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 مقدمه

تشکیل  میلیونی آن کشور را 9۰درصد کل جمعیت بیش از  1۰که کمتر از  مصر یها قبطی
و همچنین مسلمانان  ها قبطیمسیحی در خاورمیانه هستند. خود  ةجامعترین  ، بزرگدهند یم

از . اما در حقیقت قبطیان ندیگو یمسخن  یاز ملت مستقل گویی ،برند یمکه از قبطی نام  وقتی
ها، مسلمان یا  مصری بیشترنیستند. اجداد جدا از اکثریت مسلمان مصر  قومی و نژادی نظر
در اثر عواملی که این پژوهش به  .(Pennington, 1982: 177) است بودهیحی، زمانی قبطی مس

اخیر تعمیق یافته  یها دههمسلمان در مصر پدیدار شده و در -شکاف قبطی ،دنبال آن است
 یبسیار مهم ةمتمایزکنندکه مذهب ویژگی  درحالی مسلمان،-شکاف قبطی ةقضیدر  است.
صادی، سیاسی، یا قشربندی اجتماعی ندارد. اقلیت قبطی از نظر اقتاما نقش زیادی در  ،است

کارگر  ةطبقمتوسط،  ةطبقن اقشار مختلف نخبگان، ایمدر  ها قبطینشده است.  جداجغرافیایی 
جغرافیایی  ةمنطقو در  اند پراکنده. قبطیان در سراسر جغرافیای مصر شوند یم دیدهو دهقانان 

از نظر فرهنگی هم،  داشته باشد. ثیریأتآنها  یخواه استقاللة یداعتا  ،کنند ینمخاصی زندگی 
فرهنگ  هر دو ؛از مسلمان راحت نیست کردن یک قبطی جدانیستند و  جدا از مسلمانان قبطیان

 (. Farah, 1986: 59) یک گروه قومی باشند توانند ینمن معنا، قبطیا بدین ؛مصری دارند
برالیسم یمصری و ل ییگرا یملطرفدار  معموالً باًیتقر ها قبطیاز نظر گرایش سیاسی، 

در زمان  .(V. Ibrahim, 2011) بود 192۰ ةدهدر  ها قبطی. اوج مشارکت سیاسی اند بوده غیردینی
 .مذهبی را از بین برد یها شکافری از هویت مص انهیگرا تیملیک تعریف  1919انقالب سال 

لیه استعمار بریتانیا به مبارزه پرداختند. در چارچوب حزب وفد ع ها مسلمانو هم  ها قبطیهم 
ملی بود.  ةعرصدر  ها قبطیحزب وفد ابزار مشارکت سیاسی  1919در دو دهه بعد از انقالب 

و رشد  پیداییعرصه را برای  19۴۰و  193۰ یها دههاما مشکالت اقتصادی مختلف در 
 یها سازمانن زمان مذهبی از جمله اخوان المسلمین باز کرد. در آ یتندرو یها سازمان

، سبب «و حکومت کن ندازیبتفرقه »سیاست  یریغربی و امپریالیسم بریتانیا با پیگفراماسونری 
تضعیف هویت ملی مصر و تعمیق شکاف مذهبی در مصر شدند. وقتی هویت ملی مصری در 

چون وفد نیز برای برنده شدن در انتخابات  ییگرا یملاحزاب  ،تضعیف شده بود 19۴۰ ةده
به  1952بعد از کودتای  .(Carter, 1984: 161) برداشتند ها قبطیز حمایت خود از ست اد

ناصر  که یدرحالدوباره زیر یک چتر ملی آورده شدند.  ها یمصر، رهبری جمال عبدالناصر
اما رویکرد پان  ،تمام شد ها قبطی سودغیرقانونی اعالم کرد و این به اخوان المسلمین را 

بورژوازی قبطی ضربه زد. او تالش کرد یک  ةطبقیالیسم او بیش از همه به و سوس ییگرا عرب
ن عرب مسلمان و ایمبسیار بزرگ فرقی  یا منطقههویت  بسازد. اگرچه این« امت عربی»
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 ،کشور را متحد کرده بود 192۰ ةدهکه در  1«مصری بودن»در آن عنصر  ،مسیحی قائل نبود
از جمله سیاست اصالحات ارضی و بستن فضای  ،ناصر اقتصادی یها استیسوجود نداشت. 

به آمریکای شمالی، اروپای  کرد بسیاری از ثروتمندان قبطی را مجبور ،سیاسی بر روی احزاب
کلیسا و شخص  ،که مهاجرت نکردند ییها قبطید. ناصر برای ننمهاجرت کغربی و استرالیا 

 ,Sedra) را تضمین کرد یت آنهاامن برابرتنها سخنگوی آنها درآورد و در صورت  بهپاپ را 

از شکست  پس نداشت.همراه  بهرا  ها یمصرناصر و کلیسا اتحاد ملی بین  قرارداد  .(225 :1999
ضربه  شدت به ییگرا عربپان  196۷ ةاسرائیل در ژوئیبا  گاعراب به رهبری ناصر در جن

خشونت و  زمان به بعد بود. از آنسرعت در حال رشد  به ییگرا اسالمدر اواخر عمر او  .خورد
 ةنظریبا استفاده از  نویسندگان. شدت یافتمانان علیه مسیحیان قبطی مسل ةتبعیض فزایند

در مصر را شکاف مذهبی از دوران سادات جوئل اس. میگدال علل تعمیق « دولت در جامعه»
 .کنند یمبررسی 

 
 جوئل اس. میگدال« دولت در جامعه» ةنظری

گاه دانش ةآموخت دانشانشگاه واشینگتن در سیاتل و علوم سیاسی دجوئل اس. میگدال استاد 
چگونه  نکهیااعمال آن و  ةوشیقدرت و  ةمطالع در خصوص خود را یها پژوهشهاروارد 

جوامع در کتاب او  .(Migdal, 2004: i) متمرکز کرده است ،کنند یمالگوهای قدرت تغییر 
 2دولت در جهان سوم یها ییتواناعه و سست؛ پیوندهای دولت و جام یها دولتنیرومند، 

اجتماعی در کشورهای در حال توسعه دست  یها شکافکوشیده است به الگویی برای تبیین 
 شدت بهگذشته  یها دههجوامع جهان سومی در  که است نیایابد. پرسش اصلی میگدال 

بزرگ،  یها ارتش ،ندا کردهرا از آن خود  کنترل منابع مالی و درآمدها ها دولت ،اند شدهدگرگون 
ولی چرا با این همه در به پایان  ،اند آوردهپدید  یا گستردهنیروی پلیس و دستگاه اداری 

ترل اجتماعی در چنین ؟ کناند بودهو ضعیف مد اناکارسازی اینقدر  ملت-دولت ةپروژرساندن 
 است.  ختهیگس همچندپاره و از شدت به ،جوامعی

، 3چندپاره ةجامعاز دولت نیرومند، دولت سست،  اند عبارتمیگدال  نظریة یها انیبن
فشرده به آنها  یا گونه بهکه در زیر  6و سیاست بقا 5، کنترل اجتماعی چندپاره۴راهبردهای بقا

                                                           
1. Egyptianness  

2. Strong Societies and Weak States: State-Society Relations and State Capabilities in the 

Third World 

3. fragmented societies 

4. survival strategies  

5. fragmented social control 

6. The politics of Survival  
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برای رسیدن  زیادی یها ییتواناکه  داند یمپرداخته شده است. میگدال دولت نیرومند را دولتی 
از منابع و  یبردار بهرهتنظیم روابط اجتماعی، به اهداف خود از جمله نفوذ در جامعه، 

ضعف دولت را  توان یمخاص دارد. در این مورد  یا وهیشتخصیص یا استفاده از منابع به 
سازمانی و نهادینه آن ارزیابی کرد.  یها ییتواناضعف در ایفای نقش خودساالر یا ضعف در 

 یساالر وانیدا دولتی است که ی ،گرفتار در پیکارهای اجتماعی شدت بهدولت سست، دولت 
 .(Migdal, 1988: 33ناتوان و ناکارامدی دارد )

 یها استیسویژه توان آنها برای اجرای  به ،ها دولتیا )ناتوانی(  اییمیگدال توان ةگفتبه 
رهبران دولتی مدی اناکاراجتماعی و همچنین بسیج اجتماعی با ساختار اجتماعی پیوند دارد. 

 تحت ةجامعناشی از سرشت  ،شوند یمرو  هپذیر کاربست قدرت دولت روبکه با موانع گذرنا
اقتدارطلب، دیکتاتوری و  یها حکومتعلل پیدایش  نیتر مهمکنترل آنهاست. از نظر او از 
برای پایدار « سیاست بقا»ناگزیری دولت به در پیش گرفتن  ،پلیسی در جوامع جهان سوم

دیگر نیز برای حفظ قدرت خود از کاربرد  یها گروهته ماندن در این ساختار اجتماعی است. الب
. سازد یماین امر را ممکن  1یپرور یحاماین استراتژی غافل نخواهند بود. ایجاد روابط 

پیوند عمودی میان  یپرور یحام ةرابطاست.  3و پیرو 2میان حامی دوطرفه یا رابطه یپرور یحام
ابر پیوند افقی طبقات اجتماعی و دارای قدرت است و از این نظر در بر یها گروهمیان 

 یها تیهو. چنین ساختاری در عرض طبقات، مشاغل و ردیگ یمآنها قرار  ةگسترد یها تفاوت
پیوندهای خانوادگی یا روابط  ةیبر پاقومی و نژادی و حتی دولت قرار دارد و جامعه را 

 .(Migdal, 2004: 50) کند یم یده سازمان-و قبایل ها فهیطا، ها دستهروابط بین -مافیایی

بر  یا گونه بهجوامع توتالیتر و دموکراتیک  یها دولتبنا به استدالل میگدال، هر کدام از 
اما در جوامع  .آورند یدرماجتماعی را به اجرا  قواعد ةهمو  اند کردهمحیط اجتماعی خود غلبه 

کدیگر یاجتماعی بر سر قواعد بازی به کشمکش با  یها سازمانکه  پراکنده و گسترده
تعریف رفتار مناسب اجتماعی و چگونگی  مانندبنیادین  یها موضوعدر مورد  ،پردازند یم

اجتماعی از  یها سازمان. در اینجا پیکربندی دیآ یمجامعه، شکافی ژرف پدید  یده سازمان
 یها سازمانبر سر کنترل اجتماعی در میان  یا مبارزهکه در آن  ردیپذ یم ریتأثمحیط پرتنشی 

در این جوامع )پرشکاف و  معموالًکه  ییها دولت .(Migdal, 1988: 18-19) ف جریان داردمختل
معنا که قدرت سرکوب  بدانند؛ ضعیف نه ا ضعیفی یها دولت ،ندیآ یمناهمساز( بر سر کار 

معنا که  بدانبلکه  ،پلیسی و نظامی ناتوان هستند یها استیسندارند و در به اجرا درآوردن 
همساز و اجتماعی نا یها گروهفاق اجتماعی ندارند و همواره در معرض تهاجم قدرت ایجاد و

                                                           
1. clientalism 

2. patron 

3. client 
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در مقابل دولت نیز برای  .شوند یمتضعیف کنترل اجتماعی دولت  سببند که خود ا متنوعی
. در این رود یمپلیسی و سرکوب بیشتر  یها کنترلسوی اعمال  به ناچار بهحفظ ثبات سیاسی 

 و نهادمند قانونمندی ابلکه به معن ،ی اعمال کنترل پلیسی نیستاننظریه، کنترل اجتماعی به مع
که  شود یمشده دیده  تثبیت یها یدموکراسدر  معموالًکه  ،ساختن رفتار اجتماعی است

در امر ناهمساز مربوط به ایجاد وفاق  یها شکاف رو نیازا .از آنجا آغاز شده است نوشدگی
بوده و دولت نیز  تر فروغ کمزی و نهادسازی در آن نمندساقانو راهاجتماعی از  یده سازمان

 .(Migdal, 2004: 71-72) ناچار به کاربست کنترل پلیسی برای ایجاد ثبات سیاسی نبوده است
قبطی و دولت از زمان روی کار آمدن  ةجامع ةرابطبا این مقدمه و چارچوب نظری، 

 . شود یمم تاکنون بررسی آنها با نظام حاکة رابطو  ها قبطیسادات و همچنین وضعیت 
 

 مسلمان -شدن شکاف قبطیالف( پدیدار
 (۱۹70-۱۹8۱) سادات دورۀدر 

 سادات و رشد اسالم سیاسی 
و معاون سابق او ریاست  ریوز نخست، 19۷۰از مرگ ناگهانی جمال عبدالناصر در سال  پس

اما  ،کنداین بود که او وضع زمان ناصر را حفظ  ری مصر را در دست گرفت. انتظارجمهو
 یها استیس. او از از ناصر متفاوت بود چشمگیریسیاسی و اقتصادی او تا حد  یها استیس

 یها گروهرا از دولت دور کرد و به او متعصب  هوادارانستی ناصر فاصله گرفت و سوسیالی
 یها گروهآزادی بیشتری داد. در این میان  ،سیاسی که در زمان ناصر ممنوع اعالم شده بودند

علل رشد احساسات مذهبی اسالمی و  نظران صاحبدند. بربیش از همه سود  گرا اسالمی سیاس
  :نندیب یمرا در موارد زیر  19۷۰ ةدهدنبال آن افزایش تنش بین مسلمانان و قبطی در  به

 ؛196۷اسرائیل در سال -بحران هویت بعد از جنگ اعراب پیدایی .1

 ؛بخش تیمشروعیک عامل  عنواناستفاده از اسالم توسط نخبگان حاکم به  .2

 ؛نبود دموکراسی .3

های باز سیاست انفتاح یا در گرفتن شیپاقتصادی در اثر در  یها ینابرابرافزایش   .4
 .(Farah, 1986: 21) اقتصادی توسط رژیم سادات

 
 شدن نزاع مذهبی در دوره سادات پدیدار
بود. این خورده  شکست ییناصرگرا مسیراز سادات روشن شد که همگرایی ملی ة دوربا آغاز 

مه  ناصر را هم در حزب )درهوادار  چپحاکمان جدید جریان  نخست،: زیر بوددلیل به امر 
( تصفیه کردند. حکومت سادات 19۷3 ةفوری )در ( و هم میان روشنفکران و دگراندیشان19۷1

جاد اجماع ملی ای توانست یمآن  راهاقتصادی که از -منبع اجتماعی با این کار خود را از یک
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وجود آمد که توسط بنیادگرایان اسالمی پر شد.  بهایدئولوژیک  خألاز آن  پسکند، محروم کرد. 
 یا ندهیفزا یشناخت تیجمعر کند که مشکالت اقتصادی و انکا تواند ینمبه همان اندازه، کسی 

به  ی آن،. مهاجرت روستاییان به شهرها و نرخ بیکاری باالوجود داشت 19۷۰ ةدهدر مصر 
فرصت را مغتنم  گرا اسالم. بنیادگرایان شدمنجر  یشمار یبد آمدن مشکالت اجتماعی پدی

ترتیب  بدین .دیمی اخوت اسالمی استفاده کردندشمردند و برای حل این مشکالت از الگوی ق
البته، نباید از نظر دور  دولت و برعکس تقویت جایگاه خود شدند. فزایندة ضعیفت سبب

مشکالت خود ابتکار عمل را به دست گرفتند و مراکز  ةمشاهد هم با ها قبطیداشت که 
هر دو طرف  یها تیفعالبا مدیریت کلیسا ایجاد کردند. اما  را یمؤثرخدمات اجتماعی بسیار 

 طرفدو به افزایش تنش بین  عیف کنترل دولت بر جامعهو بنیادگرایان مسلمان با تض ها قبطی
کمپ دیوید صفوف  و پیمانله صلح با اسرائیل از جمدیگر سادات  یها استیس. انجامید

و  چپاز پیش متحد کرد. در واقع، سیاست تضعیف جریان  بنیادگرایان اسالمی را بیش
جنگ   از مصر و ها روساخراج نیز در همان روزهای اول حکمرانی سادات و  ها یناصر

 شایان .(Chitham, 1986: 168) مذهبی منتهی شد ییگرا افراطیت با اسرائیل به تقو 19۷3ناموفق 
یروزی انقالب اسالمی ویژه بعد از پ به ،در منطقه گرا اسالم یها جنبشاست که رشد  یادآوری
 بود.  دورهر آن نیروهای مذهبی د نفس اعتمادبهافزایش  درعامل مهمی  در ایران 

یاسی نخبگان س یها رقابت ةنتیج توان یمسادات را نیز  ةدوردر  یا فرقهتشدید درگیرهای 
در و ایدئولوژیک  یا فرقهنزاع  سیاسی مصر همیشه از یها گروه. انستدقدرت  رسیدن به برای
. کردند یمبه قدرت استفاده  تر آسانبرای دسترسی -مذهبی و غیرمذهبی-شکل حکومت مورد

سی خود را گسترش تا جایگاه سیا کردند یم سوءاستفادهنخبگان سیاسی مصر همیشه از اسالم 
در جریان  جناح ناصری  ،19۷1سال  در (. برای نمونه،Farah 1986: 24) ثبیت کنندیا ت دهند
 تندروی یها گروهنابود شدند و  ،که سادات با کمک بنیادگرایان اسالمی انجام داد ییها هیتصف

 یها گروهبین  یا فرقه یها یریدرگبه افزایش  مسئلهیش قدرت گرفتند. این اسالمی بیش از پ
 .(Farah 1986: 25) انجامیدان اسالمی و قبطی

 
 مبارک دورۀب( وضعیت قبطیان در 

ارک . مبگرفترا به دست حسنی مبارک قدرت  نور سادات، معاون اوا تروراز  پسبالفاصله 
نسبت به آزادی بیان و  یتر نرمرا حفظ کرد و رویکرد  اداترویکرد لیبرالیسم اقتصادی س

 نیب ذرها زیر آنها ر یها تیفعال نیتر کوچکاو ال در همان ح .مدنی داشت ةو جامع ها رسانه
رژیم مبارک  . (Rowe, 2009: 111) کنندنبرای حکومت و خود او تهدیدی ایجاد  گرفته بود تا

معتدل سازش کرد تا  انیگرا اسالمو با  بودتندرو  یگرا اسالم یها گروهفشار شدید  زیر
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لیه ع زیآم ضیتبع وضعیت دوره هم در اینخشن را سرکوب و منزوی سازد.  انیگرا افراط
ت دلیل نداشتن اقتدار الزم ساک بهدولت  ،شد یم یا حمله ها قبطیبه  گاهادامه یافت. هر  ها قبطی

تثبیت  رایمبارک ب .(Allessia, 2012: 8) کرد یمو از مداخله یا هر اقدامی خودداری  نشست یم
که به موجب آن قدرت اجرایی  کرد یمقانون وضعیت اضطراری را تمدید  قدرت خود مرتب

 ,Leveugle) کرد یمرا معطل  ها قبطیشامل حقوق حقوق مردم  که یدرحال .افتی یمگسترش  او

2014: 21). 

 
  ها قبطیشنوده و به حاشیه رفتن بیش از پیش -میثاق مبارک

د از بازگشت از بع 19۸5در سال  ،سادات تبعید شده بودکه توسط  شنوده، پاپ کلیسای قبطی
هم  مبارک .کردسیاسی  از مبارک حمایت آن براساسامضا کرد که  پیمانی راتبعید با مبارک 

ترتیب،  بدینتبدیل کرد.  ها قبطیامور  ةاداررسمی  مجرایسای ارتدکس قبطی را به تنها کلی
غیر از کلیسا  نداشتند و از طریق هیچ تریبونیخود را  یها گلهحق ابراز وجود و بیان  ها قبطی
 یها قبطی. (Rowe, 2009, 117) دصدایشان را به گوش دولت برسانن توانستند ینمتریارک و پا

، کردند یمکه همواره از کلیسا حمایت و دفاع  نینش خارجی ها قبطیصر همچنین بر حمایت م
را دریافت  نینش خارجی ها قبطیمستقیم کمک و حمایت غیر یا گونه بهوابسته شدند. کلیسا 

شده  م ایجادبا فرمان شنوده سو ها اسقفو مراکز خدماتی که توسط  نهادها ونه. برای نمکرد یم
 شدند یم مند بهره ها نینش خارجوقوفات مو از  شد یمز نظر مالی از خارج حمایت ا ،بود

(Wakin, 1963: 172).  با برپایی « انجمن قبطی آمریکا»مانند  نینش خارج یها قبطیتشکیالت
قبطی در مصر محافظت کند.  ةجامعتا از  آوردند یمرژیم مبارک فشار بر  یگر یالبتظاهرات و 
ر با امور مورد بحث در روابط خارجی مص نیتر مهم به ها قبطی ةمسئلکه  کردند یمآنها کاری 

بر  ها قبطیفشارهای سیاسی  ةنتیجدر   .(Rowe, 2009: 116) کشورهای جهان اول تبدیل شود
 باشد.  ها قبطیرفتار خود با  راقبم یتا حدود شد یمر دولت مصر مجبو ،خارجی یها دولت

 
 مبارک یها استیسقبطی مسلمانان در اثر -تشدید شکاف
حی یمس ةجامع زیانخود کلیسا و هم به  زیان ی قبطی در سیاست در مصر هم بهدخالت کلیسا

بر  ،تکه علیه قبطی وجود داش ییها ضیتبعجای رفع  بهشنوده -مبارک پیمانکشور بوده است. 
یا بازسازی کلیسا  ساختن ةاجاز گرفتن برای ها قبطی. در این دوره گذاشت یمآنها پوشش 

 یا فرقهعبور کنند. رژیم مبارک از تنش  بسیاریساالرانه و سیاسی  وانیدمجبور بودند از موانع 
در  ها قبطیکه بدون حصار رژیم مبارک  کرد یم منتقلو این روایت را  کردهسیاسی  ةاستفاد

 .(Fastenrath & Kazanjian, 2011: 26-28) شوند یماسالمی و ضدمسیحی گرفتار چنگال رژیمی 
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 نینش خارجی ها قبطی یها کمکچنین و هم حمایت کلیسا از دولت مبارک  از سوی دیگر،
اکثریت مسلمان با  ةجامعمصر یعنی اکثریت مسلمان شد.  ةجامع ةسبب ایجاد تنش با بقی

این در حالی بود که  .و رژیم متهم کردند را به همکاری با غرب ها بطیق این شرایط، ةمشاهد
. مسلمانان که توان مقابله با سرکوب کرد ینمدر سرکوب مسلمانان هم کوتاهی  دولت مبارک

سه دهه دوران مبارک  درترتیب،  بدیندولتی را نداشتند، قبطیان را هدف قرار دادند.  یها یروین
  .(Brownlee, 2013: 11) شد ن مسلمانان و قبطیان تشدیدمصر بی ةجامع شدن  یقطب

اواخر . کرد ینمدولت مبارک کاری  ،گرفت یمصورت  ها قبطیکه علیه  ییها خشونتدر 
ن هر روز قدرت بیشتری امخالف ،مودیپ یمدولت مبارک راه نابودی را  که یدرحال 2۰۰۰ ةده
که خواستار حقوق کارگران،  ندسر برآورد یجدید یها جنبش ،2۰۰9. در سال گرفتند یم

 ها جنبشچالش طلبیدند. یکی از آن  استقالل قضایی، اصالحات سیاسی بودند و رژیم را به
کمک کرده بودند و شعار  2۰۰۴آن در سال  سیتأسن قبطی در نام داشت که فعاال« التغییر»
وی نارضایتی عمومی را انتخاب کرده بودند. تظاهرات الکفایه تاب« دیگر بس است»یا  «الکفایه»

آنها  مسیرکرده بود که از  را ایجاد ییها راهجنبش همچنین این یافته را شکسته بود.  سازمان
 همکاریوارد سیاست شوند و  توانستند یم ،مبارک مخالف بودند یها استیسکه با  ییها قبطی

  .(Brownlee, 2013: 12) با شنوده را به چالش بکشند یجمهور سیرئ
دالیل سرنگون رژیم مبارک دورویی و  نیتر مهماز  ،«عال االسوانی»اندیشمند قبطی به تعبیر 

سرکوب  یها دستگاهبیش از حد رژیم بر  ةتکی  ،یا فرقه ةعرصسیاست دولت در مدی اناکار
 :al-Aswani, 2011) امنیتی بود یها دستگاهتگی آن به استقالل نظام قضایی و وابس نبود و دولتی

در شکست بخورد.  ها قبطی ةمسئلاین عوامل سبب شدند که سیاست دولت در  ةهم .(131-132
ست بدهند و خود سبب شد مردم اعتمادشان را به قانون از د ولتبرخی موارد، رویکرد د

  .(al-Aswani, 2011: 131-132) زیادی صورت گرفت یها تیجنا ، کهشوند کار بهدست 
به حمایت کلیسا از  جوانان قبطی شد سبب مرگبار علیه مسیحیان ةحملدو  2۰1۰در سال 

ر الجیزه و تظاهرات که یکی در شهر قنا و دیگری در شه رخدادو نند. در آن دکاعتراض  دولت
 بود گر نظارهفقط اما دولت مبارک  .قبطی کشته و زخمی شدند ها ده، روی داد مردم در پی آن

کلیسای قبطی سنت در فجاری مهیب ، ان2۰11سال  آغازماند. همچنین در  تفاوت یب کامالًو 
قبطی را به کام مرگ فرستاد  23 ز مشهور است( در اسکندریه)که به کلیسای دو سنت نی مارک

 ماننددر دولتی امنیتی  ها قبطی یریپذ بیآسا نیز زخمی کرد. این انفجار نفر دیگر ر ها دهو 
 یها یریدرگبلکه در  ،گرفتندرا ن انفجار یجلو تنها نهرا نشان داد. نیروهای امنیتی  دولت مبارک

دلیل  به، کلیسا همان حالدر  .(dailynewsegypt.com) کنار ایستادند ها قبطیو  مسلمانان بعدی
ی را از کنترل خود بر جوانان قبط مبارک،دورة پایانی  یها سالدر  ها قبطیتبعیض علیه  ةادام
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جوانان  رو نیازا .گرفت یمورت دولتی ص یتوسط نهادها ها ضیتبعدست داده بود. گاه این 
سیاسی  یها جنبش پیداییه مشکل آنها رژیم مبارک است. به این نتیجه رسیدند ک کم کم  یقبط

که با شعار « التغییر»و جنبش « جوانان برای عدالت و آزادی»، جنبش «آوریل ششم»جنبش 
که در آن به برخی جوانان قبطی چارچوب جدیدی ارائه داد  ،شد یمشناخته « کفایه»
 .(Brownlee, 2013: 12) کلیسا از حقوقشان دفاع کنند خارج از توانستند یم

 
 ۲0۱۱ ةژانوی ۲۵پ( قبطیان در انقالب 

د از استعفای مبارک، یوسف قرضاوی مفتی مشهور فوریه، یعنی هفت روز بع 1۸در تاریخ 
تحریر شد. او میدان  ةجمعخود به مصر بازگشت و خطیب نماز  یا چنددههسنی از تبعید 

حضور تاریخی او روحی اسالمی به دولت انتقالی  ،را در انقالب ستود ها قبطینقش  اگرچه
بعد از آن نفوذ  .ین برای اتحاد میان دو مذهب بود. حضور او چالشی نمادبخشیدبعد از مبارک 

 :Brownlee, 2013) نی قبطیان و مسلمانان غیردینی شدنگرا ةمایدر سیاست  انیگرا اسالمباالی 

به حاشیه رانده  ها قبطیه ک نشان داد مصر 2۰11 از پیروزی انقالب پساول  یها ماه. (13
 یها یشخصعلیه پلیس و لباس این در حالی بود که آنها دوشادوش معترضان مسلمان  .ندشد

قانون  یپرس همهمنتظر برگزاری  صبرانه یباسالمی  یها گروه. کرده بودندرژیم مبارک مبارزه 
مبارک در  برکناریکه بعد از  -1سی بودند و از سوی دیگر شورای عالی نظامی )سکافاسا

 به. پرداختبرای حفظ نفوذ خود  یزیر برنامهگرفت( به  به دستاختیار امور را  2۰11سال 
فراگیر نقش داشت. بخشی از این  یثبات یببه  دامن زدندر آن زمان سکاف در  ناظران ةگفت

 یها خانواده .بودط وربم ها مقامتوسط  ها زندانمجرمان از  کردن تبهکاران وبه آزاد  ها یناآرام
بودند.  پناه یب بودند، زیراشده  تبدیلهدف جذابی برای مجرمان فراری به  دار هیسرماقبطی 

 اه آسانی برای پول درآوردنربودن مسیحیان ر»وزارت کشور اعتراف کرد که  یها مقامیکی از 
« ندشو انیربا آدمسد راه بزرگی نداشتند که بتواند  ةفیطابود. آنها قبیله و 

(www.csmonitor.com). 
شرکت کردند.  1952دموکراتیک بعد از  یپرس همهدر اولین  ها یمصر 2۰11مارس  19در 
تهیه  آن ران مصر که شورای عالی نظامیا گرفتندمورد قانون اساسی جدیدی تصمیم  آنها در

قانون اساسی  سینو شیپبود.  19۷1نون اساسی سال کرده بود و با تغییرهایی اندک همان قا
که انتخابات پارلمانی قبل از نگارش قانون اساسی دائمی برگزار خواهد شد.  کرد یمتصریح 

 کرد یمکه تصریح  2 ةمادسلفی از این اقدام استقبال کردند.  یها گروهاخوان المسلمین و 
اسالم دین رسمی و عربی زبان رسمی کشور است و اصول شریعت اسالمی مبنای »

                                                           
1. Supreme Council of the Armed Forces: (SCAF)  اجمللس األعلی للقوات املسلحة 

http://www.csmonitor.com/
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معتقد  ودر کل مخالف  ها قبطیو  ها چپ، ها برالیلباقی مانده بود.  هنوز ،«است یگذار قانون
نگارش و تصویب قانون اساسی باید قبل از انتخابات صورت گیرد. طرح شورای عالی  بودند

ی آورد و بیش از هر چیز ضعف انتخاباتی نیروها دست بهدرصد مردم را  ۷۷موافق  یرأنظامی 
  .(Brownlee & Stacher, 2011) گرا را نشان داد سیاسی غیراسالم
دامن  ها آشوبو  ها یثبات یبکه به  داد یمن اجازه اتندرو و مجرم انیگرا اسالمسکاف به 

 حمله اموال آنهابه آتش کشیده شدند و کلیسای قبطی به  ها ده ها آشوببزنند. در جریان این 
نیز هزاران قبطی از سراسر کشور و  ،و دورویی حاکمان نظامی یتفاوت یب . در اعتراض بهشد

ماسپرو  ةمحلرادیو و تلویزیون مصر در  ةاتحادی در برابرمسلمان در ماه مه  خواهان یدموکراس
 از سوی سکاف شدند اه قبطین و مال قاهره اردو زدند و خواستار محافظت از جا

(www.dawn.com).  یها نشستتبدیل شده بود. این  ها قبطی یها اعتراضماسپرو به کانون 
شکل گرفت. « جوانان ماسپرو ةاتحادی»ادامه پیدا کرد و جنبشی به نام  2۰11اعتراضی تا پاییز 

که را  نفر 2۷اما در پاییز همان سال اراذل و اوباش رژیم نظامی به ماسپرو هجوم بردند و 
تی دو روز بعد حاکمان نظامی در یک کنفرانس مطبوعا .به قتل رساندند، ا قبطی بودندبیشتر آنه

ماسپرو نشان  عام قتل .(www.jadaliyya.com) معرفی کردند ول کشتارهائتظاهرکنندگان را مس
 بودند. ریپذ بیآس 2۰11 قبل از انقالب ةدورمانند  ها قبطیداد 

 
 المسلمین اخوانمت ت( قبطیان در حکو

 انیگرا اسالماما  ،پایان یافت یرسم طور بهمت شورای نظامیان بر مصر وکح 2۰12در تابستان 
قدرت قرار گرفتند. محمد مرسی  رأستهدید اصلی علیه قبطیان در  عنوان بهالمسلمین  اخوانو 

 3۰ت و در دوران مبارک، گذش ریوز نخست« احمد شفیق» در دور دوم با اختالف جزئی از سد
نظامیان فرصت ایجاد دموکراسی غیرنظامی را  کنار زدنگرفت. او با  دست بهژوئن قدرت را 

به رهبری  یحزب تکحکومت ک ی در پیولی خیلی زود مشخص شد که او  ،دست آورده بود به
اما او تردیدها در مورد اهداف خود را برطرف نکرد.  ،خود بود. چندین ماه گذشت تشکیالت

 مرسی ،جای او منصوب کرد بهرا « تواضروس دوم»پاپ شنوده درگذشت و کلیسا پاپ  که یوقت
داد. در واقع انجام ن کاری آشتی دو دین برایانتخاب پاپ جدید شرکت نکرد و در مراسم 

نکرد. تالشی  ،داده بودند یرأکه به شفیق  یدرصد ۴۸جلب نظر بیش از برای مرسی 
 کنترلدر  ،مانند خود پارلمان ،قانون اساسی شده بود ةتهی رمأموکمیسیونی که از سوی پارلمان 

مذهبی قانون  جنبةفی و اخوانی کمیسیون بر گسترش سل یقرار داشت. اعضا انیگرا اسالم
 یها تیاقلداشتند و سازوکارهای محافظت از حقوق  دیتأکسادات  19۷1اساسی سال 

میسیون را اعتراض ک ةنشانقبطیان به ترتیب،  بدین. کردند یمچون قبطیان را رد  یریپذ بیآس
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شریعت » که داشت یمبیان  ،قانون اساسی که کمیسیون تهیه کرد سینو شیپ 2 ةمادترک کردند. 
تهیه و بر که  کرد یمهم االزهر را موظف  ۴ ةمادو « است یگذار قانوناسالمی منبع اصلی 

  ،همان حالیب شود. در مخالف شریعت تصو قانونی اجازه ندهدتصویب قوانین نظارت کند و 
هودیان مذهب را معیار قرار داده یمسیحیان و  خصوصدر  شده هیتهقانون اساسی  سینو شیپ

قوانین مذهب خود را برای امور شخصی و مذهبی خود استفاده »که  داشت یمبود و بیان 
و  داد یمر نان و دولت قرابین آ ةواسطو پاپ را  سایکلبرای قبطیان چنان زبانی دوباره «. کنند

ساخت کلیسا  ةنشد حلبه موضوع  نیهمچنقانون اساسی  سینو شیپاین غیرقابل قبول بود. 
 همة گراها یعرفو  خواهان یدموکراسه بود. قبطیان همراه با یک حق دانست آن راپرداخته بود و 

از د درص 33تنها ن بیاز  سرانجام .نیاورد یرأ یپرس همه در سینو شیپتالش خود را کردند که 
 یرأدرصدی به آن  6۴یک اکثریت محدود  ،شرکت کردند یپرس همهواجد شرایط که در افراد 

 آری دادند. 
دولت مرسی  یها استیس در زمینة ها یتینارضا ،فرا رسید مصر سالگرد دوم انقالب که یوقت

 ها ونیلیم با همراه ها قبطی .(https://dailynewsegypt.com) بود افزایش یافتهو عملکرد آن 
مرسی از قدرت و برپایی انتخابات زودرس شدند. پس از سه  کنار رفتنمصری دیگر خواستار 

ب دیدن اوضاع مرسی را از قدرت با مناس 2۰13 ةژوئینظامیان در سوم  ،روز تظاهرات عظیم
نها بیشتر آ ،قبطیان از موضع کلیسا در حمایت از کودتا راضی نبودند همةکردند. اگرچه  برکنار

دولت موقت با رهبری  ةکابین که یوقت .(www.voanews.com) برکناری مرسی حمایت کردند از
وزیر قبطی سه  ،معرفی شد 2۰13 ةژوئیدر « عدلی منصور»و ریاست جمهوری « حازم ببالوی»

 ی را در اختیار گرفته بودکه یکی از آنها وزارت پرنفوذ بازرگان داشت را در خود
(www.ansamed.info). ةصفحباالیی سیاست مصر که بر  یها هیالتصویر اتحاد بین  اما 

. نداشتقبطی و مسلمان را در پی  ةجامعاتحاد بین  ،ون در زمان اعالم کودتا ظاهر شدیتلویز
زمان معتقد ن حقوق بشر در آن افزایش یافت. فعاال شدت به یا فرقهاز کودتا خشونت  پس

. گرفت یممرسی صورت  ةسرخورداران به قبطیان از سوی طرفد ها حملهبودند که افزایش 
مسلمین را متهم کرد که به ال اخوان 1«ابتکار مصری برای حقوق فردی»ایشاق ابراهیم از 

  تعصب که یدرحال .(www.ft.com) بود ها قبطی ةتوطئکه گویا کودتا  زند یمدامن  ییها عهیشا
دولتی در این زمینه  یها مقاماما نقش  شت،دانقش  ها تنشدر تشدید این  انیگرا اسالم
در  2۰13ژوئیه  3مانان خشمگین به قبطیان در مسل ةحمل. برای نمونه، در ناپذیر بودانکار

 ،که در جریان آن چهار قبطی کشته شدند و اموال قبطیان به غارت رفت ،شهرستان االقصر

                                                           
 Egyptian Initiative for Personal Rights. المبادره المصریه للحقوق الشخصیه 1
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 در جلوگیری از یا فهیوظ پلیس» گفته بود که 1رئیس پلیس منطقه به دیدبان حقوق بشر
 .(www.hrw.org« )به تحقیق بپردازد رخدادها زبعد ا موظف استفقط بلکه  ،ندارد ها خشونت

لیا به آتش در مصر ع« الفیوم»و « بنی سویف»کلیسا در  ۴2بیش از  2۰13اوت  ةتنها در نیم
 1۴کودتا در  المسلمین علیه اخوانبعد از سرکوب خشن تظاهرات  ها حملهکشیده شدند. این 

مسجد رابعه عدویه در  یهوادار مرسی جلو ۸۰۰آن بیش از  درهمان ماه صورت گرفته بود که 
 در پیو  2۰13سال شده بودند. در اواخر  عام قتلتوسط نیروهای امنیتی  ،قاهرهشهرک ناصر 

موقت بعد از  جمهور سیرئ ،«عدلی منصور»قاهره،  ةعباسی ةمحلحمله به کلیسای قبطی در 
که قبل از کریسمس  دیدار کرد. در این دیدار« تواضروس دوم»رسی به کلیسا رفت و با پاپ م

نیتی برای ام یها نیتضمقول کشور، به پاپ  ةآشفتوضعیت  مورد او در ،صورت گرفت 2۰1۴
 ایجاد کندآرامش  ها قبطی برایمرسی از قدرت نتوانست  شدن برکنارگفت  توان یمقبطیان داد. 

 .ادامه یافتنان علیه قبطیان سلمام یها حملهو 
 

 قدیمی( یجدید، مشکالت ی)رهبر سیسی ۀث( وضعیت قبطیان در دور
در جریان  ها قبطیمثبتی در حمایت از قبطیان ندارد، بیشتر  ةکارنامآنکه دولت سیسی  با

 بودندنگران  گرا اسالم جمهور سیرئ حاکم شدنزیرا از  ،از او حمایت کردند 2۰13کودتای 
(http://foreignpolicy.com).  یزی بهتر از که هر چ اند گفته ها قبطیدر واقع، از قدیم

-www.al) ها از سیسی جای شگفتی نداردحمایت آن رو نیازا .المسلمین است اخوان

monitor.com). و  انتخابات ةبرند ،درصد آرا 9۷ آوردن دست بهبا  2۰1۴ی در انتخابات مه سیس
او با تثبیت  سال پرآشوب، مسیحیان مصر امیدوار بودنداز سه  سپجانشین دولت موقت شد. 

بتواند به تبعیض مذهبی هم پایان دهد و نظام قضایی  ،اوضاع سیاسی و سروسامان دادن اقتصاد
از پس سه سال  اما ؛محافظت کند یا فرقهو آنها را از گزند نزاع  ردهکرا ایجاد  یمستقل

 .(Kartveit, 2017) یافتن واقعیت ناز امیدهای قبطیا کی چیه ،حکومت او
 

 مسلمان -سیسی و انکار شکاف قبطی
و توجه  یالملل نیبزیرا از این طریق حمایت  ،نشان داده ها قبطی پشتیبانسیسی همیشه خود را 

مصر که در تاریخ چنین  جمهور سیرئعنوان اولین  به هر سالجلب کرده است. او  را ها رسانه
مختلف همیشه بر  یها مناسبت. در کند یمشرکت  ها یحیمسل نو در مراسم سا  کرده است،

را  ها قبطیعلیه تبعیضی  گونه چیهکه او  کند یمدارد و بیان  دیتأکمصریان  ةهم« مصری بودن»
کی یمانند حاکمان قبلی مصر همیشه از سیسی  .(www.brookings.edu) تحمل نخواهد کرد

                                                           
1. Human Rights Watch 
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 او ،هر حمله به قبطیاندر پی . دیگو یمرک سخن براساس تاریخ و فرهنگ مشت ها یمصربودن 
 از مشارکت. کند یممحکوم  آن رادولتی  یها مقام وسیعی از رهبران مذهبی و گروهبا همراه 

ملت مصر درنظر  ریناپذ ییجداعنوان بخش  به آنانو  شود یمدر تاریخ مصر صحبت  انقبطی
 یا فرقهرویداد خشونت  ها مناسبتمان ه در ،همان حالدر  .(Smith, 2005: 64) شوند یمگرفته 

ملت  ةاراددر  ریتأث یب یرویداد و یا عدهانونی قغیر یها اقدامعنوان  بهو  تیاهم یبعلیه قبطیان 
ان سیاسی و ر همیشه رهبران کلیسا، رهبریاخ ةده. در واقع، در چند شود یممصر برآورد 

که در مسیحی ی از احساسات ضدکس .اند کردهصحبت  ها یمصر ةهمیکی بودن روشنفکران از 
و  ها خشونت دولتی نسبت به یها مقام یتفاوت یباز  واست  دهیدوانمصر ریشه  ةجامع

 .(Sedra, 1999: 228) دیگو ینم سخن علیه قبطیان ها ضیتبع
 

 و همراهی کلیسا با دولت سیسی ها ضیتبع ةاز ادام ها قبطی ۀفزایندنارضایتی 

شعار  با ،علیه خود یها خشونتو  ها ضیتبع بر گذاشتن سرپوشاز قبطیان با  امروزه بسیاری
. آنها مشکل را بیشتر در اند گشودهند و لب به اعتراض ا مصریان مخالف ةهمپوشالی اتحاد 

به قبطیان  که گاه یا حملهبعد از هر  .(Kartveit, 2017) نندیب یمدولت  یها استیسوانین و ق
و علیه رژیم  ندیآ یم ها ابانیخهم در خارج از آن به ، قبطیان هم در مصر و ردیگ یمصورت 

به  ،2۰16در تابستان  یا هیانیبن قبطی در . فعاالکنند یمحمایت کلیسا از آن تظاهرات سیسی و 
حضور جوانان قبطی . (www.madamasr.com) ت و همراهی پاپ با سیسی پرداختندتقبیح حمای

 ةدورکه کلیسا مدتی در سیاست غیرفعال شود. اما، در  هرات علیه رژیم مبارک سبب شددر تظا
در پی  2۰12مصر در ژوئن  یجمهور سیرئعنوان  بهپرآشوبی که بعد از انتخاب محمد مرسی 

پاپ تواضروس دوم، که بعد  تر مهمرهبران کلیسا دوباره در سیاست فعال شدند. از همه  ،آمد
هده گرفته بود، از کودتای نظامی ع ه مقام پاپی و پاتریارکی کلیسای قبطی را براز مرگ شنود

المسلمین و  اخوان هنگام حمایت کرد. از آن نیالمسلم اخوانعلیه محمد مرسی و  2۰13 ژوئیة
ن هوادار اکه علیه مرسی و معترض نندیب یم یا توطئهعنوان بخشی از  بهرا  ها قبطی آن، طرفداران

با انتخاب  .هستند نیخشمگ. آنها از حمایت کلیسا از کودتای ارتش بسیار ردیگ یماو صورت 
رسمی  مسیربه تنها  دوباره کلیسا تالش کرد ،2۰1۴السیسی به ریاست جمهوری در ژوئن 

واکنش منفی  هتبدیل شود. همکاری کلیسا با رژیم سیسی ب ها قبطیورود به سیاست برای 
ن طرفدارا عام قتلتاکنون  گاه چیه. کلیسا انجامید یا رقهف یها یریدرگمسلمانان و تشدید 

 ةحملهمیشه بعد از هر کلیسا را محکوم نکرده است.  «رابعه العدویه»المسلمین در  اخوان
دلیل همراهی  . بهکند یمبیهوده و تکراری محکوم  یا وهیشبه  آن را ،اسالمی به قبطیان یها گروه

، فعاالن حقوق بشری، هنرمندان و نگاران روزنامهنفر از  هزار ۴۰که بیش از  دولتیکلیسا با 

http://www.madamasr.com/
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 ها قبطیظن به ءاسالمی با سو یها گروهبرخی مسلمانان و  ،را زندانی کرده است دگراندیشان
-www.al) آورند یم حساب به اندوز ماللت و دو« نورچشمی»و آنها را  کنند یمنگاه 

monitor.com). داعش مصر»اسالمی از جمله  روتند یها گروهبب هدف جذابی برای س بدین »
اول  ةنیممقارن با  باًیتقر ،در عرض کمتر از شش ماه حملهتنها در سه  گروهاین . رندیگ یمقرار 
سینا را مجبور به ة ریجز شبهو قبطیان  هقبطی را به کام مرگ فرستاد 11۰بیش از  191۷سال 

 آوارگی کرده است. 
به خشونت  دادن انیپامنظور  به یا ژهیواقدام  ونکنکه دولت سیسی تا است نیایت واقع

نفر  31و حتی   نشدهن کشتار ماسپرو شناسایی انجام نداده است. هنوز عامال ها قبطیعلیه 
در  ها قبطیدلیل متهم کردن شورای عالی نظامی )سکاف( به دست داشتن در خشونت علیه  به

طرفداران  یها حملهی کلیساهایی که در و بازساز ساخت ة. هنوز در زمینبرند یمسر  بهزندان 
قانون  .(www.brookings.edu) صورت نگرفته استاقدامی  ،تخریب شدند 2۰13اخوان در سال 
اختیار صدور مجوز ساخت کلیسا را به  ،تصویب شد 2۰16جدید که در سال  یساخت کلیسا

کلیساهای  ،ها استاناز  دلیل مخالفت مردم محلی در بسیاری به عملدر اما  ،دهد یماستانداران 
ن عامال .(Kartveit, 2017) است به منوال قدیمو وضع  شود ینمچندانی ساخت و نوسازی 

 یها مقامکه توسط « آشتی و سازش عرفی یها نشست» راهله به جان و اموال قبطیان از حم
 که این معتقدند دولتی یها مقام که یدرحال .کنند یماز عدالت فرار  ،شوند یمدولتی تشویق 

اما گزارش  ،کند یمبدون مراجعه به دادگاه از تنش بیشتر بین دو جامعه جلوگیری  ها نشست
و معتقد است که تشدید  کند یمرا تقبیح  این نوع ،«حقوق فردی یابتکار مصری برای ارتقا»

  .(https://eipr.org/en) اند داشتهنزاع مذهبی را در پی 
 

  جهینت
 در موردشده است.  تر قیعممسلمان -بطیشکاف ق ،دات روی کار آمدکه انور سا 19۷۰ ةدهاز 

عوامل  نظران صاحباخیر  یها دههدر  مسلمان و مسیحیان قبطی ةجامعروابط دو  شدن رهیت
 یها یفناورشدن  خارجی و فراگیر یها قدرت ةمداخلیی اسالمی، رشد بنیادگرا مانندمتعددی 

اما  ،نددار خالتاین عوامل د ةهم که یدرحال. ندا کردهارائه  را اطالعاتی و ارتباطاتی
 بودن فیضع گروه،تشدید نزاع این دو  اصلی علتبررسی شد،  نوشتارکه در این طور همان

دولت » ةنظرینیروهای اجتماعی ناسازگار در آن کشور است.  بودن یقودولت مصر و برعکس 
در مصر معاصر  سیاسی -جتماعیا یها شکافخوبی علل تعمیق  به تواند یممیگدال « در جامعه

 را تبیین کند.
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 ةمطالععنوان  به مصراز  ،ضعیف، جوامع قوی یها دولتکه میگدال در کتاب طور همان
است.   جهان سومدر ضعیف  یها دولت یها یژگیو همة، دولتی با کند یمود استفاده خ یمورد

تعلقات مذهبی و تنها که بتواند بدون درنظر گرفتن  رددر مصر وجود ندای نیرومندت دول
 نیتر بزرگ براساس اصل شهروند مصر بودن حقوق همه را ادا کند. دولت مصر اگرچه یکی از

 ارزی ،رود یمشمار  به یدولت ضعیف ،عظیمی دارد یساالر وانیدو نیروی پلیس و دنیا  یها ارتش
ن ایماری گرفتار نزاع مذهبی شده است. این همک شدت بهد و خو ندارداقتدار و مشروعیت 

گرفتن  کار بهرهبران سیاسی در دی امناکار راهتنها از  ها خشونتن تی و عامالنیروهای امنی
اعی اجتم یها گروه. نبود نهادهای دولتی نیرومند و برعکس، وجود شود یمقدرت ممکن 

کشور  ها قبطید که چرا همچنان خشونت علیه توضیح ده تواند یمخوبی  به ،در مصر ناسازگار
 . کند یم تر دپارهچنرا 

و  ها بحران هنگاماجتماعی  یها گروه، این کند یمه که میگدال هم اشارطور همان
چه بیشتر دولت هر فیتضع اسبابو  شوند یمفعال  شدت بهادی اقتص-اجتماعی یها یدشوار

از جمله  گرا اسالم یها گروه، گفتیمکه طور همان. برای نمونه، آورند یمرا فراهم 
علت سیاست انفتاح پدید  بههای اقتصادی زیادی یسادات که دشوار ةین در دورالمسلم اخوان

بیش از پیش توان  فیضعتترتیب سبب  بدین .اجتماعی فعال شدند یرسان خدمات در ،آمده بود
 یها دولتاست که  یا گونه بهمصر  ةجامعکنترل اجتماعی دولت شدند. از سوی دیگر، سرشت 

حیات  ةادامو استراتژی بقا برای  یپرور یحامسیاست  گرفتن  شیدرپموجود در مصر ناگزیر از 
درصد جمعیت آن  9۰مسلمانان مصر بیش از  ةجامعند. ناسازگار ةچندپار ةجامعن اچندر 

 یها گروه با ،ندیآ یمجامعه بر سر کار  که در این ییها دولتبنابراین  .دهند یمیل کشور را تشک
. کشند یم ند که کنترل اجتماعی دولت را به چالشهست رو روبهناسازگاری  یگرا اسالم
کار  که در مصر بر سر ییها میرژ ،شود مشاهده میمبارک و سیسی  دورةکه در  گونه همان
در  ها میرژاین  حال نیا. با اند رفتهپلیسی  یها کنترل سوی به ،برای حفظ ثبات سیاسی ،اند آمده

 رو نیازا .اند نکردهی چندان موفق عمل تماعنفوذ به اجتماع و به دست گرفتن کنترل اج
دلیل نبود اقتدار و کنترل اجتماعی و سرشت  بهاز آب درآمده است. مد اناکاراقتدارگرایی آنها 

 اند نخواستهو   نتوانستهسادات تاکنون  ةدورمختلف از  یها میرژقدرت در مصر،  ةچندپار
 نون به آن وفادار بمانند. قا حاکم کردنهویت مصری ایجاد کنند و با  تعریف ملی از

 یها مقام، از سوی یا فرقههر درگیری از  پسدلیل نداشتن اقتدار و کنترل اجتماعی الزم،  به
 شود یمتشویق  ها خشونتآشتی بدون مراجعه به دادگاه برای پایان دادن به  یها نشستدولتی 

اول  ةنیمریتانیا که در مانند استعمار ب دارد،ز سستی دولت و نظام قضایی آن که خود نشان ا
و  ندازیبتفرقه »علیه اشغال از سیاست  ها یمصرملی  ةمبارزقرن بیستم برای درهم شکستن 
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حفظ و افزایش  یحاکمان مختلف مصر نیز از این سیاست در راستا ،استفاده کرد« حکومت کن
 ها قبطیمشکل  .اند دادهمذهبی را در مقابل هم قرار  ةجامعاین دو  استفاده کرده و قدرت خود
و  نواقص ساختاری نظام سیاسی چراکه ،حل نشد انیگرا اسالمو کودتا علیه  2۰11با انقالب 

مرسی از قدرت در  برکناری ها قبطیبسیاری از آنکه  اقضایی مصر هنوز سرجای خود هستند. ب
کنون اما ا ،کردند یمرا به فال نیک گرفتند و به ژنرال سیسی به چشم منجی نگاه  2۰13سال 

که امید آنها به سیسی نقش بر آب شده است. خشونت علیه آنها همچنان ادامه  شود یمده دی
 مانندتروریستی  یها گروهی قبطیان را به هدف جذابی برا ،دارد و همراهی کلیسا با سیسی

 است.  تبدیل کرده« داعش مصر»
 یها خواستهبلندگوی بیان تنها   بهکلیسا را  ،از زمان ناصرمختلف  یها میرژدر واقع اینکه 

قبطیان و هرچه  ةمسئل حل نشدنود نشان از خواست حاکمان برای خ اند، تبدیل کردهقبطیان 
عثمانی هنوز  ةدور. بدین منوال، نظام ملت داردقبطی و مسلمان ة جامعمذهبی شدن دو 

چوب از آرامش را در چار یا دورهمذهبی  یها تیاقلعثمانی که  ةپابرجاست و برعکس دور
 ناچار بهاکنون امنیت جانی و مالی نسبی از آنها سلب شده است. آنها  ،گذراندند یمنظام ملت 

مصر هم  میرژ. اند شدهمصر متوسل  العمر مادام یجمهورها سیرئمنیت خود به ا نیتأمبرای 
حل  یجا بهآنها را تشخیص داده، خود  درستی بهاز مشکالتی که میگدال  رنج بردندلیل  به

موجود  یها میرژگفتیم، که در  گونه همانبدیل شده است. ، خود به بخش بزرگی از آن تهمسئل
 را با متهم کردن قبطیان خود یها استیسمدی اناکارو  ها شکستدر مصر در موارد متعددی 

ن مسلمانان و بقای خود به ریاکاری و ایممشروعیت در  آوردن دست بهرای و ب  کردهفرافکن 
قالب . با توجه به این واقعیت که ساختار رژیم قبل از اناند آوردهان روی تبعیض علیه قبطی

اینکه  .کند ینمسلمانان هم کوتاهی رژیم کنونی در سرکوب م هنوز پابرجاست و ،2۰11
پاپ کلیسای قبطی با نظامیان در کودتا  همکاریدلیل  به نیالمسلم اخوانو  گرا اسالم یها گروه

رگرای السیسی متهم اقتدا را به همدستی با دولت انی، قبطیمرس یگرا اسالمعلیه دولت 
یده د آنان مسائلحل و  ها قبطیو  میان مسلمانانروشنی برای کاهش تنش  ةآیند ،کنند یم

 .شود ینم
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