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حـــــــول معهــــــد
األصفـــــري فــــــي
الجامعــة األميركية
فـــــي بيـــــــــــروت
يســعى معهــد األصفــري للمجتمــع المدنــي لــذا ،يعمـــــل المعهــــد علــى دعــــم الوعـــــي
والمواطنــة ،وهــو مركــز أبحــاث للعلــوم العــام بــدور المجتمــع المدنــي لرصــد وتحليــل
االجتماعيــة عــن المنطقــة العربيــة ،إلــى تمتيــن أشــكال المبــادرات المدنيــة المختلفــة فــي
الجســور بيــن األكاديمييــن والنشــطاء وصانعــي مجــاالت القانــون والحوكمــة والثقافــة وإدارة
أنماطــا
السياســات وعمــوم المهتميــن إلستكشــاف الصراعــات فــي المنطقــة ،ويحــاول نشــر
ً

كافــة األشــكال التقليديــة أو المبتكــرة لدعــم جديــدة لتثميــن هــذه المبــــادرات عبــر عقــد
عمليــات الديمقراطيــة التشــاركية ،ومســاءلة االجتماعــات الشــهرية والنــدوات والمحـــاضرات
ً
فضــا
عمليــات صنــع السياســات المحليــة ،لتحفيــز وورش العمــل والمؤتمــرات والنــدوات،
المدونــة الخاصــة بالمعهــد ،باإلضافــة إلــى
جهــود المجتمــع المدنــي وتكريــس مبــادئ عــن
ّ
الفعالــة فــي العالــم العربــي.
المواطنــة
ّ

مطبوعــات المركــز.

فــي هــذا اإلطــارّ ،
ـد معهــد األصفــري شـ ً
يركــز المعهــد علــى تنظيــم
ـريكا فاعـ ًـا بالجامعــة
ويعـ ّ
ُ

ورش وبرامــج عمــل تدريبيــة للشــباب والصحفييــن األميركيــة فــي بيــروت ،يشــارك فــي إثــراء
والنشــطاء إلــى جانــب قيامــه بمهــام البحــث إلتــزام الجامعــة بخدمــة وتثقيــف والتفاعــل
حاليــاً
األكاديمــي وإنتــاج المعرفــة داخــل وخــارج مــع المجتمــع اللبنانــي .ويقــوم المعهــد
ً

الجامعــة األميركيــة فــي بيــروت .كمــا يقــوم بتطويــر اختصــاص ثانــوي عــن المجتمــع المدنــي
المعهــد بتنظيــم فــرق بحثيــة جماعيــة فــي والفعــل الجماعــي علــى مســتوى التعليــم
مجــاالت

ّ
متعلقــة

بالمشــاركة

السياســية العالــي .وأخيــراً وليــس آخــراً  ،يقــوم المعهــد

والمســاءلة والحوكمــة الرشــيدة؛ إضافــة بتنميــة برامجــه البحثيــة الثــاث :المجتمــع
الــى إصــدار توصيــات لدعــم مشــاركة المدنــي

والقانــون

والحوكمــة؛

الثقافــة

المواطنيــن والمواطنــات ،وتعزيــز دور كمقاومــة؛ المجتمــع المدنــي فــي ســياقات
المجتمــع المدنــي فــي الوســاطة النــزاع ومــا بعــد النــزاع.
والمــداوالت والتنظيــم الذاتــي.
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حـــــول المشـــــروع
سلســلة مــن األوراق البحثيــة
عــن مســيحيي الشــرق األوســط
تســعى هــذه السلســلة مــن األوراق البحثيــة بــل ينقســمون إلــى أحــزاب وتنظيمــات سياســية
إلــى تجــاوز الخطابــات الســائدة حــول مســيحيي متنوعــة .ففــي لبنــان ،يتقاســم المجــال
الشــرق األوســط باعتبارهــم كتلــة متجانســة ،المســيحي حزبــان كبيــران همــا القــوات اللبنانيــة
والتركيــز علــى قضايــا بعينهــا بغيــة فهــم والتيــار الوطنــي الحــر ،إلــى جانــب أحــزاب وحــركات
وتحليــل مواقــف مســيحيي الشــرق األوســط مســيحية أخــرى .إضافــة إلــى ذلــك ،ينتمــي قســم
المختلفــة مــن التحــوالت السياســية التــي كبيــر مــن المســيحيين إلــى حــركات أو أحــزاب ال
شــهدتها المنطقــة خــال الســنوات األخيــرة .تحمــل الطابــع المســيحي بالضــرورة ،بــل وتدحــض
وقــد تــم اســتكتاب عــدد مــن الباحثيــن المتميزيــن التقســيم الطائفــي كمــا هــو الحــال فــي

ّ
تمكننــا مــن فهــم أكثــر تنظيمــات يســارية لبنانيــة عديــدة.
لتغطيــة جوانــب
دقــة لالختالفــات بيــن تجــارب المســيحيين فــي

الســياقات الوطنيــة فــي ّ
كل مــن لبنــان وســوريا لهــذا ،فــإن أي عمــل بحثــي يســعى للتعامــل
ومصــر والعــراق واألردن وفلســطين ،بهــدف مــع قضيــة مســيحيي الشــرق األوســط ،يجــب
تعبيــرا عــن تعقيــدات هــذه أن يبــدأ مــن نقطــة أساســية ،أال وهــي كســر
تقديــم رؤيــة أكثــر
ً
ّ
ـمى
ككل ،فرضيــة كونهــم صــوت
القضيــة علــى مســتوى المنطقــة العربيــة
موحــد خلــف مــا ُيسـ ّ
ّ
وعلــى مســتوى المجتمعــات الوطنيــة بشــكل بـــ «مســيحيي الشــرق األوســط» ،وكذلــك تنــاول

ً
تفصيــا.
أكثــر

هــذه الظواهــر كتعبيــرات متمايــزة بيــن إثنيــات،
وكنائــس ،وأحــزاب وحتــى ميليشــيات متعــددة ال

وتأتــي األوراق الثــاث األولــى عــن المســيحيين تتعــاون بالضــرورة فيمــا بينهــا ،بــل قــد تتصــارع
والتحــوالت السياســية خــال الســنوات األخيــرة فــي الكثيــر مــن األحيــان .ونتيجــة لهــذا التنــوع

ّ
لتؤكــد أن المســيحيين ليســوا فــإن التفاعــل الرئيســي بيــن الفاعلين المســيحيين
فــي مصــر ولبنــان
إقليميــا وال حتــى المختلفيــن قــد يكــون التنافــس حــول َمــن ّ
يمثــل
كتلــة واحــدة متجانســة ،ال
ً
وطنيــا .فــا يمكــن التعامــل مــع المســيحيين «الصــوت المســيحي» .وهــذه هــي المالحظــة
ً

باعتبارهــم جماعــة واحــدة ،فهــم متنوعــون الثانيــة التــي تشــاركت فيهــا األوراق األولــى مــن
دينيــا بيــن جماعــات مختلفــة كاألرمــن ،والكلــدان ،هــذه السلســلة ،حيــث عكســت ّ
تقلــب المجــال
ً
والســريان ،واآلشــوريين ،ومنقســمون كنسـ ًـيا إلــى المســيحي فيهــا بشــقيه الدينــي والسياســي،

أرثوذكــس ،وكاثوليــك ،والطوائــف البروتســتانتية .وطرحــت أشــكال للتنافــس فــي بعــض األحيــان إلى
سياســيا ،إذ ال يعــرف المســيحيون نــزاع حــول الجهــة التــي ّ
تمثــل صــوت المســيحيين
كذلــك الحــال
ً

يعبــر عــن مواقفهــم السياســية ،تجــاه مؤسســات الدولــة وأيضــا تجــاه الخــارج.
حزبــا
واحــدا ّ
ً
ً
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ّ
ً
وعلــى حيــن،
مخالفــا حيــث
نموذجــا
تشــكل مصــر حالــة فريــدة تحتكــر وتعكــس التجربــة اللبنانيــة
ً

هيمــن الكنيســة المارونيــة إلــى حــد كبيــر علــى
فيهــا الكنيســة القبطيــة تمثيــل الصــوت تُ ْ

المســيحي علــى المســتويين الدينــي والسياســي المجــال الدينــي ،نتيجــة لألغلبيــة العدديــة ً
أيضــا،

ّ
فــي ظــل األغلبيــة العدديــة القبطيــة التــي
سياســيا
واقعــا
لكنهــا تواجــه فــي المقابــل
ً
ً

ً
تتجــاوز  %90مــن عمــوم المســيحيين المصرييــن،
مختلفــا عــن مصــر فــي ظــل وجــود أحــزاب
باإلضافــة إلــى غيــاب أحــزاب سياســية أو حــركات سياســية مســيحية قويــة كالقــوات اللبنانيــة
قبطيــة تنــازع الكنيســة صالحياتهــا ،علــى األقــل والتيــار الوطنــي الحــر .لــذا تكتفــي الكنيســة
حتــى قيــام ثــورة  25ينايــر  ،2011وهــو مــا أشــار المارونيــة باحتضــان الشــكوى المســيحية مــن
إليــه الدكتــور جــورج فهمــي فــي ورقــة بعنــوان ســوء التمثيــل بعــد انتهــاء الحــرب األهليــة
«مــن
يتحــدث باســم األقبــاط :أزمــة التمثيــل وتبعــات ذلــك علــى غيــاب الصــوت السياســي
ّ

ً
السياســي للمســيحيين فــي مصــر مــن مبــارك المســيحي دون أن ّ
ممثــا
تتخــذ مــن نفســها

أسســت لهــذا الــدور ،كمــا يوضــح وســام ســعادة فــي
للسيســي» ،عــن الرمــوز المســيحية التــي ّ

ّ
انضمــت إلــى أحــزاب سياســية،
أو
مســتغلة ورقتــه «النقابــات الدينيــة والشــكوى المســيحية
ّ
انفتــاح المجــال السياســي فــي مرحلــة مــا بعــد المزمنــة مــن ســوء التمثيــل فــي لبنــان».
أن عــودة االســتقطاب اإلســامي-
 .2011نجــد ّ

المدنــي بعــد صعــود جماعــة اإلخــوان قــد أضعـ َ
ـف وفــي ظــل هــذا التنــوع بيــن الفاعليــن
مــن قــدرة تلــك األصــوات علــى الحركــة قبــل أن المســيحيين يمكــن فهــم طبيعــة تعاملهــم مــع
تختفــي
تمامــا بعــد يوليو/تمــوز  .2013طــرح هــذا موســم االنتقــاالت السياســية التــي شــهدتها
ً

األمــر علــى المســيحيين أســئلة مختلفــة عــن منطقــة الشــرق األوســط خــال العقديــن
آليــات مواجهــة الســلطوية .هنــا ،عرضــت «ليديــا األخيريــن .فالتغييــرات السياســية تأتــي بقواعــد
علــي» نمــاذج عــن هــذه المحــاوالت فــي ورقــة جديــدة للعبــة السياســية تفــرض علــى الفاعليــن
فرصــا وتحديــات جديــدة .وهــذا هــو
بعنــوان «حركــة األحــول الشــخصية لألقبــاط :ثــورة المســيحيين
ً

األقبــاط الصغــرى فــي مصــر» ،عــن تأثيــر الربيــع الهــدف مــن هــذه السلســلة مــن األوراق البحثيــة
العربــي علــى عــدد مــن الفاعليــن األقبــاط الجــدد التــي يطــرح معهــد األصفــري أول ثــاث ورقــات

ّ
المتعلــق
وتشــجعيهم علــى االنخــراط فــي المجــال الدينــي منهــا ويأمــل تواصــل نشــر اإلنتــاج
والسياســي علــى المســتوى الوطنــي كمــا هــو بهــذه القضيــة الهامــة لمبــادئ المواطنــة
الحــال مــع حركــة «شــباب ماســبيرو» وحركــة وقبــول التعدديــة ،ســواء الدينيــة أم اإلثنيــة ،فــي
«الحــق فــي الحيــاة».

إطــار الــدول العربيــة الوطنيــة.
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قائمة المحتويات

 2حـــــــول معهــــــد األصفـــــري فــــــي
الجامعــة األميركيــة فـــــي بيـــــــــــروت

 4حـــــول المشـــــروع:
سلســلة من األوراق البحثية عن مســيحيي الشرق األوسط

ّ
ملخص
9
ً
أول :الكنيسة واألقبـاط قبــــل  25يناير 2011
11

جورج فهمي

7

 17ثانيا :ثــــورة  25ينـــــاير والتنـــــــافس
 23ثالثــا :حكــم جماعــة اإلخــوان المســلمين
وعــودة دور الكنيســة

 27رابـــــــــعا :األقبــــــــــــاط والدولـــــــة بعـــد
 3يوليو/تمــوز 2013

 30الخاتمة
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ّ
ملخص
ـدا لمكانتهــم التــي
رأى بعــض الفاعليــن المســيحيين فــي موجــة الربيــع العربــي تهديـ ً
تمتعــوا بهــا فــي ظــل األنظمــة القديمــة ،كمــا هــو الحــال مــع القيــادات الدينيــة فــي
مصــر .فقــد ســمح الربيــع العربــي لفاعليــن مســيحيين جــدد بالولــوج إلــى المجــال
الدينــي والسياســي كمــا هــو الحــال مــع حركــة «شــباب ماســبيرو» التــي أشــار إليهــا
«مــن يتحــدث باســم االقبــاط :أزمــة التمثيــل السياســي
جــورج فهمــي فــي ورقتــه َ

للمســيحيين فــي مصــر مــن مبــارك للسيســي» فــي ســياق بحثــه حــول الرمــوز
انضمــت إلــى أحــزاب سياســية مســتغلة انفتــاح المجــال
المســيحية التــي أسســت أو
ّ

السياســي فــي مرحلــة ما بعــد  .2011يبــرز فهمي كيف غــدت قضية التمثيل السياســي
هامــا لفهــم العالقــة المركبــة بيــن كل مــن الدولــة والكنيســة
ـا
للمســيحيين مدخـ ً
ً

واألقبــاط فــي مصــر ،والتــي يختصرهــا بالعقــد القائــم ببســاطة علــى حمايــة الدولــة
أن فهمــي يجــزم
لألقبــاط مقابــل ضمــان الكنيســة دعــم األقبــاط للنظــام السياســي .إال ّ
أن اســتعادة هــذا العقــد ليســت بالمهمــة الســهلة ،فــا الدولــة المصريــة هــي تلــك
ّ
التــي كانــت قبــل  25يناير/كانــون الثانــي  ،2011وال الكنيســة هــي األخــرى باتــت قــادرة
علــى الســيطرة علــى جميــع األصــوات القبطيــة كمــا اعتــادت مــن قبــل.
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في لبنان
سوء
السياسيالمزمنة من
والشكوى المسيحية
الدينية
النقابات
مبارك للسيسي
التمثيلمن
في مصر
للمسيحيين
أزمة التمثيل
األقباط:
من يتحدث باسم

احتكــرت الكنيســة القبطيــة التمثيــل السياســي الذيــن نشــطوا بعــد  25يناير/كانــون الثانــي ،2011
للمســيحيين فــي مصــر طــوال عهــد مبــارك وخاصــة الحــركات الشــبابية واألصــوات السياســية
ـي التــزم فيــه مبــارك بالحفــاظ القبطيــة؟ كيــف أدار هــؤالء الفاعلــون الجــدد
طبقــا التفــاق ضمنـ ٍ

ً
علــى أمــن المســيحيين،
وخاصــة فــي مواجهــة العالقــة بالكنيســة القبطيــة؟ كيــف ّأثــر اختــاف
الجماعــات اإلســامية المســلحة ،وبضمــان المنــاخ السياســي علــى شــكل تلــك العالقــة
بــدءا مــن
اســتقالل الكنيســة المؤسســي عــن مؤسســات وميــزان القــوى بيــن الثــاث أطــراف،
ً
ـرورا بصعــود جماعــة
الدولــة فــي مقابــل تأميــن الكنيســة لدعــم ســقوط مبــارك فــي  2011ومـ ً
تغيــر المناخ اإلخــوان المســلمين إلــى الســلطة فــي 2012
المســيحيين للنظــام السياســي .إال أن ّ

المؤسســي فــي أعقــاب اإلطاحــة بحســني مبــارك وحتــى ّ
تدخــل القــوات المســلحة فــي يوليو/تمــوز
فــي فبراير/شــباط  ،2011أربــك هــذا االتفــاق بيــن  2013والتأســيس لمســار سياســي جديــد؟ وماهــي
الدولــة المصريــة والكنيســة القبطيــة .فاســتغل

آثــار اســتعادة الكنيســة لموقعهــا الســابق

األقبــاط الفاعلــون المنــاخ السياســي الجديــد

بعــد يوليو/تمــوز  2013فــي تمثيــل األقبــاط

لتنظيــم أنفســهم والدفــاع عــن مطالبهــم .فمــن

سياســيا علــى مســتقبل المســيحيين
ً

جهــة ،قامــت مجموعــة مــن الناشــطين األقبــاط
بتشــكيل حــركات سياســية ،جــاء فــي مقدمتهــا
حركــة اتحــاد شــباب ماســبيرو للدفــاع عــن حقــوق
األقبــاط كمواطنيــن مصرييــن وليــس كأقليــة
دينيــة .وأيضــاً اســتغلت بعــض الشــخصيات
القبطيــة المنــاخ الحزبــي الجديــد للمشــاركة فــي
تأســيس أحــزاب سياســية ذات توجهــات سياســية
مختلفــة .تســعى هــذه الورقــة إلــى التركيــز
سياســيا فــي
علــى تحــدي تمثيــل المســيحيين
ً

مصــر مــا بعــد  25يناير/كانــون الثانــي  2011وذلــك
مــن خــال اإلجابــة علــى مجموعــة مــن األســئلة:
ماهــي طبيعــة العالقــة التــي حكمــت الدولــة
المصريــة باألقبــاط قبــل  25يناير/كانــون الثانــي
2011؟ كيــف تغيــرت تلــك العالقــة بعــد اإلطاحــة
بمبــارك؟ ماهــي طبيعــة مصالــح الفاعليــن الجــدد

فــي مصــر؟
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ً
أول :الكنيســــة واألقبـــــــاط قبــــل
 25يناير 2011

شــهدت العالقــة بيــن النظــام السياســي المصــري ظهــرت خــال الســبعينيات بدعــم مــن الســادات قــد
ـادا خــال فتــرة حكــم انقلبــت علــى النظــام الــذي اتهمتــه بالمماطلــة
والكنيســة القبطيــة توتــراً حـ ً
الرئيــس أنــور الســادات ،بعدمــا ســعى األخيــر إلــى فــي إقامــة الحكــم اإلســامي وبالســعي إلقامــة

إعطــاء مســاحة أكبــر لألصــوات اإلســامية داخــل عالقــات مــع إســرائيل .وفــي أكتوبر/تشــرين االول
المجتمــع بهــدف مواجهــة التيــارات اليســارية  ،1981اغتالــت عناصــر مــن الحركــة اإلســامية
والناصريــة التــي عارضــت سياســاته المنفتحة على الرئيــس الســادات خــال احتفالــه بذكــرى انتصــار
الغــرب .إال أن تلــك االســتراتيجية كان لهــا آثار جانبية حــرب أكتوبــر.
عــدة ،جــاء فــي مقدمتهــا ســيطرة األصــوات
اإلســامية علــى مســاحة واســعة مــن المجــال خلــف حســني مبــارك ،والــذي كان يشــغل منصــب
العــام .كمــا قام الرئيــس الســادات باتخــاذ مجموعة نائــب الرئيــس ،الســادات فــي ســدة الحكــم.
إجــراءات بهــدف إرضــاء تلــك التيــارات ،كالنــص على وســعى مبــارك خــال ســنوات حكمــه األولــى
الشــريعة اإلســامية فــي المــادة الثانيــة مــن إلــى تخفيــف حالــة االحتقــان السياســي والدينــي
الدســتور المصــري ،وكذلــك مــا ُأثيــر عــن مراجعــة التــي تفاقمــت خــال ســنوات الســادات األخيــرة.
كل النظــام القانونــي المصــري لضمــان موافقتــه بــدأ مبــارك فــي اإلفــراج تباعــاً عــن معتقلــي
ـعر قطاعات واســعة أحــداث ســبتمبر/أيلول  1981بعــد انقضــاء أربعيــن
للشــريعة اإلســامية ،ممــا أشـ َ
مــن األقبــاط بالغربــة والتمييــز .مــن جانبهــا ،نظــرت الرئيــس الراحــل أنــور الســادات ، ١إال أن البابــا
الكنيســة بقلــق لتلــك اإلجــراءات ،ورفــض البابــا شــنودة ظــل رهــن اإلقامــة الجبريــة فــي منطقــة
شــنودة الثالــث هــذا التحــول فــي وجهــة الدولــة وادي النطــرون حتــى يناير/كانــون الثانــي ،1985
تهديــدا للمســيحيين عندمــا قــام الرئيــس مبــارك باإلفــراج عنــه ليــرأس
المصريــة والتــي رأى فيــه
ً

وحقوقهــم .وصلــت ذروة هــذا التوتــر بيــن الرئيــس احتفــاالت عيــد الميــاد فــي الكاتدرائيــة فــي
الســادات والبابا شــنودة خــال ســبتمبر/أيلول  ،1981العباســية بعــد غيــاب لســنوات عــدة.
عندمــا قــرر الســادات تحديــد إقامــة البابــا شــنودة
الثالــث بديــر األنبــا بيشــوي فــي منطقــة وادي اختلفــت عالقــة الكنيســة القبطيــة بالنظــام خــال
النطــرون ،وقــام بإجــراءات أخــرى طالــت المعارضيــن عهــد مبــارك حيــث غلــب عليهــا الحــوار والتفــاوض
السياســيين مــن كافة القــوى السياســية بما فيها وليــس كمــا كان الحــال خــال الســبعينيات:
القــوى اإلســامية .كانــت الجماعــات الدينيــة التــي ضغــط وصــدام ومســيرات وتهديــد .فقــد دخــل
 ١محمد حسنين هيكل ،مبارك وزمانه (القاهرة :دار الشروق )2013 ،ص .20
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نظــام مبــارك فــي معركــة شــاملة مــع القــوى تبلــورت للكنيســة القبطيــة خــال تلــك المرحلــة
اإلســامية المســلحة ،والتــي رأتهــا الكنيســة مصلحتــان رئيســتان :أوالهمــا الحفــاظ علــى
القبطيــة ً
مؤسســات
المؤسســي فــي مواجهــة
أيضــا التهديــد األكبــر علــى مســتقبل اســتقاللها
ّ
ّ

بالتحــدث باســم
الطرفيــن الدولــة ،وثانيهمــا احتــكار الحــق
المســيحيين فــي مصــر ،ممــا دفــع
ْ
ّ
ّ
وتجنــب الصــدام فيمــا بينهمــا.
للتعــاون

جمــوع األقبــاط .وقــد عمــل حســني مبــارك علــى
الحفــاظ علــى كل مــن هاتيــن المصلحتيــن لصالــح

علــى مــدار عقدي الثمانينيــات والتســعينياتّ ،ظلت قيــادات الكنيســة .فتعاطــى نظــام مبــارك مــع
ّ
الممثــل
قواعــد اللعبــة بيــن النظــام والكنيســة والمجتمــع قيــادات الكنيســة القبطيــة باعتبارهــا

القبطــي مســتقرة .فقــد بــدا فــي ذلــك الوقــت الوحيــد ألقبــاط مصــر .كمــا أدار النظــام ظهــره
أن الجماعــات اإلســامية هــي العــدو المشــترك لميزانيــة الكنيســة القبطيــة ســواء فيمــا يتعلــق
للنظــام واألقبــاط ،وهــو مــا بـ ّـرر مســاندة الكنيســة بمصــادر التمويــل أو أوجــه االنفــاق .كمــا ســمح

القبطيــة ومــن ورائهــا قطاعــات عريضــة مــن النظــام السياســي أيضــاً للكنيســة بتجاهــل أحــكام
المجتمــع القبطــي لنظــام مبــارك .علــى الجانــب القضــاء فيمــا يتعلــق بالشــؤون الشــخصية لألقباط،
اآلخــر ،دفعــت تطــورات المواجهــة بيــن الجماعــات التــي لــم تكــن معتمــدة مــن جانــب زعامــة
اإلســامية المســلحة ونظــام مبــارك خــال عقــدي الكنيســة .علــى ســبيل المثــال ،فــي يونيو/حزيــران
الثمانينيــات والتســعينيات ،جمــوع األقبــاط إلــى  ،2010رفــض البابــا شــنودة الثالــث تطبيــق حكــم صادر

االحتمــاء بالكنيســة وقيادتهــا .مــن جانبــهّ ،
ـص علــى وجــوب
فضــل عــن المحكمــة اإلداريــة العليــا ،ينـ ّ
نظــام مبــارك هــو اآلخــر التعامــل مــع قيــادة أن تســمح الكنيســة بالــزواج مــرة ثانيــة لألقبــاط
ّ
كممثــل وحيــد عــن األقبــاط الذيــن حصلــوا علــى حكــم بالطــاق مــن القضــاء.
الكنيســة القبطيــة
كمــا فعــل ســابقوه.

ردت الكنيســة علــى الحكــم بأنهــا تحتــرم القانــون،
ّ

علــى مــدار عقــدي الثمانينيــات والتســعينيات،
ّظلــت قواعــد اللعبــة بيــن النظــام والكنيســة
والمجتمــع القبطــي مســتقرة.
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ولكــن ال يمكنهــا أن تقبــل األحــكام التــي تناقــض فخــال النصــف الثانــي مــن التســعيناتُ ،منيــت
تعاليــم الكتــاب المقــدس .وفــي حــوار لــه مــع جماعتــا الجهــاد والجماعــة اإلســامية بهزيمــة
جريــدة «األهــرام» المملوكــة للدولة ،اســتعان البابا عســكرية قاســية  ،وفــي  ،1997أعلنــت الجماعــة
شــنودة الثالــث بتعاليــم الدين اإلســامي ليبـ ّـرر عدم اإلســامية مبادرتهــا لوقــف العنــف وبــدأت فــي
التزامــه بحكــم المحكمــة اإلداريــة العليــا:

عمليــة مراجعــة فكريــة لــكل أدبياتهــا التــي

تبــرر اســتخدام القــوة المســلحة تجــاه الدولــة.
«لذلــك أحــب أن أقــول أن التعليــم االســامي لكــن علــى الرغــم مــن تــواري تلــك الجماعــات عــن
نفســه يقــول :احكــم بينهــم بمــا يدينــون ,الســاحة ،فــإن حــوادث العنــف التــي تســتهدف
وكثيــر مــن المحاكــم أعلنــت هــذا األمــر فــي األقبــاط لــم تتوقــف .بــل علــى العكس ،فقــد ازداد
حكمهــا[ :إذا أتــاك أهــل الذمــة فاحكــم بينهــم حجمهــا ووتيرتهــا .ففــي كل الحــوادث الطائفيــة
بمــا يدينــون] نــص فــي الشــرع االســامي ,ونــص التــي شــهدتها مصــر منــذ نهايــة التســعينات
القــرآن يقــول[ :وليحكــم أهــل االنجيــل بمــا أنــزل ابتــداء بحادثتــي الكشــح األولــى والثانيــة ،ثــم
وانتهــاء بحــادث تفجيــر
هللا فيــه ومــن لــم يحكــم بمــا أنــزل هللا فأولئــك حادثــة نجــح حمــادي،
ً
هــم الفاســقون]

كنيســة القديســين ،لــم يكــن للتيــارات اإلســامية

أي دور يذكــر فــي إشــعال تلــك الحــوادث ،بــل
وأيضــاً نــص القــرآن يقــول فاســألوا أهــل الذكــر إن بــدا أن معظمهــا تــم بالتواطــؤ المتعمــد أو غيــر
كنتــم ال تعلمــون ونحــن أهــل الذكــر ,فأهــل االنجيل المتعمــد بســبب إهمــال أجهــزة الدولــة ،وعلــى
ملزمــون بتعاليــم االنجيــل وال يجــوز إلزامهــم رأســها جهــاز األمــن والجهــاز القضائــي الــذي
بمخالفــة دينهــم واإلســام ال يقــول هــذا». ٢

فشــل فــي العديــد مــن األحيــان فــي معاقبــة
رســخ فــي ذهــن العديــد مــن األقباط
الجنــاة ،ممــا ّ

أن مشــكلتهم ليســت مــع التيــارات اإلســامية
وعلــى الرغــم مــن اســتمرار نمــط العالقــة بيــن
ّ
الكنيســة والدولــة حتــى نهايــة عهــد مبــارك ،ولكــن مــع مؤسســات الدولــة المصريــة نفســها.
أن قــدرة الكنيســة القبطيــة علــى الســيطرة مــع نهايــة التســعينيات وحتــى ثــورة  25ينايــر/
إال ّ
علــى المجــال القبطــي بــدأت فــي التراجــع مــع كانــون الثانــي  ،2011تســارعت وتيــرة الحــوادث
أفــول خطــر الجماعــات الجهاديــة المســلحة .الطائفيــة بشــكل غيــر مســبوق وبمنحنــى

٢

البابا شنودة :التسامح ليس على حساب العقائد والمبادئ ،جريدة االهرام 4 ،يونيو/حزيران  .2010متوفر على الرابط التاليhttp://www. :
.ahram.org.eg/archive/Investigations/News/23309.aspx
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تصاعــدي .جــاءت حادثتــا الكشــح األولــى والثانيــة لكــن هــذا األســلوب انتقــل إلــى األقبــاط فــي
لتمثــا تطــوراً فــي أحــداث العنــف الطائفــي غيــر مصــر مــع بدايــة األلفيــة الثانيــة ،فصــار األقبــاط

تعرضــت كنيســة لالعتــداء ،أو
المعهــود ،إذ قتــل خاللهمــا  20قبطيــا ومســلم يتظاهــرون كلمــا ً
واحــد ،كمــا شــهدا ترويعــاً وعنفــاً غيــر مســبوق .فــي حالــة إســام إحــدى الفتيــات المســيحيات.

وقــد تفجــرت هــذه األزمــة مرتيــن ،األولــى عــام بــدأ األقبــاط باعتمــاد أســلوب التظاهــر داخــل
 1999والثانيــة عــام  2000بســبب نــزاع شــخصي الكاتدرائيــة مــع مــا عــرف بأزمــة جريــدة «النبــأ»

بيــن تاجــر قبطــي وزبــون مســلم .خــال العقــد عــام  ،2001عندمــا قامــت الجريــدة بنشــر صــور

األول مــن األلفيــة الجديــدة ،شــهدت محافظــات لراهــب يمــارس الجنــس داخــل هيــكل إحــدى
المنيــا والبحــر األحمــر واألقصــر وقنــا ،عــدداً آخــر الكنائــس .اعتبــر العديــد مــن األقبــاط نشــر
مــن الحــوادث الطائفيــة األقــل حــدة ،كان القاســم هــذه الصــور بمثابــة إهانــة للديــن المســيحي،

المشــترك بيــن معظمهــا ً
توســع الكنائــس فــي وللكنيســة القبطيــة ،فخرجــوا مندفعيــن إلــى
مبانيهــا بــدون ترخيــص رســمي ممــا تسـ ًـبب فــي الكاتدرائيــة للتعبيــر عــن غضبهــم ،ثــم جــاءت
إثــارة المواجهــات بيــن المســلمين الرافضيــن حادثــة اختفــاء وفــاء قســطنطين ،زوجــة أحــد

لبنــاء الكنائــس والمســيحيين ،أو اختفــاء فتيــات أو الكهنــة ،عــام ّ 2004
فاتبــع األقبــاط األســلوب
ســيدات مســيحيات ،واتهــام عائالتهـ ّ
ـن لمســلمين ذاتــه ،إذ اندفعــت جمــوع كبيــرة إلــى الكاتدرائيــة

ديانتهــن.
عليهــن لتغييــر
بالتأثيــر
ّ
ّ

للتظاهــر .وصــار التظاهــر داخــل أســوار الكاتدرائية
أســلوب األقبــاط للتعبيــر عــن غضبهــم كلمــا

مــع اســتمرار تلــك الحــوادث فــي أواخــر تعرضــوا لظلــم أو تمييــز .مــن جانبهــا بــدا أن

التســعينيات ،بــدأ األقبــاط فــي اســتخدام أســلوب الدولــة ال تعــارض هــذا األســلوب للتعبيــر طالمــا

التظاهــر للتعبيــر عــن غضبهــم وحنقهــم مــن
ّ
ظــل األقبــاط داخــل أســوار الكاتدرائيــة دون

مــا يتعرضــون لــه مــن تمييــز ،وإن ظلــت تلــك أن يحاولــوا الخــروج لاللتحــام أو االشــتباك مــع

المظاهــرات داخــل أســوار الكاتدرائيــة فــي الجماهيــر خــارج أســوار الكاتدرائيــة.
العباســية .حتــى هــذا الوقــت لــم يكــن أســلوب

ً
نمطــا
التظاهــر
ً
مألوفــا للمشــاركة لــدى أقبــاط وقــد مــرت مرحلــة التظاهــر داخــل الكاتدرائيــة

الداخــل .كانــت المظاهــرات القبطيــة ظاهــرة بمحطتيــن رئيســتين .فــي المرحلــة األولــى التــي
ّ
تخــص أقبــاط المهجــر باألســاس ،خاصــة فــي امتــدت منــذ أزمــة جريــدة النبــأ فــي  2001وحتــى

الواليــات المتحــدة مــن خــال األقبــاط المقيميــن حادثــة االعتــداء علــى كنســية نجــع حمــادي

هنــاك والذيــن اعتــادوا منــذ الســبعينيات التظاهــر فــي يناير/كانــون الثانــي  ،2010كانــت التظاهــرات
مطالبيــن برفــع التمييــز عــن األقبــاط فــي مصــر .حينهــا داعمــة للكنيســة تجــاه مــا تتعــرض لــه
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تتبــع تلــك الحــوادث،
مــن اضطهــاد وضغــوط .أظهــرت تلــك التظاهــرات التــي لــم
ِ
تبــد جديــة فــي ّ

فــي معظمهــا تعاطفهــا ودعمهــا للبابــا
وانتهــاء بالقضــاء الــذي ســعى إلــى تفــادي
ً
ً
شــنودة الثالــث،
مؤكــدة مســاندتها لــه .إال أن إصــدار الحكــم باإلعــدام فــي أغلــب تلــك القضايــا
ّ
بحــق المتورطيــن فــي حــوادث ُقتــل فيهــا
ـوال الح فــي أعقــاب حادثــة إطــاق النــار علــى
تحـ ً

كنيســة نجــع حمــادي والتــي أودت بحيــاة ســتة العشــرات مــن األقبــاط.
مــن الشــباب القبطــي خــال احتفالهــم بأعيــاد

ـوب األقبــاط ســهامهم نحــو النظــام السياســي
الميــاد  .2010وتناقــل المســيحيون فيمــا بينهــم صـ ّ
أنبــاء عــن
تــورط أحــد رمــوز الحــزب الوطنــي الــذي اتهمــوه بالتــورط (ســواء بالتواطــؤ أو
ّ
ً

يتعرضــون لــه مــن عنــف.
فــي التخطيــط لتلــك الحادثــة بســبب خــاف اإلهمــال) فــي كل مــا
ّ

بينــه والكنيســة حــول التصويــت فــي االنتخابــات بــدت الكنيســة مــن جانبهــا فــي موقــف أكثــر
البرلمانيــة .شــاب مظاهــرات األقبــاط هــذه المــرة صعوبــة ،إذ صــارت بيــن مطرقــة نظــام مبــارك
بعــض الحنــق تجــاه موقــف الكنيســة المهــادن ،الــذي ســاندته لســنوات طويلــة ،وســندان األقبــاط
وعــدم اســتعدادها التخــاذ مواقــف أكثــر
يحملــون النظــام السياســي
حســما الغاضبيــن الذيــن
ً
ّ
يتعرضــون لــه مــن ظلــم .فظهــرت
تجــاه نظــام مبــارك .وفــي حيــن جــاءت الشــعارات مســؤولية مــا
ّ
فــي المرحلــة األولــى للتظاهــرات فــي أغلبهــا خــال تلــك المرحلــة الثانيــة شــعارات خاصمــت
ً
ً
ً
ومؤكــدة علــى وحــدة
مســاندة للبابــا شــنودة
مباشــرة النظــام ومبــارك مثــل:

تدريجيــا لتبــدأ
األقبــاط خلفــه ،تطــورت الشــعارات
ً

وصمتــه علــى
فــي توجيــه نــوع مــن النقــد للبابــا
ْ

يتعــرض لــه األقبــاط مــن ظلــم.
مــا
ّ

«يــا للــي حاكمنــا بالمباحــث ،أوالدنــا ماتــت فــي
الكنايــس» و «يــا للــي حاكمنــا بالحديــد ،أوالدنــا
ماتــت ليلــة العيــد». ٣

أن
جليــا لألقبــاط ّ
خــال تلــك المرحلــة الثانيــة ،بــدا ً

تحــوال جديــداً
أجهــزة الدولــة ذاتهــا هــي التــي صــارت مصــدر كانــت حادثــة كنيســة العمرانيــة
ً

العنــف تجاههــم ،ســواء مــن خــال أجهــزة األمــن فــي عالقــة األقبــاط بالنشــاط السياســي .ففــي
إهمــاال أو تواطــؤاً تجــاه حــوادث  24نوفمبر/تشــرين الثانــي  ،2010خــرج مجموعــة
التــي أبــدت
ً

احتجاجــا علــى وقــف األمــن بنــاء
مــرورا بجهــات التحقيــق مــن األقبــاط
العنــف تجــاه األقبــاط
ً
ً

 ٣ما ال يقال  -أقباط في الشارع ،تقرير مصور لقناة البي بي سي 9 ،يونيو/حزيران  .2010متوفر على الرابط التاليhttps://www.youtube. :
com/watch?v=pwvVyYCxlLk
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كنيســة فــي العمرانيــة ،واصطــدم المحتجــون كانــت المــرة األولــى التــي يــرى فيهــا ســكان
مــع شــرطة مكافحــة الشــغب ،ودارت مواجهــة األحيــاء القاهريــة مئــات الشــباب القبطــي فــي
يتعرضــون
اســتمرت عــدة ســاعات بيــن قــوات الشــرطة محيــط أحيائهــم يتظاهــرون ضــد مــا
ّ
والمتظاهريــن األقبــاط فــي حادثــة فارقــة فــي لــه مــن ظلــم وقهــر وقتــل .خــال تلــك التظاهــرات
انضــم بعــض شــباب القــوى السياســية لمظاهــرات

تاريــخ العالقــة بيــن الدولــة واألقبــاط .٤

األقبــاط فــي تطــور آخــر الفــت ،فالتظاهــرات التــي
لــرد الفعــل القبطــي بــدأت طائفيــة غير مسيســة ،انضــم إليهــا مصريون
مهــدت حادثــة العمرانيــة
ّ
ّ

الواســع فــي أعقــاب تفجيــر كنيســة القديســين «مســيحيون ومســلمون» مسيســون لتتحــول
باإلســكندرية فــي ليلــة رأس الســنة مــن نفــس مظاهــرات األقبــاط إلــى مظاهــرات لمصرييــن فــي
العــام .أســفر هــذا الهجــوم اإلرهابــي عــن مقتــل مواجهــة النظــام السياســي كمــا هــو الحــال فــي
شــخصا ،وإصابــة العشــرات
مــا ال يقــل عــن 21
ً

٥

مظاهــرات منطقــة مســرة بشــبرا.

 .عقــب تلــك الحادثــة ،توجــه بعــض األقبــاط إلــى
كاتدرائيــة العباســية كمــا اعتــادوا فــي الســابق ،وكانــت التفاعــات تتســارع أيضــاً خــارج المجتمــع
بينمــا خــرج آخــرون إلــى الشــارع للتظاهــر فــي القبطــي داخــل المجتمــع المصــري .فقــد بــادر
تطــور جديــد فــارق .فــي العديــد مــن األحيــاء ،بعــض شــباب الحــركات السياســية مــن المســلمين
خــرج العديــد مــن األقبــاط بشــكل عفــوي ليعبــروا بتأميــن كنائــس األقبــاط خــال احتفاالتهــم بعيــد
عــن غضبهــم وحنقهــم تجــاه النظــام السياســي الميــاد المجيــد فــي الســابع مــن يناير/كانــون
والمجتمــع رافعيــن شــعارات مثــل:

ـدا للتشــابك
زخمــا جديـ ً
الثانــي  ،2011وهــو مــا أعطــى ً

بيــن الحــركات السياســية المعارضــة وشــباب
«اإلرهــاب فيــن؟ ..النصــارى أهــم» ،و «أنــا األقبــاط .لــم يمــض ســوى أســبوعين علــى تلــك
مصــري ..أنــا قبطــي ..ومبــارك بيضطهدنــي» ،و

المبــادرة ،حتــى خرجــت قطاعــات واســعة مــن

«امبــارح وقفــوا العمرانيــة ..ليلــة العيــد قتلــوا

المصرييــن لتعلــن عــن غضبها فــي مواجهة

أقبــاط إســكندرية» ،و «ال عادلــي وال حبيــب .ارحــل

نظــام مبــارك مطالبــة بإســقاطه فيمــا

يــا وزيــر التعذيــب» .٦

عــرف بعــد ذلــك بثــورة  25ينايــر.

٤العمرانية «ثكنة عسكرية» بعد االشتباكات الدامية بين األمن واألقباط ،جريدة المصري اليوم 24 ،نوفمبر/تشرين الثاني  2010على الرابط
التاليhttp://www.almasryalyoum.com/news/details/28828 :
 5استمرار الغضب ضد حادث «القديسين» فى المحافظات ،جريدة المصري اليوم 7 ،يناير  2011على الرابط التاليhttp://www.almasryaly� :
oum.com/news/details/106296
 ٦األقباط يثورون بـ”مسرة” منددين بالنظام المصري والداخلية وآخرون يطوفون “عزبة النخل” بالهتافات ،موقع االقباط متحدون3 ،
يناير/كانون الثاني  .2011متوفر على الرابط التاليhttp://www.copts-united.com/Article.php?I=676&A=28340 :

ثانيا :ثــــورة  25ينـــــاير والتنـــــــافس
على تمثيل مصالح األقباط

خضــم الدعــوات إلــى التظاهــر ضــد نظــام البابــا شــنودة الثالــث اتصــال بمبــارك لدعمــه
فــي
ّ
مبــارك فــي  25يناير/كانــون الثانــي  ،2011طلبــت وتأييــده فــي اإلجــراءات التــي اتخذهــا .٨
الكنيســة القبطيــة مــن أتباعهــا عــدم المشــاركة
فــي االحتجاجــات .وصــرح األنبــا مرقــس ،رئيــس وانتظــرت الكنيســة القبطيــة حتــى بعــد تنحــي
أن «هــذه مبــارك بأربعــة أيــام لتصــدر أول بيــان لهــا
لجنــة اإلعــام بالمجمــع المقــدسّ ،
المظاهــرات ال نعــرف هدفهــا ،وال نعــرف للتعليــق علــى ثــورة  25ينايــر يــوم  15فبرايــر/

ً
تفاصيلهــا ومــن يقــف وراءهــا»،٧
وحيــت فــي البيــان الشــباب والجيــش
مضيفــا أن شــباط ّ ،2011

وعبــرت عــن إيمانهــا بضــرورة أن تكــون
الكنيســة األرثوذكســية تطالــب أبناءهــا بعــدم المصــريّ ،
االنســياق وراء الدعــوات المشــاركة فــي مصــر دولــة ديمقراطيــة مدنيــة ،تختــار أعضــاء
ــرة نزيهــة ،وتتمثــل فيهــا
المظاهــرات الداعيــة إلــى التخريــب والهــدم .برلمانهــا بانتخابــات ُح َّ
علــى الرغــم مــن موقــف الكنيســة الســلبي فقــد جميــع فئــات الشــعب .٩

اختــار العديــد مــن األقبــاط الخــروج للتظاهــر يــوم
 25يناير/كانــون الثانــي فــي العديــد مــن الميادين تولــى المجلــس العســكري للقــوات المســلحة
المصريــة ،رافعيــن أعــام مصــر ،مردديــن نفــس مســؤولية إدارة المرحلــة االنتقاليــة .وعلــى
الشــعارات المطالبــة بإســقاط النظــام دون أي الرغــم مــن ســعى المجلــس العســكري للحفــاظ
إشــارات أو هتافــات طائفيــة .وقــد ســاند معظــم علــى العالقــة نفســها التــي ربطــت الدولــة
أن ثــورة  25ينايــر أربكــت خــال
األقبــاط مطالــب اليــوم األول للتظاهــر ،والتــي بالكنيســة ،إال ّ
توجهــت بنداءاتهــا إلــى وزارة الداخليــة التــي شــهورها األولــى االتفــاق بيــن الكنيســة والدولة
ّ

يعتبرهــا قطــاع واســع مــن األقبــاط المســؤول المصريــة ،إذ أدى انفتــاح المجــال السياســي إلــى
األول عمــا يحــدث لهــم .مــع تطــور التظاهــرات ،ظهــور فاعليــن مســيحيين جــدد داخــل المجــال
واحتــال المتظاهريــن لميــدان التحريــر ،اندفعــت العــام ليزاحمــوا الكنيســة فــي تمثيــل مصالــح
مجموعــات أخــرى مــن األقبــاط ومنهــم بعــض المســيحيين لــدى الدولــة .فمــن جانــب ،اســتغل
القساوســة للمشــاركة فــي اعتصــام ميــدان الشــباب القبطــي الــذي شــارك فــي ثــورة 25
التحريــر .مــن جانبهــا ،التزمــت قيــادة الكنيســة ينايــر ،ضعــف القبضــة األمنيــة علــى المجــال
ّ
لينظــم نفســه فــي شــكل حــركات للدفــاع
القبطيــة بدعمهــا للنظــام السياســي ،وأجــرى العــام

 ٧الكنائس المسيحية الثالث ترفض مظاهرات  25يناير ..وتطالب األقباط بعدم المشاركة ،موقع جريدة المصري اليوم 23 ،يناير/كانون الثاني
 2011على الرابط التاليhttp://www.almasryalyoum.com/news/details/110724 :
 ٨البابا شنودة أثناء ثورة  25يناير :نشكر الرئيس مبارك فليعطيه الرب القوة وليحفظه لمصر ،موقع يوتيوب 1 ،أغسطس/اب  .2013متوفر
على الرابط التاليhttps://www.youtube.com/watch?v=HU4UDj53Vps :
 ٩بيان الكنيسة القبطية حول ثورة  25يناير  2011على الرابط التاليhttp://st-takla.org/News/Holy-Synod-Statements/2011- :
02-15--January-25-2011-Revolution_.html
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عــن حقــوق المســيحيين ،كحركــة اتحــاد شــباب وتوجهاتهــا ،فضمــت أســماء مثــل رجــل األعمــال
ماســبيرو .كمــا ظهــرت أيضــاً طبقــة سياســية نجيــب ســاويرس ،مؤســس حــزب المصرييــن
قبطيــة جديــدة اســتفادت مــن انفتــاح المجــال األحــرار ذو التوجــه الليبرالــي ،وكذلــك مثقفيــن
السياســي لتأســيس أو المشــاركة فــي تأســيس مســيحيين مثــل حنــا جريــس وعمــاد جــاد والراحــل
أحــزاب سياســية.

ســامر ســليمان ّالذيــن شــاركوا فــي تأســيس
الحــزب المصــري الديمقراطــي االجتماعــي.

ضمــت تلــك النخبــة الجديــدة شــخصيات
اختــارت الكنيســة القبطيــة مــن جانبهــا خــال كمــا
ّ

الشــهور األولــى أن تتابــع مــا يحــدث مــن تغيــرات غيــر حزبيــة ولكنهــا تبــوأت مناصــب تنفيذيــة
علــى الســاحة السياســية وداخــل المجــال عــدة خــال مرحلــة مــا بعــد  2011كمــا هــو الحــال
المســيحي دون أن تتخــذ أي مواقــف جديــة .مــع المفكــر ســمير مرقــص والــذي ّ
تقلــد عــدداً

وبينمــا نظــرت قيادتهــا بريبــة للحــركات الشــبابية مــن المناصــب السياســية فــي مرحلــة مــا بعــد

وانتهــاء
بــدءا مــن نائــب محافــظ القاهــرة
المســيحية ،إال ّأنهــا وجــدت مســاحة للتعــاون مــع ،2011
ً
ً

النخبــة السياســية المســيحية الجديــدة.

بمســاعد الرئيــس محمــد مرســي لشــؤون التحول
الديمقراطــي لعــدة أشــهر قبــل أن يســتقيل

الفاعلون األقباط الجدد

ً
وفقــا
اختلفــت مصالــح الفاعليــن الجــدد

احتجاجــاً علــى سياســات األخيــر.

ّ
تمثلــت المصلحــة الرئيســية للرمــوز القبطيــة
لتوجهاتهــم السياســية ومــدى قربهــم أو
بعدهــم عــن كل مــن الدولــة والكنيســة .فعلــى المنخرطــة فــي األحــزاب السياســية كالمصرييــن
تتبــن النخبــة السياســية األحــرار والمصــري الديمقراطــي االجتماعــي فــي
ســبيل المثــال ،لــم
ّ
الجديــدة صوتــاً واحــداً بــل اختلفــت أصواتهــا تعظيــم مكاســبهم السياســية داخــل النظــام

اختــارت الكنيســة القبطيــة مــن جانبهــا خــال
الشــهور األولــى أن تتابــع مــا يحــدث مــن تغيــرات
علــى الســـــاحة السيــــــاسية وداخــل المجــــال
المســيحي دون أن تتخـــــذ أي مواقـــــف جديــة
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السياســي الجديــد مــن خــال االســتفادة مــن مرشــحي كل مــن حزبــي المصرييــن األحــرار
اللذيــن
الكتلــة التصويتيــة لألقبــاط ،وكذلــك الحــد مــن والمصــري الديمقراطــي االجتماعــي،
ْ
نفــوذ القــوى اإلســامية ،كجماعــة اإلخــوان تحالفــا فــي قائمــة الكتلــة المصريــة ،باإلضافــة
المســلمين

وحزبهــا

«الحريــة

والعدالــة» إلــى مجموعــة مــن المرشــحين المســتقلين.

عــددا مــن
والحــركات الســلفية التــي أسســت
ً

ّ
تشــكل خــال المرحلــة االنتقاليــة مــا بــدا كونــه
األحــزاب فــي مقدمتهــا «حــزب النــور» التابــع
للدعــوة الســلفية باإلســكندرية.

تحالفــاً بيــن تلــك األصــوات السياســية القبطيــة
عــرف هــؤالء
والكنيســة القبطيــة .فمــن جانــبِ ،

أن خطــر صعــود القــوى اإلســامية إلــى قــدرة الكنيســة علــى الحشــد والدفــع باتجــاه
بــدا ّ

ســدة الحكــم هــو ً
أيضــا الهاجــس الرئيســي تصويتــي معيــن ،ومــن جهتهــا أدركــت الكنيســة
أن المنــاخ السياســي تغيــر وأنهــا فــي حاجــة إلــى
للكنيســة القبطيــة ،فتعاونــت الكنيســة مــع
ّ
الرمــوز القبطيــة المذكــورة ً
آنفــا مــن أجــل حشــد وســطاء سياســيين للدفــاع عــن مصالحهــا .وقــد

أصواتهــم خــال االنتخابــات البرلمانيــة التــي بــدأت شــهدت تلــك االنتخابــات التشــريعية مشــاركة
مرحلتهــا األولــى فــي نوفمبر/تشــرين الثانــي واســعة مــن األقبــاط .وعلــى الرغــم مــن اســتمرار

ّ
فشــكل البابــا شــنودة مــا عــرف بلجنــة ضعــف تمثيــل األقبــاط فــي البرلمــان بســتة
.2011
َ
المنتخبيــن،
النــواب
المواطنــة واختــار األنبــا بــوال ،أســقف طنطــا نــواب فقــط بنســبة  %1مــن
ّ
وتوابعهــا ،لرئاســتها .عـ ّـرف األنبــا بــوال بــدور هــذه باإلضافــة إلــى خمســة نــواب معينيــن مــن

اللجنــة علــى أنهــا تعمــل علــى توحيــد الصــف المجلــس العســكري للقــوات المســلحة ،فإنهــم
القبطــي خــال االنتخابــات .ونشــطت هــذه اللجنــة ظهــروا فــي المقابــل ككتلــة تصويتيــة مؤثــرة
فــي الكنائــس المختلفــة للتوعيــة بأهميــة داخــل الكتلــة التصويتيــة المدنيــة ،وســاهموا
المشــاركة السياســية وللتعريــف باألحــزاب بشــكل كبيــر فــي ضمــان فــوز بعــض رمــوز التيــار
السياســية المختلفــة ،وقامــت أيضــاً بإعــداد المدنــي ،كمــا هــو الحــال مــع عمــرو حمــزاوي
قوائــم المرشــحين الــذي يتوجــب علــى األقبــاط فــي دائــرة مصــر الجديــدة ،وعمــرو الشــوبكي
التصويــت لهــم  . ١٠وضمــت تلــك القوائــم باألســاس فــي دائــرة إمبابــة والدقــي والعجــوزة.

 ١٠األنبا بوال لـ«الوطن» :لن أكون شريكاً فى وضع دستور «مصر الدينية»..ونصلى للرئيس بغض النظر عن انتمائه ،جريدة الوطن 3 ،نوفمبر/تشرين
الثاني  .2012على الرابط التاليhttps://www.elwatannews.com/news/details/70596 :
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بعيــداً عــن النخبــة السياســية ،قـ ّـررت شــريحة مــن وكنيســة القديســين (ديســمبر/كانون األول )2010

أن
الشــباب األقبــاط الذيــن شــاركوا فــي االنتفاضــة حيــن بــدا لقطــاع كبيــر مــن الشــباب القبطــي ّ
الشــعبية ضــد نظــام مبــارك ،تأســيس مجموعــة مســؤولية نظــام مبــارك عــن تلــك الجرائــم ثابتــة
مــن الحــركات والتنظيمــات للدفــاع عــن حقــوق ســواء مــن خــال التحريــض أو التراخــي األمنــي.
األقبــاط .وكمــا هــو الحــال مــع النخبــة السياســية ،خــال المرحلــة الســابقة لثــورة  25ينايــر ،بــدأ

ّ
يتشــكل
فقــد تباينــت تلــك الحــركات القبطيــة فــي وعــي مجموعــة مــن الشــباب القبطــي
أهدافهــا .ويمكــن تقســيم هــذه الحــركات إلــى فــي اتجــاه ضــرورة تغييــر النظــام الحالــي كخطوة
مجموعتيــن رئيســتين :األولــى تهتــم بقضايــا ال غنــى عنهــا لتغييــر واقــع األقبــاط ،فشــارك
األحــوال الشــخصية لألقبــاط ،علــى ســبيل المثــال العديــد مــن هــؤالء الشــباب فــي التظاهــرات
مجموعــات «الحــق فــي الحيــاة» ،و»منكوبــي المســيحية خــال الشــهور األخيــرة لمبــارك ،كمــا
اﻷحــوال الشــخصية» ،و»أقبــاط  ،»38والمجموعة شــارك عــدد كبيــر منهــم فــي ثــورة  25ينايــر.
ـن
الثانيــة تهتــم بحقــوق األقبــاط السياســية ومــع ســقوط مبــارك فــي فبراير/شــباط  ،2011ظـ ّ
أن الوقــت قــد حــان لتغييــر واقــع
ودورهــم فــي المجــال العــام وفــي
مقدمتهــا هــؤالء الشــباب ّ
ّ
جــاءت حركــة اتحــاد شــباب ماســبيرو . ١١

أن فــي الشــهور القليلــة التــي تلــت
األقبــاط ،إال ّ
إســقاط مبــارك ،عايــش األقبــاط حــوادث عنــف

ـد عمــا عرفــوه خــال
تعــود إرهاصــات اتحــاد شــباب ماســبيرو إلــى كانــت درجتهــا ووتيرتهــا أشـ ّ
الســنوات القليلــة التــي ســبقت  ،2011عندمــا حكــم مبــارك .وشــهدت قريــة صــول أول تلــك

شــارك بعــض أعضــاء االتحــاد فــي تنظيمــات المصادمــات الطائفيــة فــي مــارس/آذار ،2011
مســيحية أخــرى كـــ «أقبــاط مــن أجــل مصــر» والتــي انتهــت بهــدم الكنيســة بالقريــة ومحاولــة
علــى ســبيل المثــال .كمــا شــارك الكثيــر مــن تهجيــر األســر المســيحية منهــا .علــى إثــر هــذه
هــؤالء الشــباب فــي المظاهــرات التــي تلــت الحادثــة ،دعــا مجموعــة مــن الشــباب القبطــي
حــوادث العنــف الطائفــي قبــل الثــورة كمــا الثائــر إلــى اعتصــام لألقبــاط أمــام مبنــى االذاعــة
هــو الحــال مــع حــوادث االعتــداء المتكــرر علــى والتليفزيــون بماســبيرو .وخــال هــذا االعتصــام،
الكنائــس فــي نجــع حمــادي (يناير/كانــون الثانــي تبلــورت فكــرة إنشــاء حركــة للدفــاع عــن حقــوق
 )2010والعمرانيــة (نوفمبر/تشــرين الثانــي  )2010األقبــاط تحــت اســم «اتحــاد شــباب ماســبيرو».

 ١١للمزيد حول الحركات القبطية المختلفة :ندوة محتجون في ساحة الكاتدرائية :مستقبل الحركات القبطية وعالقتها بالدولة والكنيسة ،قناة
المبادرة المصرية للحقوق الشخصية على اليوتيوب 22 ،سبتمبر/أيلول  .2015متوفر على الرابط التاليhttps://www.youtube.com/ :
watch?v=VJwIwzbu4TY&list=PLe3uU0aUwxsG6IwWL_xIkHjfgsATAtd8u
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لــم يكــد يمــر شــهران علــى هــذه الحادثــة حتــى وخالفــاً للتنســيق الــذي ّاتســمت بــه العالقــة
ـإن
اشــتعلت الصدامــات الطائفيــة فــي إمبابــة فــي بيــن النخــب السياســية والكنيســة القبطيــة ،فـ ّ
مايو/أيــار  ،2011فعــاد «اتحــاد شــباب ماســبيرو :مــرة العالقــة بيــن اتحــاد شــباب ماســبيرو والكنيســة
قــدرا مــن التوتــر وخاصــة بعــد
أخــرى لالعتصــام أمــام مبنــى اإلذاعــة والتليفزيــون ،القبطيــة عرفــت
ً

ً
رافضــا للجلســات العرفيــة لحــل األزمــة،
ومطالبــا االتهامــات التــي وجههــا اتحــاد شــباب ماســبيرو
ً

الســلطة السياســية بضــرورة تفعيــل القانــون .فــي للمجلــس العســكري باالســتمرار فــي اتبــاع نفــس
ســبتمبر/أيلول  ،2011عــادت المشــكالت الطائفيــة أســاليب نظــام مبــارك فــي التعامــل مــع قضايــا
مجــددا إلــى قريــة المارينــاب بأســوان ،والتــي الفتنــة الطائفيــة .كمــا رفضــت بعــض األصــوات
ً
ّ
الممثــل
شــهدت اعتــداء بعــض األهالــي على كنيســة ادعى داخــل االتحــاد وضــع الكنيســة بصفتهــا
بعضهــم ّأنهــا غيــر مرخصــة .نظــم االتحــاد حينهــا السياســي الوحيــد للطائفــة القبطيــة ،وأدان

وقفــة احتجاجيــة أمــام دار القضــاء العالــي وهــدد آخــرون االجتماعــات غيــر الرســمية التــي عقدهــا
مؤسســات
بالتصعيــد فــي حــال عــدم االســتجابة لمطالبــه .بعــض األســاقفة مــع مســؤولين مــن
ّ

تســارعت األحــداث بعــد أزمــة كنيســة المارينــاب الدولــة خــال الفتــرة االنتقاليــة .كمــا أثــار وجــود
بشــكل مأســاوي ،إذ تعرضــت مســيرة اتحــاد شــباب اثنيــن مــن الكهنــة داخــل الحركــة حفيظــة بعــض
ماســبيرو العتــداء مــن الشــرطة العســكرية يــوم األســاقفة ،الذيــن اعتبــروا الحركــة منافســة
 4أكتوبر/تشــرين األول  ،2011فقــرر االتحــاد تنظيــم لســلطتهم ،وحاولــوا احتــواء أنشــطتها.
مظاهــرة حاشــدة يــوم  9أكتوبر/تشــرين األول 2011
أن قــوات األمــن علــى خــاف النخبــة السياســية القبطيــة التــي
للتأكيــد علــى مطالــب األقبــاط ،إال ّ
المســؤولة عــن حمايــة مبنــى اإلذاعــة والتليفزيــون ســعت للضغــط مــن خــال العمــل الحزبــي
تعاملــت بعنــف شــديد مــع المتظاهريــن األقبــاط ،واالنتخابــات لتحقيــق مطالــب األقبــاط ،عمــد

مــا أســفر عــن ســقوط أكثــر مــن  27قتيــل .شـ ّ
ـكلت «اتحــاد شــباب ماســبيرو» إلــى الضغــط علــى
تلــك الحادثــة نقطــة فارقــة فــي تاريــخ اتحــاد شــباب الســلطة االنتقاليــة مــن خــال التظاهــرات
ماســبيرو،
فصــب بعدهــا كل اهتمامــه علــى والوقفــات االحتجاجيــة حتــى تســتجيب لمطالبــه.
ّ
المطالبــة بالقصــاص مــن المتســببين عــن العنــف كمــا ســعى االتحــاد إلــى التواصــل مــع الحــركات
والقتــل فــي يــوم  9أكتوبر/تشــرين األول .١٢ 2011

السياســية بهــدف ضمــان دعمهــا لمطالــب
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االتحــاد ،فشــارك فــي العديــد مــن التظاهــرات
فــي ميــدان التحريــر ،كمــا حــرص علــى إصــدار
بيانــات توضــح موقفــه مــن التقلبــات السياســية
المختلفــة خــال المرحلــة االنتقاليــة ،وخاصــة
تلــك التــي تتعلــق بحقــوق األقبــاط .كمــا ســعى
االتحــاد إلــى االنضمــام إلــى ائتــاف شــباب الثــورة
الــذي كان يضــم ممثليــن عــن كل القــوى
أن االئتــاف رفــض طلــب «شــباب
الثوريــة ،إال ّ
ماســبيرو» بعــد اعتــراض بعــض األعضــاء
علــى هويتهــم الدينيــة.

خــال المرحلــة الســابقة لثــورة  25ينايــر ،بــدأ وعــي
ّ
يتشــكل فــي
مجموعــة مــن الشــباب القبطــي
اتجــاه ضــرورة تغييــر النظــام الحالــي كخطــوة ال
غنــى عنهــا لتغييــر واقــع األقبــاط
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وعــودة دور الكنيســة

انتهــت المرحلــة االنتقاليــة بفــوز كبيــر للقــوى مقاعــد بنســبة بلغــت  .%2أمــا بالنســبة للقــوى
اإلســامية فــي كل مــن االنتخابــات البرلمانيــة المدنيــة ،فقــد حصــل «حــزب الوفــد» علــى
واالنتخابــات الرئاســية .فجــاءت نتيجــة االنتخابــات  38مقعــد بنســبة تبلــغ  ،%8.4وحصــل تحالــف
البرلمانيــة ،كمــا هــو موضــح بالشــكل  ،1لتؤكــد «الكتلــة المصريــة» علــى  34مقعــد بنســبة تبلــغ
اكتســاح القــوى اإلســامية للبرلمــان .ففــاز  ،%6.6و»حــزب اإلصــاح والتنميــة» بقيــادة محمــد
التحالــف الديمقراطــي ،الــذي ضــم حــزب الحريــة أنــور الســادات علــى  9مقاعــد ،وتحالــف «الثــورة
والعدالــة التابــع لجماعــة اإلخــوان المســلمين مســتمرة» الــذي قــاده «حــزب التحالــف الشــعبي
مــع مجموعــة مــن األحــزاب الصغيــرة األخــرى بـــ االشــتراكي» علــى  7مقاعــد.
 228مقعــد بنســبة إجماليــة تصــل إلــى .%45.7
أمــا تحالــف حــزب النــور ،والــذي ضــم إلــى جانــب ولــم يختلــف األمــر خــال االنتخابــات الرئاســية
تاريخيــا بعد أن حســم
«حــزب النــور» التابــع للدعــوة الســلفية أحــزاب والتــي حملــت لإلخــوان نصـ ًـرا
ً
البنــاء والتنميــة التابــع للجماعــة اإلســامية محمــد مرســي جولــة اإلعــادة لصالحه بـــ %51.726
ثانيــا بـــ  127مقعــد مــن األصــوات الصحيحــة ( 13.230.131صــوت)،
واألصالــة الســلفي ،فقــد جــاء ً
بنســبة تبلــغ  .%24.6مــن جهتــه ،حصــل حــزب بينمــا حصــل أحمــد شــفيق علــى  %48.274مــن

«الوســط» ذو المرجعيــة اإلســامية ،علــى  10األصــوات الصحيحــة (  12.347.380صــوت).
شــكل ( :)1نتائج انتخابات مجلس الشعب 2012-2011
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من يتحدث باسم األقباط :أزمة التمثيل السياسي للمسيحيين في مصر من مبارك للسيسي

شــهدت تلــك الفتــرة تغييــراً فــي قيــادة الكنيســة مــن جانبهــا فشــلت جماعــة اإلخــوان المســلمين
القبطيــة عقــب وفــاة البابــا شــنودة الثالــث .فــي التعاطــي مــع مخــاوف األقبــاط حــول الحريــة
مؤسســات الدولــة.
ففــي نوفمبر/تشــرين الثانــي  ،2012وبعــد خمســة الدينيــة وتهميشــهم فــي
ّ
عيــن ســمير مرقــص ،وهــو
أشــهر علــى انتخــاب مرســي رئيســاً لمصــر ،خلــف فصحيــح أن مرســي ّ
البابــا تواضــروس الثانــي البابــا شــنودة الثالــث شــخصية مســيحية بــارزة ،مســاعداً لــه لالنتقــال
فــي قيــادة الكنيســة القبطيــة المصريــة.

أن مرقــص اســتقال بعــد بضعــة
الديمقراطــي ،إال ّ
أشــهر عندمــا اكتشــف أنــه لــم يتــم إشــراكه فــي

واحتجاجــا على ممارســات
بــدأ البابــا تواضــروس بخطــاب مختلــف عــن خطــاب عمليــة اتخــاذ القــرارات،
ً

ســلفه ،إذ ّ
ّ
تتدخــل الكنيســة اإلخــوان المســلمين لالنفــراد بالســلطة.
أكــد علــى ضــرورة أال
وأنهــا «مؤسســة روحيــة ً
فــي السياســةّ ،
أول

وأخيــرا» ،كمــا ّ
أكــد أنــه ســيعمل علــى «تنميــة إضافــة إلــى ذلــك ،فقــد ّ
تبنــت بعــض قيــادات

العمــل الرعــوي داخــل الكنيســة حتــى يكــون اإلخــوان وحلفاؤهــم مــن القــوى اإلســامية
طائفيــا تجــاه األقبــاط لحشــد
خطابــا
للكنيســة دور فاعــل داخــل المجتمــع» . 13وعلــى األخــرى
ً
ً
الرغــم مــن ذلــك ،بــدا أنــه مــن الصعــب علــى البابــا الدعــم لسياســاتها فــي أوســاط بعض المســلمين
دينيــا .فعلــى ســبيل المثــال ،خــال
الجديــد أن يقنــع أســاقفته ،الذيــن كان بعضهــم قد المحافظيــن
ً
ً
ســابقا فــي مفاوضــات سياســية ،بتغييــر الجــدل حــول االســتفتاء الدســتوري في ديســمبر/
انخــرط

اســتراتيجياتهم .عـ ً
ـاوة علــى ذلــك ،دفعــت البيئــة كانــون األول ّ ،2012اتهــم اإلخــوان الكنيســة
السياســية المســتقطبة للغايــة بيــن اإلخــوان بتعبئــة الراهبــات للتصويــت ضــد مشــروع
إن
المســلمين والمعارضــة فــي عهــد مرســي ،الدســتور  . 14وقــد
ســهلت المزاعــم القائلــة ّ
ّ

َ
الكنيســة إلــى االضطــاع بــدور سياســي متزايــد .المعارضــة قبطيــة فــي األســاس ،علــى اإلخــوان

بــدأ البابــا تواضــروس بخطــاب مختلــف عــن خطــاب
ســلفه ،إذ ّ
ّ
تتدخل الكنيســة في
أكــد على ضــرورة أال
السياســةّ ،
وأنــها «مؤسســة روحيــة ً
أول وأخيرا»
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مهمــة إقنــاع المســلمين المحافظيــن بالتصويــت البابــا تواضــروس الثانــي لهجــة ناقــدة نحــو
ّ
بالموافقــة علــى الدســتور ،والسـ ّـيما فــي صعيــد جماعــة اإلخــوان المســلمينّ ،
متهمــاً إياهــا

مصــر الــذي يعانــي مــن انقســام طائفــي حــاد .بتهميــش األقبــاط

17

.

ــدت االســتراتيجية نفســها لتشــويه
كمــا اعتُ ِم َ

المظاهــرات المعارضــة لمحمــد مرســي ،إذ صـ ّـرح فــي المقابــل ،تراجعــت أهميــة الفاعليــن
خيــرت الشــاطر فــي أعقــاب المظاهــرات التــي المســيحيين اآلخريــن وخاصــة حركــة «شــباب
شــهدها محيــط قصــر االتحاديــة فــي ديســمبر /ماســبيرو| .بــدأ نشــاط الحركــة فــي الخفــوت
تدريجيــا بعــد تولــي محمــد مرســي للرئاســة فــي
كانــون األول  2012أن غالبيــة المتظاهريــن هــم من
ً

تمامــا عــن المجــال
المســيحيين  .15وتكــرر األمــر نفســه مــع الدعــوة يونيو/حزيــران  2012حتــى غابــت
ً
حــول صعــود جماعــة
إلــى احتجاجــات ضــد مرســي فــي  30يونيو/حزيران العــام فــي مصــر .فقــد
ّ
مقربــة مــن اإلخــوان المســلمين للســلطة فــي مصــر المجــال
 ،2013حيــن طالبــت أصــوات إســامية
ّ

جماعــة اإلخــوان المســلمين الكنيســة بــأال تعـ ّـرض العــام مــن مســاحة لكافــة القــوى السياســية

لم ً
حــة إلــى أن والمكونــات المجتمعيــة التــي تســعى إلــى الدفاع
حيــاة المســيحيين إلــى الخطــرُ ،م ِّ

ّ
سيشــكلون غالبيــة المتظاهريــن عــن مصالحهــا وأهدافهــا كمــا هــو حــال القــوى
المســيحيين
ثنــي المســلمين عــن المســيحية ،إلــى حالــة مــن االســتقطاب الحــاد بيــن
فــي ذلــك اليــوم بهــدف
ْ
االنضمــام إليهــم .16

مؤيــدي جماعــة اإلخــوان المســلمين والمعارضيــن
لهــا .وفــي ظــل هــذا االســتقطاب الحــاد ،تالشــت

فــي إطــار هــذا االستقطــــاب السياســي الحــاد الفرصــة أمــام أي حــراك مطلبــي مســيحي .وفــي
والخطــاب الطائفــي لبعــض القــوى االســامية ،اإلطــار نفســه فقــد انضمــت الرمــوز السياســية
طلبــا للحمايــة ،القبطيــة إلــى الكتلــة المدنيــة المعارضــة لجماعة
عــاد المســيحيون إلــى الكنيســة
ً
وكذلــك عــــاد البابــا الجديــد إلــى اســتراتيجية اإلخــوان ،وإن خفــت صوتهــا هــي األخــرى فــي ظــل
ّ
الممثــل الوحيــد مــا بــات هــو الهــدف األول المتمثــل فــي اســقاط
ســلفه ،وبــدأ بالتصـ ّـرف بوصفــه
لألقبـــــاط فــي المجـــــال السياســي .فاعتمــــد حكــم جماعــة اإلخــوان المســلمين.

 13البابا تواضروس الثانى فى أول حوار صحفى :الكنيسة ال تخشى صعود التيارات اإلسالمية ..أول اهتماماتى ترتيب البيت من الداخل..
والكنيسة مؤسسة روحية وليست سياسية ..وسيكون دورها رعويا فى الفترة القادمة ،موقع جريدة اليوم السابع 5 ،نوفمبر/تشرين الثاني
 ،2012على الرابط التالي/http://www.youm7.com/story/2012/11/5 :
 14غرفة عمليات اإلخوان تتهم الكنيسة بحشد الراهبات ،جريدة الشروق 15 ،ديسمبر/كانون االول  .2012متوفر على الرابط التالي:
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=15122012&id=170e4633-a89d-4517-b076-3ce963a1da07
 15جبرائيل« :الشاطر» يثير الطائفية بقوله إن  80%ممن كانوا أمام االتحادية مسيحيون ،جريدة المصري اليوم 10 ،ديسمبر/كانون
االول  .2012متاح على الرابط التاليhttps://www.almasryalyoum.com/news/details/260619 :
 16عاصم عبد الماجد لـ “تمرد” :ستعودون للجحور يوم  1يوليو ،قناة العربية 10 ،يونيو/حزيران  .2013متوفر على الرابط
التاليhttps://www.alarabiya.net/ar/arab-and-world/egypt/2013/06/10 :
 17البابا تواضروس :حكم “اإلخوان” ُيهمش األقباط في مصر ،جريدة الوطن 26 ،أبريل/نيسان  .2013متوفر على الرابط
التاليhttps://www.elwatannews.com/news/details/171581 :
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من يتحدث باسم

ازداد االســتقطاب حــدة مــع اتخــاذ مرســي
لمجموعــة مــن اإلجــراءات بهــدف تعزيــز ســلطاته
ومحاولــة جماعــة اإلخــوان المســلمين احــكام
ســيطرتها علــى مؤسســات الدولــة ،ممــا خلــف
ردود فعــل ســلبية لــدى مؤسســات كالقضــاء
والجيــش ،باإلضافــة إلــى القــوى المعارضــة
والحــركات السياســية التــي دعــت إلــى انتخابــات
رئاســية مبكــرة ،وهــو مــا رفضــه محمــد مرســي.
فخرجــت مظاهــرات حاشــدة فــي عــدة مــدن
مصريــة يــوم  30يونيو/حزيــران .2013
فــي أعقــاب تلــك المظاهــرات ،دعــا الجيــش
ّ
ممثليــن عــن الســلطة القضائيــة والحــركات

الشــبابية والمعارضــة السياســية والكنيســة
القبطيــة واألزهــر الشــريف يــوم  3يوليو/تمــوز
 2013إلــى البحــث فــي إيجاد حـ ٍّـل لألزمة السياســية.
بمــن فيهــم البابــا تواضــروس
وافــق المشــاركونَ ،
الثانــي ،علــى ضــرورة عــزل مرســي وعقــد انتخابات
رئاســية مبكــرة .وألقــى البابــا تواضــروس الثانــي
ّ
لتدخــل الجيــش
عبــر فيــه عــن تأييــده
خطابــا ّ 18
ً

وللعمليــة السياســية الجديــدة التــي أعلــن
عنهــا عبــد الفتــاح السيســي ،الــذي كان
وزيــراً للدفــاع آنــذاك.

 ١٨بيان البابا تواضروس بابا األسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية  3 -يوليو  ،2013موقع يوتيوب 3 ،يوليو/تموز  .2013متوفر على الرابط
التاليhttps://www.youtube.com/watch?v=z23WfE4pbf0 :

جورج فهمي

رابـــعا :األقبــــــاط والدولــــة بعـــد
 3يوليو/تموز 2013

رأت الكنيســة فــي حكــم جماعــة اإلخــوان المجــال العــام وهــو مــا منــع الحــركات الشــبابية
المســلمين خطـ ًـرا
ـدد مصالحهــا ووضع كـــ «اتحــاد شــباب ماســبيرو» مــن مواصلــة عملــه
ً
حقيقيــا يهـ ّ

األقبــاط فــي ظــل تنامــي األصــوات المتشــددة فــي الشــارع مــن خــال التظاهــرات أو حمــات
ً
اعتــدال كـــ ســمير التوعيــة ،كمــا فــرض قيــود علــى مطالــب االتحــاد
وانســحاب األصــوات األكثــر

ّ
تهديــدا علــى تماســك الدولــة
يشــكل
أن باعتبــاره
مرقــص علــى ســبيل مثــال .ولهــذا عندمــا بــدا ّ
ً
هنــاك نيــة لإلطاحــة بمحمــد مرســي ،لــم تتــردد فــي تلــك المرحلــة الدقيقــة.
قيــادة الكنيســة فــي االنضمــام لهــذا التحالــف
 .19بعــد اإلطاحــة بمرســي ونظامــه ،شــاركت خــال الفتــرة التــي تلــت يوليو/تمــوز  ،2013ســعى
الكنيســة بقــوة فــي الترتيبــات السياســية الالحقة اتحــاد شــباب ماســبيرو إلــى االســتمرار فــي
يتعــرض لــه
لبنــاء نظــام سياســي جديــد ،فشــاركت الكنيســة عملــه مــن خــال التركيــز علــى مــا
ّ

معدلــة المســيحيون مــن عنــف ،خاصــة فــي الفتــرة التــي
فــي اللجنــة التــي كُ ِّل َفــت بصياغــة نســخة
ّ

مــن دســتور العــام  2012الــذي تــم اعتمــاده خــال تلــت فــض اعتصامــي «رابعــة» و»النهضــة»
فتــرة حكــم اإلخــوان المســلمين .فضـ ًـا عــن ذلــك ،لمؤيــدي الرئيــس الســابق محمــد مرســي
ّأيــد البابــا تواضــروس الثانــي مشــروع الدســتور فــي أغســطس/آب  .2013شــهدت حينهــا عــدة

ً
مقــال فــي صحيفــة «األهــرام» محافظــات مصريــة ،خاصــة فــي صعيــد مصــر،
الجديــد ،وكتــب
ً
فوفقــا
المملوكــة للدولــة بعنــوان «قــول نعــم يزيــد موجــة عنــف ضــد األقبــاط وممتلكاتهــم.
تعرضــت
النعــم» ،يدعــو فيــه المصرييــن إلــى الموافقــة لمنظمــة «هيومــن رايتــس ووتــش»ّ ،

المقـ َّـرر إجــراؤه فــي ينايــر 42 /كنيســة علــى األقـ ّـل إلــى الهجــوم خــال أقـ ّـل
عليــه فــي االســتفتاء ُ

20
حــرق
كانــون الثانــي  . 2014وكذلــك فقــد دعــا تواضروس مــن عشــرة أيــام فــي أغســطس/آب ُ ،2013أ ِ

ّ
فاســتغل عندهــا «شــباب
تضــرر  37منهــا .٢٢
الثانــي عبــد الفتــاح السيســي إلــى خــوض انتخابــات أو
ّ
الرئاســة ،واصفــاً ترشــحه بالواجــب الوطنــي .21

ماســبيرو» تواجــد أعضائــه فــي أغلــب المحافظات
المصريــة ليقــوم بكتابــة تقاريــر عمــا يتعــرض لــه

وضــع المســار السياســي الجديــد بقيــادة القــوات األقبــاط مــن عنــف ،وينشــرها علــى نطــاق واســع
المســلحة ،الدولــة والحفــاظ علــى تماســكها بهــدف التأثيــر فــي دوائــر صنــع القــرار وكذلــك
كأولويــة وســعى الســتعادة ســيطرته علــى الــرأي العــام . ٢٣
 ١٩لقاء مع أحد أساقفة الكنيسة القبطية االرثوذكسية 3 ،يناير/كانون الثاني  2017القاهرة.
 ٢٠قول نعم يزيد النعم ،موقع جريدة االهرام 13 ،يناير/كانون الثاني  .2014متاح على الرابط التالي:
http://www.ahram.org.eg/NewsQ/253064.aspx
 ٢١بابا األقباط للسيسي :ترشحك للرئاسة واجب وطني ،موقع قناة العربية 23 ،مارس/اذار  .2014متاح على الرابط التاليhttps://www. :
/alarabiya.net/ar/arab-and-world/egypt/2014/03/23
 ٢٢مصر ـ اعتداءات جماعية على الكنائس ،منظمة هيومان رايتش واتش 22 ،أغسطس/اب  .2013متوفر على الرابط التاليhttps:// :
www.hrw.org/ar/news/2013/08/22/250842
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من يتحدث باسم األقباط :أزمة التمثيل السياسي للمسيحيين في مصر من مبارك للسيسي

تراجعــت أهميــة النخبــة السياســية القبطيــة هــي لألقبــاط فــي مصــر .ومــع اســتعادة النظــام
األخــرى بســبب التراجــع الــذي عرفتــه األحــزاب لســيطرته علــى المنــاخ السياســيّ ،
فضــل النظــام

السياســية بشــكل عــام فــي ظـ ّـل النظام السياســي مــن جانبــه العــودة إلــى العالقــة نفســها التــي
الجديــد والــذي أكــد رمــوزه فــي مناســبات عــدة حكمــت الكنيســة بالدولــة قبــل  25ينايــر/
علــى أولويــة البنــاء والحفــاظ علــى الدولــة وليــس كانــون الثانــي  .2011فأصبــح الرئيــس الجديــد يــزور
فتــح البــاب أمــام الصراعــات السياســية .باإلضافــة الكاتدرائيــة خــال األعيــاد المســيحية فــي تقليــد
إلــى ذلــك ،عرفــت األحــزاب السياســية التي شــاركت جديــد لــم يقــم بــه أي مــن رؤســاء الجمهوريــة
فيهــا تلــك األصــوات القبطيــة أزمات حــادة كما هو الســابقين ،وهــو األمــر الــذي علــى الرغــم مــن

الحــال مــع «حــزب المصريين األحــرار» ،والذي شــهد ّأنــه أســعد بالتأكيــد غالبيــة المســيحيين ،إال

رســخ أن عالقــة الدولــة
نــزاع داخلــي أدى إلــى اإلطاحــة بنجيــب ســاويرس ّأنــه فــي الوقــت نفســه ّ

تمــر بكاتدرائيــة العباســية .تكــرر
نفســه .وكذلــك الحــال مــع الحــزب المصــري بالمســيحيين
ّ
الديمقراطــي االجتماعــي ،والــذي شــهد عــدة األمــر نفســه بعــد حادثــة قتــل  21عامــل قبطــي
أزمــات أدت إلــى ابتعــاد قطــاع واســع مــن شــباب فــي فبراير/شــباط  2015علــى يــد تنظيــم الدولــة
الحــزب عنــه ،وكذلــك الحــال مــع بعــض القيــادات اإلســامية فــي ليبيــا ،عندمــا اختــار الرئيــس عبــد
المســيحية مثــل عمــاد جــاد والــذي تــرك الحــزب الفتــاح السيســي أن يتوجــه للكاتدرائيــة للعــزاء.
لالنضمــام إلــى «المصرييــن األحــرار» ،وكذلــك حنــا يســعى كل مــن النظــام السياســي والكنيســة
جريــس الــذي ابتعــد عــن العمــل الحزبــي خــال القبطيــة إلــى اســتعادة القواعــد القديمــة التــي
الســنوات األخيــرة.

حكمــت عالقــة نظــام مبــارك بالبابــا شــنودة .إال
أن إعــادة انتــاج االتفــاق نفســه تعترضــه عقبتــان
ّ

مــع انتخــاب عبــد الفتــاح السيســي رئيســاً للبــاد أساســيتانً :
إن قــدرة مؤسســات الدولــة
أولّ ،
فــي يونيو/حزيــران  ،2014حاولــت الكنيســة إعــادة المصريــة علــى احتــواء التوتــرات الطائفيــة قبــل
الموحــد تفاقمهــا تراجعــت بشــكل كبيــر خــال الســنوات
ترســيخ نفســها باعتبارهــا الصــوت
ّ

يكــون ً
إذا الخــروج مــن اإلحبــاط المســيحي بالربــط
بيــن المصالحة المســيحية الداخلية وبيــن المبادرة
إلــى مصالحــة اســامية مســيحية.
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األخيــرة .فالدولــة المصريــة تشــهد تراجعــاً

إثــر هــذا األمــر ،لــم يعــد االتفــاق القائــم علــى

عبــر عنــه رئيــس الدولــة أســاس توفيــر الدولــة للحمايــة للمســيحيين
ملحوظــاً فــي كفاءتهــا ّ

نفســه بوصفهــا «شــبه دولــة»  .٢٤وقــد بــدا هــذا فــي مقابــل ضمــان الكنيســة لــوالء المســيحيين
جليــا خــال التهديــدات التــي
صالحــا لالســتمرار فــي تلــك المرحلــة
تعــرض لهــا للدولــة
األمــر ً
ّ
ً
األقبــاط
مؤخــرا فــي شــمال ســيناء مــن قبــل الجديــدة نتيجــة عــدم قــدرة كل مــن النظــام
ً

الجماعــات الجهاديــة المســلحة وهــو األمــر الــذي السياســي والكنيســة علــى الوفــاء بالتزاماتهمــا،
دفــع بالكثيــر منهــم إلــى تــرك شــمال ســيناء ممــا أدى إلــى أزمــة فــي تمثيــل مصالــح األقبــاط
إن تجــاه الدولــة المصريــة .فمــن جانــب ،خفــت نجــم
ثانيــاّ ،
والنــزوح إلــى مناطــق غــرب القنــاة ً . ٢٥
قــدرة القيــادة الكنســية علــى احتــواء غضــب الفاعليــن األقبــاط المنافســين للكنيســة ،ومــن

األقبــاط ،وخاصــة الشــباب منهــم ،قــد تراجعــت

ـإن الكنيســة هــي األخــرى لــم تعــد
جانــب آخــر ،فـ ّ

هــي األخــرى .فتاريــخ البابــا شــنودة النضالــي في

قــادرة علــى إظهــار أي قــدر مــن الصالبــة

مواجهــة أنــور الســادات باإلضافــة إلــى كاريزمتــه

تجــاه االنتهــاكات التــي يتعــرض لهــا

الشــخصية ،عوامــل ســمحت لــه بممارســة قــدر

األقبــاط فــي مصــر.

أمــا
كبيــر مــن الســيطرة علــى الغضــب القبطــيّ ،

البابــا تواضــروس لــم يكــن يملــك التاريــخ نفســه أو
مهمــة
صعــب مــن
ّ
الســمات الشــخصية ،وهــو مــا ّ
الســيطرة علــى األقبــاط.

٢٣

مقابلة مع بيشوي تمري عضو اتحاد شباب ماسبيرو 14 ،سبتمبر/أيلول  2017القاهرة
 ٢٤السيسي :ال نعيش فى دولة حقيقية ونسعى لتحويل مصر لدولة مؤسسات وقانون ،موقع جريدة اليوم السابع 5 ،مايو/أيار  .2016متوفر
على الرابط التالي/http://www.youm7.com/story/2016/5/5 :
 ٢٥أقباط شمال سيناء ..الموت أو التهجير جزاء غياب األمن و«العزوة» ،موقع مدى مصر 18 ،فبراير/شباط  .2017متوفر على الرابط
التالي/https://www.madamasr.com/ar/2017/02/18/feature :
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خاتمة

فـــــي ظـــــل تصـــــاعد الخطــــــــاب الطـــــــــائفي،
ـدر المشــهد السياســي فــي
عــادت الكنيســة لتتصـ ّ
الدفــاع عــن مصالــح األقبــاط.
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تُ عــد قضيــة التمثيــل السياســي للمســيحيين واختيــار قيــادة أخــرى مــن داخل الكنيســة نفســها،
مدخــا
هامــا لفهــم العالقــة المركبــة بيــن كل ولــم يفكــر فــي اســتبدال الكنيســة أو علــى األقــل
ً
ً

مــن الدولــة والكنيســة واألقبــاط .فقــد ســعت الســماح ألطــراف مســيحية أخــرى فــي مشــاركتها
الدولــة المصريــة منــذ يوليو/تمــوز  1952إلــى حــق التمثيــل السياســي للمســيحيين.
إدارة عالقاتهــا مــع األقبــاط مــن خــال الكنيســة
تمامــا مــع ثــورة 25
أن هــذا الوضــع تغيــر
القبطيــة والتــي لعبــت دور الممثــل السياســي إال ّ
ً
لمصالــح األقبــاط .وقــد اســتمر هــذا النمــط مــن ينايــر ،والتــي ســمحت خــال شــهورها األولــى
العالقــة حتــى ثــورة  25ينايــر وســقوط نظــام بظهــور فاعليــن سياســيين جــدد علــى الســاحة
مبــارك .بشــكل عــام ،لــم تكــن العالقــة بيــن المســيحية كالحــركات الشــبابية المســيحية مثــل
الطرفيــن دومــاً فــي أفضــل حــال .فبينمــا تميــزت «اتحــاد شــباب ماســبيرو» والنخبــة السياســية
عالقــة جمــال عبــد الناصــر بالبابــا كيرلــس الســادس القبطيــة الجديــدة كالرمــوز المســيحية فــي حزبي
بالتوافــق ،اختلــف األمــر مــع خلفائهمــا ،حيــث «المصرييــن األحــرار» و»المصــري الديمقراطــي
عرفــت العالقــة بيــن أنــور الســادات والبابــا شــنودة االجتماعــي» .فقــد منــح المنــاخ السياســي الجديد
الثالــث عــدة أزمــات وصلــت إلــى حــد قيام الســادات بعــد ســقوط نظــام مبــارك لهــؤالء الفاعليــن
بتحديــد إقامــة شــنودة الثالــث بأحــد اديــرة منطقة القــدرة علــى التنظيــم والحركــة والضغــط علــى
وادي النطــرون .ثــم جــاءت فتــرة حســني مبــارك الســلطة السياســية ،ممــا رشــحهم كفاعليــن
ـدا ولكــن قادريــن علــى تبنــي مطالــب المســيحيين والضغــط
لتشــهد العالقــة بيــن الطرفيــن ً
جذبــا وشـ ً
مــع وعــي كل مــن الطرفيــن بضــرورة ّ
تجنــب أي علــى الســلطة السياســية مــن أجــل تنفيذهــا .لكن
صدامــات عنيفــة كمــا جــرى خــال الســبعينيات .صعــود القــوى اإلســامية لتحصــل علــى أغلبيــة
تقلب مقاعــد البرلمــان قبــل ّ
وخــال كل تلــك الســنوات ،وعلــى الرغــم مــن ّ
حلــه ،وكذلــك االنتخابــات

ـإن الدولــة المصريــة لــم الرئاســية ،قــد أعــادت تشــكيل المجــال السياســي
العالقــة بيــن الطرفيــن ،فـ ّ
تســعى فــي أي لحظــة إلــى اســتبدال الكنيســة بيــن مــن يدعمــون جماعــة اإلخــوان ومــن
بممثل سياســي آخــر لمصالــح المســيحيين .فحتى يعارضونهــا .وفــي ظــل تصاعــد الخطــاب الطائفــي،
ـدر المشــهد السياســي فــي
فــي أوج األزمــة بيــن الســادات والبابــا شــنودة عــادت الكنيســة لتتصـ ّ
الثالــث ،كان الســادات يأمــل فــي إبعــاد شــنودة الدفــاع عــن مصالــح األقبــاط.
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وجـــــــــاءت ترتيبــــــات  3يوليـــــو/تموز 2013
لترســخ دور الكنيســة القبطيــة
السيــــــاسية
ّ
وقيادتهــا علــى العكــس مــن ثــورة  25ينايــر
التــي هــزت بعنــف مكانتهــا.
بعــد الفتــرة االنتقاليــة العاصفــة التــي عرفتهــا
مصــر مــن  2011وحتــى  ،2013يســعى كل مــن
حاليــا إلــى
النظــام السياســي والكنيســة القبطيــة ً
اســتعادة عقدهمــا غيــر المكتــوب الــذي أربكتــه
ثــورة  25ينايــر ،وهــو العقــد القائــم ببســاطة
علــى حمايــة الدولــة لألقبــاط مقابــل ضمــان
أن
الكنيســة دعــم األقبــاط للنظــام السياســي .إال ّ
اســتعادة هــذا العقــد ليســت بالمهمــة الســهلة،
فــا الدولــة المصريــة هــي تلــك التــي كانــت
قبــل  25يناير/كانــون الثانــي  ،2011وال الكنيســة
هــي األخــرى باتــت قــادرة علــى الســيطرة علــى
جميــع األصــوات القبطيــة كمــا اعتــادت مــن قبــل،
ليتــرك هــذا الحــال قطاعــات واســعة مــن األقبــاط
غاضبــة مــن مؤسســات الدولــة التــي ال يرونهــا
محايــدة تجاههــم وهــي كذلــك محبطــة مــن
أداء الكنيســة التــي ال يرونهــا صلبــة بمــا
يكفــي فــي تمثيــل مصالحهــم تجــاه
تلــك الدولــة.
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