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ين األول  2017 أكتوبر / تشر

 

ي التحوالت 
 
الكنيسة األرثوذكسية المرصية ودورها ف

ي مرص ) من 
 
  م (2015م : 2011السياسية ف

 أحمد أمي   

 ملخص

ي التحوالت السياسية منذ موضوع هذه الدراسة هو الكنيسة األرثوذكسية المرصية ود
 
م ، فقد 2015م وحتى 2011ورها ف

ي كل تلك األحداث المتتابعة 
 
 ف
ً
 ومحوريا

ً
 هاما

ً
ة ما قبل التحوالت السياسية  . لعبت الكنيسة دورا ي ، أي فتى

وتمثل تركة الماض 

ي 
 
ي السياق السياسي المرصي كنتيجة لتفاعالت ود2011ف

 
ي موضعة الكنيسة ف

 
 ف
ً
 رئيسيا

ً
يناميات متعددة . م ، محددا

 من تفاعالتها مع األنظمة المرصية المتعاقبة منذ ثورة يوليو 
ً
 بتفاعالتها مع الفواعل السياسية 1952ابتداءا

ً
م ، مرورا

ة الرئيس مبارك  ي فتى
 
 بالتفاعالت ف

ً
النابعة من الحركة اإلسالمية وعىل رأسها جماعة اإلخوان المسلمي   ، ووصوال

اركي ي مواقف وانعكاساتها عىل هت 
 
ي الحياة السياسية . وقد ساهمت كل تلك التفاعالت والتحوالت ف

 
ة الكنيسة ودورها ف

 لدعم 2011الكنيسة من التحوالت السياسية منذ 
ً
م وحتى اآلن ، من الرفض ومؤازرة النظام ، أي نظام مبارك ، ووصوال

ي يونيو 
 
ي إسقاط الرئيس محمد 2013التحوالت السياسية ف

 
ي م ، والمساهمة ف

 
مرسي ممثل جماعة اإلخوان المسلمي   ف

ي النهاية . وتصل الدراسة إىل نتائج هامة حول ماهية دور الكنيسة 
 
السلطة ، وانتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي ف

ي 
 تقديم صورة أولية لحل هذا التمازج بي   دور الكنيسة الروحي والديت 

ً
ة
َ
ي الحياة السياسية المرصية ، ُمَحاِول

 
، ومنطلقاته ف

 .  والسياسي

 مقدمة

ي مرص
 
ي  تعتتر الكنيسة األرثوذكسية المرصية أحد أهم المؤسسات الدينية ف

 
. فالكنسية المرصية هي من أعرق الكنائس ف

ق األوسط ي الشر
 
 للمسيحية العالم وف

ً
ا  لرسالتها لقرون طويلة وحتى اآلن ، وقد كانت منتر

ً
. وقد لعبت الكنيسة  ، وحامال

 
ً
ي مرت بها مرص خالل القرن األرثوذكسية أدوارا

ي المحطات التاريخية الهامة التى
 
ي الحياة السياسية المرصية ف

 
عديدة ف

 . ي وحتى الوقت الحاض 
 الماض 

ي مرص وعىل رأسها األزهر ، لسلسلة من التحوالت 
 
تعرضت الكنيسة األرثوذكسية المرصية ، كسائر المؤسسات الدينية ف

ي مع 
ي يوليو 1952قيام ثورة يوليو السياسية منذ منتصف القرن الماض 

 
م . فمع 2013م ، وحتى التحوالت السياسية ف

ي 
 
م ، قام الرئيس جمال عبد الناض بتأميم المؤسسات الدينية قاطبة ، وقد كانت الكنيسة 1952قيام الثورة المرصية ف

ي  الدورة الثانية -برنامج دعم البحث العربر  
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ي حالة التبعية للنظام
 
 من عملية التأميم تلك . وقد استمر وضع الكنيسة المرصية ف

ً
المرصي حتى اللحظة الراهنة .  جزءا

. وبعد مقتل  فالرئيس أنور السادات عىل سبيل المثال قام بعزل البابا شنودة الثالث عىل خلفية بعض األحداث الطائفية

ي 
 
م ، قام الرئيس األسبق مبارك بإعادة البابا شنودة إىل منصبه مرة أخرى ، والذي جاء بمثابة 1981الرئيس السادات ف

ي وصلت لها الحالة جزٍء من حز 
ي اتخذها الرئيس مبارك بعد تولية الرئاسة للتخفيف من حالة اإلحتقان التى

مة القرارات التى

ي مرص قبل مقتل الرئيس السادات السياسية
 
 . ف

ي يناير 
 
ي الحالة 2011ببداية التحوالت السياسية ف

 
ات سياسية ف  من رفض أي تغيت 

ً
م ، كان موقف الكنيسة الرسمي واضحا

ي تلك السياس
 
ي كانت مشتعلة ومتسارعة ف

ي خضم األحداث ، والتى
 
ي ترصيحات البابا شنودة ف

 
ية المرصية ، وهو ما جاء ف

ي اتخذها الرئيس مبارك المتصاص 
ة الحرجة . فقد أعلن البابا عن دعمه للرئيس مبارك ، وتأييده للقرارات السياسية التى الفتى

ي الشارع المرصي بتغيت  الحكو 
 
 مة آنذاك. حالة اإلحتقان ف

ات . وهو ما  يحة لتلك التغت 
ومع سقوط مبارك، وصعود التيار اإلسالمي لسدة الحكم ، بدت الكنيسة المرصية غت  مستى

ي يوليو 
 
دفعها إىل الضغط المستمر عىل الرئيس السابق محمد مرسي ، وتأييدها للحراك السياسي الذي قام به الجيش ف

ح السيسي . ومع نجاح إقصاء الرئيس مرسي ، أيدت الكنيسة ترشح وزير الدفاع عبد م بقيادة وزير الدفاع عبد الفتا 2013

ه من الرموز والقيادات الكنسية ، عن تأييدهم للرئيس عبد  ي ، وغت 
وس الثاب  الفتاح السيسي للرئاسة . وضح البابا تواض 

 
ً
وس أي البابا تو  -الفتاح السيسي وللجمعية التأسيسية لتعديل الدستور ، قائال َعم يجلب الِنَعم: " -اض 

َ
" . وعىل قوُل ن

ي مجتمع الكنيسة ترفض 
 
ي الحياة السياسيةالرغم من موقف الكنيسة الرسمي ، إال أن هناك قطاعات ف

 
، تدخل الكنيسة ف

ي وتريد الفصل بي   
 .  دورها السياسي والروحي والديت 

ات البنيوية الداخلي ي الحياة السياسية لقد مرت الكنيسة بكثت  من التحوالت والتغت 
 
ي كرست دورها ف

ة والخارجية ، والتى

المرصية بصورة لم تكن معهودة من قبل . وقد كانت هذه التحوالت كردود أفعال عىل التحوالت السياسية واالقتصادية 

 
ً
ي األنظمة المرصية المتتابعة منذ الرئيس عبد الناض وحتى الرئيس عبد الفتاح السيسي . ويجدر اإلشارة أيضا

 
 إىل أن تلك ف

ي سياق تحوالت اجتماعية 
 
ي الحياة السياسية المرصية بهذه الصور المختلفة أبى ف

 
ي بنية الكنيسة ، وتموضعها ف

 
التحوالت ف

ي النظام العالمي خالل الثال 
 
ي إطار التحوالت ف

 
 ف
ً
ثة عقود وثقافية داخل النسق المرصي خالل العقود السابقة ، وأيضا

 . الماضية عىل وجه الخصوص

 أحجية الدراسة 

ي مرت بها الدولة المرصية منذ محمد عىل باشا 
تعتمد هذه الدراسة عىل عدد من الفرضيات الهامة . فعملية التحديث التى

ي 
 
د دور المؤسسات الدينية ف ي تحييِّ

ي إطار علمنة الدولة ومؤسساتها ، وهو ما يعت 
 
وحتى اللحظة الراهنة ، كانت تست  ف

ي والسياسي . وقد كرست ثورة يوليو  الحياة السياسية ، والفصل
م هذه الحالة بتأميم 1952التام بي   دورها الديت 

ة . إال أن الكنيسة األرثوذكسية المرصية عززت وجودها   إلرادة الدولة بصورة مباشر
ً
المؤسسات الدينية وجعلها تابعة

ي ، وحتى اآلن . وقد قدمت التحوالت السيا
سية خالل الخمس السنوات الماضية السياسي منذ سبعينات القرن الماض 

ي الحياة السياسيةوحتى اللحظة الراهنة ، مادة خصبة لدراسة دور الكنيسة األرثوذ 
 
 . كسية المرصية ف

ي 
 
م وبداية التحول الديموقراطي قلص 2011من هنا فإن هذه الدراسة تتبت  فرضيتي   ، أولهما أن التحوالت السياسية ف

ي الحياة السياسية المرصية الدور السياسي للكنيسة المرصي
 
ة . بكلمات أخرى ، توجد عالقة عكسية بي   دور الكنيسة ف

والتحول واإلنتقال من نظام الحكم السلطوي إىل النظام الديموقراطي والتعددية السياسية . والثانية أنه كلما تقلص 

ي التحوالت السياسية ، كلما تقلص دور الكنيسة السياسي 
 
ي عالقة طردية . حيث إن دور الكنيسة  اختالط الدين ودوره ف

 
ف

ي المشهد السياسي 
 
ي الحياة السياسية مرتبط بإرث طويل من التفاعالت واإلشتباكات مع الفاعلي   ف

 
األرثوذكسية المرصية ف

ي تمثل جماع
 . ة اإلخوان المسلمون أهم مكوناتها المرصي ، وعىل رأسهم الحركة اإلسالمية والتى
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ي ل  لدراسةاإلطار النظري والمنهج 

تعتمد هذه الدراسة عىل إطار نظري محدد يحاول فهم وتقييم العالقات السببية بي   المدخالت والمعطيات السياسية 

ي تنتجها الكنيسة األرثوذكسية 
جمها إىل سلوك سياسي والمجتمعية وعالقتها بالقرارات التى وأقرب النظريات  1. المرصية وتتى

ح هذه الدينامية بصورة  ي تقوم بشر
 Theory Guided Process Tracingعميقة هي نظرية تتبع العملية السياسية التى

(TGPT) ي ماك
  2. ويي   بضمها لحقل العلوم السياسية. وهي مقاربة قديمة ولكن قام أليكسندر جورج و تيموب 

تجالء المؤثرات وتحاول هذه المقاربة القيام بتحليل وتفكيك دينامية العملية السياسية كاملة . حيث تقوم بتعرية واس

ي تدفع الفاعل السياسي إىل اتخاذ قرار ما ، ثم تتناول عملية اتخاذ القرار ودوافعها وخلفياتها وآلياتها ، ومن ثم السلوك 
التى

السياسي الناتج عن تلك القرارات . هذه العملية الثالثية تتم من خالل ترتيبات بنوية مؤسسية معينة تحدد موقع الفاعل 

ي ال
 
 فإن هذه المقاربة تحاول دراسة تأثت  كل هذه العمليات عىل ست  العملية السياسي ف

ً
ا عملية السياسية برمتها . وأخت 

ات سياسية رئيسية ) التحوالت السياسية منذ  ي ظل متغت 
 
ي السياق األكتر ف

 
م وحتى اآلن ( . ولذا فإن 2011السياسية ف

اتيجيته المبنية عىل تقييم هذه المقاربة النظرية تحاول فهم تفضيالت الفاعل السي ي يتبناها ، واستى
اسي وتوقعاته التى

ي يمتلكها . 
 البدائل من خالل المعلومات التى

 : التحليل النقدي للمضمون 
ً
 Critical Discourseوقد لجأ الباحث إىل أداتي   بحثيتي   إلنجاز هذه الدراسة هما ؛ أوال

Analysis ي ، وذلك من خالل تحليل الخطاب السياسي لق
 
 2011ياداة الكنيسة منذ بداية التحوالت ف

ً
م وحتى اآلن . وثانيا

ي من خالل إجراء مقابالت شخصية مع بعض الشخصيات المعنية با
 . لموضوع من خالل البحث الميداب 

ي إجراء هذه الدراسة ، خاصة فيما يتعلق 
 
ي واجهت الباحث ف

ي وإجراء المقابالتومع الصعوبات التى
، فقد بالشق الميداب 

ي ظل الحساسية األمنية المفرطة لج
 
أ الباحث إىل اإلستعانة بباحثي   آخرين إلجراء المقابالت والحصول عىل المعلومات ف

ي الداخل المرصي ، مع تحفظ العديد ممن تم إجراء المقابالت معهم عن اإلدالء بمعلومات وافية ، ورفضهم ذكر 
 
ف

. وقد لمس الباحث تلك الصعوبات خاصة ئهم تلك المقابالتجراأسمائهم بالطبع ، وذلك نظت  تقديم أجر مادي لقاء إ

طةفيما يتعلق بعالقة الكنيسة مع األ   عىل القدر المتاح جهزة األمنية من الجيش أو الشر
ً
، لذا فقد تمت تلك المقابالت بناءا

 لحساسية الموضوع وارتباط
ً
ي الداخل المرصينظرا

 
 . ه بجهات سيادية ف

 مقدمة : 

ي مثلت الثورة المرص 
 
 2011ر يناي 25ية ف

ً
 ومحوريا

ً
 جديدا

ً
ا ، وصلت فيه حالة التدافع السياسي بي   نظام الرئيس م متغت 

مبارك والمعارضة ذروتها . وانتقلت الرصاعات األيديولوجية والفكرية والسياسية من الوسائل والفضاءات السياسية 

ي سياق إنسداد األفق الس -واإلعالمية إىل مواجهات عىل األرض 
 
ي صورة ثورة شعبية عميقة مست جميع  -ياسي ف

 
، ف

 . والمجتمعية واإلقتصادية والدينيةأركان الدولة المرصية والمجتمع المرصي بكل مكوناتهم وفواعلهم السياسية 

ي 
 
 : لرئيس مباركم ،أعلن البابا شنودة تأييده ل2011يناير  25وفور اندالع المظاهرات ف

ً
" نشكر السيد ، وضح قائال

ي األحداث ، وعىل رسعة تدخلهالرئي
 
  س مبارك عىل تدخله ف

 
حمد ، وتعيي   الفريق أبتعيي   السيد عمر سليمان نائبا

 للوزارة الجديدة
 
. لقد اتصلنا بالسيد الرئيس لنشكره ونحييه ، ونقول له أننا كلنا معه والشعب كله معه، شفيق رئيسا

                                                             
1 Tulia G. Falleti, Theory Guided Process Tracing in comparative Politics: Somethign Old, Something New, University 

Of Pennsylvania. 
2 David Collier, Understaning Process Tracing, Political Science and Politics, 44 (4), 2011. 
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 بي 3" ،ها والنظام والقوة فليعطه الرب القوة وليحفظه لمرص لكي يديم السالم في
ً
نه وبي   وكانت اإلتصاالت تجري يوميا

 4. مبارك خالل أحداث الثورة

 عن سلوك الكنيسة قبل تلك األحداث . فقد شاركت الكنيسة 
ً
لم يكن موقف البابا شنودة من الحداث السياسية منفصال

ي 
 
ي إنتخابات مجلس الشعب ف

 
ى حر 2010ف ي الوقت الذي قاطعت فيه كتر

 
كات المعارضة ، وعىل رأسهم جماعة م ، ف

ويرها من قبل النظام ؛ وقدمت أسماء    لتى 
ً
عىل خلفية تأييد النظام  -اإلخوان المسلمي   ، اإلنتخابات بعد اإلعداد جيدا

ي الدولة لهؤالء المرشحي   
 
ي .  -لذلك واختيار الجهات السيادية ف

هذا التأييد والدعم  5لطرحها عىل قوائم الحزب الوطت 

ي اإلسكندرية قبيل اندالع المظاهرات بأقل من شهر ، يأتي
 
ان عىل الرغم من اإلنفجار الذي وقع أمام كنيسة القديسي   ف

 معظمهم من األقباط المسيحيي   قتي 20والذي راح ضحيته أكت  من 
ً
 6. ال

ي جميع األحداث ال
 
 ف
ً
 سياسيا

ً
تالية عىل نجاح إسقاط ومنذ سقوط الرئيس مبارك وحتى اآلن ، لعبت الكنيسة المرصية دورا

 كان ذلك بصورة سلبية عن طريق رفض التغيت  والوقو 
ً
ام الصمتمبارك ، سواءا  من ف إىل جانب النظام والتى 

ً
، أو إيجابيا

ي إقصاء الرئيس األسبق محمد مرسي ، وحتى اآلن 
 
ي مقدمتها المساهمة ف

 
ي جميع األحداث بعد ذلك ، وف

 
خالل المشاركة ف

ي إطار الفاعلية السياسية للكنيسة ذاتها . وليس معت  السلبية 
 
واإليجابية هنا إصدار حكم معياري عىل دورها ، بل هو ف

 . ت والسكون إىل التفاعل واإلشتباكمن الصم

ي كل 
 
، وتحاول استجالء وتحليل ديناميات سلوك تلك التحوالت السياسية وحتى اآلنتتناول هذه الدراسة دور الكنيسة ف

 . خالل المحددات التاليةلسياسي من الكنيسة ا

 :
ً
ي أوال

 : تركة الماض 

ي يناير 
 
ي موقف الكنيسة من التحوالت السياسية ف

 
 ف
ً
 رئيسيا

ً
ي محددا

ي التحوالت الالحقة 2011تمثل تركة الماض 
 
م ودورها ف

ي يونيو 
 
ي النهاية وتضع مالمح للسلوك السياسي للكنيسة 2013ف

 
ات تنتج ف ي عىل عدة متغت 

م . وترتكز تركة الماض 

ي 
 
ات تتلخص ف ، العقيدة السياسية للكنيسةباعتبارها أحد المكونات الرئيسية للجماعة الوطنية المرصية . هذه المتغت 

ي صاغتها وشكلتها من خالل الديناميات والسياقات الدينية والتاريخية والسياسية واإلجتماعية ، 
وتفاعل الكنيسة والتى

ي ظل  مع األنظمة المرصية المتعاقبة
 
 منذ عودة البابا شنودة إىل البابوية بعد وصول  ة هيكلة الكنيسةإعاد، ف

ً
وتحديدا

ي وصلت 
ي موقعها السياسي التى

 
ي موضعة الكنيسة ف

 
ات ساهمت ف ة . وجميع تلك المتغت  ة وجت  

الرئيس مبارك للسلطة بفتى

ي 
 
ي مقدمتها 2011إليه قبل التحوالت ف

 
ي ف

ي يأبى
ي إطار أهداف الكنيسة الرئيسية والتى

 
الحفاظ عىل وضع الكنيسة م ، ف

ي المشهد السياسي المرصي من خالل استمرار المكون المسيحي نفسه 
 
ي ، واستمرار وتعزيز الحضور السياسي ف

الديت 

ي مرص. 
 
 الوجودي ف

 : العقيدة السياسية للكنيسة •

ي 
 
 ف
ً
. دة السياسية للكنيسةتشكيل العقي يلعب اإلرث الكبت  منذ الفتح اإلسالمي لمرص ، وموقف الكنيسة منه ، دورا بارزا

ة وفيما بع ي تلك الفتى
 
 لدى األقباط المسيحي   ف

ً
 غائرا

ً
ٌ منهم فهذه المرحلة التاريخية مثلت جرحا د . فقد تحول كثت 

ي المجتمع المرصي القبطي ، وبالتاىلي تحول األقباط المسيحيي   لإلسالم
 
ي التداخل والتمازج ف

 
، وبدأت القبائل العربية ف

                                                             
 . http://www.youtube.com/watch?v=FQ29Mplxsmo:  13/12/201انظر الرابط التالي ، تاري    خ زيارة الرابط   3

4 Magdy Guirguis, The Copts and the Egyptian Revolution: Various attitudes and dreams, Social Researh 79, (2), 

2012), p: 2. 
 . utelomma/4258http://www.masress.com/so:  15/12/2015انظر الرابط التالي ، تاري    خ زيارة الرابط   5

6 Paul Rowe, Democracy and Dissilusionment: Copts and Arab Spring, ( Leiden,  koninklijke brill nv: 2015), p: 4. 

http://www.youtube.com/watch?v=FQ29Mplxsmo
http://www.masress.com/soutelomma/4258
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 بعقد أهل الذمة . إىل أقلية دينية ت
ً
وقد أنتج ذلك عدة أفعال أرتدادية   7حتكم إىل حكم المسلمي   تحت ما عرف تاريخيا

ي محاولة إعادة مأسسة الكنيسة مرة أخرى لتقوم بحماية وتأصيل المكون المسيحي 
 
عقدية من الكنيسة تمثلت ف

 من 
ً
ي المجتمع المرصي خاصة ، وكجزء أيضا

 
ي اإلتساع حينها والمحافظة عىل ما تبقى منه ف

 
المجتمع المسلم الكبت  اآلخذ ف

 
ً
ة ، وأيضا ي تلك الفتى

 
ي ف

ورة صياغة شديات تاريخية ودينية وعقدية مغايرة ومضادة للسياق التاريح  . وهو ما استلزم بالرص 

 من إحساسهم النابع بالتميت   عن ال
ً
 طوعا

ً
ة عن البيئة المسلمة الوافدة سواءا مسلمي   ، أو صياغة سياسات ثقافية متمت  

 عليهم من تلك البيئة الجديدةفر 
ً
 . ضا

ي ازداد زخمها منذ بداية منتصف القرن 
ي القرني   الماضيي   ، فقد ساهمت اإلكتشافات األثرية لآلثار الفرعونية ، والتى

 
أما ف

ي إعادة صياغة الهوية القبطية المسيحية مرة أخر 
 
ي لمرص ، ف امن مع اإلحتالل اإلنجلت    

ى من جديد ، التاسع عشر بالتى

ي لألقباط المسيحيي   بأنهم أصحاب البالد 
ي ما عمل عىل زيادة الوعي اإلثت 

وتعميق اإلحساس باإلنتماء إىل األصل الفرعوب 

ابط الحتمي بهذا اإلرث  ي التى
األصليي   ، وأنهم المكون الوحيد ذو المصداقية الصحيحة لتمسكوا بالمسيحية وهو ما يعت 

ي . 
ات الجديدة بناءعقيدتها السياسية بالتمازج مع الخلفية اإلثنية ، وقد أعادت الك 8التاريح   عىل تلك المتغت 

ً
نيسة بناءا

ي النهاية إىل تشكيل عقيدة سياسية كنسية تتمثل 
 
وعملت عىل غرس وتعميق هذا الشعورلدى األقباط . وقد أدى ذلك ف

 عىل المجتمع المرصي
ً
 وغريبا

ً
 طارئا

ً
ي إعتبار جميع المسلمي   مكونا

 
 ، ومن ثم النظرة الدونية لهذا المكون الطارئ  ف

ً
ابتداءا

 9. لمي   أحفاد ونسل الغزاة الفاتحي   من وجهة النظر الدينية الكنسية باعتبار المس

 استطاعت الكنيسة من خالله الولوج لعالم السياسة بعد ضاعات داخلية حتى 1919وتمثل ثورة 
ً
 ومفصليا

ً
 هاما

ً
م حدثا

ي تاري    خ مرص ربما منذ بداية الفتح مع العلمانيي   المسيحي
 
ي   الذين ارتأوا فصل الكنيسة عن أي دور سياسي . فألول مرة ف

اإلسالمي تتغلب الكنيسة عىل المعضلة التاريخية وعقدة اإلحساس بالدونية السياسية ، عىل وصف أحد الباحثي   ، 

ي األحداث السياسية المفصلية ا
 
 ف
ً
 سياسيا

ً
ي مرت بها مرص . ولذا فإن هذه الحقبة بالذات وتشارك وتساهم وتلعب دورا

لتى

وقد أتت  10م ( تعتتر الحقبة الذهبية للكنيسة األرثوذكسية المرصية ، والمجتمع القبطي .  1950م : 1882، ما بي   ) 

 بي   الكنيسة من جهة ، ورجال السياسة من األقباط والذين امتلكوا عقيدة 
ً
تلك الخطوة بعد ضاعات داخلية أبتداءا

ي فصل الكنيسة عن السياسة من الجهة األخرى . وانتىه ذلك الرصاع بأن دفعت الكنيسة رجاالتها لتصدر 
 
راسخة ف

ي احتكار الكنيسة للتمثيل السياسي لمجتمع 
 
 ، بدأت السلسلة الطويلة ف

ً
المشهد السياسي ، ومن هذه اللحظة تحديدا

 11األقباط. 

 ومج
ً
ي إثارة ولعبت الحركة اإلسالمية الصاعدة سياسيا

 
 ف
ً
 ومحوريا

ً
 رئيسيا

ً
ي دورا

ي النصف األول من القرن الماض 
 
 ف
ً
تمعيا

ي 
 
م . فقد اشتبكت الحركة 1929حفيظة الكنيسة ومجتمع األقباط ، خاصة بعد تأسيس جماعة اإلخوان المسلمي   ف

ي مقدمتها ، مع كافة القضايا السياسية والمجتمعية حيناإلسالمية
 
ها ، ومن ضمنها موقع ، وجماعة اإلخوان المسلمي   ف

                                                             
7  Mark Purcell, A place for the Copts, Imagined Territory and Spatial Conflict in Egypt, (Sage Publication: 1998), 

p:434. 
8 David Zeidan, The Copts-Equal protected or persecuted? The Impact of Islamization On Muslim- Christian 

relations in modern Egypt, ( Routledge, London: 2007), p: 56. 
9 Gregoire Delhaye, Contemporary Muslim-Christian Relations in Egypt: Local Dynamics and Foreign Influence, p: 

77. 

David Zeidan, The Copts-Equal protected or persecuted? The Impact of Islamization On Muslim- Christian 

relations in modern Egypt, ( Routledge, London: 2007), p: 56. 
11 Magdy Guirguis, The Copts and the Egyptian Revolution: Various attitudes and dreams, Social Researh 79, (2), 

2012, p:514. 
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ي المجتمع المرصي ودور ا
 
ي المجال السياسي األقباط ف

 
فقد أعادت الحركة اإلسالمية صياغة موقع األقباط  12. لكنيسة ف

ي من شأنها إعادة الكنيسة واألقباط إىل الوضع الذمي مرة أخرى ، وهو الوضع 
 عىل الشديات التاريخية والدينية والتى

ً
بناءا

 بعد كل التحوالت السياسية والمجتمعية ساسية الكنيسة واألقباط الذي طالما أثار ح
ً
 13. ، وهو ما كان يستحيل عمليا

عته  وبالتاىلي وجدت الكنيسة نفسها أمام تحدي إسالمي صاعد يهدف إىل القضاء عىل أي دور سياسي لها ، ذلك الذي انتى 

ي ثورة 
 
 ف
ً
اعا  م . ولم يُ 1919انتى 

َ
بسحب الخصومة الدينية الممتدة منذ الفتح وتحويلها إىل ح للكنيسة أي خيار سياسي إال ت

 . ىل رأسها جماعة اإلخوان المسلمي   خصومة سياسية ودينية مع الحركة اإلسالمية ، وع

 
ً
 ، نظرة جامعة أممية إىل العالم اإلسالمي استنادا

ي الوقت الذي تنظر الحركة اإلسالمية ، وجماعة اإلخوان المسلمي  
فق 

 إىل عراقتها عىل شديات تار 
ً
يخية ودينية وأيدولوجية ، تعىل الكنيسة األرثوذكسية من الهوية المرصية وتلتصق بها استنادا

ي مرص . 
 
ي السابق عىل تاري    خ اإلسالم ف

 عىل اإلرث الفرعوب 
ً
وقد أدى ذلك إىل حالة من الرصاع المتواصل  14 وأصالتها اعتمادا

يادة تشظية المجتمع المرصي . ونتيجة لهذا الرصاع ، عمدت الكنيسة والمستمر ، عمل المحتل وقتها عىل استثماره لز 

عىل جمع جميع المكونات القبطية تحت هيمنتها ، وعملت عىل احتكار التمثيل السياسي لإلقباط ، وهو ما أبى ثماره 

ي من ال
ي النصف الثاب 

 
 15. قرن بعد تأسيس الجمهورية المرصيةالحقا ، خاصة ف

 : قبةنظمة المرصية المتعاتفاعل الكنيسة مع األ  •

ي حد ذاته ، حيث إن كل نظام يعيد تشكيل 1952عىل الرغم من أن كل نظام سياسي منذ قيام ثورة 
 
 ف
ً
 منفصال

ً
م يمثل سياقا

م وحتى 1952شبكات نخبه المختلفة اإلجتماعية والسياسية واإلقتصادية ، وحتى الدينية ، إال أن تأسيس نظام ثورة 

ي سقوط الرئيس مبارك 
 
، متغت  هام ومفصىلي . وذلك راجع إىل هيمنة النخب العسكرية عىل السلطة ، ليس فقط  2011ف

ي 
 
ي استئثارها بجميع أدوات التغيت  واإلصالح ف

ي الدولة ، وهو ما يعت 
 
وقراطي ف صورة  السلطة السياسية بل حتى الجهاز البت 

اركية من أعىل إىل أسفل ي تصاعد التوترات 16. هت 
 
 السياسية بي   الكنيسة والنظم السياسية المرصية ، بن وهو ما ساهم ف

ً
اءا

 17. عىل طبيعة كل سياق لكل نظام

ي :  .1
 الكمون السياسي وتعزيز الحضور الدين 

ة نظام الرئيس عبد الناض ، وخاصة منذ بداية عام  م بعدة مالمح رئيسية . أولها حالة اإلنسداد السياسي 1954تتميت   فتى

جميع الفواعل السياسية  ، والذي يعزى إىل مصادرة النظام الناضي ألنشطة وفاعليةركة السياسيةوعدم القدرة عىل المشا

                                                             
12 Mark Purcell, A place for the Copts, Imagined Territory and Spatial Conflict in Egypt, (Sage Publication: 1998), p: 

5. &: Thomas Philipp, Nation State and Religious Communities in Egypt- the continuous debate, Dies Welt des 

Islam, 1988, p: 385. 

13 Saad Eddin Ibrahim, Ethnic Conflict and State Building in the Arab World, (Blackwell, Oxford: 1998), p: 234. 

14 Thomas Philipp, Nation State and Religious Communities in Egypt- the continuous debate, Dies Welt des Islam, 

1988, p: 383. 

15 Fiona Mccallum, Christian political Participation in the Arab World, (St Andrews University, Scotland), p: 5 
16 Theda Skocpol, Bringing the State Back in: Strategies of Analysis in Current Research, ( Cambridge University 

Press: 1985), pp: 6-7. 
17 Muhammad Afifi, The State and The Church in Nineteenth Century, (Koninklijke Brill BV, Leiden: 1999), p: 274. 
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 ، وهو ما طال الدور السياسي للكنيسة بالطبع ودالمختلفة
ً
ة من الكمون ، واستئثار النظام بذلك منفردا فعها إىل فتى

ي السياق العاالسياسي 
 
ي ف

  18. م ، قمع النشاط السياسي للجميع. ولذا يكون ما تعرضت له الكنيسة يأبى

ي واستئثارها بتمثيل المجتمع 
ي مقدمتها تعزيز حضورها الديت 

 
ي ف

ي المقابل استطاعت الكنيسة تحقيق عدة مكاسب يأبى
 
ف

لس الخامس والذي   أمام النظام . وقد نتج ذلك من اإلتفاق بي   الرئيس عبد الناض والبابا كت 
ً
القبطي المسيحي سياسيا

ي مقابل استئثار البابا والكنيسة بتمثيل مجتمع األقباط اقتض  حم
 
اية نظام عبد الناض للكنيسة واألقباط المسيحيي   ، ف

ي إدارة مجتمع األقباط المسحيي   . 
 
ي إطالق يد الكنيسة ف

هذا التحول السياسي  19 المسيحيي   عىل الجملة ، وهو ما يعت 

 كان بداية التحول المؤسسي فيما بعد والذ
ً
ي عرص الرئيس تحديدا

 
 ف
ً
ي وضع الكنيسة السياسية الحقا

 
ي ثماره ف

ي بدأ يؤبى

السادات وحتى نهاية عرص الرئيس مبارك . وقد استتبع هذا اإلنفراد حالة العزلة المؤسسية للكنيسة ، والعزلة المجتمعية 

 
ً
 ومنهجا

ً
ي ، لألقباط . وب  هذا الوصف يكون الوضع الملىلي للكنيسة واألقباط المسيحيي   مستمرا

 منذ العهد العثماب 
ً
متبعا

ي سياق النظام الناضي ، إال إنه طفا من 
 
ي ظل عدم قبول الكنيسة للتهميش السياسي ، والذي وإن كان غت  معلن ف

 
ولكن ف

 . اته ، وبداية عهد الرئيس الساداتجديد مع انهيار النظام الناضي ذ

 : اإلشتباك مع النظام .2

ام الرئيس السادات   لسياق نظام ع  50بالسماح ببناء بالرغم من التى 
ً
 ، امتدادا

ً
ي التعامل مع كنيسة سنويا

 
بد الناض ف

 عىل زيادة قلق الكنيسة وإثارة حفيظتالكنيسة
ً
ها الدينية والسياسية ، إال أن توجهات وميول الرئيس السادات كانت باعثا

ي آن واحد 
 
هم من رموز الحركة اإلسالمية فقد أفرج الرئيس السادات عن الرموز السياسية لجماعة اإل  20. ف خوان ، وغت 

 ، لتقفز إىل الواجهة السياسية من جديد محورية الرصاع بي   الكنيسة والحركة اإلسالمية . وإلستمالة 
ً
الصاعدة سياسيا

ي الس
 
 ف
ً
 جذريا

ً
ياق هذا التيار اإلسالمي النامي والمتصاعد بقوة وبشعة ، قام الرئيس السادات باتخاذ خطوات مثلت تحوال

 إىل 
ً
 . اإلشتباك مع نظام الرئيس الساداتالسياسي المرصي ، وهو ما دفع الكنيسة دفعا

يعة اإلسالمية ودورها  ي تقني   إسالمية الدولة من خالل إضافة المادة الثانية للدستور المتعلقة بالشر
 
ع السادات ف فقد شر

ي القواني   والدستور المرصي . 
 
ي وسائل اإلعالم وقام بملء الفضاء العام بالعب 21ف

 
ارات والشعارت اإلسالمية ، خاصة ف

ي سياق مناوءة خصومه السياسيي   من الناضيي   واليساريي   والعلمانيي   ، إال 
 
المرصية الرسمية . صحيح أن ذلك قد أبى ف

س كنائأن انعكاسات ذلك عىل الكنيسة رفع من حدة توترها السياسي خاصة بتكرر الحوادث الطائفية المتعلق ببناء ال

 22. وإعادة ترميمها 

ي نوفمتر  وأبرز تلك األحداث السياسية ذات السمة الطائفية بدأ 
 
ولم تتوقف تلك الحوادث  *.م بأحداث الخانكة1972ف

ي ** طيلة مدة حكم الرئيس السادات ، بل كان آخرها أحداث الزاوية الحمراء
 
وبي   هذين الحدثي   الطائفيي    23. م1980ف

                                                             
18 Yousra A Mahmoud, et al, Chatacterizing the Copts in Egypt: Demograhic, Socio Economic, and Health indicator, 

( Qatar Foundation Academic Journal, Doha: 2013), p: 2. 
19 Mariz Tadros, Copts at the crossroads, (The American University in Cairo Press, Cairo: 2013), p: 76. 
20 David Zeidan, The Copts-Equal protected or persecuted? The Impact of Islamization On Muslim- Christian 

relations in modern Egypt, ( Routledge, London: 2007), p:57. 
ات، المعالجات ،عبد الفتاح، نبيل  21  . 6ص:  ،، مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنفاألزمات الطائفية: الجذور، المتغير

22 Jason Brownlee, Violence against copts, ( Carnegie Endowment For International Peace, Washington: 2013), p: 

6 . 

ي أعوام  أحداث الخانكة : * 
. وقد بدأت عندما قام مجموعة من األقباط المسيحيير  بإقامة  76،77، 1975وقعت أحداث الخانكة ف  عىل التوالي

ي أحد أحياء القاهرة، وقد أتت تلك ال
ة ف  ي منطقة الخانكة، وهي منطقة فقير

ي جمعية " الكتاب المقدس " ف 
شعائر كتمهيد لتحويل المؤسسة صالتهم ف 

ي 
 وتصاعد األمر حتى بلغ ذروته ف 

ً
 م. 1977إل كنيسة. األمر الذي الحظه مسلموا المنطقة وقاموا بالتظاهر عفويا
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ي  لكنيسة مع النظام . وانتىه هذا المشهد المشتبك والمشتعلالفاصلي   ، اشتكبت ا
 
: م1981بإعالن الرئيس السادات ف

 لألقباط" 
 
 وروحيا

 
 دينيا

 
 من كونه قائدا

ً
، وقام بعزله من منصب البابوية " أن البابا شنودة قد تحول إىل قائد سياسي بدال

ي وادي النطرو ووضعه تحت 
 
ية ف قف الرئيس السادات عند هذا ، ففور عودته من الواليات ولم يتو  24. ناإلقامة الجتر

ي 
 
ين من الرموز السياسية عىل خلفية معارضتهم التفاقية كامب ديفيد ، 1981المتحدة ف م اتخذ إجراءات باعتقال الكثت 

ي الفضاء المجتمعي والسياسي العام ، 24، و كاهن  24قساوسة ، و  8ن من ضمنهم وكا
 
وانتىه  قائد قبطي مسيحي بارز ف

ي ذات العامذلك كما هو معروف بمقتل ا
 
  25. لرئيس السادات نفسه ف

 : إىل الفاعلية السياسية مرة أخرى من الموادعة .3

ي بالتحوالت عىل كافة األصعدة والسياقات السياسية والمجتمعية واإلقتصادية ، وذلك بسبب 
عرص الرئيس مبارك غت 

ي بلغت ما يقرب من ثالثة
ة حكمه التى ة الطويلة  طول فتى ي هذه الفتى

 
عقود . إال أن وضع الكنيسة األرثوذكسية المرصية ف

ي تخفيف 
 
ي عالقتها بالنظام المرصي . فبعد وصول الرئيس مبارك إىل السلطة وبدايته ف

 
ة وجذرية ف اتسم بعدة تحوالت كبت 

ي 
 
ة نظام السادات ، انتهج مبارك سياسة جديدة ف ي نهاية فتى

 
ي اإلحتقان السياسي العميق ف

 
ي أبى ف

 عالقته مع الكنيسة والتى

ع النظام وهو ما نتج عنه إعادة وض 26رأس أولوياتها اإلفراج عن البابا المعزول شنودة وإعادته لمنصبه البابوي مرة أخرى . 

  27. الملىلي من جديد للكنيسة

طة الذي تم تضخيمه مع الكنيسة وقياداتها  ة الرئيس مبارك هو تعامل جهاز الشر باعتبارها المسؤول األوحد  ما يميت   فتى

ي يد قيادات ورجاالت الكنيسةوهو ما أدى إىل تكريس السلطة السياس 28عن جميع األقباط . 
 
، ومن ثم تحولت قيادات ية ف

 
ً
ي أنتجت بدورها خطابا

 الكنيسة من قيادات دينية إىل قيادات سياسية ، والتى
ً
 بحتا

ً
ي الشؤون السياسيةدينيا

 
، شأنهم شأن ف

ي تكوين كل منهما سالمي الصاعد مع وجود اخالخطاب اإل 
 
 . تالفات جوهرية ف

ي ظل س ذلك فحسبلي
 
ي ف

، بل ارتبطت مصالح هذه القيادات الكنسية السياسية الدينية بالنظام المرصي وجهازه األمت 

ي الوقت الذي استخدم فيه النظام السياسي الصعود 
السياسي لإلسالميي    المعارك المتتالية مع التيار اإلسالمي ورموزه . فق 

 
ً
، وانتشار الحركة عىل الصعيد المجتمعي ، انتهجت رموز الكنيسة ذات السلوك . فقد استخدمت الكنيسة نفس عموما

ي السيطرة عىل المجتمع القبطي المسيحي ، وبالتاىلي تكون الرؤى السياسية قد التقت وتقاطعت بي   نظام 
 
حجج النظام ف

بكلمات أخرى ، أصبحت مصالح الكنيسة عىل كافة المستويات السياسية واإلقتصادية  29مبارك وبي   قيادات الكنيسة . 

                                                             

ي أحد أحياء القاهرة. وقد بدأت أحداث الزاوية الحمراء بإ أحداث الزاوية الحمراء : ** 
ة ف   منطقة فقير

ً
قدام مجموعة منطقة الزاوية الحمراء هي أيضا

 لبناء كنيسة عليها. وقد أثار ذلك المسلمير  ما دفعهم لإلشتباك مع المسيحيير  
ً
، وقد من األقباط المسيحيير  باإلستيالء عىل قطعة أرض تمهيدا

. وقد رفض الرئيس السادات وصف تلك األزمة بأنها  81بدأت األزمة عادية إال أنها تحولت ألزمة طائفية قتل عىل إثرها 
ً
 أزمة طائفية.  شخصا

، أبو العال   23 ي
يعة والصحوة اإلسالمية ،ماض  :  المسألة القبطية والشر  . 48، 47ص:  ( الطبعة األول،2007) القاهرة، سفير الدولية للنشر

، أبو العال   24 ي
يعة والصحوة اإلسالمية ،ماض  :  المسألة القبطية والشر  . 48: ص ( الطبعة األول،2007) القاهرة، سفير الدولية للنشر

25 Yvonne Haddad and Joshua Denovan, Good Copts, Bad Copts: Competing narratives on Coptic Identity in Egypt 

and The United States, (Edinburgh University Press: 2013), p: 217. 
، أبو العال   26 ي

يعة والصحوة اإلسالمية ،ماض  : ) القاهرة، س المسألة القبطية والشر  . 50، ص: ( الطبعة األول2007فير الدولية للنشر
27 Gregoire Delhaye, Contemporary Muslim-Christian Relations in Egypt: Local Dynamics and Foreign Influence, p: 

82. 
28 Tara Povery, The Arab Spring in Egypt: Revolution and Beyond, African Cultural Studies, 25 (3), 2013, p: 69. 
29 Ibid., p: 70. 
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ي  30. الصلة وغت  منبتة عن نظام مبارك والدينية وحتى األمنية وثيقة
 
وع التوريث لجمال مبارك ف ولهذا أيدت الكنيسة مشر

 31. األول من األلفية عىل سبيل المثالنهاية العقد 

قة المتينة بي   الكنيسة ونظام مبارك إال عاملي   . األول متعلق بالتمثيل السياسي لألقباط . فعىل ولم يعكر صفو هذه العال

ي الوظائف 
 
الرغم من المساواة المعلنة بي   المسلمي   واألقباط من قبل النظام باستمرار ، فإنه لم يتواجد تمثيل لألقباط ف

ي الدولة
 
طةالعليا ف ي الشر

 
ي الجيش أو ف

 
 ف
ً
حتى أن  32و حتى الوظائف القيادية والمخابراتية وأعضاء رئاسة مبارك . ، أ، سواءا

ي عام 
 
لمانية ف ي ، اللهم م خلت من أي ممثل عن األقباط عىل قائمة الحزب الحاكم ، الحزب الو 2000اإلنتخابات التر

طت 

لمانية ما ألجأ النظام وقتئذ عىل طرح 33،إال ثالثة أقباط فقط ي ذلك إل  ،، الكوتةنظام الحصة التر
 
حداث بعض التوازن ف

 34. التمثيل

أما العامل اآلخر فهو موضوع بناء الكنائس . فعىل الرغم من التسهيالت المعلنة من قبل النظام بخصوص بناء الكنائس 

وقراطية .  ي  35وترميمها ، إال أن تلك التصاري    ح كانت تمر بسلسلة معقدة وطويلة من اإلجراءات السياسية والبت 
 
الجديد ف

ي ببساطة أن الكنيسة هذ
 حتى لنظام مبارك هو لجوء الكنيسة إىل سلوك فرض الواقع ، وهو يعت 

ً
ا األمر ، والذي مثل تحديا

اخيص بعد ذلك . وهو ما أدى إىل  تقوم ببناء الكنائس تحت أي مسميات غت  بناء الكنائس ، ثم تسع للحصول عىل التى

ي ظل الصع
 
ي ، خاصة ف

ود السياسي للتيار اإلسالمي من جهة ، وخلق حالة من العداء المجتمعي تعميق حالة الرصاع الطائق 

  36. لوك الكنيسة هذا خارج عن القانونباعتبار س

ته قبل سقوط مبارك ،  ي آخر فتى
 
الجدير بالذكر هنا ، أن الكنيسة األرثوذكسية المرصية استغلت ضعف النظام المرصي ف

ي تفاعلها مع 
 
 ف
ً
عية نظام مبارك ، تمردت واستثمرت ذلك ووظفته جيدا ي الوقت الذي كانت تتآكل فيه شر

النظام . فق 

الكنيسة عىل عدة قواني   ليست فقط المتعلقة ببناء الكنائس ، ولكن بالمطالبة بقواني   متعلقة بوضع األقباط خاصة 

 رفضت إخضاع الكنائس واألديرة للتفتيش مساواة بغت  
ً
ها . وأيضا ها من دور العبادة فيما يتعلق بمسائل الطالق وغت 

ي الوقت الذي عمد فيه النظام عىل كتمان أي أحداث طائفية  37للمسلمي   ، مع المطالبة بقانون موحد لدور العبادة ،
 
ف

ي 
 
 38. وسائل اإلعالم بأنواعها المختلفةف

ي موقف
 
 ، وعىل الرغم من هذه الرصاعات الدفينة بي   النظام والكنيسة ، إال أن ذلك لم يؤثر ف

ً
ا الكنيسة المؤيد عىل  وأخت 

ي طول الخط لنظام مبارك ، حتى عند اندالع الم
 
 . م2011ظاهرات المطالبة برحيله ف

                                                             
30 Magdy Guirguis, The Copts and the Egyptian Revolution: Various attitudes and dreams, Social Researh 79, (2), 

2012, pp: 514,515. 
 . 6، ص: إرباك سياسي : أقباط مرص بير  مظلة المواطنة ومظلة الكنيسة، عوض، شحاته  31

32 Sadd Eddin Ibrahim et al, The copts of Egypt, ( Ibn Khaldon Center For Develpment Studies: 1996), p: 23. 
33 Tara Povery, The Arab Spring in Egypt: Revolution and Beyond, African Cultural Studies, 25 (3), 2013, p: 69 
34 Fiona Mccallum, Christian political Participation in the Arab World, (St Andrews University, Scotland), p: 14. 
35 Jason Brownlee, Violence against copts, ( Carnegie Endowment For International Peace, Washington: 2013), p: 

11 
36 Mark Purcell, A place for the Copts, Imagined Territory and Spatial Conflict in Egypt, (Sage Publication: 1998) p: 

445. 

 . 7ص: ،إرباك سياسي : أقباط مرص بير  مظلة المواطنة ومظلة الكنيسة، عوض، شحاته  37

38 Gregoire Delhaye, Contemporary Muslim-Christian Relations in Egypt: Local Dynamics and Foreign Influence, p: 

84. 
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ي ا •
 
ات البنيوية ف  : لكنيسةالتغي 

اركيتها الداخلية كان بعد عودة البابا ش ي هيكل الكنيسة وإعادة صياغة هت 
 
ي ف

نودة إىل مقعد البابوية بداية التحول الحقيقى

ي 
 
ي وادي النطرون أعادت تشكيل عقلية البابا شنودة . فقد بم1984ف

 
ي دير القديس بيشوي ف

 
ية ف ة اإلقامة الجتر

دا أن فتى

ي سلوكه اإلداري للكنيسة فور عودته إىل البابوية ، فقد رجع كرجل دولة ، وليس كقيادة دينية 
 
 ف
ً
، وهو ما ظهر تباعا

سه للعودة لمكانه ، وفيه نيته اإلنتقام من كل القساوسة والكهنة فحسب . الملفت لإلنتباه ، أن البابا بدا وكأنه قد أعد نف

 . 
ً
ي إتخاذ قرار عزله  39والرهبان الذين تجاهلوا عزلته وتعرضه لإلضطهاد تماما

 
فقد ساهم خمسة من القساوسة الكبار ف

 بابوي
ً
 يضم هؤالء الخمسةمن البابوية بعدما تدخل السادات بنفسه وشكل مجلسا

ً
 النية . من القساوسة ا

ً
لذا عاد عاقدا

 تحت سلطته المطلقةوالعزم عىل تغيت  الكنيسة القبطية ، بل والمجتمع القبطي ، ل
ً
وبداية التغيت   40. يصبحوا جميعا

ي هيكلة الكنيسة كانت بتغيت  
 
، بعد تغيت  القواني   الخاصة بهما وبفاعليتهما المجلس الملىلي ، والمجمع المقدسالعميق ف

 . وتسيت  أعمالهما 

ي قامت بإدارة شؤون األقباط المسيحيي   الدينية  المجمع المقدس
ي البداية هو أعىل سلطة كنسية بعد البابا ، وهي التى

 
ف

ة عزله وحتى عودته . وفور عودته ، قام البابا شنودة بتعديل القواني   الخاصة بهذا الكيان الكنسي ، حيث لم يكن قد 
فتى

 
ً
 . وكان المستهدف من هذا التغيت  العميق الذي طال هذا الكيان هو تضخيم دوره مض  عىل عودته إال ستة أشهر تقريبا

ها وتعديلها لتعزيز  ي تم تغت 
ي يد البابا ، وتقليل صالحيات أي كيان قبطي سواه . وأبرز القواني   التى

 
وجعله أداة طيعة ف

ي 
  41:سلطته ومكانته هي كاآلبى

: ال يمكن للمجمع عقد أية إجتماعات بدون البابا طالما هو الخاصة بعمل المجمع المقدس  15المادة رقم  -1

له البابا شنودة من عزل  عىل قيد الحياة . وهي بذلك تنتقد موقف القساوسة والكهنة الذين رضوا وقبلوا ما تعرض

 . واضطهاد 

ي إدارة شؤون 54المادة رقم  -2
 
الكنيسة وتمثيلها : البابا هو الممثل الوحيد للكنيسة ، ولديه السلطة المطلقة ف

 . وهي تشت  إىل تأسيس الوضع الم
ً
 كان أو دينيا

ً
ي أمام الدولة أو أي مؤسسة أو كيان رسميا

 
لىلي الجديد للكنيسة ف

 . عهد مبارك

ي إدارة الكن52المادة رقم  -3
 
 اختيار األساقفة الذين يعاونونه ف

ً
يسة ، وتحديد مهامهم : يحق للبابا منفردا

 . ومسؤولياتهم

 ، المادة رقم وأ -4
ً
ا  : ال يتم تغيت  جميع هذه المواد طوال حياة البابا . 70خت 

 . وقد أصبح هذا المجمع 
ً
ي يد البابا منفردا

 
تبة عىل هذه التعديالت هو تكريس سلطة الكنيسة وحرصها ف النتائج المتى

ي تنفيذ إرادة البابا ، ولكن بصورة
 
عية ال يطالها النقد من جانب مجتمع  المقدس بالفعل اليد الضاربة والقوة الفاعلة ف شر

ي الهيكل الكنسي ، وقض   42األقباط العلمانيي   . 
 
ب جميع خصومه ف ي ض 

 
وقد استخدم البابا شنودة المجمع المقدس ف

ي هذا اإلطار الحيوي ، أن المجمع المقدس قد أزيلت جميع 
 
عىل جميع أنواع المعارضة له . واألهم الذي البد من ذكره ف

 السماح ألي من مسؤوىلي صالحياته 
ي اختيار األساقفة والكهنة والرهبان ، فال يمكن تعيي   أو نقل أو حتى

 
الوظيفية حتى ف

                                                             
39 Magdy Guirguis, The Copts and the Egyptian Revolution: Various attitudes and dreams, Social Researh 79, (2), 

2012, p: 518. 
40 Ibid., p: 519. 
41 Magdy Guirguis, The Copts and the Egyptian Revolution: Various attitudes and dreams, Social Researh 79, (2), 

2012, p: 519. 
42 Ibid., p: 520. 
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 . 
ً
ة  43الكنيسة بالسفر خارج البالد دون الحصول عىل موافقة البابا شخصيا ، ولكن سأذكر منها واألمثلة عىل ذلك كثت 

 .  مثالي   بارزين

ي عام 
 
ي صعيد مرص . وتم عزله ووضعه تحت م قرر البابا إيقاف 2002ف

 
ي قرية دشنا التابعة لمحافظة قنا ف

 
األسقف تقال ف

 
ً
 وتكرارا

ً
ي وادي النطرون ، دون حتى مساءلة أو محاكمة من الكنيسة . حتى أنه حاول مرارا

 
ي دير بيشوي ف

 
ية ف اإلقامة الجتر

 أن البابا هو من أخذ القرار بذلك . وقد معرفة األسباب وطلب لقاء البابا شنودة دون جدوى تذكر ، حتى قيل له 
ً
نصا

ي هذه ا
 
 خمس سنوات متتاليةأمض  ف

ً
  44 . لمنق  تقريبا

 بفصل دور الكنيسة الروحي عن السياسي 
ً
ي منهجية الكنيسة مناديا

 
والمثال اآلخر القس متى المسكي   ، والذي عارض البابا ف

ا التمرد .  وتتابع األمثلة عىل ذلك ، كاألسقف صامويل ، والقس جرجس ، وكان له أتباع كت  بالمناسبة إال أن البابا أنىه هذ

هم من الكهنة والرهبان وحتى األفراد من عموم المجتمع القبطي المسيحي .  ورة استبدال  45، وغت  ي بالرص 
وهو ما يعت 

ة ، وهو ما يضع آلية تعيي   و  اركية الكنيسة جميع تلك الشخصيات المعارضة بشخصيات موالية للبابا بصورة مباشر هت 

ي حتى لم تكن 
ي اختيار هذه الشخصيات الكنيسة والتى

 
 ف
ً
 جديدا

ً
 وتقليدا

ً
كلها محل سؤال وجدل كبت  . وهو ما خلق نظاما

 46. كفاءة الدينية لتشغل تلك المناصبتمتلك ال

ي  المجلس الملىلي أما 
 
ي األصل مؤسسة غت  تابعة لسلطة البابا ، وقد كان له دور كبت  ف

 
ي النهضة ، فهو ف

 
القرني   الماضيي   ف

ة من مجتمع األقباط المسحيي   ، وهو جهة  القبطية بصفة عامة . وهذا المجلس يتم تشكيله باإلنتخابات الحرة المباشر

رسمية تمثل األقباط أمام الدولة ، هذا هو دوره األصىلي واألساسي . 
حات  47 وقد قام هذا المجلس بتقديم مشاري    ع ومقتى

ي لقيادات الكنسية ، وإصالح العمل المؤسسي للكنيسة ، وإصالح التعليم وتعديل حياة الرهبان ومبادرات لتعديل ا
 
ف

  48. لك المهاتاألديرة ، إىل آخر ت

ي هيكلة هذا المجلس ، حيث استحوذ بشخصه عىل اختيار أعضاء هذا المجلس ، وعمل 
 
 ف
ً
وقد تدخل البابا شنودة أيضا

ي  عىل تقليل إنتخابهم . حتى أن البابا 
 
ي انتخابات المجلس الملىلي ف

 
ي الكنيسة 1995ف

م أعد قائمة شية للمرشحي   مع نق 

ي النهاية . 
 
ببساطة ، تحول أعضاء هذا المجلس  49معرفة أٍي منهم ، وهو ما انتىهي بوصولهم لعضوية المجلس الملىلي ف

 50. ت تنفذ سلطة البابا بدون أي نقاشإىل أدوا

تبة عىل ذلك عديدة وكث  النتائج المتى
ً
عة الدينية الهوياتية معتمدا ي مقدمتها تعزيز وتعميق وتكريس الت  

 
ي ف

ة ، ولكن يأبى ت 

ي تاري    خ الكنيسة عىل اإلطالق 
 
 ، وهو األخطر ف

ً
ي بيئة مليئة بالتحديات اإلسالمية . وأيضا

 
عىل عقيدة سياسية فاعلة وقوية ف

ة عىل الواقع المرصي السياسي ، تحولت الكنيسة إىل كيان شبه دولة ، داخل الدولة المرصية ، وهو  ماله انعكاسات كثت 

ي تمويل الكنيسة ، ومنهم رجل األعمال الشهت  نجيب 
 
واإلجتماعي بالطبع . ليس ذلك فحسب ، بل بدأ العبون مهمون ف

                                                             
43 Ibid. 
44 Ibid. 
45 Sadd Eddin Ibrahim et al, The copts of Egypt, ( Ibn Khaldon Center For Develpment Studies: 1996), p: 22. 
46Magdy Guirguis, The Copts and the Egyptian Revolution: Various attitudes and dreams, Social Researh 79, (2), 

2012, p:521. 
47Ibid., p:520. 
48 Ibid., p:522. 

ات، المعالجات ،بد الفتاح، نبيلع  49  . 15، 14ص:  ، مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنفاألزمات الطائفية: الجذور، المتغير
50 Magdy Guirguis, The Copts and the Egyptian Revolution: Various attitudes and dreams, Social Researh 79, (2), 

2012, p: 521. 
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 لد 51ساويرس ، وأوالد مقار وأوالء غبور ، وهؤالء هم الممولون الرئيسيون للكنيسة . 
ً
راسة وهذا ما سيفتح الباب مستقبال

 52. ات عامة وسياسات خارجية خاصة بها الكنيسة كفاعل سياسي ومؤسسة دون مستوى الدولة لها سياس

ي ، جميع الفاعلي   فيها من أول قمة 
ي النهاية يمكن الوصول للنتيجة التالية ، أن الكنيسة تحولت إىل كيان سياسي حقيقى

 
ف

ي تحولت إىل جزء من نظام الهرم ، البابا ، وحتى أصغر شماس ، تحولوا إىل رجال دول
ي الكنيسة المرصية ، والتى

 
ة يعملون ف

ي ظل إنهيار مفهوم الدولة 
 
 كنظام مبارك . وهو ما تعزز ف

ً
ي ظل انفصالها عن الواقع السياسي المضطرب ، تماما

 
مبارك ، ف

ي آخر عهد الرئيس مبارك ، مع تصاعد ا
 
ي والمجتمعي الحاد نفسه ف

 . إلستقطاب الديت 

ي اإل  اركية الكنيسة ويجدر بر ي هت 
 
 عىل كل ما سبق . فنخبة األقباط ف

ً
ي مجتمع األقباط المسيحيي   بناءا

 
شارة إىل التحوالت ف

ي 
ي كونهم أصحاب البالد األصليي   ، وال يقبلون اعتبارهم أقلية دينية .  -أصبح لديهم وعي إثت 

وقد أكد البحث  53ديت 

ي أنه قد تم بالفعل إحياء اللغة القبطية وب
دأ تعامل األقباط للحديث فيما بينهم بها خاصة عىل مستوى رجال الميداب 

هم   54.  -المسلمي   بالطبع  -الدين من الرهبان والقساوسة والمتطوعون وطلبة العلم ، مع تحريم تعليم هذه اللغة لغت 

ي 
ي العقد الماض 

 
 من ذكر أنه وكرد فعل عىل تصاعد الحركة اإلسالمية وخاصة السلفيي   ف

ً
، فإن الكنيسة أنتجت والبد أيضا

ي هذا األمر أن 
 
ي تمسكهم بالعقيدة المسيحية ولكن بصورة مغايرة ومضادة . وأخطر ما ف

 
حركة دينية مساوية للسلفيي   ف

ي ، خاصة الواليات الالسلفيي   المسيحيي   ثقافة هؤالء "
ى
ف ي أكت  من السياق الشر متحدة " تتقارب مع السياق الغربر

ا وفرنسا    55. األمريكية وإنجلتى

أما عىل مستوى المواطن القبطي العادي فإنه قد تنام إنتماؤه للكنيسة كمؤسسة حامية له ، حيث تمثل الحص الحصي   

 من خالل توفت  بدائل مجتمعية واقتصادية كسياقات 
ً
ي مواجهة الدولة وتعدياتها ، ولكن أيضا

 
ي الدفاع عنه ليس فقط ف

 
ف

هم . للتفاعل المغلق عىل األقباط المسيحيي   دو     56ن غت 
ً
فقد باتت الكنائس واألبراشيات والمطرانيات تقدم دعما

ة ، وهو ما يؤكده واقع الحال من خلو الشارع   لمجتمع األقباط ، عن طريق منح مرتبات شهرية لألش الفقت 
ً
لوجيستيا

 . ن المتسوولي   من األطفال األقباطالمرصي م

 ، وتوفت  نفقات الزواج وتقديم إعانات بطالة ، وتقوم بجمع كما تقوم بتوفت  فرص عمل للشباب القبطي المسيحي 

عات من أغنياء األقباط لتوزعها عىل فقرائهم . وبالتاىلي فإنها تقوم بعملية التأمي   اإلقتصادي واإلجتماعي لمجتمع  التتر

أنه يوجد سلسلة  وقد سبقت اإلشارة إىل تمويل الكنائس من قبل رجال أعمال مسيحيي   ، حتى  57األقباط المسيحيي   . 

ا ، ومجموعة أوال  ي شتر
 
من المحالت تقوم بإنتاج وتوزي    ع المنتجات بأسعار زهيدة لألقباط المسيحيي   ، كمحالت عابد ف

ي ظل 
 
ي ف

هما . وبالتاىلي زاد عمق ارتباط األقباط المسيحيي   بالكنيسة . وكل ذلك يأبى ي رمسيس وغمرة ، وغت 
 
ناض ف

 عن الواقع اضمحالل دور الدولة وتراجعه ، 
ً
ا لتحل الكنيسة محله وتقوم بهذا الدور الحيوي ، ولينفصل األقباط أخت 

ي تواجه ال
ة التى . ولكن مواطن المرصي عىل كافة المستوياتالذي يعانيه عموم الشعب المرصي من الغالء والمشاكل الكبت 

 عىل جميع األقباط ، بل إن جلهم يتعرضون لنفس المش
ً
اكل اليومية والحياتية ، ولكن دور الكنيسة ال يمكن التعميم مطلقا

                                                             
ي القاهرة   51

 .  2015نوفمير  20مقابلة مع عدة شخصيات هامة ف 
، أحمد محمد   52 ي  السياسة الخارجية لجماعة اإلخوان المسلمون،  أمير   الربيع العربر

ي مرص تجاه القضية الفلسطينية من كامب ديفيد وحتى
رسالة  ، ف 

  . 10:5 ص :  ،2013ماجستير للباحث 
53  Paul Sedra, Class cleavages and ethnic conflict: Coptic Christian community in modern Egyptian Politics, 

( Routledge, London: 2007), p: 2. 
ي القاهرة  معمقابلة   54

 . 2015نوفمير  20عدة شخصيات هامة ف 
ي القاهرة  معمقابلة   55

 . 2015نوفمير  20عدة شخصيات هامة ف 

56  ، ي مرص التمير  القبمسعد، مي
ي لألبحاث ودراسة الساسيات،   طي واستبعاد الدولة ف   . 23(، ص: 2011، )الدوحة: المركز العربر

ي القاهرة   57
 . 2015نوفمير  20مقابلة مع عدة شخصيات هامة ف 
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ي العقد األول من يقوم بتخفيف اآلثار السلبية لهذه الظروف المجتمعية الصعبة الناتجة من فساد دولة مبارك ، 
 
خاصة ف

 .األلفية

 : م
 
 : ن المركزية السياسية إىل التهميشثانيا

ي يناير ا
 
ي إجراءات 2011لمشهد األخت  لزخم األحداث المتسارعة ف

 
ي سقوط الرئيس مبارك ، بدأت مرص بعدها ف

 
م تمثل ف

ي مارس 
 
 2011ديموقراطية متتابعة نحو التحول الديموقراطي من خالل اإلستفتاء عىل تعديالت الدستور ف

ً
م ، مرورا

 
ً
لمان بغرفتيه الشعب والشوري ، وانتهاءا ي بإنتخابات التر

 
 . م2012 باإلنتخابات الرئاسية ف

ي هي جزء منه . ونجاح هذا اآلن الكني
سة المرصية أمام متغت  سياسي جوهري عميق يمس جميع أركان نظام مبارك ، والتى

ي 
ي مرص والتى

 
 لجميع شبكات النخب والعالقات السياسية واإلقتصادية واإلجتماعية ف

ً
التغيت  السياسي حينها مثل تهديدا

ة الرئيس مبارك ، خالل ثال  ث عقود متوالية . وحيث إن الكنيسة هي جزء من نظام تكونت وتمت صياغتها طوال فتى

 . أما 
ً
الرئيس مبارك نفسه ، فإن تعرض شبكات النخب هذه إىل التهديد باألفول والتهميش السياسي يطال الكنيسة أيضا

ي عىل مستوى الكنيسة األرثوذكسية ، فإن بداية الرصاع السياسي عىل مركزيتها السياسية وتمثيلها السياسي الحرص 

ي أحداث الثورة . 2011لمجتمع األقباط المسيحيي   بدأت مقدماته قبل مظاهرات يناير 
 
 م ، وبلغ ذروته ف

ي عام 
 
" عىل يد  كفايةم ، عندما تأسست حركة " 2004بداية ذلك الرصاع حول استئثار الكنيسة بالتمثيل السياسي كان ف

ي الم
ى
عروف جورج إسحاق . وقد نادت هذه الحركة بتحول عدد من  الشخصيات الهامة ، من ضمنهم الناشط الحقوف

ي الرصاع السياسي ، وإنهاء 
 
ي متعدد تكون الديموقراطية هي القاعدة األساسية ف النظام السياسي المرصي إىل نظام حزبر

ي أعقاب  58نظام الرئيس مبارك . 
 
وأدى الضغط السياسي الذي مارسته الواليات المتحدة عىل النظام المرصي حينها ، ف

ي المطالبة بإجراء إصالحات ديموقراطية ، إىل تعزيز موقف حركة كفاية والمعارضة برمتها . غ
 
وقد خلقت  59زو العراق ف

ي رأت أن توجهات الحركة تتوافق مع رؤيتهم للتغيت  ، 
 لكثت  من الشخصيات القبطية والتى

ً
 سياسيا

ً
تلك الحركة فضاءا

ي .  الية والتعدد الحزبر  خاصة مبدأ الليتر

ي  أما عىل
 
م لمعارضة لموقف البابا 2005مستوى عموم األقباط ، فقد نشأت حركة مظاهرات داخل الكنيسة ذاتها ف

ي ذات السياق ، فقد مثل صعود اإلخوان السياسي  60شنودة من اإلنتخابات الرئاسية عىل خلفية تأييده لمبارك وقتها . 
 
وف

ي 
 
ي تاريخهم2005ف

 
 لموقف ومطالبات حركة كفاية والحركات  م وحصولهم عىل عدد مقاعد أكتر ألول مرة ف

ً
، تعزيزا

 لمركزية التمثيل السياسي للكنيسة عن مجتمع األقباط المسيحيي   . صحيح 
ً
المعارضة داخل الكنيسة من جهة ، وتهديدا

ود أن مبارك فيما بعد استخدم اإلخوان المسلمي   كفزاعة لتخويف الالعبي   السياسيي   واإلجتماعيي   الذين مثل لهم صع

ي 
 
 ف
ً
 هاما

ً
ا  لوجودهم ، إال أن هذه المرحلة مثلت متغت 

ً
ا  مباشر

ً
، ضاع المعارضة مع النظام من جهة اإلخوان السياسي تهديدا

 من رصيد احتكار الكنيسة للتمثيل القبطي من الجهة األخرى . 
ً
 وخصما

ي 
 
ي المظاهرا2011أما ف

 
ت ، وتمردهم عىل القيادات الكنسية ، م فإن خروج األقباط عىل أوامر الكنيسة بعدم المشاركة ف

ي مركزية الكنيسة وحرصها للتمثيل السياسي للمجتمع القبطي . 
 
فقد استطاعت المظاهرات   61مثل صفحة جديدة ف

 ، وكان احتواء األقباط وإعالء 
ً
الشعبية والحركات الثورية خلق خطاب سياسي جديد تحول إىل ممارسات عىل األرض فعليا

 بعد سقوط  -مرصية هو أحد منتجات ومكتسبات ذلك التحول السياسي مفهوم المواطنة ال
ً
ي التطور الحقا

 
وهو ما فشل ف

                                                             
58 Paul Rowe, Democracy and Dissilusionment: Copts and Arab Spring, ( Leiden,  koninklijke brill nv: 2015), p: 4. 
59 Ibid. 
60 Laure Guirguis, The copts, the nation, and the revolution, Center on Democracy, Development and the role of 

Law (CDDRL), 2013, p: 3. 
61 Paul Rowe, Democracy and Dissilusionment: Copts and Arab Spring, ( Leiden,  koninklijke brill nv: 2015), p: 4. 
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يضاف إىل ذلك نشوء حركات واتحادات ثورية من األقباط المسيحيي    62. التحول الديموقراطي بالمناسبة مبارك وبداية

و عىل سبكاتح اركية الكنيسة لصالح كل وقد أدى كل ما سبق إىل ت 63. يل المثالاد شباب ماسبت  هديد وتهميش دور هت 

 لدورها السابق تلك الحركات
ً
 64. المنافسة سياسيا

 بإستفتاء مارس 
ً
 ، مثلت المطالبات بالتحول الديموقراطي وبداية اإلجراءات الديموقراطية فعليا

ً
 2011وأيضا

ً
م ، تهميشا

ي اإلشارة هنا إىل أمر بالغ األهمية ، وهو أن أحد أركان التحول الديموقراطي  لدور الكنيسة ومحوريته السياسية . ويجدر بر

ي التمثيل  65هو فصل الدين عن الدولة ، العلمانية باختصار . 
 
ي ببساطة أنه ال مكان للمؤسسات الدينية ف

وذلك يعت 

ات الد  . حتى وإن اختلفت تفست 
ً
ي الحياة السياسية ، ابتداءا

 
ي السياسي ، وهو ما ينسحب عىل دور الكنيسة ف

 
يموقراطية ف

ي حاولت جماعة اإلخوان المسلمي   ، ومن وراءها من حركات اإلسالم 
ي ماهيتها ، والتى

 
محاولة تجنب هذا الركن األصيل ف

السياسي ، بالقيام به من خالل تقديم مفهوم جديد للديموقراطية يتسق مع إرثها السياسي والمؤسسي والعقدي ، فإن 

 عىل مستوى المما
ً
رسة السياسية . الديموقراطية تتضمن علمنة مؤسسات الدولة ، ومعت  علمنة ذلك يظل مستحيال

ي هذا اإلطار ، فإن الكنيسة سيتم 
 
ي للمؤسسات الدينية عن أي دور سياسي ، وبالتاىلي ف

مؤسسات الدولة فصل الدور الديت 

 ، ولن يصبح له
ً
ي المستقبلتهميشها سياسيا

 
 . ا وجود وتمثيل سياسي ف

ي المقابل
 
م ، صاحبة 2011األهم واألخطر من وجهة نظري ، فإن الصعود السياسي لإلخوان المسلمي   بعد  ، وهو وف

 ليس 
ً
ي البداية ، مثل تهديدا

 
الخصومة السياسية والدينية والتاريخية مع الكنيسة ، من وجهة نظر الكنيسة كما ذكرت ف

ت تلك المخاوف والتهديدات تم تضخيمها للكنيسة فحسب ، ولكن لمجتمع األقباط المسيحيي   قاطبة ، حتى وإن كان

والمبالغة فيها . ومعت  هذا الصعود السياسي لجماعة اإلخوان للكنيسة عودة وضع الذمة من جديد ، وتهميش أي دور 

ة الرئيس السادات . هذا الوضع الذمي   عىل إرث طويل من اإلشتباك بي   الكنيسة واإلسالميي   منذ فتى
ً
سياسي لها ، اعتمادا

 بسبب فاعلية الكنيسة السياسية طوال القرن المللكن
ً
ي حقبة الرئيس مباركيسة واألقباط يستحيل عمليا

 
ي ، خاصة ف

، اض 

وتحولها لجزء من النسق السياسي لنظامه ، وإن ارتأت جماعة اإلخوان المسلمي   ، والقوى اإلسالمية األخرى الصاعدة 

 . وجية ال يمكن نفيها م ، غت  ذلك ، ولكن تظل تلك حقيقة أنطول2011بعد 

 من كل ما سبق يمكن الوصول إىل هذه النتائج ؛ قيادات ورموز الكنيسة كجزء من نظام مبارك استشعرت أنها 
ً
واستنتاجا

ي ببساطة أن مصالحها السياسية 
 . وهو ما يعت 

ً
ي السياق السياسي المرصي ، هذا أوال

 
ة بهذا التغيت  الكبت  ف مهددة مباشر

تها عىل مجتمع األقباط واحتكارها تمثيلهم السياسي أمام الدولة مهدد بالزوال إىل غت  رجعة ، وستحرم واإلقتصادية وهيمن

ي قامت
ة التى ة زمنية  من اإلستقالل اإلقتصادي والسياسي مع تحلل وانتهاء العقيدة السياسية الكبت  بصياغتها طوال فتى

ي وصلت إىل حد التمازج والتداخل مع الطبيعةطويلة
  66. لسياسية لنظام الرئيس مبارك ذاتها ، والتى

ي تصدرت المشهد السياسي 
 ، حتى لو اعتمدت القوى السياسية الجديدة ، وعىل رأسها جماعة اإلخوان المسلمي   التى

ً
وثانيا

ي أيديهم من سلطة 2011من بعد 
 
اتيجة المواءمات وتسكي   وتخفيف الهواجس وإبقاء قيادات الكنيسة عىل ما ف

م ، استى

                                                             
62 Laure Guirguis, The copts, the nation, and the revolution, Center on Democracy, Development and the role of 

Law (CDDRL), 2013, p: 4. 
63 Paul Rowe, Democracy and Dissilusionment: Copts and Arab Spring, ( Leiden,  koninklijke brill nv: 2015), p: 6. 
64 Ibid., p: 7. 
65 Rodney Stark, laurance R. Iannaccone, A Suply-Side Reinternpretation of the "Secularization" of Europe, Journal 

od the Scientific Study of Religion 33 (3), 1994.  
66  Herbert Kitschelt, Political regime Change: Structure and Process-Driven Explanations?, American Political 

Science Review 86 (4), 1992, p: 3. 
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 سينتىهي عىل المدى البعيد ، وستتعرض كل تلك القيادات للمساءلة  67ة وإقتصادية بصورة مؤقتة ،سياسي
ً
إال أن ذلك حتما

 . 
ً
ي األصل هو تغيت  جميع هيكلية مؤسسات الدولة والمجتمع  68والمحاسبة كجزء من نظام مبارك الحقا

 
فمعت  كلمة ثورة ف

ي 
ورة تكوين تحالفات طبقية ونخبوية جديدة ، والذي وفرت  بصورة مغايرة ومختلفة عن ما سبقها ، والذي يعت  بالرص 

 له . 2011ثورة 
ً
ي للكنيسة بقياداتها السياسية  69م بيئة مناسبة تماما اتيحر الدينية  -وبالتاىلي ليس هناك خيار سياسي واستى

ات  ي لم تطل بسبب الص .سوى مقاومة كل تلك التغت 
ة ، والتى مت الصمت والسكون فتى عود السياسي لجماعة حتى ولو التى 

 ، فإن الخيار الحتمي هو اإلشتباك مع كل مكونا
ً
 أيضا

ً
ت التحول اإلخوان المسلمي   ونشوء حركات إسالمية صاعدة سياسيا

 
ً
 . السياسي الجديدة الحقا

 : صعود اإلسالميي   .. الكني
 
 لوجهثالثا

 
 : سة واإلخوان المسلمون وجها

ي فرت التحوالت السياسو 
 
ة وجماعة 2011ية ف م بيئة مناسبة لجميع الفواعل السياسية ، خاصة الحركة اإلسالمية الكبت 

ي الحياة 
 
ة ف ي مقدمتها . فألول مرة يتوفر سياق سياسي يفتح المجال إلندماج تلك الحركة الكبت 

 
اإلخوان المسلمي   ف

 ، ثم ال
ً
 السياسية ، وهو ما تحقق بتعديل قواني   إنشاء األحزاب أوال

ً
ي إنشاء األحزاب ذات المرجعية الدينية ثانيا

 
وع ف شر

ي 
 
ات جوهرية ف ي تغت 

ح المجال لإلندماج السياسي لعناض الحركة اإلسالمية يعت 
ْ
ت
َ
عىل مستوى التطبيق . وبالتاىلي فإن ف

 عىل وزن هذه ال
ً
ي ستطال شبكات النخب الحاكمة عىل كل مستوياتها ، اعتمادا

فواعل طبيعة النظام السياسي ، والتى

ي تم
  70. ثل جماعة اإلخوان المسلمي   أهمها السياسية الجديدة والتى

ي 
 
ي هذا السياق السياسي الجديد ، أن التحوالت السياسية استطاعت احتواء ودمج األقباط كجزء ومكون رئيسي ف

 
األهم ف

ي التحو 
 
 ، وهذا ما رفع سقف طموحات وآمال عموم األقباط ف

ً
ل الديموقراطي الذي المشهد السياسي كما ذكرت سابقا

يعتمد عىل التعددية السياسية . ولكن يظل هناك إشكالية رئيسية ترتبط بالوزن السياسي والمجتمعي لجماعة اإلخوان 

ي عملت الكنيسة عىل تحويلها لجزء هام 
المسلمي   صاحبة الخصومة التاريخية والدينية والسياسية مع الكنيسة ، والتى

 
ً
عة الهوياتية  من خالل التقاطع مع توجهات نظام مبارك السابق ، أو من خالل ترسيخ امن تفاعالتها السياسية سواءا لت  

 . الدينية لألقباط

ي الحياة السياسية واإلجتماعية ، ولذا 
 
، فإن أول ما أفرزته بداية التحول الديموقراطي استحضار موقع األقباط ودورهم ف

ي تحيط
ي كل التحوالت التالية .  وإبراز وتجلية عدم اليقي   والضبابية التى

 
ة ف فجماعة اإلخوان  71مستقبلهم بصورة مباشر

ي الخيال السياسي لعموم األقباط وللكنيسة األرثوذكسية المرصية ، تنادي بإقامة دولة دينية إسالمية ، والذي 
 
المسلمي   ف

ي صياغة وتشكيل جميع مناحي الحياة السياسي
 
 72ة واإلجتماعية واإلقتصادية . يلعب الدين اإلسالمي فيها الدور الرئيسي ف

ي 
 
ي الحياة السياسية ف

 
ي ترصي    ح المرشد األسبق لجماعة اإلخوان المسلمي   ، مصطق  مشهور ، حول موقع األقباط ف

ويأبى

غي  مسموح لألقباط للدخول للجيش . غي  مسموح لهم ببناء الكنائس أو إعادة ذات السياق ، والذي قال فيه : " 

                                                             
67 Jon C. Pevehouse, Democracy from Outside-In? International Organization and Democratization, International 

Organization 56 (3), 2002, p: 12. 
68 Magdy Guirguis, The Copts and the Egyptian Revolution: Various attitudes and dreams, Social Researh 79, (2), 

2012), p: 19. 
69  Herbert Kitschelt, Political regime Change: Structure and Process-Driven Explanations?, American Political 

Science Review 86 (4), 1992, p: 3. 
، خليل،   70 ي

ي السياقات والتفاعالت والتحوالت السلفية السياسية العناب 
ي مرص: دراسة ف 

:  ، ف  ي  .  2(، ص: 2014)مبادرة اإلصالح العربر
71 Yousra A Mahmoud, et al, Chatacterizing the Copts in Egypt: Demograhic, Socio Economic, and Health indicator, 

( Qatar Foundation Academic Journal, Doha: 2013), p: 2. 
 . 57، ترجمة نجيب وهبة، ص:  أقلية معزولة ، القصة الحديثة ألقباط مرصويكن، إدوارد،  72
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ي حافة الطريق ، وغي  مسموح لهم برن أجراس كنائسهم ترميمها . يجب أن يدفع
 
وعززت عودة  73. " األقباط للسي  ف

ي ميدان التحرير هذه المخاوف والتوجسات . 
 
ورة تهديد موقع األقباط  74الشيخ القرضاوي وخطبته ف ي بالرص 

وهو ما يعت 

ي الذي تشبعوا به ، سوا 
 
 من موقف قيادات الكنيسة من والكنيسة ، وتعرضهم للتهميش من خالل الموروث الثقاف

ً
ءا

 اإلخوان طوال عقود متوالية ، أو من خالل الخطاب السياسي للجماعة وقياداتها المتعلق بموقع األقباط . 

ي 
ي المجتمع المرصي من خالل الموروث السياسي والديت 

 
ي الدولة المرصية وف

 
ولذلك تصاعدت إشكالية موقع األقباط ف

ي 
 
ي والسياسي وتطبيق الذي تنطلق الجماعة منه ف

ة تمس األقباط ، منها التميت   الديت  األصل ، وقفزت للواجهة أسئلة كثت 

 ليس 
ً
 طائفيا

ً
 وخطابا

ً
 . وهو ما أنتج موقفا

ً
 ومجتمعيا

ً
ي تم تضخيمها إعالميا

الجزية عليهم ، .. إىل آخر تلك اإلشكاليات التى

ي شار 
ي إطار المكايدة السياسية لإلخوان فقط لقيادات الكنيسة ، بل الرموز القبطية العامة التى

 
ي المظاهرات ف

 
كت ف

 ، والتيار اإلسالمي . 
وبالتاىلي فإن موقف الكنيسة ، ويتبعها موقف عموم األقباط ، هو أن جماعة اإلخوان  75المسلمي  

ي 
 
ي حق المجتمع المسيحي ف

 
 باإلرهاب السياسي ف

ً
ي مغلفا

مرص منذ المسلمي   جماعة إرهابية حقيقة تمارس اإلرهاب الديت 

ي  -أي الجماعة  -إنشائها 
 
  76. م1929ف

ي منذ بداية 
ي السياق المجتمعي والديت 

 
 لإلخوان المسلمي   ف

ً
ي للواجهة منافسا

ي تعزيز ذلك صعود التيار السلق 
 
وساهم ف

ة اإلشتباك بي   عموم األقباط وهذه القوى الصاعدة 2011األلفية ، وصعودهم السياسي بعد أحداث  م . وبدأت وتت 

ي مارس الج
 
ي التسارع منذ اإلستفتاء عىل تعديل مواد الدستور ف

 
ي الوقت الذي لقبته القوى اإلسالمية  77م . 2011ديدة ف

فق 

ي عقدي تحت شعار " 
ي المقابل عملت الكنيسة من  غزوة الصناديقالصاعدة وحشدت لها من منطلق ديت 

 
" ، فإنه ف

بصورة مضادة للتصويت كرد فعل عىل التيار اإلسالمي العريض الدينية عىل الحشد  -خالل رجاالتها ورموزها السياسية 

 .78  . 
ً
عة الدينية الطائفية بي   المتنافسي   السياسيي   ، والذي استثمرته الكنيسة لصالحها الحقا  

ونتج عن ذلك تعميق الت 

 ، وبالتاىلي نتج م
ي عميق وتزامن ذلك مع تصاعدة زخم اإلعتداء عىل الكنائس وممتلكات األقباط المسيحيي  

شهد طائق 

ي المشهد السياسي واإلجتماعي عىل حد سواء . 
 
 للغاية ف

بالمخالفة لكل ما سبق ، فإن هيكلية الكنيسة ذاتها قد تعرضت لهزات جراء التحوالت السياسية عىل خلفية تأييدها 

 من خالل خروج بعض قيادات ا
ً
 عىل البيئة الجديدة ، وأيضا

ً
لكنيسة عىل هذا السياق للرئيس مبارك ، والذي تصاعد بناءا

العام للكنيسة بالطبع . وهو ما حاولت جماعة اإلخوان المسلمي   اسثتماره لتهدئة كل مخاوف رجاالت الكنيسة وعموم 

ة متعددة ، منها عىل سبيل المثال إطالق الجماعة لحمالت تأييد  األقباط من صعودها السياسي . واألمثلة لذلك كثت 

ي مواجهة
 
 ترصيحات األسقف ميخائيل مرقص الذي أعلن فيها تأييده  79اإلعتداءات عليها .  وحماية الكنائس ف

ً
ومنها أيضا

 " 
ً
وتزامن كل ذلك مع محاولة قيادات الكنيسة  80" . ستظل مرص موحدة مهما حدث لجماعة اإلخوان المسلمي   ، قائال

                                                             
73Adel Guindy, The Islamization Of Egypt, Middle East Review of International Affairs 10 (3), 2006, p: 5. 
74 Jason Brownlee, Violence against copts, ( Carnegie Endowment For International Peace, Washington: 2013), 

p: 13. 
75 Yassamine Mather, The Arab Spring and its unexpected consequences, Journal of Scoialist Theory 42 (1), 2014, 

pp: 9-10. 
 . 58، ترجمة نجيب وهبة، ص:  أقلية معزولة ، القصة الحديثة ألقباط مرصويكن، إدوارد، 76

77 Paul Rowe, Democracy and Dissilusionment: Copts and Arab Spring, ( Leiden,  koninklijke brill nv: 2015), p: 5. 
 .  8ص:  (،2014)مركز الجزيرة للدراسات:  ، إرباك سياسي : أقباط مرص بير  مظلة المواطنة ومظلة الكنيسةعوض، شحاته،   78
: 24/12/2014انظر الرابط التالي ، تاري    خ زيارة الرابط   79

http://www.ikhwanonline.com/Article.aspx?ArtID=80403&SecID=211 . 
:  24/12/2014انظر الرابط التالي ، تاري    خ زيارة الرابط   80

http://www.ikhwanonline.com/Article.aspx?ArtID=80475&SecID=211 . 

http://www.ikhwanonline.com/Article.aspx?ArtID=80403&SecID=211
http://www.ikhwanonline.com/Article.aspx?ArtID=80475&SecID=211
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ي رحبت فيها بأي مبادرة من ج
الم والتعايش انب الجماعة إلثراء السفتح مجال التقارب والتفاهم مع الجماعة ، والتى

ك بعد الثورة   81. المشتى

 استشعار الكنيسة أن جماعة اإلخوان المسلمي   
ً
ه من خالل عاملي   رئيسيي   ؛ أوال وسلوك الكنيسة هذا يمكن تفست 

وج األقباط قادمة ال محالة ، وأن محاوالت الموائمة والتفاهم وتسكي   الهواجس القبطية أمر هام لمحاولة احتواء خر 

عن سلطة الكنيسة السياسية . وقد تزامن ذلك مع تقديم شديات سياسية وتاريخية من قبل الجماعة متعلقة بمفهوم 

اإلسالم الحضاري الذي يدعو للعدالة والمساوة بي   جميع المواطني   عىل أساس أن جميع المواطني   هو مواطنون للدولة 

م 2011د مثل رفيق حبيب نائب حزب الحرية والعدالة الذي أسسته الجماعة بعد بغض النظر عن إنتماءاتهم الدينية ، وق

  82. لداعي الرسمي لهذا الخطاب الجديد ا

ي 
 
ي اتخذتها الكنيسة للخلف الستشعارها أن نظام مبارك قد انسحب من المشهد السياسي ف

 ، أن تلك الخطوة التى
ً
وثانيا

 
ً
 ظل انهيار جهاز أمن الدولة الذي كان مسيطرا

ً
 ومضطربا

ً
ددا عىل دقائق أمور وتفاصيل المشهد السياسي قبل الثورة أبى متى

ي راح ضحيتها الكثت  من المواطني   األقباط خاصة ، فإن جهاز 
و والتى . كيف ؟ ألنه عىل سبيل المثال بعد أحداث ماسبت 

ط عودة الجهاز للعمل مرة أخرى ع ىل خلفية وقف أنشطته بعد أمن الدولة قد طلب من قيادات الكنيسة وقتها وضع شر

ة عىل رأس طلبات الكنيسة من الحكومة المرصية آنذاك .  وهذا يثبت انفصال قيادات الكنيسة عن توجهات  83الثورة مباشر

 عموم األقباط ، وأن هذه القيادات هي جزء أصيل من نظام الرئيس مبارك السابق . 

ي إطار 
 
ي هذا السياق اإلشارة إىل دينامية هامة ف

 
التحول الديموقراطي ، وهي أن دور المنظمات الدولية خالل التحول البد ف

ي تحاول عرقلة التحول 
ي تخفيف هواجس ومخاوف فواعل سياسية نخبوية بعينها ، والتى

 
الديموقراطي يساهم ف

  متالزمتي   . أولهما خلق ضامن ذو اعتبارية سياسية للجماعة السياسية الر 
اتيجييى ئيسية الديموقراطي ، من خالل استى

ي تقود التحول الديموقراطي ، وهو ما تمثله جماعة اإلخوان المسلمي   
. وثانيهما من  -الفاعل السياسي األكتر واألبرز  -التى

خالل عمليات مجتمعية ومؤسسية تقوم هذه المنظمات من خاللها بإقناع النخب السياسية المستهدفة تخفيف حدة 

ي تمتلكها . تحفظها وتوجسها 
وهو ما لم يحدث عىل  84السياسي لعملية التحول ذاتها عن طريق تغيت  منظومة العقائد التى

 مستوى الكنيسة وقياداتها ومجتمع األقباط المسيحيي   ، بل ما حدث هو عكس ذلك . 

ي 
 
لدراسة دور م ، وهو ما يفتح الباب 2011وقد نتج عن ذلك تعميق التشظية المجتمعية بعد التحوالت العميقة ف

ي ذلك عدة عوامل أهمها عىل المستوى 
 
ي مرص . وقد ساهم ف

 
ي التحول الديموقراطي ف

 
المنظمات السياسية الدولية ف

 
ً
ي باألصل ، وأيضا ي تميت  

ي إحتواء األقباط ، وكان الخطاب السياسي المتبع خطاب ديت 
 
الداخىلي فشل التيار اإلسالمي ف

ي من قبل . وبالتاىلي فنحن أمام مشهد سياسي م ارتفاع حدة األحداث الطائفية كما ذكرت
عقد ، قائم عىل إستقطاب ديت 

 . بحت

ي  ي والتعرض لإلضطهاد وإعالء المخاوف والهواجس لعموم األقباط ، وتحول الربيع العربر
ولذا تصاعد خطاب التميت   الديت 

ي من أمل للتغيت  إىل كابوس مخيف لألقباط وللكنيسة . وال أدل عىل ذلك من عنواي
ن الصحف األجنبية والمحلية التى

ي من ضمنها عىل سبيل المثال : 
األقباط تحت التهديد ؛ األقباط جزء أساسي من تاري    خ تناولت هذا الموضوع ، والتى

                                                             
:  24/12/2014انظر الرابط التالي ، تاري    خ زيارة الرابط   81

com/Article.aspx?ArtID=81055&SecID=210http://www.ikhwanonline. . 
82, (St Andrews University, Scotland), p: 7. Christian political Participation in the Arab WorldFiona Mccallum,   
:  24/12/2014انظر الرابط التالي ، تاري    خ زيارة الرابط   83

http://www.ikhwanonline.com/Article.aspx?ArtID=84298&SecID=230 . 
84, In? International Organization and Democratization-Democracy from OutsideJon C. Pevehouse,  

International Organization 56 (3), 2002, p: 9. 

http://www.ikhwanonline.com/Article.aspx?ArtID=81055&SecID=210
http://www.ikhwanonline.com/Article.aspx?ArtID=84298&SecID=230
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ي خطر كبي  
 
ي الذي يتحول إىل شتاء مسيجي   - 85 مرص وهويتها ، إنهم ف األقباط  86- مخاوف األقباط من الربيع العرب 

األقباط تحت اإلخوان  88- األقباط تحت خط النار 87- خوان األقباط " لمواجهة اإلسالميي   يطلقون جماعة " اإل 

ي  89- المسلمون
ي بحالة مزمنة من اإلستقطاب الديت 

ي تسر
 السياسي .  -.. إىل آخر تلك العنواين التى

ي من اإلسالميي   أن األقباط يتعرضون للتميي   والتهديد الإىل الحد الذي وصل فيه أحد الباحثي   إىل القول " 
، دين 

ة لألقباط خارج ووصل فيه إىل استنتاج أنه "  90" .  والدولة ، والمجتمع بصفة عامة ستكون هناك موجة هجرة كبي 

 كما فعل اليهود المرصيي   بهجرتهم إىل إرسائيل . إال أن األقباط ليس لديهم إرسائيل ليهاجروا إليها ، 
 
مرص تماما

 وستكون وجهتهم الواليات المت
 
 وقاسيا

ً
 طويال

 
 قبطيا

 
اليا ، وسيكون شتاءا  91. " حدة األمريكية ، كندا ، اسير

ي اتخاذ 
 
ي الضغط عىل الواليات المتحدة ف

 
ي المهجر ف

 
وبالطبع ، فإن هذا اإلستقطاب استثمرته المنظمات القبطية ف

ي انتخابات 49عىل  خاصة بعد حصول حزب الحرية والعدالة 92اإلجراءات الالزمة لحماية األقباط المسيحي   . 
 
 ف
ً
% تقريبا

ي عىل ما يقارب 
لمان ، وحصول حزب النور السلق  ي اإلنتخابات 25التر

 
 بوصول الرئيس محمد مرسي للرئاسة ف

ً
% ، وانتهاءا

ي 
 
ي لألقباط األمريكيي   عىل موقعه بالمطالبة بالتدخل العاجل والفوري من 2012الرئاسية ف

م . وأعلن اإلتحاد الوطت 

 عىل  93 لحماية األقباط . المجتمع الدوىلي 
ً
ي الواليات المتحدة ضغطا

 
ومارست جماعات الضغط القبطية المسيحية ف

ي يوجد فيها أكتر منظمات قبطية وأكتر عدد 
سي والتى ي والية نيوجت 

 
أعضاء الكونجرس األمريكي لتناول هذا األمر ، خاصة ف

  94. رصيةكنيسة قبطية تابعة للكنيسة األرثوذكسية الم  14كنائس ، تقريبا 

ي اإلعالم األمريكي والذي يعرف باإلسالموفوبيا . 
 
ي التوجه العام ف

 
إىل الحد الذي أعلن  95بل شاركت تلك المنظمات ف

ي الواليات المتحدة األمريكية أن " 
 
ي ف

اإلسالم ما هو إال خليط بي   موريس صادق ، الذي يقود اإلتحاد القبطي الوطت 

"  سالم ليس دين السالم بل هو دين اإلستسالم ، أي إما اإلستسالم أو الموتالوثنية وعبادة القمر والنجوم ، اإل 

 أن المسلمي   قد يهيمنون عىل الواليات المتحدة األمريكية . 
ً
ي  96محذرا

 
م مع 2012مايو  9بل شارك موريس صادق ف

 . ويبقى د
ً
ي حدث حرق القرآن علنيا

 
ي والية فلوريدا ف

 
ري جونز ف ور الكنيسة األرثوذكسية القس األمريكي المشهور تت 

                                                             
:  15/12/2015تالي ، تاري    خ زيارة الرابط انظر الرابط ال   85
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90 Samuel Tadros , The Coptic Winter: A report on the persecution of Egypt's Christians, National Review, 2011, p: 

1. 
91 Ibid., p: 2. 
92 Yvonne Haddad and Joshua Denovan, Good Copts, Bad Copts: Competing narratives on Coptic Identity in Egypt 

and The United States, (Edinburgh University Press: 2013), p: 14. 
93 Ibid. 
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96 Ibid. 
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http://en.wataninet.com/egypt-arab-spring/egypt-post-30-june/copts-under-the-muslim-brotherhood/1725/
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ي مرص ، وعالقتها بمنظمات أقباط الم
 
هجر محل سؤال وبحث المرصية بكل شبكات عالقاتها السياسية واإلقتصادية ف

 . واستقصاء كبت  

 عىل خصومة تاريخية ودينية 
ً
ي النهاية ، وجدت الكنيسة نفسها أمام متغت  هام وجوهري لتشكيل مواقفها السياسية بناءا

 
ف

ي طورتها ونسجتها بصور وسياسي
ة من جماعة اإلخوان المسلمي   والسلفيي   والحركة اإلسالمية بصفة عامة ، وهي التى

ي ظل حالة اإلست
 
 ، ف

ً
 ، إن لم يكن مستحيال

ً
قطاب العميقة مغايرة منذ البداية ، وبالتاىلي التقاء هذان المكونان يبدو صعبا

 . عىل كافة المستويات

نا أن هناك  -جتمع األقباط المسيحيي   يرفضون أي مفهوم للديموقراطية اإلسالمية وبالتاىلي فإن الكنيسة وم هذا إذا اعتتر

ي األصل 
 
 كهذا ف

ً
ي  -مفهوما

 ، ومن ورائها التيار اإلسالمي كله ، تقديمها ، وهو ما يعت 
ي حاولت جماعة اإلخوان المسلمي  

التى

ي بجماعة اإل 
ي تأبى

ولذا فإن الكنيسة  97خوان المسلمي   عىل رأس السلطة . رفض أي مخرجات للتحول الديموقراطي التى

ي استقاللها اإلقتصادي والسياسي والهروب من 
 
ي أي تحوالت تالية للحفاظ عىل مصالحها ف

 
 بالقطع ف

ً
 مغايرا

ً
ستتخذ موقفا

ي ذات الوقت ستعمل عىل تعزيز هيمنتها عىل مجتمع األقباط لتضع
 
ي المساءلة والمحاكمة عىل المدى الطويل . وف

 
ه ف

ي كل التحوالت  سياق مغاير 
 
 . السياسية بالطبع ف

 : عالقة مضطربة مع النظام
 
 : رابعا

ي مرص وهو ما انعكس عىل أدوار جميع الفواعل 2011لقت تحوالت خ
 
م حالة غت  مسبوقة من السيولة السياسية ف

ي البداية أمام متغت  
 
جديد لم تستطع أن تعرف نفسها ودورها السياسية والمجتمعية . وبالتاىلي وجدت الكنيسة نفسها ف

 عىل إرث 
ً
ي رسم هذا الموقع والدور استنادا

 
ومكانتها السياسية بعد تلك التحوالت ، ولكن لعبت األحداث المتسارعة ف

ي التعامل مع النظم المرصية السياسية المتعاقبة منذ 
 
 م . 1952طويل للكنيسة ف

ة حكم المجلس ويمكن رسم صورة لعالقة الكنيسة بالنظام الم رصي بعد التحوالت إىل مرحلتي   أساسيتي   ، أولهما فتى

ي 
 
ة ال2012العسكري منذ سقوط الرئيس مبارك وحتى انتخابات الرئاسة ف ة حكم الرئيس محمد مرسي م . والفتى ، ثانية فتى

لسياسي من خالل بعد صعودهم ا -الحرية والعدالة  -الذي خرج من رحم جماعة اإلخوان المسلمي   وحزب  ها السياسي 

ي إطار التحول الديموقراطي االنتخابات المتت
 
 . الية ف

ة حكم المجلس العسكري  لموقع الكنيسة ودورها فيما بعد ، فقد مرت الكنيسة باضطرابات متعددة   فير
ً
كانت تأسيسا

ي 
 
 . وتت2011عىل خلفية موقفها من التحوالت ف

ً
لخص أبرز األحداث م ، ثم سكونها ، ثم إقرارها بتلك التحوالت الحقا

ي أحداث ما
 
 توىلي الرئيس محمد مرسي السلطة ف

ة حكم المجلس العسكري حتى ي شكلت موقف الكنيسة من فتى
و التى ، سبت 

 . ووصول محمد مرسي للرئاسة

و ي  أحداث ماسبي 
 من مركز إدفو . فق 

ً
ي أقض جنوب مرص ، وتحديدا

 
م تم 2011سبتمتر  30بدأت من محافظة أسوان ف

ضي   عىل ترميم الكنيسة من أهل المركز أنفسهم .   حرق وتدمت  
وهو ما  98كنيسة الماريناب عىل أيدي الغاضبي   والمعتى

ي حماية 
 
وع قانون دور العبادة الموحد ، واآلخر دور الدولة ف دفع قضيتي   رئيسيتي   للواجهة من جديد ، أولهما مشر

ي زعم أهاىلي المركز بعدم 
 
أحقية بناء كنيسة من األساس ، حيث إن رخصة البناء كانت الكنائس . وقد تمثل أصل المشكلة ف

احة .  ي خرجت بها الكنيسة  99لتشييد إستى
ة الطويلة التى ج الخلفية السياسية بالدينية بالختر  

 تمتى
ً
ي هذه اللحظة تحديدا

 
ف

                                                             
97 Magdy Guirguis, The Copts and the Egyptian Revolution: Various attitudes and dreams, Social Researh 79, (2), 

2012, p: 19. 
98 Mariz Tadros, Egypt's Bloody Sunday, Middle East Research and Information Project, 2011. 
99 Ibid. 
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خيصها بعد ذلك ، وهذ  ، ثم تسع لتى
ً
ي جعلتها تقوم ببناء الكنائس أوال

ة الرئيس مبارك ، والتى ه إشكالية لم يستطع من فتى

المجلس العسكر التعامل معها وتركها دون تغيت  . إال أن دور أهاىلي المركز ورفضهم لبناء الكنيسة ، خاصة بعد رفع منارة 

ي الوقت الذي يسمح فيه القانون بمتى واحد فقط ، مثل بداية لتلك األحداث . 
 
وعىل خلفية  100الكنيسة إىل ثالثة أمتار ف

 . شتبكت الكنيسة مع المجلس العسكريها ، احرق الكنيسة وتدمت  

ف ، لجنة الحرية والعدالة التابعة لمجلس الوزراء تقديم تقرير حول  وقد أمر رئيس الوزراء حينها ، الدكتور عصام شر

الدولة كما ألزم التقرير   101األزمة ، والذي انتىه إىل أن الكنيسة مرخصة وأنها حاصلة عىل موافقة الدولة إلعادة ترميمها . 

 مع حجم األزمة ، 
ً
ي تلك األحداث . أما دور المجلس العسكري فلم يكن متناسبا

 
ها ف ببناء الكنيسة مرة أخرى بعد تدمت 

ات الصوت أو قرع أجراس   بتقليص ارتفاع المنارة وعدم رفع الصلبان عليها ، مع عدم تشغيل مكتر
ً
فقد أصدر فقط قرارا

 بعقد مجالس صلح بي   
ً
 102. المسلمي   والمسيحيي    الكنيسة ، موصيا

ي زمةلم تنته األ
 
ة ف  . فقد انطلقت دعوات للتظاهر من داخل كنيسة كبت 

ً
 وثوريا

ً
، بل كان رد الفعل من جانب الكنيسة قويا

القاهرة إىل مبت  اإلذاعة والتلفزيون ، خاصة بعد ترصيحات الشيخ إبراهيم القوضي بأن الكنيسة مخطئة ، وأن األقباط 

 الكنيسة واألقباط باإلعتذار . وعىل إثره انطلقت الدعوات للتظاهر ، حتى أن قاموا بسب ح
ً
اكم مسلم وإهانته ، مطالبا

ة أحد القساوسة قال ضاحة : "   أننا نستطيع تنظيم مسي 
 
 ما يمكننا فعله . سوف نري  هم جيدا

 
طنطاوي يعرف جيدا

و ة لم تشهد البالد مثلها تنتهي عند ماسبي  ي بصورة غت  مسبوقة ،  وهو ما  103. "كبي 
ي الطائق 

ي بتصاعد الحس الديت 
يسر

ي نفس الوقتليس فقط من جانب الكنيسة ، ولكن من جانب التيار اإلسال 
 
 ف
ً
 . مي الصاعد سياسيا

و ، إال أنها اصطدمت بقوات  ة بالفعل ، ووصلت إىل مبت  ماسبت  ي اوقد انطلقت المست 
أكتوبر  9لجيش هناك . فق 

 بالرصاص الحي أو ، قامت قوات م2011
ً
 من المتظاهرين سواءا

ً
ا  كبت 

ً
الجيش بالهجوم عىل التظاهرة ، وقتلت عددا

 وما تبعها من وصول جماعة اإلخوان للسلطة ، وانتخاب الرئيس محمد  104بالسحق بالمدرعات . 
ً
هذه الحادثة تحديدا

ي مجتمع األقب
 
اط . وقد تصاعد الدور السياسي للكنيسة مرسي ، مثلوا مجتمعي   إعادة مركزية الدور السياسي للكنيسة ف

ي 
 
ة حكم الرئيس محمد مرسي للرئاسة ف ي 2012طوال فتى

 
م . وكانت هذه السنة 2013م ، وحتى عزله من قبل الجيش ف

 ب
ً
 . ي   النظام الجديد ، وبي   الكنيسةمليئة بالتحوالت واألحداث واإلشتباكات تحديدا

ي بغت  إلح فعىل الرغم من سعي الرئيس محمد مرسي 
تواء الجميع من خالل خطاباته ، إال أن السلوك السياسي كان يسر

ي مهم ،
كما قامت وزارة   105ذلك . أما فيما يتعلق بالكنيسة ، فقد أعلن مكتب الرئاسة أن الكنيسة المرصية رمز مرصي ديت 

ي ليبيا . الخارجية بالشجب والتنديد بالهجوم الذي تعرضت له كنيسة تابعة للكنيسة األرثوذكسية الم
 
عىل أن  106رصية ف

هذا السلوك لم يخفف من هواجس الكنيسة وعموم األقباط ، بل طغت المعارك حول هوية مرص ، خاصة باإلرث 

                                                             
100 Ibid. 
101 Mariz Tadros, Egypt's Bloody Sunday, Middle East Research and Information Project, 2011. 
102 Ibid. 
103 Ibid. 

march-http://www.dailynewsegypt.com/2013/10/10/maspero-: 24/12/2014ة الرابط انظر الرابط التالي ، تاري    خ زيار   104

square/-tahrir-entering-from-prevented . 
:  24/12/2014زيارة الرابط انظر الرابط التالي ، تاري    خ   105

http://www.ikhwanonline.com/Article.aspx?ArtID=145337&SecID=470 . 
:  24/12/2014انظر الرابط التالي ، تاري    خ زيارة الرابط   106

http://www.ikhwanonline.com/Article.aspx?ArtID=142160&SecID=230 . 

http://www.dailynewsegypt.com/2013/10/10/maspero-march-prevented-from-entering-tahrir-square/
http://www.dailynewsegypt.com/2013/10/10/maspero-march-prevented-from-entering-tahrir-square/
http://www.ikhwanonline.com/Article.aspx?ArtID=145337&SecID=470
http://www.ikhwanonline.com/Article.aspx?ArtID=142160&SecID=230
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ي موضع الكنيسة ومك
 
ي الذي يمثل حجر األساس ف

ي السياسي الديت 
ي الساحة السياسية المرصيةالتاريح 

 
. وساهمت انها ف

ي تعميق الهوة و 
 
ي  الكنيسة وبي   نظام الرئيس مرسي التنافر بي   عدة عوامل رئيسية ف

 . ، أهمها كاآلبى

 للبابا شنودة ، فإن الرئيس مرسي لم يحرص  مراسم التنصيب البابوية ، األول
ً
ي خلفا

وس الثاب  ، أنه بعد انتخاب البابا تواض 

 لدى الكنيسة . 
ً
 سلبيا

ً
ا ي تصاعد الدعوات من ك 107وهو ما مثل مؤشر

 
ي الجماعة ، وأما اآلخر فقد تمثل ف

 
بار الشخصيات ف

ي عن أي دور سياسي ، وهي 
ومن رموز التيار اإلسالمي بصفة عامة ، بتقليص دور الكنيسة السياسي وفصل دورها الديت 

ي بداية البحث . 
 
ي الثيولوجية السياسية ف

 
 مسألة تناولتها بالتفصيل ف

 ، أو الوضع الملىلي من جديد ، وكانت غت  متسقة هذه الدعوات كانت بمثابة مطالبة الكنيسة بالرجوع إىل الوضع الذمي 

ي والسياسي الذي كانت تمر به مرص من خالل التحوالت السياسية العميقة منذ 
م . واألمثلة عىل 2011مع الظرف التاريح 

ة ، ولكن أبرزها دعوات د. صالح سلطان ،  واألخت  له فصول من الرصاع 109والدكتور محمد عمارة ، 108هذه الدعوات كثت 

ي تعميق 
 
مع الكنيسة ورجاالتها خالل عقد كامل ، ليس مكان طرحه هنا . ولكن تلك الدعوات أعلنت أن الكنيسة تساهم ف

ي مرص ، وأن قياداتها يكونون تحالفات مع رموز نظام مبارك من رجال األعمال ورجال 
 
ي ف

اإلستقطاب السياسي والديت 

هم ، وأنها  طة ورجال اإلعالم وغت  ي  -يسة أي الكن -الشر تستخدم أقباط المهجر كوسيلة للضغط عىل صانع القرار الغربر

األمريكي للضغط عىل حكام القاهرة الجدد . 
110 

 ونسبتها لجماعة اإلخوان 
ً
ي تم تضخيمها إعالميا

ي تعرضت لها بعض الكنائس ، والتى
وقد ساهمت األحداث الطائفية التى

ي ، حتى صدر تق
ي تعزيز التشاحن الطائق 

 
رير من منظمة العفو الدولية يطالب السلطات المرصية بحماية المسلمي   ، ف

ي ظل حكم الرئيس مرسي  111المسيحيي   . 
 
وقد شجبت المتحدثة باسم المفوضية األوروبية ، آشتون ، وضع األقباط ف

 . 
ً
ا  112كثت 

كان هناك   معركة أخرى مهمة اشتبكت فيها قيادات الكنيسة مع نظام الرئيس مرسي متعلقة بالدستور المرصي . فقد 

يعة اتفاق عىل المادة الثانية من الدستور : "  اإلسالم دين الدولة ، واللغة العربية لغتها الرسمية ، ومبادئ الشر

ي    ع هم من أهل  113" ، اإلسالمية المصدر الرئيسي للتشر  المادة الثالثة المتعلقة بوضع األقباط المسيحيي   وغت 
ً
وأيضا

ائع الاألديان األخرى : "  يعات المنظمة ألحوالهم مبادئ رسر مرصيي   من المسيحيي   واليهود المصدر الرئيسي للتشر

ي  114" .  الشخصية وشؤونهم الدينية واختيار قياداتهم الروحية
إال أن الخالف تصاعد بعد طلب حزب النور السلق 

يعة اإلسالمية ، وهو ما رفضته الكنيسة خشية العودة لوضع الذم ي خسارة إضافة مادة متعلقة بأحكام الشر
ة ، وهو ما يعت 

ي حياة األقباط المسيحيي   ، ولذا قرر ممثلوا الكنيسة اإلنسحاب . 
 
إال أن اللجنة التأسيسية  115موقعها ودورها السياسي ف

                                                             
107Leiden,  koninklijke brill nv: 2015), p: 10. , (Democracy and Dissilusionment: Copts and Arab SpringPaul Rowe,   
:  24/12/2014ري    خ زيارة الرابط انظر الرابط التالي ، تا  108

http://iumsonline.org/ar/default.asp?word=  المسيحيير&contentID=3225&menuID=15 . 
 :  24/12/2014انظر الرابط التالي ، تاري    خ زيارة الرابط   109

http://iumsonline.org/ar/default.asp?word=  المسيحيير&contentID=3254&menuID=15 
:  24/12/2014انظر الرابط التالي ، تاري    خ زيارة الرابط   110

http://iumsonline.org/ar/default.asp?word=  المسيحيير&contentID=5309&menuID=17 . 
report-http://www.amnestyusa.org/research/reports/annual-:  24/12/2014انظر الرابط التالي ، تاري    خ زيارة الرابط   111

2013-egypt . 
، تاري    خ زيارة الرابط    112 http://www.copts-:  24/12/2014انظر الرابط التالي

English/Details.php?I=890&A=10356united.com/ . 
 . م 2012دستور مرص   113
  .  م2012دستور مرص  114
 . 10، ص: (2014)مركز الجزيرة للدراسات:  ، إرباك سياسي : أقباط مرص بير  مظلة المواطنة ومظلة الكنيسةعوض، شحاته،   115

http://iumsonline.org/ar/default.asp?word=المسيحيين&contentID=3225&menuID=15
http://iumsonline.org/ar/default.asp?word=المسيحيين&contentID=3225&menuID=15
http://iumsonline.org/ar/default.asp?word=المسيحيين&contentID=3254&menuID=15
http://iumsonline.org/ar/default.asp?word=المسيحيين&contentID=3254&menuID=15
http://iumsonline.org/ar/default.asp?word=المسيحيين&contentID=5309&menuID=17
http://iumsonline.org/ar/default.asp?word=المسيحيين&contentID=5309&menuID=17
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الغريب  116% . 64الثانية للدستور أتمت عملها وانتهت من كتابة الدستور وتم طرحه لإلستفتاء والموافقة عليه بنسبة 

ي األمر أنه من ضمن
 
 العودة للوضع الملىلي ، وكأنها لم تتعامل به منذ بداية الرئيس  ف

اض الكنيسة هو أنها تخسر أسباب اعتى

ي إنهاء دورها السياسي . 
 
ي كله ، ولكن المشلكة تكمن ف

 مبارك ، بل وطوال القرن الماض 

ي غاية التوتر ، أن العالقة بي   الكنيسة األرثوذكسية المرصية وبي   الرئيس مرسي وجماعة اإل خالصة األمر 
 
خوان كانت ف

ي هي جزء منه ، وهو 
ي نهاية األمر إىل العودة لإلنضمام للمعسكر األصىلي التى

 
والشد والجذب . وهو ما دفع الكنيسة ف

 117. "الباحثي   " مباركية بدون مباركمعسكر نظام مبارك ، ولكن بدون وجود الرئيس مبارك نفسه ، وقد أطلق عليه بعض 

ائح وهو السياق األساسي  ي ، ومن ثم إعادة سيطرتها عىل الشر
ن الكنيسة من ممارسة دورها السياسي والديت 

َّ
 الذي مك

ي نهاية األمر 
 
ي خرجت من همينتها ، لنصل ف

ي القبطية التى
 
 .م2013إىل التحوالت السياسية ف

 : إعادة التموضع .. تحوالت 
 
 يونيو وما بعدها :  30خامسا

ي  م2013ثلت تحوالت يونيو م
 
 ال يقل فاعلية وأهمية عن التحوالت ف

ً
 وحيويا

ً
 هاما

ً
ا م . السؤال الذي يطرح 2011متغيت 

ي اإلستمرار ؟ ولماذا تم اإلنقالب عىل التحول الديموقراطي ؟ البد أن هناك عوامل 
 
نفسه لماذا فشلت الديموقراطية ف

ي قادت ال
ة نتجت عن سلوك جميع الفواعل السياسية التى مشهد السياسي لهذا األفق والفضاء السياسي عدة وأسباب كثت 

 المسدود . 

ي اإلستمرار  -ولكن اإلجابة عىل السؤال األول 
 
ي أن الديموقراطية تنجح  -لماذا فشلت الديموقراطية ف

 
ي ببساطة ف

تأبى

ذووا وتستمر فقط إذا أصبحت قواعد اللعبة الديموقراطية هي الخيار األوحد من جميع الالعبي   السياسيي   ، خاصة 

 ال ينجرفون إىل رمي قواعد اللعبة الديموقراطية عرض الحائط للقضاء عىل 
الوزن السياسي الكبت  . هؤالء الالعبي  

الديموقراطية ، ويتمسكون باعتبار الديموقراطية هي االطار الوحيد لتحقيق أي تغيت  سياسي من خالل معايت  

  118الديموقراطية وآلياتها . 

ي أما اإلجابة عىل السؤا
والذي أبى بالجيش إىل واجهة المشهد  -لماذا تم اإلنقالب عىل التحول الديموقراطي  -ل الثاب 

ي 
 
ة ، إال أن جوهرها الرئيسي هو استمرار الوالء للجيش والرغبة ف السياسي مرة أخرى ، يمكن طرحها من خالل عوامل كثت 

ي أن مص
ي المشهد السياسي . وهو ما يعت 

 
ي ذلك متقاطعة أن يمارس الدور الرئيس ف

 
كت ف ي اشتى

الح الفواعل السياسية التى

ي التحول السياسي لنظام سلطوي جديد 
 
 واستطاعت إنتاج صورة جديدة للنظام من خالل التدخل المباشر للجيش ف

ً
حتما

 .119  

ي مع تحر 
كات وبما أن الكنيسة تقاطعت مصالحها مع مصالح نظام مبارك وتحولت لجزء منه ، فإن مصالحها بالطبع ستلتقى

 الستقالل الكنيسة 
ً
ي الحياة السياسية بصورة عنيفة . ولذلك فإنه إذا مثل التحول الديموقراطي تهديدا

 
الجيش للتدخل ف

 فإن الكنيسة ستتحول إىل كيان ذو قيادة سلطوية . 
ً
 وسياسيا

ً
يونيو فرصة جديدة  30وقد مثلت تحوالت  120إقتصاديا

                                                             
116International Peace, Washington: 2013),  , ( Carnegie Endowment ForViolence against coptsJason Brownlee,  

p: 18. 
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Relations, 1996, pp: 31-32. 
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ي المشهد السياسي 
 
تلك التحوالت ، وهو ما تم واحتكار تمثيل األقباط منذ اللحظة األوىل لللكنيسة إلعادة تموضعها ف

 . بالفعل

ي السياسة ، وأن دورها 
 
ي بداية توليه للبابوية أن الكنيسة ال يجب أن تتدخل ف

 
وس ف فعىل الرغم من إعالن البابا تواض 

 لسلفه البابا شنودة ،
ً
ي فقط ، خلفا

ي الروحاب 
وس إلعالن  121يجب أن يقترص عىل الدور الديت  إال أن حضور البابا تواض 

 لخطابه السابق . 
ً
ل نسفا

َّ
ي هذه اللحظة الهامة مث

 
موقف  122القوات المسلحة عزل الرئيس محمد مرسي ، ومشاركته ف

ي وقوفها ومقاومتها للتحول 
 
ي نظام الرئيس مبارك ، وف

 
 مع موقعها ووضعها السياسي ف

ً
 تماما

ٌ
ي متسق

الكنيسة هذا يأبى

ي . كيف ؟  -تى وإن أبى بخصيمها السياسي الديموقراطي ح
 الديت 

ي عزل الرئيس محمد مرسي وجماعة اإلخوان 
 
ي المساهمة ف

 
اإلجابة ببساطة أن هذا الموقف الذي اتخذته الكنيسة ف

ي 
 
 لموقفها من الثورة ضد الرئيس مبارك ف

ً
 تماما

ً
 ومعاكسا

ً
ي مغايرا

م . وال يمكن 2011المسلمي   من المشهد السياسي يأبى

ي و 
 
م إال كونها 2013صف سلوك الكنيسة هذا بأنها ترفض مبدأ الثورة من األساس ، وإال فليس هناك تفست  لموقفها ف

ي 2013جزء من سياق نظام الرئيس مبارك والذي أعيد تشكيله وتركيبه مرة أخرى بعد 
 
م وحتى اآلن ، مهما كان اإلجتهاد ف

ي ذلك . فالنتيجة واحدة ، إعادة إنتاج نظام م
بارك من جديد بصورة سلطوية عنيفة . وبالتاىلي أي خطاب لقيادات نق 

ي المشهد السياسي من 
 
ي عىل خلفية تلك التحوالت يتفق ويتقاطع مع رؤية نظام الرئيس مبارك الذي يتحكم ف

الكنيسة يأبى

 . يسة بعد تلك التحوالت تحصيل حاصلجديد ، وأي مكاسب سياسية تحققها الكن

حيي   وتجاهلهم من قبل جماعة اإلخوان المسلمي   بعد صول الرئيس محمد مرسي للرئاسة لقد تم تهميش المسي" 

 لوجودنا من خالل 
 
 حقيقيا

 
. نحن نسع للسالم المجتمعي عىل الرغم من أن جماعة اإلخوان المسلمي   تمثل تهديدا

ي . ربما تمتلك جماعة اإلخوان المسلمي   نيات طيبة تجاه المسيحيي   
 
، إال أن هذه النوايا يجب أن  سلوكها اإلقصاب

جم عىل أرض الواقع وس قبل تحوالت يونيو  تير  من حديث طويل للبابا تواض 
ً
هذا الخطاب  123.  2013" ، هذا كان جزءا

ي إعادة 
تي   أساسيتي   ، أولهما مقاومة ومعارضة حكم جماعة اإلخوان المسلمي   ، والرئيس محمد مرسي ، والثاب  يؤصل ركت  

وط عىل مشاركة احتكار التمثيل  السياسي من جديد لألقباط . وبالتاىلي فإن عدم معارضة المجمع المقدس وعدم وضع شر

ي مظاهرات 
 
وس أثناء تلك المظاهرات أن "  124م ،2013األقباط المسيحيي   ف المتظاهرين يجب أن وإعالن البابا تواض 

ي سياق احتكار هذا التمثيل ال يستعيدوا الثورة المشوقة
 
ي اتجاه التحوالت "، يأتيان ف

 
سياسي وتحريك مجتمع األقباط ف

ي المظاهرات "  125وتأييد ومباركة ذلك ،
 
 126" . البابا يبارك الثورة ويشجع أبناؤه عىل المشاركة ف

وأتت ترصيحات القيادات الكنسية ، وحتى عموم األقباط ، مؤكدة تأييد الكنيسة لتلك التحوالت . ومن ذلك ترصيحات 

ي المستقبل . وحده اإلنجيل الذي سالقس فلوباتت  : " 
 
ي مرص ف

 
ي رسم أي تغيي  سيجري ف

 
 ف
 
 وبارزا

 
 هاما

 
نلعب دورا

المسيحيي   سعداء بالتخلص من حكم مرسي ، عىل الرغم من "  127" .  أسقط مرسي وجماعة اإلخوان المسلمي   
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هم مرة أخرى تماما اآلن "  128" .  كنظام مرسي   استمرار الهواهجس والمخاوف من النظام القادم من أن يقوم بتميي  

ي أمان
 
ي جانبنا ، نشعر بأننا ف

 
 129" طالبة مسيحية .  نحن نشعر أن مرص قد عادت لنا مرة أخرى ، الجيش ف

وتعكس هذه الترصيحات تأييد الكنيسة بصورة رسمية عىل مستوى قياداتها الكنسية ، أوعىل المستوى األدب  بتأييد عموم 

ي عىل حد سواء ، لكل تلك التحوالت الجديدة . وقد ذلك األقباط ، الذين تهيمن الكنيسة 
عىل تمثيلهم السياسي والديت 

ي المؤامرة 
 
إىل إذكاء الحالة الطائفية وإعادة الحيوية لها ، فقد اتهمت جماعة اإلخوان المسلمي   الكنيسة بأنها شاركت ف

ي 
ي الوقت الذي زاد فيه عمق اإلحساس الطائق 

 
ي ذات الوقت ، لم تكن  عليها لتخلع الرئيس مرسي ، ف

 
لدى األقباط . وف

 تلك اللحظة سوى بداية لمرحلة أكت  طائفية ودموية . 

ي 
ي فض اعتصام رابعة ، وهو اإلعتصام 2013أغسطس  14فق 

 
طة ف اك مع قوات الشر م بدأت القوات المسلحة باإلشتى

ي تلك األحداث حسب إحصاءات ا
 
لدولة الرسمية ما يقارب األلفي   الذي استمر قرابة شهرين متواصلي   . وقد قتل ف

متظاهر ، إن صحت تلك اإلحصاءات . كما وزادت حدة التوترات الطائفية بي   مكونا المجتمع الرئيسيي   ، المسلمي   

والمسيحيي   . وعىل خلفية فض رابعة انطلقت حملة ممنهجة للهجوم عىل الكنائس واألديرة وتدمت  ممتلكات األقباط 

ي السياسي وهو مشهد غت  مسبوق 
ي السابق ، ما يعتر عن حالة اإلحتقان الطائق 

 
ي أي أحداث طائفية شهدتها مرص ف

 
 -ف

ي تلك التحوالت السياسية . 
 
ي المزمن والمستمر ، والذي قامت الكنيسة بتكريسه من خالل المشاركة ف

  130الديت 

 عىل كل ما سبق ذكره واستنتاجه ، فإن يمكن القول أن هذه الحملة الممن
ً
هجة عىل الكنائس أتت بالتنسيق بي   وبناءا

 
ً
 ، وباب اإلتهام مفتوحا

ً
ي حماية الكنائس . ويبقى الفاعل مجهوال

 
ي تكاسلت وتراخت ف

قيادات الكنيسة وبي   أجهزة األمن التى

هم . لماذا أصل لهذه النتيجة ؟ ألن األجهزة ا ألمنية للجهاديي   وجماعة اإلخوان المسلمي   أو أبناء الحركة اإلسالمية أو غت 

ي 
 
ي وتعتر 2011م ، وحادثة كنيسة القديسي   قبل تحوالت 2013بأنواعها المختلفة هي من قادت مشهد التحوالت ف

م تسر

 عن ذلك بال ريب . 

ر   كما ذكرت للتو . هل هم جماعة اإلخوان المسلمي   الخصم السياسي والمترص 
ً
أما من الفاعل فيبقى باب اإلتهام مفتوحا

ي عودة الجيش وتصدر الكنيسة ورموزها األكتر من تلك التحوال 
 
ي رأت ف

ت ؟ ربما . هل هم الجماعات الجهادية التى

 . هل هو نظام مبارك الذي يعيد 
ً
 لوجودها ؟ ربما أيضا

ً
ي تلك اللحظة مع فض إعتصام رابعة تهديدا

 
للتحوالت السياسية ف

ي نهاية األمر ليس هناك دليل م
 
ي تلك اللحظة الهامة ؟ . ف

 
ي تشكيل نفسه ف

تفق عليه عن هوية الفاعل . لكن هذا ال ينق 

  131وجود تنسيق حول هذا الهجوم الممنهج عىل الكنائس وممتلكات األقباط . 

وقد أنتجت هذه الهجمات المتتابعة نتائج متعددة عىل مستوى الكنيسة واألقباط ، أهمها وعىل رأسها القضاء عىل أي 

يحة أو فصيل من األقباط سع لفصل الدور ال ي والخروج واإلفتئات عىل دورها شر
سياسي للكنيسة عن دورها الديت 

 ، زيادة 
ً
ا السياسي . وثانيها احتكار تمثيل الكنيسة السياسي لمجتمع األقباط بصورة تفوق حتى عرص الرئيس مبارك . وأخت 

ألن الشعور باألقلية ترابط عموم األقباط والتحامهم مع قيادات الكنيسة من جديد بصورة أقوى من ذي قبل . لماذا ؟ 

ي مرص يدفع لهذا التالحم والتداخل بصورة حتمية . 
 
ي تهدد بقاء الكنيسة واألقباط ف

 مع وجود كل هذه التهديدات التى
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رت من  ي ترص 
أما عىل مستوى المشهد الكىلي لتلك التحوالت ، فإن جماعة اإلخوان المسلمون ، واألحزاب اإلسالمية التى

ي تلك التحوالت ، ينظرون للكن
 
ي استئصالهم السياسي ، وشاركت ف

 
ي قامت بالمساهمة ف

يسة نظرة ريبة وشك . فىهي التى

 حصولها ع
ً
ا . ىل مكاسب سياسية من تلك التحوالت قمعهم بالصمت عىل فض اإلعتصام وما تاله من أحداث دموية ، وأخت 

ي لجنة تعديل دستور 
 
ي تؤمنها  م ، وقد استطاعت2013م بعد تحوالت 2012فقد شاركت الكنيسة ف

تعديله بالصورة التى

ي ، أو بإضافة مواد تع
ي قد تمس دورها السياسي والديت 

 بحذف المواد التى
ً
 ، سواءا

ً
 تماما

ً
ي أيضا

  132. زز موقفها السياسي والديت 

ي التصويت بنعم للتعديالت الدستورية ، ثم التصويت لصالح الرئيس عبد الفتاح 
 
ي حشد األقباط ف

 
وقد ساهمت الكنيسة ف

وس : "السيسي  . ولتقوم الكنيسة 133"قول نعم يجلب النعم   أثناء خوضه إلنتخابات الرئاسة . ولنصل لقول البابا تواض 

 بوضع قواعد للممارسة السياسية لتحدد موقع جماعة اإلخوان المسلمي   ، والفواعل السياسية ذات المرجعية 
ً
أيضا

وس "  ي الحياة العامة ، عندما تتوقف عن جماعة اإلخوان الاإلسالمية ، كما قال البابا تواض 
 
 ف
 
مسلمي   ستكون لها مكانا

ر الذي سببته للمرصيي    ولتعلن قيادات الكنيسة بعد كل تلك  134" .  العنف ومهاجمة المجتمع ، وتعتذر عن الرص 

وس أي  . فقد قال البابا تواض 
ً
 قاسيا

ً
 عربيا

ً
 بل شتاءا

ً
ي لم يكن ربيعا  : التحوالت الجوهرية أن الربيع العربر

ً
 ل "ضا

 
 م يكن ربيعا

 
 
ة أو حنر خريفا ي مدبر حملته أيد خبيثة إىل منطقتنا العربية لتفتيت دولها إىل مجرد دويالت صغي  ، وإنما هو شتاء عرب 

ي  135. " ال حول لها وال قوة 
 
ورة مع رؤية نظام مبارك للتحوالت السياسية ف م ، ويثبت أن 2011وهذا يتقاطع بالرص 

لمان  . النظام الكنيسة هي جزء من ذلك   مرشحي   للتر
ً
ا م عىل خلفية اختيار األجهزة السيادية 2015ولتقدم الكنيسة أخت 

ي انتخابات برلمان 
 
ي تمت ف

 كفاعل سياسي  م . 2010، مشابهة لتلك التى
ً
 ودينيا

ً
 واجتماعيا

ً
ولتعيد موضعة نفسها سياسيا

ي الحياة السياسية المرصية
 
ي  رئيسي ف

ي ببساطة إعادة يحتكر التمثيل السياسي والديت 
 لألقباط المسيحيي   . وهو ما يعت 

هما من مكونات  إنتاج الوضع الملىلي مرة أخرى ، ذلك الذي خالفت فيه جماعة اإلخوان المسلمي   ، والسلفيي   ، وغت 

 الحركة اإلسالمية ، ليس إال من قبيل المكايدة السياسية . 

 إستخالصات ونتائج

ي إطار ما عرف بالربيع عمدت هذه الدراس
 
ي التحوالت السياسية ف

 
ة إىل تناول الكنيسة األرثوذكسية المرصية ودورها ف

ي يناير 
 
ي ف ي يونيو 2011العربر

 
م . وقد حاولت 2013م ، وما تالها من تحوالت سياسية كان أبرزها التحوالت السياسية ف

ات السياسية منذ ذلك التاري    خ وحتى الدراسة استجالء ديناميات التحوالت السياسية داخل الكنيسة بن  عىل كل المتغت 
ً
اءا

 عىل ذلك الوصول لإلستنتاجات اآلتية : 
ً
 اآلن ، ويمكن بناءا

 
ً
ي البيئة السياسية المرصية . كما أن قيادات أوال

 
ي ف

: تحولت الكنيسة األرثوذكسية المرصية إىل كيان وفاعل سياسي حقيقى

ي تفاعالتها مع الفواعل السياسية المرصية برمتها ، الكنيسة تستخدم األقباط المسيحيي   كأح
 
جار عىل رقع الشطرنج ف

 وعىل رأسهم النظام المرصي والدولة المرصية . 

                                                             
 . http://www.ikhwanonline.com/Article.aspx?ArtID=174507&SecID=230انظر الرابط التالي ، تاري    خ زيارة الرابط  :   132
ي --مرص/http://www.alhayat.com/Articles/2153541: 13/12/2015انظر الروابط التالية ، تاري    خ زيارة الروابط  133

-والكنيسة-المفتى

اع-يحشدان يعيات-وإجراء-----لالقيى وس-البابا ,/http://www.alhayat.com/Articles/2163222المختلط-بالنظام-التشر -الكنيسة--تواض 

  ,http://www.alarab.co.uk/m/?id=14888للرئاسة-معينا-مرشحا-تدعم-لن
 . http://www.almasryalyoum.com/news/details/609369: 13/12/2015انظر الرابط التالي ، تاري    خ زيارة الرابط   134
//:egypt-arabic.cnn.com/middleeast/2014/03/23/tawadroushttp-: 13/12/2015، تاري    خ زيارة الرابط انظر الرابط التالي   135

sisi-mursi . 

http://www.ikhwanonline.com/Article.aspx?ArtID=174507&SecID=230
http://www.alhayat.com/Articles/2153541/مصر--المفتي-والكنيسة-يحشدان-للاقتراع-----وإجراء-التشريعيات-بالنظام-المختلط
http://www.alhayat.com/Articles/2153541/مصر--المفتي-والكنيسة-يحشدان-للاقتراع-----وإجراء-التشريعيات-بالنظام-المختلط
http://www.alhayat.com/Articles/2163222/البابا-تواضروس--الكنيسة-لن-تدعم-مرشحا-معينا-للرئاسة
http://www.alhayat.com/Articles/2163222/البابا-تواضروس--الكنيسة-لن-تدعم-مرشحا-معينا-للرئاسة
http://www.alhayat.com/Articles/2163222/البابا-تواضروس--الكنيسة-لن-تدعم-مرشحا-معينا-للرئاسة
http://www.alarab.co.uk/m/?id=14888
http://www.almasryalyoum.com/news/details/609369
http://arabic.cnn.com/middleeast/2014/03/23/tawadrous-egypt-mursi-sisi
http://arabic.cnn.com/middleeast/2014/03/23/tawadrous-egypt-mursi-sisi
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ي جميع تفاعالتها السياسية من عقيدة سياسية ناتجة من إرث كبت  من  ثانيا

 
: تنطلق الكنيسة األرثوذكسية المرصية ف

 من تفاعلها مع األنظمة المرصية المتعاقبة والبيئة التحوالت السياسية والبنيوية عىل مستو 
ً
اركية الكنيسة ، وأيضا ى هت 

 . 
ً
 وبارزا

ً
 محوريا

ً
 السياسية المرصية الذي تلعب الحركة اإلسالمية فيه دورا

 
 
 لنظام الرئيس مبار  ثالثا

ً
، ك: الكنيسة األرثوذكسية المرصية هي جزء من النظام المرصي القائم ، والذي يعتتر امتدادا

ي مظلم ال ينتىهي . 
ي نفق طائق 

 
 وسلوك قيادات الكنيسة يعمق األزمة الطائفية ويدخل المجتمع المرصي ف

 
 
ي الحياة السياسية المرصية بتحوالت  رابعا

 
ي 2013يونيو  30: قامت الكنيسة األرثوذكسية المرصية بإعادة تموضعها ف

 
م ف

ق رئيسي ومحوري . وهو أن النظام القائم هو نظام سلطوي هش إطار استمرارية الوضع الملىلي الجديد ، ولكن يوجد فار 

ي تعميق األزمة الطائفية عن طريق تحقيق مكاسب 
 
ي أي لحظة ، ولذا فإن الكنيسة تستثمر هذه الهشاشة ف

 
قابل للسقوط ف

 136سياسية أكتر . 

ي الحياة السياسية
 
المرصية بعاملي   هامي   . األول  وقد أثبتت هذه الورقة أن دور الكنيسة األرثوذكسية المرصية يتقلص ف

 عىل علمنة مؤسسات الدولة ، ومن ضمنها الكنيسة 
ً
 قائما

ً
 رئيسيا

ً
هو التحول الديموقراطي والذي يتضمن جزءا

 ، ومن ثم 
ً
األرثوذكسية المرصية . فالديموقراطية وما تحتويه من علمانية قادرة عىل حل األزمة الطائفية المرصية أوال

د دور الكن  . عىل أنه يجدر اإلشارة أن علمنة الدولة ومؤسساتها تحييِّ
ً
ورة علمنة المجتمع يسة السياسي ثانيا ي بالرص 

، ال تعت 

ي ، وهو أن دور الكنيسة السياسي سينحش مع تراجع استعمال الخطاب 
ي . العامل الثاب 

وهي إشكالية تنقلنا إىل العامل الثاب 

ي البيئة السياسية المرصية وعىل مست
 
ي ف

ة بكل مكوناتها . الديت  وى الدولة ، وهي إشكالية تتعلق بالكتلة اإلسالمية الكبت 

فأدلجة التحول الديموقراطي وإضفاء الصبغة الدينية اإلسالمية عليه سيعمل عىل إفشال التحول ذاته ، ويعزز دور 

ي تقوم بدورها بتعميق األزمة ا
ي الحياة السياسية ، والتى

 
لطائفية بي   مكونات المجتمع الكنيسة األرثوذكسية المرصية ف

ي المجتمع المرصي
 
 . وتهيمن عىل مجتمع األقباط المسيحيي   ، وهم جزء رئيسي وأساسي ف

  

                                                             
136 Rasmus Alenius, Jackop Wichmann, Unstable authoritarianism, a new hybride in Arab politics, DIIS Denmark, 

2015. 
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