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 امللة ونظام الوطنية اجلماعة بني.. الكنسية اإلدارة

 البشري طارق

 23/10/2010: الشروق. جريدة األول املقال 

 

 الدولة مبجلس العليا اإلدارية احملكمة أصدرت 2008 سنة مارس أول ىف
 لشخص زواج تصريح ابستخراج شنودة والبااب األرثوذكسية الكنيسة يلزم حكما

 قد الشخصية لألحوال الكلية االبتدائية القاهرة حمكمة وكانت. مطلق مسيحى
 األقباط الئحة من 7 املادة ألحكام طبقا» زوجته من بتطليقه قبل من حكمت

 1938 سنة سبتمرب 5 بتاريخ امللى اجمللس وأصدرها اعتمدها كان  الىت األرثوذكس
 يؤدى مما اآلخر معاشرة الزوجني أحد إساءة التطليق أسباب من أن» على ونصت

 طلب فلما ،«متتالية سنوات ثالث ملدة الفرقة واستمرار بينهما النفور استحكام إىل
 سبب إن ابلقول الكنيسة رفضت له اثن بزواج الكنيسة من تصرحيا املطلق الزوج

 دعواه الرجل أقام احلالة، هذه ىف يتحقق مل الذى الزان هو اإلجنيل ىف األوحد التطليق
 له فقضت تزوجيه برفض الكنيسة قرار إلغاء طالبا اإلدارى القضاء حمكمة أمام

 البااب فطعن ،2006 سنة ىف وذلك ابلتزويج الكنيسة ملزمة طلبه ابجابة احملكمة
 حكم مؤيدة طعنه فرفضت العليا، اإلدارية احملكمة إىل حمتكما احلكم هذا ىف شنودة
 2008 سنة مارس 2 اليوم املصرى صحيفة. )سابقا املذكور اإلدارى القضاء

 (.5ص
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 ىف إنشائها منذ مستقرة حماكمه مستوايت جبميع الدولة جملس وأحكام
 األرثوذكسية الكنيسة أن: أوهلا األمور؛ من عدد على العشرين القرن أربعينيات

 للقضاء نشاطها خيضع إدارية عامة هيئات هى مصر ىف الكنائس من وغريها
 قرارات هى لألفراد القانونية املراكز ميس فيما اهليئات هذه قرارات أن واثنيها الوطىن،

 وأن ضدها، ترفع الىت والطعون هبا اخلاصة النزاعات بنظر الدولة جملس خيتص إدارية
 ميس ما صميم من هى رفضها أو هبا الكنيسة لتصريح ابلنسبة والطالق الزواج أمور

 وفتاواه الدولة جملس أحكام سوابق أن ولو معها، املتعاملني لألفراد القانونية املراكز
 هذا ميس ملا ابلنسبة إلكرتوىن حاسب جهاز ىف أدخلت السابقة العقود مدى على

 .وأسبابه بنصه املذكور احلكم لصدر األخرية احلالة هذه عليه أدخلت مث املوضوع،

 الديىن الرئيس يباشر أن جيوز ال أنه إليه املشار حكمها ىف احملكمة ذكرت وقد
 لرافع ابلتزويج التصريح برفضه البطريرك وأن القضاء، رقابة عن مبنأى اختصاصه

 أهنا مبعىن «األرثوذكس شريعة قواعد مبوجب له املفوضة سلطاته جاوز قد» الدعوى
 امللى جملسهم من صادرة الئحة ىف املتمثلة احمللية األرثودكس شريعة عليه طبقت

 رئيسه فإن ابالنتخاب كان  وإن امللى واجمللس. 1938 سنة منذ سرت والىت
 يؤانس البطريرك عهد ىف الالئحة صدرت وقد كله،  عمره مدى على البطريرك
 1942 حىت عمره مدى على بنصها هبا معموال ابقية واستمرت عشر، التاسع
 يوساب البااب تبعه مث ،1945 سنة حىت الثالث مكاريوس البطريرك بعدها وتبعه
 توىل حيث ،1971 سنة حىت السادس كريلس  البااب مث ،1956 سنة حىت الثاىن
 بعض ضد جهري رأى له كان  البطريرك وهذا احلاىل، البطريرك الثالث شنودة البااب

 مل أنه إال فقط، الزان ىف الطالق سبب حيصر اإلجنيل أن يرى ألنه الالئحة أحكام
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 األحكام هبذه تعديل يرأسه الذى امللى اجمللس من يصدر ومل الالئحة هذه يعدل
 برائسته امللى اجمللس قرار صدر إذ ،2008 سنة يونيو 2 ىف إال الالئحة ذات على
 مواد بعض معدال ،2008 يونيو 2 ىف 26 رقم ابلعدد املصرية ابلوقائع ونشر

 القرار، حدده الذى حكمها ىف وما الزىن حالة الطالق سبب وحصر الالئحة
 املصرية ابلوقائع التعديالت هذه تنشر» املنشور التعديل من الرابعة املادة ونصت
 رئيس» ابلتعديل القرار ووقع «نشرها لتاريخ التاىل اليوم من شهر بعد هبا ويعمل
 .«الثالث شنودة البااب قداسة العام امللى اجمللس

 ذاته شنودة األنبا به أقر ومما والقضائية، القانونية الناحية من أنه ذلك ومعىن
 سارية تبقى التعديل قبل القدمي بنصها الالئحة أن الالئحة، تعديل على به ووقع

 2 من به واملعمول عليها أدخل الذى ابلتعديل العمل اتريخ حىت كلها  أبحكامها
 على التعديل قبل الالئحة أبحكام احملاكم قضاء يكون وهبذا ،2008 سنة يوليو

 خالف ال نظر وجهة حيمل 2008 يونيو 2 على السابقة واحلاالت الوقائع
 .التعديل من الرابعة املادة ىف عليه ونص ذاته شنودة األنبا به أقر مما بشأهنا،

 قدم من هى أهنا من الرغم على احلكم، هذا على الكنيسة اعرتضت ذلك ومع
 فلما إليها، االحتكام سلًفا قبلت أهنا أى العليا، احملكمة إىل الطعن ىف الدعوى

 األنبا اخليمة شربا أسقف وصرح تنفيذه، عن امتنعت تريد ما غري على احلكم صدر
 الطالق، أسباب حدد الذى املقدس للكتاب إال ختضع ال الكنيسة أن»بـ مرقس
 واتبع «إنساىن قانون أجل من اإلهلى القانون ختالف لن الكنيسة أن على وشدد

 قوانينه يفرض أحد ال» ،«الكنيسة على قوانينه إمالء يستطيع إنسان يوجد ال»



 36من  4صفحة 
 

 ىف شنودة األنبا ذاته املعىن هذا أكد مث ،(1ص السابق العدد ــ اليوم املصرى) «علينا
 احملكمة حكم على ضاراي هجوما شن» ،2008 مارس 5 األربعاء يوم عظته

 غري احلكم أن إىل مشريا أخرى، مرة للمطلقني الزواج تصريح مبنح العليا اإلدارية
 ضمائران خنالف ولن اإلجنيل، بتعاليم سوى نعرتف فال لنا، ملزم وغري صائب
 صحيفة) ،«الناس يقوله ما وليس يطاع الرب يقوله فما املقدس الكتاب وأحكام
 (.3ص 7/3/2008 الدستور

 لغري املوحد الشخصية األحوال قانون إبصدار البطريرك طالب الحق وقت وىف
 الدستور) «قائما والكنيسة الدولة بني الصراع يظل أو»: قائال وهدد املسلمني

 مع حديث ىف املعىن ذات أعاد 2/4/2008 ىف مث ،(3ص 23/5/2008
 حكم إن يقول أن يستطيع ال أنه وذكر األسبوع صحيفة ىف السعيد سناء األستاذة
 هؤالء أزوج أن أستطيع ال»: تقول أن متلك الكنيسة ولكن مضبوط، غري احملكمة

 .«الدين قواعد حسب الطالق اعتماد على قادرة لست ألنىن اثنية مرة

 فإننا احلال، عليه يكون أن يتعني ملا عكسى معىن على ينطوى هذا قوله وإن
 ىف ألنه القائل نظر وجهة من الصواب جانبه قد احملكمة حكم إن نقول أن نستطيع
 دام ما احلالة هذه ىف احملكمة به حكمت مبا نلتزم ولكننا البشر، أفعال من النهاية
 للكنيسة يكون أن أما. أعلى قضاء جهة من قضائى لطعن قابل غري هنائيا حكما

 من الدولة متثله مبا وقانوان قضاء الدولة على خروج فهذا هنائيا، حكما تنفذ أال
 أن مبعىن اجملتمع، ىف السائدة الشرعية على خروج وهو الوطنية، اجلماعة عن تعبري
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 املمثلة للدولة اخلضوع من إبرادهتا الكنيسة خيرج أن شأنه من السابق القول
 .الوطنية للجماعة

 اإلدارية احملكمة أصدرت إذ ،2010 سنة ىف السابق الواقع هذا تكرر وقد
 اثن زواج قرار إبصدار الكنيسة إبلزام 2010 يونيو شهر أوائل ىف حكمني العليا

 لألنبا قوال للكنيسة الفضائية القناة فأذاعت التطليق، أحكام على للحاصلني
 لألقباط اجليزة إبراشية وأصدرت «اإلجنيل تعاليم بغري يلزمنا أحد ال»: شنودة

 عام أسقف تيوتيدوسيوس اجليزة مطران دويوس دوما األنبا وقعه بياان األرثوذكس
 القبطية الكنيسة تلزم وأحكام وقرارات قوانني ألى رفضنا نعلن» البيان وذكر اجليزة،

 نصر متياس القمص وأعلن «املقدس الكتاب وتعاليم شرائع مبخالفة األرثوذكسية
 ىف البطريرك لتأييد مظاهرة تنظيم عن الطيبية الكتيبة جملة حترير رئيس منقريوس

 األقباط كل  ندعو» إذاعة بيان ىف وذكر العليا، اإلدارية احملكمة حكمى من موقفه
 الشروق صحيفة) «املقبل األربعاء ابلكاتدرائية األسبوعية البااب عظة عقب للتظاهر

 مع مفتوح اعتصام ىف ابلدخول القساوسة من العديد وهدد( 1ص 7/6/2010
 سيكون األربعاء الغد أن وأعلنوا شنودة ابلبااب املساس ىف التفكري حالة ىف رعاايهم

 .«القبطى الغضب يوم»

 الكنيسة مطارنة لبعض املتحدة الوالايت أقباط منظمة رئيس مايكل منري وأعلن
 8/6/2010 اليوم املصرى) شنودة البااب جبانب يقفون املهجر أقباط أن مبصر
 ىف األهرام صحيفة نشرته األجر مدفوع بياان العام امللى اجمللس وأصدر( 1ص
 بوجوب تصرحياته ىف الثالث شنودة األنبا يؤيدون أعضاءه أبن 8/6/2010
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 أال ومتىن تغيريها، على أحد جيرؤ أن واستبعاد املقدس، الكتاب بنصوص االلتزام
 مجيع هنا ابلدولة يقصد أن والشك ،«والدولة الكنيسة بني خالفات أى» توجد

 املفهوم هذا ىف والدولة أحكام، من تصدره فيما القضائية اهليئة ومنها مؤسساهتا
 وندا، هلا صنوا الكنيسة أمام توضع مؤسساهتا بكل هى البيان استخدمه الذى

 أصدر مث. الدولة ملؤسسات اخلاضعة اهليئات من هيئة ليست بذلك والكنيسة
 مدفوع ونشر السابق املوقف يؤيد أعضائه كل  وقعه اثنيا بياان العام امللى اجمللس
 .9/6/2010 ىف األهرام صحيفة ىف األجر

 صحفى مؤمتر ىف أعلنه بياان الثالث شنودة األنبا برائسة املقدس اجملمع أصدر
 تقبل ال ولكنها القانون حترتم القبطية الكنيسة أن» ،8/6/2010 يوم ظهر

 الزواج أن نعلن كما  الدستور، كفلها  الىت الدينية حريتنا وضد اإلجنيل ضد أحكاما
 حسبما احكموا تقول اإلسالمية والشريعة.. ديىن وعمل مقدس سر هو عندان

 «اإلسالمية الشريعة ضد حكما تصدر أن تستطيع ال» احملكمة وأن« ...يدينون
 من ومثانني واحدا اجملمع بيان على وقعوا من وكان ،(1ص 9/6/2010 الشروق)

 يكون ال حىت للحكم الكامل رفضنا عن يعرب» قرارهم أن البطريرك وذكر األساقفة،
( 6و 1ص 9/6/2010 اليوم املصرى) دينهم ىف عليهم ومضغوطا تعبانني األقباط
 البطريرك وألقى البطريرك، حضور وىف الكاتدرائية ساحة ىف قبطى ألف حنو واجتمع

 اإلبراشيات مجيع من كاهن  سبعمائة وحنو قبطى آالف مخسة حنو حضرها عظة
 ابلضرب الشورى جملس عضو بباوى لوقا نبيل على ــ املتظاهرون ــ بعضهم واعتدى
 «الكنيسة ضد الدولة لصاحل والعمل واخليانة ابلعمالة متهمينه سيارته وهشموا

 الكبري ابحلجم الفتة مخسني حنو وأعدت( 10/6/2010 اليوم املصرى صحيفة)
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 خمالفة قضائية أحكام أى ضد شنودة للبااب التام أتييده» الكنيسة شعب هبا يعلن
 «القضاء حكم ضد» توقيعات محلة اإلنرتنت مواقع أطلقت كما  ،«لإلجنيل

 (.10/6/2010 الشروق)

 من اإلسالمية الشريعة طبيقبت القائلني فإن هنا، جتليتها يتعني مسألة ومثة
 اإلسالمية الشريعة تكون أن يطلبون إمنا إليها، ويدعون ويطلبوهنا مبصر، املسلمني
 القائمة الوضعية للقوانني خيضعون أهنم مبعىن الدولة تصدرها الىت للقوانني مصدرا

 القوانني هلذه طبقا عليهم أو هلم أحكامه يصدر الذى املصرى للقضاء وخيضعون
 نفسه واألزهر عليهم، النطباقها ورفض عصيان دون بتغيريها يطالبون فهم الوضعية،

 أو ألفراد عليه مستحقة معينة مبالغ أبداء مثال إبلزامه ضده القضاء أحكام تصدر
 طبقا املبالغ هذه على املقررة الفائدة يؤدى أبن عليه وحيكم مقاولني، أو شركات
 الشأن، هذا ىف الكرمي القرآن ولنص اإلسالمية للشريعة املخالف الوضعى للقانون

 الدولة لقوانني اخلضوع إنكار ليس املطلوب كل  ألن األحكام هذه ينفذ وهو
 خيتلف املوقف وهذا معنية، فكرية مرجعية وفق القوانني تعدل أن ولكن ولقضائها

 .وهيئاهتا الكنيسة ملوقف ابلنسبة السابق العرض من ظهر عما متاما

 تراه ما معقولية العام للرأى يوضح أن حلوان أسقف بسنىت األنبا حاول وقد
 عالقة ودوام فقط الزىن علة على التطليق سبب بقصر يتعلق حكم من الكنيسة

 مل واحدة حواء وأن واحد آدم أن فذكر الزوجني، بني النفرة استحكمت وإن الزواج
 الزواج بعد الزوجان وجد فإذا قرعة، أو محراء إما البطيخة مثل والزواج» تتعدد

 يوفقا مل أهنما من يشكوا وال يتحمال أن فعليهما متوافقني أو متفامهني غري أنفسهما
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 مرض أصابه كمن  متاما ويتحمل صليبه حيمل أن املتضرر الطرف وعلى االختيار، ىف
 هللا من امتحاان األمر ويعترب يتحمل بل لالنتحار، يلجأ فال السرطان أو الطاعون

 الفقر صليب مثل الزواج صليب» الكنسى املفهوم ىف عليه أطلقنا لذلك إميانه، لقوة
 غبطته وجده ما وهذا( 11ص 12/6/2010 األمة صوت صحيفة) «واملرض

 كان  ما خالف على التطليق حلكم فهمه ىف يتبناه الذى الرأى معقولية عن معربا
 .1938 بالئحة واردا

 الضطهاد توثيق» الدولة جملس حكم أن طنطا أسقف بوال األنبا ذكر كما
 ضد كلها  الدولة متارسه اضطهاد لكنه لفرد، فرد اضطهاد ميثل ال هو مصر، أقباط

 الدولة بني صدام إىل سيؤدى.. الكارثية األحكام» ىف يدخل وأنه ،«الكنيسة
 «ابخلارج القرار بصانعى اتصاالت وهلم» مهتاجون اخلارج أقباط وأن «والكنيسة

 إن بقوهلا املوقف الصحيفة هذه وخلصت( 7ص 14/6/2010 الفجر صحيفة)
 حببس قرار صدر لو واطيها عاليها البلد ستقلب» أهنا أعلنت بوك الفيس مجاعات

 قانون من 123 املادة أن إىل بذلك يشريون ،«شنودة البااب قداسة عزل أو
 تنفيذ عن ميتنع عام شخص ألى واحلبس العزل عقوبة على تنص املصرى العقوابت

 ميكنهم وأهنم دعمه للبطريرك يؤكدون املهجر أقباط أن ذكرت كما  القضاء، أحكام
 أدى ذلك وكل مصر، شباب حركة وشباب املليون جلبهة حركة أى ميولوا أن

 حرب إىل تسعى الىت هى أهنا أو حراب تواجه الكنيسة أن بدا»: لقوهلا ابلصحيفة
 الفجر) شىء على جيربها أن ميكن ال أحدا وأن موجودة أهنا خالهلا تثبت
 (.7ص 14/6/2010
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 ىف شأن بذات ليست املطلق بزواج متعلقة مثارة كانت  الىت املسألة إن
 ورجاهلا وهيئاهتا الكنيسة جانب من استغلت أهنا ىف كله  الشأن إمنا حجمها،
 أعلنت وقد املصرية الدولة أجهزة عليها تقوم الىت الشرعية على اخلروج إلعالن
 امللى اجمللس الئحة أبحكام وال القضاء أبحكام تلتزم ال أهنا هيئاهتا بكل جهارا
 أحكام تسرى ال أبنه فيه أقر الذى هلا شنودة األنبا بتعديل حىت وال ،1938 لسنة

  إذا إال أوىل، ابب من املصرية ابلقوانني وال ،2008 يوليو 2 من اعتبارا إال التعديل
 تثري فاملسألة. حني كل  ىف البطريرك قول حسب ـ الكنيسة تراه ما توافق كانت
  والدولة السابق، حديثه ىف بوال األنبا ذكر كما  ابلدولة الكنيسة عالقة مباشر بشكل

 الىت العبارات هذه أن واحلاصل املصرية، الوطنية اجلماعة عن املعرب هى نعرف كما
 غلوا أشد أحسبها والسياسى الفكرى موقفهم عن وهيئاهتا الكنيسة رجال هبا عرب
 .البيان سبق حسبما اإلسالمية الشريعة بتطبيق املطالبني غالة يستعمله مما

 الكنيسة خضوع مدى مسألة هى املقام هذا ىف تناوهلا ينبغى الىت املسألة إن
 عن املعربة املصرية الدولة لسلطة املصرى اجملتمع هيئات إحدى بوصفها املصرية
 فإن عنه، نتكلم الذى املوضوع نتصور ولكى كله،  جبمعها صريةامل الوطنية اجلماعة
 لسلطات خاضعون هم خاصة وهيئات أفرادا بوصفهم املصريني مجيع أن األصل
 وتوزيع العامة اهليئات هذه تنوع حسب معها يتعاملون وهم العامة، وهيئاهتا الدولة

 من تتكون هى إمنا واحدا، كياان  ليست الدولة أن أيضا واألصل اختصاصاهتا،
 يتوىل الثالث السلطات هذه من وكل وقضائية، وتشريعية تنفيذية ثالث، سلطات

 ورمسها، القانون حددها جماالت ىف األخريني السلطتني لرقابة وخيضع حمددة مهام
 اختصاصات توزع عديدة هيئات من تتكون أيضا الثالث السلطات هذه من وكل
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 نوع ىف األخرى اهليئات من لغريها ختضع اهليئات هذه من وكل مجيعا، عليها العمل
 كل  ألن املقيدة، السلطات إال يعرف ال القانون وعلم وهكذا، هيئة كل  اختصاص

 هنا ومن. وهكذا السلطات من غريها إىل غريه ىف وختضع جزئيا عمال متارس سلطة
 الدولة إىل ينظر ألنه عجيبا، إثباته سبق الذى الشأن ىف الكنيسة موقف يبدو

 .ومغايرا مفارقا شامال كال  حبسباهنا الكنيسة وإىل شامال كال  حبسباهنا

 ولكن املسيحيني، على العبادات ىف تسرى اإلجنيل أحكام أن طبعا شك وال
 هى تراه ما إال ابلعبادات تقصده الذى ما نعرف نعد فلم األمر، أطلقت الكنيسة

 كل  ىف تقصده الذى اإلجنيل حكم هو ما نعرف ال كما  البطريرك، بواسطة تقرره وما
 أنكر أن سبق وهو البطريرك، بواسطة تقرره وما هى تراه ما إال خمصوصة، حالة

 البطاركة من أربعة عهد ىف والسارية امللى اجمللس من الصادرة 1938 الئحة
 على 2008 يوليه من اعتبارا إال بتوقيعه يعدهلا مل الىت هو عهده وىف عليه السابقني
 يكون وبشريعة الكنيسة بسلطة يتعلق كله  احلديث فإن مث ومن التالية، احلاالت
 .سواها املسيحيني يلزم وال يصدرها من هو البطريرك

 اخليمة شربا أسقف ذكر فقد الصحافة من عرفناها أن صادف أخرى صور مثة
 دون يتزوج أو يرتبط أن الشاب يستطيع ال شربا ىف اإلبراشية» ىف أنه مرقس األنبا

 ىف أنه وحلوان املعصرة أسقف بسنىت األنبا ويذكر «انتخابية بطاقة يستخرج أن
 تعهدا عليه وأيخذ انتخابية بطاقة على ابحلصول الزواج يريد من يطالب إبراشيته

 كلها  اإلبراشيات إىل هبذا تعليمات أصدر البطريرك إن وقيل سريعا، ابستخراجها
 أن وهو واضح، السياسى ذلك وهدف( 12ص 28/1/2005 ساعة آخر جملة)
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 يريد عليهم، له منافس بغري القبط من الغالبة الغالبية انصية امتلك أن بعد البطريرك
 أو الرائسة انتخاابت ىف الدولة رائسة لدى موازينه تثقل انتخابية قوة جيعلهم أن

 الديىن بوصفه يضغط أنه هو هنا إليه اإلشارة أريد ما ولكن النيابية، اجملالس
 حكم أبى يعرف ومل. املكنة هذه له ليحقق الزواج ىف الراغب القبطى على املؤسس

 .كنسيا  فرضا ذلك يعترب نص ألى أتويل وأبى األمر هذا جيرى اإلجنيل ىف

 سنة أواخر ىف إسالمها أشهرت أن بعد قسطنطني لوفاء حدث ما نعرف وحنن
 عن يومها من وفاء وغابت للكنيسة، املصرية الدولة سلطات وأسلمتها ،2008

 بيوت أو ابألديرة يسمى ما غياهب ىف هبا وألقى املصرى، الوطن ىف املشاهدة احلياة
 .التكريس

 وهو اثن، له ليس بقول أعوانه أحد أو البطريرك جييب عنها السؤال اثر وكلما
 سبيل على) مشكلة مثة تعد ومل العامة النيابة أمام ذلك أثبتت كما  مسيحية أهنا

 ىف املصرية الفضائية القناة ىف املناوى عبداللطيف لألستاذ البطريرك حديث املثال
 هل: وهو املهم السؤال يثري ما عني هى هذه البطريرك وإجابة( 27/9/2010
 فيختفى شنودة األنبا أجهزة عليه تسيطر أن مصر ىف مسيحيا املسيحى كون  مفاد
 مبوجب ألنه عنه، يسأل أن بعد من مصرى ملواطن حيق وال مبانيها جدران بني

 جتمع الىت العامة املصرية التبعية غري أخرى تبعية إىل ابحلتم صار قد مسيحيته
 آخر موقف عن تصدر السابقة اإلجابة هذه إن الدولة، عليها وتقوم كلهم  املصريني

 دولة املصريني سائر دون وكنيسته البطريرك عليه يقوم آخر شعب القبط أبن
 .ومواطنني
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 20/3/2008 ىف) اليوم املصرى صحيفة نشرت فقد املثال سبيل وعلى
 أكتوبر ىف مصرعها لقيت «يوحنا أغاىب املكرسة» ُتدعى من أن مؤداه خربا( 6ص

 اضطهاد بسبب عمدى حبريق مقتولة ماتت أهنا بشكوى أهلها فتقدم السابق،
 أغلق البااب»: الصحيفة ذكرت مث هلا، املكرسات وبعض الدير رئيس األسقف
 شائعات جمرد يقال ما كل  أن وأتكد بنفسه فيه حقق أن بعد هنائيا املوضوع
 وهكذا. «املطبخ ىف حريق عن ونتجت طبيعية كانت  الوفاة أن» إىل مشريا «مغرضة

 مبا دير، ىف مصرية ملواطنة قتل جرمية شبهة ىف حتقيق جهة صار يكون البطريرك فإن
 سلطة حتت صار من التكريس وبيوت األديرة ىف املسيحيني من أن إىل يشري

 ىف حيدث ما وأن نعرفها، الىت العامة النيابة سلطة حتت وليس القضائية البطريرك
 بشبهة يتعلق كان  ولو والتحقيق، فيه ابلنظر وحده البطريرك يستبد األماكن هذه
 .املواطنات إحدى حبق جنائى جرم

 هبا والقاطنني مبصر للمواطنني رمسى تعداد لديه بلد فنحن أخرى، جهة ومن
 عشر اثنا الفرتة هذه خالل وأجرى ،1897 من سنة، عشرة وثالث مائة منذ

 كانت  إذ الفرتة، هذه عرب املختلفة عهودها ىف املصرية الدولة أجرهتا شامال، تعدادا
 مث اشرتاكية مث ورأمسالية مجهورية مث ملكية وكانت مستقلة، مث اإلجنليز من حمتلة

 مصلحة» مسى ما قدمي من فيها وقامت بني، بني مث مشولية مث وتعددية رأمسالية
 التعداد ويتوىل مصريون، ومسلمون مصريون وأقباط وفرنسيون إجنليز قادها «املساحة

 وهو واإلحصاء، للتعبئة القومى ابجلهاز يعرف سيادى جهاز عديدة عقود منذ اآلن
 واحلرب السلم أوقات ىف املصرية السياسات أن املفروض من ألنه سيادى جهاز
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 أنه مفروض فهو ومعلومات، معارف من يكشفه ما على تعتمد إمنا واألزمات
 .نشاط كل  ىف املصرى الشأن إدارة ىف يسهم

 بنسبة املواطنني من الشعب عموم إىل مصر ىف املسيحيني قدر اجلهاز هذا
 سنة ىف٪ 8.1 وبنسبة ،1907 سنة ىف٪ 6.4 وبنسبة ،1897 سنة ىف٪ 6.3

 ،1937 سنة ىف٪ 8.2 وبنسبة ،1927 سنة ىف٪ 8.3 وبنسبة ،1917
 من املزيد إلدخال اإلحصاء سنة تعدلت مث ،1947 سنة ىف٪ 7.9 وبنسبة

 فىه النسبة كانت  1960 سنة ىف جتربة إحصاء فجرى به، العلمية األساليب
 بنسبة مث الفعلى، العام التعداد ىف 1966 سنة٪ 6.7 صارت مث ،7.3٪

 سنة تعداد ىف٪ 6 من أقل إىل صارت بنسية مث ،1976 سنة ىف٪ 6.24
 عن 2006و 1996 لسنىت التاليني التعدادين ىف احلكومة امتنعت مث ،1986

 كعادته  السياسى النظام واجهه لغطا املهجر أقباط أاثر أن بعد ونسبته، العدد إذاعة
 والعشرين املائة خالل أن سبق مما واحلاصل والتكتم، ابلرتاجع األخرية الفرتة هذه ىف

 .قليال أقل أو قليال أبكثر٪ 6 حول تدور مبصر األقباط نسبة كانت  األخرية، سنة

 1917 من سنوات ىف٪ 8 أو٪ 7 على يزيد ما إىل النسبة هذه تعدت وهى
 األجنبية، واجلاليات الربيطاىن االحتالل قوات يشمل كان  التعداد الن 1947 إىل
 كثري  وخروج الربيطانية القوات جالء بعد حوله تدور كانت  ما إىل النسبة عادت مث

 .1952 ثورة عهد ىف مصر من األجانب من

 26/10/2008 ىف الفضائية OTV قناة ىف يذكر شنودة البااب لكن
 تعد الىت االفتقاد كشوف  طريق عن املصريني األرثوذكس اعداد تعرف الكنيسة»
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 مليوان، 12 هو العدد أن ويذكر «ابلكنيسة مسيحية أسرة لكل داخلى تعداد مبثابة
 اليوم املصرى) «املعلن العدد يهمنا وال شعبنا، عدد معرفة نستطيع»: يقول مث

 طريقة هو املهم ولكن به، املقول الرقم هو املهم وليس ،(27/10/2008
 لديه وأن «املعلن الرقم» يهمه وال شعبه تعداد يستطيع أبنه األمر تناول ىف البطريرك

 عدم ومع املركزية األجهزة عن مبعزل املصرى الشعب من جزء هم ملن للتعداد أجهزة
 إمنا واإلحصاء للتعبئة القومى واجلهاز واإلحصاء التعبئة قانون أن رغم هبا، االعرتاف

 شأان ابعتبارها العامة السلطة إال متارسها ال الىت األمور من والتعداد اإلحصاء يعترب
 جنائيا عقااب ويفرض وأوضاعه أنشطته كل  ىف بعامة املصرى ابلشعب لتعلقه سياسيا

. الدولة سلطة من ترخيص وبغري أهلى بشكل عاما إحصاء ميارس من على
 يتعلق ولكنه ابلدين يتعلق ال لألقباط شأان متارس يذكره وفيما بذلك والكنيسة

 .املصريني من يتجزأ ال جزءا حبسباهنم الدنيوى اجلماعى ابملعىن

 لغري الشخصية لألحوال قانون إبعداد الكنيسة طالبت عندما فإنه وكذلك،
 ومن الزان، لسبب إال التطليق عدم ىف أخريا تبنته الذى مذهبها مع يتفق املسلمني
 احملاكم ىف اعماله تكون أحكام من فيه يرد مبا القانون صدور أن طبعا املفهوم
 الرجل بيشوى األنبا وجدان ولكننا مجيعا، املصريون هلا خيضع الىت العامة املصرية
 االكلرييكية اجملالس أحكام املدنية احملاكم تراعى» أبن يطالب الكنيسة ىف الثاىن
 قضية أى حبث عند الشرعى ورأيها مصر ىف مسيحية طائفة كل  لرائسة التابعة
 .«البطالن أو الطالق ىف شخصية أحوال
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 مكتب طائفة لكل األكلرييكى اجمللس تعترب احملكمة أن أقصد أان»: وذكر
 «الشرعى ابلطب أسوة الطائفة هبذه اخلاصة القضااي ىف الشخصية لألحوال خرباء

 أن الطلب هذا ىف والواضح( 13ص 24/6/2010 حديث اليوم املصرى)
 بطبيعة وهذا للمحكمة، امللزم الرأى هو قضية أى ىف رأيها يكون أن تريد الكنيسة

 خربة أية ألن احملاكم، أمام تبدى فنية خربة أى وال الشرعى الطب شأن ليس احلال
 أو هبا األخذ ىف السلطة للمحاكم يكون احملاكم، أمام تبدى رمسية غري أو رمسية فنية

 ىف بيشوى األنبا ولكن أخرى، خربة جهة تعيني أو احملكمة، اقتناع حسب رفضها
 وهذا األكلرييكية، اجملالس إليه تنتهى مبا ملتزمة احملاكم تكون أن يريد كان  إمنا طلبه
 السلطة سيادة مشول من وجيتزئ القدمي، امللة ونظام امللية اجملالس إىل بنا يعود النظر

 .الثالث الدولة سلطات إحدى حبسباهنا القضائية
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 24/10/2010. الشروق: املقال الثاين

 

(4) 

 سلطة هبا تواجه الكنسية، اإلدارة لدى سياسية إرادة بظهور يفيد ذلك كل
 ىف نتجادل ال هنا وحنن. مصر ىف األرثوذكس األقباط شأن ىف حملها وحتل الدولة

 لكل املصرية اجلماعة مشول حول نتجادل إمنا أبقباط، مسلمني بعالقة يتعلق أمر
 كله  مجعها عن منها عناصر يفرز ما اجلماعة هذه ىف يوجد أن ورفض مشتمالهتا،

 . سياسية مجاعة كوهنا  حيث من

 تنبسط واحدة دولة عليها تقوم أهنا الواحدة الوطنية ابجلماعة يتصل ما أهم وإن
 اجلماعة من فريق عن هبيئاهتا الدولة سلطات احنسرت فإذا كله،  اجلمع على سلطتها

 إسالمى شأن بني جمادلة أى ىف وانه. واحدا تكوينا تعد ومل اجلماعة انشقت تكون
 اجلامع حبسبانه اجلدل به يقوم ما هو املواطنة معيار يكون إمنا مسيحى، وشأن

 وضوابط معايري من يتيحه ومبا الشامل ابلوصف التخاطب ويكون واملوحد، املشرتك
 .عمومها ىف اجلماعة على تنسبغ ان يتعني وقيم

 ليتبني املقام به يسمح ما إال سابقة، أبحاديث كثريا  القارئ أشغل أن أريد ال
 الصدد هذا وىف. للجماعة احلاكمة املواطنة معايري عن إليها اإلشارة السابق الداللة
  مث ،2004 سنة الدورية اجملاالت ىف نشرهتما، دراستني أعددت كنت  أنىن أذكر
 وكلتا ،2005 سنة أبريل ىف اهلالل دار عن صدر كتاب  ىف مجعته مما كاان
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 اإلدارة ظهور من ذلك البس وما قسطنطني وفاء مبسألة تتعلقان كانتا  الدراستني
. املسيحيني من الدولة هذه رعااي بعض على الدولة سلطة ميارس من مبظهر الكنسية

 قسطنطني وفاء موضوع على تعليقا أتت العبارات من عددا هنا أنقل املنطق وهبذا
 .منشآهتا ىف وإيداعها هلا الكنيسة وتسلم

 وهذا ،«والسيطرة والعزلة االنفراد تبغى متميزة اجلميع لدى بدت» الكنيسة ان
 اخلصومة أتكيد ىف تورطت أهنا ،«الكنيسة عن السابقة العهود ىف قط نعرفه مل أمر
 االخرية الفرتة هذه ىف الكنسية اإلدارة نشاط إن» ،«الدولة أجهزة من عدد مع

 االحزاب ألن «السياسية األحزاب تصنعه أن ميكن ما السياسى العمل ىف جتاوز
 هذه تنفذ لكى السلطة إىل الوصول وتنشد تنفذها وال سياسات إىل تدعو السياسية

 أما املرسومة، الدستورية للخريطة ووفقا القائمة، الدولة أجهزة خالل من السياسات
 أو منها بعضا الدولة سلطة من تنزع أهنا فهو املذكورة احلاالت ىف الكنيسة صنيع

 مل القبطية والكنيسة. سلطتها من جزءا إليها لتسلم الضعيفة الدولة على تضغط
 الوطنية اجلماعة كتاب) مصر اإلسالم جمىء قبل حىت قط السلطة هذه هلا تكن
 تفرد» موضوع هناك مث ،(227 ــ 226ص ،218ص واالندماج، العزلة بني

 أو تكون دون الوحيدة القبطية املؤسسة هى تكون أن على وحرصها الكنيسة
 واعتربته القبطى الشأن مصادرة إىل صارت أهنا مبعىن ،«آخر مؤسسى قبطى تشكل
 الدنيوية الناحية من ولكن فقط، التعبدية االعتقادية الدينية الناحية من ال شأهنا

 ــ 230ص السابق الكتاب) اليومية احلياتية الشئون وممارسة ابحلكم اخلاصة
231.) 
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 قط بشىء الداخلية سياستها ىف تتمسك مل الىت املصرية الدولة أن واحلاصل
 مع وتعاملت السياسة، ىف الديىن لالجتاه مبحاربتها إال األخرية، سنة الثالثني خالل

 بتجاوز ومسحت قبطية دينية هيئة بنشوء مسحت قد وقسوة، حزم بكل األمر هذا
 احلزىب السياسى النشاط جتاوز مث السياسى النشاط إىل الديىن النشاط القبطية اهليئة
 السياسة املسلم على حرمت الدولة وأن الدولة، سلطة شئون من بعض ممارسة إىل
 رغم السياسى العمل للكنيسة وأابحت والسياسة، الدين بني جتمع عقيدته أن رغم
 عقيدته ىف ليس من على السياسة وحرمت والسياسة، الدين بني تفصل عقيدهتا ان

 (.246 ص) إكلريوس رجال عقيدته ىف ملن السياسة وأاتحت دين، رجال

 صحفى احدمها متاما، معروفني متميزين لكاتبني بشهادتني هنا استشهد اان
 انضج سياسى قلم ذو المع روائى والثاىن عيسى، إبراهيم األستاذ هو المع سياسى

 وطىن توجه ذو وكالمها اتٍل، آخر جيل من وكالمها األسواىن، عالء الدكتور هو
 عن ويصدر الوطنية واجلامعة املواطنة معايري إىل وتقديراته معايريه ىف حيتكم وقومى

 :العام صاحلها

 الدين تدخل يرفضون الذين األقباط أن»: عيسى إبراهيم األستاذ يذكر
 وحزب شريعة إىل أنفسهم هم يلجأون احلكم ىف اإلسالمية والشريعة اإلسالمى
 احلزب رفض شعارها أن رغم مصر ىف ديىن حزب أكرب هى فالكنيسة الكنيسة،

 زعيما كونه  إىل لألقباط روحيا زعيما شنودة البااب كون  بني األمر اختلط»و ،«الديىن
 حيولون الذين هم للمساجد السياسى الدور يرفضون الذين األقباط» ،«سياسيا

 ،«لألقباط واجتماعية سياسية مالجئ إىل الكنائيس
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 حني ابلدولة الدين يدجمون من أول» وهم الدولة عن الدين بفصل ينادون وهم
 شئوهنم كل  يصبغون هم مث الدينية شئوهنم يعتربونه مما االقرتاب عن الدولة مينعون

 احتكر البااب أن» ذكر كما  ،(3ص 16/12/2008 الدستور) «الدينية ابلصبغة
 حبضوره سواء وساهم املاضية، السنوات طول ولشخصه للكنيسة مصر أقباط

  مواطىن إىل األقباط حتول ىف املؤكد وبذكائه ميتلكها الىت الزعيم مبواصفات أو الطاغى
 «السياسى ودروها الديىن الكنيسة دور ومتازج كنيسة،  شعب وليس كنيسة

 (.1ص 27/10/2008 الدستور)

 صاحل لغري تفرقة من اجملتمع ىف عما حتدث أن بعد األسواىن، عالء والدكتور
 أن إال مجيعا، املصريون منه يعاىن مما يعانون إذ األقباط ان ذكر األقباط، املواطنني
 وأن ،«األمة مطالب عن مبعزل األقباط مطالب بتحقيق يطالبون» منهم الناشطني

 للحركة العام السياق من األقباط خيرج سلىب سلوك هبا املطالبة على االقتصار»
 من عنه عرب ما ومع ،«مستقلة مصلحة صاحبة طائفة جمرد منهم وجيعل الوطنية
 جتاوزت قد األخرية الفرتة ىف الكنيسة أن أعتقد» ذكر شنودة لألنبا عميق تقدير
 الدستور). «السياسى احلزب يشبه ما إىل لتتحول روحية كسلطة  دورها
 (.24ص 20/8/2008
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 بعض وممارستها للكنيسة السياسى النزوع على يقتصر ال األمر أن ويبدو 
 ملا الكنيسة واحتكار جمتمع أى ىف سواها دون الدولة حتتكرها أن البد الىت املظاهر

 عن أحاديث الصحف ىف ترددت فقد. القبطية اجلماعة اآلن نسميه أن ميكن
 13/3/2010 ىف األمة صوت صحيفة نشرت وقد. قبطية شبابية تنظيمات

 القبطية التنظيمات شباب ووصف فارس، ومايكل عبداللطيف عنرت أعده حتقيقا
 يرتدون جلماعات الفوتوغرافية الصور من عددا ونشر ،«قبطية ميليشيات» أبهنم

 بداخله واآلخر صليب بداخله أحدمها رأسني رسم عليه بعضها ملونة قمصاان
 مصر، ىف القبط غري من معتقدهم على حرىب خطر ىف القبط أبن يشعر مبا مسدس،

 القرن مخسينيات أوائل ىف ظهر الذى «القبطية األمة» تنظيم أن ابلتحقيق وورد
 ىف قبطية سياسية أمة لتكوين يهدف وكان ،«دستوران اإلجنيل» شعاره كان  العشرين

 . عضو ألف 92 حنو وقتها أعضاؤه وبلغ مسلميها، عن منفصلة مصر

 300 حنو العدد وبلغ بعضها أو املبادئ ذات القبط شباب بعض يتبىن واآلن
 وان «مصر أجل مصر أقباط» ابسم يعرف ما التنظيمية احلركات وان شخص، ألف
 .وفعلية وفكرية روحية ثورة للثورة، وجوه ثالثة على تقوم حركة مثة

 عليه أسود قميصا أعضاؤها يرتدى «الطيبية الكتيبة» هى منظمة حركة ومثة
 قميصا يرتدون «احلر املسيحى صوت» ابسم أخرى ومنظمة الفرعوىن، احلياة مفتاح

 ال حركات إهنا وقيل ،«األحرار األقباط» ابسم وتنظيم كبري،  صليب عليه اللون بىن
  راعى منقريوس نصر متياس القمص وأن هويتها، على حفاظا املسلمني مع تندمج
 بثورة املقصود وأن «الطيبية الكتيبة» حركة داعمى أحد هو النخل عزبة كنيسة
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 ،«املسيح اسم على الدين شهداء وأرواح» القدمية القبطية الروح إيقاظ الروح
 الفعل وبثورة املواطنة، على والتأكيد الذمية فكرة رفض الفكر بثورة واملقصود

 أجل من أقباط» حلركة التأسيسية اهليئة وأن «للشارع القبطى الشباب خروج»
 جبهة رئيس اجلزيرى، عزيز ومنهم امساؤهم، ذكرت أعضاء تسعة من تتكون «مصر

 كلها  احلركات وان لألقباط، سياسى وجه هى احلركة وأن اإلنسان، حلقوق املليون
 آالف عشرة بلغ من ومنها ابآلالف تعد وهى محادى جنع حادث بعد توحدت

 .عضو

 ال املرحلة، هذه ىف القبطية الكنيسة سياسة أن السياق، هذا ىف نلحظ وحنن
 شعبا ليصريوا فرزهم على وإمنا املصرية، الوطنية اجلماعة ىف القبط دمج على تقوم
 املتعلق احلياتى الدنيوى ابملعىن أيضا ولكن فعال، املتحقق الديىن ابملعىن ال هلا،

 ومنعزلة متميزة مجاعة ولكنها منفصلة، أقول ال قد مجاعة سياسية، مجاعة بتشكيل
 مجوع من متشكلة وتكون املصرية، الدولة وبني بينها واسطة الكنيسة تشكل
 سبق ما أدق بعبارة أو الكنيسة، هى وحيدة مؤسسة هليئة وختضع مصر ىف األقباط

 والبطريرك للكنيسة، الدينية الوظيفة عن متميزة كهيئة «الكنسية اإلدارة» مسيته أن
 أن يتعني إنه مثال يقول ال مصر، رائسة القبطى توىل إمكان مدى عن يسأل عندما
 إمنا املصرية، جبامع ذلك وإمكان الرائسة توىل شرط ىف مجيعا املصريني بني يسوى
 ليمثل قبطى حيكمها ان جيوز وال مسلمة العددية األغلبية ألن ذلك جيوز ال» يقول

 بطريقة يتكلم فهو ،(27/7/2009 األوسط الشرق صحيفة) «العددية األغلبية
 معقولية يستبطن كان  لو كما  الشأن، هذا ىف اإلسالمية الدينية اجلماعات بعض
 . عنها واالنفصال الوطنية اجلماعة عن الديىن الفرز
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 ليست» والقبط املسلمني بني العالقات ان إىل أحاديثه ىف يشري ما كثريا  وهو
 بني طيبة وعالقات صداقة عالقات هناك يكون قد»: يقول مث ،«جمملها ىف طيبة

 لن املسلم فإن االنتخاابت ىف االختيار ساعة أتتى حني ولكن وأقباط، مسلمني
 املصرى) طيبة ليست وهى جانبني بني العالقات أن مكررا ،«مرشحا القبطى خيتار
 وال لتغيريه يسعى ال واقع عن يتحدث بذلك وهو ،(1ص 28/1/2009 اليوم
 سابقة عهود ىف كذلك  تكن مل مصر أن يستحضر وال تغيريه إمكاانت ىف ينظر

 العزلة نتائج ذلك على يرتب أن يريد أنه لو كما  عنه يتحدث هو كما  وعهود،
 .األوضاع طبيعة من حبسباهنا

 والبطريرك الكنيسة لدى احلماس شدة مع يتعاصر االنسالخى، املسلك هذا
 وابنه مبارك حسىن حممد للرئيس األكلريوس رجال من ابمسهما أو عنهما واملتحدثني

 من وجنله للرئيس دعما السياسى للحديث الصريح الولوج، على وعملهم مجال،
 سياسية منتدايت أو انتخاابت أى ىف مدعما ووعدا والقبط، الكنيسة جانب
 االستبداية الفردية سلطته ليستخدم الرئيس إىل ابلبطريرك جلأ كيف  رأينا وقد. مقبلة

 عن دستوراي املستقل القضاء سلطة من الصادرة احملاكم أحكام تنفيذ عدم ىف
 دستوراي املستقلة التشريعية السلطة على ضغطا قوانني من يرى ما وإلصدار الرئيس،

 اإلدارية احملكمة حكم ظلم لرفع الرئىس إىل البااب التماس)» كذلك  الرئيس عن
 األحوال قوانني عن أخرى وأحداث ،(8/6/2010 اليوم املصرى صحيفة «العليا

 (.الشخصية
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 اإلدارة من انصياعا ليس السابق، العرض من يظهر حسبما ذاته ىف وهذا
 يشكل وال والدستورية، القانونية ومؤسساهتا هبيئاهتا املصرية الدولة لسلطة الكنيسة

 اجملتمع هيئات من مصرية هيئة بوصفها الكنيسة على الشرعية السلطة هبذه اعرتافا
 مبوجب للرئيس الشخصى الدعم استدرار من نوع هو إمنا للدولة، اخلاضعة املصرى

 له املواالة من نوع وهو السنني، من ثالثة لعقود منفردة فعلية سلطة من به يستبد ما
 الدولة أجهزة على املسيطرة قبضته ومن الدولية األوضاع مراعاته من لالستفادة
 شئون على للكنيسة الذاتية اهليمنة دعم من للمزيد ذلك من االستفادة املصرية،

 بشئون استقالال وهيئاهتا، الدولة مؤسسات سيطرة من هبم واإلفالت القبط
 .األقباط
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 حكومة، عليه أرض على شعب فهى ثالثة، عناصر مجاع هى نعلم فيما الدول 
 أرض نطاق ىف شعب على تسرى حمددة قرارات ذات سياسية سلطة مثة أن أى

 اجملال ىف القبيل هذا من أشياء بظهور أقول ال طبعا وأان. السلطة هذه فيها متارس
 من وجها مثة أن إليه أشري ما ولكن الصريح، الكامل وابملعىن عنه نتحدث الذى
 ذى سياسى لكيان ختليق فثمة العناصر، هذه من كل  ىف والرتاكم الزايدة أوجه
 وإىل نوع إىل تسعى السلطة هذه وأن حمدودة، شعبية مجاعة على قرار اختاذ سلطة
 هذا ممارسة على تعمل الكنسية اإلدارة وأن اجلماعة، هلذه احليازة درجات من درجة
 الدولة مؤسسات عن هبا تنسلخ سياسية إرادة ذات صارت وأهنا وتوسعه، األمر
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 مل ما وأن ديىن، أبمر وصله ميكن الذى ابلشأن طبعا ابدئه وتشريعا، قضاء املصرية،
 ليشكل شعبها تعتربه من إىل به وتتوجه املعىن ظاهر تعبريا عنه تعرب ذلك ىف متارسه
 .لديه واقعيا تكوينا

 قدميا، اإلسالمى اجملتمع عرفه الذى امللة نظام إىل بنا يعود الوضع هذا إن
 رجاهلا، من تراهم من بواسطة بنفسه نفسه شئون يدير ما هى ما طائفة أن حبسبان
 هذه يعزل وهو لديهم، املتبعة االعراف عليهم تفرضه الذى الداخلى التنظيم حسب
 الذاتية اإلدارة من نوع إنه فيه، حييون الذى البلد ىف الناس مجهور عن اجلماعة
 أرض له تتاح ال وهو. عليها وتقيم تسكنها متميزة أرض بال اجلماعة هذه لشئون
 ال حمدودة «ألماكن» حيتاج ولكنه املعينه، الشعبية اجلماعة فيها لتقيم تكفى حمددة
 صاحب سلطة فيها لتمارس مكانيا جماال لتكون ولكن اجلمهور، أو اجلماعة إلقامة
 .عليها والسطوة ابلنفوذ القرار صاحب ينفرد حبيث القرار،

 التاسع القرنني طول على ــ ومسيحيينا مبسلمينا ــ اترخييا جهادا جاهدان ولقد
 يكون مبا املصرية الوطنية اجلماعة وننشئ امللة نظام نتجاوز لكى والعشرين، عشر

 الشئون ىف سواء املعاملة، ىف وابلتساوى هبا املواطنني مجيع على هيمنة من لدولتها
 الفقه ىف التجديد ىف منا املسلمون جاهد ولقد. العامة الوالايت شئون أو اخلاصة

 الوالايت ىف الكاملة املساواة وأوضاع الوطنية اجلماعة مفهوم يسع مبا اإلسالمى
 .األداين اختلفت وإن فرصها، وىف والعامة اخلاصة

 لدى السائد السياسى الفكر ىف اثبتة كأصول  الوضع هذا استقر ان وبعد
 بعض من فوجئنا لديه، الراجح والفكر الفعال العام الرأى عن املعربة النخب
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 إىل ويسنده امللة لنظام جديد من العودة يريد مبن الكنسية، االدارة على القائمني
 الفقرات ىف إليه اإلشارة سبقت ما وهذا. ابالتباع جديرة يراها إسالمية أسس

 .السابقة

 ىف األرض بعنصر يسمى ملا ابلنسبة متابعته يتعني ما فثمة حال، أى على
 حتيز استحالة نعلم وحنن. امللة نظام ىف «املكان» بعنصر نسميه ما الدوىل، القانون

 املصريني بني وشائعون منتشرون ألهنم معني، إقليم ىف مصر أهل من املسيحيني
 ال إقليم أى ىف مسيحية كثافة  أكرب وألن وريفها، ومدهنا مصر حمافظات ىف مجيعا
 تفيد ال هنا واألرض اإلدارية، الوحدات من قلة ىف والثلث الربع بني تدور أو تزيد

 أن ميكن أماكن إال يبقى وال مصر، أقاليم من أى ىف دينية جلماعة جغرافيا حصرا
 . الشئون وتدار السياسية السلطة منها متارس

 وادى أديرة أحد ىف وأودعت احتجزت قسطنطني وفاء أن نعرف وحنن
 كاميليا  وان ،2004 سنة ىف انفسهم الكنيسة رجال بعض ذلك ذكر كما  النطرون،

 مواطنة فهى مسيحيتها على بقيت أو أسلمت كانت  سواء) 2010 سنة ىف
 أو سياسية، لسلطة ممارسة هذا وىف. األمكنة هذه أحد أيضا أودعت( مصرية
 خمولة ليست عامة سلطة يعترب القانونية الناحية من وكالمها إدارية، سلطة ابألقل

 .املصرى النظام ىف للكنيسة

 عند والسويس القاهرة طريق بصحراء الكائن ماريوحنا دير أن مثال نعرف وحنن
 على وحيتوى الفضائية أغاىب قناة منه تبث فدان، مائة مساحته والبالغة 30 الكيلو
 وان إنشاؤه، مزمع إعالمى ملركز أفدنة أربعة مساحة فيه خصص كما  إدارهتا، أماكن
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 وكيل ابسيلى ثروت األستاذ األعمال رجل انشأها الىت CTV الفضائية القناة
 . السالم مبدينة مرمي العذراء كنيسة  خالل من براجمها تبث املللى، اجمللس

 ساعة آخر جملة ،38ص 11/7/2009 والتليفزيون اإلذاعة جملة)
 ولكن الدينية، الربامج على منها البث يقتصر قنوات وهى ،(36ص 3/6/2009

 ال إدارية أمور هى منها، يبث الىت واملقار ومراكزه اإلعالم إدارة ان املالحظة وجه
 ذلك ومع واألديرة، الكنائس ىف متارس الىت والعبادية العقائدية ابجلوانب تتعلق

 .املنفردة الكنسية السيطرة حتت لتكون العبادة بدور املهام هذه أودعت

 املستصلحة أو الصحراوية األرض حيازة ىف تتوسع األديرة ان املالحظ وإن
 على انطونيوس األنبا لدير مثال حدث ما وهذا الدير، أسوار نطاق ىف إليها وضمها
 . أسواره ضمن ضمت فدان 1500 على استحوذ إذ األمحر البحر ساحل

 أوضح ولكى. الشماىل الساحل كدير  وغريمها السويس مصر طريق دير وكذلك
 أن هلا مصرية، هيئة أية كشأن  منهما أى شأن الكنيسة أو الدير فإن ذكره، أريد ما

 وابحلدود له املصريني المتالك املصرية القوانني به رخصت ما متتلك وأن حتوز
 اإلشراف تتوىل الىت اإلدارة جهات وحتققها القوانني هذه وضعتها الىت والضوابط

 امتالك ىف له حقا يعتربه فيما اجلهات هذه مع أحد اختلف فإذا األمر، هذا على
 يبذل ان بعد به يطالب ما الستخالص متاحا احملاكم إىل سبيله كان  ما، أرض

 انحيتني، من لألمر اعرض هنا ولكنىن. أحقيته للمحكمة يثبت ما تقدمي ىف جهده
 واثنيهما وهيئاهتا، الدولة أجهزة مع األمر هذا ىف الكنيسة تتعامل كيف  هى أوهلما
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 متابعة أاثرته ما وهذا. وحدوده الكنيسة تريده الذى للنشاط القانونية املاهية
 .ابملنيا «أبوفاان» دير أحداث

 كنت  عندما شخصيا عاصرهتا واقعة أذكر «أبوفاان» دير عن احلديث وقبل
 الدولة مبجلس األراضى واستصالح الزراعى واإلصالح للزراعة الفتوى إلدارة رئيسا

 على القانوىن االشراف عملنا من وكان. العشرين القرن من الثمانينيات أوائل ىف
 143 رقم والقانون الدولة، أراضى بشأن 1964 لسنة 100 رقم القانون تطبيق
 األفراد من أى امتالك من يفيده وما الصحراوية، األراضى بشأن 1981 لسنة

 على واملشرف معني، اتريخ قبل منشآت عليه أقام أو استصلحه يكون ما واهليئات
 رفع امللكية طالب معها اختلف فإذا الزراعية، والتنمية للتعمري العامة اهليئة هو ذلك
 إىل حكمها حيال اللجنة تقضى وعندما بذلك، خمتصة قضائية جلنة أمام دعواه
 على التصديق جهة على األمر وعرض القانون سالمته ىف للنظر لدينا الدولة جملس

  مساحة عن اللجنة قرار الدولة مبجلس علينا عرض السياق هذا وىف. اللجنة قرار
 منشآت من هبا ما بدليل حيازته حتت ألهنا هبا طالب «أبومقار دير» كان  كبرية

 .القدمية والقالايت كالصوامع  مسيحية

 صوامع هبا أن األرض، مللكية إثباات دفاعهم ىف الدير حمامو ذكره ما استوقفىن
 هيئة أو شخص حاز إذا انه يعرفون القانون ورجال قران، عشر مخسة منذ وقالايت

 له حيكم سنة عشرة مخس نزاع بغري ظاهرة مستقرة هادئة حيازة أرضا خاصة
 أو مبنشآت املوات األرض إحياء فيه يكفى الذكر سالف 143 والقانون مبلكيتها،
 . اخلاصة ابمللكية حيكم حىت حددها آجال قبل زراعات
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 ال قران عشر اخلمسة ألن قران، عشر مخسة أبهنا القول هو استوقفىن ما ولكن
 مجيعه، املصرى الشعب هو والشعب لشعب، حقا تولد إمنا لفرد، خاصا حقا تولد
 تعترب هنا «املنشآت»و سياسى، حق هو بل قانوىن حق جمرد ليس هنا احلق ألن

 القلعة ومباىن حسن السلطان مسجد ومبىن األزهر ومباىن كاألهرام  للشعب ملكا
 عام ملك إهنا خاصة، ملكية متلك وال تشرتى وال تباع ال واآلاثر آاثر، فهى وهكذا
 . ملكيتها ىف التعامل جمال عن خارج

 سنة ىف والصادر وقتها به املعمول اآلاثر قانون ينظمه ما هو هذا وكان
 الشأن هذا ىف برأىي انفرد أن أرد مل. ذلك كل  ىف العبارات صريح وهو ،1951
 فيها، زمالئى مع وانقشته الدولة مبجلس العليا االفتاء هيئات إىل به دراسة فرفعت
 وحبسباهنا اآلاثر لقانون خلضوعها املنشآت هذه متلك جواز عدم إىل مجعيا وانتهينا

 .عليها يشرف من هى واحلكومة التعامل، إطار عن خارجا عاما ملكا
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 25/10/2010: الشروقاملقال الثالث واألخري. 

 

(7) 

 ذكرت فيما واملسألة املنيا، مبحافظة «أبوفاان دير» عن احلديث ذلك بعد يرد
 فدان ألفى حنو الزمام خارج صحراوية أرض ملكية ادعى الدير أن الصحف

 مع األرض هذه حول النزاع شب وإنه ،(1ص 5/8/2008 اجلمهورية صحيفة)
 الدولة وهيئات بعضها، أو كلها  حيازهتا يدعى كل  املنطقة، ىف العرب من قبائل

 بعد، لألرض الطرفني من أى مبلكية اعرتفت تكن مل املختصة

 والتنمية التعمري ملشروعات العامة اهليئة هى بذلك حكوميا املختصة واجلهة
 الزمام خارج) الزمام خارج الصحراوية لألراضى املنظمة للقوانني طبقا الزراعية،
 وتقع بعد عقارية ضريبة عليها تفرض مل الىت األراضى هى القانون يعرفها حسبما

 حد وبلغ واألعراب الدير رجال بني النزاع شب وقد(. منها كيلومرتين  بعد على
 .األعراب أحد وقتل أفراد سبعة حنو وأصيب. 31/5/2008 ىف االشتباك

 اطراف ومجعت املختصة، احمللية اإلدارية اجلهة حبسباهنا احملافظة فتحركت
 النيابة وتدخلت ابملوضوع، الصلة ذات احلكومية اهليئات ممثلو ومعهم اخلصومة

 ىف مهم اجتماع وجرى األحداث، من اجلنائى للشق ابلنسبة العامة
 ملوى اسقف دميرتيوس األنبا عن فضال وحضره احملافظ برائسة 18/6/2008

 الداخلية وزارة عن ممثلون حضره االعراب، من عدد عن وفضال له املرافق والوفد
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 التعمري وهيئة للمحافظة الشعىب واجمللس الوطىن واحلزب الدولة أمن ومباحث
 .األمالك وإدارة العقارى والشهر املساحة وهيئة اآلاثر وقطاع الزراعية والتنمية

 كل  اهنا مصر، ىف الدولة ماهية بيان التفصيلى التعداد هذا بذكر أقصد أان
 ولكنها وزيرا، أو حمافظا أو كان  رئيسا شخصا ليست وهى منهم، كثريا  وأكثر أولئك
 جتد وعندما معني، نشاط نوع ىف منها كل  متخصصة ومصاحل وإدارات هيئات
 صدد وىف املمارس، النشاط نوع حسب بنظرها املختص اجلهاز يتحرك احلاجة
 طبيعة حسب شىت جلهات احتياجات عليها تتزاحم الصحراوية، األراضى مسائل
 بعد يرد مث واحملاجر، وللمناجم ولآلاثر، املسلحة، للقوات حاجات مثة أرض، قطعة
 .والتنمية التعمري موضوع ذلك

 نشره اتيح ومما ذاهتا الفرتة صحافة من مجعته كنت  مما مطالعته اتيحت مما ويبدو
 كاان  والدير الكنيسة أن يبدو واألسقفية، املنيا حمافظة بني متبادلة خطاابت من

 من جهة كل  مع يتعاملون يكونوا ومل واحدا، كال  حبسباهنا الدولة مع يتعامالن
 اجلهة ختصص نوع وحسب يطلبونه الذى الطلب نوع حسب احلكومة جهات

 كان) بيشوى األنبا برائسة املقدس اجملمع اجتمع فمثال فيه، تنظر الىت احلكومية
 ببيان رأسا اجلمهورية رئيس إىل اجلمع وتوجه( للعالج ألمريكا طريقه ىف البطريرك

 اشتبكوا الذين الرهبان يقصد) احملتجزين عن اإلفراج وهى جممعة، مطالب ستة حيمل
 ،(الرهبان مع اشتبكوا الذين األعراب يقصد) اجلناة على والقبض ،(األعراب مع

 وبناء الوقائع، تفاصيل ومجع مسبقا اجلناة واتفاق للواقعة احلقيقية الصورة واستظهار
 والبيان واملسروقات، التلفيات عن الدير وتعويض واملزرعة، اآلاثر يشمل للدير سور
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 الدستور صحيفة) «االجتماعى السالم» لضمان اجلمهورية رئيس إىل موجه
 على عرضه يتعني ما منها جممعة، مطالب حيمل هنا فالبيان(. 1ص 3/6/2008

 التعمري، هيئة إىل يتوجه ما ومنها والتحقيق، والقبض االفراج بشأن العامة النيابة
 طلب بشأن املعتدين األشخاص إىل يتوجه ما ومنها احملافظة، إىل يتوجه ما ومنها

 .التعويض

 حبسبانه األمر مع يتعامل مل القبطية للكنيسة املمثل املقدس اجملمع بيان ولكن
 فيه، والبت بنظره املختصة اجلهة إىل طلب بكل فيتوجه املصرية، الدولة رعااي من
 شخص الكنيسة أو اجملمع كأن  يطلب، ما جبميع مباشرة الدولة رأس إىل تكلم امنا
 عالقته ان وابعتبار رئيسها، ىف ممثلة معها فيتخاطب الدولة عن «خارجى»

 مبا املعىن هذا ويتأكد األعلى، الرئيس خالل من اال تكون ال املختلفة ابهليئات
 صحيفة) جمتمعة الستة للمطالب االستجابة طلب من عليه املطرانية تصر بقيت

 18/6/2008 ىف احملافظة اجتماع وبعد ،(1ص 14/6/2008 الدستور
 للدير تعدايت من األجهزة رأته ما إلزالة جلنة احملافظ شكل إليه، اإلشارة السابق

 ملوى اسقف دميرتيوس األنبا فذكر وملكيتها، حبيازهتا بعد له يعرتف مل أرض على
 مع ملوى ومطرانية الكنيسة تعامل بوقف» أمريكا من قرارا اصدر البطريرك أبن

( 1ص 2/6/2008 اليوم املصرى صحيفة) «املنيا حمافظ الدين ضياء أمحد اللواء
 قضاء إىل يلجأ ان من بدال الدولة، سلطة ممثل مع التعامل املواطن يرفض وهكذا

 وقد األخرى، األجهزة من أى أو احملافظ تصرفات من يرضيه ال فيما الدولة هذه
 القبط، شباب من 60و أبوفاان دير رهبان من 75 اعتصام التصريح هذا صاحب
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 عدم» مع احملافظ مع التعامل يرفض انه دميرتيوس األنبا ذكر الدير حدود ترمست وملا
 (.1ص 6/2008 اليوم املصرى) «بقراراته االعتداد

 استئناف على بعد من املوافقة البطريرك يقرر التعامل، ىف املنوال وبذات
( للدير) السور بناء بقرار اخلروج كان» املطرانية حمامى يذكر «أبوفاان مفاوضات»

 أبوفاان دير رهبان صعد» مث( 1ص 13/8/2008 اليوم املصرى) «الرهبان ومحاية
 يوم بعد وذلك زمة،األ واهناء التصاحل مفاوضات من موقفهم املنيا حمافظة مبلوى
 وهكذا ،(1ص 16/8/2008 اليوم املصرى) «املؤمتر إلغاء عن اإلعالن من واحد
 االتصال جرى وقد ومفاوضات، مؤمتر خالل من الدولة أبجهزة الكنيسة تتصل

 إىل وصلت املفاوضات وكانت السور، وبناء الدير أرض لتقنني أمريكا ىف ابلبطريرك
 18 اليوم املصرى) فدان مخسمائة على يزيد ملا الدير مبلكية اإلقرار

 السور لبناء األرض حدود بوضع يسمى ما وجرى ،(3و 6ص 19/8/2008و
 ،3ص 20/8/2008 السابق املرجع) واملزرعة واآلاثر املباىن يشمل مبا الدير على

 فداان 552 على الدير حبصول األمر وانتهى ،(14ص 21/8/2008 والدستور
 .السور بناء ىف والبدء األعراب وتسليم احملافظ وموافقة

 السور، بناء حول «أبوفاان أزمة» الصحف تسميه كانت  ما بوادر ظهرت مث
 فأرادت أرضه، وبعض الدير حول الشائك والسلك احلديد من سور مثة كان  وقد

 بذلك وأرسلت الزراعية، واألرض الدير يشمل حجراي سورا به تستبدل ان املطرانية
 يكون ان احملافظة رأت األرض حتددت فلما ،4/7/2008 ىف للمحافظة خطااب
 املطرانية ولكن املرت، ونصف مرت ابرتفاع املطرانية به تطالب الذى احلجرى السور
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 1/9/2008 اليوم املصرى) أمتار أربعة السور ارتفاع يكون ان على اصرت
 (.1ص

 هذه ىف املفاوضني وأحد األعمال رجال أحد لبيب، عيد األستاذ ذكر وقد
 وبني أمريكا ىف مشفاه ىف البطريرك بني وصل مهزة وكان القبطى اجلانب من الفرتة

 حسابه على السور بناء على حيرص كان  انه معناه ما ذكر مصر، ىف املفاوضني
 300 أو 200 يتكلف السور فاكر كنت»: وقال ذلك عن عدل مث الشخصى

 وعرض أمتار 4 وارتفاع كيلومرتا  12 بطول سيكون انه علمت لكن فقط، ألف
 سأصبح النفقات دفعت ولو ماليني، 10 من أكثر يكلف ما وهو سنتيمرتا، 50
 .«فقريا

 هبذا سورا ان الواضح من(. 2ص 8/9/2008 األمة صوت صحيفة)
 مينع ال منخفضة، أو عالية سكنية مبان جتاورها ال صحراوية منطقة ىف االرتفاع
 خارج فداان ومخسني مخسمائة يشمل وهو أيضا، الرؤية مينع ولكنه فقط التسلق
 من نوع ولكنه. حجرية أبسوار الزراعية األرض حتاط ان العادة جتر ومل الزمام،

 لطفى أمحد طريقة متبعني كذلك  نسميه ،«اخلصوصية على احلرص ىف اإلفراط»
 اجلماعة مواجهة ىف القبطى التشدد وصفه من 1910 سنة مؤمتر إمام السيد

 .العزلة يفيد التعبريين وكال «التضامن ىف إفراط» أبنه الوطنية

 شخصا يعترب الدير ان نعرف فنحن القانوىن، النظر اطار ىف احلديث جيىء مث
 اعتبارى شخص وهى والكنيسة، للبطريركية اتبع وهو القانوىن، املفهوم ىف اعتباراي
 يعرب أتسيسه لنظام وفقا قانوىن ممثل له االعتبارى والشخص آدميا، شخصا وليس



 36من  34صفحة 
 

 أشخاصاً  به يعتربون ما الرهبان وال املطارنة وال البطريرك وليس ابمسه، ويتصرف عنه
 ميثلون هم وامنا أنفسهم عن أصالء بوصفهم وهيئاهتا الكنيسة ىف التصرفات ميارسون
 هيئاهتا، إحدى أو الكنيسة

 الغرض اطار ىف القانونية هتصرفات ميارس القانوىن ابملنطق االعتبارى والشخص
 أى ممارسة أو تصرف أى عن القانونية شخصيته وتنحسر أجله، من أنشئ الذى
 الوصف هبذا والكنيسة أجله، من انشئ الذى الغرض عن بعيدا يكون التزام أو حق

 حدود ىف احلقوق وتلقى التصرفات سائر هلا يكون القانونية، للشخصية االعتبارى
 شخصيتها عليه تقوم الذى والدعوى والتعليمى والعقائدى العبادى الغرض

 أن لألزهر جيوز إنه كالقول  زراعية أرضا متلك ان هلا جيوز إنه والقول االعتبارية،
 أن اخلارجية لوزارة جيوز إنه وكالقول لألمسنت، مصنعا يقيم أو زراعية أرضا ميتلك
 نشاط ىف تعمل والنسيج للغزل احمللة شركة أن أو العقارى، االستثمار أعمال متارس
 .واحملاجر املناجم

 

(8) 

 واألقباط، املسلمني املصريني، مجهور من يقرؤه من إىل احلديث هبذا أتوجه
 أضع عندما وأان كافة،  املصريني بني للمزج الكافلة الوطنية اجلماعة إطار ىف وأضعه
 اهليئة أو املؤسسة هى أهنا حبسبان أضعه إمنا الدولة، من املوقف إطار ىف األمر
 رئيسها ليست والدولة شئوهنا، إدارة إليها واملوكول اجلماعة هذه عن واملعربة املمثلة

 وهى وتشكيالت هيئات السابقة الصفحات ىف ذكرت كما  هى إمنا فيها، فردا وال
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 ابلتكوين يتعلق مشكل أى وأن املصريني، ىف شائعة عينة نعتربه أن ميكن مما تتكون
 ابستقامة حيل أن البد وغريهم، وأقباطا مسلمني مجيعا، املصريني من هلا العضوى

 التعامل عن مبعزل أبدا حيل ولن مجيعا، املصريني بني التامة املساواة أجل من ونزاهة
 على فلنعمل قصور مثة كان  وإن إكماله، على فلنعمل نقص مثة كان  وإن معه،

 أقصد وال عنه، ننعزل ال ولكن إصالحه، على فلنعمل فساد مثة كان  وإن تفاديه،
 العضوية، وأجهزته ومؤسساته هيئاته أقصد ولكن سياسيا نظاما وال أشخاصا بذلك

 براثن من العضوية والتكوينات واملؤسسات اهليئات هذه إنقاذ على لنعمل بل
 الدولة إدارة أجهزة ألن بينهم نوحد وال الصاحلة، غري والنظم الفردية السيطرات

 وخرباهتا القضائى ونظامها السياسية وقوانينها الفنية هبيئاهتا هنا أقصدها الىت املصرية
 مؤسسى بناء جهود نتيجة إهنا العام، الشأن إدارة جماالت وشىت املتخصصة الفنية

 .الزمان من قرانن عمره تراكمى وثقاىف

 والتصريح األخرية، اآلونة ىف مبصر القبطية الكنيسة عن املسئولني تصرحيات إن
 رأى الكنيسة تراه ملا موافقا كان  ما إال املصرى وللقضاء للقوانني اخلضوع بعدم

 من مجاعة خيرج إن ما زمن مدى على ذلك شأن من إن حالة، كل  ىف املسيحية
 التصرحيات هذه ىف االستشهاد أن كما  العامة، الوطنية اجلماعة جمال من املصريني
 سابق إىل امللة نظام يعيد أن شأنه من ذلك إن اإلسالمية، الشريعة بفقه االنعزالية
 ونقيمه وجتىء مضت أجيال عرب نرفعه الذى املواطنة مفهوم عن خيرج وهو عهده،

 بذلنا لقد. مجيعا املصريني بني احلياتى االندماج هبا يقوم وشرعية نظرية أسس على
 الكاملة ابملساواة الوطنية اجلماعة مفهوم الستيعاب اإلسالمى الفقه ليتسع اجلهود

 امللة، نظام يعيد ما املسئولني هؤالء تصرحيات ىف اليوم جاء فإذا مكوانهتا، بني
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 كما  القبطية، الكنيسة كانت  وإذا صاحلهم ىف هذا ليس أن للجميع نوضح أن فعلينا
 بني األمريكى التبشري بعثات نشاط من تشتكى مسئوليها، بعض ذلك عن عرب

 إن األمريكية، السياسة أن ذلك من يدركوا أن فعليهم املصرية، األرثوذكسية اتباع
 األثر ذلك من تريد إمنا فهى مصر، ىف القبطى االنعزال موقف يؤيد ما فيها بدا

 يعملون آخر بطريق ألهنم القبطى، الصاحل حمض وليس الوطنية للجماعة املفكك
 املوقف هذا وليس أبنائه بني ابلتبشري القبطى األرثوذكسى التماسك خلخلة على

 القرن منتصف منذ مصر ىف األمريكية البعثات نشاط إىل الرجوع وإن. جديدا
 إطار ىف واألقباط املسلمني عن) كتاىب  يراجع) ذلك على شاهد عشر التاسع

 ..مصر ىف ذويهم بني هو مصر قبط أمن وإن ،(الوطنية اجلماعة
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