهز أن الطبيعي ومن األقباط، أعيان الفرنيس الجنرال إىل
يف قدمه ورسخت املماليك أنقاض عىل جلس الذي للرجل والخضوع الطاعة فروض
بالوريدات املزدانة املذهبة، األكمام ذات الكساوى يرتدون الوفد أعضاء وكان البالد،

والئهم.13 خالص عن لبونابرت وأعربوا الكشمري العمائم رءوسهم وعىل الذهبية،
رصاحة النصارى اتهام إىل الجربتي دعا مما هذا األقباط لعمل املسلمون وقلق
يدخلن كن اللواتي واليونانيات السوريات بالنساء يشهر وأخذ الفرنسيني، مع بالتعاون
التي الرضائب دفع عىل وحملهن املماليك البكوات نساء قلوب يف الرعب إللقاء الحريم
الرضائب بجباية يقومون الذين األقباط املبارشين عىل يحمل ثم الفرنسيون، فرضها
األقباط إن الجربتي: أخريًا وقال السوط، باستعمال أي: املوظفني»؛ كبار طريقة «عىل
ويحملون الخيل يركبون ألنهم يحتملون؛ ال أصبحوا واليهود واليونانيني والسوريني

السالح.
يفوزوا لم وأنهم بالقسوة، األقباط يعامل بونابرت كان كيف قلنا أن سبق ولكن
القاهرة سكان ثار أن وبعد الحكم، «كليرب» الجنرال توىل أن بعد إال استثنائية بمعاملة
القائد مقتل بعد االستثنائية اإلجراءات ألغيت أن لبث ما الفرنسيني عىل أخرى مرة

الجديد.
أثقل ولكنه إياه، منحهم من مانًعا «كليرب» يَر لم األمان، القاهرة ثوار طلب وملا
خطبة فيهم وألقى واألعيان العلماء طلب يف أرسل ثم ذلك، بعد بالرضائب البالد كاهل
بفرض وأخربهم الجاحدين، األرشار بالرجال ووصفهم والوعيد التهديد بعبارات مألها

الذميني.14 النصارى عدا ما السكان، جميع عىل استثنائية رضيبة
عمًال يعترب كان القاسية، «كليرب» روح مع تماًما يتفق الذي اإلجراء هذا أن إال
إن ثم بدينه، يدين الذي والقبطي الفرنيس، عدو املسلم بني فرًقا أوجد إذ سيايس؛ غري
«كليرب» انتصار بعد اعتقدوا القاهرة، ثورتي أثناء يف سيئة معاملة عوملوا الذين النصارى
وطد قد الفرنسيني حكم أركان أن الداخلية، الثورة عىل وقضائه شمس عني سهول يف
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فتغطرسوا املحتل حظوة استغلوا وقد منازع، «دون أسياده سيظلون وأنهم األبد، إىل
والنصارى القبط من النصارى «تطاولت الصدد: هذا يف الجربتي وكتب وتعجرفوا،
يبقوا ولم حقدهم وأظهروا أغراضهم منهم ونالوا والرضب، بالسب املسلمني عىل الشوام
بجمع الفرنسيون وأمر … املوحدين وأيام املسلمني ملة بانقضاء ورصحوا مكانًا، للصلح
وهم: املسلمني؛ من أنفار خمسة سوى مطلًقا ركوبها من املسلمني ومنعوا البغال،
حرج ال وخالفهم املرتجمني والنصارى محرم، وابن واألمري والفيومي واملهدي الرشقاوي

عليهم.».15
الجنود قلوب يف االنتقام نار تحرك «كليرب» الجنرال الحلبي سليمان اغتال وملا
يبيدوا أن الفرنسية العساكر نية يف كان إنه ترك: نقوال وقال فجأة، واشتعلت الفرنسيني

ونصارى. مسلمني من القاهرة سكان جميع
املبارش من ريبته أظهر إداريٍّا، رجًال «مينو» كان وملا «كليرب» الجنرال «مينو» وخلف
حرص ال مضايقات تحمل فقد الفرنسيني، من محبوب غري القبطي كان وملا القبطي،
بقسوة يعاقبون الفرنسيون «وكان شديدة لرقابة املبارشون تعرض بينما عداد، وال لها
هؤالء عن لالستغناء الفرصة يرتبصون وكانوا األموال، اختلسوا الذين األقباط املبارشين
األقباط «استيف» اتهم الثورة، من ٩ عام فاندميري شهر ويف املخلصني، غري املوظفني
عىل بالقبض «مينو» فأمر الرضائب، دافعي حساب عىل جنيًها ١.٢٩٣.١٤٣ باختالس

الخسائر.».16 لتعويض جنيه ألف ٧٥٠ وتغريمه طاقية أبي املبارش
بإعادة الخاص ،١٠ عام فاندميري ١٠ املؤرخ األمر من الرابع البند يف أيًضا ونقرأ
ألنهم املسلمني؛ من مكروهة أقلية إال مرص يف هم ما األقباط «أن املرصية: اإلدارة تنظيم
والحرية، العدل لهم نضمن أن علينا يجب إنه عليهم، الحقد هذا إثارة عىل يعملون
لذلك االمتيازات؛ ونمنحهم معهم نتحالف أن الخطر من بل الحكمة من ليس ولكن
يكون أن عىل الديوان جلسات والسورية اليونانية األمتني ورؤساء رؤساؤهم سيحرض

فقط.». استشاريٍّا رأيهم
من األقباط املوظفني بتجريد الخاص بونابرت مرشوع تحقيق عىل «مينو» وعمل
ذلك من واستثنى الجديد، اإلداري النظام يف املبارشين وظائف فعًال ألغى وقد امتيازاتهم،
بصفه الديوان يف يبقى وقد للفرنسيني، وإخالصه كفاءته يف مراء ال «الذي يعقوب املعلم
الذين املشايخ «استيف» الجنرال إىل يقدم أن إليه وطلب العامة، اإليرادات ملدير مستشار
سيعملون الذين األقباط وكذلك املبارش، لقب لهم ويكون الرضائب، بجباية سيقومون

الشيوخ». هؤالء إمرة تحت
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هذا يتخذ جعلته التي األسباب له يبسط يعقوب املعلم الجنرال إىل «مينو» وكتب
فراقبهم األقباط، مواطنيك من كبري عدد يف الثقة قليل أنني تعلم «أنت فقال: القرار
إىل ترمي والتي اتخذتها التي اإلدارية اإلجراءات إىل مرتاحني غري إنهم إذ فائقة؛ بعناية

يحبوه.».17 ال الذي النظام إعادة
يختلسوا كي التخلصمنهم يريدون أنهم الفرنسيني بدورهم اتهموا فقد األقباط، أما
جعلتهم ضدهم املوجهة التعسفية اإلجراءات هذه فإن العموم وعىل العامة، الخزينة مال
مواطنيهم أن يعلمون كانوا أنهم نعم املرصية، األرايض عن الفرنسيني جالء يتمنون
ذلك ومع البالد، عن الفرنسيون رحل ما إذا منهم، االنتقام يحاولون سوف املسلمني
عىل الزمن من مدة املسلمني أيدي عىل العذاب يقاسوا أن وفضلوا الرضرين، أقل اختاروا

األبد. إىل وظائفهم من حرمانهم

القبطية الفرقة وتكوين يعقوب الجنرال (5)

املحتل. مع العسكري األقباط تعاون وهي أال غامضة تزل لم نقطة هناك أن عىل
إنه مناقشة: أية يعقوب املعلم مسألة تحتمل ال الوطنيني الُكتاب بعض نظر يف
األقباط الكتاب يحاول ولم املرصي، الشعب ذل يف وأسهم الفرنسيني مع تعاون خائن
أحدهم وذهب األقباط، سائر موقف وبني يعقوب املعلم موقف بني يفرقوا أن أنفسهم

الوطنيني.18 عيون يف األقباط ذنب كرب ضاعف مما املسألة هذه كتمان حد إىل
إدموندس» «جوزيف القبطان بني جري حديث عىل دوان» «جورج املؤرخ واعتمد
طريقهما يف وهما «بالس» السفينة ظهر عىل «السكاريس» وصديقه يعقوب الجنرال وبني
الرأي هذا أيد وقد مرص،19 استقالل تحقيق إىل يهدف كان يعقوب أن فأكد فرنسا، إىل

بك.20 غربال شفيق املرصي املؤرخ
عدة القبطية «مرص» جريدة يف ليكتب املذكرات هذه عىل موىس سالمة واعتمد
ويف مرص يف صوته رفع من أول اعتربه الذي يعقوب الجنرال أعمال فيها يمجد مقاالت

واستقاللها. البالد بحرية مطالبًا أوروبا
نظريات اآلن حتى بها قيل التي النظريات مختلف أن شخصيٍّا نرى أننا عىل
التي اللحظة منذ فقلبًا قالبًا يكن لم إن وطنه أنكر يعقوب الجنرال إن ونقول: خاطئة،
الجنرال عمل استقبلت القبطية األمة أن أخرى جهة من وسنرى القبطية، الفرقة كون

بفتور. يعقوب
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مرصية جنسية وقتئذ يكن لم إذ خائنًا؛21 كان يعقوب أن يعني ال هذا ولكن
انسحاب عند لهم مساعدته العثمانيون طلب بينما هذا موقفه عىل نلومه وكيف محدودة،

الفرنسيني؟
االحتالل قبل أعماله عن نظرة نلقي أن يجب الرجل، هذا نفسية نفهم أن أردنا فإذا

الفرنيس.
يشغل كان الخيل ركوب يف بمهارته اشتهر وقد البدن، وصحيح زكيٍّا يعقوب كان
قبل انضم، إنه إذ مثلهم؛ مسامًلا يكن لم ولكنه املبارش، وظيفة طائفته أبناء كسائر
التي الكربى املعركة يف بك ومراد بك إبراهيم صفوف إىل طويل، بزمن الفرنسيني وصول
وأغدقا لشجاعته البكوان شكره وقد باشا، القبطان وجيوش املماليك جيوش بني دارت

الجميع. ويعتربه يحرتمه وثريٍّا وجيًها يعقوب أصبح ،١٧٩٨ سنة ويف النعم، عليه
بونابرت إىل األخري هذا كتب «بوسييلج» الجنرال إىل الجوهري جرجس قدمه وملا
يضع وإنه مصالحنا، عىل منه غرية أكثر إنسانًا تجد لن إنك الجوهري: «يقول قائًال:

خيانة.».22 أدنى يعقوب املعلم من بدا إن بقطعها تأمر أن راجيًا يديك بني رأسه
مماليك هزموا الذين الشبان الجند هؤالء بقوة أعجب املقاتل يعقوب أن هنا ونشعر
أن عنه عرف يعقوب إن ثم يكرسون، ال أنهم عنهم ُعرف الذين بك وإبراهيم بك مراد
أما باألمس، رؤساءه هم املماليك وكان الذات، إنكار حد إىل به يذهب لرؤسائه إخالصه

رؤساءه. الفرنسيون فكان اليوم
القائد بهذا شديًدا إعجابًا وأعجب مباًرشا، «ديزيه» الجنرال يعقوب ألحق وقد
بزناره املعلقة بدواته ألقى أن إال منه كان فما الحربية، ومهارته الفائقة لشجاعته الشاب
من أكثر للهالك نفسه وعرض طاحنة، معارك غمار وخاض غمده من سيفه واستل
فشيئًا شيئًا ينىس وأخذ بونابرت، جنود من جنديٍّا نفسه يعترب كان ألنه هذا مرة، مائة

القبطي. املرصي أصله
كان حيث بالقاهرة يعقوب استقر بونابرت، مع فرنسا إىل «ديزيه» سافر وملا
إليها، جذبته حتى به زالت ما البارود رائحة أن غري مفيدة، بمعلومات الفرنسيني يحيط
الفنون يف مهارته عىل مرة من أكثر برهن الثانية، القاهرة ثورة يف الثوار حارصه فلما
من فرقة بتجنيد له السماح «كليرب» إىل يطلب أن يستطيع جعله الذي اليشء الحربية،
لذلك يعقوب وفرح أغا، رتبة ومنحه طلبه إىل «كليرب» أجاب وقد قيادتها، يتوىل األقباط
يبلغ وكان الخاص، جيبه عىل فرقته وتسليح بتجهيز فقام بالجميل، يعرتف أن وأراد
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تظاهر ملا القبطي يعقوب «إن ييل: كما الجربتي وصفهم رجل ثمانمائة أفرادها عدد
وزياهم لحاهم وحلق القبط شبان جمع القبط، عسكري ساري وجعلوه الفرنساوية مع
لشكل مشابه رءوسهم عىل يلبسونه بقبع عنهم مميزين الفرنساوية لعسكر مشابه بزي
إليها يضاف ما مع البشاعة، غاية يف الغنم جلد من سوداء فروة قطعة وعليها الربنيطة،

أبدانهم.».23 وزفارة أجسادهم وسواد صورهم قبح من
العدائي، املعارصين بعض شعور عن لنا يكشف الفرقة هذه ضد الجربتي تحيز إن
عمر ذلك إىل سبقهم فقد بالرجال الفرنيس الجيش زود من أول يكونوا لم األقباط أن عىل
وعرضهم وافرة عدة غريهم ومن منهم وجمع الفحامني ملغاربة «توسط الذي القلقجي
ورتبهم حرب وآالت سالًحا وأعطاهم القوة وأوىل الشباب منهم فاختار عسكر، ساري عىل
له ورتبوا سعادة، باب عند بدار املغربي العسكر وسكن املذكور عمر ورئيسهم عسكًرا
وقانونهم حربهم كيفية عىل ويدربونهم يوم، كل يف إليهم يأتون جماعة الفرنسيس من
وبأيديهم ا صفٍّ له مقابلني واملتعلمون املعلم فيقف مصافاتهم، يف إشاراتهم ومعنى
املغاربة، بعد الفرنسيني إىل املماليك انضم ثم بلغتهم،24 بألفاظ إليهم فيشري بنادقهم
مجهودهم كان حال، أي وعىل الفرنسية، بالجيوش التحق من آخر فكانوا األقباط أما
تسليم سبقت التي املعارك يف حتى يشرتكوا فلم املغاربة، خالف عىل ا، جدٍّ محدوًدا
حلها، يف أفرادها يفكر وأخذ القاهرة يف معسكرة بقيت فرقتهم ولكن الفرنسية، الجيوش
االختباء أو الفرار إىل جنده ركن فرنسا، إىل لإلبحار يستعد يعقوب كان بينما أنه والواقع

عليهم». ضغطه من الرغم عىل منه
يدركوا لم األقباط وكان قوية، بدوافع إال املغامرة عن باحثًا بالده اإلنسان يرتك ال
ووهب وطنه نيس أنه فعل، بما عامًلا فكان يعقوب، أما أجله، من ُجندوا الذي السبب أبًدا
ولكن «ديزيه»، مع خاللها تعاون التي السعيدة األيام منذ الجدد رؤسائه لخدمة نفسه
البطولة أعمال وساعدته الجيش إىل انتسب لذلك مبارش؟ وهو تقديرهم يكسب كيف
جنرال رتبة أيام بعرشة الجالء قبل وتسلم الفرنسيني، عطف اكتساب عىل بها قام التي
هذا فحال لفرنسا، أداها التي الخدمات عىل شكره خالص عن بونابرت فيه يعرب خطابًا
إىل بإعادته ووعده األمان له منح الذي األعظم الصدر بعروض اهتمامه دون التقدير
واستأنف األعظم الصدر عروض فقبل الجوهري، جرجس املعلم أما السابقة، وظيفته
بينه الود رباط وجود لعدم ذلك العثماني، الحكم تحت الرضائب بجباية الخاص نشاطه
وكان «ديزيه»، بالجنرال زمن من تعلق الذي يعقوب املعلم بخالف الفرنسيني، وبني
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ساحة يف رصيًعا «ديزيه» خر وملا أبًدا، يخفيه أن يحاول لم شديًدا حبٍّا البطل لهذا يَِكنُّ
بمالبسه حاًرضا يعقوب املعلم «وكان مرص يف املقيمون جنوده حياه األوروبية، القتال
يفوق حزنه وكان جنوده، من وفرقة الرشف حرس حوله التف وقد الفاخرة العسكرية
إىل بالكتابة يعقوب أرسع له، تذكاري نصب عمل يف الفرنسيون فكر وملا حزن، كل
تحبه كنت الذي يعقوب إن فرنسا! يف نصبًا لك سيقام ديزيه! «يا قائًال: «مينو» الجنرال
األجيال تعلم سوف وهكذا … بلغت مهما التكاليف ثلث سيدفع كنفسه يدللك وكان
وهبك لقد للحرسة! يا … تقديرك يستحق كان بجانبك حارب الذي يعقوب أن القادمة

طويل.». زمن منذ قلبه
سائر عن يعقوب امتاز لقد العهد! هذا أقباط يف نعهده لم شعور نرى كما وهو
القدر شاء ولكن القتال، ساحة عىل الفخر إىل «ديزيه» مثل يهدف أن وأراد أمته، أفراد
أثره، عىل نحبه قىض مجهول بمرض فرنسا إىل تقله كانت التي السفينة عىل يصاب أن
ركابه، يف ساروا الذين فرقته أفراد عن وال أرسته عن وال مرص عن كلماته آخر تكن ولم
يف بدفنه عليه ينعم أن بجواره، كان الذي «بليار» الجنرال إىل طلب يحترض، كان وبينما
يف جسده فألقي الباخرة ظهر عىل تُويف ألنه رغبته؛ تنفذ لم ولكن نفسه، «ديزيه» قرب

البحر. عرض

الفرنسيني جالء بعد األقباط (6)

ساعدوهم، الذين واملسلمني النصارى تأمني عىل وقعوها التي االتفاقية يف الفرنسيون عمل
كانت مهما الحرية، مطلق مرص يقطن من لكل أن عرشة الثانية املادة يف فاشرتطوا
توضع أو لالضطهاد أرسته تتعرض أن دون الفرنيس بالجيش اللحاق يف جنسيته،
مرص، يقطنون الذين يُضطهد لن أنه عرشة الثالثة املادة ويف الحراسة، تحت ممتلكاته
يف الفرنسيني مع عالقاتهم بسبب ممتلكاتهم يف أو أشخاصهم يف ديانتهم، كانت مهما

البالد. قوانني فصاعًدا اآلن من يتبعوا أن عىل مرص، احتاللهم أثناء
يف الفرنسيني الشعب أرهق فقد الرصيحتني، املادتني هاتني من الرغم عىل ولكن

النصارى. إىل غضبه وجه ثم انسحابهم، أثناء
دون الوايل ترصيحات وال الرشطة رجال اتخذها التي اإلجراءات تحاول لم وهكذا

طويل. وقت ميض بعد إال الشعب قلوب يف املتأججة االنتقام نار من التخفيف
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الحملة دروس (7)

حافلة كانت الوجيزة الفرتة هذه ولكن سنوات، ثالث من أقل ملرص الفرنسيني احتالل دام
بالعظات. ومليئة باألحداث

أن يريد وكان املسلمني، نحو الشعور بأحسن مشبًعا مرص إىل بونابرت جاء
كرهوه، وأخريًا عادوه، ثم به الظن أساءوا املسلمني أن إال النصارى حساب عىل يحابيهم
دخول يتذكرون وظلوا اإلسالم، عىل بالعطف املفعمة بونابرت ترصيحات نسوا إنهم

القاهرة. ثوار يعتصم كان حيث األزهر ساحة الفرنسيني
اليونانيون أي: البعض؛ رحب وقد تعقيًدا أكثر فكانت النصارى، شعور أما
أي: اآلخر؛ البعض أن بينما ملرص األجنبية الجيوش باحتالل واألوروبيون، والسوريون
السواحل إىل الصليبيون نزل عندما حدث كما عداءهم يظهروا ولم شعوره كبت األقباط،
يرحبون كانوا إنهم ثم الديني، الطابع من خالية كانت بونابرت حملة ألن ذلك املرصية؛
من تجريدهم يقصد كان املحتل بأن شعروا حتى شأنهم من الفرنسيون يرفع أن

األتراك. رؤسائهم عودة تمنوا وعندئذ املبارشين، وظائف أي: التقليدية؛ وظائفهم
يف قال إذ ذاته؛ بونابرت من أحسن الفرنسيني نحو بونابرت شعور أحد يصف ولم
يكفي درجة إىل جنودي عىل أسيطر «كنت كازبس»: «الس بحضور هيلينا سانت جزيرة
يرىض الشعب وكان اإلسالم، يعتنقون ألجعلهم عاديٍّا يوميٍّا أمًرا إليهم أصدر أن معها
ملشكلتهم، حل أحسن العمل هذا يف يجدون قد أنفسهم النصارى وحتى العمل، هذا عن

ذلك.». من أحسن ولهم لنا أفعل أن أستطيع ال أنني العتقادهم أقروني ولكانوا
بيشء، يفدهم لم الذي األجنبي هذا رحيل يتمنون كانوا األقباط فإن وباالختصار،

لهم. املسلمني كره يزيد بينهم وجوده كان بل
مهمة: مسائل ثالث الحملة هذه حوادث من نستنتج أن ويمكننا

األمور. أعرس من العنرصين هذين بني التفاهم جعل لألقباط املسلمني احتقار أن أوًال:
بالرغم واملسلمني األقباط بني العالقات إىل أساءت مرص يف مسيحية أمة وجود أن ثانيًا:

األغلبية. عىل العطف بروح مشبعة كانت األمة هذه أن من
أوروبا بأمم يرحبون أصبحوا واحتقروهم املماليك اضطهدهم الذين األقباط أن ثالثًا:

ديني. غرض كل عن منزهة األمم هذه تكون أن رشط عىل املسيحية
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عرش الحادي الفصل

عيلواالعرتاف تسامحأرسةحممد
بنياملسلمنيواألقباط القانوينباملساواة

يكن لم عرش، التاسع القرن فجر يف أي: مرص؛ حياة من املضطربة الحقبة هذه يف
يعدل أن إرادته بمحض يستطيع حديثًا، البالد قدم ألبانيٍّا ضابًطا أن اإلنسان يتصور
اإلسالمي، العالم يف االجتماعية الذميني حالة لتحديد أجيال منذ ُسنت التي القوانني،
يف يرشع قد السلطان، لسيادة يخضع مجهوًال، حاكًما أن يتصور أن الصعب من وكان

التسامح. يف جميًال درًسا أجمع والعالم السلطان عىل فيلقي جريئة إصالحية حركة
األجانب، إرضاء يف رغبته لشدة السياسة هذه اتبع عيل محمد إن البعض: يقول قد
اعتبارات لعدة منه بد ال تعاونهم كان إذ معه؛ لتعاونهم مالئم جو خلق عىل وحرصه
يجربه كان ومن النصارى؟ رعاياه مع أيًضا تسامح ملاذا ولكن الرأي، بهذا جدًال لنسلم
العايل الباب وال األقباط، يحتقرون كانوا ألنهم حال؛ كل عىل األجانب ليس ذلك؟ عىل

الذميني. نحو لصالبته اإلمرباطورية أنحاء يف الثورة نار أشعل الذي
األقباط بني يخلطوا لم القومية، سياستهم انتهجوا ملا الحديثة، مرص والة إن ثم
األجانب بمصري مصريهم ربط يف يرغبوا لم أنفسهم األقباط أن حني يف الغرب ومسيحيي
امللكية األرسة سياسة بفضل — ظهرت عرش التاسع القرن منتصف ففي لهم، لكرههم
العنيفة االجتماعية النظم نهائيٍّا تحطم أن شأنها من كان جديدة تيارات — وبتأثريها

بها. يُعمل كان التي
مع املالكة األرسة تعاون بفضل بالفوز ُكلل األركان الوطيد البطيء التطور وهذا
األحكام ندرس أن قبل الطرفني من كل لعبه الذي الدور نحدد أن فعلينا األعيان،
تتألف التي العنارص جميع بني واالجتماعية السياسية املساواة قررت التي الرسمية،

املرصية. األمة منها
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امللكية األرسة يف التسامح روح (1)

خلفاؤه كان وملا جديًدا، اجتماعيٍّا جوٍّا مرص يف خلق عيل محمد أن فيه شك ال مما
يف وليس الغربية، األمم نظر يف مرص رفعت سياسة انتهجوا فقد الروح، بهذه مشبعني
عكس عىل جدٍّا كثرية األمثلة ألن الناحية؛ هذه يف امللكية العائلة مآثر نعدد أن استطاعتنا

السابقة. العصور
مضطرب عرص يف السلطة توىل ألنه ذلك ا؛ جدٍّ كبري املالكة األرسة مؤسس وفضل
مصاريف كانت بينما املال من خاوية املرصية الخزينة كانت عرص يف االضطراب، غاية
أنه فضًال يزيده ومما الحكام، الضطهاد دائًما معرضة الدينية واألقلية باهظة الدولة
الذي الثاني، محمود السلطان أما حقة، تسامح سياسة اتبع مسلم حاكم أول كان
ال بالكالم، عيل محمد بحذو اكتفى فقد ،١٨٠٨ عام العثمانية اإلمرباطورية عرش توىل
أجناس إىل املنتمني شعبي أفراد بني فوارق هناك تكون أن أريد «ال يقول: كان باألعمال،
هذه أن غري معابدهم.» يف الصالة طريقتهم يف إال يختلفوا أال ويجب مختلفة، أديان أو
إحدى وبعد عمليٍّا، تطبيًقا تطبق ولم الشكل حيث من إال قاطعة تكن لم الترصيحات
عبارة وهو «١٨٣٩م»، سنة الكلخانة فرمان السلطان من الدول انتزعت سنة وعرشين
وعًدا منه انتزعت أخرى، سنة عرشة سبع وبعد مبهم، بأسلوب ُكتب شفاهي ترصيح عن

.١٨٥٦ سنة املؤرخ الهمايوني الخط يف ن دوَّ آخر شفاهيٍّا
إىل الوصول سبيل يف والتها إرشاف تحت الخطى ترسع مرص كانت األثناء هذا ويف
يعود النتيجة هذه عىل الحصول يف والفضل أبنائها، بني واالجتماعية السياسية املساواة

امللكية. األرسة مؤسس عزم وقوة إرادة إىل شك بال
املسلمني وتركوا قوة، وال لهم حول ال األقباط تركوا مرص، عن الفرنسيون جال فلما
األقباط أن مع األجنبي املسيحي مع بالتعاون القبطي اتُّهم شديد، هياج حالة يف
الذي املسلم ولكن رحيلهم، تمنوا بل بينهم األجانب وجود يف يرغبوا لم — بيناه كما —
من لنفسه يثأر أن حاول القاهرة، ثورتي أثناء يف القمع أعمال جراء من السوء تحمل

بالقتل. أعيانهم بعض عىل وحكم الغرامات عليهم وفرض األقباط فأهان النصارى،
إىل نظروا تاريخهم، من التعسة الحقبة تلك يف األقباط، كان إذا حينئذ غرابة وال
من ،١٨٠١ عام الربيطاني األسطول قائد هاملتون، وليم املسرت وكتب برهة، األجنبي
اآلونة هذه يف وهم اإلنجليز إىل كثريًا األقباط «يميل :١٨٠٢ يوليو بتاريخ أثينا مدينة
هذه الربيطانيون أهمل وملا الربيطانية.»1 الحكومة مطلب إلجابة االستعداد شديدو
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التقرير يف بدوره سيبستياني الجنرال وكتب الفرنسيني، إىل األقباط تحول العروض،
أن القبطي املبارش «اقرتح يقول: ،١٨٠٣ عام يناير بتاريخ بونابرت إىل رفعه الذي
أمته وخدمات خدماته وعرض وسوريا، مرص يف املهمة الحوادث عىل ليطلعني يراسلني
بأن أجبته ولكني لنا، إخالصه شدة عىل املظاهر جميع وتدل الرشق، إىل تطلعنا حالة يف

الشأن.».2 بهذا تعليمات عندي ليس
كان وملا البالد، يف األمن يستتب أن قبل األقباط عىل نفسه عيل محمد يعطف ولم
الطريقة عىل األمر أول اعتمد فقد أعدائه، دسائس وإحباط جنوده رواتب دفع األول همه
يف عنهم األنظار يرصفوا أن يف أفلحوا الذين األقباط عىل غرامات فرض وهي التقليدية،
ويغتنوا. مبارشين يعينوا أن يف ثم بعًضا، بعضهم واملماليك األتراك بني املعارك أثناء

التي اللحظة ومن العتيقة الحكم نظم جانبًا عيل محمد ترك األمور، استقرت وملا
القبطي بني التفرقة عىل مبدئيٍّا قىض عليهم، واالعتماد املرصيني استخدام فيها قرر
داعي ال أنه أيًضا ورأى الخدمات، أحسن له يقدما أن يستطيعان كليهما ألن واملسلم؛
وجه، أحسن عىل واجبه يؤدى أن أريد إذا الشخص، ألن سبب؛ بدون األقباط لتحقري
صدق عىل دليل أحسن هو اآلتية «التذكرة» ومضمون الناس، من محرتًما يكون أن وجب
له حررنا وقد الدولة، خدمة يف الجبخانة يف يشتغل الذي يوسف «إن وبها: الباشا، نيات
بسبب ملحوظة ألية يتعرض ال حتى إليه وسلمناها ديواننا من الصادرة التذكرة هذه

زيه.».3
لم عرش، التاسع القرن أوائل حتى األزياء، مسألة كانت وملا رصيًحا، األمر كان لقد
ملوقف املسلمون غضب فقد اإلسالمي، الفتح أوائل يف عليه كانت التي حدتها من تفقد
«إىل «١٨١٧م» ١٢٣٣ه عام صدر الذي األمر عن يحدثنا الجربتي أن بدليل عيل محمد
ألنهم البيض؛ العمائم يلبسون وال واألسود، األزرق من زيهم يلزموا بأن واألروام األقباط
الثمن، يف والغالية امللونة الكشمري بالشيالن ويتعممون يشء كل يف الحد عن خرجوا
يطردون العىص بأيديهم الخدم وخلفهم وأمامهم والخيول والبغال الرهوانات ويركبون
لهم ويعملون الخالء، إىل منهم الطائفة وتخرج األسلحة، ويلبسون طريقهم، عن الناس
تنفيذ إمكان يف يشك كان الجربتي أن إال الرصاص.»4 بالبنادق عليه يرضبون نشانًا

دام». لو النهي هذا أحسن «فما تقدم: ما إىل فيضيف يسارع هو وها األوامر، هذه
لطقوسهم ممارستهم وبني النصارى بني يحل لم عيل محمد فإن أخرى، جهة ومن
وتحوي الكنائس، إصالح أو لبناء به تقدموا طلب أي لألقباط يرفض ولم الدينية،
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بالصيغة حررت بالكنائس، الخاصة األوامر من كبريًا عدًدا عابدين قرص مخطوطات
ذلك يف ومساعدتهم الكنيسة بتعمري األقباط لطائفة الترصيح بشأن … إىل «أمر اآلتية:

ممانعتهم.».5 وعدم
الوالة رأينا وقد الكنائس، بناء أوامر تعددت إسماعيل والخديو باشا سعيد عهد ويف

تنفيذها.6 يستعجلون أنفسهم
بالحج إذن عىل للحصول كثرية صعوبات يعانون املماليك عهد يف األقباط وكان
تحت الغرض بهذا عام كل يقوموا أن ذلك بعد استطاعوا ولكنهم املقدسة، األرايض إىل
فتح قبل أي: «١٨٢٥م»؛ ١٢٤١ه عام إىل تعود عليها عثرنا وثيقة وأول السلطات، رعاية
يريدون الذين «بالقبط غزة متسلم عيل محمد فيها ويويص الشام، بالد باشا إبراهيم
املؤرخة الوثائق أما شئونهم.»7 يف التداخل يف مجاًال ألحد يدع وأال القدس، إىل الحج
يوصيهما الباشا وكان والقدس، غزة متسلمي إىل موجهة فكانت و١٨٢٨، ١٨٢٧ عامي
حاملني سنة كل كعادتهم القدس إىل الوافدين األقباط والزوار القبطي الراهب بحماية
غزة إىل وصولهم عند وإكرامهم وبصيانتهم بالقدس التي كنيستهم إىل الشموع قفص
واتخذ البكوية، رتبة األقباط املوظفني منح مسلم حاكم أول عيل محمد وكان والقدس،8

النصارى. من مستشارين له
ذهب بل األقباط، لحالة وتحسينه التسامح من جوٍّا بخلقه عيل محمد يكتِف ولم
أثناء يف «١٨١٤م»، ١٢٣٠ه عام حدث فقد أحيانًا، مؤازرتهم يف تردده عدم حد إىل
وأقاموا أحيائهم، يف الرعب بهم استبد وقد النصارى، اعتصم أن القاهرة، حامية تمرد
وآالت بالبارود الباشا «وأمدهم بالبنادق وتسلحوا األبواب، بعض وأغلقوا املتاريس عليها
التي النافذة الحارت بعض سد يف بيك كتخدا استأذنوا إنهم حتى املسلمني دون الحرب

ذلك.».9 فمنع منها، الرضر وقوع يخشون
الذي ار الحمَّ املزارع فسب قبطي، ومزارع ار حمَّ بني شجار ١٨٤٥م عام حدث وقد
القبطي برضب أمر أن إال دمياط حاكم من كان فما السلطات، إىل أمره يشكو ذهب
عيل محمد علم وملا الجميع، من ليُهان النرصاني الحي يف به والطواف رضبة، خمسمائة
يف سنوات خمس دمياط حاكم بسجن أمر الذي ضباطه كبار أحد أرسل الحادث، بهذا

املال.10 من كبريًا مبلًغا وتغريمه قري أبي قلعة
يتجول أنه «بورنج» للدكتور رصح الكاثوليك األقباط مطران أن ذلك إىل أضف
أو سبه أحد يحاول ولم الجميع، يراه بحيث صدره عىل صليبه معلًقا املدينة أنحاء يف

تامة.11 بحرية الدينية طقوسهم ممارسة يستطيعون جميعهم األقباط وأن إهانته،
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١٢٢٥ه عام عيل محمد أمر فقد املسيحي، الدين تحرتم نفسها السلطات وكانت
«وخرج النيل مياه لرتتفع الصلوات تقام أن طولون، ابن قبله من فعل كما «١٨١٠م»،
والرهبان القساوسة وصحبتهم بالروضة واجتمعوا أيًضا، يستسقون األقباط النصارى
من طائفة وصحبتهم زائد، تجمل يف والحمري والبغال والرهوانات الخيول راكبون وهم

املفضضة.».12 بالعيص الباشا أتباع
يرتاحوا لم الخاصة طريقتهم عىل األشياء فهم اعتادوا الذين بعض أن البديهي ومن
إىل يعرب كان الذي الجربتي إلينا نقل وقد النصارى، معاملة يف الكبري التحول هذا إىل
ملشاهري أوراًقا «كتبوا فقال: الذع، بأسلوب الشعب شكاوى دينه، أبناء شعور عن ما حد
والجور امللتزمني ظلم من األقباط فعله ما أفندينا حرضة بلغ أنه مضمونها امللتزمني
وتحاسبوا أيام أربعة بعد تحرضون أنكم والحال بذلك، يرَض فلم فائظهم، يف عليهم
دار، الدفرت إمضاء األوراق وعىل بالظلم يرىض ال أفندينا فإن وتقبضونه، فائظكم عىل
قرص تجاه نصب أنه أيًضا وأشاعوا صحته، واعتقدوا الكالم بهذا املغفلني أكثر ففرح

القبط.».13 وأكابر غايل للمعلم خوازيق شربا
بدليل بالطبع، ال الدينية؟ بالناحية مهتًما يكن لم عيل محمد أن ذلك من يفهم هل
الحكومية الوظائف يف ويعينهم نقدية، منًحا اإلسالم يعتنقون الذين يكافئ نراه أنه
األهمية نفس يعِط لم ولكنه عالنية،15 املرتدين املسلمني معاقبة يرتدد ولم إلخ،14 …

العتيقة. البالية التقاليد مصدرها كان التي للخالفات
يف يكن لم عيل، عرصمحمد بها امتاز التي الواضحة التسامح دالئل من الرغم وعىل
مرص وايل حث فقد املسلمني، مع املساواة قدم عىل بأنهم يدعوا أن النصارى استطاعة
بأن املسلم لغري يجوز ال حيث اإلسالم؛ اعتناق إىل باشا» «سليمان «سيف» الكولونيل
صلته ليقطع بعد يحن لم الوقت أن يعلم كان الوايل أن شك وال الجيش، قيادة يتوىل
النصارى املبارشين ألحد رثائه معرض يف الجربتي أفهمنا وقد القديمة، بالتقاليد كلها
الدفرتدارية.»16 لقلده املالمة لوال ويقول: به ويثق يحبه كان «الباشا أن عبود يدعى
نالحظ أن يجب ولكن الذميني، من الوايل موقف بوضوح يحدد الرصيح االعرتاف وهذا
ممتازين، ومحاسبني مبارشين إال األقباط يف يرى ال اآلخر هو كان عيل محمد أن أيًضا
كانت الجندية عن األقباط رغبة فإن كل «وعىل النظامي الجيش يدخلهم أن يحاول فلم
يعلمهم أن وال الدليل»، عن غنى من كان املعسكرات حياة من ونفورهم بوضوح، ظاهرة
الطلبة من خالية كانت فرنسا إىل علمية بعثة أول أن املالحظ ومن الحديث، التعليم

املسيحيني. من عدًدا تجمع كانت أنها مع األقباط
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املسلمني بني العالقات تقدم عىل العرص هذا نقاد أجمع فقد القول، وصفوة
الوقت ذلك إىل اعرتافها عدم الحكومة عىل أخذوا ولكنهم محسوًسا، تقدًما واألقباط،

واإلسالم. املسيحي الدين بني علنيٍّا باملساواة
أن والواقع رجعي، عرص بأنه باشا عباس عرص األجانب املؤرخون وصف وقد
من كبري عدد عن استغنى وإذا النصارى، ضد منه أكثر األوروبيني ضد كان باشا عباس
أرمني، أصل من للخارجية وزيرين عني فقد الخصوص، وجه عىل الفرنسيني املوظفني
علل لقد األقباط، املبارشين من التخلص يف يفكر لم أنه كما بك، واسطفان بك أرام وهما
نذكر ال أننا غري املسيحيني، من نفوره إىل لألوروبيني كرهه األوروبيني املؤرخني بعض

النرصانية. الطوائف ضد باشا عباس أصدره عدائي أمر أي
إىل املرصية األمة صلب يف األقباط، وبخاصة النصارى، إدخال يف الفضل ويعود

إسماعيل. والخديوي باشا سعيد الوايل
إخراج األخص عىل يريد كان بل البالد، حكومة يف األهايل إرشاك يف يرغب سعيد كان
الضباط يف ألقاها التي الوطنية الخطبة وأن والحربية، املدنية الوظائف سلك من األتراك
أدت التي األسباب من إنها ويقال: كبريًا، تأثريًا فيهم أثرت قد عهده أواخر يف املرصيني

باشا. عرابي إرشاف تحت بها قاموا التي الحركة إىل
أوجدها التي التسامح روح عىل باشا سعيد يحافظ أال حينئذ الطبيعي من وكان
صلب يف اندماجهم نحو العواقب آخر إزالة عىل يعمل بل النصارى، إزاء الكبري عيل محمد
وتطبيق الجيش، يف النصارى قبول بقراره القديم وبني بينه عالقة كل فقطع األمة،
للدفاع السالح حملوا إذا النصارى أن سعيد يعتقد وكان عليهم، العسكرية الخدمة قانون
االمتيازات نفس اكتسبوا املسلمون، يؤديها التي الواجبات نفس إىل وخضعوا وطنهم عن
١٢٧٢ه عام األوىل جمادى يف الصادر العايل األمر وينص مواطنوهم، بها يتمتع التي
بأبناء أسوة السالح حمل إىل يدعون سوف القبط أعيان أبناء أن عىل ١٨٥٦م» «يناير
منذ السلطة أعفتهم وقد األقباط أن إال املساواة،17 ملبدأ مراعاة وذلك املسلمني، أعيان
ورائه من سعيد يهدف ملتويًا عمًال اإلجراء هذا يف رأوا العسكرية الخدمة من أجيال
أي: الربيطانية؛ الجالية أفراد بعض إىل شكواهم تقديم يف يرتددوا فلم اضطهادهم، إىل
عىل اإلرساليات هذه فضغطت األقباط، بطريرك أجازها التي الربوتستانية اإلرساليات
رسدها فقد املسألة، هذه تفاصيل أما العسكرية، الخدمة من األقباط يعفي كي الوايل
الضطهاد أداة كان التجنيد أن يرصحان وهما معارصان،18 إنجليزيان مؤرخان علينا
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ذلك إىل وأضافا االضطهاد، ألوان مختلف إىل تجنيدهم بعد يعرضون قد الذين النصارى
يف لرتقيتهم أساسيٍّا رشًطا إسالمهم يكون إذ اإلسالم؛ اعتناق عىل إكراههم هو املراد أن
هؤالء فاستطاع اإلنجليز بعض باملرشع، امللقب كريلس البطريك فوسط الجيش، سلك
دفع البطريرك أن يبدو ولكن العسكرية، الخدمة من األقباط إعفاء عىل سعيد يحملوا أن
كبريًا عدًدا سعيد أقال أخرى، جهة ومن السم، بتأثري بقليل ذلك بعد مات إذ غاليًا؛ عمله

األقباط. املوظفني من
وليس نكذبه، أو الحادث هذا نؤكد أن املستندات، من لدينا بما علينا، يصعب إنه
لم املسلمني أن قدر إذا طبيعي أمر وهذا الظلم، بعض تحملوا األقباط أن املستحيل من

الجندية. سلك يف سيما وال املساواة، قدم عىل األقباط اعتبار إىل بعد يعتادوا
إسماعيل، عهد الجيشيف سلك يف األقباط انتظام وهو أال رصيح أمر فهناك كل، وعىل
الخدمة من السواء عىل واألقباط املسلمني املرصيني نفور نثبت أن نحتاج ال كنا وإذا
التجنيد، لقانون خاضعان أنهما أدركا الطرفني كال أن إال الوقت، ذلك يف العسكرية
إسماعيل الخديوي إىل يتحدث Charmes شارم» «جربائيل الفرنيس الكاتب كان وبينما
إىل «انظر ملحدثه: إسماعيل فقال القرص، أمام الحرس من كتيبة مرت عابدين، قرص يف
واحد، صف يف يسريون وهم ونصارى، ومسلمني وأقباًطا، عربًا فيها أن الكتيبة هذه
تامة.».19 بينهم املساواة وأن جاره، بديانة يهتم من بينهم يوجد ال أنه لك أؤكد وإني

وقبل إرادته بمحض السالح حمل إىل النصارى دعى من أول باشا سعيد كان وهكذا
١٨ املؤرخ الهمايوني الخط فيعلن األجنبية الدول مطالب إىل نفسه السلطان يخضع أن
تعليمات إصدار تنتظر ولم تركيا يف اإلصالح بحركة مرص تتأثر لم وإذًا ،١٨٥٦ فرباير

مماثل. بعمل للقيام اآلستانة
نربئ أن بنا يجدر فإنه األقباط، بتجنيد الخاصة النقط بعض وضحنا وقد واآلن،
التقرب رأوا موظفني عرصه يف نشاهد ألم به، اتهامه أريد الذي التعصب من باشا سعيد
مدير إىل الوايل كتب وقد اإلسالمية؟ الديانة قبطي اعتناق حالة يف األفراح إقامة بمنع إليه
األهايل بعض تجمع سوهاج، أقباط إسالم لسبب بأنه «علمت يقول: الشأن هذا يف جرجا
ومفتخرين متظاهرين باألسواق به ومروا املذكور القايضوأخذوا عند وتوجهوا والشباب
قمتم بذلك علم وصول فعند واألجانب، األقباط خواطر كدر العمل هذا أن وبما بإسالمه،
وتسامحه تساهله لسبب الناحية عمدة عزلتم ثم لخواطرهم تهدئة املتظاهرين بتفريق
أيًضا يجب وإنما املمنونية، أوجبت أنها ولو اإلجراءات، هذه إن حيث ثم أيًضا، ذلك يف

الطرف.».20 هذا إفادة ينبغي األمر هذا مثل حدوث عند بأنه التنبيهات بحسب

199



ومسلمون أقباط

بأمر الذميني عىل املفروضة الجزية ألغى الذي هو باشا سعيد أن ذلك إىل أضف
هذا يف Paul Merruau مريو» «بول املؤرخ وكتب 21١٨٥٥ سنة ديسمرب يف أصدره
بعد فعًال زال قد الشعب طبقات مختلف بني اإلسالم وضعه الذي الحد «إن الصدد:
بنا يطول قد أعماله من سلسلة يف ظهرت تسامحه روح فإن الحكم، سعيد توىل أن
إن إذ تمييز؛ أحسن عهده يميز إجراء وهو للسودان،22 حاكًما مسيحيٍّا عني فقد رسدها،
بكل البالد إفادة إىل يهدف التسامح وهذا التسامح، طريق يف جديدة خطوة التعيني هذا
سمح باشا سعيد أن ذلك إىل ونضيف إليها، تنتمي التي الديانة كانت مهما الكفاءات

عالنية.».23 املسيحية ديانتهم يمارسوا أن املرصيني للجنود
عودته عند وجد فقد باريس، يف ثم فينا يف علومه تلقى الذي إسماعيل، الخديو أما
كأسالفه أراد وقد نطاق، أوسع عىل التسامح من سياسة التباع يصلح الجو أن بالده إىل
األمر يف بوضوح خطته عن وعرب العنرصين، بني احتكاك أي الدينية املسائل تسبب أال
اإلفادة يف قال املوظفني، كبار أحد إليه وجهه سؤال عىل ا ردٍّ السلطة توليه عند الصادر
السلمية أهايل من الحاوي، عوض خليل «إن «١٨٦٣م»: ١٢٨٠ه محرم ١٠ املؤرخة
وبدون برغبته املسيحي، الدين عن الخروج فيه يطلب عرًضا قدم األقباط، طائفة ومن
األقباط، قساوسة من قسيًسا استحضاركم يجب فإنه اإلسالمي، الدين واعتناقه إجبار،
اعتناق راغب بأنه أمامهم الحاوي عوض خليل إقرار ألجل األقباط عمد من عمدة وكم
بعد فيما وسيلة املسألة هذه تكون أال ألجل ذلك يف أحد يجربه أن غري من اإلسالم دين
باملديرية.»24 ويحفظ اإلقرار عىل منهم التصديق يصري أمامهم إقراره وبعد للتشكي،
يف اإلجراءات كانت بل التاريخ، ذلك قبل مرص يف تتبع الدقيقة اإلجراءات هذه تكن ولم

للغاية. بسيطة األحوال هذه مثل
علينا ويقص يرام، ما خري عىل األقباط وبطريرك الخديو بني العالقات كانت ثم
كلوت شارع وفتح مرص شوارع تنظيم أريد «عندما أنه مذكراته يف باشا فهمي قليني
عىل فعرض األقباط، بكنيسة يمر أن قويًما الشارع هذا لجعل النظام يقيض كانت بك،
داًرا وكذا الكنيسة هذه من أفخر كنيسة له تبنى أن آنئذ البطريرك ديميرتيوس األنبا
الشارع مرور نظري يف الحكومة نفقة عىل ذلك كل الحالية، دارها من أفخر للبطريركية
كما طريًقا، ليكون ديني معبد هدم من أتشاءم «إني قائًال: البطريرك فأجاب معتدًال،
قال: الخديو عىل األمر ُعرض وملا العمل، هذا عىل يوافق أن الخديو لجناب أرىض ال أنني

هو.».25 كما قائًما املعبد وليبَق البطريرك إرادة لتكن
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ويف الطائفي، التعليم ماديٍّا ويدعم أديبًا يشجع مسلًما حاكًما نرى أيًضا مرة وألول
األرثوذكسية القبطية املدارس منح الخديو طلب املالية، نظارة إىل املرسل العايل أمره
بطركخانة من واالجتهاد السعي حصول من لدينا ُعلم ملا نظًرا «إنه فقال: مالية إعانة
ما األطفال لتعليم بها معلمني وإيجاد ومدارس مكاتب وانتظام استعداد يف األقباط
املمنونية أوجب النوع هذا يف وسعيها ذلك، ونحو األجنبية واللغات العلوم من يلزم
سمحت قد بمكاتبها، الجارية التعليم دائرة وتوسعة ذلك عىل مساعدتها فألجل عندنا،
أطيان من عشورية فدان وخمسمائة بألف البطركخانة تلك عىل باإلحسان مكارمنا

املريي.».26 ذمة عىل باملديريات املوجودة واملستبعدات املرتوك
ال وكان سواء، حد عىل كاملسلم مرصي القبطي بأن يؤمن كان الخديو ألن ذلك
إىل ذهب ولقد الربوتستانتية، أو اإلنجليزية اإلرساليات تستهديهم كانت الذين إىل يرتاح
عىل ويحثها برعيته ليطوف ديميرتيوس البطريك إمرة تحت بخاري مركب وضع حد

القبطية.27 الكنيسة كنف يف البقاء
وذلك واملسلمني، األقباط بني املساواة ورسميٍّا عالنية ذلك بعد إسماعيل وقرر
يف األقباط من قضاة بتعيني ثم الشورى، مجلس أعضاء النتخابات األقباط برتشيح

املحاكم.
قال النواب، شورى مجلس انتخابات عن باشا نوبار إىل الخديوي تحدث وملا
بدون واألقباط للمسلمني األبواب فتحنا وقد املنتخبني بني أيًضا أقباط «عندنا له:
يفرق ال كان الشورى مجلس بإنشاء الخاص ١٨٦٦ سنة قانون أن العلم مع تمييز.»28
الخامسة عمره من بلغ شخص «كل أن عىل منه الثانية املادة وتنص املرصيني، بني
أنه من الحكومة تتأكد وأن ومخلًصا، أمينًا يكون أن رشط عىل ترشيحه يمكن والعرشين
إرشادات يستوحي عهده أول يف الشورى مجلس كان ملا أنه ذلك إىل أضف البالد.»، يف ُولد
عىل التعليمية، الحكومة سياسة مناقشة بمناسبة النواب، أجمع فقد إسماعيل، الخديو
بهذه وقال تفرقة، بدون واملسلمني النصارى أوالد تقبل أن األمريية املدارس عىل يجب أنه
عن خرجوا ما األقباط إن الشواربي»: «محمد املسلمني: من املجلس أعضاء أحد املناسبة
وال باملديريات، تعمل التي املدارس ضمن يكونوا أن يجب ولذلك الوطن، أبناء من كونهم

فيها.29 الدخول أرادوا متى منها خارًجا يكونون
الباشوية رتبة طلب حاكم أول هو إسماعيل الخديو أن ننىس أال نهائيٍّا ويجب
حالتهم بأن العاهل، هذا وفاة بعد بفخر، يرصحون األقباط وكان مسيحي،30 لرجل
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عهد يف أن ذكروا وقد الربيطاني، االحتالل تحت عليه هي مما أحسن كانت حكمه تحت
يشغل كان عزمي باشا واصف وأن الرتب، ذوي من كبري عدد بينهم كان إسماعيل
هذه كذب البعض أن من وبالرغم الترشيفاتية، كبري كان إذ للغاية؛ مرشفة وظيفة
التي من أهمية أقل وظائف الواقع يف يشغلون كانوا األقباط هؤالء إن وقالوا: اإلدعاءات
«ساشو» وكتب الخديو، تسامح شدة ضمنًا ينكروا لم األقل عىل األقباط فإن ذُكرت،
معارف وزير Duruy «دروي» إىل الفرنسية الحكومة لدى مرصمن إىل املبعوث Sachot
غري عدًدا أهلها من أن املعلوم فمن فحسب! املسلمني من مرص رعايا «ليس قائًال: فرنسا
املنترش الديني بالتسامح ألنوه الفرصة؛ هذه انتهز وإني األقباط، املسيحيني من يسري
وشمائل البالد قوانني يرشف مما استثناء دون الجميع عىل املرفرف القطر أنحاء يف

أهلها.».31
لجربائيل يوًما قال فقد نفسه، باشا إسماعيل به فاه الذي هو مدح أجمل ولكن
مرص يف وأما باالحتقار! املشوب التسامح من جو يف تركيا يف املسيحيون «يعيش شارم:

باالحرتام.».32 املقرون التسامح من جو يف يعيشون فإنهم
رأس عىل وجودهم ترى األقلية كانت بل السياسة، هذه عن إسماعيل خلفاء ينأ ولم
هي جديدة قوة إسماعيل عهد أواخر يف ظهرت فقد كل وعىل سالمتهم، يضمن ما الدولة
االجتماعات ويف الصحافة يف بحرارة تناقش الكربى الوطنية املسائل وكانت العام، الرأي
جميع عىل تسيطر كانت التنفيذية السلطة أن من وبالرغم النواب، شورى مجلس ويف
الجديدة. القوة لهذه حسابًا تعمل أن مرة من أكثر اضطرت فقد الدولة، تهم التي املسائل
أمام واألعيان العام الرأي فعل رد نتبع أن بنا يجدر الحكام، موقف بينا وقد واآلن،

الجديدة. الحكام سياسة
عيل محمد اتخذها التي لإلجراءات الجربتي انتقادات دراستنا طوال ذكرنا لقد
االنتقادات، هذه غري بتسجيل لنا يسمح ال املستندات من لدينا ما وأن األقباط، لصالح
أن دون الوقائع ذكر عىل اقترصوا فقد عيل، محمد تسامح عن تحدثوا الذين الرحالة أما

األمور. هذه اعتادت األكثرية كانت إذا يخربونا
املستنرية الطبقة األقل عىل أو — الشعب عقلية تغيري نتوقع أن يعقل وال
مستندين — نؤكد أن نستطيع ولكننا عيل، محمد بأمر — وضحاها عشية بني
وأن ملحوًظا، تحسنًا تحسنت العنرصين بني العالقات أن — األدلة بعض إىل
«لويس وكتبت مألوًفا، أمًرا فشيئًا شيئًا أصبح واالجتماعية السياسية املساواة مبدأ
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املسلمني، من ومعظمهم ببا، أهايل «إن تقول: Lucy Duff-Gordon جوردون» دوف
التسامح روح إعجابي، أثار ومما … البلدة لهذه عمدة القبطي جرجس انتخبوا
يف ويوجد تام، وئام عىل واألقباط املسلمني أن ويظهر مكان، كل يف أجدها التي
انتخب ذلك ومع املسلمني، من ا جدٍّ كبري عدد مقابل قبطية أرسة عرشة ثالث ببا
طرقات يف نمر كنا بينما طائعني يده يقبلون وكانوا لهم، عمدة جرجس األهايل

القرية.».33
وبطرس باشا كنوبار النصارى الوزارات رؤساء وجود أيًضا، النظر يلفت كان ومما

الخديو. عن مندوبني املحمل، بسفر االحتفال يف غايل، باشا
بالبالد حلت التي املالية األزمة إن Van Bemelen بيميلني» «فان القايض ويقول
تحمل الذي اليوم «ومنذ األمة عنرصي بني التضامن شعور وطدت إسماعيل عزل قبيل
ومن للمرتبات الحكومة دفع عدم من املتاعب النصارى واألقباط املسلمون املرصيون فيه

إخوة.».34 شعور العنرصين هذين بني نما الجائرة، رضائبها
عىل للقضاء قامت التي باشا عرابي ثورة االتحاد هذا لوجود اختبار أول وكان
تكن ألم املرصي، بالعنرص والنهوض األجانب املراقبني من والتخلص الجراكسة الضباط
اتفق قد وتعاونهم؟ تضامنهم ليُظهروا واألقباط للمسلمني فرصة العصيبة األوقات هذه
التي الدامية الحوادث قبيل نشأت التي التعاون بروح اإلشادة عىل املراقبني جميع فعًال
،١٨٧٩ عام إسماعيل عزل قبل من بل ،١٨٨٢ عام من ويوليو يونيو شهري يف وقعت
Rivers Wilson ويلسن» «ريفرس بإقالة للمطالبة الخديو إىل ُرفع الذي االلتماس وأن
وبطريرك واألعيان الضباط عليه وقع قد الشورى مجلس ودعوة وطنية وزارة وتأليف
شاهد الذي بلنت» سكان «ولفريد اإلنجليزي الكاتب يرتدد وال اإلسالم، وشيخ األقباط
هي مما أحسن تكن لم واألقباط املسلمني بني العالقات بأن الترصيح يف الحوادث، هذه

اليوم.35 عليه
«جالدستون» إىل أرسله الذي والخطاب الثوار رأس عىل باشا عرابي وجود ولكن
الجهاد بإعالن فهددهم اإلسكندرية برضب يهددون اإلنجليز كان عندما Gladstone
أفراد عىل األسلحة توزيع ثم النبي،36 تعليمات عىل بناء بريطانية قذيفة أول سقوط بعد
مجرى عىل تأثريًا أثرت األسباب هذه كل الشعب، أفراد ضد استعمالها األجنبية الجاليات
األجانب بني كثريًا يخلطون كانوا املتقهقرة والقوات املتظاهرين أن وحدث الحوادث،

الوطنيني. والنصارى
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األقلية مهاجمة عىل الثوار حرضت التي هي إنها وقيل: السلطات ذلك بعد اتهم وقد
أيًضا: قيل وقد الخديو، عىل ثائًرا اعترب الذي عرابي حركة شأن من تحط كي املسيحية
جميع بقتل القيام وحبذ فأمر الجماهري تعصب تحريك عىل عمل إسماعيل الخديو إن
ننتفع أن نستطيع ال فإننا كاذبة، أم حقيقية اإلشاعات هذه كانت وسواء النصارى،37
الناس استطاعة يف كان أنه عىل تدل كانت إذا إال بصددها نحن التي املشكلة يف بها
إىل طريقها يف كانت التي القديمة املعتقدات وبعث اآلونة، هذه يف العكر املاء يف الصيد

الزوال.
دولة احتلت آخر، وبتعبري الضباط، ثورة أعقاب يف الربيطاني االحتالل وجاء
مدينة يف مؤتمر هيئة عن األقباط اجتمع االحتالل، هذا أثناء ويف إسالمي، بلًدا مسيحية
املسلمني أعيان اجتمع أن لبث وما القبطية»، «األمة باسم عديدة بمطالب وتقدموا أسيوط

مطالبهم. األقباط عىل وأنكروا الغرض لهذا ُعقد مؤتمر يف
وجود استغالل املسيحية األقلية محاولة وعن الخيانة عن يتحدثون الناس وأخذ
وقالوا: بأسيوط األقباط عمل عىل تأسفوا فقد املعتدلون أما ملصلحتها، أوروبية دولة
للسيطرة البالد يف التفرقة بذر منها يُقصد كان إنجليزية دسيسة ضحية وقعوا إنهم
عىل كانوا الذين األقباط ألن ذلك خيانة؛ أية هناك تكن لم أنه والواقع طريقها، عن عليها
نفسه كرومر اللورد اعرتف وقد اإلنجليز، لدخول يرتاحوا لم لألجنبي الشديد كرههم
أنفسهم اإلنجليز أن بدليل إنجليزية دسيسة أية أيًضا هناك تكن ولم بذلك،38 ضمنًا
أوحى الذي أن أكد األحداث عارصهذه الذي باشا فهمي قليني وأن املؤتمر، بهذا فوجئوا

ذلك. جراء من املحتل إقالق أراد الذي الثاني عباس الخديو هو به
ألن ذلك الصدفة؛ من يعد الربيطاني االحتالل أثناء يف أسيوط مؤتمر انعقاد إن
تقدم لعواقب رضاهم عدم عن التعبري عن األيام من يوم يف يتوانون يكونوا لم األقباط

الحوادث. تسلسل إىل نعود السؤال هذا عىل نجيب أن قبل ملاذا؟ مرص، يف التعليم
كفاءة الستغالل مرافق عدة باملدنية، العهد وحديثة غنية بالد وهي ملرص، كانت
مصالحهم؛ يديرون موظفني إىل حاجة يف باشا توفيق عهد إىل وكانت املتعلمني، شبابها
لم إسماعيل وأصلحها عيل محمد أنشأها التي املدارس يف تخرجوا الذين الطلبة إن إذ
يوجد لم الشهادات أصحاب لجميع وظائف هناك كانت فقد البالد، حاجات لسد تكِف
مالية يديروا أن األقباط استطاع وهكذا الوظائف، شغل يف اآلخر حق عىل يعرتض واحد

لهم. رشيك دون وحدهم البالد
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خطرية، اقتصادية أزمة خلقت أن إسماعيل اقرتضها التي الديون لبثت ما ولكن
الحكومة تستطيع أال الطبيعي من وكان امليزانية، موارد الديون تسديد استغرق وقد
مئات الخديوي فأحال املوظفني، من الالزم العدد استبقاء وال كبري جيش عىل الرصف
لاللتحاق دروسهم إتمام قبل املدرسة غادروا الذين الطلبة أما االستيداع، إىل الضباط

أغراضهم. لتحقيق الصعوبات بعض وجدوا فقد الحكومية، بالوظائف
البالد إدارة احتكار — اإلسالمي الفتح منذ — األقباط استطاع أخرى، ناحية ومن
ويقول برسيتها، يحتفظون كانوا للمحاسبة شخصية طريقة بفضل بها واالحتفاظ املالية
يف فريدة الحسابية براعتهم إن الصدد: هذا يف ،Duc d’Harcourt39«داركور» الدوق
أظفارهم، نعومة منذ اعتادها وبطرق األرقام بكتابة يستعينوا أن دون وهم، نوعها
علينا ويصعب ١

٢٤ من ١
٢٤ ، ١٢ ، ١٤ ، ١٣ ، ١٢٤ أساس عىل التعقيد غاية يف حسابات يعملون

اختصارات ببعض مستعينني فائقة برسعة به يقومون ألنهم الحسابي؛ عملهم نتابع أن
إىل منهم أرسع نصل أن شك بدون نستطيع إننا الورق، عىل يدونونها مفهومة غري
موضوعة طرقهم كانت ملا ولكن أوروبا، يف املتبعة الحسابية بالطرق وذلك الدقيق، الحل
فإن العرشي، الحساب إىل يلجئون ال كانوا وملا البالد، يف املستعملة املقاييس حسب
الطرق هذه وبفضل رسعتنا، تفوق مرص يف الحسابات بها يعملون كانوا التي الرسعة
اضطروا قد كانوا وإن عنهم، يستغنون ال العرب أصبح وحدهم، يعرفونها التي املعقدة
منازع دون والنهي األمر أصحاب ظلوا أنهم إال عليهم األوروبيني بتفوق يسلموا أن إىل

املسلمني. الوطنيني أمام
املدارس يف يكتشف قد أنه بمرص، التعليم مفتش ،Dor Bey بك» «دور وأعتقد
من يوجد «ال قال: أن يلبث لم ولكنه الرياضيات، لدراسة خاص منهج عىل القبطية
عملية؛ تمرينات بعد الحسابات يف املهارة هذه إىل يصلون األقباط األوالد فإن يشء، ذلك
أقدامهم، تحت أو بجانبهم ويجلسون الحكومة دواوين إىل آباءهم غالبًا يصحبون إذ

الدولة.».40 خدمة يف أجر بدون ذلك بعد يلتحقون ثم عليهم التدريب ويبدءون
فرتة قبل ما إىل قيمة لها كان املالحظات هذه إن القول إىل حاجة يف ولسنا
اآلباء منعوا وملا الحكومي، العمل طرق تجديد يف الربيطانيون رشع ملا ولكن االحتالل،
عمموا وملا الشهادات، ذوي تعيني يف تشددوا وملا مكاتبهم إىل أوالدهم استصحاب من
العيش من الوقت ذلك إىل مكنهم الذي االمتياز سيفقدون أنهم األقباط، شعر التعليم،
القبطي الكاتب بحذافريه السبب هذا ويذكر البالد، مالية إدارة وهو أال رغدة عيشة
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يختصمون الحكام «كان يقول: فهو أسيوط، مؤتمر عن تقريره مقدمة يف حبيب توفيق
هذا ومن الرضورة، أو امليل بحكم سواء معينة طوائف أو فئات العمومية بالوظائف
وبعض نفسه عيل محمد بل عيل، محمد تقدموا الذين والوالة الحكام جميع نجد القبيل
اختصوا كما واألرياف، القاهرة يف الحكومة مصالح بمعظم األقباط اختصوا قد خلفائه
اسم وجدت ملا املسلمني املؤرخني أقوال قرأت ولو واإلدارة، العسكرية باملناصب األتراك
بذكر الكاتب ويستطرد نادًرا.»،41 إال الرشعي القضاء وظائف غري يف املسلم املرصي
املرصية املصالح كانت مرص، اإلنجليز احتل «ملا كرومر: اللورد إىل املنسوب القول هذا
أعدوهم بل للمسلمني، االحتالل رجال أباح «قد قال: ثم األقباط.»، أيدي يف تقريبًا كلها
لألقباط، محتكًرا يكون أن كاد مما وغريها والحسابية الكتابية الوظائف جميع لدخول

الوظائف.». لبعض األقباط احتكار عىل قىض الربيطاني االحتالل إن
بفضل الحسابية لألعمال األقباط احتكار ألغى الذي الربيطاني االحتالل ليس
االحتكار، هذا إلغاء إىل أدت التي هي العمل يف الحديثة الطرق إدخال إن القديمة، طرقهم
كان اإلداري، العمل بتسهيل كفيل نظام كل إن «بحق :Hamont «هامون» ويقول

الفوىض.».42 ومن الفوىض يف يعيشون كانوا إذ األقباط؛ يرفضه
الوحيد كسبهم مصدر عن الطرق بجميع دافعوا ألنهم يلومهم؛ أن أحد يستطع لم
واملدنية التقدم عرص يف احتفظوا ألنهم نلومهم؛ أن نستطيع ولكن يعتقدونه، ما عىل
عن يكشف رسميٍّا سنًدا هناك أن ونذكر الغابرة، األزمنة يف عليها كانوا التي بعقليتهم

البالد.43 مالية لينظم فرنيس خبري تعيني غايل، املعلم مرصع بعد عيل، محمد نية
من أكثر بمستقبلهم مشغولني كانوا الربيطاني االحتالل منذ األقباط أن والواقع
مؤتمًرا وعقدوا كرومر اللورد إىل بشكواهم تقدموا عندما حق غري عىل كانوا إذ حارضهم؛
اإلحصائيات هو نقدمه ملا برهان وأقطع مخاوفهم، عن الرأي، فيه يتبادلون أسيوط يف
تقريره يف حكومته إىل الربيطاني املعتمد E. Gorst جورست» «الدون السري أرسلها التي
ُعرش عن يزيد ال عددهم كان الذي األقباط، أن عىل يدل اإلحصاء وهذا ،١٩٠١ سنة عن
من املائة يف ٤٠ ويقبضون الوظائف من املائة يف ٤٥٫٣٢ يحتلون كانوا القطر، سكان
املائة. يف ٦ واألجانب املائة يف ٤٤ يتجاوز يكن لم املسلمني نصيب أن حني يف املرتبات

ال ألننا ذلك ال بالطبع األقباط؟ رضا لعدم الوحيد الدافع الوظائف مسألة كانت هل
يقابل األقباط غضب أن وجدنا البحث، يف تعمقنا فإذا النفساني، العامل إهمال نستطيع
موقف بدقة بميلني» «فان القايض حلل لقد وصحبه، باشا عرابي غضب بعيد حد إىل
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األسباب نفس إىل األقباط رضا عدم أرجعنا إذا مخطئني أنفسنا نعد ال وأننا عرابي،
الذي التقدم من الرغم «عىل قائًال: بميلني» «فان ويكتب باشا، عرابي ثورة إىل أدت التي
يحدث ما لهم حدث فقد قبل، ذي عن رضا أقل كانوا فإنهم املرصيون.»44 إليه وصل
أن من بدًال الشعب هذا فيتذمر عنه، القيود وفكت حالته تحسنت مظلوم لشعب عادة
وبالنري فينا، زالت ما التي اآلالم بحدة الحالة هذه يف نشعر أننا والواقع امتنانه، يظهر
فيما وكنا منها، جزءًا تذوقنا التي األشياء امتالك إىل شوًقا ونحرتق نحمله، فتئنا ما الذي
تدل التجارب كانت إذا ولكن املحتوم، وملصرينا منه بد ال ملا العادة بحكم نرضخ مىض
واملستعجلة، التامة الحرية الصرب بفارغ طلبنا القيود، هذه من التحرير استطاعتنا عىل
وتزداد مطالبنا تتحقق كلما جرأتنا تزداد املايض يف بيشء باملطالبة نجرأ ال كنا وبينما

به45 املطالبة عىل نجرؤ فيما رغبتنا
من كل إىل أعيانهم رفع عندما ١٩٠٨م عام قبل استياءهم يُظهروا لم األقباط أن إال
يختص فيما الكاملة املساواة فيها طلبوا عريضة كرومر واللورد باشا فهمي مصطفى
الجمعية يف آخر عضو وتعيني األحد يوم املحاكم وإغالق اإلدارية، الوظائف يف بالتعيني

األمريية. املدارس يف املسيحيني للطلبة الدين تعليم وأخريًا االستشارية،
عىل اآلخران املطلبان طرحت بينما والثالث الثاني املطلبني السلطات قبلت وقد
«واللواء» يوسف عيل الشيخ لصاحبها «املؤيد» جريدتا تبادلت وقد البحث، بساط
نرشت الوطني الحزب جريدة أن غري االجتماعية، املساواة نحو الخطوة بتلك التهاني
نزال فاتحة كانت بالده»، يف غريب «اإلسالم عنوانها: مقالة جاويش العزيز عبد للشيخ

القبطية. والصحافة اإلسالمية الصحافة بني عنيف
يف غايل باشا بطرس محله فحل الوزارة، باشا فهمي مصطفى ترك األثناء هذا ويف
فاتًرا، استقباًال استقبل الجديد الرئيس إن القول إىل بحاجة ولسنا ،١٩٠٨ نوفمرب ١٣
الوزير هو غايل باشا بطرس إن له، مقال يف التهكم، من بيشء فريد بك محمد والحظ
الجديد الوزير عىل سيحكم إنه بقوله: مقالة واختتم عالية، شهادة يحمل ال الذي الوحيد

أعماله. ضوء عىل
وعقدوا التذمر، عن وكفوا للوزراء رئيًسا غايل باشا بطرس لتعني األقباط ارتاح
هللا شاء «إن له: وقال الجديد الرئيس إىل األقباط أحد ذهب وقد تعيينه، عىل كبرية آماًال
بطرس ولكن عهدك.»، يف املساواة نيل عىل وتساعدنا القديمة، ملطالبنا تنظر باشا يا
سواه، من أكثر القبطية الطائفة مصالح الحريصعىل املحنك السيايس الرجل غايل، باشا
اآلن.». اآلمال هذه كل عنكم فابعدوا املسألة هذه يف التدخل أنوي ال «إني قائًال: قاطعه
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الشبان أحد من كان فما السودان، اتفاقية اإلنجليز مع ع وقَّ باشا بطرس ولكن
األقباط انفعال نتصور أن ويمكننا وقتله، عليه اعتدى أن إال الوطني الحزب إىل املنتمني
املقرتحات أشد عىل للموافقة مستعدين تطرًفا الناس أقل وأصبح الفعلة، لهذه وغضبهم

تطرًفا.
جامعات درسيف شاب خطيب السياسة مرسح عىل سنوات بضع منذ ظهر قد وكان
مخلًصا، وطنيٍّا كان وملا األمة، عنرصي تعادي عن ينجم الذي بالخطر وتنبأ مرصوفرنسا
يف أدركت قد املرصية األمة وكانت الدينية، للمجادالت مناسب غري الوقت أن أدرك فقد
تحول منها فائدة ال مشادات تقوم أن الحكمة من يعد لم بأنه الربيطاني االحتالل عهد
األمة يساعد واألقباط املسلمني بني العداء وبأن أخرى، أهداف إىل العام الرأي أنظار

أقدامها. ترسيخ عىل املحتلة
تحت جمع من أول وهو الوطني، الحزب مؤسس كامل مصطفى هو الشاب هذا
منهم نذكر األقباط أعيان من كبريًا عدًدا حركته إىل وضم واألقباط، املسلمني الوطنية لواء

خطريًا. سياسيٍّا دوًرا بعد فيما لعبا وقد حنا، ومرقس واصف ويصا
واألقباط املسلمني «إن الجملتني: هاتني نختطف العديدة كامل مصطفى خطب ومن
التفريق يمكن وال املعيش، وأسباب واألخالق والعادات بالوطنية مرتبط واحد شعب

الوطن.». يف لنا إخوة «األقباط األبد.»، مدى بينهما
املرصيون بكاه الشباب، عنفوان يف وهو ،١٩٠٨ عام كامل مصطفى تُويف وملا
الوحدة الفقيد ن «كوَّ باشا: حنا مرقس كلمة نذكر رثائه، يف قيل ما ضمن ومن جميًعا،
الشبيبة أنها غري تعرف ال املرصية الشبيبة إن والحرية، اإلخاء طريق وأرانا الوطنية
بناء هذا تقسيم، وال تخصيص بال مرصواملرصيني خدمة سوى عليها واجب وال املرصية
االتحاد ألن اآلن؛ من ثمره جني لنا بدا وقد كامل، مصطفى عمل وهذا كامل مصطفى

واالستقالل.». الحرية إىل للوصول األول السلم هو
لقد األقباط، حماس من قللت الوطني الحزب برنامج يف نقطة هناك كانت ولكن
بدين يدينون أنهم بحجة سواهم دون املسلمني أحقية تأييد عىل كامل مصطفى دأب
يوافق لم لذلك اإلسالمية، الجامعة سياسة بتجديد اهتمامه يخَف ولم الرسمي، الدولة

كلها. برنامجه نقط عىل األقباط
محمد كامل مصطفى وخلف األقباط بني العالقات ساءت أن تلبث لم كل، وعىل
األقباط جميع تأييد ففقد اللني، يعوزه ولكن مخلًصا، وطنيٍّا فريد محمد كان فريد. بك
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تعرب واحدة بكلمة يِفه لم بل فاتًرا، استقباًال غايل بطرس لوزارة استقباله وكان لحزبه،
األقباط معاونة يف أمل كل فقد وملا اغتياله، لحادث تأسفه وعن الحقيقي تأثريه عن
اقرتاف إىل مدفوًعا كان القاتل أن وأكد ذلك بعد وتراجع عنيًفا، هجوًما هاجمهم له،
أبناء إىل وطلبوا الحزب سياسة شهروا األقباط لكن الدينية، ال السياسية بعاطفته فعلته

أعمالهم. يف يسهموا أال طائفتهم
لذلك االنتقام؟ شعور بتأثري قام أسيوط مؤتمر أن الظروف هذه من يُفهم ألم
نجل باشا غايل وواصف األقباط بطريرك رأسهم وعىل األقباط أعيان من كبري عدد أنكره
التفاهم إن يقول: الفرنسية «الريفورم» جريدة من يناير ٢٣ عدد يف فكتب باشا، بطرس
املستقبل. ملجابهة الوحدة إىل فيه يدعو نداء ذلك بعد وأصدر األمة، عنرصي بني تام

التي الطلبات عن تختلف فال أسيوط، مؤتمر خالل عليها اتفق التي الطلبات أما
ييل: فيما تلخيصها ويمكن كرومر، واللورد باشا فهمي مصطفى إىل ُقدمت

األحد. يوم راحة (١)
الوظائف. يف املساواة (٢)

النيابية. الهيئات يف املرصية العنارص تشخيص (٣)
األقباط مدارس إلعانة املائة يف الخمس رضيبة (أو املديريات مجالس يف التعليم (٤)

املديريات). يف
السواء. عىل املرصية املرافق جميع عىل املرصية الخزينة من اإلنفاق (٥)

الدون السري من بتشجيع الجديدة، مرص يف ُعقد الذي اإلسالمي املؤتمر احتج وقد
باعتبارها املرصية األمة «تقسيم األقباط محاولة عىل باشا، رياض وبرئاسة جورست

قبطية.».46 وأقلية إسالمية أكثرية دينيني، عنرصين إىل سياسيٍّا نظاًما
أن بذلك واستطاعوا السياسية األمة وحدة وتر عىل املؤتمر هذا أعضاء لعب وقد
يستتبع التقسيم هذا مثل «إن املؤتمر: تنظيم هيئة تقرير ويقول منافسيهم، عىل ينترصوا
الجهر يف تخالفه أقسام إىل اليشء تقسيم أي: دينية؛ أجزاء إىل السياسية الوحدة تقسيم
أمة كل ودين مشخصاتها، من مشخص بل رضوري وذلك رسميٍّا دينًا أمة لكل إن …
األمة يف يكون أن باملرة املفهوم غري من ولكن فيها، األكثرية دين أو حكومتها دين هو
السياسة يف تعمل دينية بأقليات لالعرتاف معنى فال وعليه واحد، رسمي دين من أكثر
الدينية بواجباتها القيام وبني بينها تخيل أن من أكثر عامة حقوًقا تكسب أو الصفة بهذه
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بهذه تبارش دينية أقلية بأن االعرتاف يمكن كيف ذلك وبعد … االعتقاد بحرية عمًال
يمكن ال سياسية؟ أقلية هي كأنما خاصة مطالب لها ويكون العمومية، األعمال الصفة
األعمال أساس يكون وأن واحد، آن يف دينان لألمة يكون أن أمكن إذا إال بذلك االعرتاف
أن اعتبار بها املسلم األشياء من يكون أن الخطأ فمن … الدين هو العامة املصالح يف

دينية.». عنارص من تتألف السياسية األمة
بعد أسيوط، مؤتمر مطالب عىل الجديدة مرص مؤتمر ردود ذكر إىل حاجة يف ولسنا
بعد املجاالت حدة خفت وقد اإلسالمي، املؤتمر نهجها عىل سار التي املبادئ عرضنا أن
حاوال فقد بعضهما، عن الطرفني رضا عدم من الرغم وعىل الجديدة، مرص مؤتمر عقد

املايض. نسيان جاهدين
مرص، عىل بريطانيا بحقوق بباريس املنعقد الصلح مؤتمر اعرتف أن لبث ما ثم
زغلول، سعد أدرك وهنا االعرتاف، هذا عىل ليحتجوا جميًعا املرصيون الوطنيون فهب
األمة اتحاد عىل نجاحه يتوقف عمل عن األقباط إبعاد خطر الوطنية، الحركة زعيم
الجميع وأن السواء، عىل وللمسلمني لألقباط مرص أن دائًما يرصح وكان جمعاء،
كامل مصطفى كان بينما أخرى جهة ومن الحقوق، وبنفس الحرية بنفس يتمتعون

فقط. وطنيٍّا يكون أن عىل سعد اقترص اإلسالمية للوحدة وداعيًا مرصيٍّا
أنهم نؤكد أن ونستطيع بحماس، حركته إىل ينضمون األقباط رأينا إذا عجب فال
الوطنية، األماني تحقيق أعينهم نصب ووضعوا املسلمني مواطنيهم بغريتهم نافسوا
جريدة اعرتاف حسب — األقباط «كان قائًال: الحركة هذه يف صربي محمد املؤرخ وكتب
من للملكية تحمًسا أكثر — ١٩١٩ سنة أبريل ٩ بتاريخ الصادرة بوست» «املورننج
أشد بني كانوا لقد ،«Roi Plus Royaliste que فرنيس لتعبري ترجمة «وهي نفسه امللك
القساوسة وكان االستقالل، ضحايا أول وكانوا الوطنية الفكرة عن للدفاع تحمًسا الناس
والعلماء املشايخ وكان األزهر، ويف املساجد ويف املنابر فوق من الوطن حب عىل يحضون
رسم وقد األعالم، ظهور تأثريًا املشاهد أشد وكان الكنائس، يف يخطبون جانبهم من
ودينية.».47 سياسية ثورة إال هو ما الحدث هذا إن الصليب، يعانق كأنه الهالل عليها
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واالجتماعية السياسية باملساواة القانوني االعرتاف (2)

أثره خلفاؤه اقتفى وقد منها، مفر ال حقيقة هذه جديًدا؛ اجتماعيٍّا جوٍّا عيل محمد هيأ
األفراد حياة يف آثاره ظهرت الذي التسامح، هذه يلبث ولم بدأه، الذي العمل وأتموا
املطلقة املساواة مبدأ قرن من أقل يف انترص وهكذا البالد، قوانني يف أثر أن أوًال، العامة

املسلمني. وغري املسلمني بني
الذميني. عىل املفروضة الجزية إلغاء املبدأ، لهذا قانوني مظهر أول وكان

وذلك للخزينة، إيراد مصدر كانت ألن الجزية؛ إلغاء قط ينوي عيل محمد يكن لم
ظل وقد الرضيبة، هذه إلغاء يتضمن كان الذي «١٨٣٩م» الكلخانة فرمان من الرغم عىل
يدفعها كان التي الجزية أن عىل العثمانية، اإلمرباطورية أنحاء جميع يف ورق عىل حربًا
الوظائف من يتقاضونها التي للمرتبات بالنسبة تذكر ال تكاد عيل عرصمحمد يف األقباط
وجدنا «١٢٤٩ه»، ١٨٣٢م عام ميزانية مثًال أخذنا وإذا الدولة، يف يشغلونها كانوا التي
الجنيهات، من آالف ثالثة أي كيسة ستمائة بلغت األقباط يدفعها كان التي الجزية أن
الجنيهات.48 من ألًفا ستني أي: كيسة؛ ألف عرشين بلغت مرتبات يتقاضون كانوا بينما
لزيادة إال يهدف يكن لم بالجزية باحتفاظه عيل محمد فإن أخرى، جهة ومن
حاكم أول عيل محمد كان فقد كل، وعىل الذميني، رعاياه شأن من التقليل ال موارده
كانوا الذين الشعب ولعامة بل فحسب، لألعيان ليس رصاحة، االستثناء باب فتح مسلم
ترسانة يف بالعمل قبطي مائة من نحًوا ألحق عندما وهكذا شأن، ذات خدمات له يؤدون
٢٢ يف الصادر واألمر الجزية، دفع من بإعفائهم أشار فقد لكفاءتهم، ونظًرا اإلسكندرية،
وربط بها املدونة األصول اتباع «ويقتيض يقول: ١٨٣٦م» «مايو ١٢٥٢ عام اآلخر ربيع
يؤدون لكونهم للجهادية يؤخذون الذين األقباط يستحقه الذي الصنف ومرتب ماهية

كمطلوبه.»49 ورفاهيتهم رعايتهم اللزوم ومن املريي، مصالح
من ويفهم «١٨٥٥م» ١٢٧٢ه عام باشا سعيد عرص يف نهائيٍّا الجزية ألغيت وقد
بطريقة الرضيبة هذه جباية يف أبًدا يتشدد لم باشا سعيد أن التاريخ ذلك قبل صدر أمر
عرش خمسة قدرها متأخرة مبالغ عن تنازل «١٨٥٤م» ١٢٧١ه عام يف إنه حيث عملية
رغبة يشمل «١٨٥٥م» ١٢٧٢ه صفر ٢١ بتاريخ الصادر واألمر الجنيهات،50 من ألًفا
هذه تِثر ولم فعًال،51 الجزية ويلغي برعايته املشمولني الذميني مع التلطف يف الوايل

إسماعيل. الخديو عهد يف أخرى مرة املسألة
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أن والزي، بالرضائب الخاصة القيود الذميني عن ُرفعت وقد الطبيعي، من وكان
النظام الوالة أدخل عندما وبالفعل، باملسلمني، املساواة قدم عىل فشيئًا شيئًا يعاملوا
واالعرتاف الدولة من يتجزأ ال جزءًا الذميني يعتربوا أن إال يسعهم لم بمرص الدستوري

املسلمون. بها يتمتع التي واالمتيازات الحقوق بنفس األساس هذا عىل لهم
التيمس جريدة ونرشته «بلنت» وضعه الذي الربنامج من الخامسة املادة وتنص
مؤلف فإنه ديني، ال سيايس حزب الوطني «الحزب أن عىل ١٨٢٢ يناير أول يف الصادرة
من املرصيني أعشار تسعة ألن مسلمون؛ وأغلبيته واملذهب العقيدة مختلفي رجال من
إليه؛ منهم بلغتها ويتكلم أرضمرص يحرث من وكل واليهود النصارى وجميع املسلمني
السياسة يف حقوقهم وأن إخوان الجميع أن ويعلم املعتقدات، الختالف ينظر ال ألنه

متساوية.». والرشائع
هذا يف ووضوًحا رصاحة أكثر كانت بعد فيما وضعت التي املختلفة والدساتري

املعرفة: سبيل عىل نذكرهم وإننا الشأن،

اتحاد مرص خديو باشا توفيق السمو صاحب حرضة إىل قدمه إصالح مرشوع •
بني التامة «املساواة املرشوع هذا يقرتح وكان ،١٨٧٩ سنة املرصي الشباب
دون الدولة مناصب جميع لشغل واستعدادهم القانون أمام املرصيني جميع

ديانتهم.».52 أو أصلهم بسبب تفرقة
١٩٠٨ بتاريخ كرومر» اللورد واضعه أن «واملعتقد مرصي دستور مرشوع •
أو دينهم عن النظر بغض مرصيون هم الخديو رعايا «جميع أن يقرتح

عقيدتهم.».53
يعرب كان ١٩١٣ سنة يوليو ٢١ يف الصادر واالنتخابي النظامي القانون أن عىل •
الجديدة، ومرص أسيوط، مؤتمري انعقاد منذ سائًدا كان الذي االضطراب عن
والبالغ املعينني األعضاء ضمن األقباط من نواب أربعة تعيني القانون حتم فقد
١٩١٣ يوليو ٦ بتاريخ حكومته إىل كنشنر اللورد وكتب عرش، خمسة عددهم
رغبة عىل قاطع دليل هو األقليات تمثيل وجود «إن بقوله: البند هذا عىل معلًقا
تماًما.». حقها من الذي التمثيل من اللون هذا الشعب طبقات منح يف الحكومة

عام لدستور العامة املبادئ لوضع ُشكلت التي اللجنة أعضاء بعض أثار وقد
أنه النظام هذا أنصار ويؤكد الدينية، الطوائف لجميع النسبي التمثيل مشكلة ١٩٢٢
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بذلك يمنعون فإنهم الوطنية، الجمعية يف ثابتًا تمثيًال الدينية لألقليات ضمنوا إذا
ذلك يف وأن لألقليات، حمايتهم بدعوى الداخلية مرص شئون يف التدخل من اإلنجليز
من وبالرغم ،«١٩١٣» به املعمول النظامي القانون عليه ينص الذي بالوضع االحتفاظ
بشدة، عارضوه األعضاء أغلبية فإن املبدأ، لهذا واألقباط املسلمني األعضاء بعض تأييد
من الرغم عىل — فؤاد امللك إن مذكراته: يف باشا فهمي قليني لنا ويقول فاستبعد،
التمثيل إبقاء املعارضة كل يعارض كان — حياته طوال أظهره الذي الديني التسامح
القديمة االنقسامات عىل يبقي قد املبدأ هذا أن ذلك الدينية؛ التفرقة أساس عىل النسبي

القومية. الوحدة إضعاف عليها يرتتب التي
أيٍّا املرصيني جميع بني التامة املساواة عىل ينص ١٩٢٢ عام دستور أن غري
وقبولهم دينهم لشعائر ممارستهم يف حريتهم عىل ينص كما عقيدتهم، أو دينهم كان
أعضاء ضمن دائًما يكون أن عىل ذلك فوق التقاليد وجرت … إلخ الحكومية بالوظائف

قبطي. وزير الوزراء مجلس
محمد أرسة أعمال ليتوج األمة دستور جاء الزمن، من قرنًا دامت جهود بعد وهكذا؛
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اإلسالمي الحكم تحت اليعاقبة بطريرك لعبه الذي الدور (1)

مرص، العرب دخول عند رعاياه له أظهرها التي الحفاوة أثر عىل األقباط، بطريرك أصبح
يف وعملوا الخرب هذا نفوذ مدى أدركوا إذ الوالة؛ وسائر العاص بن لعمرو قلق مصدر
وبمعنى الرشعية، للسلطة بالخضوع ومطالبته شديدة رقابة تحت وضعه عىل الحال

استئذانهم. دون الديني، محيطه يف حتى إجراء، أي اتخاذ من منعوه أنهم آخر
قبل الديوان سجالت يف اسمه يقيد أن فألزموه البطريرك، انتخاب إقرار أوًال وأرادوا
يف يفوز أن جرجس يدعى الكاثوليكيني الشمامسة أحد استطاع وقد أعماله، يبارش أن
اإلسكندرية، أساقفة بعض بتأييد وذلك البطريركي، بالكريس مروان بن العزيز عبد عهد
فأوىل األحد، يوم يف يُنتخب لم أنه بدعوى انتخابه صحة عىل اعرتضوا اليعاقبة ولكن
للمحافظة جنوده بعض الحال يف وأرسل اهتمامه املشكلة هذه مروان بن العزيز عبد
قلًقا العزيز عبد وكان يديه،1 بني للمثول املتخاصمني الطرفني دعا ثم النظام، عىل
البطريرك يرحب لم منصبه، مهام لتويل اإلسكندرية إىل وصل عندما — خاص بوجه —
امللكيني ساويرس ويتهم بعد، يُعلن لم الوايل وصول موعد أن بحجة بقدومه الراحل
جنده، إىل وسلمه البطريرك األخري هذا استدعى حال أي وعىل العزيز، عبد غضب بإثارة
بعد الوايل واعتزم دينار،2 ألف قدرها غرامة يدفع أن بعد إال رساحه يطلقوا بأال وأمرهم
إنه ويقال: رحالته، جميع يف يالزمه وأن دائًما إشارته رهن البطريرك يضع أن ذلك

رقابته.3 تحت البطريرك وضع لسبب حلوان يف كنيسة بتشييد سمح
لنا ويروى قانونًا، وأصبح «٧٩٩م» ١٨٤ه عام يف تطور التقليد هذا أن ويبدو
واتفقوا اإلسكندرية، مجلس هيئة عىل األساقفة اجتمع أن بعد أنه املقفع بن ساويرس
حاجتكم؟» «ما سألهم: رآهم فلما الوايل ليقابلوا القاهرة إىل عادوا لهم، مرشح تعيني عىل
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ألجل … تُويف قد لنا كان الذي املذهب أبا أن ألجل رئاستك «نعلم ميخائيل: أنبا له فقال
املرشح، اسم عن الوايل سألهم وملا والشعب» البيعة يدير عوضه آخر تقيم أن أردنا ذلك
من بدال ينتخبوه بأن لهم أذن ثم الديوان، يف اسمه بتسجيل الوايل فأمر «مرقس» قالوا:

يوحنا. البطريرك
رفيًقا كان بأنه البطاركة سرية وتصفه الفضل بن الليث هذا الوايل، اسم وكان
تم «ملا قال: املدنية، للسلطة البطريرك بها قام زيارة أول ذلك بعد لنا تروى كما باألقباط،
وصل فلما الوايل، عىل مرصليسلم فسطاط إىل مرقس أنبا البطرك األب دخل الفصح، عيد
والصلبان باألناجيل إليه فخرجوا بوصوله، والشعب األسقف ميخائيل األب أعلموا مرص،
يا إلينا وصولك وحسن نعم يقولون وكانوا وقراءة، وتهليل عظيم بفرح ولقوه واملجامر
البطرك قام وبالغداة النهار، آخر كان ألنه ليسرتيح؛ ملنزله فمىض مرقس، بن مرقس
إىل وصلوا فلما بالوايل، ليجتمعوا معهما املجتمعني األساقفة وباقي ميخائيل أنبا األسقف
فأمره … له ودعا التقاه الوايل، عىل وسلم دخل فلما بدخوله، فأمر عليه استأذنوا داره

املخاطبة.».4 يف وساواه يجلس أن الوايل
مع الدينية عالقاته يوصل أن العربي الفتح بعد يستطيع أنه البطريرك ظن وقد
كتب أن حدث مروان، بن العزيز عبد عهد ويف املرصية، الحدود خارج القائمني اليعاقبة
لبطريركية وتابًعا مسيحيٍّا وقتئذ كانا وكالهما النوبة ملك وإىل النجايش إىل البطريرك
الوايل الدساسون فأخرب بينهما، القائم النزاع وتسوية الصلح عىل لحملهما اإلسكندرية
املترصفني آنئذ وكانوا — األقباط الُكتَّاب ولكن البطريرك، إعدام وقرر فغضب بذلك،
عن تماًما تختلف خطابات الحال يف فحرروا الكارثة، هذه إبعاد أرادوا — اإلدارة يف
البطريرك، كتبها التي وسحبوا الحبشة إىل املسافرين املندوبني إىل ُسلمت التي الخطابات
فأمر يحملونها، كانوا التي الخطابات ومعهم موجودون املبعوثني بأن الوايل أخربوا ثم
إشارة أية فيها يجد لم قرأها وملا الخطابات، منهم وأخذ فوًرا بإحضارهم العزيز عبد
ثورة فهدأت املسيحيني، األمريين إىل موجهة صلح دعوة يجد لم أنه أي: إليه؛ نُقل ما إىل

اإلسكندرية.5 إىل بالعودة للبطريرك وسمح غضبه
إليه يطلب الهند6 بالد من رسوًال سمعان البطريرك استقبل «٦٩١م» ٧١ه سنة ويف
الطلب هذا إجابة عن امتنع الوايل، بنية عامًلا البطريرك كان وملا وكاهن، أسقف تعيني
أسقف إىل بطلبه وتوجه يصرب لم الرسول ولكن السلطة، من ترصيح عىل الحصول قبل
ثم الرواة، لسان عن جاء ما حسب النتائج أسوأ الترصف لهذا وكان رغبته، حقق آخر

سمعان. البطريرك وفاة بعد أعوام ثالثة ملدة شاغًرا ظل البطريركي الكريس إن
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العربية، اإلمرباطورية أركان توطدت كلما تتالىش البطريرك شخصية أخذت وهكذا
األلقاب من بالرغم رغباتهم حسب الحكام يديرها آلة سوى الديني الرئيس هذا يعد ولم
رغم أنه ذلك إىل أضف املماليك، السالطني أو الفاطميون الوالة لهم يمنحها كان التي
األمة يف الثانية املكانة إال الواقع يف البطريرك يحتل لم رعاياه، يظهره كان الذي االحرتام
القبطي األخص عىل أو الدولة مالية عىل القائم يحتلها فكان األوىل، املكانة أما القبطية،

الحكم. رجال بثقة يتمتع كان الذي
حادثًا عرش التاسع القرن أواخر يف سبب األدبية األسبقية حول الخالف وهذا
غايل، باشا بطرس بقيادة األعيان من ولفيف الخامس كريلس البطريرك بني خطريًا
جمعية بها تنادي كانت التي اإلصالح حركة يناهض البطريرك وكان الطائفة، رئيس
الحصول باشا بطرس فاستطاع الطائفة، معاهد يف الحديثة النظم إلدخال التوفيق
لرئيسهم األقباط يكنه الذي البالغ االحرتام ورغم البطريرك، لنفي الخديو من إذن عىل
حراسة تحت املنفى إىل طريقه يف الجليل الشيخ هذا رؤية من كثريًا يتأثروا لم الديني،

البوليس. من قوة
الفتح منذ اليعاقبة بطريرك به قام الذي املهم الدور ننكر أن يسعنا ال ولكن
أن بنا ويجدر اإلسالمية، مرص لصالح املختلفة مساعيه عن بعد فيما وسنتكلم العربي،
األقباط، عن املستحقة الرضائب جباية يف به استعانوا املماليك البكوات أن هنا نذكر

الحكام.7 جميع رضا وحاز قيام خري املهمة بهذه قام أنه ويبدو

اإلسالمي الحكم تحت الروحية األقباط حالة (2)

أغراضهم لتحقيق دينهم يستغلون كانوا العربي، الفتح قبيل األقباط، إن قلنا أن سبق
األقباط وعزلة مرص يف اإلسالم وتقدم العرب مجيء ولكن خدمته، عىل العمل من بدًال
املسيحية مركز أضعفت األسباب هذه كل الثقافة؛ إىل مله وعدم اإلكلريوس وجهل املعنوية

الزمن. مرور مع مرص يف
مرص إىل رحلته يف املأمون الخليفة رافق الذي ديونيسيوس، البطريرك لنا ووصف
رأينا «لقد فقال: حال، سوء من املرصية املسيحية إليه وصلت ما الباشموريني، ثورة إبان
وتيموثاوس وديوسقور كريلس فضائل مع وتتناىف الفضيلة مع تتفق ال عادات هناك
رهبانهم، سيما وال األقباط أن الحظناه ما وأول املرصية، الكنيسة قوانني وضعوا الذين
يحرتفون تقوى الرهبان وأكثر منافعها، يستغلوا فلم املقدسة الكتب دراسة عن كفوا
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يقصدون الذين وأن الدينية، الكتب من فقرات بعض ويسرتسلون اليدوية األعمال
املال بجمع يهتمون ولكنهم عقولهم، بتثقيف يبالون ال األسقفية رتبة إىل ترقيتهم
الرتبة هذه ينازل أن أحد استطاع ملا املال، من معني مبلغ دفع ولوال رتبتهم، ليشرتوا
البابا اعتذر موقفهم، عىل نلومهم أخذنا وملا القويم، وسلوكه بعلمه يمتاز كان إذا حتى
كنيسة عىل املستحقة الديون بسبب الطريق هذا نسلك «إننا وقال: اإلسكندرية» «بطريرك

الديون.».8 تسديد عن لعجزنا الطريقة بهذه يجيء الذي املال ولوال اإلسكندرية،
العرب دخول من فقط قرنني ميض بعد القبطية الكنيسة إليه وصلت ما هذا
بوضع بعضهم اشتهر وقد والقلوب، النظام إصالح حاولوا الرهبان بعض إن نعم مرص،
يفتخروا أن مواطنوهم يستطيع ال ضئيلة أقلية ظلوا ولكنهم والدينية، العلمية املؤلفات

جدة. وال أصالة فيها ليس مؤلفاتهم أن ذلك إىل أضف عددهم، لقلة بهم
بمفاخر لها يأتوا أن دون اآلخر تلو الواحد اإلسكندرية كريس عىل البطاركة وتتابع
رضا عدم أو رضا عىل واالضطراب الهدوء حيث من موقوًفا عرصهم وكان جديدة،
حقيقيٍّا مجهوًدا أحدهم يبذل ولم اضطرابها، أو العامة الحالة هدوء وعىل عليهم الحكام
البطاركة، سري كتاب أما تدريجيٍّا، تضمحل كانت التي الكنيسة هذه يف جديدة روًحا ليبث

الطائفة. أذهان تشغل كانت التي املالية املشاكل لنا يرسدون فكانوا
تميض أحيانًا كانت املماليك، السالطني عهد يف األقباط اضطهاد منذ أنه ذلك عىل زد
احتالل بعد األمر استفحل وقد الجديد،9 البطريرك انتخاب قبل الزمن من طويلة فرتات
عرص يف أيًضا حدث وقد الشاذة، الحالة بهذه كثريًا يهتموا لم الرعية ولكن مرص، األتراك
لم إذا علماني، مرشح عىل االختيار يقع أن افرام البطريرك انتخاب عند الفاطميني،

دينية. صبغة له مرشح أي يتقدم
اإلكلريوس أصبح منعدًما، الديني التعليم كان وملا صوريٍّا، باملسيحية اإليمان وكان
ذلك تدعيمها؛ من بدًال رعاياه عزائم من يشبط البطريرك وكان الدين، أصول يفهم ال
حدث أنه اليعاقبة «سيناكسار» يف وجاء الوحيد. بل األول هدفه كان سالم يف العيش ألن
أن إليهما وطلب مرة من أكثر يوساب األنبا فالمهما رعيتهما، معاملة أسقفان أساء أن
به الرعية واستنجدت وشأنهما، فرتكهما النصيحة، رفضا ولكنهما معاملتهما، يحسنا
من كان فما ديننا.»، من سنخرج فإننا علينا، األسقفني هذين فرضت «إذا له: وقالوا
هذين معاقبة تبعة من أمامهم يديه ونفض كله الُقطر أساقفة دعا أن إال البطريرك
اإلسالم اعتنق حنا يدعى تاجًرا أن حدث الكامل، امللك السلطان عهد ويف األسقفني،10
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البطريرك عند «اذهب له: فقيل يستشهد، أن وأراد عمله عىل ندم ثم مسلمة، من ليتزوج
املوت.».11 من البطريرك يخيفني أن «أخىش أجاب: ولكنه بها.»، واعمل مشورته واطلب
تفوق املال إىل حاجتهم كانت وملا سوءًا، أكثر والقساوسة األساقفة حالة وكانت
البطريركي الكريس ظل ٨٣٥م، عام ففي املادة، يعبدون صاروا إليه، البطريرك حاجة
ومنح متزوج، موظف ظهر وهنا سمعان، البطريرك وفاة بعد طويلة مدة منذ شاغًرا
دليل وهناك بطريرًكا،12 النتخابه اإلسكندرية أعيان بعض مع فاتفقوا العطايا، األساقفة
عرش، الثامن القرن يف القبيل الوجه يف يعيش كان أسقًفا أن ذلك املال، حب عىل آخر

الذهب.13 صناعة رس يعلمه أن الفرنيس Sicard «سيكار» الرحالة األب إىل فطلب
ورث قد وكان الروحي، الفراعنة تراث عىل ا رسٍّ يعطف يزل لم فكان الشعب، أما
قديمة، آثار من تبقى ما تكريم يف أيًضا يرغب وكان العادات، وبعض اللغة عنهم
القدماء املرصيون عرف «لقد يقول: الصدد هذا يف Norden «نوردن» الرحالة وكتب
بني يجمعون كيف بالخرافات، املتعلقون واملسلمون، واملسيحيون الوثنيون واملحدثون،
إجالًال الهول وأبا األهرامات يجل من بينهم وجدنا إذا غرابة فال املختلفة، األديان طقوس
حفالت إقامة حد إىل يذهب البعض وكان فياًضا، داخليٍّا شعوًرا لها يكن بل ظاهريٍّا،
لعبادة عدوانهم من رصاحة أعلنوا الذين املسلمني غضب فيثريون لها، تكريًما دينية
تحطيم سبب عن املقريزي تاريخ يف جاء ما لنا يوضح هذا «نوردن» وتفسري األصنام.»14
سنة من نحو يف قام الدهر صائم بالشيخ يُعرف شخص «كان قال: الهول، أبي وجه
الهول أبي وجه وشوه األهرام إىل وسار املنكرات، من أشياء لتغيري وسبعمائة ثمانني

شعثه.».15
مسيحيي جميع شمل االنحطاط فإن ذلك، عىل وحدهم األقباط نلوم أال يجب ولكن
أساءوا عرش السابع القرن يف بحلب امللكية الطائفة أبناء أن بالذكر ويجدر الرشق،
أال رشط عىل الزوجات بتعدد رسميٍّا رصحوا أنهم حد إىل املسيحية الديانة تعاليم تفسري
الزواج يتم وال سنتني، ملدة بينهما زوجية عالقات قامت إذا إال ثانية بامرأة الزواج يتم
حبيب األستاذ ويرى سنوات،16 خمس ملدة بينهما العالقات قامت إذا إال ثالثة بامرأة
تأثر فهل اإلسالمي، للتأثري نتيجة إال هو ما األمر ذلك أن الوثيقة هذه نرش الذي زيات

تأثروا؟ حد أي وإىل باألغلبية؟ األقباط
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وعاداتهم األقباط دين يف اإلسالم أثر (3)

يقول: الزمن، من مدة مرص مصري يف تحكم الذي كرومر، اللورد كتب ١٩٠٨ عام يف
يف يُذكر يكاد ال الفرق هذا لكن واألقباط، املسلمني بني شاسع ظاهري فرق «يوجد
املسلمون أصبح الهند ففي باألغلبية، تتأثر أن األقلية عىل تحتم الرضورة إن الواقع،
لم ١ إىل ٥ بنسبة البالد يف أغلبية هم الذين الهندوكيني أن حني يف ما، حد إىل براهمة
يتأثر لم إذ مرص؛ أقباط عىل املبدأ هذا نطبق أن ويمكننا املسلمني، عن شيئًا يأخذوا
يشعر أن دون املسلم بمواطنه تأثر القبطي أن بينما مطلًقا، باألقباط القطر هذا مسلمو

بذلك.».17
اإلسالم وجد إذ تماًما، صحيحة غري بمرص الخاصة كرومر اللورد ملحوظة إن
ببعض ومحتفظني أجدادهم بتقاليد التمسك كل متمسكني وطنيني املرصية الديار يف
املسلمني تقاليد تخُل لم وهكذا الفراعنة، يقدمها كان التي والخرافات واملعتقدات العادات
ظلت التي القبطية األقلية بروحه شبع اإلسالم أن بينما الفرعوني، األثر من مرص يف

باملسيحية. متمسكة

املسلمني عن األقباط أخذه ما (1-3)

مرص العرب دخول قبل الروماني، اليوناني بالعالم عالقاتها املرصية املسيحية قطعت ملا
يف جديد دين ظهور عدم أن ويبدو وسطوتها، رونقها من الكثري فقدت طويلة، بمدة
أنه بدليل املسيحية، تعاليم يف جوهري تغيري أي: حدوث؛ منع يف السبب هو الفرتة تلك
الدفاع سبيل يف بأرواحهم ضحوا الذين — مرص مسيحيو يرتدد لم العرب، دخول عند

الرصيحة. املسيحية تعاليم عن يخرجوا أن — مداركهم له تتسع لم ديني مبدأ عن
البطريرك عهد يف أي: «٦٩٥م»؛ ٧٦ه عام يف أنه املقفع بن ساويرس ويحدثنا
عىل ويضغطون زوجاتهم يهجرون مسيحيون أنهم يدعون الذين بعض كان سمعان،
الحصول يف أخفقوا وملا آخر، بزواج لهم الترصيح عىل ليحملوهم اإلكلريوس رجال
رغبتهم إجابة برفضهم الدين رجال أن فحواها الوايل إىل شكوى قدموا مطالبهم، عىل
والستني األربعة األساقفة واستدعى الوايل فغضب الزنا، خطيئة ارتكاب إىل يدفعونهم
هذا يف حدث مما شيئًا الراوي لنا يبني ولم الدعوة،18 هذه سبب لهم يذكر أن دون
رسمية، بصفة املرصية الكنيسة تحرمه كان الذي الطالق أن نعرف ولكننا االجتماع،
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األقباط اضمحل عندما وخاصة به تعرتف نفسها الكنيسة كانت بل عالنية به يُعمل كان
:١٧٩٥ عام D. Jauna جونا» «دومينيك الفرنيس الرحالة ويكتب العثمانيني، عهد يف
األقباط املسيحيني عند أيًضا شائعة إنها فقط، باملسلمني خاصة ليست الطالق عادة «إن
للبطريرك إنسان يقول أن ويكفي اإلنجيل، عليها نص التي باألسباب يهتموا لم الذين
البطريرك ليسمح زوجها مع وفاق غري عىل إنها املرأة وتقول زوجته عن راٍض غري إنه
يرفض لم وكذلك منه، الرغم عىل نفذاه بالطالق، لهم السماح رفض وإذا بالطالق،
يُعطى كان أجًرا يفقد عليها موافقته بعدم إنه حيث الطلبات، هذه مثل أبًدا البطريرك
األقباط.».19 عن الطوائف بقية نقلته الذي املرذول الفراق بذلك لهما سمح لو فيما له

الدينية السلطات اعرتفت املماليك عهد يف األقباط األعيان لبعض أمثلة التاريخ وذكر
وال األول، زواجهم إلغاء مشقة أنفسهم األعيان هؤالء يكلف ولم امرأتني، من بزواجهم
من ذلك عىل أدل وال بأسيادهم، أسوة والعبيد الجواري من عدًدا يملكون كانوا أنهم سيما
ستني اقتناء من يتواَن لم ذلك ومع الكاثوليكية، العقيدة إىل ينتمي كان الذي غايل املعلم
بتفتيش عيل محمد أمر عندما عليهن عثر وقد والحبشيات، والسود البيض من جارية

منزله.20
العبيد، اقتناء عادة مرص مسيحيو اتبع متى — التحقيق وجه عىل — نعلم وال
ففي باكًرا، اتبعوها أنهم لنا تبني الصدد، هذا يف املؤرخون كتبه ما إىل رجعنا وإذا
الجواري، يملكون األعيان معظم كان الفاطمي، العزيز وخالفة إفرام البطريرك عهد
املسلمات جواريهم بتسليم األقباط الخراج صاحب أمر «١٤٦٠–٦١م»، ٨٥٦ه عام ويف
أن ١٦٦٢ سنة مرص هبط الذي Stochove «ستوكوف» ويذكر عندهم،21 عددهم لكثرة
الواقعة، هذه آخرون رحالة ويذكر حرية،22 بكل الجواري رشاء حق اكتسبوا النصارى
باشا حسن القبطان ترصفات عن الجربتي لنا نقلها التي القصص من نعرف أننا كما

الجواري. اقتناء حق استعمال يف أرسفوا األقباط أن
اقتناء حق مرص يف «للنصارى اآلتي: بالبيان الفرنسية الحملة علماء لنا ويديل
حقهم ولكن العثمانية، اإلمرباطورية أنحاء سائر يف به يتمتعوا لم حق وهو العبيد،
يستطيعون ما وغاية خدمتهم، يف ذكوًرا يقتنوا بأن لهم مرصح غري أنه بمعنى محدود
عدد باقتناء لهم ويُسمح يبلغون، عندما منهم يتخلصوا أن عىل أطفال رشاء هو
لألعمال األقل عىل اثنتني أو جارية أرسة كل لدى نجد لذلك النساء، من محدود غري

املنزلية.».23
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دعامة أقوى انهارت وبذا بلغتهم التكلم عن األقباط كف أخرى، جهة ومن
إىل ذهبوا بل فحسب، حاجتهم لقضاء العربية اللغة بتعليم يكتفوا ولم لشخصيتهم،
يف حتى حاكميهم بلغة عنها واستعاضوا القبطية اللغة نهائيٍّا تركوا إذ ذلك؛ من أبعد

كنائسهم.
املؤرخ رواية أن ويالحظ وغريها. واللياقة الذوق قواعد املسلمني عن نقلوا ثم
الدينية باأللفاظ غاصة امليالدي عرش الثالث القرن إىل ترجع التي املسيحي «مكني»
بالروح التأثر كل متأثرة إنها بل الرحيم» الرحمن هللا «بسم مثل باملسلمني الخاصة
«من يقول: أن الرواية هذه ترجم الذي Vattier «فاتييه» املسترشق حمل مما اإلسالمية،
شيئًا ذكر إذا أنه بدرجة كتابه يف يتناوله ما كل عن بسذاجة يتكلم أنه املكني خصائص
تحدث وإذا يعقوبيٍّا، اعتقدناه اليعاقبة عن تكلم وإذا مسلًما، اعتقدناه باإلسالم يتعلق

كاثوليكيٍّا.».24 تخيلناه الكاثوليك عن
الثامن أكليماندوس البابا إىل الثامن جربائيل البطريرك وجهها التي الرسالة ويف
العبارة استعمال يف يتواَن لم والكاثوليكية، املرصية الكنيستني اتحاد بشأن ١٦٠١م عام
واملالحظ «الرءوف»،25 بكلمة «الرحمن» كلمة استبدل أنه غري املسلمون، بها يعتز التي
جاءت بل العربية اللغة األقباط استخدام إىل ترجع ال الدينية العبارات هذه استعمال أن
أبًدا يستعملها لم الفاطميني الخلفاء عارص الذي املقفع بن ساويرس أن بدليل تدريجيٍّا،

كتاباته. يف
ألغته الذي األطفال ختان باكًرا، املسلمني عن األقباط أخذها التي العادات ومن
أحد أن ذلك بعد وحدث العرب، دخول قبل مرص يف به معموًال يكن ولم املسيحية،
بالعماد، اهتمامه من أكثر به يهتم كان بل الختان، ممارسة عىل رعيته أرغم البطاركة
قبل األطفال بختان وأمر العادة، هذه مكاريوس البطريرك نظم ١١٢٠م عام ويف
تعليماته أصدر حيث ذلك من أبعد إىل «١٢٠٨م» يوحنا البطريرك وذهب العماد،26
االعرتاف،27 أيًضا البطريرك هذا ألغى وقد إجباريٍّا، األطفال ختان جعل بشأن املشددة

امللكيني. بخالف بالختان يهتمون كانوا اليعاقبة إن املقريزي: ويقول
لزوجاتهم األقباط يسمح «ولم بمرص النصارى حريم يف الحجاب استعمال وأدخل
سيدة رؤية يستطيع ال نفسه والبطريرك حجاب، بدون الدين رجال أمام يظهرن بأن
الكنائس يف القبطيات النساء وكانت بذلك.»28 زوجها لها سمح إذا إال محجبة غري

صماء. بمقاطع الرجال عن مفصولني وكن بينهن، فيما تجتمعن واالجتماعات
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فيها، تتىل كانت التي والصلوات الكنائس تزين كانت التي الصلبان استثنينا وإذا
من أكثر املسلمني شعائر بتقليد يهتمون أناس تأوي كانت الكنائس تلك أن الحظنا
من حررت بروتستانتية، رواية من استقينا وقد املسيحيني، شعائر بتخليد اهتمامهم
كانوا اليعاقبة الدين رجال إن تقول: فهي الشأن، هذا يف دقيقة تفاصيل فقط، قرن
يغسلون األقباط بعض وكان يوميٍّا،29 مرات سبع منازلهم يف بالصالة رعيتهم يوصون
كانوا وأنهم باملسلمني، أسوة الصالة، يف الرشوع قبل أقدامهم أحيانًا أو وأوجههم أيديهم

الرشق.30 نحو دائًما متجهون وهم الصلوات يرتلون
الدكتور كتاب يف مدونة وهي ذكرناها، التي تلك من غرابة أكثر تفاصيل وهناك
قبل أحذيتهم يخلعون األقباط إن يقول: إذ Belloc؛ «بللوك» املسيو رحلة ويف بك كلوت

املسلمون.31 يفعل كما كنائسهم يدخلوا أن
كنيسة إىل بالحج األقباط تعلق وهو واألقباط، املسلمني بني آخر شبه وجه ويوجد
بنفس القدس إىل سفرهم يحيطوا أن يفوتهم وال «حاج» لقب ينالوا كي بالقدس القيامة
كبرية قوافل هيئة عىل يذهبون فكانوا سفرهم، املسلمون بها يحيط كان التي املظاهر
نعلم النصارى. حج بمناسبة طريًفا حدثًا الصدد هذا يف الجربتي إلينا وينقل العدد،
حرموهم املماليك أن عىل القدس، بزيارة للنصارى وحدهم رصحوا املتسامحني الوالة أن
هذا نحو «يف «١٧٠٤–٥م»: ١١٦٦ه سنة حوادث يف الجربتي وكتب ذلك، من أحيانًا
كاتب «نوروز» ذاك إذ كبريهم؛ وكان املقدس، بيت إىل الحج األقباط نصارى قصد التاريخ
فكتب دينار، وألف هدية له وقدم ذلك يف الشرباوي هللا عبد الشيخ فكلم كتخدا، رضوان
لهم تم فلما وزياراتهم، دياناتهم من يمنعون ال الذمة أهل أن ملخصه وجوابًا فتوى له
وأحمال وأبهة هيئة يف وخرجوا أغراضهم وتشهيل أشغالهم قضاء يف رشعوا أرادوا، ما
عرضيٍّا لهم ونصبوا وزمور، طبول ومعهم وأوالدهم نساؤهم فيها وتخرتوانات وصواهي
وكساوي وخلًعا أمواًال وأعطوهم خفارتهم، يف ليسري العربان وأحرضوا العزب، قبة عند
هللا عبد الشيخ فحرض الناس، واستنكرها البالد يف القضية هذه أمر وشاع وإنعامات،
متمرًضا، بكري سيدي أخو أفندي عيل وكان كعادته، البكري الشيخ بيت إىل الشرباوي
التبكيت؟ سبيل عىل — اإلسالم شيخ يا الحال هذا يشء أي له: فقال يعوده، إليه فدخل
فقال: وهادوك؟ أرشوك لكونهم األفعال بهذه لهم وتأذن النصارى وتفتي ترىض كيف
يف ويخرجون سنة لهم تصري هذا وعىل وهدية، دينار بألف أرشوك بل قال: ذلك، يكن لم
املسلمني، وحج النصارى حج ويقال: محمالً، لهم ويصنعون ذلك من بأزيد القابل العام
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وأذن مغتاًظا عنده من وخرج الشيخ فقام القيامة، يوم إىل وزرها عليك سنة وتصري
األزهر، مجاوري من طائفة معهم كذلك وحرك معهم، ما ونهب عليهم الخروج يف للعامة
وجرسوهم، معهم ما ونهبوا واملساوق بالعيص ورضبوهم ورجموهم عليهم فاجتمعوا
عكسة الحادثة هذه يف النصارى وانعكس دمرداش، من القريبة الكنيسة أيضا ونهبوا

الهباء.».32 يف وأنفقوه رصفوه ما وذهب عليهم وراحت بليغة
الفتاة وكانت املسلمني، تقاليد تشبه الزواج بمناسبة الدينية الطقوس وكانت
قريباته إحدى يكلف الزواج يريد الذي الشاب وكان البلوغ، سن إىل تصل عندما تحتجب
تعهد وإذا الزواج، بمراسيم وقام عقًدا الكاهن حرر االتفاق، تم وإذا عروس، عن للبحث

املسلمون.33 يفعل كما مقدًما نصفه يقدم أن عليه كان مهر، بدفع العريس
القساوسة كان عيل محمد عهد يف أنه St. John جون» «سانت الرحالة لنا ويروى
الشيعيني.34 لدى وبخاصة اإلسالمية القبائل لدى املعروف املتعة زواج يشجعون األقباط

الخنزير.35 لحم أكل عن االمتناع حد إىل األقباط ذهب وقد

األقباط عن املسلمون أخذه ما (2-3)

مسلمو اتخذها والتي األقباط يتبعها كان التي العادات بعض إىل قبل من أرشنا لقد
يف النادبات جلب — هذا يومنا إىل قائمة وهي — العادات هذه وأهم سواهم، دون مرص
وقد مرص، حدود عن الفراعنة، عن األقباط ورثها التي العادة، هذه تخرج ولم املآتم،
الحزن شعور إظهار يف يبالغون كانوا األقباط أن مرص احتاللهم عند الفرنسيون الحظ

املسلمني.36 من أكثر
الخرافات خصوًصا بذلك قصدنا األقباط، عن املسلمون أخذه عما تحدثنا إذا ولكن
ونكتفي العادات، هذه عن الكالم نطيل ولن القديمة، العصور إىل أصلها يرجع التي
التمسك أن عىل تدل وهي ،Thevenot «تيفينو» ذكرها نسبيٍّا حديثة واقعة إىل باإلشارة
الغائبة األرواح نعم طلب يف يرتددوا لم املسلمني أن حد إىل وعاديٍّا شائًعا كان بالخرافات
قال النصارى، خيال يف إال الواقع يف موجودة تكن لم وهمية معتقدات اعتناق يف أو
عدد فيها ُدفن واسعة مقربة النهر، شاطئ عىل العتيقة، مرص من بالقرب «يوجد تيفينو:
اعتقاًدا ومغاربة، وأتراك، ويونانيني أقباط من القاهرة، سكان ويعتقد الجثث، من كبري
القديم، التقويم حسب املقدسة، والجمعة والخميس األربعاء أيام يف املوتى أن راسًخا
عظامهم كانت بل األذهان، إىل يتبادر كما املقربة يف يتنزهوا لم ولكنهم يبعثون، كانوا
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هذه إىل فذهبت انقضت، ما إذا إليها تعود ثم الثالثة األيام هذه يف األرض من تخرج
األتراك ويذهب … سوق يف وكأنهم الغفري الجمع هذا رأيت عندما ودهشت … املقربة
أن يدعون شيخ فيها لهم دفن التي املقربة هذه إىل جميًعا، راياتهم حاملني موكب، يف
صالة ويصلون هناك فيذهبون املوتى، سائر كعظام قربها من عام كل تخرج عظامه

وورع.».37 تقوى كلها
النيل وادي أهل معتقدات بنفسه ملس ،Nebuhr «نيبوهر» اسمه آخر رحالة ويكتب
املرة «إنها فيقول: دمياط، ثغر يف تظهر أنها لهم يبدو كان التي األشباح عن الخرافية،
ال العرب بالد ففي املسلمني، بني الخرافة من اللون هذا فيها الحظت التي الوحيدة

عنها.».38 يتحدثون وال األشباح يعرفون

عميقة؟ التأثريات هذه كانت هل (3-3)

العرصالفرعوني، إىل تاريخها يرجع التي العادات بعض اتبعوا املسلمني أن من الرغم عىل
يختص فيما كذلك األمر كان هل القبطية، باملعتقدات يتأثرون أنفسهم يدعوا لم فإنهم
اعتنقوا إذا حتى املظهر حيث من باملسلمني التشبه إىل اتجهوا هؤالء إن نعم باألقباط؟
يف ظلوا طاملا ولكنهم الشعب، عامة عن تميزهم عالقة أية هناك تعد لم ذلك، بعد اإلسالم
نستطيع ال إننا بل عقائدهم، عن خروج أي الخارجي سلوكهم يكشف لم املسيحي الدين
من عندهم يكن فلم كنيستهم، لتعاليم ورضوخهم بدينهم تعلقهم األقباط عىل ننكر أن
الشهري املعلم فعله ما وهذا كنيسة، إصالح أو ببناء ترصيح من أحسن يلتمسونها منة
يف بمرص مرورها أثناء يف السلطان ألخت جليلة خدمات أدى عندما الجوهري إبراهيم
باألزبكية كنيسة بإقامة فرمانًا السلطان يصدر أن له مكافأة فالتمس مكة، إىل طريقها
حسن فرصة أيًضا انتهز وقد الجزية،39 دفع من الرهبان وإعفاء الحالية» «الكاتدرائية

والكنائس.40 األديرة إصالح وطلب نحوه السلطات استعداد
هو واملسلم القبطي بني الوحيد «الفرق كرومر: اللورد بقول الحديث هذا ونختتم
مسجد يف هللا يعبد مرصي الثاني أن حني يف مسيحية كنيسة يف هللا يعبد مرصي األول أن

مسلم.».41
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واليعاقبة امللكيني بني املنافسة (4)

وقد واليعاقبة، امللكيني بني القائمة املنافسة إىل البحث هذا أثناء يف عرًضا أرشنا لقد
وترتب اإلسالمي، الحكم طوال واستمرت «٤٥٣م» كالسيدونيا مجمع انعقاد منذ نشأت

عنها. نتحدث أن دون عليها نمر أن نستطيع ال لذلك ا، جدٍّ خطرية نتائج عليها
القيود من بالرغم وخارجها مرص داخل ا جدٍّ كبريًا اليعاقبة بطريرك نفوذ ظل
يف يتدخل أن األمر بادئ يف امتنع الوايل كان وإذا نشاطه، من للحد وضعت التي
بعد التدخل إىل اضطر فقد البحتة، الدينية املسائل يف أي: الداخلية؛ األقباط شئون
ميخائيل ويقول امللكيون، حاكها التي الدسائس بعد وخاصة أنفسهم اليعاقبة إلحاح
إساءة عن امللكيني» هنا «يقصد الخبثاء اليونانيون عجز «ملا الصدد: هذا يف السوري42
يعينون وكانوا السيئة، أعمالهم عن يكفوا لم مىض، فيما يفعلونه كانوا كما األقباط،
واألرمن، واملرصيني السوريني بني الفوىض ليثريوا بطاركة لشعوبهم ومرص أنطاكيا يف
األرمن وبالد سوريا يف يوجد وكان ذيله، يحرك يزل ولم رأسه بُرتت الذي كالثعبان
وأساقفة بطريرك طائفتنا، وأساقفة بطريرك عىل عالوة ومرص، فلسطني يف وكذلك
أتيحت وإذا الثالثة، األمم هذه أفراد بني إمكانهم بقدر الفوىض يثريون كانوا للملكيني،

واألحباش.». النوبيني بني الفرصة، لهم
يرَق لم ألنه إليه؛ يشكو قس هذا ألغراضشخصية؛ بالوايل يستعينون األقباط وكان
ويدعي دمشق، إىل يسافر آخر قس وهذا مخفي؛ كنز بوجود فيخربه أسقف درجة إىل
اليعاقبة بطريرك ذهب من الخاوية الدولة خزانة ملء استطاعته يف بأن الخليفة أمام
تخلو وال النفيسة،43 باألواني كنائسه ليزين كيميائية بطرق بنفسه يصنعه كان الذي
أن سيما وال املوضع هذا يف اإلطالة من داعي فال املماثلة، القصص من البطاركة سري
خطرية، سوابق خلقت الثأر يف الرغبة أن ننكر أن يسعنا وال فردية، الحاالت هذه معظم
الوالة حرضوا الذين هم اليعاقبة ال امللكيني بأن القول إىل يحملنا الدقة توخينا أن إال

البحتة. الدينية املسائل يف التدخل عىل املسلمني
يرضخوا فلم لها، إلخالصهم البيزنطية السلطات لدى حظوة أصحاب امللكيون وكان
بطريرك العاص بن عمرو به أحاط الذي اإلجالل وكان رضاهم، بمحض العربي للحكم
امللكيني عند بعث اليعاقبة، لصالح واألديرة الكنائس معظم ومصادرته بنيامني األقباط

منهم. االنتقام رغبة
يف العربي الحكم أقدام رسخت كلما الطائفتني رعايا بني تزداد الفوارق كانت ثم
إىل يتوجهون يعودوا فلم اليونانيني، من لتخلصهم عظيًما فرًحا اليعاقبة فرح لقد مرص،
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األوقات يف املعونة لهم ترسل وال آمالهم تخيب والحبشة النوبة بالد كانت وإذا بيزنطيا،
الحكام. غضب تهدئة ويحاولون أنفسهم عىل ينطوون األقباط كان الحرجة،

التطلع عن واحًدا يوًما ينقطعوا لم إنهم إذ ذلك؛ عكس عىل فكانوا امللكيون، أما
تقع بالتي أسوة تهمهم البوسفور ضفاف عىل تقع التي األحداث وكانت بيزنطيا، إىل
البيزنطية الحوادث أوىل تاريخه، بطريق بن سعيد كتب ملا وكذلك النيل، ضفاف عىل
يف إال اهتمامه يركز لم املقفع بن ساويرس خصمه أن حني يف االهتمام نفس واملرصية

الخارجية. الحوادث ويتجاهل املرصية الحدود داخل
املحتل مع يتفاهموا أن حاولوا بل علنًا، العربي الحكم يعارضوا لم امللكني أن عىل
العرب مساعدة وهي واحدة خطة سوى الغرض هذا لتحقيق أمامهم يكن ولم الجديد،
املنترص حظوة نيل أي: بحجر؛ عصفورين بذلك فرموا اليعاقبة، عىل قبضتهم تشديد عىل

واحد. آن يف اليعاقبة نفوذ وإضعاف
هذا يف النقيويس حنا ويقول مبارشة، اإلسكندرية سقوط بعد هذا بعملهم وقاموا
«كذا» لإلسماعيليني وسلمها الذهب من قطعة ٣٢٫٠٥٧ امللحد ميناس «جمع الصدد:

قطعة.».44 ألف ٢٢ تتجاوز ال املدينة عن عمرو فرضها التي الغرامة كانت بينما
شدائد «لقي أغاتوا البطريرك أن اليعقوبي السينكسار يف أخرى جهة من ونقرأ
ملكيَّ وكان تاوداسيوس، اسمه إنسان مىض زمانه يف أن ذلك من األمانة، أجل من كثرية
كثرية أمواًال له وقدم بها، الخليفة معاوية بن يزيد إىل وتقدم دمشق مدينة إىل املذهب،
عىل تسلط أتى، فلما ومريوط، والبحرية، اإلسكندرية مدينة يتوىل بأن منشوًرا منه وأخذ
بكل وألزمه ديناًرا، وثالثني ستة سنة كل يف تالميذه ووزن الجزية ووزنه البطريرك أبينا
سنة، كل يف دينار آالف سبعة عنه يزن وكان سنة، كل يف األسطول مراكب عىل ينفق ما
يمكن وال البطريرك، مع عمل ما منه كرهوا ألنهم ملته؛ أهل به يختلط لم رشه ولكثرة
يف األب فمكث يقتله، الطريق يف البطريرك وجد من «كل وقال: قاليته من يخرج أن األب

املنافق.».45 هذا هللا أهلك أن إىل محبوًسا قاليته
بن قرة مستشاري كبري وكان أحدهم، وقام بهزيمتهم، يسلموا لم اليعاقبة ولكن

املقررة.46 الرضيبة ضعف يدفعون امللكيني بجعل الوايل إقناع يف ونجح رشيك،
عبد والية يف فكروا ألنهم نفوذهم؛ بقوة يشعرون يزالوا لم امللكيني أن شك وال
عىل سلطته ويفرضوا طائفتهم أفراد بني من بطريرًكا ينتخبوا أن يف مروان بن العزيز
أيامي.» يف يتقدم بطرًكا أدع «ما الوليد: قال عندما أنه ذلك إىل أضف الطائفتني، أفراد
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األمري سأل الوسيلة، وجد فلما «أنوبيس»، اسمه اإلسكندرية أهل من طبيب هناك كان
وكان سؤاله، فقبل خلقدونيٍّا، يوميٍّا وكان اإلسكندرية من بطرًكا يقدمه أن يأمر أن
الفري جعل لألمري دينار ألف الكاتب هذا ودفع اإلسكندرية من انسطاسيوس اسمه كاتب

اإلسكندرية.47 بمدينة الخلقدوني بطرك
بطريرك يد عىل املختارة الرشيد هارون الخليفة زوجة ُشفيت أن حدث ثم
أمًرا وأعطاه الهدية، سبيل عىل املال من كبريًا مبلًغا الخليفة فمنحه امللكي، اإلسكندرية
وعاد لصالحهم، صادرها قد كانوا التي الكنائس جميع اليعاقبة من بمقتضاه يسرتد

الكنائس.48 هذه واسرتجع اإلسكندرية إىل البطريرك
أصحاب فيكلفون الطائفتني، هاتني بني الحقد شعور يستغلون الخلفاء وكان
أمر وملا الثانية، الطائفة أصحاب ضد يصدرونها التي األوامر بتنفيذ األوىل الطائفة
هذا يف الواصل كان والرخام، العمد مكان كل يف البيع من تؤخذ «أن املأمون الخليفة
اجتمع مرص، إىل وصل فلما العازر، اسمه النسطورية من مبغًضا مخالًفا إنسانًا الطلب

باإلسكندرية.».49 املقيمون الخلقدونيون الهراقطة هم الذين النجس مذهبه أهل إليه
قاٍض تحكيم التماس حد إىل واليعاقبة امللكيون ذهب مروان، بن هللا عبد خالفة ويف

الكنائس. إحدى بملكية خاصة مسألة يف مسلم
املستجدة؛ الخالفات هذه إىل السخط بعني ينظروا لم العرب الحكام أن البديهي ومن
أنهم غري األمر بادئ يف فيها التدخل رفضوا أمور يف التدخل فرصة لهم تتيح كانت ألنها
وبني بينهم ثم وبيزنطيا، امللكيني بني القائمة العالقات بسبب قلقهم يظهرون كانوا
كبرية أهمية لها مستندات بنصوص القلقشندي لنا احتفظ وقد الكاثوليكية، أوروبا دول
واليعاقبة امللكيني البطاركة تنصيب بمراسيم خاصة املستندات وهذه املوضوع، هذا يف
رعاياه يمنع بأن املرسوم هذا يف امللكي البطريرك يوصون الحكام وكان باإلسكندرية،
القادمني األجانب وبني بينهم خفية عالقة أية إقامة من الساحلية املناطق يف القاطنني
هذا عن شيئًا يذكر لم فإنه اليعقوبي البطريرك بتنصيب الخاص املرسوم أما مرص، إىل

بالحبشة.50 عالقاته إىل يشري أنه غري املوضوع
التي الكراهية مدى لنا تُظهر قصة فلنذكر وامللكيني، اليعاقبة بني العالقات عن أما
بهذه الوقوف إىل حاجة يف ولسنا كنرب بن مرقس املصلح قصة وهي بينهم، تفرق كانت
اإلصالحات إن فقط: ونقول بتفاصيلها، األرمني صالح أبو ذكرها فقد طويًال، القصة
طرده سببت الطائفتني بني للتقرب اليعقوبي البطريرك عىل مرقس يقرتحها كان التي
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شعره يطيل بأن القبطي للشعب السماح يقرتح مرقس وكان القبطية، الكنيسة من
ساحة إىل مرقس لجأ أشده، الخالف بلغ وملا الرسي، باالعرتاف والتوصية الختان ومنع
يف النفوذ معدمي كانوا امللكيني ألن عليه؛ انترص اليعقوبي البطريرك ولكن السلطان،
عىل مضاعفة جزية بفرض انتقام أحسن األقباط املبارشون ذلك بعد وانتقم الوقت، ذلك

املرصية. الخزينة ملصلحة هذا انتقامهم وكان كنرب، بن مرقس أطاعت التي املدن
منذ ملصريهم، تركوا فقد العثماني، العهد يف امللكيني تاريخ الغموض واكتنف
ويف والجهل، الفقر غياهب يف يتخبطون عرش، السادس القرن يف القسطنطينية سقوط
أي: قبطي؛ خمسمائة عىل واحد ملكي إال القاهرة يف يكن لم عرش، الثامن القرن أوائل
املتفرقة األرس وبعض اإلسكندرية يف املائة من يقرب ما يوجد وكان نسمة، عرشين حوايل
وكان نفوذ، أي لهم يكن لم أنه البيان عن وغني والسويس، ودمياط رشيد موانئ يف
إنه ثم اإلسكندرية، لكريس ملكي بطريرك تعيني عىل وآخر حني بني يوافق السلطان
ظلوا الذين امللكيني عدد بالتحديد نعرف أن املعلومات، من لدينا بما علينا، الصعب من
بمصري أوروبا دول اهتمام أن بيد البيزنطيني، مع انشقوا الذين وعدد لروما، خاضعني
البابوات ولكن الرسويل، بالكريس صالته جدد بعضهم أن عىل يدل املرصيني امللكيني
نحو امللكيني، زوال بعد كراهيتهم، حولوا الذين اليعاقبة، بمصري أيًضا يهتمون كانوا

اإلفرنج.51

لإلفرنج األقباط كراهية (5)

املحاولة فشل بعد حظريتها إىل مرص يعاقبة إعادة يف األمل الكاثوليكية الكنيسة تفقد لم
مؤسس ،F. d’Assisc داسيز» «فرانسو بذر وقد الكنائس، وحدة بها يراد كان التي
أن من بالرغم ضعيفة ظلت ثمرتها ولكن الوحدة، بذور الفرنسسكانية، الكهنوتية

القبيل.52 الوجه يف أديرة تسعة ١٧٣١ عام يف تملك كانت الكاثوليكية اإلرساليات
من بالرغم اإلرساليات تلك إبقاء مصلحتهم من أن يرون واملسلمون األقباط وكان
خالية القاهرة «كانت الصدد: هذا يف «نيبوهر» الرحالة وكتب لإلفرنج، كراهيتهم شدة
الكاثوليكية، لإلرساليات التابعني القساوسة من تعدم لم ولكنها اإلفرنج التجار من
الرهبان هؤالء وكان الربوباجندة، وآباء والكورديلييه والكبوشيني اليسوعيني فيها ويرى
بعض إدخال يف الخاصة، بطريقتهم أحيانًا، يفلحون وكانوا التبشري سبيل يف يتحمسون
ألنها عملها؛ تجيز السلطات وكانت الرومانية، الكنيسة حظرية يف املنشقني املسيحيني
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الكاثوليكي املذهب يعتنقون الذين بني تشجر كانت التي املنازعات ملصلحتها تستغل
بل املتنازعني، الطرفني بتغريم يكتفي ال الباشا كان وغالبًا األصلية، طائفتهم أفراد وبني

املال.».53 من كبرية بمبالغ أنفسهم الرهبان ويطالب النزاع مصدر إىل يذهب
الكاثوليكي، فرنسا قنصل ورأي «نيبوهر»، الربوتستانتي الرحالة قاله ما هذا
املزعومون املرتدون «يجيب يقول: إذ تهكًما؛ يقل ال B. de Mailler ماييه» «بنوادي
النص يف «كذا كنيسة فيش ما فلوس، فيش ما مذهبهم: عن خروجهم عليهم يعاب عندما
أفقر وهم الجدد باملرتدين حافلة املقدسة األرض آباء كنيسة هنا أرى وكنت الفرنيس»،
يد لهم يمد من إرادة طوع يجعلهم املدقع الفقر هذا وكان املرصي، القطر مسيحيي
اسم «إن الفرنيس: القنصل بعد اإليطايل Sonnini «سونيني» الرحالة وكتب املساعدة،54
وكانوا منهم، األقباط موقف إىل يرجع الحقد وهذا الصعيد، أبناء من مكروه «إفرنجي»
باإللحاد، واتهامهم مذهبهم لنقد خصيًصا إيطاليا من املرسلني بعض قدوم من يتأملون

الهالكني.».55 ومن كالب إشفاق بدون واعتبارهم

الحقد؟ هذا سبب ما (1-5)

كانوا الغربيني ألن ذلك وامللكيني؛ بعد» فيما «األوروبيني اإلفرنج بني يربطون األقباط كان
الطبيعي ومن لروما، خاضعني الكاثوليكية، الكنيسة عن Luthcr «لوثري» انفصال حتى
يستند كان أساس أي عىل ونجهل أعداءهم، وبالتايل امللكيني حلفاء األقباط يعتربهم أن
الخاضعني «النصارى أن Ximenes «كسيمينيس» الكردينال إىل كتب عندما الربتغال ملك
وأما أسلحتنا.»56 بريق يلمحون عندما إلينا لالنضمام تام استعداد عىل مرص لسلطان
«فلرييو» األب إىل فكتب كثب، عن املسائل هذه درس الذي ،Bernat «برنا» اليسوعي األب
أنها لنا يظهر التي العوائق عىل نقيض لكي علينا هللا نعم تنزل أن «يجب :Fleuriau
العوائق هذه وأول الكاثوليكية، الكنيسة إىل الخالص انضمامهم وبني األقباط بني تحول
للغربيني يضمرونها كانوا التي الكراهية أن والواقع لإلفرنج.»57 املتأصلة الكراهية هي
هذا إىل تام بوضوح «نيبوهر» أشار وقد الكاثوليك، نحو الحقد بشعور مرتبطة كانت
ويخبئ … عليه القضاء يمكن ال كرًها روما كنيسة األقباط «يكره يقول: إذ الشعور؛
يستوىل أن — يدعون كما — يخشون إذ القبطية؛ باللغة املحررة الكتب بعناية القساوسة
القساوسة هؤالء أقنعنا فإذا نصوصها، تزوير بعد أوروبا يف ويطبعوها الكاثوليك، عليها
العطايا» بعض «بمنحهم فقرهم وطأة عليهم خففنا وإذا البابا، أنصار من لسنا بأننا

املدفونة.».58 الكتب هذه من نسخ بعض عىل الحصول أمكننا
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والتي عميقة، دراسة أية دون ورق عىل سطرت التي الساذجة االعرتافات هذه
الشعور. هذا وجود عىل برهان أحسن نظرنا يف هي فقط، املالحظة عىل ترتكز

ميل وال التفاهم، يف صادقة رغبة وقت أي يف عندهم نجد ال فإننا ذلك، عن وفضًال
الغرب نحو واحدة لحظة يتوجهوا ولم النظر، وجهات لتقريب حقيقي مجهود بذل إىل
عهد يف للظلم وتعرضهم كنائسهم وتخريب لهم هللا بأمر الحاكم اضطهاد من بالرغم
يف روما إىل االنضمام طلبوا وإذا املماليك، عهد يف ولإلهانات قالوون بن محمد السلطان

املال. إىل حاجة عن بل إيمان عن ذلك يكن لم امليالدي، عرش السادس القرن
يدرس أن الفرنسية، الحملة قبيل عرش، السادس لويس امللك حربية وزير أراد وملا
كان الذي ،Tott توت» «دي البارون إىل الغرض لهذا وأرسل مرص، احتالل جواز مسألة
يقدمها قد التي باملساعدة مطلًقا يهتم لم املفصلة، األسئلة بعض وقتئذ، مرص يف يقيم
نفوذهم وتاليش عددهم قلة إىل راجع باألقباط الوزير اهتمام عدم ولعل مرص، أقباط له
املستطاع من «هل فقال: اليهود، حالة والعرشين الثامن السؤال يف ذكر أنه غري وقوتهم،
أن ذلك من ويتضح بأمرنا؟»59 يهتمون البحري الوجه يف القاطنني اليهود نجعل أن
سوف األقباط أن تعلم كانت ولكنها داخلية، بمعاونة ترحب كانت الفرنسية الحكومة

التعاون. هذا عليها يأبون
القنصل وكتب اإلفرنج، نحو األقباط كراهية املعتمدين القناصل تقريرات وتضمن
يريد عندما أنه درجة إىل شديدة لنا الشعب هذا كراهية «إن الشأن: هذا يف ماييه» «دي
التعبري يف طريقتهم هي تلك «بإفرنجي». ينعته ، السبِّ يف إنسان عىل يقسو أن أحدهم
قبل بونابرت نحو شعورهم األقباط كتم وبالفعل، ما.»60 لشخص احتقارهم شدة عن
لهم. احتقارها تخِف فلم الحملة، أثناء يف الفرنسية اإلدارة أما عداوتهم، له يظهروا أن
تحدث التي الكراهية تلك لهم، األقباط كراهية زادت األوروبيني، نفوذ ازداد وملا
يجيد الذي ،Rifaud «ريفو» وكان الرحالة، أو منهم املقيمني األجانب من كثري عنها
«يحمل فقال: الحذر، جانب يلزموا أن مواطنيه يويص مرص، يف الداخلية الشئون معرفة
كان وإن عنهم، يبتعدوا أن األجانب عىل ويجب املسيحيني، لسائر شديدة كراهية األقباط
اإلنجليزي J. Durbin دوربني» «جون ويالحظ تحفظ.»61 فبكل معهم، التعامل من بد ال
ويذهب شأن،62 ذي غري كان البالد سكان من النصارى عىل اإلرساليات تأثري أن بدوره
دينهم أبناء األقباط يفضل «ال يكتب: حني ذلك من أبعد إىل Ch. Didier ديدييه» «شارل
املسلمني بني أخرى صليبية حرب قامت إذا إنه ويقال أنفسهم، املسلمني عىل األوروبيني
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Isamberlt «إيزانبري» ويذكر األولني.»، صفوف إىل سينضمون األقباط فإن واملسيحيني،
قد التي الكراهية عن بمراحل تزيد لألجانب األقباط كراهية إن الرحالت» «مرشد يف

الكفار.63 نحو املسلمون بها يشعر
األرثوذكسية يرتكون كانوا الذين لهؤالء بالنسبة أشد األقباط كراهية وكانت
«يوجد قال: إذ الشعور؛ هذا «سونيني» الحظ وقد الكاثوليكي، املذهب ويعتنقون
التي املذاهب أحد إىل ينتمون األقباط أن واملعروف طهطا، أقباط بني الكاثوليك من كثري
كنت حيث أكابرهم لزيارة أذهب كنت ما وكثريًا باإللحاد، الرومانية الكنيسة تتهمها
يتكلم وكان بروما، دير يف سنة عرشة خمس أميض مرصي بقسيس مرسوًرا ألتقي
أعتربه كنت رجل إىل التحدث يف لذة أجد وكنت واإليطالية، الالتينية السهولة ببعض
سيئة ملعاملة يتعرضون الالتينية للكنيسة التابعيني املرصيني إن يل: يقول وكان أوروبيٍّا،

باإللحاد.».64 املوصومني العديدين مواطنيهم من للغاية
أكثرهم اضطر وقد الكاثوليك، من فيهم ثقته عيل محمد وضع الذين األقباط وكان
الجربتي لنا وينقل ضده، حيكت دسائس عدة نفسه عن يدفع أن غايل، املعلم وهو نفوذًا،
الحط يف األقباط من طائفة انتبذ «١٨١٦م» ١٢٣١ه عام «يف يقول: إذ منها؛ واحدة
لهم: فقال كيس، ألف ثالثون عليه يظهر حوسب، إذا أنه وعرفوه الكتخدا مع غايل عىل
فأرسل ذلك، إىل فأجابوه الخزينة، إىل به ملزومني تكونوا القدر هذا عليه يتأخر لم وإن
وعزله وحبسهم، وخازنداره أخيه وعىل عليه بالقبض األمر فورد بذلك، الباشا يعرف
عليه املرافعني فأحرض ذلك، بعد حسابه ثم أوًال، القديمة كيس آالف بالستة ومطالبته

يليه.».65 ومن غايل عن عوًضا الكتاب رياسة عىل خلًعا وألبسهم
الطائفتني، رجال موقف بني الواضح الفرق الحظنا حتى عيل محمد عهد يف نلبث ولم
الكاثوليك، األقباط احتمى العداء، كل األجانب يعادون وبطريركهم اليعاقبة ظل فبينما
لذلك ١٨٦٦م، عام النمسا بحماية ثم البندقية جمهورية بحماية عرش، السابع القرن يف
من األقباط إعفاء طلب يف املختلطة، املحاكم أنشئت عندما النمسا، قنصل يرتدد لم

النظرية. هذه تقر لم املرصية الحكومة ولكن األهلية، املحاكم أمام التقايض
زيارتهم صعوبة من يشكون الرحالة من كبري عدد كان بينما أخرى، جهة ومن
فيما الالتني من التآخي موقف الكاثوليك األقباط وقف لليعاقبة، التابعة القبطية لألديرة
خف مرص، إىل Geramb جريامب» «دي األب قدم عندما ومثًال الدينية، بالناحية يختص
أثناء يف املقدسة، األرض آباء رئيس قدم وملا الستقباله،66 الكاثوليكي القبطي املطران

ببوالق.67 الكاثوليك األقباط مطران استقبله الرعوية، دورته
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فيما تثمر أخذت عيل، عرصمحمد مرصيف يف ُغرست التي التسامح روح أن شك وال
لهم رصح وقد الكاثوليك، للرهبان بل األجانب، للزوار أبوابها األديرة فتحت وقد بعد،
لألجانب، العداء يضمر كان الذي البطريرك، أما فيها، املودعة املخطوطات بدراسة أيًضا
املجمع يف البابوي املندوب ،Langenieux «النجينيو» الكاردينال ١٨٩٤ عام استقبل فقد
وملا األول، اليوم يف بزيارته قام «وقد حارٍّا، استقباًال القدس، مدينة يف ُعقد الذي املقدس
الستقباله البطريرك ارتدى املرقسية، الكنيسة يف التايل اليوم يف الزيارة الكردينال له رّد
الناس تحدث وقد … له برئيس يحتفي كان لو كما األجراس بقرع وأمر الدينية مالبسه

الكنيستني.».68 اتحاد عن ذلك بعد

اإلسالمي الحكم تحت ومرصاملسيحية العاملية املسيحية بني العالقات (6)

واليعاقبة، امللكيني بني تقع كانت التي اليومية والحوادث البطريرك، لعبه الذي الدور إن
مرص. يف الدينية األقليات مصري تماًما تهمل لم املسيحية الدول بأن نقتنع جعلتنا

املحتلة، البالد يف القاطنون النصارى حاول الرشق، اإلسالم اجتاح ملا أنه والواقع
توجه وبينما الكربى، املسيحية الدول مع روحي برباط يحتفظوا أن بغريزتهم، مدفوعني
الحبشة ألن األخص؛ عىل والحبشة النوبة نحو اليعاقبة اتجه بيزنطيا، نحو امللكيون

أبًدا.69 اقتحامه عىل العرب يجرؤ لم الذي املنيع الحصن كانت
كان اإلسكندرية بطريرك ألن طبيعية؛ والحبشة بالنوبة األقباط عالقات وكانت
من يقلل لم يوم بعد يوًما البطريرك نفوذ تدهور إن ثم البالد، لتلك الروحي الرئيس
بعزة يضحي النجايش كان كيف رأينا وقد الحبشة، يف به يتمتع كان الذي االحرتام
هللا فضل ابن ويصف مطرانًا، له ترسل أن املرصية السلطات إىل باحرتام ويطلب نفسه
اليعقوبي، البطريرك من رسالة يحمل من يقابلون الحبشة حكام كان كيف العمري
املقاطعات حدود عىل يستقبلونه كانوا واألراخنة والقساوسة الدولة رجال إن فيقول:
يستقبله النجايش كان «أمهره» مدينة إىل يصل املندوب كان وملا املجامر، أيديهم ويف
وصول ييل الذي األحد يوم حتى أوامره إصدار عن اللحظة هذه منذ ويمتنع شخصيٍّا
الكنيسة ساحة يف جلسة يعقدون والدولة الدين ورجال النجايش كان وعندئذ املندوب،

واقف.70 وهو إليها يستمع النجايش وكان الرسالة، مضمون إلصغاء
الوقت يف أي: املماليك؛ سالطني عهد يف السطور هذه العمري هللا فضل ابن كتب
ذي ملك احرتام سبب ما نتساءل يجعلنا مما بمرص، البطريرك مكانة فيه تزعزت الذي
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ونجد شديدين؟ وأدبي مادي بؤس يف األحيان أغلب يعيش كان لشخص واسع سلطان
املسيحيني إن يقول: إذ العمري؛ هللا فضل ابن تاريخ صفحات عىل ذلك عىل رد أحسن
اإلسكندرية، بطريرك عليه وافق إذا إال له قيمة ال االعتقاد رس أن يعتقدون كانوا اليعاقبة
وكان الحبشة، يف البطريرك يمثله الذي األسقف تعيني يلتمس أن النجايش يضطر لذلك
مفر ال عمًال كان إرساله أن إال النجايش شأن من يحط البطريرك إىل الخطاب إرسال

منه.
بل العربي، االحتالل بعد اإلفريقيني مرصوجريانهم نصارى بني العالقات ظلت وقد
أي حجة ينتهزان كانا الحبشة وإمرباطور النوبة ملك ألن العالقات؛ هذه قوة زادت لقد
مرص، شئون يف ليتدخال البطريرك هيبة يصيب إجراء أي أو النصارى عىل يقع اضطهاد
حدودهم تأمني سبيل يف البطريرك وساطة طلب يف يرتددوا لم العرب الوالة أن بينما
الحكام تقلق كانت املسيحيني وامللوك البطريرك بني القائمة العالقات أن إال الجنوبية،
مطران تعيني لطلب قسيس حضور كان بل مرصمبارشة، احتالل بعد وخاصة املسلمني

اإلدارة.71 رجال نفوس يف الرعب إللقاء يكفي
امليالدي، عرش الثالث القرن قبل القبطية الكنيسة بمركز جديٍّا الحبشة تهتم ولم
ألن ذلك «االبونا»؛ املطران تعيني طلب هو واحد لسبب كان ذلك، قبل بها اتصلت وإذا
عن األول املدافع بدور لتقوم يؤهلها كان ومرص الحبشة بني املسيحية النوبة موقع

املرصية. املسيحية
املرصية الحدود عرب بجيوشهم «٧٥٠م» ١٣٢ه عام النوبة ملوك قذف وفعًال
مظاهر من مظهر أول ذلك وكان األول، ميخائيل بالبطريرك لحقت التي لإلهانة انتقاًما
يحدثنا بل الحادث، هذا املقفع بن ساويرس إلينا وينقل وأهمها، املسيحيني بني التضامن
يف بالبطريرك زج مروان بن هللا عبد بأن قرياقوس امللك علم «ملا قال: بحماس، عنه
بمائة فارس ألف مائة فيه عظيم عسكر يف مرص ديار يريد النوبة بالد من سار السجن
كانت تحتهم التي الخيل أن بعينه أخربنا َمن شاهد ولقد جمل، ألف ومائة فرس ألف
مثل قصاًرا خيًال وكانوا فوقها، فرسانها يقاتل كما الحرب يف وأرجلها بأيديها تقاتل
الحبش، بربكة اليوم إىل املعروفة الربكة يف ونزلوا ليسبوها، مرص إىل فربوا فلما الحمري،
قبل امللك وكان الصعيد، بمسلمي ذلك فعلوا كانوا وقد املسلمني، وسبوا وقتلوا نهبوا
أن يأمره هللا عبد إىل اململكة، كرباء من األبرخس، اسمه رسوًال سري قد مرص إىل وصوله
ووصوله امللك بمجيء علم فلما البطرك، مع واعتقله امللك عبد فأخذه البطرك، يطلق
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من األبرخس رسوله أطلق ا، جدٍّ منه وخاف محاربته عىل قدرة له تكن ولم مرص إىل
بالده، إىل وعساكره يرده أنه واستحلفه معه قرر أن بعد امللك لقاء يف فخرج السجن،
ويبيعونهم النوبة يرسقون املسلمون وكان يحارصه، وال حصونه إىل يتقدم أن يدعه وال

كثريًا».72 شيئًا املسلمني من نهب أن بعد بعسكره فعاد بمرص،
بالد ظلت طاملا العصيبة أوقاتهم يف النوبة ببالد يستنجدون األقباط ظل وكذلك
املستنرص الفاطمي الخليفة عهد يف بمرص، حاقت التي املجاعة أثناء ففي مسيحية، النوبة

النوبي. جورج امللك بأريحية النصارى استنجد باهلل،
التي املظاهر من بالرغم الخطورة، درجة والحبشة مرص بني العالقات تبلغ ولم
املسافة لطول حرب غمار تخوض أن تستطع لم والحبشة مرص ألن هذا صحبتها،
الداخلية الثورات وتعدد بينهما تقوم التي الطبيعية العقبات وكثرة برٍّا تفصلها التي
من بالرغم حرب غمار خوض ترغبا لم إنهما ثم تهددهما، التي الخارجية واألخطار

بالصداقة.73 االرتباط وال قط التفاهم تحاوال لم أنهما
إىل حاجة يف كانت مرص أن بينما مرص استعداد حسن إىل حاجة يف الحبشة كانت
بطريرك من تعيينه يتلقى كان الحبشة مطران أن ننىس وال الحبشة، استعداد حسن

املسلم. مرص وايل لسلطة يخضع كان الذي اإلسكندرية
رعاياه أن سيما وال الدولتني، بني حرب أية قيام عدم يف يرغب النجايش كان لذلك
القيام يريدون وكانوا إليوائهم، دار أقيمت حيث املقدس بيت إىل عام كل يحجون كانوا

تماًما. مطمئنون وهم الدينية الرحلة بهذه
كل خطرة جارة إنها بل لها، يرتاح ال جارة الحبشة أن تدرك فكانت مرص، أما
بعض يف يتحكم النجايش أن أيًضا تعلم مرص وكانت قوية، إدارة حكمتها إذا الخطر
النيل، وادي يف القبطية األقلية عىل اضطهاد وقع كلما منها ينتقم وأنه اإلسالمية، القبائل
هضاب أعايل من تنبع له» املهمة املنابع أحد «أو النيل منابع أن خاصة تعرف وكانت

مجراها. يحول أو يقطع أن حني كل يف تخىش فكانت الحبشة،
يكتب بعيد، أمد منذ املرصيني بال تقلق هذه النيل مجرى تحويل فكرة وكانت
بسبب أجيال منذ الرعب ينتابهم املسلمون «كان قائًال: Kammerer «كامريير» املسيو
ينتابهم، الخوف هذا يزل ولم عليهم، جريانهم لتآمر نتيجة النيل مياه من حرمانهم
من يرون كانوا النيل، بفضل إال تعيش ال مرص بأن حق، عىل وهم مقتنعني، كانوا وملا
الصليبيون يكن ولم مخطئون.»74 ذلك يف وهم النيل، مجرى يحول أن ا جدٍّ املحتمل
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لم اإلسالم، ضد حروبهم يف الحبشة إرشاك يف فكروا وملا املرصيني، من اقتناًعا أقل
وملا خططهم، عن بعيًدا النيل، مجري تحويل أي: الفاصل؛ السالح هذا استعمال يكن
دخولهم من األجانب الرحالة منعوا الغرض، لهذا مؤامرة بتدبري املماليك سالطني علم
النجايش لحمل الحبشة إىل يذهبون إنما الرحالة هؤالء أن يعتقدون كانوا إذ الحبشة؛
هذا تنفيذ يعتربون أنفسهم الغربيون الرواة وكان الخصيب، النيل مجرى تحويل عىل
G. de Lanoy النوا» دي «جيلربت رحلة يف ونقرأ تنفيذه، يف فكر إذا ممكنًا املرشوع
طريق عن الهند إىل بالذهاب مسيحي ألي السلطان يسمح «ال يأتي: ما ١٤٢٢م» «سنة
أن من خوًفا وقتئذ.» «النجايش يوحنا القس ملقابلة النيل نهر طريق عن وال األحمر البحر
ألن ذلك آخر؛ عدائي عمل أي عىل أو النهر هذا من حرمانهم عىل معه املسيحيون يتفق
تحويل السلطان استطاعة يف ليس إنه العداء. يناصبون يوحنا والقس هناك املسيحيني
العمل بهذا يقم لم وإذا يشاء، حيث تحويله يستطيع يوحنا القس ولكن النيل، مجرى
من عليهم وخوًفا بمرص، يقيمون الذين الكبري املسيحيني عدد إىل يعود فالسبب بعد،

جوًعا.».75 املوت
عرش بعد الحجج بنفس La Broquiere البروكبري» دي «برتراندون الرحالة وجاء
ماء مرصبقطع تخريب النجايش إىل «أراجون» ملك طلب ١٤٥٠م عام وحوايل سنوات،76
تحويل املستطاع من أنه يعتقد مرص عن كتابه يف «فانسليب» األب وكان عنها،77 النيل
بتحويل فيها يهددهم مرص سالطني إىل النجايش أرسلها خطابات ويذكر النيل، مجرى
زار الذي Savary «سافاري» الرحالة وكان األقباط،78 معاملة أساءوا إن النيل مجرى

املعجزة.79 هذه بتحقيق يؤمن عرش، الثامن القرن يف مرص
كفيًال النجايش بالط لدى القوي نفوذه وكان الوسيط، دور مراًرا البطريرك ولعب

بالنجاح. مسعاه يكلل بأن
الخليفة أمره إذ الفاطمي؛ باهلل املستنرص عهد إىل به كلف مسعى أول ويرجع
رضًرا يلحق أن بد ال الذي األمر هبوط، يف النيل مستوى بأن ليخربه النجايش إىل بالتوجه
ويقول النجايش، إىل ليقدمها نفيسة هدية البطريرك الخليفة حمل وقد مرص، بسكان
يف النيل وزاد ففتح مرص، أرض إىل املاء منه يجري سّد بفتح النجايش «أمر املقريزي:
البطريرك عاد ثم وُزرعت البالد رويت حتى الزيادة واستمرت أذرع، ثالثة واحدة ليلة

إليه.».80 وأحسن املستنرص عليه فخلع
ويقص واإلسالم، مرص ملصلحة أخرى مناسبات يف نفوذه البطريرك استخدم وقد
بني مرص جاء املسلم، الحبيش الوفد رئيس الزيلعي، هللا عبد أن العمري هللا فضل ابن
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إىل فيها يطلب رسالة البطريرك ل يحمِّ أن السلطان إىل وطلب و١٣٣٨م ١٣٣٢ عامي
السلطان وأمر يقدسونها، التي أراضيهم وانتزاع املسلمني اضطهاد عن يكف أن النجايش
فحررها اقرتافها، من كائن أي: منع ويطلب األعمال، هذه فيها يلوم بليغة رسالة بتحرير

النتائج.81 بأحسن أتى الخطاب إن هللا: فضل ابن ويقول البطريرك،
املرسلة الوفود معظم ولكن مبارشة، البلدين اتصال بني البطريرك توسط يحل ولم
إىل الحج مهمة تيسري وإما جديد، مطران رسم طلب إما غرضها كان النجايش لدن من
عىل يأتي كما مكتوبًا الرسالة نص كان العادية الظروف ويف لألحباش، املقدس بيت
صالًحا يكون علينا مطران برسم البطريرك يأمر أن السلطان «نرجو التقريب: وجه

الفضة». وال الذهب يحب ال وعامًلا،
قوته، عن فكرة مرص سلطان ليعطي الفرصة هذه ينتهز كان النجايش أن عىل
ليعطي الفرصة هذه ينتهز كان أنه غري االحرتام، من غاية يف بأسلوب ذلك يكتب وكان
فيجيب النجايش، مقصد يدرك السلطان وكان املادية، قوته عن مجسمة فكرة السلطان

وعدتها. قواته عدد عن أيًضا مجسمة فكرة يعطيه آخر بخطاب عليه
عبيد عن عبارة الهدايا وكانت للسلطان، الهدايا دائًما يقدم الحبيش الوفد وكان
تأنيب يف يتأخر لم القيمة، قليلة الهدية أن السلطان الحظ وإذا مذهبة، وأسلحة وأدوات
املقدمة الهدايا الغوري قنصوه السلطان قدر أن ٩٢٢ه عام يف وحدث الوفد، رئيس
بها طلع الذي وبخ السلطان عاينها «فلما ذلك، دون أو دينار آالف بخمسة الوفد من
والظاهر برسباي األرشف مثل السالفة امللوك إىل الحبشة ملوك هدايا قوائم له وأحرض
هدايا فيها يُذكر تواريخ عدة وأحرض امللوك، من ذلك وغري قايتباي واألرشف جقمق

بها.».82 فقرنت مرص، ملوك إىل الحبشة ملوك
املقدس، بيت إىل الذاهبني الحجاج يشمل كان ألنه كبريًا؛ الوفد أفراد عدد وكان
مفصًال؛ وصًفا الوفد هذا استقبال طريقة ٩٢٢ه» «عام إياس ابن املؤرخ لنا ويصف
إنسان ٦٠٠ نحو مرص إىل حرضوا الذين الحبش هؤالء مجموع كان …» يقول: إذ
خيول عىل راكبة أعيانهم وكانت أزرق، حرير برنس وعليه البطرك صحبتهم وكان …
إىل وصلوا فلما قدامهم، ماٍش والبطرك املدرج، سلم من القلعة فطلعوا مشاة، والبقية
بحرضة عليها يجلسوا أن وقصدوا عالية، حديد كرايس صحبتهم كان الحوش، باب
مثل قايتباي األرشف امللك أيام يف ووقع ذلك، من النواب رءوسهم تمكنهم فلم السلطان،
وملا … السلطان بحرضة عليها الجلوس من مكنوهم فما بكرايس معهم وطلعوا ذلك
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إىل فوصلوهم النواب، رءوس من وجماعة واملهمندار الوايل معهم نزل القلعة، من نزلوا
يرجموهم.».83 أن العوام من عليهم خوًفا امليدان

إحدى وتقول الحبشة، يمس ما بكل شخصيٍّا يهتم كان البطريرك أن ذلك من ونرى
ولكن السلطان»، «بموافقة السنة يف مرتني للنجايش يكتب كان إنه القديمة الروايات
النجايش، من خطابًا يتسلم مرص سلطان كان وملا الحاكم، خالفة يف العادة هذه أبطلت
مسلمي معاملة يحسن أن ويرجوه احرتامه، للنجايش يؤكد أن البطريرك إىل يطلب كان

إمرباطوريته.84
ترصيح دون الحبشة مع رأًسا يتخاطب وهو البطريرك فوجئ إذا الويل كل والويل
مجلس عقد األوىل، جمادى شهر من العرشين االثنني، يوم «ويف الرشعية، السلطات من
نسيب العيني، الدين بدر الشيخ منهم وغريهم، األربعة بالقضاة السلطان يدي بني
املقرشة، يف وحبسه رضبه بحيث عليه غضب السلطان وكان اليعاقبة، النصارى بطريرك
وال بنفسه الحبشة ملك إىل يكتب ال أنه عليه إشهاد بكتابة فأمر كثريًا، شيئًا منه وأخذ
وال منه أعىل وال قسيًسا ال الحبشة بالد يف أحًدا يويل وال باطنًا، وال ظاهًرا ال بوكيله،
عهده انتقض ذلك خالف متى وأنه كتابته، عىل ووقوفه السلطان من بإذن إال دونه
يدي بني األشهاد قرئ ثم القضاة، بقية ونفذ بذلك املالكية قايض وحكم عنقه، وُرضبت
القضاة من كل وعند عنده ليكون منه نسخ خمس بكتابة ورسم والجماعة السلطان

ذلك.».85 عىل املجلس وانفض نسخة األربعة
السلطان وكان نادًرا، إال الصارمة العقوبات هذه ملثل هدًفا يكن لم البطريرك أن غري
خطاب الحني ذلك يف النجايش من وصله إذ األحباش؛ من شكواه من حق عىل جقمق
عام الخطاب هذا تسلم وقد األقباط، من موقفه عىل إنذار بل اللهجة، شديد عتاب فيه
يُدعى مسلًما الوفد رئييس أحد وكان هدايا، إليه يحمل كان وفد من «١٤٤٣م» ٨٤٧ه
عبارات بعد تضمنت، فيما الرسالة هذه تضمنت وقد التجارة، ويحرتف الرحمن عبد
قائمني كانا الدين فرج النارص ونجله برقوق الظاهر أيام «يف املتبعة: واإلجالل اإلكبار
من تغريت قد القواعد هذه أن اآلن بلغنا وقد … النصارى بإخواننا خصوًصا بالعدل
أحد مات إذا واآلن خائضني، الظلم طريق ويف حائدين العدل طريق عن كانوا قوم ِقبل
لم ما منهم ويؤخذ وأقاربه، ألهله كبرية مشقة بعد إال يدفن ال النصارى، إخواننا من
الرزق بقطع خلقه من أحًدا يعذب لم تعاىل وهللا السالفة، امللوك أيام يف عادة به تجِر
أعيادهم أيام ويف صالتهم أوقات يف كنائسهم يف إليهم يتعرض من ثَمَّ أن بلغنا ثم …
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وأبونا … ذلك يف الضيق غاية يف وإنهم أخذه، يستحقون ال ما وأخذ مصانعاتهم بقطع
نفر الرشيفة ومملكتكم سلطانكم عز تحت اآلن هم الذين النصارى وإخواننا البطريرك
يخفى ليس هللا حفظكم وأنتم … الجهات كل يف مساكني الحال، ضعفاء ا، جدٍّ قليل
ولم مالكون ومللوكهم لهم ونحن حكمنا، تحت املسلمني من الواسعة بالدنا يف ما عليكم
الخيول راكبون الذهب، بالتيجان عندنا وملوكهم … وحني وقت كل يف إليهم نحسن نزل
ذلك، من شك يف كنتم وإن … كثريًا وال قليًال شيئًا وال جزية منهم نأخذ وال املسّومة
يخفى وليس … والصدق بالحق بذلك ليخربوكم بالدنا إىل واملرتددين التجار فاسألوا
أن عىل االستطاعة ولنا بالدنا من إليكم ينجر النيل بحر أن سلطانكم عىل وال عليكم
هللا تقوى إال ذلك عن يمنعنا وال إليكم، امليش عن بالدكم بها تروي التي الزيادة نمنع
كان كما الصلح وبينكم بيننا يكون أن إال بهذا قصدنا وما … هللا عباد عىل واملشقة تعاىل
األديرة بناء إلعادة أوامره إبراز السلطان من النجايش طلب ثم السالفني.»86 امللوك بني

كلب.87 يا للنصارى: أحد يقول أال يأمر وأن ُهدمت، التي والكنائس
وقد السلطان ذا هو وها ملرص أخرى مرة بتهديداته يبعث النجايش ذا هو وها
الهدايا، يحمل وفًدا له أرسل أنه غري النجايش ادعاءات دحض حاول ثم الخوف، اعرتاه
كما املسلمني، من األحباش ينتقم كيف بنفسه يشاهد حتى الوفد هذا النجايش حجز وقد

الجثث. إحدى رؤية إىل دعاه
استطاع وقد السلطان، غضب من زاد لهم ذنب ال أناس من االقتصاص هذا ولكن
١٣٤٢م عام بني فيما أي: حكمه؛ أثناء يف األرعد، سيف واسمه األحباش، األباطرة أحد
زجته أن بعد مرقس البطريرك عن تفرج املرصية السلطات يجعل أن ١٣٧٠م، وعام
مرص بني التجارية العالقات وكانت التهديد، سالح إىل يلجأ أن بدون وذلك السجن، يف
األرعد سيف عىل يتعذر كان وملا البحر، أو الرب طريق عن سواء مزدهرة وقتئذ والحبشة
القادمني التجار جميع عىل القبض ألقى فقد البطريرك، إىل مبارشة مساعدة يقدم أن
الرحالة وكتب سريها، وليعوقوا القوافل بني الرعب ليبثوا فرسانه أرسل ثم القاهرة، من
البطريرك وكان خافية، غري األمور هذه أسباب كانت «وملا الشأن: هذا يف Bruce «بروس»
السلطان واضطر بالظلم السلطان مرص سكان اتهم منه، املال البتزاز السجن يف أُلقي قد
ذلك وتحقق ومرص، األرعد سيف بني السالم يعيد أن برشط البطريرك عن يفرج أن

برسعة.».88
عيل محمد عهد يف أركانها وتوطيد السودان يف املرصية اإلمرباطورية توسع إثر وعىل
بني الحرب نشوب يف سببًا كانت احتكاكات عدة حدثت إسماعيل والخديو باشا وسعيد
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موضوعنا، يف لها دخل فال بحتة، سياسية الحروب هذه دوافع وكانت اإلمرباطوريتني،
مرة وفق فقد اليعقوبي، البطريرك به قام مرشًفا عمًال هنا نذكر أن بنا يجدر ولكن

سعيد. عهد يف والحبشة مرص بني الحرب نشوب منع إىل أخرى
واألحباش. اليعاقبة املسيحيني بني العالقات يف ما أبرز هي تلك

برسعة يتضاءل نفوذها أخذ وقد امللكيني، طائفة اليعاقبة جانب إىل يعيش وكان
تلفت أن املماليك السالطني عهد يف استطاعت ولكنها اليعاقبة، نفوذ تضاؤل رسعة تفوق

عنها. شيئًا نذكر أن املناسب من فنرى إليها، أوروبا نظر
املماليك، السالطني أن الحظنا املرصية، بالكنيسة املتعلقة الحوادث بعناية قرأنا وإذا
يرجع ذلك وسبب خاصة معاملة امللكيني يعاملون كانوا العثمانيني الوالة بعدهم ومن

االقتصادية. العوامل إىل خصوًصا
العالقات وطدت أنها غري واملسيحية، اإلسالم بني الهوة الصليبية الحروب وسعت
البحر حوض يف التجارية املعامالت وأكثرت والغرب، الرشق بني واالقتصادية السياسية
من وجنوة البندقية جمهوريتا عليها حصلت التي االمتيازات وكانت املتوسط، األبيض
بإيجاد األتراك الباشوات بعدهم ومن املماليك السالطني اهتمام مدى عىل تدل مرص
إسبانيا اتحدت أخرى، جهة ومن ألنفسهم، وبالتايل لبالدهم أهمية ذي كسب مصدر
ثروتها، وزادت سلطانها فاتسع الغرب يف العربية اإلمرباطورية أنقاض عىل الكاثوليكية

الرشق. يف الكاثوليكية حامية دور تلعب فرنسا كانت بينما
وتونس، املنصورة يف التاسع لويس هزيمة بعد الكاثوليكية، الكنيسة يستطع لم وإن
ألم أوروبا، يف مسموعة وكلمته قويٍّا ظل نفوذه فإن الصليبيني، من جديًدا جيًشا يؤلف أن
رشوطه يمِل ألم اإلسالمية؟ للدول أسلحة يبيع من كل بالحرمان هدد عندما أمره يطع
ملوك من طلبوا عندما ١٤٢٩ عام فلورنسا مجمع يف روما عن املنشقني البيزنطيني عىل
يف الكاثوليك حامي بصفته البابا، رأينا وكذلك األتراك؟ ضد العسكرية مساعدتهم الغرب
بعد سيما ال محسوسة، نتائج إىل تدخله أدى وقد املرصيني، امللكيني بمصري يهتم العالم،
زار عندما الحوادث، هذه وقبل قالوون، بن محمد النارص عهد يف وقعت التي الحوادث
نظر للفت اإلجراء هذا امللكيون استغل العاصمة، كنائس وأغلقت املغرب وزير القاهرة
الحكمة، مع يتناىف كان هذا قرارهم أن املرصيني للحكام وبينوا إليهم، الغربية الدول
أهل أجراء سأل القسطنطينية» «عاهل األشكري» «إن الفضائل أبي بن املفضل ويقول
يف باالستواء لهم ورسم ففتحت كنائسهم، وفتح عادتهم عىل املرصية بالديار الذمة

واحدة.89 جهة من عرًضا يركبون ذلك قبل وكانوا الركوب،
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ملك أرسل «١٣٠٣–١٣٠٤م» ٧٠٣ه عام يف أنه تقدم ما إىل املقريزي ويضيف
فوافقت الكنائس، فتح وطلب املوظفني كبار لجميع الثمينة بالهدايا حمله وفًدا برشلونة

البنادقة.90 وكنيسة زويلة بحارة اليعاقبة كنيسة فتح عىل السلطات
بعثة وقدمت األليمة، «١٣٢٨م» ٧٢١ه عام حوادث بعد شخصيٍّا البابا تدخل ثم
البابا رصح وقد للنصارى، الحكومة جماعة فيها يطلب البابا من رسالة تحمل بابوية
بنفس بلدهم يف املوجودين املسلمني سيعاملون الفرنج بأن الكاثوليكي العالم عن بالنيابة

وسوريا. مرص يف النصارى بها سيعامل التي الطريقة
يف كانوا الذين اليعاقبة، فقد كيف لنا توضح إنها إذ الثالثة؛ األمثلة بهذه وسنكتفي
نحو أنظارهم حولوا وكيف إيجابية، بطريقة الحبشة تساعدهم أن يف األمل تامة، عزلة
لم األقباط كان إذا أخرى مرة ونتساءل امللكيني، لصالح تدخلها أثر ملسوا أن بعد أوروبا
فلورنسا مجمع يف االشرتاك طلبوا عندما واملادي» «األدبي اليأس بعامل مدفوعني يكونوا

الكاثوليكية. الكنيسة إىل واالنضمام

األقباط إزاء اإلسالمية العدالة (7)

لم التاريخ ألن قليلة؛ لألقباط بالنسبة العرب عند العدالة عن لدينا التي املعلومات
يميلون كانوا العرب أن من الرغم وعىل املوضوع، هذا يف تفاصيل بعض سوى يسجل
سياسة عن تكلمنا عندما ذلك إىل ملحنا كما القضائية، األقباط شئون يف التدخل إىل
الحملة علماء وكتب نسبيٍّا، واسعة سلطة البطريرك إىل تركوا فقد االستعمارية، الغرب
أن غري رعاياه بني تشجر التي الخصومات كل يف حكمه البطريرك «يصدر الفرنسية:
إىل أمرهما رفع — ذلك عىل اتفقا إذا — الخصمني استطاعة يف إن إذ نهائيٍّا؛ ليس حكمه
الطفيفة الجرائم يف أيًضا البطريرك ويقيض … البطريرك حكم عادة يثبت الذي القايض
يشكوه أن األخري فعىل مسلم، برسقة مثًال قبطي اتُّهم وإذا التأديبية، العقوبات ذات
القايض أمام يشكوه أن القبطي فعىل السارق، هو املسلم كان إذا وبالعكس للبطريرك،

املدينة.».91 حاكم أو
هنا كان هل أحكامه، يصدر البطريرك كان أساس أي عىل نعرف أن علينا بقي
البطريركات، نظام بالتفصيل درس الذي سيزوسرتيسسيداروسباشا، لنا يقدم قانون؟
واملطارنة القاهرة يف البطريرك كان األرثوذكس، باألقباط يختص «فيما اآلتية: البيانات
أحكامهم تكن ولم رعاياهم، بني تقوم التي املنازعات يف بالفصل مكلفني األقاليم يف
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مجهولة معظمها مستندات من أجزاء بعض عىل اعتمدنا إذا ولكن قاعدة، بأية مقيدة
الدينية السلطات عليها ترتكز النصوص بعض توجد كانت بأنه االعتقاد إىل نميل اليوم،
إصدار قبل الطائفة أعيان أحيانًا تستشري كانت السلطات هذه أن كما أحكامها، إلصدار
أو البطريرك فكان األحكام، بتنفيذ يتعلق مكتوب نص أي هناك يكن ولم حكمها،
األحكام أن ذلك من ينتج وكان املدنية، للسلطات االلتجاء دون رأًسا ينفذونها املطارنة

املتخاصمني.».92 الطرفني باتفاق إال نافذة تكن لم
عندما ،١٨٧٣ عام يف حدث أنه غري الوضع، هذا عىل تغيري أي يطرأ لم أنه ويظهر
إعداد وقرروا بينهم فيما األمة أعيان تشاور «أن الثاني: ديميتويوس البطريرك تُويف
قوانني حسب عليه ليصدق الجديد البطريرك انتخاب قبل الكنيسة إلصالح مرشوع
تنص القوانني هذه وكانت عرش، الثالث القرن يف العسال ابن جمعها التي الكنيسة
والعلمانيني، القساوسة من والتقوى العلم ذوي يستشري أن يجب البطريرك أن عىل
املهمة، املسائل يف البت قبل العرش، بصاحب عالقة لهم الذين األشخاص وخصوًصا
سنة فرباير ٦ بتاريخ ١٧ رقم باملرسوم الخديو أقره مجلس كون األساس هذا وعىل

١٨٧٤م.».93
يرام، ما عىل ليست الحالة بأن ضمنًا يعرتفون كانوا األعيان أن ذلك من ويتضح
املالكة، األرسة بها قامت التي التقدم حركة أثر اقتفاء إىل حاجة يف القبطية األمة وأن
العلمانيني، ملصلحة البطريرك اختصاصات من الحد أيًضا العمل هذا من الغرض وكان

املرسوم. هذا تعطل يحاول الخامس كريلس البطريرك نرى أن إذًا عجيبًا فليس
مسيحية طائفة لكل ِملية مجالس األهلية املحاكم بجانب الحديث القانون أنشأ وقد

الشخصية. األحوال قضايا يف بالفصل يختص
أوائل يف العدالة أن املرجح من القانون؟ أمام باملسلمني متساوين األقباط كان هل
ويذكر وعناية، بدقة األقباط شكاوى تبحث وكانت شائبة، أية تشبها لم العربي الفتح
من أموال تحصيل يف أحقيتهم ادعوا الذين العربي، االحتالل جيش جنود قصة التاريخ
بالتحقيق يقوم أن املديرية رئيس إىل رشيك بن قرة الوايل فطلب املسيحية، القرى بعض
املعلومات ضوء عىل الخالف هذا أمر يف ليبت تقريره إليه يرسل أن الحادث، مكان يف

األكيدة.94
بدخولها، واليهود للنصارى يُسمح يكن لم املساجد، يف تنظر القضايا كانت وملا
املسجد، داخل املسلمني قضايا يف يفصل كان نعيم بن القايضخري أن الكندي لنا ويذكر

الذمة.95 أهل قضايا يف ليفصل الخارجي الباب عىل يجلس ثم
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بن محمد القايض سمح «٧٩٣–٨٠٠م» ١٧٧–١٨٤ه عام يف أي: مدة؛ وبعد
استثنائيٍّا.96 يعترب كان اإلجراء هذا أن إال النصارى، بدخول قرصون

طريف أحد كان إذا بشهادته يديل أن مسيحي أي يستطع لم أخرى، ناحية ومن
للمسيحي املسيحي يشهد بأن يسمح نعيم بن خري القايض وكان مسلًما، القضية
ويقص عرش، التاسع القرن إىل به معموًال النظام هذا ظل وقد لليهودي،97 واليهودي
برئاسة محكمة فتألفت الطلبة، أحد العتداء تعرض أنه مذكراته98 يف بك كلوت علينا
ولكنها وزمالئه الطالب أقوال إىل املحكمة استمعت وقد املعتدي، ملعاقبة الحربية ناظر

مسلم.99 ضد يشهد أن يستطيع وال مسيحيٍّا ألنه بك؛ كلوت رواية سماع رفضت

القبطية اللغة اضمحالل (8)

الشعب احتفظ أنفسهم، األقباط لتاريخ صورة إال هو ما القبطية اللغة تاريخ إن
منذ اهتم ولكنه املحتل، لغة وتجاهل الروماني اليوناني الحكم أثناء يف بلغته القبطي
بدافع درسها أنه نعم العربية، اللغة بدراسة ملرص العرب احتالل من األوىل الساعات
سكان أيدي بني اإلدارة العربي املحتل يرتك كان عندما أنه بدليل الشخصية املصلحة
بدراسة املوظفون هؤالء قط يفكر لم البيزنطية الحكومة خدموا الذين األصليني البالد
اليونانية األسماء فاختفت لغتهم، من اليونانية الكلمات بإبعاد اهتموا بل القرآن، لغة
محلها وحلت اليونانيون»، أسسها التي األماكن عدا «فيما املديريات ومراكز لألماكن،
القبطية، باللغة ويُرشح اليونانية باللغة يُقرأ املقدس الكتاب كان ثم قديمة، قبطية أسماء
بعد بالقبطية الكتابة وأصبحت فقط، القبطية باللغة إال يُقرأ يعد لم اليونانيون ُهزم وملا
وتزدهر. تتقدم القبطية اللغة أخذت وكذلك السادس، القرن حتى باليونانية ظلت أن

األسباب ألغى قد كالسيدونيا انشقاق أن والواقع ظاهريٍّا، كان التقدم هذا ولكن
ازدهرت وآدابها القبطية اللغة أن فعًال ونالحظ القبطية، اللغة نهوض إىل أدت التي
الرابع القرنني بني فيما أي: وكالسيدونيا؛ نيقيا مجمعني بني فيما عظيًما ازدهاًرا
وظلت جديدة، مؤلفات تنتج فلم جذوتها خمدت أن العبقرية تلبث لم ولكن والخامس،
لغة أيًضا وظلت الطموحون، األقباط يتعلمها كان التي الرسمية اللغة اليونانية اللغة
اليونانية. دون القبطية اللغة يجهل أن يستطيع املرصي وكان والتجارة، والتعليم الدين
أن املسيحية اضطرت كما القبطية، تتكلم ظلت العديدة الفالحني طبقة إن نعم
كلغة ميزتها القبطية اللغة فقدت ملا ولكن بينهم، تعاليمها لتنرش اللغة هذه تستخدم
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بها احتفظت التي املصطلحات من كبريًا عدًدا واستعارت اليونانية إىل لجأت الثقافة،
واملصالح، اإلدارة لغة األيام من يوم يف القبطية اللغة تكن لم ذلك، عن وفضًال اآلن، حتى
عىل باليونانية يكتبون كانوا العرب، دخول بعد اليونانيني محل حلوا الذين فاملوظفون
أن «٧٠٦م»، ٨٧ه عام يف امللك عبد بن هللا عبد أمر وعندما أقباًطا، كونهم من الرغم
لغة تعلم إىل أرسعوا بل ذلك، عىل األقباط يحتج لم الدواوين، لغة العربية اللغة تكون

املنترصين.
ولكن اليونانية باللغة يعملون كانوا الذين املوظفني أقلق األمر هذا أن شك من وما
عن عجز العربي الحاكم أن حديثًا، اكتُشفت التي الربدي أوراق بفضل اليوم، نعرف
١٦٤ه عام حتى باليونانية كلها مكتوبة أوراًقا وجدنا إذ إصداره؛ إثر األمر هذا تطبيق

واحد. آن يف والعربية باليونانية محررة أوراًقا وجدنا بينما «٧٨٠م»
طريق عن القبطية اللغة تطور تفاصيل نعرف أن علينا يصعب قد السبب لهذا
حياة معرفة إىل للوصول الشخصية الوثائق إىل نرجع أن ويجب الرسمية، املستندات

التدريجي. واضمحاللها اللغة هذه

الزوال؟ طريق إىل القبطية اللغة اتجهت ملاذا (1-8)

عرش الثاني القرن حل وما القبطية، اللغة تتكلم امليالدي السابع القرن يف مرص كانت
يهملون رعاياهم يجعلوا أن العرب فاستطاع العربية، باللغة تتحدث كلها أصبحت حتى
قبلهم من تحقيقه عن عجز الذي األمر أخرى، لغة بدلها ويستعملون القديمة لغتهم

األتراك.100 بعدهم ومن والرومانيون اليونانيون
إرساع أولهما: العامة، الحياة من القبطية اللغة بزوال عجال أساسيان عامالن وهناك
ازدياد وثانيهما: بوظائفهم، يحتفظوا لكي العربية اللغة تعلم إىل النصارى املوظفني

أجدادهم. لغة الجديد، الدين دخولهم حال وتركوا اإلسالم احتضنوا الذين عدد
مرص بفتح يكتفوا لم العرب أن ذلك القبطية، اللغة زوال أخرى أسباب لت عجَّ وقد
األرس هذه وشجعوا املرصية باألرس املستعمرون فامتزج واستعمارها، احتاللها أرادوا بل
اللغة وبالتايل القرآن دراسة يحتم اإلسالم اعتناق أن ذلك إىل أضف بلغتهم، التكلم عىل
أما برسعة، يتضاءل واللغة التقاليد عىل حافظوا الذين الدين رجال عدد أخذ ثم العربية،
السلطات بدأت حني الرهبان هجرها أن لبثت فما الفتح، أوائل يف ازدهرت التي األديرة
حتى العربية اللغة القساوسة تعلم قصرية، فرتة وبعد نزالئها، عىل الرضائب تفرض
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فقد الهبوط، يف آخذ العقيل مستواهم كان وملا تعاليمهم، رعاياهم يفهم أن يستطيع
العملية. فائدتها بعدم اقتنعوا عندما القبطية دراسة تركوا

اللغة اضمحالل مراحل (2-8)

رويًدا القبطية اللغة العربية اللغة كبتت «لقد بالتدريج، القبطية اللغة اضمحالل حدث
اللغة ظلت لقد كبرية، شجرة ظل يف والشمس املاء من ُحرم الذي النبات مثل رويًدا
منذ ولكنها، األديرة، يف ازدهرت بل امليالدي، العارش القرن من الحياة قيد عىل القبطية
عرش الثاني القرن جاء إذا حتى برسعة فذبلت العناية من ُحرمت عرش، الحادي القرن

أنفاسها.».101 تلفظ كادت
يف شجرت التي املنازعات إحدى ففي نقوله، ما تؤيد التي الحوادث بعض وهذه
البطريرك كتب الكنائس، بعض ملكية بشأن واليعاقبة امللكيني بني «٧٥٠م» ١٣٢ه عام
بالنص عربية ترجمة أرفق ولكنه القبطية، باللغة التماًسا السلطات إىل األول ميخائيل
حياة رسد الذي يوحنا، الشماس علينا ويقص املطارنة،102 بعض بمشورة عمًال القبطي
يدي بني للمثول طريقه يف أوسيم، مطران موىس كان بينما أنه ميخائيل، البطريرك
وأخذوا أرًضا الجند ألقاه «٧٥٠م»، ١٣٢ه عام يف مرص إىل لجأ الذي مروان الخليفة
العطايا بعض لنا «قدم له: ويقولون نحاسية بقطع أضالعه وعىل عنقه عىل يرضبونه
لغتهم، يفهم يكن لم ألنه واحدة؛ بكلمة يجبهم لم املطران «أن املؤرخ ويضيف لنرتكك.»،

بها.».103 يفوهوا كلمة كل له أترجم أن مضطًرا وكنت
إقبال من بأقل العربية اللغة تعلم عىل الرهبان إقبال يكن لم القول، وخالصة
يلجئوا أن بعضهم اضطر حتى الزمن من قرن الفتح عىل يمِض لم أنه بدليل العلمانيني؛
أنه بدليل العارش القرن يف الرهبان عدد وكثر القبطية، النصوص لقراءة املرتجمني إىل
كان قسيس يد عىل تعاليمها درس املسيحية، اعتناق يريد املسلمني أحد كان عندما

املقدسة. للكتب القبطية النصوص بالعربية له يرشح
وإهمال العربية اللغة بدراسة ترسعوا الذين هم اإلكلريوس رجال صغار أن عىل
تعلم طويلة مدة فأهملوا وبطاركة، مطارنة من الدين، رجال كبار أما القبطية، اللغة
البطريرك وهذا والقبطية، العربية اللغتني يجهل كان بطريرًكا وجدنا وقد العربية، اللغة
رجال أن غري عرش، الثاني القرن منتصف يف عاش وقد الخامس، ميخائيل اسمه
رعاياهم، يفهمهم لكي العارش القرن بداية منذ العربية اللغة استعملوا عموًما اإلكلريوس
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«استعنت البطاركة: تاريخه املقفع بن ساويرس بها قدم التي الشهرية الجملة ونعرف
وجدناه ما نقل عىل مساعدتي وسألتهم املسيحيني األخوة من استحقاقهم أعلم بمن
عند معروف اليوم هو الذي العربي القلم إىل واليوناني القبطي بالقلم «األخبار» منها
سبقه وقد أكثرهم.»، من واليوناني القبطي اللسان لعدم مرص ديار بأقاليم الزمان أهل
الدينية مقاالتهم بل تاريخهم بعد فيما األقباط وكتب املضمار، هذا يف بطريق بن سعيد
ومكني الراهب بن بطرس شاكر أبي أمثال الطائفة ُكتَّاب أشهر وكان العربية، باللغة

القبطية. يجهلون … إلخ الفضائل وأبي
ميخائيل وكتب خاصة، بعناية العربية اللغة اليعاقبة بطاركة َوِيلَ أن يلبث ولم
وخطها، العربية باللغة بارًعا كان «أنه «١١٣١–١١٤٦م» الثاني جربائيل عن السوري،
السيادة عهد لطول نظًرا بها، ويكتب العربية اللغة يتكلم املرصي الشعب أن رأى وملا
الدينية الطقوس كتب بقية وكذلك العربية، إىل واإلنجيل التوراة برتجمة اهتم العربية،

الكتب.».104 هذه يفهم أن بأكمله، الشعب أي: املؤمنون؛ ليستطيع األخرى
فيمكننا كرب، بن الربكات وأبي العسال إخوة أمثال األقباط اللغويني نشاط أما
القداس لغة يفهم لجعله بل العربية، اللغة الشعب تعلم تيسري يف برغبتهم ال تفسريه
الدينية الدروس فإن القبطية، باللغة دائًما تُتىل الصلوات كانت وإذا العقيدة، وطقوس

بالعربية. تُرشح كانت
٣٢٥ه عام حتى القبطية اللغة يتكلمون يزالوا لم مرص نصارى إن املقديس: ويقول
العامة عن تمتاز كانت الراقية األرس إن فيقول: «كاترمري»، املسترشق أما «٩٨٥م»105
يف الالتينية كاللغة مرص يف منترشة كانت اللغة هذه «وإن القبطية اللغة بمعرفتها

أوروبا.».106
امليالدي؛ عرش الثاني القرن حددنا لقد زوالها، تاريخ بالدقة نعرف ال أننا والواقع
مدة مرص صعيد يف مزدهرة ظلت أنها نعتقد ولكنا الفاطمية، الدولة سقوط بعد أي:
هذه نصارى أن وهي إسنا، مدينة يف متبعة كانت عادة األرمني صالح أبو ويذكر أطول،
أمام وامليادين الطرقات يف ويطوفون املسلمني وأفراح حفالت يحرضون كانوا املنطقة

صعيدية.107 قبطية بعبارات يهتفون وهم العريس
القبطية، يتكلم عرششخص والثامن عرش السابع القرنني يف يصادف أن يندر وكان
ويقول: اللغة، بهذه يتحدث شخص آخر قابلوا أنهم يؤكدون الرحالة من عدًدا جعل مما
الذي العليا مرص يف الوحيد «الرجل إنه انسطاس املعلم يدعى قبطي عن «فانسليب»،108
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كثريًا؛ معلوماته من يستفيد ال أنه ذلك إىل ويضيف القبطية.»، أي: أمته؛ لغة يعرف كان
الذي الرجل بمشاهدة نظره متع فقد ذلك ومع الثمانني، يناهز أصم شيًخا كان ألنه
«فانسليب» بعد كتب ماييه» «دي القنصل أن غري تماًما، القبطية اللغة معه ستموت
يدعي بينما القبطية باللغة يتكلمون زالوا ما الصعيد نواحي بعض يف الناس أن
باللغة ومتفقه أناش إبراهيم اسمه قبطي عىل تَعرف أنه Forskal «فورسكال» الرحالة

القبطية.109
الثامن القرن حتى النائية، الصعيد قرى بعض يف يوجد كان إذا حال، أي وعىل
يؤلفها،110 من وال الكتب يف ما يفهم أحد يعد لم فإنه القديمة، اللغة يتكلم من عرش،
عرش الثالث ليون البابا استقبل عرش، التاسع القرن من الثاني النصف يف أن ويُحكى
بطرس فاضطر القبطية، باللغة بعضاألسئلة له ووجه غايل باشا بطرس القبطي الوزير

أجداده. لغة يتعلم أن أراد مرص إىل عاد وملا اللغة، لهذه بجهله يعرتف أن باشا

األدبية الوجهة من القبطية املؤلفات قيمة (3-8)

وال العربية باللغة والكتابة التكلم فيها يحسنوا لم طويلة انتقال بفرتة األقباط مّر
الحكم خالل القبطية املؤلفات بتقدير لنا تسمح التي املؤهالت من لدينا وليس القبطية،
يف األوىل ُكتبت وثيقتني، بني قارن ماهًرا مرتجًما كان الذي «أميلينو» ولكن اإلسالمي،
امللك عرص يف امليالدي، عرش الثالث القرن يف والثانية مروان، بن العزيز عبد والية
ما فيها وليس املزدهرة العصور لغة األوىل الوثيقة «لغة «أميلينو»: ويقول الكامل،
الفساد، بعض أصابها قد القبطية اللغة أن عىل الثانية الوثيقة وتدل باالضمحالل، يُشعر
غالبًا يخطئ املؤلف كان وملا عربية، كلمات فيها أدخلت ثم كانت، عما خشنة وأصبحت

الصعبة.».111 األمور من فهمها جعل نقلها، يف
فتاريخ اآلية، عكس مع املالحظات نفس نبدي أن فنستطيع العربية، اللغة عن أما
وتركيب كثرية أسلوب وأخطاء ركيكة، عربية بلغة مكتوب املقفع بن لساويرس البطاركة
عىل عليه كانت مما أقوى وأصبحت اللغة تحسنت الزمن، وبميض ضعيف، جملها
سواء تركها بوجوب املسيحية املخطوطات نارشو اعتقد التي النحوية األخطاء من الرغم

نقلها. عند الخطاط ارتكبها أو كتابتها عند املؤلف ارتكبها
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القبطية اللغة ودراسة األقباط مدارس (4-8)

وجه عىل نعرفه ما وكل القبطية، املدارس نظام عن يُذكر شيئًا التاريخ لنا يرتك لم
القرن حتى نجهل، ولكنا العصور، مختلف يف موجودة كانت املدارس هذه أن التحقيق
عن بك» «دور لنا ويقول املدارس، هذه تقدمه كانت الذي التعليم نوع عرش، التاسع
يف تنزوي أن القبطية الكتاتيب اضطرت ما «كثريًا إسماعيل: عرص يف القبطية املدارس
عصور أن من الرغم عىل واليوم، املنازل، داخل بإقامتها األنظار عن تختفي وأن الحارات
تشق التي الضيقة الطرق يف منزوية القبطية املدارس دائًما نجد بعدت، قد االضطهاد
األول الدور القبطية اللغة تلعب وال … الرئيسية املواصالت طرق بني املتوسطة األحياء
الصلوات وبعض القبطية الكتابة األطفال من عدد بتلقني املعلم ويكتفي املدرسة، يف
وقتًا املدرسة معلم يضيع وهكذا ذلك، من أكثر شخصيٍّا يعرف ال ألنه الدينية؛ والرتانيم
والكتابة القراءة كله التعليم وأساس الصغار، هؤالء عقول تجنيها فائدة بدون ثمينًا

العربية.».112

القبطية واللغة العرب (5-8)

أن نستطيع وال الرسمية، األعمال يف لغتهم باستعمال باكًرا العرب يأمر أن الطبيعي من
الذي هللا بأمر الحاكم عدا فيما مرص يف القبطية اللغة استعمال إبطال أرادوا إنهم نقول

اللغة.113 هذه استعمال بمنع النصارى اضطهاده خالل أمر إنه عنه يقال
محيط يف وبخاصة البالد يف يقال بما علًما يحاط أن يريد كان الفاتح أن غري
خلوها من ليتأكدوا القبطية والدروس الصلوات برتجمة يهتمون نراهم لذا البطريرك؛
عىل األقباط ليشجعوا ولكن األمر، يف التدخل فرصة له سنحت وقد باإلسالم، القذف من
الحظوا عندما وذلك العربية، اللغة دراسة من وليمنعوهم بلغتهم التعليم يف االستمرار

بوظائفهم. احتفاًظا لها الشديد حماسهم
القبطية املدارس يف يتعلمون كانوا املسلمني الطلبة بعض إن املقريزي: لنا ويقول
والرابع عرش الثالث القرنني يف حدثت وقائع هذه ولكن والرياضة، الطب فيها ليدرسوا
القرآن دراسة حد إىل األقباط وذهب العربية، استعمال فيه دعم الذي الوقت يف أي: عرش؛
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خامتة

عمًال النتائج استخالص ولكن قرنًا، عرش ثالثة خالل التاريخية الحوادث استعرضنا
لدينا. التي للمعلومات بالنسبة ألوانه سابًقا

وقد مرص، العرب دخول عند العرب عن شيئًا يعرفوا لم األقباط، أن أوًال نالحظ
الرضائب، عنهم وخففوا الدينية الحرية العرب لهم ضمن أن بعد كمحررين استقبلوهم
لم املال، إىل حاجتهم لشدة بها املعمول الرضائب يجاوزوا أن العرب اضطر وعندما
بإخالص يحتفظوا أن العرب استطاعة يف وكان أملهم، خيبة يظهروا أن يف األقباط يرتدد
وكان — الرهبان أسماء رضائبهم قائمة إىل أضيفوا ما إذا إثارتهم عدم أو األقباط
— الرضيبة دفع من هربًا أو دعوة عن سواء — فاضطروهم — آالف بضعة عددهم
دخلهم، بها يزيدون دنانري بعضة يف طمًعا العرب، خرس لقد األديرة، يف يختبئوا أن إىل
أهل سلوك يف ويؤثرون القبطية األمة نخبة الوقت ذلك يف يؤلفون كانوا الذين عطف
الرضائب، دفع من اإلكلريوس رجال إعفاء نظري استطاع، العاص بن عمرو أن مع البالد،
مؤخرة يحمي أن بدون وذلك مرص، غزو مانويل، البيزنطي، القائد محاولة يحبط أن
ينضمون األقباط رأوا الرهبان، عىل الرضائب فرضوا الذين األمويني أن حني يف جيوشه،

العباسيني. إىل
باملنازعات يهتموا لم العرب أن املؤكد من األقباط؟ مع متسامحني العرب كان هل
لم البالد، يف األغلبية هم اليعاقبة أن الحظوا وعندما املسيحية، مرص يف القائمة الدينية
ذلك ومع أعدائهم، حساب عىل يرغبون ما كل ومنحهم امللكيني عىل نرصتهم يف يرتددوا
مباًرشا نفًعا فيها رأوا إذا امللكيون عليهم يعرضها كان التي الخدمات أبًدا يرفضوا لم

عليهم. يعود
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حالت وقد مبادئهم، عن وانحرفوا مادية ازدادوا الزمن بمرور العرب فإن كل، وعىل
يواجه يكن لم الذي القانون ذلك بحذافريه، القانون تطبيقهم دون الواسعة فتوحاتهم
دون قرن ونصف قرنًا يعيش أن اإلسالم استطاع لقد … العرب إليه وصل الذي التوسع
إىل اضطر أن يلبث لم ولكنه الرضائب، بجباية يختص فيما الرشيعة تعاليم يخالف أن
ومواجهة الداخل، يف والثورات الدسائس وعن الخارج من املهددة إمرباطوريته عن الدفاع
ثانية بغداد ويف البيزنطيني، حذو األمويون حذا حيث أوًال، دمشق يف الخليفة بالط بذخ
نادمني، غري النبي أوامر الحكام يخرق أن غريبًا فليس الفرس العباسيون قلد حيث
استغنوا وإذا لإلفالس، الخزانة عرضوا القرآن، فرضها التي بالرضائب اكتفوا إذا فإنهم
األمر أول يف العرب ألن ذلك للفوىض؛ اإلدارة عرضوا النصارى، املوظفني معاونة عن
اهتمامهم من أكثر الحرب بصناعة يهتمون كانوا بل العمل، هذا ملثل مستعدين غري كانوا
سياسة من خاص بوجه استفادوا مرص يف األقباط أن ذلك إىل أضف الدواوين، بأعمال

الشخصية. العاص بن عمرو
يستعينون العرب كان فلماذا اإلسالم، يعتنقون كانوا املرصيني إن لنا: يقال وقد
نذكر أن يجب البالد؟ يف صغرية أقلية إال يمثلون ال النصارى كان عندما حتى بالنصارى
الخلفاء أرسلوهم عربًا بل مرصيني، يكونوا لم العربي الفتح منذ مرص حكموا الذين أن
أتوا فقد واأليوبيون، والفاطميون واإلخشيديون الطولونيون أما باسمهم، مرص ليحكوا
يف وغريهم الجركس من أرقاء املماليك السالطني وكان الشمالية، إفريقيا من أو آسيا من

اإلطالق. عىل بالشعب يهتموا لم األتراك الحكام أن حني
له، السابقون الحكام أما الكبري، عيل محمد هو حقة وطنية سياسة اتبع من وأول
الحمل من كبري جزء بإلقاء أحيانًا ويكتفون تفرقة بدون املرصيني جميع يعاملون فكانوا
تحصيل وبفن املساحة بأرسار يحتفظون كانوا األقباط ولكن األقباط، كاهل عىل املايل
الناس وكان املحاسبني، من نقابة كونوا أن األمر بهم وبلغ الدفاتر، ومسك الرضائب
معاونتهم. طلب إىل الحكام فاضطر عنهم االستغناء يستطيعوا لم ولكن يحتقرونهم،

الجديد، لدينهم ويتحمسون الجنيس بتفوقهم يفتخرون كانوا العرب أن ذلك عىل زد
ملحوًظا، مكانًا اآلخرة يف اكتسبوا املقدسة قضيتهم سبيل يف ماتوا إذا أنهم ويعتقدون
ولذا وأمالكه، العدو أرايض يقتسموا أن حقهم من كان املعركة، من ساملني خرجوا وإذا
انترصت فإذا القبيلة، تشنها التي الغارات من غارة سوى العرب نظر يف الفتح يكن لم

غزواتها. استأنفت ثم باألسالب تمتعت
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الشأن أصحاب إن نعم الروح، بهذه مدفوًعا الحرب إىل يذهب العربي الجندي كان
ظلوا ذلك ورغم الرشيعة، نصت كما املحاربني عىل املفتوحة األرايض يقسموا أن أبوا
لم ولكنهم مرص يف التعليم يناهضوا لم فيها، باقني غري كانوا لو كما البالد يحكمون
كانت ما عىل تركوها بل اإلدارة، تنظيم إعادة قط يحاولوا ولم واحدة، مدرسة يؤسسوا

الشكلية. التعديالت بعض إدخال مع البيزنطيني أيام عليه
الدولة وافقت إمرباطوريتهم، لتموين كمركز مرص إىل ينظرون الخلفاء كان وملا
عىل ترشف فلم ذلك، من أبعد إىل تذهب لم ولكنها الطرق، إصالح تكاليف رصف عىل
ويقول الرضائب، من عليها ما مرص تدفع أن أمرهم جل وكان اإلصالح، هذا تنفيذ
بأسماء سجًال وجد أن حد إىل باإلدارة يهتمون ال والوالة الخلفاء «كان «جروهمان»:
صفحته ويف اليونانية باللغة بكامله مكتوبًا ونصارى، مسلمني من الرضائب، دافعي

الصليب.».1 إشارة األوىل
األرقام بعض هنا ونذكر ماديٍّا، مرص وتفتقر الدخل يتضاءل أن إذًا غريبًا وليس
دخول عند مليونًا عرشين والجزية الخراج مجموع بلغ طوسون: عمر األمري جمعها التي
عرش أثني إىل عمرو خفضه وقد العرب، الرواة لسان عىل جاء ما حسب مرص، العرب
هبط ولكنه مليونًا، عرش أربعة املبلغ هذا رفع يف سعد بن هللا عبد نجح ثم مليونًا،
وزاد معاوية، خالفة يف األهلية الحرب أثناء يف ماليني خمسة إىل ثم ماليني تسعة إىل
أربعة إىل الرشيد هارون خالفة يف الدخل هبط حتى العباسيني عرص يف مرص فقر
يف وبلغ ماليني، خمسة إىل طولون ابن ورفعه الرقم هذا حول واستقر دينار، ماليني
ونصف، ماليني ثالثة وكافور مليونني، اإلخشيدي ومحمد ماليني، أربعة خمارويه عهد
وأربعمائة ماليني ثالثة والحاكم ماليني، ثالثة والعزيز ماليني، أربعة هللا لدين واملعز
حكم «نتيجة ماليني خمسة واملستعيل سوريا»، ذلك يف «بما مليونني واملستنرص ألف،
الدين وصالح ألف، ومائتي مليونًا هللا لدين والحافظ شاهنشاه»، واألفضل الجمايل بدر
كان مرص، الفرنسيون وصل وعندما مليونني، وبيربس مليون، ونصف ماليني خمسة

دينار. مليون ونصف مليونًا الدخل يبلغ
خفض ألن ذلك البالد؛ ازدهار درجة عن تماًما تعرب لم األرقام هذه أن البديهي ومن
ابن عهد يف األرجح عىل حدث كما الرضائب عبء تخفيف عن أحيانًا يتأتى كان الدخل
وهو أال البالد، فقر عىل قاطًعا برهانًا هناك ولكن والعزيز، اإلخشيدي ومحمد طولون
ماليني ستة الخطاب بن عمر عهد يف مساحتها كان املنزرعة، األرايض مساحة انكماش
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ثالثة امللك، عبد بن هشام عهد يف أي: قرن؛ أرباع ثالثة انقضاء بعد فصارت األفدنة، من
األفدنة. من ماليني

غري وسائل إىل يلجئوا أن يف يرتددوا لم املال، إىل ملحة حاجة يف الحكام كان وملا
كان عما غضبه يكتم أن الصليبية، الحروب عارص الذي جبري، ابن يحاول ولم رشعية،
الرضائب من عليهم ما أداء يستطيعون ال الذين ومنع الحجاج معاملة يف إساءة من يراه
معيشة اتخذوه قد أقوام بأيدي اآلن هللا «بيت قائًال: فكتب املقدسة، األرايض دخول من
إال إسالم «ال قال: ثم حل.»، غري من واستحقاقها األموال استالب إىل سببًا وجعلوه حرام

املرشق.».2 يف دين وال حق وال عدل ال … واضحة جادة عىل ألنهم املغرب؛ ببالد
الشعوب حمية فرتت أن بعد قيمتها من تفقد الدينية االعتبارات أن الواقع ويف
قيام أثناء يف النصارى مع لتعاملهم الرشق مسلمي يلوم جبري ابن نَر ألم الدينية،
بالحرمان؛ أوروبا يف املسيحيني التجار مرة من أكثر يهدد البابا نَر ألم الصليبة؟ الحروب
المانس» «هنري يخالف ولم العصيبة؟ األوقات يف للمسلمني أسلحة يوردون كانوا ألنهم
«إن فيقول: الشعور، سياسة عن املصالح سياسة تفضيل عن يحدثنا عندما الحقيقة
أوراق وتصنع الحبوب تنتج فهي فقط، اقتصادية أهمية لها األمويني، نظر يف مرص،
الوقت ذلك يف الحكام جعلت وحدها املادية االعتبارات وهذه الرضائب، وتدفع الربدي

بها.».3 يهتمون
مع العرب تسامح درجة نحدد أن أردنا إذا معرفتها من بد ال الحقائق هذه
حاجة يف العرب يكن لم إذا اآلتي: الوجه عىل املشكلة هذه نواجه أن رأينا ومن األقباط،
يتبعون كانوا هل مراعاتهم، إىل العامة املصلحة تدفعهم لم وإذا األقباط، مساعدة إىل
كفرد الحكام اهتمام موضع يكن لم النرصاني أن الواضح من التسامح؟ سياسة نحوهم
يف وأبقوه الفقهاء نصائح وخرقوا الرشيعة الحكام خرق ذلك ومع املجتمع، أفراد من
البطش أرادوا إذا إال والفقه الرشيعة يتذكروا ولم إليه، حاجة يف كانوا ألنهم وظيفته؛
العام، الرأي من بتأثري أو إرادتهم بمحض سياسيٍّا، أو ماليٍّا الدافع كان سواء باألقباط،
يف ينَفق فيما الحال وقف أن «١١٩٦م»، ٥٩٢ه عام حوادث يف املقريزي، لنا يذكر ألم
يف النظر ذلك فاقتىض … أوالده به يقتاب وفيما عياله إىل يُرصف وفيما السلطان، دار
وبيعه إظهاره يف وفسح دينار، ألف باثني والخمر املزر باب وضمن الخبيثة املكاسب
يف يُنفق هذا من يؤخذ ما وصار ذلك، إنكار عىل أحد يقدر ولم والحوانيت؛ القاعات يف

… إليه4 يحتاج وما السلطان طعام
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عىل رأيه يؤثر لم الواقع، يف العميق؟ إيمانه عىل ظل الذي الشعب موقف كان وما
السلطان أُكره إذ قالوون؛ بن محمد السلطان عهد يف واحدة، مرة سوى األحداث مجرى

النصارى. اضطهاد عىل
الدرجة يف تأتي البالد مصلحة كانت الخلفاء، باسم يحكمون الوالة موقف كان وملا
حكم وعندما واإلثراء، األموال البتزاز نظرهم يف مرشوعة الوسائل جميع وكانت الثانية،
أو الحاكم وأصبح األوضاع وتغريت البالد، بمصلحة الحال يف اهتموا باسمهم، هؤالء
واالمتناع الشعب مصلحة عىل واملحافظة البالد ثروة تنمية سبيل يف جهده كل يبذل الوايل
الطيب الحكام استعداد إىل يضاف كان عندما ثم السالم، صفو يعكر إجراء أي اتخاذ عن
االعتبارات الحال يف اختفت وخلفائه، عيل محمد عند الحال هو كما حقيقية، تسامح روح
األمر آخر يستوحي الشعب سواد وكان الرصفة، الوطنية االعتبارات محلها وحلت الدينية

أنفسهم. الحكام شعور
نستطيع التاريخ، من الدقيقة الفرتة هذه خالل األقباط موقف نحدد أن علينا بقي
ملصلحة ضحوا إذا أنهم هذه أيامنا يف اعتقدوا الذين الشعوب بهؤالء األقباط نقارن أن
أن يلبث لم ولكن وأمالكهم، طمأنينتهم ضمنوا الجزئي، أو الكيل باستقاللهم الفاتح
إذا إال األقباط يثر لم لذلك مقاومة، روح كل يفقدوا أن إىل فشيئًا شيئًا الخناق يضيق
وال القتال، املسلمون ترك ما إذا يخضعون كانوا ما ورسعان املسلمون، مواطنوهم ثار
بيناه كما يوناني، أصل من القوم هؤالء ألن ذلك؛ استثناء البشموريني ثورة اعتبار يجوز

سالًفا.
فقد لألمور، تعجلهم بعدم قصد، غري عن أو قصد عن سواء العرب، امتاز وقد
اإلسالمية املجموعة يف وإدماجهم اإلسالم دخولهم عىل األقباط اإلسالمية الرشيعة ساعدت
العرب لهم يرس فقد للمسيحية، مخلصني ظلوا الذين أما الرضائب، من إعفائهم بفضل
عىل اإلرشاف أمر لهم وكلوا إذ مباالة؛ عدم عن أو ضعف عن سواء العيش كسب سبل

الدولة. دخل
أن لها، تعرضوا التي العديدة االضطهادات من الرغم عىل األقباط، تمكن وقد
رضيبة دفع استطاعتهم بعدم يرصحون كانوا ما ونادًرا ثروتهم، تكوين برسعة يعيدوا
األقباط اضطهاد بعد رصغتميش، األمري يكتشف أن ا حقٍّ العجب من جديدة، استثنائية
فدان، ألف وعرشين خمسة من أكثر يملكون زالوا ما أنهم عليهم، الرضائب وفرض

مربر. بدون مصادرتها إىل فيبادر
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كنيسة تاريخ بأن يرصحوا أن يف وغريهما وفييت بيكر املسترشقون يرتدد لم لذلك
املال حب وأن املالية، املسألة حول خالف تاريخ إال هو ما اإلسالمي الحكم تحت مرص

القبطية. الكنيسة خطايا أبرز من دائًما كان

يبدو كيف نتساءل وحدها، الحقيقة خدمة وبقصد جرأة بكل الحوادث رسدنا وقد واآلن،
بعني إليه ننظر أن يجب هل املستقبل، يف واألقباط املسلمني بني العالقات تطور لنا
بني ليعيش قانونية بضمانات القبطي يحتمي أن يجب هل التشاؤم؟ بعني أو التفاؤل

األغلبية؟
مرشوع بوضع ُكلفت التي اللجنة محارض يف األسئلة هذه عىل رد أحسن نجد قد
عىل باإلبقاء تطالب األصوات بعض ارتفعت ،١٩٢٢ عام ففي املستقلة، مرص دستور
وهو األعضاء، أحد فقام السياسية، ١٩١٣ عام الئحة عليها تنص التي الخاصة األوضاع
وقال: هذه، أيامنا يف الهاي يف الدولية العدل محكمة يف القايض باشا، بدوي الحميد عبد
فلقد واملغارم، املظالم من عليها يقع كان وما البعيد املايض تذكر األقليات كانت لنئ
تظلم كما األكثرية فيها تظلم استبدادية حكومة ظل يف تعيشان واألقلية األكثرية كانت

القديم. التاريخ آثار نحيي أن الحديث نظامنا يف نفكر أو نُريد ولسنا األقلية،
يف ينمحي حتى الزمن عليه يطول ولن عندنا، حتى يضعف أخذ الديني الفارق إن
الخالف هذا شبح تستبقي أال فيجب … آثاره جميع تماًما وتعفى االجتماعية عالقاتنا

للعيان. ماثًال محسوًسا،
وأصبح الدينية، التفرقة مظاهر فيه قلت عرص يف كثريًا منها أخىش املسألة، هذه
بغري املشرتكة املصلحة عامل هو االجتماعية حياتهم يف الناس بني يربط الذي العامل
حتى مرافقنا أسباب كل يجمع الذي اليوم أرى أن ألتمنى وإني دين، وال مذهب إىل نظر
نعيش بحيث واحد نظام تحت الشخصية أحوالنا من ذلك إىل وما والطالق الزواج يف

منظمة. محكمة مدنية حياة ظل يف جميًعا
ولكنها واملذاهب، األديان إىل النبيل طريقها يف تلتفت ال خالصة، قومية سياسة نريد

الوطن. مصلحة إىل دائًما تتجه
مختلفان: تياران فيها ويتعارض الزوال، إىل طريقها يف انتقال فرتة نجتاز ا حقٍّ إننا
تتطور، لم كأنها مرص اعتبار املايض— أحداث استوحوا وقد — الفكر بعضرجال يريد
يعودوا لم لهم ولذا للمايض، أثر كل ستمحو الحديثة املدينة أن اآلخر البعض ويرى

قديمة. نظرهم يف أصبحت عقلية عىل عرف أو قانون يحافظ أن يقبلون
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إذًا فلندعها ،١٩٢٢ عام دستور وضعت عندما طريقها الحديثة مرص اختارت لقد
السابقة التخمينات من أفصح هي سنشاهدها التي والنتائج الدقيقة، تجربتها تواصل

ألوانها.

هوامش

.Grohman, Apercu p. 78 (1)
.٧٨ ص: (2)

.Un gouverneum Omayade ďegypte ذكره: السابق املقال يف (3)
ص١٣٤. ج١، امللوك، دول ملعرفة السلوك (4)
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املعلومات: بعض منها واستقينا عليها اطلعنا التي الكتب إال العنوان هذا تحت نذكر لم

القديمة املصادر

اإلسالمية املصادر (١)

القرآن. •
البخاري. صحيح •

.١٩٢٢ عام توري تشارلس نرشه الحكم، عبد البن وأخبارها مرص فتوح كتاب •
.١٨٦٦ عام جوييه دي نرشه للبالذري، البلدان فتوح كتاب •

.١٩١٢ عام جيست ريفون نرشه للكندي، القضاة وكتاب الوالة كتاب •
.١٨٧٩–١٩٠١ عام ليدن طبعة الطربي، تاريخ •

بوالق. طبعة يوسف، ألبي الخراج كتاب •
١٣٥٨ه. عام عيل كرد محمد نرشها — للبلوي طولون بن أحمد سرية •

.١٩٠٨ عام ليدن طبعة القالنيس، البن دمشق تاريخ ذيل •
١٣٤٦ه. عام مرص طبعة للمسعودي، التاريخ يف الجوهر ومعادن الذهب مروج •

املرصية الكتب دار طبعة بردي، تغري البن والقاهرة مرص أخبار يف الزاهرة النجوم •
كاليفورنيا. وطبعة

١٣٤٨ه. عام مرص طبعة األثري، البن التاريخ يف الكامل •
السعادة. مطبعة القاهرة، طبعة كثري، البن التاريخ يف والنهاية البداية •

بوالق. طبعة خلدون، ابن مقدمة •
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«١٩١٨م». ١٣٣٧ه عام املرصية، الكتب دار طبعة للقلقشندي، األعيش صبح كتاب •
.١٩٠٥ الواعظ، مطبعة مرص، طبع الصرييف، البن الرسائل ديوان قانون •

ديمومبني فروا جود ترجمة العمري، هللا فضل البن األمصار ممالك يف األبصار مسالك •
أول». «جزء

١٢٧٢ه. بوالق طبعة للمقريزي، واآلثار الخطط ذكر يف واالعتبار املواعظ •
أول». «جزء املرصية الكتب دار طبعة للمقريزي، امللوك معرفة يف السلوك كتاب •

ونرشه بارادي دي فانتور الفرنسية إىل ترجمه الحنبيل، يوسف بن مرعي تاريخ •
مرص». «مجلة يف بك جالياردو

١٣١٥ه. بوالق طبعة للسخاوي، السلوك ذيل املسبوك الترب •
١٣١١ه. بوالق طبعة إياس، البن مرص تاريخ •

.١٩١٩ عام شتني» «زبرت نرشه املماليك، السالطني تاريخ •
ليدن. طبعة جوبيه، ودي رايت وليم نرشها جبري، ابن رحلة •

.١٨٨١ باريس طبعة شيفر، شارل نرشها خرسو، نصريي رحلة •

املسيحية املصادر (٢)

مجموعة يف ونرشه زونتربج اإلثيوبية اللغة من ترجمه — النقيويس حنا تاريخ •
.«٢٤ «جزء الفرنسية» الكتب دار «محفوظات

.١٩٠٤ عام بريوت طبعة سيبولد، نرشه املقفع، بن لساويرس البطاركة اآلباء سرية •
.١٩٠٩ بريوت طبعة شيخو، األب نرشه بطريق، بن سعيد تاريخ •
بطريق». بن سعيد تاريخ «تابع األنطاكي يحيى بن سعيد تاريخ •

.١٩٠٣ بريوت طبعة شيخو، األب نرشه الراهب، بن شاكر بطرس تاريخ •
عام باريس طبعة الرسيانية، اللغة من «شابو» ترجمه السوري، ميخائيل تاريخ •

.١٩٠٥
.١٦٥٢ عام باريس طبعة فانتييه، بيري ترجمة ماكني، لجورج اإلسالمي التاريخ •

سابع». «جزء “Patrologic Oriental” البطاركة اآلباء سرية يف ملحبوب األعوان كتاب •
نفسه. املصدر الفضائل، أبي بن ملفضل املماليك السالطني تاريخ •

.«١١ «جزء املصدر نفس اإلسكندرية، بطريرك إسحاق حياة •
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عام أكسفورد طبعة إيفتس أ. ت. اإلنجليزية، إىل ترجمه األرمني، صالح أبو تاريخ •
.١٨٩٥

البطاركة. اآلباء سرية يف باسيه رينيه نرشه اليعقوبي السينكسار •
الفرنسية األسيوية الجريدة يف أميلينو ملرص، العرب فتح لتاريخ قبطية مقتطفات •

.«١٨٨٨ وديسمرب «نوفمرب
املجمع مجلة يف أميلينو نرشها العربي، الحكم تحت محررتان قبطيتان وثيقتان •

.١٨٨٥ عام املرصي العلمي
«فرباير األسيوية الجريدة يف أميلينو نرشها عرش، الثامن القرن من قبطية وثيقة •

.«١٨٨٧ ومارس
املرشق. مجلة يف عليها وعلق الزيات حبيب األستاذ نرشها وثائق •
أجزاء». ٦» باريس طبعة الصليبية، للحرب الرشقيون املؤرخون •

الحديثة املصادر

الرسمية املصادر (١)

وعربية». وأوروبية «تركية عابدين قرص محفوظات •
١٩٣٤–٣٨ الكتب دار طبعة املرصية، الكتب دار املودعة الربدي أوراق جروهمان، أ. •

أجزاء». ٣»
طبعة «بالفرنسية»، مرص خديوي عيل، محمد مراسالت مجموعة طلماس، جورج •

.١٩١٣ عام القاهرة
القاهرة؟ طبع املرصي، الدستوري مرشوع لجنة مضابط •

الفرنسية. بالحملة خاصة رسمية وثائق •
العربية». «النسخة جورست الدون والسري كرومر اللورد تقارير •
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والقواميس املعارف دوائر (٢)

املسترشقني. بعض إرشاف تحت ١٩٢٧م، عام ليدن طبعة اإلسالمية، املعارف دائرة •
«تريفو». قاموس «األقباط» مادة الدينية، والطقوس اآلثار قاموس كابرول، دون •

والدوريات العلمية املجالت (٣)

«بريوت». املرشق •
املرصي. العلمي املجمع مجلة •
الفرنسية. األسيوية الجريدة •

بمرص. القبطية لآلثار امللكية الجمعية مجلة •
بمرص. الرشقية لآلثار الفرنيس املعهد مجلة •

«بالفرنسية». اإلسالمية البحوث مجلة •
«بالفرنسية». اإلسالم» «أرض مجلة •

القبطية. «مرص» جريدة •

الرشقية املصادر (٤)

.١٨٨٩ بوالق طبعة باشا، مبارك لعيل التوفيقية الجديدة الخطط •
بوالق. طبعة الجربتي، تاريخ •

األول. فاروق امللك لجاللة الخاصة املكتبة طبع ترك، لنقوال الفرنسية الحملة تاريخ •
عبده. ملحمد التوحيد رسالة •

١٩١٤م. عام القاهرة طبعة عكوش، ملحمود واإلسكندرية مرص فتح •

١٣٦٤ه. عام القاهرة طبعة باشا، هيكل حسني ملحمد عمر الفاروق •
بوالق. طبعة مرص، يف بونابرت نابليون أو الحديثة مرص فتح •

«جزءان». مرص طبعة باشا، فهمي قليني مذكرات •
أجزاء». «أربعة القاهرة طبعة بك، شارويم مليخائيل والحديث القديم مرص تاريخ •

املرصية امللكية الجغرافية الجمعية طبعة حزين، لسليمان األدنى والرشق العرب بالد •
.١٩٤٢
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لشفيق ١٨٠١ سنة يف مرص استقالل ومرشوع السكاريس والفارس يعقوب الجنرال •
.١٩٣٢ عام القاهرة طبعة بك، غربال
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