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اآلية

ٍ
َه َل ا ْل ِكتَ ِ
س َواء َب ْي َسن َسنا َوَب ْي َسن ُك ْم
{قُ ْل َيا أ ْ
اب تَ َعالَ ْواْ إلى َكلَ َمة َ
ض َسنا
أَالَّ َسن ْع ُب َد إِالَّ اللّ َه َوالَ ُسن ْ
ش ِر َك ِب ِه شيئا َوالَ َيتَّ ِخ َذ َب ْع ُ
َب ْعضا أ َْرَبابا ِّمن ُد ِ
ون اللّ ِه}

آل عمران64

أ

الهــداء

اإلهداء إلى التي أرطب بذكرها ساعاتي وأيامي ،أمي العزيزة
إلى الرجل الذي كان سببا في وجودي ،ومصدر إلهام لوصولي لهذه الدرجة العلمية التي
أفخر بها ،والدي العزيز
إلى الحصن الذي أكمل به مسيرتي ،أخواني وأخواتي
إلى الذي زرع فينا روح اإلصرار والثبات والعزيمة بمقولته الخالدة "يا جبل ما يهزك ريح":
الشهيد القائد "أبو عمار" ...وكل شهداء فلسطين
والى كل من أسدى إلي نصيحة أو قدم لي مشورة أو ساهم في دعمي إلنجاز هذه
الدراسة التي آمل أن تؤتي ثمارها ...إلى أساتذتي األفاضل ،وكل من أفخر بأنني تعلمت
منه حرفا  ...إلى من تحمل بعدي عنهم وساندوني  .....عائلتي،
وزمالئي في الدراسة لتقديمهم الدعم المعنوي لي أثناء دراستي...
المتواضع.

الباحث..

ب

إلى زميالتي
أهدى هذا الجهد

الشكر والتقدير
ش َك ْرتُ ْم أل ِ
يد َّسن ُك ْم ﴾ ..
﴿ ..لَ ِئ ْن َ
َز َ
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در طيبددا مباركددا فيدده ،ثددم أتقدددم بجزيددل
فالحمددد والشددكر مددن قبددل ومددن بعددد ،حمدددا كثيد ا
الشددكر والعرفددان إلددى كددل مددن سدداهم فددي إتمددام هددذه الد ارسددة ،وأخ د
الدكتور /رياض األسطل ،لما بذله من جهد حثيد

بالددذكر أسددتاذي

فدي تقدديم النصدح واإلرشداد والتوجيده

الدرسددة .جعددل اذ هددذه الجهددود فددي مي دزانهم يددوم نلقدداه.
األكدداديمي الددالزم إلتمددام هددذه ا
والشددكر موصددول ألعضدداء لجنددة المناقشددة األكددارم األسددتاذ الدددكتور /أسددامة أبددو نحددل،
واألستاذ الدكتور./صالح أبو ختلة؛ لتفضلهما بقبول مناقشدة الد ارسدة ،والشدكر موصدول
ألعضدداء الهيئددة التدريسددية فددي كليددة اآلداب والعلددوم اإلنسددانية بجامعددة األزهددر ،وأتوجدده
بالشددكر ألعضدداء لجنددة تحكدديم أداة القيدداا الكدرام ،لمددا خصصددوه مددن جهددد ووقددت ،ولمددا
أبدددوه مددن معرفددة ومالحاددات بندداءة ،والشددكر خددا

وجزيددل ،إلددى صدداحب العطدداء فددي

المعرفددة ،الدددكتور /علددى أبددو زيددد علددى دعمدده ومددا قدمدده مددن عددون ،ثددم الشددكر والتقدددير
لجد ددامعتي ال د دراء جامعد ددة األزهد ددر  -غ د دزة التد ددي أتاحد ددت لد ددي التد ددزود مد ددن بحد ددر علمهد ددا،
والوصول إلى هذه الدرجة العلمية.
فجزاهم اذ عني خير الجزاء .

الباحث

ت

الملخص
يعد األقباط جزء أصيل من النسيج االجتماعي المصري ،ومواطنون مصريون مثلهم مثل
المسلمين ،ولكن لهم بعض الخصوصية في مواقفهم السياسية ،العتبارات الدين والكنيسة ،كون الكنيسة

كانت تحتكر موقفهم السياسي وتمثلهم أمام الدولة ،ومن هنا تنبع أهمية التعرف على موقف األقباط

من التحوالت السياسية في مصر ،وما أثار مشكلة البح

وجعلها جديرة بالبح  ،أن األقباط خرجوا

في مااهرات  25يناير ضد ناام مبارك ،مع أن الكنيسة كانت مؤيدة للناام ،وهذا االختالف بين
األقباط وبين الكنيسة كان بادرة انفتاح األقباط على الحياة السياسية وكسر العزلة التي كانت تفرضها

عليهم الكنيسة ،فأصبح الزما علينا أن نتعرف على مواقف األقباط من التحوالت السياسية في مصر.
تاريخيا كان األقباط من مؤسسي الدولة المصرية فقد ساهموا في الحراك والثورات ضد
اإلنجليز ،وكانوا جزءا أصيال من ثورة  .1919وانصهر األقباط في حزب الوفد وتولوا مناصب قيادية
في الدولة ،أما في مرحلة جمال عبد الناصر فيمكن تسميتها بمرحلة الشراكة والصداقة بين البابا وعبد

الناصر ،وانحسرت مشاركة األقباط السياسية في هذه المرحلة ،أما في مرحلة الرئيا أنور السادات
كانت فترة سيئة بالنسبة لألقباط ،حي

إن السادات اهتم بالدين اإلسالمي وركز على أن الدولة

المصرية دولة إسالمية وال مصدر للتشريع سوى اإلسالم مما آثار سخط األقباط ،أما في فتر حسني

مبارك فكان حال األقباط أفضل من سابقه ،واستطاع مبارك احتواء األقباط وحصر الحوار معهم حول

مطالبهم في شخ

البابا.

شارك األقباط في حراك  ، 25وكانت مواقف األقباط تنبع من محددات سياسية واجتماعية

واقتصادية ،مثلهم مثل المصرين ،حي

كانت الاروف السياسية المتردية ،والناام السياسي المترهل

دافعا لمشاركة األقباط في الحراك ،وكانت الاروف االقتصادية السيئة والصعبة سببا في مشاركة
األقباط وتأييدهم لحراك يناير ،وكانت األحدا

الطائفية ضد األقباط مبر ار لت ير الناام.

وبعد حراك يناير فضل الناام العسكري استخدام آلية الناام القديم في اختصار العالقة مع

األقباط من خالل البابا ،فيما حرصت الكنيسة على االحتفاا بشعرة معاوية مع كل األطراف،
للحصول على بعض المكاسب ،وقد شكل انتخاب المرشح اإلخواني محمد مرسي نكسة لألقباط الذين

لم يريدوا أن يكون الرئيا إسالميا خوفا على مستقبلهم في دولة يحكمها اإلسالميين.

ث

شارك األقباط في حراك  30يونيو بدعم من الكنيسة ،حي

في مشاركتهم بقوة في هذا الحراك ،وأصبح األقباط أحد عناوينه حي

كان لهم دوافع وعوامل ساهمت
اهر البابا مع السيسي ليعلنوا

إسقاط محمد مرسي واعالن خارطة المستقبل.
وخلصت الدراسة إلى أن مستقبل األقباط في مصر سيكون وفق أحد السيناريوهين التاليين؛
األول :بقاء أوضاعهم السياسية واألمنية واالجتماعية كما كانت عليه قبل ِ
الحراك الشعبي المصري

تحسن أوضاع األقباط السياسية واألمنية واالجتماعية ،نا ار للدور المهم
مطلع العام  .2011والثاسنيّ :
الذي لعبوه في تحسين صورة ناام الرئيا السيسي.

ج

Abstract
Coptic is an essential part of Egypt's social fabric, and Egyptian citizens like Muslims.
But there some privacy in their political positions: considerations of religion and the
church, the fact that the church had a monopoly on political position and represent them
before the State, hence the importance of recognizing the position of the Copts from the
political transitions in Egypt, the reason that has raised the problem of research and make
them worthy of research, Copts took to the streets on January 25 against the Mubarak
regime, although the church was in favor of the system, this difference between the Copts
and the Church it was a gesture of openness on the political life of the Copts and breaking
the isolation that was imposed on them by the church, it has become essential to know the
positions of the Copts from the political transitions in Egypt.
Historically, the Copts of the founders of the Egyptian state has contributed to the
movement and the revolts against the British, they were an integral part of the 1919
revolution, and it melted into the Copts in the Wafd Party and assumed leadership
positions in the state, in stage Gamal Abdel Nasser could call it stage of partnership and
friendship between the Pope and Abdel Nasser, receded and the political participation of
Copts at this stage, in President Anwar Sadat's stage was a bad period for the Copts since
Sadat interested in the religion of Islam and stressed that the Egyptian state Islamic state
nor a source of legislation but to Islam which aroused the ire of the Copts, in after Hosni
Mubarak was the case Copts better than its predecessor, Mubarak was able to contain the
Copts and counted in the person of the pope.
Copts participated in the mobility of January 25 and the positions of the Copts
stems from political, social and economic determinants, just like the Egyptians, where the
deteriorating political conditions, and the political system sagging motivation for the
participation of Copts in mobility, the bad and the difficult economic conditions, the cause
of the post Copts and their support for the movement in January, the sectarian incidents
against the Copts reason to change the system.
After motionless January, military regime preferred to use the old system
mechanism in the relationship with the Copts, shortcut through the pope, as the church was
keen to keep rolling haired with all parties, For some of the gains, election of the Muslim
Brotherhood candidate Mohamed Morsi has been a setback for the Copts, who did not
want to be an Islamist president, fearing for their future in a country ruled by Islamists.
Copts participated in the demonstrations on June 30 with the support of the Church,
where he had the motives and factors that contributed to the strong participation in these
demonstrations, Copts and became one of this movement when the pope addresses with
Sisi appeared to proclaim drop Mohamed Morsi and the declaration of the future roadmap.

ح

The study concluded that the future of the Copts in Egypt will be according to one
of the following scenario; First: the survival of the political, security and social status, as it
was before the Egyptian popular movement early 2011. The second improvement Copts
political, security and social conditions, given the important role they played in improving
the
image
of
the
president
Sisi
system.
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مقدمة
على مر العصور التاريخية كان يتم تمثيل المواقف السياسية لألقباط من خالل الكنيسة ،إال
في بعض االستثناءات كان يخرج الجمهور المسيحي ليعبر عن نفسة .ولكن بشكل عام كانت الكنيسة
هي ممثلهم ،حي

كانت تحتكر مواقف وآراء األقباط السياسية .وكانت الكنيسة على مدى عقود ،وثيقة

الصلة بالناام ،وبمثابة الصوت السياسي الوحيد للطائفة القبطية المصرية التي تشكل أكبر أقلية دينية
في مصر .غير أن ذلك الصوت تشتت عقب اإلطاحة بالرئيا السابق حسني مبارك ،حي

بدأ

األقباط باالنخراط في ميدان السياسة بأنفسهم ،وبذلك ضعف موقف الكنسية الذي كان مخوال بالتعبير
عن مواقفهم.

كانت اروف األقباط صعبة في عهد الرئيا أنور السادات ،وذلك بسبب رعاية السادات

لإلسالمي ين ودعمهم .وعلى العكا بعد ذلك مرت الكنيسة في فترة الرئيا حسني مبارك بفترة ذهبية،

تبادل" ،والتي بموجبها خفف ناام
الم َ
حي دخلت العالقة بين الدولة والكنيسة في حالة من "الدعم ُ
مبارك من سلطة الدولة على المواطنين المسيحيين لصالح الكنيسة ،باعتبارها الممثل الوحيد لألقباط،
في مقابل قيام الكنيسة بدعم ناام مبارك سياسيا عبر تأييد كافة توجهاته ،وتسوي ها لدى عموم

األقباط ،حتى بلغ مستوى الدعم تأييد البابا الراحل شنودة لد"التوري "* علنا .وفي السياق نفسه رفضت

الكنيسة مشاركة األقباط في مااهرات  25يناير  2011بعد انطالق الدعوات المنادية بها ،وطالبتهم

باالعتكاف في الكنائا ،وحتى بعد اندالع الحراك الت الكنيسة تدافع عن مبارك حتى اللحاة

األخيرة.

وبالرغم من تحذيرات الكنيسة ،لم تأبه أعداد كبيرة من األقباط بموقفها من الحراك ،وخرجت

للمشاركة في المااهرات ،واالعتصام بميدان التحرير ،وهو األمر الذي شكل نقطة تحول في عالقة

األقباط بالكنيسة ،وكسرهم للعزلة التي فرضتها عليهم لعدة عقود ،بخروجهم إلى المجال العام للمطالبة
بحقوقهم كمواطنين مصريين ،لهم نفا الحقوق وعليهم نفا الواجبات.

وشهدت الفترة االنتقالية التي أعقبت حراك يناير مشاركة األقباط في المجال السياسي الذي

أصبح أكثر انفتاحا ،ما اضطر الكنيسة إلى ت يير استراتيجياتها من أجل تأمين مصالحها ،فقد واصل

الشباب المسيحي نشاطه على الصعيد السياسي ،وقامت العديد من الشخصيات المسيحية أيضا
بتأسيا أحزاب سياسية أو باالنضمام إليها .فقد أسا رجل األعمال المصري نجيب ساويرا "حزب

*

 .التوري  ،يقصد هو التجهيزات والتسهيالت التي كان يقوم بها الرئيا حسني مبارك ،النتخاب ابنه جمال مبارك

رئيسا لمصر من بعده.
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المصريين األحرار" .وكان مثقفون مسيحيون ،مثل عماد جاد وحنا جريا ،من بين مؤسسي "الحزب
المصري الديمقراطي االجتماعي".

أما في فترة حكم اإلخوان المسلمين (الرئيا محمد مرسي) ،فقد دفعت البيئة السياسية

المستقطبة بين اإلخوان المسلمين والمعارضة ،الكنيسةَ إلى االضطالع بدور سياسي متزايد .وفي
الوقت نفسه ،فشلت جماعة اإلخوان المسلمين في التعاطي مع مخاوف األقباط حول الحرية الدينية

وقامت بتهميشهم في مؤسسات الدولة .ومع تفاقم األزمة بين مرسي ومعارضيه ،ازدادت حدة

االستقطاب السياسي ،وازدادت مساحة التراشق الطائفي ،خاصة بعد مااهرات  30يونيو وصوال إلى
مشهد الثال

من يوليو  2013الذي شهد اإلطاحة بمحمد مرسي وعزله عن منصبه ،بحضور البابا

تواضروا الثاني في تفاصيل المشهد ،إلى جانب الفريق أول عبد الفتاح السيسي ،وشيخ األزهر

الدكتور أحمد الطيب وبقية الحضور ،وتواصل الدور السياسي للكنيسة في دعم مااهرات  30يونيو

بشكل ملحوا ،كما شاركت الكنيسة في اللجنة التي كلفت بصياغة نسخة معدلة من دستور عام

 ،2012وأيد البابا تواضروا الثاني مشروع الدستور الجديد ،ودعا المصريين إلى الموافقة عليه في

االستفتاء ،كما شجع المشير عبد الفتاح السيسي على خوض انتخابات الرئاسة ،واصفا ترشيحه
بالواجب الوطني.

مشكلة الدراسة
شهدت مصر فيما بين سنتي  2011و 2015عدة تحوالت سياسية ،انعكست آثارها على

مختلف شرائح وفئات الشعب المصري ،بمن فيهم األقباط ،فقد شاركوا منذ اندالع الحراك ورفضوا
االنصياع إلى موقف الكن يسة الذي كان يؤيد ناام مبارك والذي تحول موقف من تأييد ناام مبارك

إلى الوقوف ضده ،وطالب األقباط بوضع دستور أكثر تركي از على المواطنة الحرة ،ولكن دون أن
يحد

انقالب في الدور والمشاركة السياسية لألقباط في المجتمع المصري .ومن ثم وجب الوقوف

على تفاصيل تلك األحد ا

وعلى حقيقة الدور السياسي الذي قام به األقباط ،وبيان مواقفهم من

التحوالت السياسية في مصر ،منذ بدء حراك  25يناير ،مرو ار بالفترة االنتقالية وحكم جماعة اإلخوان
المسلمين ،وصوال إلى مااهرات  30يونيو ،وانتهاء بحكم الرئيا السيسي.
تساؤالت الدراسة:
ويمكن صياغة مشكلة الدراسة في تساؤل رئيا هو:

ما المواقف السياسية لألقلية القبطية من التحوالت السياسية في مصر فيما بين  2011و2015؟
ويتفرع من هذا التساؤل عدة تساؤالت فرعية هي:
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 .1ما موقع األقلية القبطية على الخارطتين السياسية واالجتماعية في مصر؟
 .2ما طبيعة عالقة األقباط بالناام الحاكم في مصر قبل أحدا

يناير 2011م؟

 .3ما المحددات التي ساهمت في صياغة موقف األقباط من تحوالت األحدا
 .4ما موقف الكنيسة من حراك  25يناير2011؟

السياسية في مصر؟

 .5ما الموقف السياسي لألقباط في في ال والية المجلا العسكري؟
 .6ما أبعاد عالقة األقباط بناام الحكم في عهد اإلخوان المسلمين (الرئيا محمد مرسي) ؟
 .7ما موقف األقباط من تطورات األحدا

في عهد الحكومة المؤقتة ؟

 .8ما موقف األقباط من حكم الرئيا السيسي ؟

 .9كيف يمكن أن يكون مستقبل االقباط بعد التحوالت السياسية في مصر؟
أهداف الدراسة:
.1

بيان موقع األقلية القبطية على الخارطتين السياسية واالجتماعية في مصر.

 .2الوقوف على طبيعة العالقة القبطية بالناام الحاكم في مصر قبل أحدا

يناير .2011

 .3ذكر المحددات التي ساهمت في صياغة موقف األقباط من التحوالت السياسية في مصر.
 .4رصد موقف الكنيسة من حراك  25يناير.2011

 .5بيان الموقف السياسي لألقباط في في ال والية المجلا العسكري.
 .6عرض أبعاد عالقة األقباط بناام الحكم في عهد اإلخوان المسلمين (الرئيا محمد مرسي).
 .7تحليل موقف األقباط من تطورات األحدا

في عهد الحكومة المؤقتة.

 .8بيان موقف األقباط من حكم الرئيا السيسي .

 .9محاولة استشراف مستقبل األقاط في ضوء جملة مواقفهم السياسية ومشاركتهم في مجريات
األحدا .

أهمية الدراسة:


إنها تتناول الحياة

تتناول الدراسة موضوعا فريدا وقليل ما يتم تناوله بين ال ُكتاب العرب ،حي
السياسية لألقباط ،في المقابل أغلب الكتابات التي تتناول موضوع المواطنة ومواضيع

أجتماعية ودينية ،فإن دراسة مواقفهم السياسية من الدراسات النادرة.


الدراسة تعتبر إثراء للمكتبة العربية التي تفتقد إلى الدراسات التي تخ

اثراء للمكتبة الفلسطينية ،حي

األقباط ،وباألخ

إن الكتاب الفلسطينيين يتجنبون الكتابة عن األقباط كون

الموضوع ال يش ل اهتمامهم ،وهذا الموضوع مهم بالنسبة للفلسطينيين الذين يعانون أكبر
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انقسامات سياسية في المنطقة ،فيمكن األستفادة من مواقف األقباط السياسية في فهم كيف

تدار الحياة السياسية في ال الخالفات األيديولوجية الموجودة على الساحة الفلسطينية.


يعتبر موضوع الدراسة حديثا وما زال مستمر ،حي

إن الدراسة تتناول فترة حديثة وهي مواقف

األقباط السياسية من عام  2011إلى عام  ،2015وهذا يعتبر عنصر مهم في الدراسات

السياسية.


وتنبع أهمية الدراسة كون األقباط في فترة التحوالت السياسية يعانون من اعتداءات طائفية
بحقهم ،وكان آخر هذه األحدا

هو إعدام تنايم داعش لواحد وعشرون من األقباط في ليبيا

بسبب أنتمائهم الديني ،فالدراسة تحاول فهم هذه االعتداءات وتفسيرها وربطها بمواقفهم

السياسية.
مسنهجية الدراسة:
-1

المسنهج التاريخي
ستعتمد هذه الدراسة على األسلوب التاريخي ،حي

يساعد األسلوب التاريخي الباح

على

التتبع التاريخي للااهرة موضوع الدراسة ،لمعرفة كيف أثدرت كل مرحلة تاريخية من مراحل تطور
المجتمع المصري على زيادة أو نق

المشاركة السياسية لألقباط ،وذلك في ضوء التوجه األيديولوجي

للناام السياسي ،وطبيعة التحوالت المجتمعية في كل مرحلة من مراحل الحياة السياسية في مصر،
وابراز مواقفهم السياسية وتأثيرها على المجتمع المصري ،ومحاولة رصد وعرض بعض العوامل التي قد

تؤثر على المواقف السياسية لألقباط.

-2

المسنهج الوصفي التحليلي
وسيستخدم الباح

هذا المنهج يساعد الباح

في دراسة المواقف السياسية لألقباط المنهج الوصفي التحليلي ،بحي

إن

في جمع المعلومات والوثائق والبيانات والتصريحات والخطابات التي تخ

مواقف األقباط في مصر ،ومراجعة هذه المعلومات وتحليلها ،حي

إنها تساعد على وصف الااهرة

موضوع الدراسة للوصول إلى حقيقة المواقف القبطية من التحوالت السياسية في مصر ،ويستخدم هذا

المنهج في فترة الدراسة والتي تمتد منذ بداية التحوالت السياسية عام  ،2011كون هذه الفترة حساسة
ومهمة وتحتاج إلى مراجعة شاملة لكل المعلومات والوثائق وتحليلها وتحديد مواقف األقباط من خاللها.

حدود الدراسة:
تنقسم حدود الدراسة إلى قسمي حدود زمنية وحدود ج رافية.

الحدود الزمنية :تمتد من بداية التحوالت السياسية في مصر عام  ،2011إلى عام .2015
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الحدود الج رافية :جمهورية مصر العربية.
مصطلحات الدراسة:
الخوان المسلمون
اإلخوان المسلمون هي جماعة إسالمية ،تصف نفسها بأنها "إصالحية شاملة" .تعتبر أكبر

حركة معارضة سياسية في كثير من الدول العربية ،وصلت لسدة الحكم أو شاركت فيه في عدد من

الدول العربية مثل فلسطين وتونا ومصر ،في حين يتم تصنيفها كجماعة إرهابية في عدد من دول
العالم مثل :روسيا وكازاخستان ،كما تم تصنيفها كذلك في مصر والسعودية بعد أحدا

 30يونيو،

وفي نوفمبر  2014صنفتها اإلمارات كمنامة إرهابية ،أسا حسن البنا هذه الجماعة في مصر في
مارا عام 1928م كحركة إسالمية وسرعان ما أنتشر فكر هذه الجماعة ،فنشأت جماعات أخرى

تحمل فكر اإلخوان في العديد من الدول ،ووصلت اآلن إلى  72دولة تضم كل الدول العربية ودوال

إسالمية وغير إسالمية في القارات الست (موسوعة ويكيبيديا.)1 ،

األقباط

أقباط جمع قبطي ،وهو اسم يعود إلى اللفا اليوناني (أيجيبتوا) ،قبل دخول العرب إلى

مصر كانت كلمة "قبط" تدل على أهل مصر دون أن يكون للمعتقد الديني أثر على ذلك االستخدام،
إال أنه بسبب كون السلطة كانت بأيدي أصحاب الديانة المسيحية وقت دخول العرب المسلمين مصر،

فقد اكتسب االسم كذلك بعدا دينيا تميي از للمسيحيين تمي از لهم عن غيرهم ،حتى انحصرت كلمة قبطي

على مر العصور لتشير للمسيحيين في األحادي  ،وكذلك في الخطاب الرسمي للدولة (موسوعة

ويكيبيديا.)3 ،

الثورة

الثورة مصطلح يقصد به التحول الجذري في التكوينات االجتماعية والسياسية والناام العام،

وفي العالقات والخبرات المتبادلة بين الناا ،وقد يقصد به الت ير الدائري الذي يكشف عن أنماط

جديدة ،والثورة مصطلح يقصد به اآلن مقاومة ناام الملكية ذاته ،وليا مجرد التمرد والعصيان ،وهناك
الثورة الجماهيرية والثورة الشعبية والثورة الطبقية (عبد الكافي.)140 ،2005 ،

الطائفية

الطائفية مفهوم مشتق من (طاف ،يطوف ،طوافا ،فهو طائف) فالبناء اللفاي يحمل معنى

تحرك الجزء من الكل دون أن ينفصل عنه بل يتحرك في إطاره وربما لصالحه .والطائفية هو انتماء

لطائفة معينة دينية أو اجتماعية ولكن ليست عرقية ،فمن الممكن أن يجتمع عدد من القوميات في

طائفة واحدة بخالف أوطانهم أو ل اتهم (موسوعة ويكيبيديا.)2 ،
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المظاهرات
هي نوع من التعبير السياسي عن ال ضب أو التأييد فيخرج الجمهور صوب الشارع ليعبر عن

موقفة ،ويتااهر الجمهور من أجل أهداف سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية أو عالمية كمااهرات
االحتجاج على مطالب معينة ،والمااهرات صورة من صور االجتماع قد تكون سلمية وبيضاء وقد

تتسم بالعنف والدم ،ومعناها سياسيا الصخب ،وهي أعمال تتسم باالحتجاج وقد يتطور هذا االحتجاج

للعنف والدماء وتتحول إلى انتفاضات وثورات (عبد الكافي.)407 ،2005 ،

التوريث:
يقصد به التجهيزات والتسهيالت التي كان يقوم بها الرئيا حسني مبارك ،تمهيدا النتخاب ابنه
جمال مبارك رئيسا لمصر من بعده.
حكم الخوان المسلمين (عهد الخوان المسلمين)
بعد حراك  25يناير  2011صعد اإلخوان المسلمين كحزب سياسي وأصبحوا الحزب األقوى
في مصر ،وخاضوا انتخابات مجلا الشعب وفازوا فيها ،وخاضوا سباق الرئاسة وفازوا به ،حي

تولى

الرئيا محمد مرسي رئاسة مصر لمدة عام ،منذ منتصف  2012وحتى منتصف  ،2013وهذه الفترة
بالتحديد من تاريخ مصر تسمى ،فترة حكم اإلخوان المسلمين ،أو عهد اإلخوان المسلمين.
الدراسات السابقة:
 - 1دراسة أبو سنحل ،أسامة؛ الوادية ،أحمد ( :)2015واقع ومستقبل األقباط بعد ِ
الحراك المصري
عام  ، ،2011مجلة جامعة األمة ،غزة
ناقشت الد ارسة تاريخ األقباط منذ عهد محمد على باشا وورثته في حكم مصر ،مرو ار بالت ير
الجذري في الناام السياسي ،والتحول إلى الناام الجمهوري مع نجاح ثورة عام  ،1952وصوال إلى
ثم نجاح الدكتور محمد مرسي مرشح جماعة اإلخوان المسلمين في رئاسة
الح ارك االجتماعي ،ومن َّ
ثم انقالب المؤسسة العسكرية عليه ،واعادة البالد إلى فترة ما قبل الح ارك.
مصرَّ ،
الدرسات ،دون ال و
واعتمدت الد ارسة على المنهج الوصفي التحليلي ،الذي يالئم مثل هذه ا
عما هو مرسوم لها .باإلضافة إلى
ا
كثير في السرد التاريخي الذي ال طائل منه ،وحتى ال تخرج الد ارسة َّ
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المنهج االستشرافي الذي يساعد على استش ارف مستقبل األقباط في مصر بشكل علمي وموضوعي،
وليا بشكل ذاتي.
وتوصلت الدراسة إلى العديد من النتائج أهمها :إن مستقبل األقباط في مصر سيكون وفق أحد
السيناريو هين التاليين؛ األول :بقاء أوضاعهم السياسية واألمنية واالجتماعية كما كانت عليه قبل
الح ارك الشعبي المصري مطلع عام  .2011والثاني :وهو السيناريو الذي مال إلية الباحثان ،والمتمثل
بتحسن أوضاع األقباط السياسية واألمنية واالجتماعية ،نا ار للدور المهم الذي سيلعبه األقباط في
تحسين صورة ناام الرئيا السيسي ،وللض وط الدولية التي سيرضخ لها الناام الجديد في مصر.
 - 2دراسة حوسو ،صالح ،2015 ،الصراع السياسي على السلطة في مصر (،)2011-2014
رسالة ماجستير غير مسنشورة ،جامعة األزهر-غزة.

استعرضت الدارسة األوضاع السياسية واالجتماعية واالقتصادية التي عاشها الشعب المصري
بالحرك ،وكذلك الرؤساء الذين
ا
خالل فترة حكم الرئيا حسني مبارك ،والتي دفعت هذا الشعب للقيام

تولوا السلطة من بعده .وأوضحت الدارسة بالتحليل األوضاع السياسية في مصر إبان حكم المجلا
التيارت اإلسالمية والعلمانية من حراك  25يناير .كما استعرضت الدارسة
ا
العسكري ،وبينت موقف
اإلطاحة بحكم الرئيا محمد مرسي ،واحتدام الص ارع السياسي على السلطة من خالل سيطرة المؤسسة
العسكرية على السلطة في  3يوليو  ،2013وردود أفعال القوى السياسية المصرية على إسقاط حكم

مرسي.
وسلطت الد ارسة الضوء على انتخابات الرئاسة المصرية عام  ،2014والقوى التي شاركت فيها،
وبيان العوامل التي ساعدت على فوز عبد الفتاح السيسي في االنتخابات.
وخلصت الد ارسة إلى عدد من النتائج أهمها:
 .1أن األسباب الرئيسة لحراك  25يناير  2011هي محاربة الفساد والصالح والتوري .
 .2مااهرات  30يونيو تعد ثورة مضادة لحراك  25يناير وهي انقالب على نتائج االنتخابات والرئيا
المنتخب.
 .3لم يحقق الرئيا السابق مرسي طموحات الشعب المصري ،ولم يوجد حلوال كافية للنهوض بمصر،
ط الوقت الكافي للت ير فمدة عام غير كافية لإلصالح.
يع َ
ولكن لم ُ
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 - 3دراسة دهمان ،هبه ،2015 ،إشكالية الديمقراطية في ظل التحوالت السياسية في مصر
( ،)2013-2011رسالة ماجستير غير مسنشورة ،جامعة األزهر-غزة.

تناولت الدراسة إشكالية الديمقراطية في ال التحوالت السياسية في مصر ،بدءا من ثورة عام

 ،1952ومرو ار بالحراك الشعبي الذي أندلع في  25يناير ومااهرات  30يونيو ،وذلك بهدف رصد
وتحلل تلك اإلشكالية .كما تناولت الدراسة أيضا ،مفاهيم الديمقراطية وأشكالها ،ومعضلة الديمقراطية

في العالم العربي ،مع استعراض نماذج من تطبيق الديمقراطية في مصر ،كما استعرضت الدراسة
األسباب التي أدت إلى اندالع الحراك الشعبي ،والقوى التي شاركت فيه ،والموقف اإليجابي للجيش من
الحراك ،وتعهد الجيش بضمان االنتقال الديمقراطي للسلطة ،وتناولت الدراسة مالمح أزمة الديمقراطية

في فترة الحكم العسكري ،واالنتخابات البرلمانية والرئاسية ومالبساتها ما بعد الحراك .وركزت الدراسة
على المعيقات الرئيسة التي واجهت حكم الرئيا محمد مرسي ،وتم دراسة مرحلة اإلطاحة بالرئيا

محمد مرسي.

وتوصلت الدراسة إلى أن الديمقراطية تلعب دو ار مهما في تقدم وتطور الشعوب ،وأن عملية
التحول الديمقراطي الحقيقي يجب أن تترك آثارها السياسية اإليجابية في إحدا

الت ير على الناام

السياسي ،وزيادة المشاركة السياسية ،وأن تطبيق الديمقراطية يتوقف على مدى الصراع بين المؤسسة
العسكرية والمؤسسة المدنية في مصر.

 -4دراسة عوض ،شحاتة ،2014 ،إرباك سياسي أقباط مصر بين مظلة المواطسنة ومظلة الكسنيسة،
دراسة مسنشورة من قبل مركز الجزيرة للدراسات 16 ،أبريل .2014

هدفت الدراسة إلى معرفة موقف األقباط من مااهرات  30يونيو واألسباب التي جعلتهم

يتخذون هذا الموقف ،ومعرفة اآلراء السياسية لألقباط بشكل عام في ال الثورات.

وتناولت الدراسة موقف األقباط من مااهرات  30يونيو حي ش ّكل حضور البابا تواضروا
الثاني بطريرك الكنيسة األرثوذكسية المصرية في مشهد الثال من يوليو  ،2013بجوار وزير الدفاع
عبدالفتاح السياسي ،في رأي الكثيرين ،استعادة للحضور السياسي للكنيسة القبطية وعودة قوية للمشهد

بعد توقعات بتراجع هذا الدور وانحساره عقب حراك  25يناير وتمرد قطاعات كبيرة من المسيحيين،
السيما من الشباب وبعض فئات الطبقة الوسطى المسيحية ،على سلطتها وهيمنتها على حياة

المسيحيين ،وتحولها إلى وسيط سياسي بينهم وبين الدولة.
وأهم نتائج الدراسة أن حدود الدور السياسي للكنيسة في مصر ستال رهينة بتطورات المستقبل
السياسي في مصر ،ومدى قدرة أو رغبة الناام الجديد في إقامة دولة المواطنة ،بعيدا عن المسجد أو
الكنيسة ،عبر إفساح المجال أمام عموم المصريين ،وخصوصا األقباط ،لالنخراط في العمل العام،
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وفتح باب الحريات السياسية على مصراعيه ،وهذا أمر ال تزال تحيط به شكوك عميقة ومخاوف من

عودة ناام ما قبل  25يناير بكل ممارساته وسياساته.

 - 5دراسة أبو ريدة ،أحمد ،2013 ،صعود الحركات السالمية في البرلماسنات العربية دراسة حالة
الخوان المسلمين في مصر ،رسالة ماجستير غير مسنشورة ،جامعة األزهر-غزة.

هدفت الدراسة إلى إيضاح رؤية الحركات اإلسالمية ،وركزت على رؤية كل من اإلخوان

المسلمين في مصر ورؤية حركة حماا في فلسطين ورؤية حزب العدالة والتنمية التركي والنهضة في

تونا ،وأوضحت بالتحليل حالة اإلخوان المسلمين في مصر منذ النشأة ومراحلها وعالقتها مع الناام
حتى وصولها إلى الحكم.
وتناولت الدراسة واقع صعود الحركات اإلسالمية في البرلمانات العربية وخاصة حالة اإلخوان
المسلمين في مصر ،لما لها من أهمية في التاريخ المصري ،والعتبارها أكبر الحركات اإلسالمية
الحديثة التي اهرت في العالم اإلسالمي ،ولما ط أر عليها من ت يرات بعد وصولها إلى سدة الحكم،
لذلك ركزت الدراسة على واقع الحركات اإلسالمية من حي

المفهوم واألهداف واألفكار ومدلول

التطرف واالنحراف لديها ،ثم وضحت الدراسة أهم األسباب التي ساهمت في صعود الحركات

اإلسالمية.

وأهم نتائج الدراسة أن اإلخوان المسلمين ما زالوا غير قادرين على إدارة الدولة بطريقة تلبي

حاجات المواطنين وتحفا امنهم ،وانما يسعون إلى أخونة الدولة والسيطرة على مفاصلها ،وأيضا
توصلت الدراسة إلى أن اإلخوان استخدموا كافة األساليب لتحقيق رؤيتها بما فيها األساليب العنيفة

خالل فترات عمر الجماعة ،وأن قانون السمع والطاعة يحكم عمل الجماعة وينام عالقاتها الداخلية.
 - 6دراسة مجيب ،مي ،2013 ،األقباط في الصراع السياسي واالجتماعي ،مجلة الديمقراطية،
العدد  ،51يوليو .2013

يعانى (الملف القبطي) مجموعة من اإلشكاليات على المستويين السياسي واالجتماعي تتعلق
باالندماج بعد الثورة .فمعطيات على شاكلة صعود تيارات اإلسالم السياسي ،وتواتر األحدا

–كان آخرها أحدا

الخصو

الطائفية

وما تبعها من مواجهات مؤسفة في محيط الكاتدرائية المرقسية

بالعباسية -وتبدل شكل العالقة بين الدولة والمؤسسات الدينية بوجه عام ،والكنيسة بوجه خا

 ،ثم

برلمان (غير دستوري) ذو أغلبية إسالمية ،يليه انتخابات رئاسية أفرزت صعودا إسالميا إلى سدة

الحكم ،تزامنا مع رحيل رأا الكنيسة ..كلها معطيات تؤثر على االندماج السياسي واالجتماعي
لألقباط في مرحلة حرجة تتشكل فيها طبيعة العالقة بين المجتمع والدولة على أرضية جديدة.
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 - 7دراسة إبراهيم ،اسحق ،2012 ،األقباط تحت حكم العسكر ،سنشرت من قبل المبادرة المصرية
للحقوق الشخصية ،2012 ،القاهرة.
يعالج الباح

حالة األقباط السياسية في فترة حكم العسكر ،وهي الفترة االنتقالية ،ويتناول هذه

الفترة من خالل رصد الوقائع واألحدا  ،وتوصل الباح

إلى أن المجلا األعلى للقوات المسلحة لم

يملك رؤية واضحة ومكتملة للتعامل مع ملف التوتر والعنف الطائفي ،ولم تكن لديه إرادة فعلية لوضع
حلول جذرية ،ولذلك لم يستخدم سلطة التشريع إلصدار قوانين تصحيحية تعالج مشكلة بناء الكنائا

أو الممارسات التمييزية في المجتمع ،تواجدت عند المجلا األعلى للقوات المسلحة رغبة في استمرار

تعامل الدولة مع األقباط من خالل الكنيسة ،ومن ثم انزعج أعضاءه من تكرار خروج األقباط للتااهر
واالعتصام أمام مؤسسات الدولة وليا داخل الكنائا كما كان يحد

من قبل ،وهو ما قد يفسر

الطريقة العنيفة التي تعاملت بها الشرطة العسكرية مع المتااهرين السلميين في مذبحة ماسبيرو،
عندما وجدوا ما يقرب من خمسين ألف متااهر أمام مبنى اإلذاعة والتلفزيون.

 - 8دراسة مسعد ،مي ،2012 ،األقباط ومطالبهم بين التضمين واالستبعاد ،مركز دراسات الوحدة

العربية ضمن سلسلة أطروحات الدكتوراه ،بيروت.2012 ،

يتمتع هذا الموضوع بأهمية ثالثية األبعاد :فهو يدرا توتر العالقة بين األقباط والمسلمين في
مصر في العقدين األخيرين ،من  1991حتى عام  ،2008كتعبير عن أزمة مجتمعية تؤثر في
حاضر مصر ومستقبلها ،إن لم يكن أفق مصر المستقبلي من أفق العالقة بين المسلمين واألقباط فيها

كما توحي الدراسة ،ويضيئ الكتاب الذي تمحور حول البلد العربي األكثر أهمية قضايا موازية تعيشها

بلدان عربية عدة ،بأشكال مختلفة ،رغم خصوصية مصرية ال تتمتع بها البلدان العربية األخرى،
والموضوع في وجهية المصري والعربي بعامة يطرح القضايا االجتماعية والوطنية والقومية األكثر مثل

الدولة التسلطية والتفكك االجتماعي.
 - 9دراسة البشري ،طارق ،2011 ،الدولة والكسنيسة ،كتاب صادر عن دار الشروق ،القاهرة،
.2011

يتناول هذا الكتاب دور الكنيسة وعالقتها بالدولة ،ويبح

الكتاب في طرق اإلدارة الكنسية

وعالقة تلك اإلدارة بالدولة ،كما يدرا الكاتب موضوع االنعزال القبطي عن المجتمع المصري
ومخاطر ذلك االنعزال الذي تسببه الكنيسة ،ويتناول الكتاب المسألة القبطية في الشريعة اإلسالمية،
كما يبح

الكاتب عن عالقة األقباط بالدستور المصري ،وأهم اإلشكاليات الدستورية التي تتعلق

بموضوع األقباط ،ومحاولة األقباط تطبيق قوانين خاصة بهم خارج إطار القانون المصري.
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 - 10دراسة مسعد ،مي ،2011 ،التميز القبطي واستبعاد الدولة في مصر ،دراسة مسنشورة ضمن

سلسلة أوراق بحثية للمركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات – ،الدوحة ،آب /أغسطس
.2011

حاولت الورقة تحليل العوامل التي أدت إلى تنامي الخصوصية القبطية في مواجهة استبعاد

الدولة تحت وطأة الناام السابق .وجدير بالذكر أن هذا االستبعاد لم ينبن على أسا دينية ،وانما كان
استبعادا غير موجه إلى األقباط كجماعة دينية ،لكن تعددت العوامل التي أدت إلى لجوء األقباط إلى

تفسير هذا االستبعاد على أسا دينية وهذا ما حاولت الورقة تحليله ،في ضوء منهج الدراسة والعوامل

الخارجية والداخلية المؤثرة على طبيعة العالقة بين الدولة والمجتمع في مصر.

 - 11دراسة عطـــا ،ساميــــة عيــاد ،2007 ،المشاركة السياسية لألقباط في المجتمع المصري،
رسالة ماجستيددر ،كلية اآلداب ،جامعة عين شما.

هدفت الدراسة للتعرف على طبيعة المشاركة السياسية لألقباط في المجتمع المصري وأهم

مجاالتها ،كما هدفت للتعرف على معوقات المشاركة السياسية لألقباط في المجتمع المصري ،والتعرف
على آليات تفعيل المشاركة السياسية لألقباط في المجتمع المصري.

واعتمدت الدراسة ( في الجزء الناري منها) على المنهج التاريخي ،حي

يساعد األسلوب

التاريخي على التتبع التاريخي للااهرة موضوع الدراسة كما استعانت الباحثة بالمنهج الوصفي ( في
الجزء الميداني من الدراسة) ،ألنه يمكن أن يقدم صورة تحليلية وصفية لطبيعة المشاركة السياسية
لألقباط ومجاالتها ويسهم في التعرف على معوقاتها.

وتناولت الدراسة االتجاهات النارية المختلفة في دراسة المشاركة السياسية ،وتشمل الرؤى
الفلسفية ،نارية الوايفية ،الماركسية ،الصفوة ،ثم نارية التبعية ،كما تناولت الدراسة المشاركة

السياسية لألقباط " تحليل بنائي  -تاريخي" بدءا بالمرحلة الليبرالية (  ،) 1952 -1919مرو ار
بالمرحلة الناصرية (  ،) 1971 – 1952والمرحلة الساداتية (  ،) 1981 - 1971والمرحلة

المباركية ،ثم عرضت آلليات دفع األقباط للمشاركة السياسية ولطبيعة المشاركة السياسية لألقباط
ومجاالتها ،ولمعوقات المشاركة السياسية لألقباط ،وكيفية تفعيل المشاركة السياسية لألقباط.

ثم توصلت الدراسة إلى أن هناك عزوفا لألقباط عن المشاركة السياسية وذلك في إطار

عزوف المواطن المصري بصفة عامة عن المشاركة السياسية ،وذلك منذ سبعينيات القرن الفائت ،وأن
قلة فر

األقباط في الترشيح عن طريق األحزاب دفعت لبروز ااهرة المرشحين المستقلين ،وأن حزب

التجمع من أكثر األحزاب استقطابا لألقباط ،وأن تكوين أحزاب على أساا ديني يتنافى مع فكرة
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المواطنة ،كما أكدت الدراسة على سلبية األقباط تجاه العمل السياسي ،نتيجة انتشار أفكار دينية

خاطئة ،ونتيجة تربية الكنيسة التي ال تحفز األقباط على تمسكهم بحقوق المواطنة.

 - 12دراسة شفيق ،سليمان ،1996 ،األقباط بين الحرمان الكسنسي والوطسني ،دار األمين للطباعة
والسنشر والتوزيع ،القاهرة.

يستعرض المؤلف بطريقة علمية ونارية سيرة األقباط في مصر الحديثة من خالل التركيز

على بعض األحدا

الهامة والمحاور الرئيسية ،واثبت الباح

أن عروبة األقباط هي اهم الثوابت

الثقافية التي ترتكز عليها الهوية القبطية ،كما إن تشكل الهوية العروبية تم قبل دخول اإلسالم مصر،
واستمرت عملية التعريب بشكل طوعي ،وأما فكرة القومية بعد قيام ثورة يوليو  1952تبنوها األقباط

وكانوا األكثر استعدادا الستيعاب هذه الفكرة ،وقد دافع األقباط عنها ،وهناك ثقافة مشتركة للمسلمين
واألقباط في إطار الجماعة المصرية ،والمكونات الثقافية التي تفاعلت في تكوين روافدها معطيات

النضال المشترك طوال تأسيا فكرة الدولة الحديثة من عهد محمد علي مرو ار بثورة  ،1919وانتهاء
بالنضال من أجل االستقالل منذ عام  1922وحتى عام  ،1952والمعارك مع األجنبي وال زاة على
مر العصور ،ويتناول الباح

بالتفصيل كافة المشاركات السياسية لألقباط في مصر.

تعقيب على الدراسات
تتناول غالبية الدراسات مواضيع ال تتشابه تماما مع موضوع الدراسة ،حي

تناولت بعض

ا لدراسات الحياة السياسية لألقباط في فترة سابقة لفترة هذه الدراسة ،وبينما تناولت بعض الدراسات
الدور السياسي لألقباط في حد

معين مثل حراك يناير ،أو مااهرات  30يونيو ،وبعض الدراسات

تهتم في الفترة االنتقالية ،ومن الدراسات ما تتناول موضوع الدين والدولة والمواطنة ،أما هذه الدراسة
فتتناول المواقف السياسية لألقباط في الفترة  2011إلى  ،2015حي

هذا الموضوع.
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لم يسبق ألي دراسة أن تناولت

الفصل الثاسني
المكاسنة السياسية واالجتماعية لألقباط في مصر قبل أحداث
يسناير 2011
المبحث األول :المكاسنة السياسية لألقباط في مصر قبل أحداث يسناير
المبحث الثاسني :المكاسنة االجتماعية لألقباط في مصر قبل أحداث يسناير
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مقدمة
أهم ثال

قضايا تواجه األقباط في مصر هي الدور السياسي لألقباط ،ومكانتهم في المجتمع

المصري ،ومدى الحرية الدينية التي يتمتعون بها ،ولعل أهم قضية في هذه القضايا هي الدور
السياسي لألقباط ،لذلك تم التوسع في هذا الفرع ليشمل مقدمة تاريخية لدور األقباط السياسي ،أما
المكانة االجتماعية فتمت دراستها بشكل مختصر في المبح
فيها بشكل مختصر في المبح

الثاني ،أما الحرية الدينية فتم البح

الثال  .ومما ال شك فيه أن األقباط تعرضوا في بعض الفترات لعزلة

سياسية وبعض االضطهاد ،ولكن بشكل عام يعد األقباط جزءا أصيال من الشعب المصري ،لهم نفا
الحقوق وعليهم نفا الواجبات .ومن المؤكد أن المكتسبات التي حصل عليها األقباط جاءت بالتدريج
وعلى فترات زمنية مختلفة.

المبحث األول :المكاسنة السياسية لألقباط في مصر قبل أحداث يسناير 2011
المكانة السياسية لألقباط تعني قيمة األقباط السياسية ،أي مدى مشاركة األقباط في السياسة المصرية،
ومدى انخراطهم في المؤسسات الحكومية والسيادية ،وتوليهم للمناصب العامة ،ومدى نضالهم السياسي
من أجل حقوقهم.
أوال :البعد التاريخي لمكاسنة األقباط السياسية في مصر:
سوف نتناول في هذا اإلطار عدة محاور :األول المكانة السياسية لألقباط بشكل عام من

خالل ناره سريعة وعامة ،وسوف نتناول المحور الثاني الدور السياسي لألقباط قبل ثورة  23يوليو،
أما المحور الثال

فسيدرا المكانة السياسية لألقباط بعد ثورة  23يوليو ،وذلك من خالل دراسة فترات

حكم عبد الناصر والسادات وحسني مبارك.

وقبيل تحليل طبيعة العالقة بين الدولة واألقباط كجماعة دينية ،يتعين أوال التفرقة بين األقباط

كجماعة دينية تمثلها الكنيسة األرثوذكسية دينيا ،وبين األقباط كفئة اجتماعية تنتشر في النسيج الوطني

المصري ،ال يحول بينها وبين التمتع بسائر حقوقها السياسية واالجتماعية واالقتصادية أية عوائق،

وبالتالي فالتوجهات السياسية للمؤسسة الكنسية ال تعبر بالضرورة عن توجهات األقباط السياسية،

فالمصريون األقباط ،على اختالف انتماءاتهم االجتماعية والسياسية والمذهبية ،ال يمكن اعتبارهم كتلة
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اجتماعية أو سياسية واحدة مندمجة ،ولكن المرجح أن عقودا من التوترات الدينية والطائفية ،واندماج
فئات واسعة داخل المؤسسات الدينية المسيحية الرسمية وغير الرسمية ،جعلت القيادات الدينية تؤدي

ر عديدة في تمثيل مصالح األقباط ،وفي التعبير عنهم في المجال العام وازاء الدولة (مسعد:2011 ،
أدوا ا
.)3-2

من الناحية التاريخية ،فالقبطية ليست دينا .ومصطلح "األقباط" يعنى المصريين جميعا ،وهو
النطق العربي لكلمة  ،GYPTوهى مشتقة من اليونانية  ،AIGYPTUSوأخذ الفرنسيون اللفا

 ،EGYPTEوأخذ اإلنجليز اللفا  ،EGYPTوأخذ األلمان اللفا  .AGYPTENوالكلمة اليونانية
 AIGYPTUSترجع في أصلها إلى الكلمة الفرعونية  HAKAPTAHأي "بيت روح اإلله بتاح" وهو
إله الخلق ،ومع حذف الحرفين األولين أصبحت الكلمة تنطق " GYPTجبط" ،ولما كان الحرف " " G
ال ينطق في الل ة العربية إال معطشا ،قربه العرب إلى حرف القاف ،فصارت الكلمة تنطق "قبط"،

ومنها أخذ األجانب كلمة ( .)COPTوأيا كان األمر ،فإن كلمة قبطي تسبق اهور المسيحية ،وكانت

الكلمة مستخدمة عند الفتح اإلسالمي كاسم عام ألهل مصر والذين كانوا على الدين المسيحي،
فأصبح المتداول بعد ذلك أن من دخل اإلسالم أصبح مسلما ،ومن ال على المسيحية الت مرتبطة

به كلمة القبطي (مسعد ،)2-1 :2011 ،والقبط تعني جيل من أهل مصر األولين ،والمعروف أن كلمة

قبط أو أقباط كانت ال تعني وقت الفتح العربي مذهبا أو دينا ،وال ترادف كلمة "مسيحي مصر" وانما
كانت تعني أهل مصر فكانت كلمة قبط تعني مسلمي مصر ومسيحيها حتى القرن الثال

هجري

(دياب .)15 :1998 ،ومع اختالف الروايات حول أصل كلمة قبط إال أن أغلب الكتاب يتفق مع الرأي

السابق ،وقد تم اختيار هذا المعنى لكلمة األقباط وذلك لتوافق أغلب الكتاب عليه.

فاألقباط ،إذن ،هم بقايا تلك األمة المصرية العريقة في الحضارة ،وقد شهدت التواريخ على

أنها هي السبب الوحيد والعامل األكيد على إيجاد التمدن في العالم ،وانتشاره على وجه البسيطة
(األنطوني ،)10 :2004 ،وهنا ال بد من التنويه أن صنع الحضارة ليا مقتص ار على األقباط بمعنى

المسيحيين األن ،ألن من صنع الحضارة والتمدن هم المصرون األوائل على اختالف مشاربهم
ومعتقداتهم.
وبما أن طائفة األقباط األرثوذكا تعتبر الطائفة الرئيسية من بين الطوائف المسيحية ،حي
إنها األقدم وجودا ،حي

جاءت إلى مصر على يد القديا مرقا الرسول ،البطريرك األول ثم تدرج

بعده البطاركة حتى اليوم ،وهي األكبر عددا من حي

األفراد الذين ينتمون إليها ،والمؤسسات الدينية

التي تملكها والتي تنتشر في أرجاء مصر ،يقصد البح

باألقباط "المسيحيين األرثوذكا أبناء الكنيسة

القبطية األرثوذكسية" العمود الفقري للمسيحية في مصر ،والتي ينتمي إليها أكثر من  %95من أقباط

مصر .وتعتبر المؤسسة الكنسية األرثوذكسية إحدى أعرق المؤسسات الدينية في مصر ،فهي األقدم،
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وبالتالي ترتبط الكنيسة القبطية األرثوذكسية بتاريخ النشأة األولى للمسيحية في مصر (مسعد:2011 ،
.)2

ويعمل األقباط في مختلف مؤسسات الدولة :التنفيذية والتشريعية والقضائية ،فمنهم وزراء
وأعضاء في كل من مجلا الشعب ومجلا الشورى ،وقضاه وضباط من مختلف الرتب في الشرطة

والقوات المسلحة ،وموافون في مختلف مستويات السلم اإلداري ،ومنهم من يعمل في الصحف وغيرها

من أجهزة اإلعالم ،ويؤدي شبانهم الخدمة العسكرية ،كما أنهم يسهمون في العديد من األنشطة الفكرية

والفنية والعلمية ،ومن بينهم من برز على المستوى القومي العام وتميز في مجال تخصصه كمفكرين
وعلماء وكتاب ونقاد وفنانين .ولهم بحكم الدستور ك يرهم من المواطنين حق االنتخاب والترشيح إلى

المجالا المحلية ومجلا الشعب ومن بينهم أعضاء في األحزاب السياسية (يوسف.)23-22 :1987 ،

إ ن المشاكل لم تكن تدور في مصر حول الواائف العامة والمهمة بين المسلمين واألقباط،
وأن هذا النزاع كان قديما ،وقد ت لب عليه األقباط بحصولهم على عدد من الواائف العامة ،وقد يكون

التميز في الواائف بين األقباط والمسلمين ضئيل جدا.

وقد ارتبط دور األقباط المصريين في الحياة السياسية إلى حد كبير بمدى ما يسود هذه الحياة

من مفاهيم وأفكار ،وتنايمات علمانية وتقدمية ،مع مالحاة أنه عندما يعام دور األقباط اقتصاديا
وسياسيا واجتماعيا في الحياة المصرية ،فإنهم ك يرهم من بين فئات المجتمع المصري ،فإذا كانت
خدمة هذا الكيان تتم على أحسن صورها من خالل الوحدة ،فإنهم يصبحون من أول الداعين لها

والسائرين في ركبها كما حد

في حزب الوفد ،ولكن حين يتقل

دورهم في لحاة تاريخية معينة ،فإن

أي كال م عن ذوبان أو تالحم هذا المجتمع في كيان أكبر يكون مدعاة للخوف من مزيد من التدهور

السياسي بوجه خا

(بحر.)175 :1979 ،

تعد العالقة بين الدولة وأي جماعة دينية إحدى معضالت العالقة بين الدين والسياسة في أي
مجتمع ،ألن لجوء الدولة إلى استخدام الدين لتحقيق أهدافها السياسية يدفعها حتما إلى التصادم مع
الجماعات التي تدين بهذا الدين ،ويزيد األمر تعقيدا أن الدين يحتل موقعا في المجتمع ال يمكن

االستهانة به أو التقليل من شأنه (مسعد.)1 :2011 ،

وقد عزف األقباط عن المشاركة السياسية ،ويعود السبب الرئيسي إلى غياب الديمقراطية

لسنوات طويلة ،والى تحول الكنيسة إلى مؤسسة إلنتاج الطبقات الدينية المترفة ،الذي أستلزم استقطاب
المال القبطي إليها ،بعيدا عن رقابة الجهاز المركزي للمحاسبات ،وهو االستقطاب الذي أدى إلى تحول

الكنيسة إلى دولة بديلة للدولة األم (السلطان ،)6-5 ،2008 :وقد أخطأ البعض حين أرجع عزوف
األقباط عن المشاركة السياسية إلى ااهرة ما أطلق عليه "ااهرة التدين الشعبي عند المسلمين ،مثل

ارتداء الحجاب وسماع أشرطة وأسطوانات القرآن الكريم ،ودروا الدعاة في المكاتب والمنازل
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والسيارات" ،ألنه يرى الحل في تجريم التدين الشعبي ،األمر الذي يؤدي إلى شحن طائفة ضد أخرى،

ومن خالل سلطان الدولة (السلطان )5 ،2008 :فترة بداية السبعينيات ،ومع بداية الثمانينيات أخذت
التجربة الديمقراطية في مصر انعطافه حاسمة نحو الرسوخ كتجربة سياسية عصرية ،ورغم وجود

هامش ديمقراطي إال أن األقباط لم يستفيدوا من الفرصة المتاحة ليندمجوا في العمل الوطني ،وأن

تواجد األقباط في األحزاب السياسية تواجد رمزي ال يمثل حجمهم العددي ومكانتهم في المجتمع (العوا،

.)25-24 :1987
ثم أدى تراجع الدولة عن القيام بمهامها إلى االندماج بين األقباط والمؤسسة الدينية التي

أصبحت المجال  -العام ألنشطة األقباط ،كما أن تناسل األساطير والصور النمطية حول أنشطة
األقباط داخل الكنائا أدى إلى الشحن الديني ضدهم .كما أدى استبعاد الفئات الوسطى والقبطية من

ضمنها ،وعدم مشاركتها في الحياة السياسية والحزبية ،وعدم تصويتها في االنتخابات العامة إلى عدم
االهتمام بالمجال السياسي ،والى غياب سياسيين أقباط من ذوي خبرة (مسعد.)17 :2011 ،

ويرجع اتجاه األقباط إلى الكنيسة وعزوفهم عن المشاركة السياسية وفي الحياة العامة،

وان القهم على نفسهم ،لعدة أسباب ،من أهمها :زيادة نفوذ التيارات اإلسالمية ،وانتشار التيارات
المتشددة التي تدعي اإلسالم ،وتستخدم العنف ،وكان رد الفعل التلقائي لألقباط نتيجة خوفهم من هذه
التيارات هو الرجوع إلى الكنيسة لإلحساا باألمان ،ومن أسباب هذا االن الق أيضا هو عدم وجود

ديمقراطية حقيقي ة تضمن لجميع الفئات مشاركة سياسية حقيقية .ويعتبر االستبداد والدكتاتورية أيضا

من األسباب التي تجعل األقباط يعزفون عن المشاركة السياسية ويتجهون للكنيسة ،لذلك يجب الت لب

على هذه العقبات من أجل مشاركة كافة فئات المجتمع واالستفادة منها في بناء الدولة.

وتعبر المؤسسة الكنسية األرثوذكسية عن األقباط دينيا وروحيا إلى الجانب الروحي دورها

السياسي تماشيا مع االتجاه الكنسي الشمولي الذي يرى أن المسيحية دين ودولة ،وأن الفكر المسيحي
يشتمل كافة جوانب الحياة ،ومنوط به أن يقدم حلوال لكل المشاكل المتصلة بالدين والدنيا ،ويؤيد هذا

التيار رأا الكنيسة قداسة البابا شنودة .إن هذا التمدد لدور الكنيسة بدأ في مرحلة سياسية معينة
اتسمت بابتعاد األقباط عن العمل السياسي واللجوء إلى الكنيسة وممارسة النشاط العام من خاللها

واالكتفاء بها ممثال لألقباط بدال من المشاركة الطبيعية في األحزاب والحركات الوطنية والسياسية.
(مسعد.)20 :2011 ،

ويوجد داخل المجتمع المسيحي غير المتدينين (اإلكليروا) أو العلمانيين ،وكان لهم طوال

التاريخ الحدي

دور مهم في المشاركة في العمل العام :السياسي والثقافي والفكري واالجتماعي ،كما

شاركوا أيضا في رفض االحتالل ومقاومته مع إخوانهم المسلمين ،منذ الحملة الفرنسية ،رغم كل ما

قيل حول هذا الموضوع ،ثم أثناء االحتالل اإلنجليزي .كما شاركوا في الثورات ،وفي قيادة حزب الوفد
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وفي جميع المواقع السياسية ،وخالل فترة ما بعد يوليو  1952وحتى األن ،وكان هؤالء يرفضون أي

دور للكنيسة في المسائل السياسية ،أو المطالب السياسية ،وكانوا ينحازون للموقف الوطني العام ،بل
انحاز كثير منهم للموقف القومي على المستوى العربي ،ورفض المطالب الطائفية التي تبنتها قلة من

األقباط (ماضي.)56 :2007 ،
واذا عاد الباح

إلى جذور المكانة السياسية لألقباط في المجتمع المصري ،فإنه يمكن القول

أن األقباط تمتعوا في مرحلة الفتح العربي اإلسالمي بالحرية واالحترام على مدى أكثر من قرنين
ذمة،
وسمح لهم بعد الفتح بممارسة شعائرهم بحرية ،شرط أن يدفعوا الجزية ألنهم أهل ّ
ونصف القرنُ ،
وهذه الجزية ضرورية لحمايتهم ما لم يعتنقون اإلسالم .ولكن الدولة العباسية زادت من الضرائب

طبقت الدولة العثمانية ناام الملة فتراجع األقباط بمقتضاه كطائفة
عليهم .أما في العهد العثماني فقد ّ
محمد على باشا عقب تولّيه الحكم في مصر
تطور
ّ
وتوسع طوائف أخرى .ثم عمل ّ
دينية أو ملّة أمام ّ
على إنشاء دولة حديثة ،فانعكا ذلك على أوضاع األقباط في مصر من خالل النزوع نحو مساواة

األقباط ببقية المواطنين في الحقوق والواجبات ،حي

أزال محمد على غالبية المااهر التي كانت تؤكد

على تمييز األقباط وتمايزهم ،وأل ى القيود التي كانت تفرض عليهم بشأن الطقوا والشعائر ضامنا

لهم ممارسة طقوسهم الدينية بحرية تامة (المركز االستشاري.)9 :2011 ،

وتعتبر مرحلة حكم محمد على مرحلة بناء الدولة الحديثة ،حي

كانت بداية لتأصيل مفهوم

المواطنة لكافة المصرين ،بما تعنيه من المساواة أمام القانون ،والمشاركة في إدارة شئون البالد ،والحق
في اقتسام الموارد ،وقد أدرك محمد على مبك ار أن أهم مقومات بناء الوطن هو االستفادة من جهود

كافة المصريي ن ،ويرجع الفضل لمحمد على في اختيار األقباط في مناصب هامة ،وقد آتت سياسة
محمد على ثمارها فانتشرت روح المساواة بين جميع المصريين في جميع القرى المصرية ،وتعاون

المسلمون والمسيحيون تعاونا صادقا من أجل مجد الوطن ،وهكذا ال األقباط طوال هذه الفترة في
سالم ولم تقع بهم إال اضطهادات خفيفة ال تذكر (.)M.E.C.A, 2011: 19
أما فيما يتعلق بالمكانة السياسية لألقباط منذ الدولة الحديثة ،فقد حكم محمد علي مصر حكما
مطلقا ،وكان يعاونه "المجلا العالي" ولكن لم يدخله أحد من األقباط ،ثم دخلوا المؤسسات النيابية في

عهد الخديوي إسماعيل ،وفي عام  1866انتخب عضوان في مجلا الشورى من األقباط ،ثم أربعة

أعضاء.

رغم عدم وجود أقباط في مناصب سياسية مهمة في فترة محمد علي إال أن األقباط كانوا
راضين عن هذه الفترة ،ويعتبرونها من أهم الفترات لألقباط في مصر ،وسبب ذلك هو عدم وجود
اضطهاد وتميز ضد األقباط ،لذلك فإن المساواة والعدالة هي األساا لتوافق وانسجام الشعب بين
مسلمين ومسيحين وكافة الفئات ،أما بالنسبة للحرمان من المناصب السياسية الهامة فإن هذه المشكلة
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ليست مشكلة األقباط وحدهم ،ولكنها مشكلة األقباط والمسلمين معا ،ألن الحكام ال يسمحون الحد

بالدخول إلى هذه المناصب ،فبذلك يشعر المسلم والمسيحي من الشعب بالمساواة في عدم الحصول

على المناصب المهمة بسبب دكتاتورية واحتكار الحكام لهذه المناصب.
وفي عهد سعيد باشا دخل األقباط ألول مرة في سلك القضاء والجيش ،وشهدت
أوضاع األقباط في عهد الخديوي إسماعيل تحسنا ملحواا من خالل الزيادة العددية واالرتقاء

العامودي في سلّم واائف الدولة (المركز االستشاري.)10-9 :2011 ،

وبعد االحتالل البريطاني عين في مجلا شورى القوانين خمسه من األقباط ،وعندما قامت

الجمعية التشريعية حرصت اإلدارة البريطانية على التمسك بفكرة تمثيل األقليات ،فن

القانون على

تعين أربعة من األقباط وثالثة من البدو ،واتجهت الدولة لتحقيق المساواة بين األقباط والمسلمين حي

تم إل اء الجزية عنهم ،وصدر أمر بدعوة األقباط إلى حمل السالح أسوة بأبناء المسلمين ،وقد تولى

اثنان من األقباط منصب رئاسة الوزراء وهما بطرا غالي باشا عام  1908ويوسف وهبة باشا
( 1919يوسف.)111-109 :1987 ،
وقد قال سعد زغلول عن دور األقباط في ثورة  1919أنه ال نجاح لهذه الحركة إال إذا أخذ

األقباط مكانهم فيها ،ومن ثم دعاهم فلم يترددوا ،وكتب سعد زغلول إلى واصف بطرا غالي وكان
يقيم في باريا تل رافا يدعوه إلى أن يأخذ مكانه إلى جوارهم فأسرع ممسكا بسالحه ،وحاول المتشككون
أن يعيقوه فذكروه أن المسلمين قتلوا أباه منذ تسع سنوات فلم يستمع اليهم .واهرت وحدة األمة صافية

نقية وبدت مااهر هذه الوحدة حين وقف شيوخ األزهر على منابر الكنائا كما وقف القسا ورجال

الدين األقباط على منابر المساجد مباركين هذه الوحدة ،منددين بالمحتلين ،محرضين على التضحية

والفداء من أجل الوطن وعانق الصليب الهالل على اإلعالم المصرية (رياض.)156 :1978 ،
وعندما اندلعت ثورة  1919كان األقباط يمثلون ال البية في قيادتها حي

كانت قيادة الثورة في

أيدي اثنين من األقباط هم واصف غالي و ويصا واصف اللذين ش ّكال هيئة إدارية مؤقتة للوفد حتى
يتم تشكيل الهيئة الجديدة(المركز االستشاري.)10-9 :2011 ،

كان سعد زغلول أول وزير أقدم على تعيين وزيرين قبطيين في الو ازرة الشعبية سنة ،1924
وأصبح العرف ،منذ ذلك الحين أن يتم تعيين اثنين من األقباط في الو ازرة .ومن هنا شارك األقباط في

تأسيا أحزاب سياسية ،وكانوا من قادة األحزاب السياسية الكبرى ،وكان لهم عدد كبير من الجرائد

والمجالت (يوسف .)111-109 :1987 ،واستمرت و ازرات الوفد تتبع نفا السياسة ،وكان سعد زغلول

أول وزير يعين ناا ار للمدارا األميرية من األقباط ،وفي تلك الفترة كان يالحا أن حكومات األقلية

كانت تحاول دائما است الل االختالف الديني بين المسلم والقبطي في إضعاف الوفد وارضاء لمصالح

االستعمار ،الذي كان يسعى إلى تحويل األناار عن نواياه الحقيقية بإثارة المنازعات الدينية واشاعة
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روح التعصب والتفرقة بمحاباة األكثرية على حساب األقلية وخاصة في مجال االنتخابات والتعينات

والترقيات والبعثات (بحر .)146 :1979 ،وفي هذه الفترة رغم محاولة البعض إثارة النعرات الطائفية
ومحاولة ب

التفرقة بين المسلمين والمسيحين إال أن الشعب كان في حالة ثورة وحدوية ،حالة من

الحب للوطن بجميع فئاته ،فلم تأثر تلك المحاوالت سلبا على حالة الوحدة فكانت النتائج أن قام سعد

زغلول برفع مكانة األقباط السياسية بتعينهم في واائف مهمة مثل الو ازرة.

وقد انصهر األقباط في حزب الوفد وكان بعضهم في قيادة الوفد – تحت زعامة سعد زغلول
أخصهم سكرتير عام الوفد مكرم عبيد باشا الذي تولّى و ازرة المالية في كل
وبعده مصطفى النحاا -و ّ
و ازرات الوفد حتى سنة  ،1942ولقد ساعدت علمانية حزب الوفد على استيعاب األقباط وعلى تجذير

وتوجت بثورة يوليو  1952جعلت األقباط
إحساسهم بالمواطنية ،لكن األحدا التي توالت بعد ذلك ّ
وتحول نشاطهم من المؤسسة السياسية الحزبية إلى الكنيسة .وأصبحت
ُيحجمون عن العمل السياسي.
ّ

وترسخ مفهوم وممارسة
الكنيسة في عهد الرئيا جمال عبد الناصر هي الممثل الشرعي ألقباط مصر.
ّ
حد تولّي اثنين من األقباط رئاسة الوزراء( ،المركز االستشاري،
مواطنة األقباط في الدولة المصرية إلى ّ
.)10-9 :2011

إن وجود ناام علماني ليبرالي ال يحتكم إلى الدين في كل تفاصيله ،ويعتمد على الديمقراطية

في أساساته ،يشكل عنصر جذب هام لمشاركة األقباط في السياسة ،بحي

يعتبر األقباط أنهم في هذه

الحالة سوف يعاملون من قبل الناام على أنهم مصريون وطنيون ،وفي هذا الناام ال يوجد أي حساب

للعنصر الديني ،لذلك يرى األقباط أن الكفاءة والقدرة ستكون هي العنصر الذي يضمن لهم الدور
الفعال في مثل هذا الناام السياسي ،وهذا بالفعل ما حد

في فترة حزب الوفد ،حي

إن األقباط في

الحزب أصبحوا ضمن قيادات الحزب بفضل قدرتهم وكفاءتهم بعيدا عن الحسابات الطائفية والدينية.

ثاسنيا :المكاسنة السياسية لألقباط في ظل ثورة  23يوليو :1952
عند تناول "الشأن القبطي" أو "الهوية القبطية" يجب األخذ في االعتبار أمرين ،أولهما التزام

السياق التاريخي لحركة المواطنين المصريين ،المسلمين واألقباط؛ فب ير ذلك تكون الرؤية مبتورة.

وسوف يتم التعامل مع األقباط وكأنهم يتحركون في فضاء اجتماعي وسياسي منفصل عن الواقع ككل،

فعلى سبيل المثال ،إذا أردنا الحدي
يمكن الحدي

عن ااهرة "عزوف" األقباط عن المشاركة السياسية ؛ فإنه ال

عنها وكأنها ااهرة تخ

األقباط وحدهم من دون قراءة الااهرة في إطار سياقها

التاريخي العام كونها إشكالية مصرية عامة .أما األمر الثاني الذي يجب االنتباه إليه فهو أن األقباط
مواطنون في المقام األول وأعضاء في الجماعة الوطنية المصرية ،وال يشكلون "جماعة مستقلة" أو
"كتلة م لقة" ،فاألقباط غير متماثلين من حي

االنتماء االجتماعي والسياسي ،فهم منتشرون في جسم
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المجتمع رأسيا ومنهم العامل والفالح والمهني والحرفي ورجال األعمال والتجار ،وال يربط بينهم سوى
االنتماء إلى مصر من جانب ،واالنتماء الديني من جانب ،وبين االنتماءين تفترق المصالح وتتباين

الرؤى (مسعد.)14 :2011 ،
تعرض األقباط بعد ثورة  23يوليو إلى بعض التراجع السياسي الذي أدى إلى انخفاض مستوى
تفاعلهم السياسي ،ولكن كانت تزداد مشاركتهم السياسية في بعض الفترات حسب الاروف التي تمر
بها البالد ،وفي هذا المطلب سوف يتم تناول ثالثة حقب :هي األقباط في عهد جمال عبد الناصر

واألقباط في عهد أنور السادات واألقباط في عهد حسني مبارك.
ويعتبر غياب األقباط عن المشاركة في العمل السياسي إنما يشكل خط ار فادحا ال يتهدد
الوجود القبطي وحده وانما الوجود المصري بأكمله ،ومن هنا فإن الشأن يصبح وطنيا ومسئولية األقباط
مسئولية وطنية تجاه الوطن ومجموع األمة قبل أن يكون تجاه الطائفة (العوا.)25 :1987 ،

وذهب محمد حسنين هيكل في دراسته عن المسلمين واألقباط في مصر بعد الثورة إلى أن

"مجلا قيادة الثورة لم ياهر في قائمة أعضائه أي قبطي .ومع ذلك هناك فارقا بين التنايمات
السياسية العلنية وتشكيالت العمل السياسي السري ،فإن ما آلت إليه األحوال قبل الثورة جعل من عدم
وجود ضابط قبطي في مجلا القيادة الجديد مسألة أكبر من حجمها .كما أنه بدا في أول الثورة وكأن
ناامها الجديد وثيق الصلة باإلخوان المسلمين .وفي تلك اللحاة لم تكن الكنيسة القبطية في أحسن

أحوالها؛ ،ألن بطركها األنبا يوثاب كان يواجه أزمة داخل كنيسته ،وهي األزمة التي نشأت من صراع
بين التقليد والتجديد .وكانت الكنيسة ،بواقع ما ط أر خالل الحرب العالمية الثانية وبعدها ،قد أصبحت

وحدها في الحياة القبطية ودون قيادة سياسية بارزة يعترف بها الكل ،المسلمون قبل األقباط ،كما كان

في زمن مكرم عبيد" (المركز االستشاري.)11 :2011 ،

انخفض تمثيل األقباط في البرلمان بعد ثورة يوليو  ،1952ووصل إلى حد التالشي التام في

بعض الفترات .ثم ابتدعت حكومات الرئيا جمال عبد الناصر أوال فكرة الدوائر الم لقة على بعض
المرشحين األقباط ،ولم تكن الكنيسة في ذلك الوقت مؤهلة لهذا الدور ،وكانت العائالت القبطية الكبيرة

قد قصرت نشاطها على المجال االقتصادي والمالي ،وبالتالي فإن الدائرة القبطية كانت خالية سياسيًّا
ليا لها نائب معتمد أو مرشح مقبول .وبعد إل اء األحزاب السياسية في كانون الثاني /يناير 1953
بات من الصعب على أي قبطي يرشح نفسه لالنتخابات العامة أن ينجح في الوصول إلى المجلا

النيابي .ولذلك لم ينجح في انتخابات مجلا األمة في عام  1957سوى قبطي واحد عن دائرة شب ار.
ولمعالجة هذا األمر ابتكر عبد الناصر مبدأ دستوريا جديدا هو "التعيين" وأدخل مادة جديدة على

الدستور المؤقت عام  1956تسمح له بتعيين عشرة أعضاء في مجلا األمة (المركز االستشاري،
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 .)11 :2011ثم ابتدعت بعد ذلك فكرة تعيين األقباط كبديل لعدم فوزهم في االنتخابات (المركز
االستشاري.)11 :2011 ،

ويبدو أن األقباط قد تعاطوا مع هذه اإلجراءات بكثير من الرضا .ومن هنا يمكن تسمية فترة
الرئيا جمال عبدالناصر بمرحلة الشراكة والصداقة؛ حي

عقد عبد الناصر شراكة مع البابا كيرلا

السادا ،ضمن من خاللها والء الكنيسة ودعمها للناام السياسي الجديد ،بينما تولى عبدالناصر تأمين

وحماية أمن المسيحيين ومكانة البابا "وكان من نتائج هذا االتفاق عملية تشييد الكنائا التي كانت

مجمدة في السابق؛ حي

سمح عبد الناصر ببناء العشرات من الكنائا ،وقد توفرت عدة عوامل

أسهمت في استقرار العالقة بين الناام والكنيسة في عهد عبد الناصر ،أهمها( :عوض.)5-4 :2014 ،

 .1شخصية البابا كيرلا السادا؛ فقد كان من مدرسة ترى ضرورة أن يكتفي رأا الكنيسة بدوره
الروحي والديني واألبتعاد عن القضايا السياسية مطبقا مقولة" :ما لقيصر لقيصر وما ذ ذ".

 .2عالقة الصداقة التي جمعت بين عبد الناصر والبابا كيرلا والتي وصفها محمد حسنين هيكل
في كتابه "خريف ال ضب" بأنها عالقة إعجاب متبادل بين الرجلين.

 .3وجود مشروع وطني قومي جامع تمثل في التنمية والتحرر؛ وهو ما جعل األقباط جزءا من هذا
المشروع مثلهم مثل باقي المصريين من المسلمين ،وبالتالي لم يبقوا في حماية الكنيسة أو

داخل جدرانها.

وعندما أعلن الرئيا عبد الناصر عن اتجاهه نحو االشتراكية ،وجد هذا االتجاه قبوال بين
األقباط ،وذلك في أواخر عام  ،1961فبعدما قام ناام الحكم بالدعاية الصاخبة المثيرة لالشتراكية

وتطويعها لتعاليم القرآن ،قام رجال الدين المسيحين بتفسير العالقة بين االشتراكية والمسيحية مستندين

في ذلك إلى حياة السيد المسيح وتالميذه من بعده ،وقد قيلت هذه التصريحات واألحادي

على الرغم

من أن التأميمات التي قامت بها الحكومة في عام  1961/1960قد قضت على عدد كبير من
األعمال والصناعات والواائف المهنية والفنية التي كان لألقباط فيها السيطرة أو حيازة النصيب

األعام (بحر.)162-161 :1979 ،
إن بعض التراجعات السياسية لألقباط ،تعود إلى محاولة سيطرة الكنيسة عليهم ،ومحاولتها أن
تكون الممثل عنهم ،مما أدى إلى توكيل األقباط للكنيسة في الدفاع عنهم ،وهذا من أخطر المشاكل

التي واجهوها األقباط ،وكان األجدر بهم أن يتركوا الكنيسة لشؤون العبادة ويذهبوا للدفاع عن حقوقهم
السياسية بأنفسهم ،وتعتبر المشكالت داخل الكنيسة أيضا أحد العوامل التي أثرت سلبا على مشاركة
األقباط في الحياة السياسية ،بحي

يتفرغ األقباط لحل هذه المشاكل ،بدل أن تتفرغ الكنيسة وحدها

لمشاكلها فيصبح كل األقباط رهن هذه المشاكل.
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لكن هزيمة يونيو  1967وما أحدثته من زلزال في وجدان المصريين ،كانت بداية النهاية لهذه

الصي ة؛ فقد شهدت الفترة التي أعقبت الهزيمة سقوط الكثير من األحالم واألوهام ،وعودة الفتة للدين
طلبا للدعم الروحي والنفسي .ولم تكن هذه العودة قاصرة على المسلمين فحسب بل شملت المسيحيين

أيضا؛ فلجأ المسلمون للمساجد بحثا عن إجابة أو تفسير لما جرى ،واحتمى المسيحيون بكنيستهم .ومع
تنامي النزعة الدينية في المجتمع كان البد في المقابل من أن تصاحبها نزعة طائفية ،لتبدأ مرحلة

جديدة في عالقة الكنيسة والناام السياسي (عوض.)5 :2014 ،

ثالثا :األقباط في عهد أسنور السادات:
يمكن أن نطلق على مرحلة الرئيا السادات مرحلة الض وط المتبادلة بين الكنيسة والناام.

وقد كان الفتا أن ت يير رأا السلطة الدينية للكنيسة برحيل البابا كيرلا السادا وتولي البابا شنودة

الثال

مكانه ،قد تزامن مع تولي الرئيا السادات السلطة السياسية خلفا للرئيا عبد الناصر في عام

 . 1971ومع هذا الت يير بدأت مرحلة جديدة؛ اتسم دور الكنيسة بالتوسع خارج الدور الديني ليمتد

إلى دور اجتماعي يتمثل في تقديم الخدمات والمساعدات االجتماعية للمسيحيين ،ثم إلى دور سياسي

صريح تمثل في الكثير من المواقف التي اتخذتها الكنيسة وقيادتها من األحدا

والتطورات السياسية

التي شهدتها مصر .وفي عهد البابا شنودة "اهرت مصطلحات مثل :شعب الكنيسة ،الشعب

المسيحي ،وتم تقديم الكنيسة كبديل عن الدولة في أمور عدة ،كما تم توجيه المسيحيين لتبني مواقف
سياسية معينة في بعض القضايا (عوض.)5 :2014 ،

ويمكن اعتبار عام  1971نقطة البداية إلطالق قوى التدين السياسي في مصر ،ابتداء من

إضافة لقب " المؤمن" إلى لقب رئيا الدولة ،ووصف ما جرى في مدينة الخانكة بأنه فتنة طائفية

واتخاذه ركيزة إلصدار عدة قوانين استثنائية ،وتسمية الدولة ذاتها بأنها دولة العلم واإليمان ،وأخي ار ن
الدستور ،بقرار من رئيا الجمهورية ،على اعتبار الشريعة اإلسالمية المصدر الرئيسي للتشريع
وقام الرئيا أنور السادات في عام  1971بالن

في المادة الثانية من الدستور على أن

اإلسالم دين الدولة ،ومبادئ الشريعة اإلسالمية المصدر الرئيسي للتشريع؛ مما أثار سخط األقباط.
تد عن
الردة الذي يعاقب باإلعدام كل مر ّ
وفي آب /أغسطا  1971أعلن عزمه على إصدار قانون ّ
فصرح البابا شنودة حينها
اإلسالم .واعتبر األقباط أن ذلك القانون سيعود بهم إلى وضع "أهل الذمة"،
ّ
بأن مشروع القانون يتنافى مع الدستور ،ألنه يستبعد أي عقيدة أخرى غير اإلسالم .وفي  5أيلول/

سبتمبر  1977أعلن األقباط صياما لمدة خمسة أيام احتجاجا على مشروع القانون ،فتراجعت الحكومة
عن األخذ به (المركز االستشاري.)12-11 :2011 ،
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وفي الخما سنوات األولى من حكم الرئيا السادات بدا أن بعض التطورات التي جرت ،كان

يمكن أن تكون على األقل إذا نار إليها في ذاتها مرشحة لترقية أسا التكامل بين المسلمين واألقباط.
وأهم هذه التطورات( :يوسف.)163 :1987 ،
 .1الدستور الصادر عام  1971الذي عبر بدقة عن المبادئ األساسية في ميثاق العمل الوطني،
وذلك فيما يتعلق بتحديد وتفصيل المقومات االقتصادية واالجتماعية للمجتمع.
 .2تجربة حرب أكتوبر  1973حي

تم إعادة بناء القوات المسلحة بأعداد ضخمة من الشباب

وخاصة المتعلمين ،وما ميزها من أداء عزز الروح المعنوية للشعب ،حي

قاتل المصريون

مسيحيين ومسلمين في الحرب كأبناء شعب واحد من أجل التحرر وصد أعداء الوطن.
 .3محاولة تطوير ناام الحزب الواحد (االتحاد االشتراكي) وفق صي ة تجيز التعدد ،وهذه
المحاولة كان يمكن أن تهيئ مجاالت أوسع لمشاركة األقباط في الحياة السياسية.
غير أن هذه التطورات لم يتم إجهاض بعضها وكبح البعض اآلخر فحسب ،وانما اشتد التوتر
في العالقات بين الجماعتين اإلسالمية والمسيحية ،واتخذ أبعادا لم ترها البالد منذ بدايات القرن التاسع

تكف عن الاهور منذ بداية حكم الرئيا السادات وحتى أواخر
عشر .والحاصل أن مسببات التوتر لم ّ
عام ( 1981يوسف ،163 :1987 ،ومدحت.)36 :1998 ،
ولما وضعت الدولة الشروط العشرة لبناء الكنائا وترميمها أثار ذلك سخط األقباط .كما ازداد
ّ
جو التوتر بين المسلمين واألقباط طوال سنتي  1978و .1979وفي  14أيار  1980ألقى السادات

يتوجهوا
خطابا هاجم فيه بعنف البابا شنودة ،ألن هذا األخير رفض بعناد اقتراحه بدفع األقباط ،ألن ّ
للسياحة في إسرائيل .ووضع السادات األنبا شنودة فيما يشبه اإلقامة الجبرية حين راح األب الروحي

لمسيحيي مصر يجاهر برفضه الصلح مع إسرائيل واعتباره الكيان الصهيوني عدوا.

وقد أدت رغبة البابا شنودة للعب دور سياسي خارج دوره الروحي إلى صدام عنيف مع ناام

السادات ،بلغ ذروته في سبتمبر عام  ،1981بعد أن عقد البابا شنودة سلسلة من المؤتمرات دعا

خاللها إلى توفير حماية للمسيحيين وممتلكاتهم ،ووضع حد لما وصفه بمصادرة ممتلكات الكنيسة من

قبل و ازرة األوقاف ،وقد رد السادات على ذلك باتهام البابا شنودة بسعيه إلى أن يكون زعيما لألقباط،
بل يسعى إلقامة دولة للمسيحيين في أسيوط بصعيد مصر ،وقرر اعتقاله قبل أن يعدل عن هذا القرار

خوفا من تداعياته ،لكنه أمر بوضعه رهن اإلقامة الجبرية في أحد األديرة في وادي النطرون حي
هناك لمدة أربع سنوات (عوض.)5-4 :2014 ،
وفي حزيران  1981وقعت أحدا

الطائفي .وعاد السادات يتحد

بقي

طائفية دامية في القاهرة أدت إلى مزيد من االستقطاب

عن فتنة طائفية .وفي  5سبتمبر  1981قرر السادات سحب اعتراف
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الدولة بانتخاب البابا وتعيين لجنة بابوية مؤقتة من خمسة أعضاء أبرزهم األنبا صموئيل لكي يتولّوا

مهام الكرسي البابوي (المركز االستشاري.)12 :2011 ،
ّ
تخ

لكن ال يمكن تفسير هذا الصدام بين الكنيسة والناام في عهد السادات باألسباب الذاتية التي

شخصية البابا شنودة ،ورغبته في لعب دور سياسي ،بل ثمة أسباب موضوعية لتنامي دور

الكنيسة وخروجها عن الدور الروحي ،ومنها( :عوض.)6-5 :2014 ،
 .1أن تزايد النزعة الدينية في المجتمع منذ هزيمة  ،1967كما سبقت اإلشارة ،قد رافقه تنامي
دور المسجد في حياة المسلمين المصريين؛ ومن ثم فإن تنامي دور الكنيسة ارتبط بتنامي دور
المسجد .ومع سيطرة الدولة على المجال العام وغياب أية فرصة حقيقية للمشاركة ،تحولت
المساجد والكنائا مالذا للمصريين.
 .2تصاعد قوة ونشاط التيار اإلسالمي في عهد الرئيا السادات الذي عقد مصالحة مع جماعة
اإلخوان المسلمين وأطلق قادتها من السجون ،كما سمح لقياداتهم في الخارج بالعودة واالنخراط
في الحياة السياسية .وقد سعى السادات من خالل االنفتاح على اإلسالميين إلى محاربة
وضرب التيارات اليسارية والقومية التي وجد أنها عقبة في طريقه.
 .3الحضور الملحوا للدين في الفضاء السياسي الرسمي متمثال في إدخال مادة الشريعة
اإلسالمية كمصدر رئيسي للتشريع في دستور  ،1971واطالق السادات على نفسه ألقابا ذات
دالالت دينية مثل لقب "الرئيا المؤمن" .وكل ذلك أثار مخاوف األقباط كأقلية ،وبالتالي
دفعهم لمزيد من العزلة واالحتماء داخل كنيستهم.
 .4زيادة أعمال العنف الطائفي ضد األقباط بشكل ملحوا في عهد الرئيا السادات؛ "فخالل
عامي  ،1972/1971وقعت إحدى عشرة حادثة طائفية ،كان معامها بسبب الخالف على
تشييد الكنائا أو ترميمها.
رابعا :األقباط في عهد الرئيس حسسني مبارك:
عندما تولى مبارك السلطة كانت العالقة بين الطرفين في أسوأ حاالتها؛ فسعى مبارك لتدعيم
كرا وضعا صار فيه البابا شنودة هو الوسيط ما بين الدولة واألقباط
عالقته بالكنيسة ،لكنه بذلك ّ
"فاختزل األقباط في شخصه ،وقد نجح البابا في ملء الفراغ واستيعاب المشهد" ،واذا كان البعض
يحمل السادات مسؤولية تنامي النزعة الطائفية في المجتمع؛ فإن ناام مبارك هو من أسهم في عزل
ّ
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المسيحيين داخل كنيستهم معتمدا على عدة وسائل ،من بينها" :استخدام اإلسالميين كفزاعة إلخافة
األقباط ،في الوقت الذي أغلق فيه الناام أبواب حزبه في وجه األقباط؛ حي

لم يتجاوز عدد

المرشحين األقباط على قوائمه في أية انتخابات عدد أصابع اليد الواحدة" ،ولم تؤد هذه السياسة لعزلة

األقباط وانسحابهم من المجال العام فحسب ،بل أسهمت أيضا في مزيد من أجواء االحتقان الطائفي

المتبادل في المجتمع بين المسلمين والمسيحيين (عوض.)7-6 :2014 ،

إن ناام حسني مبارك استخدم أساليبه الدكتاتورية في السيطرة على األقباط ،وأن العالقة بين
الكنيسة والناام المصري في تلك الفترة هي مثال واضح لهذه الدكتاتورية ،حي
احتواء النشاط والمشاركة السياسية لألقباط ،بحي
من األقباط صار الناام يتعامل مع شخ

إن الناام كان يحاول

تقتصر على الكنيسة ،وبدل أن يتعامل مع شعب

واحد من األقباط هو البابا ،لذلك يتحمل الرئيا مبارك

المسؤولية في عدم مشاركة األقباط السياسية ،وبالرغم من دكتاتورية الناام المصري إال أن الكنيسة

تتحمل جزء من المسؤولية في هذه الحالة؛ وذلك لخضوعها التام للرئيا مبارك.

وفي هذا اإلطار تدخلت المؤسسة الكنسية في الشؤون السياسية م ار ار ،وتعددت مااهر هذا

التدخل بدافع وايعاز من الدولة ،فبينما رفض العديد من التيارات القبطية العلمانية أن تكون رؤى
وتوجهات الكنيسة المتمثلة في رأسها معبرة عن رأي وتوجهات جموع األقباط مثل مبايعة قداسة البابا

شنودة وتأييده للرئيا السابق مبارك في انتخابات  2005الرئاسية .وعلى الرغم من الت ير الذي ط أر
على موقف الكنيسة إبان انتخابات  2010البرلمانية والتي قضي ببطالنها عندما أعطى قداسة البابا

صوته لمرشح حزب الوفد رامي لكح عن دائرة شب ار ،ولم يعطه لمرشح الحزب الحاكم في ذلك الوقت،

على الرغم من هذا الت ير ،فإن األقباط رفضوا أيضا أن يكون هذا الرأي معب ار عن جموعهم سياسيا،
وروا أن البابا مواطن مصري يحق له إبداء رأيه بعيدا عن كونه بطريركا لألقباط ،وعن رأيه هو فقط،
أ
وليا عن رأي جميع األقباط المصريين (مسعد.)21-20 :2011 ،

لكن هذا النجاح الذي حققه ناام مبارك في إقناع األقباط بأنه صمام األمان لهم ولحقوقهم،

تعرض لضربات موجعة في سنواته األخيرة السيما في الفترة التي سبقت حراك  25يناير ،وبل ت
بدد هذا الحاد
ذروتها في تفجير كنيسة القديسين؛ وقد ّ

الكثير من األوهام التي روج لها ناام مبارك

(عوض.)6 :2014 ،

ومهما يكن فقد تباينت مواقف األقباط من الناام السياسي المصري ،فنار الموقف األول
بإيجابية إلى سياسة مبارك في التعاطي مع األقباط من خالل إجراءات بناء الكنائا واعتبار عيد

وتدخل القيادات العليا لحل بعض مشاكلهم واجراءات أخرى .أما
الميالد المسيحي عطلة رسمية للدولةّ ،
الموقف الثاني فاعتبر أن الدولة لجأت إلى محاربة التيار األصولي أو المهادنة معه؛ مما جعلها ت فل
األقباط وقضاياهم إال في بعض المسائل المتعلقة بالمرافق ،وفي بعض القضايا االجتماعية أيضا .وقد
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الت المشاركة السياسية لألقباط مقتصرة على بعض النواب المعينين أو الوزراء في و ازرات غير

سيادية .فقد اقتصر تمثيل الوزراء من أصل قبطي في الحكومة السابقة على بدء الحراك الشعبي على
اثنين فقط ،هما يوسف بطرا غالي في و ازرة المالية وماجد جورج في و ازرة البيئة .وعند تكليف أحمد
شفيق بتشكيل الحكومة احتفا وزير البيئة فقط بمنصبه (المركز االستشاري.)12 :2011 ،

وفي هذا اإلطار يمكن رصد عدة سمات ميزت العالقة بين الكنيسة والدولة في عهد مبارك،

أهمها( :عوض.)8:7 :2014 ،

 .1االعتماد المتبادل :فقد عقد مبارك اتفاقا مع البابا شنودة يقوم األخير بموجبه بدعم الناام

المعبر عن قضايا ومشاكل األقباط ومطالبهم وحقوقهم.
سياسيا في مقابل أن يكون شنودة هو
ّ
 .2دعم الكنيسة لسيناريو التوري حي لم ي ِ
خف قادة الكنيسة تأييدهم لتوري الحكم لجمال
ُ
مبارك ،بل أعلن البابا شنودة وغيره من قيادات الكنيسة صراحة أن جمال مبارك هو األصلح

لتولي الحكم.

 .3است الل الكنيسة لضعف الناام وحاجته إليها لتدعيم شرعيته ،فدفعته لتقديم المزيد من

التنازالت للكنيسة في مواقف عدة .في هذا الصدد ،فإن البابا شنودة رفض مبدأ المعاملة بالمثل
في دور العبادة ،ورفض تضمين مشروع القانون الخا

بدور العبادة الموحد بندا بإخضاع

أموال الكنائا للرقابة المالية ،كما رفض إخضاع الكنائا واألديرة للتفتيش على غرار دور

العبادة اإلسالمية".

 .4الدور المؤثر ألقباط المهجر السيما في الواليات المتحدة؛ حي

دور مهما في
لعب هؤالء ا

تحديد العالقة بين الدولة والكنيسة خالل عهد مبارك وأصبحوا طرفا فاعال في السياسة

المصرية.

 .5است الل التوترات الطائفية وتوايفها سياسيا بدال من حلها؛ ولذلك كان عادة ما يتم االعتماد
على التسويات العرفية للمشاكل الطائفية خارج نطاق سلطة القانون.
إن األقباط لم يحققوا في فترة الرئيا حسني مبارك أية إنجازات مهمة على صعيد العمل
السياسي ،والمناصب القيادية ،وذلك بسبب اقتصار تمثيل األقباط على شخ

البابا .وتعد هذه الفترة

وخاصة الشباب منهم يؤدي إلى احتقان كبير بين الشباب .وهذا ما حد

أيضا في حالة الشباب

بمثابة تراجع لدور األقباط الذي كان يجب أن يلعبوه ،وأن عدم المشاركة السياسية لكافة أبناء الشعب

األقباط ،حي
كان

األقباط

إنهم كانوا غير راضين تماما عن ناام حسني مبارك ،رغم دعم البابا له بقوة؛ ولذلك
من

أول

المشاركين

في
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الحراك

ضد

ناام

حسني

مبارك.

المبحث الثاسني :المكاسنة االجتماعية لألقباط في مصر قبيل أحداث يسناير 2011
رغم أن حقبة السادات كانت مليئة باألحدا

الطائفية ،وألن األمر لم يكن بلغ حد استخدام

أدوات الدولة الشرطية والمخابراتية لهذا الملف ،كما أن حضور عنف الجماعات المتشددة كان عامال

طبيعيا لخلق أجواء القلق الطائفي؛ فإن هذه الحقبة لم تشكل نقطة انطالق جماعة اإلخوان المسلمين
في انتخابات البرلمان المصري في ديسمبر  2005العتبارات منها :أن حصول اإلخوان على نسبة

 %20من مقاعد البرلمان كان مفاجئا لناام مبارك وللمسيحيين ،وهو مؤشر لمسار سياسي اجتماعي
مختلف عن تهديدات جماعات العنف .وبات األمر ينذر بت ير شكل الدولة المدنية ككل حسب

مخاوف التيارات المدنية/الليبرالية واليسارية ،ومن باب أولى األقلية المسيحية ،خاصة أن ذكريات

الكنيسة المصرية لألنبا شنودة مع السادات كانت سيئة ،فكيف سيكون الحال مع اإلخوان المسلمين؟
(توفيق.)6 :2014 ،
أوال :الدور االجتماعي للكسنيسة قبيل أحداث يسناير :2011
مستويين :األول قيمي ،بما يشمله من غرا للقيم واألخالقيَّات
تم تطبيق هذا الدور على
َ
العامة في نفوا رعايا الكنيسة القبطيَّة المصريَّة ،والثَّاني تطبيقي عبر التَّعاو ِن مع مختلف مؤس ِ
َّسات
ُ
ُ
ُ
الدولة والمجتمع المدني المصري؛ لتصويب مسارات االنحرافات القائمة وقد تمثلت بعض هذه األدوار
االجتماعية والثقافية للكنيسة في اآلتي( :توفيق.)9:8 :2014 ،

ِ .1
دعم القّيم الثَّقافيَّة ،عبر قنوات العمل اإلعالمي والثَّقافي العام بمختلف أدواته ،حتى تأخذ
الكنائا المصريَّة بقياداتها الروحيَّة والدينيَّة مكانها في مواجهة التَّذويب وال زو الفكري والقيمي
ٍ
ٍ
دائمة على مصر والعالم العربي واإلسالمي.
بصفة
الذي تهب رياحه
 .2تدعيم ِق َيِم المشاركة واإليجابية االجتماعيَّة في عملية تنشئة تتكامل مع أدوار باقي مؤسسات
المجتمع.
 .3المساهمة في حمل عبء التَّ ِّ
صدي لألزمة األخالقيَّة والقيميَّة التي تهدد المجتمع ،وذلك بنشر

القيم الروحيَّة ،وفعل الخير ،ونشر األخالق الفاضلة ،وترسيخ قيمة الوحدة الوطنيَّة ،والتَّرُابط
الح َس َنة ،وفي دعم القيم األسريَّة ،ودعم التضامن
بين أبناء الوطن الواحد ،وتشجيع القُ ْد َوة َ

أساسيين :األول
مسارْين
ويتم ذلك من خالل
والتكافل االجتماعي بين المسلمين والمسيحيينُّ .
ْ
َ
صل بالكنيسة ذاتها وطبيعتها الخاصة كمؤس ٍ
المتَّ ِ
َّسة دينيَّة وروحيَّة ،بتركز جهودها في دعم
ُ
رسالتها الروحية بين المسيحيين دون غيرها من أدوار ال تتالءم مع طبيعتها ،والثاني من
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خالل تفعيل عالقات الكنيسة المصريَّة بمجتمعها األهلي ،وبقوى ومؤسسات المجتمع المدني

المصريَّة من جمعيات ونقابات ومؤسسات أهلية.

 .4المشاركة في دعم الفئات المعوزة اجتماعيا كاأليتام والمعاقين والمسنين ،والمشاركة في معالجة
صدي في ِ
مشكالت بعض َّ
الشرائح االجتماعيَّة مثل المرأة والشباب وأطفال الشوارع ،والتَّ ِّ
ذات
اإلطار إلى متطلبات معالجة الاواهر االجتماعيَّة السلبيَّة مثل البطالة واألميَّة والفقر

والمرض.
إن سيرورة التكامل االجتماعي في مصر الت تحكمها األسا الثابتة للحياة المشتركة وما

ارتبط بهذه األسا من الوعي بوحدة المصير ،ولما تفاعلت الحضارة اإلسالمية مع حضارة البلدان
التي دخلت في دائرتها ،فإن روابط التكامل لم تنقطع ،حتى في تلك العصور التاريخية التي تعرض

فيها األقباط لقيود أو إجراءات ذات طابع تمييزي شديد أو يسير ،وبعد أن تحولت غالبية المصريين
إلى اإلسالم ،وبعد أن أصبحت الل ة العربية ل ة الجميع ،أستمر األقباط مرتبطين بالنسق الثقافي العام
لمجتمعهم األكبر ،وأما ثقافتهم الفرعية فقد تمركزت باألساا في تجلياتها المادية والفكرية المختلفة

حول كل ما يتصل بعقيدتهم الدينية ومقومات عبادتهم (يوسف.)8 :1987 ،

وقد أخذت الكنيسة على عاتقها حمل مطالب األقباط سواء كانت فردية أو جماعية وعلى

اختالف طبيعتها ،سواء كانت دينية أو مدنية أو سياسية ،وذلك وفق تفاهمات جرت بينها وبين الدولة،
تحصل من خاللها الكنيسة على مطالبها ،ويحصل الناام على التأييد الجماعي باسم األقباط

المصريين .ولعل هذه الصي ة أخلت بدور الكنيسة ،وأدخلها إصرارها على االضطالع بدور سياسي
معتركات سياسية عدة أخلت بالمجتمع ودولته المدنية (مسعد.)21 :2011 ،

يتوزع األقباط على مختلف الطبقات والفئات االجتماعية التي يتكون منها المجتمع المصري،

فهناك كبار التجار من المشت لين باالستيراد والتصدير ،وكبار المقاولين والصاغة ،ورجال األعمال
المشت لين بالخدمات السياحية ،وتجار الحاصالت الزراعية ،ثم أصحاب بعض المصانع المتخصصة
في الصناعات المعدنية والمالبا واألغذية .وهناك فئة وسطى من مالك العقارات في المدن

والرأسمالية الريفية .ولكن الثقل الحقيقي يال داخل هذه الفئات للحضريين من أصحاب المهن الحرة

كاألطباء والصيادلة والمهندسين والمحاسبين والمحامين .كما يالحا أنه يدخل فيها أيضا كبار موافي
الحكومة والقطاع العام والشركات والمصارف الخاصة وأعضاء هيئات التدريا بالجامعات والمعاهد
العليا ،وفئات من الحرفيين أصحاب المهارات التقنية المتخصصة ،ويوجد بين األقباط فئات متوسطة
ص يرة من معلمي المدارا وغيرهم من الموافين وتجار التجزئة وص ار المالك والحرفين ورجال

الدين في أكثرهم ،ويوجد من األقباط عمال في القطاعين العام والخا
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وفالحون (يوسف.)22 :1987 ،

ومع ذلك تال الكنيسة هي مؤسسة المسيحية المصرية تلعب دو ار مؤث ار في الحياة

االجتماعية ،ويال االنتماء لها عنوانا لتدين أقباط مصر ،ولكن المعضلة تكمن فيما إذا كان االنتماء
لها انتماء جامعا مانعا ،وال بد أن نشير إلى ما ذكره قداسة البابا فيما يتعلق بالدور االجتماعي للكنيسة
بمجلة "الك ارزة" بتاريخ  19نيسان /أبريل  ،1982قائال" :ال يمكن منع المؤسسة الدينية من القيام

بدورها االجتماعي ،وأي اعتراض من قبل الدولة على هذا الدور ينعتها بالسلطوية" .فتحول الكنيسة من
دورها الديني إلى التدخل في أمور من شأن الدولة القيام بها ،مكن القيادة الكنسية من أن تصبح لسان

حال األقباط (مسعد.)18-17 :2011 ،

كما أن دمج الكنيسة في الحياة اليومية للمسيحيين ،وتحويلها إلى كيان تعليمي وديني

واقتصادي ،جعل المسيحي القبطي يرى الكنيسة كمخل
بل دفعه إلى االعتقاد بأن الكنيسة لها كيان خا

حياتي ومعيشي وليا كمخل

روحي فقط،

غير خاضع للقانون ،مما أدى إلى تكريا وتبلور

"الهوية القبطية" (مسعد .)18 :2011 ،ونتيجة الختالط الدين باألهداف السياسية الداخلية والخارجية ،تم
است الل األقباط في بعض األوقات إلثارة فتنة طائفية ،ولكن ورغم أن الفتنة تما أمن األقباط فهي

تما بشدة أقوى المسلمين وما توارثوه جيال بعد جيل ،من دين قيم وأخالق إنسانية (محفوا:1989 ،
.)60:59

إ ن وجود تيارات متنوعة داخل المجتمع القبطي هي أولى الخطوات التي من شأنها أن تخفف
االحتقان بين األقباط والمسلمين ،وذلك ،ألن العلمانيين داخل المجتمع القبطي سوف يلتقون مع

العلمانيين من المجتمع المسلم ويشكلون وحدة فيما بينهم ،وكذلك سوف يتحد االشتراكيون في كل
مجتمع ،وبهذا تتفرق النزعة الطائفية ،فتتوزع وتضعف قوتها ،وستقتصر الخالفات الدينية على
المتدينين األقباط والمتدينين المسلمين ،أما باقي الفئات من الشعب فسوف تكون الوحدة قوية فيما

بينها ،لوجود انتماءات تجمعهم غير الدين مثل الحزب ،وروح المواطنة ،ونحو ذلك.

ولما كانت الدولة تنزع إلى االحتكار الموسع للسياسة وافراغ المرافق السياسية والحقوقية
والثقافية المرتبطة بها من مضمونها بقدر ما تشرف على إل اء الشروط الالزمة لتوليد الوعي الثقافي

والسياسي منتهية إلى إفقار اجتماعي شامل ،يؤمن صعود الوعي الطائفي .ولعل النزعة االحتكارية

السلطوية ،في المجاالت االجتماعية جميعا ،هي التي جعلت السلطة المصرية ال تتوجه إلى األقباط
من حي

هم مواطنون ،بل إلى الكنيسة القبطية ،على اعتبار أنها ،ولو بشكل ضمني ،الطرف المقابل

الذي "يحتكر" إ رادة األقباط ،فتتم مساومات بين الكنيسة والسلطة على مبعدة عن األقباط المصريين
وقضاياهم االجتماعية ،بيد أن منطق الدولة التسلطية الذي يقمع القضايا وال يحلها ،ال يلب

أن يفضي

إلى عالقة ملتبسة بين الدولة والكنيسة وتاليا بين الدولة واألقباط ،ألن هذا المنطق يعترف باألقباط
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كجزء من الكنيسة وال يعترف بهم في الحياة العامة ،ويعتبر الكنيسة الرسمية معب ار عن مواقف جميع

األقباط في المجاالت جميعا وهو أمر بعيد عن الواقع (دراج.)169 :2012 ،

وقد ساهمت األوضاع السياسية ،واالقتصادية ،واالجتماعية ،منذ عهد الرئيا السادات ،إلى

عهد الرئيا مبارك ،في تقسيم األقباط إلى قسمين :القسم األول :انسحب إلى الكنيسة -األغلبية،-
وجعلها بديال :سياسيا ،وروحيا ،وملجأ حصينا ،والقسم الثاني :وهم األقباط الذين حققوا نجاحات

اقتصادية -رجال األعمال  -في القطاع الخا

لتزمن انسحاب األقباط من الساحة السياسية
ونار ا
ا
،

تحول القيادة السياسية من -
إلى الكنيسة ،مع بروز شخصية (البابا شنودة) القوية ،فقد أدى ذلك إلى ّ
العلمانية -إلى (رجال اإلكليروا)  -القيادات الدينية ،-وأصبح (اإلكليروا ،والبابا)،
النخبة القبطية َ
ُمتحدثين رسميين باسم األقباط (األطرش.)74 :2012 ،

إ ن المكانة االجتماعية لألقباط تمكنهم من الوصول إلى كافة الطبقات من المجتمع سواء

ال نية أو المتوسطة أو المثقفة أو الفقيرة ،فهم يتواجدون في جميع الطبقات دون استثناء ،ولكن
المعضلة تكمن في دورهم السياسي الذي ينب ي أن يكون أكبر من ذلك ،وذلك من خالل انخراطهم

داخل األحزاب المصرية بكل قوة ،واثبات قدراتهم وكفاءتهم في القيادة ،ليتسنى لهم الحصول على
مطالبهم السياسية ،والمجتمع المصري متجانا ويعد ذات أصول واحدة ،وهذا ما يسهل عملية

استيعاب المسلمين لألقباط ،وقبول األقباط للمسلمين.
ثاسنيا :الحرية الديسنية لألقباط في مصر

لقد كان الدين والتدين دائما بمثابة العمود الفقري للكيان المصري ،والعصب الرئيسي لفكر

المصريي ن وطريقة حياتهم ،تلك الااهرة التي نراها بجالء طوال تاريخهم الحافل .فقد اتسمت الثقافة
والحضارة المصرية القديمة منذ البدء بطابع الدين والتدين واالرتباط بما وراء الوجود المادي ،أي

االرتباط باآللهة والحياة األبدية .والمصريون أول الشعوب التي أقامت االحتفاالت الدينية (جرجا،
.)23 :2004

ويمكن القول ،في هذا اإلطار ،أنه من الطبيعي أن يسعى البشر إلى التمايز وتأكيد ثقافاتهم

وهوياتهم التي تميزهم عن األخرين كما أن هذا التمايز وهذه الهوية تتأثر سلبا وايجابا بالتأثيرات

السياسية واالجتماعية المحيطة ،والتي من الممكن أن تشعر الجماعة بأنها ال تشترك مع الجماعات
األخرى في القيم واألهداف العامة ،ومن ثم يتخذ هذا التمايز ذريعة لالبتعاد ،ثم االستبعاد ،مما يحول
االختالف من مجرد أداة للتمييز إلى وسيلة لخلق المشاكل داخل المجتمع وتقسيمه ،خاصة إذا كان

االختالف مبنيا على أسا دينية ،ويمكن أن يخلق مجتمعا داخل المجتمع األوسع ،ألن تعاام الشعور
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بالذات يوجد في حضور اآلخر ،ومن ثم ال هوية فردية أو جماعية دون اآلخر الذي يعد شرطا يحدد
الهوية الخاصة ٍ
لكل (مسعد.)16-15 :2011 ،
وعالقة الدولة بالدين تختلف عند المسيحية عن اإلسالم ،وهذه المسألة تصبح في غاية التعقيد

عند دراستها على الجانب القبطي ،وربما ينبع ذلك من اختالف طبيعة العالقة بين الدين والسياسة في
المسيحية عنها في اإلسالم ،رغم بعض االجتهادات الجريئة في هذا الشأن .ويفسر البعض مقولة " ما
لقيصر لقيصر ،وما ذ ذ" على أن مصدر القوة عند قيصر "المال" وسياسة الدهاء ،والقدرة على
البطش ،ومصدر القوة عند اذ :الروح القدا وقدرة الشهادة للحق واالستعداد للموت ،ولذلك فإن تورط

الكنيسة أو رجل الدين في السياسة يخرج الكنيسة عن هدفها الديني األسمى ،ويخرجها من "السلطان

الروحي" إلى "السلطان الزماني" فإذا تكلم رجل الدين في السياسة واالقتصاد صار مسؤوال أمام الدولة،
لذلك يلزم الكنيسة إال تأمر رجل الدين أن يتكلم إال فيما يخت

اختصا

بالشئون الكنسية ،وفي دائرة

المسيحية ،حتى ال تقف الكنيسة مسئولة أمام السلطان الزماني ،ألنها ال تسأل قط إال أمام

المسيح روحيا (عفيفي.)11-10 :2001 ،
وتوجد في مصر حالة من التوحد بين المسلمين والمسيحيين في السلوك ،وأساليب التفكير،
وعادات وتقاليد الحياة االجتماعية ،إلى حد أنك ال تستطيع أن تفرق بين المسلم والمسيحي ال من حي
طريقة الحدي

والتفكير ،وال من السلوك ،وال من حي

عادات الموت والزواج واالحتفال بالمولود أو

إقامة الموالد واالحتفال باألعياد ،والى حد أن تجد المسيحين ال ياهرون في رمضان وهم يأكلون أو
يدخنون احتراما لمشاعر المسلمين الصائمين ،كما تراهم يقيمون موائد اإلفطار ويحرصون على
األطباق الخاصة التي تميز رمضان في مصر ،واألقباط في مصر لهم كل الحقوق وعليهم كل
الواجبات ال فرق بينهم وبين المسلمين ،ألن الجذور واحدة واألصول واحدة وبنى العقول واحد والثقافة

واحدة ،والحياة مشتركة بصورة ال تجدها في أي بلد آخر (البنا.)12-11 :1998 ،

ورغم ذلك هناك خطاب ديني تمييزي ضد األقباط والذي يتم نعتهم بد (غير المسلمين -أهل

الذمة -الصليبيين إلخ) .ويتركز هذا الخطاب في بيانات ومقوالت الجماعات اإلرهابية ،وهناك بعض
الفتاوي من بعض المشايخ يتم فيها الربط بين غير المسلم والكافر .وبعض هذه الفتاوي نشرت في

اإلعالم الرسمي ،وهناك عشرات الكتب التي تزدري العقيدة المسيحية ،ومنها ،على سبيل المثال كتاب

يوزع عالنية (خمسين ألف خطأ في اإلنجيل) ،وهناك أشرطة كاسيت وخطب بعض الدعاة التي تحار
على المسلم إلقاء التحية على غير المسلم ،وهناك تفرقة تمارسها بعض األحزاب المصرية سواء

بالحدي

عن الصوت االنتخابي اإلسالمي أو القبطي (شفيق.)26-25 :1996 ،

أما موقف األزهر من المسيحيين فيقوم على أن اإلسالم يحترم شخصية المخالف له ،وال

يفرض عليه حكمه في الحالل والحرام ،وال يلزمه بالخضوع لشرائعه ،ألن اإلسالم أقر مبدأ الحرية
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الدينية ،وال ترضى شريعة اإلسالم عن أي تفرقة مدنية بين المسلم وغير المسلم ،وكل من يعيش على

أرض مصر له نفا الحقوق وعليه نفا الواجبات (البنا.)13 :1998 ،

إن الوضع العام للمسيحين في ال تطبيق الشريعة اإلسالمية يجعلهم نموذجا ألهل الذمة كما

عرف في العصور الوسطى ،وهو الذي يت لب في جوهره وذلك وفقا لرؤية عدد من قادة اإلخوان
المسلمين والشخصيات اإلسالمية ،فيذكر الشيخ محمد ال زالي أن اإلسالم ينار إلى المخالفين في

الدين نارة طبيعية ،ويراهم جزءا من المجتمع اإلسالمي ،لهم ما للمسلمين من حقوق وعليهم ما على
المسلمين من واجبات ،وهم يحملون الجنسية اإلسالمية من الناحية السياسية ،وتقاتل الدولة عنهم وتقوم
برعاية شأنهم في الخارج (يوسف.)166 :1987 ،

ومن هنا تعد حرية األقباط في عبادتهم ودينهم حرية منقوصة بعض الشيء ،وهذا النقصان ال
يعد نقصان جوهري ،ومن أهم القضايا التي يتم فيها تميز األقباط عن المسلمين (شفيق:1996 ،

: )22:21
 .1الشروط العشرة لبناء الكنائا الصادرة من وكيل الداخلية في  ،1934والذي ال يعوق بناء دور
العبادة فقط بل ويحتاج إصالح دورة مياة في كنيسة إلى قرار جمهوري.
 .2اختصار فترة التجنيد في القوات المسلحة إلى ستة أشهر لمن يحفا القرآن الكريم ،وعدم
اختصار نفا المدة لمن يحفا اإلنجيل المقدا للمسيحيين.
 .3الميزانية السنوية التي تقرر لألزهر الشريف والدعوة اإلسالمية بشكل قانوني من المال العام،
وهذا المال ياهم فيه األقباط دون أن ينالوا أي نصيب.
 .4عدم قبول جامعة األزهر للطالب المسيحين وعدم السماح للمسيحين بإقامة جامعة.
 .5شعور األقباط باإلحباط إزاء التميز القانوني في قضايا األحوال الشخصية ،بحي

إن أي نزاع

ينشأ بين زوجين مسيحيين بسبب إعتناق أي من الطرفين لإلسالم بعد الزواج تطبق أحكام

القانون اإلسالمي عليهم .ومن هنا كانت المطالب الرسمية القبطية األرثوذكسية تقتصر على
المطالبة بزيادة عدد الكنائا ،والمساواة في الواائف السياسية ،وتخصي

نسبة مع نسبتهم

التي تقدرها الكنيسة ب  ،% ١٥وكذلك عدم تطبيق الشريعة اإلسالمية ،وت يير المناهج

التعليمية ،وال اء جامعة األزهر أو السماح للمسيحيين بدخولها (مورو.)317 :2014 ،

كان للكنيسة القبطية مصلحتان رئيستان في المجال السياسي ،تتمثّل أوالهما في الحفاا على

بالتحد
مؤسسات الدولة ،في حين تتمثّل الثانية في احتكار الحق
استقاللها
ّ
المؤسسي في مواجهة ّ
ّ
باسم األقباط .وقد دافع ناام مبارك عن كال المصلحتين لصالح زعامة الكنيسة .ففي عهد مبارك ،تم
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االستقالل المالي
التعاطي مع الكنيسة باعتبارها الممثّل الوحيد ألقباط مصر .كما حمى الناام
َ
للكنيسة ،وسمح لها بتجاهل أحكام القضاء فيما يتعلّق بالشؤون الشخصية لألقباط ،التي لم تكن معتمدة
من جانب زعامة الكنيسة (فهمي.)2014 ،

ومع ذلك يوجد في مصر بعض اإلشكاليات بين الكنيسة والقضاء المصري ،حي

إن القضاء

يحاول ،في بعض األحيان ،فرض بعض الق اررات المخالفة للدين المسيحي ،ومثال على ذلك في عام

 2008أصدرت المحكمة اإلدارية العليا بمجلا الدولة حكما يلزم الكنيسة األرثوذكسية والبابا شنودة
باستخراج تصريح زواج لشخ

مسيحي مطلق ،حي

كانت محكمة االبتدائية لألحوال الشخصية قد

حكمت بتطليقه من زوجته ،ولما طلب الزوج المطلق تصريحا من الكنيسة بزواج ثان له رفضت

الكنيسة بالقول أن سبب التطليق األوحد في اإلنجيل هو الزنا الذي لم يتحقق في هذه الحالة ،ولكن

القضاء في النهاية فرض على الكنيسة تصريح للرجل بالزواج ،وطعن في ذلك البابا كون ذلك يتنافى
مع كتابهم المقدا ،ورفضت المحكمة طعنه وأيدت الحكم اإلداري المذكور (البشري .)9 :2011 ،وهذا
يعني أن الحرية الدينية لألقباط ليست مطلقة حتى في األمور الداخلية فيما بينهم ،مما يؤكد سيادة

الدولة وسيطرتها على المؤسسات الدينية.

وهناك نموذج آخر ،ففي حزيران/يونيو  ،2010رفض البطريرك آنذاك ،البابا شنودة الثال  ،تطبيق

حكم صادر عن المحكمة اإلدارية العليا ،ين ّ على وجوب أن تسمح الكنيسة بالزواج مرة ثانية
لألقباط الذين حصلوا على حكم بالطالق من القضاء .أعلنت الكنيسة أنها تحترم القانون ،ولكن ال
يمكنها أن تقبل األحكام التي تناقض تعاليم الكتاب المقدا ،كما رفضت الكنيسة طلب السماح

للمؤسسات الرسمية باإلشراف على ميزانياتها وأنشطتها (فهمي.)2014 ،
ّ

وتدخلت الكنيسة في الشؤون المدنية لألقباط وأصبحت ممثلهم أمام الدولة .ومن أكثر المواقف
داللة على ذلك أنه عندما حكمت المحكمة اإلدارية العليا بأحقية أحد األقباط في الزواج الثاني على
الرغم من رفض الكنيسة تزويجه ،وهو األمر الذي رفضت الكنيسة تنفيذه بدعوى بطالن الزواج الثاني

بموجب الكتاب المقدا إال في شروط معينة؛ مما أدى إلى انقسام داخل صفوف األقباط العلمانيين،
بل بين بعض رجال الدين أنفسهم (مسعد .)21 :2011 ،وفي هذه الحالة أعتبر األقباط أنفسهم يمثلون
جماعة داخل الدولة ،وليا طائفة ،وأن رفض بعض ق اررات الكنيسة من قبل بعض األقباط يدلل على

ثقافتهم المصرية التي تتماشي مع الثقافة العامة للبالد وليا حك ار على الثقافة الكنسية التي تحاول أن

تفرضها عليهم.

وهكذا حمل حراك  25يناير ،في تفاصيلها ،ثورة أخرى تخ

المسيحيين ،تمثلت في الثورة

على دور الكنيسة .وعلى ضوء ذلك ،كان الحراك نقطة فارقة في العالقة بين األقباط وكنيستهم ،فبينما
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كان شباب األقباط يهتفون في ميدان التحرير ضد استبداد مبارك وسلطة الكنيسة ،بقيت قيادة الكنيسة
تراهن على بقاء الناام حتى اللحاة األخيرة (عوض،2014 ،

.)7

وتعد العالقة بين المسلمين واألقباط عالقة االنتماء إلى الحضارة اإلسالمية ،المسلم ينتمي إلى

اإلسالم كدين وكثقافة وكحضارة وكوطن ،والقبطي ينتمي أيضا إلى اإلسالم كثقافة وكحضارة وكوطن،
وهذه األرضية الصحيحة لاللتقاء حقيقة تاريخية تؤكدها العقائد والمصالح ،وليا غريبا أن يعبر رجل
مثل مكرم عبيد عن هذا المعنى بقوله (إنني مسلم وطنا مسيحي دينا) ،ومكرم عبيد ال يطلق تعبي ار
عاطفيا ،بل يؤكد ويعكا وجدان كل قبطي عاش ويعيش وسيعيش على أرض مصر ،ويعكا الت ار

القبطي وااللتزام القبطي والموقف الصحيح (مورو.)6 :1998 ،
ويالحا أن هناك انحسا ار في النزاعات الدينية بين المسلمين والمسيحين من حي

إنتشارها.

وان احتدمت في بعض أطوارها ،فهي تحتدم بسبب تنامي تيارات التشدد والتطرف الديني التي تتصور
امتالك الحقيقة المطلقة ،ولكن أخطر ما تواجه المسيحية هو تنامي موجات الهجرة إلى الخارج بسبب

تراكم الاروف الطاردة اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا ،وتعد هذه الااهرة ،أي ااهرة تفريغ الشرق األوسط

من مسيحيه ،واحدا من أهم عوامل تهديد التعددية األثنية التي كانت مصدر غنى حضاري وثقافي

للمنطقة (مسعد.)69 :2009 ،

إن األقباط كانوا يتمتعون بحرية تامة في ممارسة عبادتهم وطقوسهم الخاصة ،وان كانت
بعض القيود قد فرضت عليهم ،في فترات سابقة ،فقد استطاع األقباط الت لب عليها والحصول على
حريتهم الدينية .كما يرى الباح

أن من واجب المؤسسات الدينية اإلسالمية أن توضح مدى احترام

الدين اإلسالمي لألقباط وللمسيحية بشكل عام ،ويجب أن يتم إيقاف المحرضين من بعض المشايخ،
والتصدي لهم ولدعواتهم الطائفية والعنصرية ألنها تربي الحقد بين األديان والكراهية ،وهدف األديان
على العكا من ذلك هو زراعة السالم والهدوء واالستقرار في المجتمعات ،هدف األديان مجتمع ٍ
خال
من المشكالت والجرائم والقتل ،لذلك يجب أن يتماشى الخطاب الديني سواء لدى المسلمين أو

المسيحين مع الهدف السامي لألديان وهو السالم.
الخالصة

من واجب الدولة أن تحفا لألقباط حقهم في المساواة ،وأن أي نوع من التميز ضد األقباط

سوف يؤدي إلى توالد وتنامي الشعور باالضطهاد لديهم ،وبالتالي يبدأ الشعور واإلحساا الوطني
بالتراجع .وهذا أخطر ما يمكن أن يصيب الدولة المصرية ،ويهدد وحدتها وسالمة أراضيها ،ويهدد

االستقرار والسالم الذي يعيش فيه المصرون ،مسلمين وأقباط.
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توصلت الدراسة في هذا الفصل إلى أن األقباط ناضلوا كثي ار من أجل حقوقهم السياسية ،واستطاعوا أن
يحصلوا على أغلبها ،ولكن كانت حقوقهم تتعرض لسلب الناام الحاكم ،في بعض األحيان ،فمثال
تعرضوا في فترة السادات لنكسة بسبب تنامي الدور الديني في الدولة .أما فيما يتعلق بالمكانة

االجتماعية لألقباط ،فإنهم كانوا يتمتعون بمساواة تامة داخل المجتمع المصري ،ويتواجدون في كافة

طبقات المجتمع سواء رجال األعمال أو المثقفين أو األغنياء أو الفقراء .كما توصلت الدراسة إلى أن
األقباط كانوا يتمتعون بحرية دينية في ممارسة عباداتهم .وان كانت هناك قيود مثل القيود التي تفرض
على بناء الكنائا ،فإن ذلك لم يشكل خط ار على الحرية الدينية التي تمتع بها األقباط في مصر .ومع

ذلك ال النزاع قائما بين السلطة المدنية للقضاء المصري والسلطة الدينية للكنيسة ،وبخاصة في
بعض قضايا األحوال الشخصية كحقوق الزواج الثاني ،وحقوق الطالق ونحو ذلك.
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الفصل الثالث
المحددات المؤثرة في موقف األقباط من التحوالت السياسية في
مصر بعد حراك  25يسناير
المبحث األول :المحددات السياسية
المبحث الثاسني :المحددات االجتماعية
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مقدمة
كان لحراك  25يناير كما لكل الثورات في العالم إرهاصات ومحددات عجلت في قيامه ،وكان
لألقباط والكنيسة محددات خاصة غير المحددات العامة للثورة ،فكان هناك العديد من العوامل المؤثرة
على موقف األقباط والكنيسة من التحوالت التي حثت منذ حراك 25يناير .ومن أهم هذه المحددات
السياسية ،حي

كان التسلط واالستبداد لناام مبارك ،وعدم قدرة األقباط على المشاركة السياسية ،وعدم

وجودهم في مراكز القرار أو كفاعلين سياسيين من العوامل المؤثرة في موقفهم .ومن أهم المحددات
أيضا المحددات االجتماعية و االقتصادية ،حي

كان العنف الطائفي ،وبعض اإلجراءات المتعلقة

باألحوال الشخصية ،والفقر والمشاكل االقتصادية التي عانى منها الشعب المصري ،وهناك محددات
دينية أثرت على موقف األقباط مثل موقف الكنيسة المؤيد للناام ،أو وجود قناعة لدى المسيحي أن ما
لقيصر لقيصر وما ذ ذ ،حي

أدت إلى عزوف كثير من األقباط عن المشاركة في الحياة السياسية.

المبحث األول :المحددات السياسية
مثلت ثورات الربيع العربي نقطة بارزة نحو فترة جديدة اهر فيها الكثير من التيارات الفاعلة

في المشهد السياسي العربي رغم اختالف المنهج الفكري والسياسي لكل فاعل ،فقد عمدت أنامة ما
قبل الثو ارت على تسييا األفق الفكري سواء للمؤيدين أو المعارضين .وفى الحالة المصرية كان

الناام السلطوي في فترة ما قبل حراك  25يناير نموذجا مثاليا لمفهوم التسلط واالستبداد ،حي
الناام أسلوب تطييف المجال العام وربط األحدا

العامة بالطائفية (يوسف.)2015 ،

استخدم

وقد تجاوزت الحراك المصري في يناير  2011شعار ثورة  "1919الهالل مع الصليب" مؤكدة

على مقولة "مصريون بال تمييز أو تمايز" ،وهو ما تجلى منذ بداية الثورة ،وطوال الثمانية عشر يوما
التي انتهت بتخلي محمد حسني مبارك عن الحكم في  11شباط/فبراير  ،2011وبدء المرحلة

االنتقالية بقيادة المجلا األعلى للقوات المسلحة .كانت الثورة شعبية بامتياز بدأه بعض المتشبهين
بمحمد بوعزيزي بتونا ،أحرق أحدهم نفسه أمام البرلمان المصري يوم  18كانون الثاني/يناير  ،ثم
كانت الدعوة على الفيسبوك للتااهر في  25يناير /كانون الثاني ،وشاركت فيها بعد تردد مختلف

القوى السياسية الشبابية المحاورة ،وشباب األحزاب التقليدية ،وكانت المليونيات الشعبية التي انضم
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لها مختلف فئات وطبقات الشعب المصري ،والتي أجبرت مبارك على االنسحاب من أمامها في 11

شباط /فبراير (نسيرة.)2011 ،

ومهما يكن فإنه يمكن اإلشارة إلى بعض المحددات السياسية على النحو التالي:
أوال :الثقافة السياسية لألقباط:
يشكل المسيحيون األقباط نحو  ٪10من سكان مصر البالغ عددهم  80مليون نسمة .وهم
كثي ار ما يشتكون من التمييز ،على الرغم من أنهم يعيشون في سالم مع األغلبية المسلمة مع بعض
التوتر والعنف أحيانا ،وال سيما بشأن حرية بناء الكنائا ،فضال عن أن االعتداءات على األقباط
كانت آخذة في االرتفاع ،قبيل حراك  25يناير ،مما أكد فشل الحكومة في معالجة التوترات الطائفية
المزمنة في المجتمع والتي أدت إلى التطرف الديني ).)Associated Press, 2010

ثاسنيا :هيمسنة الحزب الحاكم:
ويجب اإلشارة في البداية إلى أن الثقافة السياسية لكافة فئات المجتمع كانت ضعيفة ،حي

ساهم الوضع الثقافي السائد في مصر في الحد من اتساع نطاق المشاركة السياسية ،خاصة وأن هذه
قدر من الوعى الذي يمكن أن يساعد المواطنين على فهم التطورات السياسية
المشاركة كانت تتطلب ا

،واستعادة الحقائق األساسية للمجتمع ومشكالته ،ولكن حال دون ذلك انتشار األمية ،بعض القيم
الثقافية السائدة التي تمثل عقبة بصرف النار عن الدين أو الجنا ،حي

اتضح أن الدولة ترغب في

تنشئة الشباب على ثقافة سياسية سطحية ،تهدف إلى أبعادهم عن الواقع وعدم معرفة الحقائق في

المجتمع ،ألن ما ترغب الدولة في تأكيده في حياة الشباب هو تشكيل ثقافة سياسية هدفها الوالء

واالنتماء للدولة وقبول الواقع كما هو عليه (عطا.)2007 ،
وقد استمر ناام مبارك ،على مستوى الممارسة السياسية ،في أتباع نفا سياسات األنامة

التي سبقته فيما يتعلق بالطائفية مستخدما أسلوب "ترضية للنخب القبطية" ،وذلك عبر بعض التعيينات

في المجالا البرلمانية فضال عن الزيارات االحتفالية .وترك ناام مبارك القضية دون معالجة فعلية

للمشاكل الطائفية وال ألشكال المواطنة ،بل تورط في أخطاء ال زالت آثارها موجودة بعد رحيله ،منها
غيبة الحسم التشريعي وهشاشة في دور الدولة ،بل أن أمن الدولة هو من فجر مشكلة كبيرة كأحدا

الكشح األولى والثانية ،وهو الذي تولى إدارة مشكلة المتحولين دينيا والتي استمرت بعض حلقاتها بعد

الثورة (نسيرة.)2011 ،
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وهكذا ال التمثيل القبطي تحت قبة البرلمان على مدار سنوات محكوما بمنحة رئيا الدولة،

فضال عن أن العملية االنتخابية في مصر كانت مقيدة باألطر العائلية والقبلية ،وهو ما أدى إلى
غياب األقباط واقصائهم عن المجلا ،ولكن بعد حراك يناير ،تشكلت مجموعات قبطية للتوعية بأهمية

المشاركة في المرحلة االنتقالية (مجيب.)2013 ،

وقد اتسم ناام مبارك ب ياب تأثير الرأي العام وجماعات الض ط الشعبية وهشاشة األحزاب
وجماعات المعارضة ،أما بعد الحراك فكان الشعب يمارا حياة حزبية ونقابية مختلفة تعوضه عما

حد

في الناام السابق ،وكان من الضروري بناء مؤسسات جديدة لكى يتسنى للمواطنين باختالف

انتماءاتهم وطوائفهم أن يعرضوا مطالبهم من خالل طرق شرعية .فقد كان حراك يناير وما تبعها من
وقائع سياسية مثيرة ومحركة لكل المصريين بمثابة النقطة التي بدأت منها مشاركة الشعب بكل طبقاته

االقتصادية واالجتماعية وخلفياته الدينية في ميدان التحرير (يوسف.)2015 ،

وكان غياب حياة حزبية حقيقية في مصر من أهم أسباب الحراك ،واألخطر هو أن الحياة

الحزبية عند األقباط غير موجودة أصال ،وهذا يعني أنهم سيكونون أكثر تشوقا للثورة التي سوف تضع
لهم وجود على الخارطة السياسية في مصر .وهكذا سقط على الساحة ما يفوق عشرة شهداء أقباط في
مختلف أنحاء مصر ،منهم خمسة فقط في ميدان التحرير من بينهم فتاة .كما شكلت الثورة إجماعا

وطنيا ،وشمل هذا اإلجماع أقباط المهجر بل وأكثرهم تعصبا من نزعت منهم الجنسية مؤخ ار .لقد كان
الجميع مع الثورة ،حتى مع بروز السلفيين والتمايز الديني العلماني بعد التعديالت الدستورية واالنفالت

األمني واإلعالمي الذي ساعد على تأجيج الحواد

الطائفية دون معالجتها (نسيرة.)2011 ،

وفي ال هيمنة الحزب الواحد ارتفعت نسبة الفقر والفساد إلى معدالت كبيرة  ،وزاد عدد سكان

وكون البعض ثروات طائلة ،وقبع كثير من المصريين
العشوائيات واستشرت ااهرة أطفال الشوارعَّ .
تحت خط الفقر .وأكد القضاء في أكثر من مرة التزوير في االنتخابات ،ولكن مجلا الشعب لم ينفذ

أحكام القضاء .ومن هنا ساهم حراك الخاما والعشرين من يناير  2011في كسر الدائرة المفرغة

لسلبية األقباط بصفة خاصة ،والمصريين بصفة عامة وان لم تصل بعد إلى الصورة األمثل للمشاركة
السياسية ،ولكنها كانت بداية مشجعة .فقد ساهمت الثورة في كسر حاجز اليأا والخوف ودفعت
باألقباط للمشاركة بصورة كبيرة في االنتخابات البرلمانية والرئاسية (شحاتة.)2013 ،

ثالثاُ :بعد األقباط عن مراكز اتخاذ القرار:
أي فئة في المجتمع يجب أن يكون لها وجود في مناصب قيادية وفي مراكز القرار ،وذلك

لتمثيل هذه الفئة ،وهذا يؤدي إلى شعور هذه الفئة باإلنصاف من قبل الدولة ،ولكن األقباط كانوا
محرومين من أي مناصب قيادية ،وال حتى رئاسة الجامعات والمحافاين ،وحتى أن كان هناك بعض

52

الوزراء كانوا مهمشين وليا لهم أي تأثير ،هذا العامل كان من أهم المحددات التي أدت وجعلت

األقباط يدخلون إلى الثورة بقوة ،ولم يستمعوا إلى نداء الكنيسة باالعتكاف في المنازل وعدم النزول
للشارع.
ولكن ناام مبارك لم ينتبه للسياق اإلقليمي والدولي الصاعد حول مسألة الحريات واإلصالح

السياسي وقضايا األقليات ،بعد حرب العراق عام  ،2003وهو السياق الذي تزامن مع ثورة الفضائيات
العربية (قناة الجزيرة -قناة العربية -برامج التوك شو السجالية) التي جعلت ما كان يمر بهدوء في

السابق موضوعا ساخنا وخب ار إعالميا يسكن أو يحرك الجدل العام والخا

في اآلن نفسه ،وال ناام

مبارك مكتفيا بسماع مستشاريه ،ومهتما بالتركيز على موضوع التوري  ،ولم ينتبه الناام السياسي لهذا
الفوران االجتماعي والديني بفعل الثورة االتصالية واإلعالمية ،التي جعلت هذه األحدا

المتباعدة

متالقية ومجسدة أمام نار المشاهدين في كل أنحاء مصر والعالم ،وهو ما لم تكن مصر فيه استثناء

بل كانت جزءا من حراك عربي واقليمي ،فتم الدفع بمسألة التنوع المجتمعي (الطائفي والديني والمذهبي
والعرقي) ،وكانت األنامة -وال زال بعضها -هو االستثناء في ذلك ،إذ الت بعيدة عن سماع

استحقاقات الشعوب أو االستجابة لها (نسيرة.)2011 ،
رابعا :تعرض األقباط للعسنف الجسدي:
يتدخل الجيش والشرطة في كثير من األحيان
عندما كان يتم االعتداء جسديا على األقباط ال ّ
لضمان السالمة العامة ،األمر الذي أتاح الفرصة النتشار االعتداءات ،في بعض األحيان ،كما في
حاد

حي

االعتداء على اتحاد اإلذاعة والتلفزيون المصري "ماسبيرو" في تشرين األول/أكتوبر ،2011

لجأ أفراد األمن إلى استخدام العنف الشديد ضد األقباط العزل (براونلي.)2011 ،
وعندما تكثفت الهجمات ضد األقباط ،است ل مبارك الشعور القبطي بانعدام األمان لمنفعته

السياسية .فقد كانت المواطنة الهادفة وسيادة القانون تنطويان على إمكانية قلب حكم مبارك االستبدادي
الذي اتسم بالعدد المفرط للواائف من الرتب العليا .لذلك ،بدال من وضع الدولة في خدمة المسيحيين
والمسلمين على حد سواء ،جعل مبارك من ناامه جدار حماية ضد الطائفية .وعلى مدى عقود نشر

هو وزمرته رواية تقول بأنه من دون حماية مبارك سيصبح األقباط في حالة مختلفة في ال ناام
ٍ
ومعاد للمسيحيين (براونلي.)2013 ،
إسالمي
وبصرف النار عن االعتداءات الجسدية ،واجه األقباط أشكاال عديدة من التمييز اليومي ،إذ

ُمنِع األقباط في العادة من تقلد المناصب القيادية (بما في ذلك رئاسة الجامعات والمحافاين) ،وكذلك
المناصب التي تعد حساسة بالنسبة إلى األمن القومي ،ومن المستويات العليا في جهاز األمن إلى
خطوط الجبهة التربوية ،حي

ُيمنع األقباط من تدريا الل ة العربية .وما من شك في أن األشكال

53

اليومية من التحيز تُس ِهم في إيجاد مناخ من انعدام األمن .ولذا لن تكون الت ييرات المؤسسية كافية
ألحدا تحول في المواقف االجتماعية ،غير أن في وسع المسؤولين في الدولة بناء بيئة يرجح أن
تجري فيها مثل هذه التحوالت (براونلي.)2013 ،
ورغم ارتفاع نسبة الحواد

الطائفية في العقدين األخيرين من عهد مبارك فإن ناامه ال

يستخدم حجج التهوين واإلنكار لحقيقة االحتقان الطائفي الماثلة للعيان ،رغم أنه كان األكثر تأزما
لشن
طائفيا على مختلف المستويات (نسيرة ،)2011 ،حي شكلت الكنائا نقاط اشتعال ،است لت ّ
حد كبير ،حي
هجمات ضد األقباط .كما ُي َع ّد بناء الكنائا وترميمها في مصر عملية سياسية إلى ّ
كان المضي بها يتطلّب الحصول على موافقة رئاسية (براونلي.)2011 ،

ّ

خامسا :سلبيات عزوف األقباط عن العمل السياسي:
لقد تقوقع األقباط على أنفسهم ،وفي داخل الكنائا لفترة طويلة ،وكان انخراطهم في العملية
السياسية ضعيفا جدا ،حي

تفاعلت عدة عوامل في تشكيل ااهرة سلبية األقباط تم ذكرها في دراسة

مفصلة عن الثقافة السياسية لألقباط في مصر .وكانت أهم مااهر تلك السلبية السياسية أن األقباط

عانوا من أنواع التمييز المختلفة والسيما في الواائف القيادية في الدولة ،وكما عانوا من صعوبات
بناء الكنائا ،وغيابهم عن اإلعالم الرسمي ،وسقوط الحقبة القبطية في التاريخ المصري من الكتب

المدرسية .يضاف إلى ذلك المشاكل العامة التي دفعت قطاعا كبي ار من المصريين ،أقباطا ومسلمين،
إلى العزوف عن المشاركة في االنتخابات البرلمانية والرئاسية والمحلية .وأهم تلك المعضالت هي
الناام السلطوي الذي ثبط عزيمة المصريين وقطع األمل لديهم في إحدا

ت يير إيجابي يصب في

مصلحة المواطن العادي (شحاتة.)2013 ،
ويشار إلى أن األقباط قبل حراك  25يناير كانوا يعزفون عن العمل السياسي لعدة أسباب

منها ،عزوف المواطن المصري بصفة عامة عن المشاركة السياسية ،أما عزوف األقباط بشكل خا

فترجع بداياته إلى السبعينيات عندما استخدم السادات الدين في تحقيق الشرعية للناام السياسي

الجديد ،أما عزوف األقباط عن التصويت في االنتخابات ،فكان ،ألن فرصة األقباط في الترشيح
لالنتخابات البرلمانية ضعيفة لل اية ،حي

كانت تواجه عملية الترشيح لالنتخابات مشاكل عديدة

أهمها ،عدم إشراف القضاء على العملية االنتخابية ،وانتشار التزوير والبلطجة ،وعدم تشجيع األحزاب

األقباط على الترشيح في االنتخابات ،والتجاوزات التي تحد

أثناء العملية االنتخابية .ونتيجة لقلة

فرصة األقباط في الترشيح عن طريق األحزاب اهرت ااهرة المسلمين والمسيحين معا .مستقلين وهذا

ما أاهرته نتائج انتخابات  2005من زيادة عدد المرشحين األقباط من المستقلين ،غير أن تكوين
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أحزاب على أساا ديني يتنافى مع فكرة المواطنة ،وبالتالي رفض التمثيل السياسي لألقباط من خالل
تكوين حزب قبطي (عطا.)2007 ،

ولعل سياسات الناام السابق لعزل األقباط في السابق قد نجحت ألسباب ،مثل استخدام

اإلسالميين َّ
كفزاعة إلخافة األقباط ،في الوقت الذي أغلق فيه الناام أبواب حزبه في وجه األقباط ،ولم

يتجاوز عدد المرشحين األقباط على قوائمه في أي انتخابات أصابع اليد الواحدة .وكان الناام يتعلل

بأن المزاج الشعبي أصبح طائفيا ،وال يقبل التصويت لمسيحي  .وهكذا ،نجح الناام في إيجاد احتقان
متبادل بين المسلمين واألقباط ،وتحول البابا شنودة إلى ممثل لألقباط أمام الدولة ،وانسحب األقباط من

ِّ
متضخم ،يدير مشاريع خدمية ألتباعه
المجال العام ،وانكفوا داخل الكنيسة ،التي تحولت إلى كيان

على أثر تراجع الدولة عن الوفاء بمهامها تجاه مواطنيها (عبد المنعم.)2014 ،

تبادل" ،والتي
الم َ
في فترة الرئيا مبارك دخلت العالقة بين الدولة والكنيسة إلى مرحلة "الدعم ُ

بموجبها تنازل ناام مبارك عن جزء من سلطة الدولة على بعض مواطنيها للكنيسة ،باعتبارها الممثل

الوحيد لألقباط في مقابل قيام الكنيسة بدعم الناام سياسيا عبر تأييد كافة توجهاته ،وتسوي ها لدى
عموم األقباط (طه.)2015 ،
تعامل ناام مبارك مع البابا شنودة الثال

باعتباره الممثل الوحيد للطائفة القبطية .في المقابل،

أمنت الكنيسة دعم األقباط لناام مبارك وسياساته من خالل تصريحاتها العلنية في وسائل اإلعالم.
كما ض طت الكنيسة على األقباط المقيمين خارج مصر كي ال يتااهروا ضد مبارك ،وخصوصا

خالل زياراته للواليات المتحدة ،مع ذلك ،بدأت الكنيسة تفقد السيطرة على بعض الشباب القبطي في
السنوات األخيرة من حكم مبارك .فقد دفع استمرار التمييز ضد األقباط ،الذي مارسته في بعض

مؤسسات الدولة نفسها ،بعض الشباب األقباط إلى االعتقاد بأن ناام مبارك كان السبب في
األحيان ّ
المشاكل التي كانت تواجههم ،ولذا طالب بعضهم الكنيسة بالكف عن دعمه .كما وفر صعود حركات
سياسية جديدة معارضة لناام مبارك ،مثل "حركة  6أبريل" و"شباب من أجل العدالة والحرية"،

و"الحركة المصرية من أجل الت يير" التي تشتهر بشعارها "كفاية" ،لبعض الشباب األقباط إطا ار جديدا
للدفاع عن حقوقهم خارج الكنيسة (فهمي.)2014 ،
نجحت سياسات ناام مبارك في عزل األقباط واختزالهم في رأى بابا الكنيسة باعتباره األب

الروحي لهم ،وتحول البابا شنودة إلى ممثل لألقباط أمام الدولة ،وبذلك كانت الكنيسة هي الوسيط بين
األقباط والدولة ،وانسحب األقباط بذلك من المجال العام ،لكن مع حاد

تفجير كنيسة القديسين

باإلسكندرية مع مطلع عام 2011تمرد قطاع من األقباط ولم يكن هذا التمرد ضد سلطة مبارك فحسب

وانما كان قبل ذلك ضد سلطة الكنيسة ،وهذا ما بدا واضحا في رفضهم لدعوة الكنيسة لهم بعدم
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المشاركة في المااهرات ومن هنا بدأ تراجع دور الكنيسة السياسي وبدأت بعد ذلك تتباين اآلراء حول

الدور السياسي للكنيسة (يوسف.)2015 ،

وفي ال الاروف التي عاشتها مصر كانت المهمة الكبرى للكنيسة هو تصحيح المفاهيم

الخاطئة حول انعزال الشعب المسيحي عن السياسة .ويري كثيرون أن قول السيد المسيح "مملكتي
ليست من هذا العالم" وغيرها من نصو

الكتاب المقدا تحض المسيحيين على التركيز على األبدية

وعدم االهتمام بالشئون األرضية .وهذا بالطبع خطأ شائع يحتاج إلى تصويب ،ألن المواطن الصالح
هو من يشارك في بناء المجتمع المحيط به ،والبناء ال يقتصر فقط على النواحي االجتماعية

واالقتصادية فحسب ولكنه يمتد إلى الجانب السياسي .وذلك ،ألن السياسة هي المناخ والبيئة التي

تعمل فيها المستويات المختلفة من اقتصادية واجتماعية وثقافية .وبدون سالمة تلك البيئة السياسية ال

ترتقي تلك الجهود االجتماعية واالقتصادية إلى ت يير حقيقي في حياة المواطن المصري (شحاتة،

.)2011
وكانت النتيجة لكل ما سبق هي أن الشباب انخرطوا في النشاط السياسي بهدف الدفاع عن
حقوق األقباط ،مما دفعهم للتفاعل مع الجماعات السياسية األخرى والى توسيع دائرة عرض آرائهم

السياسية .فقد وصل بعض الشباب األقباط إلى نتيجة مفادها أن المسيحيين لن يحصلوا على حقوق
متساوية إال في إطار ناام ديمقراطي يقوم على مبدأ المواطنة لجميع المصريين (فهمي.)2014 ،
ويرى الباح

عليهم ،حي

أن الكنيسة كانت ترغب في هذا االنعزال لألقباط وذلك لتقوية نفوذها وسيطرتها

كانت ترغب في أن يتم تمثيل األقباط في الكنيسة ،وألن مشاركة األقباط في الحياة

السياسية والحزبية يعني عدم سيطرة الكنيسة عليهم وتهميش دورها ،وبالتالي ال تعد الممثل الوحيد

لألقباط .وهكذا التقت مصلحة الكنيسة والناام في عزل األقباط عن الحياة العامة.
كما يرى الباح

أن مشاركة األقباط في الثورة ،حتى وان كانت بسبب عوامل خاصة باألقباط

فإنها لم تخرج عن المطالب العامة للثوار المصرين ،حي

تنوعت آراؤهم لتشمل المطالب التي ينادي

بها كافة أبناء الشعب المصري .وهنا يجب اإلشارة إلى أن األقباط رغم خصوصيتهم وخصوصية

وضعهم ،فإنهم انخرطوا في الثورة كمواطنين مصريين وليا كأقلية قبطية.
وخالصة القول ،إنه قد كان لألقباط دوافعهم الخاصة :السياسية واالجتماعية واالقتصادية،

التي أدت بهم إلى المشاركة في أحدا

الحراك  25يناير ،ولما كانت هذه الدوافع سابقة على هذه

الثورة ،فإن من المؤكد والثابت قطعا ،أن األقباط قد شهدوا صحوة سياسية ،وشبوا عن طوق الكنيسة،
وشرعوا في الدفاع عن حقوقهم السياسية تجاه المجتمع الذي يعيشون فيه ،ثم باالنخراط مع القوى

المشاركة في صياغة مشاهد وتطلعات الطبقات األكثر تضر ار ،في ال الناام السابق على الثورة.
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المبحث الثاسني :المحددات االجتماعية
ال يمكن أن تحد

ثورة إال ويكون لها محددات وعوامل اجتماعية واقتصادية ،وكذلك حراك

 25يناير كانت مواقف األقباط اتجاهه نابعة من عدة محددات اجتماعية واقتصادية .فال شك أن
األوضاع االجتماعية واالقتصادية للمصريين كانت سيئة جدا وكانت أهم عوامل الحراك .ومع ذلك
كان لألقباط محدداتهم االجتماعية واالقتصادية األكثر سوءا حي

جعلتهم يشاركون في الحراك بشكل

قوي وفعال.
حادة بمصر من خالل تعامل الدولة مع األقباط
ويؤكد عزمي بشارة وجود حالة تشي بخطورة ّ
على ّأنهم "أقلية يمارا معهم التسامح" ،فهناك تاريخ حافل باإلقصاء والت ييب لمثل هذه الكينونة
األصيلة في المجتمع المصري على امتداد التاريخ ،ابتداء من زمن محمد على باشا وانتهاء بأيام حكم

الرئيا حسني مبارك وعهد مرسي ،فملف األقباط ملف حقيقي وليا مجرد "تآمر أجنبي أو تحريض

إسالمي ،وال هو محض نتاج انعزالية تتبعها المؤسسة الكنسية ،"..وسيكون على مصر ما بعد الحراك
التعامل معه بكل جدية (غولي .)2012 ،وهنا يمكن اإلشارة إلى عدة محددات ،منها:
أوال :عدم اسنفصال األقباط عن لحمة المجتمع المصري:
عند التركيز على األقباط األرثوذكا دون البروتستانت أو الكاثوليك ال يعني أن المواقف

الكاثوليكية والبروتستانتية على الجانب السياسي واالجتماعي مختلفة ،فاالختالف العقيدي بين الطوائف
الثال

لم يؤثر على المواقف السياسية واالجتماعية لها بنفا الفروق على الجانب العبادي .إن األقباط

ال يشكلون "جماعة مستقلة" أو "كتلة م لقة متجانسة" ،فاألقباط غير متماثلين من حي

االنتماء

االجتماعي والسياسي ،فهم منتشرون في جسم المجتمع رأسيا ،ومنهم العامل والفالح والمهني والحرفي
ورجال األعمال والتجار ،وال يربط بينهم سوى االنتماء إلى مصر من جانب ،واالنتماء الديني من

جانب آخر ،وبين هذين االنتماءين تفترق المصالح والرؤى ،مع ضرورة التفرقة بين األقباط كجماعة

دينية تمثلها الكنيسة األرثوذكسية دينيا من جانب ،وبين األقباط كفئة اجتماعية تنتشر في النسيج
الوطني المصري (مجيب.)2013 ،

57

ثاسنيا :الحوادث الطائفية:
ومن األسباب االجتماعية لدخول األقباط الحراك وقوع بعض الحواد

السنوي لحواد

بمعدل حاد

الطائفية ،كان المعدل

العنف في مصر حتى يناير  2011يبلغ  53حادثا ذا صب ة طائفية سنويا ،أي

كل أسبوع ،وقد توزعت هذه األحدا

بين  17محافاة من أصل  29محافاة مصرية.

وقد تراوحت بين حاد

واحد مثل محافاة الشرقية ،وبين  21حادثا في محافاة المنيا (نسيرة.)2011 ،

ويعتقد الباح

أن اتجاه األقباط لحل مشكلة العنف الطائفي كان دخول الحراك الشعبي ،مع

أن الحراك ممكن أن يزيد من حواد
بأن الناام وراء أحدا

العنف ،ولكن األقباط دخلوا الحراك ضد الناام ألنهم متأكدون

العنف ،وأنه يستفيد منها وال يرغب بحلها حال جذريا .وهكذا كان الحل من

وجهة نارهم هو التااهر ضد الناام ،واستبداله بناام ديمقراطي ناام مؤسسات ،فذلك سينهي على
كافة حواد

العنف ،ويمكن انهم اعتبروا مشاركتهم في الحراك ستسمح لهم بفرض وجهة نارهم على

الحاكم لحل مشكلة العنف الطائفي التي يعانون منها.

وينب ي أن ينار إلى العنف ضد الجماعة القبطية في مصر ،والتي تمثل أكبر عدد من

السكان المسيحيين في الشرق األوسط ،في سياقه التاريخي والمؤسسي .فأي هجوم من جانب المسلمين

على األقباط ينطوي على عنصر طائفي ،بيد أن القوانين التي عفا عليها الزمن والمؤسسات المصرية
السلطوية ،ال االختالفات المذهبية ،هي التي جعلت األقباط هدفا للصراع االجتماعي (براونلي.)2013 ،

وقد تبدى الفشل الذريع إلدارة الملف الطائفي من قبل ناام الرئيا مبارك سواء في تهوينه
وانكاره له صدا إلمكانيات التدخل األجنبي ولمركزية اإلدارة األمنية في إدارة الملف الطائفي بعموم ،أو

تقديم التنازالت لطرف دون الطرف اآلخر ،كما تجلى في تسليم أجهزته وفاء قسطنطين سنة ،2008

أو كاميليا شحاتة زاخر سنة  2010للكنيسة ،وهو ما آثار الجماهير المسلمة بشكل كبير ،وخرجت من

أجله المااهرات الكبرى في وسط القاهرة -قبل وبعد الحراك -ورفضه عدد من المثقفين المسيحيين في

اآلن نفسه ،إق ار ار لمبدأ حرية االعتقاد والتعبير ،وال وكعادته غير مهتم بالنداءات وبأطروحات النخب
لحل هذا المشكل ،منذ تقرير جمال العطفي إلى نداءات منامات المجتمع المدني الناشطة والصاعدة،

ومعلوم أن اختفاء سيدة مسيحية أو مسلمة أو أي صدام ص ير أو كبير بين أفراد عاديين يهدد بأزمة

طائفية ،لعل بعض آثارها ما نشاهده بعد الحراك (نسيرة.)2011 ،
ويرى الباح

أنه إلى جانب القوانين التي ال تساعد على وضع حلول جذرية للعنف الطائفي،

فإن هناك مصيبة أكبر كانت أهم أسباب استمرار العنف الطائفي ،وهي اعتماد ناام مبارك على
الحلول الرضائية والعشوائية ألحدا

العنف الطائفي ،أو تقديم تنازالت لطرف على حساب طرف آخر،
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فل م تكن حلول ناام مبارك تعتمد على قوانين أو مبادئ أساسية ،وهذا ما فاقم الحالة الطائفية التي لم
تكن بسبب اختالف المذاهب بل كانت بسبب فشل سياسي واداري للحالة الطائفية.

ثالثا :خصوصية بعض المطالب االجتماعية:
وكانت أهم المطالب االجتماعية لألقباط تتضمن االستفادة من وسائل اإلعالم كما يستفيد منها

غالبية المسلمين ،واذاعة القداا كل يوم أحد على الهواء أسوة بصالة الجمعة ،كما يطالب األقباط
بإنهاء العمل بالئحة  1938والبدء بالعمل طبقا لالئحة  1981الموحدة والمتعلقة باألحوال الشخصية

ل ير المسلمين ،وبخاصة بعد أن رفض البابا شنودة الثال

منح تصاريح الزواج للمطلقين إال لعلة

الزنا ،حتى لو كان قد حصل على حكم قضائي لسبب من األسباب التي حددها قانون عام 1955

الخا

باألحوال الشخصية ل ير المسلمين المستوحى من الالئحة الخاصة باألحوال الشخصية لعام

 .1938وطالب األقباط برفع خانة الديانة من البطاقة الشخصية لما يترتب على وجودها من استبعاد
على أساا ديني ،كما طالبوا بتضمين التاريخ القبطي في مناهج التعليم (عبد العزيز.)2012 ،
حذف خانة الديانة من البطاقة الشخصية يعني إل اء التفريق بين المسلم والمسيحي ،ما قد

يترتب عليه زواج غير المسلم من المسلمة ،خصوصا في ال تشابه الكثير من األسماء المسيحية مع

اإلسالمية ،وهذا ما سيؤدي إلى وجود ما يسمى بالزواج المدني ،رغم أن هذا النوع من الزواج غير
موجود في دولة كلبنان فيها تعددية دينية ومذهبية ،وبطاقة الهوية لديهم تتضمن خانة الديانة.

رابعا :العوامل االقتصادية وأثرها في تشكيل المكاسنة االجتماعية لألقباط:
كان الفقر والبطالة التي انتشرت في كافة أطياف المجتمع المصري ،ووجود نسبة مرتفعة من
البطالة لدى الشباب األقباط عامال أساسيا النتهاج الشباب طريق الحراك للتعبير عن غضبهم تجاه
الناام الذي لم يوفر لهم ال عمل وال حياة كريمة ومن هنا كان العامل االقتصادي من أهم المحددات

التي أثرت بشكل كبير على موقف األقباط من الحراك.

وأدت السياسات االقتصادية في عهد مبارك إلى تخفيض الدعم وتقلي

دور الدولة وخروجها

من االستثمار المباشر في الصناعة والزراعة واالكتفاء بتطوير البنية األساسية وتحرير سعر الصرف.
وكل ذلك لخدمة الطبقة الرأسمالية الكبيرة المحلية واألجنبية على حساب الطبقة الوسطى واألجنبية،

أيضا اتسمت تلك الفترة بسوء استخدام النفوذ السياسي من قبل بعض رجال األعمال وتم اختراق
القوانين للتحلل من تقديم ضمانات كافية للحصول على قروض ونتيجة سوء األوضاع االقتصادية

حد

تعثر لبعض رجال األعمال الجادين وأدى إلى هروب البعض اآلخر بعد حصولهم على قروض

ضخمة من البنوك دون تقديم ضمانات كافية (يوسف.)2015 ،
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وكان من أهم مشاكل ومطالب األقباط االقتصادية تعيين األقباط في الواائف العليا واإلسراع

بصدور قانون يضمن نسبة محددة لألقباط للتعيين في واائف الدولة ،فاألقباط في عرف المنادين
بهذه المطالب مستبعدون من الدخول في أي مؤسسة رقابية ،ومستبعدون من الواائف العليا إلى حد

كبير .وهنا نتساءل هل االستبعاد من الواائف العليا تصرف متعمد من قبل الدولة ،أم أنه يأتي في
إطار أوسع يمكن أن نطلق عليه االستبعاد الموجه؟ ،ولكن ش ل المناصب الحكومية يتوقف على

المحسوبية والواسطة ،وما قد يصاحبهما من تمييز بين المواطنين على أساا ديني أو سياسي .أن
المحك في تأييد تعيين األقباط في الواائف العليا هو مدى كون ذلك يحقق مصالح المواطن ومصالح

الوطن (عبد العزيز.)2012 ،
كما أدت األزمة المالية العالمية إلى وقوع صدمة كبيرة باالقتصاد المصري وخاصة أن مصر

في تلك الفترة كانت تتبع سياسة "االندماج في االقتصاد العالمي" فأدت هذه األزمة إلى انخفاض حجم
االستثمارات األجنبية الخاصة الواردة إلى مصر ،وانخفاض حجم الصادرات السلعية كالبترول
والصادرات غير السلعية كالسياحة وقناه السويا؛ فأدى هذا التدهور إلى عدم تحقيق العدالة

االجتماعية واالقتصادية والسياسية وادي أيضا إلى سوء توزيع الدخل ،فحدثت فجوات بين الطبقات

ال نية والطبقات الفقيرة كما أدى أيضا إلى ثبات الحد األدنى لألجور وارتفاع مستوى الفقر والبطالة
(النجار.)61-59 ،2012 ،

ومن هنا نستطيع القول بأن تدهور أحوال االقتصاد أدى إلى اختالل التوازن بين الطبقات

وادي إلى انخفاض مستوى المعيشة والفقر والبطالة ،وبالتالي يمكن اعتبار العوامل االقتصادية إحدى
المحددات الداخلية الهامة التي أثرت على العالقة بين الدولة والمواطنين؛ فعدم وجود عدالة اجتماعية

كان من أهم أسباب انتهاء ناام مبارك وبالتالي أثر أيضا على العالقة بين الدولة والكنيسة نارا ،ألن

الكنيسة مؤسسة من مؤسسات الدولة (يوسف.)2015 ،
ومع ذلك حد

لالقتصاد المصري بعض الطفرات فعندما أدت بعض الاروف إلى حدو

أزمة

في االقتصاد المصري ،ففي عام  2004تولى د .أحمد نايف رئاسة الحكومة ومع بداية عام 2005
قفزت االستثمارات األجنبية الخاصة في مصر إلى ضعف ما كانت عليه في عام  .2004فقد تبنت

حكومة نايف سياسة اقتصادية تقوم على( :أمين.)94-90 ،2012 ،

 .1انخفاض معدل نمو الناتج القومى هى المشكلة االقتصادية األساسية لالقتصاد المصري وهى
أهم من البطالة وسوء توزيع الدخل.

 .2أفضل طريقة لزيادة معدل نمو الناتج القومى هى العمل على زيادة االستثمارات االجنبية
الخاصة بدال من العمل على زيادة رؤوا األموال المحلية.
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 .3الخصخصة من أهم السياسات للنهوض باالقتصاد المصري وكلما زادت الخصخصة كلما
كان ذلك أفضل بما في ذلك خصخصة المرافق العامة.

 .4تدخل الحكومة في االقتصاد أكثر من الالزم من أهم أسباب سوء األحوال االقتصاد المصري
وهو الذي أدى إلى انخفاض معدل نمو الناتج القومى وانخفاض معدل االدخار واالستثمار
وارتفاع معدل البطالة وبذلك كلما كان دور الدولة أقل كلما كان أفضل.

خامسا :أثر العوامل الديسنية في تشكيل المكاسنة االجتماعية لألقباط:
تعد العالقة بين الدولة وأي جماعة دينية إحدى معضالت العالقة بين الدين والسياسة في أي
مجتمع ،ألن لجوء الدولة إلى استخدام الدين لتحقيق أهدافها السياسية يدفع ألحدا
تلك الجماعات الدينية ،وهذا بالفعل ما حد

في مصر ،حي

تصادم بينها وبين

إن الناام السياسي لكل من السادات

ومبارك سمح باستخدام الدين في السياسة ،مما أدى إلى أن الكنيسة القبطية واجهت الكثير من
التحديات والصدامات مع الدولة طوال تلك الفترة (يوسف.)2015 ،
وهكذا كان العامل الديني يؤثر على العالقة بين الدولة والكنيسة في مصر ،فقد مرت الكنيسة
في مصر بأوضاع متباينة فأحيانا كانت تمر باضطرابات وقلق حي
أحدا

العنف الطائفي ،وأحيانا أخرى تصبح األوضاع هادئة ،حي

مرت الكنيسة القبطية بالكثير من

كان هناك مجال للحوار الديني

بين المسلمين واألقباط ،وفى كلتا الحالتين سواء االضطرابات أو الهدوء كانت الكنيسة القبطية

األرثوذوكسية هي الممثل الرسمي والوحيد لألقباط ،وكان البابا شنودة والمجمع المقدا هما أدوات

االتصال بالناام ،وكان التعامل يتم مباشرة مع الرئيا مبارك بينما مع مرور الوقت بدأ الجهاز األمني
يتولى الملف القبطي وخاصة بعد تكرار أحدا

العنف الطائفي (يوسف.)2015 ،

إ ن استخدام الناام المصري للدين كأداة سياسية كان من أهم العوامل التي أدت إلى خروج

األقباط من عباءة الكنيسة ،فكان نضالهم ضد الناام وضد الكنيسة نابعا من عوامل سياسية ،ولم يكن
األقباط يحاربون الكنيسة بل كانوا يحاربون مواقفها السياسية ،حي

شعر األقباط بأنه ال مانع من

الوقوف ضد الكنيسة إذا تدخلت في السياسة بما يخالف تطلعاتهم السياسية واالقتصادية واالجتماعية.

ولعل تصاعد دور المؤسسات الدينية في مصر وقدرتها على تعبئة موارد مالية متعددة زاد من

قدرتها على القيام بواائف اجتماعية ورعائية ،مما أدى إلى تديين الحياة االجتماعية ،واهور ما

يسمى السلطة الدينية البطريركية ،في ال غياب أنامة تمثيلية توزع القيم السياسية والدولية على
الخرائط االجتماعية على تنوعها ،أن استبعاد الفئات الوسطى وعدم مشاركتها في الحياة السياسية
والحزبية من جهة ،وقدرة الكنيسة على تلبية بعض المتطلبات االقتصادية والصحية والتعليمية من جهة

61

ثانية ،جعل القبطي ينار للكنيسة ليا كمخل

روحي فحسب ،بل كمخل

العزيز.)2012 ،

معيشي أيضا (عبد

ولما كان عهد مبارك قد شهد استهداف األقباط بشكل منام من قبل جماعات العنف الديني

اإلسالمية طوال عقد التسعينيات ،خصوصا قبل مراجعات بعض هذه الجماعات لمواقفها سنة ،1997

حي

أصبح األقباط هدفا؛ ألجل إجبار الناام على الرضوخ لطلباتها ،وخاصة في محافاات المنيا

وأسيوط وسوهاج وقنا بصعيد مصر .ووصل األمر حد تطبيق الحدود على بعض األقباط في مسجد

الرحمن بأرض المولد بالمنيا ،على مرأى ومسمع من أجهزة األمن من تعليق الرؤوا على أعمدة
اإلنارة بعد عمليات القتل ،كما حد

بين عامي  1992و 1994في أبو قرقا

بالمنيا .وفي هذه

المرحلة فقط بلغ عدد قتلى األقباط على أيدي الجماعة اإلسالمية أكثر من مائة قتيل في حواد

متفرقة .وال األمن كعادته يصف هذه الحواد

المنامة بأنها حواد

فردية ،يقوم بها بعض

الموتورين غير صحيحي العقيدة .ووصل األمر بمدير أمن أسيوط حينئذ أن وصف مذبحة عزبة قبطية
في فبراير /شباط  1996راح ضحيتها ثمانية من األقباط بحاد

عشوائي ،في حين لم يستخدم الناام

السابق سيف الطوارئ الذي سلطه على رقاب السياسيين والصحفيين في مواجهة هذه األزمات الطائفية

(نسيرة.)2011 ،

وهكذا استمر التوتر طوال عهد مبارك ،فتراكمت مشاكل دينية قديمة وجديدة مثل ترخي

بناء

دور العبادة للمسيحيين ،وقضايا التحول الديني التي تصاعدت في العامين األخيرين ،سواء وقع
التحول لإلسالم أو عنه ،فضال عن تفاقم مشكلة بعض الطوائف األخرى كقضايا البهائيين والتبشير

الشيعي وغير ذلك من قضايا (نسيرة.)2011 ،

وكانت قضية األقباط األولى قبيل وخالل حراك  25يناير ،تتمثل في بناء الكنائا ،حي
يقول رئيا منامة أقباط الواليات المتحدة أن اإلجراءات الالزمة لبناء الكنائا معقدة بالمقارنة مع

السهولة النسبية في بناء المساجد ،وأن الحكومة تقوم بالتميز ضد المسيحيين عندما يتعلق األمر ببناء
الكنائا ،ورغم ذلك تصر الحكومة على أن المسيحيين يتمتعون بنفا الحقوق التي يتمتع بها

المسلمون ،حي

تبرر الحكومات عن إيقافها لبناء أحد الكنائا أن أمر توقيف بناء الكنيسة ،ألن

المبنى كان غير مرخ

ليصبح دار عبادة ،وسبقه أمر بوقف البناء بسبب انتهاكات بناء رمز معايير

السالمة ،وأنهم كانوا يحاولون تحويل المبنى إلى كنيسة بشكل غير قانوني (Associated Press,

)2010

وكان على الكنيسة است الل تالحم فئات الشعب المصري ،وتشكيل لجان داخل الكنائا

المختلفة لرفع الوعي السياسي للمسيحيين وتثقيفهم سياسيا لمعرفة األوضاع السياسية المحيطة بهم من
أحزاب ومؤسسات دولة ومنامات مجتمع مدني وغيرها من الكيانات التي يجب التعامل معها بصورة
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يومية .وهكذا كان هناك زخم كبير ساهم فيه الشباب المسيحي في حراك  25يناير مع باقي طوائف

المجتمع المصري (شحاتة.)2011 ،
ويعتقد الباح

أنه رغم خالف األقباط مع كنيستهم فإن مشكلة تراخي

الكنائا كانت من

أهم العوامل التي أدت إلى احتقان الشارع المسيحي ،فالقضية تعد ،من وجهة نارهم ،إهانة وتهميش

وتدمير متعمد لتطور الحياة الدينية لألقباط ،وقد اعتبر األقباط أن هذه الحالة تميي از عنصريا غير
مقبول ،وهو ما أهلهم لالنخراط في الحراك لدوافع دينية خاصة.
وفي ختام هذا المبح  ،يرى الباح
وأن الحواد

أن عدم انفصال األقباط عن لحمة المجتمع المصري،

الطائفية التي كانت تتفجر في بعض المحافاات المصرية ،أن بعض المطالب

االجتماعية ومنها مطلب االستفادة من وسائل اإلعالم بإذاعة قداا أحد ،وأن من الضرورة بمكان أن
يتم تطبيق الئحة  1981الموحدة والمتعلقة باألحوال الشخصية ل ير المسلمين ،وأن يتم رفع خانة
الديانة من البطاقة الشخصية لما يترتب على وجودها من استبعاد على أساا ديني .ويضاف إلى ذلك

أن األقباط كانوا يرغبون في تسهيل اإلجراءات الالزمة لبناء الكنائا ،وفي تضمين التاريخ القبطي في
مناهج التعليم ،وفي الحد من العنف شبه المنام الذي كانت تمارسه بعض الجماعات اإلسالمية ،وأنهم
كانوا يعانون من وجود نسبة مرتفعة من البطالة لدى الشباب األقباط .وقد كان لهذه العوامل ،مجتمعة،

دورها في انتهاج الشباب القبطي لطريق الحراك ،ومشاركتهم لبقية الطبقات الوسطى والمهمشة في
صياغة أحدا

ذلك الحراك.

أما في ختام هذا الفصل يخل

الباح

إلى أنه كان لألقباط محددات خاصة شكلت موقفهم

من الحراك ،ولكن هذه المحددات لم تخرج عن النمط والمحدد العام لكل المصريين ،مع بعض

الخصوصية لألقباط ،وأن خصوصية األقباط في مطالبهم لم تعكر صفو االندماج وااللتحام بين جميع

اتحد

عناصر الحراك الشعبي في حراك  25يناير ،وأنهم لم ُيعلوا مطالبهم على المطالب العامة ،حي
األقباط مع كافة أطياف الشعب المصري في هدف واحد هو إسقاط ناام مبارك ،وكان ذلك تمرد على
موقف

الكنيسة

الذي

كان
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داعما

لذلك

الناام.

الفصل الرابع
أبعاد الموقف السياسي لألقباط في ظل والية المجلس العسكري
المبحث األول :رؤية األقباط لطبيعة سنظام الحكم في ظل حراك يسناير
المبحث الثاسني :موقف األقباط من الدستور المصري وتعديالته
المبحث الثالث :موقف األقباط من اال سنتخابات الرئاسية والبرلماسنية
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مقدمة
دخل األقباط بعد حراك  25يناير في حالة من عدم االستقرار ،فقد كان يشوب المرحلة
يعد
االنتقالية التي تلت الحراك حالة من ال موض ،حي دخلت مصر في ناام حكم جديدُ ،
بالديمقراطية .وقد تميزت الفترة االنتقالية بصعود حالة من العنف الطائفي ضد األقباط ،وصعود
التيارات الدينية اإلسالمية ،ودخل المجتمع المصري في حالة من االستقطاب السياسي .وعلى أثر

أحدا

العنف الطائفي وبعض أحدا

العنف ضد األقباط من قبل الجيش والشرطة ،أصبح هناك شبه

عداء بين األقباط وقيادة المجلا العسكري .وفي هذه الفترة اهر جدل كبير حول الدستور المصري،

وبخاصة حول بعض المواد الدستورية التي دفعت األقباط إلى اتهام التيارات اإلسالمية بمحاولة أسلمة

الدولة ،وقد انعكا ذلك على االنتخابات البرلمانية والرئاسية.

المبحث األول :رؤية األقباط لطبيعة سنظام الحكم في في ظل حراك يسناير
مع اندالع حراك  25يناير وسقوط عهد مبارك اهرت ميول الكنيسة وارتباطها بناام مبارك
حي

كانت ترفض في البداية الدعوة إلسقاط الناام ،كما كانت ترفض أيضا مشاركة األقباط في هذه

المااهرات ،وأدى ذلك إلى تراجع الدور السياسي للكنيسة إلى حد كبير ،وبدأ األقباط يرفضون رد فعل
الكنيسة على أحدا

العنف الطائفي التي يتعرضون لها خاصة بعد تصاعد األحدا

الطائفية في نجع

حمادي واطفيح وامبابه ،وكانت مااهرات األقباط تخرج عن الشكل التقليدي الذي دائما ما يكون داخل

أسوار الكاتدرائية (ماريان.)2015 ،

شارك األقباط في حراك يناير ،ولكنهم وجدوا أنفسهم في واقع جديد ،حي

ت ير الحال بالنسبة

لألقباط فاهرت مجموعة من األحزاب واالئتالفات والحركات الشبابية ،التي انخرطت في العمل
السياسي ،وأصبح األقباط يصرحون ويدلون بآرائهم بشكل حر ،وفي هذه الفترة اهرت حالة من العنف

الطائفي ضد األقباط .وما زاد الحالة سوءا أن الجيش والشرطة تصدت لهم بكل قسوة عندما تااهروا
من أجل وقف العنف ،،مما أدى إلى مقتل العديد منهم ،ومن هنا ازدادت العالقة بين األقباط والناام

الجديد سوءا.
أوال :الواقع الجديد لألقباط بعد  25يسناير:
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حاولت نام الحكم السابقة تحييد موضوع األقباط من خالل اختصار مداخل التفاهم والحوار

عبر االتصاالت برأا الكنيسة ،فأصبحت الدولة ال تنزعج كثي ار من الصوت القبطي ،ألنه في نهاية
المطاف سوف يكون تابعا لرأا الكنيسة والذي يكون عادة على عالقة جيدة مع الدولة .وحاولت الدولة
في الفترة االنتقالية أتباع الطريقة نفسها في تحييد الصوت القبطي ،لكن وعي الشباب حال دون ذلك،

حي

قام األقباط بتشكيل أنفسهم بعيدا عن الكنيسة ،وهذه الحالة الجديدة التي تعكا شكل الدولة

المدنية لم تدم طويال ،بسبب أحدا

إلى حضن الكنيسة(ماريان.)2015 ،

العنف التي وقعت ضد األقباط مما أدى ببعض األقباط للرجوع

لم يت ير موقف الكنيسة تجاه الناام في السابق عما هو عليه بعد الحراك في أيامه األولى،

فدائما ما تميل الكنيسة إلى ربط وجودها بالناام ألسباب متعددة ،مثل الخوف من فقدانها لقدرتها على

جذب الجماهير ،والخوف من فقدان الكنيسة للشعبية ،وانحسار دورها تماما ،أو عندما تتزايد جماهيرية
الكنيسة دون أن تستطيع تقديم حل أو إجابة لمشكالت هذه الجماهير ،فتخاف من فقدان الثقة ،أو

انقالب الجماهير عليها ،فنجد أنه أحيانا ما تحاول الكنيسة تمييز نفسها عن الناام ،وفى الوقت نفسه
تال هناك مساحة فعالة لمحاولة االرتباط بالناام وسياساته العامة (عبد الدايم.)2014 ،
أصدر البابا شنودة الثال

صباح الثالثاء  15فبراير ،بعد نجاح حراك يناير في إسقاط رأا

الناام ،بيانا جاء فيه" :نحيي شباب مصر النزيه ،شباب  25يناير ،الذي قاد مصر في ثورة قوية
بيضاء ،وبذل في سبيل ذلك دماء غالية ،والكنيسة القبطية تحيي جيش مصر الباسل والمجلا األعلى

للقوات المسلحة فيما أصدره من بيانات ،من أجل الحفاا على مصر وأمنها في الداخل والخارج (عبد

الدايم.)2014 ،
نشط عدد من الحركات االجتماعية واإللكترونية األخرى أثناء حراك  25يناير وبعدها ،والتي

كان لها دور هام في رفع الوعى السياسي لدى المواطنين وفي تحريك الشارع ،ولذلك تعتبر الحركات

االجتماعية الجديدة والحركات اإللكترونية بمثابة انطالقة جديدة للعمل المدني في حشد وتعبئة الشارع
المصري .وبدأت االئتالفات والحركات االحتجاجية القبطية تخرج لتعبر عن مطالب األقباط عامة
حي

إنضموا إلى مليونيات التحرير للجمع بين مطالبهم ومطالب القوى السياسية األخرى وشكلت هذه

االئتالفات ااهرة جديدة في تاريخ الكنيسة القبطية (ماريان.)2015 ،

التحمت فئة الشباب األقباط مع الشباب المصريين ،وأصبحوا يناضلون من أجل هدف واحد،
ولكن دون أن ي فل األقباط مطالبهم الخاصة ،فأصبح األقباط أكثر صراحة في رفع مطالبهم في
الميادين ،وتميز الشباب األقباط في تلك الفترة بحالة من الوعي السياسي مكنتهم من التأثير في

الشارع ،كما مكنتهم من إنشاء االئتالفات والحركات االحتجاجية واألحزاب القبطية بنوع من

االستقاللية ،فلم ينتاروا ما تملية عليهم الكنيسة.
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ووجد األقباط أنفسهم بعد رحيل البابا شنودة الثال  ،البطريرك الد  117للكنيسة ،وقدوم البابا

الجديد تواضروا الثاني ،أمام تعقّد الواقع الجديد في مصر ،الذي بدأ يتشكل منذ حراك  25كانون
تعد الكنيسة األم ،والمنتمي إليها ما يزيد على  % 95من
الثاني .ولم يكن األقباط وكنيستهم ،التي ّ
مسيحيي مصر ،بحسب الدراسات المتعددة في هذا المجال ،بمعزل عن ذلك الواقع .فقد واجه األقباط
تحديات جديدة تتمركز حول فكرة اندماجهم في المشاركة المجتمعية والسياسية بشكل فعال وكبير،

وبخاصة بعد صعود حركات اإلسالم السياسي ،وقيام صراع بينها وبين الحركات العلمانية واليسارية،
ونمو جيل جديد من الشباب الذي كان يبح

عن تحرره من اللجوء للكنيسة ،في ال مناخ يراه األقباط

ضاغطا عليهم (يوسف.)2013 ،

وكانت مهمة البابا الجديد تواضروا في العهد الجديد صعبة ،فقد جاء بعد شخصية قوية

ومؤثرة ،فحاول أن يجمع األقباط حوله ليجد نفسه دائما في مقارنة مع من كان يلعب دو ار سياسيا
طوال الوقت ،وال سيما أن الاروف كانت تبدو أكثر تعقيدا .فالكنيسة مدركة أن لديها أطرافا ثالثة قوية
تعمل على األرض وتت ير أوزانها النسبية من حين آلخر ،وهي :اإلسالم السياسي والقوات المسلحة
وشباب الثورة .على أن الكنيسة كانت تتخذ مواقفها بالنار إلى موقف الطرف األقوى ،فهي تخشى من

القوات المسلحة ألنها تملك القوة ،بينما الحركات الشبابية تخشى من نقلها للفوضى المجتمعية إلى

داخل الكنيسة (العزباوي.)2013 ،

وقد فضل الناام العسكري استخدام آلية الناام القديم في اختصار العالقة مع األقباط من

خالل البابا ،فيما حرصت الكنيسة على االحتفاا بشعرة معاوية مع كل األطراف ،للحصول على
بعض المكاسب ،ولذلك انتهجت الكنيسة بشكل عام موقفا واضحا في محاولة بناء عالقة مع الدولة ال
تقوم على االرتباط بالشأن السياسي ،ألن قيادات الكنيسة أصبحت مدركة أن هناك نخبا ثقافية تعبر

عنها ،وخصوصا بعد المشاركة الفاعلة للشباب في االحتجاجات على مدار عامين من الحراك (يوسف،

.)2013
ثم أسهم الحراك في تشكيل عشرات التنايمات والتشكيالت واالتحادات القبطية ،التي لم تتبلور
أهدافها بعد على المستوى السياسي ،لكنها تؤكد االستقاللية عن الكنيسة واالنفصال السياسي عنها،

وتبرز أهمية صوت القبطي في المعادلة السياسية من حجم الزيارات التي قام بها أعضاء المجلا

العسكري في المناسبات المختلفة لقداسة البابا شنودة ولقيادات الكنيسة .فالمؤكد أن استعادة مصر
ألبنائها المقيمين بالعزلة سوف تعيد الحياة للمشهد السياسي ،وتبنى مستقبل مصر على أساا من

التوافق والتوازن بين كل األطراف (عبد الدايم.)2014 ،

ثاسنيا :توتر العالقة بين األقباط والسنظام الجديد:
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اعتقد األقباط بعد الحراك أن بانتاارهم دولة مدنية ديمقراطية يتمتعون فيها بكل الحقوق

متساوين مع غيرهم من المسلمين ،ولكنهم الفترة االنتقالية التالية للحراك لم تكن كما يتمنى األقباط،
حي

إنهم حاولوا االنخراط بالدولة التي يريدونها ،ولكنهم واجهوا صعود التيارات اإلسالمية والسلفية

المتشددة ،مما أدى إلى مزيد من أحدا

العنف التي اشتدت ضد األقباط عام  ،2011ورغم أن

المجلا العسكري كان يحكم بصورة مؤقتة إال أنه حسب وجهة نار األقباط لم ينصفهم ،واستخدم

ضدهم العنف مما تسبب في توتر العالقة بين المجلا العسكري واألقباط.
وقد تضافر عدد من العوامل التي أدت إلى تحول عالقة المؤسسة الكنسية تجاه الناام من
التأييد إلى المقاومة .فبعد االنفصال السياسي بين األقباط والكنيسة ،وبعد محاولة الكنيسة التقارب مع
الناام الجديد ،استمر رأا الكنيسة باعتباره المتحد

الرسمي نيابة عن األقباط ،وفقا للترتيب الكنسي

الكهنوتي الذي توافق مع سياسات الناام الحاكم بعد الحراك ،ولكن تم ضرب هذا التقارب بأحدا

طائفية صريحة في كنيستي صول وامبابة ،غاب عنها اإلعالن عن جناة فلم يتم تقديمهم للمحاكمة،
ولم ينل العديد من المتورطين في أعمال العنف ضد األقباط ،العقاب الرادع من قبل القضاء ،تزامنا
مع صعود التيار اإلسالمي ومخاوف األقباط من تطبيق الشريعة اإلسالمية ،وتصريحات المتشددين

من التيار اإلسالمي الذي يب

أنصاره رسائل تهديد مباشرة لكل المخالفين ،والسيما األقباط ،األمر

الذي شكل خطورة على حرية االعتقاد والحريات بشكل عام (عبد المنعم.)2014 ،

لم يكد يمر شهر على الحراك حتى انفجرت مشاعر غضب اجتماعي عنيف عدة حواد

طائفية مثل حواد
األحدا

شرف في قرية صول ،أو إشاعة احتجاز مسيحية أشهرت إسالمها .وال يهم رصد

والمواجهات الطائفية بين المسلمين والمسيحيين بقدر ما يهم مراجعة األسباب التي أدت إلى

تواترها ،وكيفية تعامل الناام معها .فأزمة السلطة السياسية بعد سقوط ناام مبارك ،والتي صدمت قادة

الكنيسة ،أتاحت مجاال جديدا أمام الناشطين من األقباط للعمل خارج إطار الكنيسة حي

إنشأت

مجموعات قبطية مدنية "اتحاد شباب ماسبيرو" الذي شكل التحدي األساسي لهيمنة الكنيسة بعد الحراك

(مجيب.)2013 ،

وشهد شهر مارا  2011ثالثة أحدا

طائفية كبيرة ،هي على الترتيب هدم كنيسة صول

وتدمير وتخريب بعض المؤسسات المسيحية في المقطم ،وقطع أذن قبطي متهم بإدارة أعمال منافية
لآلداب في محافاة قنا .وفي منتصف أبريل ،خرجت مااهرات في المحافاة نفسها (قنا) اعتراضا
على تعيين محافا مسيحي جديد للمحافاة الواقعة في صعيد مصر ،وهو ما اضطر الحكومة

االنتقالية والمجلا األعلى للقوات المسلحة لالستجابة لمطالبهم في النهاية .وفي  8مايو ،كانت أحدا

إمبابة في كنيسة مارمينا ،والتي راح ضحيتها عدد كبير من المواطنين وأصيب العشرات ،وقد كان من
نتائج ذلك امتعاض العديد من األقباط من الوضع القائم ،كما تجلى في بعض هتافاتهم بعد هذه
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األحدا

"يا مبارك فينك فينك ،السلفيين بينا وبينك" ،و "يسرقنا يسرقنا با نعيش في أمن وأمان" أمام

القضاء العالي وميدان التحرير وماسبيرو (عبد المنعم.)2014 ،
وبعد هذه األحدا

الطائفية شهدت الساحة المصرية حراكات واسعة من قبل األقباط كانت

تندد بهذا العنف الذي يمارا ضدهم ،وأصبح قطاع واسع من األقباط ينادون بعودة ناام مبارك ،ولم

تعد العالقة مع الناام سيئة بل أصبح هناك عداء بين الناام واألقباط ،حي

خرجت جماهير واسعة

من األقباط تنادي بسقوط حكم العسكر وبعودة ناام مبارك .وهذا دليل على أن األقباط أصيبوا بحالة

يأا كبيرة من جني ثمار الحراك ،وأصبح لديهم قناعة أن الحراك جنى ثماره اإلسالميون :السلفيون
واإلخوان المسلمين.
وكانت أحدا

ماسبيرو الشهيرة أهم محطات التوتر بين األقباط والناام الجديد ،حي

كانت

البداية باتفاق قوى سياسية وحركات قبطية ،على تنايم مسيرة سلمية ،انطلقت من دوران شب ار باتجاه
مبنى "ماسبيرو" للتنديد بما حد

في كنيسة "المريناب" في أسوان ،التي تهدمت أجزاء منها على يد

سكان القرية ،فضال عن تصريحات لمحافا أسوان بأن الكنيسة غير مرخصة" ،فاستفز" األقباط،
وأسفرت المواجهات بين المتااهرين وقوات الجيش ،في محيط مبنى التليفزيون عن سقوط  23شهيدا،
ما بين حاالت دها بالمدرعات وقتل بالرصا

 .وبدأت عملية القبض العشوائي على المتااهرين

والسياسيين ،ومن بينهم القا فلوباتير جميل ،والقا ماتياا نصر ،وعالء عبدالفتاح وعدد من
النشطاء األقباط بتهمة التحريض على التااهر (حنا.)2014/10/9 ،
وب ض النار عن التوصيفات المختلفة ألحدا

ماسبيرو إال أنه يمكن تحليلها وفقا للنقاط

التالية( :أ) بروز حالة االستقطاب الديني الشديد في المجتمع (ب) .أصدر المجمع الكنسي برئاسة
البابا شنودة بيانا طالب فيه األقباط بالصيام لمدة ثالثة أيام ،وهو اإلجراء الذي لم يحد

منذ عشرة

أعوام ،كما رفض البابا لقاء المجلا العسكري متذرعا باجتماعه مع سبعين من أساقفة الكنيسة .ولعل

في ذلك إشارة إلى تحول العالقة بين الكنيسة والناام إلى ما يمكن تسميته بد(المقاومة المكتومة)،

وانتهاء التوافق (الرسمي) بين الطرفين( .ج) حاولت الكنيسة على الرغم من تراجع مرحلة التفاهم بين

الكنيسة والناام بعد أحدا

ماسبيرو ،أن تال في موقف الوسط بين الناام واألقباط .خاصة وأنه في

ال صعود القوى والتيارات اإلسالمية شعرت الكنيسة بوجوب استمرار الروابط مع المجلا العسكري

في ضوء «المت ير األمني» .وعلى الرغم من عودة البعض إلى أسوار الكنيسة ،ال آخرون ثائرين
عليها في حالة من السخط الكبير تجاه موقفها من المجلا العسكري بعد أحدا
.)2013

وهكذا كانت أحدا

ماسبيرو (مجيب،

ماسبيرو الشهيرة بمثابة ضربة أخرى لدور الكنيسة حين تجاوز الشباب

القبطي الكنيسة إلى التعبير عن احتجاجهم على أحدا

69

أطفيح باالعتصام في ماسبيرو .صحيح أن

الكنيسة استوعبت األمر بمشاركة بعض رموزها في االعتصام لكن فكرة تحرك المجتمع القبطي

للتعامل المباشر مع الدولة دون وساطة الكنيسة كانت بال شك نقلة نوعية ،وبخاصة بعد فشل الدولة
في احتواء األزمات الطائفية المتالحقة وتعزز نبرة االستقطاب الديني في الحياة السياسية مما أدى إلى

تكريا عزلة األقباط من جديد ،حي

لجأ المجلا العسكري الحاكم إلى نفا الصي ة القديمة وهي

التعامل مع مشاكل األقباط عبر وساطة الكنيسة ،األمر الذي أسهم في انحسار حالة االنفتاح عند
الشباب القبطي وفي لجوئهم إلى التحصن بأستار الكنيسة من جديد (موقع كلمتي.)2016/3/08 ،

وتعالت األصوات المناديه داخل الكاتدرائية ،أثناء إقامة القداا على أرواح الضحايا" ،يسقط
ي سقط حكم العسكر" دون تعليق من قداسة البابا كأبلغ تعبير عن عدم الرضا على سياسات الناام

تجاه األقباط ،لشعور الكنيسة بأن البساط بدأ ينسحب من تحت أقدامهم ،خاصة مع صعود العديد من

المنامات المسيحية ،والتي بات لها رواج –على المستوى السياسي -بين أبناء المجتمع القبطي ،وعلى
غرار انزعاج الكنيسة من خروج األقباط خارج أسوارها إلى الساحة السياسية ،انزعجت الدولة هي

األخرى ،فبعد أن كانت تتعامل مع جهة محددة يسهل توجيهها ،إذا بها تجد نفسها أمام مجموعات
متعددة ال تعرف من يقودها ،أو من تستطيع الكالم معه حتى يمكنها كبح جماحهم (عبد الدايم.)2014 ،

ومن ثم ،ت يرت العالقة بين الكنيسة والناام بعد ثالثين عاما من االستقرار النسبي والتأييد

المعلن والمقاومة المكتومة .ولعل من أبرز صور المقاومة المكتومة هو خروج عدد كبير من كهنة
وقساوسة الكنيسة إلى معترك الحياة السياسية لقيادة مااهرات واحتجاجات األقباط ،بعد أحدا

صول

وامبابة ،دون أن تحتج الكنيسة على خروج هؤالء ،أو أن تتخذ ضدهم أية إجراءات كنسية للحيلولة
دون مشاركتهم في العمل السياسي (كما فعلت في السابق أثر األزمة بين األنبا بيشوى سكرتير المجمع

المقدا والدكتور محمد سليم العوا) .لقد التزمت الكنيسة الصمت ،ولكنها طالبت بفض االعتصام،
حفااا على أرواح أبناء الكنيسة ،ولكنها قوبلت بالرفض من المعتصمين (عبد المنعم.)2014 ،

وقد رأى الكاتب محمد يحيى عواد ،أن الصراع بين األقباط والمسلمين "أزمة من صناعة

المجلا العسكري لتشتيت االنتباه في هذا التوقيت الحساا قبل أيام من انطالق االنتخابات الرئاسية

ولترسيخ فكرة أن الشعب المصري ال يناسبه حاكم مدني وانما رئيا عسكري ليعيد االنضباط للبالد".

وأكد الكاتب ،الذي ينتمي إلى األغلبية المسلمة في مصر ،أن "العالقة بين المسلمين واألقباط متينة،
ويسودها الحب واألخوة وال يمكن إيقاع المصريين في هذا الفخ بهذا األسلوب" (عمار.)2012-3-18 ،

ومهما يكن فقد برهنت األحدا

الطائفية على( :مجيب.)2013 ،

 .1استمرار االنفصال بين كل من الكنيسة واألقباط في ال تهاوى السلطة الهرمية والكهنوتية
التقليدية للكنيسة تزامنا مع تهاوى السلطة السياسية للناام.
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 .2استمرار غياب دور الدولة في التعامل مع األزمات الطائفية ،وانتهاج ذات السبل التى كان
يتبناها الناام السابق من جلسات عرفية وحلول سطحية تتوقف على ذهنية المتفاوضين

والوسطاء ،وتكرا معنى عجز الدولة وأجهزتها األمنية والقضائية واإلدارية عن تطبيق القانون

الرسمى.

 .3دفع تواتر األحدا

الطائفية في مصر بعد الحراك إلى توصيف الوضع بأنه استمرار

لالستراتيجيات القديمة مع وجود فاعلين جدد في الناام خاصة في ال غياب خبرة اإلدارة

السياسية للمجلا العسكرى الذي من الممكن وصف سياسته تجاه األحدا
التدخل المدروا.

 .4تنامى التقارب بين الكنيسة والناام في مواجهة التنايمات القبطية.
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الطائفية بعدم

المبحث الثاسني :موقف األقباط من الدستور المصري وتعديالته
كان الدستور المصري قبل الحراك بحاجة ماسة إلى تعديالت كبيرة ،بل إنه أصبح بحاجة إلى

ت ير كامل ،ومن ثم شهدت المرحلة االنتقالية حالة من المطالبة بدستور جديد للبالد ،فكان هناك تيار
يقول بأن البرلمان الجديد للبالد سيقوم بكتابة الدستور ،وتيار آخر يقول بأن الدستور يجب أن يكون

قبل البرلمان ،لذلك أجرى المجلا العسكري بعض التعديالت على الدستور على أن يتولى البرلمان

الجديد كتابته .وهكذا شهد استفتاء مارا  2011حالة من الشد والجذب بين التيارات اإلسالمية
واألقباط حي

دعا اإلسالميون إلى التصويت بدد(نعم) ودعا األقباط للتصويت بدد(ال) .وبعد انتخاب

البرلمان تشكلت لجنة تأسيسية لكتابة الدستور وسيطر عليهما اإلسالميون ،مما دفع األقباط إلى رفض

أسلمة الدستور بكل قوة ،،ولم تهتم اللجنة لمطالب األقباط فانسحبوا منها.
وقد طالب األقباط بدستور يضمن لهم أكبر قدر من الحقوق ،وما زاد من مطالب األقباط هو
سيطرة اإل سالميين على البرلمان والرئاسة وعلى لجنة الدستور ،فأصبحت مخاوف األقباط أكبر بكثير،
وأصبحوا يطالبون بشكل علني بإل اء المادة الثانية من الدستور التي تعتبر الشريعة اإلسالمية المصدر

الرئيسي للتشريع ،خوفا من بناء دولة إسالمية تكون قاسية في أحكامها عليهم ،وخوفا من اعتبارهم
أهل ذمة ليا لهم حقوق المواطنة الكاملة ،وغير متساوين مع غيرهم من المصريين المسلمين.
ودار الكثير من المناقشات في الفترة االنتقالية بعد  25يناير في مصر حول المادة الثانية من
الدستور المصري لعام  ،1971والتي نصت على أن " اإلسالم دين الدولة ،والل ة العربية ل تها
الرسمية ،ومبادئ الشريعة اإلسالمية مصدر رئيسي للتشريع ،ثم تم تعديلها عام  1980لتن

في

صي تها النهائية على أن :اإلسالم دين الدولة ،والل ة العربية ل تها الرسمية ،ومبادئ الشريعة

اإلسالمية المصدر الرئيسي للتشريع (القبطي.)2011 ،

أوال :استفتاء  19مارس على التعديالت الدستورية 2011
كانت أول عملية ديمقراطية في مصر ،بعد ح ارك  25يناير ،هي استفتاء مارا  .2011وهو

يعد أول عملية ديمقراطية في ال وجود قوي وكبير للتيارات اإلسالمية ،مما أثار مخاوف األقباط،

وهذا جعلهم يهتمون كثي ار بهذا االستفتاء ،حي

كانت هناك رغبة كبيرة من قبل األقباط في المشاركة

في أول عملية ديمقراطية بعد الحراك .ودخلت المشاركة في حالة من االستقطاب بين التيارات

اإلسالمية واألقباط.
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وقد تباينت آراء أحزاب وقوى سياسية وخبراء ومحللين سياسيين كثر حول موقفهم من االستفتاء

على التعديالت الدستورية ،التي أعلن المجلا األعلى للقوات المسلحة إجراءها يوم السبت  19مارا

 .2011وشهد الساحة السياسية المصرية انقساما واضحا بين ِّ
مؤيدد ومعارض ،إال أن هناك فريق ثال

تحفَّدا على فكرة التعجيل باالستفتاء ،مطالبين بفترة زمنية كافية إلجراء المزيد من النقاش والحوار
المجتمعي حولها ،ولمنح الوقت لبقية القوى التي شاركت في الحراك لترتيب أوراقها وتشكيل أحزاب

قوية قادرة على المنافسة والتمثيل الجيد في البرلمان ،الذي سيضع مالمح الحياة السياسية للبالد

(سرحان.)2011 ،

كان اإلعالم الحكومي والخا

يستجيب للدعوة إلى "نعم" ويتبناها تقريبا دون أن يحرم "ال"

من نافذة تطل منها ،كما كان التيار اإلسالمي يخوض معركة "نعم" بكل وسائل التعبئة السياسية
المشروعة ،حي

ادعى في منشوراته ودعاياته أن "نعم" طريق الجنة وأن "ال" تودى النار .ولم يكن هذا

التيار مقتص ار على اإلخوان المسلمين ،فهناك السلفيون الذين لعبوا دو ار مخلوطا بالسياسة ،وأدخلوا مع
اإلخوان المادة الثانية في الدستور في جدل التعديالت؛ ليستفزوا الناا بمزاعم رغبة الداعين للتصويت

بد "ال" في إل اء هذه المادة ،وشارك السلفيون والجماعة اإلسالمية وتنايم الجهاد وجماعات الصوفية

في عزف "سيمفونية إلحق دينك" وقل نعم" .وهى مناومة تنبئ بأن التيار اإلسالمي ،وفى قلبه
اإلخوان ،ال يتردد في دفع الناا للتصويت على دين وليا على دستور (عيسى .)2011 ،يمكن أن
يكون الكاتب بالغ في وصف الحالة التي وصل إليها الطرفان من شد وجذب ،لكن ما نريد إيصاله من

هذا االقتباا هو أن حالة االستقطاب كانت حادة جدا.
يرون أنها" :خطوة تمهيدية لتوفير المناخ المالئم إلعداد
كان المؤيدون للتعديالت الدستورية ْ
بمجلسي الشعب والشوري ،وأنها
دستور جديد ،عن طريق جمعية تأسيسية ينتخبها األعضاء المنتخبون
ْ

ِّ
تشكدل نقلة كبيرة ال يمكن التقليل منها ،لكونها بمثابة ِ
أقرت
الجدسر للمرحلة القادمة ،خاصة بعدما َّ

اإلشراف القضائي الكامل على االنتخابات وأنهت التوري  ،فضال عن كونها ضرورية إلنهاء حالة
تمر بمرحلة
الفراغ السياسي واقامة الدولة واعادة القوات المسلَّحة إلى ثكناتها ،خاصة وأن البالد ُّ
َح ِر َجة ،تتطلَّدب الخروج من ُعدنق الزجاجة وأنها أفضل من المستقبل المجهول ،واصفين الجدل حولها
سيؤدي النتكاسة ال يعلم
بأنه سفسطائي وعقيم ،يؤخر عودة السلطة للمدنيينُ ،محذرين من أن رفضها
ّ
عواقبها أحد إال اذ" (سرحان.)2011 ،

وخرج الداعية السلفي الشهير محمد حسين يعقوب في خطبة قوية أطلق فيها الدعوة للمشاركة
بد"نعم " فيما أسماه وقتها بد"غزوة الصناديق "قائال أن "الصناديق قالت للدين نعم" ،وهو األمر الذي
قابله وقتها حشد وتوجيه آخر مضاد للتصويت بد "ال" من قبل األقباط والليبراليين والعلمانيين ،وبعض

األحزاب السياسية ،فضال عن شباب حراك  25يناير ،حتى باتت مصر وقتها مقسمة في مواجهة
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طائفية بين الطرفين ،وانتشرت وقتها أيضا فيديوهات على مواقع التواصل االجتماعي لبعض القساوسة

ممن يوجهون المواطنون األقباط للتصويت بد"ال"؛ وهكذا بدأت حدة االستقطاب واالنقسام تزداد شيئا
فشيئا بعد ذلك في المجتمع المصري (عبد الستار.)2014 ،

لقد شهد هذا االستفتاء أول إقحام الست الل الدين في السياسة من قبل التيارات اإلسالمية بعد

الحراك ،والتي حولت النقاش حول تلك التعديالت الدستورية من مجرد نقاش دستوري قانوني إلى نقاش
طائفي تمثل في الدعاية الموجهة للشارع المصري من جانب مختلف التيارات الدينية .وتم تفعيل نارية

المؤامرة لتبرير ما يحد

ضمن سيناريو الحراك المضادة أو محاوالت اختطاف الحراك في إطار

ترويجها لتلك التعديالت ،كما تم إصدار فتاوى دينية لدفع الناخبين نحو التصويت بد"نعم" ،ملوحين

بخطر التحول إلى دولة مدنية وت يير المادة الثانية من الدستور ،على الرغم من عدم وجودها ضمن

التعديالت المطروحة أصال (عبد الستار.)2014 ،

وتم االستفتاء على التعديالت الدستورية في  19مارا  2011حي

تم تعديل  11مادة من

الدستور وقام المجلا العسكري السابق على أثرها بإصدار إعالن دستوري في  30مارا .وحضر
البابا "شنودة الثال " إلى مدرسة "محمد فريد الثانوية" بد"شبرا" لإلدالء بصوته في االستفتاء .واستقبل

وصرح أثناء اإلدالء بصوته أن المشاركة في االستفتاء
أعضاء اللجنة االنتخابية البابا بالترحاب.
َّ
واجب وطني أيا كانت نتيجته ،خاصة أن "مصر" تنتقل إلى عصر جديد يجب على كل مصري محب

لوطنه المشاركة فيه (نصيف.)2011 ،

وكانت مشاركة البابا ،الذي كان يعاني من أزمة صحية ،مهمة جدا في االستفتاء ،وهي تدل
على أن زعماء األقباط اهتموا كثي ار بالمشاركة في االستفتاء وحشدوا له كل قوتهم ،حي

البابا بمثابة دعوة لكل األقباط للمشاركة في االستفتاء واإلدالء بأصواتهم.

تعتبر مشاركة

وأعلنت اللجنة القضائية العليا بعد انتهاء التصويت نتيجة االستفتاء على تعديل الدستور يوم
األحد  20مارا  ،2011وهي كالتالي :الموافقة على التعديالت بنسبة ،%77.3 :رفض التعديالت

بنسبة ،%22.7 :األصوات الباطلة :أقل من  ،%1هذا وقد بل ت نسبة التصويت  ،%41.19وبذلك
تكون تعديالت الدستور قد أقرت وفقا إلرادة الشعب (موقع استفتاء مصر.)2011 ،
وكان هناك عنصر مهم أنجح جهد اإلخوان والسلفيين الدعائي ،وهو الزعم بدخول األقباط

كأقباط وليا كمواطنين مصريين ،حي

بدأوا التحد

باعتبار أن التصويت بد (ال) في مواجهة

اإلخوان وليا اقتناعا بد (ال) ودخلت الكنيسة ومعها قساوسة على الخط ،مما أاهر األمر وكأنه تحول
لنزال بين دينين .وهنا يجب التنبه إلى أن اإلخوان والسلفيين ال يتحدثون باسم المسلمين حي

واضحا أنهم تيار يقف ضده مسلمون بالماليين بينما يتحد
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كان

القساوسة والكنيسة فيبدون وكأنهم يمثلون

المسيحيين .ومن هنا كسب التيار اإلسالمي وخسر األقباط ثقلهم السياسي (عيسى ،)2011 ،وفي
المقابل يرى البعض أن هذا الكالم غير صحيح وان اإلخوان المسلمين تعاملوا بإيجابية مع األقباط.

لقد كرست نتيجة االستفتاء المناخ الطائفي المحتدم في مصر بين المسلمين والمسيحيين،

وانعكا ذلك على االنتخابات البرلمانية ،فوجدنا حشدا من الناخبين اإلسالميين يدعون للتصويت

لصالح اإلخوان أو السلفيين ،وفي المقابل اهر حشد آخر من الناخبين األقباط يدعو للتصويت لصالح
الكتلة المصرية وعلى رأسها حزب نجيب ساويرا "المصريون األحرار" (موقع الحقيقة المفقودة.)2011 ،

كان استفتاء مارا بمثابة التصادم األول العلني بين األقباط واإلسالميين ،حي

أصبح هناك

نوع من الحشد الطائفي من قبل الطرفين ،وهذا ليا في صالح المجتمع المدني .وهذا المناخ الطائفي

ال يعكا الصورة الحقيقية للديمقراطية ،وهذا يدل على أن اإلسالميين واألقباط ينقصهم توعية ثقافية
حول حقيقة وثقافة الديمقراطية ،والتي تؤكد على ضرورة احترام أراء األخرين سواء كانت في صالحك

أم ال.
ثاسنيا :األقباط والدستور المصري لعام :2012
خضع الدستور المصري إلى "األسلمه" خالل إعادة صياغته في عهد مرسي ،وتم تمريره

ضمن ض وطات إقليمية مرتبطة بالتنايم الدولي لإلخوان .وكانت مخاوف األقباط الرئيسية هي أن

يكون اإلسالم المصدر الوحيد للتشريع ،وهو ما يعني إل اء الحقوق المدنية لألقباط واألقليات األخرى.
وقد تجنبت الدساتير الحديثة لبعض الدول العربية واإلسالمية هذه العقدة واعتبرت اإلسالم أحد مصادر

التشريعات الرئيسية وليا الوحيد لكتابة الدستور ،أن الناام السياسي المعاصر يقوم على احترام بقية
األديان واألقليات وعلى أسا ديمقراطية من أجل تحقيق االندماج والتكامل والتعايش السلمي (محمد،

.)2013.11.2

أي ن

قال البابا تواضروا الثاني ،إن الدستور البد أن يراعي كل المصريين ،وأن الكنيسة ستعارض

يراعي مصلحة األغلبية المسلمة وحدها ،معب ار عن رفضه الكلي إلقامة دولة دينية في مصر.

وقال البابا إ ن المسيحيين يجب أن يكونوا أكثر إيجابية في السعي لتشكيل الوضع السياسي في مصر

بعد انتفاضة عام  ،2011مضيفا أن د"جمال المجتمع المصري المسلم جنب المسيحي ،والتنوع قوة،

والتنوع جمال" ،مؤكدا أن الدستور الجديد يجب أن ياهر هذا التنوع في المجتمع المصري (موقع أبونا،
.)2012.11.7

ضمت أحد

مسودات الدستور الجديد محتوى إسالميا أكثر من الدستور السابق لكن المادة

الثانية من الدستور التي تن

على أن "مبادئ الشريعة اإلسالمية المصدر الرئيسي للتشريع" تركت

دون تعديل .غير أن التيار السلفي طالب بل ة أكثر قوة ،بإبدال "مبادئ الشريعة" بعبارة "أحكام
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الشريعة" أو فقط "الشريعة اإلسالمية" دون تحديد ،وعلى الرغم من إحجام الكنيسة عن اتخاذ خطوة

سياسية حادة في هذا الصدد ،قال البابا إن هناك أصواتا مماثلة ألصوات المسيحيين بين الساسة
الليبراليين والمسلمين المعتدلين ممن يعترضون على ما يعتبرونه مساعي اإلسالميين للهيمنة على

عملية صياغة الدستور (موقع أبونا.)2012.11.7 ،

وفي هذا السياق ،أكد الدكتور إيهاب رمزي عضو مجلا الشعب السابق ،أن الدستور الجديد
يعمل على ت يير شكل الدولة وهويتها لتصبح دولة دينية ،مؤكدا أن األمر ال يخ

ولكن كل المصريين ،ثم علق قائال (اليوم نبدأ في إعالن دولة الخالفة التي تحد

األقباط وحدهم
عنها بعض

النشطاء والفقهاء في اإلسالم السياسي) .وهكذا اعترض على بعض المواد مثل المادة  221التي تم

خاللها شرح كلمة مبادئ الشريعة ،واصفا إياها بأنها تؤكد على تطبيق أحكام الشريعة وليا تطبيق

مبادئها كما نصت المادة الثانية (عثمان.)2012.11.10 ،

وكان على أرا المواد التي اعترضت عليها الكنيسة ،المادة األولى التي تن

على أن

"جمهورية مصر العربية دولة ناامها ديمقراطي يقوم على أساا المواطنة ،واإلسالم دين الدولة ،والل ة

العربية ل تها الرسمية ،ومبادئ الشريعة اإلسالمية ،التي تشمل أدلتها الكلية وقواعدها األصولية

والفقهية ومصادرها المعتبرة في مذاهب أهل السنة والجماعة ،المصدر الرئيسي للتشريع" ،ألن "هذه
المادة هي التي انسحبت الكنائا بسببها من الجمعية التأسيسية إلعداد الدستور ،بدعوى أنها "ترسخ

لدولة دينية" في مصر (منيب.)2013.7.11 ،

وتأتي المادة الثالثة غير المسبوقة ،بعد المادة الثانية من مسودة الدستور التي نصت على أن
الشريعة اإلسالمية هي المصدر الرئيسي للتشريع المصري ،فهي تن

على أن" :مبادئ شرائع

المصريين من المسيحيين واليهود المصدر الرئيسي للتشريعات المنامة ألحوالهم الشخصية ،وشئونهم

الدينية ،واختيار قياداتهم الروحية" .وقد وصفت هذه المادة بشكل واسع ،من قبل اللجنة التأسيسية
ومؤيدي الدستور الجديد ،بأنها "تنازل" لمراعاة حساسيات المجتمع القبطي .أما المنتقدون لهذه المادة

فقد ركزوا على فشل الوثيقة في االعتراف بالمجتمعات غير المسلمة ،أو المسيحية ،أو اليهودية ،أو

بأولئك الذين ال يعتنقون أي ديانة (.)Sedra, 3.12.2012

ووجه بابا األقباط األنبا تواضروا الثاني انتقادات حادة إلى رئيا الجمهورية المصري محمد

عامل المسيحيون كأقلية" ،وقد
مرسي ،معتب ار أن "الدستور الجديد ينطوي على تمييز ،ويجب إال ُي َ
جاءت تصريحات البابا ،في وقت شعر فيه األقباط بقلق متزايد تجاه تنامي قوة اإلسالميين في البالد.

وتوقف البابا عند قول مرسي بأن المسيحيين أقلية ،فشدد على "ضرورة النار إلى المسيحيين الذين

يشكلون ،في تقديره %10 ،من  95مليون مصري ،على أنهم متساوون مع ال البية المسلمة" .وقال
"نحن جزء من تراب هذا الوطن .ولسنا أقلية عندما يتعلق األمر بالقيم والتاريخ ومحبة أمتنا" .وانتقد
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الدستور الجديد ،معتب ار أن "بعض بنوده يحمل وجهة نار دينية ،وهذا بذاته تمييز ،ألن الدساتير
يفترض أن توحد الناا ،ال أن تفرق بينهم" .وشدد على ضرورة أن تتخذ الحكومة المصرية "مزيدا من

التدابير لمنع الهجمات على المسيحيين" (تواضروا الثاني.)2013 ،

لقد واجه مسيحيو مصر قلقا متزايدا ،على الرغم من تطمينات "شفهية" من قيادات التيار

اإلسالمي ،حول احترام حقوق وحريات األقليات في مصر في الناام المصري الجديد الذي بدأ في
ِ
ترض المسيحيين حي
التشكل .لكن يبدو أن هذه التطمينات ،لم

كان لديهم خوف من سيطرة التيار

اإلسالمي على مفاصل الدولة على نحو متدرج ،ومن هنا أصبحت مطالبهم تتركز في مطالبة الرئيا
مرسي بأن يضمن لهم دستو ار مدنيا يعبر عن الجميع ،ويعاملهم جميعا كمصريين ،وال يفرق بين
المصريين بسبب الدين ،أو يحرمهم من حقوقهم وحرياتهم الشخصية والدينية .فالدستور هو أقوى
ضمان للمسيحيين (وجدي.)2012 ،

ثالثا :اسنسحاب األقباط من اللجسنة التأسيسية لدستور 2012
أصبحت مصر بعد الحراك أكثر تمسكا بالجوانب الديمقراطية ،فكتابة الدستور ال تحتاج إلى
لجنة حاصلة على أغلبية الشعب .فالدستور ،عادة ،يكتبه المختصون ،مع تمثيل نسبي من كافة

الفئات التي لها مطالب محددة لضمان حقوقهم في الدستور .ثم يعرض الدستور بعد ذلك لالستفتاء.

لكن طريقة تشكيل اللجنة التأسيسية كانت بعيدة عن روح الديمقراطية ،حي

إن التيار اإلسالمي

حصل على غالبية أعضاء اللجنة التأسيسية ولم يعد بإمكان أتباع الفئات األخرى من وضع مطالبهم

ٍ
مرض ،ألن كل مادة يتم التصويت عليها في ال غالبية أعضاء اللجنة اإلسالميين،
وحقوقهم بشكل
ومن هنا شعر أتباع الفئات األخرى أن وجودهم ال يفيد فانسحبوا من اللجنة.
اختار البرلمان المصري يوم  25مارا 2012أعضاء لجنة المائة التي تمثل جمعية تأسيسية

والتي ستقوم بوضع أول دستور للبالد بعد حراك  25يناير  ،2011وتشكلت اللجنة بواقع خمسين
عضوا من أعضاء البرلمان ومثلهم من القوى والفعاليات النقابية والشخصيات العامة ،لوضع مشروع

دستور بدال من دستور عام  .1971وكان من بين أعضاء اللجنة من خارج البرلمان عضو بالمجلا
األعلى للقوات المسلحة ،كما تم اختيار ستة من األقباط ،ووفقا للجدول الزمني الذي حدده المجلا
األعلى للقوات المسلحة ،تعين أن تنهي اللجنة أعمالها قبل االنتخابات الرئاسية ولكن لم يتم االلتزام

بهذا الجدول ،وقد أوقف العمل بالدستور بعد سقوط مبارك وحل محله في مارا  2011إعالن
دستوري أقر في استفتاء وأبقى على بعض المبادئ األساسية بانتاار وضع دستور جديد (الجزيرة نت،

.)2012.3.26
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وفي  10إبريل  2012أصدرت محكمة القضاء اإلداري حكما بحل الجمعية التأسيسية؛

بدعوى أنها ضمت أعضاء في مجلسي الشعب والشورى ،وهو ما قالت المحكمة أنه مخالف للمادة 60
من اإلعالن الدستوري؛ مما حدا بالبرلمان لتشكيل جمعية تأسيسية أخرى ،وقام البرلمان بتاريخ 13

يونيو  .2012وعقدت اللجنة التأسيسية الجديدة أولى جلساتها في  18يونيو ،واختارت المستشار

حسام ال رياني رئيسا لها .وأنهت كتابة الدستور بتاريخ  30نوفمبر ( 2012بسيوني.)2013 ،

ناشد إيهاب عزيز ،الناشط الحقوقي ورئيا هيئة الصداقة القبطية ،المجلا العسكري بالعمل

فو ار على إبطال عمل الجمعية التأسيسية للدستور ،وأوضح أن الصواب أن تشكل جماعة أخرى ال
تحتوي على أي عضو من مجلا الشعب ،مؤكدا أن هناك الماليين التي تنتار حدو

تدخل في

أسرع وقت .وقال عزيز خالل مؤتمر صحفي لعدد من المنامات القبطية "إننا نتمنى تمثيل المصريين

بكافة أط يافهم في إعداد الدستور ،وال نريد أن تستأثر جماعة بعينها أو حزب على اللجنة بحجة أنهم
األغلبية في البرلمان" ،وأشار عزيز أن جماعة اإلخوان المسلمين لم تشكل األغلبية في البرلمان،

ولكنها حصلت على األكثرية فقط لكونها لم تحصل على  %51من عدد المقاعد .ووجه عزيز كلمته

إلى اإلخوان قائال " :أرجوكم ال تستخفوا بعقولنا " (فواز.)2012/3/30 ،
وفى ذات السياق ،وجه المحامي القبطي ممدوح رمزي تحية إلى مؤسسة األزهر الشريف على

موقفها من االنسحاب من اللجنة الدتأسيسية للدستور ،مؤكدا على المواقف المشرفة من المؤسسة الدينية
اإلسالمية في ذلك الحين  .واستنكر رمزي خروج الكنيسة من التمثيل في اللجنة ،والتي كانت تشكل

 %6من المجموع اإلجمالي ،متسائال هل نسبة األقباط في مصر  %6فقط ؟ ومن هنا طالب بضرورة
إل اء الجمعية التأسيسية ألنها "غير مشروعة " ومصبوغة دينيا لصالح جماعة بعينها ،وتصر على

الصب ة الدينية للدستور الجديد وأسلمة الحريات العامة فيه (فواز.)2012/3/30 ،
وقررت الكنائا الثال

"األرثوذكسية والكاثوليكية واإلنجيلية" ،عدم العودة إلى الجمعية

التأسيسية للدستور نهائيا ،بعد انسحابها منها ،وأبدت تمسكها بموقفها ،خصوصا بعد صدور اإلعالن

الدستوري الجديد للرئيا محمد مرسى ،وقرر الشباب القبطي ،تشكيل وفد منهم للذهاب إلى البحيرة
لمقابلة البابا تواضروا الثاني ،بابا اإلسكندرية ،وبطريرك الك ارزة المرقسية ،خالل مشاركته في اجتماع

مجمع الكهنة في البحيرة ،ولتأكيد رفضهم عودة الكنيسة مرة أخرى للجنة التأسيسية ،فيما قررت حركات
قبطية تنايم مااهرة داخل الكاتدرائية المرقسية بالعباسية ،في نفا الوقت ،تحت عنوان "ال تراجع وال

استسالم ..التأسيسية كالم في كالم" ،لدعم موقف الكنيسة ،ورفض الض وط التي تمارا عليها للعودة

مرة أخرى (وكالة األخبار العربية.)2012.11.27 ،

وعملت الحركات القبطية على حشد الشباب للمشاركة في المااهرة ،بدعوتهم إليها من خالل

رسائل المحمول وعبر البريد اإللكتروني ،وجاء فيها "نداء إلى كل الشباب والحركات القبطية ،كنيستك
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في خطر ،عليك القيام بواجبك نحوها ،الدولة تمارا ض وطا كبيرة على الكنيسة القبطية كي تتراجع

عن قرارها باالنسحاب من التأسيسية ،وعلينا أن ندافع عن موقفها الوطني" (وكالة األخبار العربية،

.)2012.11.27

وهكذا اتفقت الكنائا والحركات القبطية على رفض المسودة النهائية للدستور الذي أخرجته
الجمعية التأسيسية ،وقدمته إلى محمد مرسى ،رئيا الجمهورية ،للدعوة لالستفتاء الشعبي عليه ،وتنوع

الرفض بين "المقاطعة" والدعوة للتصويت بد "ال" ،فيما أكدت الكنائا عدم سعيها لحشد األقباط
للتصويت بد "ال" ،في االستفتاء بعد انسحاب ممثلي الكنائا من "التأسيسية" ،أو دعوة األقباط لمقاطعة
االستفتاء .وقال الدكتور صفوت البياضي ،رئيا الطائفة اإلنجيلية" ،الكنيسة التي أعلنت رفضها

لمشروع الدستور وانسحبت من التأسيسية قبل خروجه ،لن تسعى إلى توجيه أبنائها إلى أسلوب

تعاملهم ،وأن الكنيسة تراهن على وعى وثقافة شعبها ،وأوضحت لهم أسباب انسحابها من الجمعية،

ولألقباط حرية االختيار" (النهاردة.)2012.12.2 ،

ورغم حالة عدم االستقرار ،لم تتراجع الكنيسة عن إبداء رأيها في القضايا الحساسة ،على غرار

ما جرى خالل الجمعية التأسيسية للدستور ،إذ إن الكنائا كانت ممثلة وقدمت اعتراضاتها في مذكرة

للرئاسة ،مؤكدة أن ما قام به البابا تواضروا الثاني يدخل في إطار العمل الوطني العام ،ويطرح فشل

الكنيسة في الض ط لألخذ بالحسبان اعتراضاتها على بعض مواد الدستور ،وتحديدا المادة 219
المتعلقة بتحديد مبادئ الشريعة ،والتساؤالت عن آليات التعامل التي قد يلجأ إليها البابا لمواجهة أي

أزمة جديدة ،بعدما ُعرف عن األنبا شنودة استخدامه أدوات ض ط كان أبرزها االمتناع عن الكتابة أو
االعتكاف في الدير أو الصيام (يوسف.)2013 ،
ورغم أن الكنيسة متفقة على رفض مشروع الدستور ،وأنها انسحبت من اللجنة التأسيسية ،فإنها
أعلنت الكنيسة فقط عن أسباب

لم تكن تمتلك حق توجيه أبنائها إلى اختياراتهم في االستفتاء ،حي
انسحابها ،وتمثلت في أن الدستور الصادر ِ
خال من الديمقراطية والمدنية والحداثة التي يتمناها
المصريون ،ولم يراع مطالب الكنائا ،وأن البابا تواضروا الثاني ،بطريرك الكنيسة األرثوذكسية ،أكد

تضامن الكنيسة مع الشعب المصري في رفض مشروع الدستور الذي أخرجته "التأسيسية" ،خالل لقائه

مع عمرو موسى ،رئيا حزب المؤتمر وعضو جبهة اإلنقاذ الوطني ،الرافضة لإلعالن الدستوري

الصادر عن الرئيا مرسي ،وربطت الحركات القبطية موقفها تجاه مشروع الدستور ،بموقف القوى

الثورية المعتصمة بميدان التحرير ،وأنها ستتبنى االتجاه الذي سيجرى اتخاذه لرفض هذا الدستور،
سواء بالمقاطعة أو التصويت بالرفض في االستفتاء الدستوري المقرر (مصرا.)2012.12.3 ،

لقد رفض األقباط االستمرار في تمثيلهم في اللجنة التأسيسية ،وهذا شيء طبيعي في ال

معارضتهم لمواد أساسية في الدستور ،ولكن لم يكن األقباط وحدهم المعترضين على عمل اللجنة ،بل
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جميع األحزاب الليبرالية الساعية إلى دستور مدني ليبرالي يضمن حقوقها ،والتي انسحبت من اللجنة

بسبب سيطرة الحزبية اإلسالمية عليها ،وعدم إتاحتها المجال ألي فئة أخرى ،لدرجة أن األزهر الشريف

أعلن انسحابه من اللجنة .ومن هنا لم يكن األقباط حالة شاذة في معارضة اللجنة التأسيسية ،فجميع

الفئات غير اإلسالمية ،واإلسالمية المعتدلة وغير المؤطره ،كانت معارضة لهذه اللجنة ودستورها.
رابعا :اتفاق األقباط على التصويت بـ "ال" في استفتاء  15ديسمبر :2012

لم يلتفت اإلسالميون إلى معارضة الفئات المصرية على عمل اللجنة التأسيسية ودستورها ،ولم

يراعوا انسحاب األقباط وغيرهم من اللجنة .وأقرت اللجنة الدستور في صي ته النهائية ،وتم عرضه
على الشعب للتصويت عليه ،فكانت مواقف الفئات غير اإلسالمية المؤطره ،متفقة على أنها لن تشارك

في االستفتاء ،ثم اقتنعوا بأن يشاركوا ويصوتوا بد (ال) ،عسى أن تتحقق إرادة الشعب ،ومن أجل احترام

الديمقراطية والمشاركة في تعزيزها ،لذلك دعت الكنيسة أتباعها للمشاركة في االستفتاء.

ومن هنا دعت الكنيسة اإلنجيلية ،األقباط إلى المشاركة في االستفتاء على الدستور الجديد

المقرر في منتصف الشهر ،وأكد الدكتور صفوت البياضي ،أن الكنيسة ليست رافضه لإلعالن
الدستوري الذي صدر عن رئاسة الجمهورية ،حي

أصبح األمر قائما باالستفتاء على الدستور ،لذا فإن

الكنيسة تدعو األقباط لإليجابية والمشاركة في االستفتاء ،والتصويت كال عن قناعته سواء بنعم أو ال،
دون تدخل أو توجيه من الكنيسة (رحومة.)2012.12.9 ،

وأكدت بعض المصادر أن البابا تواضروا الثاني أصدر تعليمات بضرورة التصويت ب" ال "

على الدستور المزمع االستفتاء عليه .وقالت المصادر أن الكنائا سوف توفر مواصالت لنقل كبار
السن والمعاقين إلى لجانهم االنتخابية ،فيما نشطت مجموعات لزيارة األسر المسيحية بمحافاات

المرحلة األولي إلبالغهم بضرورة التصويت بد" ال " في االستفتاء حتى ال يتم تمرير الدستور بدعوى
أنه دستور إخواني مفصل على مقاا فصيل واحد فقط (الحسيني.)2012 ،

وأصدرت الكنيسة القبطية األرثوذكسية ،على الجانب الرسمي ،بيانا حثت فيه جميع المصريين

على المشاركة في االستفتاء على الدستور ،مؤكدة حق كل مصري في أن يقول رأيه بحرية ومسئولية
دون حجر من أحد .وأكد البابا تواضروا الثاني في بيان رسمي ،أن الكنيسة تصلي من أجل سالمة

مصر ،وأن يمنح اذ الحكمة لكل مسئول فيها ،وأن يعم األمان في كل ربوعها .وقد أتى ذلك بعد

اجتماع مجمع الكنيسة القبطية مع الكاثوليكية؛ لبح

موقف مشترك للكنائا القبطية في موضوع

االستفتاء ،وانهاء حالة الجدل حول مقاطعة األقباط أو المشاركة في االستفتاء (دانيال.)2012 ،
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لقد قامت الكنيسة المصرية بخطة للحشد بد "ال" إلسقاط الدستور ،وذلك بعد عدولها عن

موقفها المقاطع لالستفتاء فور إعالن جبهة اإلنقاذ الوطني المشاركة باالستفتاء والتصويت بد"ال" ،وأن
من ضمن الخطة حمالت بالمناطق المكتاة باألقباط ومنها شب ار لح

المواطنين على رفض الدستور.

وأكد ممدوح رمزي الناشط أنه سيشارك في االستفتاء ولن يقاطع ،وعلى جميع الشعب المصري

المشاركة في االستفتاء على الدستور ،وأضاف أننا في مجتمع ديمقراطي وعلينا المشاركة ،وفي نفا
السياق أكد نجيب جبرائيل الناشط السياسي القبطي أنه سيشارك في االستفتاء وعلى الجميع المشاركة

وأكد جبرائيل على ضرورة حشد كل الليبراليين والمدنيين لقول "ال" للدستور (تاج.)2012.12.13 ،

كان هناك اتفاق بين الكنيسة وجبهة اإلنقاذ لحشد األقباط للتصويت بد "ال" في االستفتاء على

مشروع الدستور المقرر ،كما استندت المعارضة ضد الرئيا مرسى على البعد الطائفي ممثال في
األقباط األرثوذكا اعتمادا على خبرة تصويتهم الواسع ألحمد شفيق الذي كاد أن يؤتى به رئيسا

للجمهورية .وفى ال عدم قدرتهم على حشد الشعب لجأوا لتلك الفكرة التي أثبتت نجاحها جزئيا في
االنتخابات الرئاسية مستفيدين هذه المرة من الموقف الصريح للكنيسة األرثوذكسية في ال قيادة

بطريركها الجديد والتي أسفرت عن تأييدها البالغ إلسقاط الرئيا مرسى وشجعت عدة تنايمات قبطية

كتنايم "أقباط من أجل مصر" على الدعوة لتشكيل مجلا رئاسي مدنى يقود مصر بدال من الرئيا

المنتخب.

لقد لجأت الكنائا إلى تكتيك آخر هو الحشد التصويتي لألقباط وذلك باتفاق مسبق مع جبهة

اإلنقاذ الطائفي التي أعلنت مقاطعة االستفتاء والدعوة للتااهرات ،فيما دعت الكنائا األرثوذكسية
رعاياها إلى التصويت ،والدعوة ضمنا تقول لهم صوتوا بد"ال" بتأكيدها رفض الكنيسة األرثوذكسية

للمشروع الدستوري الجديد ،ولفتت االنتباه إلى أن جبهة اإلنقاذ الطائفي باالتفاق مع الكنيسة

األرثوذكسية تعول على هدفين من وراء ذلك ،هما مقاطعة واسعة من المسلمين غير المؤطرين

لالستفتاء ،في مقابل حشد واسع لألقباط؛ لتكون النتيجة النهائية "ال" (مصرا.)2012.12.13 ،
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المبحث الثالث :موقف األقباط من اال سنتخابات الرئاسية والبرلماسنية
انتبه األقباط بعد حراك يناير إلى ضعف مشاركتهم السياسية ،فقرروا االنخراط في العمل

السياسي ،في ال وجود مناخ ديمقراطي يضمن للجميع حق المنافسة الجرة والشريفة ،ومن هنا ،شارك
األقباط في االنتخابات البرلمانية والرئاسية .وكان لهم مواقفهم المعارضة لإلسالميين الذين كانوا
يشكلون أغلبية في ذلك الوقت (ماريان.)2015 ،

أوال :مشاركة األقباط في االسنتخابات البرلماسنية :2011

حي

ال األقباط طوال السنين التي سبقت الثورة يأخذون حصتهم في البرلمان عن طريق التعيين

كان الرئيا يعين نوابا لهم في مجلا الشعب .وهذا يدل على ضعف مشاركتهم السياسية بشكل

كبير ،ولكن بعد الثورة تشكلت مجموعة من التيارات واالئتالفات واألحزاب المسيحية ،من أجل

المشاركة السياسية .لقد تشكلت ،مجموعات قبطية للتوعية بأهمية المشاركة في المرحلة االنتقالية ،منها
أقباط من أجل االنتخابات ،وأقباط من أجل مصر ،فضال عن إسهامهم في تأسيا عدد من األحزاب

الجديدة على اختالف توجهاتها (عبد المنعم .)2014 ،ولكن عندما تمت االنتخابات اكتسح اإلسالميون
نسبة كبيرة من المقاعد البرلمانية ،ومن ثم ال عدد األقباط في البرلمان ال يمثل نسبتهم الحقيقية.

لقد كانت االنتخابات البرلمانية المصرية األولى في عهد ما بعد مبارك ،خطوة هامة في

صراع مصر من أجل الديمقراطية .ومع ذلك ،فإن السياق األوسع الذي جرت فيه هذه االنتخابات كان
مصد ار للقلق .فالمجلا األعلى للقوات المسلحة ،وهو السلطة المؤقتة التي تشرف على المرحلة

االنتقالية ،لم يقم بتنفيذ أي إصالحات مؤسساتية أو قطاعية ،مما نتج عنه تدهور في العالقة بين

المجلا العسكري وبين الكثير من شرائح المجتمع المصري .وعلى وجه الخصو

 ،فإن القيود

التنايمية على منامات المجتمع المدني ،والتطبيق المستمر لقانون الطوارئ ،واحالة المدنيين إلى
المحاكم العسكرية ،وقمع النشطاء السياسيين ،وخنق المعارضة السياسية في وسائل اإلعالم المملوكة
للدولة ،قد أدى إلى مواجهات بين العسكريين والمدنيين ،كانت في بعض األحيان عنيفة .وبالرغم من

هذا القلق ،وأوجه القصور التي شابت العملية االنتخابية ،جذبت انتخابات مجلا الشعب اهتماما محليا

ودوليا كبي ار ،كما حايت بمشاركة واسعة من الناخبين ،والمتنافسين السياسيين ،ووسائل اإلعالم
والمجتمع المدني على السواء (تقرير مركز كارتر.)2 ،2012 ،
وقد عكست نتيجة االستفتاء على الدستور األوضاع الطائفية في مصر بين المسلمين

والمسيحيين ،وانعكا ذلك على االنتخابات البرلمانية ،حي
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إن الناخبين اإلسالميين كانوا يدعون

للتصويت لصالح اإلخوان أو السلفيين .وفي المقابل ال الناخبون األقباط يقومون بالتصويت لصالح

الكتلة المصرية .وكان دور الكنيسة محل جدل واسع ،فقد قيل إن الكنيسة تح

األقباط على التصويت

ألسماء معينة على المقاعد الفردية باإلضافة إلى قائمة الكتلة المصرية ألنها تخشى من وصول

اإلسالميين إلى الحكم وانفرادهم بصنع القرار .وأكدت على ذلك د .مي مجيب فقالت  " :في

االنتخابات البرلمانية  ،2011األنبا موسى نفسه قال إن الكنيسة سوف تدعم الكتلة المصرية ،ومن هنا
كان موقف الكنيسة واضحا (ماريان.)2015 ،
لقد أصبحت تهتم كثي ار بالدخول والتنسيق مع األحزاب السياسية ،وأصبح لها موقف سياسي
واضح ،ومن المعروف أن موقف الكنيسة مؤثر جدا في األقباط ،رغم أنه لم يعهد على الكنيسة أن
تدخلت في السياسة ،ولكن مخرجات الحراك والمرحلة االنتقالية ومطالب الديمقراطية فرضت على

الكنيسة أن يكون لها مواقف سياسية خاصة بها.

شهدت انتخابات برلمان ما بعد الحراك إقباال جماهيريا شعبيا غير مسبوق من قبل كافة

الشرائح والفئات المجتمعية ،سواء المسيسة أو غير المسيسة .وحشد التيار اإلسالمي بمختلف تفريعاته
وتنويعاته وقدراته على التعبئة والتنايم عددا ضخما من المرشحين في مواجهة التيارات الليبرالية

والعلمانية والمستقلين ،فما كان لهذا االستقطاب السياسي ذي التأطير الديني إال أن وجه استقطابا

سياسيا ودينيا مماثال ،ارتأت فيه الكنيسة فرصة كي تستعيد سلطتها وسطوتها السياسية على تابعيها
في تزامن مع شعور مجتمع الكنيسة بأنها باتت المالذ ،ألن الوطن بات محاال معايشته في ال

االستقطاب الديني والمناخ الطائفي المشحون ،وفقا لألحدا

المتواترة ،وتخاذل الناام ،وتفريغ الحراك

من مضمونه .ومن هنا حاولت الكنيسة دعم عدد من المرشحين المستقلين فرديا من األقباط
والمسلمين ،مع دعم قائمة الكتلة المصرية ،باعتبارها ائتالفا لعدد من األحزاب الليبرالية لمواجهة

االستقطاب اإلسالمي المقابل (عبد المنعم.)2014 ،

ولما كانت الكنيسة القبطية قد أعلنت عدم استعدادها لدعم المرشحين األقباط انطالقا من
برنامج مسيحي؛ وحارت الحمالت في الكنائا والمباني التابعة لها ،ومنعت رجال الدين األقباط من
التكلم عن الشؤون السياسية؛ فإنه لم يترشح األقباط انطالقا من برنامج ديني .وقد وصف شهير إسحق
وهو شاب قبطي وناشط سياسي بارز وعضو مؤسا في حركة كفاية ،ترشحه لعضوية مجلا
ليبرلي للجميع" ،وقال أنه ال يريد أن يتحول دينه إلى مسألة خالفية ".واعتبر أنه
الشعب :بأنه "مرشح ا
على الكنيسة أال تتردد في طرح خيار الهوية المدنية ،كي يحصل األقباط على الحريات األساسية التي
يتطلعون إليها .وقال إن البابا شنودة كان جزءا من الناام السابق ،وهذا يعني أنه تعامل مع مبارك
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وحكومته كسياسي ،فقبل بعض المكاسب للمسيحيين فيما ُحجمت مكاسب أخرى حفااا على السالم،

لكن األقباط يريدون اآلن المزيد (أبو نحل؛ الوادية.)14 ،2015 ،

وحول دور الكنيسة في دعم أحزاب الكتلة المصرية معنويا وماديا ،قال بعض المحللين "إن

هذا حقها ألنها تخشى من وصول اإلسالميين إلى الحكم وانفرادهم بصنع القرار .واذا كان األقباط
أنفقوا الماليين لدعم مرشحيهم في االنتخابات البرلمانية فقد فعل اإلخوان والسلفيون نفا الشيء وأنفقوا

الماليين ،واذا كان البعض يردد أن الكنيسة طالبت بدعم األقباط لحماية الصليب ،فقد رفع اإلخوان
والسلفيون شعار "اإلسالم هو الحل" ،ومن هنا ال يجوز أن تكون المسألة حالال للمسلمين وحراما على

األقباط ؟ ..ومن هنا أيضا ،قيل إنه :ليست المسألة مسألة من يفوز في االنتخابات البرلمانية؟ ..المهم
كيف يفوز؟ ..وهل فاز بإرادة شعبية أم ال؟ (الم ربي.)2011.12.1 ،

احتلت جبهة الكتلة المصرية وعلى رأسها أحزاب التجمع والمصريون األحرار والمصري

الديمقراطي االجتماعي المركز الثال

في المرحلة األولى النتخابات برلمان  2011بعد حزبي "الحرية

والعدالة" التابع لجماعة اإلخوان المسلمين و"النور" السلفي" .ويعزو خبراء وسياسيون هذه المفاجأة إلى
تصويت األقباط المكثف للكتلة وعلى رأسهم حزب "األحرار المصريون" الذي رشح رجل األعمال

المسيحي الشهير نجيب ساويرا ،رغم أن أكثر المرشحين على قائمته مسلمون .وكان قد أُثير جدل
واسع حول قوائم قيل إنها صدرت عن الكنيسة وتح

األقباط على التصويت ألسماء معينة على

المقاعد الفردية باإلضافة إلى قائمة الكتلة المصرية (الم ربي.)2011.12.1 ،

ورغم أن انتخابات مجلا الشعب بعد الحراك شهدت إقباال كبي ار من األقباط ،فإنهم لم يتمكنوا

من الفوز إال بستة مقاعد منتخبة ،وهو أكبر عدد يحصلون عليه منذ سنوات عديدة ،ومن ثم فإن

النسبة التزال قليلة مقارنة بعددهم في المجتمع .ويمكن تفسير ذلك بأسباب كثيرة تتعلق باألقباط أنفسهم
من جانب ،وبكل من الناام وقوى المجتمع من جانب أخر ،فهناك عوامل دفعت األقباط إلى
االنسحاب من الحياة السياسية والمشاركة المحدودة فيها ،وفقا لبعض المحللين ،ويرى البعض أن

النارة السلبية من قبل المجتمع إزاء األقباط ،وبعض الدعايات الدينية التي استخدمت ضدهم في

الدعاية االنتخابية ،باإلضافة إلى المشكالت المتراكمة ،التي تمثلت في عدم تمثيلهم في المناصب

القيادية ،والو ازرات السيادية ،والتي ساهمت في ضعف انجذابهم للمشاركة كناخبين ومرشحين ،وهو ما

أدى في النهاية إلى قلة تمثيلهم البرلماني (شحاتة.)2012 ،
وعلى الرغم من أن شهية األقباط للمشاركة زادت بصورة أكبر في الحياة السياسية بعد الحراك،
فإنهم لم يحصلوا إال على أحد عشر مقعدا في برلمان ما بعد حراك يناير عام ( ،2011ستة منهم

باالنتخاب ،وخمسة بالتعيين) ،من بين  508مقعدا ،أي أن النسبة تصل إلى نحو  %2من إجمالي
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عدد النواب .وقد لوحا أن وجود األقباط في البرلمان يختلف عن البرلمانات السابقة في أن األعضاء
المنتخبين هذه المرة شخصيات عامة ،وال تعمل لصالح جهة معينة ،وال تحسب على الناام ،ولديهم

الشجاعة على التحد
.)2012.3.19

عن أية قضية تما األقباط وغيرهم ،مادامت تما أمن وسالمة المجتمع (جاد،

ثاسنيا :موقف األقباط من االسنتخابات الرئاسية :2012
سارع األقباط للمشاركة في االنتخابات الرئاسية بشكل كبير ،حي

كانوا يدعمون المرشح أحمد

شفيق من أجل إقصاء المرشح اآلخر وهو محمد مرسي اإلخواني ،حي

إن األقباط لديهم حالة من

التوجا والخوف من اإلسالميين ،ومن ثم كان من الطبيعي أن يصوتوا ضد التيارات اإلسالمية،
ومهما كان المرشح المقابل لمرسي فإن األقباط سوف يصوتون له هربا من تكريا حكم التيارات

اإلسالمية في مصر.
كان إقبال المصريين كبي ار على المشاركة في االنتخابات الرئاسية لعام  2012بسبب طول
الفترة االنتقالية ورغبة الشعب في عودة االستقرار ،خاصة بعد المواجهات التي حدثت بين المجلا
األعلى للقوات المسلحة والمتااهرين في ماسبيرو ومحمد محمود ومجلا الوزراء ،ولذلك كان الشعب

يريد انتخابات رئاسية في أقرب وقت؛ إلنهاء تلك المرحلة ،ولكن جاءت نتيجة الجولة األولى من
االنتخابات صادمة للكنيسة؛ بسبب تشتت األصوات بين أحمد شفيق (آخر رئيا وزراء في عهد

مبارك ) ومحمد مرسى (التابع لجماعه اإلخوان ) ،وكان وضع الكنيسة حرجا في تلك االنتخابات ففي
حين قيام القائم مقام األنبا باخوميوا بالتأكيد على أنه ال توجد توجيهات من الكنيسة للتصويت لمرشح

بعينه ،نجد أن هناك بعض كهنة الكنيسة قاموا بتشجيع األقباط على التصويت لشفيق ،ولكن في صورة

مقترح وتوصية وليا أم ار دينيا (ماريان.)2015 ،

وأكد القا فيلوباتير جميل أن األقباط وضعوا شروطا لدعمهم للرئيا ،أهمها أال ينتمي إلى

أي تيار إسالمي أو يكون محسوبا عليه ،وأال يكون محسوبا علي الحزب الوطني المنحل "الفلول".

وقال" :حتى اآلن لم يحدد األقباط موقفهم النهائي لدعم مرشح بعينه ،وهم لن يعلنوا موقفهم من

مرشحي الرئاسة حتى موعد إغالق باب الترشيح .وكرر بأن رؤية الكنائا الثال

هي أال يكون

الرئيا القادم محسوبا أو منتمي لتيار إسالمي وأال يكون محسوبا على الناام السابق وأن األمر
سيتحدد مع إغالق باب الترشح  .ومن هنا يمكن القول إن" فيلوباتير يري أن الرئيا الذي سيحاى
بدعم األقباط هو الرئيا األكثر دراية بمشاكلهم وله فكر وطني ويدعم الدولة المدنية وليا الدول

الدينية (فيلوباتير.)2012 ،
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ومهما يكن فقد وصل عدد األقباط الذين صوتوا في الجولة األولي لالنتخابات الرئاسية إلى

ثالثة ماليين قبطي وفقا لبعض التقديرات غير الرسمية .وتوزعت أصواتهم بين أحمد شفيق ()٪40
وحمدين صباحي ( ٪30وباقي المرشحين والسيما عمرو موسي ،على حصلت على النسبة الباقية من

أصوات األقباط  .وتعد تلك المشاركة نقلة نوعية في تاريخ األقباط في العصر الحدي

ألنهم أدركوا

أهمية صوتهم والسيما أنهم شاركوا في حراك الخاما والعشرين من يناير ،رغم أنه كانت هناك ضبابية
في المشهد السياسي ولم يعرف الكثير من األقباط لمن يصوتون لكثرة المرشحين وكانوا في حاجة إلى

مرشد .ومن ثم مثلت الكنيسة الملجأ للبعض مثلما كان عليه الحال أيام البابا شنودة الثال

الراحل،

ولكن بعض أعضاء البرلمان المسيحيين قاموا بذلك الدور بالنسبة لقطاع من الشباب القبطي خالل
بعض اللقاءات التي عقدت لرفع الوعي السياسي بين األقباط (شحاتة.)2013 ،

وبرزت الكتلة التصويتية لألقباط في الجولة الثانية لالنتخابات الرئاسية بمصر كمعادلة هامة،
ربما ت ير بنتيجة االنتخابات إذا ما صوت األقباط جميعهم ككتلة واحدة ،حي

وصل نسبة من لهم

حق التصويت إلى نحو  5ماليين ناخب ،متوقع أن يشارك منهم نحو  3ماليين قبطي .ورغم عدم
وجود توجيه من الكنيسة لصالح مرشح بعينه سواء في الجولة األولى أو الثانية واعالنها الوقوف
بمسافة واحدة من جميع المرشحين ،إال أنها طالبت جميع األقباط ومنهم أيضا أقباط المهجر بالخارج
بالمشاركة في االنتخابات ،وقال حقوقيون ونشطاء أن أصوات الكتلة المسيحية بمصر ستذهب إلى

المرشح الرئاسي الفريق أحمد شفيق ،خوفا من أن تزداد أوضاعهم سوء بوصول المرشح اإلسالمي عن

جماعة اإلخوان المسلمين ،محمد مرسي ،إلى الحكم واقامة دولة دينية ،وذلك بعد رسائل اعتبروها غير
مطمئنة من بعض المحسوبين على التيارات اإلسالمية ،حي

اعتبرهم البعض من أهل الذمة وطالبهم

بدفع الجزية ،وبإقصائهم من المناصب العليا في البالد (.)CNN, 15.6.2012

وقد واجه بعض األقباط معضلة التصويت في مرحلة اإلعادة بين الفريق أحمد شفيق آخر
رئيا وزراء في عهد الرئيا السابق مبارك ،والدكتور محمد مرسي مرشح حزب الحرية والعدالة

المنبثق عن جماعة اإلخوان المسلمين ،وكان بعض هذا الجمع الحائر قد صوت لمصلحة حمدين
صباحي وعمرو موسى وغيرهم في الجولة األولى .وكان األقباط يرون أن آمالهم قد خابت في وصول

شفيق الذي يراه البعض أنه جزء من الناام السابق ،ومع ذلك فإنهم سيصوتون له في المرحلة الثانية

وذلك ألنه األقدر على تحقيق االستقرار والخروج بالبالد من المرحلة االنتقالية إلى بر األمان ( BBC,
.)14.6.2012

لقد كان وضع الكنيسة حرجا في تلك االنتخابات ،ففي حين قيام القائم مقام األنبا باخوميوا

بالتأكيد على أنه ال توجد توجيهات من الكنيسة للتصويت لمرشح بعينه ،نجد أن هناك بعض كهنة

الكنيسة قاموا بتشجيع األقباط نحو التصويت لشفيق .وأكد على ذلك مينا نبيل قائال  " :نعم كان يوجد
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دعم من الكنيسة لشفيق وربما كان ذلك سبب من أسباب خسارته ،ألنه كان يوجد حشد مقابل في

الطرف اآلخر لصالح مرسى " . . ،بينما بعض األقباط قاطعوا التصويت أو قاموا بإبطال أصواتهم
ألنهم غير مقتنعين بأي من المرشحين ،أن شفيق يمثل الناام السابق ومرسي يمثل الدولة الدينية،
وبعضهم تم منعهم من المشاركة في االنتخابات ببعض الدوائر (ماريان.)2015 ،

لم يصوت قطاع كبير من األقباط ألحمد شفيق وال لمحمد مرسي في تلك الجولة .أما الذين
صوتوا لحمدين صباحي فقد ارتأوا فيه مرشح الحراك المصري ومعب ار عن تطلعات فقراء المصريين.

صوت بعضهم لعبد المنعم أبو الفتوح والسيما أقباط الخارج ،ألنه يعد من وجهة نارهم ممثال للتيار
و َّ

اإلسالمي المعتدل ،ويمكن أن يصلح أوضاع األقباط ومعالجة المشاكل التي يعانون منها .وفي هذا

اإلطار قال أبو العز الحريري المرشح الخاسر في انتخابات رئاسة الجمهورية أن تصويت األقباط

للفريق أحمد شفيق ليا نوعا من االستقطاب الطائفي؛ ،ألنه ال يصوت لمسيحي مثله ،بل هو محاولة
لإلبقاء على مالمح وقشور الدولة المدنية (شحاتة.)2013 ،

وقال المحامي القبطي نجيب جبرائيل" ،إن األقباط سيدعمون المرشح الرئاسي الفريق أحمد
شفيق ،ألنه حامل لواء الدولة المدنية ،وهو الشخ

المناسب لتكريا مبدأ المواطنة ،مضيفا أن

األقباط لن ينتخبوا من يطالبونهم بدفع الجزية أو من يعملون على تهميشهم واقصائهم من المناصب

العليا في البالد أو من آثروا الصمت على حرق الكنائا وقتل األقباط ،وأن األقباط يتجهون إلى مرشح
يدعم الدولة المدنية والمواطنة وال يميز على أساا ديني" ،الفتا إلى عدم وجود توجيه من الكنيسة في
هذا اإلطار ،حي

يقف األنبا بوخوميوا القائم بأعمال الكنيسة على مسافة واحدة من المرشحين

جميعا ،وقال" إن م ازالت مرشح اإلخوان محمد مرسي ال تنطلي على أحد ،فاإلخوان المسلمين
منهجهم يسوده االنتماء الديني على الوطني ،ومنهجهم يقوم على أن رجل مسلم ماليزي أفضل من

قبطي" مصري (جبرائيل.)2012 ،

وأكد العديد من األقباط على رفضهم القاطع للتصويت لمرسي في جولة اإلعادة ،فعلي سبيل

المثال ،قال أحد القيادات الدينية" ،أنني مع الدولة المدنية ووصول مرسي سيفضي إلى قيام دولة
دينية" .وأكد أحد الشباب القبطي على هذه النقطة ،وعبرت إحدى الشابات عن مخاوفها من وصول

مرسي للحكم ألن "المجتمع سيتحول إلى فريقين وستكون هناك تفرقة في المعاملة" كما قال أحد الكهنة

"ال نريد دولة دينية ووصول مرسي إلى منصب الرئاسة يحقق قيام مثل هذه الدولة التي لن تكون في
صالح األقباط" .وقد رأى البعض أن مرسي لم ينجح في التعامل مع مخاوف األقباط من خالل
تصريحاته ومؤتمراته الصحفية .فكل ما قاله كالم عام ،حي

ونساء وشبابا (شحاتة.)2013 ،
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أكد أن مؤسسة الرئاسة ستضم أقباطا

جاء فوز مرشح اإلخوان المسلمين بمقعد الرئاسة ليعزز مخاوف األقباط وانعزالهم ،وبالطبع

كلما زادت مخاوف األقباط كلما تعززت سيطرة الكنيسة ،خاصة مع فشل الرئيا محمد مرسي في
تبديد مخاوف األقباط الذين تم توصيفهم جملة كمعارضين لحكمه ،األمر الذي ساهم في عودتهم تحت

جدران الكنيسة ،وجاء تولي البابا تواضروا الثاني منصبه رسميا كبطريرك لألقباط األرثوذكا في
مصر قبل ثالثة أيام فقط من انفجار أزمة اإلعالن الدستوري المكمل ،وما تاله من تداعيات سياسية،
فكانت هذه أول أزمة سياسية تواجهه السيما أنها فرضت نفسها على الكنيسة واألقباط الذين اصطفت

غالبيتهم في خندق الرافضين لإلعالن وشاركوا في المااهرات المناهضة له (موقع كلمتي،
.)2016/3/08

وحول رد األقباط على فوز مرسي قالت مارجريت عازر ،عضو مجلا الشعب السابق
وعضو حزب الوفد" ،نقول للفائز ألف مبروك ،أنت أصبحت رئيسا لجمهورية مصر ،ورئيسا لكل

المصريين ،وليا رئيسا لحزب الحرية والعدالة ،وعليك أن تتعامل مع كل المصريين بعدالة ،سواء من
يتفق معك أو من يعترض عليك ،من أعطى صوته لك ،أو من أعطى صوته للمرشح المنافا".

وأشارت أيضا إلى أن المسيحيين سوف يقبلون أي رئيا يأتي لهم من الصندوق ،وأن األمر الذي
يهمهم هو تعامل الرئيا الجديد معهم على حدود المواطنة (عازر.)2012 ،

خالصة
كان األقباط في الفترة االنتقالية لمصر بعد الحراك متحفزين للمشاركة السياسية ،ومشاركة
إخوانهم المصريين دولتهم الجديدة الديمقراطية ،ولكنهم صدموا بمجابهة حالة من العنف الطائفي

ضدهم منذ فترة الحكم العسكري ،ثم تصاعدت بعد ذلك .وواجهوا حالة من االستقطاب بينهم وبين

التيارات اإلسالمية حول استفتاء مارا  ،2011حي

أصبح االستقطاب الطائفي علنيا وواضحا بين

الطرفين ،وفي هذه الفترة ناضل األقباط من أجل ضمان حقوقهم في الدستور ،ولكن سيطرة اإلسالميين

حالت دون تحقيق مطالبهم ،فقد حاولوا التصويت ضد استفتاء  2011واستفتاء  2012حول الدستور،
لكن كانت التيارات اإلسالمية أقوى بكثير .لقد شارك األقباط في االنتخابات البرلمانية وأسسوا أحزابا
خاصة بهم وتم تمثيلهم في البرلمان الجديد ،كما شاركوا في االنتخابات الرئاسية حي

دعموا المرشح

أحمد شفيق ضد محمد مرسي ،ولكن مشاركتهم لم ت ير من النتائج المتوقعة في ال االستقطاب
الحزبي والطائفي عالي النبرة ،وصاحب القول الفصل في ال أغلبية غير قبطية وغير مسيحية.
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الفصل الخامس
دور األقباط السياسي في ظل حكم الرئيس محمد مرسي
المبحث األول :مواقف األقباط السياسية في ظل حكم الرئيس مرسي:
المبحث الثاسني :سياسة األقباط تجاه الحركات السالمية في مصر:
المبحث الثالث :موقف األقباط من األحزاب السياسية غير السالمية:
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مقدمة
تعتبر فترة حكم اإلخوان المسلمين من أكثر الفترات حساسية في تاريخ األقباط ،حي

خضعوا

ألول مرة في التاريخ المعاصر لحكم ذي مرجعية إسالمية تنفي صفتهم كمواطنين في أيديولوجياتهم
ومرجعياتهم الفكرية ،وفي هذه الفترة الحساسة هناك عدة قضايا مهمة يجب دراستها .وأول هذه القضايا

هو موقف األقباط من التيارات اإلسالمية الصاعدة التي اكتسحت االنتخابات البرلمانية والرئاسية ،وأهم
هذه التيارات اإلخوان المسلمين والسلفيين ،حي

إن هذه التيارات ومبادئها تنكر كثي ار من حقوقهم،

وثاني هذه القضايا هو لجوء األقباط إلى التحالف أو االنضمام إلى التيارات الليبرالية واليسارية ،وثال

هذه القضايا واألكثر أهمية هي موقف األقباط من انتخاب محمد مرسي ،والمخاوف التي أاهروها في

ال حكمه ،حي

إن العنف الطائفي ازداد في فترة حكمه ،والهجرة القبطية تزايدت ،واألهم هو تولي

البابا تواضروا الثاني والذي كانت عالقته بمحمد مرسي متوترة .وهذا ما سيتم تناوله في هذا الفصل.

المبحث األول :مواقف األقباط السياسية في ظل حكم الرئيس مرسي
شكل انتخاب المرشح اإلخواني محمد مرسي نكسة لألقباط الذين لم يريدوا أن يكون الرئيا

إسالميا خوفا على مستقبلهم في دولة يحكمها اإلسالميين ،والذين كانت تصريحاتهم ودعواتهم التي
تؤمن بخالفة إسالم ية أكثر ما تخيف األقباط على مستقبلهم .ومن هنا كان لألقباط موقف سلبي من

فوز محمد مرسي ،ومخاوفهم من تزايد إعداد الهجرة بين األقباط إلى الخارج .وفي فترة الرئيا مرسي

تم انتخاب البابا الجديد األنبا تواضروا الثاني ،والذي لم يحضر مرسي مراسم توليه البابوية ،وكانت

العالقات بين هذا البابا والحكم اإلسالمي سيئة ،حي

الحكومة والرئاسة.

تميز هذا البابا بصراحة موقفه السياسي تجاه

أوال :موقف األقباط من اسنتخاب الرئيس محمد مرسي:
سعى محمد مرسي خالل حملة االنتخابات الرئاسية لطمأنه األقباط في حال فوزه ،ووعد بأنه

سيعمل على أن يكون رئيسا لكل المصريين على قدم المساواة ،كما تعهد لعدد من القوى السياسية
البرلمانية ،فيما ُعرف باتفاق فيرمونت ،كان من بينها تعيين نائب قبطي .وقد انقسم األقباط حيال فوز
مرسي بين من رأى في وصول رئيا إسالمي للسلطة نهاية للدولة المدنية وبداية لتكريا الدولة
الدينية ،وبين من رآه انتصا ار لحراك يناير وأهدافها ،لكن الجميع اتفق على ضرورة أن يكون الحكم

على الرئيا الجديد استنادا على األفعال وليا المخاوف (عوض.)10 ،2014 ،
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جاء انتخاب محمد مرسي رئيسا للجمهورية في االنتخابات الرئاسية  2012كأول رئيا مدني

ُمنتخب ينتمي إلى جماعة اإلخوان المسلمين ،بعد مرحلة الصعود الكبير لإلسالميين في االنتخابات
البرلمانية  .وبالرغم من كل التطمينات التي حملها خطاب مرسي تجاه األقباط فإنه لم ينجح في تبديد
موروثات الشك والتوجا الطائفي ،التي خلّفتها العقود الماضية من جهة ،والتي ساهم في إذكائها
هالمية مفهوم المواطنة لدى غالبية اإلسالميين ،عبر الخلط بين "الشرعي" و"التاريخي" ،وعدم التفرقة

بين األوضاع في دولة "الخالفة" ،وبين مكونات الدولة "الوطنية" الحديثة (محمد.)2015/2/5 ،

لكن الخطاب التطميني للرئيا مرسي ولجماعة اإلخوان المسلمين عن دولة المواطنة لم يبدد
مخاوف األقباط؛ و يعود هذا إلى أنه لم ترافقه إجراءات ملموسة على األرض ،بل إن مرسي لم يو ِ
ف
بتعهده الخا

بتعيين نائب قبطي واكتفى بتعيين شخصية قبطية هو سمير مرق

مساعدا للرئيا

لشؤون التحول الديمقراطي .ورغم إقرار كثير من المسيحيين بأن أوضاعهم في عهد مبارك كانت سيئة
خصوصا في السنوات األخيرة التي شهدت تزايد االعتداءات على كنائا المسيحيين وممتلكاتهم؛ فإن

بعض األقباط قد أرى أن الوضع في ال حكم اإلخوان المسلمين لم يكن أفضل حاال بل ازداد سوءا،

واعتبر البعض هذا التحول بمثابة انتقال "من الدولة الرخوة إلى الدولة الفاشلة ،فضال عن أن الرئيا

مرسي ال يملك مقومات الدولة ،فهو ذراع الجماعة في مؤسسة الرئاسة" ويستند أصحاب هذ الرأي إلى
استمرار الممارسات القديمة كالتمييز ضد المسيحيين وتقييد ممارسة حقوقهم ،كما بقيت نفا المشاكل

القديمة كالتهميش في الواائف ودور العبادة ،بل زاد عليها "اتهام المسيحيين بأنهم ضد حراك يناير

وأنهم في غالبيتهم فلول ،والحقيقة أن هذه هي إحدى التهم الجاهزة التي استخدمها ناام مرسي لتشويه
أي طرف يعارضه تماما ،وكما كان الناام السابق ،ناام مبارك ،يفعل تماما" (عوض.)10 ،2014 ،

وهكذا كان كسب األقباط في صف الرئيا محمد مرسي من أهم وأصعب التحديات التي كانت تواجهه

 ،كونهم أكبر تكتل مسيحي في الشرق األوسط ،خاصة مع تزايد المخاوف من الدولة الدينية منذ
اإلطاحة بناام مبارك (مجيب.)2013 ،
ورأى األقباط أنهم تعرضوا للتهميش واإلهمال في فترة محمد مرسي ،حي

كانوا يرون أن

الحكومة الجديدة برئاسة هشام قنديل "جاءت مخيبة آلمال األقباط ومؤكدة نهج اإلقصاء والتهميش
والهيمنة إذ تم تعيين وزيرة دولة قبطية تتحمل مسؤولية البح

العلمي ،من أصل  33وزي ار تم اختيارهم

بخالف رئيا الحكومة" ،مع أن األقباط يشكلون ( من وجهة نارهم ،نحو  17بالمائة من عدد سكان
مصر ،بما يعني أنه من حقهم ست حقائب و ازرية في الحكومة وليا حقيبة واحدة فقط بنسبة نصف
بالمائة ،وأن هذا التهميش بدا واضحا حينما أعلنت حركة التنقالت في جهاز الشرطة حي

تبين أنه

بين  27مدير أمن ال يوجد قبطي واحد ،أضف إلى ذلك غياب األقباط عن تولي قيادة أي من
الصحف القومية أو الجامعات المصرية (نور .)2012/08/20 ،ويضاف إلى ذلك ،اتساع مساحة
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حدته ،والحضور الكثيف للخطاب الهوياتي في الفضاء السياسي ،ونزعة
االستقطاب السياسي ،وزيادة ّ
البعض الزائدة لتأكيد الذات الحضارية خاصة في عملية وضع دستور  .2012وقد دفعت محصلة هذه
العوامل األقباط إلى العودة إلى أحضان الكنيسة مجددا .وهي التي وجدت الفرصة سانحة أمامها من

أجل استعادة األرضية التي فقدتها بعد  25يناير ،وتزامنت تلك التطورات ،مع تولي األنبا تواضروا
الثاني منصب بطريركية الك ارزة المرقسية في نوفمبر  2012واتباعه لسياسة كادت أن تتطابق مع

سياسة سلفه شنودة (محمد.)2015/2/5 ،

وبلغ الصدام بين الكنيسة وناام الرئيا مرسي ذروته بقرار ممثلي الكنائا المصرية
االنسحاب من الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور اعتراضا على المادة  219من دستور عام 2012
والخاصة بتفسير مادة الشريعة اإلسالمية ،ومن ثم جرى تمرير مشروع الدستور في غياب ممثلي
الكنيسة وكان ذلك إشارة قوية إلى عمق األزمة بين ناام مرسي والكنيسة التي است لت أجواء األزمة

والقلق الستعادة المسيحيين لحضنها ،والتأكيد على أنها مالذهم اآلمن واألخير .ومع تصاعد حالة

االستقطاب السياسي بين اإلخوان المسلمين وخصومهم السياسيين ،السيما بعد اإلعالن الدستوري
المكمل الذي أعلنه الرئيا مرسي في  21نوفمبر  2012وخروج مااهرات حاشدة ضد هذا اإلعالن،

وجد األقباط ومعهم الكنيسة أنفسهم في مرمى االتهامات؛ فقد اتهم أنصار الرئيا مرسي الكنيسة

بالمشاركة فيما اعتبروه المؤامرة الرامية إلفشال الرئيا المنتخب ،وبالوقوف وراء تمويل ودعم ما ُسمي

بتنايم (البالك بلوك)؛ حي

وصف المهندا خيرت الشاطر معارضي الرئيا مرسي بأنهم "أقباط

وفلول وعلمانيون" (عوض.)11-10 ،2014 ،

ولم تبد جماعة اإلخوان المسلمين أو من يمثلهم في الحكم سوى مرونة محدودة تجاه مطالب

األقباط ألغراض سياسية حتى ال يخسروا حلفائهم من السلفيين ،مما يعني أنه لن يحد

إصالحا

جذريا تجاه األقباط" (نور .)2012/08/20 ،فهم لم يل وا سياسة إقصائهم من المناصب القيادية ،ولم يقم
الرئيا مرسي بتعيين نائب قبطي للرئيا كما وعد.

وهكذا لم ينجح الرئيا مرسي في إقناع

األقباط بأن فوزه ال يشكل خط ار عليهم .وقد زادت كل تلك األحدا

واألقباط ،مما ساعد على نشوب بعض األحدا

من التوتر بين الناام اإلخواني

الطائفية ،التي وجدت مناخا مناسبا ،ألن تشتعل في

ال حكم اإلخوان المسلمين التي ال تتخذ موقف حازم لحماية األقباط.
ثاسنيا :تزايد هجرة األقباط في عهد الرئيس مرسي:

من المعروف أن الفوضى يتبعها هجرة ،وفي الفترة االنتقالية بعد تنحي مبارك عن الحكم كانت

البالد تمر بحالة فوضى ،وفي هذه الاروف من الطبيعي أن تزداد الهجرة ،ولكن ال تكون هذه الهجرة

ملحواة ألنها ال تخ

األقباط وحدهم ،ولكن ما جعل هجرة األقباط ملحواة وفي تزايد كبير هو حالة
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الفوضى وصعود التيارات اإلسالمية التي ال تعترف باألقباط كمواطنين بل تعتبرهم أهل ذمة ،وتزايد
أحدا

العنف الطائفي ضد األقباط ،فهذه النقاط الثال

هي ما زادت الهجرة القبطية خارج مصر.

حينما صعد الرئيا مرسي إلى سدة الحكم تزايدت مخاوف المسيحيين من حكمه ومن احتمالية

تعرضهم لمضايقات واضطهاد ديني .ومنذ قدوم اإلخوان لحكم مصر زادت حدة األزمة الطائفية

وتبدلت األمور قليال لتتسع بؤر الفتن الطائفية ويزداد معها العنف الطائفي ،ويسقط القتلى والجرحى.
وما كان على "دولة اإلخوان" إال أن استنسخت حلول "دولة مبارك" في محاولة يائسة للخروج من

العنف الطائفي ،وتمثلت هذه الحلول في جلسات صلح عرفية يتخللها بعض القبالت واالبتسامات من
جانب الشيوخ والرهبان .لم يحد

جديد ولم تحل الفتن الطائفية ،بل ازدادت تعقيدا مع توجه أفراد من

المسيحيين لسفارات وقنصليات بعض الدول طلبا للهجرة وخوفا من البطش بهم (بوابة فيتو،

.)2013/04/28

بدأ األقباط في الهجرة قلقا من الوضع في مصر ،منذ اإلعالن الدستوري في مارا 2011

وما عرف بد "دستور الجنة والنار " ،حي

بدأ تخوف األقباط من سيطرة اإلسالميين فوصلت أعداد

المهاجرين األقباط إلى  100ألف مهاجر ،في ال توقعات بأن يرتفع العدد إلى  250ألفا مع نهاية
عام ( 2012نور.)2012/08/20 ،

وحول تزايد هجرة األقباط في ال حكم اإلخوان ،يرى البعض أن هذه الهجرة تستند إلى الخوف
من األوهام وليا من حقائق ،بينما يرى البعض اآلخر أن هذه األرقام فيها مبال ة نوعا ما ،رغم أنهم
ال ينكرون وجود خوف عام عند األقباط تجاه حكم اإلخوان المسلمين لمصر .ومما يذكر أنه ال توجد

أرقام رسمية تقدر إعداد المهاجرين من األقباط منذ يناير  ،2011كما تشكك الكنيسة القبطية بدورها
في األرقام التي تصدرها منامات قبطية تقول إنها تستند في إحصاءاتها إلى محامين ومنامات في

الخارج (نور.)2012/08/20 ،

حد

ويضاف إلى هجرة األقباط تعرض بعض المسيحيين لعمليات تهجير قسري من بيوتهم كما

في سيناء وفي منطقة دهشور بالجيزة ،ثم جاءت أحدا

منطقة الخصو

شمال القاهرة التي

عنف غير مسبوقة أمام الكاتدرائية المرقسية

قُتل خاللها عدد من األقباط ،وما أعقبها من أحدا
بالعباسية في شهر إبريل من العام  ،2013لتش ّكل نقطة تحول أخرى دفعت األقباط أكثر لالحتماء
بكنيستهم ،وقد بدا ذلك جليا في البيان غير المسبوق الذي أصدره المجلا الملي العام لألقباط ،والذي

ألقى بالمسؤولية على الرئيا والدولة تجاه العنف الذي جرى أمام الكاتدرائية ،وندد المجلا بسكوتهما
على ما وصفه بالتواطؤ المشبوه لبعض العاملين بأجهزة الدولة التنفيذية تجاه حماية أبناء الوطن

وممتلكاتهم ودور عبادتهم (عوض.)11 ،2014 ،
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تزايد عدد األقباط المهاجرين إلى جورجيا في فترة مرسي ،فوصل حتى فبراير 2012إلى 83

ألف قبطي ،غادروا مصر إلى جورجيا خالل  14شه ار .وهكذا شهد عام  2012وبداية عام 2013
أكبر نسبة لتهجير األقباط من مصر ،حي

توقعت إحصائيات المؤسسة العالمية لألقباط أن أكثر من

 170ألف قبطي سيصلون إلى جورجيا حتى نهاية العام طبقا للحجوزات التي تمت مع الشركات

الجورجية ،كما أن النسبة األكبر من المهاجرين كانت لرجال أعمال وأطباء ومهندسين وألول مرة رجال
دين مسيحيين وصل عددهم إلى  4كهنة من الكنيسة األرثوذكسية واإلنجيلية .ويرجع هذا إلى زيادة

نسبة األقباط هناك وهو ما جعل الكنيسة القبطية ترسل كهنة جدد لعمل صلوات وقداسات بجورجيا،

وتعد الهجرة هروبا جماعيا لرجال األعمال واألطباء والمهندسين وتجار الذهب والمجوهرات وأصحاب

رؤوا األموال القبطية (مزاحم.)2013/3/21 ،

ومن ثم فإن الخطر األكبر الناتج عن هجرة األقباط هو أنهم من الطبقات المتعلمة والمثقفة أو
ما تسمى الطبقات الوسطى ،وقد شكل هذا خط ار كبي ار على مصر ،ألنها فقدت كثي ار من النخب
المصرية ،أما الخطر الثاني فتمثل في الخوف من تدخل دولي إلنقاذ األقباط من العنف الذي
يتعرضون له ،مما قد يفتح المجال أمام الدول لتخريب وتدمير مصر .وتمثل الخطر الثال

من فقدان مصر ألحد مكوناتها األساسية وهم األقباط ،إذا ما زادت الهجرة بشكل كبير.

في الخوف

ثالثا :تولي األسنبا تواضروس الثاسني وأثره على المواقف السياسية لألقباط:
توفي البابا شنودة الثال

في فترة الرئيا محمد مرسي ،وتولى البابا تواضروا منصبه رسميا

كبطريرك لألقباط األرثوذكا ،وبتولي البابا الجديد واتضاح طبيعة عالقته بناام مرسي وما لعبه من
دور ومواقف سياسية ،ساد توتر دائم بين الطرفين ،فقد بدأ البابا بانتقاد سياسة مرسي ومعارضة

ناامه ،من قبل تعيينه رسميا ،ومن ثم لم يحضر مرسي حفل تنصيبه وكانت العادة أن يحضر رئيا

الجمهورية حفل تنصيب البابا .كما لم يذهب لتهنئته بخالف التوقعات ،بينما حضرت غالبية القوى
السياسية وقادة القوات المسلحة ،وهذا ما اعتبره البعض مؤش ار آخر على بداية غير طيبة في العالقة
بين رأا الكنيسة والرئيا مرسي.

تولى األنبا تواضروا منصبه رسميا كبطريرك لألقباط األرثوذكا في مصر قبل ثالثة أيام

فقط من انفجار أزمة اإلعالن الدستوري المكمل ،وما تاله من تداعيات سياسية ،فكانت هذه أول أزمة

سياسية تواجهه السيما أنها فرضت نفسها على الكنيسة واألقباط الذين اصطف غالبيتهم في خندق

الرافضين لإلعالن وشاركوا في المااهرات المناهضة له .لكن ذلك لم يكن التحدي الوحيد الذي واجهه

البابا الجديد ،فباإلضافة إلى سعيه لملء الفراغ الكبير الذي خلّفه رحيل البابا شنودة كان على األنبا
تواضروا العمل على تحقيق التوازن بين دور الكنيسة والحفاا على عالقتها مع الناام الجديد بقيادة
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رئيا ينتمي للتيار اإلسالمي وبين حالة الحراك المسيحي" ،والذي تمثّل في خروج شباب المسيحيين
على الكنيسة وطرحهم لمشكالتهم باعتبارها جزءا من مشكالت المصريين" (عوض.)11-10 ،2014 ،

وقد كانت المرحلة االنتقالية التي شهدتها مصر على كافة المستويات ،سواء فيما يتعلق

بالدستور الجديد أو بشكل البرلمان أو بالرئيا (اإلسالمي) ،قد دفعت بكل من الناام والكنيسة إلى
البح

عن قراءة جديدة لشكل التعامل بينهما وخاصة بعد رحيل البابا شنودة  ،وتآكل دور الدولة

وغياب مفهوم دولة القانون الذي دفع بالجميع إلى تكويناتهم األولية بحثا عن الحماية ،األمر الذي مثل

تحديا أساسيا أمام البابا تواضروا الثاني الذي صعب عليه دخول الساحة السياسية بمشروع جديد،
ألنه ور عبئا سياسيا ثقيال (مجيب.)2013 ،
وقال البابا تواضروا الثاني ،أن الدستور البد أن يراعي كل المصريين ،وأن الكنيسة

ستعارض أي ن

يراعي مصلحة األغلبية المسلمة وحدها ،معب ار عن رفضه الكلي إلقامة دولة دينية

في مصر ،وقال أيضا أن المسيحيين يجب أن يكونوا أكثر إيجابية في السعي لتشكيل الوضع السياسي
في مصر بعد انتفاضة ( 2011موقع أبونا.)07/11/2012 ،

وادعى البابا تواضروا أن األقباط في مصر والذين يمثلون  %15من المجتمع المصري

يشعرون بالتهميش والتجاهل من قبل سلطات جماعة اإلخوان المسلمين التي وعدت بجميع الضمانات

لحماية األقباط ولم يتحقق شيء من ذلك ،ثم أعرب عن استيائه من قرار الرئيا محمد مرسى بإحالة

آالف القضاة المعينين في عهد الرئيا السابق حسنى مبارك إلى التقاعد" ،مشي ار إلى أن "القضاء هو

دعامة المجتمع المصري وال يجوز ألحد المساا به" (إبراهيم)2013/4/26 ،

وانتقد البابا تواضروا الثاني تعامل الحكومة مع الوضع األمني خالل أحدا

"الخصو

"

واالعتداء على الكاتدرائية المرقسية بالعباسية ،قائال إن الموضوع بالنسبة له "مؤلم جدا ،وغريب على

المجتمع" ،وأضاف ،أنه يتابع الوضع ،وأن هناك اتصاالت مع الرئاسة ،والحكومة ،وشيخ األزهر أحمد

الطيب ،ثم انتقد البابا في كلمته الجهات األمنية قائال إنها لم تقم بدور كامل ،وقال إن هناك "شبهة
تقصير ،وأن الوضع كان يمكن السيطرة عليه لو كان هناك قرار صائب في توقيت صائب ،لكن هناك
حالة عدم استقرار وتسيب بسبب رخاوة القانون" ثم عبر تواضروا الثاني في نهاية حديثه عن تقديره
لمشاعر الحكومة والرئيا والمسلمين ،لكنه أشار إلى أن "المشاعر ال تكفي في هذه األمور" ،وطالب

ررات حاسمة ومرضية" (.)BBC, 9/4/2013
"بضرورة وجود ق ا

ووصف بابا الكنيسة األرثوذكسية المصرية تواضروا الثاني الدكتور محمد مرسي بأنه كان

يحكم البالد بد"اسم الدين" ،مشي ار إلى أن حكمه لم يكن يصلح لمصر ،على حد وصفه ،وقال "إن

اإلخوان قدموا صورة مشوهة كان ال بد من محوها سريعا ،وأوصلت شعبنا كله بمسلميه ومسيحيه إلى
إجماع على رفضه والتخل

منه" ،ثم أشار إلى أن إدارة الرئيا محمد مرسي "لم تكن تليق بأي حال
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من األحوال بمصر الحضارة والتاريخ ،على الرغم من أنه كان يحكم باسم الدين" ،وأضاف قائال إن

"المجتمع كله وصل إلى درجة ال ليان في فترة حكم اإلخوان ،ولم يعد يتقبل هذا النمط من الحكم"
(المختصر.)2014-03-23 ،
كان البابا تواضروا الثاني بعكا البابا شنودة الذي سبقه ،حي

إن البابا الجديد تدخل في

الشؤن السياسية ،وطرح مطالب األقباط ،وطالب بحقوقهم وعبر عن مخاوفهم ،وهذا لم يكن في البابا
السابق الذي كان يجامل الناام على حساب األقباط ومطالبهم .وما يميز هذا البابا وعيه بأحوال
األقباط ومصيرهم ومستقبلهم ،ووعيه بالخطر الذي يمرون به في ال الحكم اإلسالمي.

ويرى البعض أن الدور السياسي للكنيسة في عهد األنبا تواضروا تجاوز كل الخطوط مقارنة

بدور األنبا شنودة ،وأنه راهن على أن الجيش هو الحامي لألقباط وحقوقهم وليا الشعب المصري أما

"األنبا شنودة فكان أكثر حكمة ولم يكن لديه مشاكل مع اإلخوان المسلمين ،ولم يكن يطالب بحصة
"كوته" لألقباط كما فعل البابا تواضروا" بينما يتهم آخرون القوى المدنية اليسارية والليبرالية بالسعي
منذ البداية إلغراق الكنيسة في العمل السياسي لخدمة أهدافها "واستخدام الكنيسة كسالح في مواجهة

التيارات اإلسالمية الصاعدة ،وهو ما اهر في اإلعالن الدستوري األول (عوض.)11 ،2014 ،
ومع ذلك اعتبر بعض األقباط ما حد

في عهد الرئيا مرسي اضطهادا ممنهجا ،فحسب

جبرئيل ،رئيا منامة االتحاد المصري لحقوق اإلنسان" :استبشرنا
قول الناشط الحقوقي القبطي نجيب ا
خير في أن يت ير الالم الذي طال األقباطَّ ،
لكن سيطرة التيار اإلسالمي وحكم اإلخوان
بحراك يناير ا
المسلمين زاد األمر سوء " .وأضاف بأن "ما حد

في دهشور وما تعرض له األقباط من حرق

زد من مخاوفنا" (أبو نحل؛
لمنازلهم وتهجيرهم منها ،دون أن يحرك الرئيا مرسي أو حكومته ساكنا ا
الوادية.)17 ،2015 ،

المبحث الثاسني :سياسة األقباط تجاه الحركات السالمية في مصر
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الت عالقة األقباط والحركات اإلسالمية محل جدل ونقاش خاصة في ال صعود التيارات

اإلسالمية ،وشكل صعود اإلخوان المسلمين والسلفيين ،كما سبق القول ،وهما أهم تيارات اإلسالم
السياسي ،مصدر قلق وخوف لدى األقباط ،وأحد

حالة من التناير والنقاش بين األقباط وحركات

اإلسالم السياسي ،على نحو الفت ويستحق الدراسة ،وهو ما اقتضى الوقوف على موقف األقباط من

التيارين.

ويعد التنوع أحد أهم مالمح القوى الناعمة التي يمتلكها المجتمع المصري؛ حي

لم تؤد خبرة

التعايش بين المصريين المختلفين في المعتقد الديني إلى مشكالت كبرى تال عالقة بالذهنية الجمعية

المتوارثة للشعب المصري ،ولكن لم يمنع ذلك من اهور خالفات بين الجانبين بين حين وآخر .وقد
كان للتوترات الدينية ،التي تكاثرت في العقود األربعة األخيرة أثرها في تهديد وحدة النسيج االجتماعي

المصري ،وسمحت باهور خطابات انقسامية ،وتحركات طائفية ،وحاالت من المواجهة المباشرة على
الصعيد االجتماعي بين مسلمين ومسيحيين على خلفية سوء إدارة الحكومة للتنوع الديني (فوزي؛ مرقا،
.)5 ،2013

واجه األقباط ،إذن ،بعض حاالت التمييز على الصعيد المجتمعي ،وغير ناتج عن سياسات

حكومية مباشرة ،لكنه تعبير عن اختيارات أفراد ،في مناخ تأثر كثي ار بدعاوى التطرف .في أحيان
كثيرة .وبسبب هذا المناخ ،ازداد األقباط ابتعادا عن الحياة العامة ،وحساسية في التعامل مع المجتمع.
وكان خطاب الحركات اإلسالمية أحد أهم األسباب وراء تقل

مساحة التسامح الديني ،والتي بعثت

على مراجعة وضع المسيحي في المجتمع ،من شريك في المواطنة ،له كل الحقوق وعليه كل

الواجبات ،إلى وضع تنتق

فيه حقوقه وواجباته ،وهو ما يشكل خروجا على الفقه اإلسالمي التقليدي

المتسامح .بل أخذت هذه الخطابات شكال تحريضيًّا في بعض الحاالت (فوزي؛ مرقا.)35 ،2013 ،

أوال :موقف األقباط من الخوان المسلمين:
أعلن األقباط بكل صراحة خشيتهم وخوفهم من حكم اإلخوان المسلمين ،واعتبروه األكثر خط ار
عليهم من أي حزب آخر أو جماعة أخرى؛ ،ألن اإلخوان ميدانهم أوسع ،ودعوتهم أسرع ،ووسائلهم

أنفذ ،وغايتهم أبعد ،ألنهم يريدون حكما غير الحكم ودستو ار غير الدستور ،ونااما غير الناام ،وهو ما

دفع األقباط إلى التساؤل :كيف سيكونون إذا غلب دين واحد على دنيا مشتركة ،وطُبق دستور معين
على حياة مختلفة؟ (تليمة.)105-104 ،2013 ،

ومن ثم فإن الحدي

حول عالقة األقباط واإلخوان المسلمين وموضوع مواطنة األقباط ذو

طبيعة إشكالية ،فهناك آ ارء تقف إلى جوار الموقف التقليدي من غير المسلمين باعتبارهم "أهل ذمة"،
وهناك آراء أخرى تتحد

عن كون األقباط مواطنين "لهم ما لنا وعليهم ما علينا" .ولكن الرأيين

97

يتجاوران ،ويتوازيان في خطاب اإلخوان المسلمين ،فالعامل األساسي في فتح هذا الملف ،وجعله

حاض ار ساخنا ،هو الحوار الذي أجري مع المرشد األسبق للجماعة مصطفى مشهور ،الذي ذكر فيه
صراحة أنه يجب "على األقباط أن يدفعوا الجزية بديال عن عدم التحاقهم بالجيش ،بالنار إلى أن

جيش الدولة اإلسالمية هو عماد الدولة ،ولو حارب دولة مسيحية فيمكن أن ينحاز المسيحيون الذين

في صفوفه إلى جيش األعداء" .لقد أثار الحدي

المشار إليه ردود أفعال غاضبة ،وجدال في األوساط

اإلسالمية والقبطية على السواء ،وامتد ليشمل مؤسسات الدولة التي استشعرت خط ار من جراء

التصريح بمثل هذا األمر (فوزي.)12/2011 ،

كانت عالقة الكنيسة بتيارات اإلسالم السياسي بعد الحراك هي من أبرز المستجدات ،فقبل

الحراك كانت العالقة بينهما ال تزيد على تلميحات كل طرف عن اآلخر ،بينما كان الناام يوافهما
من أجل مصالحه .فاإلسالميون لطالما استخدمهم مبارك كورقة لتهديد للواليات المتحدة وال رب ومعهم
الكنيسة ،فيما كان مبارك يستخدم الكنيسة من أجل ترسيخ مشروعيته ومشروعية أبرز رموز ناامه،

لكن بعد الحراك ،بات مشهد زيارة نائب المرشد للكنيسة حاض ار ،وكما بات مشهد القائم مقام ،األنبا
باخوميوا ،في زيارة مكتب اإلرشاد حاض ار .وهي من األمور الجديدة والتي لم تحد

في ال الناام

السابق ،لكنها كانت زيارة شكلية لم تؤثر على مواقف الفرقاء ولم تؤثر في طبيعة العالقة بين الطرفين،
بل لم تدم آثارها الماهرية طويال (يوسف.)2013/3/28 ،

فمنذ تولي مرسى الرئاسة ،وعد بمعاملة مساوية لجميع المصريين ،وأعلن متحد

باسم

الرئاسة ،كما سبق القول ،أنه سيتم تعيين قبطي نائبا للرئيا .ومع ذلك ،لم يركز األقباط على كلمات
مرسي أو وعوده ،وانما على أفعاله مباشرة ،كما أن وعود اإلخوان بإعالء مبادئ المواطنة ،ووقف كل

أشكال التمييز ال زالت غير متحققة .ومن ثم بات واضحا أن ناام اإلخوان استمر على نهج الناام

السابق فيما يتعلق بالتهميش واالستبعاد الذي ُمورا في البرلمان وفى اللجنة التأسيسية التي كتبت
الدستور الجديد ،مما زاد من مخاوف األقباط ،وتحولت "الفزاعة" اإلسالمية التي كان يستخدمها الناام

السابق إلى واقع فعلى يعانيه األقباط ،مما أضاف إلى معوقات اندماجهم السياسي واالجتماعي معوقا

أكثر حدة (مجيب.)2013 ،
مع ذلك ال بد من القول إن الموقف الرسمي لإلخوان المسلمين – أكبر جماعات مصر

اإلسالمية – قد تمثل في أن األقباط مواطنون لهم حقوق متساوية .وسارع قادة اإلخوان إلى القول ألي
باح

في المسألة القبطية بأن السيد مكرم عبيد – السياسي الوفدي المسيحي الشهير – كان الرجل

الوحيد الذي حضر جنازة الشيخ حسن البنا – نا ار لاروف القمع السياسي ،وبأن القبطي الوحيد الذي
ِانتُخب في برلمان  1987كان على قائمة "التحالف اإلسالمي" وشعاره "اإلسالم هو الحل ".ولكن هذه
الحقائق الجزئية ال تعكا خالفات اإلخوان الداخلية حول المسألة القبطية .وقد اهرت تلك الخالفات
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بوضوح بعد إعالن البرنامج السياسي للجماعة العام  ،2007والذي جاء فيه أن القبطي ال يصلح

لتولي رئاسة الجمهورية (.)2011/1/12 ،Ashour

شهدت عالقة الكنيسة حيادا مع اإلخوان على مدى أشهر ما بعد الحراك ،قبل أن يحد

التباعد على خلفية اصطفاف المسيحيين إلى جانب التيار العلماني لمناهضة حكم مرسي ،واستخدام

اإلخوان المسيحيين كفزاعة لوقف التااهر حول قصر االتحادية .يومها خرجت تصريحات القيادي
اإلخواني ،عصام العريان ،الشهيرة بأن " 70في المائة من المتااهرين حول القصر هم من

المسيحيين" ،واتهامات بعض اإلسالميين بأن "البالك بلوك" غالبيتهم من األقباط ،رغم ذلك ،يرى

البعض أن الكنيسة تستخدم الهامش االجتماعي حتى ال تقطع عالقتها باألطراف القوية المؤثرة ،وفي
القلب منها اإلخوان .وأن هناك تبادل مصالح معنويا بين الكنيسة واإلخوان" ،االثنان يجمعهما السمع
والطاعة ،وما يتخذه قادة الجماعة والكنيسة ينفذ ،والمرشد والبابا كالهما يتم تقبيل يده ،لذا فإن التعامل

مع اإلخوان بالنسبة إلى الكنيسة أفيد من التعامل مع الرئاسة" (يوسف.)2013/3/28 ،
ومما يذكر نارات أقباط الداخل كانت متعددة ومختلفة وكان الشك يشوبها .وربما يلخ
موقف الكنيسة من اإلخوان كلمات األنبا بيشوي التالية " :نحبهم ،ألن السيد المسيح أمرنا أن نحب كل

الناا ...وأنا أول من سيفرح لو أمن اإلخوان المسلمون بحقوق اإلنسان!" ،وهذا يعني أن منطلقات
موقف األقباط اإليجابية لم تكن أكثر من منطلقات إنسانية وال عالقة لها بروح المواطنة وال بالمعطيات

السياسية القائمة بين الطرفين .وكذلك لم تكن نارة األقباط في الخارج إلى اإلخوان إيجابية هي

األخرى .فقد أاهرت دراسة عن النشاط السياسي القبطي في الخارج أربعة تيارات :ليبراليون
وبراجماتيون ومحافاون وراديكاليون .وكان الليبراليون األكثر تسامحا مع "اآلخر" في التيارات األربعة ،

وكانوا يتشككون في نوايا اإلخوان تجاههم .أما التيارات األخرى فتراوح اعتقادها ما بين التآمر السياسي

لإلخوان على األقباط ،وبين تورط اإلخوان في مجازر وعمليات إرهابية ضد األقباط (.)Ashour,2011

وتعود مخاوف األقباط من اإلخوان المسلمين إلى عدة أسباب ،أولها أن خطاب اإلخوان "

خطاب مراوغ " ياهر عكا ما يبطن ،فهم يدعون أنهم مع " الدولة المدنية " وليا " الدولة الدينية "،

بات من الواضح أن مفهوم الدولة المدنية عندهم هو :الدولة التي ال يحكمها رجال دين ،أما أن يحكم "

الدين " الدولة ،باسم تطبيق الشريعة فتلك مسألة أخرى .ولكن األصل أن الدين ال يحكم وانما البشر
هم الذين يحكمون ،وعندما يحكم هؤالء باسم الدين ،فإنهم يكونون رجال دين حتى ولو ارتدوا البدلة

األسموكن .وثانيها هو أن اإلخوان المسلمين ضد " المواطنة " ،باعتبارها أساا للدولة المدنية الحديثة،
وهم يستبدلون قاعدة أخرى بالمواطنة ،هي أن العالقة مع – األقباط – تقوم على مبدأ " لهم ما لنا
وعليهم ما علينا " ،أي أنهم يقررون وحدهم ما يرونه أوال ،ثم يعممون بعد ذلك ما يرونه على أساا
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قاعدة المساواة القائلة ( المساواة في الالم عدل ) ،وبالقطع فإن هذه القاعدة لن تعطي األقباط المساواة

الكاملة ،كما هو الحال في المواطنة الديمقراطية (عبدذ.)2010/9 /29 ،

ويضاف إلى ذلك أن أدبيات اإلخوان حتى لو أنكر البعض منهم ذلك هي ضد اآلخر بل ال

تعترف بوجوده في األصل ،فمازال اإلخوان يرفضون والية المسيحي ،ويرفضون مبدأ الديمقراطية،

ومازالت فتاويهم التي أصدرها مفتى اإلخوان ضد بناء الكنائا ،ومن ثم اعتقد األقباط أنه ال يمكن
عن التعايش مع اإلخوان إال عندما يتحولون إلى جماعة وطنية ،تؤمن بتساوي حقوق جميع

الحدي

المواطنين (صموئيل.)2010 ،
خا

ويعد حدي

اإلخوان المسلمين عن مواطنة غير المسلم محل التباا ،إذ هي مواطنة من نوع

غير تلك التي تعرفها الدولة القومية الحديثة؛ من حقوق وواجبات ،ومساواة أمام القانون،

ومشاركة في الحياة السياسية ،وسعي لتطوير جودة الحياة ،والحصول على نصيب عادل من السلطة.
لقد وقعت هذه النزعة في مأزق فشل التوفيق بين فكرتي المواطنة وأهل الذمة ،باعتبار أن األولى تعبر
عن رابطة الجنسية في الدولة ،وأن الثانية تعبر عن صي ة تاريخية تمتع بها أهل الكتاب بوضع خا

في الدولة اإلسالمية (فوزي.)12/2011 ،

من هنا فإن المواطنة والذمية يصعب تجاورهما ،أو تالقيهما حتى لو كان الدافع وراء ذلك

خي ار ،والسبب في ذلك أن "الفكرتين ،أي الذمية والمواطنة ،تصدران من منطلقين ال يمكن التوفيق
بينهما .فالذمية تعبير عن حالة ال زو وحكم الفاتحين ،والمواطنة تعبير عن حركة المحكومين

الستخال

السلطة ألنفسهم من الحكام الذين يحكمون لصالح أنفسهم (فوزي.)12/2011 ،

أن عدم معرفة المسيحيين الجيدة بالعقيدة اإلسالمية لإلخوان أو عقيدة أي جماعة إسالمية

أخرى ،فهم ال يفرقون بين من يتبعون المذهب المالكي والشافعي .وهل هم يؤمنون بالناسخ والمنسوخ أم
ال؟ ومن ثم فإن العقيدة الواضحة لديهم هي كراهية المسيحيين ،أو عدم االرتياح إليهم على أقل تقدير.

ومن ثم فإن مشكلة المسيحيين هي حركة األسلمه والتدين المنتشرة كالنار في الهشيم في المجتمع،

فالكل إخوان حتى وان لم يعرفوا من هم اإلخوان؟ طالما أنه تبدو عليهم مااهر التدين والتقوى
واإلسالم (فاروق.)2010 ،
دأبت جماعة "اإلخوان المسلمون" عبر كل مراحل نشاطها المبادرة بإعالن رغبتها في التقارب

والتعاون مع أصحاب أي مبادرة سياسية أو اجتماعية  ..ثورية مندفعة أو فكرية مدنية سلمية ،وأنهم
يسعون إلى تطبيق مبادئ وآليات الدولة المدنية ،والتدليل على ذلك ترشيح قبطي على قوائمهم
االنتخابية ،والحدي

بشكل أو بآخر وبتمويهات في الن

عن قبولهم التعايش مع األقباط  ..لكن

وبالتوازي وعلى أرض الممارسة الفعلية ال وجود لذلك ،فقد خرج مرشد اإلخوان السابق معلنا بوضوح "

أنا أقبل بحكم مواطن مسلم ماليزي ،وال أقبل أن يحكمني مسيحي مصري" (بشاي.)2010 ،
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وال زالت مخاوف األقباط من اإلخوان المسلمين قائمة بل إن مخاوفهم من اإلسالميين عموما

تضاعفت وازدادت بشكل الفت خصوصا بعد معركة التعديالت الدستورية التي نجح اإلخوان في
حسمها لصالحهم ،بعد أن حشد أعضاء جماعة اإلخوان والمتعاطفين معها ضمن معسكر (نعم) في

مقابل معسكر (ال) الذي كانت تقوده الكنيسة وتدعو إليه األقباط ،ولم تفلح المحاولة التي قام بها
الدكتور محمد بديع المرشد العام لإلخوان المسلمين ،حينما دعا إلى لقاء البابا وطرح مبادرته للحوار

مع الشباب القبطي في طمأنة قطاع عريض من األقباط الذين اعتبروا دعوة المرشد للحوار متأخرة،

ووصفوها بأنها محاولة من الجماعة لم ازلة شباب األقباط ،وكسبهم في معسكر الجماعة خالل
المرحلة التي ستشهد انتخابات مجلسي الشعب والشوري (إسالم تايمز.)2013/1/28 ،

وخالصة القول إنه لم تكن لدى األقباط مشاكل وعداوات صريحة مع اإلخوان المسلمين قبل

صعودهم للحكم ،ولكن عندما صعدوا إلى سدة الحكم بدأ األقباط ياهرون مخاوفهم من حكم هذه
الجماعة ،وذلك بسبب معتقدات وتفكير اإلخوان المسلمين أنفسهم تجاه األقباط ،كما يمكن القول إن

موقف األقباط من اإلخوان المسلمين تابع لفكر ومعتقدات وتصريحات اإلخوان تجاه األقباط.
ثاسنيا :موقف األقباط من التيار السلفي:

تاريخ التيار السلفي مع األقباط يستعصى على أي قدر من االنتهازية السياسية ،فمنذ نشأة هذا

التيار في مصر على يد مجموعة من طالب الجامعات في السبعينيات وهم ينارون إلى المسيحيين
على أنهم "كفار" وليسوا شركاء في الوطن ،وهو ما تؤكده فتاوى مناري السلفية في مصر أمثال الشيخ

محمد إسماعيل ،وياسر برهامي ،وأبو إسحاق الحوينى وغيرهم ،والتي تحفل بفتاوى أجمع عليها
أعضاء الدعوة السلفية وهي تقوم على أن "غير المسلم" ال يجوز له أن يتولى الواليات العامة مثل
قيادة الجيش وال حتى سرية من سراياه ،وال يجوز أن يشتركوا في القتال وال يتولوا الشرطة وال أي
منصب في القضاء وال أي و ازرة ،وأن المساواة المطلقة بين مواطني البلد الواحد قول يناقض الكتاب

والسنة واإلجماع.

تمتد وتشوب النارة السلبية عالقة األقباط بثاني أكبر التيارات اإلسالمية المصرية .ورغم أن
الحركة السلفية أقل نشاطا من اإلخوان في المجال السياسي ،وناد ار ما كان السلفيون يخرجون في
مااهر ٍ
ات .فإن تفاقم األوضاع في مصر وحدة االستقطاب الديني أدى إلى خروج مئات السلفيين
وغيرهم من المسلمين إلى شوارع اإلسكندرية .وكان مطلب المتااهرين واضحا ال لبا فيه ،فهم

يعتقدون أن الكنيسة القبطية تحتجز مسيحيات اعتنقن اإلسالم ،ويريدون اإلفراج الفوري عنهن .لكن

عالقة السلفيين مع األقباط لم تكن دائما بهذه الحدة .ففي أواخر ثمانينيات القرن الماضي تمكنت
ٍ
موقف كان قاب قوسين أو أدنى من االنفجار في منطقة شب ار
مجموعة من الشيوخ السلفيين من تهدئة
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ما بين أقباط المنطقة والجماعة اإلسالمية – التي كانت ال تزال في حقبة العمل المسلح والتحرش
باألقباط (.)2011/1/12 ،Ashour

ومع ذلك لم يكن لدى األقباط مشكلة مع التيار السلفي ،ولكن التيار السلفي هو من كان لدية

مشاكل مع األقباط ،ألنه ال يعترف بحقوقهم وال يعترف بهم كمواطنين ،ويجيز استخدام العنف ضدهم،

ويطالب بدفعهم للجزية .فالتيار السلفي متشدد في مواقفة تجاه األقباط ،لذلك كان موقف األقباط نابعا
من هجوم هذا التيار السلفي عليهم (الطباخ؛ الشرقاوي.)2015 ،
ورغم أن التيار السلفي كان بعيدا طوال السنوات الماضية عن المشهد السياسي إال أن اهوره
القوي بعد أحدا

الحراك أكد أن هناك قوى دينية كانت خاملة ،وأن هناك نيرانا كانت تختفي تحت

الرماد ،وسرعان ما عادت لالشتعال فور حصولها على فرصة ،وبعد أن كان األقباط ال يشعرون بقلق
سوى من اإلخوان اهر لهم شبح جديد هو شبح "السلفيين"(سالم.)2011 ،

ولم يستطع اإلسالميون ،عموما ،والسلفيون على وجه الخصو

 ،تقديم تطمينات حقيقية

للحفاا على الناام المدني ،على اعتبار أن اإلسالم السياسي لم يطور خطابه" .فاإلخوان وبعض
التيارات الوسطية تتعامل بصورة أفضل مع األقباط ،بعكا التيارات السلفية ،التي ال تزال بعيدة في
تعامالتها عن فهم حجم ودور األقباط" .ومن ثم فقد وقف أمام التيارات اإلسالمية تحدي دمج وتوسيع

رقعة مشاركة األقباط ،فيما كان على األقباط عبء المشاركة في كل الفعاليات ليساهموا في استراتيجية
وسياسة إعادة التوازن للمجتمع على أسا المواطنة الكاملة (يوسف.)2013/3/28 ،
وهكذا األقباط يعانون كثي ار من هجمات التيارات السلفية عليهم ،ويعتبرونها مصدر خطر

ومصد ار للتحريض عليهم ،فالسلم المجتمعي معرض للخطر بسبب تصريحات السلفيين التحريضية
ضد األقباط ،ومن ثم فإن كل أحدا

العنف بين المسلمين واألقباط في مصر وجدت جذوها في

الخطاب الديني المتطرف الذي يقوده السلفيون.

وقد برزت دعوات عديدة تؤكد أن السلفيين كانوا يستهدفون األقباط انطالقا من أن مصر دولة

إسالمية ال يحكمها إال اإلسالم وستال ،ومن هنا وجب عليهم طرد كل من يحمل معتقدات دينية غير
إسالمية (سالم.)2011 ،
وهناك عشرات الفتاوى التي تعج بها كتب حاملي الفكر السلفي بشأن األقباط ،وتحمل هذه

الفتاوى بين طياتها عبارات التكفير والرفض والمقاطعة ،وتاهر مدى رفض هؤالء المتشددين لمبدأ
المواطنة الذي طالما اعتبروه كف ار َبّينا ال يمكن النقاش حوله (الطباخ؛ الشرقاوي .)2015 ،وقد كان كثي ار
من هذه الفتاوى مثار خالف ول ط وفتنة تهدد األمن االجتماعي.
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فقد أثار البيان الرسمي ،الذي نشرته الدعوة السلفية على صفحتها على مواقع التواصل

االجتماعي ،جدال واسعا ،بشأن تحريم االحتفال مع األقباط بأعيادهم ،وقد ذكرت تلك المواقع ،عدة
تصريحات على لسان الشيخ عبد المنعم الشحات ،المتحد

باسم الدعوة السلفية في اإلسكندرية ،معلنا

عن فتوى حرم فيها تهنئة األقباط بأعياد الميالد .وأفتى ناصر رضوان ،عضو الدعوة السلفية ،في كلمة

عبر صفحته على موقع التواصل االجتماعي "فيسبوك" ،بتحريم تهنئة األقباط بأعياد الميالد أو

االحتفال بها ،واصفا الكريسماا بد"عيد شتم رب العالمين" -على حد قوله ،وقال "المسلم يهنئ القبطي
بنجاح ابنه أو بزواجه ،ويعزيه لو مات له أحد ،وهذا بعيد كل البعد عن المشاركة في أعيادهم وتهنئتهم
بها حتى لو كانت النية هي عدم التهنئة" (عبد الفتاح.)2015 ،

وتعتبر الفتوى "السلفية" المتعلقة بتهنئة األقباط بأعياد الميالد فتوى "موسمية" نا ار إلثارتها كل

عام بالتزامن مع احتفاالت رأا السنة الميالدية ،وعلى الرغم من أن حزب "النور" الذراع السياسي
للدعوة السلفية سمح لألقباط بالترشح على قوائمه االنتخابية ،فإن ذلك لم يشفع عند شيوخها ،الذين

عادوا يطلقون تلك الفتاوى غير عابئين بما يحد

من إرهاب بسبب تلك الفتاوى (العبيدي.)2016 ،

وقد كانت ردود أفعال المسيحيين من هذه الفتاوي السلفية حادة ،حي

قال الدكتور نجيب

جبرائيل ،رئيا منامة االتحاد المصري لحقوق اإلنسان ،إنه سيتقدم ببالغ للنائب العام المستشار نبيل

المحرضة على الكراهية ضد
صادق ،العتبار الدعوة السلفية "جماعة إرهابية" بسبب تصريحاتهم ُ
األقباط .وأضاف "كل عيد يطلع علينا ياسر برهامي ،نائب رئيا الدعوة السلفية ،وكذلك سامح عبد
الحميد ،ويكررون فتاواهم حول عدم جواز تهنئة األقباط والمسيحيين بأعيادهم" (عبد الفتاح.)2015 ،

وقادة السلفية يحرمون بناء الكنائا بشكل قاطع ،وفى هذا المعنى يقول أبو إسحاق الحويني:

"في ميثاق عمر بن الخطاب -رضى اذ عنه -أنه إذا هدمت كنيسة وسقطت ال ينب ي لها أن تجدد،

ويسخر ممن يقول أن من حق النصارى التبشير بدينهم في الفضائيات ويعتبر هذا من عالمات آخر

الزمان" .وهو ما أكده الشيخ السلفي فوزى عبداذ ،بقوله" :يجب عليهم االمتناع من إحدا

الكنائا

والبيع ،وكذا الجهر بكتبهم وااهار شعارهم وأعيادهم في الدار؛ ،ألن فيه استخفافا بالمسلمين" ،ولم

تقتصر فتاوى السلفيين على ذلك ،بل وصلت إلى حد وجوب فرض "الجزية" على األقباط ،بل ووجوب
قتالهم حتى يسلموا ،وذلك حسب ما ورد في كتاب "فقه الجهاد" لنائب رئيا الدعوة السلفية" :إن اليهود

والنصارى والمجوا يجب قتالهم حتى يسلموا أو يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون (الطباخ والشرقاوي،
.)2015

ومن هنا يمكن القول بأن التيارات السلفية ال تقبل أي وجود سياسي لألقباط في مصر ،وال

تعترف بحقهم في المساواة كمواطنين مصريين ،وقد أدى هذا إلى موقف مشابه من األقباط مما زاد

الكراهية بين فئات المجتمع المصري ،وعرض المجتمع لحالة من العنف واالقتتال الداخلي ،واشعال
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للحرب الدينية .ومن غير المقبول وجود مثل هذه الكراهية في المجتمع ،ألنها تعيق تقدم وتطور

المجتمع ،وتتسبب في حالة من عدم االستقرار .فمن الضروري تضافر كل فئات الشعب المصري

للوقوف يدا واحدة أمام جبروت التطرف الديني غير المقبول ،ومن الضروري كذلك أن تأخذ المؤسسة
الحاكمة دو ار أكثر تشددا وردعا لكل من يحاول تخريب مصر والقضاء على وحدتها الوطنية وعلي
رأسهم أصحاب المعتقدات السلفية المتصلبة .ومن الجدير بالذكر أن األفكار التي يتعامل بها السلفيون
غريبة عن المجتمع المصري ومن الممكن أن تكون هذه األفكار من وحي جماعات أو فئات أخرى

تهدف قبل كل شيء إلى ضرب الوحدة المصرية في مقتل (سالم.)2011 ،
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المبحث الثالث :موقف األقباط من األحزاب السياسية غير السالمية
كانت بداية اشتراك النشطاء السياسيين والحقوقيين ،ومنهم األقباط في تأسيا أحزاب تثبت
الهوية المصرية ومدنيتها ،بعد تنحى مبارك عن حكم البالد ،وبعد فترة قصيرة من تأسيا تلك األحزاب
المدنية أصبح هناك تواجد لألقباط فيها بشكل كبير ،حي

فضل األقباط االنتشار بين أحزاب حديثة

تدعم الفكر المدني والليبرالي ،وذلك أفضل من أن يحسبوا على األقباط أو الكنيسة باعتبارهم حزب

ديني يمثل األقباط وهذا ما رفضه األقباط منذ البداية مع مرعاه قانون األحزاب الذي كان يرفض
تأسيا أحزاب على أساا ديني أو طائفي ،ومع مراعاة أنه ليا لألقباط قوة إال باتحادهم مع أخوتهم

المسلمين ومن خالل احترام رأى األغلبية بذلك الراي الصائب وذهاب كل كوادر األقباط إلى أحزاب
منشأة حديثا ليساندوها ويدعموها في إثبات مدنية الدولة وهويتها المصرية (فادي.)2011/12/8 ،

ولم يختلف األقباط اختالفا جوهريا مع األحزاب غير اإلسالمية ،ألنها تتماشى مع أفكارهم

التي تطرح الدولة المدنية ،لذلك انضم كثير من األقباط إلى األحزاب الليبرالية واليسارية ،العتقادهم أن

هذه األحزاب هي الخيار األفضل لدولة مدنية يكون فيها األقباط أكثر أمانا وحرية من الدولة اإلسالمية
التي تطرحها التيارات واألحزاب اإلسالمية.
شهدت مصر بعد حراك  25يناير حراكا حزبيا  ،تجلى في إقبال كبير على خوض تجربة
تأسيا األحزاب السياسية ،واهتمام ملحوا بالعمل الحزبي في أواسط فئات وشرائح اجتماعية عدة

خصوصا في الطبقة الوسطى .لقد شهد حال مصر انتعاشا شديدا في العمل الحزبي ،بعد أن اُلم

وحرم من الحرية والتعددية السياسية لعقود طويلة (عزباوي.)6 ،2011 ،
الشعب ُ

واهرت بعد حراك  25يناير دعوات بضرورة انخراط األقباط في األحزاب السياسية حسب

اعتقادهم وحسب مبادئ تلك األحزاب ،وهذا ما يفسر اتجاه األقباط نحو األحزاب الليبرالية التي تتوافق
مع أفكارهم .ورأى الدكتور أكرم لمعي مدير كلية الالهوت اإلنجيلية سابقا أنه البد أن يخرج األقباط
خارج الكنيسة بمطالبهم وأن يقفوا على أرضية مصرية وليا على أرضية دينية ،يمارسون السياسة من

خالل األحزاب المطروحة كأفراد .وكل واحد يستريح لمبادئ حزب ينضم إليه وعليهم أن يترشحوا في
انتخابات مجلسي الشعب والشوري عن طريق األحزاب ليكون لهم على األرض دور سياسي ودور
اقتصادي ودور في المجتمع ودور في التنمية ،وأضاف أن الحراك قام حتى يرجع المجتمع المصري

إلى الديمقراطية والعدالة والمساواة والليبرالية ويعيد لألقباط مشاركتهم في الحياة السياسية مشي ار إلى أن

االنتخابات بناام القائمة ستعطي فرصة أكبر لألقباط ألن يترشحوا في االنتخابات (نور.)2011/9/6 ،
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ففي إطار فتح الفضاء السياسي في مصر ،بعد سقوط الرئيا السابق حسني مبارك في

شباط/فبراير  ،2011تضاعف عدد األحزاب غير اإلسالمية .فتأسا أكثر من  50حزبا من هذا
النوع ،تمثّل مجموعة من األيديولوجيات بما فيها االشتراكية والليبرالية والقومية (التي كثي ار ما ي لب

عليها الحنين التقليدي والحذر لهياكل السلطة في عهد مبارك) .ويعمد العديد من هذه األحزاب إلى

خلط وطما أيديولوجيتها الحقيقية ،وتحاول جميعها تقريبا تمثيل مطالب المواطنين التي ازدادت بعد
حراك  2011والتي تشمل الخبز والحرية والعدالة االجتماعية والكرامة اإلنسانية .وتشمل األحزاب غير
اإلسالمية األكثر شهرة حزب المصريين األحرار ،وحزب الوفد ،والحزب المصري الديمقراطي

االجتماعي ،وحزب الدستور ،وكذلك الجماعات اليسارية مثل التيار الشعبي المصري والجماعات التي
لديها ميول إلى عهد مبارك ،مثل حزب المؤتمر وجبهة مصر بلدي (مرسي.)2014/3/17 ،

لقد شهدت الفترة االنتقالية التي أعقبت حراك يناير مشاركة األقباط في تأسيا أحزاب سياسية
واالنضمام إليها مثل حزب "المصريين األحرار" الذي أسسه رجل األعمال نجيب ساويرا والحزب

"المصري الديمقراطي االجتماعي" .وألقى االستقطاب السياسي الحاد ،الذي اندلع على خلفية استفتاء
 19مارا ،باالله الكثيفة على االنتخابات البرلمانية التي أجريت في نهاية عام  2011حي

قامت

الكنيسة بدعم قائمة "الكتلة المصرية" التي تش ّكلت من أحزاب ذات توجهات ليبرالية ويسارية ،إذ دفعت
المتبادل لحصول مرشحيها على أصوات
المصلحة المشتركة بين الكنيسة وتلك األحزاب إلى التنسيق ُ

محصلة المشهد التصويتي هي إعادة إنتاج
األقباط من أجل مواجهة الحشد اإلسالمي المقابل وكانت
ّ
وتحوله في كثير من األحيان إلى اصطفاف واستقطاب طائفي (محمد،
االستقطاب السياسي،
ّ
.)2015/2/5

وفي المقابل سعت األحزاب المصرية غير اإلسالمية إلى اجتذاب أصوات األقباط باعتبارهم
كتلة تصويتية مؤثرة في االنتخابات البرلمانية ،فمال بعض األقباط إلى بعض األحزاب ذات الطابع
المدني مثل حزب المصريين األحرار ،وحزب المصري الديمقراطي االجتماعي ،وحزب الوفد ،وحزب

التجمع ،مما ضمن لهذه األحزاب شريحة محددة من األقباط تساهم في تأهيلهم إلى مقاعد البرلمان
(كيرلا.)2014 ،

هويتهم الدينية .فخالل
وقد أحجم األقباط في مصر عن
التحرك سياسيا باالستناد إلى ّ
ّ
الحمالت الوجيزة التي سبقت االنتخابات التشريعية في  30تشرين الثاني/نوفمبر ،أعلنت الكنيسة
القبطية عدم استعدادها لدعم المر ّشحين انطالقا من برنامج مسيحي؛ وحارت الحمالت في الكنائا
والمباني التابعة لها ومنعت رجال الدين األقباط من التكلّم عن الشؤون السياسية ،وبالتالي ،لم يتر ّشح

األقباط انطالقا من برنامج ديني .وقد وصف شهير إسحق ،وهو شاب قبطي تر ّشح لعضوية مجلا
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يتحول دينه إلى مسألة خالفية (مايتون،
الشعب ،نفسه بأنه "مر ّشح ليبرالي للجميع" ،وقال أنه ال يريد أن ّ
.)2012/3/1

وقد ذكر كمال زاخر موسى ،منسق التيار العلماني القبطي ،أن أعدادا كبيرة من األقباط تتركز

في أحزاب معينة في مقدمتهم حزب المصريين األحرار ،والحزب المصري الديمقراطي االجتماعي،

مرجعا سبب ذلك إلى الطبيعة المدنية لهذه األحزاب ،إلى جوار إيمانها بالمواطنة ونبذ الطائفية
والتشدد ،ثم انتقد تجمع األقباط في أحزاب معينة لما له من تأثير على مفهوم المواطنة ،نافيا تواجد

األقباط في األحزاب ذات الطابع الديني اإلسالمي مثل حزب النور وحزب البناء والتنمية لما تحويه

هذه األحزاب من مفاهيم متشددة تقاوم وجود األقباط في المشهد السياسي .وكذلك أكد روماني جاد

الرب ،الناشط القبطي ،أن األقباط يتوزعون على األحزاب المدنية بداية من المصريين األحرار ثم

المصري الديمقراطي االجتماعي ثم الوفد وانتهاء بالتجمع على الترتيب ،موضحا أن المطالبات القبطية
تنحصر في المواطنة والمساواة في جميع الحقوق والواجبات ،وفي العدالة االجتماعية والتعليم الخالي

من التشدد ،وفي اإلعالم غير المتحيز (كيرلا.)2014 ،

جاءت مشاركة األقباط في االنتخابات نتاجا طبيعيا لمشاركة جموع المصريين ورفض فكرة

تصويت األقباط على أساا طائفي؛ ألنهم قاموا بالتصويت بما يتفق مع قناعتهم الشخصية نحو بناء

الدولة المدنية ،وكانوا في البداية يصوتون لحزب الوفد باعتباره حزبا ليبراليا ولكن تحول اتجاههم بعد
تحالف الوفد مع اإلخوان وأصبحوا يصوتون لتيارات أخرى تتبنى فكرهم نحو مدنية الدولة مثل الكتلة

المصرية أو الثورة مستمرة أو األحزاب الليبرالية األخرى .وهذا أمر طبيعي بعد تديين االنتخابات من
جانب التيارات اإلسالمية .ولكن هذا التصويت لم يكن مرتبطا بتوجيه من الكنيسة ،ألن األقباط أدركوا

هدفهم باختيار من يعزز من حقوقهم ويدعم قيم المواطنة؛ ولذا صوتوا في دوائر كثيرة لصالح مرشحين

غير األقباط ،وهذا ما أكد أن تصويتهم لم يكن طائفيا (شكري.)2011/12/29 ،

لقد حاول الشباب القبطي ت يير الصي ة القديمة التي احتكرت فيها الكنيسة الحدي

باسم

المسيحيين طوال سنوات حكم مبارك الطرف والتفاوض باسم المسيحيين مع الناام والدولة .وهو ما
عبر هذا الخروج في رأي البعض عن "تدشين لهذا
تمثل في االعتصام والتااهر أمام ماسبيرو ،وقد ّ
االنفصال السياسي عن السلطة الكنسية ،كما أسهم الحراك في تشكيل العشرات من التنايمات
والحركات واالتحادات القبطية التي لم تتبلور أهدافها ولكنها أكدت على االستقاللية عن الكنيسة

واالنفصال السياسي عنها" ،وأعقب ذلك انخراط األقباط في عدد من الحركات السياسية حي

بلغ

تواجدهم في قيادة حزب المصريين األحرار أكثر من  30في المائة ،وفي قيادة الحزب المصري

الديمقراطي نحو  23في المائة" (عوض.)8 ،2014 ،

107

ومن خالل ما سبق ،يتبين أن األحزاب غير اإلسالمية تعاملت مع األقباط على أنهم كتلة

تصويتية فقط ،حي

يستحضرون األقباط في االنتخابات فقط ،أما فيما بعد االنتخابات فال يكاد يوجد

لهم أي موقف تجاه األقباط .فهذه األحزاب تتنافا فيما بينها على كسب الصوت القبطي في

االنتخابات.

وأخي ار ال بد من القول إنه يمكن استخال

بعض النتائج المهمة من هذا الفصل الذي يهتم

بمواقف األقباط من التيارات والحكم اإلسالمي ،فما ميز عالقة األقباط بالتيارات اإلسالمية هو التوتر
الدائم ،وعدم اعتراف ٍ
كل منهم بأفكار اآلخر ،وأن اإلسالميين فشلوا في تبديد مخاوف األقباط من
حكمهم ،أن فترة حكم مرسي كانت فترة سيئة على األقباط ،وأن صعود التيارات اإلسالمية سبب مزيد
من العنف الطائفي ،وتسبب في زيادة معدالت الهجرة القبطية إلى الخارج ،وأن التوتر الدائم بين

الرئيا مرسي والبابا الجديد تواضروا الثاني ،مما دفعه ألن يعلن موقفة المعارض من األحدا

السياسية ،وينتقد ناام مرسي بصراحة  ،أما مواقف األقباط من التيارات غير اإلسالمية ،وخاصة
التيارات الليبرالية واليسارية ،فمال إلى دعمها ،أو االنضمام في صفوفها.
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الفصل السادس
موقف االقباط من مظاهرات  30يوسنيو وحكم السيسي
المبحث األول :دور األقباط في مظاهرات  30يوسنيو:
المبحث الثاسني :أوضاع األقباط السياسية في ظل مظاهرات  30يوسنيو
المبحث الثالث :سياسة األقباط تجاه حكم الرئيس السيسي
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مقدمة
أصاب الشعب ،بعد فترة من حكم اإلخوان المسلمين حالة من التذمر من حكمهم ،فاجتاحت

المااهرات البالد ،وقامت مااهرات  30يونيو ،التي شارك فيها األقباط ودعمها الجيش ،من خالل
اإلطاحة بالرئيا مرسي واعالن خارطة الطريق التي وضعتها األحزاب والقوى الوطنية ،والتي لم
يعترف اإلخوان المسلمين بها ،بل اختاروا العنف والدم بديال عن هذه الخارطة ،مما اضطر القوات

المصرية إلى فض اعتصاماتهم بالقوة واعتقال قيادات اإلخوان المسلمين تجنبا للعنف ولمقاضاتهم على
ما اقترفوه في حق الشعب المصري .ويذكر أن بعض الدول وخاصة األوربية لم تعترف بهذه الثورة

بسبب تدخل الجيش ،ولكن اعترفت جميع الدول بمااهرات  30يونيو وبالقيادة الجديدة لمصر بعد أقل
من عام ،حتى أكثر الدول انحيا از لإلخوان المسلمين وهي قطر اعترفت بالناام الجديد في مصر.
لقد ازدادت المشاركة السياسية لألقباط بعد هذه المااهرات ،فانفتحوا على المشاركة واألحزاب
وغيرها من الفعاليات ،وجاء بعد ذلك كتابة الدستور الجديد للبالد حي

شارك األقباط في كتابة

الدستور وناضلوا من أجل قضاياهم .ورغم أن الدستور لم يأت لهم بكل ما يريدون إال أنهم اعتبروه
إنجا از كبي ار .وبدأوا بحشد األصوات النتخاب الرئيا السيسي حي

كان لهم دور كبير في ذلك ،إذ

صرح البابا بقوله للسيسي ترشحك للرئاسة واجب وطني ،وكثير من القساوسة والمؤسسات القبطية

دعمت ترشح السيسي للرئاسة ،وفي عهد السيسي تمتع األقباط باألمن واالستقرار ،وحصل األقباط في
انتخابات البرلمان على أعلى نسبة مقاعد في تاريخهم وهي  36مقعدا.

المبحث األول :دور األقباط في مظاهرات  30يوسنيو
شارك األقباط في مااهرات  30يونيو بدعم من الكنيسة ،حي

كان لهم دوافع وعوامل

ساهمت في مشاركتهم بقوة في هذه الثورة ،وأصبح األقباط أحد عناوين هذه المااهرات عندما اهر
البابا مع السيسي ليعلنوا إسقاط الرئيا محمد مرسي واعالن خارطة المستقبل.
أوال :طبيعة مظاهرات  30يوسنيو:
مرور عام واحد على حكم اإلخوان كان كفيال بأن ينتفض المصريين على رئيسهم الذي جاء

في أول انتخابات عقب حراك  25يناير ،بعدما اتضح أن مرسي جاء ليمكن جماعته وحلفاءها
اإلقليميين والدوليين على حساب األمن القومي ،كما أنه فشل في تحقيق وعوده البراقة التي وعد بها
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أثناء االنتخابات الرئاسية .وعندما أحا المصريون أن مرسي يقود البالد بسرعة نحو االنهيار تنادت
القوى السياسية والشبابية إلى ضرورة اإلعداد لمااهرات حاشدة ضد مرسي للمطالبة بانتخابات رئاسية

مبكرة ،لكن األمر تطور وأطيح بالرئيا بقرار عسكري من الجيش المصري (مقلد.)2 ،2014 ،

بعد عام من حكم الرئيا مرسي في مصر ،شعر المصريون واألقباط معا بأنه ال يصلح

للحكم ويتجه بمصر للهاوية ،فبدأت مااهرات  30يونيو تطالب برحيله عن الحكم ،ولكن األقباط كان
لهم دوافعهم الخاصة للمشاركة في هذه المااهرات ،مما جعلهم يعملون أكثر من غيرهم على إسقاط

حكم اإلخوان المسلمين ،ومن هذه األسباب تهميش اإلخوان لألقباط ،وانتشار العنف الطائفي ،وانتشار
الجماعات التي تكفر األقباط.

وقبل دراسة دور األقباط في مااهرات  30يونيو ينب ي أن نلقي نارة عامة على طبيعة هذه

المااهرات بإيجاز ،وهي بشكل مختصر تصحيح لمسار حراك  25يناير ،حي

إن الشعب المصري

شعر بأن حراك  25يناير تمت سرقتها من قبل اإلخوان المسلمين وشعر الشعب بأن اإلخوان خدعوهم
ولم يطبقوا ما وعدوهم به ،ووجدوا أن سلطة اإلخوان ال تختلف كثي ار عن سلطة حسني مبارك ،واألهم

من كل ذلك هو ما بادر به اإلخوان المسلمين منذ استالمهم للحكم وهو "أخونة الدولة" وهذا يعني

ت يير كل مفاصل الدولة وكل المحافاين والمدراء والمناصب الهامة بحي

يتم تعين أشخا

ينتمون

إلى اإلخوان المسلمين بدال منهم ،وهذا مما زاد من مخاوف الشعب وجعلهم يقومون بمااهرات 30
يونيو.
وهكذا تجمع ماليين المصريين في  30يونيو ،في مشهد غير مسبوق في الذكرى األولى
لتولية مرسي منصب رئيا الجمهورية مطالبين بعزله واجراء انتخابات رئاسية مبكرة .وقد ارتكزت
التجمعات في ميدان التحرير وفي الميادين الرئيسة في عدد كبير من المحافاات ،باإلضافة إلى

تجمعات أص ر بالمدن والقرى المصرية ،قابلها دعوات من مؤيدي محمد مرسي لتأييده أمام دعوات
عزله ،ما أنذر باحتمال وقوع اشتباكات بين الفريقين .وفي القاهرة قامت حركة تمرد بالتااهر أمام

قصر االتحادية وتم عرض االستمارات التي وقعها عدد كبير من المصريين ،بلغ  22مليونا ،بحسب

ما أعلنته الحركة ،مطالبة بعزل محمد مرسي ،الذي قام بدوره بتجاهل تلك التوقيعات (مقلد-2 ،2014 ،

.)3

وقد دفع الرد السلبي لمؤسسة الرئاسة على احتجاجات  30يونيو المؤسسة العسكرية إلى

التحرك بإعالنها يوم  1يوليو إمهالها جميع األطراف  48ساعة لالستجابة لمطالب المتااهرين في
إطار حمايتها للشرعية الشعبية وما كان يعني ضمنا تنحي محمد مرسي عن الرئاسة بطريقة أو
بأخرى .ومع اقتراب مهلة المؤسسة العسكرية من االنتهاء واستمرار التااهرات الرافضة لحكم اإلخوان،
ودفع الجماعة بمؤيديها يوم  2يوليو إلى الشارع جاءت كلمة محمد مرسي التي أكد فيها تمسكه

111

بالشرعية االنتخابية ،ورفضه إنذار الجيش ،وتلويحه بالعنف ضد الرافضين للشرعية .وهو ما دفع
الوضع إلى التأزم مع وجود عنف متبادل وسقوط قتلى وجرحى .ومن هنا استبقت القوات المسلحة
انتهاء المهلة باجتماعها بالقوى الوطنية والسياسية واألزهر ،واتخذت ق اررات  3يوليو التي أسست

لمرحلة جديدة في الحراك المصري (قاياتى.)2013/12/14 ،
ففي  3يوليو أعلن المتحد

العسكري العقيد أحمد علي أن قيادة القوات المسلحة تجتمع

بقيادات سياسية ودينية شبابية ،وأضاف أن بيانا سيصدر عن القيادة العامة بعد انتهاء االجتماع ،وبعد

االجتماع في حوالي التاسعة مساء بتوقيت القاهرة ،أذاع التلفزيون الرسمي بيانا ألقاه وزير الدفاع عبد
الفتاح السيسي ،أنهى فيه رئاسة محمد مرسي ،وعرض خارطة طريق سياسية للبالد اتفق عليها

المجتمعون ،وحضر االجتماع كل من  :عبدالفتاح السيسي ،الدكتور محمد البرادعي ،شيخ األزهر

أحمد الطيب ،والبابا تواضروا الثاني ،وممثل عن حزب النور ،وممثل عن حركة تمرد (نصر،

.)2014/6/25
كان اهور البابا تواضروا بجانب عبد الفتاح السيسي لحاة إعالن إسقاط حكم اإلخوان
المسلمين عالمة بارزة على مشاركة األقباط في المااهرات  ،وهذا يعطي لألقباط أهمية كبيرة .وال شك
في أن وجود تيارات مختلفة إلى جانب السيسي مثل شيخ األزهر والبابا وممثل الليبراليين وممثل حزب

النور وممثل الشباب ،قد أعطى شرعية أخالقية واجتماعية للمااهرات.

و تقرر في بيان القوات المسلحة والقوى السياسية تعيين رئيا المحكمة الدستورية المستشار

عدلي منصور رئيسا مؤقتا للبالد ،وتعطيل العمل بالدستور بشكل مؤقت ،واجراء انتخابات رئاسية
مبكرة ،وتشكيل حكومة توافق وطني قوية ،وتشكيل لجنة بها جميع األطياف لمراجعة التعديالت

الدستورية ،ومناشدة المحكمة الدستورية العليا إقرار مشروع قانون مجلا النواب ووضع ميثاق إعالمي
يكفل حرية اإلعالم ،ويحقق المصداقية والحيدة ،والعمل على دمج الشباب ،وتشكيل لجنة عليا

للمصالحة الوطنية من شخصيات تتمتع بالمصداقية وتمثل مختلف التوجهات .وقد القت هذه الق اررات
ترحيب المتااهرين في الشارع وتم بمقتضاها اإلطاحة بحكم الرئيا مرسي (قاياتى.)2013/12/14 ،

ثاسنيا :دوافع مشاركة األقباط في مظاهرات  30يوسنيو:
من المعروف أن األقباط جماعة دينية تكره أن يحكم مصر جماعة دينية ،ألن ذلك يضيف

البعد الطائفي إلى الحكم ،ويفسر على أنه حكم ديني بمعنى حكم طائفة لطائفة ،وهذا هو اإلطار العام
لرفض األقباط لهذا الحكم .ومع ذلك يمكن القول إنه كانت هناك دوافع كثيرة لمشاركة األقباط في

المااهرات  ،وأنه يمكن حصر هذه الدوافع تحت عنوانين كبيرين ،هما موقف األقباط من اإلخوان
وأوضاع األقباط في ال حكمهم:
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أ .قلق األقباط من أخوسنة الدولة:
برز استمرار تديين المجال العام ،وهو ما اعتبره البعض شيوع مااهر أسلمة للمجتمع ،وعكا

ازدواجية تعامل أجهزة الدولة مع المواطنين ،حي

ترعى الدولة اإلسالم وتميزه ،كديانة األغلبية ،على

الديانتين المسيحية واليهودية والعقائد األخرى .وفي الوقت الذي كانت تقوم فيه الدولة بهذه الممارسات،

لم تكن تسمح بنفا الممارسات ألصحاب الديانات األخرى .وهذا يعني أن الدولة تُعلن بوضوح
انحيازها للعقيدة اإلسالمية ومعتنقيها على حساب المواطنين المختلفين دينيا .ومما عزز من ذلك أن
دستور  2012عكا رؤية التيارات اإلسالمية الذي وضعته بمفردها ودون مشاركة من التيارات
المدنية وممثلي األقباط والكنائا ،حي

جاء محتوى الدستور داعما للتمييز بين األديان ووضع قيودا

مجحفة على الحريات العامة (بوابة الحركات السالمية ،دراسة .)2016/4/18

ومن هنا علقت د .مي مجيب على فترة حكم اإلخوان بقولها :إن " العالقة بين الكنيسة والدولة

كانت ثنائية ،لكن لم يقدر مرسى على اختزال األقباط في الكنيسة كأيام مبارك ،فكانت هذه العالقة
يشوبها الحذر حي

كان هناك تخوف من أن مرسى لن يفي بوعوده بدليل كالمه في خطاباته (أهلي

وعشيرتي) ،فكان يتحد

عن فئة معينة بالرغم من أنه قال لن يحد

نائبا قبطيا .وبالفعل عين د .سمير مرق

استبعاد ألحد وأنه سوف يعين

نائبا له لكنه استقال بعد ذلك اعتراضا على اإلعالن

الدستوري " .وأكد القا شنودة وهيب على سوء تلك الفترة قائال " :كانت فترة حكم مرسى فترة سيئة جدا
بالنسبة للكنيسة واألزهر وكافة مؤسسات الدولة ،وكانت أول مرة يحد

فيها اعتداءات على الكاتدرائية،

هذا باإلضافة إلى سوء األوضاع االقتصادية والسياسة واالجتماعية عامة (ماريان.)2015 ،
لقد كان قادة الكنيسة أكثر انزعاجا من حكم اإلخوان المسلمين بسبب محاولتهم "أخونة" الدولة،

وهذا ما كان يشكل خطر كبير على الكنيسة ،لذلك ازدادت هجرة األقباط إلى خارج مصر في عهد
اإلخوان المسلمين ،وكانت مشاركتهم في  30يونيو لدرء الخطر عن أنفسهم.
فقد تعرض األقباط إلى مااهر متنوعة من انتقا

حقوق المواطنة بالدولة ،فترة التي ُعرفت

بالمرحلة االنتقالية ،وتنامت هذه المااهر بعد وصول محمد مرسي إلى الحكم في  30حزيران ،2012
وتراجعت حقوق المواطنة للمسيحيين خالل العام األول من حكم محمد مرسي ،واهرت تصريحات من

تحرض على العنف ضد األقباط،
قيادات حزب الحرية والعدالة ،ومن الجماعة اإلسالمية التي ّ
ومحاولة اتهامهم بالوقوف وراء الهجوم على المشروع اإلسالمي ،ومحاولة اإلطاحة بمحمد مرسي
وجماعة اإلخوان من السلطة .وهكذا أصبح األقباط في مرمى النيران من الجماعات المتطرفة وتيارات

اإلسالم السياسي (عبيد.)2014/3/26 ،
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كان الشباب أول من تمرد على هذه الحالة الطائفية ،فقد خالف شباب األقباط وبعض

القساوسة تعاليم الكنائا الثال

وشاركوا في فعاليات حراك يناير ،لكن األمر مما حد

في  30يونيو

كان مختلفا ،فقد قرر األقباط قيادة وكنيسة وشعبا المشاركة بكل قوة دون أي تردد بخوض معركتهم
األخيرة الكتساب حريتهم .وفي هذا الصدد ،يقول المفكر القبطي ،كمال زاخر" :إن هذه الثورة مثلت
للمصريين األقباط حماية لوجودهم .وهذا قول ال يجافى الحقيقة كثي ار فقد اعتبر اإلخوان أن وصولهم
للحكم بمثابة إعادة فتح مصر وذكر مرشدهم أن دولة الخالفة لم تكن أقرب من أن تتحقق مما هي

عليه اآلن (محرم.)2014/7/5 ،

وقد فشلت جماعة اإلخوان المسلمون في التعامل مع مخاوف األقباط بشأن الحرية الدينية

واستمرت في تهميشهم في مؤسسات الدولة ،وبالرغم من أنه تم تعيين د /سمير مرق

مساعدا للرئيا

لشؤون التحول الديمقراطي ،إال أنه قدم استقالته بعد عدة أشهر عندما اكتشف أنه لم يساهم في عملية

صنع القرار ،واحتجاجا على ممارسات اإلخوان المسلمين االستبدادية في السلطة ،وخاصة بعد صدور
اإلعالن الدستوري الذي قام فيه مرسى بتحصين ق ارراته من الطعن القضائي عليها (ماريان.)2015 ،

لعل الت ير الجذري الطارئ على موقف الكنيسة تجاه ناام ما بعد حراك  25يناير قد يكون له

ما يبرره ،فب ض النار عن األحدا

الدامية التي واجهها األقباط في مصر من أجل المطالبة

بحقوقهم ،حدثت قناعة عند الكنيسة المصرية مفادها عدم قدرة ناام محمد مرسي في تحقيق المساواة
المنشودة بين جميع طوائف الشعب .األمر الذي اهر بوضوح في تشكيل الحكومة واختيار أعضاء

كبير من
اللجنة التأسيسية التي غاب عنها التمثيل القبطي بشكل كبير لل اية األمر ،الذي أوجد استياء ا
قبل أقباط مصر ودفعهم إلى المشاركة في مااهرات  30يونيو لإلطاحة بناام اإلخوان أمال منهم في

إيجاد ناام مناسب يحقق لهم مفهوم المواطنة الذي يتمناه الشعب المصري بأجمعه وليا فقط األقباط

(صالح.)2016/4/5 ،

ب .أوضاع األقباط في ظل الرئيس مرسي:
لقد كان من المالحا انتشار خطاب تحريضي ضد األقباط وأصحاب الديانات المختلفة في
مصر عقب فوز محمد مرسي في يونيو ( 2012بوابة الحركات اإلسالمية ،دراسة  .)2016/4/18فمنذ 25

يناير شهد األقباط عددا من االعتداءات ،ابتداء من االعتداء على كنيسة صول بأطفيح ثم حرق كنيسة

إمبابة وصوال إلى حصار سلفيين للكاتدرائية المرقسية رافعين صور "وفاء قسطنطين" و"كاميليا شحاته".
وواكب ذلك ا ختفاء عدد من الفتيات القبطيات المراهقات واهورهن بعدها وقد اعتنقن اإلسالم

ومتزوجات من إسالميين متشددين فضال عن اهور خطابات إسالمية زاعقة تنال من المعتقدات

المسيحية وتكفّر المسيحيين وانتشار حاالت محاكمة أقباط بحجة ازدراء اإلسالم مع الهجوم بأقذع
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األلفاا على البابا شنودة وتصويره في ملصقاتهم على شكل خنزير وكلب ،وكان المشهد األكثر درامية

هو االعتداء على الكاتدرائية بالعباسية وهو األول من نوعه .وتم في ال حكم اإلخوان بعد اتهاماتهم
أن معام المهاجمين لمقرهم بالمقطم من المسيحيين وتصاعد خوف األقباط من تحالف اإلخوان مع

الجماعات اإلسالمية الراديكالية والتي سبق أن تلوثت أيديهم بدماء األقباط في التسعينات (محرم،

.)2014/7/5

وقد وجه األنبا بوال  هجاء شديدا إلى فترة حكم اإلخوان ،فقال في حوار مع صحيفة "الوطن":
جبل ِ
"كنا في فترة حكم اإلخوان كأننا سفينة مبحرة في محيط متالطم تتجه إلى ِ
عال ،ورّبان السفينة

ليست لديه قدرة ،وال خبرة على القيادة ،كما أنه ال يسمع َمن حوله ممن يمتلكون توجيهه التوجيه
الصحيح ،فماذا كنت تتوقع غير غرق السفينة؟!" ،وزعم أن "مصر كانت ت رق بكل المقاييا ،ولم يكن
المخطط له لسنوات ،والمدعوم من قوى عالمية
أمامنا منقذ سوى "عمل إلهي" ،عبر كسر هذا الناام ُ
واقليمية .فبمجرد أن اعتلى الحكم هذا الناام ،وبعد عام واحد انقلب الشعب عليه ،ونجح بمساندة

الجيش في التخل

منه (بوال.)2015/1/7 ،

ثالثا :حجم مساهمة الكسنيسة في مظاهرات  30يوسنيو:
شارك األقباط الشباب في مااهرات  30يونيو ،وقد ساهم بعض القساوسة في الثورة من خالل

خطبهم وحثهم لرعايا الكنيسة على المشاركة فيها ،وهكذا كان موقف األقباط واضحا وهو المشاركة
والمساهمة في إنجاح الثورة ،إلسقاط حكم اإلخوان المسلمين.
أعلن عدد من الحركات القبطية مشاركتها بكثافة في مااهرات  30يونيو ،غير مهتمين
بتهديدات بعض قيادات التيار اإلسالمي لهم إلجبارهم على عدم النزول .وفى هذا الصدد قال القا

شنودة وهيب ":بدأ الوعى السياسي لألقباط ،منذ أحدا

 25يناير إلى تااهرات  30يونيو ،يزداد ،فهم

من يقولون للكنيسة نريد المشاركة في الحياة السياسية ،ألن ذلك من مصلحتنا والكنيسة من جانبها ال
تمانع " وبالطبع لم يكن كل من خرجوا في  30يونيو  2013إلنهاء حكم اإلخوان في مصر من

المسيحيين ،حي

خرج المصريون من كل الفئات والطوائف إلنهاء ذلك الحكم ،ولكن المسيحيين

المصريين حملوا معهم هما إضافيا ،وهو تهديد اإلخوان لهم (ماريان.)2015 ،



األسنبا بوال؛ أسقف طنطا الذى يتولى أرفع المناصب وأهمها ،داخل الكنيسة القبطية األرثوذكسية ،فهو مقرر لجنة

العالقات العامة بالمجمع المقدا ومسئول العالقات بين الكنيسة والدولة ،والمشرف على ملف األحوال الشخصية

بالكنيسة .وهو يعتبر مهندا هيكلته الجديدة في عهد البابا تواضروا ،فضال عن إشرافه على إعداد قانون بناء
الكنائا ،ومشاركته في «لجنة الخمسين» لوضع الدستور.
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إن البابا خالل لقائه بمجلا كنائا مصر ،وعدد من السياسيين ،بدير األنبا بيشوى بوادي

النطرون ،حسم موقف الكنيسة من مااهرات  30يونيو ،وأكد على تمسك الكنيسة بعدم لعب أي دور
سياسي ،واقتصار دورها على األمور الروحانية واالجتماعية ،وأنها لن تتدخل في حشد أو منع األقباط
من المشاركة في المااهرات؛ ألنها ليست وصية عليهم .ومما يذكر أن عددا من الحركات القبطية

أعلنت مشاركتها بكثافة في مااهرات  30يونيو نكاية في تهديدات بعض قيادات التيار اإلسالمي لهم
إلجبارهم على عدم النزول (رحومة.)2013-06-13 ،
وقد ارتفع تقدير األقباط لمااهرات  30يونيو ،فقد رأى األنبا بوال أن "مااهرات  30يونيو
عمال إلهيا بكل المقاييا ،وأنه قد جاء إلنقاذ مصر من اإلفالا الذي جرى التخطيط له عبر تآكل
االحتياطي األجنبي في البنك المركزي .وال نجد ما نشترى به الوقود والقمح ،لدفع الشعب إلى ثورة

جياع تأتي باإلسالميين المتشددين مرة أخرى ،لكن اذ حرك قلوب الدول العربية ،خاصة الخليج،
إلنقاذ مصر من إفالسها ،وحرك القوات المسلحة لتدعم ،وتسند الثورة غير المسبوقة ،والكل يتعاطف

مع الثورة ،وأعطى اذ نعمة لها في قلوب جميع المصريين ،ولهذا نجحت الثورة" (بوال.)2015/1/7 ،

اعتبرت قيادات الكنائا المصرية مشاركة األقباط في مااهرات  30يونيو حرية شخصية،

جاء موقف قيادات الكنائا المصرية ،عقب اجتماع دير األنبا بيشوي بوادي النطرون في الصحراء

ال ربية شمال غربي العاصمة القاهرة برئاسة البابا تواضروا الثاني بابا الكنيسة األرثوذكسية ،وحضره
سياسيون أقباط للمرة األولى في اجتماعات المجلا ،وقال رئيا الطائفة اإلنجيلية ،صفوت البياضي

أن "القيادات الكنسية اتفقت على أن قرار المشاركة يخ

األقباط الذين يتمتعون بنضج سياسي،

باعتباره حرية شخصية" (بيومي.)2013/6/13 ،

وقال سمعان عبد المالك في هذا الصدد " :الكنيسة كانت مؤيدة في صمت ،فهي ال يجب أن

تعلن عن ثورة ضد الحاكم بل هي تصلى له .وهذه المرة انضمت للجيش بحكم أنها جزء من الدولة.
وشعر األقباط بذلك وبالتالي كان هناك نزول ومشاركات غير عادية" .وشارك ائتالف شباب ماسبيرو

في تااهرات  30يونيو ،وقالوا "إن الثورة ثورة شعب وليست ثورة طائفية أو دينية ،فهي محاولة

السترجاع الوطن الذي عانى من جراء سياسات رئيا يحكم من خالل مكتب اإلرشاد" (ماريان،

 .)2015كانت الكنيسة صامتة لعدم وضوح الرؤية ،وبسبب تحسبات العداء مع الحاكم.

يقول األنبا بوال أن األقباط يتمتعون بعالقة غير مسبوقة بالدولة  ،ولقد شارك األقباط في
مااهرات  30يونيو مشاركة فعالة .وكان للكنيسة دور واضح في تشجيع األقباط على الخروج وكان

لناام الحكم السابق تأثير مضاعف على إخراج األقباط للمشاركة في المااهرات نا ار لما عانوه  ،ولقد
كان لألقباط دور واضح بدءا من االنتخابات الرئاسية السابقة رغم أنها لم ِ
تؤت ثمارها إال أنه كان لهم
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دور فعال ،فألول مرة خرج كل األقباط إلى صناديق االنتخابات متخطين سلبيات الماضي واحباطات

"أحدا

ماسبيرو" (بوال.)2016/5/3 ،

وبعد وصول البابا الجديد " تواضرا الثاني" إلى الكرسي الرسولي كان الخالف بين اإلخوان

واألقباط قد وصل لذروته .وحاول اإلخوان الض ط على البابا الجديد لدعوة األقباط بعدم المشاركة في

تااهرات  30يونيو المناهضة ،ولكنه لم يستجب ورفض نصيحة السفيرة "آن باترسون" وغلّف رده

بدبلوماسية معلنا أن الحق في التااهر حرية شخصية ال يتدخل فيها ،ولم يكن الرجل يملك من أمره

شيئا أمام ال ضب الجامح والخوف المتأصل من األقباط كفصيل متقدم في المواجهة .لقد أدرك األقباط
أنها الفرصة األخيرة ليرتموا في أحضان األغلبية الكاسحة من المصريين وليذوبوا في الطوفان الشعبي
ويحتموا بالجيش من الهجمة اإلسالمية المنامة منذ عقود .وكانت حالة اإلحباط واالكتئاب بوصول

اإلخوان للرئاسة قد دفعت معامهم للتفكير في الهجرة ،ولكن الحراك الشعبي المتصاعد جاء بمثابة
حبل النجاة بالنسبة لهم (محرم.)2014/7/5 ،
وعن مشاركه األقباط في مااهرات  30يونيو قالت د .مي مجيب " :بالرغم من موقف
الكنيسة الذي كان مع عزل مرسى إال أن األقباط في هذه المرة لم ينزلوا بسبب دعوة الكنيسة للنزول

مع أن موقف األقباط كان داعما للمااهرات وللكنيسة " وعلق أيضا مينا نبيل على ذلك قائال" :

السيسي كان عنده ذكاء لدعوة كل الطوائف في المؤتمر ،الكنيسة واألزهر ورئيا حزب النور ،ولم يكن
هناك أي توجيه من الكنيسة للشعب النتخاب السيسي ،ولكن سياسة السيسي تجاه الكنيسة غير

معروفة؛ ربما بسبب القضايا الكثيرة التي كان يواجهها ،لكن كان هناك بعض األحدا
تجاهها أي رد فعل كتهجير األقباط ،وأحدا

رد فعل (ماريان.)2015 ،

لم يكن له

جبل الطير وكنيسة الجالء فكنت أتمنى أن يكون هناك
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المبحث الثاسني :تطور دور األقباط السياسي في ظل مظاهرات  30يوسنيو
انفتح األقباط بعد مااهرات  30يونيو أكثر على الحياة السياسية وبدأت نشاطاتهم في
األحزاب والمؤسسات السياسية ،ويمكن تقدر هذا االنفتاح بأنه أكبر من االنفتاح الذي أعقب حراك 25
يناير .فبعد الثورة أصبح من الضروري كتابة دستور جديد للبالد ،حي

شارك األقباط في لجنة كتابة

الدستور وناضلوا من أجل مطالبهم وحصلوا على معامها ،في الدستور الجديد ،كما شاركوا بقوة في

االستفتاء على الدستور؛ للتصويت "بنعم" من أجل إق ارره.
أوال :المشاركة السياسية لألقباط في ظل  30يوسنيو:

لقد كان األقباط في فترة الرئيا محمد مرسي من لقين على أنفسهم خلف أسوار الكنيسة ،تجنبا

للصدامات مع التيارات الدينية المتطرفة التي ازدادت بكثرة فترة حكم اإلخوان ،وهذا االن الق تحول إلى
انفراجه كبيرة على األقباط بعد مااهرات  30يونيو ،حي

ذهب الخوف وذهبت التيارات المتطرفة،

وأصبح الجو العام أكثر قابلية لوجود األقباط ومشاركتهم في الحياة السياسية.

مرت المشاركة السياسية لألقباط بعد  30يونيو ،بمراحل متعددة للتطور ،واختلفت أشكالها
عبر التاريخ الحدي

تبعا لت ير النام الحاكمة ،فمنها من دعم المشاركة الوطنية للشعب المصري بما

فيهم األقباط ،وفضلوا أخرون سياسة تكميم األفواه واالنفراد بالسلطة (بولا.)2015 ،

لقد ت يرت األحوال بدرجة ملحواة في ال الناام المصري الجديد .ففي ال رئاسة الرئيا

عبدالفتاح السيسي لمصر وجد األقباط تحسنا كبي ار ،وانبعثت لديهم آمال في تحقيق المساواة والمشاركة

السياسية الفاعلة .فعلى الصعيد السياسي حقق األقباط نسبة عالية في االنتخابات البرلمانية لعام
 ،2015كما الحا األقباط من الناحية المعنوية احتضان مؤسسات الدولة الرسمية لهم .وقد تجلى ذلك

بوضوح في إصرار الرئيا عبدالفتاح السيسي على تهنئة األقباط بأعيادهم من داخل الكاتدرائية ،األمر

أمر في غاية األهمية.
الذي قد ياهر بأنه غير هام ،ولكنه على الصعيد السياسي واالجتماعي يعد ا
فتلك الااهرة التي حدثت ألول مرة على يد الرئيا السيسي أكدت على احتضان الدولة لألقباط ،كما

أكدت أنهم شريك وطني ونسيج هام جدا في هذه األمة .واستقبل األقباط تلك الرسائل في حالة من
الرضى على الناام المصري الجديد ،آملين في تحقيق المواطنة المرجوة ،وأن يتم معاملة الجميع على

أساا الكفاءة والخبرة ،وليا على أي أساا آخر (صالح.)2016/4/5 ،

برز دور الكنيسة بمشاركة وزير الدفاع الفريق أول ،عبدالفتاح السيسي ،في ذلك الحين ،في

رسم خريطة الطريق وفي اهور البابا مع شيخ األزهر .ومن تلك اللحاة سارت الكنيسة في مسار
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المشاركة وكان لها دور مؤثر وانجازات عديدة ،بالتوافق مع ممثلي كل طوائف المجتمع ،إلخراج

دستور مدنى ينصف الكل دون استثناء ،ثم كان للكنيسة دور واضح جدا في االنتخابات البرلمانية
وتحفيز األقباط ،وكانت النتيجة خروج األقباط لالنتخابات ونجاح عدد غير مسبوق منهم فيها ،سواء

بالقائمة أو الفردي .وكان للدولة دور في هذا األمر ،فالدولة هي التي رعت األقباط عبر وضع ناام

القوائم حرصا على تمثيلهم؛ مما أوجد  24قبطيا منتخبا على القوائم ،غير من نجح في االنتخابات
الفردية (رحومة.)2016/5/3 ،
وأكد البابا تواضروا الثاني ،بابا اإلسكندرية وبطريرك الك ارزة المرقسية ،أنه ال توجد عزلة
سياسية لألقباط بعد  30يونيو وتحت حكم الرئيا السيسي ،حي

رأى أن " مقدار انفتاح الساحة

كبير وأن الجو العام أصبح مؤاتيا لمشاركة األقباط في الحياة النيابية
للمشاركة السياسية لألقباط أصبح ا
والبرلمان" .وقال تواضروا ،خالل حوار تليفزيوني" ،ال مانع من أن تنصح الكنيسة رعاياها من تيار

سياسي ما ،من خالل إبداء الرأي في البرامج التي تقدمها األحزاب ،وما إذا كانت ممكنة للتطبيق على

أرض الواقع وتخدم المصريين أو أنها خيالية لخداع المواطنين ،وال يعقل أن يمثل مدمن مخدرات

الشعب في مجلا النواب أو آخر ذمته المالية غير مضبوطة" (واضح.)2015/7/31 ،
ومنذ ذلك الوقت ،رأى اإلخوان وأنصارهم أن األقباط جزء مما حد  ،فهاجموا وأحرقوا الكنائا

القبطية وممتلكات األقباط .ومع انتخاب الرئيا عبد الفتاح السيسي رئيسا للجمهورية ،حاولت الكنيسة
إعادة تأسيا نفسها باعتبارها الصوت المتآلف ألقباط مصر (عبد الحميد.)2014/12/19 ،
وهكذا أدخلت مااهرات  30يونيو حالة جديدة على الحياة السياسية القبطية ،فمثال كانت
العادة أن الكنيسة ورجال الدين ال يتدخلون في القضايا السياسية ،وان حصل ذلك ال يكون بشكل
علني وواضح ،ولكن الحالة الجديدة تمثلت في تجرؤ بعض القيادات الكنسية والقساوسة على قول

رأيهم الس ياسي بكل وضوح ،حي

كانت مشاركتهم في الثورة واضحة ،فدخلوا الحياة السياسية،

وأصبحوا يدلون بتصريحات سياسية دون التردد أو الخوف.
ثاسنيا :موقف األقباط من دستور عام :2014
كان إقرار الدستور في عهد مرسي من أسباب مااهرات  30يونيو ،ألن ذلك الدستور لم يراع

مصالح ومطالب األقباط ،مما اضطرهم إلى االنسحاب من لجنة الدستور التي شكلها مرسي ،وتمت

كتابة الدستور بلون واحد إخواني إسالمي ،أما في الدستور الجديد لسنة  ،2014فقد شارك األقباط في
لجنة الخمسين التي تشكلت إلعداد وكتابة الدستور ،وحصلوا على غالبية المطالب التي فشلوا في

الحصول عليها في دستور .2012
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وبالنسبة إلعداد الدستور قام الرئيا المؤقت عدلي منصور بإصدار قرار جمهوري في 01

سبتمبر  ،2013يتضمن تشكيل لجنة مؤلفة من خمسين عضوا إلجراء التعديالت الدستورية لما بعد
ثورة  30يونيو ،وتتولى لجنة الخمسين كتابة واعتماد مشروع الدستور المصري المعدل الجديد ،2013
حي

حدد موعد بدء أول اجتماعاتها بيوم الجمعة الموافق  8سبتمبر  2013وسوف تقوم خالله

باختيار رئيا لجنة الخمسين ونوابه ،وتضع القواعد التي تنام عمل اللجنة خالل المدة المقررة لعملها،

والضوابط والضمانات الخاصة بالحوار المجتمعي ،وهي  60يوما أي من المقرر أن تنهي عملها في
شهر نوفمبر ،وبعدها سوف يتحدد موعد االستفتاء على الدستور والتعديالت الدستورية الجديدة به،

ويطرح على الشعب للتصويت عليه (المصري.)2013/9/02 ،
وحول وضع األقباط في الدستور الجديد ،يقول ممثل األقباط في لجنة الدستور األنبا بوال "أرى

نقاطا مضيئة على الطريق لألقباط ،أولها الدستور المصري الذي أنصف القبطي ،وألول مرة أعطاه
حق المواطنة الكاملة ،وتم ذكر المسيحي والكنيسة والمسيح والتاريخ القبطي بالدستور ،وتم تجريم

التمييز الديني والزام الحكومة بت يير المناهج الدراسية من أجل المواطنة" (بوال.)2015/1/7 ،

أما مواقف ممثلي الكنيسة في لجنة كتابة الدستور فكانت في صالح تعزيز صالحيات الرئيا،

يقول "ال بد أن نعود إلى

مد فترة والية الرئيا ،حي
إذ رأى األنبا بوال أحد صانعي الدستور أنه يجب ّ
األصل ،أنا شخصيا كنت من أشد المطالبين بعدم المساا بصالحيات الرئيا في الدستور ،ولألسف
لم أنجح ،رغم أنني مقاتل في هذا األمر" ،وعلل ذلك بأن "طبيعة تشكيل لجنة الخمسين التي وضعت
الدستور أدت لذلك ،بسبب وجود عدد ليا بقليل يمثل األحزاب ،والذين يتوقعون أنه لن يأتي منهم

رئيا للدولة في تلك المرحلة .وأقصى طموحاتهم أن يبقوا في البرلمان أو الحكومة ،ومن هنا انصب
تفكيرهم لصالحيات أكثر للبرلمان والحكومة" (بوال.)2015/1/7 ،

ورأى األنبا بوال أنه " كان ُينار لصالحيات الرئيا من أعضاء اللجنة بنارة للماضي ،وليا
بنارة للمستقبل ،بمعنى أن الرئيا يهيمن على كل شيء في الدولة ،ويتحكم في كل شيء حسب رؤية

الكثيرين ،األمر الذي خافوا بسببه من المستقبل ،فقلصوا صالحيات الرئيا" ،ثم قال" :استطعنا داخل
اللجنة تحجيم محاوالتهم لتقلي

صالحيات الرئيا أكثر من ذلك ،ولكني أرفض اآلن تعديل الدستور

مرة أخرى ،فالدستور ليا قانونا ،وليتنا نتخل

من تلك اآلفة ،تعديل الدستور وقتما نشاء وتعديل

القوانين حسب أهوائنا ،فهناك دول منذ أن وضعت دساتيرها لم تعدلها حتى اآلن ،فأرجو أن ننأ بأنفسنا

عن تعديل الدستور" (بوال.)2015/1/7 ،
وألن الرئيا السيسي كانت له شعبية كبيرة لدى األقباط ،حي

اعتبروه بمثابة المنقذ لهم من

حكم اإلخوان المسل مين ومن العنف ،اهر ذلك التعاطف والتأييد للرئيا السيسي في موقف األقباط
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إن األقباط ناضلوا بكل قوة من أجل زيادة صالحيات

من صالحيات الرئيا في إعداد الدستور ،حي

الرئيا على حساب البرلمان والحكومة.

كانت مواقف النخب القبطية في معركة الدستور تعاني من االنقسام ،ففي الوقت الذي كانت

األغلبية تقاوم عدم إعادة المادة ( )219إلى ن

الدستور ،كان هناك أقلية تنادي بضرورة إقرار

“الكوتا” لألقباط ،قد عقد هؤالء مؤتم ار جماهيريا بفندق سونيستا لهذا األمر في  10نموفمبر،2013
وبعد ذلك نشر على لسان البابا تواضروا الثاني واألنبا روفائيل سكرتير المجمع المقدا ما يفيد

معارضتهم لذلك .وانتهي األمر بمادة انتقالية هي رقم  ،244والتي بمشاركة المسيحيين وتمثيلهم تمثيال

مالئما في أول مجلا للنواب ينتخب بعد إقرار هذا الدستور .األمر الذي يؤكد على أن تشتيت جهود

النخب القبطية لم يسفر عن شيء يذكر(شفيق.)5 ،2014 ،

وهذا ما تم بالفعل في قانون االنتخابات الذي كفل لألقباط كوته مكونة من  24مقعد في
البرلمان ،مما شجع األقباط على خوض االنتخابات وبالفعل فاز األقباط بعدد  36مقعد في البرلمان،
وهذا أن دل على شيء فإنما يدل على أن معركة األقباط الدستورية قد نجحت وحصلوا على كافة

حقوقهم في الدستور والقانون ،وغالبية مطالبهم كفلها لهم القانون.
وهكذا حر

الدستور المصري الصادر في  2014على تمثيل المسيحيين في البرلمان بشكل

مالئم مع فئات أخرى ،لتعديل أوضاع قديمة كانت تالم تلك الفئات .وحاول المشرع تصحيح هذه
األوضاع بعد ثورتين كبيرتين شهدتهما مصر في  25يناير  ،2011و 30يونيو  ،2013ونصت
المادة  244بباب األحكام االنتقالية في الدستور ،على أن "تعمل الدولة على تمثيل الشباب

ذوى اإلعاقة تمثيال مالئما في أول مجلا للنواب ُينتخب بعد إقرار هذا
والمسيحيين واألشخا
الدستور ،وذلك على النحو الذي يحدده القانون" ،وهو ما عملت الدولة على تطبيقه في القوانين

المنامة لالنتخابات الصادرة قبيل اإلعالن عن فتح باب الترشح النتخابات مجلا النواب ،2015
حي

خص

الدستور كوته قبطية تتمثل في  9أعضاء للقائمة الكبرى ،و 3للص رى (صحيفة المصري

اليوم.)2015/10/05 ،

أقرت لجنة الخمسين لكتابة الدستور بمصر ،المسودة النهائية للدستور المصري الجديد
وقد ّ
بكامل مواده الد ،247وأعلن عمرو موسى ،رئيا اللجنة ،أن مشروع الدستور سوف يعرض على

استفتاء في غضون شهر ،وأضاف أن اللجنة اتفقت على ترك الناام االنتخابي الذي ستجرى بموجبه
االنتخابات البرلمانية ليتم تحديده في قانون وليا في الدستور ،وتسلم الرئيا المؤقت عدلي منصور

مسودة الدستور المصري الذي تمت صياغته تمهيدا لدعوة الناخبين لالستفتاء الشعبي العام (العربية نت،

.)2013/12/02
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وتمت الموافقة على الدستور الجديد في استفتاء في  15-14يناير  ،2014فرحب به غالبية

األقباط ،ألنه يقدم لهم حماية أفضل من الدستور السابق ،الذي اعتمد تحت حكم اإلخوان المسلمين.
وذلك بالرغم من أن بعض األحكام عليها انتقادات شديدة ،مثل مادة الكفر أو التعريف الواسع لمبادئ

الشريعة اإلسالمية (وان كانت ال تزال المصدر الرئيسي للتشريع) .وعالوة على ذلك تمكن األقباط من

إضافة مادة جديدة في الدستور الجديد ،تمثلت في تطوير قانون بناء الكنائا وتجديدها ،والذي
سيعتمده المجلا التشريعي الجديد .ولكن ال زال اإلسالم هو دين الدولة .وال زال هناك ضعف في
تنفيذ األحكام القائمة على حماية األقليات ،بما في ذلك عدم معاقبة مرتكبي العنف الطائفي ،وهو

األمر الذي ترك مجاال لمزيد من الممارسات التمييزية واالضطرابات الطائفية .وعالوة على ذلك ،فإن
األقليات الدينية األص ر ال تستفيد من الحماية والتي ت طي المسيحيين األقباط ).(Latek, 2014: 2

وقد شهدت عملية االستفتاء على الدستور حالة من الحراك السياسي بين مختلف القوي
الحزبية والسياسية والثورية المختلفة ،حي
وتم عملية االستفتاء بنجاح تام حي

تباينت اتجاهاتها ما بين مؤيد ومعارض ومقاطع لالستفتاء،

كشفت النتائج النهائية لالستفتاء على الدستور الذي تم إجراؤه

يومي  14و 15يناير  ،2014إلى أن عدد من شارك فيه بلغ ( )20,613,677بنسبة مشاركة

( ،)%38.6ونسبة موافقة عليه ( ،)%98.1فيما كانت نسبة الرفض ( ،)%1.9وبإعالن النتيجة
النهائية لالستفتاء على الدستور ،تكون مصر قد اجتازت أول استحقاق لخريطة المستقبل ،وتجاوزت

أصعب اختبار لثورة  30يونيو (عبد الحليم.)2014/1/22 ،
أثبتت نتيجة االستفتاء على الدستور ،أن قرار الشعب المصري بيده ،وأن مااهرات  30يونيو
مااهرات شعبية عارمة ،أسست لشرعية دستورية وسياسية جديدة لمسار دولة ما بعد يونيو ،وأكدت

على أن خريطة المستقبل التي تم إعالنها في  3يوليو  ،2013تسير وفقا لما هو معد لها مسبقا:

إعداد دستور ،ثم االستفتاء عليه ،وبعد ذلك انتخابات رئاسية وبرلمانية .ومن ثم بعثت نتيجة االستفتاء
على الدستور رسالة للعالم تؤكد بأن ذات األشخا

الذين خرجوا في مااهرات  30يونيو إلسقاط

الرئيا السابق وجماعته هم ذاتهم الذين خرجوا للتصويت على الدستور ،وأن الشعب راض عن خريطة
المستقبل التي تم رسمها من أجل ترسيخ األمن واالستقرار ،وبعثت برسالة أخرى مفادها "أنه تم استعادة

الديمقراطية وأن هناك عملية سياسية مستمرة وهادفة ،تسير حسب جدول زمني لم يختل (عبد الحليم،

.)2014/1/22

وفي نهاية المطاف خرج المصريين بدستور توافقي ،يرضي جميع األطراف ،بعكا دستور

 2012الذي لم يكن يلبي سوى رغبات اإلخوان المسلمين ،وكانت غالبية الطوائف واأللوان في

المجتمع المصري ترفضه مما أدى إلى انقسامات في المجتمع المصري .وهكذا يمكن القول إن دستور

 2014وحد المجتمع المصري وراء دستور موحد ومتوازن.
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المبحث الثالث :سياسة األقباط تجاه الرئيس السيسي
بعد الدور الكبير الذي قام به عبد الفتاح السيسي في إنجاح مااهرات  30يونيو واإلطاحة
بالرئيا مرسي وهذا ما كان يتمناه األقباط ،أصبح عبد الفتاح السيسي محبوب الشعب والقائد الزعيم،
وأصبح له شعبية كبيرة ،حي

إن األقباط ضاعفوا جهودهم من أجل فوز السيسي في االنتخابات

الرئاسية ،وبعد فوزة أصبح األقباط في عهده أحسن حاال من الفترات السابقة ،وخاصة أنه أول رئيا
يحضر عيد الميالد ،وقام بتحريك القوات المصرية لقصف داعش في ليبيا ردا على ذبح  21مسيحيا

قبطيا .وفي عهد السيسي حصل األقباط على أعلى نسبة مقاعد في البرلمان ،وهذا بفضل انفتاحهم
الكبير على المشاركة السياسية وبفضل قانون التميز اإليجابي الذي يعطي لألقباط عدد مقاعد أكبر

بكثير مما كانوا يحصلون عليه وفق ناام الكوته.

أوال :موقف األقباط في اسنتخاب المرشح عبد الفتاح السيسي:
كان األقباط من أكثر الداعمين للرئيا السيسي في االنتخابات الرئاسية ،وكانوا يعتبرون

دعمهم المطلق له بمثابة تقدير لجهوده الكبيرة في حفا أمن مصر وأمنهم خاصة ،وتقدير لجهوده في
تخليصهم من حكم اإلخوان المسلمين ،الذي كان يعتبر سيئا جدا بالنسبة لألقباط ،لذلك اجتمعت كلمة
األقباط على كلمة واحدة هي السيسي ،وكان الدعم من كل المؤسسات القبطية بشكل رسمي وعلني.

وبعد إعالن المجلا األعلى للقوات المسلحة تفويض المشير "عبد الفتاح السيسي" للترشح
النتخابات رئاسة الجمهورية ،وضع عدد من النشطاء األقباط عدة شروط لمساندة المشير في معترك

الرئاسة ،موضحين أنها شروط وضعت انطالقا من مبدأ المواطنة الذي أقره الدستور ،فاألقباط هم
شركاء الوطن كما أنهم العامل الرئيسي في نجاح مااهرات  ،30وهم أكثر من دفع فاتورة اإلرهاب من

قتل وحرق للكنائا واالعتداء عليهم ،وأن أهم مطالب األقباط النتخاب المشير "عبد الفتاح السيسي"
رئيسا للجمهورية هي القضاء على اإلرهاب األسود الذي ضرب مصر فكريا وأمنيا ،وحقق العدالة

االجتماعية بتطبيق القانون على الجميع بدون استثناء ،مشددا على ضرورة أن يتمتع األقباط بوضع
اجتماعي وسياسي أفضل مما كان عليه في ال األنامة السابقة عن طريق المشاركة الوطنية
ومشاركتهم في صنع القرار السياسي (إبراهيم.)2014/2/3 ،
وفسر البعض تمسك األقباط بترشيح السيسي للرئاسة بأن إشراك البابا في وضع خارطة

الطريق هي بوادر طيبة تجاه األقباط ،أعطتهم دفعة جيدة ،فالدستور الجديد أشعر األقباط بالت يير
وأعطاهم الكثير من حقوقهم التي كانت مهدرة ومنها حق التمثيل العادل في المجالا النيابية واقرار
قانون لبناء الكنائا وانشاء مفوضية للتميز ،وهي كلها أشياء تجعلنا نتمسك بالفريق السيسي .ويمكن
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تفسير انتخاب األقباط للمشير "السيسي بأنه" يأتي من منطلق وطني ،ألن السيسي تحول إلى زعيم

شعبي وبطل قومي أنقذ البالد من االحتالل اإلخواني الذين كانوا في طريقهم للقضاء على الهوية
المصرية ،وأن مطالب األقباط النتخاب السيسي هي نفا مطالب المصريين من شفافية ومصداقية
ونزاهة وتطبيق القانون والدستور ،وتحقيق أهداف حراك  25يناير و مااهرات  30يونيو (إبراهيم،

.)2014/2/3

وحول موقف البابا تواضروا الثاني من انتخاب السيسي ،أكد أن مشاركة وزير الدفاع

المصري المشير عبدالفتاح السيسي في االنتخابات الرئاسية واجب وطني ،مشي ار إلى أن المصريين
يرونه منقذ وبطل مااهرات  30يونيو ،واعتبر البابا أن مااهرات "الربيع العربي" لم تكن ربيعا أو

مدبر حملته أيادي خبيثة إلى منطقتنا العربية ،لتفتيت دولها إلى مجرد
ا
خريفا ،وانما شتاء عربي

دويالت ص يرة ال حول لها وال قوة ،مضيفا أن يوم  30يونيو "لم يكن يوما عاديا للمصريين سواء
كانوا مسلمين أو مسيحيين .فقد شهد والدة حالة إجماع وتالحم رائع للتخل

من حكم اإلخوان ،وقال:

إن الراهبات كن يحملن العلم المصري جنبا إلى جنب أخواتهن المحجبات في لحاة تاريخية فارقة في
تاريخ الشعوب" (عبد الحميد.)2014/3/23 ،
الرسمي باسم أقباط السويا ،بدعم أقباط

صرح األب "أنطونيوا ميالد" المتحد
وقد ّ
المحافاة للمشير عبد الفتاح السيسي للترشح للرئاسة .وأضاف في تصريح صحفي أن الكنيسة
تستش عر قدرة المشير على العبور بمصر إلى بر األمان ،لكونه شخصية تتسم بالعقالنية والحكمة التي

ستتمكن من توحيد المصريين بعد حالة الشقاق التي شهدتها الساحة عقب حراك يناير و مااهرات

يونيو .وأوضح أن هناك تعليمات بضرورة المشاركة في االنتخابات وغيرها من االستحقاقات السياسية

(موقع األقباط متحدون.)2014/3/18 ،

لقد كان عدد القساوسة الذين أعلنوا دعمهم للمرشح الرئاسي المشير عبد الفتاح السيسي كبي ار

جدا  ،فيما تلقى اآلالف من المصريين في عدد من المحافاات رسائل على هواتفهم المحمولة تدعوهم
إلى انتخابه "باسم المسيح" ،وكان البابا تواضروا الثاني ،أثنى على السيسي مرات عدة ،وقال
المتحد

باسم الكنيسة القبطية باألقصر ،القم

مينا ،أنه لم يشعر بقيمته كإنسان قبطي مصري إال

في عهد السيسي ،وأ نه لم يكن للكنيسة القبطية أي دور إنساني في التاريخ كما هو اآلن ،وأضاف
القم

مينا أن "السيسي هبة اذ ألرض مصر ،وأنه هو الذي منحنا الحياة بعد اذ" .وزار وفد من

الحملة الرسمية لدعم السيسي بمحافاة دمياط ،كنيسة الروم األرثوذكا بالمحافاة ،وكان في استقبالهم
األب بندليمون راعي الكنيسة ،الذي أكد أن السيسي فخر لمصر ،وأن انتخابه واجب على كل من يريد

الخير للبالد ،مبديا استعداده للتعاون من أجل دعم السيسي في االنتخابات الرئاسية (موقع عربي ،21
.)2014/5/12
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لقد كان األقباط يضعون أملهم في ترشح المشير عبد الفتاح السيسي للرئاسة ،ويعتبرونه بمثابة

المعجزة التي طال انتاارها بعد اختبار الحكم اإلسالمي ،وأن السيسي يمكنه اآلن ،وهو يحضر
النتخابات الرئاسة ،االعتماد على دعم قوي من مسيحيي مصر ،الذين عانوا من المخاوف ومن

استمرار الهجمات الطائفية (غالب.)2014/3/29 ،

أما عن موقف التجمع القبطي الدولي الممثل عن معام الدول التي يتمركز بها األقباط
بمختلف أنحاء العالم وبكامل أعضائه ،فقد أعلن دعمه وترشيحه للسيد عبد الفتاح السيسي في

االنتخابات الرئاسية ،وجاء هذا القرار على خلفية استفتاء قام به جميع أعضاء التجمع القبطي الدولي
الختيار مرشحهم لتولى منصب رئيا جمهورية مصر العربية ،لموقفه الوطني الواضح وانحيازه لرغبة
الشعب المصري في إسقاط جماعة اإلخوان .وما تاله من صمود موقفه أمام كل الض وط الدولية

واستمرار مكافحته لإلرهاب الذي تقوم به جماعة اإلخوان المسلمين(المزاحم.)2014/5/10 ،

وفي هذا السياق ،أعلنت الهيئدة القبطيدة األمريكية بالواليات المتحدة دعمها الكامل لترشيح

المشير " عبد الفتاح السيسي" ،في االنتخابات الرئاسية ،كما دعت الهيئة القبطية األمريكية جميع
المصريين بالخارج لتأييد المشير "عبد الفتاح السيسي" في االنتخابات ،ألنه منقذ مصر من فتنة مدمرة،
والذي وضع رأسه على يده في محاولة إصالح األمور ،فهو عاشق لتراب مصر ومضحيا بالنفا
والنفيا من أجلها ،حي

إن المشير قدم للشعب مشروعا متكامال لبناء مصر ونهضتها ،وأعاد للمرأة

المصرية كرامتها التي سرقها تجار الدين ،ووعد بالمساواة بين المواطنين جميعا ،وبرعاية المعوزين
وذوى االحتياجات الخاصة ،وقدم نااما اقتصاديا متكامال يضمن الرخاء واألمن والتعليم والصحة لكل
المواطنين ووعد أن تعود مصر إلى دورها الريادي ،وأن تصير "قدد الدنديا وأم الدنيا" ،كما أنه ليا

هناك من يستحق أن يقود البناء ،ويحمى البالد سوى المشير عبد الفتداح السيسي الذي يمتلئ قلبا

مملوء بحب مصر (سعد.)2014/5/11 ،

بالفعل كان األقباط يعتبرون السيسي بمثابة المنقذ الوحيد لهم ،وذلك بسبب موقفة العدائي من

اإلخوان المسلمين ،في الوقت الذي كان فيه األقباط يريدون أي شيء غير اإلخوان ،وهكذا جلب عداء
السيسي لإلخوان وعزلهم عن الحكم ،دعم قبطي ال محدود في االنتخابات من قبل األقباط وكافة
المصريين.

ثاسنيا :أوضاع األقباط في عهد الرئيس السيسي:
وعن أوضاع األقباط فترة الرئيا السيسي يرى األنبا بوال أنه "وألول مرة تخرج قوانين

االنتخابات لتنصف المسيحي ،ويجد األقباط فرصة مؤكدة لنجاحهم مع باقي الفئات المهمشة في

االنتخابات البرلمانية عبر القوائم الم لقة ،وأن الفرصة متاحة لهم في الفردي ،ثم أكد أن "ما يحد
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هو

ضوء أخضر لتمسك األقباط بمصريتهم وبلدهم ،ويضع األقباط داخل المجلا االستشاري للرئيا الذي

يضم علماء مصر (بوال.)2015/1/7 ،

يرى البابا تواضروا الثاني ،أنه يشهد في فترة السيسي أن السياسة العامة للدولة ،من الرئيا

إلى المسئولين ،يحاولون كسر عزلة األقباط ،وبناء المعامالت على مبدأ المواطنة ،في إشارة إلى زيارة

الرئيا السيسي إلى الكاتدرائية في عيد الميالد ،وقال "تواضروا" إن عزلة المسيحيين عن الحياة
السياسية بعد مااهرات  30يونيو ،لم تكن كسابقها ،مشي ار ألن مقدار التفاعل وانفتاح الساحة لمشاركة

األقباط تواجد بصورة كبيرة ،باإلضافة إلى وجود رغبة لدى كثير من األقباط للترشح في االنتخابات

البرلمانية (جرجا.)2015/7/31 ،
ما قام به السيسي الحتضان األقباط بالتأكيد أكثر من سابقيه  ،الذين يعتبرون أنفسهم أحفاد

الفراعنة .والجدير بالذكر في يناير أصبح الزعيم المصري األول لحضور قداا عيد الميالد في
الكاتدرائية الرئيسية في القاهرة ،حي

يقول أحد القادة األقباط "نحن نشعر بأن لدينا رئيا للبالد .ونحن

نشعر بأن لدينا جيشا" وعن وضع األقباط في عهد السيسي من وجهة نار النائب السابق منى مكرم
عبيد قالت "انهم يشعرون بأنهم أكثر أمنا" ).(Kalin, 21/5/2015

يرى األنبا بوال أن الرئيا السيسي وقف في صالح األقباط فهناك موقف الرئيا من أحدا

شهداء ليبيا ،حي

قاد بنفسه ضربة عسكرية لالقتصا

والثأر لدمائهم من هؤالء اإلرهابيين وهو أمر

غير مسبوق .وقد اتخذ السيسي قرار ببناء كنيسة جديدة لتكريم الذين قتلوا من قبل الدولة اإلسالمية

) .(Kalin, 21/5/2015ثم أتى بعد الضربة إلى الكاتدرائية للتعزية ،وتوالت األمور من لقاءات وذهاب

على كرجل دين أن
الرئيا للكاتدرائية في عيدي الميالد السابقين ،وتلك روح جديدة .،ويسهل جدا ّ
أخاطب مؤسسة الرئاسة وأقول لهم على بعض المقترحات التي أحب أن أعرضها عليهم ،كما أن تلك
الروح الجديدة متمثلة في الحكومة التي تستمع آلراء الكنيسة حول القوانين التي تخ

األقباط كقانون

بناء الكنائا أو األحوال الشخصية وتلك روح جديدة ،واسمح لي أن أقول إنني أشعر بتلك الروح
الجديدة ،فممكن تذهب وتجلا وتتكلم وال يوجد من يسمع ،أو يسمع وال يتجاوب ،ولكن نحن نشعر بأن

هناك روحا جديدة وتلك الروح بدأت تت ل ل للشارع المصري ،فما يفعله الرئيا أو القيادات مع الكنيسة

يخلق روحا جديدة بين المسلمين واألقباط في الشارع المصري (بوال.)2016/5/3 ،

وعن وضع الكنائا في عهد السيسي اعترف الرئيا السيسي أن الحكومة است رقت وقتا
طويال إلصالح الكنائا ،على الرغم من الوعود الكثيرة إلعادة بنائها ،حي

قال "لقد تأخروا كثي ار في

إصالح وتجديد [الكنائا] التي احترقت " .سيتم إصالح كل شيء هذا العام" .أرجو أن تتقبلوا اعتذارنا

عما حد  ...إن شاء اذ  ...بحلول عام ( )2014لن تكون هناك كنيسة واحدة أو بيت إال ويتم
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استعادة بناؤه وترميمه" .وفي أغسطا  2013أمر السيسي قسم الهندسة في القوات المسلحة بسرعة

إصالح الكنائا التي دمرها اإلخوان المسلمون.(Chastain, 8/1/2016) .

وهكذا تعتبر أوضاع األقباط في عهد السيسي األفضل لألقباط منذ عهود طويلة ،فمن الناحية

األمنية هي األكثر استق ار ار ومن الناحية السياسية واألكثر نشاطا وأكثر انفتاحا لألقباط على الحياة
السياسية ،سادت حالة من التعاون والتكافل بين المسلمين واألقباط ،بعكا فترة مرسي التي سادها

القتال والعنف والطائفية فكانت سيئة جدا على األقباط.
ثالثا :مكاسنة األقباط في برلمان عام :2015
لقد كشفت نتائج االنتخابات البرلمانية بمرحلتيها األولى والثانية ،عن فوز  36نائبا قبطيا بينهم

 24نائبا كانوا مرشحين على قائمة "في حب مصر" ،و 12أخرون فازوا بناام الفردي ،بينهم  3في

المرحلة األولى و 9في المرحلة الثانية ،وبهذا تصبح نسبة النواب األقباط في برلمان  ،2015األعلى
في تاريخ البرلمان .ففي عام  1995ترشح  57قبطيا ولم ينجح أحد ،وفى  2000رشح الحزب

الوطني المنحل أربعة أقباط في انتخابات مجلا الشعب عن دائرة غبلاير باإلسكندرية والبحيرة ودائرة
المعهد الفني بشبرا ،ونجح يوسف بطرا في دائرة المعهد الفني بشبرا ،ورامي لكح كمستقل في دائرة

الااهر ،ومنير فخرى عبد النور في دائرة الوايلى على قائمة حزب الوفد .وحصل األقباط عام 2011
على أحد عشر مقعدا في برلمان ما بعد ثورة يناير ،ستة منهم باالنتخاب وخمسة بالتعيين من بين

 508مقاعد ،أي أن النسبة تصل إلى نحو  %2من إجمالي عدد النواب (عالم.)2015/12/4 ،
اء مصريون متخصصون في العلوم السياسية ،والقانون ،واإلعالم ،وشؤون
وقد أثنى خبر ُ
األقباط ،على "التمييز اإليجابي" ،الذي أتاح لألقباط المصريين ،الدخول إلى مجلا النواب ،بعدد غير
مسبوق في تاريخ البرلمان المصري ،حي

بلغ عددهم  36نائبا ،معتبرين أن التعديالت التي أدخلت

على قانون االنتخابات ،فضال عما أثبته الدستور الجديد لهم من حقوق ،كانت من أهم الدوافع و ارء
هذا اإلنجاز (سرحان.)2016/5/6 ،
وكان فوز  12قبطيا على المقاعد الفردية أي باالنتخاب الحر المباشر ااهرة إيجابية لم
تعرفها مصر منذ انتخابات عام  ،1924فكثير من الدوائر التي فاز فيها المرشحون األقباط ال تضم

كتال تصويتية مسيحية مثل دوائر عابدين وباب الشعرية والمقطم والخليفة ،ومصر القديمة التي ال
تتخطى نسبة األقباط فيها الد .%8كما أن نتائج االنتخابات التي تمت دون تدخل الدولة ،ومع غياب

تيارات التشدد الديني تدل على أن الوطن يتعافى من الطائفية ،وأن تصويت الناخب القبطي للمرشح

القبطي أمر طبيعي ،لكن ال يمكن للمرشحين األقباط أن ينجحوا دون إجماع عليهم من المسلمين
واألقباط معا ،وقد كان سقوط العديد من المرشحين األقباط المتشددين ونجاح وجوه جديدة وشابة مثل
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جون طلعت ومنى جاب اذ يدل على وعى الناخب المصري ،كما أن سقوط المتطرفين دليل على أن

األقباط يستطيعون التمييز بين الوطني الحقيقي ومن يتاجر بقضيتهم لمصالح انتخابية (شفيق،
.)2015/12

وقيل أن الدوائر التي نجح فيها المرشحون األقباط دوائر بمناطق شعبية وبعضها مناطق
الطبقة المتوسطة ،ما يعطى دالالت إيجابية عن ت ير مزاج الناخب المصري ليصبح أكثر انحيا از

للكفاءة على حساب الهوية الدينية ضاربا المثل في منى جاب اذ التي فازت في الجمالية ومنشأة
ناصر وسط منافسين أقوياء مدعومين بأحزاب لها تاريخ (عالم.)2015/12/4 ،
كبير على
مؤشر ا
ا
و أبدى العديد من المفكرين األقباط سعادتهم بتمثيل األقباط ،واعتبروا ذلك

تحقيق الوحدة الوطنية ،من جانبه أكد الدكتور جمال زاخر ،المفكر القبطي ،أن حصول األقباط على
هذه النسبة المرتفعة من المقاعد منذ ثورة  ،1952خطوة على الطريق الصحيح ونتاج حقيقي لت يير

فكر الناخب المصري عقب ثورة  30يونيو ،وسقوط التيارات اإلسالمية التي كانت سببا مباش ار في
وجود التصويت الفئوي والديني ضد األقباط على مدار السنوات الماضية (عبد الحفيا.)2015 ،

الخالصة
يتبين في هذا الفصل أن الكنيسة دعمت مااهرات  30يونيو وشارك األقباط فيها بقوة ،حي
إنها حثت رعاياها على المشاركة بالثورة ،فكانت عدة عوامل جعلت األقباط يساهمون بهذا الشكل في

الثورة منها ازدياد العنف الطائفي فترة محمد مرسي ،وشكل نجاح الثورة دافعا كبي ار لألقباط لالنفتاح
على الحياة السياسية واألحزاب ،وكان لهم مشاركة قوية في إعداد وكتابة الدستور ،فكانت مطالبهم

واضحة وناضلوا من أجلها حتى حصلوا وكفلوا حقوقهم في الدستور .وكان لألقباط دور كبير في فوز
الرئيا السيسي ،فكثير من المؤسسات المسيحية والكنائا والقساوسة دعموا السيسي في االنتخابات.
وعاش األقباط في أوضاع جيدة في عهد السيسي .ومن أهم إنجازات األقباط في عهد السيسي

حصولهم على  36عضوا في البرلمان المصري  2015وذلك الرقم هو األعلى في تاريخ األقباط منذ
بداية البرلمان المصري وحتى األن.
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السنتائج والتوصيات
أوال :السنتائج:
 لم تكن مصر بعيدة عن دائرة االستهداف التي واجهت المنطقة العربية منذ مطلع القرن
ٍ
ٍ
ي
العشرين .ومنها إثارة النعرات الطائفية بهدف إبقاء المنطقة في حالة ضعف وترّهل اجتماع ّ
وسياسي ،وإلبقائها دائمة الدوران في فلك التبعية.
ّ
ٍ
 لم يشهد واقع األقباط استق ار ار لفترات طويلة ،ويعزى ذلك إلى سببين رئيسيين :يتعلّق األول:
بعدم استقرار الحياة السياسية المصرية واألقباط جزٌء من هذا النسيج .و يعود الثاسني :إلى
طبيعة التعامل العام مع األقليات الدينية في الثقافة السائدة في المجتمعات العربية ،باإلضافة

التوجهات.
يؤجج هذه
ّ
إلى العامل الخارجي الذي ّ
 اعتبر التفاهم وفهم الحقوق والواجبات لكافة المواطنين في مصر ،سواء أكانوا مواطنين
مسلمين أم أقباطا ،أساا االستقرار في مصر .وهذا التفاهم لم يتأتّى إالَّ بعد ترتيب أولويات
المجتمع المصري من ِقبل الجهة الحاكمة ،و ّأولها المساواة بين جميع الفئات على قاعدة
المواطنة الكاملة.

 ش ّكل مستقبل األقباط جزءا من مستقبل مصر؛ األمر الذي تطلب من الجهة الحاكمة أن تفهم

الواقع الحقيقي لهمومهم ومشاكلهم ،بهدف عالجها من خالل مالءمة القوانين والق اررات
والتوصيات الحكومية ،لطبيعة حل المشاكل المتعلّقة باألقلية القبطية.

 أن مستقبل األقباط في مصر سيكون وفق أحد السيناريوهين التاليين؛ األول :بقاء أوضاعهم
السياسية واألمنية واالجتماعية كما كانت عليه قبل ِ
الحراك الشعبي المصري مطلع العام

تحسن أوضاع األقباط
 .2011والثاسني :وهو السيناريو الذي يميل إليه الباح  ،ويتمثّل في ّ
السياسية واألمنية واالجتماعية ،نا ار للدور المهم الذي يلعبونه في تحسين صورة ناام الرئيا
السيسي ،وللض وط الدولية التي سيرضخ لها الناام الجديد في مصر.

 أن روح المواطنة لعبت دو ار في تشكيل مواقف شباب األقباط بعيدا عن الكنيسة التي حاولت
أن تمسك العصا من الوسط.

 أن دور األقباط لم يبرز في األيام األولى للحراك شأنهم في ذلك شأن الحركات اإلسالمية،
وبعض القوى التي فضلت التري

سياسي لالنقضاض عليها.

مخافة إلصاق تهمة اإلرهاب بها ،والبح
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عن مبرر

 أن لدى األقباط حساسية مفرطة من األداء السياسي لحركة اإلخوان والتيار السلفي؛ ألنهم
كانوا يخشون أن تصطبغ الحكومات الجديدة بصب ة الروح الحزبية اإلسالمية التي تميل إلى

الشمولية والى تهميش األقليات والجماعات غير اإلسالمية داخل المجتمع المصري.

 أن تلون حركة اإلخوان في مقاربتهم للحراك يوضح مدى انعكاا التجربة التاريخية لإلخوان
على أدائهم السياسي.

 أن عالقة األقباط بالكنيسة لم تكن سوى إدارة مصالح مشتركة حينا ومتنافرة حينا آخر وبالتالي
كانت دراسة إدارة الكنيسة لملف رعاياها قضية تستحق الدراسة.

 أن ممارسة األقباط السياسية تأثرت بالجوانب الدينية اإليجابية التي تعزز الشعور بروح
المساواة والتكافؤ في اإلنسانية.

 أن تطبيق الديمقراطية الحقيقية يمكن أن يساهم في نزع فتيل التوتر داخل المجتمع المصري،
كما يمكن أن يساهم في القضاء على التطرف واإلرهاب.

 أن التطرف الديني ليا سمة إسالمية فريدة ،إذ يشارك المتطرفين المسلمين متطرفون أقباط،
يرفعون روح االنتماء القبطي على روح المواطنة المصرية.

 أن التطرف ليا من الدين ألن جميع األديان تساوي بين البشر في اإلنسانية ،وفي الحق في
الحياة الكريمة ،وفي جميع الحقوق والواجبات ،وان خصت األغلبية ببعض المزايا.

 أن األقباط اتخذوا من مصطلح أهل الذمة" فزاعة لمحاربة تيار اإلخوان المسلمين وبقية
التيارات اإلسالمية ،ب ض النار عن مدى صحة فهمهم لهذا المصطلح ،الذي يرفع من قدر

غير المسلمين في المجتمع اإلسالمي ويجعلهم في ذمة اذ ورسوله ،وأنهما المدافعان

المطلقان عن حقوقهم ضد من المهم يوم القيامة.

 أن األقباط والمسلمون المصريون ،يعانون من حساسية مفرطة تجاه حاالت التحول الديني،
رغم أنها لم ترق ألن تشكل ااهرة خطيرة يمكن أن تؤثر في البنية األيديولوجية والدينية في

المجتمع المصري.
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ثاسنيا :التوصيات:
خل
.1

.2
.3

.4

الباح

من خالل دراسته إلى التوصيات التالية:

أن على الجهات المعنية في مصر أن تعمل على تطوير األداء السياسي لألقباط ألنهم
يشكلون شريحة مهمة في المجتمع المصري ويقفون على قدم المساواة في المواطنة مع جميع

المصريين.

ضرورة العمل على دمج هذه الجماعات القبطية في التيار الديمقراطي الحر بعيدا عن

المؤثرات الدينية التي تحفز األقباط وتدفعهم للوقوف في صفوف المعارضة.

أن من الضرورة بمكان أن يتم رصد تطور الفكر السياسي القبطي ،بمنطلقاته السياسية

واالجتماعية واالقتصادية؛ ليكون ذلك عونا على تعزيز لحمة وبنية المجتمع المصري ،على
اختالف طوائفه وأعراقه.

ضرورة العمل على تعزيز بنية الواقع االقتصادي المصري؛ ألنه المدخل الرئيسي لالستقرار
السياسي واالجتماعي ،والضامن األكثر قوة لتعزيز العالقات بين األقباط وبقية أبناء الشعب

.5

المصري ،وبخاصة في ال ناام يضمن المساواة والعدالة االجتماعية وتكافؤ فر

العمل.

ضرورة التصدي للتطرف الديني على الجانبين اإلسالمي والمسيحي معا؛ ألن التطرف يشكل

البيئة الحاضنة ألعمال العنف ،ولعدم استقرار المجتمع المصري.
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المصادر والمراجع
أوال :الموسوعات:
.1
.2

إسماعيل عبد الفتاح عبد الكافي ،2005 ،الموسوعة الميسرة للمصطلحات السياسية ،كتب عربية للنشر.
جرجا ،سمير ،2004 ،موسوعة من ت ار

القبط ،المجلد األول :من تاريخ القبط ،دار القديا يوحنا الحبيب

للنشر ،مصر الجديدة.
ثاسنيا :الكتب:
.1

ابراهيم ،اسحق ،2012 ،األقباط تحت حكم العسكر ،قبل المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ،القاهرة.

.2

ابو يوسف ،يوسف ،1987 ،األقباط والقومية العربية ،مركز دراسات الوحدة العربية ،بيروت.

.3

أمين ،جالل ،2012 ،قصه االقتصاد المصري من عهد محمد على إلى عهد مبارك ،دار الشروق ،القاهره.

.5

بحر ،سميرة ،1989 ،األقباط في الحياة السياسية المصرية ،مكتبة االنجلو المصرية ،القاهرة.

.4

االنطوني ،انطونيوا ،2004 ،وطسنية الكسنيسة القبطية وتاريخها ،ط ،2شركة الطباعة المصرية ،القاهرة.

.6

البشري ،طارق ،1980 ،المسلمون واألقباط في اطار الجماعة الوطسنية ،الهيئة المصرية للكتاب ،القاهرة.

.7

البشري ،طارق ،2011 ،الدولة والكسنيسة ،دار الشروق ،القاهرة.

.9

تقرير مركز كارتر ،2012 ،التقرير السنهائي لبعثة مركز كارتر لمتابعة االسنتخابات البرلماسنية في مصر

.8

البنا ،رجب ،1998 ،األقباط في مصر والمهجر حوارات مع البابا شسنوده ،دار المعارف للنشر ،القاهرة.

 ،2012-2011مدينة اطالنطا.

 .10دياب ،عبد المجيد ،1998 ،تاريخ األقباط المعروف بالقول األبريزي للعالمة المقريزي ،دار الفضيلة ،القاهرة.
 .11رياض ،زاهر ،1978 ،المسيحيون والقومية المصرية في العصر الحديث ،دار الطباعة القومية ،القاهرة.
 .12شفيق ،سليمان ،1996 ،األقباط بين الحرمان الكسنسي والوطسني ،دار االمين للنشر والتوزيع ،القاهرة.
 .13عفيفي ،محمد ،2001 ،الدين والسياسة في مصر المعاصرة ،الناشر دار الشروق ،القاهرة.
 .14العوا ،محمد ،1987 ،األقباط والسالم – حوار ،دار الشروق للنشر ،القاهرة.
.15

عوض ،شحاتة ،2014 ،إرباك سياسي :أقباط مصر بين مظلة المواطسنة ومظلة الكسنيسة ،مركز الجزيرة

.16

فوزي ،سامح' ،12/2011 ،تاريخ العالقة بين الخوان المسلمون واألقباط' ،ضمن الكتاب الستين 'مصر

للدراسات.

وإسالم يوها بعد ثورة  25يناير' ،الصادر عن مركز المسبار للدراسات والبحو  -دبي.

 .17فوزي ،سامح؛ مرقا ،سمير ،2013 ،إدارة التعددية الديسنية  :األقباط في مصر سنموذجا ،اإلسكندرية ،مصر :
مكتبة اإلسكندرية ،وحدة الدراسات المستقبلية.

.18

القليبي ،الشاذلي ،1992 ،من قضايا الدين والعصر ،ضمن سلسلة يشرف عليها كمال عمران ،الدار التونسية

للنشر.

 .19كتاب المسبار" ،2014 ،المسيحيون في الشرق" (العدد الواحد والتسعون – يوليو /تموز –  ،)2014مركز
المسبار للدراسات والبحو  ،دبي.
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 .20ماضي ،أبو العال ،2007 ،المسألة القبطية والشريعة والصحوة السالمية ،سفير الدولية للنشر ،القاهرة.

 .21محفوا ،نجيب ،1989 ،حول الدين والديمقراطية ،اعده للنشر فتحي العشري ،الدار المصرية اللبنانية ،القاهرة.
 .22مدحت ،محمود ،1998 ،مصر القبطية ،مركز الدراسات والمعلومات القانونية لحقوق االنسان ،القاهرة.

 .23مسعد ،مي ،2012 ،األقباط ومطالبهم بين التضمين واالستبعاد ،مركز دراسات الوحدة العربية ضمن سلسلة
اطروحات الدكتوراة ،بيروت.

 .24منامة مسيحي الشرق األوسط ( ،2011 ،)M.E.C.Aالمضطهدون تاريخ األمة القبطية ،بدون.
 .25مورو ،محمد ،1998 ،يا أقباط مصر اسنتبهوا ،الناشر مجلة المختار السالمي ،القاهرة.
.26

النجار ،أحمد السيد ،2012 ،االسنهيار االقتصأدى في عصر مبارك ،القاهره :المجلا األعلى للثقافه ،الطبعة

الثانية.

ثالثا :الرسائل العلمية غير المسنشورة:
 .1االطرش ،اياد ،2012 ،معالجة المواقع االخبارية االلكترونية العربية لواقع األقباط في مصر (دراسة تحليلية
مقارنة لموقعي الجزيرة نت والعربية نت) الفترة خالل عام  ،2010رسالة ماجستير غير منشورة األزهر غزة.
 .2عطا ،سامية ،2007 ،المشاركة السياسية لألقباط في المجتمع المصري ،رسالة ماجستير غير منشورة،
جامعة عين شما.
رابعا :الدراسات واألبحاث:
.1

أبو نحل ،أسامة؛ الوادية ،أحمد ( :)2015واقع ومستقبل األقباط بعد ِ
الحراك المصري عام  ،2011مجلة

.2

البشري ،طارق ،2013 ،عالقة الدين بالدولة حالة مصر بعد الثورة ،مجلة المستقبل العربي ،العدد  407كانون

.3

توفيق ،محمد ،2014 ،الطائفية واالستقطاب السياسي في مصر تطييف المجال العام وتوايفاته

جامعة األمة ،غزة

الثاني /يناير .2013

السوسيوسياسية في مصر بعد ثورة يناير ،منتدى العالقات العربية والدولية.
.4
.5

خالد ،محمود ،)2013( ،أقباط مصر والدولة الجديدة :امتحان الحكم اإلسالمي ،جريدة االخبار ،العدد ١٩٦٦
الخميا  ٢٨آذار .٢٠١٣

دراج ،فيصل ، 2012 ،األقباط ومطالبهم في مصر بين التضمين واالستبعاد ،مجلة المستقبل العربي ،العدد

 ،403ايلول سبتمبر  ،2012مركز دراسات الوحدة العربية ،بيروت.
.6
.7

شحاتة ،سعيد ،2011 ،الكنيسة والسياسة بعد ثورة  25يناير ،نشر في جريدة الدستور األصلي يوم 02 - 22
– .2011

شحاتة ،سعيد ،2013 ،األقباط واالنتخابات حالة االنتخابات الرئاسية في مصر ،مجلة الديمقراطية ،العدد،50 :
بتاريخ  ،26/05/2013مؤسسة االهرام ،القاهرة.

.8

عوض ،شحاتة ،2014 ،إرباك سياسي أقباط مصر بين مالة المواطنة ومالة الكنيسة ،دراسة منشورة من قبل
مركز الجزيرة للدراسات 16 ،أبريل/نيسان .2014
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.9
.10

مجيب ،مي ،)2013( ،األقباط في الصراع السياسى واالجتماعى ،مجلة الديمقراطية ،العدد ،51 :بتاريخ
 ،23/07/2013مؤسسة االهرام ،القاهرة.

المركز االستشاري للدراسات والتوثيق ،2011 ،األقباط ،إعداد :مديرية المعلومات ،العدد  4ضمن سلسلة

البح

الراجع ،تاريخ النشر :تشرين الثاني  2011م ،القاهرة.

 .11مسعد ،مي ، 2011 ،التميز القبطي واستبعاد الدولة في مصر ،دراسة منشورة ضمن سلسلة اوراق بحثية للمركز
العربي لألبحا

ودراسة السياسات – ،الدوحة ،آب /أغسطا .2011

 .12مسعد ،نفين ، 2009 ،النزاعات الدينية والمذهبية والعرقية (االثنية) في الوطن العربي ،مجلة المستقبل العربي،
العدد  ،364لشهر حزيران .2009
 .13مقلد ،علي ،2014 ،ثورة  30يونيو ،ملحق خا

في جريدة النهار في ذكرى الثورة،2014/6/30 ،

العدد.2195
 .14مورو ،محمد ،2014 ،استخدام األقليات في الصراع مع العالم اإلسالمي ،مجلة البيان ،الرياض.

 .15يوسف ،عبد الرحمن ،2013 ،أقباط مصر والدولة الجديدة :امتحان الحكم اإلسالمي ،صحيفة االخبار ،العدد
 ١٩٦٦الخميا  ٢٨آذار .٢٠١٣
خامسا :مواقع األسنترسنت:
.1

براونلي ،جايسون ،2013 ،العنف ضد األقباط والمرحلة االنتقالية في مصر ،دراسة منشورة من قبل مركز

.2

براونلي ،جايسون ،2013 ،العنف ضد األقباط والمرحلة االنتقالية في مصر ،دراسة  14تشرين الثاني/نوفمبر

كارني ي للشرق االوسط 14 ،تشرين الثاني/نوفمبر . http://carnegie-mec.org ،2013
،2013

كارني ي،

مركز

مشاهدة

2015/8/22

http://carnegie-

. mec.org/publications/?fa=53607
.3

بسيوني ،محمود ،2013 ،نكبة استفتاء  19مارا ..الباب الشرعي النهيار الدولة ،البوابة نيوز-03-19 ،

.4

بشاي ،مدحت ،2010 ،النارة الذمية لألقباط تبدو راسخة في العقل الجمعي لإلخوان ،موقع األقباط متحدون،

. http://www.albawabhnews.com/24259 ،2013

. http://cutt.us/WHUC
.5

بوابة الحركات السالمية/18 ،أبريل ،2016/المسيحيون في مصر بين ثورتي  25يناير و 30يونيو ،دراسة
من

إعداد

وحدة

االقاليات

. movements.com/35214
.6

في

بوابة

الحركات

السالمية،

http://www.islamist-

تواضروا الثاني ،األنبا ،2013 ،بابا األقباط انتقد الدستور الجديد :تمييزي والمسيحيون ليسوا اقلية ،جريدة
النهار 5 ،شباط . http://cutt.us/d6CE ،2013

.7

جبرائيل ،نجيب ،2012 ،أقباط مصر يواجهون مخاوف دولة دينية بانتخاب شفيق ،موقع (،)CNN

.8

حبيب ،كمال ،2008 ،اإلخوان واألقباط ،عرض لكتاب  :اإلخوان واألقباط ،من يطمئن من؟! -المؤلف :عامر

. http://cutt.us/CncN

شماخ ،موقع الجزيرة نت،2008/10/18 ،
http://cutt.us/ziHjp
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.9

الحسيني ،كريم ،2012 ،الكنائا تحشد األقباط للتصويت بد «ال» على االستفتاء ،شبكة اإلعالم العربية محيط،
 13ديسمبر . http://www.moheet.com/2012/12/13/1700578 ،2012

 .10حنا ،حكمت ،2014 ،أحدا

ماسبيرو دماء وأشالء األقباط في "األحد األسود" ،بوابة الوطن،

. http://www.elwatannews.com/news/details/572897
 .11دانيال ،هاني ،2012 ،الكنيسة تدعو األقباط للمشاركة في االستفتاء ،نشر على موقع البوابة نيوز،
. http://www.albawabhnews.com/1944 ،2012/12/13

 .12سالم،

حمدي،

،2011

األقباط

بين

مطرقة

السلفية

وسندان

اإلخوان،

موقع

عرب

تايمز،

. http://cutt.us/jlhaP
 .13سرحان ،همام ،2011 ،التعديالت الدستورية بمصر بين المؤيدين والرافضين والمتحفاين ،موقع سويا انفو،
 17مارا . http://cutt.us/dF5O ،2011
 .14شحاتة ،سعيد ،2012 ،األقباط في مجلا الشعب المصري ،موقع بي بي سي – لندن 19 ،مارا /آذار،
. http://cutt.us/BZnT ،2012

 .15صموئيل ،ثروت ،2010 ،لو حد

تحالف بين اإلخوان واألقباط فسيكون األقباط هم أول ضحايا اإلخوان،

موقع األقباط متحدون. http://cutt.us/Inp5Q ،
 .16طه ،احمد ،2015 ،محطات العالقة بين الكنسية والسياسة في مصر ،موقع مصر العربية 18 ،فبراير ،2015
. http://cutt.us/OKTCL

 .17عازر ،مارجريت ،2012 ،آليات تطمين األقباط بعد تولي مرسي رئاسة مصر ،موقع مجلة السياسة الدولية،
،2012/8/24
. http://www.siyassa.org.eg/NewsQ/2587.aspx
معبر عن كل المصريين 18 ،ديسمبر ،صحيفة
 .18عبد الحفيا ،صبري ،2015 ،األقباط في البرلمان ..صوت ّ
ايالف االلكترونية. http://elaph.com/Web/News/2015/12/1062332.html ،
 .19عبد الدايم ،محمود ،2014 ،األقباط رفضوا طاعة الكنيسة ولجأوا إلى حضن الوطن ،موقع فيتو،
/11يناير. http://www.vetogate.com/801180 ،2014/
.20

عبد الستار ،هبه ،2014 ،في ذكراه الثالثة ..استفتاء  19مارا أول شق لوحدة الشعب ،صحيفة االهرام-19 ،

 ،2014-3صحيفة االهرام. http://gate.ahram.org.eg/News/468955.aspx ،

 .21عبد العزيز ،حسين ،2012 ،عرض لكتاب األقباط ومطالبهم في مصر ،مركز الجزيرة للدراسات،
. http://cutt.us/JEQnd ،2012/8/10
 .22عبد المنعم ،مي ،2012 ،التحدي االصعب ،آليات تطمين األقباط بعد تولي مرسي رئاسة مصر ،مجلة
السياسة الدولية 24 ،يوليو .http://www.siyassa.org.eg/NewsQ/2587.aspx ،2012

 .23عبد المنعم ،مي ،2014 ،خارج الكنيسة :عالقة األقباط بالحياة السياسية المصرية بعد ثورة يناير ،مجلة
السياسة الدولية. http://www.siyassa.org.eg/NewsQ/2208.aspx ،
 .24عثمان ،هاني ،2012 ،إيهاب رمزى :الدستور الجديد يعود بنا إلى دولة الخالفة مرة أخرى ،صحيفة اليوم
السابع 10 ،نوفمبر . http://www.youm7.com/story/0000/0/0/-/842018 ،2012

 .25العزباوي ،يسري ،2013 ،تزايد عدم االستقرار السياسي انعكا ارتفاعا في نسبة الهجرة لدى األقباط ،موقع
جريدة االخبار. http://www.al-akhbar.com/node/180187 ،
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 .26عطا ،سامية ، 2007 ،المشاركة السياسية لألقباط في المجتمع المصري ،جزء من رسالة الماجستير منشور
على االنترنت ،مركز النام العالمية لخدمات البح

العلمي. http://www.alnodom.com ،

الذمة إلى الربيع العربي ،صحيفة الحياة النسخة :الورقية – دولي،
 .27عفيفي ،محمد ،2014 ،األقباط من عهد ّ
الخميا ١٦ ،أكتوبر /تشرين األول . http://cutt.us/ZBaLW ،٢٠١٤
 .28عيسى ،ابراهيم ،2011 ،أول نعم حرة في تاريخ مصر ،نشر في الدستور األصلي يوم ،2011 – 03 - 20
مأخوذ عن موقع مصرا. http://www.masress.com/dostor/38481 ،

 .29غالي ،مينا؛ وأخرون ،2015 ،األقباط رحلة "الصعود والهبوط" داخل البرلمان (ملف خا

) ،صحيفة المصري

اليوم 05 ،أكتوبر. http://www.almasryalyoum.com/news/details/821477 ،
 .30غولي ،نور ،2012 ،عرض لكتاب عزمي بشارة ،هل من مسألة قبطية في مصر؟ ،موقع الجزيرة نت،
. http://cutt.us/2UEF ،2012/2/12
 .31فاروق ،فيفيان ،2010 ،المسيحيين يخشون من اى شئ يتعلق بالإسالم ،موقع األقباط متحدون،
. http://cutt.us/zxl7

 .32فهمي ،جورج ،2014 ،الكنيسة القبطية والسياسة في مصر ،مركز كارني ي للشرق األوسط 22 ،كانون
األول/ديسمبر . http://carnegie-mec.org/publications/?fa=57582 ،2014

 .33فيلوباتير ،جميل ،2012 ،أصوات األقباط كتلة صامتة في االنتخابات الرئاسية ،موقع األقباط متحدون٣٠ ،
ابريل . http://cutt.us/HLlKS ،٢٠١٢
 .34القبطي ،ابراهيم ،2011 ،األقباط والعلمانيون في مواجهة المادة الثانية من الدستور المصري ،الحوار المتمدن
العدد. http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=248081 ،26/2/2011-3289 :

 .35ماريان ،ميخائيل ،2015 ،تطور الدور السياسي للكنيسة المصرية (  ،2015/8/9 ،) 2014 – 2011موقع
فكر اون الين. http://fekr-online.com/ReadArticle.php?id=229 ،
 .36منيب ،احمد ،2013 ،البابا تواضروا يعترض على "الشريعة" في االعالن الدستوري ويطالب بالعودة للدستور
الذي أسقطته ثورة  25يناير المصرية ،وكالة انباء التضامن. http://cutt.us/rfmg ،
. http://www.abouna.org/node/1522
 .37موقع الحقيقة المفقودة ،2011 ،أصوات األقباط حققت مفاجأة الحصان األسود في االنتخابات المصرية4 ،
ديسمبر . http://www.lost-truth.com/?p=493 ،2011
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