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 موريس صادق.. ومحاربة طواحين الهواء!
 هانى لبيب
 

 بدايات أقباط المهجر
بداية ستينات القرن العشرين أثناء مرحلة البابا الراحل كيرلس السادس كان  في

للكنيسة القبطية في المهجر سبع كنائس فقط.. كنيستين في كل من: الواليات المتحدة 
. أما اآلن فقد زاد عدد الكنائس (1)ي بريطانيا األمريكية وكندا وأستراليا، وواحدة فقط ف

القبطية بشكل غير مسبوق في كافة دول العالم لرعاية المهاجرين المسيحيين المصريين 
كنيسة في كل من: إفريقيا وأسيا وأوروبا  054حيث وصل عددها إلى أكثر من 

 .  (2)واألمريكتين واستراليا 
المصريين بمصطلح )أقباط المهجر( في البعض إلى المهاجرين المسيحيين  يشيرو 

شكل من أشكال اختزال جميع المهاجرين في عدد محدد جدًا منهم.. ممن يهتم بالشأن 
المصري العام. وهو ما جعلني أفضل استخدام مصطلح )المهاجرين المسيحيين 

 . (3)المصريين( بدياًل عن مصطلح )أقباط المهجر( 
من أهم الشخصيات الجدلية من المهاجرين ويعتبر موريس صادق المحامي واحدًا 

 04من  أكثرهاجر إلى الواليات المتحدة األمريكية منذ المسيحيين المصريين قبل أن ي
سنوات. وكان محط خالف بين الجميع قبل أن يرحل عن مصر.. بسبب آراءه الغريبة 

 والمثيرة للجدل.
 

 بيانات موريس صادق



 

90, 14B Street, El-Maadi, Cairo 

Office: (+2) 02 23598087 

www.arabwestreport.info 

www.cidtegypt.com 

2 

والتصريحات التي  بياناتى إصدار البدأبه عل يتميز موريس صادق المحامي 
التي يقوم من خاللها بعمل  )كم( ال بأس به من المغالطات واألوهام تحوي على

)بروباجندا( إعالمية ال بأس بها.. خاصة مع بعض المنظمات التي تستهدف الدور 
المصري الخارجي تحت بند الدفاع عن حقوق المواطنين المسيحيين المصريين في 

 الداخل. 
من ضمن ما قام به موريس صادق.. أنه قد قام ذات مرة بإرسال بيان استغاثة و 

من أجل )إنقاذ األقباط(  0991لقادة الدول الكبرى أثناء وجودهم بمدينة شرم الشيخ سنة 
على حد زعمه. كما قام بإرسال خطاب إلى ارييل شارون )رئيس وزراء إسرائيل السابق( 

سبب نفسه. ثم قام أيضًا بإرسال إلى أفيجدور ليبرمان قبل أن يصاب بالغيبوبة ألجل ال
)وزير خارجية إسرائيل المتشدد( يطالبه فيه بتدخل إسرائيل لفرض الوصاية الدولية على 

 . كما طالب الواليات المتحدة (0)مصر 
األمريكية عدة مرات بقطع المعونات عن مصر تارة، ومنع القمح تارة أخرى.. على 

جراء سوف يؤثر بالسلب على المسلمين المصريين، ويعود باإليجاب اعتبار أن ذلك اإل
  .(5)على المسيحيين المصريين 

إن االستقواء بالغرب بوجه عام وبإسرائيل بوجه خاص هو )سقطة( وطنية ال 
يقبلها مواطن مصري أيًا كان دينه أو انتماءه السياسي. وال يعني رفضنا للوصاية الدولية 

لمشكالت والهموم التي يعاني منها المواطن المسيحي المصري، على مصر؛ أن ننكر ا
 والتي يجب التركيز على حلها في إطار دولة المواطنة والقانون.

يصمم موريس صادق على الحديث عن المسيحيين المصريين على اعتبار أنهم 
وما يترتب على ذلك من استبعاد وتهميش، وخوف وضعف أيضًا. وقد أصدر ذات  أقلية
ساوى فيه بين مصر والسودان على اعتبار أنهما يشتركان على حد زعمه  (1)بيان  مرة
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في اضطهاد األقليات العرقية والدينية. وتناول بيان موريس صادق المزعوم توجيه 
المحكمة الجنائية الدولية االتهام للرئيس السوداني عمر البشير بارتكاب جرائم حرب 

بادة جماعية في إقليم دارفور.  واعتبر ذلك مؤشرًا قويًا على عقاب األنظمة التي تتخذ وا 
إجراءات عنف ضد األقليات في بالدها، وأكد أنها لن تستطيع أن تفلت من العقاب. 
وطرح الدولة المصرية.. كنموذج مساوي للسودان في هذا الصدد. ولقد أفزعني بشدة 

ين من الدرجة وصف موريس صادق للمواطنين المسيحيين المصريين.. بأنهم مواطن
الثانية، وقد دلل على ذلك بالحديث عن الكنائس التي تحتاج إلى معجزة لبنائها، والقيود 
عليها من خالل الشروط العشرة لبناء الكنائس.. في تجاهل واضح للقرارات الرئاسية منذ 

عادة بناء القديم منها. 0991عام  لى اآلن بشأن تيسير ترميم الكنائس وا   وا 
 

 التشفي
أخطر ما قام به موريس صادق هو إصداره بيان بعنوان )يسوع المسيح ينتقم أما 

حسني السابق .. في إشارة إلى وفاة حفيد الرئيس (7)لألقباط من الطاغية حسني مبارك( 
مبارك. وهو ما يصنف على أنه نقيض تعاليم السيد المسيح وآيات الكتاب المقدس. 

المصري التقليدي في التعامل مع )المرض(  فضاًل على أنه أسلوب ال يتسق مع السلوك
و)الموت(.. حيث تسقط كافة الخالفات مهما كانت درجتها. وقد حاول بعد ذلك أن 

التي رسم يتراجع شكليًا عن ما قاله.. باستخدام أسلوب المراوغة من أجل تحسين صورته 
هناك موقفًا وعلى النقيض من الموقف السابق، كان  .(1) مالمحها أمام المجتمع بنفسه

المهاجرين المسيحيين المصريين )أقباط المهجر(  إيجابيًا من خالل قيام رموز من
حسني مبارك في وفاة حفيده. وهو موقفًا إنسانيًا..  السابق بإصدار بيان عزاء للرئيس

يتطابق مع تعاليم المسيحية ومبادئها من جهة، وال ينفي االختالف أو مناقشة هموم 
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حيين المصريين ومشاكلهم من جهة أخرى.. في إطار من االحترام المواطنين المسي
 المتبادل. 

والطريف في أمر موريس صادق المحامي.. أنه الوحيد الذي اتفق على رفضه 
جميع األطراف.. سواء كانت الكنيسة بقياداتها أو الرموز والنخبة من المواطنين 

ة أنه قد قام بتشويه مستمر لدور المسيحيين المصريين في الداخل والخارج أيضًا.. خاص
بما يقوم به وبما يفعله من تجاوزات  المهاجرين المسيحيين المصريين )أقباط المهجر(

 يرفضها العديد منهم في الخارج.
 

  نموذج للعنف الفكري
إن ما يفعله موريس صادق.. يمثل نموذجًا دااًل للعنف الفكري الذي بدأ يظهر 

لمسيحيين المصريين بسبب المشاكل المتوالية والمتفاقمة أو عند العديد من المواطنين ا
بسبب الضغوط المتكررة والتجاوزات المستمرة. وهو أيضًا تشكيك في الدولة المصرية 

   .مقدراتهاو قدرتها على حماية أبنائها ومدى 
لقد كتبت كثيرًا عن اختالفي مع مجدي خليل وكميل حليم وسليم نجيب وعادل  
ومايكل منير. وهو اختالف في األفكار والتوجهات والمواقف. ولكن رغم ذلك  جندي

أحترم مواقفهم وقناعاتهم التي ال يملك منها موريس صادق شيئًا.. خاصة أن ما يقوم به 
موريس صادق بشكل فردي وشخصي يحمله البعض بالدرجة األولى على المهاجرين 

رجة الثانية على المواطنين المسيحيين المسيحيين المصريين )أقباط المهجر(، وبالد
 المصريين.. رغم عدم اتفاقهم نهائيًا مع توجهات موريس صادق وأفكاره.

لى اآلن.. خاصة أن لديه  0991لم يختلف موريس صادق في توجهاته منذ  وا 
القدرة على استغالل األزمات والمشكالت.. و)تطويعها( لصالح أهدافه الخاصة من 
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فية التي يصدرها باسم )الجمعية الوطنية القبطية بالواليات المتحدة خالل بياناته الصح
  .نشاطها بشكل واضحاألمريكية( التي ال نعلم شيئًا عن 

ية القبطية أعلن بعض أعضاء ما يسمى )الجمع 2400يوليو  04وفي 
د تدشين )الدولة القبطية( في اجتماع ضم الهيئة التأسيسية للدولة القبطية، وق األمريكية(

عقدوه بمدينة نيويورك بالواليات المتحدة األمريكية. وأسفر هذا االجتماع عن انتخاب 
عصمت زقلمة رئيسًا لهذه الدولة، وموريس صادق سكرتيرًا تنفيذيًا، ونبيل بسادة أمينًا 

 .(9) عامًا للدولة القبطية
 

 الحكم الذاتي
متزامنة مع اإلعالن  ء)الدولة القبطية( قد جا والجدير بالذكر، إن إعالن تدشين 

عن انفصال جنوب السودان من جهة، وبعد أن قررت الدولة المصرية قبل ذلك حرمان 
موريس صادق المحامي من جنسيته المصرية من جهة أخرى. وقد نشرت العديد من 

تصريحات لبعض مؤسسي مشروع الدولة حينذاك المواقع اإللكترونية والجرائد المصرية 
عمل حشد لتأييد فكرة الدولة الجديدة بين أقباط مصر. وأن الدولة  القبطية بأنه سيتم

القبطية ستشمل حكمًا ذاتيًا لألقباط في مصر وسيكون لها تنظيم سياسي مستقل عن 
 .نهم سيعيشون على امتداد مصر كلهاالحكومة المركزية في شكل حكم ذاتي، كما أ

بيانًا عنوانه )الدولة القبطية مؤخرًا  (04) ولقد أصدر مجلس أمناء الدولة القبطية
سرائيل لتحقيق السالم العالمي(، وهو البيان الذي ذكر فيه تساند أمريكا  تأييد الدولة )وا 

سرائيل لسعيهما نحو تحقيق السالم  القبطية المفترضة الكامل والمطلق ألمريكا وا 
ئيس الوزراء وقد أرسلوا مذكرة إلى كل من: الرئيس األمريكي باراك أوباما ور  العالمي.

اإلسرائيلي بنيامين نيانياهو مؤكدين لهما أن الدولة القبطية هي الحليف الصديق لكال 
إلى جرائم اإلبادة التي ارتكبها  انتباه العالم البيان كما لفت الدولتين في السالم.
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المستوطنون المسلمون من مصر وبلدان الشرق األوسط الناطقة بالعربية ضد الشعب 
 . (مسالماألمريكي ال

 

  ردود األفعال
. وربما يعود لم يجد هذا البيان أي اهتمام أو صدى في وسائل اإلعالم المصرية

ذلك إلى االهتمام خالل تلك الفترة باإلعداد الختيار الجمعية التأسيسية لكتابة الدستور 
المصري. ولكن واقع األمر.. يؤكد أن مثل هذه البيانات تعمل على تأجيج المناخ 

في مصر خاصة أن أي حديث عن التعاطف مع إسرائيل هو أمر مرفوض في ئفي الطا
 الشارع المصري بسبب السياسات اإلسرائيلية.

وقد صرح أسقف عام الشباب بالكنيسة القبطية األرثوذكسية األنبا موسى لـ 
AWR:  أن موريس صادق ال يمثل في تصريحاته الكنيسة المصرية بأي حال من(

بر عن نفسه فقط. كما أن الكنيسة المصرية ترفض دعواته إلقامة األحوال، وهو يع
 الدولة القبطية.. ألن مصر هي بلدنا جميعًا مسيحيين ومسلمين بدون تقسيم(.

كما علق المتحدث اإلعالمي باسم الكنيسة اإلنجيلية في مصر د. إكرام لمعي: 
ع.. فمن المستحيل )بأنه يجزم أن هؤالء األشخاص واهمون ال يعيشون على أرض الواق
 .(00) أن يحدث ذلك، وأي شخص مسيحي ال يقبل هذا النوع من التهريج(
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