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 مصر: إمبراطورية الكنيسة ودولة األديرة
 د ممدوح املنير 

املصرية عصرها الذهبي منذ بداية عصر مبارك تحديدا وليس عهد السيس ي فحسب تعيش الكنيسة األرثوذكسية  

وأّن الكنيسة لم تعد مجرد مكان ألداء العبادة والزهد في الدنيا والبحث عن الخالص في اآلخرة ولكنها تحولت إلى 

بالتجاوز أّن مشروعات استثمارية مربحة فضال عن أدوار سياسية وشعبية بحيث يمكن أن نقول دون أن نوصف  

املؤسسة  املنزلة سوى  هذه  في  ينافسها  وال  املصرية  الدولة  داخل  مستقلة  دول  أو  إمبراطورية  أصبحت  الكنيسة 

 العسكرية املصرية وفي هذه الورقة سنشرح معالم ومالمح هذه الدولة الكنسية. 

 مزاعم اضطهاد األقباط 
تدور أغلبيتها الساحقة حول أشكال ثالثة من االضطهاد: معظم أحاديث وحكايات االضطهاد التي ترّوج بحق وبباطل   

في غالبه   املادي  العنف  يكون  ما  السياس ي. وعادة  والتمثيل  املناصب  الكنائس،  بناء  األقباط،  املادي ضد  العنف 

مرتبط ببناء كنيسة غير مرخصة، ولقد حررنا مسألة حوادث العنف تجاه األقباط في جزء سابق من هذه الدراسة  

االنتباه إلى أّن النظام يستخدم األقباط لتحقيق مصالحه وأنه متهم بتأجيج الكثير من حوادث العنف ضدهم   الفتين

وا محتمين به وبالتالي يضمن والءهم له 
ّ
 .(1) ليظل

 اإلمبراطورية االقتصادية للكنيسة
ية لألقباط ال أحد يتحدث عنه بوصفه  النشاط االقتصادي لألقباط أو الكنيسة في مصر أو األوضاع االجتماع

لهم بحسبهم أقباط ال مواطنون مصريون. فيستحيل مثال أن تجد راهب أو قسيس يطالب بمساواة   "اضطهادا" 

أوقاف األقباط باألوقاف اإلسالمية ويستحيل أن تجد قيادة كنسية تتحدث عن الشفافية املالية ألموال الكنيسة 

 في عالقتها بالدولة املصرية. 

 

 لالطالع على األجزاء السابقة من الدراسة على موقع المعهد المصري للدراسات.  الرابطيرجى الرجوع إلى هذا   - 1
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والسبب في هذه االستحالة هو أّن الجميع يعلم أن الكنيسة كمؤسسة أو األقباط كنخبة يعتبرون محظيين إن جاز  

 التعبير في جانب الثروة واملال وأّن مزاعم االضطهاد في هذا الجانب تحتاج إلى قدر عالي من التبجح للبوح بها. 

% من املصريين، ويسيطرون ٧ن األقباط كانوا يمثلون فتشير إحصائيات " العقد األول من القرن العشرين، إلى أ

الثروة،  ٢٠على   الحكومية و٤٥% من  الوظائف  عبد ٤٠% من  له جمال  انتبه  ما  الحكومية، وهو  الرواتب  % من 

ا للدولة، كما أنه بمقتض ى قانون اإلصالح 
ً
الناصر فقام بتأميم غالبية املستشفيات واملدارس القبطية لتصبح ملك

 .(2) فدان." ٢٠٠ت ملكية األراض ي ال تتجاوز الزراعي أصبح

طبعة تاريخ  -م ٢٠٠١كما أّن الدكتور محمد عمارة في كتابه )في املسألة القبطية.. حقائق وأوهام(، طبعة الشروق، 

 ينقل لنا إحصائيات مهمة عن حجم ثروات األقباط قياسا إلى باقي الشعب املصري فنجده يقول:  -الكتاب مهم هنا 

" وإذا كان االقتصاد هو عصب الحياة.. وإذا كانت املهن املمتازة هي القابضة على االمتيازات الحقيقية في املجتمع.. 

هي الحاكمة الفعلية   -التي ال تتعدى الثالثة ماليين    -لن أن األقلية القبطية  التي ال تكذب وال تجاملـ  تع  -فإن األرقام  

 الذي يزيد تعداده على الستين مليونا! فهم يملكون ويمثلون:   -في املجتمع املصري 

 البيان  النسبة % 

 م.١٩٩٥م و١٩٧٤من الشركات التي تأسست بين عامي  22.5

 من شركات املقاوالت في مصر.  20

 من املكاتب االستشارية.  50

 من الصيدليات.  60

 من العيادات الطبية الخاصة.  45

 من عضوية غرفة التجارة األمريكية.. وغرفة التجارة األملانية.  35

 من عضوية غرفة التجارة الفرنسية )منتدى رجال األعمال املصريين والفرنسيين(.  60

 

 م٢٣/٩/٢٠٢٠، كارولين كامل، مدى مصر، تاريخ التصفح هل ينقذ العلمانيون الكنيسة؟ - 2
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 من رجال األعمال املصريين. 20

 من وظائف املديرين بقطاعات النشاط االقتصادي بمصر. 20

 من املستثمرين في مدينتي السادات والعاشر من رمضان..  20

 من وظائف وزارة املالية املصرية.  15.9

 الصيادلة واألطباء واملهندسين واملحامين، والبيطرين  -واملتميزةمن املهن املمتازة  25

مع مالحظة أّن هذه  .  (3) % من ثروة مصر وامتيازاتها؟"٤٠% و٣٥% من سكان مصر، يملكون ما يتراوح بين  5.9أي أن  

م، ولك أن تتخيل حجم التغّير في هذه النسب واألرقام ٢٠٠١النسب واألرقام تتحدث عن وضع األقباط حتى عام  

 حاليا بعد الدعم الهائل للكنيسة من قبل نظام السيس ي. 

لديها   املصرية كمؤسسة وما  الكنيسة  إجماال وليس عن  األقباط  تتحدث عن  السابقة  األرقام  أّن  أموال كما  من 

 ترفض رفضا قاطعا أي إشراف ألجهزة الدولة الرقابية واملحاسبية عليه. 

فالقمص عبد املسيح بسيط كاهن كنيسة العذراء وأحد القيادات الكنسية القبطية يقول: "ال يمكن للكنيسة أن 

 عاًما توج
ً
 خاًصا بها، وليس ماال

ً
د هيئة أوقاف قبطية مسؤولة  تسمح للدولة برقابة ماليتاها ألن تبرعاتها تعتبر ماال

 . (4) عنه"، على حد قوله 

بل رفض بطريرك الكنيسة القبطية بالوكالة سابقا األنبا باخوميوس رقابة الدولة على موارد الكنيسة املالية واعتبره 

لهذه  للكنيسة "أموال خاصة" ال يجب أن تخضع  ترد  التي  التبرعات  باعتبار أن    بمثابة "اضطهاد صريح لألقباط" 

 . (5)  الرقابة 

 

ر اإلسالمي« عدد اعتمد األرقام التي أوردها د محمد عمارة في كتابه على: تقرير »روز اليوسف« و»اتحاد المهن الطبية« و"اتحاد المقاولين« ومجلة المختا  -  3
م. وهو ينقل عن: د. سميرة بحر  ١٩٩٢طبعة القاهرة سنة    ١١٦نة الطائفية( ص  م. وجمال بدوي )الفت  ١٩٩٨يوليو سنة    -هـ    ١٤١٩ربيع األول سنة    ١٥

 .م ٢٠٠١طبعة الشروق، ، ٨٨ص  )األقباط في الحياة السياسية المصرية(، )في المسألة القبطية.. حقائق وأوهام( للدكتور محمد عماره
 م.٢٢/٩/٢٠٢٠، األناضول، تاريخ التصفح الكنيسة القبطية بمصر ترفض رقابة الدولة على أموالها - 4
واتب األقباط شهريا، سواء داخل أو خارج  % من ر ١٠أحد بنود اإلنفاق الهامة واألساسية للكنيسة تأتي من العشور الذي يؤديه معظم األقباط وهي تعادل    -  5

 مصر، راجع المصدر السابق.
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املفكر القبطي بولس  وحتى نفهم السبب وراء رفض قيادة الكنيسة املطلق للرقابة عليه كباقي مؤسسات الدولة يقول  

العشور  باملليارات سنوًيا من  تقدر  الكنيسة  تمويل  للدولة، فمصادر  الكنيسة حق  أموال  على  "الرقابة  إن  رمزي 

 تحويالت كنائس املهجر. والتبرعات الداخلية والخارجية والنذور و 

وآالف  العقارات  آالف  تمتلك  الكنيسة  فإن  القبطية،  الكنيسة  إلدارة  املعارضة  الكنس ي"  "اإلصالح  لجبهة  ووفًقا 

األفدنة ومئات املستشفيات واملدارس التي تدار بأسماء رجال أعمال أقباط في مختلف محافظات مصر يقسم ريعها  

 في موقف الكنيسة من دستور ساوسة بالكنائس على كبار أعضاء املجمع املقدس والق
ً
 حاسما

ً
"، وكان هذا عامال

2012(6) . 

التزوير  أو  باملبالغة  لالتهام   
ً
أقباط تجنبا على لسان  الواردة  أن تكون معظم االستشهادات  وأمام هذه  (7) تعمدت   ،

ادة، حصينة من املسائلة التصريحات ال يمكن سوى أن نعتبر أن الكنيسة املصرية األرثوذكسية هي دولة ذات سي

يقع على جانبه  برعاياها عالم آخر موازي غير الذي  العالية والذي يجعلها  تنغلق خلف أسوارها  أو رقابة الدولة 

 اآلخر. 

 دولة األديرة الكنسية 
رئيس ي وهام من إمبراطورية الكنيسة املصرية التي ال يتوقف بعض قادتها أو رعايا في الداخل والخارج عن ادعاء  جزء  

 " االضطهاد الديني" واستدعائه كلما دعت الضرورة يمثله نظام األديرة والرهبنة املنتشرة في طول مصر وعرضها. 

الدنيا، لكن في الحالة املصرية الدير هو عبارة عن مجمع كبير فاألصل في الدير أنه مكان للعبادة والتنّسك والزهد في  

 من األنشطة التجارية التي تصدر منتجاتها للداخل وللخارج!!

 

م المادة التي تحدثت عن األوقاف والتي جاء بها "تقوم الهيئة العليا لشؤون الوقف على تنظيم ٢٠١٢رفضت الكنيسة بشكل رسمي أثناء إعداد مشروع دستور    -  6
التزامها بأنماط أداء إدارية واقتصادية رشيدة، وتنشر ثقافة الوقف في المجتمع" كباب للرقابة على  مؤسساته العامة والخاصة وتشرف عليها وتراقبها، وتضمن  
 استرضاء للكنيسة التي دعمت االنقالب، راجع أيضا المصدر السابق. ٢٠١٤الجميع ومنها الكنيسة، ولكن تم حذف المادة في دستور عام 

 الذي دارتة الرب" من يطالب بإشراف الدولة على أموال الكنيسة وهو ما فعلته مع القس إبراهيم عبد السيد و  وصل األمر بقيادة الكنيسة أن تخرج من "رحم  -  7
 زوجته بجثته بعد موته على الكنائس التي رفضت جميعها الصالة عليه بسبب الفرمان البابوي بحرمانه . 
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فقد كشفت دراسة للمستشار حسين أبو عيس ى املحامي بالنقض، واملستشار السابق باملحاكم العسكرية في مارس 

 ١١فدان(، أي ما يعادل )  ٢٧٠٠" باملنيا، الذي تبلغ مساحته نحو )"أن أكبر األديرة في مصر هو دير "أبو مقار  ٢٠١٤

مليون ُمصٍل كحد   ٢٤ألف ُمصٍل(، كحد أدني، و  ٣٤٠مليونا و  ١١ألف متر مربع( تقريبا، ويتسع لنحو )  ٣٤٠مليون و

والي ضعف  مترا مربعا للتعبد كحد أدنى، أي ح  ٠.٤٦أقص ي، طبقا لالعتبارات األممية التي تنص على أن حق الفرد  

 عدد األقباط في مصر. 

ألف  ٤٤٠مرة مساحة دولة الفاتيكان، التي تبلغ مساحتها  ٢٥وأضافت الدراسة أن مساحة دير "أبو مقار"، تعادل 

 متر مربع فقط. 

وذكرت أنه بمقارنة دير أبو مقار بأكبر املساجد اإلسالمية في العالم وهو الحرم املكي الشريف الذي تصل مساحته 

مصل(، باعتبار أن املصلي ال يتحصل في املسجد الحرام إال على    ٧٧٣.٠٠٠متر مربع(، ويتسع لنحو )  ٣٥٦.٠٠٠نحو )

 ضعفا. ١٥مترا مربعا، تكون مساحة هذا الدير أكبر منه بما يزيد على أكثر من ٠.٤٧الحد األدنى ملكان العبادة وهو

فدان( أي ما يعادل   ٦٠٠ملنيا الذي تبلغ مساحته نحو )أما ثاني أكبر األديرة بحسب الدراسة، فهو دير "أبو فانا" با

ماليين مصل كحد أقص ى  ٥.٥مليون مصل( كحد أدنى و ٢.٥ألف متر مربع(، وهذه املساحة تكفي ) ٥٢٠مليون و ٢

 .(8) بنفس الحسبة السابقة"

ت وآالف األفدنة التي ال  وعلى مئا  (9)  هذه املساحات الهائلة إلثنين فقط من هذه األديرة التي يبلغ عددها العشرات

 يتسع املقام لذكرها جميعا وإن تعددت املصادر حولها. 

 من مصانع األجبان واملخلالت والعصائر 
ً
كما أّن هذه األديرة خاصة الكبيرة منها وهي كثيرة كما أسلفنا " تضم عددا

 
ً
اع املحاصيل والفواكه، وبداخلها  للنجارة والحدادة وصيدلية، كما تمتلك مزارع ضخمة لزراعة كل أنو   ومخابز وورشا

 

 م.١٩/٩/٢٠٢٠، االستقالل، تاريخ التصفح  الكنيسة األرثوذكسية في مصر.. كيف أصبحت فوق الدستور والقانون؟ - 8
مزرعة خاضعة إلشراف األساقفة، وتعتبر    ١٢تحت التأسيس و    ١٣للراهبات، فضاًل عن  ١٣منها للرهبان و  ٢٧الكنيسة القبطية تعترف بأربعين ديرا فقط،  -  9
 م.٢٣/٩/٢٠٢٠، القدس العربي ، تاريخ التصفح  صراع الكنيسة القبطية مع األديرة الخارجة عن سلطتهاعدا ذلك غير معترف به،  ما

http://www.eipss-eg.org/
https://twitter.com/Eipss_EG
https://telegram.me/eipss_eg
https://www.youtube.com/channel/UC-rQnAcnS_EOe8G1qU-a5Pw
https://www.facebook.com/Eipss.EG
https://plus.google.com/b/117429369591470995361/117429369591470995361/posts
https://instagram.com/egyptian.institute/
http://www.eipss-eg.org/
https://www.facebook.com/Eipss.EG
https://www.alestiklal.net/ar/view/5922/dep-news-1599754981
https://www.alquds.co.uk/%EF%BB%BF%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A8%D8%B7%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AF%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7/


Page 6 of 8 

 

 

 

 

 

 
www.eipss-eg.org 

October 29, 2020     

 مزارع كبيرة لتربية األبقار والطيور والخنازير إلنتاج اللحم والجبن والزيوت مثل زيت الزيتون، كما تمتلك األديرة  
ً
أيضا

منشآت صحية وموارد مائية مستقلة حيث توجد بها عدة صهاريج عمالقة ملياه الشرب تكفي لتغطية حاجة أحياء  

 . (10) ياه، وهي قادرة على توليد الكهرباء"بكاملها من امل

 أثر هذه النشاط االقتصادي ىلع الدولة واملجتمع
عدة   في  تتسبب  لها،  التابعة  الخدمية  واملباني  الكنائس  عن  فضال  لألديرة  الكبيرة  االقتصادية  األنشطة  هذه 

 إشكاليات مع الدولة واملواطنين املصريين عموما منها: 

ل الرقابة على هذه األديرة سواد كانت مالية أو فنية، تضيع على خزينة الدولة مليارات نتيجة غياب كافة أشكا  -

 الضرائب سنويا ألنه ال رقابة أو إشراف عليها. 

وألنه ال ضرائب وال رسوم تكون أسعار منتجات هذه األديرة أقل بكثير من مثيالتها وبالتالي تنشأ حالة من االحتكار   -

تنتجها ألن   التي  األلوف من حقوق للسلع  يتم هضم عشرات  وبالتالي  الرسوم والضرائب  قيمة  له  بدائلها تضاف 

 العاملين في هذه الصناعات. 

تساهم هذه األنشطة في زيادة عزلة األقباط عن باقي الشعب املصري فدولة الكنيسة تصبح هي املسئولة عن كافة   -

 نسبة للمواطن القبطي العادي. احتياجاته الروحية واملادية ويصبح الطرد منها جحيما بال 

هذا التميز الواضح لألقباط داخل مصر والذي ال مثيل له في دول العالم يؤدي إلى حالة من االحتقان لدى الغالبية    -

املسلمة لشعورهم بالظلم والجور من األقلية املتميزة دون وجه حق، بل بسلطان فرض األمر الواقع واالبتزاز بملف  

 االحتماء بالدول الغربية. االضطهاد الديني و 

وهو ما يجعل أي خالف عادي بين املسلمين واألقباط يسهل اشتعاله وتصاعده إلى مستوى الفتنة بفعل عوامل   

 االحتقان التي تتزايد يوما بعد يوم. 

 

 م.٢٣/٩/٢٠٢٠، الموجز، تاريخ التصفح  الملف السري لثروات رهبان األديرة - 10
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العسكرية   املؤسسات  أسوار  بين  أخالقي،  حق  دون  متميزتين  فئتين  بين  محصورا  نفسه  املصري  املواطن  فيجد 

 نية وأسوار الكنائس واألديرة وتتالقى مصالح الطرفين في حين يسحق املواطن البسيط بينهما. واألم

 نصيب فقراء األقباط من هذه الثروات 
  على أّن هذا الثروات الهائلة التي تملكها الكنيسة واألديرة والتي قدرتها شخصيات قبطية بعشرات املليارات سنويا 

 قر والعوز لدى املواطنين األقباط. ، لم تنجح في القضاء على الف(11)

الثروات هم " النخبة القبطية  أّن املحظوظين من هذه  وهو ما يؤكد ما أسفلنا الحديث عنه خالل هذه الدراسة 

“وليس املواطنين العاديين، لذلك أصبح من العادي أن تجد في صفحات الحوادث في الصحف املصرية أو منصات 

 هذه األخبار: التواصل االجتماعي نوعيات من 

" نزاع قصائي بين راهبة قبطية أرثوذكسية وراهب آخر بدير القديس "األنبا مقار" بوادي النطرون على ملكية فيال 

ألف جنيه" والخبر منشور في روز اليوسف في عام   ٤٥٠ب    ٢٠٠٥املقطم، تقول الراهبة إنها اشترتها في مارس عام  

 . (12)م ٢٠٠٦

ألف جنيه على جناز كاهن متوفى ابنه قائد كشافة من العذراء   ٣٠٠" تفاصيل إنفاق    ٢٠١٨وخبر آخر بتاريخ ديسمبر  

 . (13) بالفجالة من أموال الفقراء"

" أّن  إلى السرقة أو االنتحار، منهم أشرف صابر على الجاب اآلخر نجد  انتهت بسبب الفقر  التي  عشرات الحاالت 

( باملجاورة    ٣٨صليب   
ً
شنقا انتحاره  قصة  هزت  الذي  الشاب  هذا   ،)

ً
رمضان،  ٤٠عاما من  العاشر  منطقة  في   ،

ة، واستجداء عطف بالشرقية، الرأي العام، بسبب ما قيل عن مروره بأزمة مالية لجأ فيها لكنيسة األنبا مقار تار 

 الجيران واألصدقاء تارة أخرى، دون جدوى. 

 

 .٦قم راجع المصدر ر  - 11
 . ٥األقباط والسياسة، جمال سلطان، دار العلم واإليمان، ص  - 12
 م٢٢/٩/٢٠٢٠، أقباط أمريكا، تاريخ التصفح  ألف جنيه ٣٠٠جنازة راهب تتكلف  - 13
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 على إحدى لوحات »تحيا مصر« املعدنية الضخمة على   ٤٨وقبله فرج رزق فرج صاحب الـ
ً
، الذي ُوجد معلقا

ً
عاما

 بأزمة مالية وعجز عن تلبية طلبات أسرته وأوالده املدرسية  
ً
طريق مصر اإلسماعيلية الصحراوي، بعد أن مر أيضا

فصنع مشنقة وعلق جسده حتى لفظ أنفاسه األخيرة. وتعد حالة الطفل عبداملسيح عزت عزيز، صاحب األعوام  

أرغفة من مخبز بجوار منزله بمركز الفشن في  5التسعة، أشد حاالت الفقر قسوة بعد أن ُحبس ملدة عام في سرقة 

 .(14) بنى سويف"

 خاتمة
ألقباط" في مصر هو ادعاء ال يقوم على ساق، بل إّن العكس هو يتضح مما سبق أن الحديث عن حالة "اضطهاد ل

م الذي ٢٠١٢الصحيح، لذلك كان مفهوما سبب العداء الشديد للكنيسة للرئيس الراحل محمد مرس ي ولدستور  

يمهد إلشراف الدولة علي النشاط املالي واالقتصادي للكنيسة، وكيف تالقت مصالح الجيش والكنيسة في القضاء  

 ولة الديمقراطية الوليدة. على الد

 

 م.١٨/٩/٢٠٢٠، الشارع السياسي ، تاريخ التصفح  ام قياسية ومخاطر مجتمعيةإمبراطورية الكنيسة االقتصادية ..أرق - 14
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