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ملفات وتحديات داخلية وخارجية تواجه أنبا األقباط الجديد
غياب المواطنة هو
الذي يجبر المواطن
المسيحي على طرق
باب الكنيسة

أسدلت الكنيسة األرثوذكسية املصرية (القبطية) صباح
أمس ،الستار على عملية اختيار البابا الـ  118في تاريخها،
بعدما قام الطفل بيشوي جرجس ،باختيار الورقة التي
تحتوي على اسم ،األنبا تاوضروس ،أسقف عام البحيرة،
الذي حل ثانيًا باالقتراع الذي جرى األسبوع املاضي بـ
 1623صوتًا ،عقب إجراء قداس إلهي سبقه قيام األنبا

باخوميوس ،قائم مقام البابا ،بطقوس اختيار الطفل
من بني  12وصلوا إلى املرحلة األخيرة من بني  400طفل
ّ
تقدموا لهذه املهمة .الالفت أن تاريخ القرعة الهيكلية
أمس تزامن مع عيد ميالد البابا الجديد «تاوضروس
الثاني» ،الذي ترهنب عام  1988وحل محل البابا الراحل
شنودة الثالث

في أول تصريحاته أكد
أنه سيسعى إلى أن
يكون بابا لكل
المصريين

ملصق لبابا
األقباط الجديد
في الكنيسة
األرثوذكسية
في القاهرة
أثناء إعالن
اسمه فائزًا
(محمد عبد
الغني ــ رويترز)

تاوضروس الثاني يخلف شنودة
القاهرة ــ عبد الرحمن يوسف
ّ
املصرية أمس
اخ�ت��ارت الكنيسة القبطية
األن�ب��ا ت��اوض��روس ليخلف األن�ب��ا ال��راح��ل
ش � �ن � ��ودة ،ال � � ��ذي س �ي �ج ��ري ت �ك��ري �م��ه ع�ب��ر
اختيار  18تشرين الثاني ،تاريخ جلوسه
ع �ل��ى ال �ك��رس��ي ال� �ب ��اب ��وي ،م ��وع� �دًا ل�ت��ول��ي
األنبا الجديد ّ
مهماته .والالفت أن تاريخ
ال�ق��رع��ة الهيكلية ( 4ت�ش��ري��ن ال�ث��ان��ي) هو
ي��وم ميالد األنبا ت��اوض��روس ،ع��ام ،1952
ليكون إتمامه الستني م��ن ع�م��ره ه��و يوم
اخ� �ت� �ي ��اره ب ��اب ��ا االس �ك �ن ��دري ��ة وب �ط��ري��رك��ًا
للكرازة املرقسية .وكان تاوضروس ،الذي
ت �خ ��رج م ��ن ك �ل �ي��ة ال �ص �ي��دل��ة ،ف ��ي ج��ام�ع��ة
اإلس �ك �ن��دري��ة ع��ام  ،1975واس �م��ه ب��امل�ي�لاد
وجيه صبحي ،تلميذًا مباشرًا للقائم مقام
ال �ح��ال��ي األن �ب��ا ب��اخ��وم �ي��وس ،أح ��د رج��ال
الكنيسة املعروف عنهم الحكمة والهدوء،
أثناء توليه منصب أسقف عام الخدمات
ب��أب��رش�ي��ة ال�ب�ح�ي��رة ،وذل ��ك ب�ع��دم��ا حصل
على بكالوريوس الكلية اإلكليريكية عام
 1983وع �ل��ى زم��ال��ة ال�ص�ح��ة ال�ع��امل�ي��ة في
انكلترا عام  ،1985ثم عمله مديرًا إلحدى
ش��رك��ات األدوي��ة بدمنهور ،وترهبنه عام
 ،1988ليحمل لقب «األن�ب��ا» بعد رسامته
أسقفًا عام .1997
ه��ذا ال �ت �ق��ارب أك�س��ب ت��اوض��روس صفات
اجتماعية جعلت الكثيرين يتوسمون فيه
الجمع بني خبرة األسقف العملية وهدوء
وحكمة ال��راه��ب ال��روح�ي��ة ،فهو يدعو إلى
ال �ع �ي��ش امل �ش �ت��رك م ��ع امل �س �ل �م�ين وي�ش�ج��ع
الشباب على الخروج من العزلة ،وينادي
ب�ت�ط��وي��ر وت �ح��دي��ث وس��ائ��ل ال �ت �ع��ام��ل مع
الشباب.
وق � � � � ��ال األن � � �ب� � ��ا ت� � � � ��اوض� � � � ��روس ،ف� � ��ي أول
تصريحات صحافية عامة له عقب إعالن
ن�ب��أ ف ��وزه ب��امل�ن�ص��ب ،إن��ه يصلي م��ن أج��ل
أن ي �س��اع��ده ال �ل��ه ع�ل��ى ت�ح�م��ل امل�س��ؤول�ي��ة
الكبيرة ،وأن��ه سيسعى إلى أن يكون بابا
لكل املصريني.
وب � ��ال � ��رغ � ��م م� � ��ن ال � �ت � �ه� ��ان� ��ئ وال � ��زغ � ��اري � ��د
وال� � � �ف � � ��رح ،ال � �ت � ��ي واك � � �ب � ��ت وت � �ل � ��ت إع �ل��ان
اخ�ت�ي��ار ت��اوض��روس ،ال��ذي سيحمل لقب
«تاوضروس الثاني» ،بعدما حمل البابا
ال��رق��م  45ف��ي الكنيسة لقب «ت��اوض��روس
األول» ،ف� � ��إن ث� �م ��ة ت � �ح ��دي ��ات ت ��واج� �ه ��ه،

م ��ن وج �ه��ة ن �ظ��ر ال �ك �ث �ي��ري��ن ،س� ��واء ك��ان��ت
ف ��ي ال ��داخ ��ل ال �ك �ن �س��ي ،أو ف ��ي م ��ا يتعلق
بمشكالت يرغب املسيحيون األرثوذكس
وامل �س �ي �ح �ي��ون ع ��ام ��ة ف ��ي م� �ص ��ر ،ف ��ي م��ن
يطمئنهم فيها ،وس��ط ت�س��اؤالت ع��ن دور
الكنيسة امل�ص��ري��ة وب�ط��ري��رك�ه��ا ف��ي م��دى
االستمرار في أداء دور سياسي في الحياة
العامة.
«األخبار» استطلعت آراء بعض النشطاء
وامل �ث �ق �ف�ي�ن امل �س �ي �ح �ي�ين ل �ت �ق��ف ع �ل��ى أه��م
امللفات التي تنتظر تعامل البابا الجديد
معها.
منسق التيار العلماني في الكنيسة كمال
زاخ��ر ،رأى أن أب��رز التحديات أم��ام البابا
ال�ج��دي��د ه��و كيفية ت�ح��وي��ل الكنيسة من
إدارة الفرد إل��ى إدارة املؤسسة ،ففي رأيه
أن العصر لم يعد عصر الشخصيات ،بل

امل��ؤس �س��ات ،م�ش�ي�رًا إل��ى أن��ه «ف��ي املرحلة
السابقة كان هناك ضغوط على الكنيسة،
أجبرتها على أداء دور سياسي كبير في
الحياة ال�ع��ام��ة» ،مبينًا أن م��ن ال�ض��روري
ت�ع��دي��ل الئ�ح��ة  57ال�ت��ي ي�ج��ري بموجبها
انتخاب البطريرك.
وات � �ف� ��ق أم �ي ��ن امل� �ج� �ل ��س امل � �ل ��ي ل�ل�ك�ن�ي�س��ة
األرثوذكسية باإلسكندرية ،كميل صديق،
وزميله محسن جورج ،على أن من أهم ما
يجب على البابا الجديد التعامل معه في
الداخل الكنسي هو« ،تنفيذ التعهد الذي
أخذه القائم مقام األنبا باخوميوس ،على
الثالثة مرشحني الذين وصلوا الى القرعة
الهيكلية ،بتعديل الئحة « 57غير املواكبة
للعصر» ،مع الدعوة إلى انتخاب املجالس
امل �ل �ي��ة ال �ت��ي ان �ق �ض��ت م��دت �ه��ا ،م ��ع تغيير
اسمها إلى اسم آخر غير هذا االسم ،الذي

وض��ع إب��ان الحكم العثماني ملصر ،نظرًا
إل��ى ما يحمله من رمزية سلبية .ه��ذا مع
اتخاذ إجراءات ّ
للم الشمل للمختلفني مع
الكنيسة من أبنائها ورهبانها».
أم � ��ا ف ��ي م ��ا ي �ت �ع �ل��ق ب ��ال� �خ ��ارج ال �ك �ن �س��ي،
فطالب صديق بالتحرك نحو وج��ود حل
للملفات العالقة منذ عقود ،وعلى رأسها،
ال��وص��ول إل��ى ح�ل��ول ج��ذري��ة ملشكلة بناء
الكنائس ،وتفعيل مبدأ املواطنة على نحو
حقيقي ،مبينًا أن وج��ود رئيس إسالمي
ل �ل��دول��ة ال ي�ع�ن��ي ق�ط�ي�ع��ة ال�ك�ن�ي�س��ة م�ع��ه،
«فهي مؤسسة عريقة وتعاملت مع ظروف
متغيرة على مدى تاريخها» ،الفتًا إلى أن
ت�ص��رف��ات اإلس�لام�ي�ين ه��ي ال�ت��ي ستحدد
شكل العالقة ،سواء في مدى إنهاء أو إبقاء
«تهميش أو إهدار لقيم حقوق اإلنسان أو
ال�ت�م�ي�ي��ز» .ورأى أن «غ �ي��اب امل��واط �ن��ة من

االندماج في المجتمع
َّ
هنأ املرشد العام لجماعة اإلخ��وان املسلمني ،محمد بديع
(الصورة) ،أمس ،األنبا تواضروس الثاني بمناسبة اختياره
بابا لألسكندرية وبطريركًا للكرازة املرقسية.
وقال بديع في رسالة تهنئة وجهها
إل��ى البابا ت��واض��روس ال�ث��ان��ي ،عبر
الصفحة الرسمية لجماعة اإلخوان
امل �س �ل �م�ي�ن« ،أت � �ق � ��دم ل �ك ��م ب��أس �م��ى
ال �ت �ه��ان��ئ ال �ق �ل �ب �ي��ة ع �ل��ى ان�ت�خ��اب�ك��م
ال � �ك� ��ري� ��م ،وأت � �م � �ن ��ى ل� �ك ��م ال �ت��وف �ي��ق
وال � � �س� � ��داد مل� ��ا ف� �ي ��ه ص� ��ال� ��ح م�ص��ر
الحبيبة وشعبها الكريم» .وأضاف
«وفقنا الله جميعًا ملا ُيحب ويرضى
لخدمة وطننا وأهلنا  ..م��ع خالص
تقديري».
وي ��ؤك ��د ت� ��اوض� ��روس ع �ل��ى أه�م�ي��ة

اندماج املسيحيني في املجتمع .حيث قال في اآلونة األخيرة
خ�لال مقابلة تلفزيونية ،إن «االن��دم��اج في املجتمع صفة
مسيحية كتابية أصيلة ..االندماج املعتدل والحلو ،لكن ال
بد أن يشارك الكل في ذلك».
«ن�ح��ن كمصريني جميعًا ال ب��د أن
ن�ش��ارك ،وامل�ش��ارك��ة ت�ب��دأ بمكانني..
الفصل الدراسي ووسائل اإلع�لام..
ال بد أن يكون لدى جميع من يعمل
ف��ي ه��ذي��ن امل �ك��ان�ين ال ��وع ��ي» .وق��ال
تاوضروس«كمصريني نحن نعيش
م��ع إخ��وت�ن��ا امل�س�ل�م�ين ..ه��ذه أول��وي��ة
م�ه�م��ة ج� �دًا ف ��ي ال �ع �ي��ش امل �ش �ت��رك..
والحياة املشتركة ..واملسؤولية هي
أن نحافظ على ذلك».
(يو بي آي ،رويترز)

ال��دول��ة ه��و ال��ذي يجبر امل��واط��ن املسيحي
ع �ل��ى ط� ��رق ب� ��اب ال �ك �ن �ي �س��ة ،ح �ي��ث ت �ك��ون
املالذ األخير له ،وال تستطيع الكنيسة رد
أبنائها وهم مظلومون».
أما الصحافي صفوت صالح ،فقد اختلف
م ��ع س��اب�ق�ي��ه ف ��ي دور ال �ب��اب��ا وال�ك�ن�ي�س��ة،
مشيرًا إلى أن القول بإنهاء دور الكنيسة
السياسي ،أمر لن يحدث« ،فاإلنهاء الفوري
ه��و ال�ح��ل ال �ج��ذري ل�ه��ذه امل�ع�ض�ل��ة» ،الفتًا
إلى أن إعالن البابا شنودة الثالث موقفًا
مناهضًا ل�ل�س��ادات بصفته الكنسية هو
أول دخ��ول للكنيسة في الشأن السياسي
ً
على نحو واضح ومعلن ،مفضال أن تكون
املجالس امللية ه��ي املتولية الحديث بني
الدولة واملسيحيني.
ويرى صالح أن تعديل الئحة  57وتعديل
إج ��راءات اختيار املجالس امللية وتفعيل
دوره� � � ��ا ب �م ��ا ي �ت �ن��اس��ب م� ��ع اح �ت �ي��اج��ات
العصر ،هي أهم خطوة يجب أن تخطوها
الكنيسة الفترة املقبلة ،موضحًا أن فترة
م��ا ب�ع��د ال �ث��ورة ك�ش�ف��ت أن ت�ب�ن��ي ح��رك��ات
م��دن �ي��ة وس �ي��اس �ي��ة مل �ط��ال��ب امل�س�ي�ح�ي�ين
ً
جعلها تلقى قبوال أكثر لدى الرأي العام،
وب �ي �ن��ت أن وت� �ي ��رة االن � �ج ��از م ��ن خ�لال�ه��ا
أس� � � ��رع ،م � �ش� ��ددًا ع� �ل ��ى أه� �م� �ي ��ة ان �س �ح��اب
الكنيسة من ال��دور السياسي مرة واحدة،
والتركيز على الجانب الرعوي والروحي.
ب��دوره ،الناشط الحقوقي ،جوزيف مالك،
رف � ��ض أن ت �ب �ت �ع��د ال �ك �ن �ي �س��ة ع� ��ن ال �ع �م��ل
ال �س �ي��اس��ي ،م �ش �ي �رًا إل ��ى أن ال�ك�ن�ي�س��ة في
ع�ص��ر م �ب��ارك أج �ب��رت ع�ل��ى أن ي �ك��ون لها
وض� � ��ع س� �ي ��اس ��ي ،ح� �ي ��ث ع� � ّ�ده� ��ا ال �ن �ظ��ام
وسيطًا بينه وبني املسيحيني في العديد
من القضايا املهمة ،وهو ما يرى مالك أن
النظام الحالي يحذو ح��ذوه .وي��رى مالك
أن��ه م��ع ت�ن��ام��ي دور ال �ت �ي��ارات اإلس�لام�ي��ة،
فإن الكنيسة مجبرة على أن يكون لها دور
لحماية أبسط احتياجات املسيحيني.
وي �ب ��دو أن امل �ل��ف ال� ��ذي ي�ت�ض�م��ن ال��وض��ع
ال�س�ي��اس��ي للمسيحيني ،وك�ي�ف�ي��ة تعامل
امل��ؤس �س��ة ال��دي �ن �ي��ة ،ودوره� � ��ا ف��ي امل�ش�ه��د
ال �س �ي ��اس ��ي ،ه ��و أه � ��م امل �ل �ف ��ات ال� �ت ��ي ت�ق��ع
ع� �ل ��ى ع ��ات ��ق ال� �ب ��اب ��ا ال � �ج� ��دي� ��د ،وت � �ن ��درج
تحتها ال�ع��دي��د م��ن ال�ق�ض��اي��ا ،م�ن�ه��ا بناء
الكنائس وقضايا الدم العالقة (القديسني
وماسبيرو) وأسلمه القاصرات.

