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 باحث مبركز مناء للبحوث والدراسات وعضو اجلمعية الفلسفية املصرية.  *



 

 مقدمة

مثلت ثورات الربيع العريب نقطة حتول بارزة حنو حقبة جديدة يعاد فيها تشكيل خريطة القوى والتيارات 
والسياسي العريب، األمر الذي أبرز أمهية التتبع الدقيق واملنهجي لنمط ودور كل  الفاعلة يف املشهد االجتماعي

 فاعل من هذه الفواعل يف احمليط الفكري والسياسي الذي تعايشه.

حيث  ،املوالية واملعارضةللنخب والرموز والثقايف عمدت أنظمة ما قبل الثورات إىل حتديد وتسييس األفق الفكري 
ية على حراك الرتقي اجلامعي واشرتاط املوافقة األمنية على موضوع وشخصية الباحثني فيها السيطرة األمن تمثل

ناهيك عن سيطرة خنب السلطة على مقاليد املنابر الثقافية=وزارة  ،أبرز أشكال هذا التحديد والتسييس أحد
التحييد السياسي ألحزاب  إنكما والدينية= األزهر ووزارة األوقاف.   ،الثقافة واهليئة املصرية العامة للكتاب

كالمها ميثل صورة فجة من صور إفساد   ،والقمع األمين املمارس على اإلسالميني احلركيني ،املعارضة "الشكلية"
اجملتمع املصري بكل استخدمت هذه األنظمة بالتوازي استبداداً وضغطاً اجتماعيًا على احلياة السياسية يف مصر. 

تقان اجملتمعي املستدام، وهو األمر الذي مت توظيفه سياسيًا باجتاه االحك حالة من ، منتجة بذلطوائفه ومكوناته
األزمات االجتماعية حتواء االعنف بغية ستخدام الحالة جمتمعية مفككة تعطي هلذه النظم املربر نتاج إخدمة 

اجملتمع، بل وطبع صورة  "املفتعلة"، كما تعطي املسوغ لتعميم ثقافة مغلوطة عن الطبيعة السوسيولوجية ملكونات
 عدائية يف العقل اجلمعي لكل مكون من هذي املكونات جتاه اآلخر. 

وذجًا مثاليًا ملفهوم يف حالة مصر؛ كان النظام السلطوي يف حقبة ما قبل ثورة اخلامس والعشرين من يناير من
لعبث الذي مارسه جهازا "أمن ذين مورسا على خمتلف مكونات اجملتمع املصري، بيد أن الستبداد الالتسلط واال

على  طوائف اجملتمع املصري املختلفةيف أدوار وتأثريات ، ت العامة واحلربية"، خاصة عقب الثورةالدولة" و"املخابرا
، تداعت حلالة تطييف للمجال العام املصريمؤشرًا خطريًا  املشهد الفكري والسياسي واالجتماعي املصري مثَّل

م وحىت انقالب الثالث 1122املنافسات االنتخابية واالستفتائية يف احلقبة ما بني ثورة يناير دالئلها من خالل 
 م.3123من يوليو 

قد يكون البحث يف غمار قضايا األقليات يف مصر يف الراهن ضربًا من اجملازفة والتسرع، فاألمر يتطلب أدوات 
ع واقع ال يضن باملفاجآت واملستجدات السياسية خاصة م ،ومعطيات متعددة ومتداخلة ومعقدة إىل درجة كبرية

وتتغري يف رحاها خرائط الفاعلية والتأثري رأًسا على عقب. ونظرة عجلى يف األدبيات الغزيرة اليت  ،واالجتماعية



 

تبحث يف هذا املوضوع وتفريعاته تدلك على استحالة حترير رؤية ناجزة لعرض وحل مشاكل األقليات يف مصر 
 ف والتمايز يف الرؤى املطروحة.من فرط التخال

تطييف اجملال العام وتوظيفاته : "سنجادل عرب دراستنا هذه عن الفرضية املبثوثة يف العنوان املطروحفإننا  ولذا
ومن خالل تتبع منهجي دقيق لألحداث واملواقف والقرارات اليت تعضد  يناير"، مصر بعد ثورة السوسيوسياسية يف

وهم املسلمون واألقباط/املسيحيون،  ،وسنويل االهتمام بالطوائف الفاعلة يف املشهد املصريوتربهن تلك الفرضية، 
 ض مواقف النوبيني إذا تطلب األمر.وقد نتتبع بع

تتمثل اإلشكالية البحثية املتناولة يف دراستنا هذه يف القدرة على إثبات دور سوسيولوجي وسياسي متداخل 
يف مصر متعلق بالعبث بالسلم واالستقرار االجتماعي/الطائفي والسياسي  للسلطة السياسية/الدولة العميقة

 للمجتمع املصري، وهذا العبث مرتبط بتحقيق مصاحل سياسية للنسق السلطوي للنظام املصري. 

عند االنتخابات الربملانية املصرية  دتتحد األوىل، ا لربهنة الفرضية املذكورةمثة نقطتان تارخييتان سأنطلق منهما سعيً 
مقعد من إمجايل مقاعد جملس الشعب، حيث مثل املسار  88م، واليت حصد فيها اإلخوان 1112يف عام 

 ،اإلخوان –السياسي واالجتماعي بعدها جلماعة اإلخوان ولنظام حسين مبارك شكاًل جديًدا يف صراع مبارك 
تخدام ملف األقليات والطائفية يف هذا الصراع. النقطة التارخيية اس علىأزعم أنه حيمل مؤشرات عدة والذي 

 ،وسبقها تفجريات احلسني ،م1121رية عام سكندحتددت مع هليب انفجارات كنيسة القديسني باإل الثانية
ضلوع وزير الداخلية حبيب العديل  يناير 12حيث أشارت بعض الوثائق املسربة من جهاز أمن الدولة عقب ثورة 

األمر الذي يعين أن  ، وهو األمر الذي أعتربه أقوى داللة على فرضييت املطروحة.1تخطيط هلذه التفجرياتيف ال
 م.1123العسكري يف يوليو نقالب االم وحىت أحداث 1112اإلطار الزمين املتناول هنا يبدأ منذ العام 

  



 

 :  . مركزيات متعددة ومصالح مشتركة.طبيعة إدارة الدولة المصريةأوالا

من األنظمة  ،صانعة للقرارة نظامها السياسي وطبيعة تشكل خنبها املشاركة والمن حيث بني ،عد الدولة املصريةت
مسة  كما إن ،ذات الرتكيب املعقد واملتسم بدرجة عالية من املصلحية واملركزية والتسلطية السياسية واالجتماعية

وهو املتمثل يف تعدد املراكز الفاعلة يف سياسات الدولة  ،أيًضااملركزية تطاهلا درجة من هذا التعقيد والتداخل 
متركزت مفاصل صنع وتسيري القرار يف عدد من املؤسسات وهي املخابرات  ؛الداخلية واخلارجية. ففي حقبة مبارك

رك ، باإلضافة ملؤسسة الرئاسة ورجال األعمال املقربني ملبا2العامة وجهاز مباحث أمن الدولة واملؤسسة القضائية
ن منهم يف "احلزب الوطين الدميوقراطي" احلاكم. بيد أن ذلك الرتكيب قد تغري يف و وولده مجال، وكذا الفاعل

 ،األجهزة التابعة لوزارة الداخلية -مؤقًتا  –حيث سقطت  ،يناير وما بعدها 12موازين القوة والتأثري إبان ثورة 
حيث تسلم  ،وى كانت موازية ولكنها مل تكن ظاهرةوبرزت بالضرورة ق ،ومن أمهها جهاز مباحث أمن الدولة

جهاز املخابرات احلربية وإدارة الشئون املعنوية التابعني للمؤسسة العسكرية زمام امللفات اليت كانت حتت أيدي 
وزارة الداخلية، وبدأت املؤسسة العسكرية يف إعادة تشكيل خريطة القوى الفاعلة والبارزة يف املشهد السياسي 

ماعي املصري. األمر املتسق مع كل هذه املؤسسات هو كوهنا مركزية يف ذاهتا جيمعها مصاحل سياسية واالجت
وهو ما جعل من نظام مبارك نظاًما ذا تركيب معقد لكنه ظل سائرًا طوال حقبته دومنا  ،واقتصادية مع البقية

إمنا ذات الرتكيبة السلطوية  ،اركيوما جنته الثورة املصرية من إجهاض مل يكن عودة لذات النظام املب ،تفكك
 املصلحية مع تغريات يف موازين وقوة التأثري السياسي واالجتماعي واالقتصادي.

حيث يظهر  ،ما نرومه من ذلك هو إثبات وبيان مراكز التأثري والقوة يف النظام السياسي واالجتماعي املصري
باإلضافة هلشاشة أحزاب ومجاعات املعارضة السياسية  ،جلًيا غياب تأثري الرأي العام ومجاعات الضغط الشعبية

وعلى الرغم من حصول تغريات شكلية ومؤقتة يف  ،-كاإلخوان   –وقمع أية معارضة غري رمسية  ،الرمسية املوجودة
م 1122فرباير  22م أثبت أن تنحي مبارك يف 1123يوليو  3نقالب اإال أن  ،من يناير 12أعقاب ثورة 

بل وأصبحت  ،ناعًما من اجليشنقالبًا اكري مقاليد السلطة خلًفا له مل يكن حينئذ إال وتقلد اجمللس العس
تحقاقات سياسية واجتماعية للشعب اسالسنوات الثالث اليت تلت ذلك مهاًدا لتفكيك وتفتيت ما تولد من 

 املصري من حراكه يف الثورة.



 

تشري إىل أن كانت يف مصر  م 1112ملان يف العام قبيل انتخابات الرب إن اإلشارات الصادرة من النخبة احلاكمة 
 Competitive )البديل املفضل لديها هو التحول عن التسلطية التقليدية إىل نوع من التسلطية التنافسية 

Authoritarianism )،  وهو مفهوم حيتاج درجة أعلى من اإليضاح. ففي هذا النظام توجد مؤسسات
بيد أن النخبة احلاكمة تنتهك هذه  ،العملية السياسية على أهنا مصدر الشرعيةدميقراطية قانونية ترتاضى أطراف 

أو من املعارضة. وأمثلة  شعبياً  املؤسسات عندما جتد نفسها حباجة هلذا مثل حاجتها لتمرير قانون غري مقبول
وروسيا حتت  ،Milosevicوصربيا حتت حكم  ،Tudjmanذلك النظام متنوعة بني كرواتيا حتت حكم 

 ،Fujimoriوبريو حتت حكم  ،Kuchmaمث  Kravchuckوأوكرانيا حتت حكم  ،Putinحكم 
فهذه النظم تبنت اسرتاتيجية االنفتاح السياسي احملدود أو التكتيكي . وماليزيا حتت حكم مهاتري حممد

limited political liberalization (LPLكمحاولة للتكيف مع الضغوط الداخلية واخل ) ارجية
بإعطاء بعض التنازالت الشكلية مع زيادة إنفاقها على األمن وإفساد القضاة وأجهزة اإلعالم والصحافة 

 .3واهتمامها بآليات الضبط السياسي

جهاز مباحث أمن الدولة يف عصر ن إحيث  ؛أمر أخري ينبغي اإلشارة إليه ضمن خصائص إدارة الدولة املصرية
والتغول االجتماعي الكبري داخل مؤسسات وقطاعات واسعة من احلياة املدنية مبارك بلغ درجة من التدخل 

إجازة  كما إنتعتمد على تقارير هذا اجلهاز،  ها ئورؤسافتعيينات أوائل الكليات وترقية أساتذة اجلامعات  ،املصرية
وكذلك قبول الطالب  ،بعض عناوين الرسائل العلمية املتعلقة بالتحديد بالكليات الدينية قد حتتاج ملوافقتهم

بل وبلغ هبم  ،إضافة للزوم موافقتهم على تأسيس وإنشاء اجلمعيات اخلريية والعلمية ،املغرتبني بالسكن اجلامعي
التحكم يف األنشطة الطالبية اجلامعية ورصدها بناهيك  ،األمر لفرض حصص من أموال وريع هذه اجلمعيات هلم

هو من أخص أدوار هذا اجلهاز الذي تغري  ،ودور النشر ومطبوعاهتا ،تهاالرقابة على املساجد وأئم كما إن ،بدقة
 امسه بعد ذلك إىل جهاز األمن الوطين.

 

  



 

 م5002. انتخابات البرلمان المصري .ثانياا: االنطالقة التطييفية األولى

سياساته استخدام مثة أزمة طائفية واضحة ضربت جبذورها يف اجملتمع املصري منذ تبىن الرئيس السادات ضمن 
وخالل فرتة رئاسته كان الصدام مع رأس الكنيسة املصري األنبا شنودة الثالث  ،الدين ملواجهة احلضور الناصري

واليت قتلت السادات يف العام  ،فضاًل عن بروز مجاعات العنف اإلسالمية ،بلغ درجة قصوى أدت لعزل الرئيس له
بات نظام السادات هو األبرز يف خلق حالة  ؛أزمات طائفية دمويةم. وخالل هذه الفرتة اليت مل ختل من 2882

باإلضافة لردود أفعاله جتاه األزمات الطائفية اليت  ،التطييف اجملتمعي الذي أوجدته سياسات الدولة جتاه الدين
 وقعت.

ضور عنف ح كما إن ،وألن األمر مل يكن بلغ حد استخدام أدوات الدولة الشرطية واملخابراتية هلذا امللف
فإنا مل نعترب هذه احلقبة هي نقطة االنطالق  ؛اجلماعات املتشددة كان عاماًل طبيعًيا خللق أجواء القلق الطائفي

بينما اعتربناها منذ صعود مجاعة اإلخوان املسلمني يف  ،حنو التطييف املمنهج واملتقصد من قبل النظام احلاكم
% من 11منها: أن وصول اإلخوان حلصد نسبة عتبارات الم 1112انتخابات الربملان املصري يف ديسمرب 

وهو يف احلقيقة مؤشر ملسار سوسيوسياسي خمتلف عن   ،املسيحينيو لنظام مبارك  ًئامفاجمقاعد الربملان كان 
فاألمر بات ينذر بتغري شكل الدولة املدنية ككل حسب خماوف التيارات  ،هتديدات مجاعات العنف

خاصة أن ذكريات الكنيسة املصرية/األنبا شنودة مع  ،ومن باب أوىل األقلية املسيحية ،ساريةاملدنية/الليربالية والي
 فكيف سيكون احلال مع اإلخوان املسلمني؟ ،سيئةً السادات كان 

فعلى الرغم من من وصف  ،باتت سياسات مبارك عقب اغتيال السادات مضطربة ومتناقضة يف أغلب األحيان
فقد روجت احلكومة  ،مبارك حلكومته بأهنا احلصن املنيع لألصولية اإلسالمية واملدافعة عن الرؤية العلمانية للحداثة

ذلك  ؛وظل االرتباط املتسق بني الدين والدولة مسة مميزة حلقبة مبارك ،لرؤية رجعية لإلسالم داخل احلياة العامة
وذلك من خالل التصاحل مع مجاعة اإلخوان يف  ،رض سطوهتا على حقل الفكر الديينألن احلكومة سعت إىل ف

مما أدى إىل  ،كما استخدمت املؤسسة الدينية الرمسية )األزهر واألوقاف( يف شرعنة سياساهتا  ،حدود معينة
بل   ،املصري يف اجملتمعين يالدحصول حالة من تنافس بني الدولة واملعارضة اإلسالمية على مساحات التأثري 

ة لتقويض األساس الكوزموبولييت للمجتمع املصري وما يالزمه من حقوق مكانت الدولة بسياساهتا تلك داع
 .4املشاركة السياسية واالجتماعية وحق املواطنة املكفول للجميع



 

اجلماعة  وبتتبع ورصد مسار وفلسفة التعامل بني مجاعة اإلخوان املسلمني واملسيحيني يف مصر وذلك منذ نشأة
ما بني   -ما اهلادئة نوًعا  -يف شكل ومضمون العالقة طراًدا اجند  ،م1112الربملانية عام نتخابات االحىت 
 من األزمات الطائفية املفتعلة اليت مل تغري من شكل العالقة.   د  عدختلل هذه الفرتة  ،نيالطرف

 املرشد العامتوىل منصب كان شكل العالقة قد بدأ بالتغري مع بداية حقبة األستاذ حممد مهدي عاكف الذي 
واستمر حىت  ،م2004من عام  ينايروذلك يف  حممد املأمون اهلضييببعد وفاة املستشار  لإلخوان املسلمني

فاختذ  ،حيث انفتحت اجلماعة على األقباط بصورة غري مسبوقة ،م2010من عام  ينايرانتهت فرتة واليته يف 
الربملانية يف نتخابات االمستشارًا سياسًيا له. تزامن ذلك مع  –وهو قبطي إجنيلي  –عاكف الدكتور رفيق حبيب 

حيث  ،م اليت شهدت انفتاًحا كبريًا لإلخوان على الشارع السياسي مبختلف توجهاته ومنها بينها األقباط1112
وجاء على لسان الدكتور عصام العريان  ،أعلن القسم السياسي باجلماعة عن مبادرة لتدشني حوار مع األقباط

املشرف على القسم آنذاك أنه جرت لقاءات يف كل الدوائر اليت شارك فيها اإلخوان بني نواب اجلماعة ومواطنني 
الذي طرحه اإلخوان. ويذكر العريان أيًضا أن اجلماعة دعمت مرشًحا مسيحًيا نتخايب االتنفيًذا للربنامج  ،أقباط

قمنا بإخالء دوائر انتخابية ننا إوقال  ،لك بوضوحيف دائرة وادي النطرون لكن املرشح حرص على أال نعلن ذ
رية سكندودائرة غربال باإل ،منها على سبيل املثال: دائرة الوايلي للمرشح املسيحي منري فخري عبد النور ،لألقباط

 .5للمرشح ماهر خله

حىن املسار األمر الذي تبعه ارتفاًعا يف من ،مقعًدا يف جملس الشعب 88حصد اإلخوان يف هذه االنتخابات 
حيث حرص نواب الكتلة الربملانية لإلخوان على تقدمي كافة التطمينات  ،التطميين من اإلخوان جتاه املسيحيني

 ألبناء دوائرهم االنتخابية من املسيحيني بغية جتذير استحقاقاهتم االنتخابية اليت كانت مفاجأة للجميع آنذاك. 

مبادرة قدمت مجاعة اإلخوان ما مسي بـ" ،أي عقب تويل األستاذ عاكف منصب املرشد ،م1112ويف مارس 
إننا ، ونصت املبادرة خبصوص ملف األقباط على التايل: )6"مجاعة اإلخوان املسلمني لإلصالح الداخلي يف مصر

وإمياهنم، مؤكد نؤكد أن موقفنا من اإلخوة األقباط موقف مبدئي ثابت مفروض على املسلمني مبوجب إسالمهم 
 :وهذا املوقف يتلخص يف النقاط التالية ،قولية وعملية ،بنصوص القرآن الكرمي والسنة النبوية الشريفة

 هم جزء من نسيج اجملتمع املصري.  
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 هم شركاء الوطن واملصري.   

 هلم مثل ما لنا وعليهم مثل ما علينا.  

   كل ما خيدم الوطن وحيقق اخلري لكل املواطنني أمر حرية االعتقاد والعبادة حمرتمة للجميع، والتعاون يف
  .الزم

  تأكيد الوحدة الوطنية وعدم السماح ألي نشاط يؤدى إىل إثارة مشاعر التفرقة الدينية أو التعصب
 .الطائفي

  احلرص على روح األخوة املصرية اليت أظلت أبناء مصر على مر القرون مسلمني وأقباطا وإشاعة األصول
احملبة واملودة بينهم لتمكني األمة من العمل املتكامل لبناء مستقبلها ومحاية هلا من ويالت الداعية إىل 

التعصب الطائفي املقيت وعدم السماح ألي حماوالت تؤدى إلثارة مشاعر التفرقة أو التعصب الطائفي 
  .بني املصريني

 –كما مسي حينها   –ملسلمني أصدرت مجاعة اإلخوان مسودة برنامج حلزب اإلخوان ا ،م1112ويف أغسطس 
"، وذلك حتت الفصل األول: الشئون الدينية والوحدة الوطنية - العدالة االجتماعية: الباب الرابعوذكرت يف "

إحدى مكوِّنات  - 7امبختلف طوائفه –تـُْعَترَب الكنيسة املصريَّة   : "صرية ركيزة اجتماعيةالكنيسة املعنوان "
اجملتمع املصري، وقد لعبت عرب تارخيها الطَّويل دورًا يف خدمة القضايا الوطنيَّة املصريَّة، وجاء الفتح اإلسالمي 

ومن هنا فإنَّ للكنيسة  .لألقباط يف مصر والشرق فساعد الكنيسة القبطيَّة املصريَّة على القيام بدورها الرُّوحي
جيب أْن تؤكد عليه ومُتارسه بكل فاعليَّة لتكون كما كانت دائًما عونًا جلهوِد أبناء الوطن املصري  ااملصريَّة دورً 

م اليت أشعلتها اجلماهري 2828الكبري مبختلف شرائحه للوصول إىل غاية اإلصالح والتَّغيري املنشوَدْين؛ وثورة 
 .بكل طوائفها خري شاهٍد على ذلك

  :ُمستهدفات ثقافيَّة وحضارية

عرب قنوات العمل اإلعالمي والثَّقايف العام مبختلف أدواته، حىت  للكنيسة دور  مهم يف دعِم الّقيم الثَّقافيَّة، .2
تأخذ الكنائس املصريَّة بقياداهتا الروحيَّة والدينيَّة مكاهنا يف مواجهة التَّذويب والغزو الفكري والقيمي 

  .العريب واإلسالمي يف هذا الوقتالذي هتب رياحه بصفٍة دائمٍة على مصر والعامل 
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واإلجيابيَّة االجتماعيَّة يف عملية تنشئة تتكامل مع أدوار باقي  املشاركةللكنيسة دور يف تدعيم ِقَيِم  .1
  .مؤسسات اجملتمع

على الكنيسة عبء  يف التَّصدِّي لألزمة األخالقيَّة والقيميَّة اليت هتدد اجملتمع، وذلك بنشر القيم الروحيَّة،  .3
اُبط بني أبناء الوطن الواحد، و  فعل اخلري، ونشر األخالق الفاضلة، وترسيخ قيمة الوحدة الوطنيَّة، والرتَّ

وتشجيع الُقْدَوة احَلَسَنة، ويف دعم القيم األسريَّة، ودعم التضامن والتكافل االجتماعي بني املسلمني 
تَِّصل بالكنيسة ذاهتا وطبيعتها اخلاصة  ذلك من خالل مساَرْين أساسيـَّنْي؛ األول ا ويتمُّ . واملسيحيني

ُ
مل

كُمؤسَّسٍة دينيَّة وروحيَّة، برتكز جهودها يف دعم رسالتها الروحية بني املسيحيني دون غريها من أدواٍر ال 
تتالءم مع طبيعتها، والثاين من خالل تفعيل عالقات الكنيسة املصريَّة مبجتمعها األهلي، وبقوى 

  .ملصريَّة من مجعيات ونقابات ومؤسسات أهليةومؤسسات اجملتمع املدين ا

املشاركة يف دعم الفئات املعوزة اجتماعًيا كاأليتام واملعاقني واملسنني، واملشاركة يف معاجلة مشكالت  .2
بعض الشَّرائح االجتماعيَّة مثل املرأة والشباب وأطفال الشوارع، والتَّصدِّي يف ذاِت اإلطار إىل متطلبات 

 . االجتماعيَّة السلبيَّة مثل البطالة واألميَّة والفقر واملرضمعاجلة الظواهر 

األول قيمي، مبا يشمله من غرس هلذه القيم واألخالقيَّات العامة يف  :على أْن يكون هذا الدور على مستويـَنْي 
الدولة واجملتمع املدين  الثَّاين تطبيقي عرب التَّعاُوِن مع خُمتلف ُمؤسَّساتِ و نفوس رعايا الكنيسة القبطيَّة املصريَّة، 

 .8(املصري؛ لتصويب مسارات االحنرافات القائمة

إال أن املسيحيني ظلوا يترتسون  ،وعلى الرغم من املرونة واهلدوء النسبيني يف عالقة اإلخوان باملسيحيني يف مصر
حيث ارتبط هذا القلق بلوازم بعض فتاوى وأدبيات  ،خلف حاجز القلق واخلوف من صعود اإلخوان سياسًيا

اإلخوان املتعلقة باجلزية والواليات العامة وحرية بناء الكنائس. وهذا األمر مت توظيفه من قبل السلطة الكنسية 
حيث أصبحت الكنيسة مرجعية دينية  ،إلنتاج حالة تقوقع لألقباط داخل جيتو كنسي شبه منعزل عن اجملتمع

وبالتايل فقد  ،نظام مبارك متثل دور حامي املسيحيني من تطرف اإلسالميني كما إن ،سيحينيوسياسية للم
أججتها  ،ساعدت عمليات التعبئة ضد اإلخوان يف نشوء فجوة نفسية واجتماعية بني املسيحيني واإلخوان

 م.1112خماوف الصعود السياسي لإلخوان يف 



 

وتوظيف ذلك يف زيادة منسوب املخاوف  ،سياسية لإلخوانومع حتسس نظام مبارك خلطورة ترك مساحة حرية 
بعد انتخابات  ،م1121فقد حرم مبارك اإلخوان من احلضور الربملاين الرمسي يف انتخابات  ،لدى املسيحيني

أعقبتها حالة احتقان شديدة داخل بعض قطاعات اجملتمع املصري خاصة  ،برملانية أشبه بعملية تزوير ضخمة
 ،أبريل" ملواجهة بطش نظام مبارك 6"كفاية" و"اجلمعية الوطنية للتغيري" و"حركة شباب  اركتحنشطت  ،اإلخوان

 .9م1122يناير  12احتجاجات واسعة يف حركة إىل األمر الذي آل بعد ذلك مع مجلة من األسباب األخرى 

ذلك واضًحا عقب  اوقد بد ،كان االنتشار املتصاعد للتيار السلفي باعثًا على القلق بالنسبة للمسيحيني يف مصر
تضمنت  10مارجرجسكنيسة حيث تسرب شريط مسرحية أقامتها   ،م1112أحداث حمرم بك يف أكتوبر 

خ األقباط يف مصر" األحداث  حيث ذكر موقع "موسوعة تاري ،إساءات مباشرة وواضحة للدين اإلسالمي
رية يف سنة سكندكالتايل: ) قام طالب املرحلة الثانوية بعمل مسرحية يف كنيسة مارجرجس مبحرم بيك باإل

 واملشروعة ، غري املشروعةم تشمل رؤيتهم حول طرق عصابات اإلســــــــالم اإلجرامية الىت تعمل يف مصر 1113
 ،العرضنتهى او اإلسالم يف داخل الكنيسة عتناق على اتغالل آيات اإلسالم يف إجبار العديد من املسيحيني اسب

ها امليدان بتاريخ امسمعدلة وعليها دوبالج وإضافات وقامت صحيفة  مدجمةسطوانة أوفوجئ اجلميع بتوزيع 
عن  ابعد سنتني تنشر جريدة خربً  يأ ،قالة التالية عن هذه املسرحيةاملم السنة العاشرة تكتب  6/21/1112

 .11رية (سكندكنيسة مار جرجس مبحرم بيك باإل  يةثانو مسرحية عرضت ملدة يوم واحد عن رؤية طالب مرحلة 

رية" خبصوص هذه الواقعة ذكر فيها: ) أن الكنيسة سكندوصدر بيان من "اجمللس امللي لألقباط األرثوذكس باإل
 ميو حتققت أن املسرحية املنوه عنها عرضت داخل أسوار الكنيسة فقط يف مكان مغلق منذ أكثر من عامني وملدة 

وإثارهتا حاليًا هو البحث عن مشكلة لتفتيت  .يف إطار حماربة اإلرهاب يف ذلك الوقت ومل حتدث أثراً  دواح
يف الوقت الذي تعرض فيه وسائل اإلعالم ما يتعرض للمسيحيني يف عقيدهتم وإمياهنم للجمهور   .ةالوحدة الوطني

 .12كله ومل حيدث أي ردود فعل لدي املسيحيني هلذا التعرض(

الكنيسة  موقد أعقب ظهور أسطوانة املسرحية حالة من الغضب الشعيب العارم الذي أدى لتجمعات ضخمة أما
 كليف هتدئة األوضاع حينها، حيث تدخل  ل وفاع ز  بار  دور  رية سكندلدعوة السلفية باإلكان لرموز ا  ،مبحرم بك

وهو ما  ،والدكتور سعيد عبد العظيم بشكل مباشر إلبعاد احملتجني عن حميط الكنيسة 13من الدكتور ياسر برهامي
 جنحوا فيه بالفعل.
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على صرامة  ليدوعلى الرغم من أن املوقف النظري املبثوث يف أدبيات قيادات الدعوة السلفية ومرجعياهتا 
إال أن التعاطي مع األحداث  ،عقائدية مبنية على نصوص القرآن والسنة وأسس عقيدة الوالء والرباء السنية

سيحيني ينبؤ عن مسار عملي مغاير لذلك واإلشكاليات الواقعية اليت حيدوها الصدام والقلق بني املسلمني وامل
 ،الظروف األمنية القاسية كما إن ،حيث تتحكم قواعد الرتجيح بني املصاحل واملفاسد يف املسار العملي ،النظري

 ،وتغليب مبدأ احملافظة على املكتسبات الدعوية املتحققة ودفع أية أضرار قد حتصل هلذا الكيان الدعوي أو أفراده
 الدعوة لسلوك كل سبيل بعيد عن العنف أو املواجهة مع أي طرف. تؤول بقيادات

 

  



 

 . تذكية روح الطائفية في المجتمع المصري.ثالثاا: تفجيرات كنيسة القديسين

م حيث 1118وبشكل بارز يف العام  ،تتابعت مجلة من أحداث حتول بعض األقباط إىل الديانة اإلسالمية
يف  أبو املطامريجمدى يوسف عوض كاهن مسيحي مصري راعي كنيسة تفاقمت أزمة "وفاء قسطنطني" زوجة 

حيث أثار حتوهلا إىل اإلسالم أزمة جمتمعية طائفية أدت لتدخل الرئيس مبارك بنفسه لتسيلمها  ،حمافظة البحرية
وتسببت أزمتها حينها يف بداية شرارة اضطرابات طائفية بسبب  ،و ما أثار حفيظة املسلمني وقتهاوه ،للكنيسة

 .14وبعدها تواردت األنباء عن مقتلها يف دير وادي النطرون ،إعالن إسالمها مث تسليمها للكنيسة

 ةشحات"كاميليا  - باملنيا دير مواسكاهن  -كانت بداية مشكلة زوجة القس تدارس مسعان   ؛م1121ويف يوليو 
بيد أن  ،وسافرت على إثرها إلحدى صديقاهتا بالقاهرةاختفت زوجته عقب خالفات بينهما حيث  ،زاخر"

وهو ما نفته األجهزة األمنية  ،إلجبارها على اعتناق اإلسالمختطافها اباهتام بعض املسلمني جتاه اباألمور سارت 
من الدعوة السلفية وتيار السلفية  كلسارت   ةشحات. عقب أزمة كاميليا 15وأقره عدد من الرموز املسيحية حينها

عدًدا من الوقفات والتظاهرات يف القاهرة ضمن تاملرتبط بالشيخ رفاعي سرور يف اجتاه تصعيدي شعبوي 
، حيث مثل هذا 16اليت تشارك فيها الدعوة السلفية بشكل رمسي يف مظاهراتوىل األوهي املرة  ،ريةسكندواإل

 كما إن ،املسيحيني من احلضور السلفي يف القضايا الطائفية هبذا الشكلقلق زياد الاملنحى من السلفيني سبًبا 
ففي  ،مستوى اخلطاب السلفي املتعلق هبذه القضية وموقف املسيحيني من األحداث قد اختذ شكاًل تصعيديًا

سكرتري  -يرد فيه على األنبا بيشوي  17م كتب الدكتور ياسر برهامي مقااًل شديد اللهجة1121سبتمرب11
مستعد لالستشهاد إذا حاولت الدولة فرض سلطتها على األديرة "بأنه  هجاءت تصرحياتيف ما  - اجملمع املقدس

أي -وأهنم  ،يُفضِّل املوت على أن يَرى املسلمني يرعون شعبه يف الكنيسة -أي بيشوي  –وأنه  ،والكنائس
 ."إخواهنم تنازاًل منهموأهنم عاملوهم ك ،وأن املسلمني ضيوف عليهم ،أصحاب البلد -النصارى

حيث تتابعت  ،وقد صاحب تصاعد حدة اخلطاب من الطرفني تصاعًدا يف مستوى احلراك االحتجاجي
الذي أخذ يف  18السلفية الثوريةخاصة مع دخول تيار  ،كل  يلقي بالاّلئمة على اآلخر  ؛التظاهرات من الطرفني

يس عدد من املواقع املتخصصة يف مواجهة التنصري وذلك من خالل تأس ،تشكيل جبهة ملواجهة احلراك املسيحي
وبيان ما يرونه حقائق وخبايا الكنيسة املصرية. ويعد املهندس "خالد حريب" مؤسس "املرصد اإلسالمي ملقاومة 

 ،البخاري" مؤسس "ائتالف دعم املسلمني اجلدد" وموقع "حكاية كاميليا" التنصري"، والدكتور "حسام أبو
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يعد هؤالء  ،حىت يتمم هلا إجراءات إشهار إسالمها ةشحاتحيىي مفتاح" والذي روى أنه الزم كاميليا  والشيخ "أبو
 ،ةخاصة بعد أزمة كاميليا شحات ،هم أبرز مكوين هذه اجلبهة اليت ظلت يف تصعيد دائم أمام احلراك املسيحي
ة. وقد يضاف هلم أبو إسالم أمحد واليت تبعها مناذج أخرى ملسيحيات أسلمن مبساعدة رموز وأفراد هذه اجلبه

كما  ،عبد اهلل والذي كان يدير قناة "األمة" الفضائية املعنية بالرد على شبهات املسيحيني ولكن بشكل استعدائي
حيث كان يدعمه فكريًا ويوجهه  ،األب الروحي لشباب هذا التيار دّ يع –رمحه اهلل  –الشيخ رفاعي سرور  إن

أحد رموز السلفية احلركية  –من الدكتور حممد عبد املقصود  كل. وقد شارك  19تحركًيا قبل األحداث بسنوا
والشيخ حسن أبو األشبال  –أحد رموز الدعوة السلفية السكندرية  –والدكتور حممد إمساعيل املقدم  –بالقاهرة 

م مرجعيات شرعية يف دعم هذه االئتالفات من خالل املوافقة على كوهن -أحد رموز السلفية احلركية بالقاهرة  –
بيد أن األمور بينهم قد ساءت بعد عدد من الوقفات والتظاهرات اليت نظمت أمام الكنيسة الكاتدرائية  ،هلم

باإلضافة إىل  –خاصة خالد حريب  –وكان التصعيد االحتجاجي لشباب هذه احلركات واالئتالفات  ،بالعباسية
والذي هدد فيه باقتحام األديرة  –لسلفية العلمية بالقاهرة أحد رموز ا –خطاب الشيخ حممد عبد امللك الزغيب 

 –والذي كان حيكم وقتها  –يف حال عدم استجابة اجمللس العسكري  20ةشحاتوالكنائس لفك أسر كاميليا 
حيث توجه وقتها وفد من الرموز اإلسالمية للتفاوض مع ممثلني من اجمللس  ،ملطالبهم يف اإلفراج عن كاميليا

، األمر الذي رفع سقف 21العسكري خبصوص هذه األزمة اليت تصاعدت عقب ثورة اخلامس والعشرين من يناير
 الصراع مع الكنيسة.

أسفر  ،ريةسكندني باإلكنيسة القديس  موقع تفجري ضخم أما ؛أي قبيل الثورة ،م1122ويف األول من يناير عام 
أكرب من املصابني. أعداد إىل باإلضافة  ،من أمام الكنيسةين املار عن مقتل العشرات من املسيحيني واملسلمني 

، ولكن 22أصدرت الدعوة السلفية عقب احلادث بيانًا تستنكر فيه هذا التفجري وتثبت فيه موقفها من العنف
باإلضافة لورود تسريبات عن ضلوع وزارة الداخلية يف  ،اثحجم الغضب الذي انتاب املسيحيني عقب احلد

دفع جهاز مباحث أمن الدولة القمعي لتوسيع مساحة البطش واالعتقاالت واليت طالت  ،التخطيط للحادث
األمر الذي تبعه حادث مقتل أحد شباب الدعوة السلفية "سيد بالل" حتت وطأة  ،بعض أتباع الدعوة السلفية

ومت وقتها هتدئة وتسكني مشاعر السلفيني وغريهم من العوام من قبل قيادات الدعوة  ،لدولةالتعذيب يف أمن ا
أن ماتت القضية نفسها على حد تعبري الدكتور حممد يسري  إىل، 23السلفية وبالتحديد الدكتور ياسر برهامي

 .24سالمة



 

م لتثري 1122بعيد الشرطة يف ينايربينما جاءت تصرحيات وزير الداخلية السابق حبيب العاديل يف يوم االحتفال 
حيث أعلن عن كشف أجهزة األمن عن تنظيم "جيش  ،مزيد احتقان وقلق داخل احلالة املسيحية املتحفزة

لعملية تفجري كنيسة  -رغم نفيهم لذلك  –الفلسطيين واليت زعم أهنا هي املدبرة واملنفذة  25اإلسالم"
مس والعشرين من يناير لتؤجل حالة االحتقان بني املسيحيني . ولكن جاءت رياح التغيري يف اخلا26القديسني

ومطلق التيارات السلفية جبل أطيافها إىل ذلك الصراع الذي جتدد يف معركة االستفتاء على التعديالت الدستورية 
خاصة بعد اقتحام البعض ملقرات أمن الدولة واحلصول على  ،م. تناقلت عقب الثورة بأسابيع1122يف مارس 

حيث  ،أنباء ومستندات تشري إىل ضلوع وزارة الداخلية يف التخطيط حلادث الكنيسة ،الوثائق والتقاريربعض 
كما   ،27نشرت جريدة "اليوم السابع" املصرية صورًا ملستندات تظهر خطوات التخطيط والرتتيب هلذه العملية

الربيطانية تسوق فيه تفاصيل نقلت مواقع إخبارية وكذلك صفحات ومنتديات مسيحية خربًا نسب للمخابرات 
 .28ختطيط وزارة الداخلية املصرية لعملية تفجري الكنيسة

 

  



 

 . تجذر الطائفية في المجال العام.رابعاا: ثورة الخامس والعشرين من يناير

ميكننا تلمح مؤشرات التطييف يف سياسات اجمللس العسكري عقب الثورة املصرية من خالل مجلة من القرارات 
وردود األفعال اليت متثل جبوار بعضها البعض دالئل تطييفية بارزة وفاعلة يف خلق حاالت مستدمية واألفعال 

 وجديدة من ثنائيات الطائفية يف اجملتمع املصري. ميكن عرض هذه الدالئل كالتايل:

  من  م1122 فرباير 22يف  اجمللس األعلي للقوات املسلحةعينها تشكيل جلنة التعديالت الدستورية اليت
الذي  اإلعالن الدستوريالذي مت تعطيله مبوجب و  ،م2822عام دستور  ىعلأجل إجراء تعديالت 

 28هذه التعديالت يف يوم  ىعل االستفتاءوقد مت  ،م1122فرباير 23اجمللس العسكري يف  أصدره
متيل العتبارات سياسات إىل . والذي يشري %22ووافق عليها الشعب بنسبة  م،1122مارس

 سوسيوسياسية هنا هو تشكيل هذه اللجنة: 

 .سبقالنائب األول لرئيس جملس الدولة األ البشريطارق املستشار  رئيس اللجنة -

والدكتور حسنني  ،(ستاذ القانون الدستوري جبامعة القاهرة)أالدكتور عاطف البنا : أعضاء اللجنة -
ستاذ القانون )أوالدكتور حممد باهي يونس  ،(ستاذ القانون الدستوري جبامعة القاهرة)أعبد العال 

وعضو مجاعة اإلخوان  احملامي بالنقض)صبحي صاحل األستاذ و  ،(ريةسكندالدستوري جبامعة اإل
واملستشار الدكتور حسن  ،(نائب رئيس احملكمة الدستورية العليا)واملستشار ماهر سامي  ،(املسلمني

رئيس هيئة املفوضني يف )واملستشار حامت جباتو ، (نائب رئيس احملكمة الدستورية العليا)البدراوي 
 .(ليااحملكمة الدستورية الع

على رأس هذه  –املفكر اإلسالمي املعروف  –للنظر هنا هو اختيار املستشار طارق البشري  لالفتا
وهو ما ميكن اعتباره خطوة من  ،القيادي اإلخواين البارزاللجنة، وكذلك اختيار األستاذ صبحي صاحل 

يناير على حساب التوازنات  12اجمللس العسكري وقتها لكسب ثقة اإلسالميني يف حقبة ما بعد 
 االجتماعية واملخاوف السوسيوسياسية من قوة اإلخوان واإلسالميني وقتئذ.
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 حيث  ،ألطرافمثلت عملية االستفتاء على التعديالت الدستورية قدرًا من الشحن الطائفي من جل ا
  ،اعتمد قطاع من اإلسالميني على حشد اجلماهري بدافع احلفاظ على املادة الثانية من الدستور املعدل

 كما ظهرت مشاهد حلشد الكنيسة وقطاعات من التيارات الليربالية بدافع اخلوف من دولة دينية.

  التطييفي داخل اجملتمع املصري بعالقة تصاعدية املنحىن تظاهرات/مليونيات ما بعد الثورة دلياًل بارزًا على
حيث بلغت هذه احلالة التشاحنية الطائفية مداها عقب مليونية  ،مطردة مع املستجدات السياسية حينها

 يوليو واليت مسيت "مليونية الشريعة"، واشتهرت إعالمًيا بـ"مجعة قندهار". 18

  منطًا أشد حدة وتصعيًدا يف شكل ومضمون  ،م1122أكتوبر  8مثلت صدامات اعتصام ماسبريو يف
وقد  ،حيث تذوب الكثري من احلقائق واملعطيات اليت تتعلق بأسباب األزمة ،عملية التطييف وتوظيفاته

، و"منظمة العفو 29يستأنس بتقارير جلان تقصي احلقائق التابعة لـ"اجمللس القومي حلقوق اإلنسان"
كرجاالت الدولة العميقة وأجهزة   ، منظورة على املشهد، إال أن تداخل أطراف أخرى غري30الدولية"

قد تكون هذه األطراف عائًقا لتبني أغوار املشكلة ودقائقها. هنا جند أنفسنا  ،األمن واملخابرات
على نوع التصورات واألفكار والتوجهات اليت  لتدمضطرين للنظر يف بعض املشاهد واملواقف اليت 

 ،أنه غالًبا ما تكون مواقف القيادات العسكرية واألمنية دبلوماسية ومتكلفةومن املعلوم  ،حيملها الطرفان
واليت تظل غالًبا متسرتة خلف عامل ترتيبات أمنية  ،وبالتايل ال ميكن االعتماد عليها يف حتديد املواقف

 عرتافاب ،وخمابراتية معقدة. بيد أن الطرف املسيحي يف هذا املوقف ذهب لنمط عنيف ودموي ومصادم
وكانت تصرحيات عدد منهم تصرح  ،الرموز الكنسية اليت كانت موجودة ومنخرطة يف دهاليز املواجهات

مسيحيون ضد "مؤسس حركة  ،نشر الصحفي القبطي رامي جانكما . 31هبذا التوجه دومنا مواربة
املستندات  .م1122مستندات حصل عليها تتعلق بـأحداث ماسبريو اليت وقعت يف أكتوبر  "،االنقالب

اليت نشرها "رامي جان" موقعة من قبل مدير املخابرات احلربية املصرية وقت األحداث، وهو اللواء أركان 
وزير الدفاع احلايل، وتتحدث عن دور تفصيلي للمخابرات احلربية يف أحداث  عبد الفتاح السيسي،

 .32"ماسبريو، واليت تطلق عليها املستندات اسم "ظافر ماسبريو

 

  



 

 ا: رئاسة محمد مرسي وحضور الدولة المطيفة خامسا 

أخذ ستقطاب االإال أن منحىن  ،على الرغم من املسار املطمئن نسبًيا من قبل اإلخوان املسلمني جتاه املسيحيني
حيث مثلت حقبته نسًقا مفهوًما ومعتاًدا  ،م1121 مارس22 حتديًدا بعد وفاة البابا شنودة الثالث يفزدياد االيف 

 ،وأصبح توقيت انتخاب بابا جديد للكنيسة وطبيعة شخصيته ،لإلخوان للتعامل مع امللف القبطي يف مصر
بعد  ،حمدًدا أساسًيا لرسم مستقبل العالقة بني اإلخوان ،خصوًصا يف ظل احلالة السياسية املضطربة يف مصر

 وبني املسيحيني يف مصر. ،انتقاهلم من هامش املعادلة السياسية إىل مركزها

، يالدنيو خيرج مبنصب البابا من اإلطار الديىن إىل اإلطار  يشنودة كالبابا  دفعت مجلة من الصفات واملؤهالت
الذى يرى أن املسيحية دين ودولة، وأن الفكر املسيحى  الشمويل يخاصة أنه كان من دعاة االجتاه الكنس

وذلك يف  ،ومنوط به أن يقدم حلواًل لكل املشاكل املتصلة بالدين والدنيا ،يشتمل على كافة جوانب احلياة
الذى يعكس وجهة نظر بعض الكهنة  – الذى كان يتبعه األنبا كريلس السادس نعزايلاال يمواجهة االجتاه الكنس

 .الديينالتعليم  يهوالذى يرى ضرورة الفصل بني الدين والدولة، وأن وظيفة الكنيسة األساسية  -داخل الكنيسة 
الواقع  التطبيق يف إىلالفكرية  تهلسياسية، والىت دفعت مبدرسكما تضافرت العوامل الشخصية لشنودة مع العوامل ا

دور املدارس الفكرية املسيحية كمدرسة األنبا مىت املسكني واألنبا  يالكنسحيث تراجع على الصعيد  ،يالعمل
كان لكل منهما نظرته يف تطوير الكنيسة. ومل يتبق سوى   يوالذ ،وغريمها يالعلمجرجيوريوس أسقف البحث 

أكرب أقلية مسيحية يف الشرق  ،ا يف حياة أتباعها األقباطا طاغيً رسخ للكنيسة حضورً  يمدرسة البابا شنودة الذ
 .33األوسط

غريات على رأس الكنيسة األرثوذكسية حتمل من املت 34كانت احلقبة اجلديدة اليت أتت بالبابا تواضروس الثاين
ومحلت هذه الفرتة كثريًا من  ،حيث تزامن تنصيبه بعد وصول الدكتور حممد مرسي ملنصب رئيس اجلمهورية ،الكثري

عالمات االستفهام حول مستقبل العالقة بني املسيحيني واإلخوان = النظام، فموقف املسيحيني جتاه اإلسالميني 
ي للرئاسة قمة حالة التوجس والقلق املسيحي ملستقبلهم ومثل وصول مرس ،بعامة واإلخوان خباصة بات أكثر حدة

وهو  ،يف مصر، خاصة وأن موقفهم املعروف إبان السباق الرئاسي هو دعم مرشح النظام املباركي أمحد شفيق
 .35م 1123يوليو  3األمر الذي أعلنه تواضروس صراحة عقب االنقالب العسكري على مرسي يف 

http://ar.wikipedia.org/wiki/17_%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3


 

حيث انسحبوا من واجهة الصدام الذي نشأ  ،م مسلًكا تكتيكًيا1121يف  سلك اإلخوان أثناء وضع الدستور
من  -وتركوا السلفيني يف مقدمة صف املواجهة لكوهنم أشد اهتماًما  ،الشريعة ئمبادعلى مواد اهلوية وتفسري 

وبذلك متكنوا من جتاوز خطوة مهمة يف عملية تصفري املشكالت واألزمات اليت   ،هبذه القضية -حيث الشكل 
 م.1121كانت تواجههم إبان مرحلة إعداد مسودة دستور 

أحداث  قتلىتشييع عدد من كان أبرز حدث طائفي عنيف وقع يف حقبة مرسي هو االشتباكات اليت صاحبت 
 ،م1123إبريل  2يف  الكاتدرائية املرقصية بالعباسية مبقر، وذلك -م 1123اليت وقعت يف إبريل  -اخلصوص 

ورصدت خالهلا مشاهد الستخدام األسلحة  ،حيث شهدت اجلنازة أحداث عنف بني املشيعني وبعض اجملهولني
وصلت اجلثامني يف الثانية عشرة ظهر األحد إىل الكاتدرائية، وعندها قام حيث  ،36من داخل الكنيسة وخارجها

الغاضب بإيقاف سري السيارات بشارع رمسيس وهم يرددون هتافات دينية، وأخرى مطالبة  بعض شباب األقباط
بسقوط حكم مرشد مجاعة اإلخوان املسلمني. وتواجدت بعض قوات األمن جبوار سور الكاتدرائية وبالقرب من 

مل نظامه املسئولية ويف أثناء الصالة ترددت داخل الكاتدرائية هتافات تطالب بإسقاط الرئيس مرسي وحت ،أبواهبا
وكانت دعوة إلكرتونية قد أطلقها ناشط قبطي وأحد احملامني تدعو األقباط للمشاركة يف مسرية  .عن االعتداءات

إىل مقر وزارة الدفاع ملطالبة اجليش حبماية الكنائس، إال أن حماولتهما عقب انتهاء الصالة حلشد املشاركني 
واقرتح البعض تنظيم مسرية إىل قصر االحتادية للتنديد  ،املشاركنيللمسرية قوبلت برفض وتعنيف من أغلب 

ووقعت مناوشات أثناء خروج  ،بعدها خرجت اجلثامني من البوابة الرئيسية للكاتدرائية .بالعنف ضد األقباط
ب املشاركني يف اجلنازة بني عدد من الشباب املسيحي وضابط شرطة وثالثة من اجلنود كانوا يقفون جبوار البا

 .37الرئيسي للكاتدرائية

هذه األحداث ليتم توظيفها يف زيادة محولة املشكالت السياسية واألمنية واالجتماعية على مرسي افرت ضت
إال أن املفاهيم املزيفة اليت سوقت  ،وعلى الرغم من إصدار اجلماعة لبيان استنكار لألحداث ،ومجاعة اإلخوان

قد جعلت من  –على حد زعمهم  –ومنها الداخلية  ،ولة ومؤسساهتامنذ تويل مرسي للرئاسة من "أخونة" الد
وبالتايل زاد  ،عملية تسويق ذلك على أنه فشل لوزارة داخلية مرسي يف حل املشكالت األمنية والطائفية أمرًا سهاًل 

اإلخواين خاصة بعد هتافات املتظاهرين املسيحيني ضد اإلخوان ومرسي  –منسوب االستقطاب املسيحي 
هم أصحاب األرض وأهنم  –أي املسيحيني  –بأهنم دعاء واالالعنف ستخدام ابلتصريح إىل اباإلضافة  ،رشدوامل



 

وهو شخص  ،مشاركة احملامي املسيحي املشهور "جنيب جربائيل" يف اهلتافات ،ومما زاد األمر حدة ،ليسوا بأقلية
 .38مما يشري لتوجه كنسي لولوج حالة االحتقان الطائفي يف حقبة مرسي ،لشنودة ايعرف أنه كان مستشارً 

كانت كمية أحداث العنف واملظاهرات املضادة ملرسي واإلخوان قد بدأت يف االزدياد بشكل مبالغ فيه، 
حيث مت تصوير أكثر  ،ورصدت يف أكثر من مرة حاالت اعتداء دموي من قبل مسيحيني على بعض اإلسالميني

سيحي مشارك يف سحل وضرب أشخاص من مجاعة اإلخوان ممكن كانوا يدافعون عن مقر مكتب من شخص م
 .39اإلرشاد وقتها يف أحداث ما مسيت بـ"مجعة رد الكرامة"

باتت األمور أكثر وضوًحا بالنسبة للعالقة امللتهبة بني املسيحيني والتيار  ،ومع قرب موعد االنقالب العسكري
حيث   ،ومثل املسيحيون رقًما فاعاًل يف معادلة اإلطاحة مبرسي ،اإلسالمي بعامة ومجاعة اإلخوان ومرسي خباصة

عات مصرية كانت أمريكية جملمو  من األدلة تؤكد ضخ أموااًل  عن جمموعة -اإلجنليزية  -كشفت شبكة "اجلزيرة" 
وثائق حصل عليها برنامج التحقيقات الصحفية يف جامعة  وأضافت أن  ،مرسي تضغط من أجل إزالة الرئيس

كاليفورنيا يف بريكلي تظهر قنوات ضخ لألموال األمريكية من خالل برنامج لوزارة اخلارجية األمريكية لتعزيز 
طاء والسياسيني الذين ظهروا يف أثناء االضطرابات يف يدعم بقوة النش ،الدميقراطية يف منطقة الشرق األوسط

كما  .1122مصر، بعد اإلطاحة حبكم الرئيس املخلوع حسين مبارك االستبدادي يف انتفاضة شعبية يف فرباير 
وهو  "احلياة"رئيس حزب  وهو ،ضمن املستفيدين بالدعم األمريكي "مايكل منرينقلت "رصد" عن املصدر اسم "

ىل إا جنبً  مجع هبدوء متويل الواليات املتحدة من خالل املنظمات غري احلكومية ،مصري أمريكيمزدوج اجلنسية 
مبا يف  ،بعنفلإلخوان وتأسست منظمة منري من جمموعة من الشخصيات املعارضة  "،مجعية مصر"جنب مع 

بصناعة مسؤول تنفيذي وهو طارق حجي باإلضافة إىل ، "جنيب ساويرس"ذلك أغىن رجل مسيحي يف مصر 
صالح دياب شريك هاليربتون يف مصر، وأسامة الغزايل حرب وهو سياسي له جذور يف نظام مبارك و  ،النفط

 USAID الوكالة األمريكية للتنمية الدولية نأوثائق حكومية وأظهرت  .وجهة اتصال دائمة بالسفارة االمريكية
منذ عام  اأمريكيً  اً دوالر  823,322رة ومقرها القاه ايكل منرياملنظمة اخلاصة مبم 1122منحت يف عام 

الشوارع ىل إلنزول ل نيسيحيامل أعداد كبرية منوساعد منري يف حشد  .مليون دوالر 2.3ىل إوصلت و  ،م1118
 .40م1123يونيو 31 مرسي يفضد الرئيس 



 

ومنها صفحة "منتديات األنبا كاراس" عن  ،يونيو نقلت عدًدا من الصفحات اإلخبارية غري املشهورة 11ويف 
مؤسس مجاعة االخوان  -"أمري عيادحيث ذكرت عن " ،تصرحيات بعض النشطاء املسيحيني ضد مرسي

 ،ا مجيع القوي الثورية باالحتاد يف هذا اليوممطالبً  ،يونيو 31أن اجلماعة سوف تشارك يف مظاهرات  ،-املسيحيني
كما نقلت عن  .التيارات اإلسالمية وباقيخوان اإلملواجهة حشد مجاعة  اجلميع بد أن يتكاتف  نه الأا موضحً 

 31ن الرابطة ستشارك يف مظاهرات أ  -" مؤسس رابطة "ضحايا االختفاء واالختطاف القسري - "برام لويس"إ
ومحل"لويس" قيادات اإلخوان  ،األمر سنضحي بأرواحنا من أجل رفعة شأن بالدنا ىاستدعلو أنه   يونيو، قائاًل 

ا أن حشد التيارات اإلسالمية واجلماعات اإلسالمية مسئولية أي عنف ميكن أن حيدث خالل املظاهرات، معتربً 
ذكرت عن و  .يعد مبثابة دعوة للحرب األهليةمرسي دعوات التظاهر والتمرد ضد حكم  ألنصارها بالتزامن مع

مشاركة احلركة يف التظاهرات املقبلة، إلسقاط  -املتحدث اإلعالمي حلركة أقباط من أجل مصر - "هاين اجلزيري"
 نتخابات رئاسية مبكرة، وإسقاط الدستور املعيب الذي ال يليق مبصر بعد الثورةإواملطالبة بمرسي حكم الرئيس 

 .41أن عزل الرئيس هو احلل، لفشله ومجاعته يف إدارة البالد إىلا مشريً 

حيث صرح  ،واهنالت التصرحيات واملقاالت الصحفية من الرموز املسيحية لتبارك خطوة اإلطاحة بالرئيس مرسي
يونيو كانت عالمات  31سياسات اإلخوان قبيل أن مسيحية مصر هلا خصوصية و واضروس بأن البابا ت

ماجي " سيحيةاألسبوعية واليت نقلت مضموهنا الناشطة امل اتالعظيف إحدى تواضروس  . كما ذكر42السقوط
فقالت: "كنت يف االجتماع األسبوعي للبابا تواضروس يف عظة  ،وتناقلتها املواقع االجتماعية واإلخبارية "جمدي

ومصر  ،أعاد ملصر مسيحيتها املفقودة ويوني 31يوم  -أي املسيحيني  –نزولكم ن إ :قال فيه ،األربعاء املاضي
 شرتطنا على أن تُعرض علينا املناهج الدراسية وحنذفاننا إ :وقال ،دولة مسيحية وجيب أن ال ترددوا ذلك اآلن

ا وال جيب أن الزال اخلطر قائمً  وحذر من أنه ،منها ما يتعارض مع معتقداتنا بل وحنذف منها أيضا ما نشاء
وهذا إن حدث فسينسف كل ما اكتسبناه  ،ان عودة مرسي واإلخوان للحكم الزال قائمً نتخلى عن وحدتنا أل

 :ايقول فيه يونيو 31 واشنطن بوست بعدتصرحيات للقس فلوباتري مجيل عزيز للكما جاء يف   يف األشهر األخرية.
سنضع بصمتنا يف أي تغيري ننا إ :وقال ،باملاليني بتنسيق بني اجليش والكنيسة يونيو 31   يف وا نزلنياملسيحي نإ

سيكون للمسيحيني مقاعد خاصة هبم يف جملس وأنه  ،ستشهده مصر سواء يف الدستور أو يف احلكومة املقبلة
املسيحية   CTVيف اتصال هاتفي على قناةو. اإلجنيل هو من خلع مرسي واإلخوانن إ :وقال ،الشعب

نوفمرب وهو يوم عيد ميالد البابا تواضروس  2الفضائية قال فيه: حنن من حدد موعد حماكمة الرئيس مرسي يوم 

http://www.avakaras.org/showthread.php?t=155452
http://www.avakaras.org/showthread.php?t=155452
http://www.avakaras.org/showthread.php?t=155452


 

ما اكتسبناه بعد  اآلن يتمتعون يف مصر بنفوذ مل نكن حنلم به و نياملسيحين إ :وقال أيًضا. ليكون العيد عيدين
 .43وعلينا أن نتكاتف كمسيحيني على كلمة واحده كما أمرنا الرب ،لن نسمح بالتفريط فيهيونيو  31ثورة 

الفريق عبد الفتاح السيسي يف صورة الرمز نقالب االوبداية متوضع قائد  ،يعلى مرسنقالب االوعرب شهور عقب 
عن حقيقة دور املسيحيني وعالقتهم بعملية دعيناه اجاء تصريح لتواضروس ليؤكد املوقف الذي  ،الوطين املنقذ

وأشار إىل  ،ًياراق اإنسانيً  اتعجبه ألن لديه حسً  إن كفاءة الفريق عبد الفتاح السيسي :حيث قال ،اإلطاحة مبرسي
اختاروه نظرا لكفاءته خالل  ،االنتخابات السابقةأنه عندما اختار األقباط الفريق أمحد شفيق لرئاسة اجلمهورية يف 

ليس لدي أنه و  ،مؤكدا أن مصر حتتاج إىل شخصية تستطيع أن تقوم بعملية الضبط والربط ،توليه وزارة الطريان
ن إ :وقال ،توفرت فيه هذه الشروط ما دامتخلفية عسكرية أو قضائية او علمية،  اذحتفظ أن يكون الرئيس 

 .44ا ملصرير بأن يصبح رئيسً الفريق السيسي جد

 

  



 

 . أنماط جديدة من الطائفية.نقالبسادساا: مصر ما بعد اال

 ،خالل ثالث سنوات من عمر الثورة املصرية تضمنت عمليات تطييف ومذهبة للمجال العام يف اجملتمع املصري
وباتت الفرتة االنتقالية الطويلة تلك حتمل الكثري من  ،تعقدت خالل هذه الفرتة الرتكيبة السوسيولوجية املصرية

يف  "الدوليت"فكما سبق بيان بعض مؤشرات التدخل  ،عوامل التعقيد والتشابك والفاعلية السوسيوسياسية
واليت ميكن اعتبارها  ،فيضاف كذلك التدخالت اخلارجية اإلقليمية والدولية ،مكونات الطوائف املصرية املختلفة

. داللة ذلك ميكن تبينها من خالل عرضنا لألمناط اجلديدة 45أبرز عوامل هتييج احلالة الطائفية يف مصرأحد أهم و 
 يوليو: 3لثنائيات الطائفية اليت أنتجتها حالة العنف السوسيوسياسي حلقبة ما بعد انقالب 

 الطائفية الجيوسياسية -

حيث تكونت جبهتان إقليميتان  ،مرسيظهر هذا النمط من التمييز الطائفي إبان رئاسة الدكتور حممد 
وباتت دول تركيا وقطر مها  ،على التحالفات اإلقليمية االسرتاتيجية اليت تشكلت خالل حقبة مرسي ءً بنا

وعليه قامت محالت شعواء يف اإلعالم املصري اخلاص ضدمها. بينما  ،احلليفتان البارزتان حلكم اإلخوان
وعليه قامت  ،ت هم أبرز الداعمني لنظام عبد الفتاح السيسيجند دول كالسعودية واإلمارات والكوي

مع استمرار تشويه التحالف الداعم لإلخوان حسب  ،محالت إعالمية لتلميع املساعدات من هذه الدول
فالتشديدات اليت يلقاها القادمون من تركيا وقطر يف  ؛توقف عند هذا احلدمر األزعمهم. وليت 
تشري لوجود قالب ناالبالتحديد يف مصر بعد تراك األوكذا املعاملة السيئة اليت يلقاها  ،املطارات املصرية

 حالة التطييف اجليوسياسي املذكور.

 الطائفية الهوياتية -

إبان فض اعتصامي رابعة العدوية وميدان النهضة ُسجلت بعض االعتداءات على بعض الكنائس 
وقد شهدت مظاهرات الشهور األخرية من حقبة مرسي  ،باإلضافة إىل بعض أقسام الشرطة ،واألديرة

واالعتداء  ،وكذلك حرق مسجد رابعة العدوية وقت فض االعتصام ،اعتداءات متكررة على املساجد
املسلح على مسجدي الفتح برمسيس والتوحيد بغمرة وقت أحداث رمسيس اليت أعقبت الفض من قبل 

األزهر مواجهة وحشية من قبل قوات األمن يف  قوات اجليش والشرطة. بينما القى طالب جامعة



 

باملقارنة مبواجهات باقي اجلامعات املصرية. هذان املشهدان ميثالن عامل  ،تظاهرات هذا العام الدراسي
فاالعتداءات االنتقامية على دور العبادة  ،جتذير التمييز على أساس هويايت داخل اجملتمع املصري

وهي أمور هلا  ،على األشخاص على أساس اهلوية ومظاهر التدينوالتعدي  ،اإلسالمية واملسيحية
كل ذلك أسس هلذا النمط من أمناط التطييف يف اجملتمع   ،شواهدها وحقائقها يف املشهد املصري

 املصري.

 اإلخوان/رابعة –ثنائية السيسي  -

بينما ميثل االنتماء أو التعاطف أو حىت شبهة  ،أنت تبع السيسي؟ سؤال النجاة للكثري من املصريني
لصوره هم ن و واحلاملللوالء للمشري السيسي ن و فاملعلن ،أسود االتعاطف مع اإلخوان مهلكة ومصريً 

بينما يلقى اإلخواين أو املتعاطف معهم  ،الناجون من أي خطر أمين أو بلطجي قد يواجهه أي مصري
إلشارات رابعة العدوية مصائر سوداوية ما بني االعتقال ن و احلامل بعودة مرسي أون و ن واملنادو التابعأو 

 والتنكيل وقد تصل إىل حد القتل دومنا حماسبة.

 الطائفية الوظيفية/المهنية -

نفسها هي املتحكمة يف  دُّ تعزادت عقب االنقالب حدة التعايل الوظيفي من قبل قطاعات مهنية 
يناير وبعد  12فال خيفى على أي متابع لشكل التمييز املهين يف مصر قبل ثورة  ،مقدرات الدولة املصرية

فهم احملتكرون حلمل  ،يوليو السطوة اليت يعيشها رجال الشرطة واجليش والقضاء املصري 3انقالب 
جاهة وسياساهتم البريوقراطية املتجذرة الفساد واملعتمدة على احملسوبية والو  ،السالح داخل اجملتمع املصري

وال بأس  ،التمييزية املهنية اليت يفرضوهنا بالقوة واضحة بينة يف مؤسساهتم اإلدارية واخلدمية االجتماعية
من تكرر حاالت االعتداء على أساتذة اجلامعات واألطباء واملهندسني لغرض إهانتهم وفرض سطوة 

 احلضور األمين الذي نقصد.

 

  



 

 خاتمة 

وتلهف الكثريون حلجز مقاعد هلم  ،العربية خريًا من جين استحقاقات الربيع العريبأمَّل الكثري من شعوب املنطقة 
سلم يوألن زمام التحكم مل  ،يف مساحات احلرية السياسية والفكرية اليت كانت مرجوة من وراء هذي الثورات

لطة الفعلية اليت يقرر أساتذة القانون الدستوري أن الس ؛بأيدي الطغمة العسكرية املتسلطة لظللشعوب وإمنا 
تعلن عن ذلك وتكون مسيطرة على األوضاع وينصاع هلا الناس وال يقاوموهنا أن تولت احلكم فعاًل ومنذ  نتكو 

. وعليه 46بفاعلية واضحة ومؤثرة، ويقررون أيًضا أن السلطة تكون هي من متلك زمام الوضع التشريعي يف الدولة
وحتكمه يف مسار الثورة تشريعًيا  ،ه مبارك من سدة احلكمفإن متلك اجمللس العسكري زمام احلكم وتنحيت

ناعم قام به اجمللس على مبارك وعلى الثورة اليت أراها أجهضت عرب نقالب ال جمنوذ ، ما هو إال 47وختطيطًيا
 اليت مضت. ثالثالسنيها 

واحلقيقة  ،مهدها يفتستخدم كل وسيلة لتفتيت وتفكيك قوى الثورة ت ئفتأزعم أن األجهزة األمنية واملخابراتية ما 
أبرزها استخدام امللف الطائفي  ،أهنا جنحت بشكل كبري يف حتقيق ذلك من خالل عدد من اآلليات واخلطوات

وكذلك متايز التحالفات اإلقليمية  ،بشكل أدى بصورة خطرية إىل ضرب السلم اجملتمعي يف الداخل املصري
هل يكفي ما سقناه من مواقف وأحداث إلثبات صحة الفرضية  ؛ولكن ،ت حيمل مسة متييزية تطييفيةبشكل با

 اليت صدرنا هبا الدراسة؟ 

أسوق مجلة من اإلشارات اليت متثل امتداًدا ملسار الدراسة يف إثبات حقيقة الدور  ؛لإلجابة عن هذا السؤال
بغية إحكام السيطرة على مقاليد األمور يف  ،اجملال العام املصريالسياسي يف الدفع مبلفات األقليات والطائفية يف 

 الدولة املصرية.

عرب الفضائيات اإلسالمية يف جدليات احلفاظ على  ،السلفي بالتحديد ،اسرتسل اخلطاب اإلسالمي •
بل  ،وهو ما كان على التوازي مع خطاب قبطي كنسي مواجه ألسلمة الدولة ،اهلوية ومادهتا يف الدستور

إن الفضائيات اخلاصة اململوكة لرجال أعمال مبارك دأبت تثري هذا السجال اهلويايت اخلطري من خالل 
وكذلك بعض الرموز القبطية والكنسية.  ،حضور متكرر لرموز التيارات السلفية املختلفة على شاشاهتا

مات عديدة وأحداث والذي بات يشتعل يف صدا ،أدى هذا االستطراد إىل حالة من االحتقان الدائم
. ميكن بكل سهولة ربط السياسات اإلعالمية اليت سار عليها اإلعالم 48طائفية متزايدة يف هذه الفرتة



 

املصري العام واخلاص واإلسالمي يف تلك الفرتة بالتسريب الذي ظهر لعبد الفتاح السيسي يعرتف فيه 
ذه يف حتقيق القول بدور أجهزة الدولة ، وهو األمر الذي يلزم أخ49بدور يف التحكم يف وسائل اإلعالم

 يف تطييف اجملال العام املصري.

ثنائيات الصراع اإلسالمي اإلسالمي لتقلد دور الزعامة الدينية يف املنطقة يعد عاماًل مهًما وفاعاًل يف  •
وكذا خلق استعداد سيكوإبستمولوجي لتطبيع عقول اجملتمعات على  ،الطائفية املوجودةمناط األسيولة 

امليول جج ؤ يوهو ما  ،فتظل العقلية العربية منطلية على باعث صراعايت ،ذه الثنائيات والتصراعاته
تسيس من  ،ما هي إال ثنائيات سياسية املنشأ ،األشعرية –الوهابية  ،الشيعة –فثنائية السنة  ،للطائفية

املنطقة جيعل من الطبيعي أجل املطامع السياسية يف املنطقة. جتذر هذا التصور يف بنية اجملتمعات يف 
وهو ما يشري إىل ما نروم إثباته من الدور  ،نشوء ثنائيات أخرى كلما دعت الضرورة السياسية لذلك

 السياسي للنظم احلاكمة يف خلق حالة التطييف اجملتمعي خلدمة مصاحلها الداخلية واخلارجية.

مثل وصول الدكتور حممد مرسي لرئاسة اجلمهورية خطرًا على ما عاشت عليه األجهزة  ؛يف احلالة املصرية •
كشفه عن تنظيم البلطجية الضخم الذي عترب  او  ،واملخابراتية يف العبث بسلم وأمن اجملتمع املصريمنية األ

من تدخل  أنشأه جهاز املخابرات العامة وسلمه جلهاز مباحث أمن الدولة مؤشرًا خطريًا على ما ندعيه
، وبشكل يعترب بالفعل قد حقق تفكًكا جمتمعًيا بالغ اخلطورة. فمن بعض 50كبري يف حياة املصريني

استخدم هذا التنظيم  ،التقارير واملشاهدات يف أحداث العنف يف ماسبريو والعباسية والكاتدرائية وغريها
وكانت حركة "مترد"  ،ألحداثأثناءها يف التنكيل باملتظاهرين على أساس هويايت وطائفي حسب نوع ا

على نقالب االوالذي مارس عنًفا جمتمعًيا متصاعًدا منذ إعالن احلركة وحىت  ،امتداًدا مطورًا هلذا التنظيم
 مرسي.

يستصحب هذا التوظيف دوًما حالة من  ،التوظيف السوسيوسياسي املعقد للدين من جانب الدولة •
وحيقق قدرًا من تراكم وتزايد درجة وحدة  ،ملتباينة واملختلفةاخلوف والتوجس والقلق بني مكونات اجملتمع ا

حيث تظل القبضة السلطوية مالكة لزمام األمور وقابضة على مكونات اجملتمع  ،هذا اخلوف والقلق
املختلفة كل  على حده. بل ويتعدى نطاق هذا التوظيف إىل توظيفات داخلية داخل كل طائفة أو 

واحلالة املسيحية   ،و ما نلحظه داخل احلالة اإلسالمية مبختلف تنوعاهتاوه ،مكون من مكونات اجملتمع



 

 ،أحدها تسييس الدين ،كذلك مبختلف تنوعاهتا. وتتضمن العالقة بني الدولة والدين عمليتني أساسيتني
 –معنية بغلبة واحتكار وتوظيف النظام السياسي )أفراد  تسييس الدين واألخرى تديني السياسة. عملية

، حيث 51خنب( للمجال الديين العام بشكل أساسي وجزء أو كل اجملال الديين اخلاص –مؤسسات 
مصر على  –يبين النظام السياسي هذه العملية على أساس اهتام من الدولة املركزية يف دول العامل الثالث 

 : ملعارضيها من التيارات اإلسالمية العاملة باحلقل السياسي بعدة هتم -سبيل املثال

 بأهنا ال تسعى إال للسلطة. -

 أهنا تستغل وحتتكر احلديث باسم الدين. -

 أهنا تسيطر/تسعى للسيطرة على املناشط الدينية. -

 أهنا هي من يسيِّس الدين يف احلياة السياسية. -

فإن النظر الدقيق والعميق لفعل الدولة يرى أهنا تقوم مبا يسمى "تأميم الدولة للمجال  ؛يف واقع األمر
 :52اسرتاتيجيات"وذلك عرب " ،"الديين

ومنذرة كل  ،هجوم الدولة على عملية "تسييس الدين" يف خطاب مانع ألي قوى تدخل هذا اجملال -
وحظر كيانات إسالمية معربة عن قوة  ،فيتم منع "األحزاب الدينية" ،القوى من مغبة توظيف الدين

 سياسية واجتماعية كبرية يف الشارع كجماعة اإلخوان املسلمني.

وهي يف  ،تزحف الدولة/النظام السياسي على تلك املساحات مسّيسة إياها ؛بعد اسرتاتيجية املنع -
يف إطار  أحدمها اغتصاب مفهوم "صحيح الدين" ،هذا املقام تطبق عناصر اسرتاتيجية ذات مسارين

 واآلخر اغتصاب مفهوم "تطبيق الدين" ضمن سياساهتا االحتكارية. ،تأويل ترتضيه السلطه

حتريك الرموز العلمانية ضد القوى اإلسالمية يف نفس إطار االهتامات املتعلقة باستغالل وتسييس  -
 الدين.

شكل مباشر على السلطة فهي عملية أقرب للحالة اإليرانية واليت تتأسس ب ؛تديين السياسيةأما عملية 
تتمظهر  ،بيد أننا قد نلحظ قدًرا منها يف احلالة املصرية ،الدينية الرامسة واملشرعنة للمارسة السياسية



 

د. أمحد الطيب شيخ و  ،د. علي مجعة مفيت اجلمهورية السابق ،بشكل صارخ يف ثالث حاالت بارزة
حيث ميارس ثالثتهم دورًا مثالًيا يف متثل حالة  ،ابق، وبابا الكنيسة األرثوذكسية احلايل والساألزهر احلايل

وإن كان بقدر ال يعرب عن غلبة  ،تديني السياسة من خالل التديني االحتكاري حلراك السلطة السياسية
 إال أنه خياطب من تغلب عليه العاطفة واالنصياع الديين على السياسي. ،اجملال الديين على السياسي

بل  ،ة أن نظام مبارك مل تكن لديه النية ملعاجلة ملف األقليات/األقباط يف مصريقرر الدكتور عزمي بشار  •
 ،. ويبدو أن العسكر بعد مبارك استخدموا بوق املناداة باألمن واالستقرار53رمبا كانت لديه عكسها متاًما

بل  ،البالديف راطية قوالدميوإمنا لتصفية املؤسسات الدستورية  ،ال لتربير استيالئهم على السلطة فحسب
وباتت البالد حتت احلكم العسكري يف حالة متصاعدة من العنف الفردي واإلرهاب املنظم من الدولة 

 .54وغري املنظم من قطاعات عنيفة من اجملتمع
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والدكتور هشام كمال. انظر ذلك على موقع جريدة "اليوم السابع" املصرية:   يالبخار طارق أبو بكر والدكتور أمحد عارف والدكتور حسام أبو 
 م.2011أبريل  23 ،املسلمني اجلدد يلتقى اجمللس العسكرى لبحث أزمة كاميليا شحاتة"ائتالف دعم "

 وهو أحد املواقع الرمسية للدعوة السلفية. ،على موقع "صوت السلف" ،رية"سكندبيان من الدعوة السلفية بشأن أحداث تفجري كنيسة اإلانظر: "  22
 23 tY-http://www.youtube.com/watch?v=yXVMKGKC  

وقد تقلد منصب املتحدث الرمسي بإسم "حزب النور" مث استقال  ،وهو أحد أبرز السلفيني املستقلني واملقربني من الدكتور حممد إمساعيل املقدم  24
. وكالمه هذا من: 313- 311ص  ،اختالف اإلسالميينبسبب اخلالفات مع تيار الدكتور ياسر برهامي داخل احلزب. للمزيد عنه انظر: 

 ،ضمن "األقباط يف مصر بعد الثورة" ،ةد. حممد يسري سالم ،. رؤية في الجذور واإلشناليات والتحديات.السلفيون واألقباط في مصر
 مركز املسبار للدراسات والبحوث. ،126ص
يف مصر واملثري للدهشة ومما يشري لضلوع وزارة الداخلية يف التخطيط هلذا العمل هو اختفاء هذا التنظيم متاًما عن مشهد أحداث العنف الالحقة   25

 يوليو. 3حىت وجود دواعي ذلك عقب إنقالب 
 26 http://www.youtube.com/watch?v=ZABbejwxjMU  

لتنفيذ  22وزير الداخلية السابق كلف القيادة  ،ريةسكند"باملستندات: تفاصيل خطة حبيب العادىل لتفجري كنيسة القديسني باإل ،مريفت رشاد  27
 م.2011مارس  3 ،جريدة اليوم السابع ،"البابا شنودة ضد النظام املهمة وإمخاد نربة احتجاج

و"األقباط قادمون"، و"منتدى منظمة  ،وموقع "األقباط متحدون" ،كـ"صوت املسيحي احلر"  ،نقلت صفحات ومنتديات مسيحية عديدة هذا اخلرب  28
 أقباط الواليات املتحدة".

 http://www.nchregypt.orgانظره على موقع اجمللس =   29
تضمن عدًدا من  ،م1121تقرير أصدرته املنظمة يف  ،. الجيش المصري يقتل المحتجين ويعذبهم دون محاسبة.وحشية بال عقاب وال رادع  30

 .22ص  ،ومنها أزمة ماسبريو ،تعديات اجليش املصري على اعتصامات وتظاهرات سلمية
 انظر الروابط:   31

  https://www.youtube.com/watch?v=cm6JkpZ-6Iwتوجيه القس فلوباتري للمتظاهرين ملواجهة قوات اجليش:   •

http://www.anasalafy.com/play.php?catsmktba=40567
http://www.youtube.com/watch?v=o9HdqiPEEPo
http://www.youtube.com/watch?v=yXVMKGKC-tY
http://www.youtube.com/watch?v=ZABbejwxjMU
https://www.youtube.com/watch?v=cm6-JkpZ6Iw


 

                                                                                                                                                                                     

  ttp://www.youtube.com/watch?v=nph23ceTPNFsهتديدات أحد القساوسة للمحافظ واملشري:   •
فلوباتري يوجه املسيحيني يف الكنيسة القتحام مبىن مابريو وقساوسة آخرين يكفرون قوات اجليش :  •

http://www.youtube.com/watch?v=aFEfa6s8xgg  
 3 ،منشور على موقع اإلسالميون) 5022مسربة من المخابرات الحربية تؤكد ضلوع "السيسي" في أحداث ماسبيرو مستندات  -بالصور  32

 م(.1122يناير 
أبريل  2 ،مقال منشور على موقع جملة "السياسة الدولية" ،"مستقبل الكنيسة املصرية بعد وفاة البابا شنودة الثالث" ،د.مي جميب عبد املنعم  33

 م.1121
 .امسه: وجيه صبحي باقي سليمان  34
 13 السبت  ،بوابة األهرامموقع  "،البابا تواضروس: رشحنا شفيق لكفاءته ومصر حتتاج اآلن للسيسي وتصرفات اإلخوان غري وطنية" ،أمرية هشام  35

 م.1123نوفمرب 
يعت مقاطع مصورة لذلك على الرابط:  الشورى حبضور وزير الداخلية وأذ انظر جلسة االستماع اليت عقدت بلجنة األمن القومي مبجلس  36

http://www.youtube.com/watch?v=d1xLpipaKo2 
منشور على موقع  ،"تقرير املبادرة املصرية للحقوق الشخصية حول األحداث الطائفية مبدينة اخلصوص وحميط الكاتدرائية املرقسية بالعباسية"  37

 "املبادرة املصرية للحقوق الشخصية".
38  http://www.youtube.com/watch?v=1KGbjuBP2qo 
39  http://www.tanseerel.com/main/articles.aspx?selected_article_no=22211  
  http://www.ansarportsaid.net/Section/22132/Default.aspx  

 موقع اجلزيرة اإلجنليزي.، " US bankrolled anti-Morsi activistsمقال: " ،عماد مكي  40
يونيو  11لسبت موقع جريدة املوجز، ا،"وحنذر اجلميع من حرب أهلية ،األقباط: لن نعود من أمام االحتادية إال بعد إسقاط مرسي" ،منار فكرى  41

1123. 
 .12/8اجلمعة  ،انظر التصريح مبوقع بوابة جريدة الوطن  42
 يونيو أعاد ملصر مسيحيتها". 31موقع مركز التأصيل للدراسات والبحوث بعنوان: "تواضروس: انظر ذلك على   43
 .12/8بوابة جريدة الوطن املصرية، اجلمعة  ،شباب اإلخوان التفكري بطريقة مصرية" . وعلى.تواضروس: السيسي جدير بالرئاسة" ،حممد عاشور   44
 .223ص  ،القبطي يف مصر انظر: توفيق فالدور اخلارجي يف امللللمزيد عن   45

 .38 – 32م(، ص 1121 ،دار الشروق ،)القاهرة 2ط ،يناير 52من أوراق ثورة  ،طارق البشري  46
 انظر شهادة الدكتور حممد حمسوب نائب رئيس حزب الوسط والوزير السابق حبكومة الدكتور هشام قنديل،  مع اإلعالمي أمحد منصور يف برنامج  47

 "شاهد على العصر".
 .211 – 222ص  ،: توفيقيناير انظر 12ملزيد من تفاصيل أحداص الفتنة الطائفية يف حقبة ما بعد   48
49  https://www.youtube.com/watch?v=WB9MVTR02YE  

 كشف عن ذلك املهندس أبو العال ماضي رئيس حزب الوسط والدكتور حممد حمسوب نائبه.   50
واجلمعية الشرعية ومجاعة  ،ووزارة األوقاف بكل مكوناهتا ،مثاهلا يف مصر األزهر بكل مكوناته ،تضمن اجملال الديين العام املؤسسات الدينية العامةي  51

وكذا الكنيسة بنسبة حتكم من قبل النظام السياسي أقل. بينما نعين باجملال الديين اخلاص يف مصر   ،أنصار السنة وجل املؤسسات اإلسالمية اخلريية
 لمني والتيارات السلفية احلركية واجلهادية.جماعة اإلخوان املسكيانات ومجاعات ك

 .12 –12ص ،بدون دار نشر( ،)القاهرة ،. تأميم الدولة للدين.الزحف غير المقدس ،د. سيف الدين عبد الفتاح   52
 .21ص  ،م(1121 ،املركز العريب لألحباث ودراسة السياسات ،)الدوحه ،قبطية في مصر؟ هل من مسألة ،عزمي بشارة  53

http://www.youtube.com/watch?v=np73ceTPNFs
http://www.youtube.com/watch?v=aFEfa6s8xgg
http://www.siyassa.org.eg/NewsContent/2/107/2286/%D8%AA%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AA/%D9%85%D8%B5%D8%B1/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%85%D8%B3.aspx#desc
http://www.tanseerel.com/main/articles.aspx?selected_article_no=54722
http://www.ansarportsaid.net/Section/14037/Default.aspx
http://www.avakaras.org/showthread.php?t=155452
https://www.youtube.com/watch?v=WB9MVTR02YE


 

                                                                                                                                                                                     
 ،مركز دراسات الوحدة العربية ،)بريوت 3ط ،الدولة التسلطية يف املشرق العريب املعاصر: دراسة بنائية مقارنة ،د. خلدون حسن النقيب  54
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