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املؤلفة لور جرجس باحثة مرصية يف
العلوم السياسية والفلسفة السياسية.
عملت سنوات عدة إلنجاز هذه األطروحة
يف مدرسة الدراسات العليا للعلوم االجتامعية
( )EHESSيف باريس ،ثم نرشهتا بالفرنسية بدعم
من معهد دراسات اإلسالم وجمتمعات العامل
اإلسالمي (.)IISMM

تواصل املؤلفة حال ًيا أبحاثها يف جامعة مونرتيال-
كندا ،حول آليات التحويل إىل أقلية يف كل من
مرص وفلسطني ولبنان .كام سبق هلا أن أرشفت
عىل إصدار كتاب حول اعتناق دين آخر والتحول
* أستاذة وباحثة يف علم االجتامع.

السيايس( ، )1وأبحاث عن الكنيسة القبطية
واالحتجاجات القبطية املعارصة( ،)3نرشهتا يف
كتب مشرتكة.

()2

ال شك أنه صدر بشأن أقباط مرص يف العقود الثالثة
األخرية عدد كبري من الكتب والدراساتّ ،إل أن
اختيار كتاب لور جرجس للمراجعة كان لسببني:
األول هو أن جرجس ،خال ًفا للباحثني اآلخرين،
ال تعترب أقباط مرص «أقلية» بطبيعة حاهلم ،بل
تعمل عىل إثبات أن ممارسات مع ّينة من احلكم
حتوهلم إىل وضع دوين «أقلوي» .والسبب الثاين
ّ
هو أهنا اعتمدت منهجية جديدة (غري مسبوقة يف
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األبحاث العربية) لدراسة موضوع األقليات،
تصلح لدراسة أوضاع خمتلف اجلامعات املم ّيزة
سل ًبا ،يف املجال العريب .
وبالتايل ،فإن اجلديد واملفيد يف دراستها هو كشفها
آليات التحويل إىل أقلية ،واستنتاجها أن تغيري
هذه اآلليات والسياسات املتّبعة من قبل قوى
حمددة واعتامد سياسات أخرى ،قد يزيالن الوضع
األقلوي جلامعة ما ويدفعان أفرادها إىل طريق
االنتامء املتساوي يف املواطنة.
وقد استفادت املؤلفة من املنهجية التارخيية
التنقيبية ) )Archeologiqueالتي بناها وط ّبقها
العامل الفرنيس ميشيل فوكو يف أبحاثه بشأن
الظواهر االجتامعية الكربى يف املجتمع الفرنيس،
تكون الدولة» يف املجتمع
ومنها دراسته لـ«مسار ّ
األورويب ،وكانت قد نُرشت بعد وفاته.

الموضوع
ركزت املؤلفة عىل الفرتة األخرية من عهد مبارك
( )2011 - 2005حتى ما بعد ثورة  25يناير
(يف سنة  )2012ووصول اإلخوان املسلمني إىل
احلكم ،وعاجلت املوضوع يف ثالثة أجزاء وعىل
مستويات ثالثة.
عاجلت يف اجلزء األول «سياسات اهلوية والعنف
البنيوي» عىل املستوى األشمل ،مستوى السلطة
واملجتمع ككل ،وب ّينت كيف سامهت سياسات
احلكومات املتتالية يف إنتاج الفتنة الطائفية وأشكال
متنوعة من العنف اجلامعي.
ّ

رسدت ً
أول املواجهة اإلعالمية التي أثارها فيلم
«حسن ومرقص» الذي يروي عالقة حب بني
شاب مسيحي (ابن مرقص) تنكّر هبوية مسلمة،
وفتاة مسلمة (بنت حسن) تنكّرت هبوية مسيحية،
والعالقة بني عائلتيهام عىل خلفية احلرب األهلية
اللبنانية .ثم ح ّللت األيديولوجيات اجلامعاتية
( )communautaristesالقبطية واملسلمة ،يف
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سجاالت املجلس النيايب ،ويف رسديات حزب
الوسط ،ومت ّثالهتا ( )representationملوقع
األقباط داخل الوطن وعىل مستوى األمة.
وربطت بني هذا التم ُّثل اإلقصائي والصورة
النمطية املتخ َّيلة لـ «الفتيات القبطيات املخطوفات
إنكارا
قرسا من شبان مسلمني،
واملزوجات
َّ
ً
ً
هلويتهن ،وإلجبارهن عىل اعتناق اإلسالم
واالنتامء إىل أمة أخرى».
وتقابل هذه «اهلويات املرغوب فيها» لفتيات
األقلية بـ «اهلويات املمنوعة» عن شبان األكثرية
املسلمة ،فترسد املؤلفة بعض حاالت اعتناق اهلوية
املمنوعة ،ومنها حالة الشاعر والكاتب املعروف
حممد حجازي الذي اعتنق الدين املسيحي ،وكيف
تعامل معه اإلعالم والقضاء واملجتمع لضبط
هذه احلالة من االرتداد عن اإلسالم واعتناق
دين آخر .وترسم املؤلفة بشكل دقيق الرموز
واخلطب واملواقف والسياسات الصادرة عن
احلكم والسلطة والقوى االجتامعية واملؤسسات
اخلاصة باجلامعات الدينية ،والتي تتشابك يف
احلاالت املدروسة لتؤدي إىل إنتاج احلالة األقلية
وإعادة إنتاجها.

تنتقل جرجس يف اجلزء الثاين إىل مستوى
اجلامعة القبطية نفسها ،حتت عنوان الديناميات
داخل اجلامعة وإنتاج احلالة األقلية ،فتدرس
تضافر احلقلني السيايس والديني يف العقود
حتوالت حاسمة
األربعة األخرية يف إحداث ّ
حتوالت
داخل الكنيسة القبطية ،وهي
ّ
أ ّدت تدرجي ًيا إىل إنتاج فضاء مجاعي مقفل
وتتعمق يف دراسة مرشوع البطرك
(ص .)27
ّ
شنودة الثالث ( )2012 - 1971إلحياء األ ّمة
واللغة القبطية ،والعالقة امللتبسة التي أقامها
بني الكنيسة ونظام حسني مبارك .كام تتوقف
عند مواجهة سياسته داخل الطائفة من قبل تيار
وأخريا الرصاع حول خالفته ،فتّبني
«العلامنيني»،
ً
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التحول إىل أقلية عىل الرغم من
تعمق مسار
ّ
كيف ّ
مقاومة هذا املسار وبسبب هذه املقاومة ،وكيف
تكون تدرجي ًيا الوضع األهيل و ُبني عىل املستويني
ّ
املؤسيس والرمزي.
التحول ،ترسد املؤلفة واقعة وفاء
لتمثيل هذا
ّ
قسطنطني (سنة  )2004التي أحدثت «خضة»
كبرية (عند األقباط) .ووفاء مهندسة زراعية يف
العقد الرابع من عمرها وأم لولدين ،متأهلة من
كاهن قبطي يعاين مرض السكري الذي أقعده
يف املنزل .وبسبب سوء معاملته هلا ،تركت وفاء
منزهلا وقريتها وذهبت إىل خمفر لألمن الداخيل
بصحبة جارة مسلمة تطلب اعتناق الدين
وتبي جرجس
اإلسالمي (لتتمكّن من الطالق)ّ .
والتحركات
كيف تضافرت سلطتا البطرك شنودة
ّ
ُّ
وتدخل الرئيس مبارك
املناهضة هلا داخل الطائفة،
والقضاء ،إلجبار وفاء عىل العودة إىل الكنيسة
والرتاجع عن طلبها.

كام ت ِ
ُظهر املؤلفة بصورة الفتة كيف و ّلدت
السلطة الكنسية نقيضها بسبب هيمنتها املتصاعدة
عىل الطقوس واملامرسات الدينية ،فربزت لدى
األقباط ممارسات دينية جديدة أكثر فردية ،حتت
تأثري اإلرساليات الربوتستانتية اجلديدة وشهود
هيوى وأقباط املهجر .وأ ّدى هذا السلوك املناهض
للطقوس التقليدية املفرطة إىل تبنّي عدد متنام من
الكهنة الشباب األساليب اخلطابية واملامرسات
الدينية الوافدة إليهم عرب الشاشة ،معظمها من
صنع التيارات الكاريزمية اإلنجيلية والتبشريية
العاملية .وتسوق املؤلفة ً
قصة بعض
مثال لذلك ّ
الشخصيات التي تبنّت الطقوس واخلطب اجلديدة،
مثل أبونا سمعان ،راعي األقباط العاملني يف مزبلة
املق ّطم ،ومكاري يونان وزكريا بطرس.
يف اجلزء الثالث واألخري تصف لور جرجس،
عىل املستوى املجتمعي -السيايس ،ممارسة السلطة
وسيادة نظام اجلامعة يف احلياة السياسية املرصية،
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وهي تتّسم (عشية الثورة) باالنحدار أكثر فأكثر
فتبي كيف
نحو املزيد من «املامرسات اجلامعاتية»ّ ،
أ ّدى إدخال تعددية سياسية حمدودة يف النصف
األخري من عهد مبارك ،إىل املزيد من السلوك
«اجلامعايت» يف الوسطني القبطي واإلسالمي .كام
أ ّدى يف الفرتة نفسها إىل بروز حركات مرصية
وطنية مثل حركة «مارد» (مرصيون ضد التمييز
الديني) التي قاومت شتى أنواع التمييز الديني.
وتصف املؤلفة بإسهاب الرصاع حول مشاركة
األقباط يف االنتخابات النيابية ،ورفضهم التمثيل
النسبي املناطقي ،وسلوك قوى اإلسالم السيايس
(«اإلخوان املسلمني» و«السلفيني») جتاه املرشحني
األقباط ،يف نظام التحالفات ،وإعادة إنتاج النظام
ٍ
كمثال لذلك ،جتربة مجال أسعد
األقلوي .وتروي
تبي كيف عملت حكومة
يف انتخابات  .1987كام ّ
«اإلخوان» املنتخبة بعد ثورة  25يناير عىل حتييد
املوجه ضدها ،من خالل
النقد املرصي العلامين
ّ
اتّباع سياسة استيعاب بعض القيادات القبطية
واستبعاد البعض اآلخر.

ختتم لور جرجس بحثها برؤية واقعية ،غري
متفائلة عىل املدى القريب ،فحواها أن التحوالت
داخل الكنيسة القبطية واإلسالم السيايس يف
مرص واملنطقة العربية ،لن تؤدي إىل إلغاء النظام
اجلامعايت املبني عىل مبدأي اهليمنة واإلقصاء.
وترشح كيف تأسس هذا املنحى منذ قيام الدولة
ً
وصول اىل
النارصية انطال ًقا من عهد السادات
عهد مبارك .كام أن صعود منطق اهلوية اإلسالمية
تغي طرق التمييز جتاه
يف صيغتها احلديثة ،أ ّدى إىل ّ
غري املسلم يف مرص ،كام يف العامل العريب .وتالحظ
خاصا بالدول الناشئة
املؤلفة أن هذا املنطق ليس ً
أيضا
بعد فرتة االستعامر الغريب ،بل إنه منترش اآلن ً
يف خمتلف أنحاء العامل ،وأن خطابات تأكيد اهلوية
والتحول األقلوي ( )Minorisationللجامعات
ّ
األقل عد ًدا واألضعف موق ًعا ،تعمل داخل معظم
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الدول املعارصة؛ فتتساءل املؤ ّلفة :هل يعني ذلك
استحالة قطع حلقة العنف اجلامعايت عىل املدى
البعيد؟ وجتيب عىل املستويني الدويل والفردي،
داعي ًة إىل إنشاء نظام عاملي بديل مبني عىل قيم
غري نفعية ،واعتناق قيم جديدة (ال حتدّ دها) كفيلة
بتحويل العنف الداخيل الفردي (الكامن داخل
مجيع األفراد) من احليز اجلامعايت إىل احليز اإلنساين
العام .وهي ،بالتايل ،ال تقرتح سياسات أو مرشوع
إصالح ملرص ،بل تدعو إىل صوغ منطق فلسفي
ثقايف وإنساين عاملي جديد.

السياق البحثي،
والجديد في طرحها
استندت لور جرجس إىل معظم ما نُرش بالعربية
والفرنسية واإلنكليزية (أكثر من  200مصدر)
يف ما يتعلق بموضوعها ،من أبحاث ومقاالت
وكتب ،يف العقد األخري ( )2012 - 2000ويف
العقود الثالثة السابقة .واعتمدت عىل الوثائق
املنشورة يف الصحافة املرصية اخلاصة والعامة،
وتلك الصادرة عن القوى واألحزاب واملناضلني
والسياسيني لرصد تفصيالت احلوادث الكاشفة
للحاالت املدروسة ،وملعرفة وجهات نظر
أصحاب الرأي والفعل يف موضوع اجلامعات
كبريا من
الدينية والسياسية .كام أجرت عد ًدا
ً
املعمقة مع شخصيات قبطية وإسالمية
املقابالت ّ
مرصية مؤثرة .ورصدت احلوادث اخلاصة باحلالة
«اجلامعاتية» القبطية و«اإلخوانية» ،وبمواقف
أصحاب السلطة وسلوكهم وسياساهتم ،فيشكل
كتاهبا من هذه الناحية وثيق ًة غري مسبوقة تكشف
من زاوية املسألة القبطية تعقيدات احلياة السياسية
والوطنية املرصية يف العقد األول من القرن الواحد
والعرشين ،وعشية ثورة  25كانون الثاين/يناير
 2011حتى سنة  ،2012فيتابع القارئ معها
لتكون املواطنة املرصية عىل
املخاض الصعب
ّ
أساس قانون مدين يساوي من دون متييز بني مجيع
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املواطنني ويف جماالت احلياة العامة كافة.

ربام يربز اجلديد يف بحث جرجس إذا ما قورن
بعمل بحثي (أطروحة) مماثل صدر يف الفرتة
عينها للباحثة مي جميب مسعد ،عنوانه «األقباط
ومطالبهم يف مرص بني التضمني واالستبعاد»(،)4
فيظهر االختالف بني البحثني يف فرضيتهام الرئيسة
كام يف املنهج امل َّت َبع .

تعترب لور جرجس ،كام سبق وعرضنا ،أن
سياسات السلطة احلاكمة وسلوكيات اجلامعات
الدينية األخرى ،وردود املؤسسة الكنسية ،جعلت
من األقباط مجاعة مميزة سل ًبا ،يف وضع أقلوي،
ومعرضة لإلقصاء والتعنيف ،يف حني أن مي
ّ
جميب عاجلت احلالة القبطية من زاويتني :سياسات
«االستبعاد» (أو العزل) التي جتعلهم ق ّلة عدد ّية
مميزة سل ًبا ،وعكسها ،سياسات «التضمني» التي
جتعلهم مواطنني متساوين مع اآلخرين .ولكي ال
وسعت
«تعزل» مي جميب بدورها األقباط بحث ًّياّ ،
املقاربة لتشمل عىل حد سواء سياسات الدولة
املرصية جتاه املسلمني ،يف االستبعاد والتضمني،
لتثبت أن احلالة القبطية جز ٌء من كل ،وأن ما
خيتلف يف سياسات الدولة إزاء اجلامعتني هو أنواع
االستبعاد والتضمني ودرجاهتام.
يكمن الفارق الثاين واألهم يف املنهج املتّبع أو يف
طريقة املعاجلة؛ فقد درست لور جرجس عملية
حتويل األقباط إىل أقلية عىل املستويات كافة
(احلكم والترشيعات ،اجلامعات الدينية األخرى،
الثقافة السائدة ،وقياديي الكنيسة) من خالل رصد
وحتليل احلوادث السياسية واالجتامعية الكاشفة
واملعبة عن تفاعل هذه العنارص يف ما بينها .يف
ّ
منهجا سوسيولوج ًيا
املقابل ،اعتمدت مي جميب
ً
كالسيك ًيا مقارنًا (املعطيات اإلحصائية الكم ّية،
الع ّينة واالستامرة ،رصد سياسات الدولة جتاه
اجلامعتني األقباط واملسلمني) ،فاعتمدت لتدعيم
فرضياهتا عىل املعلومات اإلحصائية املتوافرة حول
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أوضاع اجلامعتني وعىل آراء  182فر ًدا من األقباط
استجوبتهم عن طريق االستامرة ،ملعرفة مطالبهم
ونظرهتم إىل أوضاعهم يف املجاالت السياسية
واالجتامعية واالقتصادية .ومل تتو ّقف جميب عند
أعراض الظاهرة ،أي عند احلوادث الكاشفة
للعالقات املتأزمة بني اجلامعات الدينية وخمتلف
السلطات يف املجتمع املرصي.

أ ّما يف ما يتع ّلق باملفاهيم ،فإن الباحثتني استبعدتا
مفهوم األقلية ( )Minoritéالسيئ الصيت،
فاستبدلته مي جميب بمصطلح حمايد هو الق ّلة
العدد ّية وهذا يصلح لوصف أي مجاعة ّ
أقل
فضلت
عد ًدا من سواها ،يف حني أن لور جرجس ّ
مصطلح فوكو الشديد الداللة «،»Minorisation
وهو فعل التمييز الدوين الذي متارسه سلطة ما
عىل مجاعة ما.
إذن ،لدينا من ناحية منهجي ٌة تنقيبي ٌة متعددة
األبعاد ،تتشابك ضمنها احلوادث والفاعلون
واملستويات ،ولدينا من ناحية أخرى منهج ّية خط ّية
«سببية» ) )Linéaire causaleتربط بني سياسة
حمددة وسلوك مجاعة (ناجتة منها)  ،كام تَفرتض أن
رأي نسبة حمدودة من األفراد وسلوكها يم ٍّثالن
من دون شك رأي اجلامعة وسلوكها ( وهي
رتض أهنم ينتمون إليها) ،فتساهم
اجلامعة التي ُيف َ
هذه املنهجية الشائعة يف بوتقة اجلامعة ويف تكريس
مت ّيزها.

ولئن مل تقرتح الباحثتان سياسات حمددة حلل
املعضلة الطائفية ،فإهنام كلتيهام أشارتا إىل الطريق:
أشارت جميب إىل بناء الدولة املرصية احلديثة:
املساواة يف احلقوق وجتسري الفجوات وحتقيق
العمل عىل التداول السلمي للسلطة وثقافة
املواطنة ،وهي مطالب مرفوعة منذ أكثر من ثالثة
عقود ،وأشارت جرجس إىل كشف آليات إنتاج
الوضع األقلوي يف مرص بتفصيالته ،وبالتايل
جعل عملية تفكيكه ممكنة.
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وعىل الرغم من اختالف احلجم ،فإن يف اإلمكان
التو ّقف عند كتاب لعزمي بشارة صدر يف السنة
نفسها ( ،)2012عنوانه هل من مسألة قبطية
()5
تم
يف مرص؟  ،وقد ارتكز عىل عمل بحثي ّ
بإرشافه ونجم عنه تقرير بشأن أهم األبحاث
الصادرة بشأن املرصيني األقباط منذ مخسينيات
القرن املايض ،وعىل رصد الدساتري والترشيعات
والفتاوى املؤثرة يف أوضاعهم ،وحتليل احلوادث
الطائفية البارزة التي وقعت يف عهد مبارك.
تربز نقاط التشابه مع دراسة لور جرجس من
حيث املنهج ،يف أن االثنني ح ّلال سياسة احلكم
جتاه املرصيني األقباط ،وأهم احلوادث التي
تظهر فيها حاالت اإلقصاء والتعنيف اجلامعي.
ّإل أن حتليل احلوادث الطائفية يبدو أشمل عند
جرجس ( الختالف حجم الدراستني) ،كوهنا
تبنّت مفهو ًما للحكم أوسع يشمل «حكمية» كل
األطراف املتفاعلني يف إنتاج احلاالت الدونية
اإلقصائية التي يطلق عليها تسمية «احلوادث
الطائفية»ّ .إل أن منهج بشارة يتم ّيز من منهجي
الباحثتني (جرجس ونجيب) بكونه انطلق من
حتليل تعاقبي ( )Diachroniqueتارخيي عرض
فيه بوضوح واقتضاب مسار قرنني من سياسات
احلكم جتاه املرصيني األقباط ،منذ مطلع القرن
التاسع عرش وقيام دولة مرص احلديثة يف عهد حممد
عيل ثم يف حكم اخلديوي إسامعيل (وسياسات
التمييز اإلجيايب وإصالح أوضاع األقباط
ومساواهتم شبه التامة مع سائر املرصيني) ،ثم يف
عهد عبد النارص والسياسة املتناقضة جتاههم بعد
ثورة  23يوليو ،وما تالها من تراجع ومتييز سلبي
ً
وصول إىل عهد مبارك (الذي
يف عهد السادات
ترك للكنيسة إدارة شؤون «مجاعتها»).

يفس باملايض ما حيصل يف
وإذا كان الباحث ال ّ
احلارض ،فإن املعاجلة التعاقبية لسياسات احلكم
عىل مدى قرنني وتأثرياهتا يف أوضاع اجلامعة
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تكون يف ذاكرة
املرصية القبطية ،تساعد عىل فهم ما ّ
مروا مجاع ًيا بأوضاع
ثامنية أجيال من املرصيني ّ
ً
وصول إىل
خاصة تق ّلبت بني االحتواء واإلقصاء
التعنيف.

وعىل الرغم من أن املؤلفني الثالثة استبعدوا تطبيق
مفهوم «األقلية» عىل األقباط ،أو حت ّفظوا عنه ،فإهنم
عوضا عن
بحثوا يف أوضاعهم كجامعة عىل حدة ً ،
دراستهم يف إطار أشمل خيرجهم ً
فعل من العزلة،
وذلك بالبحث يف ممارسات احلكم جتاه خمتلف
اجلامعات القائمة يف املجتمع املرصي ،الدينية
منها والثقافية واملذهبية ،باعتبارها «حكمية» من
متنوعة ّ
تغذي
نوع واحد ،هلا تفرعات وممارسات ّ
بعضا وتعيد إنتاج نظام السلطات السائد
بعضها ً
يف املجتمع.
توصلنا إىل الفرضية
وبفضل األبحاث الثالثة
ّ
التالية :ال يكتمل فهم أوضاع مجاعة ما ومصريها،
مكونة
ُدرس مع اجلامعات األخرى  ،كأجزاء ّ
ما مل ت ّ
لكل جمتمعي -ثقايف واحد.

المنهج والمفاهيم،
ميشيل فوكو في الخلفية

ترشح لور جرجس يف مقدمة الكتاب املفاهيم
ِ
العال الفرنيس
واملصطلحات التي استعارهتا من
ميشيل فوكو ،مثل مفهوم «ممارسة احلكم»
( )Fouvernementalitéومصطلح «التحويل إىل
أقلية» ( )Minorisationاللذين وردا يف يساق
حمارضاته يف كوليدج دي فرانس يف سنتي 1977
و ،1978وهي املحارضات التي نُرشت بعد وفاته
والسكان»( ،)6وفيها
حتت عنوان «األرض ،األمن ّ
تكون الدولة وحكمها يف التاريخ
رشح ملسار
ّ
الغريب األورويب ،ابتدا ًء من القرون الوسطى حتى
فعرفت جرجس ،بعد فوكو،
القرن العرشينّ .
مفهوم  Gouvernementalitéبـ «عملية احلكم،
أي جمموعة املامرسات واآلليات واخلطابات
واملؤسسات التي تُط َّبق يف دولة ما لضامنة أمن
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وازدهار هذه الدولة ،وبشكل الحق أمن السكان
وازدهارهم» (ص .)26واستنتجت ،باالستناد إىل
املصدر املذكور ،أن فوكو ح ّلل م ًعا «دون تناقض
وال تعارض مستويني يف ممارسة السلطة ،اخلاص
التفصييل (ميكرو) والعام الشامل (ماكرو)،
وإنه يمكن تأريخ نشأة الدولة من خالل دراسة
ممارسات البرش يف أفعاهلم وطريقة تفكريهم...
وإن إجراء التحليل عىل مستوى السلطات املحلية
يلتقى بال صعوبة مع املستوى الشامل ملامرسة
السلطة من قبل احلكومة والدولة».

يمكن هنا أن نتساءل :ملاذا مل تعتمد لور جرجس
تكون الدولة يف
منهجية فوكو يف دراسة «مسار ّ
تكون الدولة يف
أوروبا» ،لتدرس بدورها مسار ّ
مرص؟ اجلواب واضح :ليس موضوع جرجس
تعس) بناء الدولة يف مرص،
دراسة ّ
تكون (أو ّ
بل إن بحثها اقترص عىل دراسة عالقة ممارسة
احلكم يف مرحلة الرئيس مبارك ،بتحويل السكان
املرصيني األقباط إىل أقلية ،من دون أن تربط هذه
املامرسة بطبيعة الدولة املرصية يف الفرتة ذاهتا،
وبالتايل استعارت بعض مفاهيمه التي ساعدهتا
عىل الربط بني مستويات ثالثة يف ممارسة السلطة
واحلكم؛ ممارسة الدولة واحلكم؛ ممارسات وسلوك
املكونة للمجتمع،
اجلامعات واملؤسسات األخرى ّ
ً
وصول إىل مستوى اجلامعة املستهدفة؛ األقباط
كجامعة وكأفراد والكنيسة القبطية كمؤسسة
فاعلة ،وكيف يؤدي تفاعل املستويات الثالثة يف
أوضاع حمددة إىل إنتاج «الوضع األقلوي» وإعادة
فنحت جرجس مفهوم األقلية Minorité
إنتاجهّ ،
الالتارخيي الذي يوحي بوضع ُمعطى ،دائم
وجامد ،وتبنّت مفهوم فوكو ،أي «التحويل إىل
أقلية» ) )Minorisationالذي يشري إىل ٍ
دور يامرسه
فاعلون سياسيون وجمتمعيون عىل مجاعة من الناس
يتضمن
ليصبحوا تدرجي ًيا يف موقع املفعول هبم .كام
ّ
«التحول» (Processus de
املفهوم اجلديد عملية
ّ
 )minorisationإىل أقلية يف زمن حمدّ د.

مناقشات ومراجعات
التنقيب في عملية تحويل جماعة إلى أقلية

يرشح فوكو يف حمارضاته املعنونة جيب الدفاع عن
املجتمع( )7امللقاة يف سنة « ،1976أشكال ممارسة
الدولة عنفها» ،وأشكال استبعادها ،واضطهادها
وبسط هيمنتها عىل اجلامعات واألفراد ،وطرق
حتويلهم إىل وضع دوين .ويشري إىل «أنه ال يكفي أن
نحلل األشكال املن ّظمة والرشعية ملامرسة السلطة
يف املركز ،بل ينبغي بالعكس كشف السلطة
يف أطرافها ،يف خطوطها النهائية حيث تصبح
َ
«شعرية» ( .)8(»)Capillaireويتابع« :أعني بذلك
السلطة يف أشكاهلا األكثر حملية وخصوصية ،حيث
تتجاوز القوانني واألنظمة التي تضبطها وتبتعد
عنها لتتوغل يف مؤسسات املجتمع وتو ّلد تقنيات
وأدوات مادية (جديدة) للتدخل ،كام تستخدم
العنف والقوة إذا لزم األمر».
باالستناد إىل هذين املفهومني ،عملت
جرجس عىل «كشف متفصل اخلطب احلكومية
مع املامرسات الفردية والتخ ّيالت اجلامعية،
بعضا،
لتتحول وتتجاوب وترشعن بعضها
ً
ّ
وتساهم يف إنتاج وإعادة إنتاج نظام ذات داللة
( )Ordre signifiantمبني عىل منطق إقصاء
املسيحيني» (مقدمة ص  ،)270فأجرت مقاربة
حتليلية للمامرسات املؤسساتية والرمزية واخلطابية
الصادرة عن خمتلف أنواع السلطات املؤ ّثرة يف
أوضاع اجلامعة املدروسة :للسلطة العليا للحكم
يف مرص ،والسلطة الكنسية التي ترعى شؤون
األقباط املنتمني إليها ،واجلامعات الرعوية القائمة
داخل املجتمع (مجاعة اإلخوان املسلمني واألقباط
وغريهم من اجلامعات احلديثة التكوين) التي
ساهم إدخال تعددية وحرية حمدودة يف احلياة
السياسية يف تأجيج الرصاع بينهم.

واملفيد يف هذه املقاربة أهنا تنظر إىل «الوضع
نتجا ،يمكن بالتايل
األقلوي» بوصفه مرحل ًيا ُم ً
جتاوزه عرب سلوك سيايس وترشيعي ورمزي
خمتلف ،وحتويل الذين ُوضعوا فيه إىل وضع
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مواطنني متساوين مع اآلخرينّ .إل أن املؤلفة
مل تعالج يف كتاهبا هذه الناحية ،أي السياسات
والترشيعات واألنظمة التي جيب وضعها
وتطبيقها عىل املستويات الثالثة  -احلكم واملجتمع
واجلامعات واألفراد  -لوقف مسار التحويل
والتحول إىل أقلية ،وتعميم حالة املواطنة عىل مجيع
ّ
األفراد .ال شك أن هذا املسار يتطلب بح ًثا آخر
وأن اجلهد الكبري الذي بذلته املؤلفة لفهم املسار
األقلوي وتفكيكه مل يرتك هلا الطاقة الكافية إلجراء
بحث إضايف ومن نوع آخر؛ فليس من يفكك هو
بالرضورة من يعيد البناء.

هل يصلح منهج فوكو
ومفاهيمه
لدراسة حالة األقباط في مصر؟

ٍ
تكون احلكم يف
حدّ د فوكو يف
درس لـ مسار ّ
الغرب الفرنيس واألورويب ،ألقاه يف كوليج دو
فرانس ( ،)1978 - 1977ثالث مراحل تارخيية
تعاقبت خالهلا أنواع خمتلفة من احلكم يف الغرب
األورويب  ،اقرتح يف سياقها املفاهيم املذكورة
أعاله .لعل أفضل تلخيص لطرحه هو ما أوجزه
بنفسه يف إحدى املقابالت التي أجراها معه املؤرخ
ِ
بروكسل داين تيبو(،)9
الشاب يف جامعة لوفان-
حيث رشح فوكو كيف اختار موضوعات أبحاثه
وكيف درس موضوع السلطة يف املجتمع الغريب
األورويب .ننقل يف ما ييل ما قاله عن السلطة
واحلكم (الرتمجة من الفرنسية):
«السلطة هي جمموعة العالقات التي متكّن الواحد
من حتديد سلوك غريه أو التأثري فيه؛ هي ممارسة
احلكم ،أعني احلكم ( )Gouvernerباملعنى
الشامل :حكم املجتمع ،حكم اجلامعة ،حكم
أطلقت عليه تسمية
العائلة ،حكم الفرد .هذا ما
ُ
احلكمية ) ،)Gouvernmentalitéأي كيف
امرس احلكم
ُت َارس عالقات السلطة ،وكيف ُي َ
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(عىل املستويات كافة) .خالل املرحلة األوىل يف
القرون الوسطى ،مل يكن احلكم واسع التحكُّم،
بل كان هيتم فقط بجمع الرضائب ،وال يتدخل يف
شؤون الناس .يف املرحلة الثانية الرعائية الكنسية
(( )Pastorale ecclesialeيف القرنني السادس
عرش والسابع عرش) ،أصبح احلكم يرعى شؤون
فتكونت يف هذه الفرتة اإلدارة العامة
الناس،
ّ
وجهاز الرشطة وأصبحا سائدين يف طريقة ممارسة
احلكم ،يقومان بأدوار تنظيمية وتأديبية قمعية.
أ ّما يف املرحلة احلالية (بعد ثورات القرن الثامن
عرش) ،فقد اتسع جمال احلكم وأصبح تدرجي ًيا
يشمل مجيع جماالت االستهالك واملعيشة ،حتى يف
األنظمة األكثر ليرباليةّ .إل أنني ال أظن أن حكمية
اليوم هي عملية مراقبة سافرة ومستمرة للناس،
بل إهنا ُتارس بخ ّفة ( )Subtileلتوجيه سلوكهم».
[ ويمكن أن نضيف :يف معظم املجاالت ،التعليم،
والصحة والسكن والغذاء واالستهالك ،واإلعالم
والتن ّقل ...إلخ].
إن الصعوبة األوىل يف منهج فوكو هي يف حتديد
نوع احلكم السائد يف جمتمع ما خالل مرحلة
تارخيية حمدّ دة ،لفهم ممارساته وممارسات اجلامعات
واألفراد املشمولني يف حكمه وتفسريها .هل
اهتمت لور جرجس يف عملها األطروحي
تكون احلكم يف مرص لتحدّ د طبيعة
بمستوى ّ
السلطة واحلكم يف احلقبة الزمنية املختارة ،ولكي
تربط مسار التحويل إىل أقل ّية بنوع احلكم السائد
يف املجتمع املرصي آنذاك؟ هل هو حكم «اقتطاع
رضيبي» (مثل حكم الدولة العثامنية)؟ أم إنه
رعائي يسود فيه اجلهاز اإلداري والبولييس (شبيه
بحكم الدولة القيرصية يف روسيا قبل الثورة
البولشفية) ،ويرتك للناس وللجامعات والعائالت
إدارة شؤوهنم احلياتية كام يشاؤون؟ أم إهنا دولة
عرصية تدير شؤون الناس واملجتمع (مثل الدول
األوروبية احلديثة)؟
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مل تتوقف املؤلفة بام فيه الكفاية عند توصيف
نوع احلكم يف الدولة املرصية احلديثة التي نشأت
وتكونت بعد الثورة النارصية وكانت يف بدايتها
ّ
(يف رأيي) تنموية ورعائية «عادلة» (مع دور كبري
وحتولت يف عهد
لإلدارة واألمن واخلدمات)،
ّ
ّ
متضخمة
السادات إىل دولة هجينة احتفظت بإدارة
غري فاعلة وجهاز أمني بولييس قمعي .ثم خت ّلت
تدرجي ًيا يف عهد مبارك عن اخلدمات األساسية
التي تقدّ مها عادة الدولة الرعائية «االشرتاكية»
إىل السكان.
إن ختيل الدولة املرصية يف عهدي السادات
ومبارك ،وبصورة متزايدة ،عن دورها الرعائي
واحتفاظها بدور أمني قمعي وإدارة مرتهلة
يفسان بروز دور اجلامعات داخل
فاسدة ،قد ّ
املجتمع املرصي لتقوم أكثر فأكثر برعاية ناسها،
املضطهدة واملقصاة
فتصاعد دور مجاعة اإلخوان
َ
سياس ًيا ،يف تأطري ورعاية املسلمني .كام ازداد دور
الكنيسة يف تأطري األقباط ورعايتهم ومحايتهم
ليديروا أكثر فأكثر شؤوهنم بأنفسهم .
وبالتايل ،يبدو أن املؤلفة ط ّبقت مفهوم «احلكمية»
الذي أنتجه فوكو يف سياق تارخيي خمتلف ،من
دون أن حتدد طبيعة احلكم يف مرص يف املرحلة
النارصية ويف عهد مباركّ .إل أن وصفها الدقيق
لسلوك احلكم وسلوك املؤسسات واجلامعات
األخرى جتاه األقباط يف عهد مبارك ،رسم جز ًءا
كبريا من الصورة ،كام فتحت بمنهجها الطريق إىل
ً
املزيد .غري أن تفسري منطق ( )Rationalitéهذا
احلكم يتطلب مقاربة شاملة ملامرساته جتاه خمتلف
املكونة تنظيم ًيا داخل املجتمع املرصي؛
اجلامعات َّ
فهم اجلزء (القبطي) ولن ُي َف َّس منطق
فلن ُي َ
حكمهّ ،إل إذا جرى البحث يف حكمية األجزاء-
اجلامعات األخرى .ذلك أن منهج فوكو يف
دراسة الظواهر االجتامعية «الطرفية» ،كاملصح/
اجلنون ،والسجن /اجلريمة ،واملستشفى/

مناقشات ومراجعات
التنقيب في عملية تحويل جماعة إلى أقلية

املرض ،والسلوك اجلنيس/االنحراف ،ال يركّز
مضطهدة)،
عىل مجاعة واحدة (منبوذة ،مقصاة أو
َ
بل يبحث يف املجتمع ككل عىل املستويات كافة،
عن املؤسسات والترشيعات والسلطات املعنية
بالظاهرة التي هلا عالقة هبا وتأثري وحكم فيها،
فيكشف يف هناية املطاف (والبحث) األفراد
واجلامعات املنبوذة أو املستضعفة الذين تشملهم
الظاهرة املدروسة ،باختالف أوضاعهم ودرجات
معاناهتم :من التصنيف الوقائي التمييزي ،إىل
ً
وصول إىل
العزل من خالل املسموح واملمنوع،
االضطهاد واإللغاء .إن تركيز البحث عىل مجاعة
واحدة دون اجلامعات األخرى التي تعاين أنوا ًعا
خمتلفة بل شبيهة من العزل واالضطهاد ،ال يساعد
عىل فهم «حكمية» السلطات املؤثرة يف أوضاع
هذه اجلامعات ،وتفسري (عقلنة) ممارسات هذه
اجلامعات املتأ ِّثرة بحكمها.

أال يدفع الربوز احلايل املتصاعد للجامعات ،يف
مرص ويف الدول العربية األخرى ،إىل دراسة
هذه الظاهرة بشموليتها وفق منهج مقارن،
السائد/املتغي يف
يضع توصيف نوع «احلكمية»
ّ
الصدارة والسلطات املنبثقة عنه واملناهضة له؟ قد
يساعد هذا املنهج عىل فهم و«عقلنة» ما جرى يف
املجتمعات العربية (واملرصية خاصة) قبل ثورات
 ،2010وما جيري اآلن للجامعات التي تعاين شتى
أنواع العزل واالضطهاد ،كام التي متارس جتاه
اآلخرين أنوا ًعا من اإلقصاء والتعنيف.

تكمن الصعوبة الثانية يف تطبيق منهج فوكو عىل
املجتمعات العربية يف اختالف الزمن املعريف
والرتاكم العلمي يف املجتمع املدروس؛ فزمننا
املعريف (العريب واملرصي) خيتلف عن الزمن
املعريف الذي أجرى فيه فوكو أبحاثه (فرنسا
وأوروبا يف النصف الثاين من القرن العرشين).
إذ استطاع فوكو أن ينتج خالل األربعني عا ًما
التي خصصها ألبحاثه ،دراسات موسوعية

183
عن املصح واخللل العقيل ،والسجن/اجلريمة،
واملستشفى/املرض ،واحلكم والسلطة واألمن،
وتاريخ العالقات اجلنسية والشذوذ .فدرس
هذه املؤسسات والترشيعات واخلطب والرموز
املالزمة هلا ،منذ نشأهتا وخالل مراحل تطورها،
عىل مدى قرون عديدة (من ثالثة إىل عرشة قرون)،
واستطاع أن يقوم هبذا العمل «اهلائل» ليس
فقط ألنـه «عبـقـري متواضع» (يقول عن نفسه
راوح مكاين») ،بل ألنه استفاد
«ُ « »Je piétineأ ُ
كم كبري من الدراسات واألبحاث
ً
أيضا من ّ
والكتابات اجلزئية والشاملة ،النظرية والتطبيقية،
الصادرة يف القرون السابع عرش والثامن عرش
ً
وصول إىل سبعينيات القرن
والتاسع عرش،
العرشين ،وهي التي تناولت خمتلف جوانب
الظاهرة املدروسة ،فاستطاع بذهنه التوليفي
ويفسها .كام ساعدته
الفريد أن يفهم الظاهرة
ّ
الوثائق القديمة املحفوظة يف أرشيفات املؤسسات
املعن ّية بالظاهرة املدروسة (والتي تعود إىل القرن
الرابع عرش واخلامس عرش والسادس عرش،
حيث عملت الدولة الرعائية الغربية عىل إنشاء
إدارة «حديثة» لضبط مقومات سلطتها وحكمها
وتوثيقها وحفظها) ،وسمحت له بتدعيم تفسريه
التوليفي ( )Synthèseباحلجج واألمثلة ،من أجل
«عقلنة» الظاهرة املدروسة وإخراجها إىل حيز
املعرفة.
أما نحن ،واملؤلفة لور جرجس ،فال نزال يف زمن
معريف مل يبلغ الرتاكم البحثي والتوثيقي فيه،
املستوى الذي بلغه يف الغرب األورويب ،إذ ال
يتعدى عمر «دولنا»  -بحكمها الرعائي أو الريعي
وإداراهتا ومؤسساهتا  -العقود السبعة يف أقىص
احلاالت .ومل تسمح السنوات الست التي أمضتها
الباحثة يف دراسة عالقة «حكمية» الدولة املرصية
باجلامعة القبطيةّ ،إل باإلحاطة بفرتة قصرية ال
تتعدى السبع سنوات (من أواخر عهد مبارك
 2005حتى عهد مريس  ، 2012بعد ثورة 25
يناير)  ،كام واالقتصار عىل التنقيب يف التفاعالت
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. اخلاصة بجامعة واحدة

بالتعمق يف دراسة
عوضت عن ذلك
ّ ّإل أهنا
ّ
،جممل العالقات بني هذه اجلامعة وكنيستها
ومع اجلامعات واملؤسسات الدينية والسياسية
 كام والعالقات املتبادلة بني الكنيسة،األخرى
 وقد سامهت الباحثة.والسلطات العليا يف مرص
ّ بمنهجها املنفتح واملتشعب يف
فك العزلة عن
 فاحت ًة الطريق لدراسة اجلامعات األخرى،األقباط
 من أجل فهم وعقلنة ممارساهتا،يف املجتمع املرصي
 وبالسلطة، و عالقاهتا بعضها ببعض،»لـ «احلكم
.العليا التي مل تُبلور حتى اآلن طريقة حكمها
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