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جامعة إفريقيا العالمية -مركز البحوث والدراسات اإلفريقية -قسم األديان
مقدمة :
ّ
الورقة موجية في المقام األول إلى جموع المسممين المتعصبين الذين يجيمون تعاليم اإلسالم الحنيف ..ثم إلى
األقباط الحائرين الذين يؤرقيم تطبيق أحكام الشريعة اإلسالمية في عموم الوادي شماالً وجنوباً.

و تتناول هذه الورقة مسار العالقات الدينية بين الشقيقتين "مصر والسودان" ،في إطار العالقات بين األقباط
والمسممين ،ودالالت التعايش السممي بينيما في فترة امتدت عبر الزمان قرون.

ثم تسعي الورقة إلبراز نمط التعايش السممي بين األقباط والمسممين ..كدراسة حالة ليذا النمط الفريد المتفرد

في العالم أجمع والقارة السمراء ..وذلك باإلسقاط عمى التعايش في أحياء المسالمة ..وحي العمدة ..بمدينة
امدرمان؛ والخرطوم ،والخرطوم بحري ..إضافة لمدينتي عطبرة وبورتسودان ..أي سرد التجربة السودانية

بقرينتيا المصرية إن صح التعبير.

والدراسة تقارن ذلك عمى أساس التعايش السممي القبطي واإلسالمي ،في مصر والسودان ،وتأمل أن يستميم
أبطال ثورة شباب يناير المجيدة المنتصرة بإذن اهلل؛ كنموذج لمعالقات الدينية في البمدين .ومن ثم بيان

أنشطتيا اإلسالمية المسيحية ،ال سيما وأن كثير من حممة لواء العصبية والتطرف يقولون أن ىذا التعايش
غير ممكن ويصل لحد المستحيل .فالورقة من خالل ىذه القراءة تبرز ىذه اإلمكانية من خالل وقائع التعايش

األزلي والذي امتد فترة عبر الزمان وال زال.

والحقيقة التي ال مراء فييا أن ناتج مردود حركة البحث العممي يشير إلى أن مستويات قبول المسمم لمقبطي

حيو..
جار لو في ّ
يقع في الدرجة األولي ..حيث أشار مقياس القبول عمى أن السوداني المسمم يقبل القبطي ٌ
وزميالً لو في عممو ..بل وقد تبين أن ىذه العالقة امتدت إلى أن يقبل المسمم القبطي والعكس لبعضيما لحد

المصاىرة والزواج ..ولعل ىذه أعمي درجات الثقة المتبادلة.

وتنبع أهمية الورقة من أنيا يمكن أن تعالج المناخ الذي صار مشحوناً في العالقات اإلسالمية المسيحية في
مصر ،ال سيما أن عناصر النظام البائد كانت تسعي الستخدام مسألة العالقة بين القبط والمسممين كحجر

زاوية لمصراع في سبيل فشل ثورة شباب مصر ..واشعال فتيل النعرة الدينية -التي ال وجود ليا أصال ًً -إال
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 /أستاذ مشارك جامعة إفريقيا العالمية ،مركز البحوث والدراسات اإلفريقية ،قسم األديان

في نفوسيم المريضة ..بحب السمطة واستدامتيا !.غير أن فتح ىذا الممف بإذن اهلل فتح الباب عمى مصراعيو
لنمو العالقات الشعبية بين األديان في السودان ومصر .وظني أنو سيفتح باباً لميجرة الي الجنوب بالنسبة

لألقباط في الشمال ..حيث سيجدون القبول ليم لالستثمار االقتصادي وسوق العمل الحر  ..فيكون بذلك

أكبر تأكيداً عمى روح التعايش والعالقات الحميدة.

وضروري أن يؤدي إلى تحسين العالقات السودانية المصرية األزلية .وبالتالي تفويت الفرصة عمى من أراد

أن يفتعل المشكل من ال مشكل..قصداً أو جيالً منو ..لكنني أجزم أنو سيخدم من حيث أراد اإلساءة.

ويهدف هذا البحث إلى لفت أنظار صانعي القرار المصري والسوداني إلى أىمية نمزجة العالقات السودانية
المصرية ..أي جعميا أُنموذج يحتذي بو ،ويسمك نيجو.

تتبع هذه الورقة المنهج الوصفي التحميمي ..حيث تتبع األحداث ..واعمال مقياس القبول واالتجاىات
والمقابالت ..ودراسة لحالة واقعية ال زال التاريخ يذكرىا حتى اآلن.
تتمحور الدراسة في األتي:

المحور األول :اإلنسان في اإلسالم.
المحور الثاني :حرية العقيدة.

المحور الثالث :حقوق غير المسممين في المجتمع المسمم.
المحور الرابع :نمازج من التعايش بين المسمم والمسيحي.
خاتمة نتائج وتوصيات ثم إحاالت مرجعية.

