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أ

ىداْء
اْ ِإل َ

أُهدي هذا اجلهد املتىاضع إىل والدي العزيز
ووالدتي احلنىن عرفاناً باجلميل.

ب

شكر وتقدير
الحمد هلل الذي بنعمتو تتـ الصالحات أحمده وأشكره أوالً وأخي اًر ،ظاى اًر وباطناً ،وصموات اهلل

وسبلمو عمى سيدى وحبيبي محمد صمى اهلل عميو وسمـ وعمى آلو وصحبو أجمعيف ومف تبعو

إلى يوـ الديف.

قال تعالى " :نَئِه شَكَرْتُمْ نَأَزِيدوَّكُمْ " سورة إبراىيم ()1
أتوجو بخالص الشكر والدعاء هلل سبحانو الوىاب المناف الذي وىبني نعمة العقؿ والبحث

والتفكير..

كما أتوجو بعظيـ الشكر واالمتناف وبخالص التقدير واالحتراـ لمدكتور/إبراىيـ أبراش الذي

تكرـ باإلشراؼ عمى رسالتي بسعة الصدر وكثير الصبر والتوجيو الحكيـ والرأي السديد والنصح
الصائب األميف وطيب الكممة والمعاممة وحسف البياف ،ومتابعتو الدعوية لمبحث في تسمسؿ

مراحؿ إعداده مما كاف لو األثر الطيب في نفسي وفي إخراج البحث عمى نحو ما انتيى إليو

والحمد هلل.

كما أتقدـ بجزيؿ الشكر واالمتناف وبخالص التقدير واالحتراـ لؤلستاذيف الكريميف عضوي

لجنة المناقشة :الدكتور /مخيمر أبو سعدة والدكتور  /سامي احمد ،عمى تفضميما بقبوؿ مناقشة
ىذه الرسالة
كما أتوجو بجزيؿ شكري وعميؽ تقديري وعرفاني لجميع مف ساندني في إكماؿ واتماـ رسالتي

ىذه ،وكانوا لي خير معيف معنويا وماديا ،وكاف لتشجيعيـ بالغ األثر في انجاز ىذا البحث عمى
أكمؿ وجو والحمد هلل رب العالميف ،وأخص بالذكر والدي ووالدتي األعزاء ،والصديقة الصدوقة
أماني العرعير.

وأخي اًر أشكر كؿ مف أعانني عمى إخراج ىذه الدراسة بيذه الصورة ،وكؿ مف ساىـ بمساعدتي

بأي شكؿ كاف وميما كاف بسيطاً وأدعو ليـ جميعاً بالخير.

الباحثة

إكرام محمد زيادة

ج

ممخص الدراسة بالمغة العربية

مع تنػامي الفكػر الػديمقراطي فػي ببلدنػا العربيػة ،خاصػة فػي ظػؿ ثػورات الربيػع العربػي ،اتسػع
ت ػػداوؿ مص ػػطمح المواطن ػػة بم ػػا يحمم ػػو م ػػف مع ػػاني المش ػػاركة ف ػػي الحي ػػاة السياس ػػية واالقتص ػػادية

واالجتماعية.

وعميػػو تمحػػورت أىػػداؼ ىػػذه الد ارسػػة حػػوؿ محاولػػة فيػػـ مفيػػوـ المواطنػػة وتحميػػؿ مضػػامينو

وأبعػػاده السياسػػية واالجتماعيػػة مػػف خػػبلؿ إب ػراز مفيػػوـ المواطنػػة وتطػػوره عبػػر المجتمعػػات وفػػي

الفكر السياسػي ،والوقػوؼ عنػد ىػذا المفيػوـ فػي عصػر العولمػة والمواطنػة العالميػة ،وواقػع الحػاؿ
بالنسبة إلي األقباط في دولة مصر.
واستعرضػػت الد ارسػػة مػػف خػػبلؿ فصػػوليا ،التأصػػيؿ النظػػري لمفيػػوـ المواطنػػة تعريفػاً وتأصػػيبلً

فكرياً في الفكر السياسي القديـ ،وفي األدياف والفكر الوسيط ،إضػافة إلػى د ارسػة تطػور المواطنػة
في الفكر الحديث .كما تناولت الدراسة المواطنة في الفكر المعاصر عبر تحديد وتحميؿ المفيػوـ
المعاصر لمبدأ المواطنة إضافة إلى المتغيرات المرتبطة بمفيوـ المواطنة (الديمقراطيػة ،واليويػة،

والعولمػػةو والعبلقػػة بينيػػا وبػػيف المواطنػػة .وتطرقػػت الد ارسػػة إلػػى مواطنػػة حالػػة األقبػػاط فػػي ظػػؿ

أنظمة الحكـ المختمفة قبؿ ثورة  36يناير  ، 3122وحقيقة مواطنتيـ بعد الثورة.

واعتمدت الدراسة في تحميؿ المعطيات التي أسيمت في تطور فكرة المواطنة مف جية،

وتطور مواطنة األقباط مف جية أخرى ،عمى المنيج التاريخي لضبط تسمسؿ تطور مفيوـ

المواطنة في الفكر السياسي عبر العصور ،وتقديـ لمحة تاريخية عف وضع األقباط في مصر
وتطور قضيتيـ ،إضافة إلى المنيج الوصفي التحميمي بالشكؿ الذي يوضح ويبيف طبيعة وضع

المواطنة لؤلقباط في مصر .كما واعتمدت الدراسة عمى اقتراب تحميل المضمون ،وذلؾ في
تحميؿ عدة وثاؽ تاريخية ،ودساتير مصر المتتابعة ،وخطابات فكرية لجماعات وقيادات.
وخمص ػػت الد ارس ػػة إل ػػى العدي ػػد م ػػف النت ػػائج ،أىمي ػػا :إف المواطن ػػة مفي ػػوـ ت ػػاريخي اتخ ػػذ عب ػػر

العصػػور وتطػػور المجتمعػػات وتعػػدد الثقافػػات صػػو اًر وتعريفػػات عديػػدة حتػػى اسػػتقر عمػػى صػػورتو

الحاليػػة فػػي المجتمعػػات المعاصػرة باعتبػػاره صػػفة بػػالفرد بسػػبب عبلقتػػو بػػالوطف ،وأصػػبحت مػػثبلً

أعمى يتمثؿ بالمشاركة السياسية .كما بينت الدراسة أف المواطنة منظومة قيمية وادارية وسياسية،
في ػػي حق ػػوؽ وواجب ػػات ،م ػػنيج وممارس ػػة ،آف ػػاؽ وتطمع ػػات ،حق ػػائؽ دس ػػتورية وسياس ػػية ،ووق ػػائع
اجتماعيػػة وثقافيػػة ،وىػػي عمميػػة مسػػتمرة ذات أفػػؽ مفتػػوح فػػي مجػػاؿ تطػػوير معانييػػا ومجاالتيػػا،

والبحث فييا عممية مستمرة.

د

وضحت الدراسة أف إشكاليات مواطنة األقباط واليموـ القبطية تتناسخ منذ بداية القرف
كما ّ
الماضي ،فاليموـ القبطية ثابتة ومعروفة لمكافة ،وعمى الرغـ مف ذلؾ أنفؽ المصريوف قرنا في
االلتفاؼ حوليا مف دوف مواجيتيا ،وصارت اآلف مواجية ىذه اليموـ ضرورة لموصوؿ إلى دولة
مدنية ديمقراطية .ىذا وأبرزت الدراسة أف الضمانات الدستورية في دساتير مصر الحديثة ليست

ضامناً لعدـ انتياؾ حقوؽ المواطنة لؤلقمية القبطية عمى وجو الخصوص سواء عمى مستوى
التشريعات أو الممارسات ،حيث يمكف اعتبار الدساتير الجديدة خطوة لؤلماـ لكف خطوة غير

كافية ،إذ أف الحراؾ الشعبي ىو الضامف لحقوؽ المواطنة.

لػذلؾ أوصػت الد ارسػة بضػرورة التػزاـ الدولػة المصػرية بوضػع برنػامج تنفيػذي لتطبيػؽ حقػوؽ

المواطَنػة بمػا يكفػؿ المسػاواة الكاممػة فػي كػؿ الحقػوؽ والواجبػات بػيف جميػع المػواطنيف إلنيػاء كػؿ
صور التمييز الممارس تجاىيـ.

ى

Abstract
With the growing democratic thought in our Arab countries, especially in light of
the Arab Spring, the term of citizenship has been widely used with a wide range of
meaning including of participation in the political, economic and social life.
The objectives of this study highlight the concept of citizenship in an attempt to
understand and analyze its contents as well as its political and social dimensions by
showing its development across societies and political thought. The study also
attempts to explain this concept in the time of globalization, international citizenship
and the status of the Coptic minority in the State of Egypt.
Through the chapters of the study, the concept of citizenship was given an
intellectual genealogy and a definition as in the old political thought, religions and
intermediary thought. This is in addition to studying of the development of
citizenship in modern thought. The study also addressed the citizenship in
contemporary thought by identifying and analyzing the modern concept of
citizenship as well as the variables associated with the concept of citizenship
(democracy, identity, and globalization) and the relationship between them on one
hand and citizenship on the other. Then the study touched upon the citizenship Copts
under different regimes before the January revolution in 2011, and the true nature of
their citizenship after January 25th revolution.
The study used the historical approach to adjust the sequence of the evolution of
the concept of citizenship in the political aspects through the ages and to analyze the
data that contributed to the evolution of the idea of citizenship on one hand, and the
evolution of the citizenship of the Copts on the other. The study provides a historical
overview of the status of Copts in Egypt and the evolution of their cause. The
researcher, likewise, used the descriptive and analytical approach in a way that
explains and shows the nature of the citizenship status of the Copts in Egypt. The
study also relied on the approach of content analysis in analyzing of several historical
documents, Egypt's successive constitutions and some leaders' letters of intellectual.
The most important findings of the study:
The historical concept of citizenship was taken through centuries and
development of multicultural societies. It had several definitions until it settled on its
current form in contemporary societies as a mark for individuals for their relation to

و

homeland, and then became a concept for participation in political life. The study
also showed that citizenship is an administrative and political system of values. It is a
set of rights and duties, a theory and practice, prospects and aspirations,
constitutional and political facts, social and cultural realities, and it is a continuous
process of an open horizon in its meanings and fields, and making research in this
field is continuous operation.
The study also illustrated that the problems of Copts’ citizenship and concerns of
the Coptic started at the beginning of the last century. The Coptic concerns are wellknown to all, even though Egyptians spent a centuries to get around it not facing it.
Now facing of these concerns became necessary to a civil democratic state. This
study highlighted that the constitutional guarantees in the constitutions of modern
Egypt are not a guarantor for not violating the citizenship rights of the Coptic
minority at both legislation and practice levels. New constitutions can be considered
as a step forward but insufficient because the popular movement is the real guarantor
of the rights of citizenship.
The study recommended the Egyptian government to abide by establishing an
executive program for the application of rights of citizenship in order to ensure full
equality in all rights and duties among all citizens and to end all forms of
discrimination against them.
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الفصل األول

اإلطار العام لمدراسة
 1.1المقدمة:
بدأت الثورات العربية بنزعة شعبية وعفوية تنحو لمديمقراطية والمواطنة وحقوؽ اإلنساف

والعدالة االجتماعية لكافة المواطنيف دوف أدنى تفرقة بيف أفراد ىذه المجتمعات ،عمى أثر
االنتياكات الجسيمة التي عانى منيا المواطنوف لكافة حقوقيـ االجتماعية والسياسية
واالقتصادية ،ومف ثـ كانت محفزاتيـ لممشاركة ىي المطالبة بحقوقيـ المنتيكة عمى تنوعيا،

وىي  -بدورىا -وثيقة الصمة بمفيوـ المواطنة ،في إطار حالة مف التفاوت في وعي وادراؾ
المواطنيف المشاركيف في الثورات بارتباط ىذه الحقوؽ بمفيوـ المواطنة .ومف ىنا رأت الباحثة

ضرورة تسميط الضوء عمى مبدأ المواطنة فكرياً ومفاىيماً لموصوؿ إلى فيـ أعمؽ وأوضح حوؿ

فكرة المواطنة والمتغيرات المرتبطة بيا.

ُّ
ويعد مفيوـ المواطنة مف أكثر مفاىيـ العموـ السياسية واالجتماعية تركيباً وتعقيداً ،ليس فقط

عمى مستوى التطور التاريخي الذي لحؽ بيذا المفيوـ -وما زاؿ حتى المحظة الراىنة -عمى
نحو يعقد مف ميمة التعامؿ معو ودراستو؛ بؿ وعمى مستوى المجاالت واألبعاد التي يتداخؿ فييا
ىذا المفيوـ  ،وىي األبعاد التي تراكمت وتداخمت بفعؿ التطور التاريخي والفعمي عمى األرض

الذي لحؽ بيذه القضية ودفع لبلرتقاء بيا عمى المستوى التنظيري .فالمواطنة -كمفيوـ -تندرج
تحت فئة مفاىيـ المنظومة والتي يقصد بيا أف تتقاطع وترتبط بمجموعة أخرى مف القيـ

والمفاىيـ مثؿ الجنسية ،والديمقراطية ،وسيادة القانوف ، ،ومفيوـ اليوية الوطنية ،وما إلى ذلؾ
مف مفاىيـ وقيـ .إلى جانب أنو مفيوـ مف المفاىيـ الحركية والتي تطورت كنتاج لحركة

المواطنيف واألفراد مف أجؿ الحصوؿ عمى حقوقيـ داخؿ مجتمعاتيـ السياسية ،وعمى القدر نفسو

مف المساواة بينيـ جميعاً .إلى جانب وجود توجيات أخرى تسعي لتعريؼ المواطنة باعتبارىا
ىي المرادؼ لمديمقراطية ،والبعض يراىا باعتبارىا مرادفاً لعممية خمؽ المواطف الصالح ،وىناؾ
تعريفات حاولت صؾ المفيوـ كمفيوـ متكامؿ في العموـ االجتماعية مثؿ تعريفيا ،باعتبارىا:
العضوية الكاممة والمتساوية في المجتمع بيف األفراد بما يترتب عميو مف حقوؽ وواجبات ،بغض

النظر عف الديف ،الجنس ،الموف ،أو المستوى االقتصادي ،أو االنتماء السياسي والفكري ،أو
تعريؼ آ خر يطرحيا باعتبارىا جممة مف الحقوؽ والحريات المتبادلة بيف الفرد والدولة التي يديف
ليا بالوالء واالنتماء .فالمواطنة كمفيوـ يواجو بقدر كبير مف االختزاؿ والقصور في تعريفو
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ومعالجتو عمى النحو الذي يبدو في وجود اتجاىات تركز عمى أحد مداخؿ المواطنة دوف
اآلخر ،في حيف أف المفيوـ لو العديد مف المداخؿ واألبعاد المرتبطة بو.

واتصاالً بمنظومة المفاىيـ التي تتداخؿ مع مفيوـ المواطنة وترتبط بو ،يأتي مفيوـ

األقميات ،حيث تعترؼ المواطنة بالتنوعات العرقية واإلثنية المختمفة  ،فبل تحوؿ ديمقراطي ببل
مواطنة  ،وبيذا المعنى تستوعب الجميع وتحافظ عمى حقوؽ األقمية واألكثرية في نطاؽ مفيوـ

المواطنة ،كما أنيا ترسخ مفيوـ المساواة بيف المواطنيف ،مواطف لو كامؿ الحقوؽ وعميو كافة

الواجبات.

وبما أف دراسة أي ظاىرة سياسية أو اجتماعية وفيميا يستوجب تأصيميا تاريخياً وفكرياً عمى

مر العصور لمحاولة استنباط تجارب األمـ والشعوب .تطرقت الباحثة إلى دراسة وتأصيؿ مفيوـ
ّ
المواطنة في الفكر السياسي القديـ والحديث والمعاصر ،ومحاولة تحميؿ واقع األقباط في مصر
كدراسة تطبيقية لموصوؿ إلى أىـ النقاط التي تسيـ في تعزيز ىذا المفيوـ في دولنا العربية
لنواكب عصر الحداثة.

وقد اشتممت ىذه الدراسة عمى خمسة فصوؿ وخاتمة ،حيث كاف الفصؿ األوؿ بعنواف اإلطار

النظري لمدراسة وقد اشتمؿ عمى عدة نقاط أىميا مقدمة ،ومشكمة الدراسة ،ومنيجية الدراسة،
وأىـ المصطمحات الواردة فييا ،والدراسات السابقة في ىذا الموضوع.

ثـ ُخصص الفصؿ الثاني لمتأصيؿ النظري لمفيوـ المواطنة تعريفاً وتأصيبلً فكرياً في الفكر
السياسي القديـ ( المصري -البابمي -الفارسي -اليندي -الصيني -العربيو ،ثـ بعد ذلؾ دراسة
نظريات المواطنة في الفكر السياسي اليوناني وأفكار العصر اليمنستي و عصر الروماف .كذلؾ

مفيوـ المواطنة في األدياف والفكر الوسيط عمى الفكر السياسي الييودي والفكر المسيحي الغربي
وعصر اإلقطاع األوربي والفكر اإلسبلمي ،إضافة إلى دراسة تطور المواطنة في الفكر الحديث

 ،وذلؾ مف خبلؿ مستوييف ،األوؿ مستوى األفكار والنظريات ،والثاني مستوى الثورات

والشرعيات.

كما تطرؽ الفصؿ الثالث والذي بعنواف :المواطنة في الفكر المعاصر إلى تحديد وتحميؿ

المفيوـ المعاصر لمبدأ المواطنة مف خبلؿ التطرؽ إلى مداخؿ ومقومات وركائز المواطنة

وآليات ممارستيا وتعزيزىا .إضافة إلى المتغي ارت المرتبطة بمفيوـ المواطنة (الديمقراطية،
واليوية ،والعولمةو والعبلقة بينيا وبيف المواطنة.
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فيما تناوؿ الفصؿ الرابع دراسة مواطنة األقباط في ظؿ أنظمة الحكـ المختمفة قبؿ ثورة يناير

 ،3122بحيث خصص المبحث األوؿ لمواطنة األقباط في التاريخ والدولة الحديثة ،في حيت
تناوؿ المبحث الثاني األقباط في ظؿ أنظمة الحكـ الجميوري بدءاً مف نظاـ الرئيس جماؿ عبد

انتياء بنظاـ الرئيس مبارؾ ،واختتـ الفصؿ بدراسة
الناصر مرو اًر بنظاـ الرئيس السادات و
ً
مواطنة األقباط في فكر الجماعات اإلسبلمية في مصر ،وتحديداً فكر جماعة اإلخواف المسمميف
و الجماعات اإلسبلمية المتشددة.

وتطرقت الدراسة في فصميا الخامس واألخير مف ىذه الدراسة إلى مواطنة األقباط بعد ثورة

 36يناير ،بحيث تناولت أوضاع مواطنة األقباط خبلؿ فترة حكـ المجمس العسكري المؤقت،
كما حمّمت مواطنة األقباط خبلؿ حكـ الرئيس مرسي ،ودستور الثورة األوؿ  ،3123ومواطنتيـ

المعدؿ  ،3125وحكـ الرئيس الحالي
في ظؿ حكـ الرئيس المؤقت عدلي منصور ،والدستور
ّ
عبد الفتاح السيسي.

 1.2مشكمة الدراسة:
اىتمت دوؿ العالـ  -قديماً وحديثاً -بمسألة المواطنة ووضع أسس ومبادئ ترتكز عمييا مف

أجؿ حفظ كياف الدولة ،والعمؿ عمى تفعيؿ حقوؽ المواطف وواجباتو.

كما يمكف صياغة مشكمة الدراسة مف خبلؿ التساؤليف الرئيسيف التالييف:
 .2ما التصور الفكري السياسي لمفيوـ المواطنة ؟

 .3ما مدى تبني المواطنية في الدولة المصرية تجاه األقباط ؟

ويتفرع من التساؤلين الرئيسين عدة تساؤلت فرعية ،وىي:

 -كيؼ ينظر الفكر اإلسبلمي لمفيوـ المواطنة ،وىؿ يتعارض معيا؟

 كيؼ تكوف العبلقة بيف كبلً مف الديمقراطية ،واليوية الوطنية ،والعولمة وبيف المواطنة؟ ما أبعاد وتطورات المسألة القبطية في عيد الجميوريات المصرية قبؿ ثورة  36يناير؟ -كيؼ أثرت ثورة  36يناير وتبعياتيا عمى مواطنة األقباط في مصر ؟

 1.3أىمية الدراسة:
تتمثؿ أىمية الدراسة في عدة وجوده نذكر منيا ما يمي:

4

.2

تصاعد االىتماـ بمفيوـ المواطنة والذي يرتبط باالستقرار السياسي لمدولة

والمجتمع ،وما يرتبط بيذا المفيوـ مف دالالت ومضاميف تحدد عبلقة المواطف بالدولة،
وتبيف حقوقو وواجباتو وطبيعة انتمائو لمجماعة السياسية القائمة.
.3

تزداد أىمية الدراسة في الوقت الحالي الذي يشيد ثورات أو ما يمكف أف نسمييا

احتجاجات وانتفاضات في العديد مف الدوؿ العربية ،وما نتج عف ذلؾ مف حدوث فتف
طائفية في بعض ىذه الدوؿ مثؿ مصر بعد أحداث ثورتي  36يناير و 41يونيو ،مما

يستدعي تسميط الضوء عمى أىمية فكرة المواطنة وتعزييا.

 1.4أىداف الدراسة:
تيدؼ الدراسة إلى محاولة فيـ مفيوـ المواطنة وتحميؿ مضامينو وأبعاده السياسية
واالجتماعية مف خبلؿ إبراز مفيوـ المواطنة وتطوره عبر المجتمعات وفي الفكر السياسي،

والوقوؼ عند ىذا المفيوـ في عصر العولمة والمواطنة العالمية ،وواقع الحاؿ بالنسبة إلي األقمية

القبطية في دولة مصر .وذلؾ مف خبلؿ :

 .2دراسة التأريخ والتأصيؿ الفكري لممفيوـ في الفكر السياسي القديـ والمعاصر.
 .3إبراز أىـ مداخؿ ،ومقومات ،وركائز مبدأ المواطنة وآليات ممارستيا.
 .4توضيح أثر الديمقراطية ،وأزمة اليوية ،والعولمة عمى المواطنة.

طنة القبطية في مصر دستورياً وواقعاً اجتماعياً وسياسياً
 .5تحميؿ أبعاد ومضاميف الموا َ
واقتصادياً.

 .6معرفة ما مدى تأثير ثورتي  36يناير و 41يونيو المصريتيف عمى تعزيز أو تقويض مبدأي
المواطنة واليوية الوطنية في مصر.

 1.5منيجية الدراسة:
بناء عمى طبيعة الدراسة ،فإف الباحثة استخدمت المنيج التاريخي لضبط تسمسؿ تطور
ً
مفيوـ المواطنة في الفكر السياسي عبر العصور ،وذلؾ مف خبلؿ متابعة مفيوـ المواطنة عبر
بدء مف العصور اليونانية ومدينة أثينا والدولة الرومانية ،ومرو اًر بالعصور
العصور المختمفة ً
الوسطى وحكـ الكنيسة في أوروبا ،ووصوالً لعصر التنوير وما تبله مف الثورة الفرنسية وبداية
عيد الدولة الحديثة حتى وقتنا الحالي .وقد تـ استخداـ ىذا المنيج أيضاً في دراسة لمحة
تاريخية عمى وضع األقباط في مصر وتطور قضيتيـ.
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كما واستخدمت الباحثة المنيج الوصفي التحميمي في إجراء الدراسة ،لكونو مف أكثر
المناىج استخداماً في دراسة الظواىر االجتماعية اإلنسانية ،وألنو يناسب الظاىرة موضع البحث

يوضح
وذلؾ عبر التحميؿ الوصفي القائـ عمي وصؼ الظاىرة ،ثـ القياـ بتحميميا بالشكؿ الذي
ّ

ويبيف طبيعة وضع المواطنة لؤلقباط في مصر.
ّ

ولممساعدة في الدراسة تـ االعتماد بشكؿ ما عمى االقتراب النظري مدخل تحميل

المضمون ،وذلؾ في تحميؿ وثاؽ تاريخية كوثيقة المدينة وغيرىا ،وكذلؾ في تحميؿ دساتير
مصر المتتابعة ،كما تـ استخداـ منيج تحميؿ المضموف في الكشؼ عف رأي الحركات

اإلسبلمية تجاه مواطنة األقباط.

 1.6مصطمحات الدراسة:
 المواطنة :حسب دائرة المعارؼ البريطانية :ىي عبلقة بيف الفرد والدولة كما يحددىا القانوف
لتمؾ الدولة متضمنة مرتبة مف الحرية ،وما يصاحبيا مف مسؤوليات تسبغ عميو حقوقاً

سياسية مثؿ حقوؽ االنتخاب وتولى المناصب (الكواري ،3112 ،ص41و.

 أما التعريف اإلجرائي لممواطنة ،فيي العبلقة أو الرابطة القانونية والسياسية واالجتماعية بيف
األفراد ومجتمعيـ السياسي ،عبلقة يحددىا الدستور والقوانيف المنبثقة عنو ،وتستمزـ حقوقاً
وواجبات تتضمف معنى المساواة بيف المواطنيف ،وبما يحقؽ عبلقة سميمة مع الدولة في

إطار مف الشفافية والديمقراطية.
 الفكر السياسي :ىو ذلؾ البنياف الفكري المجرد المرتبط بتصوير وتفسير الوجود السياسي،
وبذلؾ تكوف األفكار السياسية عبارة عف تصور عقبلني لمظاىرة السياسية ،وتمثؿ صورة
الظاىرة السياسية كما يتخيميا اإلنساف في مختمؼ األزمنة واألمكنة ،وأنيا تقوـ عمى التأمؿ

سواء أكاف فردياً أـ جماعياً ، ،وتختمؼ عف كونيا واقعاً قائماً (باور ،3119 ،ص87و .كما
يعتبر الفكر السياسي بمثابة إطار نظري شامؿ لدراسة وتصور ماضي وحاضر ومستقبؿ

الظاىرة السياسية ،ويتناوؿ مختمؼ قضايا الفكر السياسي ،وتندرج الفمسفة السياسية تحت

إطار موضوعات الفكر ا لسياسي (عمي ،3116 ،ص26و.

 األقباط :نشأ تعبير "القبطي" مف الكممة العربية "قبط" التي ىي بدورىا مجرد مصطمح لمكممة
اليونانية إيجيبتوس "المصري" ( Agyptiosالفقي ،2:99 ،ص2:و .إال أف مصطمح "أقباط"

أصبح يدؿ -إجرائياً -عمى المصرييف المسيحييف ،في أثناء الوجود اإلسبلمي واعتناؽ غالبية
السكاف المحمييف اإلسبلـ (يوسؼ ،2:98 ،ص26و .وينتمي معظـ األقباط في مصر إلى
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الكنيسة األرثوذكسية المرقسية القبطية ،ومقرىا اإلسكندرية ،وتتمتع الكنيسة القبطية باستقبلؿ

ديني ومؤسسي عف المراكز الكنسية األخرى في العالـ  ،بمعنى أنيا كنيسة وطنية مستقمة
(بشارة ،3123 ،ص31و .ويعد األقباط في مصر أكبر الطوائؼ المسيحية في الشرؽ األوسط،
وىـ يمثموف وفقاً لبعض التقديرات ما بيف (  6و % 10و مف نحو  90مميوف مصري.

 الجنسية :يمكف القوؿ أنيا في معناىا المتبادر تفيد (ربط بيف أفراد مف أصؿ واحدو ،وىذا
األصؿ قد يكوف جنساً أو ميبلداً أو قرابة أو حدوداً إقميمية.
 وفي االصطبلح القانوني تع ّد الجنسية إحدى الخصائص التي تميز المواطف عف غيره مف
المواطنيف ،وىي عنصر مف عناصر الشخصية المعترؼ بيا قانوناً ،فتعرؼ الجنسية بأنيا:
رابطة روحية سياسية وقانونية تفيد انتماء فرد لشعب دولة معينة (حمدتو ،3121 ،ص88و.

 الدستور :القانوف األعمى لمدولة ،الذي يبيف القواعد األساسية لشكؿ نظاـ الحكـ فييا ،ويحدد
سمطاتيا العامة التشريعية ،والتنفيذية والقضائية ،مف حيث التكويف واالختصاص ،ويرسـ

ويعيف الواجبات والحقوؽ األساسية لؤلفراد والجماعات (عبد
العبلقة بيف ىذه السمطات،
ّ
الكافي ،ىيبة ،3116 ،ص55و.

 منظمات المجتمع المدني :ويقصد بمنظمات المجتمع المدني" :مجموعة المؤسسات
والجمعيات االتحادات غير الحكومية والتي ينضـ إلييا األفراد بشكؿ اختياري وتطوعي
لممارسة العمؿ العاـ ،وىي تقع بيف األسرة والدولة ،وتتمتع باالستقبللية وال تسعى لمربح"

(كسبة ،3124 ،ص38و.

 أزمة اليوية :مصطمح يعبر عف واقع اليوية في دولة ما في مرحمة تشيد تحوالت سياسية
عمى مستوى الدولة  ،وتحديد طبيعة العبلقة بيف النظاـ السياسي والمنظومات السياسية

لممجتمع عمى مستوى التنظيمات السياسية والحزبية واألفراد في ضوء عدـ قدرة ىوية الدولة
عمى التعبير عف ىذا الواقع (أبو عنزة ،3122 ،ص9و.

 اليوية الوطنية :ىي مجموعة السمات التي تمي أز أو مجتمعاً أو وطناً معيناً مف غيرهُ ،يعتز
بيا وتشكؿ جوىر وجوده وشخصيتو المتميزة (عبد الرحمف ،3121 ،ص9و.

 العولمة :ىي اصطباغ عالـ األرض بصبغة واحدة شاممة لجميع أقواميا وكؿ مف يعيش
فييا ،وتوحيد أنشطتيا االقتصادية واالجتماعية والفكرية مف غير اعتبار الختبلؼ األدياف

والثقافات والجنسيات واألعراؽ (الفتبلوي ،311: ،ص49و.
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 المواطنة العالمية :ىي المواطنة التي تتنقؿ خارج األطر التقميدية لبلنتماءات الوطنية
والقومية ،بحيث تُكتسب في أي مكاف يقيـ فيو الفرد -المواطف العالمي -أو يعمؿ بو (وطفة،

 ،3117ص251و.

 أىل الذمة :ىـ رعايا الدولة اإلسبلمية الذيف رضوا بحكـ اإلسبلـ عمييـ ،فأعطوا الجزية
والتزموا بأحكاـ عقد الذمة ،والذي بمقتضاه يصير غير المسمميف في ذمة المسمميف أو في

عيدىـ وأمانيـ ،وليـ اإلقامة في دار اإلسبلـ عمى وجو الدواـ (الغنوشي ،2::4 ،ص73و.

 الخط اليايموني :قانوف عثماني وضعو السمطاف عبد المجيد األوؿ عاـ  ،2967والغرض منو
تنظيـ بناء دور العبادة في جميع الواليات التابعة لمدولة العثمانية ،يطبؽ عمى كؿ الممؿ

واألدياف غير اإلسبلمية (عمارة ،3111 ،ص36-34و.

 1.7الدراسات السابقة:
 .2دراسة مسعد ( :)6100رسالة دكتوراه منشورة ،جامعة القاىرة ،بعنواف" :األقباط ومطالبيم
في مصر بين التضمين والستبعاد".

تتناوؿ أطروحة الدكتوارة ىذه طبيعة وخصوصية سياسات االستبعاد والتضميف تجاه األقباط في

مصر منذ  2::2وحتى 3119ـ ،وذلؾ مف خبلؿ دراسة مطالب األقباط وطبيعتيا .وفي
معرض تحميؿ أوضاع األقباط ،سجمت الباحثة بروز الحيرة بيف إلقاء الموـ عمى الدولة وحدىا،
وبيف لوـ المجتمع الذي ىو جزء مف األزمة .وأشارت إلى أف مطالب األقباط منيا مطالب

اقتصادية ،ومطالب اجتماعية ،وسياسية ،ومطالب مؤسسية .كما وتتقدـ الباحثة بمجموعة مف

التوصيات أىميا تمرير اقتراح القانوف تمرير مشروع قانوف حظر التمييز بيف المواطنيف إلى
المجمس القومي األعمى لحقوؽ اإلنساف ضماناً لمتكافؤ .

 .3دراسة أبو سكين ( :)6113رسالة ماجستير منشورة ،جامعة القاىرة .بعنواف" :المواطنة

واإلصالح السياسي :النظام السياسي المصري (." )6112-6114

تأتى أىمية ىذه الدراسة لتوازى اإلصبلح السياسي والنيوض الوطني مع قدرة المواطف المصري
عمى أف يناؿ حقوؽ المواطنة والعكس صحيح .وتنقسـ الدراسة إلى أربعة فصوؿ تناولت فييا

الباحثة المواطنة واإلصبلح السياسي مف خبلؿ الجدؿ النظري حوؿ مفيوـ الموطنة ،والجدؿ

النظري حوؿ مفيوـ اإلصبلح السياسي .والى واقع وطبيعة المواطنة في مصر في ضوء
الحقوؽ االقتصادية واالجتماعية ،وفي ضوء األقميات والمواطنة في مصر .كما تناولت الباحثة

"عممية اإلصبلح السياسي في مصر" مف خبلؿ االنتخابات واإلصبلح السياسي في مصر،
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والثاني مف خبلؿ التعديبلت الدستورية وأثرىا عمى المواطنة واإلصبلح السياسي .وأخي ار ناقشت
أثر الحركات االحتجاجية عمى المواطنة واإلصبلح السياسي في إطار مبحثيف يتحدث األوؿ
عف الحركات االحتجاجية ذات المطالب االقتصادية واالجتماعية ،ويتناوؿ الثاني الحركات

االحتجاجية ذات المطالب السياسية  .وفي الختاـ أكدت الباحثة أف المواطنة ال تمنح بؿ يجب

اكتسابيا ،ولكي ينجح اإلصبلح السياسي فبل بد مف أف يكوف ىناؾ طبقات تدعـ ىذا اإلصبلح.

 .4دراسة عطا ( :)6111رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة عيف شمس .بعنواف" :المشاركة

السياسية لألقباط في مصر"

تناولت ىذه الدراسة قضية المشاركة السياسية لؤلقباط ،والتي تعتبرىا الباحثة حقاً مف حقوؽ

المواطنة التي تقوـ عمى المساواة ومشاركة جميع المواطنيف ,وبناء عمى ذلؾ حددت الباحثة

مشكمة الدراسة في " التعرؼ إلى طبيعة المشاركة السياسية لؤلقباط في المجتمع المصري وأىـ
مجاالتيا  ،كذلؾ التعرؼ إلى معوقات المشاركة السياسية لؤلقباط وآليات تفعيمو"" مستخدمة

المنيج التاريخي في ،كما استعانت الباحثة باألسموب الوصفي ( في الجزء الميداني مف
الدراسةو حيث استعانت بعينة مكونة مف (29و مفردة مف النخبة السياسية القبطية.
وتوصمت الدراسة إلى عدة نتائج أىميا :أف ىناؾ عزوؼ لؤلقباط عف المشاركة السياسية يرجع

بداياتو إلى السبعينات عندما استخدـ السادات الديف في تحقيؽ الشرعية لمنظاـ السياسي الجديد،

كذلؾ ىناؾ ثمة معوقات لممشاركة السياسية لؤلقباط فى المجتمع المصري يمكف تقسيميا إلى

عدـ فاعمية النظاـ السياسي السائد .وضعؼ أو انعداـ تداوؿ السمطة بيف األحزاب السياسية أو

داخؿ األحزاب ،وبالتالي ضعؼ المشاركة السياسية لؤلقباط .كما أكدت عمى سمبية األقباط تجاه

العمؿ السياسي  ،نتيجة انتشار أفكار دينية خاطئة  ،ونتيجة تربية الكنيسة التي ال تحفز األقباط
عمى تمسكيـ بحقوؽ المواطنة.

 .5دراسة الحوزي ( :)6115رسالة دكتوراه غير منشورة ،جامعة محمد السادس .بعنواف" :
مفيوم المواطن في الفمسفة الحديثة".

ىدفت ىذه األطروحة إلى فحص وتمحيص الشبكة المفاىيمية التي ترتبط عناصرىا وتتداخؿ في

حمقة منتظمة تؤسس في -عبلقتيا الجدلية -المبلمح األساسية لقيـ المواطنة .مف خبلؿ استقراء

نصوص مؤسسي الفكر الفمسفي والسياسي الميبرالي :غروتيوس  -بوفندورؼ  -مكيافيمي -

ىوبز  -سبينو از  -لوؾ  -روسو – وآخريف.
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وقد شرع الباحث انطبلقاً مف سؤاؿ  :ألـ يش ّكؿ مواطف "دولة المدينة" في أثينا ميبلداً حقيقياً
لممفيوـ؟ في تخصيص فصؿ لممواطنة األثينية ،وبناء مقارنة نظرية تحاوؿ أف تميز بشكؿ جمي

وواضح ،بيف مواطف أثينا ومواطف الحداثة السياسية ،كما تبمور في القرف السابع عشر.
كما تناوؿ أيضاً المفيوـ الحقيقي لممواطنة في القرف السابع عشر بعنواف :القرف السابع عشر،
قرف الحداثة وفضاء الميبلد الحقيقي لمفيوـ المواطف .و دراسة عناصر الجياز المفاىيمي :حالة

الطبيعة  -القانوف الطبيعي  -نظرية التعاقد عند أىـ فبلسفة القرنيف السابع عشر والثامف
عشر ،مع الوقوؼ عند أىـ رموزىـ :اسبينو از  -لوؾ  -روسو ،كوقفة تأممية ومنيجية لتفكيؾ

عناصر البناء النظري لقيـ المواطنة :الحرية  -الممكية  -المساواة  -النظاـ  -القانوف  -العقؿ

 -العدؿ .واعتبر الباحث سؤاؿ المواطنة في فكرنا السياسي ،سؤاالً مشروعاً ،خصص لو الفصؿ

األخير مف الرسالة.

التعقيب عمى الدراسات السابقة:
 .2أثارت الدراسات السابقة عدداً مف القضايا والخصائص المشتركة ،واألخرى المتباينة عمى
مستوى األطر النظرية والمنيجية ،وبالنظر إلى ىذه الدراسات السابقة يتضح اختبلؼ نتائج

الدراسات باختبلؼ اليدؼ مف الدراسة.

 .3أكدت جميع الدراسات السابقة عمى أىمية تعزيز مبدأ المواطنة بشكؿ عاـ ودورىا في
المجتمعات ،أما الدراسة الحالية فقد أكدت عمى الصمة والتأثير المتبادؿ لمبدأ المواطنة مع

مبدأ اليوية الوطنية وربطيا بخصوصية حالة األقباط في مصر.
 .4تناولت الدراسات السابقة أزمنة مختمفة ،فمنيا ما تحدث عف وضع األقباط في فترة

السبعينات والثمانينات والتسعينات ،ولكف ندرة الدراسات التي تناولت الفترة الزمنية التي
تتناوليا ىذه الدراسة وىي ما بعد العقد األوؿ مف القرف الواحد والعشريف ،األمر الذي يجعؿ

الدراسة الحالية مطموبة بإلحاح؛ حيث تغيرت وتطورت أوضاع األقباط في مصر في ضوء
مستجدات ومتغيرات عديدة مر بيا المجتمع المصري منيا ثورتاف متعاقبتاف.
 .5استخدمت الدراسات السابقة مناىج بحثية عديدة ،منيا المنيج الوصفي التحميمي والمنيج
التاريخي ،وتتفؽ الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة في استخداميا ىذه المناىج التي

تتناسب مع طبيعة ىذه الدراسة.
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تميزت الدراسة الحالية عف الدراسات السابقة بربط تطور مبدأ المواطنة بمتغيرات سياسية
ّ .6
واجتماعية عديدة  ،وركزت الدراسة الحالية أيضاً عمى متغيرات الديمقراطية والعولمة
واليوية.

 .7استفادت الدراسة الحالية مف الدراسات السابقة في العديد مف الجوانب وال سيما اإلطار
الفكري المتعمؽ في مفيوـ المواطنة ،وفي اإلطار التاريخي لتطور مواطنة األقباط في
مصر ،كما استفادت منيا في توسيع نطاؽ أسئمة الدراسة وصياغة فروضيا.
 .8كما تطرقت بعض الدراسات السابقة إلى القضايا التي أرادت الباحثة تسميط الضوء عمييا
بحيث لـ تتعمؽ في ىذه الجوانب بالقدر الذي يستطيع القارئ أخذ صورة كاممة عف

التأصيؿ الفكري السياسي لممواطنة ودراسة عمى حالة األقباط في مصر.

وبناء عميو فإف ىذه الدراسة قامت بدراسة المواطنة في الفكر السياسي نظر ً
يا ،وتطبيقياً
ً
عمى حالة األقباط في مصر وتحميميا تحميبلً عممياً ومنيجياً.
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المقدمة:
اقترف مفيوـ المواطنة بحركة نضاؿ الفكر والتاريخ اإلنساني مف أجؿ العدؿ والمساواة
واإلنصاؼ .وكاف ذلؾ قبؿ أف يستقر مصطمح المواطنة ،وتصاعد النضاؿ ،وأخذ شكؿ الحركات

االجتماعية منذ قياـ الحكومات الزراعية في وادي الرافديف والنيؿ مرو اًر بحضارات الصيف واليند
وفارس .وأسيمت تمؾ الحضارات وما انبثؽ عنيا مف أيدلوجيات سياسية في وضع أسس لمحرية
والمساواة الذي فتح المجاؿ لمفكر السياسي اإلغريقي ومف بعده الروماني ليضع كؿ منيما أسس

مفيومو لممواطنة والحكـ الجميوري والعالمية ،لتأتي فيما بعد األدياف وباألخص المسيحية
واإلسبلمية لِتُقر مبدأ المساواة بيف البشر دوف تمييز عمى أساس الجنس أو المغة أو األصؿ.
ليعاد اكتشاؼ مفيوـ المواطنة في العصر الحديث؛ بحيث دار الفكر الفمسفي الحديث
عمى ثبلث محاور رئيسة ىي :الحرية والسيادة والعقد االجتماعي .إضافةً إلى أفكار سياسية
أخرى مثؿ فكرة فصؿ السمطات واإلرادة العامة والحقوؽ الطبيعية والحقوؽ المدنية ،وروح

القوانيف ،والمؤسسات الدستورية  ،والديف المدني والحرية العامة ،لتؤسس ىذه األفكار الحقاً لقياـ
الثورة الفرنسية والثورة األمريكية المتاف شكمتا بمبادئيما واعبلناتيما األساس التطبيقي لنظريات
حقوؽ اإلنساف والمواطنة ،ليتبمور فيما بعد مفيوـ المواطنة مف الناحية النظرية بصدور اإلعبلف

العالمي لحقوؽ اإلنساف.
وبناء عمي ذلؾ سيتـ تناوؿ في المبحث األوؿ مف ىذا الفصؿ المواطنة في الفكر
ً
السياسي القديـ (المصري -البابمي -الفارسي -اليندي -الصيني -العربيو ثـ تتبع ذلؾ بدراسة
لنظريات المواطنة في الفكر السياسي اليوناني وأفكار العصر اليمنستي وأخي اًر في عصر
الروماف .أما في المبحث الثاني ستقتصر الباحثة في دراستيا لمفيوـ المواطنة في األدياف
والفكر الوسيط عمى الفكر السياسي الييودي ،والفكر المسيحي الغربي وعصر اإلقطاع األوربي،

والفكر اإلسبلمي .في حيف سيتناوؿ المبحث الثالث واألخير دراسة تطور المواطنة في الفكر
الحديث  ،وذلؾ مف خبلؿ مستوييف :األوؿ مستوى األفكار والنظريات ،والثاني مستوى الثورات

والشرعيات.
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2.1

المبحث األول

المواطنة في الفكر السياسي القديم
 2.1.1المطمب األول :المواطنة في الفكر السياسي في الشرق القديم
لقد ناضؿ اإلنساف في التاريخ القديـ عبر الحضارات الفرعونية والبابمية وحضارات الصيف

واليند مف أجؿ إقرار المساواة ذات العبلقة بفكرة المواطنة.

ففي الحضارة الفرعونية تؤكد الكتابات التاريخية أف نظرية الحكـ في مصر القديمة كانت
تجيؿ فكرة اإلرادة العامة ،وترى أف الفرد يجب أف يخضع لمحاكـ خضوعاً تاماً مف الناحيتيف

الدينية والدنيوية ،كما أنو لـ يكف معترفاً لؤلفراد اإلسياـ في الحياة السياسية .فقد اتسمت الحياة

السياسية في مصر القديمة بنظاـ حكـ مستقر ُعرؼ بالنظاـ الفرعوني ،وىو نظاـ ممكي ديني
وثنى يتمتع فيو الفرعوف بسمطة مطمقة ،فيو الممؾ والكاىف األعظـ واإللو الذي يعبده شعبو
(األصبحي ،3111 ،ص47و .أما عمى المستوى االجتماعي لـ َيعرؼ المصريوف القدامى قوانيف
مكتوبة ،فقد كاف الفرعوف ومصدر القوانيف والمرجع األوؿ واألخير في جميع ما يتصؿ بالسموؾ
العاـ والخاص عمى حد سواء .وحوؿ التركيبة االجتماعية لممجتمع المصري كانت أغمبية
المجتمع مف الفبلحيف الذيف يشتغموف في الزراعة  ،وأقمية تحكـ الببلد بإسـ الفرعوف ،وتسيطر

عمى أجيزة الدولة وتتولى أىـ المناصب السياسية واإلدارية (أبراش ،3117 ،ص52و .وعمى
العكس مما ساد في بابؿ ،فإف مصر لـ تعرؼ نظاـ العبودية حيث يتمتع المصريوف بالحرية

المدنية ،فالجميع كانوا رعايا الممؾ .ورغـ أف النظاـ المصري القديـ لـ يعرؼ نظاـ العبودية إال
أف حقوؽ المواطنة والمساواة بالحقوؽ والواجبات بيف مواطنيو لـ يكف معترؼ بو قانونياً أو
عممياً.

أما الحضارة البابمية فقد ىدت الحكمة بعض مموكيا-المنوبيف عف اآللية -إلى أىمية
إقامة الشرائع ،واصدار القوانيف التي تنظـ الحياة وتحدد الواجبات وتبيف الحقوؽ ،كقانوف
"حمورابي" .إال اف ىذه الشرائع لـ تقر المساواة التامة واعترفت بالتقسيـ الطبقي ،حيث إف ىذه
وأضفت عميو طابع ديني وال يجوز أف يتمرد المرء عمى طبقتو ،وفي قانوف حمورابي الذي تمت
اإلشارة إلى وجود أربع طبقات ىي :طبقة األحرار ،وطبقة الكياف ،وطبقة الفقراء ،وطبقة العبيد

في أدنى السمـ االجتماعي (الخنساء ،2:99 ،ص22و.

كذلؾ األمر بالنسبة لمحضارة الفارسية ،حيث طبؽ عمى واليات اإلمبراطورية الفارسية تشريع
قانوني ال يميز بيف الشعوب اإليرانية ،وطاعة الشعب لمحاكـ إنما تتحدد بمدى إتباعو طريؽ
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العدؿ في تصرفاتو ،واحترامو مبدأ المساواة بيف األفراد ،وقد انقسـ المجتمع في ىذه اإلمبراطورية

إلى أربع طبقات ،طبقة الكينة وطبقة القضاة وطبقة المحاربيف والموظفيف وأخي اًر طبقة الحرفييف
والزراع وىما مف القبائؿ المتدنية حيث ال حقوؽ سياسية ليـ (األصبحي ،3111 ،ص95و .وعميو
لـ يختمؼ الفكر السياسي الفارسي بما يتعمؽ بحقوؽ المساواة والمواطنة عف الفكر البابمي،

فالنظاـ السياسي فيو قائـ عمى فكرتيف اثنتيف ،وىما :تأليو الممؾ ،والتمييز بيف الطبقات.

أما النظام السياسي في اليند القديمة أمتاز بأنو نظاـ طبقي حدد الديف قواعده ورسـ حدوده
بدقة ،ونظـ عبلقات كؿ طبقة بما عداىا مف الطبقات .فقد اعترفت "المانوية" بنظاـ الطبقات
واعتبرت السمطة حارساً عمى ىذا النظاـ ،وحسب قوانيف مانو فقد أرادت مشيئة اآللية أني نقسـ

المجتمع اليندي إلى أربع طبقات وىي :طبقة رجاؿ الدبيف ،وطبقة الجند ،وطبقة التجار

والصناع والزراع ،وطبقة العبيد (الوحيدي ،2::7 ،ص23و ،وعمى أساس ىذا التقسيـ الطبقي

ُحرمت الطبقتاف الثالثة والرابعة مف الحرية السياسية فميس مف حؽ أفرادىما الوصوؿ إلى كراسي
الحكـ أو التمتع بأي حؽ سياسي .إال أف ظيور الديانة البوذية قد خفؼ مف تظمـ الطبقات،
وأزالت كثي اًر مف القيود االجتماعية واالمتيازات الطائفية ،فدعت إلى الحرية والمساواة وتحقيؽ
العدالة االجتماعية ،وأعمف أنو ال فرؽ بيف غنى وفقير ،أو رجاؿ الديف والحرب والصناعة

والزراعة فجميعيـ مواطنوف فضبلء متساووف في الحقوؽ والواجبات (الوحيدي ،2::7 ،ص 24و.

وعمى الرغـ أف البوذية بيذه الدعوة أزالت كثي اًر مف الفواصؿ التي كانت موجودة بيف مختمؼ

الطبقات وأعمنت كثي اًر مف المبادئ اإلنسانية كالحرية واإلخاء والمساواة إال أنيا لـ ترتقي في

الفكر السياسي إلى حد إدراؾ الحقائؽ والنظريات السياسية المتصمة بحقوؽ المواطنيف.

في حيف يتميز الفكر السياسي الصيني أنو أكثر تحر اًر مف ىيمنة الديف كما الحاؿ في

الحضارتيف البابمية والفرعونية ،فعمى مستوى الحياة السياسية ارتبط الفكر السياسي باألخبلؽ
أكثر مف ارتباطو بالديف مع أف الت ارث السياسي الصيني يقوـ عمى أساس أف اإلمبراطور يستمد

سمطتو مف السماء (أبراش ،3117 ،ص55و .فعمى الرغـ مف أف مبادئ "الكونفوشيسية"* القائمة
عمى مبادئ الحرية والمساواة والتي ظمت ىي المحرؾ األساس لمعقؿ الصيني عمى مدى ألفى

عاـ تقريباً ،إال أف تعاليميا لـ تكف متناقضة مع قيـ المجتمع االرستقراطي واإلقطاعي القائـ.
حيث كاف كونفشيوس يؤمف بنظاـ طبقي ينتمي فيو كؿ إنساف إلى طبقة معينة ،وىو ينتمي إلييا
بموجب كفاياتو الشخصية وعممو ومدى تقيده باألخبلؽ الفاضمة وليس بموجب الوازع الوراثي،

كما رأى بأف التعميـ إذا انتشر انعدمت الفوارؽ بيف الطبقات (عبد الحي ،2::: ،ص29:و،
*هسبتإلىالفيمسوؼ كونفشيوس  Confuciusوالتي صارت تعاليمو ديانة لمصيف.

15

وبالتالي فقد نظر كونفشيوس لمفرد أي (المواطفو عمى أساس قيمتو وليس عمى أساس الميبلد
وحده ،واعترؼ بالحراؾ االجتماعي وقد طبؽ ىذا سموكياً عمى نفسو (غالي ،2:92 ،ص39و .وقد

دعا كونفشيوس إلى اتحاد شعوب العالـ جميعاً في جميورية عالمية واحدة تشرؼ عمييا حكومة

مف ذوي الكفاءات والمؤىبلت الممتازة والقادة عمى إقامة العدؿ والمحبة بيف الناس (الوحيدي،

 ،2::7ص26و ،ويتضح مما أوردناه أف فكرة المواطنة بالفكر الصيني القديـ تبمورت مف نظاـ

إقطاعي مبلؾ وممموكيف إلى نظاـ ارستقراطي تحكمو األخبلؽ والسيادة فيو لمشعب ،و لمفرد
قيمتو بكفاءاتو وليس عمى أساس الميبلد مع االعتراؼ بالحراؾ االجتماعي إلى أفكار اإلخوة

اإلنسانية والمساواة التامة ،و الحكومة العالمية القائمة عمى أساس الكفاءة وليس التفويض
اإلليي أو التوريث االرستقراطي.
أما المواطنة في فكر العرب قبل اإلسالم .فمـ تكف الحالة السياسية لمعرب -قبؿ ظيور
اإلسبلـ -تسير عمى نمط واحد ،بؿ اختمفت باختبلؼ البيئة الجغرافية (نظاـ البدو ،حالة
الحضر ،حالة المماليؾو .ويمكف القوؿ أف المجتمع العربي لـ يعرؼ الحقوؽ الفردية بالمعنى
الدقيؽ ،ذلؾ أف الفرد في نظر القبيمة أحد أدواتيا ،عميو أف يذوب في كيانيا ،وأف يكوف طوع

إراداتيا أو باألحرى إرادة شيخيا أو ممكيا (خميفة339 ،3114 ،و .وبيذا إف المجتمع العربي لـ
يعرؼ الحقوؽ السياسية إال لمرؤساء واألقوياء ،أما ما عداىـ فميس ليـ حؽ المشاركة في الحياة

السياسية.

 2.1.2المطمب الثاني :المواطنة في الفكر السياسي الغربي القديم:
أولً :الفكر السياسي اإلغريقي (أثينا أنموذجاً)
إف أقرب معنى لمفيوـ المواطنة المعاصرة في التاريخ القديـ ىو ما توصمت إليو دولة المدينة
عند االغريؽ ،والذي شكمت الممارسة الديمقراطية ألثينا نموذجاً لو .وكانت المدينة السياسية

(أثيناو ضيقة الحدود ،محدودة المساحة ،ال يزيد سكانيا عف ثمث مميوف نسمة في المتوسط
وتمتاز بالنظاـ الطبقي (الوحيدي ،2::7 ،ص2:و .وامتاز نظاـ الحكـ في أثينا بابتكار الديمقراطية

المباشرة ،واف كاف اقتصر عمى المواطنيف األحرار الذيف يتمتعوف دوف غيرىـ بحقوؽ المواطنة

الكاممة (األصبحي ،3111 ،ص:2و .فيناؾ أعداداً كبيرةً مف الناس ال يمكف أف تمعب أي دور
عمى اإلطبلؽ في الدولة ،فالثقافة السياسية األثنينية كانت ثقافة الذكور البالغيف ،ففقط الرجاؿ
البالغيف كانوا مؤىميف لممواطنة الفاعمة ،فالنساء ليس ليف أدوار سياسية كما أف حقوقيـ المدنية
محدودة بدقة ،إضافة إلى أف ىناؾ الكثير مف األعداد المقيميف في أثينا غير مؤىميف لممشاركة
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في اإلجراءات الرسمية وىذا يشمؿ المياجريف الذيف أقامت عائبلتيـ في أثينا قبؿ عدة أجياؿ،

لكف ربما الفئة األكبر الميشمة سياسيا مف الناس ىي السكاف العبيد (.)Held, 1998, p.23

أما فيما يتعمؽ بالتنظيمات السياسية التي كانت أثينا تتميز إزاءىا بإشراؾ جميع أفراد طبقة

المواطنيف في أنشطتيا المختمفة (الجمعية الشعبية ،والمجمس التنفيذي ،والمحاكـو ،والتي كانت

تعتبر بمثابة الترجمة الحقيقية لمديمقراطية المباشرة إلى واقع عممي في أثينا في ذلؾ الوقت

(األصبحي ،3111 ،ص:3و .ويجب اإلشارة إلى أف اإلغريؽ قد نظروا إلى صفة المواطف عمى

أنيا شيء يشترؾ فيو المواطف مع اآلخريف ال عمى أنيا حؽ قانوني لمفرد (غالي  ،2::9،ص

42و .فالمواطف يظير نفسو إذف عضواً عامبلً في المدينة ذا ميمة ينبغي لو أف يؤذييا ،وبالتالي

كانت المواطنية وضيفة اجتماعية أو رسالة سامية أو تكميفاً إليياً بالنسبة إليو ،فكاف ُيطمب منو
أف يقوـ بواجبو ويقدـ أفضؿ ما يستطيع مف خدماتو لمدينتو (الخنساء ،2:99 ،ص38و .ويتضح
مف ىذا أف المواطنة في دولة المدينة كانت تعنى القدرة عمى المشاركة السياسية ،فيي مف ىذه

الناحية تختمؼ عف المعنى الحديث لممواطنة ،فالمواطف في العصور الحديثة ىو مف يتمتع
بحقوؽ ،ويمتزـ بواجبات ،وتمؾ ناحية قانونية بحتة.
نستطيع القوؿ أف الفكر الديمقراطي األثيني تميز بمبادئ كبرى شكمت ركيزة لدولة المدينة

تمثمت في :أوالً المساواة بيف المواطنيف في الحياة السياسية ،ولكنيا مساواة بالقانوف وليس
بالطبيعة ،فالطبيعة واآللية في نظر األثينيف ميزتا بيف الحر والعبد وبيف والمرأة والرجؿ ،والمبدأ

الثاني كاف الحرية وىي بالنسبة ليـ تعنى عدـ الخضوع إال لمقانوف ،أما المبدأ الثالث فتمثؿ في
القانوف ،وىو السيد الذي ال سيد فوقو في الديمقراطية األثينية ،وىو الذي يسود بيف الغنى والفقير
ويخضع لو الحاكـ والمحكوـ (أبراش ،3117 ،ص ص71-6:و.

أما عف أفكار رواد الفكر األثيني فيما يتعمؽ بالمواطنة وحقوؽ المواطنيف ما قبؿ أفبلطوف
وأرسطو الذيف ستركز الدراسة عمي أفكارىـ ،فكانت البادرة عند صولوف  solonالذي عيد بأمر
الدولة ،وكاف ىدفو األسمى وضع الحد لمفوارؽ الطبقية حيث أباح ألوؿ مرة في تاريخ أثينا حؽ

جميع االثنيف بأف يكونوا أعضاء في الجمعية الشعبية عمى قدـ المساواة ال فرؽ بيف غنى

وفقير ،وأصدر قانوناً خاصاً وأداف كؿ مف يحاوؿ مف أصحاب النفوذ حرماف الشعب مف

الحقوؽ السياسية ،وجعؿ الشعب مسئوال مسؤولية جماعية عف حماية الحياة الدستورية (أبراش،

 ،3117ص73و.

ثـ جاء ىيبوداموس  Hippodamusكأوؿ كاتب سياسي حقيقي في اليوناف القديمة ليضع

نظاماً لمدينة سياسية مثالية ،فقسـ سكانيا لثبلث طبقات :طبقة تمارس الحكـ وادارة شؤوف
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المدينة ،وطبقة الجيش ،وطبقة المنتجيف ،وقد اتسـ تقسيمو ىذا عما سبقو ومف لحقو أنو لـ

يجعؿ السمطة السياسية احتكار لطبقة معينة وأنو لـ يميز بيف الطبقات فيما يتعمؽ في حقوؽ
المواطنيف (األصبحي ،3111 ،ص:6و.

في حيف كاف رأي السفسطائيف المعارضيف لفكرة القانوف والمساواة مغاي اًر ،حيث أورد

جوجياس  Gorgiasبأف ال وجود لقانوف خارجي أخبلقي عاـ يخضع لو ،وأف الرجؿ القوى لو
حؽ انتياؾ القانوف واألخبلؽ ،وأيده كاليكس  Calixالذي قاؿ أف العدالة الطبيعية ىي مف حؽ
الرجاؿ األقوياء والعدالة القانونية أنشأىا الرجاؿ الضعفاء لحماية أنفسيـ ،في حيف أف انتفوف

 Antiphonتميز بالواقعية فأنكر العبودية ونبالة المولد ،ألف ذلؾ يتناقض مع القوانيف الطبيعية
فساوى بيف اإلغريؽ وغيرىـ مف الشعوب (الخنساء ،2:99 ،ص4:-49و .أما الفيمسوؼ
كسانفوف ينحاز إلى جانب النظاـ االرستقراطي والتي يخضع فييا الشعب لفئة قميمة منو ،ولكنو

في الوقت نفسو نادي لشيوعية الماؿ والرقيؽ (االصبحي ،3111 ،ص221و .ويعتبر سقراط
ٍ
وبخاصة المساواة
 Socratesمؤسس عمـ األخبلؽ انتقد المبادئ التي قامت عمييا الديمقراطية
بيف المواطنيف واختيار مف يتولوف الوظائؼ العامة ،واعترض عمى فكرة االقتراع ألنيا تمنح
الفرصة لمعجز ال لمكفاءة ،لكنو يحسب لو أنو أوؿ مف نادي بمبدأ سيطرة أحكاـ القانوف وأخذه

عنو أفبلطوف وأرسطو (إسماعيؿ ،3113 ،ص238و .وسنتناوؿ بالتفصيؿ نظرية الدولة والمساواة
في فكر أفبلطوف وأرسطو.
تمثمت العناصر األساسية في فكر أفبلطوف  Platoالسياسي مف خبلؿ كتابو "الجميورية"
فأفبلطوف في جميوريتو ،كاف يرى أف العدالة االجتماعية تعني أف يحتؿ كؿ فرد في المجتمع

المكانة التي يستحقيا ،وىي مكانة ترتبط بقدرات الفرد الفطرية وال عبلقةَ ليا بمؤثر خارجي،
وتحقيقاً ليذه الفكرة عمد إلى تقسيـ الناس إلى الفئات الثبلث (العماؿ -الجنود -الحكاـو ،ولـ

يكف لمعبيد مكانة في جميورية أفبلطوف الفاضمة ،فيـ مجرد سمع تسخر لخدمة سيده (المناوي،

 ،3121ص89-86و ،ويضيؼ أف العدالة في المدينة تظير كنتيجة ليذا التخصص الموزع عمى

ثبلث طبقات ،اختفاء إحداىا أو االختبلط فيما بينيا يؤدي لمخمؿ في التوازف .بيذا فإف مفيوـ
العدالة لدى أفبلطوف ىو عدـ اعتداء طبقة عمى أخرى ،بالتالى فيو يدافع عف تفاوت طبقي

صارـ داخؿ المجتمع ،وعف احتراـ كؿ فرد لموقعو الطبقي .وعميو فإف فكرة العدالة بيذا الشكؿ

ال تعدو إال أف تكوف المحافظة عمى النظاـ العاـ ،وليس ما توفره الدولة لرعاياىا مف الحرية

والحماية والمساواة كأساس الحياة.
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إال أننا نبلحظ أف أفبلطوف في كتابو "القوانين" حسـ األمر بتفضيؿ دولة القانوف عمى حكـ
الفبلسفة ،يسودىا المساواة بيف مواطنييا متجاو اًز التقسيـ الذي وضعو في الجميورية .ففي دولتو
الجديدة فقد اقتنع أفبلطوف بوجوب توسيع قاعدة المجتمع السياسي ،وعدـ قصره عمى فئة معينة
مف المواطنيف ،فقاؿ بإشراؾ جميع المواطنيف في إدارة شئوف المدينة ،وبالتالي إعطائيـ قد اًر

كافياً مف التعميـ يؤىميـ لتفيـ قوانيف المدينة ومعرفة أصوليا (إسماعيؿ ،3113 ،ص286و.

أما دولة أرسطو Aristotleالمثالية فيي جماعة مف البشر المتساوييف ،يبغوف وينشدوف أصمح
حياة ممكنة في ظؿ تفوؽ القانوف وسيادتو (الخنساء ،2:99 ،ص:3و .فالمواطف وفؽ أرسطو ليس

يعرؼ أو يوصؼ مف خبلؿ إقامتو في إقميـ محدد ،حيث قاؿ في كتابو "السياسي":
بالضرورة أف ّ
" أما المواطف فيو ليس مواطناً بمجرد سكناه في الببلد ،ألف النزالء واألرقاء يشاطرونو تمؾ السكنى" (أرسطو،

يعرفو " :مف لو تمؾ في تمؾ الدولة حؽ
 ،2:68ص226و .لذلؾ يقترح تعريفاً إيجابياً لمواطف الدولة ف ّ
االشتراؾ في السمطة االستشارية وفي السمطة القضائية" (أرسطو ،2:68 ،ص229و.

فالمواط ف الصالح في نظر أرسطو ىو ذلؾ الذي يشارؾ في األمور السياسية لمدولة ويتفرغ
ليا ،وىو أمر غير متوفر في العبد والمرأة ،فصفة المواطف وفؽ ىذا القوؿ ىي فقط لؤلشخاص

الذيف يشاركوف الحكـ أما البقية الباقية مف أجانب وفبلحيف وصناع ونساء وعبيد فبل ينطبؽ

عمييـ ىذا الوصؼ .وبيذا حافظ أرسطو عمى التقسيـ التقميدي لمدولة ،فيناؾ المواطنوف
األحرار ،وىناؾ األجانب ثـ العبيد ،وأفراد الطبقة األولى ىـ السادة وأصحاب السمطة والشأف.

بناء عمى ما سبؽ نجد أف مفيوـ المواطنة اإلغريقية تعني حؽ المشاركة في الشأف العاـ
ً
والحياة السياسية عمى وجو الخصوص ومنيا المشاركة في إدارة الدولة واتخاذ الق اررات ومراقبة

تنفيذىا .وحؽ المواطنة بالداللة أعبله ،وبالمعايير التي اشترطوىا يعني أف ىذا الحؽ ىو محدود
يشمؿ فئة محددة في المدينة وليس كؿ أبناء المدينة .أي أنو ليس حقاً قائماً عمى أساس المساواة

أو الكفاءة وانما ىو حؽ قائـ عمى أساس الجنس والجنسية والحرية والممكية والقوة.

رغـ محدودية حؽ المواطنة اإلغريقيةّ إال أنو يمكف القوؿ بأف أقرب معنى لمفيوـ المواطَنة

المعاصرة في التاريخ القديـ ىو ما توصمت إليو دولة المدينة عند اإلغريؽ ،والذي شكمت

المواطَنة الذي تـ تطبيقو
الممارسة الديمقراط َية ألثينا
ً
نموذجا ليا ،وعمى الرغـ مف قصور مفيوـ َ
يتضمنيا المفيوـ
في أثينا ،مف حيث الفئات التي يشمميا ،وعدـ تغطيتو لبعض الجوانب التي
َ
ِ
المتساويف،
فإنو قد نجح بتحقيؽ المساواة عمى قاعدة المواطنة بيف األفراد
المعاصر لْمموا َ
طنةَ ،
الفعالة وصوالً إلى تداوؿ السمطة وتولي
وذلؾ مف حيث إقرار حقيـ في المشاركة
َ
السياسية َ

المناصب العامة.
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ثانياً :التيارات الفكرية بعد انييار المدينة الدولة
كانت أولى بوادر ردة الفعؿ والرفض لدولة المدينة ،وبالتالي التنظير لمدولة العالمية ،حتى

قبؿ أف ترسخ عمى األرض ،جاءت ممف كانوا يعتبروف أجانب ومنبوذيف داخؿ دولة المدينة
والتي ال تعترؼ أثينا ليـ بحقوؽ المواطنة ،فبحثوا عف وطف أوسع واشمؿ مف المدينة ،فظيرت

الفمسفة الكمبية واألبيقورية والرواقية كدعوات فكرية صريحة لفكر الدولة العالمية ،وتـ تجسيد ىذه

األفكار باإلمبراطورية الرومانية ،حيث ظير التأثير واضحاً لفمسفة الرواقييف عمى مفكري وساسة

الحضارة الرومانية.

فقد اعتقد األبيقوريف  The Epicurian Achoolأف اإلنساف أناني بطبعو ،وإليجاد طريقة
تحميو مف الظمـ والعدواف أبرـ األفراد عقداً فينما بينيـ لبناء دولة تزيؿ النزاع فيما بينيـ (الخنساء،

 ،2:99ص227و .حيث يرى األبيقوريف ضرورة خضوع األفراد خضوعاً تاماً ألية حكومة تعمؿ
عمى تحقيؽ السبلـ والنظاـ (غالى ،2::9 ،ص62و .كما تؤكد عمى أف المواطنيف أحرار في

االىتماـ بالشئوف العامة .
ىذا واعترضت الفمسفة الكمبية  The Cynicism Achoolعمى الفوارؽ االجتماعية،
وعمى المدينة الدولة القائمة عمى أساس تقسيـ الطبقات ،فاإلغريقي واألجنبي والغنى والفقير

والحر والعبد كميـ سواء (الخنساء ،2:99 ،ص229-228و.

وحدت الرواقية  The Stoicism Achoolقانوف البشر وقانوف اآللية في إطػار دولػة
فيما ّ
عالمية ،في إطار مواطنة عالمية ،اآللية والرجاؿ مواطنوف فييا ليـ دستور يحكميـ ،وىو العقػؿ
المن ػزه عػػف الخطػػأ ييػػدى النػػاس إلػػى مػػا يجػػب أف يفعمػػوه ومػػا يجػػب أف يتجنبػػوه (سػػبايف،2:74 ،

ص331و .وبالنسػػبة لرواقيػػة وانطبلق ػاً مػػف وحػػدة القػػانوف اإلليػػي فمدينػػة الحكػػـ ىػػي العػػالـ والنػػاس
فييػػا متسػػاووف وأنػػداد فػػي عػػالـ يجعمػػو العقػػؿ متجانس ػاً وال يشػػطره أي حػػاجز عرقػػي أو سياسػػي

(توشار ،3121 ،ص93و .حيث ال فرؽ بػيف غنػى وفقيػر أو حػاكـ ومحكػوـ ،الفػرؽ الوحيػد ىػو بػيف
العاقؿ والمجنوف ،أما غير ذلؾ فكؿ الناس مواطنوف في (مدينة العالـو ،وكميـ مواطنوف ال تفرؽ
بيػػنيـ الحػػدود ،ولػػـ يػػذكر الػػرواقيف وجػػود تميػػز بػػيف الرجػػاؿ والنسػػاء ،حتػػى عمػػى مسػػتوى العبيػػد،

فالدولة العالمية دولة كؿ البشر (أبػراش ،3117 ،ص:8و .فأضحت معايير التمييز وجود فئتاف مف

النػػاس :فئػػة األخيػػار وىػػـ جمػػيعيـ مواطنػػوف ،وفئػػة األش ػرار وىػػـ خػػارج المدينػػة العالميػػة (توشػػار،

 ،3121ص94و.
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بيذا نجد أف الفمسفة الجديدة بعد دولة المدينة تميزت بعدة ميزت أىميا :المساواة التامة بيف

األفراد بما فييـ أصحاب الحرؼ اليدوية بعدما كانت فمسفة اإلغريؽ قد قصرت صفة المواطف
عمى فئة قميمة مف المجتمع ،ومف ناحية أخري تميزت بإلغاء التمييز بيف اإلغريؽ وغيرىـ مف

الشعوب ،إضافةً إلى ضعؼ الشعور بالوطنية ،وىو ما كاف يميز الدولة المدينة مقابؿ انفصاؿ
الفرد عف الدولة ،وىذا مناقض لتعاليـ أرسطو وأفبلطوف.
ثالثاً :الفكر السياسي الروماني
إف عظمة الروماف تعود لمفتوحات الواسعة التي حققوىا والنظـ اإلدارية والقانونية التي

أرسوىا .في البداية كاف القانوف الروماني يطبؽ عمى فئة محدودة مف المواطنيف الروماف ،فنشب
صراع حاد بيف الطبقة االرستقراطية وبيف الطبقة المحرومة وداـ ذلؾ لمدة قرنيف مف الزمف،

وانتيي بالمساواة بيف الطبقات وتمتع المواطنيف الروماف بجميع الحقوؽ المدنية والسياسية

(الخنساء ،2:99 ،ص23:و .تطور القانوف الروماني وأضحى يقسـ إلى ثبلثة أقساـ  :قانوف مدني
يطبؽ عمى المواطنيف الرومانييف ،وقانوف الشعوب ويطبؽ عمى الروماف وغيرىـ مف الخاضعيف

ليـ ،وقانوف االجانب الذي يطبؽ عمى الذيف لـ يكتسبوا الجنسية الرومانية (األصبحي،3111 ،

ص234-233و.وقد ظمت جميع ىذه القوانيف قائمة ومعموالً بيا حتى جاء اإلمبراطور كراكبل
 Caracallaالذي أصدر مرسوماً قضى بمنح الجنسية لجميع سكاف اإلمبراطورية الرومانية

عاـ 33ـ ،وبو تمكف مف القضاء نيائياً عمى التفرقة بيف الروماف واألجانب مف الناحية القانونية.

أما عف نظاـ الطبقات فقد ُعرفت روما منذ عيودىا األولى صراعاً بيف الطبقات التي كانت
تتعايش داخؿ الدولة ،وخصوصي طبقتي األشراؼ والعامة ،وىو صراع استمر حتى استطاع
العامة في العيد الجميوري انتزاع اعتراؼ األشراؼ بالمساواة معيـ قانونياً ،ومع ذلؾ بقيت

اء أكاف عمى مستوى وجود نظاـ الرؽ ،أـ انقساـ المواطنيف األحرار إلى
الطبقية مستشرية سو ً
طبقات حسب المكانة االجتماعية والثروة والمجد (أبراش ،3117 ،ص213و.
ىذا بالنسبة لمنظاـ ،فإذا انتقمنا لمفكر وجدنا أف الروماف لـ يحاولوا دمج الفرد في الدولة –كما

فعؿ اإلغريؽ -ولـ يحاولوا اإلقبلؿ مف أىمية الدولة –كما فعؿ األبيقوريف ،-ولكنيـ فصموا الفرد
عف الدولة ،وجعموا لكؿ منيما حقوؽ وواجبات ،ونظروا إلى الدولة عمى أنيا وجدت لممحافظة

شخص قانوني أيضاً لو حقوؽ يجب حمايتيا مف اآلخريف (إسماعيؿ،
عمى حقوؽ األفراد ،وأنيا
ٌ
 ،3113ص352و.
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وفيما يخص أفكار رواد الفكر الروماني بما يتعمؽ بالمواطنة وحقوؽ المواطنيف ،فيعد

شيشرون  Ciceroأبرز ممثمي العبقرية الرومانية ،ومف أروع تراث شيشروف كتابو "في
الواجبات" فقد ذىب في مؤلفو إلى القوؿ بوجود قانوف واحد مف صنع إلو واحد بطبقو عمى
عباده ،ويرتكز ىذا القانوف عمى العدالة المطمقة والحرية والمساواة (األصبحي ،3111 ،ص23:و.

وىذه الوحدة القانونية مف شأنيا أف تسوى بيف األفراد في الحقوؽ والواجبات ومف شأنيا أف تتيح

تحقيؽ فكرة الجامعة اإلنسانية ،وىي جامعة جميورية يعيش أفرادىا عمى وفاؽ الطبيعة ويعتبر
الفرد فييا مواطناً عالمياً ح اًر ال تقيده اعتبارات الديف و الجنس و المغة والعواطؼ القومية.
وىكذا نجد أف الروماف تأثروا بالمذىب الرواقي وعمموا عمى إقامة الوحدة وعدـ االنطواء عمى
الذات ،وبشروا بالمساواة واإلخاء والمحبة بيف أرجاء اإلمبراطورية .عكس اإلغريؽ الذيف دافعوا
عف المدينة الدولة ،وعف القيـ السياسية الداعية لمحرية والديمقراطية ونظرة ازدراء إلى الشعوب

األخرى ،ولـ تعد المواطنة كما كاف سابقا لدى اإلغريؽ محصورة في أولئؾ الذيف يشاركوف في
الحكـ.
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2.2

المبحث الثاني

المواطنة في الفكر السياسي الوسيط واألديان
 2.2.1المطمب األول :المواطنة في الديانة الييودية

عمى اتساع نصوص العيد القػديـ لػـ يجػد فييػا تأكيػدات أو دعػوات لممسػاواة بػيف بنػي البشػر

أف
وعػػدـ تمػػايزىـ .فمػػف المعػػالـ البػػارزة بالديانػػة الييوديػػة اعتزازىػػا بعرقيتيػػا وقوميتيػػا ،ولػػذا نجػػد َ
المواط َنة عندىـ تقوـ عمى فكرة التمييز واالستعبلء واالستغبلؿ  ،وفي ديانػاتيـ المح َرفػة يػروف أف
الفػػرؽ بػػيف درجػػة اإلنسػػاف والحي ػواف كػػالفرؽ بػػيف الييػػود وبػػاقي الشػػعوب (فريج ػة ،3121 ،ص

29و.

وعف ىذا يقوؿ محمد عمارة أف الييودية تحولت إلى أثينية عنصرية بؿ وثنية جعمت اهلل سػبحانو

وتعػػالى إلػػو بنػػي إس ػرائيؿ وحػػدىـ ،ولمشػػعوب األخػػرى إليػػاتيـ ،وذلػػؾ بػػدالً مػػف اإليمػػاف بأنػػو إلػػو

العالميف (عمارة ،3114 ،ص24و .وىذا عمى خبلؼ ما جاءت بو الديانة المسيحية واإلسػبلمية مػف
عالميػة الرسػػالة كمػػا سػػنذكر الحقػاً .وحتػػى عمػػى مسػػتوى الشػػعب والعػرؽ الييػػودي نفسػػو يوجػػد فػػي
العيػد القػديـ بعػػض المظػاىر فػي تمييػػز بعػض طبقػػات المجتمػع اإلسػرائيمي بػػبعض الميػزات التػػي
ليست لباقي طبقات الشعب ،كالتميز بػيف الحػر والعبػد فػي قصػاص القتػؿ فػالحر ال يقتػؿ بالعبػد،

وأيضاً ىناؾ أنواع مف الحرماف لبعض الفئػات التػي التزمػت داخػؿ الديانػة الييوديػة وبخاصػة فػي
قضية الدخوؿ في جماعة الرب وعمى أثرىا يحرـ الشخص مف المساواة مع بقية الشعب الييودي

(الشنبير ،3119 ،ص 276-282و.

إال أنػو فيمػػا يتعمػػؽ بالمسػػاواة القانونيػة فػػي العيػػد القػػديـ فالنظػاـ القضػػائي كػػاف واضػػح التنظػػيـ

وقائـ عمى مبدأ العدالة بالدرجة األولى دوف تمييز أو تفضيؿ وىذه تعد أبرز صػور المواطنػة فػي
الديانة الييودية في حينيا .حيث ىناؾ العديػد مػف التشػريعات التػي تمػزـ القضػاء بالمسػاواة التامػة
بيف الشعب كافة ،وتؤكد عمى القضاة تطبيؽ القانوف عمى الجميع دوف مراعاة أشخاص بأي نوع

مف أنواع المراعاة (الشنبير ،3119 ،ص531-475و.

ىػذا وتػأتى النصػوص التوراتيػة لتتحػدث عػف الػرؽ بوصػفو حالػة شػرعية ،فقػد وجػد عنػد الييػػود

نوعػػاف مػػف االسػػترقاؽ :أحػػدىما الرتكػػاب خطيئػػة أو فػػي حػػاؿ ديػػف عميػػو ،والنػػوع اآلخػػر اسػػترقاؽ
غيػػر الييػػود فػػي حػػاؿ الحػػرب (الوحيػػدي ،2::9 ،ص279و .واف وجػػدت بعػػض األحكػػاـ والنصػػائح

التوراتيػػة تظيػػر العنايػػة بػػالرقيؽ واعطػػائيـ حقػػوقيـ واإلحسػػاف إلػػييـ وعتػػؽ الييػػودي مػػنيـ ،إال أف
ىذا ال يعنى عدـ تشريع العيد القديـ لمرؽ .ويرى البعض أف الشريعة الييودية ال يمكف أف تكوف
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قد قبمت ىذا النظاـ وانما كاف سػائداً فػي العػالـ ولػـ يكػف ممكنػاً لمشػريعة الييوديػة أف تمنعػو دفعػو
واحدة.

 2.2.2المطمب الثاني :المواطنة في الفكر المسيحي وعصر اإلقطاع

ػياـ ذو بػاؿ فػي مجػاؿ الفكػر السياسػي .حيػث أورد جػاف
إف المسيحية بمبادئيػا لػـ يكػف ليػا إس ٌ
توشار  Tusharفي كتابو "تاريخ األفكار السياسية" " :ال يوجد حقاً فكر سياسي في األناجيؿ ألف أمور

المجتمػػع الػػدنيوي تػػدرؾ بأنيػػا مختمفػػة اختبلف ػاً جػػذرياً عػػف أمػػور المجتمػػع السػػماوي ومرفوضػػة جممػػة" (توشػػار،

 3121ص257و .أما جورج سبايف  George Sabineفػي كتابػو "تطػور الفكػر السياسػي" يقػوؿ :

" فالدافع إلى قيػاـ المسػيحية دافػع دينػي  ،المسػيحية مبػدأ يسػتيدؼ الخػبلص ،فيػي ليسػت فمسػفة أو فكػر سياسػي"

(س ػ ػػبايف ،2:7: ،ص 375 - 374و .إال أف األث ػ ػػر ال ػ ػػذي تركت ػ ػػو المب ػ ػػادئ المس ػ ػػيحية عم ػ ػػى الفك ػ ػػر
السياسي ونظـ الحكـ ال يمكف إنكاره نتيجة لتأثير تطػور الكنيسػة كمنظمػة عالميػة تجػب طاعتيػا

مف قبؿ جميع المسيحييف ميما اختمؼ موطنيـ ،أو جنسيـ ،أو لغتيـ.

وقد قضى الديف المسيحي بإقامة العدؿ بيف الناس  ،وأوجب المساواة بيف البشر بغض النظر
عػػف أوضػػاعيـ االجتماعيػػة فاإلنسػػاف فػػي ذاتػػو جػػدير بػػاالحتراـ باعتبػػاره إنسػػاناً ال أكثػػر ،والنػػاس

جميعػ ػاً م ػػف خم ػػؽ اهلل ال ف ػػرؽ بي ػػنيـ  ،والي ػػو يرجع ػػوف حي ػػث يحاس ػػبوف عم ػػى أعم ػػاليـ الدنيويػ ػػة

(إسػػماعيؿ ،3113 ،ص363و .وعميػػو جػػاء العيػػد الجديػػد بتعػػاليـ أكثػػر تسػػامحاً ممػػا فػػي العيػػد القػػديـ
والييودية في قضية العناية بالبشر ،والتأكيػد عمػى مبػدأ المسػاواة البشػرية ،حيػث تؤكػد عمػى وحػدة

األصػػؿ البشػػري ،فأصػػبح النػػاس س ػواء واخػػوة فػػي المسػػيح  .وبيػػذا الصػػدد يقػػوؿ الرسػػوؿ بػػولس
مس ػػتنك اًر التفرق ػػة ب ػػيف الن ػػاس عم ػػى أس ػػاس الج ػػنس أو المرك ػػز االجتم ػػاعي " :ل ػػيس ىن ػػاؾ يي ػػود
واغريػػؽ ،وال حػػر وعبػػد ،وال ذكػػر وأنثػػى ،فكميػػـ س ػواء فػػي يسػػوع المسػػيح" (توشػػار3121،

ص25:و.

نجػػد ىنػػا إلغػػاء لكػػؿ تميػػز أساسػػو الجػػنس بعبػػارات واضػػحة وقطعيػػة .لكػػف يبقػػى التأكيػػد أف ىػػذه

المس ػػاواة عب ػػارة ع ػػف مس ػػاواة داخ ػػؿ ال ػػديف المس ػػيحي ،ف ػػبل تمييػ ػ اًز ًد عنصػ ػرياً داخ ػػؿ تع ػػاليـ العي ػػد
الجديػػد ،وىػػذا األمػػر بحػػد ذاتػػو خطػػوة متقدمػػة فػػي ديػػف المسػػيح .حيػػث صػػور بػػولس ىػػذا المفيػػوـ
بإحدى رسائمو حػيف قػاؿ" :ال تقترنػوا بغيػر المػؤمنيف" ،وبيػذا ينفصػؿ المسػيحي عػف غيػر المػؤمف

في كافة العبلقات (الشنبير،3119 ،ص 293-292و .وىذا ما يؤيد فكرة أف الديف المسػيحي ال يمغػى
التمييز الديني وانما نصوص المساواة تقتصر بيف المسيحييف فقط.
مف ىذه التعاليـ نجد أف الديف المسيحي والعيد الجديد جاءت رسػالتو أكثػر تطػو اًر وتحػر اًر مػف

العيػػد القػػديـ ،وكرسػػالة عالميػػة تحتػػوى عمػػى مبػػادئ سػػامية وعميػػا أسسػػت لك ارمػػة اإلنسػػاف البشػػرى
ولحقوق ػػو المتس ػػاوية م ػػع الجمي ػػع ،إال أف ى ػػذه المس ػػاواة ش ػػابيا ال ػػنقص وبع ػػض مظ ػػاىر التفرق ػػة
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والخمػػؿ فػػي فكػرة المواطنػػة الكاممػػة بعضػػيا بػػالنص وأخػػرى بػػالتطبيؽ ،منيػػا عمػػى سػػبيؿ المثػػاؿ ال

الحصر:

عد المذىب الكاثوليكي المرأة مخموقاً في المرتبة الثانية ،كما وتقرر أف المرأة خمقت
 ّلتخدـ الرجؿ وانيا قاصر ال يحؽ ليا التصرؼ بأمواليا (الوحيدي ،2::9 ،ص247و.

 -أما عف حرية العقيدة فقد خالؼ المسيحيوف في تاريخيـ تعاليـ المسيح الداعية لممحبة

واإلخاء .حيث منعوا حرية العقيدة منعاً باتاً ،حتى أف اإلمبراطور قسطنطيف شف حممة إبادة
ضد مف خالؼ المذىب الكاثوليكي (طالبي3 ،مايو 3126و .وبيذا سنت المسيحية مبدأ

اإلكراه في الديف.

 بقيت قضية الرقيؽ في العيد الجديد واف اتخذت حي اًز مف نصوصو لتؤكد عمى اإلحسافلمرقيؽ ،لكنيا لـ تمغي الرؽ وبقي مشرعاً (الشنبير ،3119 ،ص395و.

وعمى المستوى التطبيقي فإنن مبػدأ المواطنػة فػي الفكػر السياسػي عامػة ت ارجػع طػواؿ مػا

اصػػطمح عمػػي تسػػميتو فػػي أوروبػػا بالعصػػور الوسػػطى الظبلميػػة التػػي امتػػدت مػػف (2411-411
بع ػػد الم ػػيبلدو ،وذل ػػؾ بع ػػد أف ان ػػدثرت التج ػػارب الديمقراطي ػػة المح ػػدودة ف ػػي دائرت ػػي الحض ػػارتيف
اإلغريقية والرومانية ،وضعؼ سمطة الممؾ أماـ سمطة البابػا .فقػد اسػتقؿ حكػاـ األقػاليـ باألقػاليـ
التػػي يحكمونيػػا عػػف الممػػؾ وأسسػوا ألنفسػػيـ سػػمطات كاممػػة يتوارثونيػػا ،وأصػػبح السػػيد اإلقطػػاعي

سيداً مطمقاً عمػى إقطاعيتػو .وقػد ارتكػز النظػاـ اإلقطػاعي عمػى االقتصػاد الز ارعػي وكػاف مجتمعػاً
مسيحياً اقتصرت فيو الحقوؽ المقررة عمى المسيحييف دوف غيرىـ مف معتنقي الػديانات األخػرى،

وكانت كؿ إقطاعيػة تػديف بػالوالء لمكنيسػة وتػؤمف وتسػمـ بارتباطيػا لممسػيحية العالميػة (األصػبحي،

 ،3113ص268و .ويبلحػػظ عمػػى النظػػاـ اإلقطػػاعي بصػػفة عامػػة :أف االلت ازمػػات التػػي تقيػػد طبقػػات

المجتمع كانت دائماً تقوـ عمى الت ازمػات متبادلػة ،ولكنيػا غيػر متسػاوية ،ألنيػا تمػزـ طبقػة النػببلء

ػاء تامػاً ،كمػا كانػت
والعامة بالوالء والطاعة التامة لمممػؾ فػي حػيف أنيػا تعفػى الممػؾ مػف ذلػؾ إعف ً
العبلقػػة بػػيف السػػيد والتػػابع فػػي العصػػور الوسػػطى تختمػػؼ عػػف العبلقػػة بػػيف الحػػاكـ والمحكػػوـ فػػي
العصػػور الحديثػػة ،فمػػـ يكػػف ىنػػاؾ حػػد فاصػػؿ بػػيف الحقػػوؽ والواجبػػات العامػػة ،فػػالموظؼ العػػاـ
يحتفظ بوظيفتو ال عمى أنو في ذلؾ ينوب عف الممػؾ ،بػؿ ألنػو صػاحب حػؽ إقطػاعي فييػا ،مػا

داـ يقوـ بالتزاماتو قبؿ الممؾ (غالي ،2::9 ،ص83-82و.
أضػؼ ليػذا أنػػو لػـ يسػتمر الػػدور القيػادي لمكنيسػة طػػويبلً فقػد اشػتد الصػراع عمػى السػيادة بػػيف

الكنيسػػة والدولػػة وبمػػغ ذروتػػو فػػي الق ػرنيف الثالػػث عشػػر وال اربػػع عشػػر .وبػػرز العديػػد مػػف المفك ػريف
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الذيف نادوا بإصبلح الكنيسة واعادة تنظيـ المجتمع المسيحي أمثاؿ مارتف لوثر  ،وبروز المذىب

البروتسػتانتي المسػػيحي وكػػاف ليػػذه الحركػة المناىضػػة دورىػػا فػػي تػدمير أركػػاف البابويػػة واضػػعاؼ
مركز الكنيسة وتسميميا أخي اًر لسيادة الدولة عمييا .وبروز مفكري عصر النيضة والذي ستناوليـ

في المبحث الثالث مف ىذا الفصؿ.

 2.2.3المطمب الثالث :المواطنة في الفكر السياسي اإلسالمي
جاء اإلسبلـ دعوة لمناس كافة ألف يقيموا العبلقات عمى أساس اإلخوة والتعاوف عمى الخير
ونبذ الشر ،فإلييـ واحد خمقيـ مف نفس واحدة .وبيذا فقد سمؾ اإلسبلـ كما أشار محمد عمارة

في كتابو "اإلسبلـ واألقميات" مسمؾ االختبلفات في إطار الوحدة ،وجعؿ التنوع ىو السنة
والقاعدة والقانوف ،وقرر أف اآلخر ىو جزء مف الذات ،وذلؾ ألوؿ مرة في تاريخ الشرائع واألمـ

والدوؿ والحضارات (عمارة ،3114 ،ص25و .كما جاء ليبنى مجتمعاً عالمياً عقائدياً ،فاإلسبلـ ديف
ودولة  ،وشريعة ومجتمع ،ودنيا وآخرة لذا فقد تقرر منظومة الحقوؽ والواجبات في اإلسبلـ
(مبادئ المواطنةو مصدره اهلل وحده وليس بشرا ،فاتخذت بعد مرجعي عقائدي عمى أساسو يرد

كؿ حؽ أو واجب يتعارض مع مبادئو.

 فأولى ىذه المبادئ الربانية التي تؤسس لمفيوـ المواطنة في اإلسبلـ ىي مبدأ المساواة "يَب أَيّيَباننَّبس إِوَّب خَهَقْنَبكُمْ مِهْ ذَكَرٍ ًَأُوْثََٰ ًَجَعَهْنَبكُمْ شعٌبًب ًَقَبَبئِمَ نِتَعَبرَفٌُا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ انهَّوِ أَتْقَبكُمْ ۚ إِنَّ انهَّوَ عَهِيمٌ خَبِريٌ"

(الحجرات24:و .ويعمؽ راشد الغنوشي عمى ىذا النص القرآني أنو يفرض المساواة بشكؿ مطمؽ
ببل قيود وال استثناءات ،فبل فضؿ لفرد عمى فرد وال لجماعة عمى جماعة وال لجنس عمى جنس

وال لوف عمى لوف وال لسيد عمى مسود وال لحاكـ عمى محكوـ (الغنوشي ،2::4 ،ص77و .إذاً
فاإلسبلـ أقر أف الناس سواسية ،وكميـ في القيمة اإلنسانية سواء وتتجمى المساواة في عدة

أمور ،ىي :المساواة في القيمة اإلنسانية ووحدة الجنس البشري واإلنسانية .وكذلؾ الكرامة
اإلنسانية.

ألح القرآف في طمبو وجعؿ القياـ بو ىدؼ الرسالة
 المبدأ الثاني ىو العدؿ وىو مبدأ أساسي ّالسماوية وأقدس الواجبات وأىميا ،يقوؿ تعالي" :إِنَّ انهَّوَ يَأْمركُمْ أَنْ تُؤَدًّا انْأَمَبوَبتِ إِنََٰ أَىْهِيَب ًَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْهَ اننَّبسِ

أَنْ تَحْكُمٌا بِبنْعَدْلِ ۚ إِنَّ انهَّوَ وِعِمَّب يَعِظُكُمْ بِوِ ۚ إِنَّ انهَّوَ كَبنَ سَمِيعًب بَصِريًا( ".النساء .)69 :وفي ىذا النص خطاباً إلى
اء في السمطة التشريعية أـ التنفيذية أـ القضائية تأمرىـ جميعاً وعمى شتى مستويات
الحكاـ سو ً
الحكـ أف يعدلوا بيف الناس (خميفة ،3114 ،ص476و.
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 -في حيف كاف المبدأ الثالث ىو الحرية ،وىي أصؿ عاـ في اإلسبلـ ،وتعد مظي اًر مف مظاىر

التكريـ التي حظي بو اإلنساف مف اهلل  ،فاإلنساف حر فيما يعتقد  ،حر فيما يعبد ،وحر فيما
يممؾ (سموادي ،2::9 ،ص79و .ولقد كانت الشريعة اإلسبلمية أوؿ شريعة اعترفت لئلنساف

بحرية المعتقد (الغنوشي ،2::4 ،ص78و .وعنيا يقوؿ تعالي" :نَب إِكْرَاهَ فِي اندِّيهِ قَدْ تَبَيَّهَ انرّشْد مِهْ انغَيِّ "..

عـ
(البقرة ..)367:ولـ يقتصر القرآف الكريـ في تقرير الحرية عمى حرية العقيدة والتفكر ،بؿ ّ
اإلسبلـ في منياجو السياسي جميع أنواع الحريات ،مثؿ حرية النقد واالعتراض ،وحرية التنقؿ،
وحرية العمؿ ،وحرية ممارسة الشعائر الدينية ،دوف إخبلؿ بقواعد النظاـ العاـ (الخطاب ،د.ت،

ص28و.

 -ويأتي أخي اًر وليس أخ اًر المبدأ الرابع مبدأ الشورى واألمر بالمعروؼ والنيي عف المنكر.

والشورى كمبدأ لمدولة اإلسبلمية "ًَشَبًِرْىمْ فِي األَمْرِ" (آؿ عمراف26: :وًَ" ،أَمْرىمْ شٌرٍَٰ بَيْنَيمْ " (الشورى49 :و

تعطي لؤلمة الحؽ في إدارة شؤونيا العامة ،وتمثؿ ضمانة مف الضمانات األساسية التي تحوؿ

دوف مخالفة القانوف أو االنحراؼ في استعماؿ السمطة (خميفة ،3114 ،ص465و .

وألف اإلسبلـ ديف ودولة ،فإف المبادئ التي جاء بيا في العبلقة باآلخر لـ تقؼ عند حدود

الوصايا والفمسفات والفكر النظري ،وانما وضعيا في دستور دولتو األولى ،دولة النبوة والخبلفة

الراشد ة ،وصياغات دستورية في المواثيؽ والمعاىدات والعيود التي عقدتيا الدولة اإلسبلمية مع
اآلخريف  .وتمثؿ صحيفة المدينة أو دستور المدينة كما يحمو لمبعض تسميتيا ،النموذج العممي

األوؿ الذي أتى مقنناً عمى شكؿ مواد قابمة لمتحقيؽ ،وليا قابمية مرجعية قانونية ،كونيا تمثؿ
عقداً سياسياً واجتماعياً ،صبغ بروح المبادئ الكمية النصية في القرآف ،وتوافقت عميو معظـ
أطراؼ القوى الفاعمة داخؿ المجتمع المدني المتعدد (قبمي ،ديني ،سياسي..الخو (المطيفى،

 ،3119ص227و .وكانت الوثيقة ممزمة لكؿ سكاف المدينة وتتكوف مف اثنيف وخمسيف بنداً ،خمسة
وعشروف منيا خاصة بأمور المسمميف ،وسبعة وعشروف مرتبطة بالعبلقة بيف المسمميف
وأصحاب األدياف األخرى.

وقد أبرزت ىذه الوثيقة مف خبلليا بنودىا أمريف :األوؿ -ميبلد الدولة اإلسبلمية في الوطف

الجديد ،الثاني -صير المجتمع المدني في امة واحدة ،عمى الرغـ مف التنوع الثقافي والعقائدي
(المسمموف والييود والوثنيوف الذيف لـ يؤمنوا مف األوس والخزرجو والتنوع العرقي (المياجروف

مف مكة واألنصار والييودو (الخطاب ،د.ت ،ص21و.
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كما وأكدت عمى نقطتيف :األولى فيما يتعمؽ بالعقيدة ،فمكؿ إنساف الحؽ في دينو ،وسيتحمؿ

مسؤوليتو أماـ اهلل وليس أماـ الدولة ،وبيذا أسست لمفيوـ الحرية الدينية ،والثانية في األمور
الدنيوية ،فإف كؿ مواطني المدينة متساووف ،بغض النظر عف معتقداتيـ الدينية ،وبيا وضعت

مبدأ المسئولية وتساوى المواطنيف أماـ الدولة (المدينةو (الصائغ ،311: ،ص336و.

ويمكف استخبلص أىـ ما احتوتو الوثيقة ببنودىا مف أمور تخص المواطنة باآلتي :قررت
مبدأ الوحدة الوطنية بيف جميع المواطنيف وطوائؼ المدينة وىـ رعايا الدولة  ،واعبلف الوحدة
الوطنية بيف المؤمنيف والييود في إطار العدؿ ،دوف الظمـ واالعتداء فيتحمؿ الظالـ مغبة

ظممو ،كما تقرير مبدأ المساواة بيف المسمميف والييود في مؤازرة الدولة اقتصادياً في حاؿ

الحروب ،ووجوب المواالة والنصرة ففي الحرب ،وأكدت عمى ضرورة توزيع األعباء االقتصادية
عمى كؿ المسمميف والييود ،وأوضحت مبدأ المساواة في الحقوؽ والواجبات بيف المسمميف وتسع

قبائؿ ييودية ،وتأصيؿ مبدأ المسؤولية الفردية  ،فكؿ إنساف مسئوؿ عف تصرفاتو الخاصة
وسموكو الجنائي ،وىذه مف أىـ مفاخر اإلسبلـ ،باإلضافة لتحديد نطاؽ المواطنة

الجغرافي(المدينةو ،وبياف المرجعية في أحواؿ فض النزاعات فمرده إلى رسوؿ اهلل ،وتقرير قطع

عبلقات التعاوف العسكري مع قريش وحمفائيا ،ووجوب الدفاع عف المدينة.

إف ىذه الوثيقة مثاؿ واضح لمتعايش السممي بيف األعراؼ واألجناس المختمفة ،وصفة مثمى
لمتفاىـ بيف الشعوب عمى مستوى اإلنسانية ،وما يزيدىا إجبلالً أنيا نفذت في القرف السابع
لمميبلد فكانت فريدة في مبادئيا  ،عظيمة في قواعدىا التي وضعت لمتعامؿ بيف الناس عمى

أساس المساواة بينيـ جميعاً رغـ اختبلؼ أجناسيـ وأعراقيـ وتعدد عقائدىـ وأديانيـ (شامة،

 ،3124ص72و.

وبناء عمى ما ورد في ىذه الوثيقة نجد أف المجموعة البشرية التي تكونت منيا المدينة ىـ
ً
المسمموف وأسمتيـ الصحيفة المؤمنوف  ،إلى جانبيـ مجموعة اجتماعية أخرى وىـ الييود ،ثـ
مجموعة ثالثة أخرى غير مسممة أو ييودية ممف بقى عمى وثنيتو ،ىذه المجموعات البشرية تعد

رعايا دولة المدينة ،فأسمت ىذه الكتمة الجماعية باألمة.
ففيما يخص مواطنة المسمـ ،لقد كاف أساس المواطنة عند رسوؿ اهلل ىو االنتماء إلى الوطف

"المدينة" وعميو فمف أراد االنتماء ليا فعميو أف يياجر إلييا ،ولقد وجدت رابطتيف أساسيتيف في

المدينة ىي رابطة الديف (اإليمافو ورابطة الوطف (الوالء لنظاـ الدولةو ،وعميو فالمسمـ الساكف
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في المدينة يمتمؾ الجنسية ،بحكـ إيمانو العقدي ومسكنو الجغرافي ،أما المسمـ خارج المدينة فمـ

يكف يمتمؾ الجنسية  ،ولـ يكف بالتالي الحقوؽ التي يمتمكيا مسمـ المدينة.

أما عف مواطنة غير المسمـ لقد أكدت الصحيفة عمى اعتبار المجتمع الييودي جزءاً مف

المجتمع السياسي ،أي جزءاً مف الجماعة السياسية ،تمزـ بحكـ رئيس الدولة ال باعتباره نبي بؿ
باعتبار مشروعيتو السياسية مستمدة مف االتفاؽ نفسو (المطيفي،3119 ،

ص231-22:و.

حيث يذكر محمد عمارة أف ىذا الدستور ميز بيف أمة الديف وأمة السياسة كما الجمع بينيما،

فالوحدة قائمة عمى التنوع والتمايز فالقبائؿ تتوحد في األمة ،والعرب المؤمنوف ىـ أمة الديف،
والقطاعات العربية الييودية مف قبائؿ المدينة يكونوف أمة السياسة ورعية الدولة ،وجعمت الوثيقة
ليـ مع بطانتيـ وموالييـ كامؿ الحقوؽ والواجبات المقررة لممواطنة الجديدة فقرر أنيـ "أمة مع

المسمميف" (عمارة ،2::8،ص251-246و .إف أي باحث يمتمؾ الموضوعية ،سيجد أف كممة األمة
التعبير القانوني والدستوري لممواطنة ،وأنيا كانت خطوة حضارية متقدمة.

ومف وقائع السيرة النبوية التي يستشيد بيا عمى شرعية فكرة المواطنة وما يستمزميا مف

الحقوؽ والمساواة :ما جاء في اتفاقية الصمح التي عقدىا النبي مع نصارى نجراف .فنص

الميثاؽ الذي كتبو رسوؿ اهلل (صو لنصارى نجراف عمى مجموعة مف المبادئ الدستورية التي
وضعت مبادئ وفمسفات عبلقة دولة اإلسبلـ بالمواطنيف غير المسمميف في الممارسة والتطبيؽ،

فجاء في ىذه الميثاؽ " :ولنجراف وحاشيتيا جوار اهلل وذمة محمد النبي رسوؿ اهلل (صمى اهلل
عميو وسمـو عمى أمواليـ وأنفسيـ وممتيـ وغائبيـ وشاىدىـ وعشيرتيـ وبيعيـ وكؿ ما تحت

أيدييـ مف قميؿ أو كثير ال يغيب أسقؼ مف أسقفيتو وال راىب مف رىبانيتو وال كاىف مف كيانتو.
وليس عمييـ دنية وال دـ جاىمية .وال يحشروف وال يعشروف وال يطأ أرضيـ جيش .ومف سأؿ

منيـ حقاً فبينيـ النصؼ غير ظالميف وال مظموميف ،" .وبيذا تعبير صريح وواضح عمى ضماف
حرية االختبلؼ في المعتقد الديني  ،وضماف حؽ النفس والممكية والنشاط التجاري واألماف.

أما الحرية الدينية ،فنص الميثاؽ عمى أنو ال يجبر أحد ممف كاف عمى ممة النصرانية كرىا

عمى اإلسبلـ ،ولـ يقؼ إلى ىذا الحد وانما نص في بنوده التالية عمى احتراـ الوجود المؤسسي
ليذا التنوع الديني " وأذب عنيـ عف كنائسيـ ،وبيوت صبلتيـ ،ومواضع الرىباف" .وبمغ الذروة

في تعامؿ الدولة اإلسبلمية مع دور العبادة ىذه إلى الحد الذي نص فيو عمى مساعدة الدولة

اإلسبلمية لغير المسمميف في بناء دور عبادتيـ جزء مف واجبات ىذه الدولة.
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كما أكدت عمى أف الجزية ىي بدؿ الجندية وليست بدالً مف اإلسبلـ حيف نصت عمى أف ال

تؤخذ إال مف القادريف عمى حمؿ السبلح واال لفرضت عمى الرىباف ورجاؿ الديف ،إذ جاء في
نص الوثيقة" :ليس عمى أىؿ الذمة مباشرة القتاؿ ،وانما أعطوا الذمة عمى أف ال يكمفوا بذلؾ،

ويكوف المسمموف ذبابا عنيـ".

كما نص الميثاؽ عمى أف العدؿ في القضاء والمساواة في تحمؿ األعباء المالية إنما ىي
فرضية إليية شاممة لكؿ األمة عمى اختبلؼ معتقداتيـ الدينية "فبل خراج وال جزية إال عمى مف

يكوف في يده ميراث ..ال يجار عميو وال يحمؿ منو إال قدر استطاعتو"

ثـ يتوج ىذ ا الميثاؽ بنود ىذه الحقوؽ بالنص عمى كامؿ المساواة بيف المختمفيف في الديف

والمتحديف في األمة الواحدة والممتحميف في الرعية المتحدة لمدولة اإلسبلمية " وأنى أعطيتيـ

عيد اهلل أف ليـ ما لممسمميف وعمييـ ما عمى المسمميف ..حتى يكونوا لممسمميف شركاء فيما ليـ
وفيما ع مييـ" .وألف وحدة األمة ال تتحقؽ إال بوالء كؿ أبناءىا ليا ،وانتمائيـ جميعيـ لدولتيا

ولمقومات ىويتيا وأمنيا القومي ،اشترط ىذا العيد عمى نصار نجراف أف يكوف الوالء خالصاً
واالنتماء كامبل ليذه األمة الواحدة وليذه الدولة اإلسبلمية.

كما وتعد خطبة الوداع بمثابة إعبلف لمشروع عمؿ لممواطنة المتساوية ،حيث يصفيا محمد

المطيفى في كتابو "المواطنة المتساوية ففي اإلسبلـ إمكانية التحقيؽ وعوائؽ التطبيؽ" :أنيا كانت
إعبلناً لتحويؿ (األرقاء والمستضعفيف مف النساء والولداف والمحكوميف...الخو مف عالـ األشياء

إلى عالـ األشخاص ،وأنيا عمى أىميتيا تشكؿ مرجعية لممواطنة المتساوية تفوؽ وثيقة المدينة

(المطيفى ،3119 ،ص235و.

حيث أكد الرسوؿ (صو في خطبة الوداع عمى مبادئ المواطنة (الحرية المساواة العدؿو،

خطاب عالمي بصيغتو المغوية .حيث قرر فيو
فنادى بالحضور بػ " يأييا الناس" إشارة إلى أنو
ٌ
وحدة الجنس البشري بقولو (صو "إن ربكم واحد وأن أباكم واحد كمكم من آدم وكمكم من تراب"،
وألغى فييا الفوارؽ بقولو (صو "ليس لعربي عمى عجمي ،ول لعجمي عمى عربي ول أبيض

عمى أسود..إل بالتقوى" ،وأكد فييا عمى حماية الحقوؽ وقداسة حياتو ودمو "إن دماؤكم وأموالكم

حرام عميكم" كما وأكد ييا عمى حقوؽ النساء وواجباتيـ التبادلية "إن لنسائكم عميكم حقا ،ولكم

عميين حقا" ،ثـ استوصا فييف خي اًر "واستوصوا بالنساء ،"..وحدد المرجعية عند االختبلؼ

"عميكم بكتاب اهلل" .ومف ىذا ٌيستخمص أف خطبة الودائع تعد إضاءة ميمة عمى مبادئ اإلسبلـ
في العبلقات االجتماعية والحقوؽ والواجبات.
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ىذا بما يخص أىـ المبادئ القرآنية والتطبيقات النبوية لفكرة المواطنة المتساوية في اإلسبلـ.

أما عف الفقو والفكر اإلسبلمي والذي استند عمى ما سبؽ في اجتياداتو حوؿ الموضوع،
فمصنفات الفقياء لـ تعرؼ مصطمح (الوطفو بالمعني السياسي المعاصر ،وىو االنتماء لبقعة

جغرافية تحت سمطة معينة ،وانما المصطمح الذي كاف يستعممو الفقياء لمتعبير عف البقعة
الجغرافية التي يقطنيا المسمموف ويبسطوف سمطانيا عمييا ىو (دار اإلسبلـو (جابر،3122 ،

ص39و ،عمى اعتبار مبدأ عالمية الشريعة اإلسبلمية التي جاءت لتشمؿ الناس جميع أحكاميا

ممف دخؿ تحت حكميا باإليماف ،أو باألماف وىو العيد سواء دائماً (عقد الذمةو وىو عقد

بمقتضاه يصير غير المسمـ في ذمة المسمميف أي في عيدىـ وأمانيـ  ،ولو اإلقامة في دار

اإلسبلـ عمى وجو الدواـ ،أو عيداً مؤقتاً (عقد االستئمافو والمستأمف ىو محارب لممسمميف دخؿ

ببلدىـ طالباً لؤلماف ،واتسع ليشمؿ أنواعاً كثيرة تشترؾ جميعيا في تمكيف األجنبي مف اإلقامة
المؤقتة وال يكتسب صاحبيا الجنسية اإلسبلمية(الغنوشي ،2::4،ص-71و .76وما عداىا إما دار

كفر :و ىي التي تغمب عمييا حكـ الكؼ واف كاف أىميا مف المسمميف ،أو دار صمح :وىي
الدار التي دخؿ أىميا في عقد مع أماـ المسمميف عمى شروط متفؽ عمييا مف قبؿ الطرفيف

(جابر ،3122 ،ص315و.

وبناء عمى ىذه التقسيمة اختمؼ فقياء ومفكري اإلسبلـ حوؿ ما ىي الشروط الواجب توافرىا

في أي شخص لكي يتمتع بحؽ المواطنة في الفكر اإلسبلمي؟ .واجابة وآراء الفقياء عمى ىذا
السؤاؿ تمحورت حوؿ اتجاىيف:
 أحدىما يرى ضرورة توافر شرطيف في أي شخص لمتمتع بحؽ المواطنة  ،وىما اإليمافواإلقامة في الدولة اإلسبلمية ،وعميو يقسـ سكاف الدولة اإلسبلمية إلى فئتيف :األولى تتمتع

بحقوؽ المواطنة وىـ المؤمنوف الذيف يقطنوف دار اإلسبلـ ،سواء أكانوا ولدوا فييا أـ انتقموا

لئلقامة فييا ،وىـ متساووف بالحقوؽ ،والفئة الثانية ىي المقيميف في الدولة اإلسبلمية مف
غير المسمميف وىـ رعايا (جابر ،3122 ،ص 391-38:و.

 -بينما يكتفي االتجاه اآلخر بشرط االنتماء إلى الديف اإلسبلمي لمتمتع بحقوؽ المواطنة،

وعميو كؿ فرد مسمـ يعد مواطناً ،ومعنى ىذا أف مسئولية الدولة اإلسبلمية تستوعب كؿ
المسمميف في العالـ ،ألنيـ جميعيـ رعاياىا ميما باعدت بنيـ الحدود (بو ترعة،3121،

ص391و .وىذا الرأي أثيرت حولو الكثير مف المناقشات والمخالفات سواء أكانت ألدلتو
الفقيية التي اعتمدىا أـ لعدـ إمكانية تحققو عمى أرض الواقع ال عمى مستوى الخبلفة

اإلسبلمية أو مستوى الدولة اإلسبلمية القومية العتبارات عدة ،ال يتسع المجاؿ لمخوض
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فييا .وعميو يتضح أف الفرد المؤمف لكي تكوف لو نفس حقوؽ المسمـ المقيـ في دار

اإلسبلـ ،ال بد أف يكوف مقيماً في ىذه

الدار،

وأما غير المسمـ المقيـ في الدولة

اإلسبلمية فمو كؿ حقوؽ المسمـ ما عدا ما كاف منيا ذا طابع ديني.

وبعد تحدد مف ىـ مواطني الدولة اإلسبلمية يأتي سؤاؿ ما ىي الحقوؽ التي يتمتع بيا

المواطنوف في الفكر اإلسبلمي؟

األصؿ تمتع جميع مواطني الدولة اإلسبلمية في دار اإلسبلـ بكافة الحقوؽ العامة فالقاعدة

العامة ىي المساواة التامة إال في استثناءات قميمة لبعض الحقوؽ لممرأة والذمييف .حيث ينظر
اإلسبلـ إلى الناس نظرة واحدة  ،فبل يميز بيف جماعة وجماعة ،أو فرد وفرد ،واإلسبلـ يقرر

المساواة بصوره المختمفة بيف الجميع عمى اختبلؼ الموف والعرؽ والديف والجنس ،فبل طبقة تعمو
بميبلدىا عمى طبقة أخري ،بؿ مساواة أماـ شريعة اهلل ،مساواة أماـ القانوف في الحقوؽ

والواجبات.
كما ساوى اإلسبلـ بيف المسمميف وأىؿ الذمة فيما كانوا فيو متساويف ،وال يختمؼ الذمييف عف
المسمميف إال فيما يتصؿ بالعقيدة ،والقاعدة في اإلسبلـ أف ليـ ما لنا وعمييـ ما عمينا (الغنوشي،

،2::4ص77و .وقد ساوى بيف الرجؿ والمرأة مساواة تامة مف حيث الجنس والحقوؽ اإلنسانية،
ولـ يقرر التفاضؿ إال في بعض المبلبسات المتعمقة باالستعداد أو التبعية ،ومما ال يؤثر عمى

حقيقة الوضع اإلنساني لمجنسيف (خميفة ،3114 ،ص485و ،وتشمؿ المساواة جميع األفراد أماـ

القضاء والوظائؼ العامة والعطاء والمساواة أماـ الخدمة العسكرية.

 -فيما يخص المساواة أماـ القانوف إف المسمميف ال تمايز بينيـ أماـ القانوف فيـ يخضعوف

لقانوف واحد بما في ذلؾ الخميقة نفسو ،فالمبدأ الذي يسود النظاـ اإلسبلمي ىو مبدأ وحدة

القانوف ،والناس أمامو سواء (الوحيدي ،2::9 ،ص237و .فعالمية الشريعة تقتضي أف تطبؽ
أحكاميا عمى كؿ المواطنيف وعمى أساس المساواة  ،إال أنو قد اختمؼ الفقياء فيما يتعمؽ

بالذمييف والمستأمنيف حوؿ المساواة في قانوف العقوبات ،فالبعض ال يرى إقامة الحدود التي ىي
محض اهلل تعالي كحد الزنا وشرب الخمر عمييـ ،ألنيـ ال يؤمنوف بحرمتيا ،أما البعض اآلخر

فذىب إلى وجوب عقوبة شارب الخمر مسمماً أـ غير مسمـ لجرمة السكر ،أما بما يتعمؽ
بالقصاص فرأي بعض الفقياء إلى عدـ القصاص مف المسمـ وحجتيـ بذلؾ أف التكافؤ باإلسبلـ

شرط وجوب القصاص ،أما آخروف فذىبوا إلى قتؿ المسمـ بالذمي لعموـ النصوص الواردة

بالقصاص بالقتمى ،فيي ال تفرؽ بيف نفس ونفس (الغنوشي ،2::4،ص217و.
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 -كما وشممت المساواة في اإلسبلـ ،المساواة في تولى الوظائؼ العامة ،ولكف ليس معنى

المساواة ىنا أف يستوي في تولية الوظيفة العامة العالـ والجاىؿ ،والقوى والضعيؼ ،والكؼء

وغير الكؼء ،إنما تكوف المساواة إذا تساوت الشروط (الكفاءة والصبلحيةو في المرشحيف لتولى

الوظيفة العامة  .فمف جوانب عدالة اإلسبلـ كقاعدة وسموؾ وتشريع في المجتمع اإلسبلمي

مساواة غير المسمـ مع المسمـ في حؽ تولى الوظائؼ العامة غير التي ليا تعمؽ مباشر بالديف

(وظيفتي اإلمامة ،وقيادة الجيشو ،ألف اإلمامة وامارة الجيش تعد نيابة صاحب الشرع في
حراسة الديف سياسة الدنيا (الغنوشي،2::4 ،ص99و ،كما األمر بالنسبة لمحقوؽ السياسية لممرأة.

حيث اتفقت آراء الفقياء عمى عدـ جواز تقمد المرأة منصب الخبلفة ،أي رئاسة الدولة ذلؾ

أف ىذا المنصب يتضمف اختصاصات دينية وسمطات سياسية تخرج عف قدرة المرأة ،وىي بذلؾ

ال تتمتع باألىمية المطمقة ،كذلؾ ال يجوز ليا باإلجماع تولى و ازرة التفويض (رئاسة الوزراءو،

ألف شروط تقميدىا ىي نفس شروط تقمد منصب الخميفة ،فيما اختمؼ بعض الفقياء بحقيا في
تقمد الواليات والوظائؼ العامة عدا ما استثنياه (الوحيدي ،2::7 ،ص 249و .فقاؿ البعض بالمنع
المطمؽ بدليؿ قوامة الرجاؿ وبدليؿ إقرار المرأة بالبيت ،فيما أجاز بعض الفقياء تولييا لمقضاء

فيما تصح شيادتيا فيو  ،أما الرأي الثالث فأجاز ذلؾ بالمطمؽ ،ألف األصؿ باإلباحة ما لـ يرد

دليؿ صريح بالمنع ،بدليؿ خروج عائشة لقيادة الجيش في معركة الجمؿ (جابر ،3122 ،ص-473

482و.

أما تولية الذمي ،فالقاعدة أف جميع الوظائؼ مفتوحة أماميـ ما عدا بعضيا فرضت منعيـ
ألسباب تتعمؽ باالختبلؼ في العقيدة الدينية في دولة تقوـ عمى الديف كما أشرنا مسبقاً .فوالية
اإلمامة العظمى تقوـ عمى حراسة الديف والدنيا ،وىذا يفيد أف ميمة الخميفة أو الرئيس الدفاع

عف اإلسبلـ ،لذلؾ انعقد اإلجماع عمى مف يتولى ىذا المنصب يجب أف يكوف مسمماً ،كما

األمر بالنسبة لئلمارة عمى البمداف ،كما أجمعوا أف و ازرة التفويض تقوـ بنفس صبلحيات الخميفة
يجب أف يتوالىا مسمـ ،وكذا األمر عمى الواليات الخاصة بالعقيدة وبطبيعتيا دينية كواليات

الجياد والحج واألوقاؼ فبل يمكف تولية غير المسمـ عمييا (بو ترعة ،3121 ،ص41:-417و .أما

منصب القضاء فيعتبر مف الواليات العامة التي ال يجوز أف يتوالىا إال المسمـ ،إال في حاؿ أف
ينصب قاضي عمى أىؿ الذمة (جابر ،3122 ،ص298و .أما النيابة في مجمس الشورى فبعض

الفقياء منع غير المسمميف فييا نظ اًر لمميمة التشريعية ليذه الميمة ،وىي ميمة تستند عمى
األصوؿ اإلسبلمية مما ال عبلقة لغير المسمـ بو ،بينما ذىب آخروف إلى إشراؾ جميع مواطني

ونساء مسمميف وذمييف في حؽ الترشح ليذا المنصب ،بدليؿ تولية النبي
الدولة اإلسبلمية رجاالً
ً
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ر ذمياَ لو في الحبشة (الغنوشي،2::4،
لعدداَ كبي اَر مف أىؿ الذمة في وظائؼ حكومية ومنيـ سفي اَ

ص99و.

 -كذلؾ األمر بالنسبة لممساواة في العطاء ،فالنظاـ اإلسبلمي يتميز بأنو النظاـ األوؿ مف

نوعو الذي فرض لكؿ فرد في الدولة حقاً مف بيت الماؿ منذ أف يولد حتى أف يموت دوف تمييز
بيف اإلفراد في ىذا االستحقاؽ فبل يمنح احد ويحرـ احد ،وال يفرؽ بيف ذكر أو أنثى ،أو بيف

يباشر كالمسمـ في مختمؼ
مسمـ وذمي (الوحيدي ،2::9 ،ص243و ،فمف حؽ الذمي أف
َ
التصرفات المالية مف بيع وامتبلؾ ،ولو الحؽ بالتمتع كسائر المواطنيف بالمرافؽ العامة لمدولة
والوسائؿ العامة ،ومف حقو التمتع بكفالة الدولة إذا عجز عف العمؿ أو لـ يجده أو قصر في

عممو ،فكؿ ذلؾ مف مشموالت قاعدة الرعاية "كمكم راع وكمكم مسئول عن رعيتو" ،كما لمذمي
حؽ في بيت الماؿ عمى اعتبار موارد بيت الماؿ ليست مقصورة عمى الزكاة ،فيناؾ العشور

والجزية والخراج وخمس الغنائـ وماؿ مف ال وارث لو والودائع (الغنوشي،2::4 ،ص:2و ،وبيذا
يتساوى مواطنوف الدولة اإلسبلمية عمى اختبلفيـ فيما يتعمؽ بمصروفات الدولة وعطائاتيا
وواجباتيا المالية تجاه مواطنييا ،وكذا األمر سنجده فيما يتعمؽ بالمساواة بيف المواطنيف في

واجباتيـ المالية واألعباء العامة تجاه الدولة اإلسبلمية كما سنوضح .
 -وفي المقابؿ تشمؿ المساواة االلتزامات والواجبات المالية لممواطنيف تجاه الدولة .حيث

يتساوى المسمموف في األعباء الضريبية المقررة عمييـ  ،فالضريبة العامة ىي الزكاة ،ويتساوى
المسمموف في إخراجيا بنسبة واحدة في النقد والمواشي والمزروعات وغير ذلؾ ،كما فرض
ضريبة الخراج عمى األرض المزروعة ،والزكاة ىي عبادة مالية ال تفرض عمى غير المسمميف

وال يحوز إعفاء مف يتوافر فيو تممؾ النصاب مف إخراجيا (الوحيدي ،2::9 ،ص244و ،وفي
المقابؿ فرض عمى غير المسمميف الجزية والخراج .والجزية تكميؼ أحيط بو الشبيات ،فالبعض
عرؼ الجزية بأنيا ما لزـ الكافر مف ماؿ ألمنو واستق ارره تحت حكـ اإلسبلـ وصونو ،أي أنيا

وجبت بدالً عف القتؿ بسبب الكفر ،في حيف فقياء آخروف عرفوىا بأنيا ليست مقابؿ التمتع

بحؽ الحياة ،وانما حؽ حماية الدولة والتمتع بخدماتيا ،أي إنيا مقابؿ واجب الدفاع عف الوطف
والذي يتخذ صبغة دينية (الجيادو مما يجعؿ حمؿ أىؿ الذمة عمى خوض مثؿ ىذه ىو نوع

مف اإلكراه عمى ممارسة عبادة ليست جزء مف دينيـ (الغنوشي ،2::4 ،ص213و .أي أف الشريعة

اإلسبلمية لـ تمزـ أحداً مف أىؿ الذمة بأداء الخدمة العسكرية  ،وفي مقابؿ ىذا اإلعفاء يمتزـ

الذميوف ألداء الجزية نظير كفالة الدولة بحمايتيـ وأمنيـ ،كما ولـ يمنع اإلسبلـ أىؿ الذمة مف
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القتاؿ إلى جانب المسمميف إذا ما رغبوا في ذلؾ ،وىنا ترفع عنيـ الجزية إذ ال يصبح ىناؾ

أساس لبقائيا ،كما أوضحنا مسبقاً في معاىدة النبي لنصارى نجراف.

 -ويبقى في قضية المساواة بيف المواطنيف في الفقو والفكر اإلسبلمي قضية الرؽ والعبودية.

لقد ظير اإلسبلـ في مجتمع تعددت فيو جنسيات األرقاء مف زنجاً ،وروماً ،وفرساً..الخ ،وأىـ
مف ذلؾ تعددت فيو المصادر والروافد التي تمد (نير الرقيؽو بالمزيد والمزيد مف األرقاء

فالحروب القبمية التي ال تنتيي مصد اًر مف مصادر االسترقاء ،والعادات القبمية والفردية مصد اًر
ثانياً ،والفقر المتفشي الذي يمجئ إلى االستدانة مصد اًر ثالثاً (عمارة ، 2:96 ،ص28و،فوقؼ

اإلسبلـ موقفاً واضحاً مف موضوع الرؽ يعد متقدماً مف النظرة السائدة في المجتمعات المختمفة
التي اعتمدت الرؽ مشروع ،فقد اتخذ اإلسبلـ سياسة منظمة لمقضاء عميو في النياية (سالـ،

 ،2::7ص99و .فقد نظـ اإلسبلـ نظاـ الرؽ ورتبو ،كما عمؿ عمى تضيؽ روافده ،وتوسيع منافذ

العتؽ  ،لكف يجب أف نؤكد بالبدء بأف في شريعة اإلسبلـ إذا كانت قد أجازت الرؽ كعرؼ
اجتماعي موقوت متعارؼ عميو العالـ وقتذاؾ ،فإنيا أكدت عمى المساواة اإلنسانية عمى أنيا

األصؿ ،ولـ يحمؿ معو ذلؾ الرؽ استعبلء عرقياً عمى سبللة أو لوف.
وفيما يتعمؽ بتضيؽ منافذ الرؽ نجد أف اإلسبلـ ألغى الرؽ الناشئ عف القرصنة واالختطاؼ،

أو عف ديف في ذمتو ،وأيضاً عف بيع األوالد  ،وكذلؾ ألغى الرؽ الجماعي الناشئ عف
االستيبلء عمى ببلد األعداء ،فمـ يبقي إال مصدراف وحيديف لمرؽ ىما :الرؽ الناشئ مف األسر

في الحرب ورؽ التكاثر (الوحيدي ،2::9 ،ص283و .فاالسترقاؽ عف طريؽ الحرب التي يثيرىا
نظاما لؤلسرى لـ يعرؼ مف قبؿ إال في
أعداء اإلسبلـ فقد ضيَّؽ النبي ىذا المدخؿ فوضع
ً
اإلسبلـ؛ فاشترط العتبار األسرى أرقَاء أف يضرب اإلماـ عمييـ الرؽ ،وقبؿ أف يضرب اإلماـ
عمييـ الرؽ يمكف أف تتـ نحوىـ التصرفات التالية :تبادؿ األسرى؛ وذلؾ ِ
برد عدد مف األسرى
َ
ِ
مقابؿ عدد مف أسرى المسمميف ،أو قبوؿ الفداء؛ وذلؾ بإطبلقيـ نظير مقابؿ مادي أو أدبي كما

فعؿ النبي محمد في أسرى بدر؛ فأطمؽ بعضيـ مقابؿ ماؿ ،وجعؿ إطبلؽ بعضيـ نظير
تعميميـ لبعض المسمميف القراءة والكتابة (السرجاني3: ،إبريؿ3121و.
القربات العظيمة إلى اهلل ،وجعؿ
أما عف توسيع منافذ العتؽ ،فقد جعؿ اإلسبلـ العتؽ مف ا

العتؽ أحد مصارؼ الزكاة الثمانية ،كما و جعؿ العتؽ كفارة لمطـ العبد أو ضربو  ،إضافة إلى

أنو جعؿ العتؽ واجباً في بعض الكفارات مثؿ :في القتؿ الخطأ ،وفي الظيار ،وفي الحنث في

اليمف ،كذلؾ جواز الزواج مف الرقيؽ وىو مف أىـ أسباب العتؽ ،وأخي اًر وضع اإلسبلـ القرار في
يد الرقيؽ أنفسيـ فشرع ليـ المكاتبة مع المالؾ لمعتؽ (الحربي 6 ،مارس311:و.
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وترى الباحثة أف اإلسبلـ واف لـ يحرـ الرؽ إال أنو لـ يشرعو ،بؿ عمؿ عمى منعو بالتدريج

كونو كاف نظاماً عالمياً في حينيا ،فمنعو جرى بالتدريج مف خبلؿ مجموعة إجراءات وآليات
نص عمييا كما تـ إيضاحيا في الفقرة السابقة جميعيا تؤدى بالنياية إلى إنياء حالة الرؽ.
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 2.3المبحث الثالث

المواطنة في الفكر السياسي الحديث
 2.3.1المطمب األول :المواطنة عمى مستوى األفكار في الفكر السياسي الحديث
امتػػازت أوروب ػػا ف ػػي نياي ػػة عي ػػد اإلقط ػػاع وبداي ػػة العص ػػور الحديث ػػة بتط ػػور كبي ػػر ف ػػي نظمي ػػا

السياسػػية ،وبػػدأ الفكػػر السياسػػي ينتقػػؿ مػػف صػػورتو الدينيػػة المحػػدودة الػػى صػػورة مدنيػػة حديثػػة.

وساىـ في ىذا حركة النيضػة األوروبيػة والتػي اعتمػدت عمػى الفكػر السياسػي العقبلنػي التجريبػي
في صياغة أفكارىا ،وىذا الفكر نستطيع القوؿ إنو تػاريخ إبػداع مبػدأ المواطنػة فػي أوروبػا ،وت ازيػد

ت ػػأثيره نتيج ػػة حرك ػػات اإلص ػػبلح ال ػػديني وم ػػا تبلى ػػا م ػػف حرك ػػات النيض ػػة والتن ػػوير ف ػػي الحي ػػاة
السياسية.
ويتأكػػد لػػدينا االرتبػػاط بػػيف الحداثػػة والمواطنػػة عنػػدما نقػػؼ عنػػد المنج ػزات الفكريػػة السياسػػية

لمحداثة في أطروحػات العديػد مػف المفكػريف الغػربييف ،ومػا انبثػؽ عنيػا مػف نظريػات أىميػا فمسػفة
الدولة القومية ،وفمسفة القانوف الطبيعي والعقد االجتماعي  ،ونظرية الفصؿ بيف السمطات.
أولً :فمسفة الدولة القومية:
بعد أف اتسـ عصر النيضة في أواخر العصور الوسطى بمحاوالت فصؿ السياسة عف الػديف
عبر مؤلفات ميكافيمي ،أتت حركة اإلصبلح الديني ،وحسمت النزاع بيف الكنيسة والحكػـ الممكػي

إلػػى صػػالح الممكيػػة ،وبيػػذا سػػعت لتحريػػر الفػػرد مػػف وصػػاية الكنيسػػة ،وفتحػػت المجػػاؿ أمػػاـ قيػػاـ

الممكيػػة القوميػػة التػػي نظمػػت أوروبػػا تنظيم ػاً جديػػداً عمػػى شػػكؿ دوؿ قوميػػة مسػػتقمة بعضػػيا عػػف

بعض.

وىػػذا مػػا أكػػده بػػوداف فمسػػفياً حيػػث تمخصػػت أفكػػاره بػػأف الم ػواطنيف ميمػػا كػػانوا يختمفػػوف فػػي

الم اركػػز وفػػي مػػا يممكػػوف مػػف امتيػػازات فػػإنيـ متسػػاووف جميعػاً بالخضػػوع لسػػمطة الممػػؾ المطمقػػة،
وبيػػذا كػػاف بػػوداف أوؿ مفكػػر سياسػػي وضػػع نظريػػة لمبػػدأ السػػيادة (محفػػوظ ،3118،ص65و .وعمػػى

ذل ػػؾ فق ػػد ازل ػػت فكػ ػرة توحي ػػد الع ػػالـ المس ػػيحي بزعامتي ػػو :الزمني ػػة والديني ػػة ،وحم ػػت محمي ػػا الدول ػػة
ػاء عمػػى ىػػذا فقػػد النػػببلء
الموحػػدة ذات السػػيادة التامػػة مػػف الناحيػػة الزمنيػػة والناحيػػة الدينيػػة ،وبنػ ً
أىمي ػػتيـ ،كم ػػا فق ػػد رج ػػاؿ الكنيس ػػة س ػػمطاتيـ واس ػػتقبلليـ ،ومقاب ػػؿ ذل ػػؾ زادت ق ػػوة المم ػػوؾ ،وق ػػوة
الم ػواطف الع ػػادي ،وميػػد ى ػػذا ب ػػدوره لظيػػور خ ػػبلؼ بػػيف س ػػمطة المم ػػؾ وسػػمطة الش ػػعب ،وانتي ػػى

ػاء عم ػػى ذل ػػؾ ظي ػػر مب ػػدأ المواطن ػػة
الخ ػػبلؼ بتقيي ػػد س ػػمطات المم ػػؾ (غ ػػالي ،2:8: ،ص8:و .وبن ػ ً
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مرتبطاً بالقومية لبناء الدولة مف أجؿ تحقيؽ المشاركة السياسية الفعالػة وحكػـ القػانوف بعػد توحيػد

السيادة لمدولة.

ثانياً :فمسفة الحقوق الطبيعية والعقد الجتماعي:
إف اإليماف بوجود قانوف طبيعي كامف في طبيعة الروابط االجتماعية ،ال يتغير ال في الزماف

وال في المكاف يكشؼ غنو العقؿ وال يخمقو ،فنظر لو اإلغريؽ عمى أنو القانوف الذي سبؽ قػانوف
المدينػػة ،ثػػـ قرنػػوه الرواقيػػوف بالقػػانوف األخبلقػػي ،ثػػـ عرفػػو المشػػرعوف الرومػػاف بقػػانوف الشػػعوب
وفصػػموه عػػف القػػانوف المػػدني ،أمػػا فػػي العصػػور الوسػػطى عرفػػوه بقػػانوف إليػػي يػػأتي عػػف طريػػؽ

الػػوحي ال العقػػؿ ،وف ػي الق ػرنيف الثػػامف عشػػر والتاسػػع عشػػر زادت أىميػػة القػػانوف الطبيعػػي حتػػى
تكوف منو مذىب العقد االجتماعي وتأسيس الدوؿ وانبثؽ عنو مفيوـ المواطنة .
وتعن ػػي فكػ ػرة الق ػػانوف الطبيع ػػي أف األفػ ػراد قب ػػؿ انطػ ػوائيـ تح ػػت نظ ػػاـ مجتم ػػع سياس ػػي ،ك ػػانوا

يعيشوف فػي مجتمػع سػاذج يحكمػو قػانوف الطبيعػة ،وألفػراده حقػوؽ طبيعيػة (غػالي،2:8: ،ص99و،
ولقد تخيؿ ىؤالء الفبلسفة تمؾ الحالة ليتنقموا منيا إلى الجماعات السياسية.
أمػػا فك ػرة العقػػد االجتمػػاعي فتعنػػي :أنػػو فػػي وقػػت مػػا اتفػػؽ األفػراد سػػعياً وراء السػػعادة والسػػبلـ

عمى الخروج مف حالة الطبيعة ىذه إلى الحياة في جماعة سياسية ،فأبرموا عقداً فيما بينيـ اتفقوا

فيو عمى خمؽ سمطة تعمو إرادتيػـ  ،معمنػيف أنيػـ قػد تنػازلوا لتمػؾ السػمطة عػف شػطر مػف حقػوقيـ

مقابػػؿ أف تحتػػرـ وتصػػوف مػػا ظم ػوا محتفظػػيف بػػو مػػف تمػػؾ الحقػػوؽ (بػػدوي ،مرسػػي،3112 ،

ص83و،

وتمػػؾ ىػػي الفك ػرة األساسػػية التػػي يعتمػػد عمييػػا فبلسػػفة الفكػػر الحػػديث فػػي توضػػيح عبلقػػة الفػػرد

بالدولػػة ،وت ػػدعيـ الحريػػة والمس ػػاواة عمػػى السػ ػواء .وق ػػد تنػػاوؿ ى ػػذا المبػػدأ كػ ػبلً مػػف ى ػػوبز ول ػػوؾ

وروسو.

 انطمؽ الفيمسوؼ اإلنجميزي توماس ىوبز  Thomas Hobbesمف االعتقاد بأف الناسالمشتتوف في الحالة الطبيعية ىـ قوى تحركيا الرغبة التي ال يحدىا شيء ،وىـ أحرار تماماً

وكمياً يسعوف إلشباع رغبتيـ ،ولما كاف األفراد ال يعروف حدوداً لمصالحيـ وشيواتيـ أصبحت

حالة الفطرة نزاعاً دائماً وحرباً مستمرة وىذا ما سيترتب عميو أف تكوف الحالة الطبيعية متناقضة

حرية تامة ورعباً دائماً ،فرغبة القوة ورغبة الحياة بسبلـ تتناقضاف (سميماف ،2:9: ،ص312و.

يضيؼ ىوبز أف الناس سئموا مف حاؿ القتاؿ الطبيعي وأدركوا أف الحرب أسوأ الشرور،

فاجتمعوا واتفقوا عمى التنازؿ عف حقوقيـ كافة ،وتعاقدوا عمى أف يجعموا السمطاف االجتماعي

كمو بيد رجؿ واحد يممؾ كؿ الحقوؽ ،واذا ما تنازؿ كؿ فرد عف سمطتو وعف حقو في حكـ ذاتو
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إلى ذلؾ الشخص الذي اختاره لكي يمثميـ جميعاً تكونت الدولة ،حيث تظير إرادة واحدة لمدولة
تذوب فييا كؿ اإلرادات األفراد ،وال يترتب عمي ىذا الشخص أو الدولة إال واجب واحد وىو

صيانة األمف (محمد ،2::7 ،ص33:و .إف ىذا العقد عقد ضمني غير واقعي ،أو أنو تعيد يتـ
تنفيذه في المستقبؿ ،وتمزـ قوانيف الطبيعة بتنفيذه أي التزاماً أخبلقياً ،والتوقيع عمى العقد ليس

عمنياً صريحاً بؿ ضمنياً مستنتجاً ،كما أف التعاقد يكوف بيف األفراد وبعضيـ البعض فالحاكـ

أو صاحب السيادة ليس طرفاً في العقد ،وبالتالي ال تقع عميو أيو التزامات (أبراش ،3114 ،

ص322و ،وبذلؾ يصبح ىذا الشخص صاحب الكممة النافذة والسيادة المطمقة وأي خروج عف

شرعيتو ىو عمؿ غير مبرر وغير عادؿ ،ولمحاكـ الحؽ في القضاء عمى العصاة (عدواف،2::7،

ص238و.

عد المواطنة ىي الصفة التي تكتسب مف خبلليا االنتماء لمجموعة مف
وعميو فاف ىوبز َي ّ
الناس مف ذوى اإلرادات المختمفة ،وبالتالي يختمؼ عف مصطمح الرعية الذي يطمؽ عمى أفراد
الدولة فقط حيف يصبح الفرد عضواً في دولة ما ،لذلؾ ال يشترط ىوبز وجود سمطة أو إرادة

مركزية الكتساب حقوؽ المواطنة (زيوف  ،3121 ،ص37:و ،بيذا كاف ىوبز واحداً مف المؤسسيف
األوائؿ لمذىب العقد االجتماعي ،ذلؾ المذىب الذي استنتج ىوبز ضرورتو لمخروج باإلنساف

مف حالة الطبيعة األولى إلى حالة المجتمع المتحضر.

 -أما الفيمسوؼ اإلنجميزي الحديث جون لوك  John Lockeفقد اتجو اتجاىاً تجريبياً،

مدعياً أف اإلنساف يولد صفحة بيضاء ينقش عمييا كؿ شيء بواسطة التجربة (محمد،2::7 ،

ص364و .فوصؼ حالة الفطرة األولى بأنيا حالة كاف يسودىا السبلـ  ،واإلخبلص ،والمساعدات

المتبادلة ،والمحافظة عمى النفس (غالي ،2:8: ،ص:7و ،فالحالة الطبيعية بالنسبة إلى لوؾ ىي

المرحمة التي كانت فييا الممكية  ،والحرية ،والحياة ،حؽ مف حقوؽ الوجود (زروخي ،3112،ص

316و ،وعميو كاف الناس يعيشوف في ىذه الحالة أح ار اًر متساويف ال يحكميـ إال القانوف

الطبيعي ،ليس ألي واحد أف يضر غيره ،ألف القوانيف الطبيعية تمنع ذلؾ وتحرـ عمى األفراد

الشر والتعدي (عدواف ،2::7،ص244و .ويرى لوؾ أف األفراد واف كانوا في حالة حسنة في حياة

إرساء
الفطرة إال أف اشتباؾ المصالح وتطور الحاجات ،والرغبة في إرساء قواعد النظاـ الطبيعي
ً
صحيحاً دفعيـ إلى التعاقد فيما بينيـ إلقامة مجتمع سياسي وسمطة تحكميـ وتقيـ العدؿ وتنظـ
وبناء عميو االنتقاؿ
استعماؿ الحرية التي يتمتعوف بيا في حالة الفطرة (الوحيدي ،2::7 ،ص8:و،
ً
مف حالة الفطرة إلى حياة الجماعة السياسية المنظمة ال يتصور إال بالرضا.
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فالعقد االجتماعي نسبة إلى لوؾ ىو تعاقد طرفاه الشعب مف جية والحكومة مف والممػؾ مػف

جية أخرى ،فيو تعاقد بيف طرفيف إذا أخؿ طرؼ بيذا التعاقد فإنو يصػبح الغيػاً ،كمػا أف األفػراد

ال يتنازلوف فػي العقػد االجتمػاعي عػف كػؿ مػا لػدييـ مػف حقػوؽ طبيعيػة (محمػد ،2::7 ،ص36:و،

وانما يتنازؿ المواطنوف عف الجزء البلزـ منيا لخمؽ السمطة العامة التي ال يجوز ليا أف تمس ما

احتفظػوا بػو مػف ىػذه الحقػوؽ ،وأف الممػؾ قػد تعيػد فػي العقػد بصػيانة مػا بقػى لؤلفػراد مػف حقػوقيـ
وحرياتيـ مقابؿ التزاـ ىؤالء بطاعتو واجباتيا (بدوي ومرسي ،3112،ص85و.

فالعقػػد االجتمػػاعي ب ػرأي لػػوؾ ،تسػػوية دسػػتورية ،تجعػػؿ مػػف الشػػعب المػػؤتمف الحقيقػػي عمػػى

المصػػمحة العامػػة ،وال يمكػػف لمدولػػة أف تت ػوانى عػػف أداء ميمتيػػا ،واذا توانػػت يصػػبح مػػف واجػػب
المػ ػواطنيف القي ػػاـ باالنتفاض ػػة المقدس ػػة (س ػػميماف ،ص ،2:9:ص314و .ف ػػالغرض م ػػف التعاق ػػد ى ػػو
المحافظػة عمػػى الحقػػوؽ الطبيعيػػة ولػيس محوىػػا لمصػػمحة الممػػؾ ،وىكػذا يعتػػرؼ لػػوؾ بحػػؽ الثػػورة
عمى الدولة التي تتنكر مف واجباتيا .فالعقد عند لػوؾ يحػدد حقػوؽ وواجبػات الحػاكـ والمحكػوميف

تجاه بعضيـ البعض ،عمى العكس مف ىػوبز الػذي يػرى العقػد التػزاـ المحكػوميف بإطاعػة الحػاكـ

مقابؿ حماية أمنيـ فقط.

 ىذا وقد شػارؾ الفيمسػوؼ الفرنسػي جإان جإاك روسإو  Jean Rousseauالفيمسػوؼ لػوؾفي نظرتو إلى حالة الطبيعة األولى بوصفيا بأنيا كانت ىانئة سعيدة سادىا الخير وانتشرت فييا

الفضيمة ،وأف اإلنسػاف األوؿ كػاف مسػاوياً لكػؿ إنسػاف آخػر دوف أدنػى تمييػز بػيف اإلنسػاف وأخيػو
اإلنساف ،ولـ يعرؼ اإلنسػاف األوؿ القيػود وال الحػواجز ،وكػاف يتصػرؼ بتمقائيػة وحريػة ،ولػـ يكػف

وحشاً أنانياً كما ادعى ىوبز (محمد ،3118،ص3:2و ،ولكف حيف تطورت الحياة ،وبظيور المدنية

بػدأت المسػاوئ تظيػر ،فظيػر نظػاـ تقسػيـ العمػؿ والممكيػات الخاصػة والتفػاوت الطبقػي ،وبالتػالي
قضت عمى ما تمتعت بو البشرية مف سعادة في الحالة الفطرية األولى (غالى ،2:8: ،ص215و.

بد مف البحػث عػف وضػع جديػد يحػافظ عمػى حريػة االنسػاف
وفي ضوء ذلؾ رأى روسو أنو ال ّ
وسػػيادتو ،فتحػػتـ ضػػرورة إيجػػاد المجتمػػع السياسػػي الحػػديث ،فكػػاف العقػػد االجتمػػاعي ،والػػذي عػػف

ػر كمػػا
طريقػػو يحمػػى كػػؿ شػػخص نفسػػو ،ويتحػػد كػػؿ واحػػد مػػع الكػػؿ ،وال يطيػػع إال نفسػػو ويبقػػى حػ ًا

كػاف (عػدواف ،2::7 ،ص258و ،وىػذا االتفػػاؽ لػف يكػوف سػميماً ومشػػروعاً إال إذا صػدر عػف إجمػػاع
اإلرادات الحرة لؤلفػراد المكػونيف لمجماعػة ،ولػف يكػوف صػحيحاً إف لػـ يحقػؽ حيػاة تسػودىا الحريػة
والمساواة ،فيرى روسو أف األفراد يبرموف العقد مع أنفسيـ عمى أساس أف ليـ صفتيف :مف حيث

كػػونيـ إف ػراداً طبيعيػػيف ك ػبلً مػػنيـ فػػي عزلػػة عػػف اآلخػػر ،ومػػف حيػػث كػػونيـ أعضػػاء متحػػديف فػػي
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الجماعػة السياسػػية المزمػع قياميػػا (الوحيػدي ،2::7 ،ص96و ،وبيػػذا اتفػؽ ىػػوبز مػع روسػػو فػػي أف
الحاكـ ليس طرفاً بالعقد عمى خبلؼ نظرية لوؾ.

كما يرى روسو أنو في العقد االجتماعي يتـ التنازؿ الكامؿ مف جانب كؿ مشػارؾ عػف جميػع
حقوقػػو لمجماعػػة كميػػا ،وبيػػذا تتكػػوف ىيئػػة معنويػػة ،وجماعيػػة مؤلفػػة مػػف مجمػػوع األعضػػاء الػػذيف

تنازلوا عف حقوقيـ وارادتيـ الفرديػة ،واتحػدت مػع غيػرىـ فشػكمت مػا يعػرؼ بػاإلرادة العامػة ،وىػي

صاحبة السيادة (زروخي ،3112 ،ص336-335و .وعميو فالسػمطاف ال يسػتطيع مػثبلً أف يكسػر مبػدأ
المسػػاواة ،وتكػػافؤ الفػػرص بػػيف الم ػواطنيف ،وكػػذلؾ ال يمكنػػو االعتػػداء عمػػى الحريػػات آو تقييػػدىا

لسبب ال يمت لمصالح العاـ بصمة (محمد ،2::7،ص3:9و.

ػاء عمػػى ذلػػؾ فقػػد مػػزج روسػػو بػػيف المواطنػػة والسػػيادة ليقػػرر أف كػػؿ فػػرد ينتمػػي إلػػى األمػػة
بنػ ً
يممؾ صفة المواطنة ،أي أنو يسيـ فػي المواطنػة ويصػبح لػو الحػؽ فػي ىػذه الصػفة ،األمػر الػذي

يعنػػى أف كػػؿ فػػرد فػػي المجتمػػع يممػػؾ حق ػاً يعمػػو عمػػى كػػؿ قػػانوف وضػػعي ويفػػرض عمػػى المشػػرع

احترامو ،وىو حؽ المواطنة ،مػع بقػاء الفػرد جػزءاً مكونػاً لؤلمػة التػي ىػي وحػدىا صػاحبة السػمطة

العامة (زيوف،3121،

ص481و.

بيذا نجد أف أصحاب نظرية العقد االجتماعي طرحوا مفيوماً آخر لمفرد يقوـ عمى أساس أف

يتساوى األفراد قانوناً واتفاقاً واف كاف بينيـ تفاوتاً في القوة والذكاء ،فالتعاقد االجتماعي ينشر بيف

جميػػع المػواطنيف فػػي الدولػػة نوعػاً مػػف المسػػاواة بحيػػث يجعميػػـ جميعػاً ممػػزميف بالواجبػػات نفسػػيا،
وليـ أف يتمتعوا بالحقوؽ نفسػيا .وعميػو فقػد سػاد مفيػوـ المواطنػة حيػث تحػوؿ المػواطف إلػى ذات

حقوقية وكينونة مستقمة ،بعد أف كانت القبيمة والعشيرة أو الوحدة العضوية ىي ذلؾ اإلطار الذي
ي ػربط عبلقاتػػو بػػاآلخريف بنػػاء عمػػى م ػوازييف القػػوى ال الحقػػوؽ .ويبػػدو أف ى ػؤالء المفك ػريف أرادوا
الخروج مف المواطنة مف مجرد االنتماء إلى ديف أو طبقة إلى مفيوـ سياسي يعتمد األمة والدولة

معيا اًر ،فيـ نظروا إلى المواطنة عمى أنيا تكتسب سياسياً.
ثالثاً :نظرية الفصل بين السمطات:

واف كاف ىذا المبدأ قد ارتبط باسـ الفيمسوؼ مونتسيكيو  Montesquieuبحيث أصبح

ينسب إليو ،إال أف في حقيقة األمر أف ىذا المبدأ ليس مف بنات أفكاره ،فقد سبقو إلى ذلؾ
ٍ
وبخاصة جوف لوؾ .فقد أشار لوؾ
بعض الفقياء مف مفكري وفبلسفة النيضة األوروبية الحديثة
إلى أف الفرد في حياة الفطرة السابقة عمى إبراـ العقد االجتماعي المنشئ لمجماعة السياسية،

كاف يممؾ سمطتيف  :األولى ىي سمطة اتخاذ اإلجراءات التي يراىا كفيمة بالمحافظة عمى نفسو
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وعمى اآلخريف ضمف ما يرخص بو قانوف الطبيعة ،الثانية ىي سمطة توقيع العقاب عمى الجرائـ
التي تشكؿ خرقاً أو انتياكاً لذلؾ القانوف (ليمة،2:81 ،ص414و ،ىاتاف السمطتاف يتنازؿ عنيما
الفرد لمجماعة وقت إنشائيا ،ومف ثـ تكوف لمجماعة سمطتاف :سمطة التشريع التي تتركز فييا

السيادة العميا وتتمثؿ في وضع القواعد البلزمة لحفظ الجماعة وأفرادىا ،والسمطة التنفيذية؛ وتقوـ
بموجبيا بتنفيذ القوانيف الوضعية في الداخؿ ،أما بالنسبة لممسائؿ الخارجية وشئوف الحرب

والسبلـ فتقوـ سمطة ثالثة ترتبط بالسمطة التنفيذية ويسمييا لوؾ بالسمطة التعاىدية ،وبعد أف

ونبو إلى خطورة
قسـ لوؾ السمطات قاؿ بوجوب الفصؿ بيف السمطة التشريعية والسمطة التنفيذية ّ
جمع ىاتيف الوظيفتيف في يد ىيئة واحدة؛ و ّبرر توزيع السمطة لتوقؼ كؿ سمطة السمطات
األخرى عند حدىا وتمنعيا مف الخروج عف اختصاصاتيا (الوحيدي ،2::7 ،ص92-91و.

قسـ السمطات التي
ويعد مونتسيكيو أفضؿ مف طرح فكرة الفصؿ بيف السمطات ،حيث ّ
تشتمؿ عمييا كؿ نظاـ سياسي إلى ثبلثة ىي :السمطة االشتراعية وسمطة تنفيذ األمور

بد مف كؿ
الخاضعة لحقوؽ األمـ ،وسمطة تنفيذ األمور الخاضعة لمحقوؽ المدنية ،وعميو ال ّ
سمطة أف توضح نفسيا ،وتعبر عنيا أماـ السمطات األخرى ،لكي ال تظؿ أمورىا حك اًر عمييا
فتفعؿ ما تشاء ،ولكي تستطيع كؿ واحدة منيا مراقبة األخرى ،وتمنعيا مف ارتكاب التعسفات،

وتمنعيا مف تجاوز الصبلحيات المخولة ليا في طبيعتيا ( زروخي ،3112 ،ص364و.
كما يرى مونتيسكيو أف الحرية السياسية لؤلفراد ال تتكوف إال في ظؿ حكومة مختمطة تتوازف

فييا السمطات كؿ واحدة ضد األخرى  ،وعرؼ الحرية عمى أنيا :القدرة عمى القياـ بأي فعؿ
تسمح بو القوانيف ،والحرية السياسية ال تتحقؽ إال مع وجود فصؿ السمطات عف بعضيا

البعض ،فإذا ما تحقؽ الفصؿ فإف التوازف يتحقؽ بالتالي ويحقؽ حماية الحريات (الوحيدي،

 ،2::7ص254و .فالفصؿ بيف السمطات في نظر مونتيسكيو يوفر أسباب االنتقاؿ مف طور
ويمكف المواطف مف محاسبة الحاكـ (الشكري ،3122 ،ص36و.
الرعية إلى طور المواطنةّ ،

وبيذا فمف أىـ إسيامات الفكر الغربي الحديث التي ميدت األرض أماـ تأكيد المواطنة
عمي أرض الواقع  ،ىػو نظرية الفصؿ بيػف السمطػات التي تعػتبر ركف مف أركاف الديمق ارطػية

لعدـ طغيػاف سمطة عمى أخرى  ،وبالتالي حماية المواطف مف بطش أية سمطة وتأكيد حريتو
السياسية.
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 2.3.2المطمب الثاني :الموطنة عمى مستوى الثورات والشرعيات في الفكر السياسي
الحديث.
عمى إثر نظريات الحقػوؽ الطبيعيػة والحريػة والفصػؿ بػيف السػمطات ،قامػت انتفاضػات شػعبية
في أوروبا انتقمت فيو الحكومات مف الحكـ المطمؽ إلػى الحكػـ المقيػد .إف عمميػة وضػع المػواطف

لػـ تكػف سػػيمة بػؿ عمميػة صػػعبة قطعػت رؤوس ممػوؾ وسػػالت عمػى دربػو دمػػاء شػعوب وذلػؾ مػػف
أجػػؿ إق ػرار مبػػدأ المواطنػػة دوف تمييػػز باعتبػػار ذلػػؾ حجػػر األسػػاس لمنظػػاـ الػػديمقراطي .ويمكػػف
القػػوؿ إف الممػػوؾ فػػي أوروبػػا أصػػبحت عبلقػػتيـ مباش ػرة مػػع السػػكاف وأصػػبح الشػػعب يطالػػب بػػأف
تكوف السيادة لمشعب وذلؾ عػف طريػؽ مسػار اإلصػبلح الػذي مثمتػو التجربػة البريطانيػة والثورتػاف

األمريكيػة والفرنسػػية فػػي أواخػػر القػػرف الثػػامف عشػػر ،ومػا نػػتج عمػػى إثرىمػػا مػػف إعبلنػػات حقوقيػػة،

ففي ىذه المرحمة دخمت حقوؽ المواطنة والحريات عيداً جديػداً ،وانتقمػت مػف مجػرد مبػادئ فكريػة
ومثالية ،إلى قواعد قانونية إلزامية تضمف حمايتيا.

ومف أىـ األفكار التي حققتيا ىاتاف الثورتاف (األمريكية والفرنسيةوعمى ما بينيما مف ففوارؽ

فيػػي باختصػػار :الق ػػوؿ بحقػػوؽ اإلنس ػػاف الطبيعيػػة غيػػر المنفص ػػمة عنػػو ،وتض ػػمف ىػػذه الحق ػػوؽ
بدستور يرتبط بشرعيتو وقواعده الشعب والحكومة معاً ،ويستند إلى مبادئ العقؿ والعدالة ،وتكوف

السػػيادة فيػػو لمشػػعب ،واألخػػذ بمبػػادئ الت ػوازف بػػيف السػػمطات .وعميػػو شػػكمتا بمبادئيمػػا واعبلناتيمػػا
األساس التطبيقي لنظريات حقوؽ المواطنة واإلنساف.
أولً :التجربة البريطانية
مثّػػؿ نجػػاح الثػػورة المجيػػدة فػػي القػػرف السػػابع عشػػر بشػػكؿ واضػػح فػػي تقيػػد الممكيػػة ،وتعزيػػز

الحقوؽ والحريات حيف أصدر البرلماف البريطاني (شرعية الحقوؽ الشييرةو عاـ 279:ـ ،حيػث
أشارت ىذه الوثيقة النياية الحقيقية لمحكـ المطمؽ في بريطانيا ،وفرضت احتراـ القانوف والبرلماف

عمى الممؾ (زيوف ،3121،ص481و .كما ورد فييا أنو ليس لمممؾ سمطة إيقػاؼ القػوانيف ،كمػا لػيس
ل ػػو س ػػمطة اإلعف ػػاء م ػػف تطبيقي ػػا (ص ػػبارينى ،3122 ،ص4:و ،كم ػػا نص ػػت ى ػػذه الش ػػرعة عم ػػى أف
انتخاب ػػات أعض ػػاء البرلم ػػاف يج ػػب أف تك ػػوف حػ ػرة وح ػػؽ الش ػػعب ف ػػي المش ػػاركة ف ػػي االنتخاب ػػات

(زيوف ،3121،ص481و ،وكاف ليذا اإلعبلف أىمية كبرى ،حيث اعترؼ المموؾ بالحقوؽ األساسية
لمشػعب ،كمػا اعترفػوا بالديمقراطيػة البرلمانيػػة ،وكػذلؾ فػإف لسػيادة القػػانوف أثػ اًر عمػى ىػذه الحقػػوؽ،
كما أرسيت قواعد المساواة والحرية.

43

ثانياً :إعالن الستقالل األمريكي
أعمنت المستعمرات البريطانية الثبلثة عشػر ففػي أمريكػا الشػمالية اسػتقبلليا عػف التػاج الممكػي

البريطاني بعد ثورة وحرب استقبلؿ كتب فييا النجاح ،وتضمنت وثيقة إعبلف االسػتقبلؿ 2887ـ

ديباجة تعبي اًر صادقاً عف أفكار لوؾ وروسو.
وكػػاف ممػػا جػػاء فػػي مقدمػػة ىػػذا اإلعػػبلف" :إف جميػػع النػػاس َخمق ػوا سواسػػية ،متمتعػػيف بحقػػوؽ
خالػ ػػدة ال تنتػ ػػزع ،مػػػف ىػػػذه الحقػػػوؽ الحيػ ػػاة والحريػ ػػة والسػ ػػعي لبم ػػوغ السػػػعادة ،ولق ػػد نشػ ػػأت ىػ ػػذه
الحكومات لتصوف ليـ ىذه الحقوؽ مستمدة سمطاتيا مف رضا المحكػوميف ،فػإذا مػا أصػبح نظػاـ

الحكػػـ خط ػ اًر ييػػدد بمػػوغ ىػػذه الغايػػة كػػاف لمشػػعب بػػؿ ويتحػػتـ عميػػو أف يعػػدؿ فػػي ىػػذا النظػػاـ أو
يمغيو".

وىكذا فقد اعتمد محررو وثيقػة إعػبلف االسػتقبلؿ فػي أمريكػا عمػى أفكػار فمسػفية بحتػة لتػدعيـ

اس ػػتقبلليـ ع ػػف إنجمتػ ػرا ،وع ػػف الدول ػػة الت ػػي أخم ػػت وف ػػؽ منط ػػؽ الحق ػػوؽ الطبيعي ػػة بش ػػروط العق ػػد
االجتماعي (بدوي ،مرسي ،3112 ،ص.)88

وبع ػػد إع ػػبلف االس ػػتقبلؿ أص ػػبح لك ػػؿ والي ػػة م ػػف الوالي ػػات المس ػػتقمة دس ػػتورىا الخ ػػاص ،وال ػػذي
يحتػػوي مقدمػػة عمػػى شػػكؿ إع ػػبلف لحقػػوؽ اإلنسػػاف .وفػػي الع ػػاـ التػػالي عنػػدما توحػػدت الوالي ػػات

المس ػػتقمة ،وعرف ػػت ب ػ ػ "الوالي ػػات المتح ػػدة األمريكي ػػة" اتخ ػػذت لي ػػا دس ػػتو اًر جدي ػػداً ،وتم ػػت موافق ػػة
الكونجرس المنتخب في أوؿ اجتماع لو عمى الئحة حقوؽ تضاؼ إلى الدستور سميت بػ "شإرعة

الحقوق األمريكية"  ،وأبرز ما جاء فييػا أنػو ال يجػوز لمكػونجرس سػف أي قػانوف أو تشػريع يمنػع
حرية العبادة ،أو يحد حرية القوؿ والكتابة ،أو يحوؿ دوف الشعب وممارسة حقو في االجتماعات
السممية ،أو تقديـ عرائض لرفع الظمـ عنو ،كما جرى تعديؿ الحؽ بموجبو حذر عمى الحكومات

المحمية منع أي مواطنيف حؽ االنتخاب بسبب العنصر أو الموف (الطعيمات ،3114 ،ص75و.

ثالثاً :اإلعالن الفرنسي لحقوق اإلنسان والمواطن:
إف المنعطؼ الميـ في تاريخ المفيوـ كاف عند اندالع الثورة الفرنسػية فػي القػرف الثػامف عشػر
عػػاـ 289:ـ ،ضػػد طغيػػاف الممػػؾ وحكمػػو المطمػػؽ ،والتػػي أكػػدت بصػػفة حاسػػمة مبػػادئ الحريػػة
واإلخاء والمساواة وسيادة الشعوب واحتراـ حقوؽ المواطف ،متأثرة بأفكار فبلسفة النيضة والتنوير

وبخاصة روسو ،كما وتأثرت بالثورة األمريكية ومبادئيا المعمنة بوثيقة االستقبلؿ.
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حيػػث تحولػػت جميػػع الطبقػػات العامػػة إلػػى جمعيػػة وطنيػػة عممػػت عمػػى وضػػع نظػػاـ أساسػػي

فرنس ػػي ،فص ػػدرت وثيق ػػة "الش ػػرعة الخاص ػػة بحق ػػوؽ اإلنس ػػاف والمػ ػواطف" والت ػػى أص ػػبحت مقدم ػػة
لمدستور الفرنسي األوؿ الصادر عاـ ( 28:2الطعيمات ،3114 ،ص76و.
إف ىػػذا اإلعػػبلف ىػػو الممخػػص ألفكػػار الثػػورة الفرنسػػية؛ حيػػث أكػػد عمػػى أف حقػػوؽ اإلنسػػاف

تقػوـ عمػى عنصػريف :المسػاواة والحريػة ،وقػػد جػاء فيػو :يولػد النػاس أحػ ار اًر ومتسػػاويف فػي الحقػػوؽ
حسب ما نصت المادة األولى منو ،في حيف أشارت المادة الثانية منو عمى أف ىػذه الحقػوؽ ىػي

الحرية والممكية واألمف ومقاومة الظمـ ،كما نصػت المػادة الثالثػة منػو أف كػؿ سػيادة تتركػز أساسػاً
في األمػة فػبل تسػتطيع أيػة ىيئػة أو فػرد أف يػزاوؿ أي سػمطة ال تصػدر عنيػا صػراحة ،ىػذا وجػاء
فيو ما يحمي حريات األفراد مف طغياف الييئة التنفيذية ،وذلؾ في مادتو الخامسة التي نصت أف

كػػؿ مػػا ال يمنعػػو القػػانوف مبػػاح وال يجػػوز إجبػػار أحػػد عمػػى عمػػؿ ال يمزمػػو بػػو القػػانوف ،فػػي حػػيف
أك ػػدت الم ػػادة  26من ػػو عم ػػى أف ك ػػؿ ىيئ ػػة اجتماعي ػػة ال تض ػػع ض ػػماناً لمحق ػػوؽ وال تفص ػػؿ ب ػػيف
السمطات ىي ىيئة ال دستور ليا.

وبيػػذا تبػػدو الوثيقػػة فػػي الواقػػع ممخص ػاً لكتابػػات فبلسػػفة القػػرف الثػػامف عشػػر فيػػي تنقػػؿ عػػف

مونتسيكيو فكرتيو عف الحرية والفصؿ بيف السمطات ،وعف روسو فكرتيػو عػف العقػد واالجتمػاعي

واإلرادة العامة ،وعف لوؾ فكرتيو عف سيادة األمة وعف حؽ مقاومة الجور ،ومف ىنا فإف الوثيقة
معب ػرة تعبي ػ اًر صػػادقاً عػػف مػػذىب الحقػػوؽ الطبيعيػػة ،تمػػؾ الحقػػوؽ التػػي تترتػػب لمفػػرد لمجػػرد كونػػو

إنساناً ،فبل يستمدىا مف سمطة ما ،بؿ وىدؼ كؿ جماعة سياسية ىو صيانتيا.

ىػػذا ويػػرى كثيػػر مػػف رجػػاؿ القػػانوف أف لئلعػػبلف الفرنسػػي أىمي ػةً خاصػػة ففػػي تػػاريخ الحقػػوؽ

السياسػػي ،ففقػػد نظػػروا إليػػو بكونػػو إعبلن ػاً متكػػامبلً ،حيػػث سػػادت مبػػادئ ىػػذا اإلعػػبلف الدسػػاتير

الفرنسػػية التاليػػة ،وكثي ػ اًر مػػف دسػػاتير أوروبػػا الغربيػػة ودوؿ إفريقيػػا الصػػادرة خػػبلؿ الق ػرنيف التاسػػع
عشر والعشريف الميبلدييف (صبارينى،3122 ،ص56و.

ورغـ بموغ مفيوـ المواطنة ذروة تطوره في القرف الثامف عشػر مػع الثػورة الفرنسػية واألمريكيػة،
لكنػػو لػػـ يصػػؿ إلػػى ذروة اكتمػػاؿ المواطنػػة؛ حيػػث حرمػػت الثورتػػاف قطاع ػاً مػػف النػػاس مػػف حػػؽ

المواطنػة .فدسػتور الثػػورة األمريكيػة  2898اسػػتبعد النسػاء حتػى صػػدر تعػديؿ عمػػى الدسػتور عػػاـ
 2:31بموجبو أصبح لممرأة حؽ االنتخاب كالرجؿ (الطعيمات ،3114،ص75و ،كما استبعد الينػود

الحمر والجنس األسود مف دائرة المواطنة ،وظػؿ ىػذا الوضػع قائمػاً رغػـ إلغػاؤه الػرؽ سػنة 2911
ولػػـ تتحقػػؽ المواطنػػة ليػػـ إال سػػنة  ،2:76ولػػـ تضػػع الثػػورة الفرنسػػية حػػداً لمعبوديػػة إال فػػي عػػاـ
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 2959واستمرت المرأة عمى المستوى السياسي محرومة مف ممارسة ومباشػرة الحقػوؽ السياسػية،
كما وظمت خارج دائرة المواطنة لفترة طويمة ،فمـ تعترؼ بحؽ النساء في التصويت إال بعد نياية

الحرب العالمية الثانية ،وفي إنجمت ار لـ تحصؿ المػرأة عمػى المسػاواة السياسػية وحػؽ المواطنػة فػي

معناه الشامؿ إال سنة  2:39بصدور قانوف المساواة في االنتخابات بػيف الرجػؿ والمػرأة (الخشػت،
مااس

,3119ص53و .ولػػـ يتبمػػور مفيػػوـ المواطنػػة مػػف الناحيػػة النظريػػة إال عػػاـ  2:59بصػػدور

اإلعبلف العالمي لحقوؽ وواجبات اإلنساف.
رابعاً :ميثاق ىيئة األمم المتحدة
ص ػػدر ميث ػػاؽ ىيئ ػػة األم ػػـ المتح ػػدة ع ػػاـ  2:56ف ػػي مدين ػػة فرانسيس ػػكو بالوالي ػػات المتح ػػدة
األميركية  ،والذي يعد في نظر أىؿ القانوف معاىدة جماعية توافقػت فييػا إرادة أعضػاء المجتمػع

الػػدولييف ،وذلػػؾ مػػف أجػػؿ تحديػػد قواعػػد القػػانوف الػػدولي التػػي تحكػػـ العبلقػػات بػػيف الػػدوؿ ،وتقػػر

الس ػػبلـ والع ػػدؿ ،وت ػػدفع الرق ػػي االجتم ػػاعي لمش ػػعوب ق ػػدماً ،وى ػػو م ػػف قبي ػػؿ المعاى ػػدات الممزم ػػة

ألطرافيػػا  ،وتحػػتـ سػػيادتيا عمػػى قواعػػد القػػانوف الػػوطني ألي دولػػة متعاقػػدة بمػػا فػػي ذلػػؾ دسػػتورىا

الخاص (الطعيمات ،3122 ،ص78و.

لقد أعطى ميثاؽ ىيئة األمـ المتحدة عناية خاصة بحقوؽ اإلنساف تجسدت في ديباجتو وفي

مواقع مختمفة مػف مػواده ،فقػد جػاء فػي ديباجتػو بمػا يتعمػؽ بيػذا الخصػوص :تعػرب شػعوب األمػـ
المتحػػدة عػػف تصػػميميا عمػػى تأكيػػد إيمانيػػا مػػف جديػػد بحقػػوؽ اإلنسػػاف األساسػػية وبك ارمػػة الفػػرد
وقيمتو ،والحقوؽ المتساوية لمرجاؿ والنساء ولؤلمـ كبيرىا وصغيرىا مػف حقػوؽ متسػاوية ،فنصػت

المػادة األولػى منيػا عمػى حفػػظ السػمـ واألمػف الػدولييف ،وركػزت الثانيػػة عمػى حػؽ تقريػر المصػػير،
فػػي حػػيف بينػػت المػػادة الثالثػػة بوضػػوح وجػػوب تعزيػػز احتػراـ حقػػوؽ اإلنسػػاف ،والحريػػات األساسػػية

لمناس جميعاً ببل تمييز بسبب الجنس أو المغة أو الديف وال تفريؽ بيف الرجاؿ والنساء.
خامساً :اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان

بعد صدور ميثاؽ ىيئة األمـ المتحدة تولدت قناعػة لػدي كثيػر مػف األعضػاء بػأف مػا ورد فػي
الميثاؽ ليس كافيػاً لتحقيػؽ أىػداؼ األمػـ المتحػدة فػي تعزيػز حقػوؽ اإلنسػاف والمػواطف ،لػذا تبنػت
الجمعية العمومية لؤلمػـ المتحػدة عػاـ 2:59ـ اإلعػبلف الػدولي الشػامؿ لحقػوؽ اإلنسػاف .وتتػألؼ
بنػػود ىػػذا اإلعػػبلف مػػف ثبلثػػيف مػػادة نػػذكر منيػػا :أكػػدت المػػادة األولػػى منػػو عػػف الحريػػة والمسػػاواة

لمجميػػع منػػذ الػ ػوالدة" :يولػػد جميػػع الن ػػاس أح ػ ار اًر متسػػاويف ف ػػي الك ارمػػة وفػػي الحق ػػوؽ ،وكمػػا أك ػػد
اإلعبلف عمى الحؽ في الحياة ،والحرية ،ومنع الرؽ ،وحرية التفكير والعبادة .
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ومع أىمية ىػذا اإلعػبلف يػرى بعػض فقيػاء القػانوف الػدولي أف اإلعػبلف ال يتمتػع بقػوة قانونيػة

إلزامية بالنسبة لمدوؿ الموقعة عميو ،ولػيس مكمػبلً لميثػاؽ األمػـ المتحػدة وانمػا عبػارة عػف توصػية
صػػدرت عػػف الجمعيػػة العموميػػة لؤلمػػـ المتحػػدة ،ومػػع ذلػػؾ وبػػالرغـ منػػو فقػػد اعتبػػرت مبػػادئ ىػػذا

اإلعػػبلف ى ػدفاً أساسػػياً مػػف قبػػؿ الػػدوؿ المتمدنػػة ،حيػػث اسػػتمدت تش ػريعاتيا منػػو واعتػػدت عميػػو،
وعممػػت عمػػى تحقيقػػو ،كمػػا أنػػو كثي ػ اًر مػػا ورد ىػػذا اإلعػػبلف فػػي مػػداوالت األمػػـ المتحػػدة وق ارراتيػػا

(صباريني ،3114 ،ص69و ،وىكذا فقد أصبح ىذا اإلعبلف قوة فعالة في مياديف اجتماعية وقانونية

كبيرة ،وعمى الرغـ مف أنو ليس قانوناً بالمعنى الصحيح فإنو أصبح تقميداً ومرجعاً محترماً يتمتػع
بقوة إلزامية تشبو قوة القانوف (قرباف ،2:94 ،ص2:3و.

وبعػػد صػػدور اإلعػػبلف العػػالمي لحقػػوؽ اإلنسػػاف ازداد اىتمػػاـ المجتمػػع الػػدولي بقضػػية حقػػوؽ

اإلنساف وحرياتو مف خبلؿ التجمعات اإلقميميػة التػي أخػذت تنشػأ عمػى شػكؿ تكػتبلت دوليػة وفػي
مختمؼ قارات العالـ.
ىػذا عمػى مسػتوى حقػوؽ اإلنسػاف األساسػية والطبيعيػػة بكونػو إنسػاناً ،أمػا عػف حقػوؽ المػواطف

وواجباتو بصفتو السياسية في الدولة ،فكاف ىذا مف اختصاص دستور الدولة الخاص.

ومعمػػوـ أف الدسػػتور ىػػو :القػػانوف األعمػػى لمدولػػة ،الػػذي يبػػيف القواعػػد األساسػػية لشػػكؿ نظػػاـ

الحكػ ػػـ ففييػ ػػا ،ويحػ ػػدد سػ ػػمطاتيا العامػ ػػة التش ػ ػريعية ،والتنفيذيػ ػػة والقضػ ػػائية ،مػ ػػف حيػ ػػث التكػ ػػويف
واالختصػػاص ،ويرسػػـ العبلقػػة بػػيف ىػػذه السػػمطات ،ويعػػيف الواجبػػات والحقػػوؽ األساسػػية لؤلف ػراد

والجماعات (عبد الكافي ،ىيبة ،3116 ،ص55و.
وقػػد تبػػيف لنػػا ممػػا سػػبؽ أف بعػػض الدسػػاتير الغربيػػة كالدسػػتور اإلنجميػػزي ،والدسػػتور الفرنسػػي،
والدستور األمريكي ،نشأت بضغط الثورات التػي قامػت فػي سػبيؿ تأييػد حقػوؽ الشػعوب وتحريرىػا
مف االستبداد والطغياف ،وقد نصت ىذه الدساتير عمى حقوؽ اإلنسػاف والمػواطف بعبػارات وصػيغ

متشػػابية .وشػػكمت األسػػاس التطبيقػػي لمفػػاىيـ الحريػػة والقػػانوف والعػػدؿ والنظػػاـ والتػػي أسسػػت لػػو
المواطنة األثينية ،لكنيا في المقابؿ غيبت عنصػ ار أساسػياً مػف الشػبكة المفاىيميػة لممواطنػة ،وىػو
المساواة ،في حيف نجحت الدساتير الحديثة المنبثقة عف ىذه الثورات في تبنيو.

وبعػػد انتيػػاء الحػػرب العالميػػة الثانيػػة رسػػمياً عػػاـ منتصػػؼ القػػرف العش ػريف ،صػػدرت دسػػاتير

جديدة لبعض الدوؿ الغربية منيا :فرنسا ،وايطاليػا ،وألمانيػا ،كمػا صػدرت دسػاتير لعػدد مػف لػدوؿ

األفريقيػػة عقػػب اسػػتقبلليا ،وكػػؿ ىػػذه الدسػػاتير أكػػدت عمػػى الحقػػوؽ اإلنسػػانية إلػػى جانػػب الحقػػوؽ
السياسػػية والقانونيػػة واالجتماعي ػة واالقتصػػادية والفكريػػة ،وكػػاف قبػػؿ ذلػػؾ الدسػػتور السػػوفيتي عػػاـ
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 ، 2:47والػػذي سػػبقيـ فػػي إق ػرار المسػػاواة بػػيف الم ػواطنيف ،وحقػػوقيـ ،إال أنػػو يختمػػؼ عػػف تمػػؾ
الدسػػاتير بػػأف توسػػع فػػي العدالػػة االجتماعيػػة حيػػث أكػػد صػػفة الممكيػػة الجماعيػػة االشػػتراكية ،فػػي

حيف قيد مف الحقوؽ السياسية بالمفيوـ الحديث (الطعيمات ،3114 ،ص83و.
ىذا المفيوـ الحديث لممواطنة تطور منذ قرابة  311عاماً عندما تشكمت الدولػة الحديثػة ،ذات

السيادة ،المحكومة وفؽ دستور وقانوف يطبؽ عمى جميع مف يقطف داخؿ حػدودىا ،وبيػذا نشػأت
فك ػرة الم ػواطف الػػذي يمتمػػؾ الحقػػوؽ غيػػر القابمػػة لؤلخػػذ واالعتػػداء عمييػػا مػػف قبػػؿ الدولػػة ،فيػػذه
الحقوؽ ىي حقوؽ مدنية تتعمؽ بالمساواة مع اآلخريف وحقوؽ سياسية تتعمؽ بالمشاركة في اتخاذ
القرار السياسي ،وحقوؽ جماعية ترتبط بالشؤوف االقتصادية واالجتماعية والثقافية.
فمػػر مفيػػوـ المواطنػػة فػػي الدولػػة الوطنيػػة الحديثػػة بتطػػور أفقػػي مػػف ناحي ػة وتطػػور أرسػػي مػػف

ناحية ثانية ،فالتطور األفقي سار في اتجاه توسػيع قاعػدة المواطنػة مػف األقميػة االرسػتقراطية إلػى
شموؿ طبقػات أخػرى تػدريجياً وبمػرور الػزمف ،أمػا مػف ناحيػة التطػور ال أرسػي ،فقػد تطػور المفيػوـ
بشػػكؿ م ػواز لتطػػور المشػػاركة فػػي صػػنع الق ػرار وممارسػػة السػػمطة وتوسػػيع رقعتي ػا ،حيػػث التقػػدـ

تػػدريجياً نحػػوؿ تحػػوؿ سػػمطة اتخػػاذ القػرار مػػف يػػد شػػخص واحػػد عبػػر مسػػتويات متوسػػطة إلػػى يػػد
عامة المواطنيف وفؽ اآلليات الديمقراطية .

وبيذا فقد شيد مبدأ المواطنة منػذ نيايػة القػرف الثػامف عشػر حتػى وقتنػا الحاضػر تطػو اًر نوعيػاً

وكمياً ،واتسع نطاقو إلى المواطنيف البالغيف سف الرشد مف الجنسػيف ،وأصػبح مبػدأ المواطنػة حقػاً
غيػػر متنػػازع فيػػو وتجػػاوز النػػاس االعتقػػاد الػػديني إلػػى مبػػدأ المواطنػػة ،وسػػمموا بػػأف االخػػتبلؼ فػػي

العقيدة الدينية ال يحوؿ دوف االنتساب لمواطنة مشتركة.
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 4الفصل الثالث
المىاطنت في الفكر السياسي المعاصر
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المبحث األول المفيوم المعاصر لمبدأ المواطنة

المبحث الثاني متغيرات مرتبطة بمفيوم المواطنة
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مقدمة:
يعد مفيوـ المواطنػة مػف المفػاىيـ الغربيػة الػذي ارتػبط ظيػوره بكتابػات ونتاجػات الفكػر الغربػي

الحػػديث ،ثػػـ مػػا لبػػث أف أصػػبح مفيػػوـ المواطنػػة مفيوم ػاً محوري ػاً فػػي إطػػار الد ارس ػات القانونيػػة
ليصؼ الوضعية القانونية التي يحؽ لمشخص بمقتاضػاىا التمتػع بمػا تمنحػو الدولػة مػف امتيػازات

وتحمػؿ كافػػة واجبػات المواطنػػة كػدفع الضػرائب وأداء الخدمػة العسػػكرية وغيرىػا ،وعمػػى
لمواطنييػا
ُ
ال ػػرغـ م ػػف أف مفي ػػوـ المواطن ػػة اقت ػػرف بالجنس ػػية الت ػػي ظم ػػت لفتػ ػرة طويم ػػة المعي ػػار الح ػػاكـ لم ػػنح
المواطنػػة ،إال أنيػػا اليػػوـ –الجنسػػية -أصػػبحت غيػػر كافيػػة لمداللػػة عمػػى مفيػػوـ المواطنػػة ،فمفيػػوـ
المواطنة اآلف أوسع نطاقاً ،وأكثر شموالً مف مجرد حمؿ جنسية دولة ما.

فرغـ أف المواطنة ترتب حقوقاً والتزامات في آف واحػد إال أنيػا كػذلؾ تتضػمف رابطػاً معنويػاً ال

تحدده الدسػاتير وال القػوانيف .حيػث إف مفيػوـ المواطنػة اتسػع ليتضػمف الشػعور باالنتمػاء والوحػدة

الوطنية ،ليرتبط بذلؾ بمفيوـ اليوية الوطنية والقومية.

ومع تنامي الديمقراطية في الفكر المعاصر ،اتسع تداوؿ مصطمح المواطنة واتسعت الرغبة في

معرفػػة المعنػػى العممػػي واألكػػاديمي ليػػذا المصػػطمح لمػػا يحممػػو مػػف معػػاني المشػػاركة فػػي الحيػػاة
السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية .إذ ال يستقيـ البناء الديمقراطي ألي دولة دوف تجمى

روح المواطنة في عبلقة الفرد بمؤسسات الدولة.

وفػػي ظػػؿ ظيػػور متغي ػرات عص ػرية وعالميػػة جديػػدة ،ظيػػر مفيػػوـ جديػػد لممواطنػػة مػػع ظيػػور
منطؽ العولمة ،وأصبح الحديث يدور حوؿ المواطنة العالمية.
بالتالي تطرح قضية المواطنة إشكالية أكبر مف عبلقة المواطف بالدولة ،ذلؾ الختبلط وارتباط
معن ػػى ى ػػذا المفي ػػوـ بمف ػػاىيـ أخ ػػرى كالجنس ػػية واليوي ػػة الوطني ػػة والديمقراطي ػػة والعولم ػػة .وعمي ػػو

سيتناوؿ ىذا الفصؿ في مبحثو األوؿ تحديد وتحميؿ المفيوـ المعاصر لمبػدأ المواطنػة مػف خػبلؿ
التطػػرؽ إلػػى مػػداخؿ ومقومػػات وركػػائز المواطنػػة وآليػػات ممارسػػتيا وتعزيزىػػا .فػػي حػػيف سػػيتناوؿ

المبحػث الثػػاني المتغيػرات المرتبطػة بمفيػػوـ المواطنػػة (الديمقراطيػة ،واليويػػة ،والعولمػػةو ،والعبلقػػة

بينيا وبيف المواطنة.
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 3.1المبحث األول

المفيوم المعاصر لمبدأ المواطنة
 3.1.1المطمب األول :مفيوم المواطنة
المواطنػػة كمنظومػػة قيميػػة ىػػو نتػػاج حػػداثي غربػػي كمػػا تتبعنػػا مسػػبقاً ،أتػػي كخبلصػػة لتػػاريخ

النضػػاؿ اإلنسػػاني مػػف أجػػؿ حقوقػػو عبػػر مسػػيرة تاريخيػػة ثريػػة بالتجػػارب وغنيػػة بالمعػػارؼ تُوجػػت
ب ػػاإلعبلف الع ػػالمي لحق ػػوؽ اإلنس ػػاف ،وم ػػا ت ػػبله م ػػف معاى ػػدات حقوقي ػػة ونظ ػػـ سياس ػػية ومعرفي ػػة
واقتصػػادية رس ػػخت مف ػػاىيـ الديمقراطي ػػة والميبرالي ػػة والمدني ػػة والعمماني ػػة ،وعمق ػػت الحري ػػة واإلخ ػػاء

والع ػػدؿ والمس ػػاواة كمب ػػادئ تص ػػوف ك ارم ػػة اإلنس ػػاف وتعم ػػى م ػػف ق ػػدره ..ولك ػػف م ػػا ى ػػي المواطن ػػة

كمفيوـ؟

إنػػو لػػيس مػػف السػػيولة تعريػػؼ مصػػطمح كالمواطنػػة يتصػػؼ بتعػػدد الػػرؤى وشػػموليتو لجوانػػب

مختمفة مػف الحيػاة .والختبلطػو بمفػاىيـ أخػرى كػالوطف والجنسػية والدولػة والديمقراطيػة ،والرتباطػو
بإش ػػكاليات اليوي ػػة والقومي ػػة ،وتعارض ػػو م ػػع مف ػػاىيـ مناوئ ػػو ل ػػو كاالس ػػتبداد والدول ػػة الديني ػػة .إف

المواطنة في األخير موضوع يشمؿ أسئمة صعبة ما زالت تواجو الدولة الحديثة.

تشير دائرة المعارف البريطانية إلى أف المواطنة  Citizenshipىي" :عبلقػة بػيف فػرد ودولػة
كمػػا يحػػددىا قػػانوف تمػػؾ الدولػػة ،ولمػػا تتضػػمنو تمػػؾ العبلقػػة مػػف حقػػوؽ وواجبػػات فػػي تمػػؾ الدولػػة"
(الكواري ،3112 ،ص41و.
وتعطي موسوعة الكتاب الدولي المواطنة " عضوية كاممة في دولة أو بعض وحدات الحكـ،
والمػ ػواطنيف ل ػػدييـ بع ػػض الحق ػػوؽ مث ػػؿ ح ػػؽ التص ػػويت وح ػػؽ ت ػػولي المناص ػػب العام ػػة ،وعم ػػييـ
واجبات مثؿ واجب دفع الضرائب والدفاع عف بمدىـ" (جابر ،3122 ،ص33و.
أم ػػا موسإإإإوعة كإإإإولير األمريكيإإإإة  ،تع ػػرؼ كمم ػػة ( (Citizenshipويقص ػػد بي ػػا مص ػػطمحي
المواطن ػػة والجنس ػػية دوف تميي ػػز ،بأني ػػا " :أكث ػػر أش ػػكاؿ العض ػػوية ف ػػي جماع ػػة سياس ػػية اكتم ػػاالً"
(المطيفي ،3119 ،ص27و.

نجػػد أنػػو ف ػػي إطػػار تحديػػدىا لمعن ػػى المواطنػػة ،وعبلقتي ػػا بالدولػػة لػػـ تغف ػػؿ تمػػؾ الموس ػػوعات

األجنبية ما تتضمنو العبلقة مف حقوؽ وواجبات ،كما أنيا أعطت المواطنة نفػس معنػى الجنسػية
ولـ تُفرؽ بينيما.
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ػاء عميػػو فقػػد عػػرؼ الػػبعض  Citizenshipبمعنػػى الجنسػػية ،والتػػي تعنػػى :انتسػػاب أو
وبنػ ً
انتماء الفرد إلى شعب الدولة بوصفو عنص اًر مف العناصر المكونة ليا (فوزي  ،3118،ص:1و.
كذلؾ األمػر في قاموس القإانون حيػث عػرؼ المػواطف بأنػو" :كػؿ مػف يولػد فػي أرض البمػد،
ومػػف أبػػويف يتمتعػػاف بجنسػػية ىػػذا البمػػد ،متمتعػػا بكػػؿ الحقػػوؽ المدنيػػة واالجتماعيػػة والسياسػػية،

إضافة إلى الحقوؽ الطبيعية" (أدىـ ،3119 ،ص4و.

كما أن الموسوعة العربية العالمية تعرؼ المواطنة بأنيا" :اصػطبلح يشػير إلػى االنتمػاء إلػى
أمة وطف" (أوىابية ،3123 ،ص8و ،وىو ما يقارب معنى الجنسية.
ولتحديد العبلقة أو الفرؽ بيف المواطنة والجنسػية  ،نجػد أنػو إذا بحثنػا فػي أصػؿ كممػة مػواطف

اإلنجميزية  Citizenسنجد أنيا تنحدر مف أصوؿ التينية بمعنى الفرد الػذي يشػارؾ فػي الشػئوف
المدني ػػة لممدين ػػة (الخزعم ػػي ،3116 ،ص213و ،وىن ػػا المدين ػػة تعن ػػى التنظ ػػيـ السياس ػػي لمنطق ػػة م ػػا،
فالمدينة قبؿ أف تكوف أرضاً ىػي ىيئػة اجتماعيػة تجمػع بػيف أعضػائيا وحػدة تاريخيػة ،ونمػط مػف
العادات واألعراؼ.

فػػي حػػيف كممػػة جنسػػية باألصػػؿ المغػػوي مشػػتقة مػػف جػػنس ،أي االنتمػػاء إلػػى عرقيػػة معينػػة (بػػو

ترعػػة ،3121 ،ص385و ،ولػػيس االنتمػػاء لمكػػاف محػػدد .فػػالفرد يكتسػػب جنسػػية والديػػو منػػذ لحظػػة
والدتػػو .أمػػا فػػي االصػػطبلح القػػانوني تعتبػػر الجنسػػية أحػػد الخصػػائص التػػي تميػػز الم ػواطف عػػف

غيره مف سكاف العالـ ،وىي عنصر مف عناصر الشخصية المعتػرؼ بيػا قانونيػاً (حمػدتو،3121 ،

ص88و .أما عكاشة عبد العاؿ يعرؼ الجنسية بأنيا" :صفة ذات طبيعة سياسػية وقانونيػة تمحػؽ

الفرد وتربطو بدولة معينة وبمقتضاىا يتـ التوزيع القانوني لؤلفراد في المجتمع الػدولي (عبػد العػاؿ،

 3113ص39و ،ون ػػرى أف ى ػػذا التعري ػػؼ ق ػػد أغف ػػؿ العبلق ػػة السياس ػػية الت ػػي تػ ػربط الف ػػرد بالدول ػػة،
وبموجبيػػا يتحػػدد حقوقػػو السياسػػية وواجباتػػو بنػػاء عمييػػا ،واعتبػػر الجنسػػية أداة توزيػػع األشػػخاص

عمى مختمؼ الدوؿ.
أمػػا عمػػي خميفػػة الك ػواري فيجػػد أنػػو لػػيس شػػرطاً كػػؿ مػػف يحمػػؿ صػػفة الجنسػػية يحمػػؿ صػػفة

المواطن ػػة ،فف ػػي ال ػػدوؿ غي ػػر الديمقراطي ػػة تك ػػوف الجنس ػػية مج ػػرد تابعي ػػة ال تتػ ػوافر لم ػػف يحممي ػػا
بالضرورة حقوؽ المواطنػة السياسػية ىػذا إف تػوافرت ىػذه الحقػوؽ أصػبلً ألحػد غيػر الحكػاـ وربمػا

لمحاكـ الفرد المطمؽ وحده (الكواري ،3112 ،ص42و.

ويػػري الػػبعض أف آثػػار ىػػذا التوزيػػع الػػدولي تػػنعكس عمػػى الحيػػاة القانونيػػة لمفػػرد ،وتمػػس قدرتػػو

عمػػى كسػػب الحقػػوؽ ،وتحػػدد مرك ػزه القػػانوني فػػي عبلقتػػو بالدولػػة التػػي ينتمػػي إلييػػا وسػػائر الػػدوؿ
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األخرى ،في حيف المواطنة تعطى اإلنسػاف صػفتو الوطنيػة واإلنسػانية ،ألف االنتمػاء إلػى بمػد مػا
في المنظومة العالمية ىو في الوقت نفسو انتماء إلى العالـ (بو زكري ،3125 ،ص8و.

وقد كانت موسوعة العموم الجتماعية أكثر تحديداً وتميي اًز في تعريؼ المواطنة فعرفتيا عمػى

أنيػػا" :المشػػاركة العضػػوية الكاممػػة فػػي دولػػة ليػػا حػػدود إقميميػػة ،ويتضػػمف المصػػطمح فػػي طياتػػو

أساس ػاً شػػامبلً ،فػػالمواطنوف ىػػـ إمػػا جميػػع البػػالغيف  ،وامػػا بعػػض الفئػػات العامػػة مػػنيـ (الػػذكور
وأصحاب الممكيةو" (صػونيو ،3119 ،ص5:و .ونجػد ىػذا التعريػؼ لػـ يع ِ
ػط صػفة المواطنػة لكػؿ مػف
يحمؿ جنسية الدولة أو ولد فييا وانما فئة محددة بشروط معينة ،وىي التي فقط ليا حؽ ممارسػة

الحقوؽ السياسية .

ويذىب ىايد  C.C.Hydeأيضاً إلى أف التمييز بيف المواطنة والجنسية وليد القانوف الوطني،

فالمواطنػػة تشػػير إلػػى الحقػػوؽ التػػي تػػرى الدولػػة أنػػو مػػف المناسػػب منحيػػا لػػبعض األفػراد الػػذيف ىػػـ

أيضاً مف أىالييا" (كاظـ ،311: ،ص367و.

وعميو نجد موضع الخبلؼ حوؿ تعريؼ الجنسية ،وارتباطيا بالمواطنة ىو حوؿ مػا إف كانػت

الجنسػػية عبلقػػة سياسػػية تتخمميػػا واجبػػات وحقػػوؽ أـ عبلقػػة قانونيػػة .ونسػػتطيع القػػوؿ حػػوؿ ىػػذا
المبس بأنو ال شؾ أف اكتساب الحقػوؽ السياسػية والمدنيػة وآداء الواجبػات يكػوف مػرتبط أو منبثػؽ

مػػف الحصػػوؿ عمػػى جنسػػية البمػػد الػػذي ينتمػػي إليػػو الشػػخص ،مػػع ذلػػؾ ال ُبػ ّػد مػػف التمييػػز بػػيف
الجنسية والمواطنة.
وىذا ما يمتفت إليو آالف توريف  Alain Touraineعندما يؤكد أف الجنسية أو الوطنية تدؿ

عمى انتماء المرء إلى دولة قومية ،ويخمؽ تضامناً في آداء الواجبات ،بينما تمنح المواطنة حقوقاً

سياسية ووفقاً لذلؾ ال تعػود المواطنػة قابمػة لمتمػاىي بػالوعي القػومي ،بػؿ ىػي فكػرة تنػادي بتحمػؿ

كؿ امرئ لمسؤوليتو السياسية (الخزعمي ،3116 ،ص 215و.

وعمػػى الػػرغـ مػػف اتفػػاؽ الػػبعض عمػػى التفريػػؽ بػػيف المواطنػػة والجنسػػية إال أنيػػـ يربطػػوف بػػيف

المواطنة واالنتماء أو الوالء وبمعنى آخر الوطنية ،عمى عكس تعريؼ توريف.

فنجد في قإاموس عمإم الجتمإاع أف المواطنػة" :مكانػة أو عبلقػة اجتماعيػة تقػوـ بػيف شػخص
طبيعي وبيف مجتمػع سياسػي (دولػةو ومػف خػبلؿ ىػذه العبلقػة يقػدـ الطػرؼ األوؿ الػوالء ،ويتػولى

الثاني ميمة الحماية وتتحدد ىذه العبلقة بػيف الشػخص والدولػة عػف طريػؽ القػانوف ،كمػا يحكميػا
مبدأ المساواة" (صونيو ،3119 ،ص59و.
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وورد في الموسوعة السياسية أف المواطنة ىي " :صفة المواطف الذي يتمتع بػالحقوؽ ويمتػزـ
بالواجبات التي يفرضيا عميو انتماؤه إلى الوطف" (روسو ،2:83 ،ص431و.
عرؼ الوطنية حسب الموسوعة العربيػة العمميػة بأنيػا" :تعبيػر قػويـ يعنػى حػب الفػرد
في حيف تُ ّ
واخبلصو لوطنو الذي يشمؿ االنتماء إلى األرض والناس والعادات واألعراؼ والتفاني فػي خدمػة

الػػوطف" (اوىابيػػة ،3123،ص26و ،وبيػػذا يػػرى الػػبعض إنػػو تتػػداخؿ المواطنػػة مػػع حالػػة الوطنيػػة فػػي
العديد مف المفردات فيعرفوا المواطنة بأنيا ىي" :االنتمػاء وىػي الػوالء لػؤلرض فػي السػمـ والحػرب
وىي التعاوف مع المواطنيف اآلخريف لتحقيؽ األمف االجتماعي" (أحمد ،3117 ،ص:و.
ويشػػير عمػػي خميفػػة الك ػواري إلػػى أف عبػػد الك ػريـ غػػبلب فػػي كتابػػو "أزمػػة المفػػاىيـ وانح ػراؼ
التفكير" ربط بيف الوطنية والمواطنة كػوف الوطنيػة تعنػى أف يكػوف المػواطف مػع وطنػو فػي السػراء
والضراء ،وأف يراعى مسيرة الوطف داخؿ وخارج الوطف (الكواري ،3112 ،ص47و.

وف ػػي الس ػػياؽ نفس ػػو يع ػػرؼ ال ػػبعض أف المواطن ػػة ى ػػي ص ػػفة المػ ػواطف والت ػػي تح ػػدد حقوق ػػو
وواجبات ػػو الوطني ػػة ويع ػػرؼ الف ػػرد حقوق ػػو وي ػػؤدي واجبات ػػو ع ػػف طري ػػؽ التربي ػػة الوطني ػػة ،وتتمي ػػز
المواطنػػة بنػػوع خػػاص مػػف والء المػواطف لوطنػػو وخدمتػػو فػػي أوقػػات السػػمـ والحػػرب ،والتعػػاوف مػػع
المواطنيف اآلخريف عف طريؽ العمؿ المؤسساتي والفردي الرسمي والتطوعي في تحقيؽ األىداؼ

التػػي يصػػبو إلييػػا الجميػػع ،وتوحػػد مػػف أجميػػا الجيػػود وترسػػـ الخطػػط وتوضػػع الموازنػػات (كػػاظـ،

 ،311:ص367و.

ىػػذا ويػػرى الػػبعض أف المواطنػػة ليػػا جانبػػاف :األوؿ -عػػاطفي ويشػػار لػػو بمصػػطمح الوطنيػػة،

والث ػػاني -س ػػموكي أو عمم ػػي ويش ػػار ل ػػو بمص ػػطمح المواطن ػػة ،ل ػػذا أب ػػرز ال ػػبعض ى ػػذاف الج ػػانبيف
العاطفي والعممي في تعريؼ المواطنة عمى أنيا" :حب الفرد لوطنو ،وانتماؤه لو ،والتزامو بمبادئػو
وقيمو وقوانينو ،والتفاني في خدمتو ،والشػعور بمشػكبلتو ،واإلسػياـ اإليجػابي مػع غيػره فػي حميػا،

أما الدولة فيجب أف تتيح لمفرد ممارسة حقوقو وحرياتو" (آؿ عبود ،3122 ،ص88و.

بمعنى آخر فالوطنية ىي "اإلطار الفكري النظري لممواطنػة  ،بمعنػى أف األولػى عمميػة فكريػة

واألخػػرى ممارسػػة عمميػػة ،والمواطنػػة مفاعمػػة أي مشػػاركة ،وبيػػذا يكتمػػؿ ويتكامػػؿ معنػػى التجريػػد
بالتجسيد" (القصار والطائي ،311: ،ص 8و.

وتػػرى الباحثػػة أنػػو واف ارتبطػػت المواطنػػة بصػػفة الوطنيػػة لكػػف يبقػػى لكػػؿ مفيػػوـ منيمػػا معنػػاه
وداللتو الخاصة ،فصفة الوطنية أكثر عمقاً مف صفة المواطنة أو يمكف القوؿ أنيا أعمى درجات
المواطن ػػة ،ف ػػالفرد يكتس ػػب ص ػػفة المواطن ػػة بمج ػػرد انتس ػػابو إل ػػى جماع ػػة أو لدول ػػة معين ػػة وأدائ ػػو
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لواجبػػات محػػددة تفرضػػيا عميػػو الدولػػة مقابػػؿ حصػػولو عمػػى الخػػدمات ،ولكنػػو ال يكتسػػب صػػفة

الوطنية إال بالعمؿ والفعؿ الصالح لصالح ىذه الجماعة أو الدولة وتصبح مصمحة الجماعة لديو
أىػػـ مػػف مصػػمحتو الخاصػػة .كمػػا أف الحػػديث عػػف المواطنػػة واالنتمػػاء يختمػػؼ عػػف الحػػديث عػػف

الوالء فاالنتماء ليس بالضرورة أف يتضمف الوالء.

و يػدخؿ دومنيػؾ شػنيبر  Dominique Schnapperمػف البوابػة القانونيػة ليعػرؼ المػواطف
بأنػػو" :ىػػو مػػف يمتمػػؾ حقػػوؽ مدنيػػة وسياسػػية ،ويتمتػػع بحريػػات فرديػػة" ،فالمواطنػػة تتفػػرغ فػػي رأي
شنبير لتكوف ىي مصدر الشرعية السياسية في الدولة (الوقياف ،3119 ،ص7و.

أمػػا مػػايير  P. Meyerيػػرى المواطنػػة الحديثػػة تتمثػػؿ فػػي قػػدرة الفػػرد عمػػى ال ػوعي ب ػالقيـ

الديمقراطيػػة واألخبلقيػػة األساسػػية التػػي تجعمػػو أكثػػر قػػدرة عمػػى اتخػػاذ خيا ارتػػو الديمقراطيػػة ،وأكثػػر
قػػدرة عمػػى الفعػػؿ فػػي إطػػار إحساسػػو باالنتمػػاء إلػػى كيػػاف اجتمػػاعي مػػنظـ ومحػػدد ،وىػػي تعنػػي

المشاركة الفعالة في مختمؼ المسئوليات البلزمة لممجتمع (وطفو،3117 ،ص248و.

وف ػػي الس ػػياؽ نفس ػػو م ػػا عب ػػر عن ػػو ىابرم ػػاس Habermasبمقول ػػة "المواطن ػػة الدس ػػتورية" أي
انس ػػجاـ أفػ ػراد المجتم ػػع السياس ػػي م ػػع المب ػػادئ القانوني ػػة ذات األى ػػداؼ الكوني ػػة ،ويتعم ػػؽ األم ػػر

بمبػػادئ العدالػػة والديمقراطيػػة والمسػػاواة فػػي المواطنػػة وحقػػوؽ اإلنسػػاف ،التػػي ىػػي مبػػادئ مؤسسػػة
لدولة القانوف والديمقراطية الحديثة (ولد أباه 35 ،أكتوبر 3121و.

ولقد عرؼ مارشاؿ  T.H. Marshallالمواطنة باعتبارىػا مجموعػة مػف الحقػوؽ التػي تمػارس

بشػػكؿ مؤسسػػي" ،فالمواطنػػة لديػػو كمػػا يشػػير (خمػػؼ ،3125 ،ص556و تتكػػوف مػػف ثػػبلث عناصػػر:
العنصر المدني؛ ويتضمف الحريات المدنية ،والعنصر السياسي؛ ويعنػى الحػؽ فػي المشػاركة مػف

خبلؿ القوى السياسية في المجتمع باعتبار المواطف عضو فاعؿ في السمطة السياسية ،والعنصر
االجتماعي؛ ويعنى تمتع المواطف بالرفاىية االقتصادية واألماف االجتماعي.

وفػي سػياؽ االجتيػادات حػوؿ تعريػؼ المواطنػة تنػاوؿ ديريػؾ ىيتػر  Derek Heaterمفيػوـ

المواطنة مف منظػور تػاريخي لعبلقتيػا مػع اليويػة االجتماعيػة السياسػية ،فيعػرؼ ىويػة المواطنػة
":ىويػػة تحػػدد عبلقػػة الفػػرد لػػيس بفػػرد آخػػر كمػػا ىػػو الحػػاؿ بالنسػػبة لؤلنظمػػة اإلقطاعيػػة (التػػابع
والسيدو والممكية (الرعايا والممؾو واالستبدادية (الطاغية والشعبو وال بمجموعة كما في القومية

 ،ولكػػف فػػي فكػػرة الدولػػة بشػػكؿ رئػػيس ،التػػي تقػػوـ عمػػى فكرتػػي االسػػتقبللية والمسػػاواة فػػي المكانػػة
والمشاركة المدنية في شؤوف الدولة (فارس الوقياف ،3119 ،ص6و.
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أمػػا الصػػياغة العربيػػة لمفيػػوـ المواطنػػة مػػأخوذة مػػف مصػػطمحي الػػوطف والوطنيػػة ،حيػػث نجػػد

قصو اًر في مفيوـ المواطنة في السياؽ العربي ،كما ىو مبمور في السياؽ األوروبي الحديث.

واذا بحثنػػا فػػي أصػػؿ كممػػة مػواطف فػػي العربيػػة  ،فبحسػػب ابػػف منظػػور فػػي لسػػاف العػػرب الػػذي

يستند إليو ياسر جابر فإف الجذر المغػوي لممواطنػة ىػي "مػادة وطػف ،والػوطف ىومػوطف اإلنسػاف

ومحمػػو" (جػػابر ،3122 ،ص32و .قبػػؿ أف تتطػػور دالالتػػو المُغويػػة ليػػدؿ عمػػى الرقعػػة الجغرافيػػة التػػي
تقػػوـ عمييػػا الدولػػة التػػي قواميػػا (أرض وشػػعب وسػػمطة سياسػػيةو ػ وعبلقػػات التفاعػػؿ الجػػدلي بػػيف
ىذه العناصر والتي تتجمى بقانوف الدولة ونظاـ الحكـ فييا (زيوف ،3121 ،ص485و.

ويعتبر رفاعػة الطيطػاوي وبطػرس السيسػتانى ىػـ أوؿ مػف اسػتخدـ عربيػاً معنػى المواطنػة فػي

كتاباتيما .حيث استخدـ الطيطاوي تعبير "ابف الوطف" لمتعبيػر عػف انتمػاء الفػرد لمػوطف وتمتعػو
بػػالحقوؽ المدنيػػة (كػػوثرانى ،3121 ،ص5:و ،والطيطػػاوي فػػي "منػػاىج األلبػػاب" تحػػدث عػػف الػػوطف

كخصوصية وليس كدولة ،مف منطمؽ عاطفي ،فحب الوطف لديو يحمؿ معنى العصبية لدى ابف

خمػػدوف ،كمػػا يجػػد الػػبعض أف الطيطػػاوى رغػػـ أىميتػػو ك ارئػػد نيضػػوي إال أنػػو ُوجػػد فػػي كتاباتػػو مػػا
يتعػػارض مػػع المواطنػػة ،مثػػؿ اسػػتخداـ مصػػطمح الرعيػػة ،والتػػي تػػدؿ عمػػى الفػػرد نػػاقص الحقػػوؽ،
وغياب مفيوـ العقد االجتماعي (المطيفي ،3119 ،ص51و.

عبػػر فػي رسػػائمو "وطنيػػات" عػػف المعنػػى الحقػػوقي
أمػػا السيسػػتانى ،وحسػػب وجيػػو كػػوثراني فقػػد ّ
لبلنتماء المدني لموطف بقولو" :يا أبناء الوطف ،ألىؿ الػوطف حقػوؽ فػي وطػنيـ ،كمػا أف لمػوطف
واجبات عمى أىمو" (كوثرانى ،3121 ،ص5:و.
وعميػػو نجػػد أف الطيطػػاوى والسيسػػتانى كانػػا يحمػػبلف المفػػردات العربيػػة ذات المعػػاني التراثيػػة
القديمة (أبناء الوطف وأتباع القادة أو رعايا السمطافو ،ولكف بدالالت جديدة معاصرة في صياغة
مفيوـ المواطنة.

وعمػػى خػػبلؼ ىػػذا الموقػػؼ فػػي إطػػار وضػػع المفيػػوـ فػػي المغػػة العربيػػة نجػػد أف غالبيػػة مػػف
الباحثيف العرب لـ يجدوا القصور الذي ُوجد في الموقؼ السابؽ فيما يتعمؽ بمفيػوـ المواطنػة فػي
المغػػة العربيػػة ،حيػػث تجػػدىـ يعبػػروف عػػف المواطنػػة خيػػر تعبيػػر عػػف المتضػػمف فػػي كممػػة  ،يشػػير
إلى ذلؾ كتاب خالد محمد خالد "مواطنوف ال رعايا" ،وكتػاب فيمػي ىويػدي "مواطنػوف ال ذميػوف"

(الك ػواري ،3112 ،ص44و ،وقػػد رأى المفكػػروف العػػرب أف مفيػػوـ المواطنػػة فػػي العربيػػة يقػ ّػرب إلػػى
األذىػػاف مضػػاميف األصػػؿ االنجميػػزي ويربطػػو بفك ػرة الوطنيػػة ذات األىميػػة المركزيػػة فػػي العمػػؿ
المشترؾ بيف جميع المواطنيف مػف أجػؿ النيضػة الحضػارية ،ومػف أجػؿ االنػدماج الػوطني ،وبنػاء
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الدولػ ػػة (ليمػ ػػة ،ابريػ ػػؿ 3123و .حيػ ػػث تشػ ػػير كممػ ػػة المواطنػ ػػة التػ ػػي اختارىػ ػػا البػ ػػاحثوف العػ ػػرب إلػ ػػى
اسػػتخداميا مقػػروف بالسػػعي إلػػى المسػػاواة والمطالبػػة بالعػػدؿ واإلنصػػاؼ بالنسػػبة لجميػػع مػػف يحمػػؿ
جنسية الدولة.
حيث يعتقد برىاف غميوف في كتابو "نقد السياسة" بيف الديف والدولة أف المواطنة تحالؼ بيف

أنػػاس يتمتعػػوف بػػالحقوؽ والواجبػػات نفسػػيا ،أنػػاس أح ػرار ال تمييػػز بيػػنيـ فػػي درجػػة م ػواطنتييـ،
وأىميػػتيـ العميقػػة لممارسػػة حقػػوقيـ المواطنيػػة بصػػرؼ النظػػر عػػف درجػػة إيمػػانيـ التػػي ال يمكػػف

قياس ػػيا ،وق ػػدرتيـ عم ػػى اس ػػتمياـ المب ػػادئ والتفس ػػيرات السياس ػػية بمفيومي ػػا الجدي ػػد (حمػ ػزة،311: ،

ص277و.
فيما يعرؼ عدناف السيد حسيف المواطنة بأنيا" :اإلطار الجامع الذي يتفاعؿ فيو المواطف مع

وطنو ،ومع المواطنيف اآلخريف ،ضمف الدائرة الوطنية لمدولػة ،المحػددة جغرافيػاً وسياسػياً وقانونيػاً
واجتماعياً واقتصادياً ،ليست المواطنة مجرد انتماء عػاطفي وانتمػاء فقػط ،بػؿ ىػي انتظػاـ عػاـ لػو
حدوده وأبعاده عمى جميع األصعدة اإلنسانية" (أسعد ، 3123 ،ص232و.

والمواطنة في رأي بشير نافع "مؤرخ إسبلمي" تحتاج إلى بحػث وتفكيػؾ كونػو مصػطمح يحمػؿ

مدلوالت تاريخية تحكمت ظروؼ في بروزه وتحديده (المطيفى  ،3119،ص54و.

عمػػى ىػػذا النحػػو فالتحميػػؿ النظػػري فػػي محاولػػة استكشػػاؼ مفيػػوـ المواطنػػة كمػػا أوردنػػا ىػػو أف
تعريػػؼ ىػػذا المفيػػوـ يتشػػكؿ عػػادة بعػػدة أبعػػاد أساسػػية :البعػػد األوؿ -يتمثػػؿ فػػي التحديػػد المغػػوي

لممفي ػػوـ ،بينم ػػا البع ػػد الث ػػاني -يتمث ػػؿ ف ػػي التحدي ػػد ال ػػذي يفرض ػػو الس ػػياؽ االجتم ػػاعي والثق ػػافي
والحضاري لممفيوـ ،عمى حيف يتصؿ التحديد العممي لممفيوـ بالتراث العممي الذي ينتمي إليو.
وتعرؼ الباحثػة المواطنػة ب ػ " :العبلقػة و الرابطػة القانونيػة والسياسػية واالجتماعيػة بػيف األفػراد

ومجػػتمعيـ السياسػػي  ،عبلقػػة يحػػددىا الدسػػتور والق ػوانيف المنبثقػػة عنػػو وتسػػتمزـ حقػػوؽ وواجبػػات
تتض ػػمف معن ػػى المس ػػاواة ب ػػيف المػ ػواطنيف ،وبم ػػا يحق ػػؽ عبلق ػػة س ػػميمة م ػػع الدول ػػة ف ػػي إط ػػار م ػػف

الشفافية والديمقراطية".

ومف ىذا التعريؼ اإلجرائي نستخمص األساسيات التالية:
 -أولً :المواطنػػة انتمػػاء إلػػى الػػوطف أو مػػا يسػػمى مػػف الناحيػػة القانونيػػة عبلقػػة الجنسػػية،

ػاء عمػػى معيػػار المولػػد داخػػؿ الدولػػة ،أو معيػػار
فػػالمواطف يكػػوف مػػف م ػواطني الدولػػة بنػ ً
الدـ ،أو معيار اإلقامة.
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 ثانياً :المواطنة ىي التعبير القانوني عف الوجود السياسػي لمػوطف والمػواطف معػاً ،فيػيتقوـ عمى مجتمع سياسي مؤسساتي يحترـ الحقوؽ والواجبات في إطار القانوف.

 ثالثاً :المواطنة حقوؽ وواجبات ،فبل واجبات دوف حقوؽ والعكس صحيح. رابعإإإاً :المواطنػػة مس ػػاواة األفػ ػراد أم ػػاـ الق ػػانوف والدسػػتور ،بم ػػا يعن ػػى ممارس ػػة المػ ػواطفحقوقػػو كاممػػة وواجباتػػو كاممػػة دوف تميػػز أو إلغػػاء أو تيمػػيش ،بسػػبب االخػػتبلؼ فػػي

الديف أو النوع أو الموف أو العرؽ أو الموقع االجتماعي ..الخ.

 خامسإإإإإإاً :المواطنػ ػ ػػة ال تتحقػ ػ ػػؽ عمػ ػ ػػى الوجػػ ػػو األكمػ ػ ػػؿ إال فػ ػ ػػي إطػ ػ ػػار مػ ػ ػػف الشػ ػ ػػفافيةوالديمقراطية ،وضمف عبلقة سميمة بيف المواطف والدولة واضحة بحكـ وضوح القوانيف

وشفافيتيا.

 3.1.2المطمب الثاني :المداخل الرئيسية في فيم المواطنة
لقد تبمورت اتجاىات فكرية متعددة ورؤى متباينػة حػوؿ تفسػير المواطنػة ،تػـ تطويرىػا فػي عمػـ
االجتماع السياسي ،وفي دراسات المواطنة ،وفيما يمي عرض مختصر لرؤية كؿ مدخؿ مف ىػذه

المداخؿ لممواطنة( :المعمري ، 3126 ،ص24-9و.

أولً :المإإإإإدخل الميبرالإإإإإي :وال ػ ػػذي يرك ػ ػػز عم ػ ػػى الحق ػ ػػوؽ أكث ػ ػػر م ػ ػػف تركيػ ػ ػزه عم ػ ػػى الواجب ػ ػػات

والمسؤوليات ،وىذا المدخؿ في تركيزه عمى الحقوؽ يػرى أف المواطنػة عبػارة مكانػة قانونيػة يتمتػع
بيا المواطف الذي ينتمي إلى دولة معينة .

ثاني إاً :المإإدخل الجميإإوري :ويعطػػى ىػػذا المػػدخؿ أىميػة كبيػرة لوجػػود دسػػتور وحكومػػة تشػػجع

عمػػى المشػػاركة الفعالػػة فػػي شػػئوف الجماعػػة أو الشػػؤوف العامػػة ،فيػػو يركػػز عمػػى قيػػاـ الم ػواطنيف
بمسؤولياتيـ تجاه الجماعة  ،وتعتبر الوطنية مف أىـ القيـ التي يركز عمييا ىذا المدخؿ.
ثالث إاً :المإإدخل المجتمعإإي :فيػػو يرك ػز عمػػى الواجبػػات تجػػاه الجماعػػة ويقمػػؿ مػػف قيمػػة اليويػػة

الفردي ػػة ،وج ػػاء ى ػػذا االتج ػػاه ك ػػرد فع ػػؿ عم ػػى ق ػػيـ الفردي ػػة واألناني ػػة الت ػػي نتج ػػت ع ػػف ال أرس ػػمالية
الميبرالية ،واف يتقاطع مػع المػدخؿ الجميػوري فػي تركيػزه عمػى الواجبػات إال ‘نػو يركػز أكثػر عمػى

قيـ األسرة والمجتمع .

رابعاً :مدخل المجتمع المتعاضد :ويمزج ىذا المدخؿ بيف الحقػوؽ والواجبػات ،وفكرتػو الرئيسػة

تتمثؿ في أف المجتمع بحاجة إلى كؿ أفراده ليساىموا في بنائو كبلً حسب قدراتو.
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خامس إاً :مإإدخل حقإإوق الم إرأة :والػػذي يػػرى ضػػرورة إيجػػاد ت ػوازف بػػيف الحقػػوؽ والمسػػؤوليات،

ولكػػف بػػدوف تفرقػػة بػػيف الجنسػػيف ،وىػػو نشػػأ لمتعبيػػر عػػف نضػػاؿ النسػػاء مػػف أجػػؿ الحصػػوؿ عمػػى

العضوية الكاممة كمواطنات.

سادساً :مدخل حقوق اإلنسان :ويرى المنادوف بيذا المدخؿ أف حقوؽ اإلنسػاف ىػي األسػاس

لحقوؽ المواطنة ،وأنو في ظػؿ العولمػة لػـ تعػد تمػؾ الحقػوؽ مسػؤولية الدولػة نفسػيا ،ولكػف ينبغػي
أف تكوف ىناؾ تدخبلت لحماية المواطنيف مف انتياؾ دوليـ لحقوقيـ.
سإابعاً :مإإدخل المجتمإإع المإإدني :ويػػرى أف فضػػائؿ المواطنػة يكمػػف أف تتحقػؽ بصػػورة أفضػػؿ

مف خبلؿ المؤسسات الوسيطة مثؿ المنظمات التطوعية أو الخيرية واالتحادات ..الخ.

ثامنإاً :المإإدخل الجميإإوري الميبرالإإي :حيػػث يػػرى ىػػذا المػػدخؿ ضػػرورة إيجػػاد تػوازف بػػيف نظػرة

الميب ػرالييف ونظ ػرة الجميػػورييف لممواطنػػة ،أي أف المواطنػػة يجػػب أف تكػػوف حقوق ػاً وواجبػػات دوف
إعطاء أي منيما أىمية أكبر عف اآلخر.

 3.1.3المطمب الثالث :مقومات المواطنة
إف المواطنة ال يمكػف أف تتحقػؽ بصػورة آليػة وجػاىزة عنػدما تتحقػؽ الرغبػة فػي ذلػؾ ،إنمػا فػي
عمميػػة مسػػتمرة  ،وسػػموؾ يكتسػػب عنػػدما تتييػػأ إليػػو الظػػروؼ المبلئمػػة  ،وىػػي ممارسػػة فػػي ظػػؿ

مجموعػػة مػػف المبػػادئ والقواعػػد  .واذا كػػاف مػػف الطبيعػػي أف تختمػػؼ نسػػبياً ىػػذه المتطمبػػات مػػف
دولة إلى أخرى ،ومف زمف إلى آخر بسبب اختبلؼ الثقافات والحضارات والعقائد والقيـ ومستوى

بد مف توفر مجموعة مف المقومات األساسػية المشػتركة ،ووجػود حػد أدنػى مػف
النضوج  ،فإنو ال ّ
الشروط التي يتجمى مف خبلليا مفيوـ المواطنة.
وفيما يمي نشير إلى أىـ المقومات والشروط التي ال مجاؿ لمحديث عف المواطنة في غيابيا:
أولً :اإلحساس باليوية
إف المواطنة ترتبط بالمجتمع واف لعبت الدولة دو اًر بار اًز فػي تحديػد عناصػرىا وأركانيػا ،وذلػؾ

يرجع إلى أف المواطنة ىي نتاج لتفاعؿ عناصر عديدة في إطار جغ ارفػي يشػكؿ وطنػاً لمجموعػة

مف البشر وتراث مشترؾ ناتج عف تفاعميـ مع بعضػيـ الػبعض مػف ناحيػة ،ومػع البيئػة المحيطػة
مف ناحية ثانية ،وىو ما يعنى أف المواطنة ىي تعبير عف روح أمة.

وعميػػو يعػػد اإلحسػػاس باليويػػة أوؿ مقومػػات المواطنػػة ،التػػي قػػد تتعػػدد بتعػػدد الثقافػػات داخػػؿ

الػػدوؿ والمجتمعػػات ،منيػػا العرقيػػة واألخبلقيػػة والدينيػػة وقػػد تتػػداخؿ فيمػػا بينيػػا ،إال أف الشػػعور
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باليويػػة القوميػػة وحػػب الػػوطف محتػػوى أساسػػي لممواطنػػة (العػػامر ،3114 ،ص343و ،ويمػػس ذلػػؾ

قضػػية سػػيكولوجية ميمػػة ىػػي الشػػعور باالنتمػػاء لمػػوطف ولػػيس مجػػرد اإلقامػػة فيػػو (فػػوزي،3118 ،

ص26و .وتس ػػاوقاً م ػػع ى ػػذه الرؤي ػػة أص ػػبحت المواطن ػػة ف ػػي المجتمع ػػات المعاصػ ػرة تعن ػػي اليوي ػػة
المشػػتركة التػػي تعمػػؿ عمػػى انػػدماج جماعػػات قػػد تكػػوف متباعػػدة أص ػبلً وتػػوفر ليػػـ مصػػد اًر لوحػػدة
طبيعي ػػة ،في ػػي عبلق ػػة تتج ػػاوز رواب ػػط ال ػػدـ والق ارب ػػة إل ػػى االىتم ػػاـ ب ػػالتكويف السياس ػػي لمجماع ػػة
وتناقضاتو .أي أنيا تجعػؿ السياسػة موضػوعا لمشػاركة المػواطنيف ففػي تقريػر مصػيرىـ ،فيػي إذاً
ىوية وتعبير عف انتماء إلى مجتمع سياسي ،وىي صفة تمحؽ بالفرد بسبب عبلقتو بالوطف.

ثانياً :التمتع بحقوق معينة
ويشير المبدأ إلى تمتع المواطف بالمنافع والحقوؽ التي تؤىمو إلييا وتمنحو إياىا عضويتو فػي

جماعة أو مجتمع مػا ،وعمػى الدولػة أف تمنحيػا لممػواطف وتحمييػا .ويمكػف تصػنيؼ ىػذه الحقػوؽ

إلى ثبلثة أنواع كما يشير (زيوف ،3121،ص488و ،وذلؾ عمى النحو التالي:

 .2حقوؽ المواطنة المدنية ،ويطمؽ عمييا اسـ الجيؿ األوؿ لمحقوؽ ،وىي حقوؽ المساواة
القانونية والحماية مف التمييز ،وحؽ الحياة  ،وحرية الرأي والعدالة ،وعدـ الخضوع

لمتعذيب ،والحؽ في األماف ،وعدـ رجعية القوانيف ،وحرمة الحياة الخاصة ،وحرية التنقؿ

واإلقامة ،وحؽ المجوء ،وحرية تكويف الجمعيات ،وحؽ الممكية ،وحرمة الحياة الخاصة.

 .3حقوؽ المواطنة السياسية ،وأطمؽ عمييا اسـ الجيؿ الثاني لمحقوؽ" ،إذ تتصؿ بشكؿ أساسي
بمشاركة الفرد في إدارة الشؤوف العامة و ممارسة السمطة كمرشح ،أو ناخب ،..وتتحقؽ

المواطنة السياسية بكفالة حؽ التصويت لمجميع ونزاىة وحرية االنتخابات ،كما ترتبط
بتوفير المساءلة والرقابة المبادلة بيف مؤسسات النظاـ السياسي.
 .4حقوؽ المواطنة االجتماعية ،وترتبط ىذه الحقوؽ بالحقوؽ االجتماعية واالقتصادية
والثقافية ،والتي تؤثر عمى الجوانب الحياتية المختمفة وعمى إمكانية تطوير الفرد لقدراتو

وتحقيؽ ذاتو إلى أقصى حد يمكف بموغو ،وىي تشمؿ ،الحؽ في العمؿ ،والحقوؽ النقابية،

والحؽ في مستوى معيشة الئؽ ،والحؽ في الضماف االجتماعي ،والحقوؽ العائمية ،والحؽ
في الصحة ،والحؽ في التربية والتعميـ.
وفي ىذا السياؽ يتعيف وجود سمطة قضائية مستقمة ،قادرة عمػى حمايػة حقػوؽ األفػراد مػف أي

اء أكاف مف جوانػب مختمفػة مػف أجيػزة الدولػة ،أـ عمػى يػد األفػراد أنفسػيـ فػي
اعتداءات عمييا سو ً
عبلقػػاتيـ بعضػػيـ بػػبعض ،ىػػذا إلػػى جانػػب منظمػػات فاعمػػة لممجتمػػع المػػدني التػػي تػػنيض دائم ػاً
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عمى حماية حقوؽ األفراد ،وصيانتيا ،والكشؼ عف جميع صور االنتياؾ الػذي قػد يتعرضػوف لػو

(فوزي ،3118 ،ص22و.

ثالثاً :المسؤوليات واللتزامات
وفي مقابؿ واجبات الدولػة المتمثمػة فػي مػنح المػواطنيف حقػوؽ التمتػع بحريػاتيـ وحمايتيػا وفقػاً

لمبػ ػػادئ المسػ ػػاواة والعػ ػػدؿ واإلنصػ ػػاؼ ،فػ ػػاف المواطنػ ػػة تقتضػ ػػي كػ ػػذلؾ إل ػ ػزاـ الم ػ ػواطف بواجبػ ػػات
ومسػػؤوليات تجػػاه المػواطنيف اآلخػريف مػػف جيػػة ،والمجتمػػع –الدولػػة -الػػذي ينتمػػي إليػػو مػػف جيػػة

أخػػرى .حيػػث يقسػػـ البػػاحثوف والمختصػػوف مسػػؤوليات المواطنػػة إلػػى قسػػميف وذلػػؾ عمػػى النحػػو

اآلتي( :أؿ عبود  ،3122،ص255-254و

 .2مسؤوليات تفرضيا الدولة :وتيدؼ إلى تنظيـ العبلقة بيف الفرد والدولة ،وتظير الدولة فيو
بمظير السيادة ،يحؽ ليا فرض ىذه المسؤوليات بموجب الدستور والقوانيف ،وتتمثؿ
بااللتزاـ بالقوانيف التي تفرضيا الدولة ،والخدمة في القوات المسمحة والجيش ،ودفع الرسوـ

والضرائب.

 .3مسؤوليات يقوـ بيا الفرد طواعية دوف فرض التزامات عميو بموجب نظاـ أو قانوف مثؿ :
المشاركة في تحسيف الحياة السياسية والمدنية ،العمؿ التطوعي لمصالح العاـ ،إضافةً إلى
التعامؿ الحضاري بدافع الضمير والرقابة الذاتية مع الغير عمى األنشطة والسموكيات

المختمفة.
 .4فالمواطنة حؽ األفراد الذيف يشغموف مكانة معينة في بناء المجتمع ،وىذه المكانة ترتبط بيا
مجموعة مف األدوار التي ينظـ أدوارىا حزمة مف الحقوؽ وااللتزامات ،ال أسموب العزوة.

رابعاً :المشاركة في الحياة العامة
وتعن ػػى أف إمكاني ػػة ال ػػدخوؿ لجمي ػػع المج ػػاالت السياس ػػية واالقتص ػػادية واالجتماعي ػػة والثقافي ػػة

متاحة أماـ الجميع دوف أي تمييز .وعادة ما يشار إلى ىذا المبدأ ب ػ "المواطنػة الفعالػة" .وتشػمؿ
المشاركة في الحياة العامة مجاالت كثيرة يمكف تصنيفيا كاآلتي( :خمؼ ،3125 ،ص558و.

 .2المشاركة في تدبير الشأف العاـ بشكؿ مباشر :كتولي المناصب العامة والوصوؿ إلى
مواقع القرار في مؤسسات السمطة التنفيذية ،والنيابة عف الدوائر االنتخابية في المجالس

التشريعية.
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 .3المشاركة في الشأف العاـ بكيفية غير مباشرة  :كاالنخراط في األحزاب السياسية ،وابداء
الرأي حوؿ السياسات المتبعة ،والمشاركة في انتخاب أعضاء المؤسسات التمثيمية عمى

المستوى المحمى والوطني والميني.
خامساً :الرفاىية الجتماعية
يتعػدى مبػدأ المواطنػة جانبػو السياسػي وضػمانات المشػاركة السياسػية لتشػمؿ الحػد األدنػى مػف

الحقػػوؽ االقتصػػادية التػػي تمكػػف الم ػواطنيف مػػف التعبيػػر عػػف رأييػػـ ومصػػالحيـ بحريػػة .ويشػػمؿ
خامس مقومات المواطنة حؽ كؿ مواطف في الحصوؿ عمى فرص متساوية لتطوير جودة الحياة

التي يعيشيا .ويتطمب ذلؾ ( :فوزي ،3118،ص2:و

 .2توفير الخدمات العامة لممواطنيف ،وبخاصة الفقراء والميمشيف.
 .3إيجاد شبكة أماف اجتماعي لحماية الفئات المستضعفة في المجتمع.
 .4أف يضؿ لمفئات المجتمعية صوت في التأثير عمى السياسات العامة.
حيث إف سوء الوضع االقتصادي يحد مف حرية تمتع المػواطف بحقػوؽ المواطنػة ،ومػف قدرتػو

عمػػى المشػػاركة فػػي الشػػأف العػػاـ ،والسػػبب فػػي ذلػػؾ يعػػود إلػػى ضػػعؼ قػػدرة الفقػراء عمػػى المطالبػػة
بحقوقيـ ،ومواجية التمييز بحقيـ.
سادساً :قبول قيم اجتماعية أساسية
تعػرؼ قػيـ المواطنػة بأنيػا " :كػؿ مػا ثبػت واسػتقر ،ولػـ تتغيػر فػي الػوطف ،كالػديف ،والمغػة،

والتاريخ ،والمبػادئ التػي تػؤمف بيػا األمػة وكػؿ مػا لػو قيمػة فػي ىػذا الػوطف ،بمعنػى كػؿ مػا لػو ثبػات
ودواـ فيو مف قيـ المواطنة" (زمزـ ،3126 ،ص 59و.

إف المواطنة تعنى التسامح واالحتراـ والقبوؿ والتقدير لمتنوع الثقػافي ،لػذلؾ يعتبػر تكػريس ىػذه

القػػيـ اجتماعيػػة مقػػوـ أساسػػي مػػف مقومػػات الم ػواطف والتػػي تػػنظـ التفاع ػؿ بػػيف أولويػػات الم ػواطف
والمصمحة العامة.
ولتفعيػػؿ ىػػذه القػػيـ والمقومػػات فػػي المجتمػػع مػػف أجػػؿ تحقيػػؽ مواطنػػة فعالػػة يحتػػاج ىػػذا إلػػى

تدعيـ ثقافة المواطنة بيف المواطنيف أو ما يسمى بػ "تعميم المواطنإة" .وعػادة مػا يرجػى مػف تعمػيـ
المواطن ػػة أف يس ػػاعد األفػ ػراد عم ػػى أف يكونػ ػوا واثق ػػيف ف ػػي أنفس ػػيـ ،يواجي ػػوف التميي ػػز واالس ػػتبعاد
بشػػجاعة ،ويكػػوف ليػػـ صػػوت فػػي تقريػػر شػػئوف حيػػاتيـ ،واإلسػػياـ فػػي تطػػوير جػػودة الحيػػاة فػػي

المجتمػػع وتشػػكيؿ وعػػي وطنػػي (فػػوزي ،3118،ص34و .فػػالوعي عنػػدما يصػػؿ إلػػى مرحمػػة تجميػػع
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القوى الكميػة لممجتمػع فيػذا يعنػى تجمػى الػوعي الجمعػي بػأعمى صػورة فػي المواطنػة ،وعميػو يحػؽ
القػػوؿ أف المجتمػػع عنػػدىا وصػػؿ إلػػى مرحمػػة تكػػويف مػػا يمكػػف تسػػميتو "المصػػمحة االجتماعيػػة"

(زيوف ،3121 ،ص491و.

وفػػي نفػػس سػػياؽ مقومػػات المواطن ػػة  ،يشػػير الك ػواري إلػػى د ارس ػػة حديثػػة تمخإإإص مقومإإإات

المواطنة فيما يمي( :الكواري ،3112 ،ص42و

 .2المواطنة تجسيد لنوع مف الشعب يتكوف مف مواطنيف يحترـ كؿ فرد منيـ الفرد اآلخر
ويتحموف بالتسامح تجاه التنوع الذي يزخر بو المجتمع.
 .3مف أجؿ تجسيد المواطنة في الواقع عمى القانوف أف يعامؿ ويعزز معاممة كؿ الذيف
يعتبروف بحكـ الواقع أعضاء في المجتمع عمى قدـ المساواة بصرؼ النظر عف انتمائيـ
القومي أو طبقتيـ أو جنسيتيـ أو عرقيـ أو ثقافتيـ أو أي وجو مف أوجو التنوع بيف األفراد

والجماعات ،وعمى القانوف أف يحمي وأف يعزز كرامة واستقبلؿ واحتراـ األفراد ،وأف يقدـ

الضمانات القانونية لمنع أي تعديات عمى الحقوؽ المدنية والسياسية ،وعميو أيضاً ضماف
قياـ الشروط االجتماعية واالقتصادية لتحقيؽ اإلنصاؼ .كما أف عمى القانوف أف يمكف
األفراد مف أف يشاركوا بفاعمية في اتخاذ الق اررات التي تؤثر في حياتيـ ،وأف يمكنيـ مف

المشاركة الفعالة في عمميات اتخاذ الق اررات السياسية في المجتمعات التي ينتسبوف إلييا.

 3.1.4المطمب ال اربع :ركائز المواطنة
تقػػوـ البيئػػة الضػػمنية لممواطنػػة عمػػى ركػػائز أساسػػية ثػػبلث ،وىػػي المسػػاواة والحريػػة والعدالػػة.

ركائز تكررت اإلشارة إلييا بوصفيا األرضية الصمبة والشروط البلزمة لممواطنة الحقيقية ،والتػي
يتأسػػس عميي ػػا الفك ػػر المعاص ػػر ف ػػي مواجي ػػة التح ػػديات المعاصػػرة عم ػػى قاع ػػدة اليوي ػػة والحق ػػوؽ

والواجبػػات والقػػيـ االجتماعيػػة  ،ولػػيس عمػػى قاعػػدة األديػػاف والثقافػػات واألع ػراؼ والتقاليػػد (العػػامر،

 ،3114ص345و .وعند استقراء ىذه الركائز يمكف مبلحظة أنيا تُركز فعبلً عمى منظومة الحقوؽ
والواجبات ،كما يمكف إدراؾ أف ىذه المنظومة في حقيقتيا قيـ إنسانية قبؿ كؿ شيء.
وىذا الثالوث القيمي (المساواة والحرية والعدالةو الػذي يسػتند عميػو مبػدأ المواطنػة ،يقتضػي أف
جميػػع الم ػواطنيف عمػػى حػػد س ػواء فػػي الفػػرص والمكاسػػب والمسػػؤوليات أي الحقػػوؽ والواجبػػات،

بوصفيـ أفراداً قبؿ أف يكونوا جماعات وطوائػؼ وأديانػاً (عاصػي وآخػروف  ،3121،ص5:و ،وتتجمػى
قيمة المساواة في العديد مف الحقوؽ مثؿ حػؽ التعمػيـ والعمػؿ والجنسػية والمعاممػة المتسػاوية أمػاـ
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الق ػػانوف والقض ػػاة ،وح ػػؽ المػ ػواطف ف ػػي المج ػػوء إل ػػى قاض ػػيو الطبيع ػػي إذا وق ػػع عمي ػػو ض ػػرر م ػػف

الحكومة ومؤسساتيا.

كمػا أف النظػاـ اإلداري والتنفيػػذي واإلج ارئػي يسػتيدؼ تحقيػػؽ العدالػة بػيف الجميػػع بػدوف تحيػػز

مسبؽ ،وىذا يقتضػي أف يكػوف الجميػع تحػت سػمطة القػانوف ،ألف سػيادة القػانوف ىػي التػي تحقػؽ

معنى العدالة في الحياة العامة (محفوظ ،3117 ،ص211و.

ويبقى الحاضف األكبر لمبدأ المواطنة ىو الحرية بمستوياتيا المتنوعة السياسية ،وأصػميا حػؽ

االنتخػػاب والترشػػح وتكػػويف الجماعػػات السياسػػية ،وأف الشػػعب مصػػدر السػػمطة ،والحريػػة الدينيػػة
التػػي تسػػتمزـ احت ػراـ العقائػػد واألديػػاف داخػػؿ الدولػػة نفسػػيا ،ثػػـ الحريػػة االقتصػػادية القائمػػة عمػػى

مبادئ الحرية في الكسب والعيش فػي حػدود القػوانيف التػي ترعاىػا الدولػة (عاصػي وآخػروف،3121 ،

ص5:و .وبي ػػذا ي ػػنعـ المػ ػواطف بص ػػرؼ النظ ػػر ع ػػف أص ػػمو ،ومنبت ػػو بك ػػؿ الحق ػػوؽ الت ػػي يبمورى ػػا
ويمنحيا نظاـ الحرية في الواقع االجتماعي.
فكؿ ىذه الركائز ىي عبارة عف حقوؽ إنسانية فطرية ،ال يحؽ ألي نظاـ سياسي مصادرتيا،
ألنيػػا تتػػداخؿ فػػي كينونػػة وماىيػػة اإلنسػػاف ،لػػذا اسػػتوجب عػػدـ التمػػايز فػػي اسػػتحقاقات ورك ػائز

المواطنة ،فيي تمنح مفيوـ المواطنة معناه الحقيقي ،ويخرج المػواطف مػف حالتػو السػمبية المجػردة

إلى مشارؾ حقيقي وفعاؿ في كافة األنشطة الوطنية.

وبيػػذا يتضػػح أف المواطنػػة منظومػػة قيميػػة واداريػػة وسياسػػية ،فيػػي حقػػوؽ وواجبػػات ،مػػنيج

وممارسة ،آفاؽ وتطمعات ،حقائؽ دستورية وسياسية ،ووقائع اجتماعية وثقافية.

 3.1.5المطمب الخامس :آليات ممارسة وتعزيز المواطنة:
م ػػع بن ػػاء الدول ػػة ال ب ػػد م ػػف وج ػػود منظوم ػػة م ػػف اآللي ػػات والت ػػي تتض ػػمف وس ػػائؿ قاعدي ػػة تع ػػد
األساس الموضوعي لتعزيز معنى المواطنة والمواطف ،عبر جممة مف الوسائؿ واآلليات:
أولً :اآلليات الدستورية
إذا كانت شروط تحقيؽ المواطنػة مسػتمدة مػف عبلقػة المػواطف بوطنػو انتمػاء وثقافػة ،وعبلقتػو
مػػع مواطني ػػو مش ػػاركة سػػيادية ،وعبلقت ػػو م ػػع دولتػػو حقوقػ ػاً وواجب ػػات ،فإنيػػا ال تكتم ػػؿ إال ض ػػمف
األطر الدستورية .ويمكف تعريؼ الدستورية في إطارىا الضيؽ بأنيا "ممارسة الدستور سواء أكاف

مكتوبػاً أـ ال" ،أمػا فػي تعريفيػا األوسػع تشػكؿ" :مجموعػة القػيـ السياسػية واإلرشػادات التػي تسػػعي
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إلػػى حمايػػة الحريػػة ،وذلػػؾ مػػف خػػبلؿ ض ػوابط موضػػوعية محػػددة لسػػموؾ الحكومػػات" (المصػػري،

 ،3118ص62و .وعميو يشكؿ الدستور العمود الفقري ليذه الدستورية.
ويمكف تعريؼ الدستور بأنو القانوف األعمػى لمدولػة ،الػذي يبػيف القواعػد األساسػية لشػكؿ نظػاـ
الحكػ ػػـ فيي ػ ػػا ،ويح ػ ػػدد سػ ػػمطاتيا العام ػ ػػة التشػػ ػريعية ،والتنفيذي ػ ػػة والقضػ ػػائية ،م ػ ػػف حي ػ ػػث التك ػ ػػويف
واالختصػػاص ،ويرسػػـ العبلقػػة بػػيف ىػػذه السػػمطات ،ويعػػيف الواجبػػات والحقػػوؽ األساسػػية لؤلف ػراد

والجماعات (عبد الكػافي ،ىيبػة ،3116 ،ص55و .فالدسػتور يرسػي األطػر العامػة لمعبلقػة بػيف الدولػة
والفػػرد ،وذلػػؾ مػػف خػػبلؿ الض ػوابط التػػي يفرضػػيا عمػػى وظػػائؼ المؤسسػػات الدسػػتورية مػػف جيػػة

والحريات والحقوؽ التي يحفظيا لمفرد مف جية أخرى.
ومف ىنا يمكف أف يندرج موقع المواطف وتتحقؽ تطمعاتو ،ذلػؾ أف الدسػتور يشػكؿ بالنسػبة لػو
ال ػوازف األساسػػي والضػػروري لمتوفيػػؽ بػػيف السػػمطة التػػي تمبػػي حاجتػػو مػػف دوف أي جمػػوح وبػػيف

حرياتو ومواطنتو الكريمة مف دوف أي جموح كػذلؾ .وعميػو ال ُب ّػد أف يػنص الدسػتور عمػى كػؿ مػا
مػػف شػػأنو تحقيػػؽ مبػػادئ المواطنػػة ،وليػػذا الدسػػتور مرتك ػزات أساسػػية يمكػػف إجماليػػا فػػي اآلتػػي:

(الكواري ،3112 ،ص49و

 .2الشعب مصدر السمطات ،وال سيادة لفرد عمى الشعب.
 .3ال يجوز الجمع بيف السمطات.
 .4ضماف الحقوؽ والحريات.

 .5تداوؿ السمطة سمميا بشكؿ دوري ،وفؽ انتخابات حرة ونزيية ،وتحت إشراؼ قضائي
مستقؿ وشفافية عالية.

وفي السياؽ نفسو يشير البعض إلى أف الضمانة الدستورية األولى لممواطنة تبدأ فػي تعريػؼ

المواطنة بالنسبة لمفرد؛ حيث إذا ما حدد أي دستور في أي دولة تعريفاً واضحاً وحاسماً لممواطف
يكػػوف قػػد رسػػـ لػػو طريػػؽ االنتمػػاء مػػف دوف تمييػػز وال اسػػتثناء ،تمييػػا تأكيػػد الدسػػتور عمػػى سػػيادة

الشعب ،وكذلؾ حرص الدستور عمى تخصيص فصؿ مستقؿ حوؿ حقوؽ المػواطنيف وواجبػاتيـ،
والتزاـ الدستور بالمعاىدات الدولية المتعمقة بحقوؽ اإلنسػاف ،وتأكيػد الدسػتور عمػى مبػدأ المسػاواة

ب ػػيف جمي ػػع المػ ػواطنيف ،وتخصيص ػػو لفص ػػؿ ح ػػوؿ الحق ػػوؽ والحري ػػات الفردي ػػة (المص ػػري،3118 ،

ص62و.

ىذه الضمانات الدستورية ليست مجرد نصوص دستورية وانما يجب أف تترجـ وتنطبػؽ عمميػاً

عم ػػى أرض الواق ػػع عمػػػى ىيئ ػػة قػ ػوانيف .والقػ ػػانوف عب ػػارة ع ػػف :مجموع ػػة م ػػف القواع ػػد واألنظمػػػة
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والتعميمات الصادرة عف الدولة التي ال تخالؼ الدستور لتنظيـ العيش ،وضػبط سػموؾ األفػراد فػي

المجتمػػع ،الػػذيف يتعػػيف عمػػييـ احتراميػػا وااللت ػزاـ بيػػا (المطيفػػي ،3118،ص31و ،وألف القػػانوف يمثػػؿ
التطبيؽ العممي لمدستور فيو يعد أىـ مصدر تشريعي لمقواعد القانونية.
ثانياً :منظمات المجتمع المدني
ويقصػ ػػد بمنظمػ ػػات المجتمػ ػػع المػ ػػدني" :مجموعػ ػػة المؤسسػ ػػات والجمعيػ ػػات واالتحػ ػػادات غيػ ػػر

الحكومية والتي ينضـ إلييا األفراد بشكؿ اختياري وتطوعي لممارسة العمؿ العػاـ ،وىػي تقػع بػيف
األسرة والدولػة ،وتتمتػع باالسػتقبللية وال تسػعى لمػربح" (كسػبة ،3124 ،ص38و .فمنظمػات المجتمػع

عدة عناصر أىميا :فكرة الطوعية في أغمب عمميا ،ووجود
بناء عمى التعريؼ تقوـ عمى ّ
المدني ً
فك ػرة المؤسسػػية والتػػي تشػػمؿ جميػػع منػػاحي الحيػػاة االقتصػػادية واالجتماعيػػة والسياسػػية والثقافيػػة،
وعنصر الدور والغاية الذي تقوـ بو ،واستقبلليا عف السمطة السياسية وىيمنة الدولة.
وبصػػورة عامػػة يعمػػؿ المجتمػػع المػػدني عمػػى التوسػػط بػػيف المػواطنيف ومؤسسػػات الدولػػة بيػػدؼ

تحقيػػؽ مصػػالح الم ػواطنيف والػػدفاع عنيػػا ،وتتمثػػؿ أىػػـ وظائفػػو ودوره فػػي ىػػذا اإلطػػار بالتػػالي:
(الخزعمي ،3117 ،ص254-253و

 .2تنظيـ وتفعيؿ مشاركة الناس في تقرير مصائرىـ ومواجية السياسيات التي تؤثر في
حياتيـ.

 .3إشاعة الثقافة المدنية وتعزيز قيـ الديمقراطية وخمؽ المبادرة الذاتية والتأكيد عمى إرادة
المواطنيف في الفعؿ التاريخي.

 .4تعزيز المشاركة السياسية وتجميع وتنمية المصالح.

 .5المساىمة الفاعمة في تحقيؽ التحوالت االجتماعية والسياسية واالقتصادية حتى ال تترؾ
حك ار عمى النخب الحاكمة.

 .6دورىا الميـ في حماية الحقوؽ والحريات إذا ما تسمطت الدولة ،فيي تعمؿ عمى
تحصيف األفراد مف سطوة الدولة.

 .7نشر المعمومات وتوسيع مجاالت التعاوف العممي ،والمساىمة في المشاريع التنموية.
ولتحقيػػؽ مختمػػؼ ىػػذه الوظػػائؼ ،ىنػػاؾ أدوات عمػػؿ متعػػددة ومتنوعػػة يتحػػرؾ مػػف خبلليػػا
المجتمع المدني ،وعموماً يمكف حصر ىذه األدوات في أربعة( :شقير وفرواس ،3125 ،ص68و
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 .2القتراح :وذلؾ عندما يبمور الحموؿ لمقضايا التي يتناوليا ويقترح البدائؿ الممكنة ،وىو
بالتالي فضاء المواطنة الفاعمة حيث يساىـ المواطنوف في إنتاج وابداع حموؿ لممشاكؿ

الخاصة بيـ.

 .3الضغط :ويمجأ المجتمع المدني إلى قوة الضغط عند صعوبة الحوار والتفاوض مع
السمطات ،وذلؾ عبر التظاىر السممي واالعتصاـ والعرائض وغيرىا.

 .4المناصرة :وتعنى مجموعة الخطوات العممية المنظمة واألنشطة الممنيجة والتي تقوـ
بيا منظمات المجتمع المدني لكسب التأييد حوؿ قضية ما وحشد الرأي العاـ مف

أجميا.

 .5التمكين المعرفي :وىو العممية التي تجمع التعميـ بالفعؿ التطبيقي وىي تعزز ثقة
المواطنيف بأنفسيـ وقدراتيـ بيدؼ زيادة وعييـ السياسي وادراؾ حقوقيـ ليطالبوا بيا.
وعميػػو تشػػكؿ منظمػػات المجتمػػع المػػدني آليػػة لتعزيػػز وترسػػيخ وضػػمانة لممواطنػػة فػػي المجتمػػع

اء مػػف ناحيػة التربيػػة عمػػى قػيـ المواطنػػة وتعمػيـ المػواطنيف بحقػػوقيـ وواجبػاتيـ ،أـ تعزيػػز مبػػدأ
سػو ً
المشاركة السياسية ،ومف ناحية أخرى ،مراقبة أداء الدولة في واجباتيػا تجػاه المػواطنيف ،والتزاميػا
بالدستور والقانوف ومبادئ حقوؽ اإلنساف.

ػاء عمي ػ ػ ػػو نس ػ ػ ػػتطيع أف نف ػ ػ ػػرؽ ب ػ ػ ػػيف طػ ػ ػ ػريقتيف ف ػ ػ ػػي تك ػ ػ ػػويف وانش ػ ػ ػػاء المواطن ػ ػ ػػة ف ػ ػ ػػي أي
وبن ػ ػ ػ ً
مجتمع(:المعمري ،3125 ،ص55و.
 .2المواطنة التي تنشأ مف أعمى :ويقصد بيا المواطنة التي تنشأ مف منح المواطنيف حقوقيـ
مػ ػػف قبػ ػػؿ الدولػ ػػة ،حيػ ػػث يػ ػػنظـ دسػػػتور الدولػ ػػة الحقػ ػػوؽ السياس ػػية واالقتصػ ػػادية والثقافيػ ػػة
واالجتماعية لممواطنيف ،كما ينظـ الواجبات.

 .3المواطنة التي تنشأ مف أسفؿ :ويقصد بيا المواطنة التي تنشػأ مػف قبػؿ المجتمػع بمختمػؼ
مؤسساتو لمنيوض بالمجتمع وتنميتو بما يحقػؽ المواطنػة النشػطة ،ويعػزز دور المػواطنيف

في تعزيز رابطة الموطنة ،وتمثؿ مؤسسات المجتمع المدني أحد أىـ األمػاكف التػي تسػيـ
في بناء المواطنة مف أسفؿ.
مع اإلشارة إلى أنو يفترض أف يتبلقى كبل االتجاىيف لتتعزز مكانة المواطف ومكانػة المجتمػع
ومكانػػة الدولػػة ،فالمواطنػػة ليسػػت مكانػػة موروث ػة وانمػػا ىػػي مبػػدأ مكتسػػب وعبلقػػة متبادلػػة حقػػوؽ

مقابؿ واجبات.
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 3.2المبحث الثاني

متغيرات مرتبطة بمفيوم المواطنة
 3.2.1المطمب األول :الديمقراطية والمواطنة
أولً :تعريف الديمقراطية
ىنالؾ العديد مف التعريفات لمصطمح الديمقراطيػة ،وىػي بمػدلوليا تتسػع لكػؿ مػذىب سياسػي
يق ػػوـ عم ػػى حك ػػـ الش ػػعب لنفس ػػو باختي ػػاره الح ػػر لحكام ػػو وبخاص ػ ٍػة الق ػػائموف م ػػنيـ بالتشػ ػريع ث ػػـ
برقابتيـ بعد اختيارىـ.
واذا رجعن ػػا إل ػػى أص ػػؿ اص ػػطبلح الديمقراطي ػػة في ػػو مش ػػتؽ م ػػف مص ػػطمحيف يون ػػانييف ىم ػػا
( (Demosوتعنػػي الشػػعب ،و(Kratosو وتعنػػي حكػػـ أو سػػمطة ،ومػػف جمػػع المصػػطمحيف معػاً
فإف مصطمح الديمقراطية يعني سمطة الشعب أو حكـ الشعب (الشكري ،3123 ،ص247-246و.

يعػػرؼ أب ارىػػاـ لنكػػولف  Abraham Lincolnالديمقراطيػػة بمفيوميػػا الكبلسػػيكي بأنيػػا:
"حكػ ػػـ الشػ ػػعب بواسػ ػػطة الشػ ػػعب ومػ ػػف أجػ ػػؿ مصػ ػػمحة الشػ ػػعب" (العػ ػػامري والسػ ػػعدي،311: ،

ص9:و .ويعني ذلؾ أف تكوف السمطة في أيدي جميع فئات الشعب دوف أف تستأثر بيا فئة أو
طبقة واحدة ،وأف يستيدؼ الحكـ خيػر الشػعب ورفاىيتػو لتحقيػؽ العدالػة االجتماعيػة ،والنيػوض

بالمستوى االقتصادي لمضػعفاء اقتصػادياً ،وكفالػة العدالػة فػي التوزيػع واالسػتيبلؾ (مينػا،3113 ،

ص2::-2:9و ،وىذا المفيوـ لمديمقراطية ال يتسـ كفايػة بالوضػوح والدقػة بػؿ ينطػوي عمػى درجػة
كبيرة مف الغموض الضبابية ،فالتعريؼ ال يحدد طبيعة ىذه الممارسة وكيفيتيا.
أما الديمقراطية بحسب عالـ السياسة موريس ديفرجيو  Dovreignعالـ فيي" :النظاـ الػذي
يختػػار فيػػو المحكومػػوف الحػػاكميف عػػف طريػػؽ االنتخابػػات الصػػحيحة ،ويمكػػف القػػوؿ أنيػػا بداللػػة

الحرية والمشاركة السياسية" (الشمري،3123،ص227و.

غير أنو يمكف إعطاء تعريؼ أكثر سيولة لمديمقراطية بالقوؿ أنيا" :نظػاـ المشػاركة الشػعبية
في صنع الق اررات السياسية واالقتصادية واالجتماعية اآليمة إلى كفالة أمف المواطنيف وسعادتيـ

ورقييـ الحضاري" (المخادمي ، 3115،ص69و.

بينما عرفيا آخروف بأنيا" :ىي التي تتكفؿ بمنح الفرص المتساوية لمجماعات واألفراد ،لكػي

يعبروا عف انتماءاتيـ وىواياتيـ  ،فضبلً عف أنيا تتضمف بناء اليوية الواحدة لمجميع فػي إطػار
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مف التوافؽ واالنسػجاـ بػيف جميػع مكونػات وىويػات الشػعب داخػؿ البمػد الواحػد" (الشػمري،3123 ،

ص227و.

فالديمقراطي ػػة كم ػػا ت ػػرى الباحث ػػة أني ػػا :ش ػػك ٌؿ م ػػف أش ػػكاؿ الحك ػػـ ،ون ػػوع م ػػف أنػ ػواع األنظم ػػة

السياسية والتي يشارؾ فييا المواطف بصنع القرار ،وىي وسيمة تيدؼ إلى احتراـ وتعزيػز ك ارمػة

الفػػرد وحقوقػػو األساسػػية ،واعطػػاء كػػؿ فػػرد الحػػؽ فػػي المشػػاركة فػػي إدارة الشػػؤوف العامػػة ،وفػػتح
المجاؿ لمنافسة سياسية ديمقراطية في عممية الوصوؿ إلػى السػمطة وتػداوليا ،وتػوفير مؤسسػات

نيابيػػة عمػػى المسػػتويات كافػػة يػػتـ اختيارىػػا مػػف خػػبلؿ إج ػراء انتخابػػات ح ػرة ونزييػػة عمػػى فت ػرات

منتظمة يعبر فييا الشعب عف إرادتو وعمى أساس االنتخابات الدورية.
ثانياً :مبادئ الديمقراطية وخصائصيا ومعاييرىا
إف الديمقراطيػػة كطريقػػة حيػػاة قامػػت ومػػا ازلػػت عمػػى مجموعػػة مػػف القػػيـ والمبػػادئ والتػػي مػػف

أىميا( :زيداني و سعيد ،2::4،ص317-316و

 .2الفردية :اعتبار الفرد قيمو بحد ذاتو ،مساوياً فػي حريتػو وحقوقػو لؤلفػراد اآلخػريف ،ومػا
الس ػػمطة الحاكم ػػة إال وس ػػيمة لتنظ ػػيـ عبلق ػػات األفػ ػراد بالش ػػكؿ ال ػػذي يخ ػػدـ مص ػػالحيـ
المشتركة ،ويحمى حقوقيـ السابقة لقياـ الدولة نفسيا.

 .3التسامح والحياد القيمي :ويفترض التعدديػة عػدـ التحيػز لػرأي دوف اآلخػر ،أو لجػنس
دوف اآلخ ػ ػػر أو عقي ػ ػػدة دوف األخ ػ ػػرى ،أو نس ػ ػػؽ قيم ػ ػػي دوف اآلخ ػ ػػر فطريق ػ ػػة الحي ػ ػػاة
الديمقراطي ػػة تتقب ػػؿ الػ ػرأي المختم ػػؼ وال ػػذوؽ المختم ػػؼ واالجتي ػػاد المختم ػػؼ وتع ػػارض

الفرض القسري لؤلفكار والقيـ والمثؿ العميا واألىداؼ.

 .4العقالنية :وتتمثؿ في التأكيد عمى أىمية ودور الحؿ الوسط المنصؼ في التوفيؽ بيف
المصػ ػػالح والمواقػ ػػؼ واآلراء واألىػ ػػداؼ المتنافسػ ػػة ،التػ ػػي يفتػ ػػرض وجودىػ ػػا وتفتػ ػػرض

شرعيتيا.

 .5المساواة أمام القانون :وفيػو تأكيػد ضػمني عمػى المسػاواة فػي المعاممػة واالحتػراـ رغػـ
التفاوت في المعطيات الموروثة أو المكتسبة أو الفطرية.
إف ىػػذه المبػػادئ ضػػرورية إلقامػػة مجتمػػع ديمق ارطػػي ال يمكػػف تجزئتيػػا أو تجػػاوز إحػػداىا

وتطبيػػؽ الواحػػدة دوف األخػػرى ،فيػػذا يشػػكؿ خمػػؿ فػػي تحقيػػؽ ديمقراطيػػة حقيقيػػة تقػػود إلػػى اسػػتقرار
سياسي وتنمية سياسية في الدولة.
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وم ػػف خ ػػبلؿ التعريف ػػات المتع ػػددة لمفي ػػوـ الديمقراطي ػػة والنظ ػػاـ ال ػػديمقراطي وس ػػرد مبادئي ػػا

وس ػػماتيا ك ػػاف ل ازمػ ػاً ذك ػػر خص ػػائص الديمقراطي ػػة المعاصػ ػرة وى ػػي كالت ػػالي:

(الكػ ػواري،3111 ،

ص48-25و.

 .2إف الديمقراطية المعاصرة منيج وليست عقيدة ،فيي منياجاً عمميػاً وواقعيػاً يأخػذ عقائػد
وقيـ المجتمعات المختمفة في االعتبار.

 .3الديمقراطي ػػة المعاصػ ػرة ممارس ػػة دس ػػتورية ،أي أف الممارس ػػة الديمقراطي ػػة الي ػػوـ مقي ػػدة
وليست مطمقة ،مقيدة بدستور تتراضى القوى الفاعمة عمى أحكامو وتقبؿ االحتكاـ إلى

شرعيتو ،ومف بيف الشروط الميمة لقياـ الديمقراطية الدسػتورية شػرطاف :األوؿ؛ قبػوؿ
مجتمعي لمبدأ المساواة السياسػية بػيف المػواطنيف ،أمػا الثػاني؛ يتمثػؿ فػي التوصػؿ إلػى

صيغة دستور ديمقراطي يراعى ثبلثة أبعاد رئيسة في نظاـ الحكـ الػذي يقيمػو :أوليػا؛
تقيي ػػد الممارس ػػة الديمقراطي ػػة ،ثانييمػ ػػا؛ تنظ ػػيـ الس ػػمطات فػػػي الدول ػػة ،وثالثي ػػا؛ كفالػػػة

الحقوؽ والحريات العامة.

ومػػف ىػػذا يتضػػح لنػػا أف الديمقراطيػػة مػػنيج حيػػاة شػػامؿ متكامػػؿ مػػرف متناسػػب مػػع الظػػرؼ

والزم ػػاف والثقافػػػة المجتمعيػ ػة لكػ ػػؿ دول ػػة بمػ ػػا يػػػتبلءـ م ػػع معتق ػػداتيا الديني ػػة والعػ ػػرؼ والمػػػوروث
االجتماعي وتعدد األعراؽ واألجناس والطوائؼ والفمسفة القائمة ،كػؿ ىػذا يػتـ مراعاتػو وصػياغتو
وتحديد أسسو ضمف دستور متفؽ عميػو يضػمف تػوفير مشػاركة سياسػية وحريػة وعدالػة اجتماعيػة

وسياسية.

مػػع اإلشػػارة إلػػى أف الديمقراطيػػة ال تتحػػدد بمجمػػوع المؤسسػػات الدسػػتورية لوحػػدىا بػػؿ تتمثػػؿ

أيضاً في الروح الثقافية لممعاني الديمقراطية  ،والثقافية الديمقراطية تتضمف قيـ أخبلقية وفضائؿ
سياسػػية محػػددة :الحريػػة فػػي مواجيػػة الخضػػوع واالمتثػػاؿ ،واإلحسػػاس بالمسػػؤولية ،اإلبػػداع فػػي

العمؿ  ،احتراـ حقػوؽ اآلخػريف والتعدديػة ،ورفػض كػؿ أشػكاؿ التعصػب األعمػى ضػد اآلخػريف..

إلخ (وطفة ،3117 ،ص251و.

ثالثاً :جدلية العالقة بين الديمقراطية والمواطنة
في سياؽ محاولػة تحديػد وتوضػيح العبلقػة بػيف الديمقراطيػة كنظػاـ حكػـ ومبػدأ المواطنػة تبػرز

إشػػكالية ،مػػف ىػػو المتغيػػر المسػػتقؿ ومػػف المتغيػػر التػػابع؟ حيػػث يتػػداخؿ المفيومػػاف فػػي بعضػػيا
ويشتركاف في كثػر مػف الخصػائص المشػتركة ،وعبػر اسػتقراء اإلطػار النظػري لمفيػومي المواطنػة

نستنتج أف كبل المبدأيف يؤثر إحداىما باآلخر.
والديمقراطية نستطيع أف
َ
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فمػػف ناحيػػة ت ػرتبط المواطنػػة ارتباط ػاً وثيق ػاً بمفيػػوـ الديمقراطيػػة  ،فالديمق ارطيػػة ىػػي الحاضػػنة

األولػى لمبػػدأ المواطنػة ،وذلػػؾ ألف الديمقراطيػػة تعنػى فػػي جوىرىػػا أف الشػعب مصػػدر السػػمطات،
فض ػبلً عػػف تأكيػػدىا عمػػى مبػػدأ المسػػاواة السياسػػية والقانونيػػة بػػيف الم ػواطنيف ،وبالتػػالي ال يمكػػف

ممارس ػػة حق ػػوؽ المواطن ػػة ب ػػدوف رس ػػوخ مفي ػػوـ المواطن ػػة ف ػػي ال ػػوعي االجتم ػػاعي (خم ػػؼ،3125 ،

ص558و.

إذ يػػري ىابرمػػاس Habermasف ػػي ذات السػػياؽ أف المعيػػار األس ػػاس لمديمقراطيػػة ىػػو ف ػػي

بنائيا عمى أساس التعاقد الحر بيف أفراد ينظموف حيػاتيـ الجماعيػة عمػى قواعػد تنظيميػة إجرائيػة
تضمف العدؿ فيما بينيـ وىذا النموذج يسير وفؽ مبدأ المواطنة الدستورية ،والتي تعني انسجاـ

أفراد المجتمع السياسي مع المبادئ القانونية ذات األىداؼ الكونية ،ويتعمؽ األمر بمبادئ العدالة
والديمقراطيػػة والمسػػاواة فػػي المواطنػػة وحقػػوؽ اإلنسػػاف ،والتػػي ىػػي مبػػادئ مؤسسػػة لدولػػة القػػانوف

الديمقراطية الحديثة (ولد أباه 35 ،أكتوبر 3121و

وىكػ ػػذا تػ ػػنيض فكرتػ ػػا المواطنػ ػػة والديمقراطيػ ػػة عمػ ػػى قػ ػػيـ مشػ ػػتركة مػ ػػف بينيػ ػػا التعػ ػػدد والتنػ ػػوع
واالخػػتبلؼ ،وعموميػػة حقػػوؽ اإلنسػػاف وحرياتػػو األساسػػية ،والمسػػاواة بػػيف الم ػواطنيف فػػي الق ػػدر

والك ارمػػة والفػػرص المتكافئػػة ،وسػػيادة حكػػـ القػػانوف ،ومشػػاركة الجماعػػة طواعيػػة فػػي تقريػػر شػػئوف

الوطف وفقاً ألساليب يحددىا القانوف.

وىػػذا الجانػػب مػػف العبلقػػة يتضػػح مػػف خػػبلؿ مػػا يتضػػمنو مفيػػوـ المواطنػػة الحديثػػة مػػف مبػػدأ

المسؤولية ،وىذا يعني أف المواطف بحكـ مشاركتو السياسية فػي مختمػؼ أوجػو الحيػاة االجتماعيػة
والسياسػػية يكػػوف مسػػئوال مسػػؤولية حقيقيػػة عػػف كػػؿ الوضػػعيات الحادثػػة فػػي المجتمػػع ،وعميػػو فػػإف

ىػذه الممارسػػة يجػب أف ت ارعػػي القػػيـ الديمقراطيػة ،وحقػػوؽ اإلنسػػاف بمختمػؼ مسػػتوياتيا وتجمياتيػػا
(وطفة ،3117 ،ص259و.

وفػػي المقابػػؿ يػػرى البػػاحثوف أنػػو ال ينبغػػي النظػػر إلػػى المسػػألة الديمقراطيػػة مػػف إمكانيػػة إرسػػاء

الممارسػػة الديمقراطي ػػة ف ػػي المجتم ػػع ،ب ػػؿ م ػػف ض ػػرورة إرس ػػاء أسس ػػيا وافػ ػراز آلياتي ػػا والعم ػػؿ بي ػػا
بوصفيا اإلطار الضروري لتمكيف أفراد المجتمػع مػف ممارسػة حقػوؽ المواطنػة ،أي ال ُب ّػد مػف أف
تحتػؿ المواطنػة محػو اًر رئيسػاً فػي النظريػة والممارسػة الديمقراطيػة ،والبػد أف ينبػع تعريػؼ المواطنػػة
نفسو مف الطريقة التي يمنح فييا النظػاـ الػديمقراطي حقػوؽ المػواطنيف لمجميػع( ،الخزعمػي،3117 ،

ص248و.
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حيػث يػرى روبػػرت داؿ  Robert Dahlوالػذي ُيعػ ّػد مػف أبػرز دارسػػي الديمقراطيػة المعاصػرة
ػاـ حكػػـ الكث ػرة الػػذي يتميػػز بخاصػػيتيف :األولإإى-
ومنظرييػػا فػػي الغػػرب ،فػػي الديمقراطيػػة أنيػػا نظػ ُ

اتسػػاع حػػؽ المواطنػػة وشػػمولو الجماعػػات كافػػة ،واكتسػػاب ذلػػؾ الحػػؽ مػػف قبػػؿ نسػػبة عاليػػة مػػف
البالغيف ،والثانية -أف يتضمف حؽ المواطنة فرصة المواطف في تنحية أعمى مسئوؿ تنفيذي فػي
الحكومة مف منصبو مف خبلؿ التصويت ضده في االنتخابات (ميدي،3122،ص3و.

ويتضح ىذا الجانب مف العبلقة مف خبلؿ مبدأ الشرعية ،حيث بينما أف الديمقراطية تعني أف

الشػػعب صػػاحب السػػيادة ومصػػدر السػػمطات والشػػرعية ،فػػإف المواطنػػة ىػػي بػػذاتيا أسػػاس الشػػرعية
السياسية ،فالمواطف ليس مجرد حائز عمى حقػوؽ فرديػة ،ولكنػو أيضػاً باإلضػافة إلػى ذلػؾ يمتمػؾ

جػػزًء مػػف السػػيادة السياسػػية ،ذلػػؾ أف مجمػػوع المػواطنيف ىػػـ الػػذيف يختػػاروف الحكومػػة عػػف طريػػؽ
االنتخاب ،وبالتالي فيـ مصدر السمطة ،وىـ الذيف يضيفوف الشرعية عمى ق اررات الحكومة ،وىػـ
الذيف يراقبوف أداءىا (أوىابية ،3123 ،ص23و.

وعميو إف الدولة الديمقراطية ىػي روح المػواطف ألنيػا تسػتمد شػرعيتيا مػف وجػوده ،وبالتػالي ال
ُب ّد أف تعمؿ عمى تحقيؽ مواطنتو الكاممة ،فبل دولة بػدوف ديمقراطيػة ،وال مواطنػة بػبل دولػة مدنيػة
ديمقراطية تعددية دستورية تصوف كرامة اإلنسػاف وقناعاتػو ،بغػض النظػر عػف الػديف أو المغػة أو

الم ػػوف (المطيف ػػي ،3118 ،ص31و .إذاً ال توج ػػد ىن ػػاؾ ديمقراطي ػػة م ػػف غي ػػر مػ ػواطنيف أو مواطن ػػو،
فالممارسػػة الديمقراطيػػة تحتػػاج إلػػى فػػاعميف ومشػػاركيف ،وى ػؤالء الفػػاعموف يمثمػػوف الم ػواطنيف فػػي
المجتمع ،وبالمقابؿ ال توجد مواطنة مف غير ديمقراطية ،الف المواطنة تعني حقوؽ المػواطف فػي

الممارسة الديمقراطية الحرة لمحياة السياسية واالجتماعية.
بالتالي نجد أف المجتمعات االستبدادية مجتمعات تخمو مػف داللػة المواطنػة والمػواطف ،وتتػرؾ

ى ػػذه الدالل ػػة لمفي ػػوـ الرعاي ػػا والرعي ػػة .ف ػػأفراد المجتم ػػع ف ػػي مجتم ػػع ديكت ػػاتوري ى ػػـ رعاي ػػا ورعي ػػة
(وطفػػة 3117،ص248و .وبمعنػػى آخػػر العبلقػػة بػػيف الدولػػة و المواطنػػة بحسػػب إيجابيػػة أو سػػمبية
الدولة أي ديمق ارطية الدولة أو استبدادىا وتسمطيا.

فالدولة التسمطية في سياؽ تأميف كافة روافدىا مػف أجػؿ إعػادة إنتاجيػا  ،تحػوؿ المجتمػع إلػى

جمػاىير أو كتػػؿ مػػف أفػراد سػػمبييف ومنعػزليف وخػائفيف ،وينػػتج مػػا يسػػمى بمجتمػػع الرعيػػة ،اذ تقػػوـ
العبلقة بينو وبيف السمطة عبلقة الراعي بالرعية ،فتختزؿ الدولة بالسمطة ،وتنتفػي صػفة المواطنػة
عػػف الم ػواطف الػػذي ىػػو عمػػاد الدولػػة ( القػػانوف و و عنصػػر الديمقراطيػػة ،مػػف ىنػػا فػػإف العبلقػػة

النوعيػػة التػػي تميػػز الدولػػة الديمقراطيػػة مػػف الدولػػة التسػػمطية ،قائمػػة عمػػى حػػد المواطنػػة (درويػػش،
27اغسطس3121و.
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ومف ثـ فإف الفاصػؿ بػيف الدولػة اإليجابيػة والدولػة السػمبية الفاسػدة التسػمطية ىػي المواطنػة ،و

التػػي تعنػػي المشػػاركة الكاممػػة لمفػػرد داخػػؿ الػػوطف ،وبمػػا أف الدولػػة الديمقراطيػػة دولػػة حػػؽ وقػػانوف
لجميع المػواطنيف عمػى السػواء ،وبمػا أف المواطنػة تسػتند إلػى جممػة مػف الحقػوؽ والواجبػات ،فيػذا
يعنى االعتراؼ باالختبلفات والعمػؿ عمػى تنظيميػا ،بحيػث ال تتحػوؿ إلػى اخػتبلالت ،ولػف يكػوف

ذلػػؾ إال عػػف طريػػؽ المواطنػػة الحقيقيػػة التػػي تػػنظـ مسػػار التعػػدد ،وتفػػتح المجػػاؿ مشػػروعاً لمحريػػة
واالنفتاح في فضاء الوطف (المطيفي ،3118 ،ص2:و.

وبالمجم ػ ػػؿ ال يمك ػ ػػف الح ػ ػػديث ع ػ ػػف الدول ػ ػػة المدني ػ ػػة م ػ ػػف دوف تػ ػ ػرابط بني ػ ػػوي ب ػ ػػيف المواطن ػ ػػة
والديمقراطية كجوىريف إلنتاج الدولة ،إف المواطنة الحقة ىي وليدة النظاـ الديمقراطي القائـ عمػى
مبػػدأ سػػيادة الشػػعب واالعتػراؼ والتمكػػيف لحػػؽ رعايػػا الدولػػة وفػػي طميعتيػػا المسػػاواة والتكػػافؤ وحػػؽ

االختيػػار والمشػػاركة السياسػػية ،فالدولػػة الديمقراطيػػة تعنػػى أف المواطنػػة الصػػالحة والفعالػػة تمثػػؿ
إمكانية مثمى لتكريس سيادة القانوف وحكومة الشعب (ميدي ،311: ،ص7و.

ػاء عمػػى مػػا سػػبؽ تجػػد الباحثػػة أف المواطنػػة والديمقراطيػػة وجيػػاف لعممػػة واحػػدة ،فالمواطنػػة
وبنػ ً
حالي ػاً شػػرط لتطبيػػؽ الديمقراطيػػة ،والمواطنػػة الحقػػة ىػػي مػػتف الديمقراطيػػة ،فالمواطنػػة فػػي األصػػؿ
والجوىر حقوؽ وواجبات يرتبيا القانوف ألفراد المجتمع ،ويضمف مباشرتيـ ليا عمى قدـ المسػاواة
دونما تمييز ،ويشكؿ إق ارراىا وكفالة ممارستيا ركيزة .كما أف الديمقراطية بمبادئيا تطمؽ العنػاف

لقػوى اإلنسػػاف فتغػػذي وتشػػبع وتكػػرس روح المواطنػػة .كمػػا أف الممارسػػة الديمقراطيػػة تحتػػاج لثقافػػة

المواطنػػة ،والمواطنػػة ىػػي السػػبيؿ الوحيػػد إلرسػػاء النظػػاـ الػػديمقراطي وتكػريس مبػػدأ سػػيادة القػػانوف
والمس ػػاواة ،وبالت ػػالي ل ػػف تترس ػػخ مب ػػادئ المواطن ػػة إال م ػػف خ ػػبلؿ المػ ػواطف ال الرع ػػوي أو الت ػػابع،
فغياب المواطنة يقوض العبلقة بيف المواطف والدوؿ الديمقراطية ،ومف ىنػا تنشػأ العبلقػة التبادليػة

العضوية بيف الديمقراطية والمواطنة.

وعميو يمكف القوؿ أف ىناؾ عبلقةً وثيقةً بػيف مفيػوـ المواطنػة والنظػاـ السياسػي ،بمعنػى كممػا

اقترب النظاـ السياسي مف النموذج الديمقراطي ساعد ذلؾ عمى تحقيؽ المواطنة.

 3.2.2المطمب الثاني :المواطنة واليوية
أولً :تعريف اليوية:
رغػػـ انتشػػار مفيػػوـ اليويػػة وكث ػرة تداولػػو إال أنػػو يوصػػؼ بػػالمفيوـ الغػػامض ومتعػػدد األوجػػو.
يقابػػؿ مصػػطمح اليويػػة العربػػي كممػػة ) (Identityفػػي اإلنجميزيػػة ،وىػػو مػػف أصػػؿ التينػػي ويعنػػي
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الشػػيء نفسػػو ،أو الشػػيء الػػذي ىػػو مػػا عميػػو ،أي أف الشػػيء لػػو الطبيعػػة نفسػػيا ال لمشػػيء اآلخػػر

(عبد الرحمف ،3121 ،ص27و.

أما اصطبلحاً فقد قُدمت تعاريؼ عديدة مختمفة لميوية ،ولكنيا التقت عمى فكرة مركزية وىي:
"إحسػػاس الفػػرد أو الجماعػػة بالػػذات ،فيػػي نتيجػػة وعػػي الػػذات" (الخزعمػػي ،اليويػػة ،ص74و ،ومفيػػوـ
الذات مف منظور فمسفيُ ُيعرؼ عمى أنو " :الوعي ومجمؿ األفكار واألحاسيس وتصوراتنا لمحياة
والطبيعػػة التػػي تقػػع داخػػؿ العقػػؿ البشػػري" (حػػداد 2 ،أغسػػطس 3124و .وىنػػا تتحػػدد ىويػػة اإلنسػػاف

بذاتو ،أي أف الذات ىي اليوية.

وفي قاموس العموـ السموكية تُعرؼ اليوية بأنيا" :حالة تماثؿ في الصفة المميزة وشعور الفرد
بوجوده في العػالـ ومػف خػبلؿ ذلػؾ يقػيـ الفػرد نفسػو" (عبػد الػرحمف ،3121،ص28و ،فيػي بيػذا تعبػر

عف خاصية المطابقة أي مطابقة الشيء لنفسو أو لمثيمو.

وتعػػرؼ اليويػػة أيضػاً بمعنػػى التفػػرد ،فاليويػػة الثقافيػػة تعنػػي " :التفػػرد الثقػػافي بكػػؿ مػػا يتضػػمنو

معنى الثقافة مف عادات وأنماط سموؾ وميؿ وقيـ ونظرة إلى الكوف والحياة"(كاظـ369 ،311: ،و.

ولتقريب مصطمح اليوية يحب أف يكوف الحديث عف اليويػات بػالجمع ،أي اليويػة الجماعيػة،

والتي تُعرؼ بأنيا :السمات المشتركة التي تتميز بيا جماعة معينة مف الناس وتعتز بيا ،أو ىي
مجمػوع المفػاىيـ العقائديػة والتراثيػػة لجماعػة ارتبطػت بتػاريخ وأصػػوؿ إنسػانية ومفػاىيـ فكريػػة أدت
إلى إفراز سموؾ فكري وقيمي وجعؿ مف تمؾ الجماعة ذات شخصية مميػزة عػف غيرىػا (أبػو عنػزة،

 ،3122ص48و .وبالتػػالي إف ىويػػة أي أمػػة ىػػي صػػفاتيا التػػي تميزىػػا مػػف بػػاقي األمػػـ لتعبػػر عػػف
شخصيتيا الحضارية.

ويوضح أحد الباحثيف تػوجييف فػي تكػويف اليويػة الجماعيػة  :الول -اف تتشػكؿ عمػى أسػاس
البنػػاء عمػػى الضػػد؛ حيػػث تتشػػكؿ اليويػػة عمػػى أسػػاس االخػػتبلؼ مػػع اآلخػػر ،وذلػػؾ عمػػى أسػػاس
جممة مف العبلقات الموضوعية مثؿ الجنس والديف والمغة ،أما التوجو الثاني -فيػو البنػاء عمػى
المماثمة؛ حيث تتشكؿ اليوية ىنا بناء عمػى التشػابو مػع األخػر فػي الشػكؿ أو المػوف أو المغػة أو
المعتقدات (الخزعمى ,311:،ص75و.
وعميػو نجػػد أف مفيػوـ اليويػػة جػػاء مثػؿ معظػػـ مفػاىيـ العمػػوـ اإلنسػػانية ىبلميػاً وواسػػعاً يحتمػػؿ

الكثيػر مػف المعػاني والتفسػيرات ،وكثيػ اًر مػا يػتـ خمطػو مػع (الثقافػػةو التػي ىػي فػي الحقيقػة تشػػكؿ

جػزءاً مػػف مفيػوـ اليويػػة ولػيس كمػػو ،وأف أفضػؿ توضػػيح ليػذا المفيػػوـ ىػو مثػػاؿ (اليويػة الفرديػػةو
المعبر عنيا مف خبلؿ بطاقة اليوية الشخصية  ،وكذلؾ اليوية الوطنية .
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فاليوية إذاً مف التحميؿ النيائي " :مصطمح سياسي اجتماعي ،يختزؿ مفاىيـ التبعية واالنتماء

والوالءات لتحديد أساس بناء مجتمع ما وتميزه عػف مجتمػع آخػر .فأسػاس اليويػة وأىميتيػا حاجػة
النػػاس لتكػػويف الدولػػة  -األمػػة لتحديػػد مػػاىيتيـ وتميػػزىـ بػػاختبلفيـ عػػف اآلخ ػريف عمػػى الجانػػب
اآلخر مف الحدود.

وبعد ىذا العرض لمفيوـ اليويػة يمكػف تحديػد أىػـ السػمات أو المبلمػح الرئيسػية ليػذا المفيػوـ
مف وجية نظر الباحثة كما يمي:
 التمايز أو والمماثمة (المشابيةو في كؿ شيء أو لشيء ،أو تفرد اإلنساف باعتباره ىويةمتميزة ومنفردة عف اآلخريف ، .فعمى الصعيد الفردي تعني التمايز فقط فيي إذاً الصفة

التي يتمايز فييا األفراد عف بعضيـ البعض كاالسـ مثبلً ، ،أما عمى صعيد الجماعة
فتعني التمايز والتماثؿ في آف واحد ،أي أنيا تماثؿ أفراد وجماعة مع بعضيـ البعض،

وتمايزىـ كجماعة عف الجماعات األخرى.
 كما تعنى االنتماء إلطار اجتماعي أنساني ومشاركتو في ذلؾ. المفيوـ المعاصر لميوية ىو أنيا حالة سياسية وارادية خاصة تقوـ عمى االتفاؽ عف وعىتاـ بيف سكاف إقميـ معيف عمى العيش معا في مجتمع سياسي واحد ىو مجتمع الدولة ذات

السيادة التامة.

ثانياً -عناصر اليوية:
تشتمؿ اليوية عمػى جممػة مػف العبلقػات الماديػة والرمزيػة التػي تػربط وتوحػد عػدداً مػف األفػراد،

وى ػػـ ف ػػي حال ػػة صػ ػراع ض ػػد جم ػػوع مش ػػابية ف ػػي الج ػػوىر ،ومخالف ػػة ف ػػي المظي ػػر .وتن ػػدرج ى ػػذه
العبلقػ ػػات فػ ػػي وجػ ػػود خصػ ػػائص حضػ ػػارية مشػ ػػتركة :كالمجػ ػػاؿ الجغ ارفػ ػػي والػ ػػوطف التػ ػػاريخي
المش ػػترؾ ،ذاكػ ػرة تاريخي ػػة مش ػػتركة لؤلم ػػة ،وثقاف ػػة ش ػػعبية مش ػػتركة ب ػػيف جمي ػػع فئ ػػات المجتم ػػع،
ومنظوم ػػة حقػػػوؽ وواجبػ ػػات مشػ ػػتركة ،يضػ ػػعيا المجتمػػػع لتنظ ػػيـ العبلقػػػة ب ػػيف الدول ػػة واألف ػ ػراد ،

واقتصاد مشترؾ بمناطؽ معينة (أبو عنزة ،3122 ،ص51و .في حيف يرى البعض اليوية بأنيا
جماع ثبلث عناصر :العقيػدة التػي تػوفر رؤيػة لموجػود ،والمسػاف (المغػةو الػذي يجػري التعبيػر بػو،

والتػ ػراث الثق ػػافي الطوي ػػؿ المػػػدى (ك ػػاظـ ،311: ،ص36:و .فاليويػ ػػة الجماعي ػػة إذاً ىػ ػػي نتػ ػػاج

لمتجارب المشتركة ،ونمط الحية المشتركة بيف أفراد تمؾ الجماعة التاريخية .
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وبيػذا المعنػػى تظيػر إشػػكالية ىػػؿ ىويػة أمػػة مػػا ىويػة نسػػبية متغيػرة متطػورة أـ ثابتػػة جامػػدة؟

والواقػػع إف مسػػألة ثبػػوت اليويػػة أو تغيرىػػا قػػد طرحػػت عمػػى محػػؾ المسػػاءلة والنقػػاش ،فكػػاف ىنػػاؾ
تأويبلف لمعنى اليوية:

 .2التصور الستاتيكي لميوية ،والذي يرى أف اليوية عبارة عف شيء اكتمػؿ وانتيػي ،وتحقػؽ
في الماضي ،واف الحاضر ما ىػو إال محاولػة إدراؾ ىػذا المثػاؿ وتحقيقػو (كػاظـ،311: ،

ص36:و.

 .3التصإإور التإإاريخي الإإديناميكي لميويإإة ،والػػذي يػػرى أف اليويػػة خبلصػػة تػػاريخ خػػاص مػػف
التجػػارب الثقافيػػة والحضػػارية ألمػػة مػػف األمػػـ ولػػذلؾ ىػػي قابمػػة لمتعػػديؿ والتكيػػؼ والتفاعػػؿ،

فاليويػػة واف وصػػفت بأنيػػا كينونػػة ،فيػػي كينونػػة غيػػر مكتممػػة ،وانمػػا ىػػي حركػػة دائمػػة مػػف

التك ػػوف (الخزعم ػػي ،3116 ،ص75و ،ب ػػؿ وتػ ػرتبط ب ػػالمؤثرات الخارجي ػػة وبالت ػػداوؿ العمم ػػي
لؤلفكار والثقافات ،كما ترتبط بالصراع عمى السمطة (أبو عنزة 3122 ،ص48و.

ػيئا منجػ اًز
وتتفؽ الباحثة مع التصور الدينامكي لميوية ،فاليويػة ليسػت ماىيػة ثابتػة ،وليسػت ش ً
ونيائيػاً منغمق ػاً عمػػى ذاتػػو ،وانمػػا امتػػداد لمتػػاريخ والحضػػاري ،وىػػي قابمػػة لمتحػػوؿ والتطػػور وتتغيػػر
باسػػتمرار وتكتسػػب سػػمات جديػػدة ،وتمفػػظ أخػػرى ،وىػػي سمسػػة متتابعػػة تتحػػوؿ مػػع الػػزمف عبػػر

التاريخ  .فنحف أماـ معادلة متحركة ،تنػتج نفسػيا بنفسػيا ،وتعيػد ترتيػب أولوياتيػا ،قػد تمػر بحالػة
تفاعػؿ وازدىػار ،وقػد تعػػيش حالػة ركػود وانكمػػاش ،وقػد تنػدمج مػع اليويػػات األخػرى لتشػكؿ ىويػػة

جديدة.

ثالثاً :اليوية الوطنية:
يميز (كوثراني ،3121 ،ص59و بيف ثبلثة أنماط لميوية:
 .2نمط مف اليوية يتشكؿ مف نظاـ عبلقات القرابة المتدرجة مف الوحدة األصغر إلى األكبر
وتمعب لحمة الدـ والعصب والوالء الشخصي الدور الحاسـ والمحدد .ويسمى ىذا النوع مف

اليوية المجتمعية بػ "اليوية األىمية" ،وفيو يتحوؿ الوالء القائـ عمى قرابة الدـ أو التحدر مف

أصؿ واحد أو سبللة واحدة ،إلى جسـ اجتماعي – سياسي واحد ومتماسؾ ومغمؽ يصبح
نمطاً مف "العصبية"
 .3نمط مف اليوية يتشكؿ عمى قاعد االنتماء إلى معتقد ديني ،يتمثؿ بطائفة دينية أو فرقة أو
مذىب .وىذا االنتماء أو الوالء قد يبقى في حدود االنتماء الديني البحت  ،وقد يتعدى ىذا

انتماء دينياً – سياسياً بحجة عدـ الفصؿ بيف الديف والسياسة ،وىذا ما
الحيز ليصبح
ّ
ً
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اصطمح عمى تسميتو عالمياً باألصوليات الدينية ،وفي ىذه الحاؿ يتحوؿ الوالء أو االنتماء
إلى ىذا النمط مف االعتقاد ،إلى "ىوية" تجمع ما بيف االنتماء الديني واالنتماء السياسي

معاً.
 .4اليوية الوطنية الجامعة ،أو التي تحاوؿ أف تجمع أو أف تكوف جس اًر رابطاً بيف اليويات
الدينية والثقافية .وىذه األخيرة تشكمت ،وتكونت في مسار تاريخي صعب ومتعرج ومعقد

تكوف وت ّشكؿ الدولة الحديثة التي سميت في الغرب الحديث:
ومكمؼ ،ىو تاريخ ّ
الدولة/األمة ،واألمة ىنا ىي أمة المواطنيف المتعاقديف لمعيش المشترؾ في كنؼ الدولة.
ليست أمة دينية وليست أمة عرقية ،بؿ أمة اجتمعت عمى عيش مشترؾ وتعاقدت عمى

عيش في اجتماع سياسي معيف .ومف تجمياتو التي ظيرت تدريجياً وبفعؿ تبلزـ وتفاعؿ
النضاؿ السياسي مع الفكر السياسي التنويري في أوروبا ،أف تبمورت في التاريخ العالمي،

تاريخ األفكار والتاريخ الوقائعي ،مقوالت ومفاىيـ ومبادئ مف أىميا :مبدأ المواطنة ،ومبدأ
اليوية الوطنية وىما مبدءاف ،الواحد منيما ىو شرط لآلخر.

وتشير مسألة اليوية مف المنظور الوطني إلى الطابع القومي المشتؽ مف مفيوـ األمة .حيث

تعرؼ األمة بػأنيا جماعة مف الناس يشػغموف حػدوداً جغرافيػة معينػة ،ويشػعروف بػأنيـ مرتبطػوف
بعضيـ بعض برباط قػوي مػف القػيـ والمفػاىيـ المشػتركة ذات األىميػة البالغػة بالنسػبة ليػـ ،وذلػؾ

وفػؽ إطػار سياسػي معػيف ىػو الدولػة التػي تتحمػؿ مسػؤولية صػيانة ىػذه القػيـ والمفػاىيـ المشػتركة

(عبػػد الػػرحمف ،3121 ،ص2:و .فيمػػا تشػػير القوميػػة إلػػى مرحمػػة تاريخيػػة وصػػمت مػػف خبلليػػا شػػعوب
وأمـ إلى تكويف وحدات سياسية معينة تبوأت مكانيػا تحػت الشػمس ،فالقوميػة روح ومبػدأ روحػي،

أي أنيػػا تعنػػي التضػػامف الحػػؽ الػػذي تخمقػػو عاطفػػة التضػػحية (ناصػػر ،3123 ،ص333و .وتعنػػي

اليويػ ػػة القوميػ ػػة مجموعػ ػػة المي ػ ػزات التػ ػػي يشػ ػػارؾ فييػ ػػا أف ػ ػراد المجتمػ ػػع رغػ ػػـ اختبلفػ ػػاتيـ الفرديػ ػػة
والممي ػزات الشخصػػية التػػي يتحمػػوف بيػػا بوصػػفيـ أعضػػاء فػػي جماعػػات طبيعيػػة ،أثنيػػة ،عائميػػة،

دينية ،اقتصادية ،ثقافية (الخزعمي,311:،ص75و.

معينػا مػف غيػره
فاليوية الوطنية إذاً ىي مجموعة السمات التي تميز أمة أو مجتمعػاً أو وطنػاً ً
يعتز بيا وتشكؿ جوىر وجوده وشخصيتو المتميزة.
وبناء عمى أنماط اليوية ،تجد الباحثة أف اليوية الوطنية عادة تتشعب إلى مستوييف ،ىما:
ً

77

 .2المستوي الفردي :ويعني شعور الشخص باالنتماء إلى جماعة أو إطار إنسػاني أكبػر
يشػػاركو فػػي منظومػػة القػػيـ والمشػػاعر واالتجاىػػات ،وىػػي بيػػذا المعنػػي نفسػػيو ت ػرتبط

بالثقافة السائدة وعممية التنشئة االجتماعية.

 .3المسإإتوى المؤسسإإاتي :وىػػو تبمػػور تجسػػد ىػػذه اليويػػة فػػي مؤسسػػات وأبنيػػو وأشػػكاؿ
قانوني ػػة عم ػػى ي ػػد الحكوم ػػات واألنظم ػػة ،أي م ػػا يمك ػػف أف ن ػػدعوه مأسس ػػة اليوي ػػة أي

خضوعيا لمؤسسة.
رابعاً :العالقة بين اليوية و المواطنة:
تتنوع االنتماءات عند اإلنساف ،وذلؾ لمتطورات المتعددة التي تشيدىا الحياة البشرية ،ويمكف
إجمػػاؿ أىػػـ أنػواع االنتمػػاءات وأكثرىػػا شػػيوعاً فػػي :االنتمػػاء العرقػػي ،واالنتمػػاء الػػديني واأليػػدلوجي
المذىبي أو الحزبي ،واالنتماء المكػاني ،واالنتمػاء القػومي السياسػي ،كمػا يمكػف مبلحظػة إمكانيػة
وجػود تػزامف واتفػػاؽ بػػيف عػػدد مػػف االنتمػػاءات فػػي وقػػت واحػػد دوف تعػػارض ،وقػػد يحػػدث تعػػارض

وخبلؼ بيف انتماءيف أو أكثر ويقع الفرد في صراع.
حيػػث تعػػانى أغمػػب المجتمعػػات فػػي ظػػروؼ معينػػة مػػف أزمػػة اليويػػة القوميػػة التػػي تػػدؿ عمػػى
حقبػػة تاريخيػػة حرجػػة مػػف التطػػور التػػاريخي لشػػعب مػػا ،فمعظػػـ المجتمعػػات تضػػـ أقميػػات كبي ػرة
تتميز عف األكثرية بأصوليا أو ثقافتيا ،أو ديانتيا.

ويعبػر مصػطمح أزمػػة اليويػة عػػف واقػع اليويػػة فػي دولػػة مػا فػػي مرحمػة تشػػيد تحػوالت سياسػػية
عمى مستوى الدولة  ،وتحديد طبيعة العبلقة بيف النظاـ السياسي والمنظومات السياسية لممجتمػع

عمى مستوى التنظيمات السياسية والحزبية واألفراد في ضوء عدـ قػدرة ىويػة الدولػة عمػى التعبيػر
عف ىذا الواقع (أبو عنزة ،3122 ،ص9و.

فالمجتمعػات المأزومػػة تعػػاني خمػبلً تركيبيػاً فػػي بناءىػا يقودىػػا فػػي بعػض األحيػػاف إلػػى التفكػػؾ

والتشرذـ تحت عناويف ،وىويػات فرعيػة ال تقػوى عمػى الصػمود واالسػتمرار لوحػدىا نتيجػة لمتػزاحـ
المفترض فيما بينيا.

لقد تعددت األسباب والعوامؿ التي أدت إلى بروز اليويات الثانوية والتي أصبحت عبئاً عمى

اليوية الرئيسة –الوطنية ،-وغػذت أزمػة اليويػة خاصػة فػي العصػر الحػديث .ومػف بػيف أىػـ ىػذه

العوامػػؿ :ظإإاىرة التطإإور التكنولإإوجي ،وولػػوج العػػالـ مرحمػػة العولمػػة بكػػؿ أشػػكاليا ،وبػػروز دور
األقميػػات فػػي التعبيػػر عػػف ذاتيػػا مػػف خػػبلؿ اسػػتخداـ تقنيػػات االتصػػاؿ واإلعػػبلف ،والمنػػاخ الػػدولي
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المشػجع ليػػا ،والعامػؿ اآلخػػر ىػو التحإإول الإإديمقراطي ،ونيايػػة األيػدلوجيات التقميديػػة وبػػروز دور

االقتصاد الحر كسمة عامة والزمة في أغمب أرجاء العالـ (ميدي ،311: ،ص21و.
إف مواجيػػة أزمػػة اليويػػة عمػػى اخػػتبلؼ مسػػبباتيا ،وعوامميػػا تتطمػػب ابتكػػار األسػػاليب العمميػػة

والفكريػػة القػػادرة عمػػى صػػير كافػػة أف ػراد المجتمػػع فػػي بوتقػػة واحػػدة تتجػػاوز انتمػػاءاتيـ التقميديػػة،
وتتغمػػب عمػػى تحػػديات العصػػر ،بحيػػث يشػػعروف باالنتمػػاء إلػػى ذلػػؾ المجتمػػع والتوحػػد فيػػو .فمػػيس

أماـ المواطنيف لمواجية أزمة اليوية القوميػة إمػا أف يفكػوا نػزاعيـ بتقسػيـ وطػنيـ ،وامػا أف يبحثػوا
عف صيغة يتعايشوف بيا عمى الرغـ مف اختبلفاتيـ.

ويػػرى الفكػػر السياسػػي المعاصػػر أف أحسػػف طريقػػة لتعػػايش اليويػػات المختمفػػة ىػػو أف تختػػار

الدولػػة نظام ػاً ديمقراطي ػاً عمماني ػاً محايػػداً بيػػنيـ مبنػػى عمػػى مبػػدأ المواطنػػة (كػػاظـ ،311: ،

378و.

ػاء محػدداً ،يحمػؿ اسػـ الػوطف
فالدولة الوطنية الجديدة حسب وجيو كػوثراني عينػت لمواطنييػا انتم ً
أو الدولػػة ،ىػػذا االنتمػػاء يوصػػؼ بالوطنيػػة عمػػى مسػػتوى الحمولػػة الثقافيػػة والسياسػػية واالجتماعيػػة
والوجدانية التػي يقػدميا أىػؿ الدولػة ونخبيػا ،وبالمواطنػة عمػى المسػتوى الحقػوقي (كػوثراني،3121 ،

ص61و .أو م ػػا يس ػػمييا ىابرم ػػاس  Habermasب ػ ػ "تض ػػامف الدس ػػتور" كرابط ػػة وحي ػػدة ممكن ػػة
بمقدورىا تأميف االنسجاـ في المجتمعات حديثة الحداثة (األفندي ،3112 ،ص23و.

حيػػث تتكفػػؿ المواطنػػة الكاممػػة فػػي الدولػػة الديمقراطيػػة بػػدور الحاضػػف لعوامػػؿ وحػػدة المجتمػػع،

اء أكانػت ىػذه
والباعث عمى تفيػـ وتقبػؿ التباينػات بمختمػؼ أشػكاليا بػيف األفػراد والمجموعػات سػو ً
التباينػات دينيػػة أو قوميػة أو طائفيػػة أو أثنيػة ،أو أقػػؿ مػف ذلػػؾ كػأف تكػػوف قبميػة ،تتقبميػػا وتحفػػز
التعايش بينيا ،وصوالً إلى تعزيز كياف الدولة.
كما تمكف المواطنة مػف غػرس مشػاعر االنتمػاء والػوالء لمدولػة والوطنيػة  ،حيػث توجػو والءات
المواطنيف مف انتماءاتيـ الضيقة الفرعية إلى االنتماء األوسع واألشػمؿ الدولػة والػوطف ،فينصػير

الجميع في إطار اليوية الوطنية بدولة المواطنة الديمقراطية.

فالعيش المشترؾ في ظؿ احتضاف المواطنة يتكفؿ لعوامؿ الوحدة وتعزيزىا لمصػمحة الجميػع،
بتعميؽ وحدة االنتماء لمدولة الوطف ،ونقؿ التباينات إلى خانة التعددية.
واف كانػػت المواطنػػة تعنػػى العػػيش المشػػترؾ فػػبل ُبػ ّػد مػػف اإلدراؾ أف العػػيش المشػػترؾ إنمػػا ىػػو
التزاـ يحمؿ فيضاً مف المعاني ،إنو الوالء لمجتمع واحد عمى تعدد االنتماءات المذىبية والطائفية
والمناطقية فيو ،والتبلقػي تحػت مظمػة عػيش كػريـ ،واحتػراـ متبػادؿ وتطمػع إلػى غػد واعػد بمحكػوـ

بوعي لوحدة المصير (الخزعمي، 311: ،ص77و.
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ختام ػاً ،تجػػد الباحثػػة أف مسػػألة اليويػػة مػػف أعقػػد المسػػائؿ المػػؤثرة فػػي الظ ػواىر السياسػػية فػػي

الدولػػة ،بالحػ ّػد الػػذي يمكػػف أف تسػػاىـ فػػي أمػػف واسػػتقرارىا أو العكػػس .كمػػا أف سياسػػيات اليويػػة
الوطنيػػة مػػف أبػػرز المسػػائؿ المػػؤثرة فػػي تعزيػػز مفيػػوـ المواطنػػة ،لمػػا تمعبػػو مػػف دور فػػي توجيػػو
األفراد والجماعات عمى حياتيـ االجتماعيػة والسياسػية عمػى حػد سػواء مػف جيػة ،واسػتقرار الػنظـ

والمجتمعات مف جية أخرى.

مع ضرورة االعتبار إلى أف ظاىرة االنتمػاء لمػوطف واليويػة الوطنيػة ال تتعػارض مػع االنتمػاء

لمطائفة أو العشيرة .وأف االختبلفات والتنوعات ال تيدد وحدة المجتمع وبنيتو متى ما ظمػت عمػى
مسػػتوى االنتمػػاءات ،واجتمعػػت عمػػى ىػػدؼ التعػػايش المشػػترؾ والمصػػمحة العميػػا ولػػـ تتحػػوؿ إلػػى

عصػػبيات تقػػؼ حػػاج اًز أمػػاـ التفاعػػؿ واالنفتػػاح عمػػى اآلخػػر ،فالعصػػبيات تتصػػادـ فتنتحػػر ،أمػػا
االنتماءات فتتعايش وتتفاعؿ وتزدىر .وأنو ال غنى لممجتمعات اإلنسػانية عػف المواطنػة بوصػفيا

ىوية جماعية ينطوي تحت لوائيا جميع أفراد  ،ومف ثـ ضماف التماسؾ االجتماعي لممجتمع .

 3.2.3المطمب الثالث :العولمة و المواطنة العالمية
أولً :تعريف العولمة:
أصػبح مصػػطمح العولمػة متػػداوالً منػذ بدايػػة التسػعينات وبخاصػ ٍػة بعػد سػػقوط االتحػاد السػػوفيتي

وتفككو ،وانفراد الواليات المتحدة كقطب أوحد في قيادة العالـ المعاصر .وباتت تعد أحػد التيػارات
الفكرية المعاصرة التي انطوت عمى مضاميف ومفاىيـ وأنساؽ جديدة.
والعولمة ترجمة لكممة " "Globalizationاالنجميزية ،وتعنى " :تعميـ الشيء وتوسػيع دائرتػو

ليش ػػمؿ الك ػػؿ" (ك ػػاظـ 3118 ،ص368و ،وبمعن ػػى آخ ػػر" :جع ػػؿ الش ػػيء عالميػ ػاً بإض ػػفاء ط ػػابع
العالمية عميو" .أي اصطباغ عالـ األرض بصبغة واحػدة شػاممة لجميػع أقواميػا ،وكػؿ مػف يعػيش

فيي ػػا وتوحي ػػد أنش ػػطتيا االقتص ػػادية واالجتماعي ػػة والفكري ػػة م ػػف غي ػػر اعتب ػػار الخ ػػتبلؼ األدي ػػاف
والثقافات والجنسيات واألعراؽ (الفتبلوي ،311: ،ص49و.

ػالـ تتقػػارب أج ػزاؤه
وىػػو مػػا عبػػر عنػػو مارشػػاؿ ماكموى ػاف  M.Mcluhaanبػػأف العولمػػة" :عػ ٌ
لتغدو كقرية عالميػة بفضػؿ الثػورة العمميػة والتكنولوجيػة" (الزبيػدي ،3113 ،ص242و .فالعولمػة بنػت
التطػػور والتقػػدـ التكنولػػوجي والػػذي يعػػد ظػػاىرة حتميػػة ال يمكػػف صػػده أو الوقػػوؼ بوجيػػو ،وكػػذلؾ

ظاىرة العولمة.

ويشير مفيوـ العولمة مف المنظور االقتصادي إلى أنيا تعني بشكؿ عاـ اندماج السوؽ العػاـ

فػي حقػػوؿ التجػػارة واالسػػتثمارات المباشػرة ،وانتقػػاؿ األمػواؿ والقػػوى العاممػػة والثقافػػات ضػػمف إطػػار
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حرية األسواؽ ،وتالياً خضوع العالـ لقوى السوؽ العالمية ،مما يؤدي إلػى اختػراؽ الحػدود القوميػة
واالنحسػػار الكبيػػر فػػي سػػيادة الدولػػة (عتمػػاف ،3118 ،ص43و .حيػػث تعتمػػد العولمػػة بشػػكؿ أساسػػي
عمػ ػػى مجموعػ ػػة مػ ػػف المؤسسػ ػػات والمنظمػ ػػات واألنشػ ػػطة االقتصػ ػػادية منيػ ػػا الشػ ػػركات المتعػ ػػددة

الجنسيات ،وكذلؾ صندوؽ النقد الدولي  ،ومنظمة التجارة العالمية.

ومػػف المنظػػور السياسػػي تعنػػى العولمػػة أف الدولػػة ال تكػػوف ىػػي الفاعػػؿ الوحيػػد فػػي المسػػرح
السياسػ ػػي العػ ػػالمي ،ولكػ ػػف توجػ ػػد عمػ ػػى جانبيػ ػػا ىيئػ ػػات متعػ ػػددة الجنسػ ػػيات ،ومنظمػ ػػات عالميػ ػػة
وجماعات دولية وغيرىا مف التنظيمات الفاعمة التي تسعي إلى تحقيؽ مزيد مف التػرابط والتػداخؿ

والتعاوف واالندماج الدولي (إسعيد ،3113 ،ص74و .فالعولمػة مػف وجيػة نظػر سياسػية ترتكػز عمػى

مفيوـ األحادية أي أرض ببل حدود ،وتسػتند العولمػة الثقافيػة إلػى مفيػوـ الشػمولية أي ثقافػة بػبل
حػدود .فالعولمػػة نظػػاـ يقفػػز عمػػى الدولػػة واألمػػة والػػوطف ،نظػػاـ يريػػد رفػػع الحػواجز والحػػدود أمػػاـ
الشبكات والمؤسسات والشػركات المتعػددة الجنسػيات ،وبالتػالي إذابػة الدولػة الوطنيػة وجعػؿ دورىػا

يقتصر عمى القياـ بدور الميسرة ،فيي دولة تممؾ وال تراقب أو توجو.

ويفضؿ البعض أف يستخدـ مكاف العولمة مصطمح "الكوكبة" ويعرفوىا بأنيا التداخؿ الواضػح

ألم ػػور االقتص ػػاد والسياس ػػة والثقاف ػػة والس ػػموؾ دوف اعت ػػداء ي ػػذكر بالح ػػدود السياس ػػية لمدول ػػة ذات

السػػيادة أو انتمػػاء إلػػى وطػػف محػػدد أو لدولػػة معينػػة دوف حاجػػة إلػػى إج ػراءات حكوميػػة (الفػػتبلوي،
 ،311:ص51و.

فف ػػي ح ػػيف يع ػػرؼ ال ػػبعض العولم ػػة م ػػف منظورى ػػا االيج ػػابي بأني ػػا" :ى ػػي العممي ػػة الت ػػي ي ػػتـ

بمقتض ػػاىا إلغ ػػاء الحػ ػواجز ب ػػيف ال ػػدوؿ والش ػػعوب الت ػػي تنتق ػػؿ بي ػػا المجتمع ػػات م ػػف حال ػػة التفرق ػػة

والتجزئػػة إلػػى حالػػة االقت ػراب والتوحػػد ،ومػػف حالػػة التمػػايز والتبػػايف إلػػى حالػػة التجػػانس والتماثػػؿ"
تعد اإلحساس بالمسئولية المشتركة إزاء األخطػاء التػي تواجػو كوكػب
(إسعيد ،3113 ،ص79و .كما ّ
اء أكػػاف مػػف التمػػوث أـ الفقػػر أـ الجػػوع أـ الشػػبكات الدوليػػة لمجريمػػة (عتمػػاف،3118 ،
األرض س ػو ً

ص43و .وىنا سيتشكؿ وعي عالمي وقيـ موحدة تقوـ عمى مواثيؽ إنسانية عامة.

يعرفيػػا آخػػروف مػػف منظورىػػا السػػمبي ،فيػػي" :تعػػاظـ شػػيوع نمػػط الحيػػاة االسػػتيبلكي الغربػػي،

وتعػػاظـ وسػػائؿ فرضػػو سياسػػياً واقتصػػادياً وعالمي ػاً وعسػػكرياً" ،أو ىػػي" :محاولػػة لفػػرض الفمسػػفة
البراجماتيػػة النفعيػػة الماديػػة العممانيػػة ومػػا يتصػػؿ بيػػا مػػف قػػيـ وق ػوانيف ومبػػادئ وتصػػورات عمػػى

سكاف العالـ أجمع" (كاظـ ،311: ،ص369و.
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ومػػف أىػػـ التجميػػات السػػمبية التػػي تصػػاحب العولمػػة السياسػػية  :ظيػػور أزمػػة تماسػػؾ الدولػػة

الوطنيػػة واخت ػراؽ القػػيـ الوطنيػػة ،وفقػػداف قيمػػة السػػيادة الوطنيػػة ،وسػػيولة اسػػتثارة النزعػػة األقميػػة
وصػػناعة اليوي ػػات االنفصػػالية عب ػػر التوظي ػػؼ الػػذرائعي لثقاف ػػة حق ػػوؽ اإلنسػػاف ،وترى ػػؿ الرابط ػػة

الوطنيػ ػػة وامتي ػ ػػاف رموزىػ ػػا وممارس ػ ػػة التضػ ػػميؿ السياس ػ ػػي عمػ ػػى الممارس ػ ػػات الػ ػػبل وطني ػ ػػة وال ػ ػػبل
ديمقراطية ،وتغميب المصمحة الفردية عمى المصمحة الوطنية (صقر ،311: ،ص219و.

وبيػػذا تجػػد الباحثػػة أف العولمػػة تطػػرح إشػػكاليات متعػػددة ف ػي تعريفيػػا عمػػى قػػدر عػػاؿ مػػف

الكثافة والتعقيد ،ويمكف أف نميز بيف ثبلث توجيات رئيسة في ىذا السياؽ:

 .2الموقف المإتحفظ مإن العولمػة المعػادي ليػا ،وفػي الغالػب ألسػباب أيدلوجيػة أو عقائديػة،
وتندرج تحتو كتابات كثيرة سواء ذات منحي يساري أو إسبلمي.
 .3الموقإإف اإليجإإابي لحإإد المغإإالة ،وىػػو موقػػؼ القػػوى الميبراليػػة عمومػػا .وعػػادة مػػا يعظػػـ
االيجابيات أكثر مف السمبيات.
 .4الموقإإف الموضإإوعي مإإن العولمإإة ،ويػػرى أصػػحابو العولمػػة كواقعػػة موضػػوعية ال يمكػػف
قبوليا أو رفضيا عمى نحو مطمؽ.
وتػػري الباحثػػة أنػػو لكػػي نقتػػرب مػػف صػػياغة تعريػػؼ شػػامؿ لمعولمػػة ،فػػبل ُبػ ّػد مػػف الكشػػؼ أى ػـ
العمميات التي تعبر عف جوىرىا ،وىي:
 .2انتشار المعمومات بحيث تصبح متاحة لكؿ البشر كؿ في حدوده.
 .3تذويب الحدود بيف الدوؿ ،واعتبارىا قرية واحد.
 .4زيادة معدالت التشابو بيف الجماعات والمجتمعات والمؤسسات.
وعميػػو يتضػػح أف العولمػػة ظػػاىرة مركبػػة واف كانػػت ذا بعػػد اقتصػػادي بالدرجػػة األولػػى ُيػراد بيػػا
تحقي ػػؽ التش ػػابؾ عم ػػى المس ػػتوى ال ػػدولي وتحقي ػػؽ التكام ػػؿ ع ػػف طري ػػؽ الت ػػأثير ف ػػي س ػػيادة الدول ػػة
وتذويبيا أماـ المؤسسات الدولية والشركات متعددة الجنسيات وتدفؽ المعمومات.

ثانياً :العولمة وعالقتيا بالمواطنة:
إذا ما أردنا أف نحمؿ أثر العولمػة عمػى المسػتوى المعاصػر ،وصػمتيا بالمواطنػة ،عمينػا التأكيػد

بدايػةً أف المواطنػػة مػػع جسػػميا المػواطف سػػابقة لمعولمػػة فػػي المكػػاف والزمػػاف ،وسػػابقة ليػػا كمجػػاؿ
فك ػػر وتفكي ػػر .فالمواطن ػػة م ػػف حي ػػث الج ػػوىر واألس ػػاس مب ػػدأ لعبلق ػػة تػ ػربط ب ػػيف الف ػػرد ودولت ػػو ،
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وبمعن ػػى فمس ػػفي عق ػػد اجتم ػػاعي ب ػػيف المػ ػواطف والدول ػػة ،في ػػي تعبي ػ ٌػر ع ػػف ض ػػماف حق ػػوؽ األفػ ػراد
والجماعات وواجباتيـ داخؿ الفضاءات الوطنية.
يرى البعض أف المواطنة لـ توضع يوماً عمى المحؾ إال حيف برزت العولمة واتسع فضاءىا،

والواقع أف ظاىرة العولمة لـ تسػتيدؼ المواطنػة بقػدر مػا اسػتيدفت المؤسسػات التػي انبتػت عمييػا

المواطنة (إسماعيؿ ،3123 ،ص346و.

حيث يرى بعض الباحثيف أف عبلقة العولمة والمواطنة ىػي عبلقػة تضػاد وممانعػة أكثػر منيػا

عبلقػة التقػاء وتكامػؿ ،ويتضػح ذلػؾ مػف خػبلؿ أربػع معطيػات جوىريػة ( :جػرار ،3122 ،ص-235
236و.

 .2التوجػػو المسػػتمر والمتسػػارع لمعولمػػة فػػي تػػدمير المقومػػات الكبػػرى التػػي ارتكػػزت عمييػػا
الدولة في تشكميا وفي صياغة آليات اشتغاليا .ومعنى ىػذا أف الدولػة  -األمػة -كانػت

ىػػي التػػي ترعػػى المواطنػػة وتضػػمنيا ،وبالتػػالي فػػإف ت ارجػػع الدولػػة وتحجػػيـ أدوارىػػا إلػػى
وظائؼ شكمية ىو في حد ذاتو تراجع لممواطنة وتحجيـ ليا.
 .3االتجػػاه المتسػػارع والحثيػػث لظػػاىرة العولمػػة باتجػػاه تقػػويض الم ارفػػؽ الكبػػرى التػػي يعتبػػر
وجودىا واستمرارىا مف وجود و استمرار مبادئ المواطنة نفسيا وانصيارىا في منظومة

قيـ العولمة أي منظومة اإلنتاجية والربحية.
 .4تصػػور فػػاعمي العولمػػة أنػػو لػػيس المطمػػوب ىػػو إشػػاعة قػػيـ الميبراليػػة السياسػػية و شػػفافية
السػػوؽ السياسػػي بقػػدر مػػا ىػػو مطمػػوب توظيفيػػا لفػػتح مجػػاؿ المواطنػػة بمػػا ىػػو مجػػاؿ
لبلسػػتيبلؾ الجديػػد تتسػػاوى فػػي ظمػػو مختمػػؼ الشػرائح ومسػػتويات قػػدرتيا عمػػى االقتنػػاء

واالستيبلؾ.

 .5عولمػػة المواطنػػة ىػػي عولمػػة لػػذات النظ ػرة وعولمػػة لػػذات التمثػػؿ فػػي حػػيف أف مواطنػػة
العولمػػة (بمعنػػى تمقيحيػػا بقػػيـ المواطنػػة و ىػػي تعػػدد ليػػا وتعػػدد ألبعادىػػا ،وعمػػى أسػػاس
ىػذه الخمفيػة فػػبل مواطنػة عالميػة تػػذكر إذا اعتمػدت بػداخؿ تصػػورات ،وتمػثبلت العولمػػة
فيي تفرغ المواطنة مف محتوياتيا أقرب منيا إلى تمقيحيا بقيـ وتصورات جديدة.

ىذا باإلضافة إلى أف العولمة تكرس لنموذج مف الديمقراطية شكمي ال يركز إال عمػى الحقػوؽ
الشكمية ،ولكف أيضاً مف خػبلؿ اإلقصػاء الممػنيج لكػؿ البػدائؿ الديمقراطيػة المتاحػة األخػرى ،فػبل
تتبقى إال مواطنة السوؽ المنصير بدورىا في ديمقراطية السوؽ ،ال مواطنة إال لمف يممؾ ويتممؾ
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وال مواطنػة إال لمػػف يضػع القػوانيف والمػوائح ،وال مواطنػػة إال لؤلقػوى فػػي نيايػة المطػػاؼ (إسػػماعيؿ،

 ،3123ص348و.

فالعولمة في أكثر مف نقطة ىي مكمف التضاد والممانعة مع دفوعات االختبلؼ والتعػدد التػي

تقػدميا المواطنػػة ،إذ ال تتعمػػؽ قػػيـ االخػػتبلؼ تمػػؾ ومنظومػة التعػػدد ىػذه بحػػؽ األفػراد والجماعػػات

فػي تمثػؿ حاضػػرىـ واسػتئناؼ آمػػاليـ ،بػؿ وأيضػاً فػػي حقيػـ الطبيعػػي فػي التميػز عمػػا سػواىـ مػػف

ز مػف أجػؿ التميػز (كػاظـ،311: ،
األمػر فػي ذلػؾ يتعػدى كونػو تميػ اً
أفراد وجماعات حتػى واف كػاف ُ
ص373و.

بيػػذا نجػػد أف العولمػػة تفػػرض تضػػاداً وتػػوت اًر بػػيف االدعػػاء بشػػمولية القػػيـ الديمقراطيػػة والحريػػة

والعدال ػ ػػة وحق ػ ػػوؽ اإلنس ػ ػػاف وب ػ ػػيف واق ػ ػػع التجرب ػ ػػة التاريخي ػ ػػة المميػ ػ ػزة لؤلفػ ػ ػراد والجماع ػ ػػات داخ ػ ػػؿ
المجتمعػػات ،ووضػػع تضػػاد وتػػوتر بػػيف االدعػػاء باالنتمػػاء واالنتسػػاب المشػػترط إلػػى عػػالـ موحػػد
وواقع االنكماش المفروض غالب األحياف داخؿ فضاء عاـ ومجاؿ جغرافي محدود.

إف مواطنػػػة العولمػ ػػة ىػ ػػي التػ ػػي تنعػ ػػدـ فػ ػػي منظومتيػ ػػا بػ ػػاقي منظومػ ػػات االقتصػ ػػاد والسياسػ ػػة

والمجتمع والثقافة ،أي مواطنػة الواجػب ال الحػؽ ،مواطنػة التمقػي ال المشػاركة ،مواطنػة االنضػباط
ال الفعؿ ،أي المواطنة التي تصور منطؽ تراكـ رأس الماأل وتعمؿ وفؽ ما يرضاه فاعمو العولمة
ويرتضوه فيما بعد ،فالعولمة ال تقبؿ بمنظومة مواطنة دخيمة عمييػا ،بػؿ مواطنػة تناسػبيا تنصػير
في منظومة قيميا تسػايرىا وتفػتح ليػا الطريػؽ وتييكػؿ ليػا فضػاءىا العػاـ الػذي تسػود بداخمػو قػيـ

السػػمعة وواجبػػات ال حقػػوؽ اقتنائيػػا  ،قػػيـ االمتثػػاؿ ال قػػيـ التشػػاركية والح ػوار ،قػػيـ العػػالمي غيػػر

الواضح ال قيـ المحمي الممموس (جرار ،3122 ،ص233و.

وعمػى الػرغـ ممػا سػػمؼ ،ونظػ اًر ألنػو فعػبلً يسػود إحسػاس لػدى البػػاحثيف فػي مختمػؼ الػػدوؿ أف

العولمػػة تمثػػؿ تيديػػداً لممواطنػػة مػػف خػػبلؿ سياسػػات التحػػرر االقتصػػادي التػػي أثػػرت سػػمباً عمػػى
الحقػػوؽ االقتصػػادية واالجتماعيػػة لمعديػػد مػػف الم ػواطنيف فػػي بػػبلد متعػػددة ،إال أنػػو ىنػػاؾ تبري ػرات
منطقية مختمفة بيئيػة وثقافيػة واقتصػادية وسياسػية واجتماعيػة خاصػة بالعولمػة يوجػد بعضػيا إلػى

جانػب بعػض ،والػذي يجعػؿ العالميػة أمػ اًر ال رجعػة فػي كمػا يشػير اولػريش بػؾ Ulrich Beck

في كتابو "ما ىي العولمة"( :بؾ ،3123 ،ص44و

 .2االتساع الجغرافي وكثافة الحركة التجارية الدولية المتفاعمة ،ومد شبكات األسػواؽ الماليػة
الشاممة ،وتزايد قوة الشركات المتعددة الجنسيات.

 .3الثورة المستمرة في تقنيات اإلعبلـ واالتصاؿ.
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 .4المطالبة المفروضة عالمياً بحقوؽ اإلنساف بمعنى مبدأ ديمقراطية الشفافية.
 .5تيارات صور الصناعات الثقافية الشاممة.
 .6سياسة ما بعد الوطنية الدولية المتعددة المراكز إلى جانب الحكومات ىناؾ ممثمػوف عبػر

الحػػدود يػػزدادوف قػػوةً وعػػدداً (الشػػركات المتعػػددة الجنسػػيات ،المنظمػػات غيػػر الحكوميػػة،
األمـ المتحدةو.

 .7قضايا الفقر العالمي.
 .8تدمير المحيط العالمي.
 .9الصراعات الثقافية المتخطية لمحدود.
ثالثاً :المواطنة العالمية:
لـ يعد مفيوـ المواطنة التقميدي يستجيب حالياً لمتحوالت التي تمر بيا المجتمعػات مثػؿ بػروز

ظػػاىرة التعدديػػة الثقافيػػة نتيجػػة ت ازيػػد اليج ػرة العالميػػة ،فض ػبلً عػػف تعػػرض دعػػائـ الدولػػة القوميػػة
لبلىتزاز بسبب تنامي حػدة الن ازعػات العرقيػة ،وكػذلؾ ظيػور التكػتبلت السياسػية اإلقميميػة الكبيػرة

كاالتحاد األوروبي والتي أتاحت الفرصة لبلنتماء إلى كيانات وجماعات سياسية أكبر.

حيث إف سقوط الحواجز في مجاؿ االتصاؿ بفضؿ ثػورة االتصػاالت الكبػرى أدى إلػى توسػيع

مجاؿ الوعي بالحقوؽ ،ممػا سػيؿ إنشػاء شػبكات واسػعة لممجتمػع المػدني عمػى المسػتوى الكػوني،

ففػ ػػي سػ ػػياؽ عػ ػػالمي يتسػ ػػـ بالتعقيػ ػػد الشػ ػػديد والعمميػ ػػات المتناقضػ ػػة فػ ػػي مجػ ػػاؿ التغيػ ػػر السياسػ ػػي
واالقتصادي واالجتماعي بدأت الشعوب في عقد تحالفػات عػابرة لمقوميػات مػف خػبلؿ المؤسسػات

الدوليػػة ومؤسسػػات المجتمػػع المػػدني العالميػػة لصػػياغة حقػػوؽ جديػػدة فػػي إطػػار فضػػاءات تتجػػاوز
الحدود الضيقة لمدوؿ وتناضؿ لحماية روح التضامف أو لخمقيا مف خبلؿ تنمية المؤسسػات التػي

مف شأنيا أف توفر ليـ الحماية (إسماعيؿ ،3123 ،ص349و.

يحدث ىذا في إطار مجتمع عالمي ينصير الجميع فيو ،ضمف مبػدأ العالميػة ال العولمػة كمػا
يش ػػير ال ػػبعض .ف ػػإذا كان ػػت العولم ػػة تعن ػػي وح ػػدة الج ػػنس البش ػػري باعتب ػػار الع ػػالـ وح ػػدة واح ػػدة،

فالعالمية ضد العولمة ،األولى انفتاح عمى العالـ ،واقرار بتبايف الثقافات والحضارات ،والثانية أي
العولمة انفتاح عمى ثقافة واحدة ىي الثقافة الغربية الرأسمالية ورفض مػا عػداىا مػف ثقافػات ،واف
كان ػ ػػت وس ػ ػػيمة العالمي ػ ػػة االنفت ػ ػػاح عم ػ ػػى الحض ػ ػػارات فالعولم ػ ػػة وس ػ ػػيمتيا الص ػ ػػداـ ب ػ ػػيف الثقاف ػ ػػات
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والحض ػػارات ،وف ػػي حػ ػيف أف العولم ػػة غ ػػزواً ثقافيػ ػاً واخت ارقػ ػاً لخصوص ػػيات الثقاف ػػة الوطني ػػة ،ف ػػإف

اء ليذه الثقافات وتدامجيا حضارياً وعممياً (جرار ،3122 ،ص227و.
العالمية إثر ٌ

وعميػػو فالعولمػػة تعنػػي لػػيس الدولػػة العالميػػة وبعبػػارة أكثػػر تحديػػداً :مجتمػػع عػػالمي بػػدوف دولػػة

عالمية ومف دوف حكومة عالمية ،فيناؾ رأسمالية شاممة مختمفة النظاـ تأخذ فػي االتسػاع ،فمػيس
ىنػػاؾ قػػوة مييمنػػة ولػػيس ىنػػاؾ نظػػاـ عػػالمي ال اقتصػػادي وال سياسػػي( .بػػؾ ،3123 ،ص46و .فػػي
حيف العالمية نزعة إنسانية توجو التفاعؿ بيف الحضػارات والتعػاوف بػيف مختمػؼ األمػـ والشػعوب،

كما أف الحضارة العالمية نوع عالمي يرى التعدد واالختبلؼ القاعدة والقانوف.

وفػػي محػػاوالت لتحديػػد مفيػػوـ المواطنػػة العالميػػة ،يػػرى Taso Lagosأنػػو ال يػػتـ االعت ػراؼ

بالمواطنػػة العالميػػة مػػف الناحيػػة القانونيػػة ،فالمواطنػػة العالميػػة تختمػػؼ عػػف الجنسػػية الوطنيػػة مػػف

حيث إنو ال يوجد حكومة عالمية تفرض عقوبات وتحمي المواطنيف العالمييف ،ومف ناحية أخرى
فإف المواطنة العالمية قد تعيد تعريػؼ العبلقػات بػيف المشػاركية المدنيػة والجغرافيػا؛ بحيػث تصػبح

المشاركة المدنية ال تقتصر عمى مكاف محدد ،وبالتالي أي حقوؽ وواجبات لممواطف الدولي فيي
إنما تأتي مف المواطنيف أنفسػيـ ،مػف خػبلؿ زيػادة اىتمامػو بػالحقوؽ العالميػة ،وعميػو ىنػاؾ أنػواع
مختمف ػ ػػة م ػ ػػف المػ ػ ػواطنيف الع ػ ػػالمييف عم ػ ػػى ال ػ ػػرغـ م ػ ػػف ع ػ ػػدـ وج ػ ػػود أي ىيئ ػ ػػة إداري ػ ػػة عالمي ػ ػػة ،
كاإلصػػبلحييف العػػالمييف ،ورجػػاؿ األعمػػاؿ الػػدولييف ،ومػػديري البيئػػة العػػالمييف والنشػػطاء عػػابري

الحدود الوطنية ).(Lagos, 2009, p4-10
وعميو فإف لممواطنة العالمية بعديف(Carabain et al, 2012, p22-23) :

 .2البعد الرسمي لممواطنة العالمية ،بحيث ال يوجد ىناؾ نظاـ رسمي مف القوانيف والواجبات

عمى الصعيد العالمي ،فعمى الرغـ مف وجود مؤسسات دولية كاألمـ المتحدة ،إضافةً إلى
تشريعات دولية تمتد ما وراء الحدود الوطنية كاإلعبلف العالمي لحقوؽ اإلنساف ،إال أف

ىذه المؤسسات ال تمتمؾ حؽ تنفيذ ىذه التشريعات وانفاذ امتثاؿ المواطنيف ليا .
 .3البعد المعنوي لممواطنة العالمية ،وىو البعد األخبلقي فالمواطنيف في جميع أنحاء العالـ
لدييـ التزامات أخبلقية تجاه بعضيـ البعض ،وىناؾ عدة جوانب تمعب دو اًر في البعد
األخبلقي لممواطنة العالمية وىي :الوعي عما يدور خارج البيئة الخاصة المباشرة بحيث
يشعر المرء بأنو ممتزـ ومسئوؿ عف اآلخريف في ىذا العالـ ،والثاني ىو تحويؿ ىذا الوعي

والمسئولية إلى االستعداد التخاذ إجراءات مف أجؿ تحقيؽ العدالة االجتماعية والمساواة

والبيئة المستديمة.
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فالمواطنة العالمية تدؿ عمى حقيقة أنو مف اآلف وصاعداً ال شيء مما يحدث في كوكبنػا يعػد

حػػدثا مكاني ػاً ،بػػؿ إف كػػؿ االخت ارعػػات واالنتصػػارات والك ػوارث تخػػص العػػالـ بأس ػره وأف عمينػػا أف
نعيد توجيو حياتنا وأعمالنا ومنظماتنا عمى محور محمى عالمي وننظميا مف جديد.

ػاد أشػػمؿ ،حيػػث تتجػػو مسػػؤولية
فمػـ تعػػد المواطنػػة حزمػػة الحقػػوؽ والواجبػػات بػػؿ أصػبح ليػػا أبعػ ٌ
المػواطف أبعػػد مػػف ارتباطػػو لبمػػد مػػا ،لتتسػػع وتشػػمؿ ارتباطػػو بالعػػالـ متجػػاو اًز بػػذلؾ الدولػػة الوطنيػػة
والحػػدود .كمػػا أف حقػػوؽ الم ػواطف ىنػػا ال يضػػمنيا الحػػاكـ وال تضػػمنيا الدولػػة فقػػط بػػؿ تضػػمف

بالقانوف العالمي ومؤسسات األمـ المتحدة.

وبشػ ػ ػ ػػكؿ عػ ػ ػ ػػاـ يسػ ػ ػ ػػتند المنحػ ػ ػ ػػى العػ ػ ػ ػػالمي لمفيػ ػ ػ ػػوـ المواطنػ ػ ػ ػػة ومبادئيػ ػ ػ ػػا عمػ ػ ػ ػػى ركي ػ ػ ػ ػزتيف:

(الصائغ،إبريؿ ،3119ص8و.

 األولى :عالمية التحديات ففي طبيعتيا كعدـ المساواة االجتماعية واالقتصادية ،واالمتبلؾغير المتساوي لتقنيات المعمومات وانخفاض الخصوصية والتدىور البيئي وتيديد السبلـ
 الثانية :أف ىناؾ أمماً ومجتمعات ذات ديانات وثقافات وأعراؼ وتقاليد ونظـ مختمفة،ولقد أسفرت االجتيادات الغربية المعاصرة لتحميؿ طرفي ىذه المعادلة عف تفاعبلت جدية

تتمخص في صياغة عناصر جديدة لممواطنة ،وتأسيس مصطمح جديد في الخطاب
المعاصر وىو "لمواطنة العالمية".
وعميػػو ينتقػػؿ المػواطف مػػف عبلقتػػو بالقوميػػة السياسػػية إلػػى عبلقػػة بػػالمجتمع السياسػػي ،إلػػى

عبلقاتو باألرض واإلنساف ،وىو ما يسمي حديثاً بإعادة التصور السياسي لممواطنة المتحولة فػي

أبعادى ػػا م ػػف الوطني ػػة إل ػػى المواطن ػػة العالمي ػػة وأخبلقياتي ػػا الديمقراطي ػػة التعددي ػػة العالمي ػػة (جػ ػرار،

 ،3122ص573و.

ويمكف لنا تحديد مواصفات المواطنة العالمية عمػى النحػو اآلتػي :االعتػراؼ بوجػود ثقافػات
مختمفػػة ،واحتػراـ حػػؽ الغيػػر وحريتػػو ،إضػػافةً إلػػى فيػػـ وتفعيػػؿ أيػػدلوجيات سياسػػية مختمفػػة ،وفيػػـ

اقتصاديات العالـ ،وكذلؾ االىتماـ بالشئوف الدولية ،والمشاركة في تشجيع السبلـ الدولي ،وأيضاً
*

المشػػاركة فػػي إدارة الص ػراعات بطريقػػة البلعن ػػؼ ،واإليمػػاف بسياس ػػة الخضػػر (الص ػػائغ،3119 ،

ص8و.

*

سياسػػة الخضػػر :ىػػي سياسػػية إيكولوجيػػة مػػف أجػػؿ الحفػػاظ عمػػى البيئػػة ،وزرع األشػػجار والعنايػػة بكػػؿ مػػا ىػػو طبيعػػي ،كمػػا أنيػػا تػػدعو

لمعدالػ ػػة االجتماعي ػ ػة ،المسػ ػػاواة بػ ػػيف األجنػ ػػاس ،احت ػ ػراـ التعدديػ ػػة الثقافيػ ػػة ،حػ ػػؿ المشػ ػػاكؿ بػ ػػالحوار واالبتعػ ػػاد عػ ػػف العنػ ػػؼ ،الديمقراطيػ ػػة
التشاركية والعممانية مف أجؿ احتراـ جميع المعتقدات واألفكار ،إزالة الفوارؽ االجتماعية وتحقيؽ دولة الرفاىية لجميع المواطنيف.
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إف المواطنة العالمية تبعاً ليذا الشكؿ ىي مواطنة جديدة ،مف نوع جديد ،تنطمؽ خػارج األطػر

التقميديػػة لبلنتمػػاءات الوطنيػػة القوميػػة ،فيػػي تكتسػػب فػػي أي مكػػاف يقػػيـ فيػػو المػواطف العػػالمي أو
يعمؿ بو ،والمػواطف فػي ىػذه الصػورة لػو الحريػة فػي أف يحػافظ عمػى ارتباطاتػو القديمػة وانتماءاتػو

التقميدية العرقية أو القومية (وطفة ،3117 ،ص251و.

بيذا تجد الباحثة أف المواطنة بمفيوميا العالمي ال تتعارض مع المواطنة بمفيوميا القومي،
فالمواطنػػة فػػي مفيوميػػا القػػومي ليػػا قيميػػا مثػػؿ المسػػاواة والعدالػػة والحريػػة ،الػوالء ،وحػػب الػػوطف،
وخدمػػة الػػوطف بػػإخبلص والمشػػاركة فػػي األمػػور العػػاـ بػػيف الم ػواطنيف ،أمػػا المواطنػػة بمفيوميػػا

العػػالمي فيػػي تتطمػػب السػػبلـ ،والتسػػامح اإلنسػػاني ،واحت ػ ارـ ثقافػػات اآلخ ػريف والتعػػايش مػػع كػػؿ
األنػػاس ،وكػػذلؾ التعػػاوف مػػع ىيئػػات ونظػػـ وجماعػػات وأف ػراد فػػي كػػؿ مجػػاؿ حيػػوي ،فالمواطنػػة
بمفيوميا العالمي ال تمغى المواطنة بمفيوميا القومي ،بؿ كبلىما يكمؿ اآلخر.

اء أكػاف
وبناء عمػى مػا سػبؽ ،وفػي ظػؿ العوامػؿ المتعػددة التػي عصػفت بمفيػوـ المواطنػة ،سػو ً
ً
عمى المستوى الداخمي ،أـ عمػى المسػتوى الخػارجي ،نسػتطيع أف نميػز بػيف مسػتوييف ميمػيف مػف
مسػػتويات المواطنػػة فػػي العصػػر الحػػديث ،مػػع اإلشػػارة إلػػى أف كػػؿ مسػػتوى مػػف ىػػذه المسػػتويات

يؤدي إلى المستوى اآلخر:

 .2مواطنة محمية :تتمثػؿ فػي انتمػاء الفػرد لبمػد معػيف تمثػؿ الػوطف لػو ،ليػا حػدودىا يحكميػا
نظػػاـ سياسػػي ممثػػؿ فػػي حكومػػة ،تقػػدـ خػػدمات مختمفػػة لمم ػواطنيف وتشػػرؼ عمػػى سػػير
ن ػواحي الحيػػاة المختمفػػة ،وعمػػى ىػػذا الفػػرد اإلخػػبلص ليػػذه الحكومػػة عػػف طريػػؽ االلت ػزاـ
بق ػ ػوانيف البمػ ػػد ،وأداء مػ ػػا يقتضػ ػػيو الػ ػػوطف مػ ػػف حقػ ػػوؽ وعطػ ػػاء وتضػ ػػحية ووالء وانتمػ ػػاء،

والمحافظة عمى تماسؾ المجتمع واستق ارره.
 .3مواطنإإة عالميإإة :فػػالمواطف العػػالمي ىػػو الػػذي ييػػتـ بمشػػكبلت العػػالـ المتعػػددة القضػػايا
والجوانب ،بالرغـ مف وجود وطف لو ،لكنو يسعى لمصمحة كبرى ،ألنو يعمـ أننا في زمف

ال تنفصػػؿ فيػػو مصػػمحة وطػػف عػػف بػػاقي األوطػػاف ،أو مصػػمحة بنػػي اإلنسػػاف أي ػاً كانػػت

أوطانيـ.

وعميو فقػد أصػبح لممواطنػة فػي ضػوء األبحػاث الحديثػة فػي الموضػوع أبعػاد متعػددة ،ودالالت

جدي ػػدة ش ػػجعت عم ػػى بروزى ػػا التغيػ ػرات العالمي ػػة الكب ػػرى ف ػػي العق ػػود األخيػ ػرة ،وت ػػرى الباحث ػػة أف
ػاء عمػ ػػى ىػ ػػذا ،ىػ ػػي عمميػ ػػة مسػ ػػتمرة ذات أفػ ػػؽ مفتػ ػػوح فػ ػػي مجػ ػػاؿ تطػ ػػوير معانييػ ػػا
المواطنػ ػػة بنػ ػ ً
ومجاالتيا ،والبحث فييا عممية مستمرة.
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مقدمة:
انػػدلعت الثػػورة المصػرية مطمػػع عػػاـ  3122بآمػػاؿ الشػػعب فػػي إقامػػة الدولػػة الديمقراطيػػة التػػي

تحقػػؽ مبػػدأ المواطنػػة والعدالػػة االجتماعيػػة لكافػػة الم ػواطنيف دوف أدنػػى تمييػػز وتفرقػػة بػػيف أف ػراد

المجتمػ ػػع ،بعػ ػػد أف فشػ ػػمت وتقاعصػ ػػت النخػ ػػب الحاكمػ ػػة ومؤسسػ ػػات الدولػ ػػة واطارىػ ػػا الدسػ ػػتوري
والقانوني في تحقيػؽ ذلػؾ .حيػث تعػرض المواطنػوف عامػة واألقميػات كاألقبػاط خاصػة النتياكػات

جسيمة لكافة حقوقيـ االجتماعية والسياسية واالقتصادية.

عد األقباط في مصػر أكبػر الطوائػؼ المسػيحية فػي الشػرؽ األوسػط ،وواحػدة مػف أقػدميا ،وىػـ
وي ّ
ُ

يمثموف وفقاً لبعض التقديرات ما بيف  6و  % 10مف نحو  :1مميوف مصري.

وقػػد عػػاش األقبػػاط كأىػػؿ ذمػػة بػػيف المسػػمميف ،وفق ػاً لمش ػريعة اإلسػػبلمية ،حتػػى مجػػيء محمػػد

عمي باشا ،الوالي العثماني عمى مصر ،الػذي أزاؿ معظػـ مظػاىر تمييػز األقبػاط عػف المسػمميف.

ثـ شكمت "الحقبة الميبرالية" في عشرينيات القرف الماضي دفعة ودعماً لمسيرة المواطنة في الدولة
المصرية ولؤلقبػاط عمػى وجػو الخصػوص ،فقػد جػرى تمثيػؿ األقبػاط بصػورة واضػحة فػي البرلمػاف
والحياة السياسية المصرية.

وبعد ثورة يوليو أصبحت مصر جميورية بصورة رسمية فػي العػاـ  ،2:64وعمػى مػدى سػتيف
اء أكػػانوا مسػػمميف أـ أقبػػاط .ذلػػؾ أف معظػػـ
عام ػاً ،أزعجػػت مس ػألة المواطنػػة كػػؿ المص ػرييف ،س ػو ً
المص ػرييف ،المسػػمميف واألقبػػاط عمػػى حػ ّػد س ػواء ،شػػيدوا نوع ػاً مػػف المواطنػػة مػػف الدرجػػة الثانيػػة.
وعمى وجو الخصوص عانى األقباط مػف سياسػات تمييػز وتيمػيش وال مسػاواة مقارنػة بػالمواطنيف
المسمميف مما جعؿ مواطنتيـ منقوصة عمى عدة أوجو وأصعدة قبؿ أف تنجح ثورة  36ينػاير فػي
أف تسقط االستبداد.

بناء عمى ما سبؽ سيتـ في ىذا الفصؿ دراسة مواطنة األقباط في ظؿ أنظمة الحكـ المختمفػة
ً
قبػؿ ثػػورة ينػاير 3122؛ بحيػػث خصػص المبحػػث األوؿ لمواطنػػة األقبػاط فػػي الدولػة الحديثػػة ،فػػي
حيت تناوؿ المبحث الثاني األقباط في ظؿ أنظمة الحكـ الجميوري بدءاً مف نظاـ الرئيس جماؿ
ػاء بنظػػاـ الػرئيس مبػػارؾ ،وأختػػتـ ىػػذا الفصػػؿ
عبػد الناصػػر مػػرو اًر بنظػػاـ الػرئيس السػػادات ،و انتي ً
بد ارسػػة مواطنػػة األقبػػاط فػػي فكػػر الجماعػػات اإلسػػبلمية فػػي مصػػر ،تحديػػداً فكػػر جماعػػة اإلخػواف

المسمميف وفكر الجماعات اإلسبلمية المتشددة.
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4.1

المبحث األول

مواطنة األقباط في الدولة المصرية الحديثة
 4.1.1المطمب األول :األقباط حقائق ومحددات أساسية:
 -نشػػأ تعبي ػػر "القبطػػي" م ػػف الكمم ػػة العربيػػة "ق ػػبط" التػػي ى ػػي ب ػػدورىا مجػػرد مص ػػطمح لمكمم ػػة

اليونانيػػة إيجيبتػػوس "المصػػري" ( Agyptiosالفقػػي ،2:99 ،ص2:و .إال أف مصػػطمح "أقبػػاط"
أصػػبح ي ػػدؿ إجرائيػ ػاً عمػػى المصػ ػرييف المس ػػيحييف ،فػػي أثن ػػاء الوج ػػود اإلسػػبلمي واعتن ػػاؽ غالبي ػػة
السكاف المحمييف اإلسبلـ (يوسؼ ،2:98 ،ص26و.

 -ينتم ػػي معظ ػػـ األقب ػػاط ف ػػي مص ػػر إل ػػى الكنيس ػػة األرثوذكس ػػية المرقس ػػية القبطي ػػة ،ومقرى ػػا

اإلسكندرية ،وتتمتع الكنيسػة القبطيػة باسػتقبلؿ دينػي ومؤسسػي عػف الم اركػز الكنسػية األخػرى فػي

العػػالـ  ،بمعنػػى أنيػػا كنيسػػة وطنيػػة مسػػتقمة (بشػػارة ،3123 ،ص31و .حيػػث يشػػير سػػمير مػرقس
في كتابو "الحماية والعقاب" بيذا الخصوص إلى أف الكنيسة المصرية منذ تأسيسيا كانػت كنيسػة

الشعب فيي لـ تتأسس بقرار فوقي ولـ تدعـ مف حاكـ قط (مرقس ،3111 ،ص278و.

ومػع أف معظػـ األقبػاط فػي مصػر ينتمػوف إلػى الكنيسػة األرثوذكسػية القبطيػة والػذيف يشػكموف

 %91مف عدد المسيحييف المصرييف ،إال أف ىناؾ عدداً قميبلً مف أتباع الكنيسة الكاثوليكيػة فػي

رومػػا وكػػذلؾ عػػدداً محػػدوداً مػػف أتبػػاع المػػذىب البروتسػػتانتي بنسػػبة  %31مػػف عػػدد المسػػيحييف
(ماضي ،3118 ،ص49و ،ويجب اإلشارة إلى أنو رغـ االختبلؼ المذىبي أو العقائدي بيف الغالبية
األرثوذكسػػية واألقميػػة مػػف البروتسػػتانتية والكاثوليػػؾ إال أف ذلػػؾ ال يعنػػي وجػػود خبلفػػات بػػيف ىػػذه

الطوائػؼ بشػأف المواقػؼ والقضػايا السياسػية التػي تبػدو متطابقػة إلػى حػد بعيػد وال سػيما مػا يتعمػػؽ
بحقوؽ المسيحييف ومظالميـ ومطالبيـ.

 وفيما يتعمؽ بتعداد المسيحييف األقباط فػي مصػر ،يعتبػر ىػذا الموضػوع مػف الموضػوعاتالجدليػة بػػيف الحكومػة والكنيسػػة القبطيػة األرثوذكسػػية ،خاصػة فيمػػا يتعمػؽ باإلحصػػائيات الصػػادرة

عػػف الجي ػػات الرسػػمية الحكومي ػػة .ويعػػد أوؿ تع ػػداد رس ػػمي أُجػػري لممػ ػواطنيف بمصػػر ف ػػي الع ػػاـ
29:8ـ ،قػػدر فيػػو نسػػبة المسػػيحييف فػػي مصػػر إلػػى عمػػوـ الشػػعب مػػف المػواطنيف بنسػػبة %7.4

ي من ػػذ ذاؾ الح ػػيف إل ػػى الع ػػاـ  2::7اثن ػػا عش ػػر تع ػػداداً ش ػػامبلً،
(البش ػػري ،3123 ،ص29و .وأُج ػػر ّ
أجرتيا الدولة المصػرية فػي عيودىػا المختمفػة ،وتراوحػت النسػب فييػا مػا بػيف ( %7إلػى %9.4و
مػػف إجمػػالي عػػدد السػػكاف (ماضػػي ،3118،ص4:و .أمػػا فػػي الوقػػت الحػػالي فبينمػػا ىنػػاؾ ثمػػة اتفػػاؽ
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عامػاً بػػأف عػػدد األقبػػاط ال يتجػاوز نسػػبة  %21مػػف إجمػػالي عػدد سػػكاف مصػػر ،أي  9.6مبليػػيف
عمى أقصى تقدير ،و ىو عدد كبير يساوي إحصائياً سكاف دوؿ بكامميا.

فػػي حػػيف وحسػػب إحصػػاء ذاتػػي لمصػػادر قبطيػػة قػػدر عػػدد المسػػيحييف فػػي مصػػر بػػأكثر مػػف

 23.8مميػوف نسػػبة داخػؿ مصػػر ،إضػػافةً إلػى مميػػونيف خػػارج مصػر (ليمػػو ،3123 ،ص26و ،األمػػر

الذي شػك ّؿ جػدالً واسػعاً وتعارضػاً واضػحاً بػيف اإلحصػائيات الرسػمية ،واالدعػاءات القبطيػة حػوؿ
الحجـ الحقيقي لعدد األقباط في مصر.
 ال يمك ػػف التعام ػػؿ م ػػع األقب ػػاط المصػ ػرييف باعتب ػػارىـ كتم ػػة أو طبق ػػة متجانس ػػة ،في ػػـ غي ػػرمتجانسػػيف اجتماعي ػاً أو سياسػػياً أو حتػػى جغرافي ػاً ،فمػػف الناحيػػة االجتماعيػػة يتػػوزع األقبػػاط عمػػى
مختمؼ طبقات المجتمع الفقيرة والوسطى والغنية ،فيـ منتشروف في جسـ المجتمػع أرسػياً ينتمػوف

لمختمػػؼ الطبقػػات ،ويشػػغموف مختمػػؼ الحػػرؼ والمناصػػب ،كمػػا أف األقبػػاط ينتشػػروف جغرافيػاً فػػي

جميػػع ربػػوع مصػػر واف كػػاف ىنػػاؾ بعػػض الكثافػػة العدديػػة فػػي بعػػض المنػػاطؽ كأسػػيوط والمنيػػا

(عوض 31 ،أبريؿ 3125و.

وبجػػدر اإلشػػارة إلػػى أنػػو وبغػػض النظػػر عػػف النسػػبة أو الحجػػـ  ،فالحقيقػػة أف العػػدد والنسػػبة ال

يترتػ ػػب عمييمػ ػػا أي أثػ ػػر فػ ػػي اكتسػ ػػاب الحقػ ػػوؽ والمسػ ػػاواة فييمػ ػػا أو فػػػي الواجبػ ػػات عمػ ػػى أسػ ػػاس
المواطنة .وعميو فمف المؤكػد أننػا ال نسػتطيع اعتبػار األقبػاط أقميػة ،ألف كممػة األقميػة تعنػى جػزءاً
بينما المواطنة حقيقة كمية.

 4.1.2المطمب الثاني :تاريخ مواطنة األقباط قبل الدولة المصرية الحديثة
م ّػر تػاريخ األقبػاط فػي مصػر بػثبلث م ارحػؿ ىػي :مرحمػة مػا قبػؿ اإلسػبلـ ،ومرحمػة الفػتح العربػي

اإلسبلمي ،ومرحمة العيد العثماني

أولً :مواطنة األقباط ما قبل الفتح اإلسالمي:
وتتلخص مرحلة ما قبل اإلسلم بالعهل الروملان * ،ففػي العصػر القبطػي لػـ يتوقػؼ األبػاطرة
الروماف الوثنيوف عف مناصػبة المسػيحية العػداء والبػدء فػي اضػطياد المسػيحييف فػي شػكؿ مػنظـ

ومنػتظـ ،وذلػؾ منػذ بدايػة القػرف األوؿ المػيبلدي حتػى القػرف ال اربػع حػيف تػـ االعتػراؼ بالمسػػيحية

كػػديف معػػروؼ (مػرقس ،3111 ،ص282و .فقػػد أُعتبػػر األقبػػاط تحػػت االسػػتعمار الرومػػاني م ػواطنيف
مف الدرجة الثانية أو الثالثة.

*دخؿ الروماف مصر العاـ  03ؽ·ـ وأصبحت إحدى والياتيا.
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وفي القرنيف الرابع والخامس أصبحت المسيحية قوية إلػى أف انفصػمت الكنيسػة المصػرية عػف

الكنيسػػة اليونانيػػة ومػػف ذلػػؾ الوقػػت وحتػػى الفػػتح العربػػي اإلسػػبلمي لمصػػر كػػاف األقبػػاطُ عرض ػةً

لمذابح دموية واراقة دماء ونػزاع واضػطياد نػاتج عػف طغيػاف أبػاطرة القسػطنطينية الػذيف عارضػوا
ىذا االنفصاؿ الكنسي (الفقي ،2:99 ،ص2:و.

ثانياً :مواطنة األقباط بعد الفتح اإلسالمي:
تحوؿ معظـ األقباط تدريجياً إلػى اإلسػبلـ بعػد الفإتح العربإي اإلسإالمي لمصػر عػاـ 751ـ ،

وفػي نيايػػة القػرف العاشػػر أصػبح المسػػمموف ىػـ غالبيػػة السػكاف فػػي مصػػر (Ibrahim et al,
) .1996, p6ويشير جاؾ تاجر  Jack Dealerفي كتابو "أقباط ومسمموف" أف سياسػة الطبقػة

المسػػممة الحاكمػػة تجػػاه األقبػػاط لػػـ تكػػف مسػػتقرة وبالتػػالي كانػػت السياسػػات واالتجاىػػات والق ػ اررات

معرضة لمتغييػر فػي أحػواؿ كثيػرة طبقػاً لشخصػية ومػزاج الحػاكـ (تػاجر ،2:62 ،ص74و .فقػد لمػس

حاؿ األقباط في مصر تغيػ اًر كبيػ اًر إلػى األفضػؿ فػي السػنوات الخمسػيف التػي أعقبػت الفػتح ،فبعػد
الفتح عرؼ األقباط الحرية الدينية ،وتمكنت الكنيسة مف إعػادة بنػاء الكثيػر ممػا تيػدـ مػف األديػرة

والكنػػائس والص ػوامع كمػػا سػػمح ليػػـ ببنػػاء كنػػائس جديػػدة (م ػرقس ،3111 ،ص285-284و .إال إنػػو
ذمػة وىػذه الجزيػة ضػرورية
اشػترط عمػييـ لممارسػة شػعائرىـ بحريػة أف يػدفعوا الجزيػة ،ألنيػـ أىػؿ ّ

لحمايتيـ ما لـ يعتنقوا اإلسبلـ.

وعمػػى الػػرغـ مػػف أنػػو فػػي أوائػػؿ الفػػتح العربػػي اإلسػػبلمي أُعفيػػت الكنيسػػة واألدي ػرة وأمبلكيمػػا

ورجاؿ الديف والرىباف مف دفع الجزية والخراج  ،إال أنو قي العيد الموي ألزـ الوالي عبد العزيػز
ب ػػف م ػػرواف الرىب ػػاف ب ػػدفع الجزي ػػة ألوؿ مػ ػرة ،كم ػػا وأل ػػزـ أوق ػػاؼ الكنيسػ ػة واألديػ ػرة ب ػػدفع الخػ ػراج

(أندراوس ،3122 ،ص:9و .إلى أف ألغاىا ابنو الوالي عمر بف عبد العزيز.

وفي الخبلفة العباسية ضوعؼ الخراج واألعباء الضريبية عمى األقباط ،في المقابؿ مػع تػولي

حكاـ مستقموف عمى مصر كالطولونييف* واألخشيدييف** تحسف أحواؿ األقباط ،وكػاف ىنػاؾ عػدد
وفيػػر مػػنيـ فػػي الوظػػائؼ اإلداريػػة وبخاصػ ٍػة الماليػػة ،وكػػاف ليػػـ محػػاكميـ الكنسػػية الخاصػػة بيػػـ،
وكانوا يدفعوف الجزية كؿ بحسب الطبقة التي ينتمي ليا (مرقس ،3111 ،ص287 -286و.

*

نشأت الدولة الطولونية باستقبلؿ احمد بػف طولػوف عػف السػمطة المركزيػة وذلػؾ بدايػة مػف عػاـ 979ـ وحتػى عػاـ :16ـ ففقػدت مصػر

استقبلليا وعادت والية تابعة لمخبلفة العباسية.

**استقمت الدولة االخشيدية عف الخبلفة العباسية عاـ :46ـ حتى العاـ  :7:ـ.
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أمػا فػي العيإد الفإاطمي ،فقػد ع ّػيف الحكػاـ الفػاطمييف عػدداً مػف األقبػاط لتػولى مناصػب ميمػػة
فػػي الدولػػة ،ومستشػػاريف ،ووزراء ،واعتمػػدوا عمػػييـ فػػي دواويػػف الحسػػابات ،وأظيػػروا امتنػػانيـ ليػػـ

بالتسامح ،وتحسيف أسموب التعامؿ معيـ (تاجر ،2:62 ،ص262و.

ىذا ولـ يتمتع األقباط تحت حكم المماليإك فػي الحيػاة العامػة باالمتيػازات التػي كػانوا يتمتعػوف

بيا في العصر الفاطمي ،وبالتالي تدىورت أحواليـ وأُقصوا عف الحيػاة العامػة ،واقتصػر نشػاطيـ
عمى مجاؿ النشاطات المالية (الفقي ،2:99 ،ص34و.

ثالثاً :مواطنة األقباط في ظل الخالفة العثمانية
أما في العيد العثماني*** ،فباإلضافة إلى اسػتمرار العمػؿ بنظػاـ الجزيػة ،اسػتمر كػذلؾ فػرض
لبس الغيار عمػى األقبػاط ،ويقصػد بػو أف يخػالؼ لػبس أىػؿ الذمػة لػبس المسػمميف ،وكػاف التمييػز

أحيانػاً يمتػػد إلػػى ركػػوب الػدواب ،إذ تػػـ منػػع األقبػػاط مػف ركػػوب الخيػػؿ (أنػػدراوس ،3122 ،ص271و.

طبقػت الدولػة العثمانيػة "نظػاـ الممػة" أي أصػحاب المػذىب الػديني الػذيف
اال انػو مػف جيػة اخػرى ّ
ػدر م ػػف االس ػػتقبلؿ ال ػػذاتي ف ػػي إدارة ش ػػئونيـ الديني ػػة (ذي ػػاب،3118 ،
أعط ػػتيـ الدول ػػة العثماني ػػة ق ػ اً
ص336و .

إض ػػافةً إل ػػى ذل ػػؾ أص ػػدر الس ػػمطاف عب ػػد المجي ػػد خ ػػاف ع ػػاـ  2967ق ػػانوف "الخ ػػط الي ػػايموني"

إلنصاؼ األقميات غير اإلسػبلمية مػف رعايػا الدولػة العثمانيػة ،وا ازلػة مظػاىر التمييػز بيػنيـ وبػيف
المسػػمميف ،وتقريػػر المسػػاواة بػػيف كػػؿ الرعايػػا بصػػرؼ النظػػر عػػف العقيػػدة الدينيػػة .فػػنص القػػانوف

عمػػى  :ضػػرورة رفػػع المظػػالـ الماليػػة عػػف األقبػػاط ،وتنظػػيـ الرواتػػب والمعاشػػات لمرىبػػاف ،وا ازلػػة
عبػػارات التحقيػػر التػػي كانػػت تسػػتخدـ بالمكاتبػػات الرسػػمية ضػػد األقبػػاط ،واق ػرار الحريػػة الدينيػػة،

والمسػػاواة بػػيف جميػػع الرعيػػة فػػي تػػولي الوظػػائؼ العامػػة والمػػدارس ،كػػذلؾ السػػماح لكػػؿ الطوائػػؼ
بإنشػػاء مػػدارس خاصػػة بيػػا ،وحظػػر وضػػع أي شػػروط أو موانػػع تعميػػر وتػػرميـ األبنيػػة المختصػػة

بػػإجراء العبػػادات واشػػترط عنػػد إنشػػاء مبػػاف جديػػدة اسػػتخراج الرخصػػة البلزمػػة مػػف جانػػب البػػاب

العالي (عمارة ،3111 ،ص36-34و .ويعد ىػذا التشػريع األوؿ مػف نوعػو إلنصػاؼ األقبػاط فػي ظػؿ
الدولة اإلسبلمية والمساواة بينيـ وبيف المسمميف في الكثير مف الحقوؽ والواجبات.
وفي الحقيقة لـ يطبؽ ىذا الخط "التشريع" ،وذلؾ الستقبلؿ مصر في التشريع في عيد محمػد

عمي عاـ 2952أي قبؿ صدور الفرماف .لكف يجب اإلشػارة إلػى أف البنػد المتعمػؽ ببنػاء الكنػائس
وشروطو أعيد العمؿ بو الحقاً وحتى الوقت الحاضر.
***أصبحت مصر والية خاضعة لئلمبراطورية العثمانية سنة 1517ـ.
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واستخبلص ػاً لمػػا سػػبؽ يمكػػف القػػوؿ أف ىنػػاؾ بعػػض العصػػور اإلسػػبلمية كالدولػػة الطولونيػػة

واألخشػػيدية والدولػػة الفاطميػػة اتسػػمت بنػػوع مػػف االسػػتقرار واألمػػاف والحريػػة لوضػػع األقبػػاط فػػي
مصػػر ،عمػػى العكػػس مػػف الدولػػة العثمانيػػة التػػي اتسػػمت بنػػوع مػػف عػػدـ االسػػتقرار لحػػاؿ األقبػػاط،
والتي اختمؼ وضعيـ فييا بترسيخ مفيوـ األقمية الدينية وتكريسو عبر نظاـ الممؿ.

 4.1.3المطمب الثالث :األقباط في الدولة الحديثة
أولً :مواطنة األقباط في عيد محمد عمى وأبناؤه:
إذا كانت المرجعية الدينية اإلسبلمية ىي التي شكمت إطػار التعامػؿ المتسػاوي والمتسػامح مػع
األقباط في الفتػرة السػابقة عمػى تػولي محمػد عمػي لحكػـ مصػر ،فػإف مرجعيػة التحػديث التػي شػرع

ف ػػي بنائي ػػا محم ػػد عم ػػى باش ػػا ى ػػي الت ػػي أسس ػػت منظوم ػػة الق ػػيـ الت ػػي نظم ػػت التفاع ػػؿ المتس ػػاوي
والمتسامح بيف األقباط ،بؿ ونجد أف مرجعيػة التحػديث خػبلؿ تمػؾ الفتػرة تضػمنت البػذور الجينيػة

لممواطنة.
فقػػد عمػػؿ محمإإإد عمإإي ( )0232-0215منػػذ توليػػو الحكػػـ عمػػى إنش ػاء دولػػة حديثػػة تحػػاكي
النمػػوذج األوروب ػي ،مسػػتفيداً مػػف البعثػػات العمميػػة التػػي أرسػػميا إلػػى فرنسػػا لموقػػوؼ عمػػى معػػالـ
التجربػػة الفرنسػػية فػػي تحػػديث مؤسسػػات الدولػػة ،وقػػد انعكسػػت آثػػار عمميػػة بنػػاء الدولػػة المص ػرية

عمى أوضاع األقباط في مصر ،فمع بداية نشأة الدولة نشأت فكػرة المواطنػة أيضػاً ،وأدى نشػوء

المواطنة المصرية إلى تغيير نوعي في أوضاع األقبػاط (بشػارة ،3123،ص32-31و ،وبيػذا المعنػى

ش ّكؿ محمد عمي انعطافاً في تعامؿ الدولة والمجتمع مع أوضاع األقباط  ،مف خبلؿ النزوع نحو
مساواة األقباط ببقية المواطنيف في الحقوؽ والواجبات.
ويشير طارؽ البشري في كتابو "المسمموف واألقباط" فػي إطػار الجماعػة الوطنيػة" إلػى أف ثمػة

تبلزماً تاريخياً بيف بداية تكويف الجماعة الوطنية المصرية في العصػر الحػديث وبػيف بنػاء الدولػة

الحديثة في عيد محمد عمي (البشري ،2:91 ،ص:و.

فمػػف جيػػة ،شػػكمت طريقػػة تػػولي محمػػد عمػػي لمحكػػـ ،وذلػػؾ مػػف خػػبلؿ مشػػاركتو فػػي الموجػػة

والمقاومة الشعبية الساخطة عمى حكـ العثمانييف ومف ثـ قياـ دار المحكمة بإلبػاس محمػد عمػى
مسػػوح الحكػػـ باسػػـ الشػػعب ،ىػػو أف الشػػعب قػػد غػػدا لمم ػرة األولػػى مصػػدر السػػمطة الشػػرعية فػػي

تنصيب الوالة (األيوبي ،2:9: ،ص89و.

إذ اىتـ محمد عمى منذ مجيئو بأف يستعيد لمدولة سمطتيا المركزية ،وفرضت الدولػة أف تكػوف

المؤسسػػة الدينيػػة تابعػػة ليػػا ال منافسػػة وال موازيػػة ،ومػػع تحػػديث الػػببلد أُدمػػج األقبػػاط فػػي عمميػػة
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إقامة الدولة الحديثة ،فكػاف ليػـ وزنيػـ الممحػوظ عمومػاً فػي مختمػؼ م ارتػب السػموؾ اإلداري ،وقػد
اىػػتـ محمػػد عمػػى بإصػػبلح وتػػرميـ الكنػػائس عمػػى نفقػػة الدولػػة واىػػتـ بػػأمر التعمػػيـ فػػي الكتاتيػػب

القبطية ،وأتاح ليـ ممارسة شعائرىـ بحرية تامة ،والعمػؿ فػي جميػع المصػالح ،كتابػاً ومحاسػبيف
(دياب ،3118 ،ص337و .كما وتـ ترقيػة بعػض المػوظفيف األقبػاط إلػى أرفػع مناصػب الدولػة ،منيػا

أف عيف قبطي كبيػ اًر لممستشػاريف وىػو بمثابػة وزيػ اًر لمماليػة ،وعػيف أقبػاطٌ مػأموريف لم اركػز بالوجػو

القبمي وبالوجو البحري ،كما يعد محمد عمي أوؿ حاكـ مسمـ يمػنح األقبػاط رتبػة الباكويػة* (تػاجر،

 ،2:62ص344-342و.

كما اتبع محمد عمى سياسة تسامح قضت عمػى التفرقػة بػيف المسػمـ والقبطػي ،فقػد أزاؿ معظػـ

المظاىر التػي كانػت تؤكػد تمييػز األقبػاط وتمػايزىـ ،وأبرزىػا قيػد الػزى الػذي كػاف مفروضػاً عمػييـ

فػػي العصػػور السػػابقة (نصػػيرات ،311: ،ص75و ،وكػػذلؾ السػػماح لؤلقبػػاط بركػػوب البغػػاؿ والخيػػوؿ

والتي كػاف ممنػوع عمػييـ ركوبيػا ،إضػافةً إلػى السػماح لؤلقبػاط بحمػؿ السػبلح لمػدفاع عػف أنفسػيـ
ومنازليـ ،وذلؾ ألوؿ مرة (فييـ3 ،اغسطس 3126و.

وبعد أف كاف محظو اًر عمى األقبػاط امػتبلؾ األ ارضػي ،أصػدر محمػد عمػي "البلئحػة السػعيدية"

التي أعطت الفبلحيف حؽ امتبلؾ األراضي ،وبيذا أصبح لؤلقباط وضع خاص فػي ىػذا المجػاؿ
منذ عيد محمد عمي ،وقد كاف لممكية األراضي القبطية تأثيرىا عمى دورىـ وأىميتيـ االجتماعيػة

في مصر الحديثة (الفقي ،2:99 ،ص3:-39و.
وبوجو عاـ لـ يكف لمحمد عمى موقؼ تمييزي ضد األقباط  ،ولـ يتعرضوا في عيده ألي نوع
مػف االضػػطياد ،إال أف األقبػاط فػػي ىػذه الفتػرة لػـ يشػػمميـ التجنيػد اإلجبػػاري ،حيػث كػػانوا معفيػػيف
مػػف التجنيػػد ،كمػػا لػػوحظ أيض ػاً أنػػو لػػـ يكػػف لؤلقبػػاط نصػػيب فػػي بعثػػات محمػػد عمػػى العمميػػة إلػػى

أوروبا (البشري ،2:91 ،ص33-32و.

عمػػى الػػرغـ مػػف ذلػػؾ نسػػتطيع اف نقػػوؿ إف سياسػػة محمػػد عمػػى اتجيػػت إلػػى مسػػاواة شػػبو تامػػة

بػػيف المسػػمميف واألقبػػاط فػػي الحقػػوؽ والواجبػػات .وقػػد اسػػتمر أبنػػاء محمػػد عمػػي باشػػا فػػي تجربػػة
تح ػػديث المجتم ػػع المص ػػري ،وم ػػف منط ػػؽ مختم ػػؼ ،فاس ػػتمروا ف ػػي ت ػػدعيـ روح التس ػػامح ال ػػديني
والمساواة بيف المسمميف واألقباط وترسيخ المواطنة.

*

درجة الباكوية ،ىي رتبة تمنح لمموظفيف بمناصب عميا و لؤلعياف المصرييف الذيف قاموا بخدمات لمببلد  ،ويمقب حامميا بمقب

(حضرة صاحب العزة و.
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فعمؿ سعيد باشا ( )0224-0253عمى إ ازلػة آخػر عقبػات االنػدماج بػيف العناصػر المصػرية
بالقرار الذي أصدره بتجنيػد األقبػاط فػي الجػيش ،وتطبيػؽ قػانوف الخدمػة العسػكرية عمػييـ ،فتكػوف

عمػػييـ ذات الواجبػػات ليتمتعػوا بػػذات الحقػػوؽ ،وألغػػى آخػػر عبلمػػات التفرقػػة الدينيػػة بإلغػػاء الجزيػػة
المفروضػػػة عمػ ػػى الػػػذمييف (البشػ ػػري ،2:91 ،ص42و .كمػ ػػا س ػػمح لؤلقبػ ػػاط دخ ػػوؿ سػ ػػمؾ القضػ ػػاء،
واستناداً إلى المواطنة المتساوية عيف حاكماً قبطياً عمى السوداف (المضطيدوف ،3117 ،ص31و.

أما الخديوي إسماعيل ( )0212-0224فقد أنشأ مجمس الشورى ،وبذلؾ انفتح مسار النظاـ
الدسػػتوري الكامػػؿ ،وأصػػبح كػػؿ مصػػري أى ػبلً لمحصػػوؿ عمػػى الحقػػوؽ السياسػػية دوف النظػػر إلػػى

دينػػو ،فاتخػػذ أبنػػاء الشػػعب توجي ػاً موحػػداً ونظ ػرة مشػػتركة إلػػى أنفسػػيـ والػػى العػػالـ (لبيػػب،3111 ،

ص48و .واستمر الخديوي إسماعيؿ بسياستو اإلصبلحية فكػاف مػف أىميػا أف اتخػذ قػ اررات تعيػيف

ػاء
قضػػاة مػػف األقبػػاط فػػي المحػػاكـ  ،وقػػد تػػبلزـ ىػػذا مػػع إنشػػاء المحػػاكـ الحديثػػة ،فصػػار قضػ ً
صػرفاً يخضػػع لػػو المصػرييف عامػػة عمػػى أسػػاس الجماعػػة الوطنيػػة وكػػاف لػػذلؾ داللتػو الميمػػة فػػي
بناء مؤسسات المجتمع عمػى أسػاس قػومي ومػواطني (البشػري ،2:91 ،ص41و .كمػا دعػـ الخػديوي

إسماعيؿ التعميـ الديني لؤلقبػاط فػي نطػاؽ المػدارس المشػتركة مػع المسػمميف ،وأرسػؿ األقبػاط فػي

البعثػػات التعميميػػة إلػػى أوروبػػا (تػػاجر ،2:62 ،ص364-361و .وعمػػى ىػػذا النحػػو أصػػبح المصػريوف
جميعاً يتمقوا ثقافػة سياسػية واجتماعيػة موحػدة تتجػاوز الخػبلؼ الػديني حتػى أصػبحت ىػذه الثقافػة

جزءاً مف المفاىيـ والقيـ المشتركة التي تضميـ.

وقد ساعدت ىذه التطورات األقباط ربما ألوؿ مرة منذ الفػتح اإلسػبلمي لػدخوؿ الحيػاة العامػة،

وأف يص ػػبح لي ػػـ دور فع ػػاؿ عم ػػى مس ػػرح الحي ػػاة السياس ػػية .بحي ػػث يمك ػػف الق ػػوؿ أف محم ػػد عم ػػى

خمص ػوا األقبػػاط مػػف بع ػض مظػػاىر التمييػػز فػػي الماضػػي وىيػػأوا ليػػـ الفرصػػة إلب ػراز
وخمفػػاؤه قػػد
ّ
دورىـ في الحياة العامة.
فػي المقابػػؿ يسػػجؿ عزمػػي بشػارة تحفظػاً ميمػاً حػػوؿ مواطنػة األقبػػاط فػػي العصػػر الخػػديوي ،إذ

يشير إلى أنيا مواطنة النخب القبطية مف برجوازية صاعدة واقطاعييف ومينييف ،عمى اعتبار أف

الفئػ ػػات االجتماعيػ ػػة الػ ػػدنيا لػ ػػـ تصػ ػػميا ب ػ ػواكير المواطنػ ػػة ،وظمػ ػػت تعػ ػػيش تحػ ػػت وطػ ػػأة التيمػ ػػيش

االجتمػ ػػاعي واالقتصػ ػػادي فػ ػػي األريػ ػػاؼ ،س ػ ػواء كػ ػػاف أف ػ ػراد ىػ ػػذه الفئػ ػػات مػ ػػف المسػ ػػمميف أو مػ ػػف
المسيحييف (بشارة ،3123 ،ص34و.
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وعمى الرغـ مف ذؾ يمكف القوؿ أف العصػر الخػديوي كػاف العصػر الػذىبي لؤلقبػاط فػي تػاريخ

مصر الحػديث ،حيػث انتقمػوا فيػو مػف أقميػة تعػيش فػي ظػؿ نظػاـ الممػؿ ،إلػى مػواطنيف فػي الدولػة
الحديثة ،ومف ثـ تأكدت مشاركتيـ السياسية واالقتصادية واالجتماعية بصورة كاممة.
ثانياً :مواطنة األقباط في عيد الستعمار البريطاني:
عم ػػى العك ػػس م ػػف إس ػػماعيؿ ،ك ػػاف ابن ػػو الخإإإديوي توفيإإإق ( )0226-0213ض ػػعيفاً و ارض ػػياً

بالتبعية لبلستعمار البريطاني ، ،أدت فترة حكمو إلى الثورة العرابية واالحتبلؿ البريطاني لمصر.

إذ وألوؿ مػ ػرة ف ػػي ت ػػاريخ مص ػػر ينش ػػأ ح ػػزب سياس ػػي "الح ػػزب ال ػػوطني األىم ػػي"  ،وق ػػد نش ػػر
برنامجػػو الػػذي صػػاغو الشػػيخ محمػػد عبػػده ،حيػػث تػػنص المػػادة الخامسػػة منػػو عمػػى :أف الحػػزب

ال ػػوطني ح ػػزب سياس ػػي ل ػػيس دينيػ ػاً ،وى ػػو مؤل ػػؼ م ػػف رج ػػاؿ مختمف ػػي العقي ػػدة والم ػػذىب ويجم ػػع
النص ػػارى واليي ػػود ،وال ينظ ػػر الخ ػػتبلؼ المعتق ػػدات (لبي ػػب ،3111 ،ص48و .وبالت ػػالي ب ػػدت فكػ ػرة
الجماعة الوطنيػة بمعنػى تطبيقػي محػدد عمػى مسػتوى الدولػة وعمػى مسػتوى الجماعػات السياسػية،

وىو المساواة بيف المواطنيف.

إال أنو قػد أُسػدؿ السػتار عػف الخاتمػة الحزبيػة لمحركػة الشػعبية بعػد أف أصػدر الخػديوي توفيػؽ

عػػاـ  2993مرسػػوماً بإلغػػاء الجػػيش المصػػري الشػػتراكو فػػي الثػػورة العرابيػػة ،وألقػػى القػػبض عمػػى
جميع زعماء الحركة الوطنية.

ولـ يشعر األقباط بارتياح لفترة طويمة بعد االحتبلؿ البريطاني (2:2: - 2993و وقػد كانػت

تمػػؾ الفتػرة حاسػػمة بالعبلقػػات بػػيف المسػػمميف واألقبػػاط ،وكػػاف ىػػذا يرجػػع لعػػامميف :األول -الطػػابع
اإلسػػبلمي لمحركػػة الوطنيػػة بقيػػادة الحػػزب الػػوطني بعػػد إخفػػاؽ ع اربػػي عنػػد نيايػػة القػػرف التاسػػع

عشر ،أما العامل الثاني -التنافس الذي نشػب بػيف المسػمميف واألقبػاط حػوؿ التعيينػات لمناصػب
الدولػة (الفقػي ،2:99 ،ص43و .كمػا أف المسػػتعمر حػاوؿ ممارسػة لعبػة الطوائػػؼ ،وقػد وقعػت عمػػى
أثرىا أخطاء مشػتركة بػيف المسػمميف واألقبػاط ،وانعقػد كمظيػر لمتػوتر الطػائفي المػؤتمريف القبطػي

واإلسبلمي .مثاؿ عمػى ذلػؾ  ،فػي تقريػر لممنػدوب السػامي البريطػاني سػنة  2:22أعمػف فيػو أف
األقباط الذيف يمثموف أقؿ مف عشر العدد الكمي لمسكاف يشػغموف  %56.4مػف المناصػب ( تػاجر،

 ،2:62ص359و.

وتمثػ ّؿ التطػػور السياسػػي لؤلقبػػاط فػػي المػػؤتمر القبطػػي  2:22الػػذي دفػػع بمطالػػب مدنيػػة تؤكػػد
مدنية الدولة ومبدأ المواطنة مف خبلؿ خمسة مطالب :المساواة بػيف جميػع المصػرييف ،والمطالبػة
بػػاحتراـ اليػػوـ الػػديني لؤلقبػػاط "األحػػد" ليكػػوف ارحػػة لممػػوظفيف ،واعتم ػاد الكفػػاءة لشػػغؿ مناصػػب
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الدولة ،وحصوؿ الجماعة القبطية عمى حقػوؽ التعمػيـ األىمػي كأبنػاء المسػمميف ،إضػافة إلػى قيػاـ
لحكومة المصرية باإلنفاؽ عمى المؤسسات الدينية القبطية كما تنفؽ عمى المؤسسات اإلسبلمية،

ر تشخيص جميع الطوائؼ في البرلماف تشخيصاُ يضمف لمجميع المدافعة عف حقوقيـ (ليمة،
وأخي اً

 ،3123ص37-36و.

ورداً عمى المؤتمر القبطي عقد المؤتمر اإلسبلمي في نفس العاـ ،وكاف مف أبرز توصػياتو:

التأكيد عمى أف األمة المصرية ىي في مجموعيا ك ّؿ ال يقبؿ التجزئة في الحقوؽ السياسػية ،وأف
لكػػؿ طائف ػةً دينيػػة الحريػػة فػػي عقيػػدتيا ،مػػع التشػػدي ّد عمػػى أف اإلسػػبلـ ىػػو دين ػاٌ رسػػمياً لمحكومػػة

المصرية (أندراوس ،3122 ،ص339و.

وبيػػذا نجػػد أف المسػػألة القبطيػػة ومعادلػػة المواطنػػة لػػـ تعػػد تنػػاقش عمػػى أسػػاس دينػػي بػػؿ عمػػى

أسػػاس مػػدني ،وبػػرزت نخبػػة تنػػاقش القضػػايا القبطيػػة اإلسػػبلمية فػػي نطػػاؽ الدولػػة المدنيػػة وعمػػى
قاعدة المساواة.
وم ػػف أبم ػػغ المحظ ػػات التاريخي ػػة أىمي ػػة ف ػػي النص ػػؼ األوؿ م ػػف الق ػػرف العشػ ػريف لحظ ػػة الث ػػورة
الوطنيػػة الشػػعبية عػػاـ  ،2:2:وتنبػػع ىػػذه األىميػػة بالنسػػبة إلػػى موضػػوع المواطنػػة مػػف نقطتػػيف:

(األيوبي ،2:9: ،ص98و.

 النقط ػػة األول ػػى ى ػػي أف ث ػػورة ع ػػاـ  2:2:أعط ػػت مض ػػموناً جماىيريػ ػاً اجتماعيػ ػاً لفكػ ػرةالمواطنػػة ووحػػدة عنصػػري األمػػة المسػػمميف واألقبػػاط ،وىػػي التػػي سػػبؽ أف أدخميػػا محمػػد
عمى مف فوؽ عف طريؽ األسموب القانوني والتنظيمي.

 أمػػا النقطػػة الثانيػػة فيػػي أف ىػػذه الثػػورة مثمػػت بدايػػة محػػاوالت الطبقػػات المصػرية الجديػػدةالتصارع مع الحكـ االستعماري األجنبي بيدؼ استبلـ مقاليد الدولة المصرية.

فم ػػع الث ػػورة العرابي ػػة ظي ػػر ش ػػعار "مص ػػر لممصػ ػرييف" كش ػػعار سياس ػػي يعب ػػر ع ػػف الجماع ػػة
الوطنيػػة ،وعػػف طرحيػػا لبنػػاء الػػوطف المسػػتقؿ الػػذي يحكمػػو بنػػوه مػػف أبنػػاء مصػػر الػػذيف وقفػوا فػػي

وجػػو حكػػـ الخػػديوي توفيػػؽ المسػػتبد ،وفػػي وجػػو النفػػوذ الغربػػي األوروبػػي لمػػوطف (البشػػري ،أغسػػطس

 ،2:92ص97و.
واذ كػػاف لممؤسسػػات العممانيػػة التػػي اسػػتحدثيا محمػػد عمػػى والتػػي اسػػتمرت بػػالببلد منػػذ ذل ػػؾ

الوقػػت كػػاف ليػػا دورىػػا فػػي توطيػػد مفيػػوـ المشػػاركة فػػي الػػوطف الواحػػد  ،فقػػد كػػاف لمػػدور التعب ػوي
ال ػػذي مثم ػػو ح ػػزب الوف ػػد ال ػػدور الحاس ػػـ ال ػػذي أدى إل ػػى االن ػػدماج ف ػػي المش ػػروع ال ػػوطني الواح ػػد.

وتكػ ػ ّػوف الوفػ ػػد المصػ ػػري باعتبػ ػػاره المؤسسػ ػػة السياسػ ػػية األـ الحاضػ ػػنة لوحػ ػػدة الشػ ػػعب المصػ ػػري
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بعنصػريو ،وجػػاء تكػػويف الوفػػد فػػي مسػػتوياتو المختمفػػة وفػػي قمػػة قيادتػػو مػػف األقبػػاط والمسػػمميف،

وعم ػػؿ كقيػ ػادة لمحرك ػػة الوطني ػػة عم ػػى القض ػػاء عم ػػى احتم ػػاالت التفرق ػػة والتميي ػػز (البش ػػري،2:91 ،

ص241و فالوف ػػد ل ػػـ يت ػػبف مب ػػدأ الوح ػػدة الوطني ػػة كش ػػعار وسياسػ ػة فق ػػط ،ب ػػؿ ق ػػاـ بنس ػػجيا داخ ػػؿ
مؤسساتو وعمى مستوى قياداتو ،وعند تشكيؿ و ازرتو (األيوبي ،2:9: ،ص97-96و.

والحاص ػػؿ أن ػػو عن ػػدما اض ػػطر اإلنجمي ػػز بع ػػد ث ػػورة  2:2:إل ػػى االعتػ ػراؼ باس ػػتقبلؿ مص ػػر،
حرصوا عمى أف يعمقوا ىذا االعتراؼ في التحفظات األربعة المشيورة التػي تضػمنيا تصػريح 39

فب اري ػػر  2:33وىػ ػػي :حماي ػػة المواصػ ػػبلت البريطانيػ ػػة ،وال ػػدفاع ع ػػف مص ػػر والس ػػوداف ،وحمايػػػة
ربػع التحفظػات ىػو حمايػة األقميػات ( مػرقس،3111،
المصالح األجنبيػة فػي مصػر ،وكػاف ا

ص61و،

وقػػد نظػػرت الحركػػة الوطنيػػة إلػػى البنػػد الخػػاص باألقميػػات باعتبػػاره وسػػيمة لمتػػدخؿ البريطػػاني فػػي

شئوف الحكـ .

ثالثاً :مواطنة األقباط في العيد الممكي:
إف المرحمػػة التاريخيػػة الحقيقيػػة التػػي دخمػػت فييػػا مصػػر ،كانػػت مػػع صػػدور أوؿ دسػػتور لمػػببلد

والمعروؼ بدستور عاـ ، 2:34الذي يعد نقطة فارقة ،ترتب عميو تحوؿ جذري حقيؽ في الحيػاة
السياسػػية المص ػرية ،حيػػث تمػػت صػػيانتو بمشػػاركة القػػوى الوطنيػػة كافػػة ،ومػػف ضػػمنيـ األقبػػاط،
لذلؾ جاءت نصوصو معبرة بدرجة أو بأخرى عف الشعب.

والى جانب تبنى الدستور لمنظاـ الممكي لمدولة  ،كاف مف أبرز مبادئ ىذا الدستور:
 -مبدأ سيادة األمة؛ إذ أكد الدستور أف جميػع السػمطات مصػدرىا األمػة واسػتعماليا يكػوف

عمي الوجو المبيف بيذا الدستور (المادة 34و.
 مبدأ الفصل بين السمطات؛ إذ أقاـ الدستور نظاـ الحكـ عمي أساس التػوازف والتعػاوف بػيفالسمطتيف التنفيذية والتشريعية بحيث تراقب كؿ منيما األخرى ،ويقوـ ىذا النظاـ عمػى عػدة

أسػس منيػا عػدـ مسػئولية رئػيس الدولػة سياسػياً ووجػود مجمػس الػوزراء ومسػئولية الػو ازرة
سياسيا أماـ البرلماف.

 مبإإدأ اسإإتقالل القضإإاء؛ فالقضػػاة مسػػتقموف ال سػػمطاف عمػػييـ فػػي قضػػائيـ لغيػػر القػػانوفوليس ألية سمطة في الحكومة التدخؿ في القضايا (المادة 235و.
 مبدأ المسإاواة ،حيػث أورد الدسػتور أف المصػرييف أمػاـ القػانوف سػواء .وىػـ متسػاووف فػيالتمتػػع بػػالحقوؽ المدنيػػة والسياسػػية وفيمػػا عمػػييـ مػػف الواجبػػات والتكػػاليؼ العامػػة ال تمييػػز
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بيػػنيـ فػػي ذلػػؾ بسػػبب األصػػؿ أو المغػػة أو الػػديف .والػػييـ وحػػدىـ يعيػػد بالوظػػائؼ العامػػة

مدنية كانت أو عسكرية (المادة 4و.

 إقإإإرار الحقإإإوق والحريإإإات؛ مػػف بينيػػا كفالػػة الحريػػة الشخصػػية ،وحريػػة االعتقػػاد ،وحريػػةالتعميـ ،وحرية الرأي والتجمع والصحافة (المواد مف 28-25و.
لق ػػد ش ػػكمت ى ػػذه المب ػػادئ ض ػػماناً لحق ػػوؽ المواطن ػػة ف ػػي مص ػػر عمومػ ػاً ،ولؤلقب ػػاط عم ػػى وج ػػو

الخصوص .كما شػكمت دافعػاً لؤلقبػاط إلػى االنػدماج والمشػاركة ،ومؤشػر ذلػؾ حضػورىـ الواضػح
في االنتخابات البرلمانية منذ  2:35وحتى .2:61

وتبيف األرقاـ التاليػة نسػبة النػواب األقبػاط فػي البرلمػاف المصػري خػبلؿ مرحمػة العمػؿ بدسػتور
( 2:34مجدي 9 ،ديسمبر 3126و.
جدول ( :)0.3عدد النواب األقباط في مجمس الشعب خبلؿ الحكـ الممكي
ومرحمة العمؿ بدستور 2:34

السنة

عدد النواب في البرلمان

عدد األقباط

نسبة األقباط

2:35

325

27

%9

2:36

325

26

%:

2:37

325

23

%:

2:3:

325

23

%:

2:42

346

5

%3

2:47

261

31

%9

2:49

343

7

%4

2:53

375

38

%21

2:56

375

23

%5

2:61

42:

21

%4

ويبلحظ مف خػبلؿ ىػذه األرقػاـ أف نسػبة تمثيػؿ األقبػاط فػي البرلمػاف المصػري كػاف متأرجحػاً

بيف صعود وىبوط  ،إذ مثّؿ األقباط فػي أوؿ دو ارتػو بنسػب مرتفعػة تتفػؽ مػع حجميػـ كمػواطنيف،
في حيف ىبطت ىذه النسب إلى أقؿ مف  %5في آخر دورتيف مف برلمػاف دسػتور  2:43بشػكؿ
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يتنػافى مػع حجميػـ وواقعيػـ عمػى أرض الواقػع .وليػػذا يجػب اإلشػارة إلػى أف نسػب تمثيػؿ األقبػػاط
فػػي البرلمػػاف كانػػت مرتبطػػة بمشػػاركة حػػزب الوفػػد ،فاالنتخابػػات التػػي قاطعيػػا حػػزب الوفػػد تػػدنت

خبلليا نسبة تمثيؿ األقباط في مجمس الشعب.
كمػػا كانػػت نسػػبة المنتخبػػيف مػػف األقبػػاط فػػي مجمػػس الشػػيوخ تتقػػارب مػػع نسػػبتيـ فػػي مجمػػس

النواب ،ولكف كانت نسبتيـ تزيد ضمف المعينيف ،إذ في سنة  2:35بمغت نسػبة األقبػاط ،%24
وفي سنة  2:3:كانت  .%29وتراوحت نسبتيـ في ىذه الحدود (أندراوس ،3122،ص364و.

أما عف تقمد وزراء قبط لمو ازرة  ،فقد تقمد مدة العمؿ بدسػتور  2:34وزيػراف قبطيػاف فػي نحػو
زرياً متعاقباً (البشري ،2:91 ،ص349و.
 23و ازرة مف مجموع يصؿ إلى  45تشكيبلً و ا

ومف القضايا ذات األىمية المتعمقة بمواطنة األقباط وحرياتيـ قضية بناء الكنائس والتػي تثػار

بشكؿ أساسي عند كؿ مرة يناقش فييا ىموـ األقباط حتى اآلف  .إذ أصػدرت و ازرة الداخميػة سػنة

 2:45الئحة حددت فييا عشر شروط يجب توافرىا لبنػاء الكنػائس* ،حيػث اعتمػدت عمػى الخػط

اليم ػػايوني العثم ػػاني

(لبي ػػب،3111،ص8:-89و.

ويتض ػػح م ػػف ى ػػذه البلئح ػػة والش ػػروط العشػ ػرة تحج ػػيـ

إمكانية بناء الكنائس بدرجة كبيرة ،مما شكؿ عائقا أماـ بناء ىذه الكنائس كما قيػدت مػف مسػاحة

حقوؽ وحريات المواطنة لؤلقباط.

كما وشيدت فترة األربعينات أشكاالً عديدة مف التوتر الطائفي ساىـ في نشأتو سقوط الخبلفة

وتطمع الممؾ فؤاد لممنصػب ،واسػتقطابو لمتيػارات اإلسػبلمية ،إضػافةً إلػى اإلجحػاؼ بحػؽ األقبػاط

فػػي تػػولي المناصػػب أو التعمػػيـ .وكػػرد فعػػؿ تبمػػور تيػػار األمػػة القبطيػػة والػػذي دعػػا فيػػو أصػػحابو
لممحافظة عمى المغة والتقاليد القبطية ،وتدعيـ كياف األقباط كشػعب لػو مػاض مجيػد ،بػؿ وطػالبوا

بالحكـ الذاتي لؤلقباط (ذياب ،3118 ،ص337و.

تناولت الئحة الشروط العشرة ما يمي -1 :ىػؿ األرض المرغػوب بيػا بنػاء كنيسػة عمييػا ىػي ارض فضػاء أو زراعيػة ،وىػؿ ىػي ممموكػة
لػـ ال؟ -2 .مػا ىػػي مقػادير أبعػاد النقطػػة المػراد بنػاء الكنيسػػة عمييػا مػف المسػػاجد واألضػرحة الموجػودة بجانبيػػا؟ -3 .ىػؿ األرض وسػػط
أمػػاكف المسػػمميف أـ المسػػيحييف؟ -4.إف كانػػت وسػػط مسػػاكف المسػػمميف ،فيػػؿ يوجػػد مػػانع مػػف بنائيػػا؟-5 .ىػػؿ يوجػػد لمطائفػػة المػػذكورة
كنيسػػة بيػػذه البمػػدة خػػبلؼ المطمػػوب بنائيػػا؟ -6 .إف لػػـ يكػػف بيػػا كنػػائس ،فمػػا مقػػدار المسػػافة بػػيف البمػػد وأقػػرب كنيسػػة بالبمػػدة المجػػاورة؟.
 -7ما ىو عدد أفراد الطائفة المذكورة الموجػوديف بيػذه البمػدة؟ -8 .إذا تبػيف أف المكػاف المػراد بنػاء كنيسػة عميػو قريػب مػف جسػور النيػؿ
والمنػػافع العامػػة فيؤخػػذ ب ػرأي المصػػمحة المختصػػة -9 .يعمػػؿ محضػػر رسػػمي عػػف ىػػذه التحريػػات ويبػػيف مػػا يجػػاوز ىػػذه الكنيسػػة مػػف
المحبلت السارية عمييا الئحة العمومية ويبعث بو إلى و ازرة الداخمية -11 .بجب عمػى الطالػب أف يقػدـ مػع طمبػو رسػماً عمميػاً بمقيػاس

واحد في األلػؼ يوقػع عميػو كػؿ مػف الػرئيس الػديني لمطائفػة ومػف المينػدس ذو الخبػرة بػالمواقع ،وعمػى الجيػة المنوطػة بالتحريػات التحقػؽ

مف صحتيا.
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وعمى الرغـ مما سبؽ إال أف ىػذه الد ارسػة تػرى أف فتػرة العمػؿ بدسػتور  2:34شػكمت لؤلقبػاط

اء أكػػاف فػػي البرلمػػاف بمجمسػػيو :الن ػواب والشػػيوخ ،أـ فػػي
تواجػػداً فعػػاالً عمػػى السػػاحة السياسػػية س ػو ً
مجػػاالت الصػػحافة واإلعػػبلـ والفكػػر وكافػػة وظػػائؼ الدولػػة القياديػػة وغيػػر القياديػػة ،فكانػػت فت ػرة
تاريخية خصبة مف حيث تبلشي التميز الديني ،وبناء دولة المواطنة.
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 4.2المبحث الثاني

األقباط في ظل أنظمة الحكم الجميوري
 4.2.1المطمب األول :األقباط في عيد جمال عبد الناصر (:)1978-1954
تع ػػود ب ػػدايات تح ػػوؿ نظ ػػاـ الحك ػػـ ف ػػي مص ػػر م ػػف ش ػػكؿ النظ ػػاـ الممك ػػي إل ػػى ش ػػكؿ النظ ػػاـ

الجميػػوري ،إلػػى ثػػورة  34يوليػػو عػػاـ 2:63ـ ،ومػػا ترتػػب عمييػػا مػػف نتػػائج .إذ اسػػتولت "حركػػة
الجػػيش" يػػوـ  34يوليػػو  2:63عمػػى مقاليػػد الحكػػـ مػػف خػػبلؿ السػػيطرة عمػػى المواقػػع الحيويػػة فػػي

الػػببلد  ،وفرضػػت عمػػى الممػػؾ فػػاروؽ التنحػػي عػػف الحكػػـ ،ومغػػادرة الػػببلد ،وسػػرعاف مػػا تحولػػت
حركة الضباط األحرار إلى ثورة أيدىا الشعب وباركتيا أغمب طوائفو .وبعد نجػاح حركػة الجػيش
وسيطرتيا عمى مقاليد الحكـ ،بدأ مجمس قيادة الثورة في رسـ مبلمػح الحيػاة الدسػتورية والسياسػية

في الببلد.

ومف أىـ الخطوات التي أقدـ عمييا الضباط األحرار وأحدثت ثورة شػاممة فػي طبيعػة وشػكؿ

الحكـ فػي مصػر ،مػا يمػي :إعػبلف سػقوط دسػتور  ،2:34وتشػكيؿ لجنػة تأسيسػية إلعػداد دسػتور
جديػػد  ،وحػػؿ األحػزاب السياسػػية ومصػػادرة أمواليػػا ،واصػػدار إعػػبلف دسػػتوري إلدارة شػػئوف الػػببلد
لفت ػرة انتقاليػػة فػػي  21فب اريػػر  ،2:64واسػػقاط الممكيػػة واعػػبلف الجميوريػػة فػػي  29يونيػػو 2:64

(بسيوني ،3123 ،ص 321و.

وفػي عيػػد الػرئيس جمػػاؿ عبػد الناصػػر وبعػد اإلعػػبلف الدسػتوري المؤقػػت األوؿ تػـ وضػػع عػػدة

دسػػاتير بشػػكؿ متتػػالي .إذ تشػػكمت عقػػب ثػػورة يوليػػو لجنػػة مكونػػة مػػف خمسػػيف مػػف الشخصػػيات
السياسية والثقافية والقضائية والعسكرية لوضع دسػتور جديػد ،وعمػى الػرغـ مػف أف مسػودتو كتبػت

بتكميػػؼ مػػف مجمػػس قيػػادة الثػػورة إال أنيػػا ظمػػت مشػػروعاً "مشػػروع دسػػتور  "2:65لػػـ يقػ ّػدر لػػو أف
يػػرى النػػور ،ثػػـ وضػػعت لجنػػة تابعػػة لممكتػػب الفنػػي لمؤسسػػة الرئاسػػة دسػػتور عػػاـ  2:67واسػػتمر
العمؿ بو حتى قياـ الوحػدة بػيف مصػر وسػوريا عػاـ 2:69ـ ،وتػـ تبنػى دسػتور جديػد ىػو دسػتور
 2:69والذي انتيى العمػؿ بػو فػور االنفصػاؿ عػاـ  ،2:72حيػث صػدر بعػد عػاـ مػف االنفصػاؿ
بموجػػب ق ػرار جميػػوري إعػػبلف دسػػتوري فػػي سػػبتمبر  2:73لتنظػػيـ سػػمطات الدولػػة العميػػا لحػػيف
إصدار دستور جديد يحؿ محؿ دستور الوحدة ،إلى أف تـ إصدار دستور جديد مؤقت في مػارس

( 2:75الشػػاىد 6 ،أغسػػطس 3124و ،والػػذي اسػػتمر العمػػؿ بػػو إلػػى حػػيف وفػػاة ال ػرئيس جمػػاؿ عبػػد
الناصر واصدار الدستور الدائـ عاـ  2:82في عيد الرئيس السادات.
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وبصػػفة عامػػة ،تتفػػؽ ىػػذه الدسػػاتير كميػػا مػػف حيػػث الشػػكؿ العػػاـ لمدولػػة ونظػػاـ الحكػػـ الػػذي

أقامتػو ،فػرغـ وجػود بعػض نقػاط التبػايف بينيػا ،إال أف المنحػى العػاـ الػذي انتيجتػو كػاف متطابقػاً.
وسنركز التحميؿ عمى دستور .2:75

أعم ػػف ف ػػي الدس ػػتور المؤق ػػت  2:75ف ػػي مادت ػػو األول ػػى أف الجميوري ػػة العربي ػػة المتح ػػدة دول ػػة

ديمقراطيػػة تقػػوـ عمػػى المبػػادئ االشػػتراكية  ،وكػػاف مػػف أبػػرز مبػػادئ ىػػذا الدسػػتور والتػػي شػػكمت
ضماناً لحقوؽ المواطنة في مصر عموماً ،ولؤلقباط عمى وجو الخصوص:
 مبدأ سيادة الشعب؛ إذ أكد الدستور أف السيادة لمشعب ،وتكوف ممارستيا عمػي الوجػو المبػيففي الدستور(مادة 3و.

 مبدأ تداول السمطة؛ بحيث حدد الدستور مدة الرئاسة بعدد محدد مف السػنوات إذ نػص عمػىأف مدة الرئاسة ست سنوات ميبلدية ،تبدأ مف تاريخ إعبلف نتيجة االستفتاء (مادة 214و.

 مبإدأ الفصإل بإين السإمطات؛ إذ أقػاـ الدسػتور نظػاـ الحكػـ عمػى أسػاس تحديػد صػبلحياتواختصاص ػػات ك ػػؿ س ػػمطة واس ػػتقبلليتيا ع ػػف الس ػػمطات األخ ػػرى .فيت ػػولى رئ ػػيس الجميوري ػػة

السمطة التنفيذية ،ويمارسيا عمى الوجو المبيف في الدستور( مادة 211و  ،في حيف أف مجمػس
األمة ىو الييئة التي تمارس السمطة التشريعية (مادة 58و ،وذلؾ مع وجود توازف وتعاوف بيف

السمطتيف التنفيذية والتشريعية بحيث تراقب كؿ منيا األخرى.

 مبدأ اسإتقالل القضإاء ،فالقضػاة مسػتقموف ،ال سػمطاف عمػييـ فػي قضػائيـ لغيػر القػانوف ،واليجوز ألية سمطة التدخؿ في القضايا أو في شئوف العدالة (مادة 263و.

 مبإإدأ المشإإاركة السياسإإية؛ حيػػث نػػص الدسػػتور عمػػى أف االنتخابػػات حػػؽ لممص ػرييف عمػػيالوجو المبيف في القانوف ،ومساىمتيـ في الحياة العامة واجب وطني عمػييـ (المػادة 56و وىػو

ما لـ ينص عميو دستور .2:34

 مبدأ المساواة ،فالمصرييف لػدى القػانوف سػواء .وىػـ متسػاووف فػي الحقػوؽ والواجبػات العامػةال تمييز بينيـ في ذلؾ بسبب األصؿ أو المغة أو الديف (مادة 35و.

 إقرار الحقوق والحريات؛ مف بينيا كفالة الحرية الشخصػية ،وحريػة االعتقػاد ،وحريػة التعمػيـ،وحرية الرأي والصحافة والتجمع  ،وانشاء النقابات والتعميـ (المواد مف 56-45و.

في حيف أُخذ عمى بعض نصوص ىذا الدستور بعض المآخذ السمبية والتي تشكؿ عائؽ أماـ
الديمقراطيػػة والمواطنػػة ،ومػػف أىػػـ ىػػذه المأخػػذ :حػػؽ السػػمطة التنفيذيػػة فػػي حػػؿ مجمػػس األمػػة،
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وتركػز السػػمطات فػي يػػد مؤسسػة رئاسػػة الجميوريػة ،وتحػػوؿ الحكومػة إلػػى مجػرد تػػابع مطيػع ينفػػذ

أوامػػر الػرئيس وتوجيياتػػو ،كمػػا انعكسػػت األولويػػات االقتصػػادية واالجتماعيػػة لمنظػػاـ عمػػى طبيعػػة
الحقػػوؽ المنصػػوص عمييػػا فػػي الدسػػتور ،فكػػاف التركيػػز وتحقيػػؽ العدالػػة االجتماعيػػة وفػػي المقابػػؿ

أغفػػؿ الدسػػتور بعػػض الحقػػوؽ المدنيػػة والسياسػػية الرئيسػػة ،وفػػي مقػػدمتيا حػػؽ تكػػويف األح ػزاب،

والذي لـ يأت ذكره ،كما لوحظ أف العديد مف الحريات العامة جاء الػنص عمػى ممارسػتيا مقترنػاً
بعبػػارة "فػػي حػػدود القػػانوف" ،وىػػو مػػا يتػػيح لجيػػة اإلدارة تقيػػد ممارسػػة الحقػػوؽ والحريػػات األساسػػية

كيفما تشاء (بسيوني ،3123 ،ص33:و.

وحػػوؿ موقػػؼ األقبػػاط مػػف ثػػورة يوليػػو  ،2:63ودرجػػة مػواطنتيـ فػػي ظػػؿ النظػػاـ الجديػػد ،فقػػد

كاف لثورة  2:63جانػب مشػرؽ وحميػد ،إذ سػعد األقبػاط بػالق اررات االشػتراكية والمنػاخ العػاـ الػذي

أوجده عيد عبد الناصر مػف العدالػة االجتماعيػة واعطػاء كػؿ مػواطف نفػس الفػرص بغػض النظػر
عف وضعو الطبقي .
فمػػف ناحيػػة ألغػػت الثػػورة النظػػاـ الممكػػي الػػذي يسػػتقطب العناصػػر اإلسػػبلمية ،وتخمصػػت مػػف
اإلنجمي ػػز ال ػػذيف ك ػػانوا ينفخ ػػوف ف ػػي ن ػػار الفتن ػػة ،وم ػػف ناحي ػػة أخ ػػري فتح ػػت الب ػػاب واس ػػعاً أم ػػاـ

اإلصػػبلح السياسػػي واإلداري بمػػا يعيػػد الوحػػدة إلػػى الصػػفوؼ  ،مػػف ذلػػؾ :توحيػػد المحػػاكـ والغػػاء
المحػػاكـ الشػػرعية ،والمجػػالس الممميػػة ،ونظػػاـ الوقػػؼ األىمػػي ،وكػػذلؾ إلغػػاء كثيػػر مػػف الم ػدارس

التبشػػيرية واألجنبيػػة واخضػػاع البػػاقي لرقابػػة الدولػػة ،وتحقيػػؽ قػػدر كبيػػر مػػف المسػػاواة فػػي فػػرص
التعمػػيـ ،والعم ػػؿ ف ػػي التوس ػػع فػػي مجاني ػػة التعم ػػيـ  ،وف ػػي االلتحػػاؽ بالجامع ػػة ع ػػف طري ػػؽ مكت ػػب

التنسػػيؽ ،والحػػاؽ الخ ػريجيف بالوظػػائؼ المختمفػػة عػػف طريػػؽ دي ػواف المػػوظفيف ثػػـ القػػوى العاممػػة،

وترقي ػػة الع ػػامميف بالحكوم ػػة والقط ػػاع الع ػػاـ باألقدمي ػػة المطمق ػػة حت ػػى لموظ ػػائؼ الوس ػػطي (ذي ػػاب،

ص ،3118ص338-337و.

وفي نقطة أخرى مف الجانب المشػرؽ لثػورة يوليػو ،أنػو كػاف مػف أىػـ مبادئيػا تكامػؿ الوطنيػة
المصرية مع القومية العربية ،عبر تأكيد االنتمػاء القػومي الجػامع ألبنػاء القطػر الواحػد عمػى قاعػدة

المواطنػة والمسػاواة التػي ال تف ّػرؽ بػيف االنتمػاء إلػى ديػف أو مػذىب أو عػرؽ إلػى آخػر .وبيػذا
الخصػػوص يػػرى أبػػو سػػيؼ يوسػػؼ فػػي كتابػػو "األقبػػاط والقوميػػة العربيػػة" أف ثػػورة  2:63فتحػػت
الطريػػؽ أمػػاـ قطاعػػات مػػف األقبػػاط لبلقت ػراب مػػف دائ ػرة االنتمػػاء األوسػػع لممص ػرييف  ،أي الػػدائرة
العربي ػػة ،واتج ػػاه ص ػػفوؼ المثقف ػػيف األقب ػػاط إل ػػى اتج ػػاه يتبن ػػي المفي ػػوـ ال ػػوظيفي لموح ػػدة العربي ػػة

(يوسؼ ،2:98 ،ص272و.
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وعف عبلقة عبد الناصر مع األقباط بالذات ،فقد كاف عبد الناصر حريصاً عمى إقامة الوحدة

الوطنيػػة التػػي تجمػػع شػػعب مصػػر مسػػمميف وأقبػػاط ،والمتتبػػع ليػػذه العبلقػػة يممػػس فييػػا فكػرة إقامػػة
عبلقػػات مػػع األقبػػاط تتسػػـ باالعتػػداؿ (عبػػد الػرازؽ ،3115 ،ص3:5و .أمػػا عػػف العبلقػػة بػػيف الكنيسػػة
والنظاـ السياسي في مصر في عيد جماؿ عبد الناصػر فقػد اتسػمت بالشػراكة والصػداقة ،إذ عقػد

عبػد الناصػػر شػراكة مػع البابػػا كيػرلس السػادس ضػػمف مػػف خبلليػا والء الكنيسػػة ودعميػػا لنظامػػو،
بينما تولي عبد الناصر تأميف وحماية المسيحييف والسماح ببناء العشرات مػف الكنػائس .ممػا أثػر

إيجاباً في الكنيسة وزاد مف استقرار الببلد ونزع فتيؿ التوترات الطائفية.

ويصػػؼ محمػػد حسػػنيف ىيكػػؿ فػػي كتابػػو "خريػػؼ الغضػػب" العبلقػػة بػػيف جمػػاؿ عبػػد الناصػػر

والبابا كيرلس السادس بأنيا عبلقة صداقة و إعجاب متبادؿ بيف الرجميف ،وقد استفاد البابػا مػف

عبلقت ػػو بعب ػػد الناص ػػر ف ػػي ح ػػؿ مش ػػاكؿ عدي ػػدة تتعم ػػؽ بأوض ػػاع األقب ػػاط بمص ػػر (ىيك ػػؿ،2:94 ،

ص454و ،إضػػافةً إلػػى ذلػػؾ ،فقػػد تػػوفرت عػػدة عوامػػؿ أخػػرى أسػػيمت فػػي اسػػتقرار العبلقػػة بػػيف
النظاـ والكنيسة في عيد عبد الناصر ،أىميا( :عوض 31 ،أبريؿ 3125و.

 -شخصية البابا كيرلس السادس؛ فقد كاف مف مدرسة ترى ضػرورة أف يكتفػي رأس الكنيسػة

بػػدوره الروحػػي والػػديني واالبتعػػاد عػػف قضػػايا السياسػػية مطبقًػػا مقولػػة" :مػػا لقيصػػر لقيصػػر
وما هلل هلل"..

 وجود مشروع وطني قومي جػامع تمثػؿ فػي التنميػة والتحػرر؛ وىػو مػا جعػؿ األقبػاط جػزًءامف ىذا المشروع مثميـ مثػؿ بػاقي المصػرييف مػف المسػمميف ،وبالتػالي لػـ يبقػوا فػي حمايػة

الكنيسة أو داخؿ جدرانيا.
جسدت ثورة ٖٕ يوليو ىذا التبلزـ بيف الوطني والقومي مثبلً ،حيف تبرع قائدىا عبد الناصر
كما ّ

بأرض في وسط العاصمة المصرية لبناء الكاتدرائيػة األكبػر لؤلقبػاط ودعػا المصػرييف جميعػاً ،بمػف

التبرع لبنائيا (بشور ،3125 ،ص9و.
فييـ أسرتو الصغيرة ،إلى ّ

في المقابؿ ،أرى البعض أف النظاـ السياسي أحكـ سػيطرتو عمػى الكنيسػة القبطيػة عبػر قيامػو
بتجميد المجمػس المممػى فػي مطمػع السػتينات ،ووضػع الئحػة النتخػاب البطريػؾ ،والغػاء االنتخػاب

المباشر لصالح ما يعرؼ بالقرعة الييكمية ،يعني (ليمة ،3123 ،ص41و.

ومػػع أف األقبػػاط سػػعدوا مػػثميـ مثػػؿ بقيػػة أىػػؿ الػػببلد بتوطيػػد حكػػـ وطنػػي ومسػػتقؿ ،ولكػػنيـ
سرعاف ما تنبيوا إلى ما يشبو موقؼ التجاىؿ نحوىـ ،وىو األمر الذي اتضح بصػفة خاصػة فػي

عمميات االختيار لشغؿ الوظائؼ السياسية واإلدارية والعسكرية والقيادية.
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ويمكف رصد ثبلث ظروؼ أثرت عمػى الموقػؼ القبطػي مػف الثػورة :حيػث تمثػؿ الظإرف األول

في غياب وجود مواطف قبطي في مجمس قيادة الثػورة ،بينمػا يتحػدد الظإرف الثإاني فػي أف جمػاؿ

عبد الناصر ألغى قانوف األحزاب ،والثالث حيف استثنى جماعة اإلخواف المسمميف مف اإللغاء.

وفػػي تحميػػؿ ىػػذه المعطيػػاتُ ،يرجػػع الػػبعض عػػدـ وجػػود م ػواطف قبطػػي فػػي مجمػػس الثػػورة إلػػى
تحيز الممؾ فاروؽ دينياً بحيث كاف يصػعب وصػوؿ األقبػاط إلػى الرتػب العميػا ومػف ثػـ المشػاركة
في الثورة فمـ يتجاوز عدد األقبػاط فػي كػؿ الجػيش المصػري ليمػة الثػورة ثبلثػة أقبػاط (ليمػة،3123 ،

ص41-3:و .كما أنو لـ يمحظ لحزب الوفػد باعتبػاره مرتكػز الحيػاة السياسػية القبطيػة أي نفػوذ فػي

المؤسسة العسكرية المصرية ،لػذا كػاف مػف الصػعب مشػاركة األقبػاط فػي تنظػيـ الضػباط األحػرار
(البشري ،2:91 ،ص754و.

في حيف كاف سبب استثناء جماعة اإلخواف المسمميف مف قانوف إلغػاء األحػزاب إلػى اعتبارىػا

مػػف ناحيػػة ليسػػت حزب ػاً ،وألف ضػػباطاً فػػي مجمػػس قيػػادة الثػػورة كػػانوا ينتمػػوف إلػػى الجماعػػة (ليمػػة،

 ،3123ص41و .ووفقاً لرواية أحد قيادات اإلخواف المسمميف آنػذاؾ فػإف جمػاؿ عبػد الناصػر نفسػو
كػػاف عضػواً فػػي جماعػػة اإلخػػواف المسػػمميف تحػػت اسػػـ حركػػي ىػػو عبػػد القػػادر زغمػػوؿ (نجيػػب39 ،

يوليو 3114و بحيث ترؾ ىذا األمر انطباعاً لدى األقباط بأف نظػاـ عبػد الناصػر كػاف متحالفػاً مػع
اإلخواف.

ونتيجة إللغاء األحزاب السياسية ،لـ يعد مف الممكف ألي قبطي ُيرشػح نفسػو لبلنتخابػات أف
ينجح في الوصوؿ إلى المجمس النيابي ما دامت ال توجد أحزاب يستند إلييا.
ولتفادي ىذه اإلشػكالية ابتكػر عبػد الناصػر أسػموب يضػمف تواجػد األقبػاط ،فأقفػؿ عشػر دوائػر

انتخابيػػة اختيػػرت بدقػػة حيػػث يتركػػز بيػػا األقبػػاط ،ويقتصػػر حػػؽ الترشػػح عمػػييـ وحػػدىما (الصػػالح،

يناير  ،2:91ص34و.

جديدا ىو
ومنذ العاـ  2:69استغنى عبد الناصر عف نظاـ قفؿ الدوائر ،وابتكر مبدأ دستورياً ً
التعييف وأدخؿ مادة جديدة عمى الدستور المؤقت عاـ  2:67تسمح لو بتعييف عشرة أعضػاء فػي
مجمس األمة (يوسؼ ،2:98 ،ص264و ،وكاف أغمب المعينيف مف األقباط ،وظؿ ىذا المبدأ قائمػاً
حتى عيد مبارؾ .كما وأنو أصبح يتـ تعييف العشرة نواب مف بيف األقبػاط باالتفػاؽ مػع الكنيسػة،
وبذلؾ أعطت الدولة الحؽ لمكنيسة في أف تختار ممثمي األقباط (اندراوس ،3122،ص394و.
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ويأخذ عزمي بشارة عمى ىذا المبدأ أنو أخطػأ اليػدؼ ،وأسػيـ فػي اسػتبعاد النػواب األقبػاط مػف

انتخابات مجمس األمة ،وأظير وجودىـ في مجمس األمة عمى أنو مكرمة وكرس نوعاً مف فصؿ
األقباط ،وتخصيصيـ بمعاممة مختمفة عف معاممة بقية الشعب المصري (بشارة ،3123 ،ص38و.

وتبيف األرقاـ التالية نسبة النواب األقباط في البرلماف المصري خبلؿ مرحمة العمػؿ بدسػتور

 2:67في عيد جماؿ عبد الناصر( :مجدي 9 ،ديسمبر 3126و.

جدول ( :)6.3عدد النواب األقباط في مجمس الشعب خبلؿ حكـ عبد الناصر
السنة

عدد النواب

في البرلمان

عدد النواب

األقباط المنتخبين

عدد النواب

األقباط المعينين

عدد

النواب األقباط

النسبة

المئوية

2:68

461

2

1

1

%1.4

2:75

471

2

9

:

%3.6

2:7:

459

3

8

:

%3.7

وتظيػػر ىػػذه النسػػب تػػدني مشػػاركة األقبػػاط فػػي الحيػػاة السياسػػية المصػرية والتمثيػػؿ البرلمػػاني،
ويعود ىذا إلى مبدأ التعيف بالدرجة األولى.
وباإلضافة إلى ذلؾ يرجع البعض ضعؼ التمثيؿ النيابي لؤلقباط إلػى أف األقبػاط لػـ يحػاولوا
تطوير آليات لتأكيد شعبيتيـ لدى الجماىير ،مف خبلؿ الخػدمات العامػة مػثبلً -ولػيس االنعػزاؿ-
كما فعمت جماعة اإلخواف المسمميف ،برغـ أف عدد األقباط أضعافيـ عػدة مػرات ،وبػرغـ محاربػة

األنظمػػة السياسػػية المتتابعػػة ليػػا منػػذ نش ػػأتيا ومحاولػػة حصػػارىا ،فسػػمبية األقبػػاط وانتظ ػػارىـ أف
يأتييـ كؿ شيء وعمى طبؽ مف ذىب أضعؼ مف تواجدىـ الجماىيري (ليمة ،3122 ،ص43و.

وفي السػياؽ نفسػو ينقػؿ غػالي شػكري عػف مػيبلد حنػا كاتػب "نعػـ أقبػاط لكػف مصػريوف" القػوؿ
بأنو وعمى الػرغـ مػف احتجػاج األقبػاط عمػى أسػموب التعيػيف وتمثػيميـ بعشػرة أعضػاء فقػط إال أنػو

لػػوحظ أف ى ػؤالء المعينػػيف لػػـ يكون ػوا ذا فاعميػػة فػػي داخػػؿ المجمػػس ،في ػـ مصػػفقيف مػػداحيف وفػػي
أحسف أحواليـ صامتيف (شكري ،2::2 ،ص6:و.

أما عف الو از ارت فػي عيػد الثػورة وحتػى نيايػة عصػر عبػد الناصػر وعػددىـ  29و ازرة ،ضػمت

في جميعيػا قبطػي واحػد عػدا و ازرة  2:77فمػـ تضػـ أي قبطػي (أبػو نحػؿ والواديػة ،3126 ،ص31و.
مع اإلشارة إلى أف كؿ الو ازرات التي توالىا األقباط كانت مف الو ازرات اليامشية.
109

ويػػرى بػػاحثوف أف نقػػص المشػػاركة السياسػػية لؤلقبػػاط قػػد ترتػػب عميػػو نتػػائج خطيػرة ،ففػػي حػػيف

ت ازيػػد اتجػػاه الشػػباب المسػػمـ نحػػو تيػػار اإلسػػبلـ السياسػػي الػػذي تعبػػر عنػػو منظمػػات الجيػػاد ،ت ازيػػد
اتجاه بعض العناصر الشبابية القبطية أيضاً نحػو نػوع مػف المسػيحية السياسػية ،التػي التقػت مثػؿ
نظيرتيػا اإلسػػبلمية إلػػى الػربط بػػيف قضػػايا الػػديف والػدنيا ،ومثػػاؿ ذلػػؾ تشػػكيؿ مػػا يعػػرؼ ب ػ جماعػػة

"األسر المسيحية" (األيوبي ،2:9: ،ص223و.

ىذا ولـ يقتصر استبعاد األقباط مف الحياة السياسة في مجالس األمة  ،بػؿ وانعػداـ تواجػدىـ

في أجيزة المخابرات ومباحث أمف الدولػة والجػيش وادارات الجامعػات والمعاىػد التعميميػة ،كمػا ال
يوجػ ػػد قبطػ ػػي سػ ػػفير ،أو مػ ػػدير أمػ ػػف (رجػ ػػب ،3123 ،ص26:-269و .أمػ ػػا عمػ ػػى مسػ ػػتوى مػ ػػديري

الشركات والبنوؾ والمؤسسات فمػف بػيف  271رؤسػاء لمشػركات الممموكػة لمدولػة كػاف مػنيـ عشػرة

أقباط فقط ).(Leveugle , 2013 ,p20

ومف ناحية أخرى فإف سياسات اإلصبلح الزراعي واجراء التأميـ أثرت عمى الجماعة القبطيػة

بدرجة أكبر مف الجماعة اإلسبلمية .ويظير ذلؾ في أنو وبموجب قانوف اإلصػبلح الز ارعػي ومػا
األرضػي الزراعيػة فكانػت خسػارة األقبػاط فييػا بنسػبة ،%86
نتج عنػو مػف انتػزاع واسػتيبلء عمػى ا
ىػػذا ويبلحػػظ أنػػو عنػػد توزيػػع ىػػذه األ ارضػػي عمػػى الفق ػراء الفبلحػػيف تػػـ توزيعيػػا عمػػى الفبلحػػيف

المسػػمميف فقػػط (نجيػػب39 ،يوليػػو 3114و .كمػػا وصػػمت نسػػبة خسػػارة األقبػػاط فػػي قطػػاع النقػػؿ إلػػى
 ،%86باإلضافة إلى خسائر األقباط في قطاع الصناعة التي كانت تمثؿ  %55مف الصناعات
الممموك ػػة لممصػ ػرييف حي ػػث ت ػػـ تأميمي ػػا ،كم ػػا كان ػػت خس ػػائر األقب ػػاط كبيػ ػرة ف ػػي قط ػػاع البن ػػوؾ

(األطرش ،3123 ،ص56و.

وال شؾ أنو يرجع ذلؾ إلى أف نسبة عالية مف األقباط كانوا مػف كبػار المػبلؾ الػذيف صػودرت

أراضييـ الزائدة عػف الحػد الػذي حػدده القػانوف ،إضػافةً إلػى أف إجػراءات التػأميـ نالػت المؤسسػات
والصػػناعات القائمػػة فػػي الحضػػر ،وكػػاف أغمػػب مبلكيػػا مػػف األقبػػاط ،وبالتػػالي نسػػتطيع القػػوؿ أف

قوانيف اإلصبلح الزراعي والتأميـ لـ تستيدؼ األقباط لبلنتقاـ ،وانما كانت نتيجػة لظػروؼ الػببلد
مف جية ولمتوجيات االشتراكية لمنظاـ الجديد مف جية أخرى.

وفي سياؽ متصؿ ،شػكؿ حضػور الطػابع الػديني بػبعض سياسػات واجػراءات النظػاـ قمقػاً لػدى

األقبػػاط وىاجسػ ػاً مػػف ش ػػعور بع ػػدـ المسػػاواة .حي ػػث حضػػر ال ػػديف ألداء وظيفت ػػو فػػي عي ػػد عب ػػد
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الناصر ،إذ أنو و أثناء صراعو مػع اإلخػواف المسػمميف ،راح ي ازيػد عمػييـ تكتيكيػاً ،وذلػؾ بإصػدار
*

ررات تضفي طابع ديني عمى الدولة (نجيب39 ،يونيو 3114و.
عدة ق ا

وتتفؽ الباحثة مع الرأي الذي يقوؿ بأنو لـ يكف اإلسبلـ في ثقافة ثورة يوليو عصبية لمتنافر مع

مؤمنيف مف ديانات أخرى ،وال بالتأكيد عصبية مذىبية لمتناحر داخؿ الديف الواحد ،بؿ كػاف حصػناً

آخػر مػف حصػوف المواطنػة المصػرية ،ومخزونػاً روحيػاً وحضػارياً ضػخماً لمقوميػة العربيػة والوطنيػة

(بشػػور ،3125 ،ص:و ،وتػػدلؿ الباحثػػة عمػػى ىػػذا بػػأف اإلشػػكاليات الطائفيػػة والناتجػػة عػػف التعصػػب

الػػديني فػػي حقبػػة جمػػاؿ عبػػد الناصػػر واف لػػـ تختػػؼ فيػػي ضػػعفت كثي ػ اًر ،بالمقارنػػة مػػع الفت ػرات

السابقة أو مع الفترات البلحقة في عيد السادات ومبارؾ.

وعميػػو اختمػػؼ البػػاحثوف فػػي تقيػػيـ مواطنػػة األقبػػاط فػػي عيػػد عبػػد الناصػػر ،فػػالبعض يعتبػػر أف

نظاـ يوليو لـ يتخذ اإلجػراءات السياسػية البلزمػة لتحقيػؽ االنػدماج الحقيقػي لؤلقبػاط فػي المجتمػع

المصػػري .فػػي حػػيف رأى آخػػروف أف إج ػراءات النظػػاـ االشػػتراكي والخطػػاب الرسػػمي واإلعبلمػػي
القومي كاف يشمؿ جميع المصرييف مسمميف ومسيحييف تحت انتماء القومية العربية.
أمػػا الباحثػػة فتجػػد أف فك ػرة المواطنػػة فػػي الحقبػػة الناص ػرية قػػد حققػػت إنجػػازات ممموسػػة عمػػى
الصػػعيد المؤسسػػي واالقتصػػادي ،ولكنيػػا ظمػػت عمػػى جانػػب مػػف الغمػػوض مػػف الناحيػػة الفكريػػة
والسياسػية ،حيػػث إنيػا حققػػت تقػدـ بػػالغ األىميػػة فػي مجػػاؿ فكػرة المواطنػػة فػي مجاليػػا القاعػػدي،

أي ما يخص الترتيبات القانونية واإلدارية واالقتصادية ،أما مف حيث المشاركة الفعمية في العمؿ
السياسي ،فمـ يكف اإلنجاز عمى المستوى نفسو مف التقدـ .ولعؿ كاف ىذا مف أىـ األسباب التػي

أدت منػ ػػذ نيايػ ػػة السػ ػػتينات وبدايػ ػػة السػ ػػبعينات إلػ ػػى بػ ػػروز نشػ ػػاط جماعػ ػػات اإلسػ ػػبلـ السياسػ ػػي
والمسيحية السياسية عمى مسرح األحداث في مصر.
*

من هذه القرارت - :جعؿ الديف مادة أساسية في مختمؼ مراحؿ التعميـ تؤدى إلى النجاح والرسوب.
-

إنشاء جامعة األزىر وجعميا مقصورة عمى الطمبة المسمميف فقط وذلؾ لدراسة جميع فروع العمـ.

-

إنشاء دار القرآف في 25مارس  2:75لنشر التراث القرآني.

-

إنشاء إذاعة القرآف الكريـ.

-

قياـ كماؿ الديف حسيف بأسممة برامج التعميـ.

-

إنشاء  391معيداً عاليػا لمعمػوـ الدينيػة فقػط و 7111مدرسػة ابتػدائي واعػدادي وثػانوي ،وأصػبح عػدد طػبلب المعاىػد الدينيػة فػي

المراحؿ االبتدائية واإلعدادية والثانوية مميونػاً و 361ألػؼ طالبػاً وطالبػة ،وأصػبح عػدد الشػيوخ نصػؼ مميػوف تقريبػاً ينتشػروف فػي
 2:1ألؼ مسجد وزاوية في أنحاء القطر حتى  2::3فقط.

111

 4.2.2المطمب الثاني :األقباط في ظل عيد محمد أنور السادات (:)1981-1978
تػػولى محمػػد أنػػور السػػادات كونػػو نائبػاً لم ػرئيس رئاسػػة الجميوريػػة بعػػد وفػػاة ال ػرئيس جمااسعدب ا 

الوسصر عاـ  . 2:81وكاف الرئيس السادات صاحب توجيات سياسية واقتصادية تصػور أنػو مػف

خبلليػػا فق ػط يمكػػف تحقيػػؽ التنميػػة المنشػػودة  ،فاتخػػذ ق ػ ار اًر حاسػػماً بالقضػػاء عمػػى م اركػػز القػػوى

في مصر ،وىو ما عرؼ بـ"ثى ةالتصحيح" ،وأصدر دستى ًاج ي ًالمصر في عاـ .2:82

وقد أعػاد ىػذا الدسػتور الجديػد التأكيػد عمػى المبػادئ التػي شػكمت ضػماناً لحقػوؽ المواطنػة فػي

مصر عموماً ،ولؤلقبػاط عمػى وجػو الخصػوص ،ومنيػا :مبػدأ سػيادة الشػعب ،و مبػدأ الفصػؿ بػيف
السػػمطات  ،واسػػتقبلؿ القضػػاء ،ومبػػدأ المشػػاركة السياسػػية عبػػر االنتخػػاب ،ومبػػدأ المسػػاواة ،حيػػث
أورد الدستور أف "المواطنوف لػدى القػانوف سػواء ،وىػـ متسػاووف فػي الحقػوؽ والواجبػات العامػة ال

تمييز بينيـ في ذلؾ بسبب األصؿ أو المغػة أو الػديف (مػادة 51و .ونجػد أف الػنص اسػتبدؿ كممػة

مصريوف بػ "مواطنيف" ،كما وأعاد إقرار الحقوؽ والحريات الفردية والجماعية.

ِ
يكتؼ بالنص عمى أف اإلسبلـ ديف الدولة كما في
أما أبرز ما استحدثو ىذا الدستور ،أنو لـ

الدساتير السابقة ،بؿ اعتبر الشريعة اإلسبلمية مصد اًر لمتشريع ،و ىػو مػا جػاء فػي المػادة الثانيػة

منػػو" :اإلسػػبلـ ديػػف الدولػػة ،والمغػػة العربيػػة لغتيػػا الرسػػمية ،ومبػػادئ الش ػريعة اإلسػػبلمية مصػػدر
رئيس لمتشريع".
نج ػػد أف تعبي ػػر "مص ػػدر لمتشػ ػريعات" تعن ػػى :أي مجػ ػرد مص ػػدر م ػػف مص ػػادر أخ ػػرى ق ػػد ت ػػأتى
متقدمػػة عمييػػا فػػي التش ػريع .إال أنػػو أُدخػ َػؿ تعػػديؿ عمػػى ىػػذه المػػادة سػػنة  2:91لتصػػبح الش ػريعة
اإلسبلمية بمقتضاىا ىي المصدر الرئيسي لمتشريع بدالً مف كونيا مجرد مصدر رئػيس دوف أداة
تعريؼ .وىي ما أثارت حساسيات شديدة لدى األقباط في مصر وخارجيا حوؿ مدنية الدولة.

وقػػد اتخػػذ ال ػرئيس السػػادات العديػػد مػػف الق ػ اررات المػػؤثرة إيجابي ػاً عمػػى الحريػػات والمواطنػػة فػػي

مصػ ػػر ،كػ ػػاف مػػػف أىميػ ػػا :ق ػ ػ ارره بػ ػػإطبلؽ الحريػ ػػات الصػ ػػحفية ،إذ أعمػ ػػف عػػػف رف ػػع الرقابػػػة عػ ػػف
الصحافة ،وخوؿ رؤساء التحرير المسؤولية الكاممة في اإلشراؼ عمى ما تنشره الصحؼ ،وأعقب
ذلؾ إلغاء الرقابة عمى الصحؼ والمجبلت األجنبية (األطرش ،3123،ص59و.

إضػػافةً إل ػػى ق ػ ارره ال ػػذي اتخػػذه بع ػػاـ  2:87بع ػػودة الحيػػاة الحزبي ػػة ،بعػػد أف عاش ػػت األحػػزاب

السياسية محاصرة ومحجمة في االتحػاد االشػت اركي بعػد ثػورة يوليػو  .2:63حيػث ظيػرت المنػابر

السياسػ ػػية ووصػ ػػؿ عػ ػػددىا إلػ ػػى  51منبػ ػ ًػرا ،ومػ ػػف رحػ ػػـ ىػ ػػذه التجربػ ػػة ظيػ ػػر أوؿ حػ ػػزب سياسػ ػػي
وىػػو الحػػزب الػػوطني الػػديمقراطي كػػأوؿ حػػزب بعػػد ثػػورة يوليػػو وىػػو الحػػزب الػػذي أسسػػو السػػادات
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وت أرس ػ ػػو بنفس ػ ػػو ،كم ػ ػػا ظي ػ ػػرت أحػ ػ ػزاب أخ ػ ػػرى كح ػ ػػزب الوف ػ ػػد الجدي ػ ػػد وح ػ ػػزب التجم ػ ػػع الوح ػ ػػدوي

التقدمي وغيرىا مف األحزاب (الباز22 ،ديسمبر 3125و .واشترط الرئيس السادات لتكػويف أي حػزب
التميػػز ،بمعنػػى أف يتقػػدـ الحػػزب ببرنػػامج
أف يتػػوفر فيػػو عػػدد مػػف الشػػروط ،لع ػ ّؿ أىميػػا :شػػرط ّ
يختمػػؼ عػػف بػرامج األح ػزاب الموجػػود ،وشػػرط أف تتوافػػؽ المبػػادئ واألىػػداؼ والبػرامج والسياسػػات

مػع مبػادئ الشػريعة اإلسػبلمية ومبػادئ ثػورتي يوليػو  2:63وثػورة التصػحيح فػي مػايو ،2:82
ومقتضيات الحفاظ عمى النظاـ االشتراكي والديمقراطي والمكاسػب االشػتراكية كمػا واشػترط حظػر

إقامة ّأية أحزاب عمى أسس طبقية أو دينية ،أو إعادة الحياة لؤلحزاب السياسية التي تـ حمّيا في
عاـ ( 2:63مجمة أبناء الوطف بالخارج ،أكتوبر  ،3122ص6و.
ُدخذ عمى الرئيس السادات في بدايػة عيػده انحيػازه لمجماعػات والحركػات اإلسػبلمية
وكاف قد أ ُ
واألصػػولية ،وتعػػزز نفػػوذ ىػػذه لجماعػػات وبخاصػػة اإلخ ػواف المسػػمميف فػػي كثيػػر مػػف المجػػاالت
االجتماعية واالقتصادية والسياسػية .إذ أطمػؽ السػادات سػراح اإلخػواف المسػمميف مػف سػجوف عبػد

الناصػػر وأعػػاد إلػػييـ ممتمكػػاتيـ وأرصػػدتيـ المصػػادرة ،وسػػمح لمحركػػة باسػػتعادة مقراتيػػا واسػػتئناؼ
مطبوعاتي ػػا ،وع ػػودة أعض ػػاءىا المنفي ػػيف بالخ ػػارج (الموض ػػي  ،311: ،ص87و .وق ػػد أرج ػػع عزم ػػي
بشػػارة انحيػػاز السػػادات لئلسػػبلمييف ،إلػػى رغبتػػو بضػػرب اإلرث الناصػػري فػػي الدولػػة والمجتمػػع

واإلعػػبلـ (بشػػارة ،3123 ،ص38و .وفػػي السػػياؽ نفسػػو ،فسػػر عمػػى ليمػػة ىػػذا األمػػر إلػػى أف شػػرعية
السادات كانػت ضػعيفة ومتآكمػة ،وفػي ظػؿ سػعى الماركسػيوف والناصػريوف باتجػاه القضػاء عميػو،

فعمػػد إلػػى الػػتخمص مػػنيـ بػػإطبلؽ حريػػة العمػػؿ لمجماعػػات اإلسػػبلمية فػػي الجامعػػات لم ػواجيتيـ
والقض ػػاء عم ػػييـ (ليم ػػة ،3123 ،ص44و .فتش ػػكؿ تح ػػالؼ جدي ػػد لمحك ػػـ ف ػػي عي ػػد الس ػػادات يض ػػـ
عناصر متعددة تستند إلى اإلسبلـ كأيدلوجية مف أجؿ بناء قاعػدة تأييػد شػعبي لسياسػات التحػوؿ

ومحاص ػرة القػػوى المعارضػػة واسػػتغرؽ ىػػذا التحػػالؼ سػػبع سػػنوات مػػا بػػيف عػػامي 2:88-2:81

عمػد خبلليػا النظػاـ إلػى خمػؽ وعػػي إسػبلمي عبػر أمػريف (ديػاب ،3118 ،ص339و :األول -عبػػر
الترويج بأف ىناؾ تيديد يحيط بالمجتمع اإلسػبلمي مصػدره األقبػاط والشػيوعييف ومػؤام ارت العػالـ

المسيحي ،والثاني -مف خبلؿ المضي قدماً فػي طريػؽ تطبيػؽ الشػريعة اإلسػبلمية بيػدؼ توسػيع
قاعػػدة التأييػػد الشػػعبي .ونتيجػػة لػػذلؾ تفشػػت ظ ػػاىر التعصػػب الػػديني فػػي المجتمػػع المص ػػري،
وظيرت جماعات تكفير وجياد ،مما شكؿ تيديداً لفكرة المواطنة.
وال ػػى جان ػػب ب ػػروز التي ػػارات الديني ػػة الت ػػي اخت ػػارت تبن ػػى منط ػػؽ العن ػػؼ ورفض ػػت التوجي ػػات
الجديػػدة لمنظػػاـ السياسػػي ،يضػػيؼ عمػي ليمػػة بعػػداً أساسػػياً ثانيػاً لظػػاىرة التعصػػب الػػديني و زيػػادة

الت ػػوتر ب ػػيف األقب ػػاط والس ػػادات ،وى ػػو أوض ػػاع الطبق ػػة الوس ػػطي؛ حي ػػث ب ػػدأت الطبق ػػة الوس ػػطى
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تتعرض لعديد مف الصعوبات المادية واألخبلقيػة ،ولكػي تحػافظ عمػى بقائيػا لجػأت إلػى االحتمػاء

بالػػديف وتنػػامي بعػػدىا الػػديني ،فظيػػرت الرمػػوز الدينيػػة مػػف حجػػاب ونقػػاب وفػػي المقابػػؿ أبػػرزت
الجماعة القبطية رموزىا (ليمة ،3123 ،ص46-45و.
كما ازدادت الفجوة بيف الرئيس السادات واألقباط بسبب أفكػار وتصػريحات دينيػة نسػبت إليػو،

إذ أعمف أنو "رئيس مسمـ لدولة مسممة" ،والذي أعاد إلى األذىػاف تصػريحاتو الطائفيػة حػيف تػولى
منصب األميف العاـ لممؤتمر اإلسبلمي عاـ  2:76في عيد الػرئيس عبػد الناصػر ،وتفػاخر بأنػو
"سػػيحوؿ أقبػػاط مصػػر إلػػى اإلسػػبلـ خػػبلؿ عشػػر سػػنوات ،أو سػػيتـ تحػػويميـ إلػػى ماسػػحي أحذيػػة

وشحاذيف" (بشارة ،3123 ،ص39و.
وزادت حػػدة الت ػوتر بػػيف النظػػاـ واألقبػػاط بعػػد إعػػبلف ال ػرئيس السػػادات فػػي أغسػػطس 2:82

عزمو عمى إصدار قانوف الردة والذي يعاقب باإلعداـ كؿ مرتد عف اإلسبلـ  ،فاعتبر األقباط أف
ذلػػؾ القػػانوف سػػيعود بيػػـ إلػػى أىػػؿ الذمػػة  ،كمػػا أنػػو يتنػػافي مػػع الدسػػتور ،ألنػػو يسػػتبعد أي عقيػػدة

أخ ػػرى غي ػػر اإلس ػػبلـ ،وكػ ػردة فع ػػؿ أعم ػػف األقب ػػاط ف ػػي س ػػيتمر  2:88الص ػػياـ لم ػػدة خمس ػػة أي ػػاـ
احتجاجاً عمى مشروع القانوف ،وبالتالي تراجعت الحكومة عف األخذ بو (المركز االستشاري لمدراسات

والتوثيؽ  ،3122 ،ص23و ،وكاف ىذا أوؿ تحدي مباشر مف األقباط تجاه السمطة مما أثػار حفيظػة
الدولة مف الضغط القبطي.

وفػػي سػػياؽ متصػػؿ أعػػاد نظػػاـ السػػادات التشػػدد فػػي عمميػػة بنػػاء وتػػرميـ الكنػػائس ،وتطبيػػؽ

الشروط العشرة والخط اليايموني والتي أبدى فييا عبد الناصر تساىبلً كاف ممحوظػاً .وال شػؾ أف
ى ػػذا الموق ػػؼ المتش ػػدد أدى إل ػػى ح ػػدوث عن ػػؼ ط ػػائفي أول ػػو ح ػػادث ح ػػرؽ الكنيس ػػة ف ػػي الخانك ػػة

 ،2:83إذ تشػػكمت لجنػػة برلمانيػػة وكػػاف مػػف ضػػمف توصػػياتيا إصػػدار قػػانوف موحػػد لبنػػاء دور

ػي ىػػذا التقريػػر وتوصػػياتو حبػػيس اإلدراج (رجػػب ،3123 ،ص273و لػػيس ىػػذا فحسػػب
العبػادة ،وقػػد بقػ ّ
بؿ أعيد وضع الشروط العشرة لبناء الكنائس وترميميا بحسب تعديؿ الدستور لعاـ ( 2:91بشارة،
 ،3123ص39و .ىذا القانوف الذي استمر العمؿ بو حتى في عيد الرئيس مبارؾ.
وفػ ػػي سػ ػػياؽ آخػ ػػر وكنتيجػ ػػة لبلحتقػ ػػاف الطػ ػػائفي ،وتػ ػػردي األوضػ ػػاع االقتصػ ػػادية والسياسػ ػػية
واالجتماعيػػة ،انػػدفع المص ػريوف عامػػة إلػػى اليج ػرة خػػارج الػػببلد .فقػػد ىػػاجرت أعػػداد ضػػخمة مػػف

األقبػاط ،مكونػة الجاليػات القبطيػة األرثوذكسػية فػي الػببلد األوروبيػة والواليػات المتحػدة األمريكيػة

وكندا وأستراليا .لقد كاف مف بيف ىؤالء طائفة متنوعة مف األكاديمييف والمثقفيف تركوا ببلدىـ كرد

فع ػػؿ لمج ػػوء الدولػ ػػة لم ػػديف ،واسػػػتخداـ الس ػػادات لػ ػو كػ ػػأداة لمش ػػرعية ،وبػ ػػانطبلؽ حرك ػػات العنػػػؼ
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اإلسبلمية انضـ لصفوؼ المياجريف أقبػاط مػف كافػة شػرائح الطبقػة الوسػطى ،لينضػـ ليػؤالء فيمػا
بعػد شػباب أقبػاط مػف الطبقػة الػدنيا والوسػطى بحثػاً عػف الػرزؽ بعػد أف انقطعػت سػبمو عمػى أثػر
تطبيػػؽ سياسػػات الميبراليػػة الجديػػدة إضػػافةً إلػػى تعرضػػيـ لعراقيػػؿ فػػي العمػػؿ والوظػػائؼ بسػػبب

انتمائيـ الػديني (شػعباف ،3118 ،ص25و .وقػد شػكؿ الميػاجريف ىػؤالء المػوبي القبطػي فػي الخػارج،
والػػذي بػػدأ فػػي تشػػكيؿ ورقػػة ضػػغط وتيديػػد لمنظػػاـ السياسػػي عبػػر إنشػػاءه م اركػػز بحثيػػة ،ومجػػبلت
إعبلميػة ،تبػرز اليويػة القبطيػة ،وتيػاجـ الحكومػة وتنتقػد االنتياكػات بحػؽ أقبػاط الػداخؿ ،وتحشػد

رأي عاـ دولي لقضايا األقباط.

أمػػا ع ػػف العبلقػػة ب ػػيف الكنيسػػة والنظػ ػاـ السياسػػي ف ػػي مصػػر ف ػػي عيػػد الػػرئيس السػػادات فق ػػد

اتسمت بالقطيعة أو ما يمكف تسميتيا بمرحمة الضغوط المتبادلة بيف الكنيسة والنظاـ.

وكػاف قػػد اتسػػـ دور الكنيسػػة بالتوسػع خػػارج الػػدور الػػديني ليمتػد إلػػى دور اجتمػػاعي يتمثػػؿ فػػي
تقديـ الخدمات والمساعدات االجتماعية لممسيحييف ثػـ إلػى دور سياسػي صػريح تمثػؿ فػي الكثيػر

م ػػف المواق ػػؼ الت ػػي اتخ ػػذتيا الكنيس ػػة وقيادتي ػػا م ػػف األح ػػداث والتط ػػورات السياس ػػية الت ػػي ش ػػيدتيا
مصػػر ،ففػػي عيػػد البابػػا شػػنودة ظيػػرت مصػػطمحات مثػػؿ "شػػعب الكنيسػػة" ،و"الشػػعب المسػػيحي"،
وتقديمػػو نفسػػو والكنيسػػة كبػػديؿ عػػف الدولػػة فػػي أمػػور عػػدة ،إضػػافةً إلػػى توجيػػو المسػػيحييف لتبنػػي

موقؼ سياسي معيف في قضية بعينيا (عوض31 ،ابريؿ 3125و.

فمف جية اتيمت الحكومة البابا شنودة باالستقواء بالخارج ،وذلؾ بعد زيارتو لمواليػات المتحػدة

واالجتماع برئيسيا وباألميف العػاـ لؤلمػـ المتحػدة ،وحصػؿ كنتيجػة ليػا مػنيـ عمػى الػدعـ المطمػؽ
لؤلقبػػاط فػػي مصػػر مادي ػاً ومعنوي ػاً (الصػػالح ،2:91 ، ،ص35و .كمػػا اتيمػػت الحكومػػة البابػػا شػػنودة
بتكػػويف م اركػػز قبطيػػة معارضػػة لمحكومػػة فػػي الخػػارج وبخاصػ ٍػة فػػي أمريكػػا وكنػػدا ،ىاجمػػت وعمػػى
مدار العشر سنيف رئيس الدولة (رجب ،3123 ،ص277و.

ونتيجةً لموقؼ البابا شنودة الرافض لمتطبيع مع إسػرائيؿ  ،واصػداره قػ ار اًر بحرمػاف مػف يػذىب

إلػػى إسػرائيؿ ،ممػػا اعتبػره النظػػاـ تحػػدياً لسػػمطة السػػادات ،سػػحب السػػادات اعتػراؼ الدولػػة بتعيػػيف
األنبػػا شػػنودة  ،وفػػرض اإلقامػػة الجبريػػة عميػػو بػػدير فػػي صػػحراء وادي النطػػروف ،وعػػيف السػػادات

لجنػػة خماسػػية لتقػػوـ بأعمػػاؿ البابػػا (أنػػدراوس ،3122 ،ص398و ،وق ػد أثػػارت ىػػذه الحادثػػة غضػػب
األقباط مف الحكـ القائـ والرفض المطمؽ لتدخؿ الدولة بسمطة الكنيسة.

لقػػد أسػػيمت ىػػذه العوامػػؿ بزيػػادة القطيعػػة بػػيف النظػػاـ واألقبػػاط مػػف ناحيػػة ،وزيػػادة التػػوتر بػػيف

الحركات الدينية المتشددة واألقباط مف ناحية أخرى .بحيث يصؼ قايد ذياب عقد السبعينات فػي
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كتابػو "العولمػة والمواطنػة تسػػاؤؿ الػزمف الصػعب" ،أنػػو عقػد الفتنػة الطائفيػػة بامتيػاز إذ دخمػت فيػػو
مصػػر المعاصػرة أخطػػر م ارحػػؿ التػػوتر الطػػائفي (ذيػػاب ،3118 ،ص338و .فيػػو عصػػر االحتكاكػػات

الطائفيػػة مػػع ت ازيػػد متصػػاعد لنفػػوذ الجماعػػات الدينيػػة والتػػي تطػػرح تصػػو ار مخالف ػاً لتصػػور ليويػػة
الوطنية ومبدأ المواطنة.

ػدء بأح ػػداث ح ػػرؽ كنيس ػػة الخانك ػػة ف ػػي
إذ ش ػػيد عي ػػد الس ػػادات ان ػػدالع ف ػػتف طائفي ػػة عنيف ػػة ب ػ ً
سبتمبر  ،2:83ومػرو اًر باغتيػاؿ كػاىف كنيسػة "التوفيقيػة" ،ووقػوع صػدامات عنيفػة بػيف المسػمميف
واألقبػػاط واسػػتخدمت فييػػا األسػػمحة الناريػػة فػػي سػػبتمبر  ،2:89و ط ػواؿ عػػامي  2:89و2:8:

زادت حدة التوتر وت ازيػدت أعمػاؿ العنػؼ وصػدرت منشػورات عديػدة تكفػر النصػارى وتجيػز قػتميـ
واالسػػتيبلء عمػػى أم ػواليـ ،وفػػي أوائػػؿ عػػاـ  2:8:أحرقػػت كنيسػػة قص ػرية الريحػػاف األثريػػة ،وفػػي

م ػػارس  2:91اعت ػػدت بع ػػض الجماع ػػات اإلس ػػبلمية عم ػػى الط ػػبلب األقب ػػاط المقيم ػػيف بالمدين ػػة
الجامعيػة فػي اإلسػػكندرية ،وفػي يونيػػو  2:92نشػب عنػؼ طػػائفي عنيػؼ بػػيف األقبػاط والمسػػمميف
في حي الزاوية الحمػراء وقػع خبللػو  28قتيػؿ ،كمػا قتػؿ وأصػيب العديػد فػي حػادث اعتػداء عمػى

كنيسة بشب ار (رجب ،3123 ،ص274-273و.

ففي ظؿ ىذا المناخ كمػا يشػير المفكػر المصػري القبطػي سػمير مػرقس بػدأت تثػار قضػايا لػـ

تكػػف مثػػارة مػػف قبػػؿ تتعمػػؽ بالمواطنػػة والمسػػاواة ،وبػػدأ التشػػكيؾ فػػي قػػيـ أصػػيمة اكتسػػبتيا مكونػػات

الجماعػة الوطنيػػة معػاً عبػػر التػاريخ مػػف خػػبلؿ النضػاؿ المشػػترؾ ليعػاد طرحيػػا مػف جديػػد (مػرقس،

 ،3111ص2:9و.

وال شػػؾ أف المعطيػػات السػػابقة قػػد انسػػحبت أيضػاً عمػػى عمميػػة المشػػاركة السياسػػية لمم ػواطنيف

المص ػرييف األقبػػاط ،فقػػد تػػـ اسػػتبعاد األقبػػاط مػػف الق ػوائـ االنتخابيػػة لمحػػزب الػػوطني بذريعػػة عػػدـ

قدرتيـ عمى الفوز (بشارة ،3123 ،ص3:و .إال أنو وعمى الرغـ مػف ىػذا اسػتطاع ثػبلث مرشػحيف
مف األقباط الفوز عف طريؽ االنتخاب ،وليس عف طريؽ التعييف ،وذلؾ في أوؿ برلماف في عيد

السادات وىػو برلمػاف  2:82كمػا تػـ تعيػيف  :آخػريف ليصػبح العػدد  23نائػب قبطػي ،وفػي آخػر
برلماف عاـ  2:8:تـ انتخاب  5أقباط وتعييف 21آخػريف ليصػبح عػدد النػواب األقبػاط  25نائػب

(رجب ، 3123 ،ص275و .

وتبيف األرقاـ التالية نسبة النواب األقباط في البرلماف المصري خبلؿ مرحمة العمػؿ بدسػتور
 2:82في عيد الرئيس السادات (مجدي 9 ،ديسمبر 3126و.
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جدول ( :)4.3عدد النواب األقباط في مجمس الشعب خبلؿ حكـ السادات
السنة

عدد النواب في
البرلمان

عدد النواب

األقباط المنتخبين

عدد النواب

األقباط المعينين

عدد النواب
األقباط

النسبة

المئوية

2:82

471

4

:

23

%4.4

2:87

481

1

9

9

%3.3

2:8:

471

5

21

25

%4.:

وتظيػػر األرقػػاـ أنػػو وبػػالرغـ مػػف الظػػروؼ السػػمبية العديػػدة التػػي أحاطػػت باألقبػػاط فػػي عصػػر
السػػادات إال أف المشػػاركة السياسػػية القبطيػػة تقػػدمت قمػػيبلً مقارنػػة بالمرحمػػة الناص ػرية ،لكػػف ىػػذه
المشاركة تبقى متدنية إذ تمثؿ في أفضؿ صورىا ما يقارب. %5

وحػوؿ تعيػنيـ فػي الوظػائؼ العميػا فػي الدولػة فقػد ازداد عػدد السػفراء األقبػاط إلػى أربعػة سػفراء

فػػي فت ػرة السػػادات ،فيمػػا ازداد عػػدد الػػوزراء االقبػػاط مػػف وزيػػر واحػػد فػػي التشػػكيؿ الحكػػومي الػػى
وزيريف مف االقباط (اندراوس ،3123 ،ص39:و مع اإلشارة إلى أف مف ضػمنيا كانػت و ازرة الشػئوف

الخارجية.
وفػػي الواقػػع إف حالػػة التيمػػيش واإلقصػػاء لػػـ تخػػتص باألقبػػاط وحػػدىـ ،فثػػورة التصػػحيح بقيػػادة
الس ػػادات أدخم ػػت مص ػػر بعمومي ػػا ف ػػي حال ػػة م ػػف ال ػػبل اس ػػتقرار والعن ػػؼ المتب ػػادؿ ب ػػيف الحكوم ػػة

والجماعػػات اإلسػػبلمية و األصػػولية مػػف جيػػة ،وبػػيف الحكومػػة والكنيسػػة مػػف جيػػة ثانيػػة ،وبػػيف
الجماعػػات األصػػولية واألقبػػاط مػػف جيػػة أخػػرى .بحيػػث وصػػمت الخبلفػػات بػػيف الػرئيس السػػادات
وكافة القوى السياسية في ذلؾ الوقت إلى طريؽ مسدود ،فبدأ شف حممة اعتقاالت واسعة فاعتقػؿ

 2647مصرياً مف أقطاب المفكريف ومف ضمنيـ بعض المتطػرفيف ،ورجػاؿ الػديف مػف الطػرفيف،

إذ كااسمماانبااينالم ت ااين33ماانالكهوااتوااسااس ت ،وفػػرض اإلقامػػة الجبريػػة عمػػى البابػػا شػػنودة
).(Ibrahim et al, 1996, p19
ختاماً نستطيع القوؿ أنو لـ يختمؼ الباحثيف في تقيػيـ مواطنػة األقبػاط فػي عيػد السػادات ،إذ

اعتبرت مواطنة منقوصة ميددة  ،وشكمت حقبتو أزمة حقيقة في مدنية الدولة ووطنية اليوية.

اء مػف خػبلؿ
وبالتالي تجد الباحثة أف المرحمة الساداتية باعتمادىا عمى الديف في الحكـ سػو ً
سػػبلح الفتػػاوى الدينيػػة لتمريػػر الق ػ ار ارت السياسػػية ،أـ إج ػراء تعػػديبلت دسػػتورية وتحديػػد الش ػريعة
اإلسبلمية لتكوف المصدر الرئيس لمتشريع ،وشيوع المناخ الطائفي بسمسة مف األحداث الطائفية،
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وفشػػؿ الدولػػة باحتوائيػػا وتكػريس الوحػػدة الوطنيػػة ،األمػػر الػػذي أثػػر سػػمباً عمػػى المواطنػػة مػػف جيػػة
واليوية الوطنية مف جية أخرى.

 4.2.3المطمب الثالث :األقباط في ظل عيد مبارك (:)2818-1981
تولى الرئيس حسنى مبارؾ الحكـ في مصر بعد اغتياؿ الرئيس السادات عمى يد جماعة
الجياد اإلسبلمية في أكتوبر 2:92ـ ،وبحكـ منصبو كنائب لمرئيس السادات ،أصبح رئيساً

لمجميورية ورئيساً لمحزب الوطني الديمقراطي الحاكـ.

حاوؿ مبارؾ القياـ بتجربة اإلصبلح والتحوؿ نحو الديمقراطية مف خبلؿ االنفتاح السياسي،

فبادر بعدد مف اإلصبلحات السياسية واالقتصادية .والتي أثرت عمى الدولة والمواطنيف عامة

مسمميف وأقباط.

ومف أىـ محاوالت مبارؾ اإلصبلحية ،احتواء المعارضة والتيارات اإلسبلمية ،حيث قاـ

مبارؾ بإجراء أوؿ انتخابات مفتوحة في مصر في عاـ  ،2:95شاركت فييا األحزاب المصرية

الجديدة ،وكذلؾ التاريخية مثؿ حزب الوفد وحركة اإلخواف المسمميف (ميند مصطفي ،ص.)216

كما أتاح المجاؿ لمتعددية الحزبية ،إذ تزايد عدد األحزاب السياسية في فترة حكمو مف خمسة

أحزاب في عاـ  2:92إلي أكثر مف  35حزباً حتى ( 3121الغزالي ،سبتمبر 3114و

وقد طبؽ أوؿ إصبلح دستوري قبؿ االنتخابات الرئاسية في العاـ  3116وذلؾ بتعديؿ المادة

(87و مف دستور  ،2:82فنصت المادة الجديدة عمى إجراء انتخابات عامة مباشرة الختيار
الرئيس لتحؿ محؿ النظاـ القديـ الذي كاف البرلماف يختار بموجبو الرئيس ومف ثـ يصادؽ

الشعب عمى ىذا االختيار مف خبلؿ استفتاء عاـ (الجزيرة نت 27 ،مايو 3116و.

وال شؾ أف سياسة مبارؾ واجراءاتو اإلصبلحية قد طالت كذلؾ الشأف القبطي عمى وجو
اء أكاف عمى مستوى الخطاب اإلعبلمي أـ عمى مستوى اإلجراءات القانونية
الخصوص سو ً
والممارسات العممية .وقد عبر مبارؾ عف مواطنة األقباط في خطابو الوطني في عيد العماؿ
حيث قاؿ" :إف أقباط مصر ىـ جزء أصيؿ مف نسيجيا الوطني ،ومواطنوف شرفاء ليـ ما لنا
وعمييـ ما عمينا ،حقوقيـ مصونة ،ألنيا حقوؽ كؿ مصري ،شركاء أُصبلء في وطف يعتنؽ

السماحة ،تعمـ منذ ثورة 2:2:ـ ،أف الديف هلل والوطف لمجميع" (سالـ ،2::9، ،ص242و.

ونجد أف سياسة مبارؾ في التعاطي مع األقباط تميزت بإيجابية مقارنة مع حقبة السادات.

ويدلؿ عمى ذلؾ بالمرونة النسبية في إجراءات بناء الكنائس ،إذ صدر قرار جميوري في 2::9

بأف يكوف الترخيص بترميـ الكنائس مف اختصاص المحافظيف والذي كاف مف اختصاص رئيس
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الجميورية ،ثـ أتبعو بقرار جميوري آخر عاـ  2:::بأف يكوف الترخيص بترميـ وتدعيـ كافة
دور العبادة مف خبلؿ الجية اإلدارية ذات االختصاص بشئوف التنظيـ في كؿ محافظة  ،كما

وتـ اعتبار عيد الميبلد المسيحي عيداً وطنياً ،وعطمة رسمية لمدولة في عيد مبارؾ (أبو نحؿ

والوادية ،3126 ،ص33و.

كذلؾ الحاؿ بما يتعمؽ بعبلقة النظاـ السياسي بالكنيسة ،إذ تميزت حقبة مبارؾ بمرحمة

التيدئة والتفاىـ واالعتماد المتبادؿ بيف النظاـ والكنيسة ،إذ سعى مبارؾ منذ بداية عيده إلى
تدعيـ عبلقتو بالكنيسة .فبدايةً أعاد مبارؾ البابا شنودة إلى منصبو في يناير  ،2:96كما وقد

اختمفت الحكومة في معاممتيا لمبابا كثي اًر عف أسموب السادات التيجمي (أندراوس،3122 ،

ص3:1و .ويضيؼ البعض أف مبارؾ كرس وضعاً جعؿ فيو البابا ىو الوسيط بيف الدولة
واألقباط ،فاختزؿ األقباط في شخصو ،وقد نجح البابا في ممئ الفراغ واستيعاب المشيد ،وبيذا
تنازؿ النظاـ عف جزء مف سمطة الدولة عمى بعض مواطنييا لمكنيسة في مقابؿ منح والئيا

لمنظاـ السياسي (شحاتة21 ،أبريؿ 3125و.

ويرجع البعض تحسف عبلقة البابا الحقيقية مع الحكومة إلى أف العدو أصبح مشتركاً ،وىو

التطرؼ اإلسبلمي (أندراوس ،3122،ص3:1و .وعميو حرص البابا دوماً طواؿ سنوات الثمانينات
والتسعينات التي شيدت ذروة التطرؼ اإلسبلمي عمى أف ال يمارس أي سموؾ يزيد األعباء عمى
مبارؾ ،وبمكف القوؿ بأف األقباط في ىذه السنوات التزموا الصمت والذي تحوؿ فيما بعد إلى

انعزالية ،ولـ تشيد تمؾ الفترة أي صعود لؤلقباط باستثناء المجاؿ االقتصادي الذي برز فيو عدد
مف رجاؿ األعماؿ األقباط بدعـ واضح مف الدولة وكأنو اعتذار ضمني (رجب ،3123 ،ص277و.

وىذا ما يفسر اقتراب الكنيسة وتأييدىا لنظاـ مبارؾ حتى آخر لحظة ،فيي ترى فيو الضمانة

والحماية لحقوؽ األقباط.

ومف جية أخرى ،يرى باحثوف أف الدولة ساىمت بصورة غير مباشرة في تضخيـ ظاىرة

وتمثيؿ البابا لؤلقباط عمى نحو سياسي ،فالدولة في إطار سعييا لمتغمغؿ في المجتمع ،واحكاـ
قبضتيا عمى المؤسسات الشعبية حولت األقباط إلى طائفة ،وجعمت الكنيسة اإلدارة المؤسسية

لمطائفة ،واختزلت الطائفة واإلدارة المؤسسية المعبرة عنيا في شخص رأس المؤسسة الذي أصبح

رئيساً لممؤسسة والطائفة معاً (ذياب ،3118 ،ص339و.

وعميو باتت الكنيسة تتحدى الدولة والقانوف ،ومف ذلؾ :تحدي البابا لبعض القوانيف

والتشريعات الخاصة باألحواؿ الشخصية لممسيحييف ،فقد رفض حكـ القضاء اإلداري الذي
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يسمح بالزواج الثاني لؤلقباط المطمقيف ،كما رفض مقترح الزواج المدني ليـ ،ميدداً مف يمجأ
إليو مف األقباط بالطرد مف الكنيسة ،كما رفض البابا شنودة مبدأ المعاممة بالمثؿ في دور

بندا بإخضاع أمواؿ
العبادة ،ورفض تضميف مشروع القانوف الخاص بدور العبادة الموحد ً
الكنائس لمرقابة المالية ،رفض إخضاع الكنائس واألديرة لمتفتيش عمى غرار دور العبادة
اإلسبلمية ،بحجة استقبلؿ الكنيسة عف أي سمطة (أبو نحؿ والوادية ،3126 ،ص34و.

وفي الوقت الذي أبدى فيو نظاـ مبارؾ مرونة وايجابية في التعامؿ مع الشأف القبطي ،إال أنو

اسػتمر فػي إتبػاع سياسػة األنظمػة التػي سػبقتو وبخاصػة فيمػا يتعمػؽ باإلقصػاء ،وتيمػيش مشػاركة
األقبػػاط فػػي الحيػػاة العامػػة ،واسػػتخداـ أسػػموب ترضػػية النخػػب القبطيػػة عبػػر أسػػموب التعيػػيف فػػي

المجالس النيابية.

فمف ناحيػة ظػؿ عػزوؼ األقبػاط عػف المشػاركة فػي الحيػاة السياسػية والبرلمانيػة بشػكؿ ممحػوظ
حتػػى عػاـ  ،2::6وكانػػت بدايػػة الخػػروج الحقيقػػي ليػػـ بترشػػيح  68مرشػػحاً قبطيػاً لػػدخوؿ مجمػػس
الشػعب ولكػف لػـ يػػنجح أحػد ،لػذا رشػػح الحػزب الػوطني  5أقبػاط فػػي انتخابػات عػاـ  3111فػػنجح

ثبلث منيـ (مجدي 9 ،ديسمبر 3126و.

أمػا انتخابػات عػػاـ  ،3116وبػالرغـ مػػف ترشػح  92قبطػػي ،إال أنػو قػػد فػاز قبطػػي واحػد فقػػط،

وىو يوسػؼ بطػرس غػالى وزيػر الماليػة ،ويمكػف القػوؿ أف نجاحػو يرجػع إلػى منصػبو التنفيػذي أو
بسبب دعـ أجيزة الدولة لو ،وبسػبب انخفػاض نسػبة النػاجحيف مػف المرشػحيف قػاـ الػرئيس مبػارؾ

بتعيػػيف  6أعضػػاء مػػف المسػػيحييف ،فػػي حػػيف ترشػػح فػػي انتخابػػات مجمػػس الشػػعب  3121نحػػو
 223قبطياً %81 ،منيـ دخموا السباؽ مستقميف والباقي عمي قوائـ حزبية مختمفة  ،والتي شيدت

أيضػاً ارتفاعػاً ممحوظػاً فػي أعػداد األقبػاط المرشػحيف عمييػا مقارنػة بانتخابػات ( 3116يوسػؼٕ ،
أغسطس  3126و.

وتبيف األرقاـ التالية نسبة النواب األقباط في البرلماف المصري خبلؿ مرحمة العمؿ بدستور

 2:82في عيد الرئيس مبارؾ( :مجدي 9 ،ديسمبر 3126و.
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جدول ( :)3.3عدد النواب األقباط في مجمس الشعب خبلؿ حكـ مبارؾ
السنة

عدد

النواب

عدد النواب

عدد النواب

عدد

نسبة النواب

األقباط المنتخبين

األقباط المعينين

النواب األقباط

األقباط

2:95

579

5

6

:

%2.:

2:98

569

7

5

21

%3.3

2::1

565

2

7

8

%2.6

2::6

565

1

7

7

%2.4

3111

565

4

4

7

%2.4

3116

565

3

6

8

%2.6

3121

629

4

8

21

%2.:

مما سبؽ يمكف القوؿ أف العدد اإلجمالي لؤلعضاء األقباط في المجالس النيابية المصرية في

عيد مبارؾ لـ يتجاوز  66نائباً مف إجمالي  4371نائباً ،منيـ  47عضواً قبطياً معيناً مف قبؿ

رئيس الجميورية ،وبالتالي نسبة إجمالي عدد األقباط خبلؿ  37عاـ ىي  %2.8فقط ،ومف ىذا
يتضح انخفاض تمثيؿ األقباط في التمثيؿ البرلماني في فترة حكـ مبارؾ.
ويعود السبب بذلؾ الستبعاد األقباط مف القوائـ االنتخابية لمحزب الوطني الديمقراطي الحاكـ
والذي كاف يرأسو الرئيس مبارؾ ،بذريعة عدـ مقدرتيـ عمى الفوز (ليمة ،3123 ،ص49و .ويمكف

مبلحظة انخفاض عدد األقباط المعينيف مف عشرة حسب مبدأ التعييف مف قبؿ رئيس الجميورية

ليصؿ إلى  4أعضاء في بعض الدورات بعد أف كاف متبع تعييف مف تسعة إلى عشرة في
عيدي عبد الناصر والسادات .األمر الذي عزز شعور األقباط بالتيميش.

ومف خبلؿ استقراء واقع المواطنيف األقباط في مصر ،يمكف مبلحظة انفتاح بسيط مف الدولة

في عيد مبارؾ ،مف دوف إحداث قطيعة مع الممارسات اإللغائية في عيد السادات .وظمت

المشاركة السياسية مقصورة عمى بعض النواب المعينيف أو الوزراء في و ازرات غير سيادية.

فعمى سبيؿ المثاؿ  ،اقتصر تمثيؿ األقباط في الحكومة األخيرة قبؿ الثورة الشعبية عمى اثنيف

فقط ،كما أف بعض الوظائؼ الميمة في الدولة ما زالت مغمقة أماـ المواطنيف المصرييف

األقباط ،فنسبة تمثيميـ في حقوؽ القضاء واإلعبلـ والبعثات الدبموماسية والجيش والشرطة ال
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تتجاوز  .(Melange, June 2012, p10( %3مع اإلشارة إلى أنو ال يوجد قبطي يشغؿ منصب

محافظ أو رئيس جامعة .

أما مف ناحية الوضع االقتصادي واالجتماعي فبل يوجد فارؽ جوىري في التوزيع الطبقي

لؤلقباط عف بقية المصرييف ،فاألقباط مندمجوف في الطبقات االجتماعية وفي الفئات السكانية

في مصر كميا.

فمع أف نسبة األقباط إلي مجموع سكاف مصر وىي %21فقط طبقاً لئلحصائيات ،فإنيـ

وبحسب الحكومة المصرية في معرض ردىا الرسمي عمى تقرير منظمة العفو الدولية الذي

اعتبر أف المصرييف األقباط يعانوف التمييز واالضطياد في أكثر مف مجاؿ ،معمنةً أنيـ يممكوف
ما يزيد عمي ثمث إجمالي الثروة فييا ،مدلمة عمى ذلؾ أف كبرى الشركات العاممة في مجاالت

االقتصاد المصري الحيوية كاالتصاالت وصناعة السيارات والتشييد والبناء وما يرتبط بيا فإنو

يممكيا أقباط ،كما أف األقباط يشغموف نسبة عالية مف إجمالي الوظائؼ التخصصية والراقية مثؿ

الصيدلة والطب ،وكذلؾ نسبة مقاربة مف حجـ األنشطة والمنشآت التجارية في مصر وتصؿ
نسبتيـ

في

عضوية

(العجرودي41،مايو3118و.

النقابات

المينية

إلى%36

تقريباً

مف

إجمالي

العضوية

وفي الوقت الذي نظر فيو بعض األقباط بإيجابية إلى سياسة مبارؾ في التعاطي معيـ .رأي
اتجاه ثاني أف الشارع المصري أصبح أكثر تشدداً وأف الدولة لجأت إلى محاربة التيار األصولي
أو ميادنتو بطريقة جعمتيا تغفؿ وتيمؿ األقباط وقضاياىـ ،بحيث ما زالت مواطنيتيـ منقوصة.

وفي ىذا السياؽ نستطيع القوؿ أف ىناؾ عدة ظروؼ طرأت عمى العبلقة بيف نظاـ مبارؾ

واألقباط ،فدفعت بيذه العبلقة إلى ساحات أكثر سمبية ،ومف ىذه الظروؼ( :ليمة ،3123 ،ص49و

 تواصل انييار الطبقة الوسطى ،وبالتالي تعمؽ وعييا ،والذي غذتو الفتاوى الدينيةالمتشددة والتي طاؿ بعضيا األقباط ،حتى شكؿ ىذا الوعي الديني حاج اًز بيف عنصري

المجتمع المسمميف واألقباط.

 ويتمثؿ الطرؼ الثاني في تأرجح تعامل نظام مبارك مع المسألة القبطية ،فمرة يخالؼالقانوف إلرضاء األقباط كما حدث في واقعة إسبلـ "وفاء قسطنطيف"* التي تقاعست

*

وفػػاء قسػػطنطيف زوجػػة كػػاىف مسػػيحي مصػػري قيػػؿ أنيػػا أعمنػػت إسػػبلميا ،فثػػارت الكنيسػػة المص ػرية والمسػػيحيوف المص ػريوف ،وقػػاموا

بتظػػاىرات فػػي الكنيسػػة قػػالوا فييػػا أنيػػا أجبػػرت عمػػي الػػدخوؿ فػػي الػػديف اإلسػػبلمي .فأثػػارت قضػػيتيا ال ػرأي العػػاـ المصػػري إلػػى أف تػػدخؿ
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الدولة عف حمايتيا وسممتيا لمكنيسة ،ومرة يتخاذؿ النظاـ عف حماية األقباط كما حدث

في واقعة االعتداء عمى كنيسة القديسيف** في اإلسكندرية وحوادث أخرى ،ومرات يفتعؿ
النظاـ أحياناً بعض أحداث الفتنة الطائفية لمتغطية عمى بعض األداء المنحرؼ لمنظاـ.
 الفاعؿ الثالث تمثؿ بالجماعة القبطية ،حيث بدأ األقباط يطوروف بعض االىتماماتوالمطالب الخاصة إلى حد التطرؼ ،فتجاىموا في مؤتمراتيـ المشاكؿ العامة التي يعاني
منيا الجميع مسمموف وأقباط عمى حد سواء كالفساد والظمـ والحرماف وتزوير االنتخابات،

وتركزت مطالبيـ في تحقيؽ امتيازات لؤلقباط ،مما سمـ الحوار العاـ بيف المسمميف

واألقباط.

 وتعتبر جماعات التيار اإلسالمي الفاعؿ الرابع الذي لعب دو اًر أساسياً في التعامؿ أوٍ
وبخاصة جماعات العنؼ الديني والتي انسحبت
حتى إثارة المسألة القبطية اإلسبلمية
عف المشيد وتركت المساحة لممتشدديف السمفييف.
 فيما يعد الفاعؿ الخامس ،االستقواء بالخػارج ،اذ شػكؿ أقبػاط الميجػر وسػيمة ضػغط فعالػةعمػػى نظػػاـ مبػػارؾ ،فمػػف جيػػة تمقػػت الكنيسػػة دعم ػاً كبي ػ اًر مػػف أقبػػاط الميجػػر بشػػكؿ غيػػر

مباشػػر مػػف خػػبلؿ المسػػاعدات الخارجيػػة والتبرعػػات الماليػػة  ،ومػػف جيػػة أخػػرى سػػاعدت
منظمػػات مثػػؿ الييئػػة القبطيػػة األمريكيػػة الضػػغط عمػػى نظػػاـ مبػػارؾ لحمايػػة األقبػػاط فػػي

مصػػر مػػف خػػبلؿ عقػػد مظ ػػاى ارت فػػي الخػػارج منػػددة بنظ ػػاـ مبػػارؾ لكسػػب تأييػػد ال ػػدوؿ
لمطالب األقباط مما جمػب وضػع األقبػاط فػي مصػر إلػى الصػدارة فػي مناقشػات العبلقػات

الخارجية لدوؿ العالـ األوؿ مع مصػر ).(Leveugle, 2013, p22األمػر الػذي شػكؿ تحػدياً
لنظاـ مبارؾ والدولة المصرية.

وبناء عمى ىذه الظروؼ ،تشير اإلحصائيات الى أف عقد التسعينات مف القرف الماضي شيد
ً
ارتفاعاً ىائبلً في معدؿ العنؼ ضد األقباط ،حيث وصؿ عدد حوادث العنؼ إلى  312حادثة،

أغمبيا حوادث استيدفت الكنائس ،وأسفرت عف مقتؿ  71قبطي ،مع اإلشارة إلى أف  %89مف

الرئيس حسني مبارؾ وأمر بتسميميا لمكنيسة ،ولـ تظير مػرة أخػرى مػف ذلػؾ الحػيف فبينمػا أشػارت بعػض التقػارير إلػى أف الكنيسػة أمػرت
بقتميا عقاباً ليا ،أدلى شقيقيا بتصريحات صحفية مقتضبة عاـ  ،3119أكد فييا أنيا تعيش مع أسرتيا بسبلـ.

**وقػػع تفجيػػر كنيسػػة القديسػػيف فػػي اإلسػػكندرية فػػي ليمػػة رأس السػػنة الميبلديػة  3122والػػذي أودى بحيػػاة مػػا يزيػػد عػػف عشػريف شخص ػاً،

وعمػػى أثػره خرجػػت مظػػاىرات تنػػدد بالحكومػػة والنظػػاـ لتقاعسػػيا فػػي حمايػػة األقبػػاط ،وقػػد اتيمػػت وزيػػر الداخميػػة المصػػري "جػػيش اإلسػػبلـ

الفمسطيني" بأنو يقؼ وراء الحادث ،وبعد الثػورة المصػرية ظيػرت عمػى صػفحات الج ارئػد المصػرية مسػتندات تجػزـ بضػموع وزيػر الداخميػة
المصػػري آنػػذاؾ حبيػػب العػػادلي فػػي التفجيػػر وتكميفػػو القيػػادة رقػػـ  88ببحػػث القيػػاـ بعمػػؿ مػػف شػػأنو تكتيػػؼ األقبػػاط واخمػػاد احتجاجػػاتيـ
وتيدئة نبرة البابا شنودة اتجاه القيادة السياسية.
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تمؾ الحوادث وقعت في صعيد مصر والذي تنشط فيو الجماعات اإلسبلمية المتشددة ،وازداد
عدد حوادث العنؼ والتوتر الطائفي في العقد الثاني مف حكـ مباركػ إذ بمغت ىذه الحوادث عمى

سبيؿ المثاؿ في عامي  3119و  311:حوالي  63حادثة عنؼ ،ولكف أتسـ أغمبيا بصدامات
طائفية بسبب قضايا تتعمؽ إما ببناء كنائس أو بقضايا التحوؿ الديني (األطرش ،3123 ،ص96و.

ففي تقرير لمجنة األمريكية لمحريات الدينية* تـ وضع مصر في المرتبة الثانية ضمف قائمة
الدوؿ األكثر انتياكاً لمحقوؽ الدينية في تقريرىا لعاـ  ،3121وذكر التقرير أف مصر تواجو

ضد األقباط
مشاكؿ خطيرة في التمييز الديني ،وانتياكات صارخة لحقوؽ اإلنساف ،خاصة ّ
والبيائييف والييود والشيعة ،بينما ال تأخذ الحكومة المصرية خطوات حاسمة لوقؼ التمييز

الديني والعنؼ الطائفي (العجاتي ،3122 ،ص8:و.

وعمى الرغـ مف اإلصبلحات الدستورية والقانونية التي أنجزتيا الحكومة في األعواـ الماضية
لجية تعميؽ الحرية الدينية ،والتزاـ مبدأ المساواة الكاممة بيف المواطنيف في ما خص حقوقيـ
العامة والشخصية بغض النظر عف انتماءاتيـ الدينية ،إال أف الدولة ومؤسساتيا وأجيزتيا

حسبما يرى الباحث والسياسي عمرو حمزاوى تتحمؿ المسؤولية عف االحتقاف بسبب بعض
القوانيف التمييزية ضد المصريف األقباط وفي مقدمتيا تمؾ المتعمقة ببناء وصيانة دور العبادة،

وحؽ تغيير العقيدة  ،والتي ما زالت عمى حاليا ولـ تطميا بعد إرادة الدولة اإلصبلحية ،ويتواكب

ىذا مع استمرار تورط األجيزة التنفيذية واإلدارية الرسمية خاصة في مستويات الحكـ المحمى في

ممارسات تمييزية ضد المواطنيف األقباط ،وتكاسؿ البعض اآلخر مف االجيزة عف االضطبلع

معولةً
بواجباتيا في التعقب القانوني لمرتكبي حوادث العنؼ الطائفي مف المسمميف واألقباطّ ،
عمى الحموؿ العرفية والجزئية  ،إضافةً الى غياب الدافع الحكومي إلى رؤى سياسية وبرامجية
متكاممة لتصحيح نِسب التمثيؿ الشديدة التدني لؤلقباط في المؤسسات التشريعية والتنفيذية
ورفعيا إلى الحدود التي تتبلءـ مع وجود وحجـ األقباط في المجتمع (حمزاوي ،3122 ،ص85و.

وفي ضوء الخمفيات السابقة لمسيرة مواطنة األقباط في عيد مبارؾ ،وأماـ ما تشيده عمى
أرض الواقع مف أحداث تَبرز ىنا وىناؾ ،وبيف حيف وآخر ،فإف مواطنة األقباط تواجو عدداً مف
اإلشكاليات ،ويقسميا سمير مرقص إلى نوعيف :النوع األول -ىموـ دينية مؤسسية؛ مثؿ بناء

اء
الكنائس واألوقاؼ ،والنوع الثاني -اليموـ الحياتية؛ ويعنى بيا تصاعد المناخ الطائفي سو ً
أكاف في شكؿ نصوص وردت في بعض أدبيات الحركة اإلسبلمية ،أـ في ممارسات العنؼ
*لجنػػة الحريػػات الدينيػػة لجنػػة مسػػتقمة ترفػػع توصػػياتيا سػػنوياً إلػػى ال ػرئيس األمريكػػي ووزي ػرة الخارجيػػة والكػػونجرس حػػوؿ وضػػع الحريػػات

الدينية في العالـ.
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الموجية ضد األقباط ،وكذلؾ اإلخبلؿ بتكافؤ الفرص في الحياة العامة ،والتشكيؾ في العقيدة

اإلنسانية لؤلقباط (مرقس ،3111 ،ص319-314و.

ختاماً تجد الباحثة أف فكرة المواطنة لؤلقباط في حقبة مبارؾ قد حققت إنجازات ممموسة عمى

الصعيد األمني واالستقرار (تراجع دور الجماعات الجيادية ،والعبلقة التصالحية بيف الدولة
اوالكنيسةو ،ولكنيا أيضاً ظمت عمى جانب مف الغموض مف الناحية الفكرية والسياسية ،حيث

إنيا حققت تقدماً بالغ األىمية في مجاؿ فكرة المواطنة في مجاليا القانوني ،أما مف حيث
المشاركة الفعمية في العمؿ السياسي والمواطنة الفاعمة ،فمـ يكف اإلنجاز عمى المستوى نفسو مف

التقدـ.
إذ أف حكـ مبارؾ لـ ينجح في تحسيف أوضاع األقباط ،فمواطنيتيـ ما زالت منقوصة،

وىموميـ ومطالبيـ قائمة ،فالدولة استمررت بالتعامؿ مع الممؼ القبطي عمى أنيـ أقمية،

وتتعاطى مع حقوقيـ عمى أساس أنيا منح أو ىبات مف النظاـ الحاكـ ،وليس عمى أساس
واجبات ممزمة لمدولة مف أجؿ صيانة حقوؽ شرعية لمواطنيف .كما أف الدولة مف وجية نظر

الباحثة ركزت عمى بعض الحقوؽ دوف األخرى ،فاختزلت حقوقيـ بالموضوع األمني وحماية
األقباط مف العنؼ وقد نجحت في ىذا إلى حد ما ،ولكف ىذا ال يعنى أف الحقوؽ السياسية
والدينية واالجتماعية قد تحققت .فبقيت المواطنة عمى مستوى النصوص الدستورية والخطابات

الرسمية في حيف كانت عمى أرض الواقع بخبلؼ ذلؾ.
أما عمى المستوى العاـ فترى الباحثة أف حكـ مبارؾ وعمى مدى  41عاماً ،تمثؿ بالبل

ديكتاتورية والبل ديمقراطية ،فعمى الرغـ مف التأكيد عمى ضرورة المشاركة السياسية ،إال أف
المؤسسات السياسية القائمة لـ تتوافؽ مع ىذا األمر ،ولـ تترجـ مبادئ الحرية الدستورية عمى

أرض الواقع إلى فاعميات سياسية تدعـ الديمقراطية والمواطنة في مصر .فمقد فقدت المساواة مع
فقداف الديمقراطية .كما أف انيماؾ الدولة في ضماف مصالح النخب االقتصادية والسياسية،
وبالتبعية لمخارج ،والتركيز عمى قضية التوريث ،تناقض مع السعي لتحقيؽ إصبلحات حقيقة،

مما ولد سخطاً شعبياً عاماً عمى النظاـ السياسي لدى جميع التيارات والفئات عامة واألقباط

خاصة ،األمر الذي ولد انفجا اًر شعبياً الحقاً في  36يناير ،3122كاف إيذاناً بسقوط ىذا النظاـ.
[
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 4.3المبحث الثالث

مواطنة األقباط في فكر الجماعات اإلسالمية في مصر
سبؽ أف تناولنا الرؤية اإلسبلمية الشرعية لمبدأ المواطنة في اإلسػبلـ ولحقػوؽ غيػر المسػمميف
في المجتمع اإلسػبلمي وفػؽ الكتػاب والسػنة .إال أف مواقػؼ الجماعػات السياسػية اإلسػبلمية حػوؿ
قضية مواطنة غير المسػمـ (الػذميو تباينػت .وظيػرت إشػكالية فػي إطػار صػياغة نظريػة واضػحة

لمنسػػؽ اإلسػػبلمي ككػػؿ .وفػػي ىػػذا اإلطػػار ،سػػتتناوؿ الباحثػػة الخطػػاب الفكػػري والسػػموؾ السياسػػي
لكػػؿ مػػف جماعػػة اإلخ ػواف المسػػمميف المتمثمػػة بػػالفكر اإلسػػبلمي المعتػػدؿ ،والجماعػػات اإلسػػبلمية

المتشددة الجيادية منيا والسمفية.

 4.3.1المطمب األول :مواطنة األقباط في فكر جماعة اإلخوان المسممين:
تُمثؿ حركة اإلخواف المسمميف*واحدة مف أىـ الحركات اإلسبلمية السياسية .لكونيا تمثؿ تيػا اًر
واسػػعاً ومتمي ػ اًز داخػػؿ الفكػػر الػػديني .وتشػػكؿ األطروحػػات الدينيػػة واأليدلوجيػػة لمنظرييػػا اإلطػػار
المرجع ػػي األساس ػػي لمتي ػػارات اإلس ػػبلمية االعت ارض ػػية والمعتدل ػػة سػ ػواء ف ػػي مص ػػر أـ ف ػػي ال ػػدوؿ

العربية األخرى.
وتتبػػايف مواقػػؼ منظػػري الجماعػػة مػػف مواطنػػة األقبػػاط مػػا بػػيف المتشػػدد والمنفػػتح .ففػػي حػػيف

يصفيا المنظروف األوائؿ بأنيا عبلقة "ليـ مػا لممسػمميف وعمػييـ مػا عمػى المسػمميف" ،وىنػاؾ آراء
متشددة لبعض رموز الجماعة ومنظرييا ،والتي تدعو لقتاؿ غير المسمميف حتى يعطوا الجزية.
ويتجمػػى موقػػؼ اإلمإإام البنإإا مؤسإإس الجماعإإة والمرشإإد العإإام األول** مػػف المواطنػػة ووضػػع
غير المسمميف بشكؿ واضح في رسالتو ،والتي جاء فييا" :يخطئ مف يظف أف اإلخواف المسمموف دعاة

تفريؽ عنصري بيف طبقات األمة ،فنحف نعمـ أف اإلسبلـ عنيّ أدؽ العناية باحت ارـ الرابطة اإلنسانية العامة بػيف
بني اإلنساف وأوصى بالبر واإلحساف بيف المواطنيف واف اختمفت عقائدىـ وأديانيـ ..كما أوصى بالػذمييف وحسػف
معاممتيـ  ..نعمـ كؿ ىػذا فػبل نػدعو إلػى فرقػة عنصػرية وال إلػى عصػبية طائفيػة " (البنػا ،2:95 ،ص9:-99و.

إال أف لمش ػػيخ حس ػػف البن ػػا موق ػػؼ واض ػػح ف ػػي رفض ػػو لمقومي ػػة العص ػػبية وتأيي ػػده لرابط ػػة العقي ػػدة

واإلسبلـ كأساس لمجماعة السياسية (شاىيف ،3116 ،ص252و

* اإلخواف المسمموف ىي جماعة إسبلمية ،تصؼ نفسيا بأنيا "إصبلحية شاممة أسسيا حسف البنا في مصر في مارس
عاـ 2:39ـ

** لقب المرشد العاـ يشير إلى أرقى المناصب في الييكؿ الرسمي لمجماعة ،ويتـ انتخاب المرشد العاـ مف قبؿ مكتب اإلرشاد
ويحتفظ بمنصبو مدى الحياة.
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ويرى المرشد الثاني لمحركة المستشار حسن اليضإيبي فػي كتابػو "اإلسػبلـ والداعيػة -حكػـ
اإلسػػبلـ واألقميػػات" :إف اإلسػػبلـ حسػػـ قضػػية األقميػػات منػػذ أربعػػة عشػػر قرنػاً وصػػارت فػػي خبػػر
النسياف ،ذلؾ أف القرآف أباح حريػة العقيػدة وحماىػا ،كمػا أبػاح حريػة العبػادة ،فمغيػر المسػمميف أف

يقيمػوا معابػػدىـ كيفمػػا شػػاءوا  ،كمػػا يػػرى أف لؤلقميػػات الحريػػة فػػي تطبيػػؽ قواعػػد دينيػػا بمػػا يتعمػػؽ

بػػاألحواؿ الشخصػػية ،أمػػا فيمػػا يتعمػػؽ بنسػػؽ المعػػامبلت ،فيػػرى اليضػػيبي أف المسػػيحية لػػيس فييػػا
نصوص تنظميا ،في حيف تعػرض ليػا اإلسػبلـ وقررىػا ،وبالتػالي يكػوف قػانوف المعػامبلت الػذي

يعتنقػػو المسػػمموف دينػاً ،ممزمػاً لغيػػر المسػػمميف (عبػػد الفتػػاح ،أغسػػطس  ،2:92ص219و ىػػذا مػػا يمثػػؿ
رؤية اآلباء المؤسسيف لمحركة ،وىو يركز عمى الجوانب العامة في العبلقة.

غير أف ثمة تيػار آخػر يمثػؿ جػوىر اإلسػبلـ اإلعت ارضػي أو اإلنقبلبػي داخػؿ حركػة اإلخػواف،

والذي يمثمو سيد قطب عضو مكتب الجماعة ،ورئيس تحريػر جريػدة جماعػة اإلخػواف المسػمميف.
إذ بنى صيغة الذمة كأساس لتنظيـ العبلقة بيف المسمميف وغيرىـ مف أىؿ الكتاب ،معتمػداً عمػى
النموذج التاريخي ألىؿ الذمة في الفقو والتراث التشريعي اإلسبلمي.

إف ىػػذه الصػػيغة تؤسػػس عمػػى قبػػوؿ اإلسػػبلـ أو الجزيػػة ،إذ بمغػػت بالسػػيد قطػػب الحػ ّػدة والجفػػوة

إلى الدعوة لقتاؿ أىؿ الذمة حتى يعطوا الجزية وىـ صاغروف ،وأف ال تُقبػؿ مػنيـ عيػود موادعػة
أو ميادنة إال عمى ىذا األساس ( يوسؼ ، 2::5،ص284و.
وفػي تبريػر سػيد قطػب لمبػدأ الجزيػة ،قػاؿ فػي كتابػو فػي "ظػبلؿ القػرآف" " :إف فػرض الجزيػة عمػى

غيػػر المسػػمميف مػػا ىػػو إال تعبيػػر واضػػح وجمػػيّ عمػػى المسػػاواة الكاممػػة بػػيف المسػػمميف وأىػػؿ الكتػػاب ،خاصػػة فيمػػا
يتعمػػؽ بػػاألمور الماليػػة داخػػؿ الدولػػة ،فالمس ػػمموف يػػدفعوف الزكػػاة وأىػػؿ الكتػػاب يػػدفعوف الجزيػػة ،فكبلىمػػا عميػػو

التزامات تجاه الدولة المقيميف بيا مقابؿ أف نقوـ الدولة بحمايتيـ وضماف حقوقيـ" (قطب ، 2::4 ،ص273و.

ويؤكد السيد قطب عمى أف مبدأ المواطنة في الفكر اإلسبلمي يكمف في مفيوـ العدالة؛ حيػث
كفؿ اإلسبلـ لؤلفػراد كافػة الحقػوؽ بغػض النظػر عػف الػديف أو العػرؽ أو المغػة ،فكافػة األفػراد ليػـ
حػػؽ العػػيش فػػي سػػبلـ داخػػؿ المجتمػػع اإلسػػبلمي والتمتػػع بالحريػػات والعدالػػة التػػي تجسػػد الحقيقػػة

اإلنسػػانية لئلخػػاء ،وبالتػػالي باسػػتطاعة غيػػر المسػػمميف العػػيش كأقميػػات تحمييػػا الدولػػة ،ولكػػف ال
يحػػؽ ليػػـ تبػػوء الم ارتػػب المركزيػػة فييػػا ،وبػػاألخص المناصػػب القياديػػة وعضػػوية مجمػػس الشػػورى

الذي ينتخب رئيس الدولة (شاىيف ،3116 ،ص253و.

كما شكمت آراء محمد عبداهلل الخطيب عضو مكتب اإلرشإاد لخخإوان ومفتييإا تتويجػاً لمفكػر

المتط ػػرؼ ف ػػي الجماع ػػة ،م ػػف خ ػػبلؿ فتػ ػواه الت ػػي شػ ػ ّكمت م ػػادة خص ػػبة لبلس ػػتدالؿ عم ػػى تط ػػرؼ
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الجماعة واظيارىا كموقؼ رسمي لمجماعة ،وذلؾ حينما أجػاب عػف سػؤاؿ ألحػد المػواطنيف عػف
حكػػـ بنػػاء الكنػػائس فػػي ديػػار اإلسػػبلـ بػػالقوؿ" :إنػػو يجػػوز اإلبقػػاء عمػػى مػػا وجػػد مػػف كنػػائس وقػػت

الفػػتح ،ومنػػع بنػػاء أو إعػػادة مػػا ىػػدـ منيػػا ،وبالتػػالي ال يجػػوز إحػػداث كنػػائس فػػي بػػبلد المسػػمميف"
(ربيعي ،3123 ،ص255-245و.

وقد تبنػى المرشد العام الخامس لخخوان المسممين مصإطفي مشإيور ىػذا الػنيج المتشػدد إذ
عبر عنو في تصريح عاـ  2:::في مقابمة صحفية قائبلً :إنو ال ينبغي لممسيحييف الدخوؿ في

الجيش (ذياب ،3118 ،ص341و .في حيف كاف موقؼ نائبو والمرشد السادس لخخإوان المسإممين

مصطفى مشيور أكثر اعتداالً ،إذ أوضح أف موقؼ الجماعة مف األقباط ىو اعتبارىـ مػواطنيف

شأنيـ شأف المسمميف ليـ ما لممسمميف وعمييـ ما عمى المسمميف  ،كمػا أكػد أف مػف ناحيػة المبػدأ

وج ػػوب وض ػػرورة أف يك ػػوف ىن ػػاؾ تمثي ػػؿ لؤلقب ػػاط ف ػػي جمي ػػع المج ػػالس النيابي ػػة (ش ػػاىيف،3116 ،

ص257و.
ويعتبػػر المرشإإد السإإابع ميإإدي محمإإد ميإإدي عإإاكف أكثػػر مرشػػدي الجماعػػة انفتاح ػاً عمػػى

األقباط ،فقد اتخذ مػف القبطػي رفيػؽ حبيػب مستشػا اًر سياسػيا لػو ،وعمػؿ عمػى التواصػؿ الػدائـ مػع

األقبػػاط ومشػاركتيـ مناسػػباتيـ المختمفػػة باإلضػػافة إلػػى قيػػاـ اإلخػواف بػػدعـ عػػدد مػػف األقبػػاط فػػي
انتخابات مجمس الشعب ،فقد رشحت الجماعة عمى قائمتيػا عػاـ  2:98نائػب قبطػي ليكػوف أوؿ

نائبػاً قبطي ػاً بعػػد عػػودة التعدديػػة الحزبيػػة فػػي مصػػر ،كمػػا قامػػت الجماعػػة بػػإخبلء دوائػػر لمػػبعض،

مثمما حدث مع دائرتي الوايمي وغرباؿ بمحافظة اإلسكندرية عاـ ( 3116ربعي ،3123 ،ص255و.

كمػػا قػػدـ المرشػػد العػػاـ ميػػدي عػػاكؼ فػػي  ،3115مبػػادرة حػػوؿ المبػػادئ العامػػة لئلصػػبلح فػػي
مصر مف منطمؽ وطني قػومي إسػبلمي* .وقػد حػددت الوثيقػة بوضػوح موقػؼ اإلخػواف المسػمميف
مف األقباط المسيحييف ،وجاء فييا( :توفيؽ ،أغسطس  ،3125ص9-8و.

* تناولت المبػادرة اإلصػبلح الػداخمي فػي مصػر عبػر عػدة خطػوات تمثمػت بػثبلث عشػر خطػوة :بنػاء اإلنسػاف المصػري ،ومكافحػة الفقػر،
واإلصبلح السياسي واالجتماعي والقضائي واالنتخابي واالقتصادي ،والمرأة واإلخػوة األقبػاط  ،والمجػاؿ الثقػافي ،والتعمػيـ والبحػث العممػي
والسياسػػة الخارجيػػة ،واصػػبلح األزىػػر الشػريؼ .وقػػد أكػػدت فييػػا عمػػى ضػػرورة التمسػػؾ بنظػػاـ الدولػػة كنظػػاـ جميػػوري برلمػػاني دسػػتوري
وخارجيػػا
ديمق ارطػػي فػػي نطػػاؽ مبػػادئ اإلسػػبلـ ،وحػػؽ الفػػرد فػػي المشػػاركة السياسػػية الفاعمػػة كأسػػاس السػػتقبلؿ الق ػرار السياسػػي داخمي ػاً
ً

والتأكيد عمى حريػة االعتقػاد الخػاص ،وحريػة إقامػة الشػعائر الدينيػة لجميػع األديػاف السػماوية المتعػارؼ بيػا ،وتأكيػد حريػة الػرأي وتشػكيؿ

األحزاب السياسية.
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إننا نؤكد أف موقفنا مػف اإلخػوة األقبػاط موقػؼ مبػدئي ثابػت مفػروض عمػى المسػمميف بموجػب

إس ػػبلميـ وايم ػػانيـ ،مؤ َك ػػداً بنص ػػوص القػ ػرآف الكػ ػريـ ،والس ػػنة النبوي ػػة الشػ ػريفة قػ ػوالً وعمػ ػبلً ،وى ػػذا

الموقؼ يتمخص في النقاط التالية:

 ىـ جزء مف نسيج المجتمع المصري. -ىـ شركاء الوطف والمصير.

 -ليـ ما لنا وعمييـ مثؿ ما عمينا.

 حرية االعتقاد والعبادة محترمة لمجميع ،والتعاوف فػي كػؿ مػا يخػدـ الػوطف ،ويحقػؽ الخيػرلكؿ المواطنيف أمر الزـ.

 الحػػرص عمػػى روح األخػػوة التػػي ظمػػت ت ػربط عمػػى مػػدى القػػروف بػػيف أبنػػاء مصػػر جميع ػاًمسمميف وأقباطاً واشاعة األصوؿ الداعية إلى المحبة والمودة.

 تأكيػػد الوحػػدة الوطنيػػة وعػػدـ السػػماح ألي نشػػاط يػػؤدي إلػػى إثػػارة مشػػاعر التفرقػػة الدينيػػةوالتعصب الطائفي.

وي ػػرى الباح ػػث ص ػػالح زى ػػر ال ػػديف أف ى ػػذه المب ػػادرة كان ػػت تعبيػ ػ اًر حقيقيػ ػاً ع ػػف التوج ػػو الجدي ػػد

لئلخواف في التعاطي مع النظاـ الحاكـ أو مع القوى السياسية والدينية التي يتكوف منيا المجتمػع
المصػػري ،وذلػػؾ عمػػى قاعػػدة االنػػدماج فػػي المجتمػػع وفػػؽ منيجيػػة سػػميمة وعقميػػة سياسػػية ارسػػخة
بعيػػدة عػػف عقميػػة العنػػؼ والتعصػػب ،وعمػػى ىػػذا األسػػاس أدانػػت حركػػة اإلخ ػواف المسػػمميف كػػؿ

عمميػات النسػؼ والتفجيػر واالغتيػاؿ التػي تعػرض ليػا األقبػاط وممتمكػاتيـ فػي مصػر (زىػر الػديف
 ،3123،ص372-371و.
وىػػذا مػػا أكػػده رفيػػؽ حبيػػب المستشػػار السياسػػي لممرشػػد العػػاـ ميػػدي عػػاكؼ ،حيػػث قػػاؿ :إف

جماعػػة اإلخ ػواف المسػػمميف لػػـ تتػػورط فػػي أي عمػػؿ ضػػد األقبػػاط منػػذ قياميػػا عػػاـ  2:39وحتػػى
اليوـ ،بؿ عمى العكس فيي وقفت ضد ممارسات العنؼ ضد األقباط بػالقوؿ والفعػؿ والػدعوة بػيف

الناس (حبيب ،3121 ،ص526و.

وفػػي عػػاـ  3118أصػػدرت جماعػػة اإلخػواف مسػػودة برنػػامج لحػػزب اإلخػواف المسػػمميف ،أكػػدت

فييػػا أف الدولػػة اإلسػػبلمية ىػػي دولػػة مدنيػػة بالضػػرورة ،وتػػولى الوظػػائؼ فييػػا عمػػى أسػػاس الكفػػاءة

والخبػ ػرة الفني ػػة المتخصص ػػة ،وأف الش ػػعب مص ػػدر الس ػػمطات .إال أف الجماع ػػة وم ػػف خ ػػبلؿ ى ػػذه
المسودة أبرزت موقفيا مف قضية تولي األقباط لمنصػب الرئاسػة ،فيػي عبػرت بوضػوح عػف عػدـ

جواز تولي غير المسمـ لمنصب الرئاسة في الدولة.
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وفسػػرت ىػػذا بػػأف لمدولػػة وظػػائؼ دينيػػة أساسػػية -حمايػػة وح ارسػػة الػػديف -وتمػػؾ الوظػػائؼ

الدينية تتمثؿ في رئيس الدولػة ،وليػذا تػرى الجماعػة أف رئػيس الدولػة عميػو واجبػات تتعػارض مػع
معفياً مف ىذه الوظيفة ( الموضي ،311: ،ص38:و.
عقيدة غير المسمـ ،مما سيجعؿ غير المسمـ ّ

وفي نفس الوثيقة وتحت فصؿ بػعنواف "الكنيسة المصرية ركيزة اجتماعيػة" ،جػاء فييػا" :تُعتبػر

الكنيسػػة بمختمػػؼ طوائفيػػا إحػػدى مكونػػات المجتمػػع المصػػري ،وقػػد لعبػػت دو اًر فػػي خدمػػة القضػػايا
الوطنية المصرية ،وبالتالي فإف لمكنيسة المصرية دو اًر يجب أف تؤكد عميو وتمارسو بكػؿ فعاليػة،
كدعـ القػيـ الثقافيػة والدينيػة لمواجيػة التػذويب والغػزو الثقػافي عمػى مصػر ،وتػدعيـ قػيـ المشػاركة

واإليجابية االجتماعية في عممية تنشئة تتكامؿ مع ادوار باقي مؤسسات المجتمع ،والمشاركة في
دعـ الفئات المعوزة ،ومعالجة مشكبلت بعض الشرائح الميمشة ،عمػى أف يكػوف ىػذا الػدور عمػى

مسػػتوييف :قيمػػي؛ عبػػر غػػرس ىػػذه القػػيـ فػػي نفػػوس رعايػػا الكنيسػػة ،وتطبيقػػي؛ عبػػر التعػػاوف مػػع
مختمؼ مؤسسات الدولة (توفيؽ ،أغسطس ،3125

ص:-9و.

وىػػو مػػا أكػػده المرشإإد العإإام الثإإامن والحإإالي لخخإوان المسإإممين محمإإد بإإديع ،الػػذي يػػري أف
األقبػػاط ليػػـ كػػؿ الحقػػوؽ ،وأنػػو وال ُبػ ّػد مػػف أف يصػػاغ قػػانوف لبنػػاء دور العبػػادة يعطػػي المسػػيحييف
والمسمميف حقوقيـ (المركز االستشاري لمدراسات والتوثيؽ  ،3122 ،ص24و.
وعمػى الػػرغـ مػف المرونػػة واليػدوء النسػػبييف فػي عبلقػػة اإلخػواف باألقبػػاط ،إال أف األقبػاط ظمػوا

مبػػديف حػػاجز القمػػؽ والخػػوؼ مػػف صػػعود اإلخػواف سياسػػياً  ،حيػػث ارتػػبط ىػػذا القمػػؽ بمػوازـ بعػػض
فتاوى وأدبيات اإلخواف المتعمقة بالجزية وبناء الكنائس.

مميعة ،كقوؿ االخواف بأنيـ يرفضوف كؿ أشكاؿ العنؼ
إذ يصؼ البعض أف مواقؼ اإلخواف
ّ
وتيديػػد األمػػف مػػف المسػػيحييف والمسػػمميف عمػػى الس ػواء ،ممػػا يعػ ّػد خمػػط بػػيف المعتػػدي والمعتػػدى
عميو ،فيـ يكتفوف باإلدانة مػف دوف نقػد الثفافػة التقميديػة المنحرفػة التػي تػؤدي إلػى أعمػاؿ العنػؼ

والتطرؼ (ليمة ،3123 ،ص56و.

وازداد قمؽ األقباط مػف صػعود اإلخػواف بعػد الكشػؼ عػف وثيقػة التمكػيف* التػي ضػبطيا األمػف

المصري .وتوجز ىذه الوثيقة عبلقة اإلخواف باألقباط في مصر بثبلث مراحؿ :المرحمة األولى-
* وثيقة التمكيف ىي عبػارة عػف وثيقػة ضػبطيا رجػاؿ األمػف المصػري فػي مكتػب خيػرت الشػاطر عضػو مكتػب اإلرشػاد لجماعػة اإلخػواف
المسػػمميف والنائػػب األوؿ لممرشػػد الحػػالي محمػػد بػػديع فػػي شػػركتو "سمسػػبيؿ" عػػاـ  ،2::3حيػػث عرفػػت القضػػية باسػػميا "قضػػية سمسػػبيؿ"
وا لتػػي اتيػػـ فييػػا اإلخػواف بغسػػيؿ األمػواؿ وتمقػػى أمػواؿ مػػف الخػػارج  ،و تيػػدؼ الخطػػة إلػػى تمكػػيف اإلخػواف مػػف السػػيطرة عمػػى مؤسسػػات
المجتمػػع والتػػي تبػػدأ بالحػػث عمػػى التغمغػػؿ فػػي قطاعػػات الطػػبلب والعمػػاؿ والمينيػػيف ورجػػاؿ األعمػػاؿ ومؤسسػػات الدولػػة مثػػؿ الشػػرطة
والتغمغؿ في المناطؽ والفئات الشعبية وتنتيي بالوصوؿ لمسمطة واقامة دولة إسبلمية.
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التعػػايش؛ مػػف خػػبلؿ إقنػػاع الػػدوائر المػػؤثرة والتػػي تبػػدأ بالكنيسػػة وتمتػػد لتشػػمؿ الجمعيػػات القبطيػػة

ورجػاؿ األعمػػاؿ والمفكػريف األقبػػاط بػػاف تطبيػػؽ الحكػػـ اإلسػػبلمي لػػف يتعػػارض مػػع مصػػالحيـ بػػؿ
سيضػػمف ليػػـ األمػػف واالسػػتقرار ،المرحمإإإة الثانيإإإة -وىػػي التحييػػد؛ امتػػداد لممبػػدأ األوؿ ونتيجػػة

مترتب ػػة عمي ػػو بمعن ػػى ت ػػأميف الجان ػػب القطب ػػي واالطمئن ػػاف إل ػػى س ػػبلمة تحركي ػػا داخميػ ػاً وخارجيػ ػاً،

المرحمإإة الثالثإإة -الحػػد مػػف الفاعميػػة؛ وىػػو المحصػػمة النيائيػػة وفقػاً لمخطػػة فيمػػا يتعمػػؽ باألقبػػاط،

والػػذي يػػأتي مػػف خػػبلؿ إضػػعاؼ تػػأثيرىـ االقتصػػادي واالجتمػػاعي والسياسػػي وتيميشػػيـ (ربعػػي،

 ،3123ص257و.

وقد تـ توظيؼ ىذه اإلستراتيجية إضافة إلى بعػض الفتػاوى والخطابػات لقيػادي بالجماعػة مػف

قبؿ السمطة والكنيسة إلنتاج حالة مف الخوؼ والقمؽ لدى األقباط مف اإلخواف ،وبأف نظاـ مبارؾ
يمث ػػؿ دور ح ػ ِػاـ لممس ػػيحييف م ػػف تط ػػرؼ اإلس ػػبلمييف ،وبالت ػػالي س ػػاعدت عممي ػػات التعبئ ػػة ض ػػد
اإلخواف في نشوء فجوة نفسية واجتماعية بيف المسيحييف واإلخواف.

وت ػػرى الباحث ػػة أن ػػو وعم ػػى ال ػػرغـ م ػػف اعتدالي ػػة فك ػػر اإلخػ ػواف المس ػػمميف وخطابي ػػا الح ػػداثي

وانتياجيا المسمؾ السممي في الػدعوة إلػى رسػالتيا وفػي سػعييا لموصػوؿ لمسػمطة ورفضػيا لسػموؾ

العنػػؼ والمعتػػدؿ مقارنػػة بغيرىػػا مػػف التيػػارات اإلسػػبلمية المتشػػددة  ،إضػػافة إلػػى تبنػػى اإلخ ػواف
المسػػمميف فػػي برنامجيػػا السياسػػي مفيػػوـ المواطنػػة ،مػػف حيػػث التأكيػػد عمػػى حقػػوؽ متسػػاوية لكػػؿ
المصرييف ،وحرية الرأي واالعتقاد ،وممارسػة الشػعائر الدينيػة ،إال أنػو تظػؿ ىنػاؾ مسػاحة غائمػة

حوؿ رؤية اإلخواف المسمميف لترجمة ذلؾ إلى الواقػع العممػي ،ومػدى إمكانيػة أف يتحقػؽ ذلػؾ فػي

إطار المنظومة الفكرية لمجماعة .

 4.3.2المطمب الثاني :مواطنة األقباط في فكر الجماعات اإلسالمية المتشددة:
ال يعك ػػس خط ػػاب الجماع ػػات اإلس ػػبلمية المتش ػػددة إش ػػارات إيجابي ػػة لتب ػػييـ مفي ػػوـ المواطن ػػة،
باعتبػػاره مفيوم ػاً غربي ػاً مسػػتورداً ال يعكػػس األسػػس الشػػرعية التػػي يجػػب أف يقػػوـ عمييػػا المجتمػػع

اإلسبلمي .فالمجتمع اإلسػبلمي بالنسػبة لمفكػري الجماعػات المتشػددة ىػو جماعػة المسػمميف التػي
تتكوف عمى أساس العقيدة ويمتزـ أفرادىا بإتباع ىذه العقيدة ،أما مف سواىـ خاصة أىؿ الكتاب ،

فيـ غير متساويف واف كانت الشريعة تحفظ ليـ بعض الحقوؽ وتمزميـ ببعض الواجبات.
وفي ىذا اإلطار تناولػت الباحثػة خطػاب :أىػـ جماعػات التيػار الجيػادي (الجماعػة اإلسػبلمية
وجماعة الجيادو ،وخطاب التيار السمفي.
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أولً :التيار الجيادي:
تعتبػ ػػر الجماعػ ػػة اإلسػ ػػبلمية*أبػ ػػرز الجماعػ ػػات اإلسػ ػػبلمية المتشػ ػػددة فػ ػػي مرحمػ ػػة الثمانيػ ػػات

دور كبيػ ٌػر فػػي الكثيػػر مػػف أحػػداث العنػػؼ التػػي
والتسػػعينات مػػف القػػرف الماضػػي ،والتػػي كػػاف ليػػا ٌ
حصمت ضد النظاـ واألقباط.
ػددي عمػػى عػػدة مصػػادر مكتوبػػة تشػػرح أفكارىػػا
واعتمػػدت الجماعػػة اإلسػػبلمية فػػي فكرىػػا التشػ ّ
وتوضػػح أىػػدافيا -قبػػؿ المراجعػػات -وىػػي" :ميثػػاؽ العمػػؿ اإلسػػبلمي" ،و كتػػاب "أصػػناؼ الحكػػاـ
وأحكػػاميـ" لمشػػيخ عمػػر عبػػد الػػرحمف ،وبحػػث بعن ػواف "حكػػـ قتػػاؿ الطائفػػة الممتنعػػة عػػف ش ػرائع

اإلسػػبلـ" ،و آخػػر ىو"حتميػػة المواجيػػة" ،وخبلصػػة مػػا ورد فػػي ىػػذه المصػػادر أف الجماعػػة كانػػت
ترى :تكفير الحاكـ المبػدؿ لشػرع اهلل  ،ووجػوب قتػاؿ الطائفػة الممتنعػة عػف اإلسػبلـ ،إضػافة إلػى

ج ػ ػ ػواز تغيي ػ ػ ػػر المنك ػ ػ ػػر بالي ػ ػ ػػد  ،وك ػ ػ ػػذلؾ تحػ ػ ػ ػريـ دخ ػ ػ ػػوؿ البرلم ػ ػ ػػاف واألح ػ ػ ػزاب السياس ػ ػ ػػية (ط ػ ػ ػػو،
ٔديسمبرٕٓٓ٠و.

وحػػوؿ قضػػية المواطنػػة ،فقػػد بمػػورت الجماعػػة اإلسػػبلمية فػػي بػػدايتيا موقفيػػا مػػف المسػػيحييف

بشكؿ صريح  ،إذ أكدت عمى رفضيا لشعار الوحدة الوطنيػة ،واعتبرتػو صػنما يعبػده العممػانيوف.
فالجماعة ترى أف المؤمنيف جماعة واحدة و طائفة واحدة رابطتيا مواالة اهلل ورسولو والمػؤمنيف،

ومػػا عػػدا ذلػػؾ مػػف روابػػط الػػدـ أو النسػػب أو األرض والػػوطف أو رابطػػة المغػػة كميػػا روابػػط جاىميػػة
(شاىيف ،3116 ،ص258و.

وقػػد أرجعػػت الجماعػػة رفضػػيا لموحػػدة الوطنيػػة لسػػببيف :األوؿ أنػػو شػػعار يكرسػػو االسػػتعمار
بيػػدؼ تحطػػيـ ال اريػػة اإلسػػبلمية واعػػبلء ل ػواء القوميػػة الوطنيػػة ،والثػػاني ألن ػو اتضػػح عمػػى سػػبيؿ

القطػػع واليقػػيف أف الغػػرض مػػف ىػػذا الشػػعار ىػػو مكافحػػة العػػودة لئلسػػبلـ وتأكيػػد اليويػػة (مبػػارؾ،

،2:66ص

492و.

كما أف الجماعة نظرت لموضوع المواطنة مف منظور أىؿ الذمة ،فيػي تػرى أف أقبػاط مصػر
ىػـ فػي عػداد المحػاربيف بسػػبب عػدـ دفعيػـ الجزيػة ،وبالتػػالي نقضػيـ لعيػد الذمػة (شػػاىيف،3116 ،

ص258و.

* الجماعة اإلسػبلمية بػدأت نشػاطيا فػي الجامعػات المصػرية منػذ بدايػة السػبعينيات تحػت اسػـ "المجنػة الدينيػة" حيػث كانػت حركػة سػممية
تدعو إلى األخبلؽ والتربية اإلسبلمية ،ثـ انتيجت أسموب تغير النظػاـ بػالقوة ،وبحمػوؿ السػنوات األولػى مػف الثمانينيػات طػورت الجماعػة
معارضتيا لنظػاـ السػادات ،وتحالفػت مػع تنظػيـ الجيػاد لئلطاحػة بالنظػاـ ،ونجحػت مجموعػة مػف الجماعػة وتنظػيـ الجيػاد بقيػادة المػبلزـ
أوؿ خالػػد اإلسػػبلمبولي باغتيػػاؿ ال ػرئيس أنػػور السػػادات فػػي أكتػػوبر ، 1891واصػػطدمت فيمػػا بعػػد مػػع نظػػاـ حسػػني مبػػارؾ ،وقامػػت
بالعديد مف أحدات العنؼ ،وفي صيؼ  ،1881أعمنت الجماعة مبادرة لوقؼ العنؼ ،وقامػت بمراجعػات فكريػة وغيػرت نيجيػا ،وأسسػت
بعد سقوط نظاـ مبارؾ حزب "البناء والتنمية" بقيادة طارؽ الزمر.
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ومػػف ىػػذا المنطمػػؽ الفكػػري أباحػػت الجماعػػة قتػػؿ وس ػرقة المسػػيحييف ،ألنيػػـ أعػػداء اإلس ػػبلـ

ومحػػاربتيـ بمختمػػؼ الطػػرؽ .إذ صػػدرت فتػػوى لمػػزعيـ الروحػػي لمجماعػػة عمػػر عبػػد الػػرحمف فػػي
نصارى مصر والتي تجيز شرعاً حرماف المسيحي مف حياتو وأمبلكو ،وفي السياؽ نفسو صدرت
فتوى ثانية مف كرـ زىدي عضو مجمس شورى الجماعة أعمػف فييػا أف المسػيحييف كفػار ،ويجػب

مق ػػاتمتيـ والقض ػػاء عمػ ػػييـ ،وعمي ػػو فالجي ػػاد يجػ ػػب أف يس ػػتيدؼ األقبػ ػػاط أوالً (زى ػػر الػ ػػديف،3123 ،

ص3:4و.

وبنػ ػػاء عميػ ػػو قامػ ػػت الجماعػ ػػة بمعػ ػػاداة األقبػ ػػاط ،حيػ ػػث قامػ ػػت بممارسػ ػػة أشػ ػػكاؿ مختمفػ ػػة مػ ػػف

االضطياد االقتصادي واالجتماعي لممسيحييف ،واإليذاء الجسدي والمعنوي ليـ .

وتمثمت مظاىر العنؼ عمى المسيحييف في بعض القرى التػي سػيطرت عمييػا الجماعػة كقريػة
منشية ناصر ،حيث تـ فرض حظر عمى المسػيحييف مػف إقامػة شػعائرىـ الدينيػة جيػ اًر أو تشػغيؿ

ش ػرائط القُػ ّػداس فػػي منػػازليـ ،أو إقام ػة احتفػػاالت عمنيػػة بمناسػػباتيـ الخاصػػة والدينيػػة ،كمػػا قامػػت
بفػػرض قيػػود عمػػى المعػػامبلت التجاريػػة لممسػػيحييف بالقريػػة بحيػػث ال تجػػرى إال مػػف خػػبلؿ فػػرض
إتاوات عمى عمميات البيع ،وقتؿ مف يرفض دفع الجزية أو اإلتاوة (مبارؾ ،2::6 ،ص48:و ،وفي

الواقع أف ما حدث في قرية منشية تكرر في عدة مدف وقرى أخرى خاصة في صعيد مصر.

وقػ ػػد لػ ػػوحظ تطػ ػػور طفيفػ ػػا فػ ػػي خطػ ػػاب الجماعػ ػػة كمػ ػػا ورد فػ ػػي مراجعاتيػ ػػا ألفكارىػ ػػا السػ ػػابقة
بخصوص نظرتيـ لؤلقباط ،فتشخيص الجماعة لنصارى مصر في الوقت الحالي أنيـ لـ يمتنعوا

عف الجزية وانما أسقطيا عنيـ حاكـ مصر الخديوي سعيد عندما قرر إدخػاليـ الجػيش ،وبالتػالي
فإف الجماعة ترى أف عيد الذمة قائـ (شاىيف ،3116 ،ص258و.

أما القيادي في الجماعػة اإلسػبلمية طػارؽ الزمػر فيقػوؿ فػي حػديث صػحفي أف األقبػاط مػثميـ

مثػػؿ المسػػمميف فػػي المواطنػػة وفق ػاً لقاعػػدة "أف ليػػـ مػػا لممسػػمميف وعمػػييـ واجبػػات مثػػؿ مػػا عمػػى

المػواطنيف المسػػمميف بالضػػبط" طالمػػا يػػدفعوف الضػرائب مثػػؿ المسػػمميف ،فيػػـ غيػػر مطػػالبيف بػػدفع

الجزيػػة التػػي كػػانوا يػػدفعونيا مقابػػؿ حمػػايتيـ فػػي ظػػؿ الدولػػة اإلسػػبلمية (المركػػز االستشػػاري لمد ارسػػات

والتوثيؽ ،3122 ،ص25و.
في حيف تبدو جماعة الجياد* أكثر تشدداً في تناوؿ مسألة المواطنػة ،فيػي تػربط ىػذا المفيػوـ

بشكؿ مباشر بمسألة الوالء والبراء.

* تشػػكمت جماعػػة الجيػػاد ككيػػاف موحػػد سػػوى فػػي بدايػػة عػػاـ  1891عنػػدما قػػاـ مؤلػػؼ كتػػاب "الفريضػػة الغائبػػة" المينػػدس محمػػد عبػػد
السػػبلـ فػػرج بتوحيػػد عػػدة مجموعػػات صػػغيرة سػػبؽ ليػػا التشػػكؿ والتواجػػد فػػي مصػػر منػػذ بدايػػة السػػبعينيات فػػي جماعػػة واحػػدة حممػػت اسػػـ
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فقد حرر أيمف الظواىري زعيـ تنظيـ الجيػاد كتابػاً كػامبلً بعنػواف "الػوالء والبػراء" ،والػذي أشػار

فيػػو إلػػى عػػدـ جػواز مػواالة أىػػؿ الكتػػاب مػػف الييػػود والنصػػارى ،كمػػا ال يحػػوز توليػػة أىػػؿ الكتػػاب

المناصػ ػ ػ ػػب العامػ ػ ػ ػػة أو االس ػ ػ ػ ػػتعانة بيػ ػ ػ ػػـ ف ػ ػ ػ ػػي عمالػ ػ ػ ػػة أو كتاب ػ ػ ػ ػػة ،ألنػ ػ ػ ػػو يم ػ ػ ػ ػػزـ منػ ػ ػ ػػو مفاس ػ ػ ػ ػػد
(شػاىيف،3116،ص25:و .وما زالت ىػذه الرؤيػة الفقييػة وسػموؾ العنػؼ قائمػاً فػي فكػر قػادة جماعػة
الجياد ومنيجيا.

و ُيبلحظ أف ىناؾ اختبلفاً كبي اًر بيف فكر جماعة الجياد وفكر الجماعة اإلسبلمية حوؿ قتػاؿ
األقب ػػاط .فف ػػي رأي حرك ػػة الجي ػػاد أف قت ػػاؿ الح ػػاكـ الك ػػافر يحظ ػػى باألولوي ػػة المطمق ػػة ،وأف قت ػػاؿ
المسػػيحييف أمػػر غيػػر مطػػروح حالي ػاً (مبػػارؾ ،2::6 ،ص491و .فػػي حػػيف كػػاف قػػادة الجماعػػة
اإلسػػبلمية يعتبػػروف المسػػيحييف عػػدوىـ األوؿ ،وقػػد يرجػػع ذلػػؾ إلػػى اعتقػػادىـ أف جيػػاد الحػػاكـ
الكافر صعب المناؿ بالنسبة ليـ ،واأليسر أف يوجيوا جيادىـ ضد المسيحييف
ثانياً :التيار السمفي:
السػػمفيوف فػػي مصػػر ىػػـ أقػػؿ نشػػاطاً مػػف اإلخ ػواف المسػػمميف فػػي المجػػاؿ السياس ػي ،ونػػاد اًر مػػا
يخرجوف في مظاىرات .فالسمفية السائدة حالياً في مصر ىي سمفية متػأثرة بسػمفية الخمػيج ،والتػي
تسمى في الخميج بػ "السمفية الرسمية" ،ألف الحكومة تدعميا ،وألنيا تُركز عمػى البعػد االجتمػاعي
والعقائدي ،وتبتعد عف التعاطي بالشأف السياسي ،فيي ترى أف الحاكـ أو النظاـ ىو "ولي األمر"

ومخػػوؿ شػػرعا لمحكػػـ ،وىػػذا مػػا يفسػػر عػػدـ حػػدوث احتجاجػػات أو ن ازعػػات لمسػػمفية ضػػد الحكومػػة
المصرية (بشارة ،3123 ،ص77-76و.
وكانت الفترة ما بيف  3116-2:92فترة تمدد وتوسع كبير بالنسبة إلػى التيػار السػمفي ،وذلػؾ
بالرغـ مف التضييؽ األمني الشديد في بعض الفترات ،إذ ش ّكؿ االنتشار المتصاعد لمتيار السمفي
باعػػث قمػػؽ بالنسػػبة لممسػػيحييف فػػي مصػػر ،مػػع أف التطػػرؽ إلػػى الشػػأف القبطػػي مػػف قبػػؿ التيػػار
السػػمفي فػػي تمػػؾ الفت ػرة كػػاف أم ػ اًر ممنوع ػاً منع ػاً بات ػاً ،س ػواء أكػػاف ذلػػؾ فػػي الخطػػب أـ الػػدروس أـ
المؤلفػػات واألدبيػػات الصػػادرة عػػف الػػدعوة السػػمفية وغيػػر ذلػػؾ ،ولكػػف تمػػؾ األوضػػاع سػػرعاف مػػا
تغيػػرت شػػيئاً مػػا بعػػد السػػنة  3119تقريب ػاً؛ حػػيف جػػرى نػػوع مػػف تخفيػػؼ القبضػػة األمنيػػة الخانقػػة
الجياد ،وعمى أرضية فكرية واحدة ،مثّميا ذلؾ الكتػاب الشػيير ،اذ تسػعي الجماعػة إلنشػاء حكػـ إسػبلمي فػي مصػر بػالقوة وتسػتيدؼ أي
مؤسسػػة عمماني ػػة  ،واإلطاحػػة بالحكوم ػػة المص ػرية ،واس ػػتبداليا بدول ػػة إسػػبلمية ،ومياجم ػػة المصػػالح األميركي ػػة واإلس ػرائيمية ف ػػي مص ػػر،

وشػػاركت الجماعػػة مػػع الجماعػػة اإلسػػبلمية باغتيػػاؿ الػرئيس السػػادات ،وقامػػت بالعديػػد مػػف عمميػػات االغتيػػاؿ وأحػػداث العنػػؼ ضػػد نظػػاـ
مبارؾ .
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لمتيار السمفي في شكؿ السماح بظيور فضائيات وقدر مف الحريػة أكبػر (سػبلمة،3123 ،ص-324

326و .فبدأت الرؤية السمفية تجاه أقباط مصر تظير بجرأة وبوضوح.
فالموقؼ السمفي مف األقباط المصريف وحقوقيـ كمواطنيف لـ يشيد اجتيادات تذكر ،واف كاف
ثمة اختبلفات في لغة الخطاب ومدى حدتو وقسوتو بيف الدعاة السمفييف المختمفيف ،وبشػكؿ عػاـ
يمكف فيـ الموقؼ السمفي مف األقباط فػي ضػوء فيػـ تيػارىـ لفكػرة المواطنػة ،فيػرى التيػار السػمفي
أف المواطف الكامؿ ىو المسمـ الذكر السني المذىب ،وفيما عدا ذلؾ فيو ال يتمتػع بكامػؿ حقػوؽ
المواطنة ( لطفي ،3123 ،ص354-353و.
وقد تناولت الفتػاوى السػمفية العبلقػة بػاآلخر وخاصػة األقبػاط مػف منظػور عقػدي متشػدد ،وقػد
تناولػػت فييػػا دعػػوة لوجػػوب فػػرض الجزيػػة عمػػى المسػػيحييف وتح ػريـ إلقػػاء السػػبلـ عمػػييـ وتينئػػتيـ
بأعيادىـ ،فضبلً عف عدـ قتؿ المسمـ بالكافر ،وعدـ جواز إتاحة الوظائؼ الميمة ليـ ،ووصمت
لمطعف بزعماء أقباط .إال أنيا لـ تدعُ لممارسة العنؼ ضدىـ أو االعتداء عمييـ .وتأكيداً لػذلؾ،
أداف الشػػيخ السػػمفي إسػػحؽ الحػػويني تفجيػػر "كنيسػػة القديسػػيف" ليمػػة رأس سػػنة  3122بقولػػو" :إف

ىػػذا ال يجػػوز شػػرعاً" مػػع أنػػو ذىػػب فػػي فتػػاوى أُخػػرى إلػػى القػػوؿ بفػػرض الجزيػػة عمػػى المسػػيحي
ر عف خضوعو واذاللو (ليمة ،3123،ص57و.
ويجب عميو أف يدفعيا وىو "مدلدؿ ودانو" تعبي اً

وعمى الرغـ مف أف الموقؼ النظري في أدبيػات الػدعوة السػمفية ومرجعياتيػا يػدؿ عمػى صػرامة
عقدية مبنية عمى نصوص القرآف والسنة وأسس عقيدة الػوالء والبػراء السػنية ،إال أف التعػاطي مػع
ّ

األح ػػداث واإلش ػػكاليات الواقع ػػة ب ػػيف المس ػػمميف والمس ػػيحييف ينب ػػأ ع ػػف مس ػػا اًر عمميػ ػاً مغ ػػاي اًر ل ػػذلؾ
النظري ،حيت تتحكـ قواعد الترجيح بيف المصالح والمفاسد المسػار العممػي ،فػدفع أي أضػرار قػد
تحصؿ لمعمؿ الدعوى وأفراده ،تؤوؿ بقيادات الدعوة لمبعد عف العنؼ أو المواجيػة مػع أي طػرؼ
(توفيؽ ،أغسطس  ،3125ص21و.

وترى الباحثة أف نبذ العنؼ ىو مػف ركػائز السػمفية فػي مصػر وأحػد منطمقاتيػا الرئيسػة ،حيػث
لـ تعثر في إطار البحث عمى موقؼ أيدت فيو السػمفية لمعنػؼ أو شػجعت غميػو سػواء أكػاف ذلػؾ
ضد النظاـ الحاكـ أـ أحد مكونات المجتمع كاألقباط ،إال أف ىذا ال ينفػى وجػود رؤيػة ذي طػابع
س ػػمبي ل ػػدي الفك ػػر الس ػػمفي المص ػػري تج ػػاه مواطن ػػة األقب ػػاط عم ػػى أس ػػاس المس ػػاواة ف ػػي الحق ػػوؽ
والواجبات ،وعمى أساس اليوية الوطنية الجامعة.
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وتخمص الباحثة بخصوص الجماعات اإلسبلمية المتشددة إلى أنيا ما ازلػت تتمسػؾ بصػيغة
أىػػؿ الذمػػة ،وتتنػػاوؿ الموضػػوع بأسػػموب نقمػػي ال اجتيػػاد فيػػو ،وبالتػػالي يتمسػػكوف بأبديػػة الصػػيغة
التاريخية لعقد الذمة ،فمع إقرارىا بالبر واإلقساط إلي أىؿ الكتػاب إال أنيػا تػذىب إلػى عػدـ جػواز
والية غير المسمميف لممسػمميف ،وبالتػالي رفػض إمكانيػة المسػاواة أو تػولي أىػؿ الكتػاب المناصػب
العميػػا .فػػي حػػيف تػػذىب جماعػػة الجيػػاد إلػػى أبعػػد مػػف ذلػػؾ؛ حيػػث تػربط بػػيف مسػػألة أىػؿ الكتػػاب
وقضية الوالء والبراء.
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المبحث األول مواطنة األقباط في ظل حكم المجمس العسكري

5.6

المبحث الثاني مواطنة األقباط في ظل حكم الرئيس محمد مرسي

5.4

المبحث الثالث مواطنة األقباط خالل المرحمة النتقالية الثانية وحكم

الرئيس السيسي
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المقدمة:
شكمت ثػورة  36ينػاير  ،3122نقطػة تحػوؿ فاصػمة فػي تػاريخ السياسػة المصػرية ،أثّػرت عمػى

مجم ػػؿ العبلق ػػات المصػ ػرية الداخمي ػػة ،حي ػػث ب ػػدأت انعكاس ػػاتيا تطف ػػو عم ػػى الس ػػطح تباعػ ػاً ،وب ػػدأ

الحديث عف إشكاليات عدة أىميا المواطنة في مصر.

وبالرغـ مف أف ثورة  36يناير كانت تبشر بقدوـ عصر جديد مف المواطنة المدنية والمشاركة

الشػػعبية فػػي تفػػاعبلت المجػػاؿ العػػاـ ،إال أنػػو سػػرعاف مػػا اختفػػت تمػػؾ الطموحػػات فػػي أوؿ مشػػيد
سياسي بعد اإلطاحة بمبارؾ عندما تحوؿ اسػتفتاء  2:مػارس  3122عمػى التعػديبلت الدسػتورية

إل ػػى اس ػػتفتاء عم ػػى اليوي ػػة عب ػػر ف ػػرز واس ػػتقطاب ط ػػائفي دين ػػي ،فك ػػاف ال ػػبعض م ػػع التع ػػديبلت
والبعض اآلخر ضد التعديبلت ،وازداد األمر سوءاً بوقوع عدة أحداث عنؼ طػائفي حيػث وقعػت

عدة اعتداءات عمى كنائس وممتمكات قبطية.

وبعد مرحمػة الصػعود الكبيػر لئلسػبلمييف فػي االنتخابػات البرلمانيػة ،جػاء محمػد مرسػي رئيسػاً

لمجميوري ػػة ف ػػي االنتخاب ػػات الرئاس ػػية  ،3123ك ػػأوؿ رئ ػػيس م ػػدني منتخ ػػب ينتم ػػي إل ػػى جماع ػػة
اإلخػواف المسػػمميف .ليػػأتي دسػػتور الثػػورة عاكس ػاً رؤيػػة التيػػارات اإلسػػبلمية التػػي وضػػعتو بمفردىػػا

ودوف مشػػاركة م ػػف التي ػػارات المدني ػػة وممثم ػػي األقبػػاط والكن ػػائس ،فمحت ػػوى الدس ػػتور ج ػػاء داعمػ ػاً

لمتمييز بيف األدياف ووضع قيود مجحفة عمى الحريات ومع تفاقـ األزمة بيف مرسي ومعارضػيو،

ازدادت حدة االستقطاب السياسي ،وازدادت مساحة التراشؽ الطائفي.

دفعت محصمة ىذه العوامؿ األقباط إلى المشاركة في مظاىرات  41يونيو وصوالً إلػى مشػيد

الثالػػث مػػف يوليػػو  3124الػػذي شػػيد اإلطاحػػة بمحمػػد مرسػػي وعزلػػو عػػف منصػػبو ،بحضػػور بابػػا
األقبػػاط فػػي تفاصػػيؿ المشػػيد .ليػػدخؿ األقبػػاط فػػي مرحمػػة جديػػدة قػػي ظػػؿ دسػػتور معػػدؿ ت ػوافقي،
ورئيس جديد .

وقػػد تنػػاوؿ ىػػذا الفصػػؿ األخيػػر مػػف ىػػذه الد ارسػػة مواطنػػة األقبػػاط بعػػد ثػػورة  36ينػػاير ،بحيػػث
خص ػػص المبح ػػث األوؿ لد ارس ػػة أوض ػػاع مواطن ػػة األقب ػػاط خ ػػبلؿ فتػ ػرة حك ػػـ المجم ػػس العس ػػكري
المؤقت ،أما المبحث الثاني فيتناوؿ مواطنة األقباط خبلؿ حكـ الرئيس مرسػي ،فػي حػيف تنػاوؿ

المبحث الثالث واألخير مواطنة األقباط في ظؿ حكـ الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي.
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 5.1المبحث األول

مواطنة األقباط في ظل حكم المجمس العسكري
 5.1.1المطمب األول :دور األقباط في ثورة  25يناير:
أولً :موقف الشباب القبطي من الثورة
في البػدء يجػب اإلشػارة إلػى أنػو قبػؿ الثػورة المصػرية كػاف القمػع يطػاؿ المسػيحييف والمسػمميف

عمى حػد سػواء ،وكانػت األوضػاع المعيشػية واالقتصػادية لمسػواد األعظػـ مػف المصػرييف تتشػابو
إلى حد كبير ،لكف الثورة التػي انطمقػت فػي ينػاير  3122شػكمت نقطػة تحػوؿ فػي نضػاؿ األقبػاط

المص ػرييف .فبعػػد أف كػػاف األقبػػاط يقػػدموف مطػػالبيـ إلػػى المسػػؤوليف عػػف طريػػؽ السػػمـ اإلداري،
كانت الثورة فرصة ليػـ إلعػبلف مطػالبيـ السياسػية واالجتماعيػة وفضػح كػؿ أشػكاؿ التمييػز التػي

يتعرضوف ليا خصوصاً في مجاؿ حرية ممارسة عقائدىـ وبناء الكنائس.

فعمػػى الػػرغـ مػػف نجػػاح سياسػػات نظػػاـ مبػػارؾ فػػي عػػزؿ األقبػػاط واخت ػزاليـ فػػي رأس الكنيسػػة
المعبػر عػف آراء جمػوع األقبػاط  ،إال أف الكنيسػة
الممثمة في قداسػة البابػا باعتبػاره األب الروحػي
ّ
بدأت تفقد السيطرة عمى بعض الشباب القبطي في السنوات األخيرة مف حكـ مبارؾ .فاستمرار
مؤسسات الدولػة نفسػيا دفػع بعػض الشػباب
التمييز ضد األقباط الذي مارستو في بعض األحياف ّ
األقبػػاط إلػػى االعتقػػاد بػػأف نظػػاـ مبػػارؾ كػػاف السػػبب فػػي المشػػاكؿ التػػي يواجيونيػػا ،ولػػذا طالػػب
بالكؼ عف دعمو.
بعضيـ الكنيسة
ّ

ولذا يمكف القوؿ إف تمرد قطاع مف األقباط عمى سمطة الكنيسػة أمػر سػابؽ عمػى ثػورة ينػاير،

وىػػو مػػا تمثػػؿ فػػي انخػراط عػػدد مػػف الشخصػػيات القبطيػػة فػػي الحركػػات السياسػػية المناوئػػة لنظػػاـ
ػذيف سػػاىما فػػي تأسػػيس الحركػػة المص ػرية مػػف أجػػؿ
مبػػارؾ مثػػؿ أمػػيف إسػػكندر وجػػورج إسػػحؽ المػ ّ
التغير "كفاية" والتي كانت أحػد روافػد الثػورة (عػوض21 ،ابريػؿ 3125و .كمػا وف ّػر صػعود حركػات
سياسية جديدة معارضة لنظاـ مبارؾ ،مثؿ "حركػة  7أبريػؿ" و"شػباب مػف أجػؿ العدالػة والحريػة"،

ر جديداً لمدفاع عف حقوقيـ خارج الكنيسة (فيمي 33 ،ديسمبر 3125و.
لبعض الشباب األقباط إطا اً

ويؤكد باحثوف أف أقباط مصر ىـ الش اررة األولى لبلنتفاضة ضد طغياف نظػاـ مبػارؾ خاصػة
أنيػـ أعمنػوا قبػػؿ  36ينػاير عػػف تنظػػيـ عػػدة تظػاىرات فػػي ميػػاديف مصػر وخاصػػة ميػػداف التحريػػر
عقب أحداث كنيسة القديسيف ليمة عيد الميبلد ( 3122الفارس 36 ،يناير 3125و.
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ومع أف الشباب انخرطػوا فػي البدايػة فػي النشػاط السياسػي بيػدؼ الػدفاع عػف حقػوؽ األقبػاط،

لكف تفاعميـ مع الجماعات السياسية األخرى دفعيـ إلى توسيع آرائيـ .وقد وصؿ بعض الشباب
األقبػػاط إلػػى نتيجػػة مفادىػػا أف المسػػيحييف لػػف يحصػػموا عمػػى حقػػوؽ متسػػاوية إال فػػي إطػػار نظػػاـ

ديمق ارط ػػي يق ػػوـ عم ػػى مب ػػدأ المواطن ػػة لجمي ػػع المصػ ػرييف .حي ػػث ش ػػاركت قطاع ػػات م ػػف الش ػػباب
القبطي في األياـ األولى لمثورة ،وتحولت إلى مشاركة أوسػع بعػد سػقوط و ازرة الداخميػة ،بػؿ ونػزؿ

عدد مف القساوسة الميداف متجاوزيف تعميمات الكنيسة وتحذيراتيا مف المشاركة في الحراؾ.
ولعػػؿ كػػاف مػػف أبػػرز الفتػػات ميػػداف التحريػػر بحسػػب مػػي نجيػػب" :دمػػاء الكثيػػر مػػف األقبػػاط
سالت في عيد مبارؾ ،إرحؿ عف مصر" ،و"المسيح سيمنحنا حياة أفضؿ ،إرحؿ يػا مبػارؾ حتػى

نحصػػؿ عمػػى ىػػذه الحيػػاة" ،األمػػر الػػذي يػػدلؿ عمػػى أف األقبػػاط نجح ػوا فػػي الخػػروج مػػف العزلػػة

بعػػدما وضػػعوا "الػػوطف" قبػػؿ "الكنيسػػة" (مجيػػب ،خػػارج الكنيسػػة :عبلقػػة األقبػػاط بالحيػػاة السياسػػية المصػرية

بعد ثورة ينايرو.

وبيػذا فقػػد تجػاوزت الثػػورة المصػرية شػػعار ثػورة  2:2:اليػػبلؿ مػع الصػػميب مؤكػدة عمػػى مبػػدأ

مصػرييف بػػبل تميػػز أو تمػايز ،وىػػو مػػا تجمػػى طػواؿ الثمانيػػة عشػػر يومػاً األولػى لمثػػورة  ،فمػػـ يكػػف
تمايز بيف شباب األقباط وبيف غيرىـ.

وبالت ػػالي مثّم ػػت الث ػػورة المصػ ػرية نقم ػػة تاريخي ػػة لنض ػػاؿ حرك ػػات االحتج ػػاج الش ػػعبي وخ ػػروج

المصػريف بػػالمبلييف فػػي شػوارع مػػدف الجميوريػػة لممطالبػػة بحقػػوقيـ ومػواطنتيـ .وقػػد مثمػػت الثػػورة
أيض ػاً لؤلقبػػاط نقمػػة فػػي إحساسػػيـ بالمواطنػػة وسػػعييـ ألف يصػػبحوا م ػواطنيف يعبػػروف مػػف داخػػؿ

الكنيسػػة إلػػى المجتمػػع الواسػػع ودولػػة المواطنػػة .وكسػػرىـ لمعزلػػة التػػي فرضػػت عمػػييـ لعػ ّػدة عقػػود،
وخروجيـ إلى المجاؿ العاـ لممطالبة بحقوقيـ كمواطنيف مصريف "ليـ نفس الحقوؽ وعمييـ نفس
الواجبات".
ثانياً :موقف الكنيسة من ثورة  65يناير:
كاف الخبلؼ حوؿ القياـ بمظاىرات في  36يناير مسألة مألوفػة بػيف مختمػؼ القػوى السياسػية

مف اليسار إلى اليميف ،وىذا ما كاف كػذلؾ بػيف رجػاؿ الكنيسػة وعمػى أرسػيـ البابػا متوجسػيف مػف
الثورة وخائفيف مف التغييػر وممػا ىػو قػادـ ،بينمػا الشػباب المتمػرد مػتحمس لممشػاركة .مػع انػدالع

ثوره  36يناير ،وسقوط عيد مبارؾ ظيرت ميوؿ الكنيسة وارتباطيا بنظاـ مبارؾ ،حيػث رفضػت
في البداية الدعوة إلسقاط النظاـ ،وكانت ترفض أيضاً مشاركة األقباط في ىذه المظاىرات.
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إذ دع ػػا القم ػػص عب ػػد المس ػػيح بس ػػيط ك ػػاىف كنيس ػػة "الس ػػيدة الع ػػذراء" األثري ػػة مس ػػيحي مص ػػر

والميجر إلى االعتكاؼ بوـ  36يناير لمصبلة في الكنائس أو المنازؿ ليحفظ اهلل مصر وشعبيا،
وعػػدـ المشػػاركة فػػي االحتجاجػػات ،فػػي حػػيف قػػاؿ مطػراف الجيػزة لؤلقبػػاط الكاثوليػػؾ" :نػرفض تمػػؾ

ال ػػدعوات والمظ ػػاىرات بش ػػكؿ ق ػػاطع ،وال نقب ػػؿ الخ ػػروج عم ػػى الح ػػاكـ إطبلق ػػا" ( البس ػػيونى،3122 ،

ص243و .ثػػـ سػػرعاف مػػا أصػػدرت الكنيسػػة يػػوـ  35ينػػاير بيانػاً تػػدعو فيػػو األقبػػاط لعػػدـ المشػػاركة

فػي المظػاىرات التػػي دعػػت إلييػػا الحركػػات السياسػية ليػػوـ  36ينػػاير ،ووجػػو البيػػاف دعػػوة لمشػػباب
القبطي إلى االحتكاـ لمعقؿ وااللتزاـ بالقانوف نحو مطالب مشروعة بػالحقوؽ التػي يقرىػا الدسػتور

اليدامة (الدستور األصمي 35 ،يناير 3122و.
وليس بالمشاركة مع ما وصفو البياف بالفوضى ّ
وقد أكػد ىػذا الموقػؼ البابػا شػنودة حػيف دعػا إلػى فػض االعتصػامات وسػماع صػوت العقػؿ،

واجػػري اتصػػاالً بمبػػارؾ أكػػد خبللػػو تأييػػده الكامػػؿ لػػو معتب ػ اًر أف بضػػعة آالؼ مػػف المعارضػػيف ال

يمثموف شيئاً مقابؿ المبلييف المؤيدة لمبارؾ (جريدة السفير 8 ،فبراير 3122و.

ويجب اإلشارة إلى أف ىػذا الموقػؼ الػرافض لػدعوات المشػاركة فػي المظػاىرات واالحتجاجػات
كاف متفقاً عميو مف قبؿ الطوائؼ القبطية الثبلث األرثوذكسية والكاثوليكية واإلنجيميػة .وبالمجمػؿ
نستطيع القوؿ إف ىذه التصريحات التي أعمنػت عنيػا الصػحافة تمثػؿ الموقػؼ الحقيقػي لمكنيسػة

المصرية تجاه الثورة قبؿ اندالعيا.

وفػػي تفسػػير موقػػؼ الكنيسػػة ،بػ ّػرر الػػبعض موقػػؼ الكنيسػػة ال ػرافض لمحػراؾ فػػي البػػدء إلػػى أف
البابا كاف خائفاً عمى أوالده ،كما أنو مف غير المعروؼ مػا الػذي سػيحدث  ،فالبابػا كػاف يػرى أف
ىنػاؾ انسػحاب مػف الشػػرطة ،وال يوجػد تػأميف ،وأف األقبػاط سػػوؼ يصػبحوف فػي مواجيػة المشػػيد

(يوسؼ 21 ،أغسطس 3126و.

ومف جانب أخر ،ترى مي مجيب أنو لـ يتغير موقؼ الكنيسػة تجػاه النظػاـ فػي السػابؽ عمػا

ىو عميو بعد الثورة في أياميا األولى ،فدائما ما تميؿ الكنيسة إلى ربػط وجودىػا بالنظػاـ ألسػباب
متعػػددة ،مثػػؿ الخػػوؼ مػػف فقػػدانيا لقػػدرتيا عمػػى جػػذب الجمػػاىير ،والخػػوؼ مػػف فقػػداف الكنيسػػة

لمشعبية ،وانحسار دورىا تماماً ،أو عندما تتزايد جماىيرية الكنيسة دوف أف تستطيع تقديـ حؿ أو
إجابة لمشكبلت ىػذه الجمػاىير ،فتخػاؼ مػف فقػداف الثقػة ،أو انقػبلب الجمػاىير عمييػا .فنجػد أنػو

أحيانػاً مػا تحػػاوؿ الكنيسػة تمييػػز نفسػيا عػػف النظػاـ ،وفػػى الوقػت نفسػػو تظػؿ ىنػػاؾ مسػاحة فعالػػة

لمحاول ػػة االرتب ػػاط بالنظ ػػاـ وسياس ػػاتو العامػػة (مجي ػػب ،خ ػػارج الكنيسػػة :عبلق ػػة األقبػػاط بالحي ػػاة السياس ػػية
المصرية بعد ثورة ينايرو.
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في حيف يفترض بعض المحمييف أف البابا شنودة كاف قد أوصى أتباع الكنيسة بعدـ االشتراؾ

في مظاىرات الحراؾ في البدء فقط ،ولمػا تأكػد لػو أف التوجػو العػاـ لشػباب تمػؾ المظػاىرات لػيس
إس ػػبلمياً وانم ػػا توج ػػو عمم ػػاني ليب ارل ػػي ،فإن ػػو غ ػػض الط ػػرؼ عم ػػى األق ػػؿ ع ػػف اش ػػتراكيـ ورفعي ػػـ

لمصػػميب فيي ػػا ،ول ػػـ يصػػدر بي ػػاف ُيع ػػرب فيػػو ع ػػف ع ػػدـ ارتياحػػو ل ػػذلؾ الوج ػػود القبطػػي ف ػػي تم ػػؾ
المظاىرات ،بمعنى أنو أمسؾ العصا مػف المنتصػؼ ،فػإذا بقػى النظػاـ يكػوف البابػا قػد أخػد موقفػاً

إيجابيػاً فػػي مسػػاندة النظػػاـ يحسػػب لػػو ويحصػػؿ عمػػى مزيػػد مػػف المكتسػػبات لصػػالح الكنيسػػة ،واف
سػػقط النظػػاـ فإنػػو باشػػتراؾ األقبػػاط فػػي تمػػؾ المظػػاىرات أوجػػد لػػو مػػوطئ قػػدـ عنػػد الشػػباب وعنػػد

النظاـ الجديد (أبو نحؿ والوادية ،يونيو  ،3126ص42و.

وعمى ىذا المبدأ نجد أنو سرعاف ما تغير موقؼ الكنػائس القبطيػة مػف الثػورة بعػد نجاحيػا فػي

إسقاط رأس النظاـ ،حيث صدر بياف عف البابا شػنودة الثالػث صػباح الثبلثػاء  26فب اريػر،3122
جاء فيو " :نحيي شباب مصر النزيو ،شباب  36ينػاير ،الػذي قػاد مصػر فػي ثػورة قويػة بيضػاء،

تحيى جيش مصر الباسؿ والمجمس األعمى
وبذؿ في سبيؿ ذلؾ دماء غالية ...والكنيسة القبطية
ّ
لمقوات المسمحة فيما أصدره مف بيانات مف أجؿ الحفاظ عمى مصر وأمنيا فػي الػداخؿ والخػارج"
(جريدة الشرؽ األوسط 27 ،فبراير 3122و.

 5.1.2المطمب الثاني :التحديات التي واجيت األقباط في ظل حكم المجمس العسكري:
نجحػت الثػػورة عمػػى مػػدار  29يومػاً بتحقيػػؽ ىػػدفيا بإسػػقاط نظػػاـ حسػػني مبػػارؾ ،وأعمػػف نائبػػو

ببياف قرأه عمى اإلعبلـ تخمي الرئيس عف منصبو ،وتكميػؼ المجمػس األعمػى لمقػوات المسػمحة *بقيػادة

محمد حسيف طنطاوي بإدارة شؤوف الببلد.

ػاء عمػػى ىػػذا التكميػػؼ ،أصػػدر المجمػػس األعمػػى لمق ػوات المسػػمحة الق ػ اررات اآلتيػػة :تعطيػػؿ
وبنػ ً
العمؿ بالدستور ،وتولي المجمس األعمى لمقوات المسمحة إدارة شؤوف الببلد بصفة مؤقتػة لمػدة 7
أش ػػير تنتيػ ػي بانتخ ػػاب مجمس ػػي الش ػػعب والش ػػورى ورئاس ػػة الجميوري ػػة ،وح ػػؿ مجمس ػػي الش ػػعب
والشورى ،وأف يتولى المجمس إصدار مراسـ بقوانيف خبلؿ المػدة االنتقاليػة ،وتشػكيؿ لجنػة تعػديؿ

بعػػض م ػواد الدسػػتور وتحديػػد موعػػد االسػػتفتاء عمييػػا مػػف قبػػؿ الشػػعب ،وتكميػػؼ حكومػػة مؤقتػػة،

واجراء انتخابات مجمسي الشعب والشورى واالنتخابات الرئاسية (سبع ،3125،ص75و.

*

تشكؿ المجمس األعمى لمقوات المسمحة أثناء اندالع الثػورة مػف  11عضػواً مػف قػادة القػوات المسػمحة المصػرية برئاسػة المشػير" محمػد

حسيف طنطاوي " القائد العاـ لمقوات المسمحة ،ووزير الدفاع واإلنتاج الحربي.

142

كمػا أكػد المجمػس العسػكري فػي بياناتػو عمػى أنػو لػف يكػوف بػديبلً عػف الشػرعية التػي يرتضػييا

الشعب ،وسوؼ يعمؿ جاىداً عمى إجراء تغييرات ميمة لتحقيؽ طموحات الشعب مف أىميا:

 إعػداد دسػتور ديمق ارطػي دائػـ ليحػؿ محػؿ الدسػتور المؤقػت لعػاـ  3122كػي يػتبلءـ مػعمتطمبات المرحمة.

 استكماؿ اإلصبلحات السياسية واالقتصادية واالجتماعية في الببلد. إجراء انتخابات ديمقراطية نزيية الختيار ممثمي الشعب الحقيقييف لتولي المسؤولية. ضماف تحقيؽ مبادئ الدولة التي تحترـ حقوؽ اإلنساف والحرية والديمقراطية.وكانػػت قػػد شػػيدت المرحمػػة االنتقاليػػة التػػي تػػولى فييػػا المجمػػس العسػػكري السػػمطة سمسػػمة مػػف

اإلجػ ػراءات واألح ػػداث الت ػػي أس ػػيمت ف ػػي انتكاس ػػة اآلم ػػاؿ نح ػػو ع ػػودة المس ػػيحييف لمفض ػػاء الع ػػاـ
المصري ،وانتزاع الحقوؽ عبر بوابة المواطنة ،وبناء دولة جديػدة جامعػة لممصػريف عمػى مختمػؼ

ميزت المسيحييف لعقود طويمة ،ويمكف رصد مجموعة مف التطورات
طوائفيـ ،وكسر العزلة التي ّ
التػػي شػػيدتيا المرحمػػة االنتقاليػػة وحالػػت دوف انػػدماج األقبػػاط فػػي الحيػػاة السياسػػية واالجتماعيػػة
المصرية بعد الثورة وأثرت عمى مواطنتيـ الفعالة عمى النحو التالي:
أولً :تصاعد النزعة الطائفية السياسية:
ت ازيػػدت حػػدة النزعػػة الطائفيػػة والتمييػػز عمػػى المسػػتوى السياسػػي بعػػد ثػػورة  36ينػػاير ،وبػػرزت

مؤشرات ىذا التطييػؼ الػديني فػي سياسػات المجمػس العسػكري أثنػاء إدارة المرحمػة االنتقاليػة مػف
جيػػة ،وفػػي تطػػورات الحالػػة الثوريػػة والحزبيػػة التػػي أعقبػػت سػػقوط نظػػاـ مبػػارؾ ،وتصػػاعد حركػػات

اإلسبلـ السياسي مف جيػة أخػرى  .ومػف خػبلؿ اسػتقراء أحػداث المرحمػة االنتقاليػة فقػد ظيػر ىػذا
االستقطاب الطائفي السياسي مف خبلؿ:
 -بدأ االستقطاب الطائفي بالبروز مباشػرة بعػد تػولى المجمػس العسػكري إدارة الدولػة وفػي أوؿ

إجراء اتخذه وىو تشكيؿ لجنة التعديبلت الدستورية التػي عينيػا المجمػس األعمػى لمقػوات المسػمحة
في  26فبراير  3122مف أجؿ إجراء تعديبلت عمى دستور .2:82
فقػػد تػػـ اختيػػار المستشػػار "طػػارؽ البشػػري" المف ّكػػر اإلسػػبلمي المعػػروؼ عمػػى رأس ىػػذه المجنػػة

ورئاستيا ،وكذلؾ اختيار األستاذ "صبحي صالح" القيادي اإلخواني البارز ،وىو ما يمكف اعتباره

خطوة مف المجمس العسكري وقتيا لكسب ثقة اإلسبلمييف في حقبة ما بعد 36يناير عمى حساب

التوازنػػات االجتماعيػػة والمخػػاوؼ السوسيوسياسػػية مػػف قػػوة اإلخ ػواف واإلسػػبلمييف وقتئػػذ (توفيػػؽ ،
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 ،3125ص26و .األمػػر الػػذي أثػػار حفيظػػة األقبػػاط وتوجسػػيـ حػػوؿ حقيقػػة مػػدى مدنيػػة وعممانيػػة

التعديبلت الدستورية التي ستصدر عف ىذه المجنة ذات الميوؿ الدينية.

 -كمػا مثّمػػت عمميػػة االسػػتفتاء عمػػى التعػػديبلت الدسػػتورية فػػي مػػارس  3122قػػد اًر مػػف الشػػحف

الطائفي مف جؿ األطراؼ ،حيث اعتمد قطاع مف اإلسبلمييف عمى حشد الجماىير بدافع الحفاظ
عم ػػى الم ػػادة الثاني ػػة م ػػف الدس ػػتور المع ػ ّػدؿ ،كمػ ػا ظي ػػرت مش ػػاىد لحش ػػد الكنيس ػػة وقطاع ػػات م ػػف
التيارات الميبرالية بدافع الخوؼ مف دولة دينية .فقد اعتبػر اإلسػبلميوف بػأف التصػويت بػػ"نعـ" ىػو
الطريؽ لمجنة ،بينمػا وصػؼ الداعيػة السػمفي "محمػد حسػيف يعقػوب" نتػائج االسػتفتاء التػي جػاءت

لصػػالح نعػػـ بػ ػ "غػػزوة الصػػناديؽ"  ،فػػي حػػيف رد بعػػض الرىبػػاف بػػدعوة أتبػػاعيـ بالتصػػويت ب ػػ"ال"

(عوض21 ،ابريؿ 3125و.

وعمػػى الػػرغـ مػػف ىػػذه التػػوترات التػػي رافقػػت عمميػػة صػػياغة التعػػديبلت الدسػػتورية واالسػػتفتاء

عميي ػػا إال أن ػػو تم ػػت عممي ػػة االس ػػتفتاء بنج ػػاح .حي ػػث أعمن ػػت المجن ػػة القض ػػائية العمي ػػا أف نتيج ػػة
االستفتاء تمت بموافقة  %88بنسبة مشاركة بمغت  %52ممف يحؽ ليـ التصويت ،وبذلؾ تكوف
تعديبلت الدستور قد أقرت وفقاً إلرادة الشعب (موقع استفتاء مصر 31 ،مارس 3122و.

 -أدى تعػ ػػاظـ الحضػ ػػور السياسػ ػػي اإلسػ ػػبلمي ،إلػ ػػى تػ ػػدييف الص ػ ػراع السياسػ ػػي ،وت ازيػ ػػد حػ ػػدة

االسػػتقطاب السياسػػي الحاصػػؿ بػػيف اإلسػػبلمييف والعممػػانييف مػػف جيػػة واألقبػػاط مػػف جيػػة أخػػرى،
عمى الرغـ مف تطمينات اإلسبلمييف لؤلقباط ،ورسائؿ اإلخواف لؤلقباط والعممػانييف عبػر شػعارات

"المشاركة ال المغالبة".
ويش ػػكؿ الس ػػمفيوف التح ػػدي األكب ػػر لؤلقب ػػاط نظ ػ ػ اًر لع ػػنفيـ الرم ػػزي تج ػػاه الكنيس ػػة والمطالػ ػػب

القبطيػػة .فقػػد أثػػارت سػػموكيات وخطابػػات التيػار السػػمفي الػػذعر فػػي نفػػوس األقبػػاط وتصػػاعد حػػدة

التطيي ػػؼ ،وم ػػف ذل ػػؾ :الم ػػؤتم ارت الس ػػمفية الحاش ػػدة عق ػػب الث ػػورة مباشػ ػرة ،وحش ػػد الس ػػمفييف أم ػػاـ
الكاتدرائيػػة بسػػبب قضػػية "كاميميػػا"* فػػي أبريػػؿ  ،3122وقطػػع أذف أحػػد األقبػػاط فػػي قنػػا عمػػى يػػد
بعض السمفييف (محمد سػبلمة ،3123 ،ص333و .وكمثاؿ أخر عمى حدة الخطػاب السػمفي الطػائفي،
رصد الباحث سميماف شفيؽ أربػع عشػرة فتػوى تػزدرى الديانػة المسػيحية والمسػيحييف لمشػيخ "ياسػر

*

كاميميا شحاتو :ىي زوجة قص مسيحي أعمنت إسبلميا في  3121ثـ اختفت بعدىا ،فخرج اإلسبلمييف بمظاىرة حاشدة احتجاجا

ضد البابا شنودة واتيامو باعتقاؿ واحتجاز كاميميا بدوف سمطة قانونيو تتيح لو ذلؾ ،إال أف كاميميا نفسيا حسمت ذلؾ الجدؿ ،عندما
ظيرت عمى إحدى القنوات المسيحية ،في مايو مف العاـ  ،3122بجوار زوجيا ،لتؤكد عدـ اعتناقيا اإلسبلـ ،وقالت إنيا تركت المنزؿ
بسبب "خبلفات زوجية".
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البرىػػامي" رئػػيس حػػزب النػػور السػػمفي فػػي الفتػرة نػػوفمبر  3122وحتػػى نػػوفمبر ( 3123شػػفيؽ23،

يونيو 3125و.

أمػػا جماعػػة اإلخ ػواف المسػػمميف فقػػد تحركػػت فػػي المرحمػػة االنتقاليػػة التخػػاذ إج ػراءات مطمئن ػة

لؤلقباط ،في محاولة لتحقيؽ تواصؿ أفضؿ مع األقباط وفي مسعى لتعميؽ التفػاىـ بػيف الجػانبيف
وتقميػػؿ المخػػاوؼ القائمػػة لػػدييـ ،وفػػي ىػػذا اإلطػػار نميػػز بػػيف مسػػتوييف لتحػػرؾ جماعػػة اإلخ ػواف

المسمميف ،وىي( :عبد القادر ،3123 ،ص265 -261و.

 .2إجإإإراءات تكتيكيإإإة :مػػف خػػبلؿ عػػدد مػػف المواقػػؼ لجماعػػة اإلخ ػواف لعػػؿ أبرزىػػا :دعػػوة

ػي ليكػوف
األقباط لممشاركة في حزب الحريػة والعدالػة خػبلؿ مرحمػة تأسيسػو ،واختيػار قبط ّ
نائبػاً لػرئيس الحػػزب ،إضػػافة إلػػى المشػػاركة فػػي احتفػػاالت عيػػد المػػيبلد وتػػأميف الكنػػائس،
وزيارة مرشد جماعة اإلخواف المسمميف محمد بديع لمكنيسة بيدؼ االطمئناف عمى صػحة

البابا شنودة ،والمشاركة الحقاً في التعزية بوفاتو.
 .3خطوات عمى المستوى الفكري :ألمحت جماعة اإلخواف المسمميف بأف لدييا استعداداً في
إعػػادة النظػػر بشػػأف رؤيتيػػا لػػبعض القضػػايا المتعمقػػة بحقػػوؽ األقبػػاط فػػي المجتمػػع ،كحػػؽ

األقباط بتولي منصب رئاسة الجميورية ،كما صػرح بػذلؾ عصػاـ العريػاف القيػادي البػارز
في الجماعة.
وعمػػى الػػرغـ مػػف تطمينػػات اإلسػػبلمييف لؤلقبػػاط إال أف ىػػذه التيػػارات اإلسػػبلمية أخفقػػت وعمػػى
رأسيا اإلخواف المسمموف خبلؿ المرحمة االنتقالية مف تبديد مخاوؼ األقباط مػف تػداعيات صػعود

اإلسبلمييف عمى أوضاعيـ.

 حركة االحتجاج والعصياف المدني الواسعة في محافظة قنا فػي أبريػؿ  3122عقػب إعػبلفحركػػة المحػػافظيف الجػػدد ،حيػػث أعمنػػت مجموعػػات دينيػػة مختمفػػة وقػػوى سياسػػية رفضػػيا تعيػػيف

المػواء "عمػػاد شػػحاتة ميخائيػؿ" محافظػاً لقنػػا؛ بسػبب ديانتػػو المسػػيحية اعتمػاداً عمػػى مبػػدأ "ال واليػػة
لمسيحي عمى مسمـ" مما اضطر الحكومة االنتقالية والمجمس األعمى لمقوات المسمحة لبلسػتجابة

لمطػالبيـ فػي النيايػة واختيػػار آخػر مسػمـ (إبػراىيـ ،3123 ،ص 42-41و ،األمػػر الػذي بػدوره كػػرس

شعو اًر بالتمييز لدى األقباط مف قبؿ الدولة والمجتمع.
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 -تظاىرات مميونيات ما بعد الثورة ،والتي تعد دليبلً عمى تصاعدية المنحنػى التطييفػي داخػؿ

المجتمػػع المصػػري ،حيػػث بمغػػت ىػػذه التشػػاحبية الطائفيػػة مػػداىا عقػػب مميونيػػة  3:يوليػػو 3122
والتي سميت بمميونية الشريعة واشتيرت إعبلمياً بػ" جمعة قندىار"* (توفيؽ ،3125 ،ص27و.

 -ألقى االستقطاب السياسي الحاد ،الذي اندلع عمى خمفية استفتاء  2:مارس بظبللو

الكثيفة ،عمى االنتخابات البرلمانية التي أجريت في نياية العاـ  ،3122حيث قامت الكنيسة
بدعـ قائمة "الكتمة المصرية" ،التي تش ّكمت مف األحزاب ذات التوجيات الميبرالية واليسارية ،إذ
المتبادؿ ،لحصوؿ مرشحييا
دفعت المصمحة المشتركة بيف الكنيسة ،وتمؾ األحزاب إلى التنسيؽ ُ
عمى أصوات األقباط ،مف أجؿ مواجية الحشد اإلسبلمي المقابؿ ،وكانت محصمة المشيد

تحولو في كثير مف األحياف إلى اصطفاؼ
التصويتي ،ىي إعادة إنتاج االستقطاب السياسي ،و ّ
واستقطاب طائفي .
 -تصاعد حالة االستقطاب السياسي والديني تحت قبة البرلماف ،والذي ظير بعد فوز

األحزاب اإلسبلمية بأغمبية المقاعد ،ومف أمثمة ذلؾ رفض رئيس المجمس طمب نائب قبطي
بمناقشة بياف عاجؿ إثر تيجير  9أسر مسيحية مف قرية بالعامرية ،وكذلؾ األمر حوؿ مشاريع

قوانيف تتعمؽ بعدـ التمييز أو دور العبادة أو مصير تحقيقات أحداث ماسبيرو (مجيب ،األقباط في

الصراع السياسي واالجتماعيو.

ثانياً :تواتر أحداث العنف الطائفي الجتماعية:
لـ يكد يمر شير عمى الثورة حتى انفجرت العديد مف الحوادث الطائفيػة التػي فجرتيػا مشػاعر

غضػػب اجتمػػاعي كحػوادث شػػرؼ .وفػػي تقريػػر أعػػده إسػحؽ إبػراىيـ ل ػ "لمبػػادرة المصػرية لمحقػػوؽ
الشخصػػية" رصػػد خبللػػو الج ػرائـ المرتكبػػة ضػػد األقبػػاط تحػػت حكػػـ العسػػكر ،جػػاء فيػػو :أف أربػػع
كن ػػائس ق ػػد تعرض ػػت لمني ػػب والح ػػرؽ والي ػػدـ أثن ػػاء إدارة المجم ػػس العس ػػكري لم ػػببلد دوف معاقب ػػة

مواطف واحد.
األولى كانت كنيسة رفح في  3:ينػاير  3122والتػي تعرضػت العتػداءات مسػمحة ،وعمميػات

نيب وسرقة وحرؽ عف طريؽ مجموعات ممثميف مسمحيف ،كما شيد شػير مػارس  3122ثبلثػة
أحداث طائفية كبيرة ،بعضيا غير مسبوؽ ،وىي عمى الترتيب :ىدـ كنيسة صوؿ التابعة لمركػز

أطفيح بمحافظة الجيػزة فػي  :مػارس ،وقتػؿ وتػدمير وتخريػب فػي المقطػـ فػي  22مػارس ،وقطػع
*دعا السمفيوف واإلخواف لمتظػاىر فػي جمعػة  9322/7/92وأسػموىا "جمعػة لػـ الشػمؿ " ،ورفػع المتظػاىروف فييػا أعػبلـ مصػر وأعػبلـ
القاعػػدة والمصػػاحؼ وصػػور أسػػامة بػػف الدف ،ورددوا شػػعارات منيػػا "ال عممانيػػة وال اشػػتراكية مصػػر دولػػة إسػػبلمية"" ،بػػاإلخواف والسػػمفية
مصر ىتفضؿ إسبلمية" ،وغيرىا مف الشعارات،ووصفت األحزاب السياسية التي غابت عف المظاىرات ،المميونية بأنيا "جمعة قندىار".
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أذف قبطي متيـ بإدارة أعماؿ منافية لآلداب في محافظة قنا في  35مارس ،وفي  9مايو كانت

أحداث إمبابة في كنيسة مارمينا والتي راح ضحيتيا عدد كبير مف المواطنيف وأصيب العشػرات،

إضافة إلى حادثة حرؽ وىدـ أجزاء مف كنيسة مار جرجس بقرية المريناب شماؿ أسواف (إبػراىيـ،

 ،3123ص23-7و.

ويجػػب اإلشػػارة إلػػى أف أغمػػب ىػػذه الح ػوادث الطائفيػػة التػػي حػػدثت بعػػد الثػػورة ،وخػػبلؿ حكػػـ
المجم ػػس العس ػػكري ى ػػي حػ ػوادث اجتماعي ػػة ،ومتوقع ػػة رغ ػػـ خطورتي ػػا وف ػػداحتيا نتيج ػػة االنف ػػبلت
األمني والتحفز الشعبي العاـ وعدـ شعور الجميع باالستقرار السياسػي ،واسػتمرار ثقافػة التطييػؼ

الم ػػذىبي واالس ػػتقطاب ال ػػديني ،وص ػػعود التي ػػارات اإلس ػػبلمية المتش ػػددة وخ ػػروج المتش ػػدديف م ػػف

السػػجوف بعػػد الثػػورة .إذ ال ييػػـ حصػػد األحػػداث والمواجيػػات الطائفيػػة بػػيف المسػػمميف والمسػػيحييف
بقدر ما ييـ مراجعة األسباب التي أدت إلى تواترىا ،وكيفية تعامؿ النظاـ معيا.

ثالثاً :لجوء قيادة المجمس العسكري إلى المعالجات القديمة ذاتيا لنظام مبارك فإي مواجيإة

األزمات التي أعقبت العتداءات عمى األقباط:

اتصؼ سموؾ المجمس العسػكري فيمػا يخػص االعتػداءات الطائفيػة بالسػمبية الشػديدة ،والتحيػز

الواضح لمعياف في بعض األحداث ،وظير ذلؾ مف خبلؿ:

 لجوء المجمس العسكري فػي بعػض أحػداث العنػؼ الطػائفي إلػى مػنيج االسػتدعاء لقيػاداتسمفية لحؿ األزمػة ،كمػا حصػؿ مػع أحػداث قريػة صػوؿ خػبلؿ مػارس  ،3122ممػا اعتبػره

ال ػػبعض أن ػػو ك ػػاف بمثاب ػػة اعتػ ػراؼ بض ػػعؼ المجم ػػس العس ػػكري ف ػػي ف ػػرض قبض ػػة الدول ػػة
واالحتكاـ لمقانوف في دولة ما ازلت تعيش حالة ثورية (ألفػي22 ،أبريػؿ 3124و .وتكػرر ذات

األمر خبلؿ أحػداث إمبابػة ،إذ اسػتعانت القػوات المسػمحة بعػدد مػف شػيوخ المنطقػة لتيدئػة

االشتباكات.

 عػدـ تػػدخؿ الشػرطة العسػػكرية لمنػػع أيػة اعتػػداءات وقعػػت عمػى األقبػػاط أو ممتمكػػاتيـ ،إذأف بعض حوادث االعتداء عمى الكنائس تمت في حضورىا كما في حالػة أحػداث إمبابػة،
فعمى الرغـ مف معرفة األجيزة األمنية بوجود كنائس قريبة مػف موقػع االشػتباكات فيػي لػـ

تتح ػػرؾ وتش ػػدد الح ارس ػػة ،وتركتي ػػا تتع ػػرض لبلعت ػػداء والح ػػرؽ م ػػف قب ػػؿ ع ػػدة مئ ػػات م ػػف

المسمميف (إبراىيـ ،اكتوبر ،3123ص 21و.

 تقاعس الدولة والمجمس العسكري والجيات األمنية والنيابة العامة بػإجراء التحقيقػات حػوؿاالعتػػداءات عمػػى األقبػػاط ومحاكمػػة المتيمػػيف تطبيػػؽ القػػانوف والعدالػػة ،كمػػا حػػدث مػػع
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حادثػػة كنيسػػة رفػػح التػػي لػػـ يحقػػؽ بشػػأنيا نيائيػاً ،وحادثػػة إمبابػػة والتػػي أحالػػت عمػػى أثرىػػا
نيابػػة أمػػف الدولػػة العميػػا  59متيمػاً لممحاكمػػة أمػػاـ جنايػػات أمػػف الدولػة العميػػا بتيمػػة القتػػؿ

العمػػد وحػػرؽ الكنيسػػة وحيػػازة أسػػمحة ناريػػة دوف تػػرخيص إال أنػػو فػػي ابريػػؿ  3123قػػررت
محكمػػة جنايػػات امػػف الدولػػة إخػػبلء سػػبيؿ المتيمػػيف بكفالػة ماليػػة ،وفػػي حادثػػة حػػرؽ وىػػدـ
كنيسػػة المرينػػاب لػػـ تقػػدـ النيابػػة العامػػة أي مػػتيـ لممحاكمػػة عمػػى الػػرغـ مػػف معرفػػة أسػػماء

المحرضيف والضالعيف في األحداث (موقع مسيحيو مصر 4 ،يونيو 3124و.

وترى الباحثة أف ثورة  36يناير لـ تكف منشأة لحالة العنؼ الموجو ضد األقباط بقػدر مػا ىػي
كاشػفة لػو ،ولضػعؼ قػدرات المجمػس العسػػكري عمػى إدارة الػببلد .إف ىػذه اإلجػراءات السػمبية مػػف
تمييز في تطبيؽ القانوف والتقاعس عف حماية األقباط وكنائسػيـ ودرء العنػؼ عػنيـ  ،قػد أتاحػت

مجاالً جديداً أماـ الناشطيف مف األقباط لمعمؿ خارج إطار الكنيسة .فبعد أحداث صوؿ وامبابة ،
أنشأت مجموعات قبطية مدنية ما يسمى بػ" اتحاد شباب ماسبيرو" الذي شكؿ التحدي األساسي
لييمنة الكنيسة بعد الثورة مف جية وتحدي لممجمس العسكري مف جية أخرى.

رابعاً :عنف الدولة الطائفي ( أحداث ماسبيرو):
نظػػـ اتحػػاد شػػباب ماسػػبيرو فػػي منطقػػة ماسػػبيرو ثبلثػة اعتصػػامات ،األوؿ فػػي مػػارس 3122

ػدادا غفيػرة مػػف األقبػػاط بعػػد أحػػداث قريػػة صػػوؿ ،والثػػاني اعتصػػاـ مػػايو  3122بعػػد
وقػػد ضػػـ أعػ ً
حتجاجػػا عمػػى تكػرار أحػػداث العنػػؼ الطػػائفي واالعتػػداء عمػػى الكنػػائس  ،وتطػػور
أحػػداث إمبابػػة ،ا
ً
احتجاجا عمى أحداث قرية المرينػاب وضػمت عشػرات
إلى تنظيـ تظاىرة ثالثة في أكتوبر 3122
ً
اآلالؼ مف المواطنيف ،وجابت مناطؽ واسعة مف القاىرة (إبراىيـ ،أكتوبر  ،3123ص33-2:و.
وتمخص ػػت مطال ػػب ش ػػباب ماس ػػبيرو ف ػػي :إص ػػدار ق ػػانوف يج ػػرـ التميي ػػز ،والق ػػبض عم ػػى ك ػػؿ

المت ػػورطيف ف ػػي اليج ػػوـ عم ػػى المس ػػيحييف والمحرض ػػيف ض ػػدىـ ،وتش ػػكيؿ لجن ػػة وطني ػػة لتقص ػػى
الحقائؽ في كؿ الجرائـ واألحداث التي وقعػت فػي حػؽ األقبػاط قبػؿ وبعػد ثػورة  36ينػاير ،وتقػديـ
تقػػارير عنيػػا لمنيابػػة عنيػػا التخػػاذ اإلج ػراءات القانوني ػة البلزمػػة ،إلػػى جانػػب إطػػبلؽ س ػراح جميػػع
المعتقمػػيف األقبػػاط األبريػػاء الػػذيف تػػـ القػػبض عمػػييـ فػػي "مس ػرة" و"صػػوؿ" و"بوقػػارص" و"امبابػػة"،
والعف ػػو الف ػػوري ع ػػف األبري ػػاء ال ػػذيف ت ػػـ الق ػػبض عم ػػييـ ف ػػي اعتص ػػاـ ماس ػػبيرو  6م ػػارس 3122

وعػػددىـ  28شخص ػاً ،وفػػتح ممػػؼ الكنػػائس المغمقػػة كعربػػوف لحسػػف النيػػة والجديػػة (بوابػػة الحركػػات

اإلسبلمية 29 ،ابريؿ 3127و.
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وعمى الػرغـ مػف سػممية المسػيرات االحتجاجيػة واالعتصػاـ إال أف قػوات مػف الجػيش ىاجمػت

الشػباب المعتصػـ فػػي منطقػة ماسػػبيرو فػي  :أكتػػوبر  ،3122مػا أسػػفر عػف مقتػػؿ العشػرات مػػف
دىسا تحت المركبات العسكرية ،وبرصاص الجنود فيما ُعرؼ بػ"مذبحة ماسبيرو".
المتظاىريف ً
وقد مثمت أحداث ماسبيرو التي شيدت مواجيات صريحة ومباشرة بيف قوات الجيش واألقباط

فػػي أكتػػوبر  3122انعطافػػة كبي ػرة فػػي عبلقػػة األقبػػاط بػػالوطف والكنيسػػة .كمػػا كانػػت بمثابػػة الحػػد
الفاصؿ في عبلقة الكنيسة بالنظػاـ .إذ وجػدت الكنيسػة نفسػيا لممػرة األولػى منػذ نيايػة السػبعينات

في وضعية المواجية المباشرة مع السمطة الحاكمة.

وق ػػد س ػػعي المجم ػػس العس ػػكري لمحيمول ػػة دوف ت ػػدحرج كػػرة المواجي ػػة م ػػع األقب ػػاط عب ػػر تأمين ػػو

لجنازات الضحايا وقياـ قادة المجمس العسكري بالتواصؿ مع رأس الكنيسة المصرية الباب شنودة

(ألفػػي22 ،ابريػػؿ 3124و .وعمػػى الػػرغـ مػػف ذلػػؾ فقػػد تعالػػت األص ػوات داخػػؿ الكنيسػػة خػػبلؿ تشػػييع
جثػػاميف القتمػػى "يسػػقط حكػػـ العسػػكر" دوف تعميػػؽ مػػف قداسػػة البابػػا ،وىػػو مػػا يعػػد أبمػػغ تعبيػػر عػػف

عػػدـ الرضػػا عمػػى سياسػػات النظػػاـ تجػػاه األقبػػاط ،وانتيػػاء التوافػػؽ الرسػػمي بػػيف الط ػرفيف وتحػػوؿ
العبلقػػة إلػػى "مقاومػػة مكتومػػة" كمػػا تسػػمييا مػػي مجي ػب (مجيػػب ،خػػارج الكنيسػػة :عبلقػػة األقبػػاط

بالحياة السياسية المصرية بعد ثورة ينايرو.
وترى الباحثة أف أحداث ماسبيرو كشفت عف رغبة عند المجمس األعمى لمقوات المسمحة في
اسػػتمرار تعامػػؿ الدولػػة مػػع األقبػػاط مػػف خػػبلؿ الكنيسػػة ،ال عبػػر ِح اركػػات احتجاجيػػة واعتصػػامات
س ػػممية ،وى ػػو م ػػا يفس ػػر الطريق ػػة العنيف ػػة الت ػػي تعامم ػػت بي ػػا الش ػػرطة العس ػػكرية م ػػع المتظ ػػاىريف

السممييف في واقعة ماسبيرو.

كما وتتفؽ الباحثة مع الكاتب محمد شػوماف فػي أف أحػداث ماسػبيرو ومػا سػبقيا مػف أحػداث

عنؼ كشفت عف ثبلث حقائؽ لخصػت المشػيد السياسػي واالجتمػاعي فػي مصػر ،ىػي( :شػوماف،

 23أكتوبر 3122و

 الحقيقة األولى أف اإلدارة السياسية خبلؿ عيد مبارؾ لممػؼ الفتنػة الطائفيػة ال تػزاؿ قائمػةبكؿ ما يقبع خمفيا مف أفكار ومنػاىج فػي العمػؿ ،وبخاصػة مػا يتعمػؽ بػالبطء فػي التحػرؾ

واالعتماد عمى الحموؿ األمنية والصمح العرفي واستبعاد الحموؿ السياسية والقانونية.

 الحقيقة الثانية ىي أف ىناؾ فجوات مف المعػارؼ والخبػرات والسػموؾ والطمػوح بػيف الحكػـالجدي ػػد الػ ػػذي يعتمػػػد منيجي ػػة مبػػػارؾ فػ ػػي إدارة الدولػػػة ،وب ػػيف جمػ ػػاىير وطوائ ػػؼ وفئػ ػػات

الشعب.
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 -الحقيقة الثالثة ىي أف األحػزاب القديمػة واإلخػواف المسػمميف وقيػادة الكنيسػة واألزىػر فشػموا

فػػي اسػػتيعاب حقػػائؽ وتػػأثيرات الثػػورة فػػي المجتمػػع ،وادراؾ ميػػاـ المرحمػػة االنتقاليػػة ،لػػذلؾ
وقعوا في أخطاء كػاف مػف بينيػا التشػرذـ واالنقسػاـ واالنتيازيػة السياسػية ،فمػـ يركػزوا عمػى

استعادة األمف واالستقرار السياسي وخاضوا بدرجات مختمفة صراعات ومعارؾ طائفية.

واضافة إلى ذلؾ تؤكد الباحثة عمى رأي مي مجيب التي ترى األحداث السػابؽ اإلشػارة إلييػا
 ،برىنت إلى جانب فشؿ الدولة والمجمس العسكري في التعامػؿ مػع األزمػة القبطيػة وانتيػاج ذات

السػ ػػبؿ التػ ػػي كػ ػػاف يتبناىػ ػػا النظػ ػػاـ السػ ػػابؽ  ،ومػ ػػف ذلػ ػػؾ( :مجيػ ػػب ،األقبػ ػػاط فػ ػػي الص ػ ػراع السياسػ ػػي و
االجتماعيو

 اسػ ػػتمرار االنفصػ ػػاؿ بػ ػػيف كػ ػػؿ مػ ػػف الكنيسػ ػػة واألقبػ ػػاط فػ ػػى ظػ ػػؿ تيػ ػػاوى السػ ػػمطة اليرميػ ػػةوالكينوتية التقميدية لمكنيسة تزامنا مع تياوى السمطة السياسية لمنظاـ.
 دفػػع ت ػواتر األحػػداث الطائفيػػة فػػى مصػػر بعػػد الثػػورة إلػػى توصػػيؼ الوضػػع بأنػػو اسػػتمرارلبلسػػتراتيجيات القديمػػة مػػع وجػػود فػػاعميف جػػدد ف ػي النظػػاـ خاصػػة فػػي ظػػؿ غيػػاب خب ػرة

اإلدارة السياس ػػية لممجم ػػس العس ػػكري ال ػػذي م ػػف الممك ػػف وص ػػؼ سياس ػػتو تج ػػاه األح ػػداث
الطائفية بعدـ التدخؿ المدروس.

ويشػػير الجػػدوؿ التػػالي إلػػى أبػػرز األحػػداث الطائفيػػة التػػي عقبػػت ثػػورة  36ينػػاير وحتػػى انتيػػاء

المرحمة االنتقالية بإدارة المجمس العسكري (ألفي22،ابريؿ 3124و.

جدول ( :)0.5أبرز األحداث الطائفية خبلؿ فترة حكـ المجمس العسكري
التاريخ

عدد القتمى

المكان

5مارس 3122

صوؿ -الجيزة

24

:مارس 3122

منشية ناصر-القاىرة

26

ابريؿ 3122

أبو قرقاص-المنيا

3

مايو 3122

إمبابة-الجيزة

26

يونيو 3122

سوىاج

-

يوليو 3122

سمالوط-المنيا

-

 4أكتوبر 3122

ماريناب-أسواف

 :أكتوبر 3122

ماسبيرو-القاىرة

3

فبراير 3123

العامرية-اإلسكندرية
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 5.1.3المطمب الثالث :المشاركة السياسية لألقباط خالل مرحمة النتقال السياسي:
بع ػػد س ػػقوط مب ػػارؾ أص ػػبح المج ػػاؿ السياس ػػي ف ػػي مص ػػر أكث ػػر انفتاحػ ػاً م ػػف حي ػػث المش ػػاركة

السياسية عمى المستوى العاـ ،وعمى مستوى األقباط خصوصاً.

فمػػف ناحيإإة العمإإل الحزبإإي والنشإإاط السياسإإي ،واصػػؿ الشػػباب القبطػػي نشػػاطيـ السياسػػي
سواء أكاف عبر مشاركاتيـ في الحركات السياسية والثورية العممانية التي ساىمت في الثػورة مثػؿ
حركة " 7أبريؿ"  ،أـ عبر تأسيس حركة شبابية لمدفاع عف حقوؽ األقباط سميت بػ "اتحاد شػباب
ماسبيرو".

وكش ػػؼ المجم ػػس االستش ػػاري القبط ػػي ،أف ع ػػدد الحرك ػػات السياس ػػية القبطي ػػة الت ػػي تعم ػػؿ ف ػػي

الشارع  47حركة ،أشيرىا "اتحاد شباب ماسبيرو" ،و"ائػتبلؼ أقبػاط مصػر"  ،و"أقبػاط بػبل قيػود"،

و"األقبػػاط أحػرار" ،و"اإلخػواف المسػػيحييف" ،و"االتحػػاد المصػػري لؤلقبػػاط "وغيرىػػا (جمعػػة 32 ،يونيػػو

3124و.
إضافة إلى ذلؾ فقد تشكمت مجموعات قبطية لمتوعية بأىمية المشػاركة فػي المرحمػة االنتقاليػة
منيا "أقباط مف أجؿ االنتخابات"  ،وأقباط مف أجؿ مصر" (أبو نحؿ والوادية ،يونيو ،3126ص45و.
مف ناحيػة أخػرى ،لػـ يواصػؿ الشػباب نشػاطيـ عمػى الصػعيد السياسػي وحسػب ،بػؿ إف العديػد

مف الشخصيات المسيحية أيضاً أسست أحزاباً سياسية أو انضمت إلييػا .منيػا حػزب "المصػرييف

األح ػ ػرار" الػ ػػذي أسسػ ػػو رجػ ػػؿ األعمػ ػػاؿ "نجيػ ػػب سػ ػػاويرس"  ،و "الحػ ػػزب المصػ ػػري الػ ػػديمقراطي
االجتماعي ".الذي كاف مف بيف مؤسسيو مثقفوف مسيحيوف (فيمي 33،ديسمبر 3123و.

تعػد النتخابإات التشإإريعية األولػى بعػػد ثػورة الخػامس والعشػريف مػف ينػاير ،والتػػي تمػت عمػػى
ثبلث مراحؿ في الفترة مف  39نػوفمبر  3122إلػى  33فب اريػر  ، 3123تعػد بمثابػة خطػوة ميمػة

في صراع مصر مف أجػؿ الديمقراطيػة والمواطنػة ،ولعػؿ مػف أبػرز مػا يميػز ىػذه االنتخابػات عػف

سػػابقاتيا أنيػػا شػػيدت إقبػػاالً جماىيري ػاً شػػعبياً غيػػر مسػػبوؽ مػػف كافػػة الش ػرائح والفئػػات المجتمعيػػة
سواء المسيسة أو غير المسيسة ،اإلسبلمية والميبرالية.

وعف موقؼ الكنيسة القبطية مف ىذه االنتخابات؛ فقد أعمنت عدـ استعدادىا لػدعـ المرشػحيف
األقب ػػاط انطبلقػ ػاً م ػػف برن ػػامج مس ػػيحي ،وحظ ػػرت الحم ػػبلت ف ػػي الكن ػػائس والمب ػػاني التابع ػػة لي ػػا،

ومنعت رجاؿ الديف األقباط مػف الػتكمـ عػف الشػؤوف السياسػية ،وعميػو فمػـ يترشػح األقبػاط انطبلقػاً

مف برنامج ديني (أبو نحؿ والوادية ،3126 ،ص45و.
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إال أنو وبفعؿ االستقطاب الديني والمناخ الطائفي المشحوف وفقاً لؤلحداث المتواترة ،حاولت

الكنيسة دعـ عدد مف المرشحيف المستقميف فردياً مف األقباط والمسمميف ،ودعـ "الكتمة المصرية"

باعتبارىا ائتبلؼ لعدد مف األحزاب الميبرالية لمواجية االستقطاب اإلسبلمي المقابؿ (مجيب،

خارج الكنيسة :عبلقة األقباط بالحياة السياسية المصرية بعد ثورة ينايرو.

وحوؿ مشاركة األقباط في ىذه االنتخابات ترشحاً ،بمغ عدد المرشحيف األقباط الذيف خاضوا

االنتخابات مستقميف  223مرشحا فردياً ،في حيف ترشح  86قبطياً عمى بند القوائـ ،ليصؿ

إجمالي عدد المرشحيف األقباط النتخابات برلماف الثورة  298مرشحاً قبطياً (شفيؽ 23 ،يونيو

3125و.

تعينيـ في برلماف الثورة
ويوضح الجدوؿ التالي عدد النواب األقباط الذي انتخبوا ،وتـ ّ

(مجدي9 ،ديسمبر 3126و.

جدول ( :)6.5عدد النواب األقباط في مجمس الشعب خبلؿ حكـ المجمس العسكري  ،3123ووفقاً لئلعبلف
الدستوري 3122

السنة

عدد النواب

3123

619

عدد النواب

األقباط المنتخبين
7

عدد النواب

األقباط المعينين
6

إجمالي عدد
النواب

22

النواب األقباط  22نائباً ،جاء ستة منيـ
نجد أنو في أوؿ برلماف بعد ثورة يناير ،كاف إجمالي ّ
المنتخبػػيف ،إلػػى جانػػب خمسػػة آخ ػريف أت ػوا بػػالتعييف مػػف ِقبػػؿ
باالنتخػػاب بنسػػبة  %2مػػف النػ ّػواب
َ
رئيس المجمس العسكري مف إجمالي عشرة أعضاء يحؽ لو تعينيـ ،لتصػبح نسػبة تمثيػؿ األقبػاط

في البرلماف  .%3وىكذا نجد أف الثورة لـ تحدث أي جديد بالنسبة لتمثيؿ األقباط في البرلماف.

وعمػػى الػػرغـ مػػف الفػػوز بسػػتة مقاعػػد منتخبػػة ىػػي أكبػػر عػػدد يحصػػؿ عميػػو األقبػػاط فػػي تػػاريخ

البرلماف ،لكف النسبة ال تزاؿ قميمة مقارنة بعددىـ في المجتمع .ويمكف تفسير ذلػؾ بأسػباب كثيػرة
تتعمؽ باألقباط أنفسيـ مف جانب ،وبكؿ مف النظاـ وقوي المجتمع مف جانب أخر.
إف ىناؾ عوامؿ عدة دفعت األقبػاط إلػى االنسػحاب مػف الحيػاة السياسػية والمشػاركة المحػدودة

فييا ،منيا النظرة السػمبية مػف قبػؿ المجتمػع إزاء األقبػاط ،وبعػض الػدعايات الدينيػة التػي تسػتخدـ
ضػػدىـ فػػي االنتخابػػات ،باإلضػػافة إلػػى المشػػكبلت المتراكمػػة ،مثػػؿ عػػدـ تمثػػيميـ فػػي المناصػػب
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القيادية ،والو ازرات السيادية ،التي تساىـ في ضعؼ انجذابيـ لممشاركة كناخبيف ومرشحيف ،وىػو
ما يؤدي في النياية إلى قمة تمثيميـ البرلماني (شحاتة  2: ،مارس 3123و.

ويري سميماف شفيؽ أف انتخابات مجمس الشعب نوفمبر  3122كشفت عف ظاىرة جديدة ىي

"المسيحية السياسية" حيث صوت األقباط الحزبيوف ألحزابيـ ،فالقوائـ التي نجػح منيػا أقبػاط ىػي

ق ػ ػوائـ أحػػ ػزاب «الوف ػ ػػد ،الك ارمػ ػػة ،الوس ػ ػػط ،أحػػ ػزاب الكتمػ ػػة المص ػ ػػري ال ػ ػػديمقراطي االجتم ػ ػػاعي –
المصرييف األحرار – التجمع – الحرية ،اإلصبلح والتنمية"  ،واستطاعت المسػيحية السياسػية أف

تتمتػػع بح ػػس برجمػػاتى حي ػػث تخط ػػت التصػػويت الط ػػائفي ،ورّكػ ػزت عمػػى التص ػػويت المص ػػمحي،

وبالتالي برزت ظاىرة جديدة تقوـ عمى( :شفيؽ 23 ،يونيو 3125و

 -التصويت البرجماتي المرتكز إلى المصالح وليس الديانة.

 انتقاؿ مركز صناعة القرار القبطي مف الميجر إلى ثوار المياديف. توزع االنتماءات القبطية السياسية عمى مختمؼ األحزاب. -سقوط أسطورة السمبية منذ حادثة ماسبيرو.

إضػػافة إلػػى ذلػػؾ ،فػػإف مػػف اإلف ػ ارزات اإليجابيػػة ليػػذه االنتخابػػات ىػػو أف وجػػود األقبػػاط فػػي

البرلماف الحالي يختمؼ عف البرلمانات السابقة في أف األعضاء المنتخبيف ىػذه المػرة شخصػيات

عامة ،وال تعمؿ لصالح جية معينة ،وال تحسب عمػي النظػاـ ،ولػدييـ الشػجاعة فػي التحػدث عػف
أي قضية تمس األقباط وغيرىـ ،مادامت تمس أمف وسبلمة المجتمع .حمد طو (شحاتة 2:،مارس

3123و.

أمػػا فيمػػا يتعمػػؽ بالنتخابإإات الرئاسإإية لعػػاـ  ،3123فقػػد كػػاف إقبػػاؿ المص ػريف عموم ػاً كبي ػ اًر

عمػػى المشػػاركة فػػي ىػػذه االنتخابػػات رغبػػة فػػي العػػودة إلػػى االسػػتقرار ،وتجػػاوز المرحمػػة االنتقاليػػة

ودعـ المسار الديمقراطي.

وفيمػػا يتعمػػؽ بمشػػاركة األقبػػاط ،فقػػد أصػػدر األنبػػا "بػػاخوميوس" قػػائـ مقػػاـ البطريػػرؾ تعميماتػػو

لمرعايا األقبػاط مؤكػداً عمػى الػدور الػوطني لؤلقبػاط فػي المشػاركة اإليجابيػة باالنتخابػات ،ووقػوؼ

الكنيسػػة عمػػى مسػػافة واح ػدة مػػف كػػؿ األط ػراؼ ،وأنػػو عمػػى كػػؿ إنسػػاف االنتخػػاب الحػػر بمػػا يمميػػو
عميو ضميره ،واختيار مف يرى فيو نيضة مصر(يوسؼ 21،أغسطس 3126و.

 .وأظيرت الجولة األولى مف ىذه االنتخابات فوز مرشح اإلخواف محمد مرسي والفريؽ أحمد
شفيؽ أخر رئيس وزراء في عيد مبارؾ بػأعمى األصػوات وتػأىميـ إلػى جولػة اإلعػادة ،ممػا شػكؿ
صدمة وخيبة أمؿ لؤلقباط ،فيـ بيف مرشح اإلسبلمييف ومرشح مف نخب النظاـ السابؽ.
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وفػػي الوقػػت الػػذي أكػػدت فيػػو الكنيسػػة عػػدـ وجػػود توجيػػات لمتصػػويت لمرشػػح بعينػػو ،إال أنػػو

لػػوحظ أف ىنػػاؾ بعػػض الكينػػة قػػاموا بتشػػجيع األقبػػاط لنحػػو التصػػويت لشػػفيؽ ،ولكػػف فػػي صػػورة
مقترح وتوصية وليس أم اًر دينياً ،وبحسب متابعيف فانو عمى الرغـ مف توجو بعػض األقبػاط نحػو

دعـ الفريؽ شفيؽ ،إال أف بعض األقباط قاطعوا الجولة الثانيػة مػف االنتخابػات ،أو قػاموا بإبطػاؿ
أصواتيـ ألنيـ غير مقتنعيف بأي مف المرشحيف (يوسؼ  21،أغسطس 3126و

ختاماً نجػد أف مػف أىػـ إنجػازات ثػورة  36ينػاير التغييػر اإليجػابي الػذي حػدث ألقبػاط مصػر،

فقد خرج الشباب القبطي لمتظاىر مع شباب مصر المسمـ خروجاً عف رغبة الكنيسة ،وكاف ذلػؾ
طفرة أدت إلى خروج أعداد كبيرة مف األقباط مف كػؿ الفئػات إلػى العمػؿ العػاـ والعمػؿ السياسػي،

فاشػػترؾ األقبػػاط فػػي إنشػػاء وقيػػادة أح ػزاب سياسػػية ،وخػػروج مبليػػيف مػػف األقبػػاط لمتصػػويت فػػي

االنتخابات النيابية واالستفتاءات ما بعد الحراؾ ،وأصػبح الصػوت القبطػي مػؤث اًر وأحيانػاً مرجحػاً،
مما أدى إلى زيادة ثقة األقباط بأنفسيـ وأصبحوا أكثر إيجابية.

فػػي حػػيف تضػػافرت العديػػد مػػف العوامػػؿ التػػي أدت إلػػى زيػادة حػػدة االسػػتقطاب الطػػائفي خػػبلؿ

إدارة المجم ػػس العس ػػكري لم ػػببلد ،ف ػػالمجمس األعم ػػى لمقػ ػوات المس ػػمحة ل ػػـ يمم ػػؾ رؤي ػػة واضػػػحة
ومكتممة مع ممؼ التوتر والعنؼ الطائفي ،ولـ تكف لديو إرادة فعمية لوضػع حمػوؿ جذريػة ،ولػذلؾ

لـ يستخدـ سمطة التشريع إلصدار قوانيف تعالج مشكمة بناء الكنائس أو الممارسات التمييزية في

المجتمع ،واستمرت نفس السياسػات القديمػة بالتعامػؿ مػع الطائفيػة مػف منظػور أمنػي فقػط ،وادارة
ممؼ حقوؽ األقباط عبر المعالجة األمنية والتػي تتصػؼ بأنيػا قاصػرة ومتحيػزة إلػى جانػب تكػرار

المجوء إلى جمسات الصمح العرفية وتغييب القانوف واسترضاء التيارات اإلسبلمية.

واجم ػػاالً ف ػػإف الح ػػديث ع ػػف مواطن ػػة األقب ػػاط واالن ػػدماج السياس ػػي واالجتم ػػاعي لؤلقب ػػاط ت ػػأثر

بالسػػياؽ العػػاـ الػػذي تمػػر بػػو الدولػػة والمجتمػػع والتح ػوالت السياسػػية التػػي واكبتػػو خػػبلؿ المرحمػػة

االنتقالية.
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 5.2المبحث الثاني

مواطنة األقباط في ظل حكم الرئيس محمد مرسي
 5.2.1المطمب األول :الرئيس مرسي ومواطنة األقباط

أوصمت االنتخابات البرلمانية اإلسبلمييف إلى سدة الحكـ في الفترة االنتقالية ،وذلؾ بعد فوز

جماعة اإلخواف المسمميف والحزب السمفي البارز "النور" بأكثر مف ثمثَي المقاعد في مجمس

الشعب ومجمس الشورى الفخري آنذاؾ .وقد أوصمت انتخابات الرئاسة 3123محمد مرسي رئيساً

مدنياً منتخباً ينتمي إلى جماعة اإلخواف المسمميف بعد فوزه بنسبة  %62.8عمى منافسو أحمد

شفيؽ.

وكاف قد واكب فوز مرسي مع اإلعبلف عف حؿ مجمس الشعب ذي األغمبية اإلسبلمية ،إذ

أعمف رئيس المجمس العسكري الحاكـ في مصر المشير حسيف طنطاوي يونيو  3123حؿ
مجمس الشعب رسمياً تنفيذاً لحكـ المحكمة الدستورية العميا الذي أكد أف المجمس "غير قائـ بقوة

القانوف" نظ ًار لعدـ دستورية القانوف الذي انتخب عمى أساسو (فرانس27 35,3123يونيوو.

وبتولي محمد مرسي منصبو في  41يونيو  ،3123انتيى رسمياً حكـ المجمس العسكري،

ودخمت الببلد في مرحمة جديدة تحت قيادة اإلخواف المسمميف لمحكـ.

وكاف الرئيس مرسي قد عبر عف مواطنة وحقوؽ األقباط في برنامجو االنتخابي ،حيث أورد

في برنامجو" :أساس المواطنة ىو المساواة أماـ الدستور والقانوف والمشاركة الكاممة في الحقوؽ

والواجبات م ع خصوصية األحواؿ الشخصية كؿ حسب شريعتو ،فالمصريوف مسمميف كانوا أـ
مسيحييف شركاء الوطف وبناة حضارتو  ،متضامنوف في النيوض بو ،والدفاع عنو مف أي
تيديد داخمي أو خارجي" ،كما أورد في مكاف أخر مف البرنامج تأكيده عمى اعتبار الكنيسة

مؤسسة دينية رسمية إلى جانب األزىر والعمؿ عمى استقبلليا (دويكات ،3124 ،ص253و .كما
تعيد لعدد مف القوى السياسية بجممة مف التعيدات فيما عرؼ بػ "اتفاؽ فيرمونت"* وذلؾ عشية

إعبلف نتائج االنتخابات كاف مف بينيا تعييف قبطي نائبا لمرئيس (عوض21 ،ابريؿ 3125و.

* فيرمونػػت ىػػو اسػػـ الفنػػدؽ الػػذي جػػرت فيػػو المفاوضػػات بػػيف الػػدكتور محمػػد مرسػػى (قبػػؿ إعػػبلف فػػوزه رئيس ػاً لمجميوريػػةو وعػػدد مػػف

الشخصيات السياسية والعامة ،وصدر في نيايتيا إعبلف بوالدة «جبية وطنية» وبياف مف سػت نقػاط وقّعػو الػدكتور مرسػى بنفسػو .وكػاف
مف أىـ ما تػـ االتفػاؽ عميػو :التأكيػد عمػى الشػراكة الوطنيػة والمشػروع الػوطني الجػامع الػذي يعبػر عػف أىػداؼ الثػورة وعػف جميػع أطيػاؼ

ومكونػػات المجتمػػع المصػػري ،ويمثػػؿ فييػػا الم ػرأة واألقبػػاط والشػػباب .وعمػػى أف يضػػـ الفريػػؽ الرئاسػػي وحكومػػة اإلنقػػاذ الػػوطني جميػػع
التيػػارات الوطنيػػة ،ويكػػوف رئػػيس ىػػذه الحكومػػة شخصػػية وطنيػػة مسػػتقمة ،إضػػافة إلػػى رفػػض الق ػرار الػػذي اتخػػذه المجمػػس العسػػكري بحػػؿ
البرلم ػػاف الممث ػػؿ ل ػػئلرادة الش ػػعبية ،وك ػػذلؾ لتحقي ػػؽ التػ ػوازف ف ػػي تش ػػكيؿ الجمعي ػػة التأسيس ػػية بم ػػا يض ػػمف ص ػػياغة مش ػػروع دسػ ػتور لك ػػؿ

المصرييف.
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وعم ػػى ال ػػرغـ م ػػف المس ػػار المطم ػػئف نس ػػبياً م ػػف قبػ ػؿ اإلخػ ػواف المس ػػمميف تج ػػاه المس ػػيحييف ،

والخطػػاب الػػديمقراطي لمػرئيس مرسػػي عػػف دولػػة المواطنػػة ،إال أف مخػػاوؼ األقبػػاط لػػـ تتبػػدد وأخػػذ
منحنى االستقطاب في االزدياد .وىذا يعود كما يرى البعض ألف ىذه الوعود لػـ ترافقيػا إجػراءات

ممموسة عمى األرض  .وتمثمت زيادة حدة الستقطاب السياسي والجتماعي من خالل اآلتي:
أولً :عدم تعيين النائب القبطي:

برزت حالة مف االستقطاب الديني فػي إطػار الجػدؿ الػدائر حػوؿ تعيػيف الػرئيس مرسػي لنائػب

قبطي لمرئيس .إذ رفض حزب النور السمفي المشارؾ فػي الفريػؽ الرئاسػي  ،ىػذا األمػر معمنػاً أنػو

موقؼ شرعي ال يمكف التنازؿ عنو مػف أجػؿ مواءمػات سياسػية ،تحػت مبػدأ "ال واليػة لكػافر عمػى
مسػمـ" (مجيػػب 35 ،يوليػو 3123و .وبنػػاء عميػو لػػـ ي ِ
ػؼ مرسػػي بتعيػده الخػػاص بتعيػيف نائػػب قبطػػي،
ً
واكتفػػي بتعيػػيف شخصػػية قبطيػػة ىػػي سػػمير مػرقص مسػػاعداً لمػرئيس لشػػؤوف التحػػوؿ الػػديمقراطي.
اء مخيباً لآلماؿ.
األمر الذي اعتبره األقباط إجر ً
ثانياً :تشكيل المجنة التأسيسية لمدستور:
عكسػت الجمعيػة التأسيسػية المكمّفػة صػياغة الدسػػتور المصػري ىيمنػة اإلسػبلمييف فػي مجمػػس
يتوصػؿ
الشعب ومجمس الشورى ،مع أف المجمس السابؽ ُح َّؿ بقػرار مػف المحكمػة .وبػدالً مػف أف
ّ
المندوبوف القانونيوف لجماعة اإلخواف وحزب النور والحركات اإلسبلمية األخرى ،إلػى حػ ّؿ وسػط
مػػع كتمػػة األقميػػة التػػي تتػػألؼ مػػف االتجاىػػات غيػػر اإلسػػبلمية ،بمػػا فييػػا الكنيسػػة القبطيػػة ،أصػ ّػروا
تضخـ المغة الدينية في دستور السادات لمعاـ .2:82
عمى صياغة وثيقة
ّ

فقد تجاىمت األكثرية البرلمانية ممثمة بحزب الحرية والعدالة كػؿ المقترحػات التػي تقػدمت بيػا
القػػوى واألحػزاب السياسػػية حػػوؿ ضػػماف حػػد أدنػػى لتمثيػػؿ المػرأة والمسػػيحييف ولتمثيػػؿ بػػاقي فئػػات

المجتم ػ ػػع  ،األم ػ ػػر ال ػ ػػذي أدى إل ػ ػػى انس ػ ػػحاب العدي ػ ػػد م ػ ػػف الق ػ ػػوى السياس ػ ػػية وممثم ػ ػػي الكنيس ػ ػػة
األرثوذكسػ ػ ػية فػػ ػػي  3أبريػ ػ ػػؿ ( 3123مجي ػ ػػب 35 ،يولي ػ ػػو 3123و .وسػ ػ ػػرعاف م ػ ػػا فق ػ ػػدت الجمعيػػ ػػة
التأسيسية شرعيتيا بسرعة ،وجرى حمّيا مف أعمى محكمة في مصر.
وفي حيف بمغ عدد األقباط في الجمعية التأسيسية األولى  7أعضاء أي بنسػبة  ،%7فقػد بمػغ
عػػددىـ فػػي الجمعيػػة التأسيسػػية الثانيػػة  9أعضػػاء أربعػػة مػػنيـ مػػف ترشػػيح الكنػػائس وأربعػػة مػػف

ترشيح األحزاب أي بنسبة ( %9دويكات ،3124 ،ص257و.

وعمػػى الػػرغـ مػػف أنػػو تػػـ االتفػػاؽ عمػػى تبلفػػى األخطػػاء السػػابقة فػػي الجمعيػػة التأسيسػػية الثانيػػة

فيم ػػا يتعم ػػؽ بنس ػػب تمثي ػػؿ األقب ػػاط ،إال أف الص ػػداـ ب ػػيف األقب ػػاط مم ػػثبلً بالكنيس ػػة ونظ ػػاـ محم ػػد
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مرسػػي بمػػغ ذروتػػو بق ػرار ممثمػػي الكنػػائس المص ػرية باالنسػػحاب مػػف الجمعيػػة التأسيسػػية لصػػياغة

الدسػ ػػتور اعت ارضػ ػ ػاً عم ػ ػػى المػ ػػادة  *32:م ػ ػػف دس ػ ػػتور  3123والخاصػ ػػة بتفس ػ ػػير م ػ ػػادة الشػػ ػريعة
اإلسبلمية ،فجرى تمرير مشروع الدستور في غياب ممثمي الكنيسة (عوض21 3125 ،ابريؿو.

واس ػػتمر الج ػػدؿ خ ػػبلؿ االس ػػتفتاء الدس ػػتوري ف ػػي ديس ػػمبر  ،3123إذ اتي ػػـ اإلخػ ػواف الكنيس ػػة

بتعبئة الراىبات لمتصويت ضد مشروع الدستور (فيمي33 ،ديسمبر 3125و.
ثالثاً :اإلعالن الدستوري المكمل:

ش ػ ػ ّكؿ اإلعػ ػػبلف الدسػ ػػتوري** لم ػ ػرئيس المرسػ ػػي والػ ػػذي يحصػ ػػف ق ار ارتػ ػػو الرئاسػ ػػية مػ ػػف الطعػ ػػف
القضائي عمييا حالة مف االستقطاب السياسي بيف اإلخواف المسػمميف وخصػومو السياسػييف ومػف
بي ػػنيـ األقب ػػاط ،و بش ػػكؿ ع ػػاـ أدى اإلع ػػبلف الدس ػػتوري إل ػػى اس ػػتقطاب ش ػػديد وح ػػاد ف ػػي الش ػػارع
المصري بيف مؤيد ومعارض ومظاىرات حاشدة بالتأييد والمعارضة في أنحاء الجميورية.

وعمى إثر ذلػؾ اسػتقاؿ الػدكتور سػمير مػرقص مػف منصػبو كمسػاعد رئػيس الجميوريػة لشػؤوف

التحوؿ الديمقراطي احتجاجاً عمػى ممارسػات اإلخػواف االسػتبدادية فػي السػمطة ،واصػدار الػرئيس
مرسي لئلعبلف الدستوري ،وعدـ مشاركتو في صػنع القػرار (الفقػي29 ،أغسػطس 3126و .كمػا أعمػف

المفكر القبطي دكتور رفيؽ حبيب ،مستشار الرئيس ونائب رئيس حزب الحرية والعدالة ،انسحابو
مف العمؿ السياسي بما في ذلؾ أي دور في مؤسسة الرئاسة أو الحزب عمػى إثػر حػوادث القتػؿ

واالشتباكات التي تبعت اإلعبلف (المصري اليوـ 7 ،ديسمبر3123و.

بيانػػا أكػػد فيػػو
أمػػا موقػػؼ الكنيسػػة ،فقػػد أص ػدر المجمػػع األعمػػى لمكنيسػػة اإلنجيميػػة المشػػيخية ً
رفضو لئلعبلف الدستوري الذي أصدره الػرئيس محمػد مرسػي .واعتبػره متعارضػاً مػع كػؿ المبػادئ

السياسية ،ويدفع في اتجاه الشقاؽ بيف أبناء الوطف ،والتي بدت مبلمحو في األفػؽ (العربيػة نػت،

:ديسمبر 3123و.

*وتػنص المػادة  32:عمػػى أف  :مبػادئ الشػريعة اإلسػبلمية تشػػمؿ أدلتيػا الكميػػة ،وقواعػدىا األصػػولية والفقييػة ،ومصػػادرىا المعتبػرة ،فػػي
السػػنة والجماعػػة .ونصػػت المػػادة الثانيػػة عمػػى أف  :اإلسػػبلـ ديػػف الدولػػة والمغػػة العربيػػة لغتيػػا الرسػػمية ومبػػادئ الش ػريعة
مػػذاىب أىػػؿ ُّ

اإلسبلمية المصدر الرئيسي لمتشريع.

**في يوـ  33نوفمبر  3123أصدر الرئيس محمد مرسي إعبلنػاً دسػتورياً مكمػبلً تضػمف مػا وصػفو بػالق اررات الثوريػة .وتضػمف حزمػة مػف
الق اررات منيا :إعادة التحقيقات والمحاكمات لممتيمػيف فػي القضػايا المتعمقػة بقتػؿ واصػابة وارىػاب المتظػاىريف أثنػاء الثػورة ،وجعػؿ القػ اررات
الرئاسػػية نيائيػػة غيػػر قابمػػة لمطعػػف مػػف أي جيػػة أخػػرى (مػػثبل المحكمػػة الدسػػتوريةو منػػذ توليػػو الرئاسػػة حتػػى إق ػرار دسػػتور جديػػد وانتخػػاب
مجمس شعب جديد ،إضافة إلى تمديد فترة المجنة التأسيسية بفترة سػماح شػيريف إلنيػاء كتابػة دسػتو ار جديػدا لمػببلد .وأخيػ اًر تحصػيف مجمػس

الشورى والمجنة التأسيسية بحيث ال يحؿ أيا منيما (كما حدث لمجمس الشعبو.
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كمػػا أصػػدرت عػػدد مػػف التنظيمػػات القبطيػػة بيان ػاً اعت ارض ػاً عمػػى الق ػرار ،عػ ّػدت فيػػو اإلعػػبلف
الدستوري المكمؿ إنقبلباً دستورياً قػاده الػرئيس محمػد مرسػي وحزبػو الحريػة والعدالػة عمػى القػانوف

ر جديػداً (اليػوـ السػابع.
والدستور ،وأنو يتنافى مع أىداؼ الثورة وتضحيات الشػيداء ويخمػؽ ديكتػاتو اً

 33نوفمبر .(3123

ووجد األقباط أنفسيـ في مرمى االتيامات ،فقد اتيميـ أنصار الػرئيس مرسػي بالمشػاركة فيمػا

اعتبػػروه المػؤامرة الراميػػة إلفشػػاؿ الػرئيس المنتخػػب وبػػالوقوؼ وراء تمويػػؿ ودعػػـ مػػا سػػمى بتنظػػيـ
"الػػببلؾ بم ػػوؾ"* حي ػػث وصػػؼ المين ػػدس خي ػػرت الشػػاطر معارض ػػي الػػرئيس مرسػػي ب ػػأنيـ أقب ػػاط

وفمػػوؿ وعممػػانيوف (عػػوض21 3125 ،ابريػػؿو .وعميػػو تحػ ّػوؿ االشػػتباؾ مػػف كونػػو ن ازع ػاً بػػيف طرفػػي
النظاـ واألقباط إلى صداـ ومواجية في داللة عمى أف تطمينات الرئيس في ميب الريح.

رابعاً :تيميش األقباط في تولى الوظائف والتعيينات:
اسػػتمر تيمػػيش وابعػػاد األقبػػاط عػػف كافػػة المناصػػب والم اركػػز المػػؤثرة فػػي الدولػػة .ففيمػػا يتعمػػؽ

بتمث ػػيميـ ف ػػي مج ػػالس الدول ػػة م ػػا زاؿ نس ػػبة تمث ػػيميـ ض ػػعيفة ج ػػداً مقارن ػػة بحجمي ػػـ ف ػػي المجتم ػػع

المصػػري ،وق ػد أظيػػرت نتػػائج انتخابػػات مجمػػس الشػػعب عػػف نسػػبة تمثيػػؿ األقبػػاط فػػي المجمػػس

وتعيينػػا خػبلؿ حكػػـ المجمػػس العسػكري .أمػػا مجمػس الشػػورى فقػد عػػيف الػرئيس
ب ػ %3فقػػط انتخابػاً
ً
مرسي بعد توليو الحكـ 23عضواً قبطياً مف إجمالي  71عضواً يحؽ لو تعينيـ.

ويظير الجدوؿ التالي عدد األعضػاء األقبػاط فػي مجمػس الشػورى خػبلؿ عيػد الػرئيس مرسػي

ووفقاً لئلعبلف الدستوري ( 3122دويكات ،3124 ،ص256و.

جدول ( :)4.5عدد األعضاء األقباط في مجمس الشورى خبلؿ عيد الرئيس مرسي
السنة

عدد األعضاء

3123

381

عدد النواب األقباط

عدد النواب األقباط

إجمالي عدد

المنتخبين

المعينين

النواب األقباط

9

23

31

* مجموعػػات مػػف الشػػباب أعمن ػوا فػػي الػػذكرى الثانيػػة لمثػػورة مػػف خػػبلؿ صػػفحاتيـ فػػي المواقػػع االجتماعيػػة عػػف إنشػػاء "الكتمػػة الثوريػػة
الس ػػوداء Block

 "Blackكتكتي ػػؾ لمعارض ػػة الحك ػػـ اإلس ػػبلمي ،خصوصػ ػاً اإلخػ ػواف المس ػػمميف و ح ػػزب الحري ػػة والعدال ػػة والػ ػرئيس

المنتخػب محمػػد مرسػي .وترفػػع الحركػػة شػعار "نحػػف فوضػى تمنػػع الفوضػػى" وتيػدؼ حسػػبما أعمنػت إلػػى السػػعي لتحريػر اإلنسػػاف ،وىػػدـ
الفسػػاد ،واسػػقاط الطغػػاة فػػي كػػؿ زمػػاف ومكػػاف .وأضػػافت الحركػػة أف ىػػدفيا ىػػو إسػػقاط نظػػاـ اإلخ ػواف المسػػمميف .ونظمػػت العديػػد مػػف
الوقف ػ ػػات االحتجاجي ػ ػػة بمبلب ػ ػػس وأقنع ػ ػػة س ػ ػػوداء  ،واتيم ػ ػػت بأني ػ ػػا ش ػ ػػنت ع ػ ػػدة ىجم ػ ػػات عم ػ ػػى مظ ػ ػػاىرات ومقػ ػ ػرات جماع ػ ػػة اإلخػ ػ ػواف
المسػػمميف وحػػزب الحريػػة والعدالػػة المنبثػػؽ عنيػػا وعممػػت عمػػى تعطيػػؿ المواصػػبلت .وبعػػد اإلطاحػػة بمرسػػي أعمنػػت عػػف تجميػػد عممياتيػػا،

مشددة عمى أنيا تعارض كبل مف العسكر واإلخواف.
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وبقراءة تحميمية ليذه األرقاـ والنسب يمكف القوؿ بأف تمثيؿ االقباط بنسػبة  %8.5ىػي مقبولػة

نس ػػبياً و تعب ػػر بش ػػكؿ قري ػػب مػ ػف نس ػػبة تمثي ػػؿ األقب ػػاط ف ػػي المجتم ػػع المص ػػري وم ػػدى المش ػػاركة

الحقيقي ػػة لي ػػـ ،وى ػػذه نقط ػػة ايجابي ػػة تحس ػػب لمػ ػرئيس مرس ػػي أف ع ػ ّػيف  23قبطيػ ػاً مم ػػف يحػ ػؽ ل ػػو
تعيينيـ في محاولة منو إلنصافيـ أو كسب ودىـ.
أمػػا فيمػػا يتعمػػؽ بتمثيإإل األقبإإاط فإإي التعيينإإات الحكوميإإة والمؤسسإإات الوطنيإإة ،فقػػد اسػػتمر
التيميش واإلبعاد والتمييز فييا ،وىو ما أكدتو دراسة حديثة أعدىا نجيػب جبرائيػؿ رئػيس االتحػاد
المصػ ػػري لحقػ ػػوؽ اإلنسػ ػػاف بعن ػ ػواف” األقبػ ػػاط ومعركػ ػػة الدسػ ػػتور ” ذكػ ػػر فيػ ػػو إحصػ ػػائيات حػ ػػوؿ
المناصػػب التػػي يتبوؤىػػا األقبػػاط فػػي حكػػـ جماعػػة اإلخ ػواف المسػػمميف :أوضػػحت أن ػو قػػد حصػػؿ
األقباط عمى حقيبة واحػدة مػف الحكومػة الجديػدة  ،إذ تػـ تعيػيف وزيػرة دولػة قبطيػة لشػؤوف البحػث

العممػػي ،وكػػذلؾ األمػػر غيػػاب األقبػػاط عػػف تػػولى قيػػادة أي مػػف مػػديريات األمػػف أو الصػػحؼ أو

الجامعات المصرية.

ويظير الجدوؿ التالي نسب مشاركة األقباط في الوظائؼ العامة( :جبرائيؿ 6 ،نوفمبر 3124و.
جدول ( :)3.5نسبة تمثيؿ األقباط في المناصب والتعينات الحكومية خبلؿ فترة حكـ الرئيس مرسي.
النسبة
2

الجية
الوزراء (45و
المحافظيف (38و

ال يوجد

مديري األمف (38و

ال يوجد

رؤساء الجامعات (34و

ال يوجد

رؤساء النقابات المينية ( 35نقابةو

ال يوجد
4

رؤساء البعثات الدبموماسية (331و
مساعد وزير داخمية باال دارت المحتفمة (48و

2

رؤساء تحرير الصحؼ

ال يوجد

رؤساء مجالس إدارة البنوؾ الوطنية

ال يوجد

رؤساء الشركات القابضة التجارية والصناعية

ال يوجد
2

رؤساء األحياء بالقاىرة الكبرى واإلسكندرية (211و

ال يوجد

جميع مديري االدارت التعميمية
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خامساً :العنف ضد األقباط
استمرت وتيرة أحداث العنؼ الطائفي ضد األقباط بعػد وصػوؿ محمػد مرسػي لمحكػـ ،إال أننػا

نستطيع القوؿ إنو كاف ىناؾ تراجعاً واضػحاً فػي العنػؼ الطػائفي مقابػؿ ارتفػاع حػدة االسػتقطاب

السياسػػي فػػي المجتمػػع ،ويرجػػع ىػػذا لسػػعي التيػػارات اإلسػػبلمية ل ػوأد ح ػوادث الطائفيػػة فػػي ميػػدىا

خشػية اسػتخداـ المصػػادمات بػيف المسػيحييف والمسػػمميف ضػد النظػاـ الجديػػد .لكػف جػاءت أحػػداث

"الكاتدرائيػة" و"الخصػوص" وتػػداعياتيا السػريعة لتضػع النظػػاـ الجديػد فػي موضػػع االتيػاـ .فخػػبلؿ
األشػػير التسػػعة األولػػى التػػي تمػػت انتخػػاب ال ػرئيس مرسػػي حػػدث مػػا يقػػارب عش ػرة أحػػداث عنػػؼ

واضػػطياد ضػػد األقبػػاط بمعػػدؿ حػػادث كػػؿ شػػير ،واف غمػػب عمػػى معظميػػا أح ػداث عنػػؼ ذات
طابع اجتماعي.
وىجرت أسر قبطية مػف قريػة دىشػور بسػبب خػبلؼ بػيف مسػمـ
ففي يوليو  ،3123قُتؿ قبطي ُ
ومكػػوجي فبطػػي ،وبعػػد شػػير أصػػيب  6أشػػخاص بسػػبب اشػػتباكات بػػيف األقبػػاط والمسػػمميف فػػي
قريػػة بالمنيػػا عقػػب خػػبلؼ عمػػى مقيػػى ،ثػػـ تػػبله حػػادث تيجيػػر :اسػػر قبطيػػة بػػالقوة مػػف مدينػػة

مط ػروح بعػػد خبلفػػات مػػع مسػػمميف ،ثػػـ إصػػابة  5أقبػػاط واثنػػيف مػػف المسػػمميف فػػي المنيػػا بسػػبب
خػػبلؼ عمػػى عمػػود كيرب ػ ْا ،كمػػا وقعػػت اشػػتباكات بػػيف أقبػػاط ومسػػمميف فػػي بنػػى سػػويؼ بسػػبب
رفض اعتراؼ المسمميف بقانونية بناء كنيسة فػي القريػة ،وتػبله حػادث اعتػداء عػؿ قبطػي بسػبب

اتيامػػو باالعتػػداء عمػػى طفػػؿ مسػػمـ ،وفػػي مػػارس  3124قتػػؿ وأصػػيب  7أشػػخاص مػػف المسػػمميف
واألقباط واحراؽ منازؿ فػي سػوىاج بسػبب مشػاجرة  ،وفػي  6ابريػؿ مػف العػاـ نفسػو وقعػت حادثػة
الخص ػػوص ون ػػتج عني ػػا مقت ػػؿ مس ػػمـ و 5أقب ػػاط نتيج ػػة اش ػػتباكات دامي ػػة ف ػػي مدين ػػة الخص ػػوص
بالقيموبيػػة بسػػبب رسػػوـ ألطفػػاؿ أقبػػاط عمػػى جػػدراف معيػػد أزىػػري (موقػػع مسػػيحيو مصػػر  4 ،يونيػػو

3124و.

ويعد أبرز حادث طائفي عنيؼ وقع فػي حقبػة مرسػي ،ىػو االشػتباكات التػي صػاحب تشػييع

ع ػػدد م ػػف قتم ػػى أح ػػداث الخص ػػوص ،وذل ػػؾ بمق ػػر الكاتدرائي ػػة المرقص ػػية بالعباس ػػية ف ػػي  8أبري ػػؿ

 .3124حيػػث شػػيدت الجنػػازة أحػػداث عنػػؼ بػػيف المشػػيعيف وبعػػض المجيػػوليف ،وبحسػػب تقريػػر
المبػادرة المصػرية حػػوؿ الحػػادث فػػإف أعػػداداً مػف الميػػاجميف اعتػػدوا بالحجػػارة والزجاجػػات الحارقػػة
عمى الكاتدرائية بينما تقؼ قوات األمف بجػوارىـ دوف تػدخؿ سػوى بػإطبلؽ قنابػؿ الغػاز فػي اتجػاه

ػابا (.المبػػادرة المص ػرية لمحقػػوؽ
الكاتدرائيػة ،وبمػػغ ضػػحايا أحػػداث الكاتدرائيػػة حػػالتي وفػػاة و 9:مصػ ً
الشخصية : ،أبريؿ 3124و.
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وجػػاء أوؿ تص ػريح مسػػؤوؿ فػػي الرئاسػػة ُليحمػػؿ المسػػيحييف مسػػؤولية األحػػداث قبػػؿ البػػدء فػػي
التحقيقات ،متيماً المشيعيف األقباط باالعتداء عمػى السػيارات المػارة ،ممػا أدى إلػى مناوشػات مػع

السػػكاف ،مػػا دعػػا الش ػػرطة إلػػى التػػدخؿ لتفري ػػؽ المتجميػ ػريف باسػػتخداـ قناب ػػؿ الغ ػػاز (العربيػػة نػػت،

:أبريؿ 3124و

الممي العاـ لؤلقباط" والذي ألقى بالمسؤولية عمػى الػرئيس والدولػة
في حيف جاء بياف "المجمس
ّ
تجاه العنؼ الذي جرى أماـ الكاتدرائية ،وندد بسكوتيما عمى مػا وصػفو بػالتواطؤ المشػبوه لػبعض
العػػامميف بػػأجيزة الدولػػة تجػػاه حمايػػة أبنػػاء الػػوطف وممتمكػػاتيـ ودور عبػػادتيـ (اليػػوـ السػػابع: ،ابريػػؿ

312و.

أبػرز حػػادث الكاتدرائيػػة ومػػا سػػبقو مػػف أحػػداث عنػؼ ضػػد األقبػػاط فشػػؿ نظػػاـ الػرئيس مرسػػي

فػػي حػػؿ المشػػكبلت األمنيػػة والطائفيػػة ،وبالتػػالي زيػػادة حػػدة االسػػتقطاب الطػػائفي ،واالسػػتقطاب

السياسي المسيحي اإلخواني.

وم ػػف جي ػػة أخ ػػرى يج ػػب اإلش ػػارة إل ػػى أف عممي ػػة بن ػػاء الكن ػػائس م ػػا ازل ػػت تخض ػػع لم ػػا يع ػػرؼ

ب ػ ػ«الخ ػػط اليم ػػايوني ،ال ػػذي يمن ػػع بن ػػاء أي كنيس ػػة أو إجػ ػراء أي ص ػػيانة أو تع ػػديبلت ف ػػي مبن ػػى
الكنيسػػة إال بالحصػػوؿ عمػػى موافقػػة مػػف رئػػيس الجميوريػػة مباش ػرة وىػػو أمػػر تمسػػؾ بػػو ال ػرئيس

مرسي.

سادساً :العالقة بين الرئيس والكنيسة:
عبلقة الكنيسة باإلخواف المسمميف بعد الثورة ىي مف أىـ اإلشػكاليات التػي بػرزت بعػد الثػورة.
فعمى الرغـ مف أف عبلقة الكنيسة شيدت حياداً مع اإلخواف عمى مدى أشػير مػف الثػورة ،إال أنػو
حدث تباعد عمى خمفية معارضة الكنيسة لحكـ الرئيس مرسي.

وب ػػرز ى ػػذا الت ػػوتر بالعبلق ػػة بع ػػد ت ػػولى األنب ػػا تواض ػػروس منص ػػبو رس ػػميا كبطري ػػرؾ لؤلقب ػػاط

األرثوذكس لؤلنبا شنودة ،الذي توفي في مارس  .3123إذ بينما حضرت غالبيػة القػوى السياسػية
وقػػادة الق ػوات المس ػػمحة حفػػؿ التنصػػيب ،ضػ ػيع مرسػػي فرص ػػة ذىبيػػة لمتوافػػؽ ب ػػيف األديػػاف م ػػف
خبلؿ عدـ حضور حفؿ التنصيب وتينئتػو (اخبػارؾ نػت 28 ،نػوفمبر3123و .وىػذا مػا اعتبػره الػبعض

مؤش اًر آخر عمى بداية غير طيبة في العبلقة بيف رأس الكنيسة والرئيس مرسي.

كمػػا وضػػعت أحػػداث الكاتدرائيػػة الكنيسػػة والبابػػا فػػي مػػأزؽ  ،فالباب ػا الجديػػد ألوؿ م ػرة يواجػػو

أزمة طائفية طاحنة واالعتداء عمى مقره الشخصػي ومركػز قيػادة الكنيسػة ،األمػر الػذي دفعػو إلػى

الخػػروج عػػف صػػمتو وشػػف ىجػػوـ عمػػى الدولػػة محم ػبلً بشػػكؿ مباشػػر ال ػرئيس مسػػؤولية األحػػداث،
161

لتحس ػػـ الكنيس ػػة ترددى ػػا لص ػػالح المواجي ػػة م ػػع نظ ػػاـ مرس ػػي ف ػػي نياي ػػة األم ػػر (األلف ػػي 22 ،أبري ػػؿ

3124و.

وعمػػى الػػرغـ مػػف أف البابػػا الجديػػد أكػػد فػػي البػػدء عمػػى انتيػػاج خطػػاب مختمػػؼ عػػف خطػػاب

سمفو ،وعمى ضرورة أال تتدخؿ الكنيسة في السياسة  ،وأف تركػز بػدؿ ذلػؾ عمػى األنشػطة الدينيػة
والتنموية ،إال أنو بعد فشػؿ اإلخػواف المسػمميف والػرئيس مرسػي فػي التعػاطي مػع مخػاوؼ األقبػاط

حػػوؿ الحريػػة الدينيػػة ،وتبديػػد موروثػػات التػػوجس الطػػائفي ،وتميميشػػيـ فػػي مؤسسػػات الدولػػة ،إلػػى
جانػػب اتسػػاع مسػػاحة االسػػتقطاب السياسػػي وزيػػادة حدتػػو ،والحضػػور الكثيػػؼ لمخطػػاب اليويػػاتي،
وانسػ ػػحاب ممثمػ ػػي الكنػ ػػائس مػ ػػف الجمعيػ ػػة التأ ػ ػػسيسية لمدسػ ػػتور ،ورفضػ ػػيـ لئلعػ ػػبلف الدسػ ػػتوري،

وتصػػاعد حػػدة أعمػػاؿ العنػػؼ ضػػدىـ ،عػػاد المسػػيحيوف إلػػى الكنيسػػة طمب ػاً لمحمايػػة ،وعػػاد البابػػا
الجديػػد إلػػى إسػػتراتيجية سػػمفو ،حيػػث تصػػرؼ بوصػػفو الممثػػؿ الوحيػػد لؤلقبػػاط واعتمػػد عمػػى ليجػػة

ناقدة نحو جماعة اإلخواف وسياسة الرئيس مرسي متيماً إياىـ بتيميش األقباط .

 5.2.2المطمب الثاني :مواطنة األقباط في دستور :2812
عمػػى الػػرغـ مػػف انسػػحاب األقبػػاط وممثمػػي الكنػػائس مػػف لجنػػة إعػػداد الدسػػتور ،إال أف مسػػودة

الدستور عرضت لبلستفتاء العاـ .وفػي جػولتيف مػف التصػويت بػالفترة  26و 33ديسػمبر ،3123
ػر مػػف
تػػـ إق ػ ارره بموافقػػة أغمبيػػة ضػػئيمة نسػػبياً مػػف النػػاخبيف ،% 75 ،وقػػد كػػاف اإلقبػػاؿ أقػػؿ كثيػ ًا
التوقعات إذ لـ َّ
يتعد  %43.:مػف السػكاف الػذيف يتمتعػوف بحػؽ االنتخػاب (العربيػة نػت 36 ،ديسػمبر
3123و .وبالتالي أصبح ىذا الدستور ناف ًذا.
وقد أكد دستور  3123في مادتو األولى عمى أف نظاـ الدولة جميورية ديمقراطيػة ،وكػاف مػف

أبرز مبادئ ىذا الدستور والتي ش ّكمت ضماناً لمديمقراطية و لحقوؽ المواطنػة فػي مصػر عمومػاً،
ولؤلقباط عمى وجو الخصوص:

 مبدأ سيادة الشعب؛ إذ أكد الدستور أف السيادة لمشعب (مادة 6و. -يقوـ النظاـ السياسي عمى مبادئ الديمقراطية والشورى ،والمواطنة التػى تسػوى بػيف جميػع

المػواطنيف فػػي الحقػػوؽ والواجبػػات العامػػة ،والتعدديػػة السياسػػية والحزبيػػة ،والتػػداوؿ السػػممي
لمسػػمطة ،والفصػػؿ بػػيف السػػمطات والتػوازف بينيػػا ،وسػػيادة القػػانوف ،واحتػراـ حقػػوؽ اإلنسػػاف
وحرياتو؛ وذلؾ كمو عمى النحو المبيف في الدستور(مادة7و.

 -تكفؿ الدولة وسائؿ تحقيؽ العػدؿ والمسػاواة والحريػة ،وتمتػزـ بتيسػير سػبؿ التػراحـ والتكافػؿ

االجتمػػاعي والتضػػامف بػػيف أفػراد المجتمػػع ،وتضػػمف حمايػػة األنفػػس واألعػراض واألمػواؿ،
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وال يج ػػوز قي ػػاـ ح ػػزب سياس ػػي عم ػػى أس ػػاس التفرق ػػة ب ػػيف المػ ػواطنيف؛ بس ػػبب الج ػػنس أو

األصؿ أو الديف (المادة 9و.

 مبدأ تداوؿ السػمطة؛ بحيػث حػدد الدسػتور مػدة الرئاسػة بعػدد محػدد مػف السػنوات ،إذ نػصعمى أف ينتُخب رئيس الجميورية لمدة أربع سنوات ميبلدية ،وال يجوز إعػادة انتخابػو إال
لمرة واحدة (مادة 244و.

 مبػدأ الفصػؿ بػيف السػمطات؛ إذ أقػاـ الدسػتور نظػاـ الحكػـ عمػي أسػاس تحديػد صػبلحياتواختصاصػػات كػػؿ سػػمطة واسػػتقبلليتيا عػػف السػػمطات األخػػرى .فيتػػولى رئػػيس الجميوريػػة

السػػمطة التنفيذيػػة بحيػػث ي ارعػػى الحػػدود بػػيف السػػمطات .ويباشػػر اختصاصػػاتو عمػػى النحػػو

المب ػيف فػػي الدسػػتور (مػػادة 243و .فػػي حػػيف تكػػوف السػػمطة التش ػريعية مػػف مجمػػس الن ػواب
ومجمػػس الشػػورى (مػػادة 93و .وذلػػؾ مػػع وجػػود تػوازف وتعػػاوف بػػيف السػػمطتيف التنفيذيػػة

تعاونػا وثيقًػا مػع
والتشريعية بحيث تراقب كؿ منيا األخرى .إذ يجػب عمػى الػرئيس التعػاوف
ً
البرلمػ ػػاف أثنػ ػػاء عمميػ ػػة تشػ ػػكيؿ الحكومػ ػػة ،ويجػ ػػب عمػ ػػى أيػ ػػة حكومػ ػػة أف تقػ ػػدـ برنامجيػ ػػا
لمبرلماف لمموافقة عميو (المادة 24:و .كما أف البرلماف ذاتػو يتمتػع بسػمطة إقالػة الحكومػة أو
رئيس الػوزراء أو أي وزيػر بمجػرد موافقػة أغمبيػة بسػيطة مػف أعضػائو (المػادة 237و .بينمػا

قادر عمى إقالة الحكومة إال بعػد الحصػوؿ عمػى
في ظؿ دستور  ،2:82لـ يكف البرلماف ًا
موافقػػة ال ػرئيس ،أو إذا مػػا حػػاز التصػػويت بسػػحب الثقػػة عمػػى أغمبيػػة ثمثػػيف (المػػادة 238و.
كمػػا تتمتػػع األقميػػات البرلمانيػػة بآليػػات قويػػة بإعطػػاء األعضػػاء الفػػردييف حػػؽ تقػػديـ طمػػب

إحاطػػة بالمعمومػػات أو طمػػب بيػػاف مػػف الحكومػػة أو حتػػى اسػػتجواب رئػػيس الػػوزراء بشػػأف

ػودا
األمػػور الطارئػػة ذات األىميػػة العامػػة (الم ػواد 236 – 234و ،وأخيػ ًػرا ،يضػػع الدسػػتور قيػ ً
قوي ػػة عم ػػى س ػػمطة الػ ػرئيس ب ػػإعبلف حال ػػة الطػ ػوارئ وعم ػػى الس ػػمطات الت ػػي يمك ػػف الػ ػرئيس
ممارستيا خبلؿ تمؾ الفترة (المادة 259و.

 مب ػػدأ اس ػػتقبلؿ القض ػػاء :القض ػػاة مس ػػتقموف ،غي ػػر ق ػػابميف لمع ػػزؿ ،ال س ػػمطاف عم ػػييـ ف ػػيعمميـ لغير القانوف ،وىـ متساووف في الحقوؽ والواجبات( .مادة 281و.

نص الدستور عمى أف مشاركة المواطف فػي الحيػاة العامػة
 مبدأ المشاركة السياسية؛ حيث ّواجب وطني؛ ولكؿ مواطف حػؽ االنتخػاب ،والترشػح ،وابػداء الػرأي فػي االسػتفتاء .ويػنظـ
القانوف مباشرة ىذه الحقوؽ (المادة 66و.
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 مبػػدأ المسػػاواة ،حيػػث أورد الدسػػتور أف الم ػواطنيف لػػدى القػػانوف س ػواء؛ وىػػـ متسػػاووف فػػيالحقوؽ والواجبات العامة ،ال تمييز بينيـ في ذلؾ (مادة 44و.

 إق ػرار الحقػػوؽ والحريػػات؛ مػػف بينيػػا حريػػة االعتقػػاد ،وحريػػة التعمػػيـ ،وحريػػة الفكػػر وال ػرأيواإلبداع والصحافة والتجمع ،وانشاء النقابات (المواد مف65-54و.

وبالت ػ ػػالي فمق ػ ػػد ض ػ ػػمف الدس ػ ػػتور المص ػ ػػري الجدي ػ ػػد فػ ػ ػي مػ ػ ػواده حق ػ ػػوؽ األقب ػ ػػاط االجتماعي ػ ػػة
والسياسػػية ،كمػػا أكػػد عمػػى حريػػاتيـ الشخصػػية والدينيػػة ،وكػػذلؾ سػػاوي بػػيف المسػػمميف وبيػػنيـ فػػي

الحقػػوؽ والواجبػػات ،إال أنػػو قػػد أُخػػذ عمػػى بعػػض نصػػوص ىػػذا الدسػػتور بعػػض المآخػػذ السػػمبية
والتػػي تشػػكؿ عائق ػاً أمػػاـ مدنيػػة الدولػػة والديمقراطيػػة والمواطنػػة الحقيقيػػة لؤلقبػػاط .ومػػف أىػػـ ىػػذه

المآخ ػػذ أن ػػو أع ػػاد التأكي ػػد عم ػػى الم ػػادة الثاني ػػة م ػػف دس ػػتور  2:82والت ػػي ت ػػنص عم ػػى أف مب ػػادئ

الش ػريعة اإلسػػبلمية ىػػي المصػػدر الرئيسػػي لمتش ػريع .عمػػى الػػرغـ مػػف أنػػو أضػػاؼ عمػػى خػػبلؼ
الدسػػاتير السػػابقة فػػي المػػادة الثالثػػة :مبػػادئ ش ػرائع المص ػرييف مػػف المسػػيحييف والييػػود المصػػدر
الرئيسي لمتشريعات المنظمة ألحواليـ الشخصية وشؤونيـ الدينية ،واختيار قياداتيـ الروحية.

فقد أُخذ عمى الدستور الجديد ،أنو بدالً مف تعديؿ المادة الثانية ،تػـ إضػافة نػص فػي الدسػتور

يحدد ما يعنيو لفظ "مبادئ" الشريعة اإلسبلمية ،ومف المسػؤوؿ عػف تفسػير ذلػؾ المفػظ  .وتضػمف

الػػنص الجديػػد فػػي المػػادة  32:التػػي تػػنص عمػػى أف مبػػادئ الش ػريعة اإلسػػبلمية تشػػمؿ أدلتيػػا
الكمية ،وقواعدىا األصولية والفقيية ،ومصادرىا المعتبرة ،في مذاىب أىؿ السنة والجماعة..
وبيذا توسع مف نطاؽ المػادة  3بصػورة كبيػرة ج ًػدا تتعػدى الحػدود التػي وضػعتيا المحػاكـ مػف
قبؿ .وتتضمف اآلف "مبادئ الشريعة اإلسبلمية" كؿ قواعػد الفقػو والمصػادر الموثػوؽ بيػا المقبولػة

فػػي المػػذىب السػػني مػػف ضػػمف جممػػة أمػػور أخػػرى .ومػػا يعنيػػو ذلػػؾ ىػػو أف عمػػـ الفقػػو اإلسػػبلمي

مصدر يقوـ عميػو التشػريع (العمػي41 ،
ًا
بالكامؿ -مجموعة معقدة مف القوانيف تعود إلى قروف-يعد
يناير 3124و.

األمر الذي مف شػأنو أف يشػكؿ تمييػ اًز وانتياكػاً لحقػوؽ وحريػات المػواطنيف األقبػاط ومسػاواتيـ

م ػػع الم ػ ػواطنيف المس ػػمميف .إذ إف تطبيػػػؽ القاع ػػدة الشػ ػػرعية ووفق ػػا لتفسػ ػػيرات مب ػػادئ الش ػ ػريعة ال
يتساوى المسمـ مع غير المسمـ في كثير مف األحكاـ.

 5.2.3المطمب الثالث :األقباط وحراك  38يونيو :2813
شػػيدت فت ػرة حكػػـ ال ػرئيس مرسػػي فػػي عامػػو األوؿ أزمػػات متعػػددة ،ومػػع مختمػػؼ المؤسسػػات

والقػػوى السياسػػية فػػي الػػببلد ،كمؤسسػػة الكنيسػػة ومؤسسػػة األزىػػر ومؤسسػػات القضػػاء وغي ػره مػػف
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مؤسسػػات الدولػػة وت ػزامف ذلػػؾ مػػع اسػػتمرار سػػوء األوضػػاع االقتصػػادية والسياسػػية واالجتماعيػػة

عامة.

وكاف قد تبلحقت التطػورات السياسػية فػي مصػر مػع مطمػع العػاـ  ،3124حيػث بػدأت سياسػة

إضعاؼ الدولػة المصػرية تبػرز لمعمػف ،وازديػاد حػدة االنتقػادات لسياسػة الػرئيس مرسػي ولجماعػة

اإلخػواف المسػػمميف حتػػى وصػػؿ األمػػر بجبيػػة اإلنقػػاذ الػػوطني*  ،وحركػػة تمػػرد* إلػػى حػػد اإلعػػبلف
عػػف احتجاجػػات جماىيريػػة عارمػػة انطمقػػت فػػي كافػػة أنحػػاء مصػػر فػػي  41يونيػػو مػػف العػػاـ نفسػػو
األمػر الػذي دفػع إلػى تػدخؿ المؤسسػة العسػكرية برئاسػة وزيػر الػدفاع عبػد الفتػاح السيسػي بالشػػأف

السياسي واصدار إنذار لكافة القوى السياسية بضرورة التوافؽ لحػؿ الخػبلؼ السياسػي خػبلؿ مػدة
 59ساعة فقط ،وذلؾ لبلستجابة لمطالب الحركة االحتجاجية (أبو نحؿ والوادية ،3126 ،ص49و.

وفػػي الواقػػع فػػإف الكنيسػػة لعبػػت دو اًر ميمػػا فػػي اإلطاحػػة بػػالرئيس مرسػػي ،حيػػث دعػػا الجػػيش

ممثمي عف السػمطة القضػائية والحركػات الشػبابية والمعارضػة السياسػية والكنيسػة القبطيػة واألزىػر

يوـ 4يوليو  3124إلى البحث في إيجاد حؿ لؤلزمة السياسية ،ووافػؽ المشػاركوف بمػا فػييـ البابػا
تواضػ ػػروس الثػ ػػاني عمػ ػػى ضػ ػػرورة عػ ػػزؿ مرسػ ػػي وعقػ ػػد انتخابػ ػػات رئاسػ ػػية مبك ػ ػرة (يوسػ ػػؼ3126 ،

21اغسطسو.

ومػػع انتيػػاء مػػدة اإلنػػذار أعم ػف المجمػػس العسػػكري اإلطاحػػة بػػالرئيس مرسػػي بحضػػور البابػػا
تواضروس وشيخ األزىر وعدد مف القوى الوطنية ،كما أعمػف عػف خارطػة مسػتقبؿ جديػدة لمػببلد،

وتض ػػمنت الخارطػػػة  :تعيػ ػػيف رئػ ػػيس المحكمػ ػػة الدس ػػتورية العميػ ػػا رئيسػ ػػا مؤقتػ ػػا لمصػ ػػر ،واج ػ ػراء
انتخابػػات رئاسػػية مبك ػرة .كمػػا تتضػػمف تشػػكيؿ حكومػػة كفػػاءات وطنيػػة قويػػة وقػػادرة تتمتػػع بجميػػع

الص ػػبلحيات إلدارة المرحم ػػة الحالي ػػة ،وتش ػػكيؿ لجن ػػة تض ػػـ جمي ػػع األطي ػػاؼ والخبػ ػرات لمراجع ػػة

التعػديبلت الدسػػتورية المقترحػة عمػػى الدسػتور الػػذي تػـ تعطيمػػو مؤقتػاً (الجزيػرة نػت8 ،يوليػػو  3124و.
عبػر فيػو عػف تأييػده لتػدخؿ الجػيش والعمميػة السياسػية الجديػدة
وقد ألقػى البابػا تواضػروس خطابػاً ّ
التي أعمف عنيا وزير الدفاع الفريؽ السيسي.

*جبية االنقاذ الوطني :تكتؿ سياسي تشكؿ في  22نوفمبر  2012بعد اإلعبلف الدستوري الػذي أصػدره الػرئيس المصػري محمػد مرسػي .
تتشكؿ الجبية مف  03حزب سياسي وحركة سياسية وثورية وجميعيا ذات أيدلوجيات ليبرالية ويسارية.

*

تمرد :حركة معارضة مصرية دعت في  2013لسحب الثقة مف محمد مرسي رئيس جميورية مصر العربية آنذاؾ ،والدعوة إلى

انتخابات رئاسية مبكرة .قامت الحركة بدعوة المواطنيف إلى التوقيع عمى وثيقة تحمؿ نفس اسـ الحركة .انطمقت "تمرد" في يوـ الجمعة
 26أبريؿ  2013مف ميداف التحرير بالقاىرة ،عمى أف تنتيي في  30يونيو مف نفس العاـ ،وأعمنت عف جمع  22مميوف توقيع لسحب
الثقة مف محمد مرسي .
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وحػػوؿ ىػػذا الموقػػؼ يقػػوؿ ريػػاض محػػرـ أنػػو فػػي الوقػػت الػػذي خػػالؼ شػػباب األقبػػاط وبعػػض

القساوسة تعاليـ الكنائس الثبلث وشاركوا في فعاليات يناير إال أف األمر أاختمؼ فػي  41يونيػو
فق ػػد ق ػػرر األقب ػػاط قي ػػادة وكنيس ػػة وش ػػعباً المش ػػاركة بك ػػؿ ق ػػوة دوف أي ت ػػردد فػ ػي ث ػػورة  41يوني ػػو

واإلطاحة بمرسي (محرـ 6،يوليو 3125و.

وفػػي تحميػػؿ ليػػذا الموقػػؼ يػػرى الػػبعض أف الكنيسػػة وجػػدت نفسػػيا س ػواء مختػػارة أـ مضػػطرة

جػػزءا مػػف المشػػيد السياسػػي  ،وأف مشػػاركة البابػػا فػػي مشػػيد  4يوليػػو لػػـ يكػػف خروج ػاً عػػف تقاليػػد

الكنيسػػة ،بػػؿ كػػاف متسػػقًا مػػع تػػاريخ العبلقػػة بػػيف المسػػيحييف والجػػيش المصػػري باعتبارىػػا أقميػػة
بطبيعتيا خائفة وال تعرؼ مستقبميا وبالتالي ال بد أف تقؼ مع الجيش (عوض21 ،أبريؿ 3125و.
فػػي المقابػػؿ ىنػػاؾ مػػف يػػرى أف ال ػػدور السياسػػي لمكنيسػػة تجػػاوز كػػؿ الخطػػوط ،وأف األقب ػػاط

وضػػعوا نفسػػيـ فػػي مواجي ػة التيػػارات اإلسػػبلمية وراىن ػوا عمػػى الجػػيش أنػػو حػػامي لؤلقبػػاط ولػػيس

عمى الشعب المصري.

فعمى الرغـ مف وجود غالبية مف األقباط مؤيدة لئلطاحة بالرئيس مرسػي ،فػإف أقباطػاً آخػريف

عارضػ ػوا تم ػػؾ اإلطاح ػػة ودش ػػنوا حرك ػػة أس ػػموىا "مس ػػيحيوف ض ػػد االنق ػػبلب" لتأيي ػػد مطم ػػب عػ ػودة
الشرعية ورفض االنقبلب العسكري ونتائجو ،وأعمنت عػف اسػتنكارىا لتػدخؿ الكنيسػة فػي السياسػة

ومباركتيا لئلطاحة بالرئيس المنتخب (الجزيرة نت28، ،سبتمبر 3124و.

وكػػاف مػػف أبػػرز تػػداعيات موقػػؼ الكنيسػػة المؤيػػد لئلطاحػػة بمرسػػي تنػػامي ظػػاىرة العنػػؼ ضػػد
األقبػػاط ،خاص ػػة مرحم ػػة م ػػا بع ػػد فػ ػض اعتصػػامي "رابع ػػة العدوي ػػة" و"النيض ػػة" ألنص ػػار الػػرئيس
مرسػػي وسػػقوط المئػػات مػػف الضػػحايا خػػبلؿ عمميػػة الفػػض يػػوـ  25أغسػػطس  .3124إذ أعقػػب
فػػض اعتصػػامي رابعػػة والنيضػػة موجػػة مػػف العنػػؼ الطػػائفي وأعمػػاؿ انتقػػاـ غيػػر مسػػبوقة ضػػد
األقباط ،وذلؾ في عدد كبير مػف المحافظػات ،وتنوعػت أشػكاؿ اسػتيداؼ المػواطنيف عمػى اليويػة

الدينيػػة ،لتبػػدأ مػػف االحتجػػاز واإليػػذاء البػػدني والخطػػؼ والقتػػؿ .وبحسػػب تقريػػر لممبػػادرة المص ػرية
لمحق ػػوؽ الشخص ػػية ووفقػ ػاً لموق ػػائع الت ػػي وثقتي ػػا المب ػػادرة ،ف ػػإف األس ػػابيع الس ػػتة ب ػػيف ع ػػزؿ مرس ػػي

وصبيحة يوـ فض اعتصاـ رابعة العدوية شيدت ما يػأتي( :المبػادرة المصػرية لمحقػوؽ الشخصػية29 ،

يونيو 3125و

 وقػػوع  :قتم ػػى أقب ػػاط ف ػػي أح ػػداث عن ػػؼ ف ػػي عػػدة محافظ ػػات  ،م ػػنيـ أربع ػػة قتمػ ػوا ف ػػي إط ػػاراعتداءات طائفية في قرية نجع حساف بمحافظة األقصر ،واثناف تـ اسػتيدافيما فػي محافظػة
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ػؼ تػـ ُعثِػر عمػى جثتػو
شماؿ سيناء ،األوؿ منيما كاف رجؿ ديف مسيحي ،واآلخر ت اً
ػاجر ُخ ِط َ
في وقت الحؽ ،وواحد في كؿ مف محافظات المنيا وسوىاج والقاىرة.
 تعػػرض  54كنيسػػة العتػػداءات مختمفػػة ،مػػف بينيػػا  38كنيسػػة نيبػػت وحرقػػت بالكامػػؿ أو تػػـذلػػؾ فػػي بأغمػػب مبانييػػا ،بينمػػا تعرضػػت لمنيػػب أو التػػدمير أو اإلتػػبلؼ الجزئػػي فػػي األبػواب

والنوافػػذ نحػػو  24كنيسػػة ،وت ػـ إطػػبلؽ النػػار عمػػى  4كنػػائس .وطالػػت موجػػة االعتػػداءات 8

م ػػدارس و 7جمعي ػػات مس ػػيحية مني ػػا مركػ ػزاف طبي ػػاف وممج ػػأ لؤلطف ػػاؿ ،باإلض ػػافة إل ػػى ح ػػرؽ
سبعة ٍ
مباف خدمية ،واالعتداء عمى عشرة منازؿ لرجاؿ ديف مسيحييف.

مع اإلشارة إلى أف أحداث العنؼ لـ تستيدؼ األقباط وحدىـ ،بػؿ مصػر بمجمميػا (مؤسسػات

وجػػيش وشػػرطة ومقػػار حكوميػػةو تعرضػػت ألعمػػاؿ عنػػؼ ،واسػػتيداؼ مػػنظـ وغيػػر مػػنظـ ،األمػػر

الػػذي يسػػتدعي ضػػرورة اإلشػػارة إلػػى أمكانيػػة وجػػود أيػػدي خارجيػػة ىػػدفت إلشػػعاؿ الفتنػػة الطائفيػػة
والفوضى في الببلد.
وختاماً نستخمص أنو وبعد ع اـ كامؿ عمى حكـ الرئيس محمد مرسى لمببلد ،وفي عيد أوؿ

رئيس مدني منتخب ،دخمت الببلد عمى كافة المستويات في حالة أزمات متعددة ومع كافة

ئيسا لكؿ
األطراؼ والدولة .ففي حيف وعد الرئيس قبؿ توليو المسؤولية بأنو سيكوف ر ً
المصرييف ،أكدت ممارساتو عكس ذلؾ ، ،فقد عاني األقباط مف تيميش وعنؼ وتمييز ،كما
وزادت حدة التطيي ؼ الديني والسياسي ،وذلؾ مف خبلؿ نقاشات لجنة إعداد الدستور وانسحاب

ممثمي األقباط ،واقرار دستور غير توافقي يؤسس لدولة دينية يمس مواطنة األقباط ،وزيادة حدة

العنؼ الموجو ضد األقباط بشكؿ الفت دوف اتخاذ إجراءات حماية ليـ ،وتيميش األقباط في

الوظائؼ العامة والتعيينات الحكومية ،إذ شممت حكومة الرئيس مرسي عمى وزير قبطي واحد
فقط ،كما لـ تشتمؿ تعيينات المحافظيف عمى أي محافظ قبطي .كؿ ذلؾ أسيـ في فقد ثقة

األقباط بالحكـ الجديد ،فشاركوا –وبقوة -في الحراؾ الشعبي في 41يونيو إلسقاط حكـ مرسي،
وبرز مف جديد دور الكنيسة السياسي كممثؿ سياسي عف األقباط األمر الذي سيكوف لو

تداعيات مؤثرة عمى مواطنة األقباط فيما بعد.
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 5.3المبحث الثالث

مواطنة األقباط خالل المرحمة النتقالية الثانية وحكم الرئيس السيسي
 5.3.1المطمب األول :مواطنة األقباط في ظل حكم الرئيس المؤقت عدلي منصور
ودستور :2814
وفقاً لخارطة الطريؽ واإلعبلف الدستوري الصادر بػ 4يوليو  ،3124تـ تعييف رئيس المحكمة

الدستورية العميا عدلي منصور كرئيس مؤقت لمجميورية .وبذلؾ صار الرئيس عدلي يحمؿ
صبلحيات السمطات الثبلث "السمطة القضائية" كرئيس لممحكمة الدستورية و"السمطة

التشريعية" بعد حؿ مجمسي الشورى والشعب ،و"السمطة التنفيذية" كرئيس لمجميورية.

ويعد المستشار" عدلي منصور "ىو الرئيس المؤقت الثاني فػي تػاريخ مصػر بعػد" صػوفي أبػو
ّ

طالػب "رئػيس مجمػس الشػعب مػف  5نػوفمبر  2:89حتػى  2فب اريػر  ، 2:94والػذي شػغؿ منصػب

رئيس الجميورية بصفة مؤقتة عقب اغتياؿ محمد أنور السػادات لمػدة ثمانيػة أيػاـ وذلػؾ مػف 25-7
أكتوبر  2:92حتى تـ انتخاب الرئيس السابؽ حسنى مبارؾ) موقع4 ، BBCيوليو 3124و

وعمػػى الػػرغـ ممػػا شػػيده األقبػػاط مػػف موجػػة عنػػؼ شػػديدة ضػػدىـ بعػػد حػراؾ  41يونيػػو ،إال أف

المرحمػة االنتقاليػة تحػت حكػـ الػرئيس المؤقػت عػدلي منصػور شػػيدت تحسػناً ممحوظػاً فيمػا يتعمػػؽ
بمواطنة األقبػاط فػي بعػض النػواحي ،كمػا تميػزت ىػذه المرحمػة بارتيػاح نسػبي مػف جانػب األقبػاط

تجاه الحكـ الجديد ،ومشاركة فعالة ليـ في النشاط السياسي سػواء فيمػا يتعمػؽ بصػياغة تعػديبلت
الدس ػػتور والتص ػػويت عمي ػػو ،والمش ػػاركة بالحكوم ػػة المؤقت ػػة ،واإلقب ػػاؿ بش ػػكؿ واس ػػع لممش ػػاركة ف ػػي

انتخابات الرئاسة.

مع ضرورة اإلشارة إلى أف القوانيف واإلجراءات والمواقؼ التي أصدرىا الرئيس المؤقػت عػدلي
منصور كانت قميمة بحكـ المرحمة التي قضاىا في رئاسة الجميورية ،وىي فترة انتقالية.
ولعػػؿ مػػف أىػػـ مؤشػرات تطػػور وضػػع األقبػػاط خػػبلؿ المرحمػػة االنتقاليػػة وحكػػـ الػرئيس المؤقػػت
عدلي منصور:
المعدل :6103
أولً :مواطنة األقباط عمى مستوى الدستور
ّ
استناداً إلى اإلعبلف الدستوري في  4يوليو  ،3124أصدر الرئيس المؤقت عدلي منصور

ق ار اًر جميورياً بتشكيؿ لجنة خبراء مف  21قانونييف بيدؼ تعديؿ الدستور ،ثـ ق ارراه بتشكيؿ لجنة
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الخمسيف لمناقشة مشروع تعديبلت لجنة الخبراء العشرة .وبعد المشاورات والمناقشات خبلؿ

ستيف يوماً تـ صياغة التعديبلت وطرحيا عمى االستفتاء يومي  25و 26يناير .3125

وقد أعمنت المجنة العميا لبلنتخابات ،المشرفة عمى عمميػة االسػتفتاء ،أف أكثػر مػف  2:مميػوف

ناخػػب صػػوتوا ب ػػ"نعـ" فػػي االسػػتفتاء عمػػى الدسػػتور ،أي بنسػػبة موافقػػة بمغػػت  .%:9.2فػػي حػػيف

بمغت نسبة المشاركة العامة  %49.7مف إجمالي المقيديف بقاعدة النػاخبيف (موقػع العربيػة نػت29 ،

يناير 3125و  ،مما يظير موافقة غير مسبوقة مقارنة باستفتاء دستور  3123المعطػؿ الػذي وافػؽ
 %75بنسبة مشاركة عامة  %43مف المقيديف بجداوؿ االنتخابات .مػع اإلشػارة إلػى أف ىنػاؾ

فئػػة كبيػرة حػوالي  %6:.5ممػػف يحػػؽ ليػػـ المشػػاركة عكفػوا أو قػػاطعوا المشػػاركة فػػي االسػػتفتاء،
مما يقمؿ مف شعبية ىذا الدستور.

جػػاء الدسػػتور الجديػػد وعمػػى غ ػرار دسػػتور  3123المعطػػؿ بالعديػػد مػػف المبػػادئ التػػي تػػدعـ
المواطنة والديمقراطية بشكؿ عاـ ولؤلقباط عمػى وجػو الخصػوص ،وفيمػا يمػي أبػرز المبػادئ التػي
الفعالة والديمقراطية:
تضمنتيا مواد ونصوص الدستور فيما يتعمؽ بالمواطنة ّ

 -نظام الدولة جميوري ديمقراطي ،يقوـ عمي أساس المواطنة وسيادة القانوف (مادة2و.

 النظاـ السياسي يقوـ عمي أساس التعددية السياسية والحزبية ،والتداوؿ السممي لمسمطة،والفص ػػؿ ب ػػيف الس ػػمطات والتػ ػوازف بيني ػػا ،وت ػػبلزـ المس ػػؤولية م ػػع الس ػػمطة ،واحتػ ػراـ حق ػػوؽ

اإلنساف وحرياتو ،عمي الوجو المبيف في الدستور (مادة 6و.

 مبدأ تداول السإمطة؛ بحيػث حػدد الدسػتور مػدة الرئاسػة بعػدد محػدد مػف السػنوات إذ نػصعمى أف ينتُخب رئيس الجميورية لمدة أربع سنوات ميبلدية ،وال يجوز إعػادة انتخابػو إال
لمرة واحدة (مادة 251و.
 مبإدأ الفصإل بإين السإمطات؛ إذ أقػاـ الدسػتور نظػاـ الحكػـ عمػي أسػاس تحديػد صػبلحياتواختصاصػػات كػػؿ سػػمطة واسػػتقبلليتيا عػػف السػػمطات األخػػرى .فيتػػولى رئػػيس الجميوريػػة

السػػمطة التنفيذيػػة (مػػادة 24:و .فػػي حػػيف تكػػوف السػػمطة التشػريعية مػػف مجمػػس النػواب فقػػط
(مادة 212و .وذلؾ مع وجود توازف وتعاوف بيف السمطتيف التنفيذية والتشريعية بحيػث ت ارقػب
كؿ منيا األخرى.

 مبإإإدأ اسإإإتقالل القضإإإاء ،القض ػػاة مس ػػتقموف ،غي ػػر ق ػػابميف لمع ػػزؿ ،ال س ػػمطاف عم ػػييـ ف ػػىعمميـ لغير القانوف (مادة 297و.
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 مبإإدأ المسإإاواة؛ ففػػي نػػص الدسػػتور :المواطنػػوف لػػدى القػػانوف س ػواء ،وىػػـ متسػػاووف فػػيالحقوؽ والحريات والواجبات العامة ،ال تمييز بينيـ بسبب الديف ،أو العقيػدة ،أو الجػنس،

أو األص ػ ػػؿ ،أو الم ػ ػػوف ،أو المغ ػ ػػة ،أو اإلعاق ػ ػػة ،أو المس ػ ػػتوي االجتم ػ ػػاعي ،أو االنتمػػ ػػاء
السياسػي أو الجغ ارفػي ،أو ألي سػبب آخػر ،مػع إضػافة أ التمييػز والحػض عمػي الكراىيػػة
جريمة يعاقب عمييا القانوف ،وأف تمتػزـ الدولػة باتخػاذ التػدابير البلزمػة لمقضػاء عمػى كافػة

أشػكاؿ التمييػز ،ويػػنظـ القػانوف إنشػاء مفوضػػية مسػتقمة ليػذا الغػػرض ( مػادة 64و .وىػو مػػا
يعػػد تقػػدـ فػػي مجػػاؿ إق ػرار الحريػػات عػػف الدسػػاتير السػػابقة ،ونػػص ص ػريح عمػػى تج ػريـ

التمييز بكافة أشكالو.

 -إقإرار الحقإإوق والحريإإات؛ وجػػاء فػي الدسػػتور :أف حريػة االعتقػػاد مطمقػة ،وحريػػة ممارسػػة

الشعائر الدينية ،واقامة دور العبادة ألصحاب األدياف السػماوية حػؽ ينظمػو القػانوف (مػادة

نص عمى أف حرية االعتقاد مصانة فقط .و أكػد
57و ،مع اإلشارة إلى أف دستور ً 3123
دستور 3125عمػى ضػماف حريػات الفكػر والػرأي والبحػث العممػي واإلبػداع (مػادة 78-75و.
وكفالة حريػة الصػحافة والنشػر وحظػر الرقابػة عمييػا ،وضػماف اسػتقبلليتيا (مػادة 83-81و.
كما كفؿ القانوف الحؽ في تكويف االجتماعات والعامة والتظػاى ارت السػممية ،وحػؽ تكػويف

األحزاب ،مع إضافة نص جديد وىو حظر قياـ أي حزب يقوـ عمى أساس دينػي أو بنػاء
عمػػي التفرقػػة بسػػبب الجػػنس أو األصػػؿ أو عمػػي أسػػاس طػػائفي أو جغ ارفػػي ،وىػػو مػػا لػػـ

ي ػػنص عمي ػػو م ػػف قب ػػؿ .وك ػػذلؾ كف ػػؿ الدس ػػتور الح ػػؽ ف ػػي تك ػػويف الجمعي ػػات والمؤسس ػػات

األىمية ،وحؽ تكويف النقابات المينية (مادة 88-84و.

 مبإإإدأ المشإإإاركة السياسإإإية ؛ مشػػاركة الم ػواطف فػػي الحيػػاة العامػػة واجػػب وطنػػي ،ولكػػؿمواطف حؽ االنتخاب والترشح وابداء الرأي في االستفتاء (مادة 98و

 التمثيل المتكافئ لمناخبيف في مجمس النواب ،إذ ينص الدستور فػي مػادة انتخػاب مجمػسالنواب :يبيف القانوف شروط الترشح األخرى ،ونظاـ االنتخاب ،وتقسيـ الدوائر االنتخابية،
بما يراعى التمثيؿ العادؿ لمسكاف ،والمحافظات ،والتمثيػؿ المتكػافئ لمنػاخبيف (المػادة 213و

وىػػو مػػا لػػـ يػػنص عميػػو فػػي أي دسػػتور سػػابؽ ،ويفػػتح المجػػاؿ أمػػاـ إعطػػاء األقبػػاط كوتػػة
لتمثيميـ.
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 وبالت ػػالي فمق ػػد ض ػػمف الدس ػػتور المص ػػري الجدي ػػد ف ػػي مػ ػواده حق ػػوؽ األقب ػػاط االجتماعي ػػةوالسياسػػية ،كمػػا أكػػد عمػػى حريػػاتيـ الشخصػػية والدينيػػة  ،كمػػا سػػاوى كػػذلؾ بػػيف المسػػمميف

وبينيـ بالحقوؽ والواجبات.
وىو ما أكده البابا تواضروس بقولو" :الدستور عندما نقارنػو بدسػاتير أخػري خػبلؿ المائػة سػنة

الماضػػية نجػػده يتمتػػع بسػػمات كثيػرة ،أكثرىػػا حضػػو ار مسػػاحات الحريػػة التػػي يقػػدميا ىػػذا الدسػػتور
والتوافؽ الذي جعؿ لكؿ فئة مف فئات الشعب لو مكانيػا وخصوصػيتيا واحتراميػا وعمميػا ودورىػا

في بناء مصر الحديثة" (الخبر22 :يناير3125و.

مع كؿ ىذه المساحة مف الحريات فػي دسػتور  ،3125إال أنػو قػد أُخػذ عمػى بعػض نصػوص

ىذا الدسػتور بعػض المآخػذ السػمبية والتػي تشػكؿ عػائؽ أمػاـ مدنيػة الدولػة والديمقراطيػة والمواطنػة

الحقيقيػػة لؤلقبػػاط .ومػػف أىػػـ ىػػذه المأخػػذ انػػو أعػػاد التأكيػػد عمػػى المػػادة الثانيػػة مػػف دسػػتور 2:82
ػنص عمػػى مبػػادئ الشػريعة اإلسػػبلمية المصػػدر الػرئيس لمتشػريع .رغػػـ أنػػو
ودسػػتور 3123والتػػي تػ ّ
أعاد التأكيػد عمػى المػادة الثالثػة بدسػتور  3123والتػي تػنص عمػى أف  :مبػادئ شػرائع المصػرييف
م ػػف المس ػػيحييف واليي ػػود المص ػػدر الػ ػرئيس لمتشػ ػريعات المنظم ػػة ألحػ ػواليـ الشخص ػػية وش ػػؤونيـ
الدينية ،واختيار قياداتيـ الروحية.

والجديػػد فػػي دسػػتور 3125ـ أنػػو تخمػػص مػػف المػػادة (32:و مػػف دسػػتور 3123ـ والتػػي جػػاءت
مفسرة لمبادئ الشريعة اإلسبلمية مما شكؿ ارتياحا لؤلقباط نوعا ما.
ولكف يجب اإلشارة إلى أف االستمرار بالنص عمى مبادئ الشػريعة اإلسػبلمية كػاف -ومػازاؿ-
مػف شػػأنو أف يشػػكؿ تمييػ اًز وانتياكػاً لحقػػوؽ وحريػات المػواطنيف األقبػػاط ومسػػاواتيـ مػػع المػواطنيف

المسمميف .

ثانياً :مواطنة األقباط عمى مستوى الق اررات والمواقف الرئاسية:
 قرار الرئيس المؤقت بالسماح ب بناء كنيسةفي إطار تطبيؽ مبدأ المساواة بيف أبناء الوطف "مسمميف وأقباطػاً" ،وحػؽ كػؿ فػرد أف يمػارس

ار
شػػعائره الدينيػػة الخاصػػة حسػػبما أعمػػف بيػػاف الرئاسػػة المص ػرية ،فقػػد أصػػدر ال ػرئيس المؤقػػت ق ػرًا
جميورًيػػا بتػػرخيص إقامػػة كنيسػػة لؤلقبػػاط بمحافظػػة الجيػزة ،ىػػذا القػرار يػػأتي( .الػػوطف نيػػوز2،اكتػػوبر

3124و.
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ار ببناء كنيسة،
إذ نجد أنو بعد نحو شيريف مف تولي عدلي منصور رئاسة مصر ،أصدر قر اً

ار ببنػػاء كنيسػػة ،وىػػو مػػا يعتبػػر
ػير ليصػػدر ق ػر اً
فػػي حػػيف اف مرسػػي انتظػػر سػػنة كاممػػة أي  23شػ اً
مؤش اًر إيجابي لمواطنة األقباط في المرحمة الجديدة.

 زيارة الرئيس المؤقت لمكاتدرائية لمتينئة باألعياد:لقد زار الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور البابا "تواضروس" في مقره الباباوي بػ

"كاتدرائية العباسية" ،لتينئتو وأقباط مصر بأعياد الميبلد (موقع األنباء: ،يناير 3125و.

وتعد ىذه الزيارة ىي الثانية لرئيس مصري منذ أكثر مف  51عاماً ،بعد أف قاـ باألولى
ّ
الرئيس الراحؿ جماؿ عبد الناصر الذي وضع حجر األساس لمكاتدرائية  ،ومف وقتيا لـ يحضر
القداس أي مف الرؤساء .فقد اعتاد الرؤساء المصريوف أف يوفدوا مف ينوب عنيـ لحضور

القداس. ،األمر الذي يراه مراقبوف أف زيارة منصور لمبابا تأتي في إطار تدعيـ الشكؿ المدني
لمدولة المصرية.

 إقرار قانون النسبة الثابتة " الكوتا" والتمييز اإليجابي لألقباط في مجمس النوابفبموجػػب قػػانوف الػػدوائر االنتخابيػػة الػػذي أقػره الػػرئيس منصػػور ،وتباعػاً لمػػا نػػص عميػػو دسػػتور

 ،3125ن ػػاؿ األقب ػػاط بالكوت ػػة الثابت ػػة 35مقع ػػداً داخ ػػؿ القػ ػوائـ االنتخابي ػػة األرب ػػع ،عم ػػى مس ػػتوى
الجميورية ،منيـ  :بالقائمة األولى ،و :بالقائمة الثانية ،و 4بالقائمة الثالثة ،و 4بالقائمة الرابعة

إضػافة إلػى مػا سػينالو المرشػحيف عمػى المقعػد الفػردي( .موقػع المصػريوف 24 ،ديسػمبر 3125و .ويعػد
إعطاء األقباط  35مقعداً أكبر تمثيؿ سياسي لؤلقباط في تاريخ الحياة السياسية المصرية.

ثالثاً :مواطنة األقباط عمى مستوى المشاركة السياسية:
 مشاركة األقباط في لجنة الخمسين لتعديل الدستور والتصويت عميو:أصدر الرئيس المؤقت عدلي منصور استناداً إلى اإلعبلف الدستوري يوليو  3124ق ار اًر جميورياً

بتشػػكيؿ لجنػػة تضػػـ خمسػػيف عضػواً يمثمػػوف كافػػة فئػػات المجتمػػع وطوائفػػو وتنوعاتػػو السػػكانية مػػف

أجؿ إعداد المشروع النيائي لمتعديبلت الدستورية قبؿ طرحيا لبلستفتاء الشعبي..

وكػػاف مػػف بػػيف لجنػػة الخمسػػيف الػػذيف اختػػارىـ ال ػرئيس المؤقػػت منصػػور ثبلثػػة ممثمػػيف أقبػػاط
لمكنػػائس الػػثبلث ،إضػػافة إلػػى طبيػػب قبطػػي (موقػػع ، BBCا سػػبتمبر 3124و وبػػذلؾ يشػػارؾ األقبػػاط
بأربعػة ممثمػيف فػي لجنػة صػياغة النسػخة المعدلػػة مػف دسػتور  .3123مػع اإلشػارة إلػى أف أغمػػب
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أعضاء لجنة الخمسيف ىـ مف التيار المدني في ظػؿ محدوديػة مشػاركة التيػار اإلسػبلمي .األمػر

الذي ترؾ انطباعاً إيجابياً لدي األقباط فيما يتعمؽ بطبيعة مدنية الدولة في ظؿ الدستور الجديد.

أما فيما يتعمؽ باالسػتفتاء عمػى الدسػتور فقػد حػث "تواضػروس الثػاني" بابػا األقبػاط المصػرييف

إلى لمتصويت اإليجابي عمػي الدسػتور المع ّػدؿ ،ألنػو دسػتور تػوافقي يعتبػر حجػر أسػاس فػي بنػاء
مصػػر الجديػػدة ،يمكنيػػا مػػف االنطػػبلؽ لمسػػتقبؿ أفضػػؿ ولػػذلؾ التصػػويت عمػػي االسػػتفتاء بطريقػػة
ػائبل  :إف كممػة نعػـ تحمػؿ فػي طياتيػا وداخميػا خيػرات
إيجابية سيكوف لصالح كػؿ المصػرييف  ،ق ً
وبركػػات كثي ػرة (موقػػع الخبػػر22 ،ينػػاير3125و .وىػػذا بػػدوره انعكػػس عمػػى حجػػـ مشػػاركة األقبػػاط فػػي
الخروج لبلستفتاء عمى الدستور ،إذ وبمبلحظة مراقبيف شارؾ األقباط بنسب عاليػة فػي االسػتفتاء

اإليجابي عمى الدستور.

 مشاركة أوسع لألقباط في الحكومة المؤقتة:ضمت الحكومة الجديدة التي حمفت اليميف أماـ الرئيس المؤقت عدلي منصػور ثػبلث حقائػب
زرة الصناعة  ،والبحث العممي  ،والشؤوف البيئة (النيار 24 ،يوليو
و ازرية تسمميا األقباط ،وىي :و ا

3124و .ومقارنػػة بعػػدد األقبػػاط الػػوز ارء الػػذيف تواجػػدوا فػػي حكومػػات ال ػرئيس مبػػارؾ والػػذيف لػػـ

يتجاو از الوزيريف  ،والوزير الواحد في حكومة الرئيس مرسي ،فإف تولي ثبلثة أقباط حقائب ميمػة
كالبحث العممي والتجارة والصناعة والبيئة مؤشر إيجابي يدعو لمتفاؤؿ.

 مشاركة األقباط الفعالة في النتخابات الرئاسية:استكماالً لخارطة طريؽ 4يوليو  ،3124وبعد عاـ ونصؼ مف المرحمة االنتقالية تـ إجراء

انتخابات رئاسية في مايو  ،3125تنافس عمييا مرشحاف فقط ،السيد حمديف صباحي مرشح
"التيار الشعبي المصري" ،والمشير عبد الفتاح السيسي*.

*

تـ ترقية الفريؽ عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع والقائد العاـ لمقوات المسمحة إلى رتبة مشير مف قبؿ الرئيس المؤقت عدلي منصور

في  27يناير  ، 2014وىذه الترقية تمنح دائما بعد انتصار عسكري ميـ ،مما يعني أف تفويض الشعب لممؤسسة العسكرية بمواجية
العنؼ والقضاء عمى اإلرىاب اعتبر انتصا اًر لممشير السيسي عمى أرض معركة.

 -وتجدر اإلشارة إلى أف الفريؽ أوؿ عبد الفتاح السيسي رفض قبولو بالترشح في سباؽ الرئاسة  2014إال بعد تفويض الجيش

والشعب معاً لو ،كونو منتمياً إلى لممؤسسة العسكرية مف ناحية ،ومف ناحية أخرى أنو لف يتخذ أي قرار إال بإرادة الشعب ،ومع نزوؿ

الشعب لمشوارع احتفاالً بالذكرى الثالثة لثورة  20يناير  ،فقد طالبو الشعب أيضاً بخوض انتخابات الرئاسة ،وجاء قرار المجمس األعمى
لمقوات المسمحة في  10يناير  2014بتفويض السيسي لخوض انتخابات الرئاسة ،ليتحقؽ لمسيسي المطمباف معاً لخوض ىذه
االنتخابات .وتبل ذلؾ وفي يوـ  11مارس ، 2014تقدـ المشير "عبد الفتاح السيسي" باستقالتو مف و ازرة الدفاع المصرية ،معمن ًا عزمو
عمى الترشح النتخابات الرئاسة المصرية.
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وشػػيدت ىػػذه االنتخابػػات جػػدالً واسػػعاً مػػا ب ػػيف مقاطعػػة مػػف قبػػؿ التيػػار اإلسػػبلمي وتح ػػالؼ

أنصار الشريعة الرافض لئلطاحة بالرئيس مرسي  ،وتأييد ومشاركة مف قبؿ التيار المدني.

وك ػػاف األقب ػػاط عم ػػى المس ػػتوى الش ػػعبي والكنيس ػػة متحمس ػػيف لممرحم ػػة الجدي ػػدة بع ػػد اإلطاح ػػة

ب ػػاإلخواف ،فاألقب ػػاط ال يري ػػدوف م ػػف الػ ػرئيس المقب ػػؿ إال المحافظ ػػة عمػ ػى مدني ػػة الدول ػػة ،وتفعي ػػؿ

المواطنػ ػػة ،واحت ػ ػراـ حقػ ػػوؽ اإلنسػ ػػاف المنصػ ػػوص عمييػ ػػا فػ ػػي الدسػ ػػتور الجديػ ػػد ،وتحقيػ ػػؽ العػ ػػدؿ
والمساواة ،وعدـ التمييز بيف المواطنيف .وعميو شاركوا بقػوة فػي ىػذه االنتخابػات سػواء أكػاف عمػى

مستوى الحشد أـ المشاركة في التصويت.

فف ػػي تقري ػػر ل ػ ػ "ألقب ػػاط الي ػػوـ" ح ػػوؿ مش ػػاركة األقب ػػاط ف ػػي ى ػػذه االنتخاب ػػات ،أش ػػارت إل ػػى أف

الكنيس ػػة ش ػػاركت بقياداتي ػػا ف ػػي التص ػػويت ،وبػ ػدعوة الش ػػباب إل ػػى تمبي ػػة ن ػػداء ال ػػوطف ،وذل ػػؾ دوف
التػػدخؿ فػػي اختيػػار مرشػػح بعينػػو ،ولكػػف الحػػث عمػػى المشػػاركة الوطنيػػة ،وقامػػت قيػػادات الكنيسػػة

وعمى رأسيا البابا "تواضروس الثاني" باإلدالء بصوتو في االنتخابات في لجنة في العباسية ،كما
ق ػػاـ العدي ػػد م ػػف أس ػػاقفة الكنيس ػػة ب ػػاإلدالء بأصػ ػواتيـ ف ػػي مختم ػػؼ محافظ ػػات الجميوري ػػة ،وعم ػػى

المسػػتوى الشػػعبي كانػػت نسػػبة التصػػويت فػػي المحافظػػات ذات األغمبيػػة القبطيػػة مرتفعػػة ،حيػػث

خرجػػت تكػػتبلت صػػوتية كبي ػرة مػػف الرجػػاؿ والسػػيدات لػػئلدالء بأص ػواتيـ داخػػؿ صػػناديؽ االقت ػ ارع
(موقع األقباط اليوـ 38 ،مايو 3125و.

وكانت قد أسفرت نتائج ىذه االنتخابات الرئاسة عف فوز المشير السيسي وبنسبة %:7,:2
مػػف األص ػوات الصػػحيحة مقابػػؿ  %4تقريب ػاً لمنافسػػو الوحيػػد القيػػادي اليسػػاري حمػػديف صػػباحي،
بنسبة مشاركة بمغت % 58,56وىي أدنى مف النسبة التي سجمت فػي العػاـ  3123والتػي كانػت
( .% 62,96موقع فرانس 4 ،35يونيو 3125و.

 5.3.2المطمب الثاني :مواطنة األقباط في عيد الرئيس السيسي:
لمع نجـ عبد الفتاح السيسي باعتبػاره الرجػؿ القػوي وراء الحركػة التػي أدت إلػى سػقوط جماعػة

مرسي ،وأشاد بو المصريوف باعتباره بطبلً ،وال سيما المجتمع المسيحي .والى جانب الػدعـ الػذي
حصػؿ عميػو السيسػي مػف المسػيحييف فػي الشػارع ،كػاف يحظػى أيضػاً بػدعـ قػوي ومػنظـ مػف ِقبػؿ

الكنيسة.

فقبػػؿ االنتخابػػات أكػػد البابػػا تواضػػروس الثػػاني بابػػا اإلسػػكندرية وبطريػػرؾ الك ػ ارزة المرقسػػية أف
مشاركة وزير الدفاع المصري المشير عبد الفتاح السيسي في االنتخابات الرئاسية واجب وطني،

ر إل ػ ػػى أف المصػ ػ ػرييف يرون ػ ػػو منق ػ ػػذاً وبط ػ ػػؿ ث ػ ػػورة  41يوني ػ ػػو(.موق ػ ػػع العربي ػ ػػة ن ػ ػػت 34 ،م ػ ػػارس
مش ػ ػػي اً
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3125و .وفي المقابؿ ،أظيػر السيسػي دعمػو لممجتمػع المسػيحي عمػى مػدار العػاـ والنصػؼ األوؿ
مف رئاستو والتي تغطييا فترة الدراسة .

أولً :المؤشرات اإليجابية لمواطنة األقباط في ظل حكم الرئيس السيسي:
برزت عدة مؤشرات إيجابية حوؿ مواطنة األقباط في ظؿ حكـ الرئيس السيسي ،ويمكف

مبلحظة ذلؾ مف خبلؿ:

 مفاجأة الرئيس عبد الفتاح السيسي المسيحييف األرثوذكس بزيارة لمقر الكاتدرائية القبطيةقداس عيد الميبلد ،حيث ألقى كممة قصيرة ىنأىـ فييا بالعيد ،وأكد عمى
في القاىرة أثناء ّ
مبادئ الوحدة الوطنية (موقع العربية نت 8 ،يناير 3126و .األمر الذي أعطي انطباعاً

لؤلقباط بأنو رئيس لكؿ المصريف وممثبلً ليـ وعنيـ.

 لممرة األولى في تاريخ مصر يقدـ رئيس الجميورية اعتذا اًر لؤلقباط عف تعرضيـلبلعتداء .إذ قدـ الرئيس السيسي خبلؿ زيارتو لمكاتدرائية في العاـ التالي لرئاستو

فض
لتينئتيـ بأعياد الميبلد اعتذا اًر عف تعرض بعض الكنائس لئلحراؽ تزامناً مع ّ
اعتصاـ أنصار الرئيس السابؽ محمد مرسي ،كما ووعد بإصبلحيا وترميميا خبلؿ عاـ
(.موقع إيبلؼ8 ،يناير 3126و.
-

موقؼ السيسي بحفظ حؽ الرد السريع مف حادث مقتؿ  32مصرياً قبطياً

يعمموف في ليبيا عمى أيدي عناصر تنظيـ "داعش" في فبراير  ،3126وذلؾ بضرب
معاقؿ داعش بدرنة في ليبيا
تواضروس الثاني.

قبؿ الذىاب إلى الكاتدرائية ،وتقديـ واجب العزاء لمبابا

فقػد قامػت مقػاتبلت مصػرية مػف طػراز "أؼ ،"27فجػر يػوـ  27فب اريػر  3126بتوجيػو ضػربة

جويػػة مرك ػزة ضػػد معسػػكرات ومنػػاطؽ تمركػػز وتػػدريب ومخػػازف أسػػمحة وذخػػائر تنظػػيـ "داعػػش"

ثأر لمدماء المصرية والقصاص مف القتمة (موقع إيػبلؼ27 ،فب اريػر 3126و.
باألراضي الميبية ،وذلؾ اً

ولـ يكتؼ الرئيس بالتحرؾ العسكري ،وانما أص ّػر عمػى تعزيػة الكنيسػة وتعػويض أىػالي الضػحايا
عمػػى المسػػتوييف الم ػػادي والمعنػػوي ،وبنػػاء كنيس ػػة بأسػػماء الش ػػيداء (موقػػع األقب ػػاط الي ػػوـ27 ،فب اريػػر
3126و .األمػػر الػػذي تػػرؾ انطباعػاً إيجابيػاً لعمػػوـ األقبػػاط واإلحسػػاس بمػواطنتييـ وكػرامتيـ دوف
النظر إلى عقائدىـ.
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 تسجيل أعمى نسبة تمثيل لألقباط في برلمان :6105سػػاىـ نظػػاـ تقسػػيـ الػػدوائر االنتخابيػػة الػػذي أق ػره ال ػرئيس المؤقػػت السػػابؽ عػػدلي منصػػور فػػي

زيػادة نسػبة تمثيػؿ األقبػاط فػي أوؿ مجمػس نػواب مصػري بعػد إقػرار دسػتور  ،3125والػذي جػػرى
انتخابو عمى مرحمتيف في الفترة مف  28أكتوبر حتى  5ديسمبر .3126
إذ أسفرت نتائج المرحمتيف األولى والثانية مف انتخابات برلماف - ٕٓٔ٢وألوؿ مرة فػي تػاريخ

الحياة النيابية في مصر-عف فوز األقباط بػ  ٖ٣مقعػداً وبنسػبة  %7.59مػف إجمػالي المقاعػد ،كمػا
مف الممفت أيضاً أف ٕٔ نائباً مف ىؤالء فاز في دوائر فردية كاف معظػـ مرشػحييا مػف المسػمميف،

واألكثر لفتاً لمنظر واالنتباه أف أحدىـ فاز بمقعده مف الجولة األولى ،بعد أف حصؿ فييا عمى أكثر،

مف ٓ %٢مف األصوات ،عمماً بأف العدد الكمي لمف فازوا مف الجولة األولى في االنتخابات الفردية
كاف محدوداً جدا ًد(نافعة ،3127 ،ص42و.

كمػػا أصػػدر الػرئيس السيسػػي قػ ار اًر جميوريػاً بتعيػػيف ثبلثػػة أقبػػاط مػػف أصػػؿ  39نائبػاً يحػػؽ ليػػـ

تعينيـ بحسب الدستور (موقع اليوـ السابع 42 ،ديسمبر 3126و.

و يظير الجدوؿ التالي إحصػائية بعػدد األقبػاط فػي برلمػاف  3126بحسػب نتػائج االنتخابػات:
(مجدي3 ،يناير 3127و.
جدول ( :)5.5عدد النواب األقباط في برلماف 3126

السنة
3126

عدد

النواب

6:7

عدد النواب

عدد النواب

األقباط

األقباط

بالقائمة

المنتخبين

35

23

عدد النواب
األقباط

المعينين
4

عدد

النواب

األقباط
4:

وتظير ىذه النتائج عدة ظواىر ومبلحظات:
 أوليإإا يكتسػب البرلمػػاف المصػري  3126أىميػػة خاصػػة فػي تػػاريخ مصػػر ،والسػيما أنػػو يعتبػػر
األعمى فػي تػاريخ مصػر مػف ناحيػة مشػاركة نسػبة النػواب األقبػاط ،ليكػوف األعمػى فػي تػاريخ
مقعدا في البرلماف أي بنسبة  ،%6.5ليشػكموا بػذلؾ
االنتخابات المصرية ،بعدما حصدوا ً 4:
أكبر تكتؿ قبطي منذ نشأة البرلماف ،بشكمو القديـ أو الحديث.
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 ثاني المالحظات تمكف عدد مف األقباط مف الفوز عمى دوائر نظاـ الفردي مما يعنى غيػب
التصػػويت الطػػائفي ،بحيػػث نجػػح المرشػػحوف فػػي ىزيمػػة منافسػػيف مسػػمميف ،بعػػد أف حصػػدوا
معا ،مما يؤكد تراجع معايير االختيار وفقًا لمقبمية والديف في ىذه
أصوات األقباط والمسمميف ً
الدوائر عمى األقؿ.

 ثالإإث المالحظإإات انخفػػاض عػػدد األقبػػاط المعينػػيف مػػف قبػػؿ رئػػيس الجميوريػػة إلػػى  4أقبػػاط
فقط ،وىو ما يمكف قراءتو فػي ضػوء النتػائج الطيبػة التػي حققيػا األقبػاط فػي تمػؾ االنتخابػات
حيث حصدوا  47مقعداً ،فغابت الحاجة إلى رفع نسب تمثيميـ تحت القبة ،كما كاف يحدث

في السنوات الماضية.

وبينمػا يعتبػػر مراقبػوف أف نظػػاـ الكوتػا أعطػػى "فرصػػة" جيػدة لؤلقبػػاط إلثبػات وجػػودىـ .،فػػإف

ىنػػاؾ مػػف رأى ىػػذا العػػدد "ى ػزيبلً" وال يتناسػػب مػػع تعػػداد األقبػػاط الحقيقػػي فػػي مصػػر ،كمػػا و ال
تتناسب مع وجود األقباط في الحياة العامة ،ودورىـ السياسي في احتجاجات  41يونيػو ،3124

وأف نظػػاـ الكوتػػا ال يتعػػدى كونػػو استنسػػاخاً آلليػػة التعيػػيف التػػي اعتمػػدتيا الػػنظـ السياسػػية مػػا بعػػد
 2:63لمتحايؿ عمى ضعؼ تمثيؿ األقباط( .سعيد 26 ،أكتوبر 3126و.

وتػرى الباحثػػة أف وجػود ىػػذا التكتػػؿ الكبيػر لؤلقبػػاط داخػؿ البرلمػػاف ،يعػ ّػد مؤشػ اًر ميمػاً لمواطنػػة
األقباط .إذ مف شأنو أف يسيـ في تحقيؽ الكثير مف مطالب المسيحييف في مصر ،وعمى رأسيا
خروج قانوف دور العبادة الموحد ،وقانوف األحواؿ الشخصية لؤلقباط..
ثانياً :المؤشرات السمبية لمواطنة األقباط في ظل حكم الرئيس السيسي:
مف جانب آخر ،فإنو وعمى الرغـ مف ىذه المؤشرات اإليجابية لمواطنة األقباط في عيد
الرئيس السيسي ،إال أ نو ما زالت ىناؾ بعض العوائؽ أماـ المواطنة الحقيقية لؤلقباط في الدولة

المصرية مف أىميا:

 .2عمى الرغـ مف زيادة نسبة مشاركة األقباط في البرلماف ،إال أف نسبة مشاركتيـ في

الحكومة قد تناقصت .إذ لوحظ في التشكيؿ الوزاري الجديد تقمص عدد األقباط؛ فقد كانت

الحكومة السابقة "حكومة إبراىيـ محمب" أوؿ حكومة في عيد الرئيس السيسي تضـ ثبلثة وزراء
مسيحييف :وزير المالية ،ووزير التجارة والصناعة ،ووزير التطوير الحضاري والعشوائيات .في

ير لممالية ووزيرة الدولة لميجرة
حيف اشتممت الحكومة الثانية عمى وزيريف مسيحييف فقط ىما :وز ًا
وشئوف المصرييف بالخارج( .موقع إـ سي إف 2: ،سبتمبر3126و .كما لـ تضـ حركة
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المحافظيف األخيرة أو مدراء األمف ومساعدي وزير الداخمية أقباطاً ،حتى رؤساء تحرير

الصحؼ القومية ال يوجد بينيـ مسيحيي واحد.

 .3عػدـ إقػرار قػػانوف دور العبػػادة الموحػد الػػذي وعػػد بػػو الػرئيس السيسػي ،حيػث مػػا ازلػػت عمميػػة
بنػػاء أو تػػرميـ الكنػػائس تخضػػع لمػػا يعػػرؼ ب"الخػػط اليػػايموني" .فمػػا ازلػػت عمميػػة بنػػاء كنيسػػة أو

ترميـ جدار فييا يحتاج إلى إذف مف المحافظ واجػراءات معقػدة ،األمػر الػذي يظيػر ازدواجيػة فػي
تعامػػؿ الدولػػة مػػع الم ػواطنيف بػػالتفريؽ بػػيف قواعػػد بنػػاء المسػػاجد وقواعػػد بنػػاء الكنػػائس .ممػػا يثيػػر

القمؽ حوؿ وضع المواطنة الحقيقية لؤلقباط فػي مصػر حتػى المحظػة .وفػي السػياؽ نفسػو  ،أورد
رئػيس الجيػػاز المركػػزي لمتعبئػػة واإلحصػػاء فػػي حػوار أجرتػػو معػػو مجمػػة روز اليوسػػؼ أف إجمػػالي

ع ػػدد المس ػػاجد ف ػػي مص ػػر  219آالؼ و  4:6مس ػػجداً فيم ػػا يص ػػؿ ع ػػدد الكن ػػائس إل ػػى 397:

(البديؿ6 ،يونيو  3122و .بذلؾ تكوف نسبة الكنائس بنسبة  %3.75مف عدد المساجد ،في حيف
تبمغ نسبة األقباط  %21مف إجمالي عدد السكاف .ويرى باحثوف أف ىذه الشػروط لبنػاء الكنػائس

ال تعكس تميي اًز أو تحي اًز مف الدولة ضد األقباط بقدر ما ىي إجراء روتيني لتنظػيـ عمميػات بنػاء

دور العبػػادة .فعمػػى سػػبيؿ المثػػاؿ ىنػػاؾ عشػرات األديػرة المنتشػرة فػػي أنحػػاء الػػببلد تتسػػع لنحػػو35

مميوف شخص في حيف ال يتجاوز عدد األقباط  21مبلييف (الداديموني 2: ،مايو 3126و.

وعمى الرغـ مف ذلؾ ومف منطؽ القانوف والمساواة والمواطنة ،فإف مثؿ ىكذا قوانيف تعػد غيػر
دستورية ،ألف المعيار األساسي في الدستور ىو المواطنػة ،فكػبلً مػف المسػجد والكنيسػة سػواء فػي
نظػػر الدسػػتور ،وبالتػػالي فػػإف قػػانوف الخػػط اليػػايموني ومػػا يتصػػؿ بػػو مػػف قػ ار ارت تقػػوـ عمػػى الػػديف
فيػي تتعػػارض مػع مبػػدأ المواطنػة  .ويسػػتوجب مػف الدولػػة إقػرار قػػانوف دور عبػادة موحػػد و الكيػػؿ

بمكياؿ واحد في تطبيقو بما يحفظ حقوؽ جميع طوائؼ المجتمع المصري بشكؿ عادؿ.

ػدخؿ الجػيش
 .4زيادة الدور السياسي لمكنيسة ،حيث إف دعـ الكنيسػة لممسػار السياسػي بعػد ت ّ

فػػي العػػاـ  3124منحيػػا مكانػػة متمي ػزة فػػي النظػػاـ الجديػػد ،مم ػا دفػػع الكنيسػػة إلػػى محاولػػة إحيػػاء
االتفػػاؽ القػػديـ الػػذي كانػػت عقدتػػو مػػع نظػػاـ مبػػارؾ .وسػػاعدت التغيي ػرات التػػي قامػػت بيػػا الدولػػة

الكنيس ػةَ عمػػى اسػػتعادة مكانتيػػا باعتبارىػػا الممثّػػؿ الوحيػػد لمطائفػػة القبطيػػة .وىػػو مػػا يعيػػدنا إلػػى
أوضاع ما قبؿ الثورة ،عندما كانت األنظمة الحاكمة تتعامؿ مع المواطنيف المسيحييف باعتبػارىـ

أىػػؿ ممػػة وطائفػػة تقػػع مس ػؤولية رعػػايتيـ عمػػى الكنيسػػة ،فتتعامػػؿ األنظمػػة مػػع الكنيسػػة باعتبارىػػا
ممثمة األقباط ،ويتـ تجاىؿ التعامؿ مع نخػب قبطيػة مدنيػة تشػارؾ فػي المجػاؿ العػاـ مػع نظرائيػا

في المجتمع
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فاحتكار الكنيسة لمشأف القبطي الروحي والسياسي يمحؽ ضػر اًر كبيػ اًر باليويػة الوطنيػة ،ويمثػؿ

ض ػربة قاضػػية لمبػػدأ المواطنػػة الػػذي يقػػوـ عمػػى المسػػاواة بػػيف الم ػواطنيف دوف تمييػػز وفق ػاً لسػػيادة
القػانوف .ففػي ظػؿ ثنائيػة -النظػاـ الكنيسػة -يػتـ احتػواء مشػكبلت األقبػاط عبػر سياسػة الصػػفقات
والترض ػػيات الت ػػي م ػػف ش ػػأنيا تعطي ػػؿ ول ػػيس تطبي ػػؽ نص ػػوص الق ػػانوف ،أو بعب ػػارة أدؽ عبلجي ػػا

بالمسكنات التي تتعامؿ مع أعراض األزمة الطائفية دوف القضاء عمى جذورىا.

اخ أمنػػي فػػي عػػدة حػػاالت تمثمػػت فػػي االعتػػداء عمػػى األقبػػاط .وقػػد
 .5لػػوحظ وجػػود تبػػاطؤ وتػر ٍ

وثقػػت"العربي الجديػػد" ح ػوالي  8انتياكػػات وقعػػت بحػػؽ األقبػػاط خػػبلؿ عػػاـ مػػف حكػػـ السيسػػي
أغمبيا مشاجرات بيف مسػمميف وأقبػاط عمػى خمفيػات اجتماعيػة أو دينيػة* ويشػير التقريػر ذاتػو إلػى

أف أغمب الحػوادث السػابقة انتيػت بصػمح عرفػي برعايػة أمنيػة أو تيجيػر لممسػيحييف عمػى طريقػة

نظػاـ حسػػني مبػػارؾ ممػػا أسػقط مػػف ىيبػػة الدولػػة فػي إعمػػاؿ القػػانوف (موقػػع العربػي الجديػػد 32 ،يونيػػو

3126و.
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يونيػػو شػػيد تحسػػناً ممحوظ ػاً عمػػى أكثػػر مػػف صػػعيد ،فعمػػى مسػػتوى الضػػمانات الدسػػتورية تميػػز

*

أبرز احداث العنؼ ضد االقباط خبلؿ العاـ األوؿ لحكـ السيسي كالتالي:

 فػػي يونيػػو  ،3125وقعػػت اعتػػداءات عمػػى أقبػػاط فػػي قريػػة المحاميػػد بحػػري بمركػػز أرمنػػت بمحافظػػة األقصػػر جنػػوب مصػػر عمػػىخمفيػػة اتيػػاـ شػػاب مسػػيحي بعمػػؿ "اليػػؾ" لصػػفحة عمػػى موقػػع التواصػػؿ "فيسػػبوؾ" قيػػؿ أنيػػا مسػػيئة لئلسػػبلـ ،وأسػػفرت االعتػػداءات عػػف
حرؽ عدد مف المحاؿ التجارية والورش الممموكة ألقباط.
 فػػي يوليػػو  ،3125تػػـ تيجيػػر قبطػػي مػػف قريػػة نجػػع الطويػػؿ بمركػػز الطػػود فػػي محافظػػة األقصػػر ،عمػػى الػػرغـ مػػف براءتػػو مػػف تيمػػةاالعتداء عمى صبي مسمـ.
 -قامػػت مظػػاىرة قبطيػػة ضػػد السيسػػي فػػي يوليػػو 3125مػػف العػػاـ الماضػػي ،بعػػد غػػرؽ  22قبطي ػاً فػػي البحػػر األحمػػر ،اتيػػـ أىػػالي

الضػػحايا ،الجػػيش بالتقصػػير فػػي إغػػاثتيـ .كمػػا اعتقمػت قػوات الشػػرطة مػػا يقػػارب  51قبطيػاً بػػتيـ تنوعػػت بػػيف إثػػارة أعمػػاؿ شػػغب أمػػاـ
أقساـ الشرطة خبلؿ تظاىراتيـ المنددة بأساليب الشرطة في التعامؿ معيـ خبلؿ الوقائع السابقة.

 فػػي أغسػػطس  ،3125نشػػبت اشػػتباكات بػػيف مسػػممي ومسػػيحيي عزبػػة يعقػػوب القبميػػة فػػي صػػعيد مصػػر ،عمػػى خمفيػػة اسػػتكماؿ بنػػاءكنيسة مار جرجس بالقرية ،وأصيب عدد مف الجانبيف،
 في نياية أغسطس  ،3125نشبت مشاجرة بيف مسيحيي ومسممي قرية الطيبة بالمنيا في صعيد مصر ،بسبب حادث سيارة. وقوع طفؿ قبطي برصاص قوات األمف خبلؿ فضيـ تظاىرة بمنطقة عيف شمس شرؽ القاىرة في يناير .3126تيجير  28أسرة قبطية في بني سويؼ نياية مايو  ، 3126برعاية أمنية عمى خمفية توترات واعتداءات طائفية مشبوىة.
 تيجير  28أسرة فبطية في بني سويؼ نياية مايو  3126برعاية أ/نية عمى خمفية توترات واعتداءات طائفية مشبوىة.
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دس ػػتور  3125بم ػ ػواد أكثػػػر مدني ػػة مػػػف دسػػػتور  ،3123وحظػػػي بموافق ػػة وتأيي ػػد الق ػػوى المدنيػػػة

المفسػرة لمبػادئ الشػريعة مػرو اًر بتجػريـ التمييػز وحظػػر
ػدء مػػف حػذؼ المػػادة الخبلفيػة
ّ
واألقبػاط ،ب ً
األحزاب الدينية وصوالً لضماف تمثيؿ الفئػات الميمشػة عبػر التمييػز اإليجػابي بالكوتػة .أمػا عمػى
مستوى اإلجراءات والسموكيات المؤسسػاتية فقػد عػززت مواقػؼ الػرئيس السيسػي مدنيػة الدولػة مػف

خبلؿ زيارتو لمكاتدرائية والتينئة بأعياد األقباط واالعتذار ليـ عػف االعتػداءات التػي حصػمت ليػـ
والثأر لضػحاياىـ .كمػا شػ ّكؿ قػانوف تقسػيـ الػدوائر االنتخابيػة مؤشػ اًر إيجابيػاً لزيػادة تمثيػؿ األقبػاط

في البرلماف وترجـ ذلؾ بشكؿ فعمي في أوؿ برلماف في عيد السيسي.

ومػػع ذلػػؾ ،يجػػب اإلشػػارة إلػػى وجػػود بعػػض المؤش ػرات السػػمبية التػػي مػػا ازلػػت تظيػػر عمػػى

السػ ػػطح بمػ ػػا يتعمػ ػػؽ بمواطنػ ػػة األقبػ ػػاط ،كتيميشػ ػػيـ فػ ػػي تعيينػ ػػات الوظػ ػػائؼ العامػ ػػة ،والتعيينػ ػػات
الحكومية العميا ،واستمرار العمؿ بقانوف الخػط اليػايموني فيمػا يتعمػؽ ببنػاء الكنػائس ،إضػافة إلػى

استمرار حاالت العنؼ الطائفي ضدىـ ،والمجوء إلى الحموؿ العرفية بدالً مف إنفاذ القانوف.
كما أنو مع عودة الكنيسة إلى أحضاف النظاـ والدولػة ،تبػدأ حقبػة جديػدة مػف العبلقػات بينيمػا
ال تختمػػؼ كثي ػ اًر عػػف حقبػػة مب ػػارؾ إال أنيػػا تتميػػز بسػػيطرة الكنيس ػػة بشػػكؿ أكبػػر عمػػى المجتم ػػع
القبطػػي ممػػا يػػدعـ مػػف موقػػؼ الكنيسػػة باعتبارىػػا الوسػػيط بػػيف المجتمػػع القبطػػي والدولػػة ،وبالتػػالي
يػػؤثر عمػػى حياديػػة المؤسسػػات الدينيػػة ،ممػػا يمثػػؿ ضػربة قاضػػية لمبػػدأ المواطنػػة الػػذي يقػػوـ عمػػى

المساواة بيف المواطنيف دوف تمييز وفقا لسيادة القانوف.
وعم ػػى ال ػػرغـ مم ػػا س ػػبؽ نس ػػتطيع ال ػػتكيف لواق ػػع أكث ػػر تحس ػػناً ألوض ػػاع األقب ػػاط ومػ ػواطنتيـ

مستقببلً في ظؿ حكـ الرئيس السيسي.
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الخاتمة
يتضح مف ىذه الدراسة أف التأصيؿ السػميـ لمفيػوـ المواطنػة لػيس سػيبلً ،باعتبػاره نتاجػاً لفكػر

واحد مبسط  ،وانما نشأ في ظؿ محاضف فكرية متعددة تنوعت نظرياتيػا وعقائػدىا ،بػؿ وظػروؼ

تشػػكميا عمػػى المسػػتوى المحمػػي والقػػومي والػػدولي .فالمواطنػػة مفيػػوـ تػػاريخي اتخػػذ عبػػر العصػػور
وتطور المجتمعات وتعدد الثقافات صو اًر وتعريفات عديدة ،حتى استقر عمى صػورتو الحاليػة فػي

المجتمعػػات المعاصػرة باعتبػػاره صػػفة تمحػػؽ بػػالفرد بسػػبب عبلقتػػو بػػالوطف ،وأصػػبحت مػػثبلً أعمػػى

يتمثؿ بالمشاركة السياسية بمعنى أف يكوف لممواطف الحؽ في اإلسياـ –طبقاً لمدستور والقػانوف-

في ممارسة السمطة العامة في بمده ،ىذا فضبلً عف منظومة مف عناصػر ومقتضػيات تجعػؿ مػف
الػ ػ ػوالء لمدول ػ ػػة مج ػ ػػرد اس ػ ػػتجابة موض ػ ػػوعية وض ػ ػػمانو حق ػ ػػو لتنمي ػ ػػة إمكاني ػ ػػات النض ػ ػػاؿ الس ػ ػػممي

الس ػ ػػتخبلص الحق ػ ػػوؽ االقتص ػ ػػادية واالجتماعي ػ ػػة والديني ػ ػػة والسياس ػ ػػية ،وادارة أوج ػ ػػو االخ ػ ػػتبلؼ

ديمقراطياً.

ومف خبلؿ تناوؿ حالػة األقبػاط فػي مصػر يتضػح مػف خػبلؿ البحػث أف الضػمانات الدسػتورية
ليسػػت ضػػامناً لعػػدـ انتيػػاؾ حقػػوؽ المواطنػػة لؤلقميػػة القبطيػػة عمػػى وجػػو الخصػػوص س ػواء عمػػى

مستوى التشريعات أـ الممارسات ،حيث يمكف اعتبار الدساتير الجديػدة خطػوة لؤلمػاـ لكػف خطػوة
غير كافية ،إذ أف الحػراؾ الشػعبي ىػو الضػامف لحقػوؽ المواطنػة سػواء عبػر تنزيػؿ الدسػاتير إلػى

أرض الواقػع أـ تطػوير تشػريعات موجػودة ،أـ تغييػر الثقافػة المجتمعيػة الخاصػة بمفيػوـ المواطنػة
مع بروز تيػارات دينيػة عنيفػة تنتيػؾ ىػذا المفيػوـ .وىنػا تظيػر الجدليػة بػيف التعػديبلت الدسػتورية
ومفيوـ المواطنة مف خبلؿ مدى إتاحة ىػذه التعػديبلت لحقػوؽ المواطنػة عمػى مسػتوى الممارسػة،

فكمما كانت حقوؽ التنظيـ أعمؽ كمما كانت وسائؿ المشاركة ممزمة وفعالة.

كمػػا اتضػػح مػػف خػػبلؿ الد ارسػػة أف إشػػكالية المواطنػػة ال تقػػؼ عنػػد حػػدود الدسػػتور والتشػريعات

والثقاف ػػة ،إنم ػػا يرج ػػع ج ػػذورىا إل ػػى بني ػػة الدول ػػة العربي ػػة الحديث ػػة ،وىن ػػا يكم ػػف الخ ػػط الرفي ػػع ب ػػيف

اإلصػػبلح الشػػكمي والتغييػػر فمػػا بػػيف االثنػػيف يقػػع “اإلصػػبلح الجػػذري” القػػائـ عمػػى دور المػواطنيف
في التغيير مف داخػؿ البنػى القائمػة لكػف بشػكؿ عميػؽ لتطػوير مفيػوـ المواطنػة ليعبػر عػف حركػة
اإلنساف اليومية ،مشاركاً ومناضبلً مف أجؿ حقوقو بأبعادىا االجتماعيػة ،االقتصػادية ،السياسػية،
المدنيػػة والثقافيػػة عمػػى قاعػػدة المسػػاواة مػػع اآلخ ػريف مػػف دوف تمييػػز بغػػض النظػػر عػػف :المكانػػة،

والثػػروة ،والجػػنس ،والع ػػرؽ ،والمػػوف ،والجي ػػة ،والػػديف ،والمػػذىب والمعتق ػػد ،والجيػػؿ…،ال ػػخو .واال
سنظؿ أسرى الدولة القمعية التي ال تعترؼ بالمواطنة كمفيوـ رئيسي في بنيػة الدولػة ،أو سػيكوف

حكـ التاريخ القاسي عمى دولنا العربية وىو األرجح.
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وفػػي ختػػاـ د ارسػػة وتحميػػؿ مػػا انتيػػت إليػػو الد ارسػػة فػػي فصػػوليا المتعػػددة  ،فقػػد خمصػػت إلػػى

مجموعة مف النتائج ،أىميا:

أولً -فيما يتعمق بالجزء النظري:
 مث ػ ّؿ الفكػػر فػػي المػػدنيات الش ػرقية القديمػػة فت ػرة مػػف فت ػرات تطػػور فك ػرة المواطنػػة ،اال اف ىػػذهاألفكار ال تُعد إال أف تكوف تأمبلت وخواطر ال تشكؿ بناء نظرية متكاممة لممواطنة.
 إف الفضػػؿ فػػي بمػػورة فكػرة المواطنػػة يعػػود إلػػى المػػدف اإلغريقيػػة والرومانيػػة ومفكرييػػا ،إال أنػػوكاف قائماً عمى عدـ اعتماد المساواة االجتماعية كأساس لمنح المواطنة.

 مف المعالـ البارزة بالديانة الييودية والعيد القديـ اعتزازىا بعرقيتيا وقوميتيا ،فيي قائمة عمىالتمييز بيف الييود وغيرىـ مف البشر ،وبالتالي ال تعترؼ بالمساواة وحقوؽ المواطنة.

 جػػاءت تعػػاليـ الػػديف المسػػيحي كرسػػالة عالميػػة تحتػػوى مبػػادئ سػػامية وعميػػا أسسػػت لك ارمػػةاإلنساف البشري ولحقوقو المتساوية مع الجميع ،إال أف ىذه المساواة بيف المسيحييف فقط.

 دعػػا اإلسػػبلـ إلػػى الوحػػدة اإلنسػػانية الشػػاممة ،والمسػػاواة فػػي الحقػػوؽ والواجبػػات إلػػى جان ػػبمبادئ العدؿ والقسط واإلنصاؼ ،ووضعيا في دستور دولتو األولى "وثيقة المدينة".

 شيد مفيوـ المواطنة في عصر النيضة األوروبية تطػو اًر كميػاً ونوعيػاً باعتبػاره حقػاً ال يمكػفتـ ىذا التطور عمى مستوييف ،األوؿ مستوى األفكػار والنظريػات وا مسػتوى
التنازؿ عنو ،وقد ّ
الثورات والشرعيات.

 ُيعػ ّػد مفيػػوـ المواطنػػة المعاصػػر مفيوم ػاً مركب ػاً ومعقػػداً ،بحيػػث لػػـ يكػػف مػػف السػػيولة تعريف ػولشػػموليتو لجوانػػب مختمفػػة مػػف الحيػػاة ،والختبلطػػو بمفػػاىيـ وقػػيـ أخػػرى كالوطنيػػة والجنسػػية
وحقوؽ اإلنساف.

 إف المواطنة -في مفيوميا المعاصر -ال يمكف أف تتحقؽ إال بتوافر مجموعة مف المقومػاتاألساسية المشتركة ،ولعؿ مف أىميػا التمتػع بػالحقوؽ كاممػة المدنيػة والسياسػية واالجتماعيػة،
والتزاـ المواطف بواجباتو والتزاماتو تجاه الدولة.

 تقوـ البيئة الضمنية لممواطنة عمػى ركػائز أساسػية ثػبلث ،وىػي :المسػاواة -الحريػة -العدالػة،والتي تعد عبارة عف حقوؽ إنسانية فطرية ال يمكف ألي نظاـ سياسي مصادرتيا.

 ال تكتمػػؿ المواطنػػة إال ضػػمف األطػػر الدسػػتورية ،ذلػػؾ أف الدسػػتور يش ػ ّكؿ ال ػوازف األساسػػيينص الدستور عمى كؿ ما مف شػأنو أف
والضروري لمتوفيؽ بيف السمطة والمواطف ،فبلبد أف ّ

يضػػمف حقػػوؽ المواطنػػة ،بحيػػث يرتكػػز عمػػى مبػػادئ أىميػػا :أف الشػػعب مصػػدر السػػمطات،
وض ػػرورة الفص ػػؿ ب ػػيف الس ػػمطات ،وض ػػماف الحق ػػوؽ والحري ػػات ،ومب ػػدأ المس ػػاواة ب ػػيف جمي ػػع
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الم ػواطنيف  ،وااللتػ ػزاـ بالمعاىػػدات الدولي ػػة المتعمق ػػة بحقػػوؽ اإلنس ػػاف ،عمػػى أف تت ػػرجـ ى ػػذه

النصوص الدستورية وتنطبؽ عممياً عمى أرض الواقع عمى ىيئة قوانيف.

 -إف لممواطنة عبلقة وثيقة بالنظاـ الديمقراطي الذي يسػتمد شػرعيتو مػف المػواطنيف .فالمواطنػة

حالياً شرط لتطبيػؽ الديمقراطيػة ،والمواطنػة الحقػة ىػي مػتف الديمقراطيػة ،كمػا أف الديمقراطيػة
بمبادئيا تكرس روح المواطنة.

 أص ػػبح لممواطن ػػة ف ػػي ض ػػوء األبح ػػاث الحديث ػػة ف ػػي الموض ػػوع أبع ػػاد متع ػػددة ودالالت جدي ػػدةشػػجعت عمػػى بروزىػػا التغيػرات العالميػػة الكبػػرى فػػي العقػػود األخيػرة ،بخاصػػة ظػػاىرة العولمػػة،
بحيػػث اعػػادة التصػػور السياسػػي لممواطنػػة المتحولػػة فػػي أبعادىػػا مػػف الوطنيػػة إلػػى المواطنػػة

العالمية.

 إف المواطنة منظومة قيمية واداريػة وسياسػية  ،فيػي حقػوؽ وواجبػات ،مػنيج وممارسػة ،آفػاؽوتطمعات ،حقائؽ دستورية وسياسية ،ووقائع اجتماعية وثقافية ،وىي عممية مستمرة ذات أفؽ
مفتوح في مجاؿ تطوير معانييا ومجاالتيا ،والبحث فييا عممية مستمرة.

ثانياً -فيما يتعمق بالجزء التطبيقي
يعد العصر الخديوي بمثابة العصر الذىبي لؤلقباط فػي تػاريخ مصػر الحػديث  ،حيػث انتقمػوا
 ّفيو مف أقمية تعيش في ظؿ نظاـ الممػؿ ،إلػى مػواطنيف فػي الدولػة الحديثػة  ،ومػف ثػـ تأكػدت
مشاركتيـ السياسية واالقتصادية واالجتماعية بصورة كاممة.

 ُيعتبر أوؿ دستور لمصر في عاـ  2:34نقطة فارقة في مواطنة األقباط ،ترتّػب عميػو تحػوؿجػػذري حقيقػػي فػػي الحيػػاة السياسػػية المصػرية ،فكانػػت فتػرة تاريخيػة خصػػبة مػػف حيػػث تبلشػػي
التميز الديني ،وبناء دولة المواطنة.

 حققػ ػػت فك ػ ػرة المواطنػ ػػة فػ ػػي الحقبػ ػػة الناص ػ ػرية انجػ ػػازات ممموسػ ػػة عمػ ػػى الصػ ػػعيد المؤسسػ ػػيواالقتصػػادي ،ولكنيػػا ظمػػت عمػػى جانػػب مػػف الغمػػوض مػػف الناحيػػة الفكريػػة والسياسػػية ،فمػػف

حيث المشاركة الفعمية في العمؿ السياسي فمـ يكف اإلنجاز عمى المستوى نفسو مف التقدـ.

اء أكػاف مػػف خػػبلؿ سػػبلح الفتػػاوى
 إف المرحمػة السػػاداتية باعتمادىػػا عمػػى الػػديف فػػي الحكػػـ سػو ًالدينية ،أـ مف خبلؿ جعؿ الشريعة اإلسبلمية المصدر الرئيس لمتشػريع ،أـ مػف خػبلؿ شػيوع
ػر س ػػمباً عم ػػى المواطن ػػة م ػػف جي ػػة
المن ػػاخ الط ػػائفي بسمسػ ػمة م ػػف األح ػػداث الطائفي ػػة  ،مم ػػا أث ػ ا
واليوية الوطنية مف جية أخرى.
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 لػػـ يػػنجح الػرئيس مبػػارؾ بتحسػػيف وضػػع األقبػػاط ،حيػػث اسػػتمرت الدولػػة بالتعامػػؿ مػػع الممػػؼالقبط ػػي عم ػػى أني ػػا أقمي ػػة .فبقي ػػت المواطن ػػة عم ػػى مس ػػتوى النص ػػوص الدس ػػتورية والخطاب ػػات

الرسمية في حيف كانت عمى أرض الواقع عمى خبلؼ ذلؾ.

 عمى الرغـ مف اعتدالية فكر اإلخواف المسمميف وخطابيا الحداثي وتبنييا مفيوـ المواطنة فيبرنامجيا السياسي ،إال أنو تظػؿ ىنػاؾ مسػاحة غائمػة حػوؿ رؤيػة اإلخػواف المسػمميف لترجمػة

ذلؾ إلى الواقع العممي ،ومدى إمكانية أف يتحقؽ ذلؾ في إطار المنظومة الفكرية لمجماعة .

 م ػػا ازل ػػت الجماعػ ػات اإلس ػػبلمية المتش ػػددة تتمس ػػؾ بص ػػيغة أى ػػؿ الذم ػػة ،وتتن ػػاوؿ الموض ػػوعبأسموب نقمي ال اجتياد فيو ،وبالتالي يتمسكوف بأبدية الصيغة التاريخية لعقد الذمة.

 إف ثورة  36يناير المصرية ش ّكمت نقطة تحػوؿ فػي نضػاؿ األقبػاط المصػرييف .فبعػد أف كػافاألقبػػاط يقػػدموف مطػػالبيـ إلػػى المسػػئوليف عػػف طريػػؽ السػػمـ اإلداري ،كانػػت الثػػورة فرصػػة ليػػـ
إلع ػػبلف مط ػػالبيـ السياس ػػية واالجتماعي ػػة وفض ػػح ك ػػؿ أش ػػكاؿ التميي ػػز الت ػػي يتعرض ػػوف لي ػػا

خصوصاً في مجاؿ حرية ممارسة عقائدىـ وبناء الكنائس.

 شػػيدت المرحمػػة االنتقاليػػة التػػي تػػولى فييػػا المجمػػس العسػػكري السػػمطة سمسػػمة مػػف اإلجػراءاتواألحػػداث التػػي أسػػيمت فػػي انتكاسػػة اآلمػػاؿ نحػػو عػػودة المسػػيحييف لمفضػػاء العػػاـ المصػػري
وانتزاع الحقوؽ عبر بوابة المواطنة.،

ئيسػػا لكػػؿ
 فػي حػػيف وعػػد ال ػرئيس المنتخػػب محمػػد مرسػػى قبػػؿ توليػػو المسػػئولية بأنػػو سػػيكوف ر ًالمصرييف ،أكدت ممارساتو عكس ذلؾ ،فقػد عػاني األقبػاط مػف تيمػيش وعنػؼ وتمييػز عمػى
مدار عاـ كامؿ مف حكمو.

 تميز دستور  3123بإضافة المادة (32:و التي توسع مف نطػاؽ المػادة الثانيػة بصػورة كبيػرةجدا تتعدى مما يشكؿ عائقا أماـ مدنية الدولة وانتياكا لمواطنة غير المسمميف.
ً
 شػػارؾ األقبػػاط بقػػوة فػػي ح ػراؾ  41يونيػػو ،ولعػػب األقبػػاط والكنيسػػة دو اًر ميم ػاً فػػي اإلطاحػػةبالرئيس مرسي ،وبرز مف جديد دور الكنيسة السياسي كممثؿ سياسي عف األقباط.

 شػػيدت المرحمػػة االنتقاليػػة تحػػت حكػػـ ال ػرئيس المؤقػػت عػػدلي منصػػور تحسػػناً ممحوظ ػاً فيمػػايتعمؽ بمواطنة األقباط في بعض النواحي ،ومشاركة فعالة ليـ في النشاط السياسي.

 تميػز دسػػتور  3125بمػواد أكثػر مدنيػػة ومواطنيػػة مػػف دسػتور  ،3123وحظػػي بموافقػػة وتأييػػدالقوى المدنية واألقباط ،بدءاً مف حذؼ المادة (32:و مرو اًر بتجريـ التمييز ،وحظػر األحػزاب

الدينية ،وصوالً لضماف تمثيؿ الفئات الميمشة عبر التمييز االيجابي بالكوتة.
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 شػػيدت مواطنػػة األقبػػاط فػػي مصػػر خػػبلؿ السػػنة األولػػى مػػف حكػػـ ال ػرئيس السيسػػي تحسػػناًممحوظاً عمػى أكثػر مػف صػعيد ،فقػد عػززت مواقػؼ الػرئيس السيسػي مدنيػة الدولػة مػف خػبلؿ
زيارتػػو لمكاتدرائيػػة والتينئػػة بأعيػػاد األقبػػاط واالعتػػذار ليػػـ عػػف االعتػػداءات التػػي حصػػمت ليػػـ

والثػػأر لضػػحاياىـ .كمػػا شػػكؿ قػػانوف تقسػػيـ الػػدوائر االنتخابيػػة مؤش ػ اًر ايجابي ػاً لزيػػادة تمثيػػؿ
األقبػػاط فػػي البرلمػػاف وتػػرجـ ذلػػؾ بشػػكؿ فعمػػى فػػي أوؿ برلمػػاف فػػي عيػػد السيسػػي .إال انػػو مػػا
ازلػػت ىنػػاؾ بعػػض المؤش ػرات السػػمبية التػػي تظيػػر عمػػى السػػطح بمػػا يتعمػػؽ بمواطنػػة األقبػػاط
كتيميشيـ في تعيينات الوظائؼ العامػة والتعيينػات الحكوميػة العميػا ،واسػتمرار العمػؿ بقػانوف

الخط اليايموني بما يتعمؽ بناء الكنائس ،إضافة إلى استمرار حاالت العنؼ الطائفي ضدىـ

والمجوء إلى الحموؿ العرفية بدالً مف إنفاذ القانوف.

 إف مف ابرز معوقات المواطنة الحقيقية لؤلقباط في مصر والتي ما زالت بعد الثورة:ػنص عم ػػى أف الشػ ػريعة اإلس ػػبلمية المص ػػدر الػ ػرئيس
 .2الم ػػادة الثاني ػػة م ػػف الدس ػػتور الت ػػي ت ػ ّ
لمتشريع .األمر الذي يشكؿ تحدى لمدنية الدولة ،ويدؿ عمى عدـ اكتماؿ مفيػوـ المواطنػة
في الدولة المصرية ،واستمرار التعامؿ مع غير المسمـ مف منطمؽ األخر.

 .3الخػػط اليػػايموني ومػػا يفرضػػو مػػف صػػعوبات فػػي بنػػاء الكنػػائس واصػػبلحيا ،والػػذي يشػػكؿ
مدخبلً لمتميز في حقوؽ المواطنة ،ويعد عائقا أماـ حؽ ممارسة الشعائر الدينية.

 .4عػػدـ حصػػوؿ األقبػػاط عمػػى عػػدد مناسػػب مػػف الوظػػائؼ العميػػا فػػي الدولػػة ،واإلخػػبلؿ بمبػػدأ
تكافؤ الفرص في الحياة العامة.

 .5انتشػػار المنػػاخ الطػػائفي وصػػعود قػػوى اإلسػػبلـ السياسػػي وزيػػادة حػػدة الخطػػاب التشػػددي
واالقصائي ،والذي أسيـ بزيادة حدة العنؼ الطائفي .

 .6العن ػػؼ الط ػػائفي المس ػػتمر ض ػػد األقب ػػاط ،والتعام ػػؿ م ػػع الطائفي ػػة م ػػف منظ ػػور امن ػػي فق ػػط
والمجوء إلى الحموؿ العرفية بدالً مف إنفاذ القانوف.

 .7تػػدخؿ الكنيسػػة فػػي الشػػأف العػػاـ باعتبارىػػا الممثّػػؿ الوحيػػد لمطائفػػة القبطيػػة والتعامػػؿ مػػع
األقباط ؾ أىؿ ممة وطائفة تقع مسئولية رعايتيـ عمػى الكنيسػة .،ممػا يشػكؿ تيديػدا لمبػدأ
المواطنة يقوـ عمى المساواة بيف المواطنيف دوف تمييز وفقا لسيادة القانوف.

 ثبػػت أف اليمػػوـ القبطيػػة تتناسػػخ منػػذ بدايػػة القػػرف الماضػػي ،فمطالػػب األقبػػاط فػػي المػػؤتمرالقبطػػي 2:22ـ تكػػاد تكػػوف ىػػي نفسػػيا القضػػايا والمشػػكبلت والمطالػػب نفسػػيا المثػػارة حاليػاً،
ونحف في مطمع القرف الواحػد العشػريف ،فػاليموـ القبطيػة ثابتػة ومعروفػة لمكافػة ،وعمػى الػرغـ
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مف ذلػؾ أنفػؽ المصػريوف قرنػاً كػامبلً فػي االلتفػاؼ حوليػا مػف دوف مواجيتيػا ،وصػارت اآلف
مواجية ىذه اليموـ ضرورة لموصوؿ إلى دولة مدنية .

وفي ضوء الدراسة التطبيقية ،وما تم استخالصو من نتائج بما يتعمق بمواطنة األقباط في مصر
توصي الباحثة بما يمي:

 اعادة النظر في المادة الثانيػة بالدسػتور والػنص عمػى مدنيػة الدولػة ،أو عمػى األقػؿ يجػب أفػنص عمػػى أف النظػػاـ العػػاـ فػػي مصػػر يقػػوـ عمػػى التعدديػػة الحضػػارية
تتفػػرد بالدسػػتور مػػادة تػ ّ
والثقافية والدينيػة وىػو مصػر المدنيػة دوف إلباسػيا بػأي مفيػوـ دينػي كمػا الحػاؿ مػع الدسػاتير

التي سبقت دستور .2:82

 توصية الدولة بوضع برنامج تنفيذي لتطبيؽ حقوؽ المواطَنة بما يكفؿ المساواة الكاممة في كؿوينيػي كػؿ صػور التمييػز التػي تمنػع أو تقمػؿ حجػـ
الحقػوؽ والواجبػات بػيف جميػع المػواطنيف ُ ،
توظيػؼ األقبػاط فػي بعػض المجػاالت ،أو المناصػب ،مثػؿ :المحػافظيف ،ورؤسػاء الجامعػات،

وعمداء ال ُكميات.

 تطبيؽ كافة مبادئ القانوف الحديث وحقوؽ اإلنساف عمى الجميع أياً كانت ديػانتيـ وعقائػدىـالدينية والسياسية والفكرية.

 مطالبػة الدولػة بالتعامػؿ مػػع األقبػاط عمػى أنيػػـ جػزء مػف نسػيج الػػوطف مػف خػبلؿ المؤسسػػاتالرس ػػمية لمدول ػػة ول ػػيس م ػػف خ ػػبلؿ ول ػػيس م ػػف خ ػػبلؿ مؤسس ػػة ديني ػػة ول ػػو ك ػػاف عم ػػى س ػػبيؿ

المساعدة والمعاونة.

 عم ػػى الدول ػػة المصػ ػرية أف تجع ػػؿ ف ػػرص ت ػػولى الوظ ػػائؼ العام ػػة والعمي ػػا ف ػػي الدول ػػة لجمي ػػعالم ػواطنيف بمختمػػؼ مػػذاىبيـ وعقائػػدىـ ،وذلػػؾ وفق ػاً لمعيػػار الكفػػاءة والميػػارة ولػػيس بمعيػػار
االنتماء الديني.

 إلغػػاء قػ اررات الخػػط اليػػايموني العتيػػؽ والشػػروط العشػرة وكػػؿ مػػا يعػػؽ بنػػاء كنػػائس فػػي مصػػرواقرار قانوف دور عبادة موحد.

 القياـ باجتياد إسبلمي بمختمؼ بشأف قضية مواطنة األقباط في مصر. ضرورة إدراؾ أقباط مصر أىميػة دورىػـ الػوطني بالمشػاركة الفاعمػة فػي الحيػاة السياسػية؛ بمػايمكنيـ مف طرح قضاياىـ ومشاكميـ.

 ضرورة قياـ المجتمع المػدني فػي مصػر بػدوره فػي تعبئػة جيػود المػواطنيف لقبػوؿ قػيـ الحدائػةوتدعيـ معاني المواطنة واالختبلؼ وقبوؿ األخر.
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وفي الختاـ ال يسع الباحثة إال أف تسير عمى خطى مف سبقوىا ،فيذا ما أمكف مف دراستو

وجمعو وكتابتو ،فإف أحسنت فمف اهلل ،واف كاف مف قصور ونقصاف فمف نفسي ومف
الشيطاف....
أسأؿ اهلل الرضا والتوفيؽ والقبوؿ ،إنو نعـ المولى ونعـ النصير ،وآخر دعوانا أف الحمد هلل

رب العالمي
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 1المصادر والمراجع
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قائمة المراجع
أولً :القران الكريم
ثانياً :الوثائق
.2

صحيفة المدينة (2ىجريةو.

.4

خطبة الوداع ( 21ىجريةو.

.3

وثيقة الرسوؿ محمد لنصارى نجراف (6ىجريةو.

.5

ديباجة إعبلف االستقبلؿ األمريكية.

.7

ديباجة األمـ المتحدة 2:56ـ.

.9

دستور جميورية مصر العربية .2:64

.6
.8
.:

اإلعبلف الفرنسي لحقوؽ اإلنساف والمواطف.

ديباجة اإلعبلف العالمي لحقوؽ اإلنساف 2:59ـ.

دستور جميورية مصر العربية .2:82

 .21دستور جميورية مصر العربية .3123
 .22دستور جميورية مصر العربية المعدؿ .3124
ثالثاً ًً :الكتب العربية
 أبراش ،إبراىيـ3117( .و :أصوؿ الفكر السياسي مف حكـ المموؾ اآللية إلى الفكر الميب ارلػيالعمماني(،ط3و .غزة :مكتبة المنارة .

 أرسطو2:68( ،و .السياسيات( .ترجمة :أوغسػطيف بربػارة البولسػيو .بيػروت :المجنػة الدوليػةلترجمة الروائع اإلنسانية.

 اسعيد ،محمد توىيؿ3113( .و .ىذه ىي العولمة – المنطمقات والمعطيات واآلفاؽ .بيروت:مكتبة الفبلح لمنشر والتوزيع.

 إسماعيؿ ،فضؿ اهلل محمد3113( .و :مف أصوؿ الفكر السياسي .اإلسكندرية :مكتبة بستافالمعرفة.

 األص ػػبحي ،أحم ػػد3111( .و :تط ػػور الفك ػػر السياس ػػي العص ػػور القديم ػػة والوس ػػيطة -رواده،اتجاىاتو ،إشكالياتو( .ج2و .بيروت :مؤسسة الرسالة.
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 األفنػدي ،عبػػد الوىػػاب3112( .و :إعػػادة النظػػر فػػي المفيػػوـ التقميػػدي لمجماعػػة السياسػػية فػػياإلسبلـ .في لمواطنة والديمقراطية في البمداف العربية (محرر :عمى خميفػة الكػواريو .بيػروت
 :مركز دراسات الوحدة العربية.

 أن ػ ػػدراوس ،فك ػ ػػري3122( .و :المس ػ ػػمموف واألقب ػ ػػاط ف ػ ػػي الت ػ ػػاريخ ،ط .4الق ػ ػػاىرة :دار الثقاف ػ ػػةالجديدة.

 األيوبي ،نزيو2:9:( .و :الدولة المركزية في مصر .بيروت :مركز دراسات الوحدة العربية. -باور ،أحمد3119(.و :المصطمحات السياسية واالقتصادية( .د.فو

 بػػدوي ،محمػػد طػػو ،ومرسػػي ،ليمػػى أمػػيف3112( .و :حقػػوؽ اإلنسػػاف بػػيف النظريػػة والتطبيػػؽدراسة في الشريعة واإلسبلمية والمواثيؽ الدولية.عماف :دار صفاء لمنشر.

 البسيوني ،رضا3122( .و :كواليس الثورة .الطبعػة األولػى .القػاىرة :دار الفػاروؽ لبلسػتثماراتالثقافية.

 بسيوني ،محمود شريؼ3123( .و :الجميورية الثانية في مصر .القاىرة :دار الشروؽ. بشػ ػػارة ،عزمػ ػػي3123 (.و :ىػ ػػؿ مػ ػػف مسػ ػػالة قبطيػ ػػة فػ ػػي مصػ ػػر؟ .الدوحػ ػػة :المركػ ػػز العربػ ػػيلؤلبحاث والدراسات.

 البشػػري ،طػػارؽ2:91( .و :المسػػمموف واألقبػػاط فػػي إطػػار الجماعػػة الوطنيػػة .القػػاىرة :الييئػػةالمصرية العامة لمكتاب.

 ب ػػؾ ،اولري ػػؾ3123( .و :م ػػا ى ػػي العولم ػػة( .ترجم ػػة :أب ػػو العب ػػد دودوو .بي ػػروت :منش ػػوراتالجمؿ.

 البنػ ػػا ،حسػ ػػف2:95( .و :مجموعػ ػػة رسػ ػػائؿ اإلمػ ػػاـ الشػ ػػييد حسػ ػػف البنػ ػػا .بيػ ػػروت :المؤسسػ ػػةاإلسبلمية لمطباعة والصحافة والنشر.

 تاجر ،جػاؾ2:62( .و :أقبػاط ومسػمموف منػذ الفػتح العربػي إلػى عػاـ  .2:33القػاىرة :الييئػةالمصرية لمكتاب.

 توشػ ػػار ،جػ ػػاف3121 ( .و .تػ ػػاريخ األفكػ ػػار السياسػ ػػية( .ج2و ( .ترجمػ ػػة :نػ ػػاجى الدراوشػ ػػةو،دمشؽ :دار التكويف لمتأليؼ والترجمة والنشر.

 جػػابر ،ياسػػر حسػػف عبػػد الت ػواب3122( .و :المواطنػػة فػػي الش ػريعة اإلسػػبلمية .القػػاىرة :دارالمحدثيف لمنشر والتوزيع.

 -جرار ،أماني3122( .و :المواطنة العالمية .عماف :دار وائؿ لمطباعة والنشر.
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 حبي ػػب ،رفي ػػؽ3121( .و :اإلخػ ػواف المس ػػمموف مع ػػارؾ السياس ػػة واإلص ػػبلح .الق ػػاىرة:المركزالحضاري لمدراسات المستقبمي.

 حمزاوي ،عمرو (3123و :االحتقػاف الطػائفي فػي مصػر تخػاذؿ الدولػة والمجتمػع .مػف كتػابح ػػاؿ مص ػػر  3121ع ػػاـ قب ػػؿ الث ػػورة (.مح ػػرر :عم ػػرو الش ػػوبكيو .الق ػػاىرة :منت ػػدى الب ػػدائؿ
العربي لمدراسات.

 حمزاوي ،عمرو3122( .و :االحتقاف الطائفي في مصر تخػاذؿ الدولػة والمجتمػع .مػف كتػابحاؿ مصر  3121عاـ قبؿ الثورة (مجموعة مؤلفييفو .مركز البدائؿ العربي لمدراسات.

 خميفة ،عبد الرحمف ،واسماعيؿ ،فضؿ اهلل3114( ،و :النظـ والنظريات السياسية اإلسبلمية.اإلسكندرية :دار المعرفة الجامعية.

 الخنساء ،سممى حمزة2:99 ( .و :تاريخ الفكر السياسي (.د .فو. ذي ػػاب ،قاي ػػد3118( ،و :العولم ػػة والمواطن ػػة تس ػػاؤؿ ال ػػزمف الص ػػعب .الق ػػاىرة :مرك ػػز الق ػػاىرةلدراسات حقوؽ اإلنساف.

 -رجب ،حسف3123( .و :أياـ السادات .القاىرة :الخمود لمنشر والتوزيع.

 روس ػػو ،ج ػػاف ج ػػاؾ2:83( .و :العق ػػد االجتم ػػاعي( ،ترجم ػػة :ب ػػولس غ ػػافو ،بي ػػروت :المجن ػػةالمبنانية لترجمة الروائع.

 الزبيػػدي ،حس ػػف3113( .و :العوام ػػة ومسػػتقبؿ ال ػػدور االقتص ػػادي لمدولػػة ف ػػي الع ػػالـ الثال ػػث.العيف :دار الكتاب الجامعي.

 زروخػػي ،إسػػماعيؿ3112 ( .و :د ارسػػات فػػي الفمسػػفة السياسػػية .القػػاىرة :دار الفجػػر لمنشػػروالتوزيع.

 زمزـ ،عمي عيسى3126( .و :ميددات قيـ المواطنة وعبلقتيا باالنحراؼ السموكي .الشارقة:مركز بحوث الشرطة.

 زى ػػر ال ػػديف ،ص ػػالح3123( .و :الحرك ػػات واألحػ ػزاب اإلس ػػبلمية وفي ػػـ اآلخ ػػر .بي ػػروت :دارالساقي.

 زيػداني  ،سػعيد2::4( .و :الديمقراطيػة وحمايػػة حقػوؽ اإلنسػاف فػػي الػوطف العربػي .عمػػاف :مواطف المؤسسة الفمسطينية لدراسة الديمقراطية.

 -سالـ ،محمد2::7( .و :الفكر السياسي في اإلسبلـ .اإلسكندرية :مؤسسة شباب الجامعية.

 سػ ػػبايف ،جػ ػػورج2:7:( .و :تطػ ػػور الفكػ ػػر السياسػ ػػي( ،ج 3و( .ترجمػ ػػة :حسػ ػػف العروسػ ػػيو.القاىرة :دار المعارؼ.
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 سعد ،إسماعيؿ عمػى ،وحسػف ،حسػف محمػد3116( .و :النظريػات والمػذاىب والػنظـ د ارسػاتفي العموـ السياسية .اإلسكندرية :دار المعرفة الجامعية.

 سبلمة ،محمد يسري 3123 (.و :السمفيوف واألقباط في مصر رؤية في الجذور واإلشكالياتوالتحديات .مف كتاب األقباط في مصر بعد الثورة (مجموعػة مػؤلفيفو .دبػي :مركػز المسػبار

لمدراسات والبحوث.

 سبلمة ،محمد يسري 3123 (.و :السمفيوف واألقباط في مصر رؤية في الجذور واإلشكالياتوالتحديات .مف كتػاب األقبػاط فػي مصػر بعػد الثػورة (مجوعػة مػؤلفيفو .دبػي :مركػز المسػبار

لمدراسات والبحوث.

 سػ ػػميماف ،عصػ ػػاـ2:9:(.و :مػػػدخؿ إلػ ػػى العمػ ػػوـ السياس ػػية .بيػ ػػروت :دار النضػ ػػاؿ لمطباعػ ػػةوالنشر.

 شػاىيف ،عمػػاد الػديف3116( .و :المواطنػػة فػي الفكػػر والبحػث الخطػػاب اإلسػبلمي المعاصػػر.مف كتاب المواطنة فػي مصػر ومسػتقبؿ الديمقراطيػة رؤى جديػدة لعػالـ متغيػر( .عػبل أبػو زيػد

وىبة رءوؼ عزت محررو .القاىرة :مكتبة الشروؽ.

 شػقير ،حفيظػػة ،فػرواس ،يسػرا3125( .و :الشػػباب والمواطنػة الفعالػػة -دليػؿ مرجعػػي .تػػونس:ائتبلؼ حافمة المواطنة.

 الش ػػكري  ،عم ػػي يوس ػػؼ 3123( .و:الوس ػػيط ف ػػي األنظم ػػة السياس ػػية المقارن ػػة .عم ػػاف :دارصفاء لمنشر والتوزيع.

 -شكري ،غالي2::2(.و :األقباط في وطف متغير .القاىرة :دار الشروؽ.

 الشػػكري،عمى يوسػػؼ3122 (.و :حقػػوؽ اإلنسػػاف بػػيف الػػنص والتطبيػػؽ د ارسػػة فػػي الش ػريعةاإلسبلمية والمواثيؽ الدولية .عماف :دار صفاء لمنشر والتوزيع.

 صبارينى ،غازي حسف3122 (.و :الوجيز في حقوؽ اإلنساف وحرياتو األساسػية.عماف :دارالثقافة لمنشر والتوزيع.

 الطعيمات ،ىاني سميماف3114 (.و :حقوؽ اإلنساف وحرياتػو األساسػية( ،ط3و .عمػاف :دارالشروؽ لمنشر والتوزيع.

 عاصػي ،طػػو ،وآخػروف3121( .و :المواطنػػة ومشػروع الدولػػة العادلػة فػػي لبنػاف .فػػي كتػػاب:المواطنة والدولة مقاربات واتجاىات (مجموعة مؤلفيفو .بيروت :جمعية المعارؼ اإلسبلمية.

 عبد الحي ،عمر2::: ( .و :الفمسفة والفكر السياسي في الصيف القديمة .بيروت :المؤسسةالجامعية لمدراسات والنشر.
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 عبػػد الحػػي ،عمػػر2::9( .و :الفكػػر السياسػػي وأسػػاطير الشػػرؽ األدنػػى القػػديـ -بػػبلد مػػا بػػيفالنيريف ومصر الفرعونية .طرابمس :مكتبة الرابطة الثقافية.

 عب ػػد الػ ػرازؽ ،س ػػعيد3115( .و :دور جم ػػاؿ عب ػػد الناص ػػر ف ػػي السياس ػػة المصػ ػرية .،الق ػػاىرة:العربي لمنشر والتوزيع.

 عبػػد العػػاؿ ،عكاشػػة محمػػد3113( .و :الوسػػيط فػػي أحكػػاـ الجنسػػية-د ارسػػة مقارنػػة ،لبنػػاف:منشورات الحمبي الحقوقية.

 عبػد القػادر ،اشػرؼ عبػػد العزيػز 3123 (.و :مصػر -مخػاوؼ األقبػػاط بعػد صػعود اإلخػوافالمسمميف .مف كتاب األقباط فػي مصػر بعػد الثػورة (مجموعػة مػؤلفيفو .دبػي :مركػز المسػبار

لمدراسات والبحوث.

 عبد الكافي ،إسماعيؿ ،ىيبة ،محمود منصور3116(.و :النظـ السياسية وسياسات اإلعػبلـ.اإلسكندرية :مركز اإلسكندرية لمكتاب.

 عتمػػاف ،سػػعيد محمػػد3118( .و :العولمػػة السياسػػية بػػيف الفك ػرييف اإلسػػبلمي والغربػػي -مػػفالمنظور التاريخي .اإلسكندرية :مؤسسة شباب الجامعة.

 العج ػػاتي ،محم ػػد3122( .و :الحري ػػات الديني ػػة ف ػػي مص ػػر مطال ػػب داخمي ػػة وض ػػغوط دولي ػػةوتجاىػػؿ حكػػومي .مػػف كتػػاب حػػاؿ مصػػر  3121عػػاـ قبػػؿ الثػػورة (مجموعػػة مػػؤلفيفو .مركػػز

البدائؿ العربي لمدراسات.

 العجػ ػػانى ،محمػ ػػد3123(.و :الحريػ ػػات الديني ػ ػة فػ ػػي مصػ ػػر مطالػ ػػب داخميػ ػػة وضػ ػػغوط دوليػ ػػةوتجاىؿ حكومي .مف كتاب حاؿ مصر  3121عػاـ قبػؿ الثػورة( .محػرر :عمػرو الشػوبكيو.

القاىرة :منتدى البدائؿ العربي لمدراسات.

 عدواف ،عاطؼ2::7 ( .و :النظرية السياسية .غزة :دار البشير. عم ػػي ،جم ػػاؿ3116( .و :السياس ػػة ب ػػيف األم ػػـ النظري ػػة السياس ػػية وقض ػػايا الفك ػػر السياس ػػي.بيروت :دار النيضة العربية.

 عمػػارة ،محمػػد2::8( .و .اإلسػػبلـ والتعدديػػة  :االخػػتبلؼ والتنػػوع فػػي إطػػار الوحػػدة .القػػاىرة:دار الرشاد.

 عمارة ،محمد3112( .و :في المسألة القبطية حقائؽ وأوىاـ .القاىرة :مكتبة الشروؽ. عمػارة ،محمػػد3114( .و :اإلسػبلـ واألقميػػات :الماضػي والحاضػػر والمسػتقبؿ .القػػاىرة :مكتبػػةالشروؽ الدولية.
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 غ ػػالي ،بط ػػرس ،وعيس ػػى ،محم ػػود2::9( .و :الم ػػدخؿ ف ػػي عم ػػـ السياس ػػة( .ط21و الق ػػاىرة:مكتبة األنجمو المصرية.

 الغنوشػػي ،ارشػػد2::4 ( .و :حقػػوؽ المواطنػػة :حقػػوؽ غيػػر المسػػمـ فػػي المجتمػػع اإلسػػبلمي،(ط3و .فرجينيا( :د.فو.

 الفػػتبلوي ،سػػييؿ حسػػف311: (.و :العولمػػة وآثارىػػا فػػي الػػوطف العربػػي .جػػرش :دار الثقافػػةلمنشر والتوزيع.

 الفقػػي ،مصػػطفي2:99( .و :األقبػػاط فػػي السياسػػية المصػرية –مكػػرـ عبيػػد ودوره فػػي الحركػػةالوطنية .القاىرة :دار الشروؽ.

 -فوزي ،سامح3118( .و :المواطنة .القاىرة :مركز القاىرة لدراسات حقوؽ اإلنساف.

 قرباف ،ممحـ2:94(.و :قضايا الفكر السياسي الحقوؽ الطبيعية .بيروت :المؤسسة الجامعيػةلمدراسات والنشر والتوزيع.

 قطب ،سيد2::4( .و :في ظبلؿ القرآف ،الجزء الثالث  .القاىرة :دار الشروؽ. -الكػواري ،عمػي خميفػة3112( .و :المواطنػة والديمقراطيػػة فػي البمػداف العربيػة .بيػروت  :مركػػز

دراسات الوحدة العربية.
 الكللوار  ،علل  ،وآخللرون :)3111( .المسللةلة ال يمقراطيللة فل الللوطن العربل  .بيللروت:مركز راسات الوح ة العربية.
 لبيػ ػػب ،ىػ ػػاني3111( .و :أزمػ ػػة الحمايػ ػػة الدينيػ ػػة –الػ ػػديف والدولػ ػػة فػ ػػي مصػ ػػر .القػ ػػاىرة :دارالشروؽ.

 لطفي ،وائؿ 3123 (.و :األقبػاط فػي مصػر وتحػديات الواقػع السػمفي .مػف كتػاب األقبػاط فػيمصر بعد الثورة (مجموعة مؤلفيفو.دبي :مركز المسبار لمدراسات والبحوث.

 المطيفػ ػػي ،محمػ ػػد3119( .و .المواطنػ ػػة المتسػ ػػاوية فػ ػػي اإلسػ ػػبلـ :إمكانيػ ػػة التحقيػ ػػؽ وعوائػ ػػؽالتطبيؽ .تعز :ممتقى المرأة لمدراسات والتدريب.

 ليمػػة ،عمػػي3123( .و :دور األقبػػاط فػػي مصػػر .مػػف كتػػاب األقبػػاط فػػي مصػػر بعػػد الثػػورة(مجموعة باحثيفو.دبي :مركز المسبار لمدراسات والبحوث.

 ليمة ،كامؿ2:85( .و :النظـ السياسية والقانوف الدستوري .بيروت :دار النيضة العربية. ماضػػي ،أبػػو العػػبل3118( .و :المسػػألة القبطيػػة والشػريعة والصػػحوة اإلسػػبلمية  .القػػاىرة:سفير الدولية.
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 -مبػارؾ ،ىشػاـ 2:66 (.و :اإلرىػابيوف قػادموفد د ارسػػة مقارنػة بػيف موقػؼ اإلخػواف المسػػمميف

وجماعػ ػػات الجيػ ػػاد مػ ػػف قضػ ػػية العنػ ػػؼ  .2::5-2:49القػ ػػاىرة :مركػ ػػز المحروسػ ػػة لمنشػ ػػر

والخدمات الصحفية.

 محفوظ ،ميدي3118( .و :اتجاىات في الفكر السياسي في العصػر الحػديث ،ط .4بيػروت:المؤسسة الجامعية لمدراسات والبحوث.

 محم ػػد ،عم ػػى عب ػػد المعط ػػي2::9( .و .فمس ػػفة السياس ػػة ب ػػيف الفكػ ػرييف اإلس ػػبلمي والغرب ػػي.اإلسكندرية :دار المعرفة الجامعية

 محمد ،عمى2::7( .و :الفكر السياسي الغربي .اإلسكندرية :دار المعرفة الجامعية. -المخادمي،عبد القادر3115( .و :آخر الدواء الديمقراطية(.ط2و القاىرة :دار الفجر.

 مرقس ،سمير3111( .و :الحماية والعقاب الغرب والمسأػمة الدينيػة فػي الشػرؽ األوسػط -مػفقانوف الرعاية المذىبية إلى قانوف الحرية الدينية .القاىرة :ميريت.

 مينػ ػػا ،محمػ ػػد نصػ ػػر3113( .و :العمػ ػػوـ السياسػ ػػية بػ ػػيف الحداثػ ػػة والمعاص ػ ػرة .القػ ػػاىرة :دارالمعارؼ.

 الميناوي ،أحمد3121( .و :جميورية أفبلطوف .دمشؽ :دار الكتاب العربي. -ناصر ،إبراىيـ عبداهلل3123( .و :المواطنة .عماف :مكتبة الرائد العممية.

 نصيرات ،فدوى311:( .و :المسيحيوف العرب وفكرة القومية العربية ،بيروت :مركز د ارسػاتالوحدة العربية.

 ىيك ػػؿ ،محم ػػد حس ػػنيف2:94( .و :خري ػػؼ الغض ػػب -قص ػػة بداي ػػة ونياي ػػة عص ػػر الس ػػادات.القاىرة :مركز األىراـ لمترجمة والنشر.

 الوحيدي  ،فتحي2::7( .و :النظـ السياسية المقارنة( ،ط4و .غزة :مطابع الييئة الخيرية. الوحيػػدي ،فتحػػي2::9(،و :النظػػاـ السياسػػي والدسػػتوري فػػي اإلسػػبلـ( ،ط3و .غ ػزة :مطػػابعشركة البحر والييئة الخيرية.

 الوقي ػػاف ،ف ػػارس3119( .و :المواطن ػػة ف ػػي الكوي ػػت مكوناتي ػػا السياس ػػية والقانوني ػػة وتح ػػدياتياالراىنة .الكويت :مركز الدراسات اإلستراتيجية المستقبمية.

 يوس ػػؼ ،أب ػػو س ػػيؼ2:98 (.و :األقب ػػاط والقومي ػػة العربي ػػة  .بي ػػروت :مرك ػػز د ارس ػػات الوح ػػدةالعربية.

 يوس ػػؼ ،الس ػػيد 2::5( .و :اإلخػ ػواف المس ػػمميف ى ػػؿ م ػػف ص ػػحوة إس ػػبلمية .الق ػػاىرة :مرك ػػزالمحروسة.
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رابعاً :الرسائل واألطروحات العممية:
 أبو سكيف ،حناف كماؿ3123( .و :المواطنة واإلصبلح السياسي :النظػاـ السياسػي المصػري(3119-3114و .رسالة ماجستير منشورة .القاىرة .جامعة القاىرة.

 أب ػػو عنػ ػزة ،محم ػػد عم ػػر3122( .و :واق ػػع إش ػػكالية اليوي ػػة العربي ػػة ب ػػيف األطروح ػػات القومي ػػةواليوية .رسالة ماجستير غير منشورة .عماف :جامعة الشرؽ األوسط.

 األطػػرش ،إيػػاد3123( .و :معالجػػة المواقػػع اإلخباريػػة اإللكترونيػػة العربيػػة لواقػػع األقبػػاط فػػيمصػػر -د ارسػػة تحميمي ػػة مقارنػػة لم ػػوقعي الجزي ػرة ن ػػت والعربيػػة ن ػػت لمفت ػرة ( 3121/2/2إل ػػى
3121/23/2و .رسالة ماجستير غير منشورة .غزة :جامعة األزىر.

 آؿ عبود ،عبداهلل بف سعيد3122( .و :قيـ المواطنة لدى الشباب واسػياميا فػي تعزيػز األمػفالوقائي .أطروحة دكتوراه منشورة .الرياض :جامعة نايؼ العربية لمعموـ األمنية.

 بو زكري ،رشدي3125 (.و :المواطنة ودورىا في يناء الدولة القوية -الكويت نموذجاً .رسالةماجستير غير منشورة .الجزائر :جامعة محمد خيضر.

 الحػػوزي ،عبػػد اهلل3116( .و :مفيػػوـ المػػواطف فػػي الفمسػػفة الحديثػػة .أطروحػػة دكتػػو اره غيػػرمنشورة .الرباط :جامعة محمد السادس.

 دويكػػات ،برىػػاف3124( .و :الدولػػة المدنيػػة عنػػد اإلخػواف المسػػمميف وأثرىػػا عمػػى شػػكؿ النظػػاـالسياسي في مصر .رسالة ماجستير غير منشورة .نابمس :جامعة النجاح.

 ربعػ ػػي ،ارئػ ػػد3123( .و :أسػ ػػاليب التغييػ ػػر لػ ػػدى حركػ ػػات اإلسػ ػػبلـ السياسػ ػػي مػ ػػا بػ ػػيف الفكػ ػػروالممارسػػة :اإلخ ػواف المسػػمميف فػػي مصػػر أنموذج ػاً .رسػػالة ماجسػػتير غيػػر منشػػورة .نػػابمس:

جامعة النجاح.

 الشنبير ،خالد بف محمد3119 (.و :حقوؽ اإلنساف في الييودية والمسػيحية واإلسػبلـ .رسػالةدكتوراه منشورة .الرياض :جامعة الممؾ سعود.

 صقر ،وسػاـ311:( .و :الثقافػة السياسػية وانعكاسػيا عمػى مفيػوـ المواطنػة .رسػالة ماجسػتيرغير منشورة .غزة :جامعة األزىر.

 عبد الرحمف ،برىاف حافظ3121( .و :دور التعميـ العػالي فػي تعزيػز اليويػة الفمسػطينية وأثػرهعمػػى التنميػػة السياسػػية مػػف وجيػػة نظػػر الطمبػػة والعػػامميف -جامعػػة النجػػاح أنموذج ػاً .نػػابمس:

جامعة النجاح.

 عطا ،سامية عياد 3118( .و :المشاركة السياسية لؤلقبػاط فػي مصػر .رسػالة ماجسػتير غيػرمنشورة .القاىرة :جامعة عيف شمس.
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 العمػراوي ،فريػػدة3125( .و :أزمػػة الشػػرعية فػػي األنظمػػة العربيػػة د ارسػػة "حالػػة مصػػر" .رسػػالةماجستير غير منشورة .بسكرة -الجزائر :جامعة محمد خيضر.

 كرازدي ،إسماعيؿ3123( .و :العولمة والحكـ -نحو حكـ عالمي ومواطنػة عالميػة .أطروحػةدكتوراة غير منشورة .بسكرة :جامعة محمد بو خيضر.

 كسػػبة ،قػػدري فضػػؿ3124( .و :منظمػػات المجتمػػع المػػدني ودورىػػا فػػي تعزيػػز المواطنػػة فػػيفمسطيف .رسالة ماجستير غير منشورة .نابمس :جامعة النجاح الوطنية.

 مس ػػعد ،م ػػي3123( .و :األقب ػػاط ومط ػػالبيـ ف ػػي مص ػػر ب ػػيف التض ػػميف واالس ػػتبعاد .أطروح ػػةدكتوارة منشورة .القاىرة :جامعة القاىرة.

 الموضػ ػػي ،ىشػ ػػاـ311:( .و :ص ػ ػراع عمػ ػػى الشػ ػػرعية اإلخ ػ ػواف المسػ ػػمميف ومبػ ػػارؾ -2:93 .3118أطروحة دكتوراه منشورة .بيروت :مركز دراسات الوحدة العربية.

خامساً :المؤتمرات العممية
 -أحمد ،أحمد حسيف( .أبريؿ 3117و :المواطنة الصالحة أسس ورؤى .ورقة عمػؿ مقدمػة إلػى

مؤتمر التوافؽ السنوي الثالث -ىيئات المجتمع المدني والتنمية الوطنيػة المنعقػد خػبلؿ -21

 22أبريؿ .الكويت :حركة التوافؽ الوطني اإلسبلمي.

 أدىـ ،كماؿ حسيف( .أبريؿ 3119و :مفيوـ المواطنة واليات تعزيزىا .ورقػة عمػؿ مقدمػة إلػىمػ ػػؤتمر المواطنػ ػػة والديمقراطيػ ػػة والتنميػ ػػة المنعقػ ػػد خػ ػػبلؿ  27-26ابريػ ػػؿ ،الع ػ ػراؽ :جامعػ ػػة

الموصؿ.

 الصائغ ،باف غانـ (.أبريؿ 3119و :التأصػيؿ التػاريخي لمفيػوـ المواطنػة :ورقػة عمػؿ مقدمػةإل ػػى م ػػؤتمر المواطن ػػة والديمقراطي ػػة والتنمي ػػة المنعق ػػد ف ػػي  27-26أبري ػػؿ .العػ ػراؽ :جامع ػػة

الموصؿ.

 -المعمري  ،سيؼ3126( .و:المواطنة -مقاربة حديثة لممفيوـ واألبعاد .ورقة عمؿ مقدمة إلى

مؤتمر تعزيز قػيـ المواطنػة ودورىػا فػي مكافحػة اإلرىػاب بتػاريخ  2:-28نػوفمبر .الريػاض:

جامعة نايؼ العربية لمعموـ األمنية.
سادساً :الدوريات والمجالت العممية

 أبػػو نحػػؿ ،أسػػامة محمػػد ،الواديػػة ،محمػػد جػواد( .يونيػػو 3126و :واقػػع ومسػػتقبؿ األقبػػاط بعػػدالحراؾ المصري  .312مجمة جامعة األمة (7و.
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 أسعد ،احمد عز الديف( .يونيو 3123و :وطف ببل مواطنة ومواطنة ببل وطف .مجمة تسامح،(48و.

 أوىابي ػػة ،فتحي ػػة3123( .و :ف ػػي مفي ػػوـ المواطن ػػة .مجم ػػة د ارس ػػات وأبح ػػاث ال ػػوطف العرب ػػيوالتحوالت الديمقراطية (2و .منشورات مركز الحكمة.

 البشػػري ،طػػارؽ( .اغسػػطس 2:92و :اإلطػػار التػػاريخي الحػػديث لموضػػوع األقبػػاط والوحػػدةالعربية .مجمة المستقبؿ العربي (41و.

 بشور ،معف( .أغسطس 3125و :مبادئ ثورة يوليو .مجمة المستقبؿ العربي537( ،و. بو ترعة ،محمود3121( .و :حؽ المواطنة في الفكر اإلسبلمي بيف نصوص الشريعة وتراثالفقو .مجمة الشريعة والدراسات اإلسبلمية (246و.

 حمدتو ،سيؼ الديف3121( .و" :الجنسية السودانية"  .مجمة جامعة شندي (:و. حمػزة ،مالػػؾ حميػػد311:( .و :إشػػكالية المواطنػػة فػػي الفكػػر اإلسػػبلمي السياسػػي .مجمػػة أىػػؿالبيت:( .و.

 الخزعمي ،أمؿ ىندي3117( .و :جدلية العبلقة بيف الديمقراطية المواطنة والمجتمػع المػدني-العراؽ نموذجاً .مجمة العموـ السياسية (43و.

 الخزعم ػػي ،أم ػػؿ ىن ػػدي311:( .و :اليوي ػػة ومتطمب ػػات بن ػػاء اليوي ػػة المش ػػتركة .مجم ػػة حولي ػػةالمنتدى المجمد 3(2و.

 الخزعمي ،أمؿ3116( .و :إشكالية المواطنة فػي الخطػاب اإلسػبلمي المعاصػر .مجمػة العمػوـالسياسية (42و.

 الخشت ،محمػد عثمػاف( .مػارس 3119و :تطػور مفيػوـ المواطنػة فػي الفكػر السياسػي .مجمػةاتجاىات4: ( .و. .

 خم ػػؼ ،إس ػػماعيؿ3125( :و :مفي ػػوـ المواطن ػػة-د ارس ػػة نظري ػػة تأص ػػيمية .مجم ػػة كمي ػػة التربي ػػةلمبنات ،مجمد3( 36و.

 زيػػوف ،ناىػػد3121( .و :مفيػػوـ المواطنػػة فػػي الفكػػر السياسػػي المعاصػػر د ارسػػة فػػي المفيػػوـواألبعاد .مجمة حولية المنتدى .مجمد 5(2و.

 سػػالـ ،محمػػد بيػػي الػػديف2::9( .و :أقبػػاط مصػػر ليػػـ مػػا لنػػا وعمػػييـ مػػا عمينػػا ،مجمػػة منبػػراإلسبلـ(5و.

 سػػبع ،موولػػد سػػداد3125( .و :اإلخػواف المسػػمميف وتغييػػر النظػػاـ السياسػػي فػػي مصػػر .مجمػػةدراسات دولية (69و.
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 سموادي ،حسف2::9( .و :المواطنة في المفيوـ اإلسبلمي .مجمة اإلسراء (26و. -شامة ،محمد3124( .و :المواطنة في اإلسبلـ .مجمة منبر اإلسبلـ (4و .

 -شعباف ،جيياف3118( .و مف الذي يضطيد األقباط .مجمة أوراؽ اشتراطية (8و.

 الشػػمري ،نػػاظـ ن ػواؼ3123( .و :إشػػكالية التحػػوؿ الػػديمقراطي فػػي البمػػداف العربيػػة .المجمػػةالسياسية والدولية(4:و .

 الصالح ،عبد اهلل( .يناير 2:91و :ماذا يريد األقباط .مجمة المجتمع (578و . الصالح ،عبداهلل( .يناير 2:91و :ماذا يريد األقباط .مجمة المجتمع (578و. الصػ ػػائغ  ،بػ ػػاف غػ ػػانـ:(311:( .الدولية )24و .

التطػ ػػور التػ ػػاريخي لمفيػ ػػوـ المواطنػ ػػة .مجمػ ػػة العبلقػ ػػات

 ص ػ ػػونيو ،العي ػ ػػدي3119( .و :المجتم ػ ػػع الم ػ ػػدني المواطن ػ ػػة والديمقراطي ػ ػػة -جدلي ػ ػػة المفي ػ ػػوـوالممارسة .مجمة كمية اآلداب والعموـ اإلنسانية واالجتماعيػة جامعػة محمػد خيضػر -بسػكرة.

(4-3و .

 العػػامر ،عثمػػاف3114( .و المواطنػػة فػػي الفكػػر الغربػػي المعاصػػر د ارسػػة نقديػػة مػػف منظػػورإسبلمي .مجمة جامعة دمشؽ .مجمد 2( :و.

 عب ػ ػػد الفت ػ ػػاح ،نبي ػ ػػؿ( .أغس ػ ػػطس 2:92و :اإلس ػ ػػبلـ واألقمي ػ ػػة الديني ػ ػػة ف ػ ػػي مص ػ ػػر-التي ػ ػػاراتواإلشكاليات .مجمة المستقبؿ العربي41(.و.

 الغزالي ،أسامة( .سبتمبر 3114و :األحزاب السياسية في العالـ الثالػث .سمسػة عػالـ المعرفػة(228و.

 -فريجة ،حسيف( .ابريؿ 3121و :المواطنة :تطورىا ومقوماتيا .مجمة المنتدى القانوني (8و.

 القص ػػار  ،محم ػػد ط ػػارؽ  ،الط ػػائي  ،ط ػػارؽ محم ػػد 311:( .و :أث ػػر العام ػػؿ الخ ػػارجي ف ػػيالمواطنة ،مجمة دراسات إقميمية (24و.

 كاظـ ،ثائر رحيـ311:( .و :العولمة والمواطنة واليوية .مجمػة القادسػية فػي اآلداب والعمػوـالتربوية .مجمد2( 9و.

 كػػوثراني ،وجيػػو3121( .و :اليويػػة والمواطنػػة والدولػػة -إشػػكاؿ فػػي وعػػي العبلقػػة أـ فػػي بيئػػةالثقافة .مجمة تسامح (3:و.

 -محفوظ ،محمد3117( .و :المواطنة وقضايا االنتماء الوطني .مجمة تسامح (48و.

 المص ػػري ،ش ػػفيؽ3118 ( .و :المواطن ػػة ف ػػي ضػ ػوابطيا الدس ػػتورية  .مجم ػػة التس ػػامح الس ػػنةالخامسة (31و.
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."و مقارب ػػات نظري ػػة لمث ػػورات العربي ػػة "الحال ػػة المصػ ػرية والتونس ػػية3122(. مين ػػد، مص ػػطفي.و2( الكرمؿ الجديد

و التربيػػة مػػف أجػػؿ المواطنػػة فػػي دوؿ مجمػػس التعػػاوف لػػدوؿ3125  (يوليػػو. سػػيؼ، المعمػػري.و8(  مجمة رؤى إستراتيجية. الواقع والتحديات-الخميج العربية

.و24(  مجمة دراسات إقميمية.  دراسة في مفيوـ اليوية:و311:( . حبيب صالح، ميدي العػ ػراؽ: جدلي ػػة العبلق ػػة ب ػػيف الديمقراطي ػػة وت ػػداوؿ الس ػػمطة:و3122( . عبي ػػر س ػػياـ، مي ػػدي.و29(  المجمة السياسية والدولية،ًأنموذجا

. االنتخابػػات البرلمانيػػة ومسػػتقبؿ النظػػاـ السياسػػي فػػي مصػػر:و3127  (ينػػاير. حسػػف، نافعػػة.و554( .مجمة المستقبؿ العربي

.و26(  مجمة التسامح، مقاؿ التجميات اإلنسانية في المواطنة:و3117( . عمى إأسعد، وطفة: المراجع األجنبية:ًسابعا
- Carabain, Christine. et al. (20112): Global Citizenship. From public
support to active participation. Spain: NCDO
- Held, David. (1998): Models of Democracy. (2 nd Ed.). Cambride:
Polty press.
- Ibrahim, Saad Eddin et al. (1996): The Copts of Egypt. UK:
MINORITY RIGHTS GROUP. (report)
- Lagos, Taso G. ( November, 2002): Global Citizenship—Towards a
Definition. Center for Communication and Civic Engagement. A
study published on the following link:
http://depts.washington.edu/gcp/pdf/
- Leveugle Samantha C.(2013): The Copts and the Egyptian State:
The Economic and Political Marginalization of the Coptic Christians
of Egypt from Muhammad Ali to the Present. The UCI
Undergraduate Research Journal (16). The. University of California
- Melcangi, Alessia .(June 2012): Before and After the Revolution: A
'Spring' also for the THE COPTS OF EGYPT?.A working paper
submitted to the BRISMES Graduate Section Annual Conference.
London School of Economics and Political Science (LSE) in 11 June
2012Entitled Change and Continuity in the Middle East Rethinking
West Asia, North Africa and the Gulf after 2011. London, United
Kingdom.
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ثامناً :المواقع اللكترونية:
 الخطػ ػػاب ،حسػ ػػف السػ ػػيد( .د.تو :حقػ ػػوؽ المواطنػ ػػة وواجباتيػ ػػا فػ ػػي ضػ ػػوء الكتػ ػػاب والسػ ػػنة.المنوفيػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة( :د.فو .د ارسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة منشػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػورة عمػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػى ال ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػرابط التػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػالي:
http://saaid.net/book/19/12288.pdf

 منظمػػة مسػػيحي الشػػرؽ األوسػػط3117( .و :المضػػطيدوف -قصػػة الشػػعب القبطػػي .ج ارسػػةمنشػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػورة عمػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػي ال ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػرابط التػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػالي:

http://www.unitedcopts.org/images/stories/pdf/Persecuted%20final.pdf

 الس ػػرجاني ،ارغ ػػب  3: (.أبري ػػؿ3121و:العبودي ػػة وال ػػرؽ ،مق ػػاؿ منش ػػور عم ػػى موق ػػع قص ػػةاإلسبلـwww.islamstory.com :

 ليمػػة ،عمػػي29( .ابريػػؿ3123و :المواطنػػة بػػيف السػػياؽ القػػومي والعػػالمي .مجمػػة الديمقراطيػػة(44و منشورة عمى موقعwww.democracy.ahram.org.eg:

 ع ػػوض ،ش ػػحاتة 21( .أبري ػػؿ 3125و :إرب ػػاؾ سياس ػػي :أقب ػػاط مص ػػر ب ػػيف مظم ػػة المواطن ػػةومظم ػ ػ ػ ػ ػ ػػة الكنيس ػ ػ ػ ػ ػ ػػة .د ارس ػ ػ ػ ػ ػ ػػة منش ػ ػ ػ ػ ػ ػػورة عم ػ ػ ػ ػ ػ ػػى موق ػ ػ ػ ػ ػ ػػع مرك ػ ػ ػ ػ ػ ػػز الجزيػ ػ ػ ػ ػ ػ ػرة لمد ارس ػ ػ ػ ػ ػ ػػات:
www.studies.aljazeera.net

 -يوسػ ػػؼ ،ماريػ ػػاف ميخائيػ ػػؿ

3(.

أغسػ ػػطس 3126و :تطػ ػػور الػ ػػدور السياسػ ػػي لمكنيسػ ػػة

المصػ ػرية(3و :مرحم ػػة م ػػا قب ػػؿ الث ػػورة (3122–3116و د ارس ػػة منش ػػورة عم ػػى موق ػػع فكػ ػرة:
www.fekr-online.com

 مجيػػب ،مػػي(.د.تو :خػػارج الكنيسػػة -عبلقػػة األقبػػاط بالحيػػاة السياسػػية المص ػرية بعػػد ثػػورةيناير .دراسة منشورة عمى موقع السياسة الدولة-األىراـwww.siyassa.org.eg :

 إبراىيـ ،اسحؽ( .اكتوبر3123و :األقباط تحت حكػـ العسػكر-وقػائع عػاـ ونصػؼ مػف جػرائـالمرحم ػ ػ ػ ػػة االنتقالي ػ ػ ػ ػػة ،د ارس ػ ػ ػ ػػة منش ػ ػ ػ ػػورة ف ػ ػ ػ ػػي المب ػ ػ ػ ػػادرة المصػ ػ ػ ػ ػرية لمحق ػ ػ ػ ػػوؽ الشخص ػ ػ ػ ػػية:
http://eipr.org/sites/default/files/pressreleases/pdf/copts_under_milita
ry_rule.pdf
 مجيب ،مػي( .د.تو :األقبػاط فػي الصػراع السياسػي واالجتمػاعي  .د ارسػة منشػورة فػي موقػعمجمة الديمقراطية-األىراـdemocracy.ahram.org.eg :
 ألفػػي ،أكػػرـ22( .ابريػػؿ3124و :أحػػداث الكاتدرائيػػة :مصػػر وارىاصػػات الدولػػة الفاشػػمة .مقػػاؿمنشور عمى موقع العربية نتhttp://www.alarabiya.net :
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 موقع بوابة الحركات اإلسبلمية 29 (.ابريػؿ 3127و :المسػيحيوف فػي مصػر بػيف ثػورتي 36يناير و 41يونيو .دراسة منشورة عمى موقع بوابة الحركات اإلسبلمية أعدتيا وحدة األقميات:
www.islamist-movements.com

 موقػ ػػع المبػ ػػادرة المص ػ ػرية لمحقػ ػػوؽ الشخصػ ػػية :( .أبريػ ػػؿ 3124و :تقريػ ػػر حػ ػػوؿ األحػ ػػداثالطائفية بمدينة الخصوص ومحيط الكاتدرائية المرقسية بالعباسػية .تفريػر منشػور عمػى موقػع

المبادرة النصرية لمحقوؽ الشخصيةwww.eipr.org/pressrelease :
 موقػ ػػع العربيػ ػػة نػ ػػت :( .أبريػ ػػؿ 3124و :الرئاسػ ػػة :أحػ ػػداث الكاتدرائيػ ػػة وقعػ ػػت بعػ ػػد تخريػ ػػبالمشيعيف لمسيارات .خبر منشور عمى موقع العربية نتwww.alarabiya.net :
ّ

 موق ػػع الي ػػوـ الس ػػابع :( .أبري ػػؿ 3124و  :المجم ػػس الممّػ ػي يحم ػػؿ ال ػػدكتور مرس ػػى وحكومت ػػوأحداث العنؼ بالكاتدرائية ،خبر منشور عمى موقع اليوـ السابعwww.youm7.com :

 الجزيػرة نػػت 27( .مػػايو 3116و :نػص تعػػديبلت المػػادة  87والضػوابط التػػي أُدخمػػت عمييػػا.خبر منشور عمى موقع الجزيرة نتwww.aljazeera.net:

 العجػػرودي ،محمػػد 41( .مػػايو3118و :مصػػر تػػرد عمػػى م ػزاعـ التمييػػز ضػػد األقب ػاط لمػػديرمنظمة العمؿ الدولية .خبر منشور عمى موقع صحيفة األىراـwww.ahram.org.eg :
 الحربػ ػػي  ،خالػ ػػد6( .مػ ػػارس 311:و .الػ ػػرؽ فػ ػػي اإلسػ ػػبلـ شػ ػػبية أـ إعجػ ػػاز ،موقػ ػػع طريػ ػػؽاإلسبلـwww.ar.islamway.net:
 ط ػػو ،أحم ػػد 2( .س ػػبتمبر 311:و:المراجع ػػات م ػػف الجماع ػػة اإلس ػػبلمية إل ػػى الجي ػػاد .،مق ػػاؿمنشور عمى موقع مؤسسة الفكر اإلسبلمي المعاصرwww.islammoasser.org :

 درويػػش ،نضػػاؿ27( .أغسػػطس3121و :المواطنػػة والدولػػة الديمقراطيػػة .مقػػاؿ منشػػور عمػػىموقع لجنة الدفاع عف الحقوؽ والديمقراطية والحريات في سورياwww.cdf-sy.org :

 ولد أبػاه ،عبػداهلل 35( .أكتػوبر3121و :المواطنػة فػي عصػر مػا بعػد الدولػة الوطنيػة -مفيػوـالمواطنة الدسػتورية لػدى ىابرمػاس .مجمػة التسػامح (31و :مقػاؿ منشػور عمػى موقػع حكمػة:
www.bsnt.net

 موقع المصػري اليػوـ 34( .ينػاير 3122و :الكنػائس المسػيحية الػثبلث تػرفض مظػاىرات 36ين ػ ػػاير ..وتطال ػ ػػب األقب ػ ػػاط بع ػ ػػدـ المش ػ ػػاركة .خب ػ ػػر منش ػ ػػور عم ػ ػػى موق ػ ػػع المص ػ ػػري الي ػ ػػوـ:
www.almasryalyoum.com
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 موقع جريدة الشػرؽ األوسػط27( .فب اريػر3122و :البابػا شػنودة :ثػورة  36ينػاير قويػة وبيضػاءونحيػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػي الشػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػباب الػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػذي قادىػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػا :خبػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػر منشػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػور عمػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػى موقػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػع الوسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػط:
www.archive.aawsat.com

 موقع استفتاء مصر 31 (.مارس 3122و :النتيجة :نعـ بنسػبة  .%88.4خبػر منشػور عمػىموقع استفتاء مصرwww. referendum2011.elections.eg:

 شوماف .محمد 23( .أكتوبر 3122و :الفتنة الطائفية تيدد الثورة المصرية .مقاؿ منشور فيصحيفة الحياة المندنيةwww.alhayat.com :

 شحاتة ،سعيد 2: (.مارس 3123و :األقباط في مجمس الشعب المصري .تقريػر عمػى موقػعwww.bbc.com:bbc
 موقع فرانس 27( . 35يونيو3123و:المشير طنطاوي يعمف رسمياً حؿ مجمس الشعب ويؤكدأنو "غير قائـ بقوة القانوف" .خبر منشور عمى موقع فرانس www.france24.com:35

 مجيب ،مي عبد المنعـ 35( .يوليو 3123و :التحدي األصعب :آليات تطمييف األقبػاط بعػدتػ ػػولى مرسػ ػػي رئاسػ ػػة مصػ ػػر .د ارسػ ػػة منشػ ػػورة عمػ ػػى موقػ ػػع السياسػ ػػة الدوليػ ػػة-األى ػ ػراـ:
www.siyassa.org.eg

 موق ػػع أخب ػػارؾ ن ػػت 28( .ن ػػوفمبر 3123و :بع ػػد غياب ػػو ع ػػف تنص ػػيب "البابا"..مرس ػػي ف ػػيمواجي ػ ػ ػ ػػة االنتق ػ ػ ػ ػػادات والتم ػ ػ ػ ػػاس الع ػ ػ ػ ػػذر .خب ػ ػ ػ ػػر منش ػ ػ ػ ػػور عم ػ ػ ػ ػػى موق ػ ػ ػ ػػع أخب ػ ػ ػ ػػارؾ ن ػ ػ ػ ػػت:
www.akhbarak.net

 موقػػع اليػػوـ السػػابع 33( .نػػوفمبر 3123و :مفكػػروف أقبػػاط يرفضػػوف قػ اررات الػرئيس ويػػدعوفلبلحتجاج غداً .خبر منشور عمى موقع اليوـ السابعwww.youm7.com :

 موقع المصري اليوـ 7 (.ديسمبر 3123و :رفيؽ حبيب يعمف اعتزالو العمؿ السياسي  .خبػرمنشور عمى موقع المصري اليوـwww.almasryalyoum.com :

 العربية نت :( ،ديسمبر 3123و :الكنائس المصرية ترفض اإلعبلف الدستوري الجديد .خبرمنشور عمى موقع العربية نت www.alarabiya.net :
 موقػ ػػع العربيػ ػػة نػ ػػت :( .ديسػ ػػمبر 3123و :الكنػ ػػائس المص ػ ػرية ت ػ ػرفض اإلعػ ػػبلف الدسػ ػػتوريالجديد .حبر منشور عمى موقع العربية نتwww.alarabiya.net:
 موقػػع العربيػػة نػػت 36( .ديسػػمبر 3123و :لجنػػة االنتخابػػات  %74 :قػػالوا "نعػػـ" لمدسػػتور.خبر منشور عمى موقع العربية نتwww.alarabiya.net :
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 العمي ،زيد41( .يناير 3124و :الدستور المصري الجديد -تقييـ أولي لمزاياه وعيوبو.د ارسػةمنشػ ػ ػ ػ ػ ػػورة عمػ ػ ػ ػ ػ ػػى موقػ ػ ػ ػ ػ ػػع فك ػ ػ ػ ػ ػ ػرةec2-174-129-218-71.compute-

www.

/1.amazonaws.com
 موقع مسيحيو مصر4( .يونيو 3124و :مآسي األقباط تحت حكـ اإلخواف  .تحقيػؽ منشػورعمى موقع مسيحيو مصرwww.masihyomasr.com :

 -جمع ػػة ،إسػ ػػماعيؿ32 (.يوني ػػو3124و  :األقبػػػاط ف ػػي ممع ػػب السياس ػػة 47 :حركػ ػػة مسػػػيحية

تم ػ ػ ػ ػػارس دو اًر سياس ػ ػ ػ ػػياً بعي ػ ػ ػ ػػداً ع ػ ػ ػ ػػف الكنيس ػ ػ ػ ػػة بع ػ ػ ػ ػػد الث ػ ػ ػ ػػورة .تحقي ػ ػ ػ ػػؽ لموق ػ ػ ػ ػػع األىػ ػ ػ ػ ػراـ:
www.ahram.org.eg

 موقػػع 4( .BBCيوليػػو 3124و :مصر:إقصػػاء مرسػػي وتعيػػيف عػػدلي منصػػور رئيسػػا مؤقتػاً.خبر منشور عمى موقع  BBCبالعربيwww.bbc.com :

 موقػػع الجزيػرة نػػت8( .يوليػػو 3124و :خارطػػة السيسػػي فػػي مصػػر .خبػػر منشػػور عمػػى موقػػعالجزيرة نت www.aljazeera.net:

 موقع النيار 24( .يوليو 3124و :حكومة البببلوي 4 :وزراء نسػاء و 4أقبػاط ..و"اإلخػواف"يعتبرونيا "غير شرعية .خبر منشور عمى موقع النيارwww.annahar.com :
 حػػداد ،يػػزف 2( .أغسػػطس 3124و :مفيػػوـ اليويػػة بػػيف الفمسػػفة والتػػاريخ .مقػػاؿ منشػػور عمػػىموقع مجمة راديكاؿhttp://radicaly.net :
 موقع ( .BBCا سبتمبر 3124و :قائمػة أعضػاء لجنػة الخمسػيف لتعػديؿ الدسػتور المصػريخبر منشور عمى موقعwww.bbc.com: BBC

 موق ػػع الجزيػ ػرة ن ػػت28( .س ػػبتمبر 3124و :مس ػػيحيوف ض ػػد االنق ػػبلب :حرك ػػة قبطي ػػة لتأيي ػػدالشرعية .خبر منشور عمى موقع الجزيرة نتhttp://www.aljazeera.net :

 موقػػع الػػوطف نيػػوز2( .أكتػػوبر 3124و :ق ػرار جميػػوري بػػالترخيص بإقامػػة كنيسػػة لؤلقبػػاطاألرثػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػوذكس ب ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػ"ىرـ سػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػيتي" .خبػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػر منشػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػور عمػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػى موقػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػع الػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػوطف نيػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػوز:
www.elwatannews.com

 الشػػاىد ،ىػػدى 6 (.ديسػػمبر 3124و :دسػػاتير مصػػر :نظ ػرة مقارنػػة مػػف دسػػتور  2:34إلػػىاإلع ػ ػ ػ ػ ػ ػػبلف الدس ػ ػ ػ ػ ػ ػػتوري  .3122د ارس ػ ػ ػ ػ ػ ػػة منش ػ ػ ػ ػ ػ ػػورة عم ػ ػ ػ ػ ػ ػػى موق ػ ػ ػ ػ ػ ػػع الحػ ػ ػ ػ ػ ػ ػوار المتم ػ ػ ػ ػ ػ ػػدف:
www.ahewar.org
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 موقػػع الخبػػر22( .ينػػاير3125و:بابػػا األقبػػاط :نعػػـ لمدسػػتور تعطػػي بركػػات كثيػرة لمصػػر خبػػرمنشور عمى موقع الخبرwww.alkhabarnow.net :

 موقع العربية نػت 29( .ينػاير 3125و %:9 :مػف المصػرييف صػوتوا بػػ"نعـ" عمػى الدسػتورالجديد .خبر منشور عمى موقع العربية نتwww.alarabiya.net:

 الف ػػارس ،روبي ػػر  36( .ين ػػاير 3125و :األقب ػػاط شػ ػ اررة الث ػػورات .مق ػػاؿ منش ػػور مجم ػػة روزاليوسؼwww.rosa-magazine.com :
 موق ػػع العربي ػػة ن ػػت 34 (..م ػػارس 3125و :باب ػػا األقب ػػاط لمسيس ػػي :ترش ػػحؾ لمرئاس ػػة واج ػػبوطني .خبر منشور عمى موقع العربية نتwww.alarabiya.net :
 موقػػع األقبػػاط اليػػوـ 38( .مػػايو 3125و :مشػػاركة قويػػة لؤلقبػػاط رغػػـ ضػػعؼ اإلقبػػاؿ عمػػىاالنتخابات ،تقرير منشور عمى موقع األقباط اليوـwww.coptstoday.com:

 موقػػع فػرانس 4( .35يونيػػو3125و :لجنػػة االنتخابػػات الرئاسػػية المصػرية تعمػػف فػػوز السيسػػيبنسبة .%:7,:2خبر منشور عمى موقع فرانس www.france24.com :35

 شػ ػػفيؽ ،سػ ػػميماف 23( .يونيػ ػػو 3125و :األقبػ ػػاط يمارسػ ػػوف الثػ ػػورة -األقبػ ػػاط بػ ػػيف الماضػ ػػيوالحاضػ ػ ػ ػػر وآفػ ػ ػ ػػاؽ المسػ ػ ػ ػػتقبؿ .د ارسػ ػ ػ ػػة منشػ ػ ػ ػػورة عمػ ػ ػ ػػى موقػ ػ ػ ػػع حرمػ ػ ػ ػػة مصػ ػ ػ ػػر المدنيػ ػ ػ ػػة :
www.civicegypt.org

 موقػػع المبػػادرة المصػرية لمحقػػوؽ الشخصػػية29( .يونيػػو 3125و :أسػػابيع القتػػؿ :عنػػؼ الدولػػةواالقتتاؿ األىمي واالعتداءات الطائفية في صيؼ  .3124تقريػر منشػور عمػى موقػع المبػادرة

المصرية لمحقوؽ الشخصيةwww.eipr.org:

 توفيػػؽ ،محمػػد( .أغسػػطس3125و :الطائفيػػة واالسػػتقطاب السياسػػي :تطييػػؼ المجػػاؿ العػػاـوتوظيفاتو السيوسياسية في مصر بعد ثورة يناير .الدوحة :منتدى العبلقات العربية والدوليػة.

دراسة منشورة عمىwww.fairforum.org :
 الب ػ ػػاز ،س ػ ػػارة 22( .ديس ػ ػػمبر 3125و :الس ػ ػػادات يض ػ ػػع  4ش ػ ػػروط لتك ػ ػػويف األحػ ػ ػزاب ع ػ ػػاـ.2:87مقاؿ منشور عمى موقع اليوـ السابعwww.cairodar.youm7.com :

 موق ػػع المصػ ػريوف24( .ديس ػػمبر 3125و :باإلحص ػػائيات مقاع ػػد الكوت ػػة ف ػػي برلم ػػاف 3126األسوأ في تاريخ مصر .خبر منشور عمى موقع المصريوفwww.almesryoon.com :
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 فيمي ،جورج33( .ديسمبر3125و :الكنيسة القبطية والسياسة في مصر .د ارسػة منشػورة فػيمركز كارينغي www.carnegie-mec.org :

 موق ػػع العربي ػػة ن ػػت 8( .ين ػػاير 3126ـو :ألوؿ مػ ػرة :الػ ػرئيس المص ػػري يحض ػػر ق ػػداس عي ػػداألقباط .خبر منشور عمى موقع العربية نتwww.alarabiya.net:

 موقػػع إيػػبلؼ27( .فب اريػػر 3126و :السيسػػي يثػػأر لمػػذبوحي مصػػر بػػدؾ معاقػػؿ داعػػش فػػيليبيا .خبر منشور عمى موقع إيبلؼwww.elaph.com :
 موقػػع األقبػػاط اليػػوـ27( .فب اريػػر 3126و :السيسػػى يػػأمر بإنشػػاء كنيسػػة "الشػػيداء" فػػي المنيػػاتكريم ػ ػ ػ ػ ػػا لض ػ ػ ػ ػ ػػحايا "مذبح ػ ػ ػ ػ ػػة ليبي ػ ػ ػ ػ ػػا" .خب ػ ػ ػ ػ ػػر منش ػ ػ ػ ػ ػػور عم ػ ػ ػ ػ ػػى موق ػ ػ ػ ػ ػػع األقب ػ ػ ػ ػ ػػاط الي ػ ػ ػ ػ ػػوـ:
www.coptstoday.com
 ط ػػو ،أحم ػػد 29( .فب اري ػػر 3126و :كي ػػؼ نفي ػػـ عبلق ػػة األقب ػػاط بالدول ػػة المصػ ػرية؟ محط ػػاتالعبلقة بيف الكنيسػة المصػرية والسياسػة فػي مصػر .مقػاؿ منشػور فػي موقػع إضػاءات مصػر

العربيةwww.masralarabia.com :

 طػػالبي ،سػػرور 3( ،مػػايو 3126و :حقػػوؽ اإلنسػػاف فػػي ضػػوء المسػػيحية ،مقػػاؿ منشػػور فػػيموقع جيؿ البحث العمميwww.jilrc.com :
 موقػع العربػػي الجديػد 32( .يونيػػو3126و :األقبػػاط فػي عيػػد السيسػػي -عػاـ مػػف االنتياكػػاتوتزايد القمع .خبر منشور عمى موقع العربي الجديدwww.alaraby.co.uk :
 الفقػ ػػي ،مصػ ػػطفى29( .أغسػ ػػطس 3126و :عػ ػػودة الكنيسػ ػػة القبطيػ ػػة إلػ ػػى المشػ ػػيد السياسػ ػػيالمصري .مقاؿ منشور في صحيفة التقريرwww.siyassa.org.eg :

 موقع 2:( MCNسبتمبر 3126و:تقمص عػدد الػوزراء األقبػاط فػي الحكومػة الجديػدة .خبػرمنشور عمى موقع www.mcndirect.com :MCN

 يوسػػؼ ،ماريػػاف ميخائيػػؿ21 3126( .اغسػػطسو :تطػػور الػػدور السياسػػي لمكنيسػػة المص ػريةبعد ثورة 36يناير .دراسة منشورة في موقع فكرة اونبليفwww.fekr-online.com :

 سعيد ،كرـ 26( .أكتوبر 3126و:مجمس نواب مصر  3126وفرص حضػور األقبػاط .مقػاؿمنشور عمى موقع الحياةwww.alhayat.com :
 موقػع اليػػوـ السػػابع 42( .ديسػػمبر 3126و25 :سػػيدة و  4أقبػػاط و :مػػف الشػػباب و 9أسػػاتذةجامعات ورئيس حزب وحيد في تعيينػات الػرئيس السيسػى لمنػواب -القائمػة ت ارعػى التنػوع فػي
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الوظػػائؼ واالتجاىػػات الفكريػػة-وغيػػاب نشػػطاء ثػػورة ينػػاير ونجػػوـ الفضػػائيات .خبػػر منشػػور
عمى موقع اليوـ السابعwww.youm7.com:

 محرـ ،رياض 6 3125( .يوليوو :األقباط وثورة  41يونيو مقاؿ منشور عمػى موقػع الحػوارالمتمدفwww.m.ahewar.org :

 فيػػيـ ،ألبيػػر ثابػػت 3 ،3126( .أغسػػطسو :محمػػد عمػػى باشػػا واألقبػػاط .مقػػاؿ منشػػور عمػػىموقع األقباط متحدوفwww.copts-united.com :
-

مجػ ػػدي،بيتر9 ،3126( .ديسػ ػػمبرو :باألرقػ ػػاـ تػ ػػاريخ األقبػ ػػاط تحػ ػػت القبػ ػػة و 3126األعمػ ػػى
تمثيبلً .مقاؿ منشور عمى موقع أخبار التحريرwww.script.tahrirnews.com :
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