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سلمى موسى *

 الكنيسة القبطية  في مصر وثورة 25 يناير:
نقطة تحّول

باحلقوق  املتعلق  خلطاهبا  ترحيًبا  القت  التي  العربية  االنتفاضات  أثارت   ،2011 سنة  يف 
املدنية، اخلشية من إمكان تفاقم االنقسامات االجتامعية الطائفية الكامنة. ومع ظهور شبح 
احلكم اإلسالمي ما بعد الربيع، وجد املسيحيون يف مرص أنفسهم مضطرين إىل االختيار 
بني استبداد شبه علامين واحتامل ديمقراطية طائفية. وبسبب املظامل االجتامعية واالقتصادية 
للشؤون  املتزايد  مبارك  إمهال  مع  أملهم  وخيبة  املسلمني،  مواطنيهم  يف  أّثرت  التي  ذاهتا 
اإلدانات  من  الرغم  االنتفاضة عىل  إىل  املسيحيني  من  العديد  انضم  ما  املسيحية، رسعان 

الصارمة الصادرة عن الكنيسة.
شهدت ثورة 25 يناير حتّواًل يف العالقة بني ثالثي الكنيسة والدولة واألقباط يف مرص، إذ ما 
عادت الدولة قادرة عىل االعتامد عىل الكنيسة لتعزيز دعم النظام يف دائرهتا. وتساءل كثري 
من األقباط بجدية عن الوضع الراهن للقادة الدينيني غري املنتخبني الذين يعملون كممّثيل 
ليباليني  التحالف مع مسلمني  بداًل من ذلك  الدولة، واختاروا  طوائف غري رسميني يف 
املتمّثلة يف  الظروف األخرية  إىل  نظًرا  منابر علامنية. لكن،  العامة عب  احلياة  واملشاركة يف 
اإلسالمي،  احلكم  بسبب  املسيحيني  ضد  العداء  ثقافة  وتصاعد  متكررة  طائفية  هجامت 
جياهر  الثاين  البابا توارضوس  فقائدها  الرمزي،  القيادي  بدورها  حتتفظ  الكنيسة  تزال  ال 
العديد  أن  من  الرغم  الطائفي. وعىل  ال  الوطني  سياقها  األقليات يف  بالتعبري عن حقوق 
الكنيسة  يتعنّي عىل  فإنه  نيابة عنهم،  للتفاوض  البابا  يعتمدون عىل  يزالون  األقباط ال  من 
التكيف مع الضغوط اخلارجية والداخلية املتغرية، وإجياد توازن دقيق بني دورها التقليدي 
كمتحدث باسم الطائفة والسامح يف الوقت نفسه ألشكال سياسية أخرى بالوجود خارج 

إطار الكنيسة.

*   باحثة مرصية.
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مع انزالق التطلعات الديمقراطية للربيع العريب يف دوامة املنافسات الطائفية، يتزايد التساؤل   
حول املوقف غري املستقر لألقليات الدينية. ويمكن استخدام أوضاع الطائفة املسيحية األكثر 
سكاًنا يف املنطقة، أقباط مرص، ما بعد الثورة الختبار مدى حتقيق الربيع العريب خلطابه الذي القى ترحيًبا 
الورقة جانًبا  تدرس هذه  لكل مواطن.  املتأصلة  والكرامة  اإلنسان  املدنية وحقوق  احلريات  بخصوص 
بعينه من حياة األقباط يف مرص اليوم: ثورة )) يناير بوصفها نقطة حتّول حاسمة يف العالقات بني الكنيسة 
والدولة من جهة واألقباط والكنيسة من جهة أخرى؛ ففي ظل حكم مبارك، حشدت الكنيسة القبطية، 
مقابل  يف  احلاكم  الوطني  الديمقراطي  للحزب  التأييد  الثالث،  شنودة  البابا  الراحل  البطريرك  برئاسة 
احلصول عىل استقاللية طائفية بقيادة الكنيسة. بيد أن األخرية التي فّضلت أوتوقراطية علامنية )باالسم) 
متصاعدة،  طائفية  وتوترات  فوضوي،  سيايس  مشهد  مع  التعامل  اآلن  عليها  طائفية،  ديمقراطية  عىل 

ومكّونات قبطية تتضاءل استجابتها للقيادة السياسية للكنسية.
االندماج  منظور  من  املوضوع  تعالج  الثورة  يف  األقباط  مشاركة  حتلل  التي  البارزة  القليلة  األعامل  إن 
يف  الفرتة))).  هذه  يف  لشعبيتها  الكنيسة  خسارة  حسمت  قد  الطبقية  السياسة  بأن  جتادل  أو  االجتامعي، 
بتحليل كيفية  للكنيسة، ثم تقوم  العامة والطائفية  التاريخ احلديث لألدوار  الورقة  املقابل، تلخص هذه 
حتّول هذه األدوار قبل انتفاضة ))0) ويف أثنائها وبعدها، وختتتم بتصور للتفاعل بني األقباط وكنيستهم 
السيايس املجزأ يف مرص))). وهي تعتمد عىل مسوح أصلية ومقابالت مع أكاديميني وناشطني  واملشهد 
وسياسيني وزعامء دينيني أقباط، وترصحيات علنية من مسؤولني دينيني وسياسيني، وتقارير صادرة عن 
االجتامعي  اإلعالم  وسائل  من  وغريها  بارزة  مدّونات  تستعرض  كام  قبطية.  وصحف  املدين  املجتمع 
عن  ملحات  الورقة  تستخدم  ذلك،  عىل  عالوة  الشعبية.  املسيحية  للمشاعر  انعكاًسا  بوصفها  اجلديدة 
األقليات  نشاط  أكاديمية عن  ونظريات  للمسيحيني،  السيايس  االندماج  لتحديد  وبرملانيني  حياة وزراء 

وانكفائها يف العامل العريب لتأطري النتائج. 

لمحة تاريخية
يشري معظم تقديرات منظامت املجتمع املدين )يف غياب لإلحصاءات الرسمية) إىل أن األقباط يمّثلون قرابة 
0)-)) يف املئة من سكان مرص، عىل الرغم من أن الكنيسة تشري إىل نسبة ال تقل عن 8) يف املئة، يف حني 
تقدم اجلامعات السلفية أرقاًما منخفضة تصل إىل ) يف املئة))). ويتوزع املسيحيون املرصيون الذين ينتمي 
البالد، ويرتكزون  أنحاء  القبطية ، جغرافًيا يف مجيع  الكنيسة األرثوذكسية  املئة منهم إىل  أكثر من 0) يف 
القاهرة واإلسكندرية. ومن حيث الوضع االجتامعي واالقتصادي،  يف صعيد مرص وبعض األحياء يف 
يتفاوت األقباط بني كبار رجال األعامل أصحاب املليارات، كعائلة ساويرس، وصواًل إىل خميامت الزبالني 
الذين يعيشون يف قرى قائمة يف مكبات القاممة. وأكثر ما  يميز األقباط املرصيني مقارنة ببعض مسيحيي 

)  مي جميب عبد املنعم مسعد، »جدليات االندماج االجتامعي لألقباط يف مرص الثورة،« عمران، السنة )، العدد ) )ربيع ))0))، و
 Magdi Guirguis, “The Copts and the Egyptian Revolution: Various Attitudes and Dreams,” Social Research, vol. 79, no.

2 (Summer 2012), p. 513.
)   مي جميب عبد املنعم مسعد، األقباط ومطالبهم يف مرص: بني التضمني واالستبعاد )بريوت: مركز دراسات الوحدة العربية، ))0)).
3   Dina Ezzat, “Blessed Be the People of Egypt,” Al-Ahram Weekly (8 January 2009), on the Web: <http://weekly.ahram.
org.eg/2009/929/feature.htm>.



133

الرشق األوسط هو أهنم مل يعرّبوا عن أنفسهم سياسًيا كجامعة دينية، بتشكيل أحزاب سياسية خاصة هبم 
مثاًل))). كام أدى فشل نامذج التعددية املساواتية برعاية حزب الوفد إىل إنحدار مشاركة األقباط يف احلياة 
العامة يف منتصف القرن العرشين. وكذلك مل تتجسد تطلعات األقباط إىل جمتمع علامين يف مرص مسلمة يف 
هدف سيايس قابل للتحقيق. ومهد هذا الرتاجع، إىل جانب توسع نفوذ املؤسسات الدينية يف ظل األنظمة 
االستبدادية، الطريق للكنيسة كناطق غري رسمي باسم الطائفة القبطية، والتي لوالها الستبعدت متاًما من 

املناقشات الوطنية ))). 
أقام الرئيس مجال عبد النارص يف ستينيات القرن املايض عالقة شخصية وثيقة مع البابا كريلوس السادس.  
وكان من أهداف ذلك حشد التأييد الوطني حلرب 7))) وإرشاك الكنيسة يف نرش النارصية يف أفريقيا))). 
البابا  بني  عالقات  إىل  بفعالية  ُترجم  والدولة  األقباط  بني  العالقة  يف  مستمر  الجتاه  بداية  ذلك  واعُترب 
والرئيس، وال سيام يف غياب أحزاب سياسية قبطية )وغري قبطية) يف ظل حكم عبد النارص)7). ودل صعود 
اإلسالم كقوة سياسية ووصول أنور السادات إىل سدة الرئاسة يف السبعينيات عىل فرتة مضطربة لتدهور 
أوضاع األقباط؛ فقد أعلن السادات الرشيعة مصدًرا رئيًسا للترشيع سنة )8))، واهتم البابا زوًرا بإثارة 
سبتمرب  أيلول/   ( يف  اجلربية  اإلقامة  إىل  ونفاه  مرص،  صعيد  يف  قبطية  دولة  إقامة  إىل  والدعوة  الطائفية 
)8)) )8). وعىل الرغم من أن الرشيعة عند تطبيقها عىل الترشيع املرصي استندت نظرًيا إىل مبدأ التعددية 

واملساواة يف احلقوق، فإن ذلك مل يتغلغل يف الوعي العام أو يف النظام السيايس))) .
أوضحت  وكام  بسلفه.  مقارنة  مبارك،  حسني  الرئيس  حكم  ظل  يف  اليشء  بعض  األقباط  وضع  حتّسن 
الباحثة فيفيان إبراهيم، فقد تشارك نظام مبارك والطائفة القبطية القلق نفسه إزاء هتديد التشدد اإلسالمي 
واإلرساع يف تطبيق الرشيعة، فضاًل عن مصلحة مشرتكة يف التوجه العلامين األساس للدولة)0)). وأصبح 
املدرسية  الكتب  يف  القبطي  التاريخ  وُأدخل  رسمية،  عطلة  القبطي)  امليالد  )عيد  يناير  الثاين/  كانون   7
الوطنية، وُدعمت الكتب التي تتحدث عن العالقات بني الطوائف يف مرص، ومدد التلفزيون واإلذاعة 
متييزية  ملواد  إعالمية  وسيلة  أي  ترويج  واعُترب  املسيحيني،  لقضايا  املخصصة  الربامج  وقت  احلكوميان 
تثري التوترات الطائفية أمًرا خمالًفا للقانون)))). وكان هناك حقيبتان وزاريتان قبطيتان يف عهد مبارك بعد 

4   Dina El Khawaga, “The Political Dynamics of the Copts: Giving the Community an Active Role,” in: Andrea Pacini, 
ed., Christian Communities in the Arab Middle East: The Challenge of the Future (Oxford: Clarendon Press; New York: 
Oxford University Press, 1998), p. 172.

)   املصدر  نفسه.
6 Vivian Ibrahim, The Copts of Egypt: Challenges of Modernisation and Identity, Library of Modern Middle East 
Studies; 99 (London; New York: Tauris Academic Studies, 2011), p. 160. 
7   El Khawaga, p. 173, and Andrea Zaki Stephanous, Political Islam, Citizenship, and Minorities: The Future of Arab 
Christians in the Islamic Middle East (Lanham: University Press of America, 2010), p. 115.
8   Eliane Ursula Ettmueller, “Les Coptes et les Musulmans: Une Fraternité Précaire?,” Confluences Méditerranée, no. 
66 (Eté 2008), p. 9.
9   Mordechai Nisan, Minorities in the Middle East: A History of Struggle and Self-Expression, 2nd ed. (Jefferson, NC: 
McFarland and Co., 2002), p. 152.
10   Ibrahim, p. 62.
11 Peter E. Makari, Conflict and Cooperation: Christian-Muslim Relations in Contemporary Egypt, 
Syracuse Studies on Peace and Conflict Resolution (Syracuse, NY: Syracuse University Press, 2007), p. 70, and “Egypt,” 
in: United State, Department of State Bureau of Democracy, Human Rights, and Labor, Annual Report on International 
Religious Freedom (Washington, DC: U.S., Department of State, Bureau of Public Affairs, 2010). 
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أقباط يف جملس  بتعيني ستة  الدستوري  السادات))))، كام استخدم مبارك حقه  أن كانت واحدة يف عهد 
الشعب)))).

لسنة  الربملانية  االنتخابات  ففي  احلل؛  عن  بعيدة  القبطية  املظامل  كانت  التنازالت،  هذه  من  الرغم  وعىل 
0)0)، كان األقباط سيمّثلون أقل من ) يف املئة من جملس الشعب، حتى لو نجح املرشحون األقباط كلهم 
يف جوالت اإلعادة)))). وتعّرض األقباط لتهميش منهجي يف املناصب اجلامعية وأجهزة االستخبارات 
والسلك الدبلومايس والقوات املسلحة وموظفي الرئاسة ومناصب املحافظني))))، وهم مستبَعدون من 
جامعة األزهر عىل الرغم من أهنم مواطنون مرصيون من دافعي الرضائب، وليس هناك جامعة قبطية. 
وأثارت الدولة أيًضا عداء األقباط عرب متثيل إحصائي ناقص للطائفة املسيحية والدفع لألئمة املسلمني من 

األموال العامة بينام كان متويل رجال الدين املسيحيني يأيت من القطاع اخلاص عرب الكنيسة)))).
إذ إن  أقلية »حمارصة ومعزولة ومضطهدة«)7))؛  ُيعترب األقباط، كام ُيفرتض غالًبا،  مّما سبق، ال  الرغم  عىل 
الطائفة القبطية تكيفت مع التهميش بالتحول إىل الداخل نحو الكنيسة لتوفري السلع واخلدمات )تقليدًيا يف 
والية الدولة) من أجل احلفاظ عىل بقاء الوضع القائم. ويمتد انسحاب األقباط داخل مساحة طائفية انعزالية 
إىل شبكة راسخة من اخلدمات الكهنوتية واالجتامعية التي توفر شبكات الري وبرامج البناء واجتامعات 
تنظيم األرسة ومحالت التطعيم وحمو األمية والتعليم الديني بأسعار مدعومة)8)). وهذه اخلدمات منحت 
الرشعية لرجال الدين بوصفهم ممثلني سياسيني وحماورين يف املؤسسات الوطنية يف نظر الطائفة. ويمكن أن 
ُينظر إىل توسع الدور التقليدي لرجال الدين كردة  فعل عىل االستبداد، حيث تتحول املواجهات السياسية 

من املجال السيايس التي تسيطر عليه الدولة إىل املجاالت الدينية والثقافية واالجتامعية.
من املحتمل أن تكون الكنيسة قد تعّمدت إنشاء هذا األسلوب احليايت الشمويل املتمحور حول الكنيسة 
عن  االبتعاد  عىل  قصد  غري  عن  هؤالء  شجع  ما  وهو  األقباط،  حياة  جوانب  مجيع  عىل  اهليمنة  ملامرسة 
الرعاية  مسائل  يف  واجباهتا  من  إعفائها  مقابل  يف  الدولة،  وتعرتف  الطائفية)))).  النزعة  وعزز  املسلمني 
بعد عودته  البابا شنودة سارع  أن  الطائفة)0)). والواقع  باسم  الكنيسة متحدًثا وحيًدا  بقيادة  االجتامعية، 
من املنفى سنة )8)) إىل إصالح النظام الداخيل للمجمع الكنيس املقدس، ليعلن البابا »املمثل الوحيد 
ُينظر  كان  التمثيل هذا،  نظام  ونتيجة  الرسمية األخرى«)))).  الدينية  واهليئات  الدولة  أمام    ... للكنيسة 
الوجود  تراجع  واستمر  طائفية،  مشكالت  بوصفها  مرصيني  كمواطنني  لألقباط  اليومية  املشكالت  إىل 

املسيحي يف احلياة العامة. 
12   Ibrahim, p. 63. 

))   املصدر نفسه، ص 8).
14   Amr Hamzawy, “Egypt’s Legitimacy Crisis in the Aftermath of Flawed Elections,” (Carnegie Endowment for 
International Peace, 1 December 2010), on the Web: <http://egyptelections.carnegieendowment.org/2010/12/02/
egypt%E2%80%99s-legitimacy-crisis-in-the-aftermath-of-flawed-elections>.
15    Rachel M. Scott, The Challenge of Political Islam: Non-Muslims and the Egyptian State (Stanford, Calif.: Stanford 
University Press, 2010), p. 101.
16    United State, Department of State Bureau of Democracy, Human Rights, and Labor, Annual Report on International 
Religious.
17   Ibrahim, p. 5.

8)   املصدر نفسه، ص 88).
19   Guirguis, “The Copts and the Egyptian Revolution”.
20   El Khawaga, p. 188.
21   Guirguis, “The Copts and the Egyptian Revolution”.
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مّثل موقف الكنيسة املوايل للنظام يف أثناء الثورة استمراًرا مليلها إىل عدم التعارض، إاّل نادًرا، مع رواية 
الدولة، وهو تعاون أظهرته الكنيسة تارخيًيا يف مقابل تسليمها شؤون اإلدارة الذايت إىل الطائفة. وسّهل 
حتقيق  وراءه  املؤسسة  هلذه  والثقايف  واالجتامعي  الكنيس  والوزن  شنودة  البابا  لقداسة  الكبري  االحرتام 
الكنيسة هلذه الصفقة وحشد الدعم املسيحي للحزب الوطني. ففي )) حزيران/ يونيو )00)، أسس 
البابا شنودة تقليًدا بإرسال برقيات تعرب عن دعم املجمع الكنيس املقدس لرئاسة مبارك، ومن ذلك: 
مبارك  والية  ]لفرتة  بالتصويت  أبناءهم  بحرارة  األعضاء  مجيع  يطالب  مرص،  وسالم  خري  أجل  »من 
البابا  بعد  القيادة  يف  والثاين  املقدس  للمجمع  العام  )السكرتري  بيشوي  نقل األسقف  بل   . الثالثة[«))))
شنودة) قبل الثورة بأقل من سنة )يف )) نيسان/ أبريل 0)0)) آيات من الكتاب املقدس لتصوير الدعم 
املسيحي للنظام احلاكم واجًبا دينًيا، معلًنا أن »الكتاب املقدس يدعونا إىل تأييد الرئيس مبارك، والكنيسة 
ح مجال مبارك لالنتخابات الرئاسية«، مضيًفا أن العالقة  تنتظر التعاون ]مع احلزب الوطني[ يف حال ترشنُّ
املواطنني  إىل  تنتقل  مل  املشاعر  هذه  أن  بيد  عظيم«)))).  وتقدير  قوي  بـ»حب  اتسمت  ومبارك  البابا  بني 

األقباط، وأضعفت الدعوات الالحقة من شخصيات الكنيسة لدعم احلكومة إبان أزماهتا)))) .
أمدها  طال  للدولة  طائفية  سياسات  إلغاء  يف  الكنيسة  فشلت  الطفيفة،  التنازالت  هذه  من  الرغم  وعىل 
واملناهج  الكنائس،  لبناء  للرشيعة، وصعوبة احلصول عىل رخصة  الترشيع  كتبعية  مبارك،  يف ظل حكم 
بشأن  املحاسبة  وعدم  األمن  انعدام  ذلك  من  واألهم  احلكومي،  التمثيل  وعدم  اإلسالمية،  الوطنية 
اهلجامت الطائفية. ورفض الثوار األقباط حمّقني التعيني الرمزي لألقباط يف املناصب السياسية والعالقات 
للرماد  ذًرا  مبارك وشنودة، واعتربوها  الودية بني  والعالقات  األقباط  برجال األعامل  الوثيقة  احلكومية 

يف العيون )))).
ومع أن احلكومة مل تقمع املسيحيني رسمًيا، ومل توافق عىل اضطهادهم رصاحة، فإن بعض األحكام يف 
بالتمييز ضد األقباط  الدولة واملواطنني  للمسؤولني يف  السامح  املساس هبم عرب  القوانني املرصية تسّهل 
مبارك،  عهد  وطوال   ((7( سنة  اخلانكة  كنيسة  حادثة حرق  من  فبدءًا  ؛  العقاب)))) من  اإلفالت  مع 
أخفقت الكنيسة يف محاية األقباط من عدم مباالة احلكومة، ومن إمهاهلا يف أحسن األحوال، ومن التمييز 
املقابل،  التظاهرات. ويف  اندالع  من  فرتة طويلة  قبل  األحوال،  أسوأ  الدولة يف  تقره  الذي  واالضطهاد 
جرى تغذية األقباط بوجبات منتظمة من الشعارات الساذجة والتدخالت األمنية املتعثرة بداًل من معاجلة 

مشكلة متجذرة يف الثقافة االجتامعية والسياسية املرصية)7)) .

))   املصدر نفسه.
))   »الكتاب املقدس يدعونا إىل تأييد الرئيس مبارك.. وأنتظر »توجه« الكنيسة يف حال ترشح مجال،« املرصي اليوم، ))/)/))0)، 

<http://www.almasry-alyoum.com/article2.aspx?ArticleID=250758&IssueID=1737>. :عىل املوقع اإللكرتوين
24   Mariz Tadros, “The Sectarian Incident that Won’t Go Away,” (Middle East Research and Information Project, 
Washington, DC, 5 March 2010), on the Web: <http://www.merip.org/mero/mero030510>. 
25   Nelly Van Doorn-Harder, “Egypt: Does the Revolution Include the Copts?,” Open Democracy (10 October 2011), on 
the Web: <http://www.opendemocracy.net/5050/nelly-van-doorn-harder/egypt-does-revolution-include-copts>.
))   حممد السعيد عبد احلكيم، “اليابان تايمز: ثورة مرص ليست خرًيا لألقباط،” األقباط متحدون، )/)/))0)، عىل املوقع اإللكرتوين: 

<http://www.copts-united.com/Arabic2011/Article.php?I=1085&A=43151>.
27    Mariz Tadros, “A State of Sectarian Denial,” (Middle East Research and Information Project, Washington, DC, 11 
January 2011), on the Web: <http://www.merip.org/mero/mero011111>.
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الكنيسة  بني  العالقة  يف  للنظام  الواضحة  العليا  اليد  األقباط  ضد  الدموية  الطائفية  اهلجامت  أظهرت 
والدولة يف أثناء الفرتة التي سبقت الثورة. ووّسع املوقف غري التصادمي للبابا بعد هذه احلوادث من 
 (0(0 يناير  الثاين/  كانون   ( يف  النار  إطالق  بعد   - القبطية  والطائفة  الكنيسة  بني  املتنامية  الفجوة 
)عشية عيد امليالد القبطي) من سيارة مرسعة يف نجع محادي، أسفر عن مقتل ستة من رواد الكنيسة)8)). 
واألكثر أمهية كان جهد البابا الفاتر يف التامس العدالة يف تفجريي كنيسة القديسني يف اإلسكندرية قبل 
أسابيع فقط من بدء الثورة، وسقوط )) مصلًيا قتىل يف قداس منتصف الليل. ودعا البابا شنودة بخنوع 
احلكومة إىل معاجلة املخاوف الطائفية للمسيحيني، وال سيام القوانني املقيِّدة حلرية العبادة، بداًل من أن 
ينسب العنف الطائفي إىل السياسات احلكومية التي فشلت منهجًيا يف تطبيق مفاهيم املواَطنة املتساوية، 
والربملانية  القانونية  للشؤون  الدولة  وزير  رفض  الفور،  وعىل  الدينية)))).  اإلنسان  حقوق  وجتاهلت 
د لبناء دور العبادة  مفيد شهاب جهد الشخصية املعارضة رفعت السعيد للضغط من أجل قانون موحَّ
يف الدورة الربملانية يوم ) كانون الثاين/ يناير ))0). ويف حمادثة تلفزيونية مع البابا شنودة يف 7 كانون 
ومل  بالقانون)0)).  االلتزام  يف  نفسه  بالقدر  مرتدًدا  نظيف  أمحد  الوزراء  رئيس  بدا   ،(0(( الثاين/يناير 
جيرؤ البابا عىل التحدث عن الشك الواسع النطاق بني املسلمني واملسيحيني عىل حد سواء، يف أن وزارة 

الداخلية كانت متواطئة يف اهلجامت.

يمكن أن يعزى مصدر دعم الكنيسة لنظام ما قبل الثورة، جزئًيا عىل األقل، إىل االعتقاد بأن مبارك كان 
ال يزال خياًرا أفضل من احلكم اإلسالمي. ونجد هذا الرأي يف تعليق عىل فيديو يوتيوب األمهات الثكىل 
فإن  ومروع،  رهيب  مبارك  هو  »مثلام  ونصه:   ،(0(( الثاين/يناير  كانون   ( يف  القديسني  كنيسة  لقتىل 
اإلخوان املسلمون أسوأ حتى«)))). وربام القضية أيًضا هي أن الكنيسة سعت إىل محاية مصلحتها الذاتية 
املؤسسية، بدالً من الدفاع عن مصلحة أتباعها. وكام يفرتض صموئيل تادرس، خدمت العالقات الوثيقة 
بني الكنيسة والنظام محاية النخبة االقتصادية والدينية القبطية التي ازدهرت يف ظل حكم مبارك وليس 

محاية املواطنني األقباط العاديني الذين عانوا كثرًيا حتت حكمه. 

قّدم البابا شنودة نفسه عند عودته من املنفى كرجل دولة صديق للنظام، وسارع إىل تعديل القانون الداخيل 
ش )أو ليمنح سلطة البابا املطلقة عىل) املؤسسات الدينية واملدنية القبطية  للمجمع الكنيس املقدس ليهمِّ
كلها تقريًبا. ومع ذلك، يرجح أن التواطؤ الفعيل للكنيسة مع الدولة تعود جذوره إىل مواجهة البابا شنودة 
مع السادات؛ فبعد أن أسكته الرئيس الراحل ونفاه بسبب اجلهر بمعارضة السياسات التمييزية )وإهانة 
السادات بمنع األقباط من السفر إىل القدس بعد كامب ديفيد)، يبدو أن األيدي املقيَّدة، وليس املمدودة، 

هي التي قادت موقف الكنيسة املتعاون.

28    “Egypt Copts Killed in Christmas Church Attack,” (BBC, 7 January 2010), on the Web: <http://news.bbc.co.uk/2/
hi/middle_east/8444851.stm>.

))   املصدر نفسه.
30   Tadros, “A State of Sectarian Denial”.
31   “Coptic Protest in Egypt,” (EuroNews, 3 January 2011), on the Web: <http://www.youtube.com/watch?v=R0bjWD
4PTMo&feature=related>.
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عىل الرغم من عدم وجود أرقام دقيقة عن عدد الثوار األقباط يف ميدان التحرير، فقد حظي هذا احلضور 
الليربايل عمرو محزاوي إىل  النائب  أيديولوجية شتى، من  بإشادة شخصيات عامة من مشارب  املشهود 
عمرو دراج، مسؤول حزب احلرية والعدالة الذي أسسه اإلخوان يف اجليزة، إىل رجل الدين السّني الشيخ 
التحرير)))).  ميدان  واملسيحيني عىل حد سواء يف خطبته يف  املسلمني  الذي خاطب  القرضاوي  يوسف 
األكثر شهرة صورة مسيحيني حيمون مسلمني يصلون وسط مضايقات  الثورية  الصور  إحدى  وكانت 
الرشطة، ومسلمني يردون اجلميل ويشكلون درًعا برشية حول أقباط يراقبون قداس األحد الذي أعقب 

تكريم الكاهن لشهداء الديانتني الذين ُقتلوا يف أسبوعي التظاهر.

أثار اإلقبال الثوري املسيحي القوي غضب الكنيسة التي كررت فوًرا دعمها للنظام ودانت االحتجاجات، 
وأوعزت إىل األقباط بالبقاء يف منازهلم. ففي )) كانون الثاين/يناير ))0) - يف ذروة الثورة - أصدر البابا 
شنودة بياًنا يعلن »إحنا معاك«. وقال عرب شاشة التلفزيون الوطني أن األقباط مل يشاركوا يف الثورة)))). 
الكنيسة  واعتمدت  بدايتها،  منذ  الثورة  وأيدت  االحتجاجات  اإلنجيلية  القبطية  الكنيسة  نسقت  وبينام 
الغالبية  متّثل  التي  األرثوذكسية  القبطية  الكنيسة  واصلت  غامًضا،  سياسًيا  موقًفا  الكاثوليكية  القبطية 
العظمى من املرصيني املسيحيني مقاطعة التظاهرات)))). وبث التلفزيون احلكومي مراًرا وتكراًرا أخبار 
»أبناء]ه[ ال يشاركون يف  أن  اليومية بني مبارك والبابا شنودة وترصيح هذا األخري، احلمد هلل  املكاملات 
التظاهرات!«)))). وعنى مثل هذا البيان أن الذين حيتجون ليسوا أبناء البابا، وبالتايل، الكنيسة، يف إشارة 

خِطرة إىل أقسى عقوبة للكنيسة، وهي الطرد.

القبطية  الكنيسة  ختلت  فأكثر،  أكثر  حتمًيا  مبارك  رحيل  أصبح  وعندما  االحتجاجات،  اندالع  ومع 
األرثوذكسية عىل مضض عن مسؤوليتها عن حليفها. وعلقت الكرازة، املجلة الشهرية الرسمية للكنيسة 
)التي كان رئيس حتريرها البابا شنودة نفسه)، النرش من كانون الثاين/ يناير حتى نيسان/ أبريل ))0). 
والظروف«،  التغيريات  خضم  يف  »الكنيسة  بعنوان  نيسان/أبريل   ( يف  الثورة  بعد  ما  عدد  أول  ع  وُوزِّ
الذي أثار االستغراب بعدم إشارته إىل الثورة سوى مرة يتيمة يف العدد كله)))). ويف )) شباط/ فرباير 
))0)، بعد أيام من إطاحة الرئيس املحارص، أصدر البابا شنودة بيانًا نيابة عن املجمع املقدس للكنيسة 
دولة  إىل  للدعوة  الغالية«  بدمائهم  »ضحوا  الذين  األديان  مجيع  من  املرصيني  حيا  األرثوذكسية  القبطية 
مدنية ديمقراطية. وأضاف البيان أن الكنيسة التي ال تريد أن تكون عىل اجلانب اخلطأ من التاريخ، أيدت 

 Van Doorn-Harder, “Egypt: :املواقع الرسمية لألقباط متحدون، الوطني واألقباط األحرار، عدلت كلها يف سنة ))0). انظر   ((
 Does the Revolution Include the Copts?”; “Amr Hamzawy Calls on New Parliamentarians to ‘Prove their Loyalty to
Revolution’ in Tahrir,” Al-Ahram, 8/1/2012, on the Web: <http://english.ahram.org.eg/NewsContent/1/64/31215/
 Egypt/Politics-/Amr-Hamzawy-calls-on-new-parliamentarians-to-prove.aspx>, and Media Line, “In Egypt’s New
Democracy: Copts feel Sidelined,” Jerusalem Post, 20/11/2011, on the Web: <http://www.jpost.com/MiddleEast/Article.

aspx?id=246253>.
)مدونة ميخائيل نبيل سند، 7) شباط/فرباير ))0))، عىل املوقع اإللكرتوين:  “البابا شنودة وتاريخ طويل من نفاق احلكام،”     ((

<http://www.maikelnabil.com/2011/02/blog-post_3584.html>.
<http:// :فضيلة الشيخ مظهر شاهني إمام مسجد عمر مكرم هينئ كنيسة قرص الدوبارة بالعام اجلديد ))0)، عىل املوقع اإللكرتوين   ((

www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=IW2MPkWETQU>.
35   Guirguis, “The Copts and the Egyptian Revolution”.  

))   املصدر نفسه.
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مجيع املرصيني يف »معركتهم ضد الفقر والبطالة والفساد... ومكافحة الفوىض واخلراب، وتعزيز األمن 
البابا شنودة أي ذكر  أغفلت خطبة  الوطنية«)7)). وبعد يومني،  والسالمة والعدالة االجتامعية والوحدة 

للثورة، وهي خطوة تلّقاها الثوار األقباط بعدم االرتياح)8)).

تغيير ديناميات العالقة بين الكنيسة واألقباط

يناير ))0)  سبب  الثاين/  التعبري عنه يف 8) كانون  الذي جرى  للثورة  املعادي  الكنيسة  يفرس موقف 
ُيَعّد رمًزا مبجاًل جًدا وذا دور مؤثر  البابا  إن  إذ  الثورة عىل نطاق أوسع؛  فوًرا يف  عدم مشاركة األقباط 
الشوارع، كان األقباط  السيايس واالنفالت األمني يف  القبطية. ومع تصاعد عدم االستقرار  الطائفة  يف 
يف  شبايب  زعيم  وهو  عادل،  يقول ماجد  كام  السياسية،  املسائل  يف  حتى  للتوجيه  الكنيسة  إىل  يلجأون 
كنيسة قرص الدوبارة يف ميدان التحرير، »ففي أوقات الغموض بشكل خاص، تصبح السلطة الدينية هي 

السلطة السياسية«)))). 
ولكن مع تقّدم الثورة، رسعان ما أدرك األقباط أن رأهيم السيايس يمكن أن خيتلف عن رأي الكنيسة. 
وأعرب الثوار األقباط عن استيائهم من جتاوز قادة الكنيسة دورهم الروحي والتحدث رسمًيا نيابة عن 
األقباط يف الشأن السيايس. أّما عدم وجود قيادة قبطية غري دينية بسبب احتكار الكنيسة للعالقات القبطية 
مع الدولة، فلم يمر مرور الكرام)0)). إن التحايل عىل آليات ديمقراطية سليمة عن طريق استبدال دور 
برملاين أو مسؤول يف احلكومة املحلية بزعيم روحي غري منتخب ال يمّكن األقباط كمواطنني، ويقوض 
املبادئ الديمقراطية وينفي وزهنم السيايس يف مرص. والواقع، كام تؤكد مي جميب، أن هذا الرفض لتمثيل 

الكنيسة هلم سياسًيا هو الذي كان وراء والدة احتاد شباب ماسبريو)))).
راي  الحظ  وكام  ين.  الدِّ لرجال  السياسية  اآلراء  من  واضحة  القبطية  األمل  خيبة  ظهرت  ما  ورسعان 
للنظام  املناهضة  املضايقات  الكنيسة »سمعوا  فإن رواد  السوحية، وهو طالب دكتوراه من اإلسكندرية، 
داخل الكاتدرائيات القبطية مرات عديدة«، وهذا فعل من أفعال التمرد ال تقره قيادة الكنيسة بالتأكيد)))). 
للثورة إىل  املؤيدين  الدكتاتور األقباط  البابا ملشاركة األقباط يف تظاهرات سلمية ضد  ودفعت معارضة 
اعتبار التدخل السيايس لقيادة الكنيسة غري مربر وغري رضوري وغري رشعي. وبالتايل كان األقباط، يف 
حنا  أشار  وكام  الرفض.  هذا  بسبب  بل  الكنيسة،  رفض  من  الرغم  عىل  ليس  حيتجون  احلاالت،  بعض 
أبًدا«، مبرًشا  يعودوا  السياسية[ ولن  املسائل  الكنيسة ]بسبب  األقباط  نائب قبطي، »ترك  جريس، وهو 

بأكرب حتدٍّ للدور السيايس للكنيسة حتى تارخيه)))) .

<http:// :7)   بيان رسمي صادر عن املجمع املقدس للكنيسة القبطية األرثوذكسية، يف )) شباط/ فرباير ))0)، عىل املوقع اإللكرتوين
www.al-Wataninet.com/al-Watani_Article_Details.aspx?A=13245>.

38 “Pope Shenouda’s Sermon Omits Revolution,” Egypt Independent, 17/2/2011, on the Web: <http://www.
egyptindependent.com/node/321810>.

))   ماجد عادل، منسق شبايب يف كنيسة قرص الدوبارة يف القاهرة، مقابلة شخصية، القاهرة، )) شباط/ فرباير ))0).
40 “The Coptic Question in the Egyptian Revolution,” (Thawra Thoughys, 26 February 2011), on the Web: <http://
thawrathoughts.blogspot.com/2011/02/coptic-question-in-egyptian-revolution.html>.

))   مسعد، »جدليات االندماج االجتامعي«.
))   مسح، راي سوحية، طالب دكتوراه )8) عاًما) من اإلسكندرية، )) شباط/فرباير ))0).

))   حنا جريس، مقابلة شخصية، الدوحة، ) كانون األول/ديسمرب ))0).
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 الدور السياسي للكنيسة بعد الثورة
واصلوا  الكهنة  أن  من  الرغم  عىل  الكنائس،  داخل  السياسية  احلمالت  شنودة  البابا  منع  الثورة،  ُبعيد 
تسبق  التي  الفرتة  يف  املرصية،  كالكتلة  علامنية،  مجاعات  ملصلحة  التصويت  عىل  الكنائس  رواد  تشجيع 
االنتخابات الربملانية يف كانون األول/ ديسمرب ))0). وحّذر العديد من الزعامء الدينيني، كاملطران دانيال 
من املعادي، رصاحة من التنظيم املتطور جلامعة اإلخوان املسلمني، مطالًبا رعيته باختيار من يريدون، يف 
هذه  ودعمت  املرصية  الكتلة  يف  واملسيحيني  املعتدلني  املسلمني  مع  »اجتمعت  الكنيسة  أن  أضاف  حني 
للهوية  املدنية  والتفسريات  الديمقراطية  للعملية  الواسع  دعمها  اليوم  الكنيسة  وتقدم  األحزاب«)))). 
الوطنية والتعددية بداًل من حشد الدعم الرصيح  ملعسكر سيايس. فعىل سبيل املثال، أيد البابا توارضوس 
مرشوع قانون تسهيل بناء الكنائس وترميمها، وتوحيد قوانني األحوال الشخصية لغري املسلمني، فضاًل 
عن الدعوة إىل وضع األقباط، النساء والشباب، عىل رأس القوائم االنتخابية لتوسيع عدد املجموعات 
الضعيفة التمثيل يف الربملان)))). ويدعو البابا أيًضا إىل حصة برملانية قبطية، وهذا جزء من ضغط يقوده 
املجتمع املدين من أجل اإلصالح االنتخايب لضامن التمثيل القبطي يف مناقشات جملس الشورى، وهو ما 
يعكس حتركات مماثلة يف دول عربية أخرى لتعزيز متثيل األقليات من خالل املحاصصة. وينعكس احلياد 
الرسمي للبابا يف ترصحيه قبل ساعات من قداس عيد امليالد ))0) بأن الكنيسة »لن تتحالف مع أحد يف 

االنتخابات املقبلة«)))). 
وبخالف صورة البابا شنودة كممّثل سيايس وحيد للطائفة القبطية، نفى البابا توارضوس أي دور سيايس 
رسمي للكنيسة، داعًيا األقباط إىل زيادة مشاركتهم يف احلياة املرصية العامة. وأردف أنه يعتقد أن الثورة 
برشت بـ»عرص جديد« للنشاط السيايس القبطي)7)). ومع ذلك، وعىل الرغم من املوقف السيايس املحايد 
رسمًيا، كان التدّخل السيايس األكثر مبارشة للكنيسة تعيني مخسة مرشحني مسيحيني، وانسحاهبم الحًقا، 
يف اجلمعية التأسيسية لصوغ الدستور يف ترشين الثاين/ نوفمرب ))0)، والذي أكد البابا توارضوس أنه ال 
يعكس تعددية املجتمع املرصي بل يتبّنى مفاهيم ذات صبغة دينية للمواَطنة. كانت املواد اإلشكالية بشكل 
خاص هي ) و) و) التي تؤكد، عىل التوايل، الرشيعة كمصدر رئيس للترشيع، وحتيل قوانني األحوال 
الشخصية لليهود واملسيحيني إىل سلطاهتم الطائفية، ومتنح األزهر أمهية دستورية مل يسبق هلا مثيل، وهو 

ما جعل الدستور »موجًها إىل جزء من املجتمع وليس كله«)8)).

44   Mike Elkin, “Egypt’s Christians Prepare for New Political Climate,” New York Times, 30/11/2011, on the Web: 
<http://www.nytimes.com/2011/12/01/world/middleeast/egyptian-christians-get-political.html?_r=0>.
45   “Human Rights Center Calls for Legal Protection to Ensure Coptic Participation in Egypt Elections,” (Coptic World, 
14 January 2013), on the Web: <http://www.copticworld.org/articles/1650/>.
<http:// :(البابا توارضوس الثاين: لن نتحالف مع أحد ىف االنتخابات املقبلة،” )املوقع الرسمي لقداسة البابا توارضوس الثاين“   ((
www.copticpope.org/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D
8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%89-%D9%84%D9%86-
    %D9%86%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%84%D9%81-%D9%85%D8%B9-%D8%A3%D8%AD%D8%AF>.

47   “Pope Tawadros II,” (Berkley Center for Religion, Peace and World Affairs, 5 November 2012), on the Web: <http://
berkleycenter.georgetown.edu/resources/people/pope-tawadros-ii?q=pope>.
48   Nariman Youssef, “Egypt’s Draft Constitution Translated,” Egypt Independent, 2/12/2012, on the Web: <http://
www.egyptindependent.com/news/egypt-s-draft-constitution-translated>, and “Coptic Pope Tawadros II criticises 
Egypt’s Islamist Leadership, New Constitution,” Al-Ahram, 5/2/2013, on the Web: <http://english.ahram.org.eg/
NewsContent/1/64/64135/Egypt/Politics-/Coptic-Pope-Tawadros-II-criticises-Egypts-Islamist.aspx>.
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املرشحون  انضم  تبعات،  ذات  تبدو غري  مقعد حمتمل  مقاعد من جمموع 00)  أن مخسة  الرغم من  عىل 
املسيحيون املنسحبون إىل انسحاب 8 أعضاء ليرباليني آخرين، منهم عمرو موسى ومحدي قنديل ووحيد 
عبد املجيد، وممّثيل حزيب الوفد و) أبريل، وكذلك نقابتي الصحافيني واملزارعني. والحًقا، انضم البابا 
توارضوس إىل حممد الربادعي وشيخ األزهر يف إعداد خارطة طريق لالنتقال السيايس سامهت يف إطاحة 
مريس)))). وُيظهر مثل هذه اجلهد املشرتك تفاعل الكنيسة والكتلة املعادية لإلسالم مع سياسيني مسيحيني 

وحلفاء مسلمني معتدلني بوصفها الوسيط، لتعزيز رؤية أيديولوجية مشرتكة ملرص.

رئيس جديد، بابا جديد

عىل الرغم من أن أعداًدا متزايدة باستمرار من األقباط يفرضون أنفسهم سياسًيا كمواطنني بحكم حقهم 
الشخيص، فإن املعادلة التارخيية للعالقات بني الكنيسة والدولة مع عالقات البابا بالرئيس تعني أن هذه 
العالقة تستحق املناقشة. لقد فشل مريس يف الوفاء بوعد محلته بتعيني نائب رئيس قبطي، وبعد استقالته 
من منصب رئيس حزب احلرية والعدالة بعد فوزه االنتخايب، تم استبعاد نائب رئيس احلزب القبطي رفيق 
حبيب )وهو شخصية رمزية إىل حد كبري) ملصلحة نائب الرئيس اآلخر عصام العريان، الذي طلب منه 
تويّل شؤون احلزب)0)) والتقى الرئيس املنتخب مريس علًنا مع زعامء دينيني مسيحيني، وقال للبطريرك 
بـ»التعايل  السامح  عدم  نيته  أكد  بينام  املساواة«،  قدم  »عىل  كانوا  األقباط  إن  باخوميوس  املؤقت  القبطي 

عىل املسيحيني«)))).
ويف أعقاب وفاة البابا شنودة يف آذار/ مارس ))0)، اعتقد بعض األقباط، كاملحلل السيايس عامد جاد، 
أن »الدفع نحو دولة دينية واّتباع هنج متشدد ]يتطلب[ بابا متشدًدا يمكن أن يكون تصادمًيا كذلك«)))). 
ورسعان ما حتققت هذه اآلمال باختيار البابا توارضوس يف ترشين الثاين/ نوفمرب ))0) بعد أن أمىض 
سلفه يف القيادة قرابة 0) عاًما. بيد أن مريس ظل مرتدًدا يف ترسيخ صورة العالقات الودية بني الكنيسة 
والدولة التي توطدت جراء االجتامعات العامة بني مبارك والبابا شنودة؛ فهو مل حيرض قداس امليالد أو 
الفصح كرئيس للدولة، كام جرت العادة، بل اختار تفويض رئيس هيئة األركان رفاعة الطهطاوي بنقل 
التوترات الطائفية)))). وبعد فشل  البابا، مرساًل رسالة المباالة واضحة يف وقت تتصاعد فيه  حتياته إىل 
جتربة اإلسالميني يف احلكم، يبدو من املرجح أن تفكري خلف مريس سيكون أكثر مدنية، وبالتايل سيقيم 

عالقات أوثق مع البابا.
لة وغري عادلة نظًرا إىل اختالف األجواء السياسية إىل حد كبري،  عىل الرغم من أن املقارنة املبارشة مضلِّ

49    “Al-Azhar Grand Sheikh, ElBaradei and Pope Tawadros II to Announce Roadmap,” Egypt Independent, 3/7/2013, on 
the Web: <http://www.egyptindependent.com/news/al-azhar-grand-sheikh-elbaradei-and-pope-tawadros-ii-announce-
roadmap>.
50   Muhammad Shukri, “Mursi Faces Challenge to Bring Egypt’s Copts on Side,” (BBC, 1 July 2012), on the Web: <http://
www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-18634891>.
51   “President-elect Morsi Receives Acting Pope of Egypt’s Coptic Church,” Al-Ahram, 26/6/2012, on the Web: <http://
english.ahram.org.eg/News/46266.aspx>.

))   املصدر نفسه.
53   “Pope Tawadros II Prays for Egypt during Christmas Mass,” Al-Ahram, 7/1/2013, on the Web: <http://english.ahram.
org.eg/NewsContent/1/64/61925/Egypt/Politics-/Pope-Tawadros-II-prays-for-Egypt-during-Christmas-.aspx>.
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فمن الواضح أن البابا توارضوس، وهو أول بابا يعنيَّ يف ظل قيادة اإلسالميني، هجومي ورصيح وجياهر 
البابا اجلديد وتوظيف  بآرائه من دون قيود. وقد أشار البعض إىل أن احلكومة اجلديدة قد ختتار مغازلة 
تكتيكات النظام القديم واستخدام البطريرك ورقة مساومة ملراعاة الطائفة القبطية بأكملها))))، وهذا من 
شأنه فرض استمرار التعاون بني الكنيسة والدولة، األمر الذي قد تقبله الكنيسة عىل مضض للحفاظ عىل 
وجود الوضع القائم. ولكن إذا أخذنا بعني االعتبار نظرة البابا النقدية إىل النظام، وإمكان تأمني حقوق 
متساوية يف بيئة ديمقراطية ما بعد الثورة، يبدو قبول التنازالت القديمة غري مرجح. بل إن انسحاًبا بابوًيا 
كاماًل من السياسة غري وارد أكثر؛ فعىل الرغم من كفاح الكنيسة لتقديم نفسها كممثل غري سيايس بعد 
الثورة، فإن املظامل القبطية تشمل حقوًقا دينية ومطالب تطمس معامل املواَطنة. لذلك، ال يزال من املتوقع 

أن يدافع البابا، بوصفه زعيم الطائفة القبطية، عن مثل هذه املطالب نيابة عن األقباط.

تبقى أسئلة  عدة مطروحة بخصوص قيادة البابا توارضوس للكنيسة القبطية؛ فقد ثبت أنه لن يكرر موقف 
البابا شنودة الذي انُتقد كثرًيا لقبوله تعويضات ثانوية واستجابات الرشطة البطيئة ووعود الدولة الفاترة 
هل  الوطنية.  الوحدة  عن  بالية  بشعارات   تلّوح  حني  يف  الطائفي،  للعنف  التصدي  يف  العدالة  بتحقيق 
سيعتمد البابا اجلديد عىل القنوات القضائية والقانونية للتحقيق يف جرائم ضد الكنيسة؟ هل سنراه يرشع 
يف خطوات تصعيدية حلل التوترات الطائفية؟ ففي الوقت الذي يكتسب احلديث عن األحزاب القبطية 
زمًخا بطيًئا بني األقلية املسيحية املتشددة كنتيجة مبارشة جلرائم ُترتكب بحق املسيحيني من دون عقاب، 
ستحّول الكنيسة اجلانب الرئيس من مسؤولية متثيل األقباط يف احلياة العامة إىل أحزاب سياسية ومجاعات 
مدنية مؤيدة للديمقراطية)))). إن تأثري هذه اجلهات الفاعلة املسيحية غري الكنسية خمتلط: عنيَّ مريس )) 
مسيحًيا يف الربملان الذي هييمن عليه اإلسالميون )أكثر من مبارك)، ووزيًرا مسيحًيا واحًدا فقط )وزيرة 
البحث العلمي، نادية زخاري). واستقال املستشار الفكري والرئايس القبطي لتحديث الدولة والتحول 
الديمقراطي سمري مرقص احتجاًجا عىل اإلعالن الدستوري  الذي اطلقه مريس يف ترشين الثاين/نوفمرب 
))0) )))). يبقى أن نرى: هل ستعيد إعادة تشكيل جملس الوزراء يف ظل احلكومة املؤقتة )واملستقبلية) 

ساسة بارزين أقباًطا إىل احلظرية؟

تقوم  الكنيسة  اسرتاتيجية  أن  ويبدو  النحو،  هذا  عىل  ُأطرت  عندما  تقريًبا  قط  القبطية«  »القضايا  حُتل  مل 
املتساوية  املواطنة  إىل حقوق  املدنية وصواًل  العدالة االجتامعية وعىل هوية وطنية شاملة واحلريات  عىل 
لألقليات. إن األقباط يعطون األولوية ملظاملهم كمرصيني قبل حمنتهم كمسيحيني، وهو أمر تشهد عليه 
العوامل التي دفعت بجميع املرصيني إىل االحتجاج يف أثناء الثورة. وكام تقول ماجدة برييت، وهي خبرية 
ين املقارن: »بثورة أو بدوهنا، مل تتغري مشاكل األقباط ولن تتغري. ولكن قلبي ينزف من أجل  قبطية يف الدِّ
مرص، وليس الكنيسة. أستطيع أن أصيل يف املنزل، رغم كل يشء«)7)). إن هذه املقاربة التي تضع أواًل عىل 

54   Magdy Aziz Tobia, “Pope Tawadros on the Horns of a Dilemma,” Jerusalem Post, 11/7/2012, on the Web: <http://
www.jpost.com/Opinion/Op-Ed-Contributors/Pope-Tawadros-on-the-horns-of-a-dilemma>.
55   Emad Khalil, “Coptic Leaders Call for Uniting Christians Under One Political Party,” Egypt Independent, 29/1/2012, 
on the Web: <http://www.egyptindependent.com/news/coptic-leaders-call-uniting-christians-under-one-political-party>.
56   “Morsi Advisor Resigns over ‘Undemocratic’ Constitutional Declaration,” Al-Ahram, 23/11/2012, on the Web: 
<http://english.ahram.org.eg/NewsContent/1/64/58981/Egypt/Politics-/Morsi-advisor-resigns-over-undemocratic-
Constituti.aspx>.

7)   ماجدة برييت، مقابلة شخصية، القاهرة، ) أيار/مايو ))0).
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متاًما  بل مرصيني  أقلية  أنفسهم  يعتربون  الذين ال  لألقباط  نموذجية  مقاربة  والفردي  املؤسيس  املستوى 
وعرقًيا، هي جزء ال يتجزأ من النسيج الوطني املرصي)8)).

تصاعد الهجمات الطائفية

األقباط  حيشد  فبينام  ومتوترة؛  غامضة  القبطية  والكنيسة  احلكومة  بني  مبارك  بعد  ما  العالقات  تزال  ال 
أيًضا  الطريق  انفتاًحا مهد  الديمقراطي األكثر  املناخ  فإن  العلامنية،  السياسية  املنابر  للقضايا املرصية عرب 
الحتجاجات هتدف حتديًدا إىل حل املظامل القبطية - متّثلت يف احتجاجات قبطية يف آذار/ مارس ))0)، 
وعىل األخص يف ماسبريو يف ترشين األول/ أكتوبر يف وقت الحق من تلك السنة)))). ومّما يعكس أمهية 
املوقف املجتمعي لألقباط كمؤرش عىل الصحة الديمقراطية يف مرص، أن االحتجاجات التي رسعان ما 
حتولت إىل جمزرة ارتكبتها الرشطة بحق 8) متظاهًرا، تركت تأثرًيا كبرًيا دفع وزير املالية السابق )ورئيس 
»احلكومة  ألن  أكتوبر  األول/  ترشين   (0 بتاريخ  استقالته  تقديم  إىل  الببالوي  حازم  احلايل)  الوزراء 
احتاد  نّظمها  التي  االحتجاجات  وتدل  األمن«)0)).  توفري  وهي  الرئيسية،  مسؤوليتها  حتمل  يف  فشلت 
شباب ماسبريو أمام مبنى التلفزيون املرصي عىل ظهور جمتمع مدين قبطي فاعل ما بعد الثورة مستقل عن 
الكنيسة)))). ويؤكد ذلك االعتصام القبطي أمام مبنى اإلذاعة والتلفزيون، يف حتدٍّ ألوامر البابا بالتوقف، 

ملدة أسبوع احتجاًجا عىل تدمري كنيسة يف حلوان ُبعيد الثورة)))).
ضد  الوحيش  والعسكري  األمني  القمع  عن  تعبرًيا  يكون  أن  ماسبريو  حلادث  يمكن  الذي  الوقت  يف 
املعارضة يف عهد املجلس العسكري أكثر مّما هو عن العنف املوّجه ضد األقباط، فإن اشتباكات نيسان/

أبريل ))0) يف مقر الكنيسة األرثوذكسية القبطية يف منتصف وسط القاهرة متاًما مثلت هجوًما صارًخا 
ضد الكنيسة؛ فقد حتّول الطقس الديني يف كاتدرائية القديس مرقص التي كانت تقيم مراسم جنازة أربعة 
املشيعون  قتيلني، وهتف  إىل أعامل شغب عنيفة خّلفت  الطائفي يف خصوص  العنف  أقباط من ضحايا 
الرشطة  وحدة  رجال  بقي  احلية،  الذخرية  ُأطلقت  وعندما  للحكومة.  مناهضة  بشعارات  املحارَصون 

الصغرية لدرجة خمزية مكتويف األيدي)))).
وأماكن  الدينية  األقليات  محاية  يف  اإلسالمي  بالواجب  والتذكري  األوقاف،  وزارة  إدانة  وباستثناء 
عبادهتم، كانت ردة فعل الدولة عقب اهلجوم متساهلة كام هو متوقع. ووسط اخلالف والفوىض التي 
هم  األقباط  أن  إىل  مريس  تلميح  الربملانيني  بعض  ردد  احلادث،  بشأن  الشورى  جملس  جلسة  سادت 
ادعى مسؤول اإلخوان حممد  نفسه،  باستفزاز قوات األمن. ويف األسبوع  الذين حرضوا عىل اهلجوم 

8)   ميالد حنا، نعم أقباط ولكن مرصيون )القاهرة: مكتبة مدبويل، 80)))، ص 7).
59   Bel Trew, “Maspero: The Revolution’s New Frontline,” Al-Ahram, 29/1/2012, on the Web: <http://english.ahram.
org.eg/NewsContent/1/64/33154/Egypt/Politics-/Maspero-The-revolutions-new-frontline.aspx>.
60   “Egypt Minister Hazem el-Beblawi Quits over Coptic Rally,” (BBC, 11 October 2011), on the Web: <http://www.
bbc.co.uk/news/world-africa-15261479>.

))   املصدر نفسه.
62   Mariz Tadros, “Egypt’s Bloody Sunday,” (Middle East Research and Information Project, Washington, DC, 13 
October 2011), on the Web: <http://www.merip.org/mero/mero101311>.
63   Basil El-Dabh, “Funeral for Killed Copts,” Daily News Egypt, 7/4/2013, on the Web: <http://www.dailynewsegypt.
com/2013/04/07/funeral-for-killed-copts>.
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سودان أن األقباط محلوا السالح وحرضوا عىل العنف، استعداًدا حلرب أهلية وليس جلنازة عامة)))). 
تؤكد مثل هذه احلوادث، والرقم الصادم للخسائر بني األقباط )قتل اثنني وجرح 8) كل شهر يف فرتة 
ما بعد مبارك) أن استعداد قوات الرشطة الظاهري حلامية املواطنني األقباط اختفى عندما ذهب مبارك 

وذهب معه احلافز حلاميتهم)))).
الرئيس عصام  التي عرّب عنها مساعد  الفارغة  الوعود  توارضوس  البابا  انتقد  فورة غضب الذعة،  ففي 
العنف  عىل  حرضوا  األقباط  املشيعني  أن  إىل  التلميح  ووصف  للجنازة،  محاية  ستوفر  الدولة  بأن  حداد 
بأنه »حزمة من األكاذيب«)))). كام انتقد البابا بشدة وزارة الداخلية التي زعم أهنا لن تستطيع ضامن أمن 
البلد إذا مل تستطع محاية جنازة، شاجًبا تشكيل جلان ال هناية هلا ومؤكًدا رضورة اختاذ إجراءات عاجلة)7))، 
وهذا يلمح مرة أخرى إىل سيطرة مريس املشكوك فيها عىل قوات األمن. وأضاف البابا أن هذا احلادث 
»جتاوز كل اخلطوط احلمراء«، وهذه مفردات مل ُيسمع هبا حتى يف أول سنوات البابا شنودة الصعبة، ألن 
إىل  يرمز  الذي  األمر  العصور«،  أحلك  »يف  حتى  اهلجوم  هذا  ملثل  قط   تتعرض  مل  التارخيية  الكاتدرائية 
القاهرة   من  إسحاق  كاخلياط جورج  األقباط  العلامنيون  املشاعر  املجتمع«)8)). ويشاركه يف هذه  »اهنيار 

الذي أشار صادًقا إىل أن الكنيسة »مل مُتَس حتى جاء اإلسالميون إىل السلطة«)))) .
أن  بيد  السابقة.  األنظمة  بقايا  من  للطائفية،  كامنة  أساسية«  »بنية  وجود  استمرار  عن  احلادث  يكشف 
يمكن  لألقباط  املعادية  املشاعر  أن  عىل  يدل  األمن  مسائل  يف  احلكومة  ملواجهة  اجلديد  البابا  استعداد 
انتقادها اليوم برصاحة أكرب. ويظهر اختيار البابا الواضح لربنامج تلفزيوين )عن شؤون جارية) كوسيلة 
الشأن  ترسيخ دور يف  يظهر تصميمه عىل  يفعل ذلك يف إحدى خطبه،  أن  بدل  باإلمهال،  الهتام مريس 
العام والوصول إىل مجهور واسع)70). والبابا توارضوس أقل من سلفه تعبرًيا بشكل ملحوظ بشأن االنتامء 
السيايس للكنيسة، ولكنه يدرك أنه »مواطن مرصي حيتل مكانة مهمة«، وعىل هذا النحو، جيب أن يعرّب 
عن رأيه كام أشار إىل ذلك بقوله »أحتدث عن ... الصورة أمامي، وهي واضحة«))7). وبكلامت متأنية، 
الثاين/نوفمرب ))0)، رسالته  البابا الذي حصل رسمًيا عىل بطاقة اهلوية الوطنية يف )) ترشين  يصوغ 
وليس  مرصيني،  »بوصفهم  األقباط،  إىل  يتحدث  أنه  زاعاًم  وطنية،  رشوط  يف  املتساوية  املواَطنة  بشأن 
مسيحيني«، ومعترًبا أن السياسات التمييزية متثل رضبة لرأس املال البرشي يف مرص وللتطلعات املحقة 

لألقباط املبعدين املتعلمني واملهتمني عن جدارة بالنشاط االقتصادي))7).

64   Basil El-Dabh, “State to Investigate Cathedral Violence Amidst Public Outcry,” Daily News Egypt, 8/4/2013, on the 
Web: <http://www.dailynewsegypt.com/2013/04/08/presidency-orders-cathedral-violence-investigation>.
65   “Cairo’s Religious Status,” (Aljazeera (The Stream), 23 April 2013), on the Web: <http://stream.aljazeera.com/
story/201304222316-0022694>. 
66   Basil El-Dabh, “Pope Tawadros: Copts Face Civil and Religious Problems,” Daily News Egypt, 27/4/2013, on the 
Web: <http://www.dailynewsegypt.com/2013/04/27/pope-tawadros-copts-face-civil-and-religious-problems>.
67   “Presidency Statement Blames Copts for Clashes,” Egypt Independent, 9/4/2013, on the Web: <http://www.
egyptindependent.com/news/presidency-statement-blames-copts-clashes>.
68   Kristen Chick, “Egypt’s Copts Lash out at Government’s Anti-Christian Rhetoric,” Christian Science Monitor (12 
April 2013).

))   جورج إسحاق، مقابلة شخصية، القاهرة، ) أيار/ مايو ))0).
70   Patrick Kingsley, “Egypt’s Coptic Pope Criticises Islamist President over Sectarian Violence,” Guardian, 9/4/2013, 
on the Web: <http://www.guardian.co.uk/world/2013/apr/09/egypt-coptic-pope-sectarian-violence>. 
71   El-Dabh, “Pope Tawadros: Copts Face Civil and Religious Problems.”

)7   »البابا توارضوس الثاين: لن نتحالف مع أحد ىف االنتخابات املقبلة«.
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عىل الرغم من التحقيقات الباهتة التي أجرهتا وزارة الداخلية، يبدو أن هناك نقًصا مقلًقا يف املتابعة القانونية 
ضد مرتكبي اهلجامت املعادية لألقباط. وقانون مكافحة الطائفية يطبَّق عىل نحو انتقائي؛ فعىل سبيل املثال، 
يواجه املغرتبون األقباط السبعة عقوبة املوت بسبب إنتاج فيلم الكراهية السيئ السمعة املعادي لإلسالم، 
بينام يبقى مرتكبو جمزرة ماسبريو من دون عقاب))7). ومع الغياب املتزايد لسيادة القانون وووجود بيئة 
عامة متأسلمة تضفي باستمرار مرشوعية عىل العدائية ضد األقباط، فإن اهلجامت ضد األقباط بالسالح 

واأللفاظ ستبقى بال عقاب.

بأن  الزعم  بني  ترتاوح  مسيحيني  ضد  اعتداءات  حوادث  عن  تقارير  القبطية  األنباء  وكاالت  أوردت 
قرويني مسلمني يف أسيوط قطعوا أذن رجل قبطي لعدم ذهابه إىل املسجد عند سامعه أذان صالة الفجر، 
إىل نساء مسيحيات تعرضن لقص شعورهن باإلكراه يف مرتو القاهرة لعدم ارتدائهن احلجاب، وهو ما 
يشري إىل أن حوادث كهذه ال تقترص عىل الريف، وتؤدي اإلحباطات االقتصادية يف كثري من األحيان 
إىل حتول النزاعات الشخصية إىل اشتباكات طائفية))7). ويف هذا البلد الذي كان عاملًيا ذات يوم، وأحد 
األيواين  السلفي  حيذر الشيخ  فقط،  املسلمني  مسامهات  عىل  تتكل  مل  التي  اإلسالمية  احلضارة  معاقل 
حني  يف  مرتًدا،  يعترب  مسيحًيا)  يظن  قد  )وبالتايل  الفصح  عيد  يف  منزله  يغادر  مسلم  أي  أن  من  بحزم 
واإلصالح  للحقوق  الرشعية  اهليئة  أمناء  جملس  يف  السلفي  العضو  العظيم،  عبد  سعيد  رصح الشيخ 
بعيد  املسيحيني  هتنئة  ضد  فتوى  أصدر  آخر  إسالمي  إىل  منضاًم  حرام،  الفصح  بعيد  األقباط  هتنئة  بأن 

امليالد املجيد))7).

وال يقترص هذا اخلطاب الشعبي املعادي للمسيحيني، مع األسف، عىل قيم متطرفة ملتشددين، بل حيظى 
بالرشعية أيًضا عرب شتى أبواق الدولة؛ ففي أثناء احتجاجات كانون األول/ ديسمرب ))0) ضد مريس 
البلتاجي يف مقابلة تلفزيونية  البارز يف حزب احلرية والعدالة حممد  القيادي  عند القرص الرئايس، رصح 
بأن املتظاهرين كانوا يف أغلبيتهم مسيحيني. ونرش املوقع اإللكرتوين الرسمي لإلخوان املسلمني مقاالت 
تزعم أن مجاعة »بالك بلوك« الثائرة، املكروهة من اإلخوان، تأسست عىل يد زعيم ميليشيا مسيحي. وعند 
إجراء االستفتاء الدستوري، نرش املوقع نفسه مقاالت عدة تزعم حصول تزوير يف التصويت وخمالفات 
أخرى قام هبا ناخبون مسيحيون))7). أّما صفوت حجازي، املتشدد اإلسالمي البارز الذي هدد يف جتمع 
مؤيد ملريس بـ»سفك دماء« املسيحيني الذين شككوا بسلطة الرئيس، فعّينه جملس الشورى الذي هييمن 

عليه اإلسالميون يف املجلس الوطني حلقوق اإلنسان)77).

73   “Egypt Court Slaps Alleged Makers of Anti-Islam Film with Death Sentences,” Al-Ahram, 29/1/2013, on the Web: 
<http://english.ahram.org.eg/NewsContent/1/64/63577/Egypt/Politics-/Egypt-court-slaps-alleged-makers-of-antiIslam-
film.aspx>.
 <http:// :7   »قطع أذن املدرس أيمن أنور مرتي.«  )موسوعة تاريخ أقباط مرص، )) نيسان/أبريل ))0))، عىل املوقع اإللكرتوين(
 www.coptichistory.org/untitled_1043.htm>.، و”Coptic Woman Assaulted by Veiled Women on Egypt Metro,” Gulf
News, 13/11/2012, on the Web: <http://gulfnews.com/news/region/egypt/coptic-woman-assaulted-by-veiled-women-

on-egypt-metro-1.1104271>.
)7   »بابا األقباط املرصيني يعرب عن حزنه لفتاوى حتريم هتنئة املسيحيني بأعيادهم،« )France 24، ) كانون الثاين/ يناير ))0)).

76   Chick, “Egypt’s Copts Lash”.
77   املصدر نفسه.
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إىل  تدفع  ربام ال  لفظية  إدانات  باختصار هو  اجلواب  االستفزازات؟  الكنيسة عىل هذه  فعل  ردة  ما هي 
التغيري بحد ذاهتا، لكنها تشري إىل تغيري يف سياسة الكنيسة عن سياستها يف عهد مبارك، ففي حينه مل تتعد 
استنكار اهلجامت الطائفية بأقل الكلامت، والتعهد باستمرار دعم النظام. وثمة حادثة تنطوي عىل التقليل 
من التمثيل اإلحصائي للطائفة املسيحية، وهي أداة ُتستخدم عادًة إلثارة األقباط يف غياب إحصاء سكاين 
وطني،  وذلك عندما قدَّر اللواء أبو بكر اجلندي، رئيس اجلهاز املركزي للتعبئة العامة واإلحصاء، عدد 
املسيحيني يف مرص بخمسة ماليني، وهو تقدير هزيل بدرجة مضحكة إذا أخذنا بعني االعتبار أن وزارة 
اخلارجية أفادت بوجود ستة ماليني قبطي يف سنة )7))، وهو ما جعل البابا األنبا باخوميوس يتساءل 
كنائس أخرى  أم ملرص«)78). وبدأت  القاهرة)  ساخًرا: »هل هذا اإلحصاء لشربا )ضاحية من ضواحي 
أيضًا تتكلّم علنًا عىل اخلطاب املعادي للمسيحيني، إذ رد الدكتور القس أندريه زكي اسطفانوس، رئيس 
النظر  ُتنتقص حقوقهم، برصف  أاّل  املسيحيني مواطنون مرصيون جيب  بأن  الكنيسة اإلنجيلية املرصية، 
عن تعدادهم السكاين))7). وأصبح من الواضح تبًعا لذلك أن اهليئة الكنسية ما عادت تقمعها دولة املراقبة 

الشاملة يف ظل مبارك.

ين شيًئا فشيًئا يطرحون قضايا سياسية واجتامعية شائكة تثري استياء نظام مريس، افتتحتها  أخذ رجال الدِّ
لنفوذ  اخلاضعة  والتعليم  والقانون  اإلعالم  جماالت  يف  وضوًحا  األكثر  هو  التمييز  بأن  البابا  ترصحيات 
القانون عىل قدم  الكنيسة، مثل تطبيق  نيابة عن  الرئيس  البابا قائمة مطالب إىل  الدولة)80). ويدل تقديم 
املساواة وضامن املواَطنة جلميع املرصيني وتغيري النغمة الدينية يف اخلطاب الوطني، عىل تغرّي جذري عن 
خضوع شنودة النهائي ملطالب النظام يف ظل مبارك. ويف مقابلة تلفزيونية أشار باخوميوس إىل عدم وفاء 
النقص  إىل  الوزراء، مشرًيا  نائب رئيس قبطي وزيادة نسبة متثيل األقباط يف جملس  بتعيني  مريس بوعده 

املزري يف متثيل األقباط يف حكومة ما بعد الثورة، حتى وفق مقاييس مبارك))8).

توارضوس  البابا  أ  هدَّ فقد  كهذه،  مضطربة  أوقات  يف  الصالة  إىل  عادًة  تلجأ  القبطية  اجلامعة  أن  وبام 
ألتباعه  مؤكًدا  امُلْعدية«،  اخلوف  »مشاعر  لتهدئة  تطمني«  »رسائل  بإيصال  خطبه  أثناء  يف  روعها  من 
املضطرب  املناخ  مع  تعاملها  يف  املسيحية  العقيدة  أيًضا  الكنيسة  واستخدمت  حيرسنا«))8).  »الرب  أن 
أن نترصف كام  لنا  يقولوا  أن  السابق  اعتادوا يف  »الكهنة  إن  إذ قال جورج إسحاق  سياسًيا واجتامعًيا؛ 
فعل املسيح بأن يكون رّدنا عىل من يرضبنا بالدعاء له ساحمك اهلل، لكنهم هذه األيام يقولون إنك إذا مل 
تدافع عن نفسك فربام تفقد حياتك«، وهو ما يمكن أن يعرّب عن تغيري يف وجهة النظر الالهوتية يستحق 

مزيًدا من الدراسة))8).

78   نادر شكري، »األنبا باخوميوس لـ»إمسيان«: ترصحيات اجلندي عن تعداد األقباط تصلح حلي شربا!،« )األقباط األحرار )موقع 
 <http://freecopts.net/arabic/articles/view/25967>. :إلكرتوين)، )) أيلول/ سبتمرب  ))0))، عىل املوقع اإللكرتوين

)7   املصدر نفسه.
80   Yousef Abdel Rahman, “New and Old Challenges for Egypt’s Latest Pope,” Al-Akhbar, 6/11/2013, on the Web: 
<http://english.al-akhbar.com/node/13396>.
81   Tobia, “Pope Tawadros on the Horns of a Dilemma”.
<http://www.popetawadros.org/%D8%A :((0(( 8   “عظة عيد امليالد البابوية،” )موقع البابا توارضوس، ) كانون الثاين/يناير(
7%D9%84%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D9

%88%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AF-2013/>. .
)8   جورج إسحاق، مقابلة شخصية، القاهرة، ) أيار/مايو ))0).
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منقسمون  وسياسية  واجتامعية  واقتصادية  جيلية  خطوط  وفق  داخلًيا  املقسمني  األقباط  املرصيني  إن 
سلسلة  إىل  االنقسام  هذا  جذور  وترجع  للكنيسة.  )السيايس)  الدور  بشأن  تصوراهتم  يف  أيًضا  اليوم 
أسوان،  يف  كنيسة  وحرق   ،(0(0 سنة  محادي  نجع  يف  النار  إطالق  تلت  التي  السلمية  االحتجاجات 
األعمى  والتأييد  القبطية  السياسية  الالمباالة  خرافة  حطمت  التي  العمرانية  يف  الطائفية  واالشتباكات 
القبطي  الغضب  من  الرغم  عىل  الفاترة،  الكنيسة  فعل  ردة  أكدت  وقد  السياسية))8).  الكنيسة  لقيادة 
اّتباع الكنيسة يف  إثر ذلك، رفض بعض األقباط  القطيعة بني الكنيسة والعلامنيني. ويف  الشعبي، تنامي 
دائاًم  تتخذ  ال  أهنا  »برهنت  الكنيسة  أن  مالحظني  املدنية،  واحلقوق  السياسية  باملامرسة  املتعلقة  املسائل 
القرارات األفضل للمسيحيني أو ملرص كدولة«، لكنهم أكدوا يف معظمهم احرتامهم للسلطة الروحية 
أتباعه األقباط،  البابا الحتواء  بعد اآلن االعتامد عىل  املمكن  ما عاد من  للكنيسة))8). وبناًء عىل ذلك، 

وهو ما أثبتته ثورة )) يناير))8).

لقد انفصلت فئة الشباب األقباط املؤيدة للثورة هنائًيا عن الفلك السيايس للكنيسة، واختارت عوًضا 
عن ذلك الدفاع عن احلقوق املدنية والسياسية عرب االصطفاف مع حلفاء مسلمني معتدلني حساسني 
البارز  املنارص  أكده يوسف سيدهم،  ما  املساواة. وهذا  بالعلامنية عىل قدم  املسيحية وملتزمني  للقضايا 
يف  عاد  ما  إنه  بقوله  وطني،  مرص  يف  البارزة  القبطية  الصحيفة  حترير  ورئيس  القبطي  السيايس  للنشاط 
كبرية  »نسبة  أن  زاعاًم  احلكومة،  يف  للتأثري  والرئيس  البابا  بني  العالقات  عىل  االعتامد  األقباط  إمكان 
أنفسهم  متثيل  عن  »راضون  األقباط  وأن  السياسية،  األحزاب  إىل  االنضامم  اختارت  األقباط«  من 
بأنفسهم«)87). كذلك علّق جمدي جرجس عىل الصدع داخل الطائفة املتمّثل يف رفض األعضاء األصغر 
الكثري من األقباط خملصون  آباؤهم«. واحلقيقة أن  ارتضاها  التي  املنزلة األدنى  الكنيسة »قبول  سًنا يف 
إىل  جزئًيا  ذلك  ويرجع  كافة«،  حياهتم  جوانب  يف  وأوامرها  »إرشاداهتا  ويطلبون  للكنيسة،  بعمق 
سياسات حقبة شنودة التي صورت مجيع تعاليم الكنيسة وكأهنا توجيه من الروح القدس، يف حني يرى 
تعليامت  الكنيسة مؤسسة روحية بحتة، و»يتجاهلون  أن  الليرباليون واالشرتاكيون)  آخرون )والسيام 

الكنيسة خارج الشؤون الدينية«)88).

يتعنّي عىل  فإنه  نيابة عنهم،  للتفاوض  البابا  يعتمدون عىل  زالوا  ما  األقباط  من  كثرًيا  أن  من  الرغم  عىل 
كنيسة البابا توارضوس التكيف مع الضغوط الداخلية واخلارجية املتغرية، مع إجياد توازن دقيق بني دورها 
التقليدي كمتحدث باسم الطائفة والسامح بوجود أنامط سياسية بديلة خارج إطار الكنيسة. ولذلك، فإن 
الدينامية الثالثية بني الكنيسة والدولة واملجتمع القبطي تتأثر بالدوافع الديمقراطية عىل املستوى الوطني، 
إضافة إىل عوامل أخرى كشعبية التيارات اإلسالمية، وتغرّي الدور السيايس للمؤسسات الدينية، وتفيش 

سياسة التمييز ضد املسيحيني.

84   Tadros, “The Sectarian Incident”.
)8   راؤول وفيق )مهندس يبلغ من العمر )) سنة من القاهرة)، مقابلة شخصية، القاهرة، )) شباط/ فرباير ))0).

86   Tadros, “The Sectarian Incident”. 
87   Sarah Lynch, “Copts Seek a Voice in Egypt’s Unrest,” USA Today, 4/11/2012.
88   Chick, “Egypt’s Copts Lash”.
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خاتمة 

املرصية  بالتصورات  متعلقة  قضية  الواقع  يف  القبطية«  »القضية  يسّمى  ما  اعتبار  املطاف  هناية  يف  يمكن 
للهوية الوطنية واملواطنة والديمقراطية))8). وكام يقول طارق مرتي، فإن األكثريات واألقليات يف العامل 
والتطلعات  يطالبون هبا  التي  يواجهوهنا واحلقوق  التي  »التهديدات  متزايد يف  نحو  العريب مرتابطة عىل 
يف  النظر  إعادة  من  بد  ال  مشرتك)0)).  مستقبل  يف  بالتساوي  حمكومون  لذلك  وهم  عنها«،  يعرّبون  التي 
)املسيحيون  املهمشة  للمجموعات  دستورًيا  مكّرسة  متساوية  مواَطنة  لفرض  املبهمة  السياسية  اإلرادة 
يف املقام األول، وكذلك النوبيون والشيعة والصوفيون والبهائيون) يف ظل حكم إسالمي. لقد حتولت 
دة للصفوف إىل كراهية »اآلخرين« بداًل من حتوهلا إىل رؤية اسرتاتيجية مشرتكة  كراهية سلطة مبارك املوحِّ
ملسار مرص األيديولوجي. وال تستطيع الثورة أن تشفي مرص فوًرا، وهي مل تشفها، من األمراض الطائفية 
يؤيده  الذي  اخلطاب  ويعزز  اإلسالمية.  احلركات  سياسات  جزئًيا  مسؤوليتها  تتحمل  التي  القديمة 
اإلسالميون باشرتاط اإلسالم يف املواَطنة ال القومية الفكرة اخلِطرة القائلة إن الطائفة القبطية القديمة إىل 

حد ما ناقصة »املرصية«.

حتى وإن اشرتك األقباط الليرباليون مع الدولة من خالل منابر مدنية، فإن الكنيسة وبطريركيتها حتتفظان 
بنفوذ رمزي، وسيظل ُينظر إىل الكنيسة من جانب رشحية واسعة من املسلمني واألقباط والدولة باعتبارها 
القبطية. وتواجه الكنائس املرصية حالًيا العواقب، اإلجيابية والسلبية،  ممثاًل رشعًيا، ولو رمزًيا، للطائفة 
إلسقاط دكتاتور استطاع أن يضبط األعامل العدائية بني املدنيني حتت حد معني. وتكمن املهمة احلقيقية 
يف إلغاء األيديولوجيا التمييزية املستمرة منذ عقود واملؤثرة يف هيئات حكومية ومؤسسات تربوية ورجال 
دين مسلمني، لتنتج مواقف اجتامعية والمساواة ترشيعية تعامل األقباط كمواطنني من الدرجة الثانية، 
وهي مهمة يمكن للكنيسة أن تؤدي فيها دوًرا)))). وملا كان الباب أمام النشاط السيايس لألقباط قد ُفتح 
عىل مرصاعيه هنائًيا بعد ثورة )) يناير، فإن الزمن هو الكفيل بإخبارنا ما إذا كان متكني الثوار األقباط 
الذين حتولوا إىل سياسيني سيرتك أثًرا يف املشهد السيايس من دون االعتامد عىل الثقل املؤسيس للكنيسة 

من ورائهم)))).

)8   عزمي بشارة، مرشف، “هل يصّح احلديث عن ملف قبطي يف مرص؟،” )دراسات وأوراق بحثية، املركز العريب لألبحاث ودراسة 
السياسات، نيسان/ أبريل ))0)).

90   Mitri, “Minorities in the Middle East,” in: Jørgen S. Nielsen, ed., Religion and Citizenship in Europe and the Arab 
World, CSIC Studies on Islam and Christianity (London: Grey Seal, 1992), p. 68.
91   Paul Sedra, “Copts as Egypt’s Conscience,” Al-Akhbar, 21/12/2011, on the Web: <http://english.al-akhbar.com/
node/2697/>.

))   يمكن العثور عىل االجتاه السابق لالمباالة السياسية القبطية، التي خلدها صحافيون وأكاديميون، يف تعليق الناقد القبطي ريموند 
إبراهيم سنة 008): »إذا كان اضطهاد األقباط أو التمييز ضدهم حقيقة، وهي كذلك، يتوقع املرء بشكل طبيعي أن يكون األقباط الذين 

يعيشون يف مرص حماطني باملسلمني هم األكثر صخًبا حول هذا املوضوع. وهم ليسوا كذلك إىل حد كبري. فكيف نفرس هذا اللغز؟«.
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Popes, Presidents, and Protests: The January 25 Revolution and the 
Coptic Orthodox Church
Salma Mousa
The Arab Uprisings of 2011, hailed for their civil rights discourse, have also been feared for their potential 
to aggravate latent sectarian social divisions. With the specter of post-Spring Islamist rule looming, 
Christians in Egypt have found themselves forced to choose between a quasi-secular autocracy and the 
prospect of a sectarian democracy. Motivated by the same socio-economic grievances that affected their 
Muslim compatriots, and disillusioned with Mubarak’s increasing negligence of Christian affairs, many 
Christians were quick to join the uprising despite the Church’s strict condemnations. The January 25 
Revolution marked a significant shift in Church-State-Copt dynamics, whereby the state could no longer 
rely on the Church to foster regime support among its constituents. Many Copts questioned the status quo 
of unelected religious leaders serving as unofficial communal representatives to the state, choosing instead 
to ally with liberal Muslims, and participate in public life through secular platforms. However, given the 
recent context of frequent sectarian attacks and a rising culture of anti-Christian hostility exacerbated by 
Islamic governance, the Church continues to retain its symbolic leadership role, with its outspoken Pope 
Tawadros II framing minority rights in national, rather than communal, terms. Although many Copts still 
rely on the pope to negotiate on their behalf, the Church has had to adapt to changing external and internal 
pressures, finding a delicate balance between its traditional role as a communal spokesperson and allowing 
alternative political modalities to exist outside the context of the Church.
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