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تم طباعة هذا الكتاب عن طريق منحة من وزارة خارجية الواليات المتحدة األمريكيـة،  

والنتائج واالستنتاجات الواردة في هذا الكتـاب هـي أراء مؤلفهـا وال تعبـر     واآلراء 

.بالضرورة عن وزارة خارجية الواليات المتحدة األمريكية
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تقديم
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 :مستخلصات الدراسة
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 :توصيات ختامية
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 :المواطنة في التشريع األممي والدستوري المصري
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 :اتجاهات القضاء المصري تجاه فكرة المواطنة
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 :ات الصحافة نحو قضية المواطنة فـي عـامي   هاتجا

٢٠١١إلى  ٢٠١٠
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: ة الصحف جلمواطن االتفاق واالختالف في معا
ا المواطنةيالمصرية لقضا
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 : موقف الصحف من قضية التمييز الديني ضد
األقباط
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 : موقف الصحف من قضية التمييز الديني ضد
الشيعة
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 : موقف الصحف من قضية التمييز الديني ضد
البهائية وأتباعها في مصر
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 :التعليم والمواطنة في مصر
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 :األسباب التي تؤثر على الحق في المواطن
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 :   تحليل محتوى المقررات الدراسـية لعـامي
٢٠١٠/٢٠٠١و  ٢٠٠٦/٢٠٠٧
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 مناقشة دراسة وميض نارتقرير عن مؤتمر

 

  ٢٦٩

 

  
  الورقة المقدمة من األستاذ أحمد عبد الحفيظ المعقـب

الرئيسي على المحور القانوني 
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كشف أسماء السادة المشاركين بفاعليات المؤتمر
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بقضاء الخاصة  الورقة
ةمجلس الدول

 

  


 

 

 

  

الخاصة باإلعالم  الورقة


 

 


 

  

الخاصة بالمناهج  الورقة
الدكتور  األستاذ الدراسية



 

  

 السكانية الخريطة


 

  
ورقة  وأعد ساعد في جمع المعلومات

 مجلس الدولة من تعيين المرأةموقف 

 

  


 

  

 

  

 

  

. الدراسةالتي قدمت معلومات ألغراض تلك  الحقوقيةشكر خاص للمؤسسات 

 

  

 التعبيرالفكر و حرية مؤسسة. 

  الشخصيةللحقوق  المصريةالمبادرة. 

  الجديدةمؤسسة المرأة . 

  فريقياإمكتب الشرق األوسط وشمال  ،األمريكي ـ اإلسالميمنظمة المؤتمر . 
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تتقدم المجموعة المتحدة بخالص الشكر والتقدير 
للدكتور المهندس محمد منير مجاهد ومجموعة 

 علـى جهـدهم   "الدينيريون ضد التمييز مص"
مصـر،   فـي قضايا المواطنـة   المبذول تجاه

ـ  بعدد من التوصيات وإسهامهم  يالمتميزة والت
.بعض توصيات تلك الدراسة فياستعنا بها 
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ن عليهاووالعامل الدراسة

 

  

تـؤدي   أسـباب نه أما تري على  ةخاطف أضواءلقاء إإلى  الدراسةتهدف هذه 
ن فمما ال شك فيه أ. في مصر متساويةال المواطنة ةشكالت في مواجهة فكرمخلق إلى 

الطويل وما تعاقب عليه من ملوك  امتداد تاريخهعلى نه أومصر مجتمع غني بتعدده، 
وتثمنه بـل وقـد ال تـري     االختالفبطبيعتها تقبل  ةمصري ةجانب، تشكلت شخصيأ

و أكان ذلك عن رضا منها وقبول سواء أ حرجا كبيرا في التعايش مع اآلخر المختلف
كم األمـم التـي   إلى  تاريخ المصريين سوف يدهشإلى والناظر . وإكراهعن إذعان 

وعشرون حكم مصر ست  ىعلإلى قد تونه أالرغم من على ف. ةغازي رمصإلى مت قد
والتي استمر  ةالطيبي ىم باألسرة األول.ق ٥٨٦٧ أسرة فرعونية بدأت حكمها قبل عام

، وحتى األسرة السادسة والعشرين الصائية والتـي حكمـت مائـة    عاماً ٢٥٢حكمها 
إال  )١(.م.ق١٥٠م وانتهي حكمها بغزو الفرس لمصر عام .ق ٦٧٤من  وخمسين عاماً

فـإن البـدو الرعـاة     خالصاً خالل تلك الفترة التي يعتبر الحكم فيها مصرياً حتىنه أ
 ٢٦٠زمام الحكم فيها قرابة ىتمكنوا من غزو مصر واستمروا قابضين عل" الهكسوس"

دخل الفرس مصـر بقيـادة    م.ق ١٥٠من عام  واعتباراً .م.ق٢٠٨٢عاما بدأت من 
، بمـا  حكم المصريينعلى وتعاقب األمم بذلك تاريخ طويل من االستعمار  أقمبيز وبد

خـروج   وحتـى ن مصر لم تحكم بأيدي أبنائها فعليا منذ هـذا التـاريخ   إيمكن القول 
أيدي اإلغريـق، ومـن   إلى فمن أيدي الفرس . ١٩٥٦االستعمار اإلنجليزي منها عام 

العرب المسلمين، ثم المماليك المجاليب، فالعثمـانيين،  إلى الرومان، ومنهم إلى هؤالء 
 .)٢(فالفرنسيين، فالعثمانيين من جديد، وأخيرا اإلنجليز

 

  

                                                           
مصر إلى لمحة عامة  )١(

 

كلوت بك  –

 

ترجمة محمد مسعود  –

 

الناشر دار الموقف العربي –

 

األول الجـزء    -

 

– 
.١٩٨١الطبعة الثانية القاهرة  ١٧ص 

 

  
للمزيد يمكن مراجعة  )٢(

 

نجاد البرعي  –

 

٢٠٠٢المقصلة والتنور حريات التعبير في مصر  –

 

-٢٠٠٣ 

 

الفصل  –
األول 

 

المبحث األول  –

 

في حرية التعبير  ةدور الثقافة السائد –

 

 ١١٨مـن ص   ةتحت حكم الغـزا ألفا سنة  –
 ١٢٥الي ص

 

 ةالمتحد ةالناشر المجموع –

 

األولى الطبعه  –

 

 . ٢٠٠٤ ةالقاهر –
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وعاداتهـا   بأديانهـا مصـر  إلى كانت تأتي  ةغازي ةمأن كل أومن الطبيعي 
غلبهم كـانوا يتبعـون ديـن    أو أن بعض المصريين أيضا أوتقاليدها، ومن الطبيعي 

بالتشـبه بثقافـة    ةغبو رأمنهم بها  إيماناالغازي وفي بعض األحيان عاداته وتقاليده، 
من الغازي الذي كان في بعض األحيـان يقهـر المصـريين     ةو رهبأ األقوىودين 

و يتكلم أو عاداته أينه ليد بينما يستعمل منهم من يتبع دو التقاأالمختلفين معه في الدين 
صالء ومصـرين  أن يهناك مصري نإن ما سبق يهدم بشكل قاطع كل ما يقال أ .غتهل

ديانـاتهم   من المصريين قد انتقلـوا مـن   اًكثير أنفالتاريخ ينبئنا ، دخالء أومجاليب 
الـديانات  ، فقد انتقلوا من ة عوامل متعددةخري وافده عليهم نتيجأديانات إلى األصلية 
و بفعـل  القهر الذي مارسه الرومان حينا أ بفعل المسيحيةة الديانإلى  الوثنية المصرية
نتيجة سالم ذرفات ووحدانا منهم دخلوا في اإل اًن كثيرأ، كما أخريحيان أفي  االقتناع

الحكـام الجـدد    التي فرضها ةة في الهروب من الجزيو رغببالدين الجديد أاقتناعهم 
 .المختلفين معهم في الدينعلى 

 

  

موضـوعا   المواطنـة من موضـوع  للمجتمع المصري يجعل التنوع الثري 
 ، فلم يعد مقبوال تناول مشـكلة يتعين التصدي له ليس فقط بجد ولكن باستمرار أساسيا

و هناك، ولم يعد من المفيد أتثور هنا  أحداثية أعقب  وأ بالقطعةفي مصر  المواطنة
 يسعىو أيناقشها  و وصم كل منأ، موجودةواعتبارها غير  المشكلةلك تجاهل ت أيضا
عـن اليـوم    لحاحا كل يومإتزداد  ، فالمشكلةو خبث الغرضأ ةالطوي وءذلك بسإلى 
ـ   وأجناسهمعقائدهم  ةالمصريين بكافعلى ق عليه، ويتعين الساب  ةالتصدي لـه بمناقش
لحمايـة   كثيرةليات ترسيخ آعلى ريخ وفقط ولكنها تعمل ال تستدعي التا وجديدة ةجدي

من تغول  المدنية الدولةتلك اآلليات حماية س رأعلى ، والمتساوية المواطنةالحق في 
ن يتمتع جميع المـواطنين  أعلى هي الضمان الوحيد  ةالمدني ةن، فالدوليالرؤساء الديني

ن الـدول التـي   أ. أعراقهم حتىو أ أجنساهمو أيا كانت عقائدهم أ المتساويةبالحقوق 
الواقع،  ةو بقوأتجاهل بحكم القانون الجائر هذا ال أتم سواء المتساوية المواطنةتجاهلت 
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ن نضـرب مـثال   أويمكـن  ليـه  هي في طريقها إ وأالتفتت إلى تعرضت في النهاية 
. ، والسودانبالعراق

 

  

ومناقشتها بشكل كلـي   ةتأطير للمشكل ةمحاول وه الدراسةإن الهدف من تلك 
، فـال المقـام وال   المتساوية المواطنة فكرةعلى ن ختالف األدياافيما يتعلق بتأثيرات 

سوف  ةأوليتشكل مسوده  الدراسةن تلك أوفي تقديرنا . من ذلك بأكثرالمساحة تسمح 
تنظيمه تعميقها وتصحيح مـا قـد    المتحدة المجموعةالنقاش الذي تنوي  إليهايضيف 

. التحليل أوفي المعلومات  أخطاءيكون قد وقع فيها من 

 

  

، الفصـل  المقدمة، بخالف تلك ةفصول رئيسي ةخمس ىإل الدراسةسم تلك تنق
موقف الدساتير المصرية في القانون الدولي و وأساسها المواطنةاألول يتضمن تعريف 

 درجةإلى احتفال  أيمالمصري الذي احتفل بها ا ١٩٧١دستور  خرهاآوالمتعاقبة منها 
فضال عن العديـد مـن    المصرية الدولةهي األساس الذي تقوم عليه  المواطنةاعتبار 

حين يتطرق الفصـل   .في الحقوق والواجبات وغيرها المساواةمواده التي تتحدث عن 
 ةموقف القضـاء المصـري مـن قضـي     ةمناقشإلى  الدراسةالثاني من فصول تلك 

 ةلمعرفالمصري  الدولةلنماذج من قضاء مجلس  سريعةدراسة على مرتكزا  المواطنة
كيف يعالج حصن الحريات الحصين 

 

 هنطلق علي أنكما نحب  –

 

 المواطنةموضوع  –
الفصل الثالـث فهـو    أما، م المجلس نص وروح الدستور المصريحد استله أيإلى و

التـي   الكيفيةإلى كنماذج  المواطنة المصرية من قضيةيناقش موقف بعض الصحف 
ويتنـاول  . وتتعامـل معهـا   اطنةالمو ةقضي المكتوبةعالم تناقش بها بعض وسائل اإل
لموضـوع   الدراسـية نماذج من معالجـة المنـاهج    الورقةالفصل الرابع من فصول 

التأثير  ةتلك المناهج هي صاحب أنوالتساوي في الحقوق والوجبات، باعتبار  المواطنة
الفصـل الخـامس    أمـا . المصري وتحديد اختياراتـه  اإلنسان ةاألهم في تشكيل عقلي

 .والتوصيات التي تقدمها الدراسةواألخير فهو مخصص لمستخلصات 

 

  

رضا محمد  األستاذالباحث إلى بالشكر  أوال أتقدم المقدمةفي نهاية هذه  إنني
الرابـع  بذاله في كتابة الفصلين  يالجهد الذعلى الدكتور كمال مغيث  األستاذ، وهالل
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، فقد كـان للمعلومـات   والتوصيات التي عرضا لها الورقةمن فصول تلك والخامس 
. ثر في تشكيل اتجاهـات تلـك الورقـة   أقاما به  يوالتحليل الممتاز الذ أورداهاالتي 

عبـد الحميـد    نيالمحام المتحدة المجموعةفي  يئزمالإلى والشكر موصول من بعد 
 الثـاني ما قام به األول من كتابـة للفصـل   على  ومالك عدلي سالم ومحمود راضي

التـي   القيمةوالمعلومات  المواطنةتجاه قضايا  الدولةالخاص باتجاهات قضاء مجلس 
والجزء الخـاص  وإعداده لورقة موقف مجلس الدولة من تعيين المرأة،  بها الثاني أمده

 الحقوقيـة امتناني الحقيقي فهو للمؤسسـات   أما. التي قدمها الثالث السكانية بالخريطة
تلـك   النجـاز لديها، والتي ربما حال الوقت الضيق  المتوافرةومات بالمعل أمدتناالتي 

ما يعزز فخري بما حصلت عليه مـن تلـك    إن. نستفيد منها بالكامل أنمن  الدراسة
يقودها شـبان، نـذروا    للكلمةبالمعني الحرفي  ةجميعا مؤسسات شاب أنهاالمؤسسات 
أن ن قل ناصـروه و إحقا ون الحق يظل اإلنسان مؤمنين بأجل الدفاع عن أجهدهم من 

في الشرق  الشراكة مبادرةإلى بالشكر  أتقدمكما . الباطل يظل باطال وإن كثر مشايعوه
علـى  كان من المهم التأكيد  أن، الدراسةتلك  النجازإلى األوسط التي قدمت الدعم الم

نه وفقـا لعـرف   أباعتبار  أفكار أو أراءمن  الدراسةعدم مسئوليتها عما ورد في تلك 
تمويلـه ويبقـي   على عمل تقوم  أيتتدخل في  أنستقر ال يجوز للمؤسسات المانحة م

. إنفاقه في موضعهفقط والتأكد من إلى تقديم الدعم المعلى  اًدورها مقتصر

 

  

 متنوعةعقائد  ، شعب واحد،دهر كما هي وطن واحدالعلى قي مصر ستب إن
 أنعلـى  . المستوي العربـي والـدولي  على  الريادةهذا البلد وتضمن له  ثقافةتثري 

نـار   وإطفـاء  المواطنـة جل ترسيخ مبدأ أمن  أبناؤهاها هذا مرهون بجهد يبذله ءبقا
.وأخربين حين  برأسهاالتمييز التي تطل 

 

  

قبل ثالثة عشر قرناً حذر نصر بن سيار أمير خراسان 

 

لألمويين  –

 

الخليفة  –
العباسية المتنامية وأجمل تحذيره في حذره من قوة الدعوة . في الشام مروان بن محمد

كتاب بعثه إليه الستدراك األمر والنهوض للتصدي له، وجاء في كتـاب نصـر بـن    
:سيار
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أرى

 

خلل  

 

الرماد  

 

 .ويوشك أن يكون لها ضرام… وميض نار   

فإن

 

النار    

 

بالعودين    

 

وإن… تُذكي    

 

الحرب   

 

أولها  

 

 .كالم    

فإن

 

لم  

 

يطفها   

 

عقالء    

 

.كون وقودها جثث وهامي… قوم    

 

  

ونشـمر عـن    ،فطن من مروان بن محمد فنسمع التحذيرأنكون  أن ونرجو
على المتساوية شجرة أفرعها تظلل كل مواطن مصري  المواطنةساعد الجد كي تكون 

.مكان يكون فيه أيرض مصر، وفي أ
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األولالفصل 

 

  

مستخلصات وتوصيات
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نه أسـباب تـؤدي   أ ىما تر ىعل ةإلقاء أضواء خاطفإلى تهدف هذه الدراسة 
تـأطير   ةمحاولو. ره المواطنة المتساوية في مصرخلق مشكالت في مواجهة فكإلى 

فكرة المواطنة على للمشكلة ومناقشتها بشكل كلي فيما يتعلق بتأثيرات اختالف األديان 
للخريطة السـكانية   اًمقدمة معلوماتية عن مصر وعرض تتضمن الدراسةالمتساوية، و

هذا الفصل التي بخالف  ةفصول رئيسي ةأربعإلى  باإلضافة ،لمصر اإلداريوالتقسيم 
. إليهاالتي انتهت المستخلصات والتوصيات خصصته الدراسة لعرض 

 

  

وأساسها في القانون الدولي وموقف  ويتضمن الفصل الثاني تعريف المواطنة
األولـى  مستعرضا للمادة ، ١٩٧١الدستور الملغي دستور  االدساتير المصرية بما فيه

المواطنة ففيما يتعلق بتعريف . قضايا المواطنةعلى والثانية منه وانعكاساتها القانونية 
عالقة تبدأ بين فرد ودولة كما يحـددها  ( بأنهللمواطنة  اًفقد حددت الدراسة مفهوم عام

) قانون تلك الدولة، وبما تتضمنه تلك العالقة من حقوق وواجبات فـي تلـك الدولـة   
وتنشأ عنه عدد من ، الحرية وما يصاحبها من مسؤوليات، ويندرج ضمن هذا المفهوم

أن تلـك الحقـوق   إلـى  وانتهـت الدراسـة   . ير من الواجباتالحقوق األساسية والكث
 ةمن المبادئ التي تشكل في مجموعها الفهم الصـحيح لفكـر   اًوالواجبات تعكس عدد

.المواطنة

 

  

والمعاملة ، والجنسية، والعمل، فراد المجتمع في التعليمجميع أمبدأ المساواة بين : ًَأوال
.إلى القضاء لحماية تلك الحقوقواللجوء ، مام القانون والقضاءأالمتساوية 

 

  

وحرية التنقل داخـل  ، مبدأ الحرية وهى حرية االعتقاد وممارسة الشعائر الدينية: ًثانيا
وحق التحدث والمناقشة بحرية مع اآلخرين حول مشـكالت المجتمـع    ،الوطن



 

 

  

١٨ 
 

وحرية ، وحرية تأييد أو االحتجاج على قضية أو موقف أو سياسة ما، ومستقبله
.المؤتمرات أو اللقاءات ذات الطابع االجتماعي أو السياسي المشاركة في

 

  

وممارسة كـل  ،مبدأ المشاركة السياسية مثل الحق في تنظيم الحمالت االنتخابية: ثالثاً
، اإلضراب كما ينظمها القـانون جاج السلمي المنظم مثل التظاهر وشكال االحتأ

وتأسـيس أو االشـتراك فـي    ، شكالهابجميع أوالتصويت في االنتخابات العامة 
تنظيمات أخرى غير الحكوميـة تعمـل   أية األحزاب السياسية أو الجمعيات أو 

.شكالهابجميع أوالترشيح في االنتخابات العامة ، فرادهألخدمة بعض 

 

  

، المسؤولية االجتماعية وتتضمن العديد من الواجبات مثل واجب دفع الضرائب: ًرابعا
واحترام حريـة وخصوصـية   ،واحترام القانون، العسكرية للوطنوتأدية الخدمة 

.)١(اآلخرين

 

  

 

لجوهر المواطنـة فـي التشـريعات     عرضاً أيضاً الثانيوقد تضمن الفصل   
العهـدين الـدوليين للحقـوق المدنيـة والسياسـية      إلى ، فقد أشارات الدراسة األممية

التطبيقـات التـي   وكل واالقتصادية واالجتماعية وموقفهما من منع التميز بشكل عام 
حرية الـدين أو  على ن لمنع التمييز سواء فيما يتعلق بمنع التمييز القائم اتناولها العهد

جميع على القضاء اتفاقية إلى كما أشارة الدراسة . ز ضد األقلياتيالمعتقد أو منع التمي
واالتفاقيـة  .وتعهدات الدول تجاه ذلـك ، ومفهوم التمييز بها. أشكال التمييز ضد المرأة

وتعهدات الدول المنضمة لالتفاقية . جميع أشكال التمييز العنصريعلى الدولية للقضاء 
.كافة أشكال التمييزعلى للقضاء 

 

  

 

مـن   ساتير المصرية المتعاقبةموقف الدوانتقل الحديث في ذات الفصل عن   
الدساتير المصرية المتعاقبة نإفتقول الدراسة ، فكره المواطنة

 

الدستور  اإلعالنعدا -
١٩٥٨ودستور  ١٩٥٣

 

الطريقة التي عالجت بها حرية االعتقاد من على قد اتفقت   -

                                                           
دريس إالمقدم الدكتور خالد علي فهمي  )١(

 

بشمال سـيناء   ةوكيل النيابة الشرطي –

 

حـول مفهـوم المواطنـة     –
وحقوق اإلنسان 

 

  .ةورقه بحثي –



 
 

١٩ 
 

أن حريـة االعتقـاد   علـى  كما اتفقت وبشكل عام  اإلسالمدين الدولة الرسمي هو  أن
العقائد والتـي   أو األديانمطلقة ولكنها فرقت بين حرية االعتقاد وحرية القيام بشعائر 

بالنظام  اإلخاللربطتها بضرورة مطابقتها للعادات المرعية في الديار المصري وعدم 
الذي يفرغ الحق من مضمونه فال قيمة لالعتقاد فيما اليستطيع  األمر، اآلدابوال  العام

حماية حرية على النص  ١٩٥٨غفل دستور أأن حين على تمارس شعائره بحرية،  أن
نص من بين الدساتير المصـرية فيمـا يتعلـق     بأفضل ١٩٧١جاء دستور ، االعتقاد

تكفـل  " أن على منه  ٤٦نص في المادة  إذ ،بحرية االعتقاد وممارسة الشعائر الدينية
دون أن يقـرن ذلـك بضـرورة    " الدولة حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية

.غير ذلك من القيود أوتلك الشعائر للعادات المرعية في البالد  مراعاة

 

  

 

ما تضمنته المادة الثانية من الدستور والتي تـنص  إلى كما أشارت الدراسة   
عـدد مـن   إلـى  أي حد تخل بحـق المواطنـة،   إلى أن اإلسالم دين الدولة، وعلى 

:تلك المادةعلى المهمة المالحظات 

 

  

من المادة التي تقرر أن دين الدولة هو اإلسـالم،  األولى أن الفقرة : ىالمالحظة األول
فالدول ال دين لها باعتبارها شخصـا معنويـا، وهـذا     ،غير مفهوم اًتقر أمر

، فاللغة الرسمية للدولة هي تلك ةاألمر يختلف عن أن يكون للدولة لغة رسمي
التي تحرر بها الوثائق الرسمية وغير ذلك، أما عبارة أن دين الدولة اإلسالم 
فهي عبارة غير مفهومة، وفي أفضل األحوال فإن المشرع الدسـتوري هنـا   

غلب سكان مصر اإلسالم، ولكنه في الوقـت ذاتـه   أحقيقة أن دين إلى يشير 
الدولة المصرية من يدينون بـديانات وعقائـد   يتجاهل أن هناك من مواطني 
تدين بغير ديـانتهم   ةأجانب يقيمون في دولإلى أخري، وأن نص كهذا يحيلهم 

 .ديانتهم في دستورهاعلى بل وال تنص 

 

  

مبـادئ الشـريعة   إلـى  أن المشرع الدستوري المصري قد أشـار  : المالحظة الثانية
، أحكـام الشـريعة اإلسـالمية    أوالشريعة اإلسالمية إلى اإلسالمية ولم يشر 

جلها أوالفرق واضح فمبادئ الشريعة اإلسالمية هي بذاتها مقاصدها التي من 
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ننا نري أن استبدال عبارة المصدر الرئيسي إوجدت وعليها قامت، ومن هنا ف
للتشريع بدال من مصدر رئيسي للتشريع في صلب المادة الثانية من الدستور 

ولن يكون له آثار قانونية ذات وزن على عملية التشريع ال فـي  ، لم يكن له
أو بعد تعديلها ؛ فمن ناحية فإن مقاصـد الشـريعة   األولى ظل المادة بحالتها 

أي نحو مع على اإلسالمية وأحكامها القطعية في الغالب األغلب ال تتعارض 
د مـا ال  ، فال يوجد فيما نعرف من العقائةأو أرضي ةأي دين أو عقيدة سماوي

وهي حفـظ الـدين    ةتكون مقاصده موافقة لمقاصد الشريعة اإلسالمية الخمس
والنفس والعقل والعرض والمال من ناحية، كما انه فيمـا يتعلـق بمسـائل    

متحدي على األحوال الشخصية فإن أحكام الشريعة اإلسالمية ال تسري أصال 
. م لشرائعهمحيث يترك أمر تنظيم هذا النوع من األحكا ،الدين والملة

 

  

أن نص المادة الثانية في فقرتها الثانية مخاطب به المشرع ولـيس   : المالحظة الثالثة
القاضي أن يتبع أحكام القانون حتى لو تعارضت مع ما يعتبره على ف ،القاضي

هو مبادئ للشريعة اإلسالمية وعليه في هذه الحالة إمـا أن يطبـق الـنص    
.الدستورية للنظر فيهالمحكمة إلى التشريعي أو يحيله 

 

  

أن من المستقر عليه في فقه القانون الدستوري أن مواد الدسـتور  : المالحظة الرابعة
على بعض ويجب أن تفسر جميعها على تشكل قسائم متساوية ال يعلو بعضها 

ضرورة تفسير إلى للتطبيق، األمر يؤدي  ةالنحو الذي يجعلها جميعها صالح
ضوء باقي مواد الدستور الخاصـة بحقـوق   على المادة الثانية من الدستور 

 ٤٠المواطنة المتساوية التي سبق وان أوردناها وبخاصة المواد من 

 

-٦٨.

 

  

أنه من الناحية القانونية يمكـن القـول باطمئنـان أن     ىوانتهت الدراسة إل
ال تشكل إرهاقا لمبـدأ المواطنـة    ١٩٧١دستور الفقرة الثانية من المادة الثانية من 

ن أرهقته من الناحية العملية وفي التطبيـق اليـومي بمـا    إمن الناحية القانونية، و
تشكله من ارتباك لدي القضاة، ينعكس في أحكامهم بصرف النظر عـن قيمـة تلـك    

. األحكام
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المادة الثانية والتي لم يتطرق إليها أي باحث فيما نعلم، هـو   ةولكن مشكل
يعتنق مواطنوها أديان وعقائد أخري  ةوالتي تتجاهل أن مصر دولاألولى فقرتها في 

تلك العقائد فـي الدسـتور، أو حـذف    على ما النص إيتعين لى اغير اإلسالم، وبالت
وليس الثانيـة،  األولى بالكلية، فالمشكلة كما سيتضح في نص الفقرة األولى الفقرة 

فتفسدها وربما كانت هي التـي تـنعكس فـي    أحكام القضاء على وهي التي تنعكس 
.الخلفية الفكرية لواضعي المناهج الدراسية فتشتتهم

 

  

ؤدي فعليـا  تكما أن إضافة كلمة المواطنة إلى المادة األولى من الدستور ال 
إبطال آثارها، ولم يكن في حقيقته يعنى أي شيء سوى المراوغة مـن جانـب   إلى 

الهوية الوطنية ورغبتها في مغازلة الشـعور  الدولة وعدم قدرتها على حسم قضية 
.المصريين ةالديني لغالبي

 

  

، فقد أما عن موقف المحكمة الدستورية من حقوق المواطنة الثابتة دستوريا
رؤيـة  إلى الشق األول عرضت فيه من خالل شقين، في ذات الفصل تناولتها الدراسة 

من خالل أربع مبـادئ أساسـية   المحكمة الدستورية لقضايا التمييز وعدم المساواة 
إعالء شأن المساواة وتمنـع  إلى ظهر من خاللها واضحا أن المحكمة الدستورية تميل 

أن بعض أحكام المحكمة تسمح بالتمييز ما دام لـه أسـس   على التمييز بين المواطنين 
ز بين المـواطنين  يللتمي اًهو أمر في منتهي الخطورة ففكرة أن هناك أساس ةموضوعي

أمر ما كان له أن يتردد في أحكام المحكمة، فهناك فرق بين أن تكون المساواة بـين  
نـه أسـس   أ، وبين أن يكون هناك ما تري المحكمـة  المتماثلين في المراكز القانونية

: فيما يلي ةموضوعيه للتميز، ونعرض لجانب من تلك المبادئ األربع

 

  

التمييز على اختالفها تتناقض مع مبـدأ المسـاواة و تهـدر    أن ألوان : المبدأ األول
إنما يتحتم إخضاعها جميعاً لما تتواله هذه المحكمة  األساس الذي يقوم عليه

.)١(من رقابة قضائية لضمان احترام مبدأ المساواة في جميع مجاالت تطبيقه

 

  

                                                           
 ٣٧الطعن رقم  )١(

 

ق   ٩لسنــة   -

 

 ١٩٩٠/  ٠٥/  ١٩تاريخ الجلسة   -



 

 

  

٢٢ 
 

صور التمييز المجافية للدستور قوامها كل تفرقة أو تقييد أو تفضـيل  : المبدأ الثاني
أو استبعاد ينال بصورة تحكمية من الحقوق أو الحريات التي كفلها الدستور 

وذلك سواء بإنكار أصل وجودها أو تعطيل أو انتقاص آثارها بما أو القانون 
 لين قانونـاً يحول دون مباشرتها على قدم من المساواة الكاملة بـين المـؤه  

.)١(لالنتفاع بها

 

  

ن يخـالن بمبـدأ المسـاواة بـين     ييز غير المبـرر يأن التفرقة والتم: المبدأ الثالث
علـى  في رقابتها الدستورية وعن ذلك تقول المحكمة الدستورية  :المواطنين

فيما تضمنه من  حظـر بموجـب    ١٩٤٦لسنة  ٤٨أحكام قانون الوقف رقم 
المسجد ابتداء أو فيما وقف عليـه ابتـداء دون   الرجوع أو التغيير في وقف 

إضافة الكنيسة لهذا الحكم رغم تساويها مع المسجد في كون كل منهمـا دار  
إن مبدأ مساواة المـواطنين أمـام   " عبادة مخصصة لممارسة الشعائر الدينية

القانون رددته الدساتير المصرية جميعها بحسبانه ركيزة أساسـية للحقـوق   
ختالفها، وأساساً للعدل والسالم االجتماعي، غايتـه صـون   والحريات على ا

الحقوق والحريات في مواجهة صور التمييز التـى تنـال منهـا، أو تقيـد     
إال أن ، ممارستها، وباعتباره وسيلة لتقرير الحماية المتكافئة للحقوق جميعهـا 

مجال إعماله ال يقتصر على مـا كفلـه الدسـتور مـن حريـات وحقـوق       
وإذا . يمتد ـ فوق ذلك ـ إلى تلك التى يقـدرها المشـرع     بل ، وواجبـات

إال أن قوامهـا كـل    ،كانت صور التمييز المجافية للدستور يتعذر حصـرها 
تفرقة أو تقييد أو تفضيل أو استبعاد ينال بصـورة تحكميـة مـن الحقـوق     

سواء بإنكار أصـل وجودهـا، أو   ، والحريات التى كفلها الدستور أو القانون
تقاص آثارها، بما يحول دون مباشرتها على قدم المساواة الكاملة تعطيل أو ان

.بين المؤهلين قانوناً لالنتفاع بها

 

  

                                                           
 ١٧الطعن رقم  )١(

 

ق   ١٤لسنــة   -

 

١٩٩٤/  ٠١/  ١٤تاريخ الجلسة   -

 

  



 
 

٢٣ 
 

أن مبدأ المساواة وعدم التمييز بين المواطنين ليس بقاعدة صماء تنبذ : المبدأ الرابع
. أسـاس موضـوعي  إلـى  صور التمييز جميعها طالما يستند هذا التمييـز  

أ المساواة بين المواطنين أمام القانون ال يعنـى أن  مبد "فقضت المحكمة بـأن 
تعامل فئاتهم على ما بينها من تفاوت في مراكزها القانونية معاملة قانونيـة  
متكافئة، كما أنه ليس مبدًأ تلقينا جامدا منافيا للضـرورة العمليـة، وال هـو    

أسس  بقاعدة صماء تنبذ صور التمييز جميعها، ذلك أن من بينها ما يستند إلى
)١("من الدستور) ٤٠(على مخالفة لنص المادة إلى موضوعية وال ينطوي بالت

 

  

أما الشق الثاني وهو عن رؤية المحكمة الدستورية العليا لحريـة العقيـدة   
أن المحكمـة الدسـتورية   إلى فانتهت الدراسة : كمظهر أساسي من مظاهر المواطنة

العليا قد تبنت رؤية متأرجحة إزاء حرية العقيدة وحرية إقامة الشعائر الدينية يشـدها  
 ةالجانب اآلخر ضغوط مجتمعيإلى جانب منها صحيح نصوص الدستور ويدفعها إلى 

إال أن أهم ما استخلصته الدراسة أن المحكمة الدستورية العليـا فـي    .ةوربما سياسي
ممارسة الحق لم يتضمنها على  اًمن الدستور قد أضافت إليها قيود ٤٦لمادة تفسيرها ل

النص الدستوري  فالنص المصري جاء عاما وبغير قيود عليه، فالدولة تكفـل حريـة   
قيود عليه مـن   ةالشعائر الدينية، وهو أمر يتعين أن يتم وضع أيإقامة العقيدة وحرية 

ـ    ةقبل أي جهة بما فيها المحكمة الدستورية العليا التي يمكن أن يكون دورهـا مطالب
المشرع بتعديل المادة وإضافة ما تراه من قيود عليها ال أن تقوم هي بمهام التشـريع  

. البرلمان ةاغتصابا لسلط

 

  

موقف القضـاء   ةمناقشإلى  الدراسةمن فصول تلك  الثالثويتطرق الفصل 
دراسة سريعة لنماذج من قضاء مجلـس  على المواطنة مرتكزا  ةالمصري من قضي

كيف يعالج حصن الحريات الحصين  ةالدولة المصري لمعرف

 

كما نحـب أن نطلـق    –
المجلس على 

 

أي حـد اسـتلهم المجلـس نـص وروح     إلى موضوع المواطنة و –
ل التاريخية والسياسية التي مر وتبدأها الدراسة باستعراض المراحالدستور المصري، 

                                                           
 ١٢٤الطعن رقم  )١(

 

ق   ٢٢لسنــة   -

 

 .٢٠٠٣/  ٠١/  ١٢تاريخ الجلسة   -



 

 

  

٢٤ 
 

بها مجلس الدولة وأثرها في قضايا الحقوق والحريات، هذا وقد حاولت الدراسـة أن  
:اتجاهات عامة هي ةتجمل االتجاهات العامة لمجلس الدولة في عشر

 

  

ـ : االتجاه األول ـ  ةأن حرية العقيدة يجب فهمها في ضوء أن مصر ليست دول  ةمدني
!!.تماما

 

  

ـ  ،التفرقة بين حرية االعتقاد وحرية إقامة الشـعائر الدينيـة   :نياالتجاه الثا األولى ف
في نفس صاحبة ال يعلنه، وال يفصح عنـه وال   مباحة مادام االعتقاد مكتوماً

.يمارس شعائره علنا ما دام اعتقاده في دين مخالف لدين اإلسالم

 

  

أن مجلس الدولة ال يعترف بالتحول بين األديان إال أن كان التحـول   :االتجاه الثالث
. أما العكس فأمر غير معترف به ،اإلسالمإلى دين أو ملة أو عقيدة  أيمن 

 

  

مـا  إلـى  انه عند عدم وجود نص في القانون الوضعي يمكن اللجوء : االتجاه الرابع
. اتفق عليه فقهاء الشريعة اإلسالمية وتطبيقه مباشرة

 

  

أن مجلس الدولة في أحكام للمحكمة اإلدارية العليا يقر وجود حـد  :التجاه الخامس ا
فتـاوى دينيـة حـول    إلـى  ويعتبر أن من حقه االستناد ، للردة في اإلسالم

.موضوع الردة

 

  

تغيير ديانة الشخص في البطاقة الشخصية إنمـا  على أن الموافقة : االتجاه السادس
على  ألهمية بعض البيانات في التعامل مع المجتمع، ونزوالً نظراً"يتم وفقط 

  .مقتضيات الدولة الحديثة وليس ألن من حقه أن يتبع الدين الذي يوافقه

تشجيع حريـة العقيـدة بالفعـل ال    إلى أن قضاء مجلس الدولة يميل : المبدأ السابع
نـص  إلى  ةمباشر اًمستند. بالقول ما دام األمر يتعلق بالدين اإلسالمي فقط

.المادة الثانية من الدستور

 

  

. للمتدخل ةأساس وجود مصلحة دينيعلى جواز التدخل في الدعوي : االتجاه الثامن

 

  



 
 

٢٥ 
 

أن الكنائس المعتمدة في مصر ليست جهة اختصاص في اتخـاذ أي  : االتجاه التاسع
، كمـا أنهـا   لمسـيحية الديانة اإلى إجراء من أي نوع لتغيير ديانة المسلم 

 . ليست جهة اختصاص في إصدار أية شهادات بحصول هذا التغيير

نـه  أأن المحكمة تبحث في النوايا في قضايا حرية االعتقاد وتعتبـر  : االتجاه العاشر
نـه  أديانته األصلية، معتبـره  إلى ليس من حق من دخل في دين أن يعود 

 .ةبذلك يحق مآرب دنيوي

الحظات الهامة حول موقف مجلس الدولـة  وقد رصدت الدراسة عدد من الم
ـ  ةأن قضاء مجلس الدولة قد عالج مشكلمن حرية العقيدة أهمها   ةتغيير الديانة بحرفي

عن العدالة فقد أوردت أحكام المجلس أن المشرع ربط تغيير  اًربما ولكن بعيد ةقانوني
الديانة بحكم يصدر من المحكمة المختصة 

 

صـر  نه ال توجد محكمـة فـي م  أحين  –
مختصة بموضوع تغيير األديان 

 

من جهة مختصة  ةأو بوثيقة صادر –

 

نه في أحين  –
رأي المحكمة ال توجد جهة في مصر يحق لها استخراج مثل تلك الوثيقة 

 

فيما يعني  –
علـى  وفـات   )١(.ىعقيدة أخـر إلى ذلك انه ال يمكن أن يتحول الشخص عن عقيدته 

ن الكنيسـة  أهي لألزهر في إثبات التحول والحكم أن الكنيسة لها تلك الصالحية كما 
كما أن مجلس الدولة في كل أحكامه . جهات االختصاص يبطوائفها كما أن األزهر ه

كان يدبج الصفحات الطوال في الحديث عن المساواة، وعن حرية العقيدة وعن المادة 
ليبدأ فورا  عقابيةعلى ، ولكنه كان ينص من الدستور ٤٠لدستور وعن المادة من ا ٤٦

النظام العام فـي الدولـة    ةحديث مضاد حول المادة الثانية والشريعة اإلسالمية وفكر
ن الكـريم  آدرجة أن بعض تلك األحكام كان ينقل آيات كاملة من القرإلى اإلسالمية، 

ن ولكن استدعاء آبنصها يضعها في أسباب الحكم ليس استنجادا بالفصاحة اللغوية للقر
هذا فضال عـن   )٢(.واضحة ةمدني ةي موضوعات ذات صبغيحكمها ف ةلنصوص ديني

                                                           
 . ٦٣لسنه ٢٢٥٦٦و ٦٢لسنة٥٣٧١٧١الحكم الصادر في الدعوي  )١(

ق الصادر من ٦٣ ةلسن ٢٢٥٦٦٦ق والدعوي ٦٢ ةلسن ٥٣٧١٧يمكن مراجعة الحكم الصادر في الدعويين  )٢(
 . ١٣/٦/٢٠٠٩المحكمة بجلسة 



 

 

  

٢٦ 
 

مـر  أتطبيقه ألقوال الفقهاء المسلمين بشكل مباشر عندما يعوزه النص القانوني وهـو  
أساس تشريع مـدني صـادر عـن    على العدالة القضائية التي تقوم على يشكل خطرا 

. برلمان منتخب

 

  

من قضية تعيين  موقف مجلس الدولةإلى كما عرض الدراسة في هذا الفصل 
التي ظهرت نتيجة رفض الجمعية العموميـة للمجلـس    األخيرة واألزمة المرأة قاضياً

تجميد المجلـس الخـاص   إلى  األزمةتلك الدولة تعيين النساء بالمجلس والتي انتهت 
.المحكمة الدستورية العلياإلى الموضوع بعد نزاع وصل صداه 

 

  

 

من فصول الدراسة فيناقش موقـف بعـض الصـحف     الرابعوعن الفصل   
عالم المصرية من قضية المواطنة كنماذج و الكيفية التي تناقش بها بعض وسائل اإل

تحليـل مضـمون المـادة    وذلك من خـالل  . المكتوبة قضيه المواطنة وتتعامل معها
مـن خـالل   ، ٢٠١٠وذلك خالل عام  عدد من الصحفالخبرية واآلراء الواردة في 

التي قد تتواجد فـي المعالجـات الصـحفية مثـل     أنماط التمييز بين المواطنين تحديد 
والتحريض الذي ينصرف إلى توجيـه   وتشويه السمعة االستهزاء و الحط من الكرامة

نقد غير مبرر، أو ال يقوم سوى على أساس ضعيف، ويستهدف التحريض ضد سياسة 
لدراسة بتلك األنماط كأساس للتحليـل  معينة أو جماعة أو مؤسسة معينة، وقد أخذت ا

مـواطن االتفـاق   إلـى  وعرضت الدراسة في بداية األمر وبشـكل أولـي    والتقييم،
واالختالف بين الصحف محل الدراسة في معالجتها لقضايا التمييز الطائفي، وانتهت 

:عدد النقاط أهمهاإلى الدراسة 

 

  
مـن   أنهـم علـى   اطاألقباتفقت الصحف محل الدراسة حول نظرتها للمصريين  .١

: والشيعة البهائييننسيج الوطن في حين اختلفت تلك النظرة بالنسبة للمصريين 
على أنهـم مـن نسـيج     لألقباطبصفة عامة تنظر والصحف ن إفتقول الدراسة 

 العكس من ذلكعلى و، البد من احترام حقوق وحريات األقلية المصريالمجتمع 
األهـرام  (نجد أن الصحف القومية أو العامة المملوكة للدولة محـل الرصـد   

 

– 
الجمهورية 

 

حملت في موضوعاتها حضا صريحا ومباشرا على ) روز اليوسف –



 
 

٢٧ 
 

وقد اتفقت الصحف الحزبية مع الصـحف  كراهية البهائيين، ومعتنقي هذه الديانة، 
الفرصة بشـكل   بإتاحتهافقد تميزت أما الصحف الخاصة ، القومية في هذا الشأن

متوازن للتعبير عن حقوق أتباع هذه العقيدة، ولم تحاول مثلما فعلت الكثيـر مـن   
الصحف ربط هذه العقيدة بالصهيونية واالستعمار، عالوة على المحافظـة علـى   
الحيادية والتوازن في مناقشة هذه القضية، وناقشتا الموضوع من منطـق حريـة   

 . انالعقيدة كحق من حقوق اإلنس

إدارة  فـي أكدت الصحف محل الدراسة أن هناك فشال تاما من جانب الحكومـة   .٢
وبسبب هذا الفشل تتعرض مصر ، وضد األقباط خاصةمشكلة التمييز بشكل عام 

للعديد من انتقادات المنظمات الدولية واإلقليمية المعنية والمهتمة بحقوق اإلنسـان  
ئر الدينية على وجـه الخصـوص،   حرية العقيدة وممارسة الشعا فيعامة والحق 

ضعف قـرون استشـعار   : وأرجعت الصحف تلك المعضلة إلى عدة أسباب منها
الحكومة والجهات المسئولة عن إدارة قضية التمييز ضد األقباط وعـدم إدراكهـا   

موضـوع رأي عـام وال يمكـن التعامـل معـه بشـكل روتينـي         المبكر بأنه
الحكومة السياسيين انتهـاز الفرصـة   لخصوم  وهو ما أتاح المجال ،وبيروقراطي

" لملمـة "إلـى  الداخلية وأن النظـام يسـعي    واستغالل المناخ لتأكيد إدانة وزارة
 .واحتوائه  ما حدثعلى الموضوع والتكتم 

اتفقت الصحف محل الدراسة في معالجتها للقضايا التمييـز الـديني بـالرفض     .٣
، فنشرت جميع الصحف محل الدراسة العديد من التصـريحات  للتدخل الخارجية

الرافضة لمختلف  ٢٠١٠و ٢٠٠٩ عاميخالل  الوطنيمن مختلف قيادات الحزب 
بية الحكومية الرسمية وكذلك المناشدات الصادرة عن والمواقف األمريكية واألور

ن منظمات هيومان رايتس ووتش والعفو الدولية بشأن انتهاكات حقوق المسـيحيي 
الشـئون   فيمصر، ورأت أن هذه المواقف والسياسات تعد تدخال غير مقبول  في

 .الداخلية المصرية

 

  



 

 

  

٢٨ 
 

طابعا  الدينيلقضية التمييز  بشكل عام الصحفياتخذت عملية المعالجة والتناول  .٤
 "بالموسمية"اتسم 

 

وهى الفترات والتوقيتات التى شهدت هجومـا مـن جانـب     –
األطراف الدولية سواء الحكومية أو غير الحكومية على انتهاكات حرية العقيـدة  

المناسبات التى شهدت  فيمصر، وكذلك  فيوممارسة الشعائر الدينية للمسيحيين 
أو ، وعمليات إرهابية ضد المسـيحيين  دموياندالع أعمال عنف مسلح وصراع 

قيام أفراد من المسيحيين أو المسلمين بالتحول من ديانتهم األولى إلى اعتناق ديانة 
مطالبة أجهزة األمن على إعـادة هـؤالء األفـراد     فيأخرى وإصرار الطرفين 

 .مرة أخرى ورفض االعتداد بديانتهملحظيرتهم الدينية 

الجـدل   تعرضت الصحف على اختالفها، سواء قومية أو حزبية أو خاصة، إلـى  .٥
القائم حول كتابة بهائي في خانة الديانة من عدمه وأثرها على المجتمع والدين 
اإلسالمي، ولكنها لم تتعرض إلى سلبيات عدم كتابتها والتي يتعـرض لهـا مـا    

  .يقرب من ألفي مواطن يعتنقون البهائية

ات القمعية واالعتداء اإلجراءاتاختلفت الصحف القومية والخاصة في مواقفها من  .٦
فنجد أن الصحف الخاصة توقفت كثيرا  ،)الشيعة أوالبهائيين (مصريين من العلى 

الشورانية وحرق بيـوتهم وممتلكـاتهم    فيعتداء على أتباع البهائية على جريمة اال
، ونـددت  ٢٠٠٩عـام   فيالخاصة وتشريدهم خارج ديارهم بدعوى الكفر واإللحاد 

حرية العقيدة وممارسة الشـعائر   فيعتداءات التى تتنافى مع حق البهائيين بهذه اال
والطقوس الدينية، وطالبت بمحاكمة المعتدين وحماية البهائيين وتوعية المـواطنين  

وباركـت الصـحف    أيدتفي حين  .وقيادات المحليات بهذه الديانة وحقوق أصحابها
باستثناء جريدة األخبار  ريض ضدهم،والتح البهائيينعلى القومية والحزبية العداء 

 فيالتي قدمت صورة حقيقية دون تشويه عن هذه الديانة والدفاع عن حقوق أتباعها 
االعتراف لهم بحرية العقيدة وممارسة شعائرهم وطقوسهم الدينيـة بحريـة ودون   

مصر، ومطالبـة أجهـزة الدولـة     فيالديانات األخرى  أصحابتمييز بينهم وبين 
ئية واألمنية بحماية البهائيين ومنازلهم وممتلكـاتهم وتمكيـنهم مـن    وخاصة القضا



 
 

٢٩ 
 

والسياسية واالقتصادية واالجتماعيـة والثقافيـة    الحصول على كافة حقوقهم المدنية
. بدون تمييز

 

  
اإلجـراءات   لاتسمت مواقف الصحف القومية بالتأكيد والتأييد والتوافق على ك  .٧

والسياسات القمعية التى تنفذها الحكومات المصرية المتتالية ضد أتباع المـذهب  
من المبررات واألسباب التـى   هذا الصدد عدداً فيوتسوق تلك الصحف ، الشيعي
دعاء امـتالك أتبـاع هـذا    اب المصري القوميالتهديد لألمن : مقدمتها  في يجيء

مع بعض المصادر الخارجية المهددة  يجياستراتعالقات تحالف  الشيعيالمذهب 
 فـي كل من إيران وحركـة حمـاس    فيتنحصر تحديدا  والتي المصريلألمن 

لبنان، وقد وصلت موجة الـرفض والنبـذ التـى     فيفلسطين وجماعة حزب اهللا 
نفذتها تلك الصحف إلى حد التحريض على قتل أو سجن أتبـاع هـذا المـذهب    

تنفذ التكليفات اإلرهابية التى تأتيها من " اًخامس اًعمالء وخونة وطابور" باعتبارهم
 الثـاني أم السـبب  . الخارج وتحديدا من إيران وحركة حماس وجماعة حزب اهللا

المواطنين حيث اعتبرت تلك الصحف أن مجـرد   باقيعن  الدينيفهو االختالف 
هو مبرر كاف السنييخالف المذهب  دينياعتناق مذهب 

 

من وجهة نظر تلـك   -
الصحف

 

صدرت بعض الفتاوى الدينية  الذيالعتقال وحبس أنصار هذا المذهب  -
الصحيح، ولم تكتـف   اإلسالميوأسس الدين  مبادئالسنية بتفكيره وخروجه عن 

بالخروج عن أصول الدين بل سعت إلى التحريض على  االتهامتلك الصحف بهذا 
ستهزاء بهم واالستخفاف وإهانة الطقـوس  كراهية المواطنين الشيعة من خالل اال

والشعائر الدينية التى يمارسها أتباع هذا المذهب، وتحريض واستعداء المؤسسات 
الرسمية من قبيل األزهر ووزارة األوقاف عليهم والدعوة للتنكيـل بأتبـاع هـذا    
المذهب ورفض ممارسة طقوسهم وشعائرهم الدينية وحظر إقامـة دور وأمـاكن   

تاحـت الفرصـة بشـكل    أولم نجد من الصحف الخاصة من . بهمعبادة خاصة 
قـل جريـدة   أمتوازن للتعبير عن هذه العقيدة سوي صحيفة القـاهرة وبشـكل   

فكانت صحيفة القاهرة من أوائل الصحف التي نشرت بشكل موضوعي ، الشروق
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عن كتب الشيعة، ولم تحاول 

 

مثلما فعلت الكثير من الصحف العامـة المنتميـة    -
األول للتيار 

 

ربط هذه العقيدة بإيران الفارسية وطموحاتها ونزعاتها وأهـدافها   -
فقد حاولت هاتـان   .لبنان أو شيعة الخليج أواالستعمار فياإلقليمية أو حزب اهللا 

الصحفيتان المحافظة على الحيادية والتوازن في مناقشة هذه القضية انطالقا مـن  
االتفاقيات  فيمة المنصوص عليها عام يكفل الحقوق والحريات العا حقوقيمدخل 

الدسـتور   فـي باإلضافة إلى باب الحريات والحقوق العامـة   ،والمواثيق الدولية
.تتضمن حرية العقيدة وممارسة الشعائر الدينية بدون تمييز والتي، المصري

 

  

 

  

 

وخصصت الدراسة المبحثين الثاني والثالـث لتحليـل محتـوي التغطيـات       
المسحيين أمام الكنـائس فـي نجـع حمـادي     على حوادث االعتداء الصحفية حول 

التي أثيـرت فـي عـامي    قضية الطالق والزواج الثاني للمسيحيين و  واإلسكندرية
بعدما  نظرت محكمة القضاء اإلداري بمجلس الدولـة عـددا مـن     ٢٠١٠و ٢٠٠٩

ـ  ث بابـا  القضايا المرفوعة أمامها بشأن تضرر أصحابها من رفض البابا شنودة الثال
ا ومـنحهم  اإلسكندرية والكرازة المرقسية منحهم الموافقة على تطليقهم لغير علة الزن

.، والتميز الديني ضد كل من البهائيين والشيعةالترخيص بالزواج الثاني

 

  

لعرض مشكلة التعليم والمواطنة للدراسة والمخصص  الخامسوعن الفصل 
فقد عرضت الدراسة في مقدمة تاريخية للتطور التعليم في مصر وارتبـاط   في مصر،

ذلك بقضية المواطنة وأهداف التعليم في كل مرحلة تاريخية، كمـا قامـت الدراسـة    
 ٢٠١٠وعـامي  ، ٢٠٠٦/٢٠٠٧بتحليل بعض المقررات الدراسـة لعـام الدراسـي    

المصري من الحق  انتقاص التعليم أسباب، وقد طرح الدراسة في هذا الفصل ٢٠١١/
:األسبابومنها تلك النوعي وأفي المواطنة سواء من خالل التمييز الديني 

 

  

المقـررات والمنـاهج    أنإلـى  الدراسة  فأشارت  :المناهج والمقررات التعليمية .١
بالمواطنـة وال يرسـخها وربمـا يحادهـا      يأبهال  دينيالمختلفة تمتلئ بخطاب 

 منها منهج التربية الوطنيـة وعرضت الدراسة بعض نماذج المناهج ويحاربها، 
تهيمن علـى صـناع    التيكشف عن الروح المتعصبة والمعادية للمواطنة والتي ت



 
 

٣١ 
 

نجده وهو يستعرض تاريخ مصـر   الثانويكتاب الثالثة  ففيالمقررات الدراسية 
ـ قبل األ منذ ما ن نحـو  سرات الفرعونية يعرج على البطالمة، ويصمت تماما ع

ن تمتـــد مـــن معركـــة اكتيـــوم ســـنة     ســـبعة قـــرو 

 

  
الذي يظهر أيضـا   األمروهو سنة فتح العرب لمصر،  ٦٣٩م، حتى سنة  ق ٣٠

 إال المصريمقررات التعليم  في القبطيال يدرس التاريخ حيث  ،التاريخفي مادة 
يشمل تاريخ مصر وحضارتها منذ عهـد   والذيضمن مقرر تاريخ مصر القديم 

مـنهج الخـط العربـي    إلـى  ، كما عرضت الدراسة العربيالفراعنة حتى الفتح 
يتدرب فيها التالميذ  من المسـلمين   والتياالعدادى،  الثانيالمقررة على الصف 

والمسيحيين، على كتابة خطى النسخ والرقعة من خالل نمـاذج لمقتطفـات مـن    
سـالمى  ثلثي العبارات تنطلق مباشرة من التراث اإل أنجدنا العبارات العربية، و

 واألحاديـث ن نصف هذين الثلثين هو عبارة عن آيات من القـرآن الكـريم،   أو
يتـدرب التلميـذ    أنيتعجب حول الهدف مـن   أن إال اإلنسانالنبوية، وال يملك 

 ن محمـداً أاهللا و إاللـه  إال  أنشهادة : اللغة العربية على عبارة تقول في القبطي
 إضـافية ، ذلك فضال عن الكتب المقـررة ككتـب   "اإلسالم أركانرسول اهللا من 

. عن الوضع العام في المناهج هاؤأسماتنبئ والتي 

 

  
)..الثانوي األولالصف ( في البيئة والسكان خواطر إسالمية  .١

 

  
).الصف الثاني الثانوي الفني( األمن في اإلسالم  .٢

 

  
).ف الثاني الثانوي الفنيالص(  اإلسالممختارات من سماحة  .٣

 

  
).الصف الثالث الثانوي الفني( في التربية  اإلسالمهذا هو منهج  .٤

 

  
 ).الصف الثاني الثانوي العام(  اإلسالمالحوار في  آداب .٥

المرأة بشكل يناقض وينتقص تعامل المناهج الدراسة مع هرت الدراسة ظكما أ
لفتـاة بالحنـان   وصف ا فيوعرضت الدراسة لنماذج من تلك المقررات والتي منها ،

ناهيك ، تارة أخري من قيمة ومكانة وفعالية الفتاة السخف والحطو  ورقة الشعور تارة
ورغم هذا فـإن  . الدهشة والتساؤل والحماس إثارةعن فقر العقل والفكر والقدرة على 



 

 

  

٣٢ 
 

هنا وهناك تبعا لقناعات المؤلف  بالمرأةال يخل من حفاوة  األمر

 

شرنا من قبل أكما  –

 

 أويرتبط هذا بتوجه محدد وواضح المعالم من قبل وزارة التربية والتعلـيم   أندون  –
مركز تطوير المناهج والمواد التعليمية، وهو المركز المنوط به تحرير تلـك الكتـب   

توافق عليها الوزارة إنبعد  وإعدادها

 

  

والـذي راح   واألزهـر التعليم العام إلى الدراسة هنا  وأشارت .دواجية التعليمزا .٢
ترفض  اإلعداديةرويدا رويدا، فراحت معاهدة  الحكوميعن التعليم  يستقل األخير

بعد ذلـك   الثانويورفضت معاهد ، قبول التالميذ من المدارس االبتدائية الحكومية
رفضـت الجامعـة    الماضـي وفى الثمانينات من القـرن   اإلعداديةقبول طالب 

لدينا نظام تعليمـي   أصبحالعام، وهكذا  الثانويقبول الطالب من التعليم  األزهرية
نظامـا   أصـبح زهرى، وقد أتلميذ تنتظمهم ثمانية اآلف معهد  مليونييضم نحو 

ويظـل   االبتدائي األول، يدخله التلميذ منذ الصف وإدارتهتعليميا مستقال بمناهجه 
 .ةفتا أوقبطيا  الدراسيله فص فييصادف  أندون  الجامعيحتى نهاية التعليم 

حـد  أ ١٩٨١لسـنة   ١٣٩قانون التعليم رقـم   أناعتبرت الدراسة : قانون التعليم .٣
 فينص حيث ذكرت الدراسة أن القانون قد  ،االنتقاص الحق من المواطنة أسباب

جميـع مراحـل التعلـيم      فيالتربية الدينية مادة أساسية  أنمادته السادسة على 
األقل من الدرجة المخصصة لها على % ٥٠على الحصول ويشترط للنجاح فيها 

وتنظم وزارة التربيـة والتعلـيم   ."أال تحسب درجاتها ضمن المجموع الكليعلى 
مسابقات دورية لحفظة القرآن الكريم وتمنح الفائزين منهم مكافـآت وحـوافز   

التربيـة  وزارة أن ؤكـد  يوهذا ، "وفقاً للنظام الذي يضعه المجلس األعلى للتعليم
 التـي  األهـداف  أهممن  اًباعتباره واحدمن البداية مبدأ المواطنة  أغفلت والتعليم
 الـذي فمـا  ، عهد محمد على فيالحديث منذ تأسيسه  المصريالتعليم  إليهاسعى 

ت وزارة التربيـة والتعلـيم   كان وإذاتبنى تحفيظ القرآن الكريم،  إلىيدفع الوزارة 
 األوقـاف واحد من واجباتها فكيف تكون واجبـات وزارة   القرأنتحفيظ  نأترى 

كانت وزارة التعليم تضم بين طالبهـا   وإذا، األزهريةالشريف والمعاهد  واألزهر
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للطالب المسلمين، ولمـاذا ال   القانونيالمسلمين والمسيحيين، فلماذا هذا االنحياز 
 أسوة اإلنجيلظ ترعى الوزارة كذلك مسابقات دورية بين طالبها المسيحيين  لحف

 أسس كأحدالمواطنة  تأتيدولة  فيكانت القواعد القانونية  وإذا، المسلمين بأقرانهم
تكون عامة ومجردة وموضوعية،  أن ينبغيمبادئها الدستورية،  رأسالدولة على 

، ومع ذلك يشوبها ذلك العـوار فكيـف   أساسى أتميز بين المواطنين على  وأال
. وغيرها واإلداريةكاللوائح والقرارات الوزارية الحال بما هو دون القانون 

 

  
اإلسراع في  يوليو فيفي ظل رغبة نظام ثورة  نإوتقول الدراسة  .دور المعلمين .٤

التخلي عن اإلعـداد  إلى تحقيق مجانية التعليم والتوسع في بناء المدارس، اضطر 
وهكذا توسع في افتتاح معاهد المعلمين المتوسطة، والتي . األكاديمي العميق للمعلم

كانت تقبل طالبا من أصحاب المجاميع المنخفضة في الثانوية العامة ممن ضاقت 
الجامعـة، أو مـن خريجـي المـدارس الثانويـة الفنيـة       إلى بهم سبل الدخول 

زراعة(المتوسطة

 

صناعة -

 

هؤالء المعلمـين اليتجـاوز    إعدادوكان ) . رةتجا -
مجال طرق التدريس، والمنهج المدرسي، والتقويم، والـذكاء،   فيالفني   اإلعداد

ن هؤالء المعلمـين،  أالمهم . وغير ذلك من موضوعات ذات طبيعة تقنية خالصة
وأغلبهم من أوساط اجتماعية فقيرة، رحلـوا بمئـات اآلالف فـي السـبعينيات     

ولما كـان  . الخليج والسعودية فيبلدان النفط إلى ات من القرن الماضي ينوالثماني
حظهم من الثقافة العصرية محدودا، وأحيانا معدوما، فإنه لم يقدر لهم أن يلعبـوا  

بل الذي حـدث أن تلـك الـبالد    . دورا ثقافيا تنويريا في البالد التي رحلوا إليها
ثقافة دينية  األحوالأعادت تربيتهم ليتماهوا مع الثقافة السائدة هناك، وهي في كل 

خر، هو أن فترة العمل في الخـارج، فـي ظـل    آ اعتباروهناك . متزمتةقسية ط
الثقافة السائدة هناك، ارتبطت ارتباطا شرطيا برغد العيش والرفاهيـة، وتكـوين   

وقد رجـع أولئـك   . المالية في البنوك وشراء السيارة والشقة وغير ذلك األرصدة
ديـة فـي وزارة التربيـة    مصر ليحتلوا مـواقعهم القيا إلى المعلمون من الخليج 

والتعليم، وليصبحوا بعد سـنوات، المـوجهين والمفتشـين ومـديري المـدارس      
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والشك فـي أن  . والمديريات التعليمية والمستشارين اإلدارات ومديريها ءووكال
تلـك الصـخرة مـن    علـى  كانت تتحطم  وتطوير التعليم إصالحكل محاوالت 

علـى  ميتون فـي فـرض الحجـاب    فهؤالء هم الذين يسـت : المعلمين وتالميذهم
حيين والمسلمين فـي مقاعـد الدراسـة، والسـماح     يالطالبات، والتمييز بين المس

للمنقبات بالتدريس خالفا للقانون، واالستهانة بالرموز الوطنية كتحية العلـم فـي   
 .الصباح، وإشاعة مناخ ديني متزمت عبر العملية التعليمية كلها

نه إفتقول الدراسة  . وزارة التربية والتعليمعلى  الهيمنةإلى سعى التيار الديني  .٥
 الـديني ، راحت المدارس تمأل مكتباتهـا بكتـب التـراث    اتيمنذ بداية التسعين

المتطرف كمؤلفات المودودى ومحمد بن عبد الوهاب وابن تيمية وسـيد قطـب   
الدعاة الدينيين المتطرفين وكثيـر   أشرطةالمكتبات  فيوغيرهم بل راحت تنتشر 

 أومـؤاكلتهم   أوعدم مشـاركتهم   إلىمنها يحض على كراهية المسيحيين ويدعو 
كما راحت تجـرى المسـابقات الدينيـة بـين     . بأعيادهمتهنئتهم  أوالسالم عليهم 

وراحـت   اإلسالميةالطالب المسلمين وتحتفل احتفاالت مدوية بالمناسبات الدينية 
، إسـالمية  واألغنيات فاألناشيد، اإلسالميةتصطبغ بالصبغة الدينية  كلها األنشطة

اطلبوا : "تغطى الجدران التي اإلرشاديةسالمى على الالفتات ويهيمن الخطاب اإل
وتـرفض بعـض   " الرماية وركوب الخيـل  أوالدكم، علموا "الصين فيالعلم ولو 

 أحسنوفى " التحيات هللا إنما.. يقول قائلهم ال تحية للعلم إذ: " المدارس تحية العلم
، واستعرضت الدراسة المعركـة التـي   إسالميةتسبق تحية العلم هتافات  األحوال

 .فيما يتعلق بارتداء النقاب داخل المدارس األسبقخاضها وزير التعليم 
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 أنهـا نوصي بها والتي نـري   أنهناك العديد من التوصيات التي يمكن  إن

لما ستسفر عنه مناقشات ورشة العمـل   النهائيةضاءات مؤجلين التوصيات إمجرد 
. وإغنائها الدراسةالتي ستنظم لمناقشة تلك 

 

  
.  الدولةمجلس  أحكامصعيد القوانين ووفقا لما لمسناه من مراجعة على  أوال

 

  
هـو   اإلسـالم  أنعلى من الدستور لتنص  الثانيةمن المادة األولى  الفقرةتعديل  .١

على العقائد واألديان للمقيمين كل وتحمي  الدولةالمصريين وتحترم  أغلبيةدين 
 .)١(أراضيها

للنظر فـي   المدنيةالبرلمان ومسئولي مصلحة األحوال  أعضاءمن  ةتشكيل لجن .٢
من الدستور، ووفقا لألحكام األولى المادة  وءضعلى  التاليةالمواد تعديل المواد 

                                                           
ن مـا  أاحمد عبد الحفيظ المحامى بالنقض والمعقب الرئيسى على المحور القانونى بالدراسة / ويرى االستاذ  )١(

سالمية هى المصدر الرئيسى للتشريع ال تأثير لهـا  ن الشريعة اإلأنصت عليه المادة الثانية من الدستور من 
 .لقانونيةمن الناحية ا

شكالية فى المادة الثانية من الدستور طالما إية أرؤوف هندى حليم الناشط البهائى عدم وجود / كما يرى الدكتور
.ن الدولة هى دولة قانون ومؤسساتأ

 

  
لى عدم الدرايـة  إن التخوف من المادة الثانية من الدستور يرجع أياسر الفرماوى المحامى على / ويرى الدكتور

.خرىسالمية والتى من مبادئها التسامح واحترام الديانات األحكام الشريعة اإلأوالعلم ب

 

  
ليهـا فيمـا   إلغاء المادة الثانية ولكن يضاف إحد أنه ال يطالب أممدوح رمزى المحامى بالنقض، / ستاذويؤكد األ

.ن تكون مصدر للتشريعأن جميع الديانات السماوية تفترض إيخص التشريع حيث 

 

  
ن المادة الثانية من الدستور اذا تم االستفتاء عليهـا سـتطبق أل  إلى أن رمضان البطل المحامى، / شار الدكتورأو
 .غلبية سكان مصر من المسلمينأ

ول لمناهضة التمييز الدينى والتى ارتـأت  وهو ما اتفقت معه التوصية الثانية من مخرجات المؤتمر الوطنى األ
نونيين والحقوقيين للعمل على تعديل المادة الثانية من الدستور باسـتنباط مقاصـد   القا الخبراءالتوجه إلي خيرة 

القيم التي استقرت عليها اإلنسانية والتـي تضـمنتها جميـع    كل الشريعة اإلسالمية، جنبا إلي جنب مع استلهام 
ـ   ا العـالم وأقرهـا   األديان والشرائع السماوية وغيرها من قيم حثّت عليها مواثيق حقوق اإلنسان وتوافـق عليه

.منظماته الدولية لجعلها هي المصدر الرئيسي للتشريع

 

  



 

 

  

٣٦ 
 

الراغبين في استخدام حقهـم  على للتسهيل  اإلداريمن محكمة القضاء  الصادرة
.)١(العقيدة حريةالدستوري في 

 

  
٢

 

بشأن التوثيق والمعدل بالقـانون   ١٩٤٧لسنة  ٦٨من القانون رقم ) ٣(المادة .  ١-
تتولى المكاتب توثيق جميع المحررات وذلك فيمـا  "  ١٩٥٥رقم لسنة  ٦٢٩

الطالق والرجعة والتصادق على ذلك الخاصـة  عدا عقود الزواج وشهادات 
بالمصريين المسلمين والمصريين غير المسلمين المتحدين الطائفـة والملـة   
وتوثيق عقود الزواج والطالق بالنسـبة إلـى المصـريين غيـر المسـلمين      

موثقون منتدبون يعينهم بقرار من وزير العـدل   ،والمتحدى الطائفة والملة

 

- 
ن شروط التعيين المنتدبين واختصاصاتهم وجميع ما ويضع الوزير الئحة تبي

 ٩١يتعلق بهم ويستحق على عقود الزواج المذكورة رسم طبقا للقانون رقـم  
".المشار إليه ١٩٤٤لسنة 

 

  

٢

 

ال " أنهعلى تنص  ١٩٩٤لسنة  ١٤٣من قانون األحوال المدنية رقم  ٤٧المادة . ٢-
لمدنية المسـجلة عـن   يجوز إجراء أي تغيير أو تصحيح في قيود األحوال ا

وقائع الميالد والوفاة وقيد األسرة إال بناء على قرار يصدر بذلك من اللجنـة  
ويكون إجراء التغيير أو التصـحيح فـي   .المنصوص عليها في المادة السابقة

الجنسية أو الديانة أو المهنة 

 

أو في قيود األحوال المدنية المتعلقة بـالزواج   -
لطالق أو التطليق أو التفريق الجسماني أو إثبـات  أو بطالنه أو التصادق أو ا

النسب بناء على أحكام أو وثائق صادرة من جهة االختصـاص دون حاجـة   
.إلى استصدار قرار من اللجنة المشار إليها

 

  

                                                           
تشكيل لجنة وطنية تتولى ول لمناهضة التمييز الدينى وترى التوصية الثالثة من مخرجات المؤتمر الوطنى األ) ١(

فحص وتنقية القوانين المصرية من كل ما يقيد حق المواطن المصري في حريـة العقيـدة وفـي ممارسـة     
لشعائر، بما يتضمنه ذلك من تجريم فرض العقائد باإلكراه والقوة سواء من قبـل الدولـة أو المنظمـات أو    ا

 .األفراد، مع تجديد المطالبة بإلغاء خانة الديانة من كل األوراق الرسمية أو على األقل جعلها اختيارية



 
 

٣٧ 
 

٢

 

إذا طرأ تغيير على أي من بيانات " من القانون السابق اإلشارة إليه  ٥٣المادة . ٣-
و أي من بيانات حالته المدنية وجب عليـه  بطاقة تحقيق الشخصية للمواطن أ

أن يتقدم خالل ثالثة أشهر من تاريخ التغيير إلى قسم السجل المدني الذي يقيم 
."بدائرته لتحديث بياناته

 

  
٢

 

" أنـه  علـى  من الالئحة التنفيذية لقانون األحوال المدنية  ٣٣تنص المادة . ٤-
تصدر مصلحة األحوال المدنية بطاقة تحقيق الشخصية لكل مواطن مصـري  

ستة عشر عاما وتسري للمدة التي يحددها وزيـر الداخليـة   على يزيد عمره 
:بقرار منه وتحدد أبعاد البطاقة طبقا للمواصفات القياسية الدولية كما يلي

 

  
مليمتر ٨٥.٧٢إلى  ٨٥.٤٧: العرض

 

  
مليمتر ٥٤.٠٣إلى  ٥٣.٩٢: الطول

 

  
مليمتر ٠.٨٤إلى  ٠.٦٨: السمك

 

  
:وتحتوي البطاقة على المعلومات التالية عن كل مواطن

 

  

 

.مكتب اإلصدار -

 

  

 

.الرقم القومي -

 

  

 

.الرباعي االسم -

 

  

 

.محل اإلقامة -

 

  

 

.النوع -

 

  

 

.الديانة -

 

  

 

.المهنة -

 

  

 

).لإلناث المتزوجات ( اسم الزوج  -

 

  

 

.صالحية البطاقة انتهاءتاريخ  -

 

  
:بمعرفة المواطن:  أوالً

 

  

 

يتقدم المواطن خالل ستة أشهر من تاريخ إكماله السادسة عشرة من عمره إلـى قسـم    -
السجل المدني الذي يقيم بدائرته بطلب الحصول على بطاقة تحقيق الشخصية مرفقا بـه  

.المستندات المؤيدة لصحة البيانات مع البطاقة السابقة إن وجدت

 

  



 

 

  

٣٨ 
 

: بمعرفة قسم السجل المدني : ثانياً

 

  

 

.استالم نماذج الطلب والتحقق من شخصية الطالب واستيفاء البيانات -

 

  

 

.أخذ بصمة الطالب -

 

  

 

.أخذ صورة الطالب في الحالة وتسجيلها على الحاسب -

 

  

 

.قيد الطلب بالسجل المعد لذلك -

 

  

 

إعداد بيان يومي عما قدم من طلبات اسـتبدال أو اسـتخراج بطاقـات تحقيـق      -
.الشخصية

 

  

 

إعداد حافظة بالطلبات المقدمة موضحا بها االسم ورقم القيد وإرسالها إلى مركـز   -
.اإلصدار

 

  

 

.استالم البطاقات من محطة اإلصدار بمركز المعلومات وتسليمها ألصحاب الشأن -

 

  

:بمعرفة مركز المعلومات : ثالثاً

 

  

 

.استالم الحافظة بالطلبات من أقسام السجل المدني -

 

  

 

لـى  ابقتها على البيانات الموجـودة علـى الحاسـب اإل   تم مراجعة البيانات ومطت -
واستكمال تسجيل جميع البيانات الموجودة بالطلب ثم اتخـاذ إجـراءات إصـدار    

.البطاقة

 

  

 

.إرسال البطاقات المصدرة بحافظة لقسم السجل المدني لتسليمها ألصحاب الشأن -

 

  

 

.إعداد بيان التعبئة -

 

  

 

.إعداد بيان التجنيد -

 

  

 المدنيـة في قانون األحـوال   الديانةوثيقة تغيير  إعطاءتحديد الجهة المنوط بها  . ٣
التـي يتبعهـا    للكنيسـة يكون إعطاء تلك الوثائق  أنعلى صراحة ويمكن النص 

غير هؤالء فيمكن لهم  أما، نيمللمسل بالنسبة ولألزهر للمسيحيين بالنسبةالشخص 
اري التابعين لها فـي وجـود   الشهر العق ةمأموري أمامديانتهم  أوبعقيدتهم  اإلقرار
.  الديانةيعتد بها لتغيير  وثيقة اإلقرار، ويعتبر هذا شاهدين

 

  



 
 

٣٩ 
 

كي  الدولةبمجلس  اإلداريتكون محكمة القضاء  أنتحديد محكمة مختصة ونري  . ٤
 أو الديانةن تحديد أتنازع يقوم بش أيبالفصل في  المختصةتكون هي المحكمة 

.الشأنبهذا  الصادرة الوثيقةمدي صحة 

 

  

إصدار تشريع  .٥

 

يجرم أي تمييز على أساس الدين أو الجنس أو العرق ويعاقب   
عليه بجزاء قانوني، يحاسب بموجبه كل من يثبت ممارسته التمييز ضد أي 

، وإنشاء هيئة قومية تتولى مراقبة حقوق المواطنة وتضطلع ةمواطن أو مواطن
.)١(ييز ضد المواطنين والبت فيهابمهمة تلقي الشكاوى الخاصة بالتم

 

  

:لإلعالم بالنسبة:  ثانياً

 

  

 ةهميأالصحفيين واإلعالميين ب ةضرورة الترويج لميثاق الشرف الصحفي وتوعي .١
 .)٢(التمسك بما ورد فيه

ضرورة قيام المجلس األعلى للصحافة بالتعاون مع نقابة الصحفيين بتشكيل لجنة  .٢
متخصصة من أساتذة الصحافة واإلعالم لمتابعة ورصد ما تنشره وسائل اإلعالم 
عامة والصحافة المصرية على وجه الخصوص من تحيزات أو أنماط من التمييز 

تجاوزات، وتنبيـه وتحـذير   بتلك ال شهريبين المواطنين، وإصدار تقرير  الديني
                                                           

 .التمييز الدينىول لمناهضة ضافة تلك التوصية من مخرجات المؤتمر الوطنى األإتم  )١(

صالح عيسى، رئيس تحرير جريدة القاهرة والمعقب الرئيسى على المحـور  / ستاذكده الصحفى األأوهذا ما  )٢(
عـالم دوره  ن يدرك اإلأعالم، وعالمى بالدراسة من ضرورة التمسك بهذا الميثاق انطالقاً من مسئولية اإلاإل

.لى وسيلة لالرتزاق الصحفىإحداث الفتنة الطائفية أفى المجتمع حتى ال تتحول 

 

  
عـالم  اإل(وتتفق تلك التوصية مع التوصية التاسعة من مخرجات المؤتمر الوطنى الثالث لمناهضة التمييز الدينى 

تفعيل المبادئ الواردة في ميثاق الشرف الصحفي الذي وافق عليه المجلس األعلى والتى اقترحت ) والمواطنة
االلتـزام  "وينص في المادة الثانية من باب التزامات الصحفي على  ٢٦/٣/١٩٩٨للصحافة والصادر بتاريخ 

بعدم االنحياز في كتاباته إلى الدعوات العنصرية أو المتعصبة أو المنطوية على امتهان األديـان أو الـدعوة   
إلى كراهيتها، أو الطعن في إيمان اآلخرين، أو تلك الداعية إلى التمييـز أو االحتقـار ألي مـن طوائـف     

 من قانون تنظـيم الصـحافة  لسـنة   ) ٢٠(، وأن يتأكد المجلس األعلى للصحافة من تطبيق المادة "مجتمعال

.التي تتضمن نفس النص السابق ١٩٩٦

 

  
خرى والمغايرة عالم بعرض وجهة النظر األيمان رسالن من ضرورة قيام اإلإ/ ستاذةكدته الصحفية األأوهو ما 

 .لى الشفافية ال للتلقينإيمتثل إعالماً هادفاً له حتى يكون 



 

 

  

٤٠ 
 

المؤسسات الصحفية والصحفيين التى تقوم بتلك التجاوزات التى تشـكل تهديـدا   
، والمسـاس بوحـدة واسـتقرار    )١(دينيلقيمة المساواة وعدم التمييز على أساس 

 .المصريالمجتمع 

أجندة جميع الصحف العامة المملوكة للدولة  فيالعمل على إدماج مفهوم المواطنة  .٣
ف الخاصة، والصحف الحزبية، والصحف الدينية على وجه الخصـوص  والصح

 .بحكم اهتمام المواطنين بموضوعاتها

ضرورة قيام منظمات المجتمع المدني عامة ومنظمات حقوق اإلنسان على وجـه   .٤
الخصوص بتقديم دورات تدريبية نوعية ومتخصصة لشباب الصحفيين المبتـدئين  

 .بين المواطنين الدينيتمييز حول قيم ومفاهيم المواطنة وعدم ال

سرعة قيام المؤسسات الدينية السيما الكنيسة ودار اإلفتاء المصرية بإنشاء مكتب  .٥
يتـولى  ، ، على غرار ما قامت به مشيخة األزهـر باسمهاخاص متحدث  إعالمي

صياغة وإعداد البيانات الصحفية واإلعالمية التى تمنع عملية التأويل والتحريـف  
حدوث نـوع مـن اللغـط     فيتتسبب بكثرتها  والتيلتصريحات القيادات الدينية 

 والديني الطائفيوالتشويش حول مواقف قيادات تلك المؤسسات من أحداث التوتر 
 .مصر في

المرئي والمسموع غير خاضع ألي سيطرة أو إنشاء مجلس قومي مستقل لإلعالم  .٦
التعبيـر،   تدخل حكومي يتولى مراقبة احترام وسائل اإلعالم المصـرية لحريـة  

والتأكد من أنها ال تمارس الدعوة إلى الكراهية والتمييز على أسـاس الـدين أو   
طبقا لمدونة مبـادئ   ويعملاللون أو العنصر أو الجنس أو على أي أساس آخر، 

أشكاله، ويديره مجلس أمناء من الشخصـيات العامـة    جميعم التمييز بمهنية تجر
 .)٢(المعروفة باستقالليتها

                                                           
ن الـدين غريـزة   أعالم حيـث  ديان المختلفة فى اإلستاذ صالح عيسى فكرة المقارنة بين األوقد رفض األ )١(

 .ن تلك المقارنات تعقد فى مجمعات علمية فقطألصيقة باالنسان، ورأى 

 ).عالم والمواطنةاإل(الدينى ضافة تلك التوصية من مخرجات المؤتمر الوطنى الثالث لمناهضة التمييز إتم  )٢(



 
 

٤١ 
 

االهتمام بإعداد وتنظيم دورات تدريبية تثقيفية للصحفيين ولإلعالميين من مختلف  .٧
وهي صحافة تُعالج الموضوعات والقضـايا   "صحافة المواطنة"المؤسسات، على 

المجتمع، انطالقاً من منظـور يعـزز ويعلـى مـن شـأن      المختلفة التي يعيشها 
المواطنة، ويرفض الطائفية والتفكيك والتجزيء ويؤكد معاني االندماج والتكامـل  
الوطني والتعايش السلمي المشترك، باإلضافة إلى تضمين مبادئ قيمة المواطنـة  

بالجامعـات  في الدراسات والمناهج التي تُقدم للدارسين في كليات وأقسام اإلعالم 
.)١(ن وهم على وعي بمبادئ المواطنةوالمصرية، حتى يخرج اإلعالمي

 

  

 . للتعليم ومناهجه بالنسبة : ثالثاً 

منـه جميـع مظـاهر     تختفي، بحيث ١٩٨١لسنة  ١٣٩تعديل قانون التعليم رقم  .١
.)٢(التمييز بين المواطنين،والتسوية الكاملة بين المواطنين

 

  
دراسة جميع مقررات التعليم .٢

 

  

 

لغة عربية ودين ودراسات اجتماعية -

 

وتـاريخ    
وغيرها 

 

.)٣(يتعارض مع المواطنة منها كل ما وإلغاء-

 

  

                                                           
 ).عالم والمواطنةاإل(ضافة تلك التوصية من مخرجات المؤتمر الوطنى الثالث لمناهضة التمييز الدينى إتم  )١(

عمال المؤتمر الوطنى الثانى لمناهضة التمييـز الـدينى مـن    أيدته التوصية الثامنة التى نتجت عن أوهذا ما  )٢(
عمل "التى تنص على و ١٩٨٣لسنة  ١٣٩ضرورة تعديل الفقرة الثانية من المادة السادسة لقانون التعليم رقم 

علـى  مسابقة دراسية لحفظ القرأن الكريم بجميع المراحل، وتخصيص مكافأت لها تحدد من قبل المجلـس األ 
 ".للتعليم

سكندرية السابق والمعقب الرئيسـى علـى محـور    شبل بدران، عميد كلية التربية جامعة اإل/ ويقول الدكتور )٣(
لزامية حفظها على جميع الطـالب ممـا   إن هناك نصوص دينية فى مناهج اللغة العربية وأالتعليم بالدارسة 

.خرىصحاب الديانات األمن التجاهل أل اًيمثل نوع

 

  
خـرى فـى   عالميين بطنطا ضرورة غرز مبدأ احترام الديانات األطية من جمعية اإلبراهيم عإ/ ويرى الدكتور

.سالمية والمسيحيةالتعليم والمساواة بين مادة التربية الدينية اإل

 

  
ن واضع منهج اللغة العربية يكون مغيب بوجود طوائـف  أستاذ التربية من أعزة فتحى / وهذا ما تأكده الدكتورة

.خرى بالمجتمعأ

 

  
كـل  مراجعـة  عمال المؤتمر الوطنى لمناهضة التمييز التى ارتـأت  ألك التوصية مع التوصية الرابعة بوتتفق ت

المواد الدراسية لتنقيتها من كل ما يعمق التقسيم والفرز الطائفي بين المواطنين المصريين، والتأكـد مـن أن   



 

 

  

٤٢ 
 

مختلـف الموضـوعات ذات    فيتحض على المواطنة  التيإعداد بعض الدروس  .٣
الصلة بالمقررات التعليمية المختلفة، مثل دروس عن الكفاح المشترك للمصـريين  

حرب  في وإسالمية، بطوالت قبطية الوطنيسبيل االستقالل  في، وأقباطمسلمين 
سعيد،  رشديمكرم عبيد، ويصا واصف، : ، شخصيات مسيحية رائدة مثلأكتوبر

.)١(وغيرهم... يعقوب مجديلويس عوض، 

 

  
 كإبعاد، المدرسة فيئحة وزارية تحدد ممارسات التمييز بين المواطنين عمل ال .٤

صفات كريهة على عناصر معينة  إطالق أو، ةمعين أنشطةالبنات عن  أو األقباط
ووضع عقوبات مناسبة ، باأللفاظ أوالتمييز بالفعل  أشكالاى شكل من  أو

لممارسة ذلك التمييز

 

  
بالزى  أورفض عمل المنقبات بالتدريس تماما وكذلك رفض التدريس بجلباب  .٥

 فغانستانى للرجال، بمقتضى الئحة وزارية تحدد مواصفات زى المعلميناأل
والمعلمات

 

  
 اإلذاعة أومجالت الحائط  فيالمواطنة  أنشطةتوجيهات وزارية بتشجيع  إصدار .٦

.األنشطةالمدرسية، ومتابعة تلك 

 

  
ومعارك االستقالل والتنمية والزعماء  الوطنيتتناول التاريخ  التيعمل المسابقات  .٧

عن تلـك   واإلعالمالمتميزة مع النشر  لألعمالالوطنيين وتقديم الجوائز المناسبة 
.المسابقات والفائزين فيها

 

  

                                                                                                                                             
دريس ما يساعد علـى التسـامح   ، وتوفي إطار أخالقي مشترك تدريس األديان يتم فقط في المقررات الدينية

.وقبول التعددية والتنوع واحترام حقوق اإلنسان والحرية الدينية

 

  
تحليـل  " شبل بدران وجوب البحث عن مفاهيم المواطنة فى المقررات الدراسـية  وعمـل   / ويرى الدكتور )١(

فقط في المناهج الدراسـية  هو أن مشكلة المواطنة في التعليم ال تكمن و" المنهج الخفي"فكرة كما أكد " محتوى
كلة جميع التفاعالت، نمـط اإلدارة، العالقـة بـين المتعلمـين     في المش اًقوي ولكن أداء المدرس  يمثل عامالً

تلك المناهج مدعمين لتلـك   ولذلك يجب تأسيس المناهج على فكرة المواطنة فيكون واضعوطريقة التدريس و
 .الفكرة



 
 

٤٣ 
 

عمل رحالت وزيارات لمختلف المؤسسات المحلية والتشريعية والتنفيذية  .٨
.تقدم المجتمع فيودورها  وأهدافهاوالمحاكم وشرح طريقة عملها 

 

  
م كلثوم ومحمد أل الوطني الغنائيتهتم ببعث التراث  التيالفنية  األنشطةتشجيع  .٩

.وغيرهم إمامعبد الوهاب وعبد الحليم حافظ والشيخ 

 

  
تلك  أهدافاستبدال مقررات التربية المدنية بمقررات التربية الوطنية بحيث تكون  .١٠

حث التالميذ على المشاركة المجتمعية والسياسية بعيدا عن التحيز : التربية المدنية
ظل الدستور  في، العمل أساسى أى يديولوجى، عدم التمييز بين المواطنين علاأل

تحض على المشاركة وتؤكد المسـاواة   التيوالقانون، مع تقديم المواد الدستورية 
.)١(والعدالة وتكافؤ الفرص

 

  
تفعيل انتخابات اتحادات الطالب والعمل على تشـجيع الطـالب علـى تشـكيل      .١١

م طبيعـة  جماعات الدعوة والضغط وعمل البرامج المختلفة للمرشحين كمقدمة لفه
.المشاركة السياسية والوطنية

 

  
تتعلـق   التـي ساخن يتبع وزير التعليم ويتولى تلقى الشـكاوى   تليفونيعمل خط  .١٢

.بالتمييز بين المواطنين ومن ثم التحقيق فيها ووضع الحلول المناسبة

 

  
 فـي  األقبـاط علـى  " العكننـة "تحديد مواعيد االمتحانات مركزيا بحيث تتفادى  .١٣

.مناسبة االحتفال بعيد الميالد المجيد في يتأت التيامتحانات نصف السنة 

 

  
١٤. 

 

تقوم كل مدرسة بتنفيذ مشروع يسمى مشروع المواطنة يعتمد على تشكيل فريق  
من الطالب والمعلمين بحيث يضم بين صفوفه المسيحيين والمسـلمين والبنـات   

تضـم   التـي القريـة   أوللحى  خدميوالبنين، ويتبنى ذلك الفريق عمل مشروع 
المحلية والتنفيذية والجامعات  وأجهزتهاالمدرسة وذلك باالتصال بمؤسسات الدولة 

وعمد وشخصـيات عامـة،    أمور أولياءوالقوى الطبيعية من  األهليةوالجمعيات 
الشـوارع   إنـارة  إلـى ، الحـي تشجير : وبالقطع ستتنوع تلك المشروعات، من

                                                           
.س القيم المشتركة بين الطوائف المختلفةويقترح الدكتور شبل بدران تدري )١(

 

  
 .ديان المختلفة لتدريسها بالمناهجبراهيم عطية من البحث عن المبادئ المتماثلة فى األإ/ يده الدكتورأوهذا ما 



 

 

  

٤٤ 
 

بناء سور حـول   إلىخدم والبركة اآلسنة، ردم المصرف غير المست إلىالمظلمة، 
طالء بعض منازل الفقراء، وجمع تبرعات لجمعيـة رعايـة    إلىمركز الشباب، 

ومأثورات عن حب  أشعارالمصالح الحكومية وكتابة  أسوارتجميل  إلىالمرضى، 
نجـاز ذلـك المشـروع    إ إلـى الوطن تمتلئ بها ذاكرتنا الوطنية، وفى الطريق 

القوانين المختلفة وسيتصلون بالجهات التنفيذية والمحليـة،  سيتعرف الطالب على 
، وسـوف يقيمـون المسـابقات الفنيـة     المـدني ومنظمات المجتمـع   واألحزاب

واحـدة،  " طبليـة "تجمع الكل على  التي" الغديوة" والرياضية، ويرتبون أياما لعمل
تتمكن من حشـد   والتيوسوف تقوم الوزارة بوضع معايير للمشروعات الناجحة 

، وتقـوم بترتيـب الجـوائز وشـهادات التقـدير      االجتمـاعي الطيف  ألوانكل 
بـين   اإلعـالم مسابقات علنية يحضرها الجميع وسيجد  فيللمشروعات الناجحة، 

 .سبيلها فيحقيقيين يحبون بلدهم ويتفانون  أبطاالتالميذنا ومعلمينا 

تحت إشراف وزارة التربيـة   دمج المعاهد األزهرية ضمن منظومة التعليم المدني .١٥
والتعليم، وأن تعود جامعة األزهر لتصبح جامعة دراسات دينية إسالمية يلتحـق  

ن بعد انتهائهم من التعليم الجامعي، مع تطوير الدراسات الدينية بحيث وبها الراغب
تعالج مشاكل وقضايا الحاضر والمستقبل بدال من حبسها فـي إطـار الماضـي    

 .السحيق

 

  



 
 

٤٥ 
 



 

 


 

 

ــة تقــع فــي جمهوريــة مصــر العربيــة أو رســميا مصــر ، هــي دول
، يحـدها مـن الشـمال السـاحل الجنـوبي      فريقيـا إقارة  الشرقي من الشمال أقصى

ومسـاحتها   للبحر األحمر الغربيإلى ومن الشرق الساحل الشم للبحر المتوسط الشرقي
غير أن جـزءا   فريقياإ مصر دولة تقع معظم أراضيها في .كيلومتر مربع ١,٠٠٢,٤٥٠

 دولة عـابرة للقـارات   ، فهيآسيا ، يقع في قارةشبه جزيرة سيناء من أراضيها، وهي

، ومـن الشـمال   السـودان  ، ومن الجنوب معليبيا تشترك مصر بحدود من الغرب مع
تمـر  . من الجهة الشـرقية  البحر األحمر ، وتطل علىوقطاع غزة إسرائيل الشرقي مع
 هـي  .فريقـي التي تفصل الجزء اآلسيوي منها عن الجزء اإل قناة السويس عبر أرضها

كما أنها الدولة الوحيدة التـي    ،الديانات السماوية الثالثة فيالدولة الوحيدة التي ذكرت 
.مر العصورعلى دون تغيير  اسمهابقاء و استمرارعلى  حافظت

 

  
تقسم جمهورية مصر العربية إلى وحدات إدارية تتمتع بالشخصية االعتبارية 

وهى

 

تضم كل منها عدداً )١(محافظة ٢٧المحافظات وعددها   

 

من المراكز والمـدن    
الطـابع  ى مدينة األقصـر ذات  قرية باإلضافة إل ٤٦١٧مدينة و  ٢١٧والقرى بعدد 

 .)٢(الخاص

مطروح في  إقليمدمج اقتصادية بعد  أقاليمسبع إلى وتقسم جمهورية مصر العربية 
.اإلسكندرية إقليم

 

  
وعاصمته القاهرة القاهرة إقليم .١

 

 .ةويشمل محافظات القاهرة والجيزة والقليوبي:  

والبحيـرة   اإلسـكندرية افظات ويشمل مح اإلسكندريةوعاصمته  اإلسكندرية إقليم  .٢
 . ومنطقة النوبارية ومطروح

                                                           
 .محافظتي القاهرة والجيزةإلى أكتوبر وضمهما  ٦إلغاء محافظتي حلوان وتم  )١(

 .يراجع الهيئة العامة لالستعالماتلمزيد من المعلومات عن التقسيم االداري  )٢(



 

 

  

٤٦ 
 

طنطاوعاصمته  الدلتا إقليم .٣

 

ويشمل محافظات المنوفية والغربية وكفـر الشـيخ   :  
  . ودمياط والدقهلية

اإلسماعيليةوعاصمته  قناة السويس إقليم .٤

 

ويشمل محافظات سيناء وبـور سـعيد   :  
من محافظة البحر األحمر حتي نهايـة  إلى والشرقية، والجزء الشم واإلسماعيلية
 . خليج السويس

وعاصمته المنيا شمال الصعيد إقليم .٥

 

ويشمل محافظات بني سويف والمنيا والفيوم :  
 . وجزءا من شمال البحر األحمر

 .الجديدوالوادي  أسيوطويشمل محافظتي  أسيوط وعاصمته  أسيوط إقليم  .٦

 وأسوانويشمل محافظات سوهاج وقنا  : أسوان وعاصمته جنوب الصعيد إقليم  .٧
  .)١(والجزء الجنوبي من محافظة البحر األحمر

نحـو   ٢٠١١ ينـاير ويبلغ تعداد سكان جمهوريـة مصـر العربيـة فـي     
عالميا مـن حيـث عـدد    وتحتل مصر الترتيب السادس عشر ، نسمة ٨٢.٠٧٩.٦٣٦

، والترتيب المائة )٣(من حيث عدد السكان إثيوبياو نيجيريا بعد فريقياإوالثالث  )٢(السكان
 )٤(أربعة وعشرون عالميا من حيث الكثافة السكانية، وهي أكثر الدول العربية سـكانًا 

التي بها تقريبـا   القاهرة الكبرى ، وبالذات فيالنيل في وادي سكان مصر ويتركز أغلب
وعلـى   الـدلتا  ؛ كما يعيش أغلـب السـكان البـاقين فـي    واإلسكندرية بع السكان،ر

وتشغل هـذه األمـاكن مـا     ،قناة السويس ومدن والبحر األحمر البحر المتوسط ساحلي
ء غالبية مساحة الجمهورية وهي بينما تشكل الصحرا. ألف كيلومتر مربع ٤٠مساحته 

                                                           
 http://www.marefa.org/index.phpلمزيد من المعلومات يرجي مراجعة  موقع موسوعة المعرفة  )١(

)٢( 

 

http://www.un.org/esa/population/publications/wpp2008/wpp2008_text_tables.pdf 
)٣( factbook/region/region_afr.html-world-https://www.cia.gov/library/publications/the 
)٤( 

 

United Nations World Prospects Report (2004 revision 



 
 

٤٧ 
 

القـاهرة   معظم السكان في مصر حاليا مـن الحضـر، ربعهـم فـي    . غير معمورة
.)١(الكبرى

 

  

تشير  التوقعات أأسووكان ، دومصر بشكل مطروتزيد المعدالت السكانية في 
أن يصل عدد سكان مصر إذا استمرت الزيادة على الوتيرة الحاليـة فـي عـام    إلى 

مليون نسمة مطلـع   ٨٢مليون نسمة، إال أن تعداد السكان قد تجاوز  ٨٦إلى  ٢٠١٧
.كبر مما يتوقعها الخبراءأالذي ينبأ بزيادة  األمر )٢(.٢٠١١عام 

 

  

 أول يناير من السنوات فيالجمهورية إلى إلجم التقديريعدد السكان 

٢٠٠٨

 

- ٢٠٠٩ 

 

– ٢٠١٠

 

- ٢٠١١ 

 السنة ٢٠٠٨ ٢٠٠٩ ٢٠١٠ ٢٠١١

 

82.079.636 

 

77,839,493 

 

76,098,676 

 

 عدد السكان 74,439,000

 

 -

 
 

                                                           
)١( 

 

8%B5%D8%B1

 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D 
 ميالد حنا، جماعة حتحوت للدراسات المصرية.د/ التوازن العمراني للمدن المصرية ٢
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٤٧ 
 

القـاهرة   معظم السكان في مصر حاليا مـن الحضـر، ربعهـم فـي    . غير معمورة
.)١(الكبرى

 

  

تشير  التوقعات أأسووكان ، دومصر بشكل مطروتزيد المعدالت السكانية في 
أن يصل عدد سكان مصر إذا استمرت الزيادة على الوتيرة الحاليـة فـي عـام    إلى 

مليون نسمة مطلـع   ٨٢مليون نسمة، إال أن تعداد السكان قد تجاوز  ٨٦إلى  ٢٠١٧
.كبر مما يتوقعها الخبراءأالذي ينبأ بزيادة  األمر )٢(.٢٠١١عام 

 

  

 أول يناير من السنوات فيالجمهورية إلى إلجم التقديريعدد السكان 

٢٠٠٨

 

- ٢٠٠٩ 

 

– ٢٠١٠

 

- ٢٠١١ 

 السنة ٢٠٠٨ ٢٠٠٩ ٢٠١٠ ٢٠١١

 

82.079.636 

 

77,839,493 

 

76,098,676 

 

 عدد السكان 74,439,000

 

 -

 
 

                                                           
)١( 

 

8%B5%D8%B1

 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D 
 ميالد حنا، جماعة حتحوت للدراسات المصرية.د/ التوازن العمراني للمدن المصرية ٢
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٤٨ 
 

 ٦٤إلى  ١٥عمارهم ما بين أوأغلب الفئة العمرية للسكان المصريين تتراوح 
عداد السكان، في حين تمثل الفئة العمرية أإلى من اجم% ٦٢.٨عام حيث يمثلون نحو 

قـل  السكان أما الشريحة العمرية األإلى من اجم% ٣٢.٧نحو  اًعام١٤قل من سن األ
 ٦٥علـى  عمـارهم  أفهي للمواطنين الذين تزيد %  ٤.٥في مصر والتي تمثل نحو 

ـ ناث في الفئات العوال يوجد اختالف كبير بين نسبة الذكور واإل. اًعام الـثالث   ةمري
 ١٥حيث يبلغ الذكور في الفئة العمرية من 

 

ذكـر   ٢٦.١٨٧.٩٢١نحـو   سـنة  ٦٥ –
نحـو  ناث من ذات الفئـة العمريـة   اإللف عن عدد ومائتي أبزيادة تقدر بنحو مليون 

عام حيث  ١٥قل من مر بالنسبة للشريحة العمرية األوكذلك األ .أنثى ٢٥.٣٥٣.٩٤٧
نـاث  ذكر عن عـدد اإل  ٦٠٠بزيادة تقدر بنحو ذكر  ١٣.٧٢٥.٢٨٢يبلغ عدد الذكور 

.أنثى ١٣.١١٢١٥٧في نفس الشريحة العمرية والتي تقدر بنحو 

 

  

اخـتالف  على ناث في محافظات الجمهورية ن نسبة الذكور لإلإوبشكل عام ف
نسبة للتباين في محافظـة القـاهرة   على أن أكثافتها السكانية تكاد تكون متقاربة فنجد 

وائل أحصاء في سكانها وفقا لتقرير الجهاز المركزي للتعبئة العام واإلوالتي يبلغ عدد 
ناث زيادة في نسبة الذكور عن اإل% ٩.٢نسمة تبلغ نحو  ٧١٣٧٢١٨إلى  ٢٠١٠عام 

في حين يبلـغ عـدد االنـاث نحـو      ،نسمة ٣٦٣١٨٤٢بلغ نسبة الذكور نحو تحيث 
بة الذكور لالناث نحو حيث تزيد نس ،نسمة تليها في ذلك محافظة الشرقية ٣٥٠٥٣٧٦

ناث والذكور هـي  من حيث الفرق بين اإل اًقل محافظات مصر تباينأوتعتبر ، %٧.٤
% ٠.٢محافظات جنوب سيناء حيث تصل نسبة التباين بزيادة لصالح الـذكور نحـو   

لصالح الذكور وكذلك % ٠.٣وهي تتقارب منها محافظة محافظة الوادي الجديد بنسبة 
% ٠.٥إلى %  ٠.٤البحر االحمر ومطروح وشمال سيناء بنسب تتراوح من  امحافظت

.لصالح الذكور

 

  



 
 

٤٩ 
 

 

  
التركيبة السكانية للمصريين نجد نرسم خريطة لمصر تمثل  أن أردناما  وإذا

ماليين ويبلغ عددهم نحو ثالثة  النوبيينمن % ٠.٤مصرين ويتشكل% ٩٩.٦أن نسبة 
مـاتوكييين  إلـى  ، وينقسـمون  جنوب البالدويقطنون تعداد السكان إلى إجممن نسمة 

غرب سهيل (وفاديكات  وتتمركز مناطق الماتوكيين في 

 

كرور  -

 

 أسـوان غرب  -

 

- 
الجزيرة 

 

قورتة  -

 

دهميت  -

 

امبركاب  -

 

كالبشه  -

 

مرواو  -

 

ماريا  -

 

جرف حسين  -

 

شرق  ةكشتمن -

 

غرب  ةكشتمن -

 

 ةالدك -

 

أبوهور -

 

العالقي -

 

 ةجزير - أسوان غرب -
سهيل 
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التركيبة السكانية للمصريين نجد نرسم خريطة لمصر تمثل  أن أردناما  وإذا

ماليين ويبلغ عددهم نحو ثالثة  النوبيينمن % ٠.٤مصرين ويتشكل% ٩٩.٦أن نسبة 
مـاتوكييين  إلـى  ، وينقسـمون  جنوب البالدويقطنون تعداد السكان إلى إجممن نسمة 

غرب سهيل (وفاديكات  وتتمركز مناطق الماتوكيين في 
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من النوبيين ال يتحدث سوي العربية ويعرفون  اًثالث اًأن هناك جزءإلى إضافة البعض، 
.)١(١٨٣وحتي الكيلو  ١٤٥بـ وراي العرب ويقطنون في المنطقة من الكيلو 

 

  
ـ لف نسمة مـن  أن ييبلغ عددهم نحو ثالثة وعشروالذي  مازيغاألأما  لى اإجم

بالقرب من الحدود المصرية الليبيـة بالصـحراء    سيوهتعداد السكان ويقطنون واحة 
اللغـة  إلـى   باإلضـافة الغربية، وهم يتحدثون اللغة السيوية وهي لغة امازيغ الشرق 

.)٢(سالمالعربية ويدينون بدين اإل

 

  
وتتعدد ديانات المصريين وإن توحدت أعراقهم، ففي مصر التي يشكل فيهـا  

 ةتشكل نسب ةشيعي ةمن عدد السكان المسلمين فإن أقلي% ٨٥أكثر من  ةالمسلمون السن
تقريبا من المسـلمين  % ٣ ةهناك نسب ىمن عدد المسلمين في مصر، حين تبق% ١٢

، والطائفة ةوالصابئة المندانين، والطائفة القادياني ةيشكلون طوائف مختلفة ما بين البهر
طائفة األقباط األرثوذكس أكثـر مـن    تشكل ىمن ناحية أخر. )٣(اإلسماعيلية وغيرهم

من عدد المسيحيين المصريين تليها طائفة األقباط الكاثوليك بمذاهبها المتنوعـة  % ٦٠
تقريبا من عدد المسيحيين المصريين فطائفة المسـيحيين البروتسـتانت   % ٣٠وتشكل 
ن طائفـة البهـائيي  إلى باإلضافة  )٤(.تقريبا من عدد المسيحيين المصريين% ٩وتشكل 

منهم وهم أيضا ال يعتبرون أنفسهم مسـلمين وإنمـا    اًالذين ال يعتبرها المسلمون جزء
.أصحاب عقيدة خاصة بهم
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http://www.nubia2.com/community/showthread.php?t=6551

 

  ) ٢( factbook/geos/eg.html#top-world-https://www.cia.gov/library/publications/the

 

  
لعربية راجع للمزيد باللغة ا )٣(

 

  

 

http://www.ahlan.com/2010/08/18/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%88%D8%A7%D8%A6%D9%81 -

 

%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9 -

 

%D9%81%D9%89-

 

%D9%85%D8%B5%D8%B1 / 
الطوائف الدينية  ىعن أعداد المنتمين إل ة، وال تتيح الحكومة المصرية معلومات كافيةهذه األرقام غير رسمي )٤(

 . أو العرقية في مصر
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 المواطنة .۱

 

 :)١(تعاريف –

للعديـد مـن المفـاهيم    المواطنة كلمة تتسع  أنيري الكثير من الباحثين الجادين 
و من مأخوذة من الوطن وهو محل اإلقامة والحماية،  فالمواطنة في اللغة، والتعريفات

صفة المواطن الذي يتمتع بـالحقوق ويلتـزم   "هي فالمواطنة  مفهومها السياسيحيث 
تـم   وفي قاموس علـم االجتمـاع  ، "ي يفرضها عليه انتماؤه إلى الوطنبالواجبات الت

بأنها مكانة أو عالقة اجتماعية تقوم بين فـرد طبيعـي ومجتمـع     " تعريف المواطنة
سياسي 

 

دولة  -

 

ل هذه العالقة يقدم الطرف األول ومن خال -

 

المواطن  –

 

الـوالء،   -
ويتولى الطرف الثاني الحماية، وتتحدد هذه العالقة بين الفرد والدولـة عـن طريـق    

المواطنة هي الشعور باالنتماء والوالء للوطن  فسيومن منظور ن .أنظمة الحكم القائمة
مايـة الـذات مـن    وللقيادة السياسية التي هي مصدر اإلشباع للحاجات األساسية وح

عالقة بين فرد ودولـة كمـا   وفقا لكل ما سبق هي  فالمواطنة )٢(.األخطار المصيرية
ق يحددها قانون تلك الدولة، وبما تتضمنه تلك العالقة من واجبات وحقو

 

متبادلـة   -

 

- 

                                                           
حيث ارتبط بمفهوم المدينة التى تكونت فى اليونان ، ساس فلسفىأقديما ب } {citizenshipارتبط مفهوم المواطنة  )١(

و أبمعنى البلـدة  {POLIS}  ويرجع مفهوم المواطنة الى الفكرة اليونانية القديمة حول ال.قبل الميالد بعدة قرون
فراد الذين يعيشون فى تلك المدنيـة وعالقـاتهم ببعضـهم    و األأيضا تجمع السكان أو أ ،و المدينةأالمقاطعة 

بناء المنطقـة  أوكانت كلمة المواطنة تعنى التفرقة بين . ساسية فى التكوين السياسىوهى الوحدة األ ،البعض
 )المواطنون(حرار لتفرقة بين األغريقية القديمة كان المناخ الذى ظهرت فيه افى المدن اإل ،فى مقابل الغرباء

صـلى مـادة لتمييـزهم ضـد     اليونان فى موطنهم األ )المواطنون( فقد وجد .وليس العكس )الغرباء( والعبيد
لكـن   .وائل فى هذا المجـال واشتقوا من ذلك قوانينهم التى استمرت مع الرومان سادة التشريع األ ،خريناأل

علـى  ، وروبا فى القرن السـابع عشـر  أالتنوير اللذين سادا فى مفهوم التسامح ظهر كنتاج لعصر النهضة و
 ،ولـوك  ،مثـال هـوبز  أ( وقد طرح الفالسفة القدماء. نقاض حكم االقطاع المتحالف مع الكنيسة الكاثوليكيةأ

وعلى  ،و الحكمأفراد المجتمع والدولة أخر يقوم على العقد االجتماعى ما بين آمفهوما  )ومونتسكيو ،وروسو
وعليه فقد ساد مفهوم المواطنة، حيـث   .لى القانونإنفسهم باالستناد أفراد قراطية تحكم العالقة بين األلية ديمآ

و الوحدة العضـوية هـى   أو العشيرة أن كانت القبيلة أبعد  ،لى ذات حقوقية وكينونة مستقلةإتحول المواطن 
 .ومنطق القوةخرين بناء على موازين القوى الذى ترتبط عالقاته باآل ،طارذلك اإل

المحامي سعيد عبد الحافظ  )٢(

 

 ةالمواطن –

 

 ةوالدستوري ةالناشر مركز ماعت للدراسات القانوني –

 

بدون تاريخ  –
 . نشر 
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لحريـة مـع مـا يصـاحبها مـن      في تلك الدولة، متضمنة هذه المواطنة مرتبة من ا
.مسؤوليات

 

  

 

انتمـاء  " فيقصـد بهـا    للمواطنةيفات رعالت عددا من آخرونويقدم باحثون   
ن اإلنسان يستقر بشكل ثابت داخـل الدولـة أو يحمـل    أي أرض، اإلنسان إلى بقعة أ

ويخضع للقوانين الصادرة عنها ويتمتـع بشـكل    ،الحاكمجنسيتها ويشارك في اختيار 
جبات متساوي مع بقية المواطنين بمجموعة من الحقوق ويلتزم بأداء مجموعة من الوا

العضوية الكاملـة والمتسـاوية فـي    "وتعرف أيضا بأنها  .تجاه الدولة التي ينتمي لها
أبناء الشـعب  ميع جن وهو ما يعنى أبما يترتب عليها من حقوق وواجبات، المجتمع 
ي معـايير  شون فوق تراب الوطن سواسية بدون أدني تمييز قـائم علـى أ  الذين يعي

تحكمية مثل الدين أو الجنس أو اللون أو المستوى االقتصادي أو االنتمـاء السياسـي   
مكانة أو عالقة اجتماعية تقوم بين شخص  بأنهايعرفها آخرون كما  .والموقف الفكري

ومن خالل هذه العالقة يقـدم الطـرف األول الـوالء،    وبين مجتمع سياسي ، بيعيط
قة بين الشخص والدولـة بالمسـاواة   ويتولى الطرف الثاني الحماية، وتتحدد هذه العال

".الوضعي"مام القانون أ

 

  

 

ن نستخلص مفهوم عام للمواطنة وفقا لما أومن خالل التعريفات السابقة يمكن   
ت هو عالقة تبدأ بين فرد ودولة كما يحـددها قـانون تلـك    قررته العديد من المؤلفا

الدولة، وبما تتضمنه تلك العالقة من حقوق وواجبات في تلك الدولة ويندرج ضـمن  
فالمواطنة تسبغ أو تضـفى علـى    ،الحرية وما يصاحبها من مسؤوليات ،هذا المفهوم

وعليه تكـون   .يرهاالمواطن حقوقا سياسية وقانونية واجتماعية واقتصادية وثقافية وغ
شد أنماط عضوية الفرد اكتماال في الدولة الحديثة، فهـي هنـا ليسـت    أالمواطنة من 

النتساب صوري بين أقراد المجتمع بدولتهم المعينة بقدر ما هي كينونـة   ةصورة باهت
 .لجنس العالقة الرابطة بين الفرد والمجتمع بدولتهم التي يستظلون بها وينتمون إليهـا 

مواطنة من مستلزمات االنتماء للمجموعة السياسية أو للدولة كوحدة سياسـية  وتعتبر ال
ومثـل   .وشعب، نظام أو سلطة ةوطن أو إقليم جغرافي، أم متكاملة والتي تتألف من
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هذا االنتماء يفرض حقوقا ويستلزم واجبات كمنظومة متكاملـة ال تعـرف الفصـل    
بالمواطنـة فـي    ةلمسمااهذه العضوية من  انطالقالتفكيك في أنظمتها واستحقاقاتها، وا

ظل األنظمة القانونية الحديثة، على أساس الوالدة في الدولة أو االنحدار مـن أبـوين   
المشاركة الواعية والفاعلة لكـل  :وينحصر مفهوم المواطنة في .مواطنين أو متجانسين

نوع في بناء اإلطار االجتماعي والسياسـي   أيشخص دون استثناء ودون وصاية من 
الحقـوق   أولهـا . األساسيةعدد من الحقوق  المواطنةوتنشأ عن مبدأ . والثقافي للدولة

وحقـه فـي   ، من الحقوق تتمثل في حق المواطن في الحياة ة، وتشمل مجموعالمدنية
 اعـات، ، وحقه في عقد اجتموحقه في حرية التنقل، وحقه في الملكية الخاصة، األمان

وحرية اختيار مكان إقامته داخل حدود الدولة ومغادرتها والعودة إليهـا وحـق كـل    
وعـدم  ، ن يعترف له بالشخصية القانونيةأوحقه في ، القانون أماممواطن في المساواة 

التدخل في خصوصياته أو في شئون أسرته أو بيئته أو مراسالته وعدم االعتداء على 
وحقـه فـي حريـة الفكـر     ، طن في حماية القانون لهوحق كل موا ،شرفه أو سمعته

، وحق كل طفل في اكتسـاب  الرأي والتعبيروحرية ، والعقيدة والدين واعتناق اآلراء
وعـدم  ، لإلنسانيةاالمعاملة أو العقوبة القاسية أو  للتعذيب أو إخضاعهجنسيته، وعدم 

وثانيهمـا الحقـوق    .الـخ ....استرقاقه وعدم اعتقاله أو حبسه والقبض عليه تعسـفيا 
ـ  وتشمل  السياسية ريعية والسـلطات  حق المشاركة في االنتخابات في السـلطة التش

وتنظـيم  ، وحق كل مواطن بالعضوية فـي األحـزاب السياسـية   ، المحلية والترشيح
والحـق فـي تقلـد    ، ونقد القرارات السياسية، وتكوين الجمعيات، االنتخابيةالحمالت 

إدارة العملية االنتخابية بطريقـة  ، لحق في التجمع السلميالوظائف العامة في الدولة وا
 أمـا .لخ إ...محايدة والمساواة بين المرشحين وسرية التصويت وشفافية فرز األصوات

ـ  ن الحقوق فتشمل الحقوق االقتصـادية واالجتماعيـة  م الثالثة المجموعة  ةوالثقافي
ظروف متسـاوية وحريـة    بحق كل مواطن في العمل فيوتتمثل الحقوق االقتصادية 

وتتمثل الحقوق االجتماعية بحـق كـل   النقابات والحق في اإلضراب، إلى االنضمام 
ـ أمواطن بحـد   مـن الرفاهيـة االجتماعيـة واالقتصـادية وتـوفير الحمايـة        ىدن
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مين ق في الغذاء الكافي والحق فـي التـأ  والحق في الرعاية الصحية والح،االجتماعية
الحق في المساعدة والحق في التنمية والحـق فـي بيئـة    االجتماعي والحق المسكن و

فتتمثل فـي   الثقافيةالحقوق  أما. لحق في اللجوء للقضاء، انظيفة والحق في الخدمات
.لخإ...ثقافةالتعليم والالحق في 

 

  

 

ترتب الكثير من الواجبـات مقابـل تلـك     المواطنةالجانب اآلخر فإن على و  
ـ  اًمرأة نتيجة منطقية وعلى المواطنتعتبر الواجبات المترتبة و .الحقوق ل مقبوال في ظ

يـز،  يللمواطن وبشكل متساو وبدون تمنظام اجتماعي حقيقي يوفر الحقوق والحريات 
واجـب   .واجب إطاعة القوانين .واجب دفع الضرائب للدولةتلك الواجبات،  أهمومن 

. لخإ..الحقيقةالمشاركة السياسية .الدفاع عن الدولة

 

  

 

من المبادئ التي تشـكل   تلك الحقوق والواجبات تعكس عدداً نإويمكن القول   
.المواطنة ةفي مجموعها الفهم الصحيح لفكر

 

  

 والجنسـية ، والعمـل ، فراد المجتمع في التعلـيم أمبدأ المساواة بين كافة : ً أوال ،
إلى القضـاء لحمايـة تلـك     واللجوء، والقضاءمام القانون أالمتساوية  والمعاملة

.الحقوق

 

  
 ريـة التنقـل   وح،مبدأ الحرية وهى حرية االعتقاد وممارسة الشعائر الدينية: ً ثانيا

ث والمناقشة بحرية مع اآلخرين حول مشكالت المجتمع وحق التحد ،داخل الوطن
وحريـة  ،وحرية تأييد أو االحتجاج على قضية أو موقف أو سياسة مـا  ،ومستقبله

.جتماعي أو السياسيالمشاركة في المؤتمرات أو اللقاءات ذات الطابع اال

 

  
  مبدأ المشاركة السياسية مثل الحق فـي تنظـيم  الحمـالت االنتخابيـة     :ً ثالثـا، 

اإلضـراب كمـا   جاج السلمي المنظم مثل التظـاهر و شكال االحتأوممارسة كل 
وتأسـيس أو   ،شـكالها بجميع أوالتصويت في االنتخابات العامة  ،ينظمها القانون

ـ أأو الجمعيات أو االشتراك في األحزاب السياسية  تنظيمـات أخـرى غيـر     ةي
بجميـع  والترشيح في االنتخابـات العامـة    ،الحكومية تعمل لخدمة بعض إفراده

.شكالهاأ
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 ن الواجبـات مثـل واجـب دفـع     المسؤولية االجتماعية وتتضمن العديد م: ًرابعا
واحتـرام حريـة    ،واحترام القـانون ، وتأدية الخدمة العسكرية للوطن ،الضرائب

)١(.وخصوصية اآلخرين

 

  
 المواطنةجوهر  .۲

 

 :)٢(األمميةالمساواة ومنع التمييز في التشريعات  -

 

 واالزدراء التعصـب، منـع  ، والمساواة ومنـع التمييـز   أنقدمنا فيما سبق   
علـى  فهي كما سبق منا القول تقوم  المواطنة ةهي الركن الرئيس في فكروالتحريض 

. بين المواطنين في الحقوق والواجبات، ومنـع التمييـز بيـنهم    التامةالمساواة  أساس
ن هناك الكثير من المعاهدات التـي وقعـت عليهـا مصـر     إالصعيد األممي فعلى و

ال يجـوز   لةءمسـا من تشريعها الوطني تمنع التمييز وتعتبرها  اًبذلك جزء وأصبحت
ليس فيما يتعلق بالتشريعات وحسب ولكـن   اتمارسه أن المعاهدةعلى  الموقعةللدول 

.)٣(اليوميةصعيد الممارسات على  حتى

 

  
                                                           

دريس إالمقدم الدكتور خالد علي فهمي  )١(

 

بشمال سـيناء   ةوكيل النيابة الشرطي –

 

ـ    –  ةحـول مفهـوم المواطن
نسان وحقوق اإل

 

  .ةورقه بحثي –
 ةيمكن مراجعللمزيد  )٢(

 

نجاد البرعي  –

 

القلم وما يسطرون  –

 

التشـريع المصـري    ةحماي ىحول مد ةدراس –
نتهاك عن طريق النشر نسان من االلقيم حقوق اإل

 

 . العنف ةالناشر مركز اندلس لدراسات التسامح ومناهض –
لزاميتهـا فـي   إوهي تختلف في مسمياتها وفي مدي  ةالتي توقع عليها الدول ةتفاقات الدوليهناك عديد من اال )٣(

. بعض األحيان وسوف نستعرض فيما يلي أهمها 

 

  
معاهدة

 

  :Treaty  : اتفاق أطرافه دولتان أو أكثر أو غيرها من أشخاص القانون هي المعاهدة في القانون الدولي
ويتضمن حقوقا والتزامات تقع على الدولي ، وموضوعه تنظيم عالقة من العالقات التي يحكمها هذا القانون، 

إذا كانت بين دولتين ، متعددة األطراف أو جماعية إذا كانت بين عـدد   ةنائيوتسمى المعاهدة ث. عاتق أطرافه
ن هدفها تنظيم موضوعات تتصل بمصالح المجتمع الـدولي  ومن الدول أو بناء على دعوة منظمة دولية، ويك

نشـاء حلـف، أو تحديـد    إوتعالج قضايا معينة كتسوية قضية سياسية أو والمعاهدة تحدث نتائج قانونية . كله
حقوق والتزامات كل منها، أو تبني قواعد عامة تتعهد بمراعاتها أو تحديد حدود ومعاهدات الهدنة والصـلح  

. والسالم

 

  
اتفاقية

 

  :Convention ن بعض الوثائق أهمية من المعاهدة ، على الرغم من أ لاالتفاقية عبارة عن اتفاق دولي أق
الدولية لم تميز بينهما، وهي تتناول بشكل خاص القضايا الفنية ، كالشؤون االجتماعية واالقتصادية والتجارية 

أو تسوية نزاع بين الطرفين مع بيان الحقوق واالمتيازات لكـل  .. لخ إأو البريدية أو القنصلية أو العسكرية، 
. ة، تتعهد الدول الموقعة باحترامها ورعايتهامنهما ، أو تتضمن مبادئ وقواعد دولية عام
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االتفاق

 

  :Agreement   إن كلمة اتفاقAgreement  واتفاقAccord عني تفاهم أو تعاقد دولي لتنظيم العالقات بـين  ت
األطراف المعنية في مسألة ما أو مسائل محددة يرتب على تلك األطراف التزامـات وحقوقـا فـي ميـادين     

وقد يتخذ االتفاق طابعا سريا أو شفهيا أو صفة عابرة فيكـون  . السياسة واالقتصاد والثقافة والشؤون الفكرية
.. ألجل أو ثنائيا أو متعددا أو يكون محددا كأن يكون اتفاقا تجاريا أو بحريا أو ثقافيـا  اتفاقا مؤقتا أو طويل ا

ويجري التوصل إلى االتفاق بعد مفاوضـات ويـتم التوقيـع    . واالتفاق أقل شأنا من المعاهدة واالتفاقية. لخإ
وضوع معين له صـفة  واالتفاق مصطلح قانوني التفاق بين دولتين أو أكثر على م. ويخضع لإلبرام والنشر

. قانونية ملزمة ، ويأتي ترتيبه في األهمية في الدرجة الثالثة بعد المعاهدة واالتفاقية

 

  
البروتوكول

 

  :Protocol  تستعمل كلمة بروتوكول للداللة على مجموع اإلجراءات واالستعدادات المتخذة على أثر
بعض التعـديالت المتعلقـة عـادة بـالخطوات     التوقيع على معاهدة ما تمهيدا للتصديق عليها دون استبعاد 

تفاقية قائمة ومعقودة بين دولتين أو أكثر وتأتي فـي الدرجـة   الوقد يتم البروتوكول بمعنى تعديل . اإلجرائية
. الرابعة بعد المعاهدة واالتفاقية واالتفاق

 

  
الميثاق

 

  :Charter   المتحدة وميثاق منظمة المؤتمر اتفاق دولي إلنشاء منظمة دولية مثل ميثاق األمم الميثاق هو
. ةالدول العربي ة، وميثاق جامعاإلسالمي

 

  
مذكرة التفاهم

 

  :Memorandum of under standing   اتفاق مبدئي للعالقات بـين الـدول فـي    مذكره التفاهم هي
 يصاغ فيما بعد ليصبح اتفاقية أو، موضوع معين حتى يتبلور ، وتشمل عدة موضوعات وهي إطار للعالقات

 .و غير ذلكأمعاهدة 

 

  
اتفاق على إيضاح قانوني

 

  :Accord   يستعمل مصطلحAccord   عادة على االتفاقيات التي تنظم المسائل السياسـية
في حالة االتفاق المتعلق بالمصطلحات السياسية بين الدول واألطراف المتخاصمة أي اتفاق إيضاحي لتعريف 

. وتفسير وشرح المصطلحات الواردة في المعاهدات واالتفاقيات واالتفاقات الدولية

 

  
وثيقة تعهد

 

  :Letter of documentation  إما ، هي الوثيقة الدبلوماسية التي تتعهد بموجبها إحدى الدول بأحد أمرين
أو بأن االمتياز الخاص الذي منحتها إيـاه دولـة   ، ا تخرق االتفاقات المعقودة سابقا بينها وبين دولة أخرىأال

.أخرى ال يؤثر على حقوق وامتيازات كل منهما

 

  
التحفظ" يسمي  اًن هناك قيدأن نوضح أويجب 

 

  Resentment  " قيد خطي تسجله إحدى الدول لدى توقيعهـا  وهو
معاهدة ، أو عند إبرامها أو االنضمام إليها ، وهو ينطوي في الغالب على رغبتها في عـدم الخضـوع   علي 

إلى بعض أحكامها أو التحلل من بعض االلتزامات الناشئة عنها ، أو تحديـد تفسـيرها لـبعض النصـوص     
كثير االستعمال في المعاهدات الجماعية أو المتعددة األطراف ، وقد أجازتـه محكمـة    والتحفظ. الواردة فيها

م الخاص بمكافحة جريمـة  ١٩٤٨) مايو(آيار  ٢٨العدل الدولية في الرأي االستشاري الذي أصدرته بتاريخ 
لوثيقـة مـا   أال يتعارض مع أهداف المعاهدة األساسية، وأال تتضمن هذه ا" علي انها اشترطتإبادة العنصر، 
مرحلة المفاوضات ويشـترك  ن عقد المعاهدة تمر بعدد من المراحل تبدأ بأومن المعروف  ."يحظر استعماله

، ويتلوها  فيها ممثلون عن الدول المتعاقدة مفوضون بذلك من جميع التخصصات ومن جميع الجهات المعنية
مرحلة التصديق على المعاهدة االتفاقية من ، فالحكوماتمرحلة التوقيع على المعاهدة أو االتفاقية بالنيابة عن 
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 المدنيةالنحو الذي ورد في العهد الدولي للحقوق على منع التمييز  .١-
:والسياسية

 

  

منـع  علـى  من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسـية   الثانيةتنص الماد 
هذا العهـد بـاحترام الحقـوق     فيتتعهد كل دولة طرف " التمييز بشكل عام فتقول  

والداخلين  إقليمها فيالموجودين  األفرادالمعترف بها فيه، وبكفالة هذه الحقوق لجميع 
 الـرأي  اللغـة، أو الـدين، أو   تمييز بسبب العرق، أو اللون، أو أيواليتها، دون  في

، أو النسب، أو غير ذلك من االجتماعيأو  القومي، أو األصل سياسيسياسيا أو غير 
التي تبني عليها كل نصوص العهـد   األساسيةوتعتبر هذه المادة هي المادة  .األسباب
ا وتلك التي المنصوص عليه أشكالهمن التميز باعتبارها قد منعت التمييز بكل  المانعة

التي نصت  لألسبابالتمييز ممنوع  أنت عجز المادة لتقرر حيث جاء ،لم ينص عليها
العهد بعد ذلك عدد من التطبيقـات الخاصـة    أوردوقد . لغيرها من األسباب أوليها ع

لكـل  " أنعلـى  الخامسة والعشرين والتي تـنص  المادة يز مثلما ورد منها في يبالتم
الحق في مباشـره   الثانيةالمادة  فيوجه من وجوه التمييز المذكور  أيدون  ،مواطن

قدم على يصوت وذلك  أوينتخب  أو، سواء بان ينتخب المعروفةالحقوق السياسية كل 
أن تتاح له، على قدم المساواة عموما مع سواه، فرصة تقلد الوظـائف  " ، و"المساواة 

السادسة والعشـرين  المادة منع التمييز في على العهد التأكيد  أعادكما ". بلده فيالعامة 
 أيالقـانون ويتمتعـون دون   الناس جميعا سواء أمام " أنعلى من العهد والتي تنص 

 أيالتمتع بحمايته، وفى هذا الصدد يجب أن يحظـر القـانون    فيتمييز بحق متساو 
سـبب،   أليتمييز وأن يكفل لجميع األشخاص على السواء حماية فعالة من التمييـز  

، أو سياسـي سياسيا أو غيـر   الرأيكالعرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو 
وهـي  "  األسبابأو الثروة أو النسب، أو غير ذلك من ، االجتماعيأو  القومياألصل 

.أشكالهلمنع التمييز بكافة  ةمادة شامل

 

  

 

                                                                                                                                             
بحسـب  و ما يساويها أ ة، ونشرها في الجريده الرسميبعد أخذ موافقة السلطة التشريعية. جانب رئيس الدولة

 . تصبح المعاهدة نافذة المفعول، وفور التصديق أحكام الدساتير واألنظمة الوطنية المختلفة
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 .المعتقد  أوحرية الدين على ز القائم يمنع التمي .١- 

لكـل  "من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية فـإن   ١٨ المادةوفقا لنص 
ويشمل ذلك حريته في أن يدين بدين ما، . في حرية الفكر والوجدان والدين اًإنسان حق

وحريته في اعتناق أي دين أو معتقد يختاره، وحريته في إظهار دينه أو معتقده بالتعبد 
، ةحـد وإقامة الشعائر والممارسة والتعليم، بمفرده أو مع جماعة، وأمام المأل أو على 

شأنه أن يخل بحريته في أن يدين بـدين مـا، أو    ال يجوز تعريض أحد إلكراه من"و
ال يجوز إخضاع حرية اإلنسان "نه أ، كما وبحريته في اعتناق أي دين أو معتقد يختاره

في إظهار دينه أو معتقده، إال للقيود التي يفرضها القانون والتـي تكـون ضـرورية    
اب العامـة أو حقـوق   لحماية السالمة العامة أو النظام العام أو الصحة العامة أو اآلد

.)١(" اآلخرين وحرياتهم األساسية

 

  

                                                           
 "فإن  ١٨والصادر عن لجنة حقوق اإلنسان في األمم المتحده لتفسير نص الماده   ٢٢قم تعليق العام رللوفقا  )١(

١٨الوارد في المادة  ) الذي يشمل حرية اعتناق العقائد(الحق في حرية الفكر والوجدان والدين 

 

هو حـق   ١-
خصي واعتنـاق  واسع النطاق عميق االمتداد؛ وهو يشمل حرية الفكر في جميع المسائل وحرية االقتناع الش

وتلفت اللجنة انتباه الدول األطراف إلى أن حريـة  . دين أو عقيدة سواء جهر به المرء بمفرده أو مع جماعة
كما يتجلى الطابع األساسي . الفكر وحرية الوجدان تتمتعان بنفس الحماية التي تتمتع بها حرية الدين والمعتقد

نه حتى في حاالت الطوارئ العامة، على النحو المـذكور  لهذه الحريات في أن هذا الحكم ال يمكن الخروج ع
٤في المادة 

 

لحادية، وكذلك الحق فـي  العقائد التوحيدية وغير التوحيدية واإل ١٨وتحمي المادة .من العهد ٢-
بمفـرده أو مـع   "ويجوز للفرد ممارسة حريته في المجاهرة بدينه أو عقيدته . عدم اعتناق أي دين أو عقيدة

، بما في ذلك بناء أماكن العبادة، والصيغ واألشياء المستعملة في الشعائر، ".المأل أو على حدةجماعة، وأمام 
وال يقتصر اتباع طقوس الدين أو العقيـدة وممارسـتهما   . وعرض الرموز واالحتفال بالعطالت وأيام الراحة

واالكتساء بمالبـس أو أغطيـة   على الشعائر فحسب بل إنه قد يشمل أيضا عادات مثل اتباع قواعد غذائية، 
إن االعتراف بديانة ما باعتبارها دين الدولة أو الدين الرسـمي أو التقليـدي، أو باعتبـار أن    .للرأس متميزة

أتباعها يشكلون أغلبية السكان، يجب أال يؤدي الى إعاقة التمتع بأي حق من الحقوق المنصوص عليها فـي  
ا يجب أال يؤدي إلى أي تمييز ضد أتبـاع الـديانات األخـرى أو    ، كم٢٧و ١٨العهد، بما في ذلك المادتان 

وبشكل خاص فإن بعض التدابير التي تميز ضد غيـر المـؤمنين، مثـل    . األشخاص غير المؤمنين بأي دين
التدابير التي تقصر األهلية للعمل في الحكومة على من يدينون بالديانة المهيمنة، أو التي تعطـي امتيـازات   

ء أو التي تفرض قيودا خاصة على ممارسة ديانات أخرى، تتعـارض مع حظــر التمييـز  اقتصادية لهؤال
 ٢٦القائم على أساس الدين أو العقيدة ومع ضمان التساوي في التمتع بالحماية المنصوص عليه فـي المـادة   
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 .منع التميز ضد األقليات .٢- 

كان سبب اعتبارها كذلك  أيايز ضد األقليات يمن العهد التم ٢٧منعت المادة 
أو دينية أو لغويـة،   ثنيةإال يجوز، في الدول التي توجد فيها أقليات "نه أعلى فنصت 

أن يحرم األشخاص المنتسبون إلى األقليات المذكورة من حق التمتع بثقافتهم الخاصـة  
أو استخدام لغـتهم، باالشـتراك مـع األعضـاء      مأو المجاهرة بدينهم وإقامة شعائره

.)١("اآلخرين في جماعتهم

 

  

 

   

                                                                                                                                             
وثيقة األمم المتحدة 

 

A/48/40 ، ،عـام  ن، ياألربعاعتمدته اللجنة ضمن أعمال دورتها الثامنة والمرفق السادس
١٩٩٤. 

الحقوق المصونة بموجـب المـادة   بين يميز فإن العهد  من العهد ٢٧المادة علي  ٢٣رقم وفقا للتعليق العام  )١ (
، وهـو التمتـع   )١(٢فما تقضي به المـادة  . ٢٦و) ١(٢عـن الضمانـات المكفـولة بموجب المادتين  ٢٧

لى جميع األفراد الموجودين داخل اإلقليم أو الخاضعين بالحقوق المكفولة بموجب العهد دون تمييز، ينطبق ع
وباإلضافة إلى ذلـك، هنـاك   . لوالية الدولة سواء أكان هؤالء األشخاص منتمين أو غير منتمين إلى أقلية ما

مؤداه المساواة أمام القانون وتوفير الحماية القانونية المتسـاوية وعـدم    ٢٦حق مميز مكفول بموجب المادة 
وهذا الحق يحكـم ممارسـة   . ما يتعلق بالحقوق الممنوحة وااللتزامات المفروضة من جانب الدولالتمييز في

جميع الحقوق، سواء أكانت مصونة بموجب العهد أم ال ، التي تمنحها الدولة الطرف بموجب القانون لألفراد 
ال إلـى األقليـات    الموجودين داخل إقليمها أو الخاضعين لواليتها، بصرف النظر عن كونهم منتميــن أم 

وبعض الدول األطراف التي تدعي أنها ال تميز على أساس األصل اإلثني أو اللغـة  . ٢٧١المحددة في المادة 
والعبارات المستخدمة فـي المـادة   . أو الدين، تدعي خطأ، على هذا األساس وحده، أنه ال توجد لديها أقليات

أو دين /ينتمون إلى فئة ما ويشتركون معا في ثقافة و تدل على أن األشخاص المقصود حمايتهم هم الذين ٢٧
وتدل تلك العبارات أيضا على أن األفراد المقصود حمايتهم ال يلزم أن يكونوا مـن مـواطني   . أو لغة ما/و

نه يلزم بموجب إذات صلة أيضا في هذا الصدد، حيث ) ١(٢وااللتزامات الناجمة عن المادة . الدولة الطرف
فل الدولة الطرف أن تكون الحقوق المصونة بموجب العهد متاحة لجميع األفراد الموجـودين  تلك المادة أن تك

داخل إقليمها والخاضعين لواليتها، فيما عدا الحقوق المنصوص صراحة على أنها تنطبق على المـواطنين،  
لدولة الطرف أن ومن ثم ال يجوز ل. ٢٥ومن ذلك على سبيل المثال الحقوق السياسية المكفولة بموجب المادة 

تتعلـق   ٢٧وتخلص اللجنة إلى أن المادة . على مواطنيها وحدهم ٢٧تقصر الحقوق المكفولة بموجب المادة 
والهدف من حماية هذه الحقوق هـو ضـمان   . بحقوق تفرض حمايتها التزامات محددة على الدول األطراف
. ليات المعنية، مما يثري نسيج المجتمـع ككـل  بقاء واستمرار تطور الهوية الثقافية والدينية واالجتماعية لألق

وعليه، تالحظ اللجنة أنه يجب حماية هذه الحقوق بصفتها هذه، وينبغي عدم الخلط بينها والحقوق الشخصـية  
ولذلك فإن على الدول األطراف التزاما بضمان صون هذه الحقوق . األخرى الممنوحة للجميع بموجب العهد

وثيقة األمم المتحـدة  .ن تبين في تقاريرها التدابير التي اتخذتها تحقيقا لهذه الغايةعلى نحو كامل، وينبغي لها أ

 

A/49/40المرفق الخامس ،. 
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٢

 

-١

 

 .التمييزعلى دعوات تشكل تحريضا  ةوأيمنع الدعاية للحرب  .٣- 

 إلـى دعوة  أي أو، الحربإلى عاية دمن العهد صراحة ال ٢٠المادة حظرت 
الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية تشكل تحريضا على التمييـز أو العـداوة أو   

)١(.العنف

 

  
٢

 

-١

 

 . احترام حقوق اآلخرين وسمعتهم .٤- 

 ١٩مـن المـادة    الثالثة الفقرةورد قيد احترام حقوق اآلخرين وسمعتهم في 
مـن   الثانيةتستتبع ممارسة الحقوق المنصوص عليها في الفقرة "نه أعلى والتي تنص 

وعلى ذلك يجوز إخضـاعها لـبعض القيـود    . هذه المادة واجبات ومسئوليات خاصة
الحتـرام حقـوق    ولكن شريطة أن تكون محددة بنص القانون وأن تكون ضـرورية 

الصحة العامة أو اآلداب  لحماية األمن القومي أو النظام العام أو، اآلخرين أو سمعتهم
 .)٢("العامة

                                                           
من العهد علـى   ٢٠تنص المادة  إذ" نه إف وللجنة حقوق اإلنسان في األمم المتحد ١١ووفقا للتعليق العام رقم ) ١(

أن تحظر قانونا أية دعاية للحرب أو أية دعوة الى الكراهية القومية أو العرقية أو الدينية تشـكل تحريضـا   
في رأي اللجنة، يتمشى هذا الحظر المطلوب تمشيا تاما مـع الحـق فـي    ف. على التمييز أو العداوة أو العنف

ويمتد الحظر . الذي تنطوي ممارسته على واجبات ومسؤوليات خاصة، ١٩حرية التعبير كما ورد في المادة 
ليشمل جميع أشكال الدعاية التي تهدد بعمل عدواني أو بخرق للسلم يتعارض وميثاق األمم  ١بمقتضى الفقرة 

موجهة ضد أية دعوة الى الكراهية القومية أو العرقية  ٢المتحدة، أو التي تؤدي الى ذلك، في حين أن الفقرة 
و الدينية تشكل تحريضا على التمييز أو العداوة أو العنف، سواء كان لهذه الدعاية أو الدعوة أهداف داخليـة  أ

لى الحق السيادي في الدفاع عن إالدعوة  ٢٠من المادة  ١وال تحظر أحكام الفقرة . أو خارجية للدولة المعنية
فعالة تماما ينبغي  ٢٠ولكي تصبح المادة . اقالنفس أو حق الشعوب في تقرير المصير واالستقالل وفقا للميث

ن الدعاية والدعوة بالصورة الواردة في المـادة تتعـارض والسياسـة    أأن يكون هناك قانون يبين بوضوح 
ومن ثم، تعتقد اللجنة أن الدول األطراف التـي لـم   . العامة، وينص على جزاء مناسب في حالة انتهاك ذلك

، ينبغي أن تفعل ذلك، وينبغي أن تمتنع ٢٠وفاء بااللتزامات الواردة في المادة تتخذ بعد التدابير الضرورية لل
وثيقة األمم المتحدة . هي نفسها عن أية دعاية أو دعوة من هذا القبيل

 

A/38/40،   ،اعتمدتـه  المرفق السـادس
 .١٩٨٣التاسعة عشرة، عام  اللجنة ضمن أعمال دورتها

في اعتناق آراء دون مضايقة ، ولكـل إنسـان    اًلكل إنسان حق" علي أن  ١٩من المادة  ٢و١ن اتنص الفقرت )٢(
ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومـات واألفكـار وتلقيهـا    . في حرية التعبير اًحق

بأية وسـيلة   ونقلها إلى آخرين دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو
 ." أخرى يختارها 
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٢

 

االقتصـادية واالجتماعيـة   التمييز وفقا لمنظور العهـد الـدولي للحقـوق     .٢-
 . والثقافية

للعهد الدولي  اًمنحي مشابه واالجتماعية ذ العهد الدولي للحقوق االقتصاديةاتخ
فـإن   الثانية الفقرة الثانيةبمنع التميز فوفقا للمادة  فيما يتعلق والسياسية المدنيةللحقوق 

بأن تضمن جعل ممارسة الحقوق المنصوص عليها " الدول األطراف في العهد تتعهد 
في هذا العهد بريئة من أي تمييز بسبب العرق، أو اللون، أو الجـنس، أو اللغـة، أو   
الدين، أو الرأي سياسيا أو غير سياسي، أو األصل القومي أو االجتماعي، أو الثروة، 

علـى  كما تعهدت الدول األطراف في العهـد  ."  أو غير ذلك من األسبابأو النسب، 
بضمان مساواة الذكور واإلناث في حـق  "الثالثة نحو ما هو منصوص عليه في المادة 

التمتع بجميع الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية المنصوص عليهـا فـي هـذا    
."العهد

 

  
٢

 

. ةالتمييز ضد المرأ أشكالجميع على القضاء  ةاتفاقيالتمييز كما عرفته  .٣-

 

  
التمييز ضد المـرأة   أشكالجميع على القضاء  ةمن اتفاقياألولى تعرف المادة 

أي تفرقة أو استبعاد أو تقييد يتم على أساس الجـنس ويكـون مـن آثـاره أو     "  بأنها
أغراضه، توهين أو إحباط االعتراف للمرأة بحقوق اإلنسان والحريات األساسية فـي  

ن السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية والمدنية أو في أي ميدان آخـر،  الميادي
باط تمتعها بهذه الحقوق أو ممارستها لها، بصرف النظر عن حالتهـا  حأو توهين أو إ

مـن تلـك    الثانيةا وتنص المادة كم .الزوجية وعلى أساس المساواة بينها وبين الرجل
تشجب الدول األطراف جميع أشكال التمييز ضد المـرأة، وتتفـق   "  أنعلى  االتفاقية

على أن تنتهج، بكل الوسائل المناسبة ودون إبطاء، سياسة تسـتهدف القضـاء علـى    
: التمييز ضد المرأة، وتحقيقا لذلك تتعهد بالقيام بما يلي

 

  
     إدماج مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في دسـاتيرها الوطنيـة أو تشـريعاتها

ناسبة األخرى، إذا لم يكن هذا المبدأ قد أدمج فيها حتى اآلن، وكفالة التحقيـق  الم
 .العملي لهذا المبدأ من خالل التشريع وغيره من الوسائل المناسبة
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 تخاذ المناسب من التدابير، تشريعية وغير تشريعية، بما في ذلك ما يناسب مـن  ا
 .جزاءات، لحظر كل تمييز ضد المرأة

 ية لحقوق المرأة على قدم المساواة مع الرجل، وضمان الحماية فرض حماية قانون
الفعالة للمرأة، عن طريق المحاكم ذات االختصاص والمؤسسات العامة األخـرى  

 .في البلد، من أي عمل تمييزي

    االمتناع عن مباشرة أي عمل تمييزي أو ممارسة تمييزية ضد المـرأة، وكفالـة
 .يتفق وهذا االلتزام تصرف السلطات والمؤسسات العامة بما

      اتخاذ جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضـد المـرأة مـن جانـب أي
 .شخص أو منظمة أو مؤسسة

   اتخاذ جميع التدابير المناسبة، بما في ذلك التشريعي منها، لتغيير أو إبطال القـائم
 .رأةمن القوانين واألنظمة واألعراف والممارسات التي تشكل تمييزا ضد الم

 إلغاء جميع األحكام الجزائية الوطنية التي تشكل تمييزا ضد المرأة ". 

٢

 

التمييـز   أشـكال جميـع  على للقضاء  الدولية ةتفاقيالتمييز كما ورد في اال .٤-
.العنصري

 

  

أي تمييـز أو  فإنه يقصد بتعبير التمييـز   من تلك االتفاقيةاألولى ا للمادة وفق
أساس العرق أو اللـون أو النسـب أو األصـل    على استثناء أو تقييد أو تفصيل يقوم 

ثني ويستهدف أو يستتبع تعطيل أو عرقلة االعتراف بحقـوق اإلنسـان   القومي أو األ
قـدم المسـاواة، فـي الميـدان     على والحريات األساسية أو التمتع بها أو ممارستها، 

ين السياسي أو االقتصادي أو االجتماعي أو الثقافي أو في أي ميدان آخر مـن ميـاد  
فإن الدول األطراف فيهـا  المهمة  االتفاقيةووفقا للمادة الرابعة من تلك  ."الحياة العامة

األفكار أو النظريات القائلة بتفوق أي على جميع الدعايات والتنظيمات القائمة "تشجب 
عرق أو أية جماعة من لون أو أصل اثني واحد، أو التي تحاول تبرير أو تعزيـز أي  

باتخاذ "كما تتعهد تلك الدول ، "كراهية العنصرية والتمييز العنصريشكل من أشكال ال
هذا التمييز وكل على كل تحريض على القضاء إلى التدابير الفورية اإليجابية الرامية 

:التي تعهدت تلك الدول باتخاذها ما يلي اإلجراءاتويدخل ضمن  ،"عمل من أعماله
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  التفوق العنصري أو الكراهيـة العنصـرية،   على اعتبار كل نشر لألفكار القائمة
التمييز العنصري وكل عمل من أعمال العنـف أو تحـريض   على وكل تحريض 

ثنـي  إهذه األعمال يرتكب ضد أي عرق أو أية جماعة من لون أو أصـل  على 
آخر، وكذلك كل مساعدة للنشاطات العنصرية، بما في ذلـك تمويلهـا، جريمـة    

 .يعاقب عليها القانون

  عدم شرعية المنظمات، وكذلك النشـاطات الدعائيـة المنظمـة وسـائر     إعالن
النشاطات الدعائية، التي تقوم بالترويج للتمييز العنصـري والتحـريض عليـه،    
وحظر هذه المنظمات والنشاطات واعتبار االشتراك في أيها جريمة يعاقب عليها 

 .القانون

 ومية أو المحلية، بـالترويج  عدم السماح للسلطات العامة أو المؤسسات العامة، الق
..للتمييز العنصري أو التحريض عليه

 

  
 :موقف الدساتير المصرية المتعاقبة من فكرة المواطنة .۳

 

طريـق  علـى  محاولة دستورية لوضع مصر  أولهو  ١٩٢٣يعتبر دستور   
 ١٩٢٢فبرايـر   ٢٨وقد صدر هذا الدستور عقب صدور تصريح ، الملكيات البرلمانية

مصـر  علـى  فيه الحكومة البريطانية من جانب واحد إنهاء حمايتهـا   أعلنتوالذي 
وحتي  ١٩٢٣الشهيرة، وخالل الفترة من  األربعةواعترافها باستقالل البالد بتحفظاته 

،  صدر في مصـر سـتة دسـاتير    ٢٠١١فبراير  ١٣الدستوري الصدر في  اإلعالن
رية خالل فتـرة ال تزيـد   دستو وإعالناتمن بينهما ثالثة دساتير  نان دستورياوإعالن
 األولوالذي جاء منحة مـن الملـك فـؤاد     ١٩٣٠دستور  يخمس سنوات وهعلى 

 أعلنـه والذي  ١٩٥٣الدستوري  واإلعالن ١٩٣٠لسنة  ٧٠الملكي رقم  األمربموجب 
، حـرب محمـد نجيـب    أركـان القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش لواء 

مصري لنفسه وفقا للديباجة ولكن لم يتم االسـتفتاء  منحة من الشعب ال ١٩٥٦دستور و
صادر من رئيس الجمهورية العربية المتحدة جمال  إعالنوهو  ١٩٥٨دستورعليه، و 

صادر عن رئيس الجمهوريـة وتضـمنت    إعالنوهو  ١٩٦٤دستور عبد الناصر و 
دسـتور  ، ١٩٦١الميثاق الوطني الصادر عن مؤتمر القوي الشعبية إلى ديباجته إشارة 
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وقد عرض الدستور فـي اسـتفتاء شـعبي وجـرت      ،منحة من الشعب لنفسه ١٩٧١
علـى  والصادر مـن المجلـس اال   ٢٠١١الدستوري  اإلعالنو أخيرا الموافقة عليه، 

.٢٠١١يناير  ٢٥للقوات المسلحة الذي تولي مقاليد السلطة عقب ثورة 

 

  

ها بمشـاركة  والمالحظ من هذا العرض أن الدساتير المصرية لم تتم صياغت
تقوم السلطة التنفيذيـة بتأليفهـا بغـرض     إداريةشعبية حقيقية ولكنا كانت ثمرة لجان 

وضع الدستور، فلم يحدث في تاريخ مصر حتي وبعد الثورة الشـعبية التـي قادهـا    
أن تم انتخاب لجنة لوضع الدستور، أو جرت مناقشـات   ٢٠١١يناير  ٢٥الشباب في 

والذي  ١٩٧١دستور على اء الشعب سوي تلم يجر استفكما ، إقرارهموسعة حوله قبل 
معـه   وأفسـدت  أفسدتهاتسم بالشكلية الشديدة وجرت عليه العديد من التعديالت التي 

.الحياة في مصر

 

  

بها عيوب جوهرية تتمثـل   خريأب أوتلك الدساتير جميعها بدرجة  أنونجد 
سـواء   سلطات الحكـم غيرها من على رئيس الجمهورية  أوفي طغيان سلطة الملك 

إلى السلطة التنفيذية على قضائية، وضعف رقابة السلطة التشريعية  أوأكانت تشريعية 
حتي ببرلمـان يضـم    أوالدرجة التي تمكنها من االستمرار في الحكم بغير البرلمان 

، وحتي ال نبعد عن سياق ومضمون البحث فسوف نتناول موقـف  ةحزابا غير مواليأ
ة، ونخص هنا تختلف مع مفهوم المواطن أومن مفاهيم ومبادئ تتفق  الدساتير المختلفة

.بالبحث حرية العقيدة وممارسة الشعائر

 

  

ن الدساتير المصرية المتعاقبةإويمكننا القول 

 

 ١٩٥٣الدسـتور   اإلعالنعدا -
١٩٥٨ودستور 

 

دين  أنعلى الطريقة التي عالجت بها حرية االعتقاد على قد اتفقت   -
أن حريـة االعتقـاد مطلقـة    على سالم كما اتفقت وبشكل عام و اإلالدولة الرسمي ه

العقائد والتي ربطتها  أو األديانولكنها فرقت بين حرية االعتقاد وحرية القيام بشعائر 
 بالنظام العـام  اإلخاللبضرورة مطابقتها للعادات المرعية في الديار المصري وعدم 

 أنما اليسـتطيع  مة لالعتقاد فيالذي يفرغ الحق من مضمونه فال قي األمرداب، وال اآل
حمايـة حريـة   على النص  ١٩٥٨غفل دستور أأن حين على تمارس شعائره بحرية، 

نص من بين الدساتير المصـرية فيمـا يتعلـق     بأفضل ١٩٧١جاء دستور ، االعتقاد



 
 

٦٧ 
 

تكفـل  " أن على منه  ٤٦نص في المادة  إذ ،بحرية االعتقاد وممارسة الشعائر الدينية
دون أن يقـرن ذلـك بضـرورة    " الدولة حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية

أن  إالغير ذلـك مـن القيـود،     أوتلك الشعائر للعادات المرعية في البالد  مراعاة

 

– 
النحو الذي سوف نعرضهعلى و

 

علـى  امت المحكمة الدستورية العليا بوضع قيود ق -
.ممارسة الشعائر

 

  

٣

 

 :١٩٢٣دستور  .١-

 

، اإلطـالق علـى  ن أفضل الدساتير المصرية التي صدرت ويعتبره المصري  
، حساب باقي السلطاتعلى للملك  كبيراً الرغم من ذلك فإنه كان يتضمن تغوالًعلى و

قوة حكومة الوفد والشعبية الطاغية التي كانت لزعيمي الوفـد   األمرحد منه في واقع 
ومصطفي النحاس باشا وهـي القـوة الشـعبية التـي     سعد زغلول باشا إلى التوعلى 

 ٣وقد تناولـت المـواد   ، ١٩٤٢انحسرت تدريجيا حتي خسر الوفد معظمها في عام 
أنـه  علـى  منه  ٣حرية االعتقاد فنصت المادة  ١٩٢٣من دستور  ١٤٩و ١٣و ١٢و
في التمتع بالحقوق المدنية والسياسـية   متساوونوهم . المصريون لدي القانون سواء"

 أو األصـل يما عليهم من الواجبات والتكاليف العامة ال تمييز بينهم في ذلك بسبب وف
عسكرية وال يولي  أوالدين، وإليهم وحدهم يعهد بالوظائف العامة مدنية كانت  أواللغة 

".يعينها القانون استثنائية أحوالهذه الوظائف إال في  األجانب

 

  

 

 ١٣المادة  وإضافة، "حرية االعتقاد مطلقة"أن على منه  ١٢كما نصت المادة   
والعقائـد طبقـا للعـادات     األديانتحمي الدولة حرية القيام بشعائر "ذلك بقولها على 

أمـا  . دابأال يخل ذلك بالنظام العام وال ينـافي اآل على المرعية في الديار المصرية 
اللغة العربية سالم دين الدولة، واإل"أن على فقد نصت  ١٩٢٣من دستور  ١٤٩المادة 

".لغتها الرسمية

 

  

٣

 

 :١٩٣٠دستور  .٢-

 

علـى  ولم يأت هذا الدستور بجديد فيما يتعلق بحرية االعتقـاد فقـد أبقـي      
أنه هذا الدسـتور  إلى ويرجع ذلك في اعتقادي  ١٩٢٣في الدستور  األربعالنصوص 
، األساسيةمن الحريات  أليظروف ومناخ مضطربين ال يرجي فيهما دعم صدر في 
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نتيجة الصراع السياسي بين حكومة الوفد من جانب والملك فؤاد من جانـب  قد ظهر ف
دستور  وإعالن ١٩٢٣دستور  بإبطالملكيا  أمر ١٩٣٠ أكتوبرأصدر الملك في  خرآ

جديد 

 

 ١٩٣٠دستور  –

 

وقد فسرت المذكرة المرفقة ، وحل مجلسي النواب والشيوخ –
يعتبر صورة سوية لمـا   ١٩٢٣دستور  إن" بالدستور هذا االنقالب الدستوري بقولها 

االجتماعيـة   األحـوال  أنمـع  ، في العصر الحاضـر  أوروبابلغته الديمقراطية في 
واالقتصادية في مصر وخصوصا من حيث التعليم ونوع الثروة العامة وتوزيعهـا ال  

، "اآلمالالبالد التي تنقل عنها ومن ثم فلم يحقق ما عقد عليه من  أحوالتشبه في كثير 
قد هاجم البيان نظام االنتخاب الذي كان قائما وحرم طبقة العمال والفالحين والتـي  و

لحكومة الوفد من أن يكون لها دور في عملية االنتخاب، كما حرم حق  مؤيداًمعظمها 
.المهن الحرة في مكان غير القاهرةإحدى الترشح لعضوية البرلمان لكل من زاول 

 

  
٣

 

 :١٩٥٦دستور  .٣-

 

، وقـد  ١٩٥٦التوتر الناتج عن الثورة المصرية صدر دسـتور   أجواءوفي   
االسـالم  " أن علـى  هي المادة الثالثة والتي نصت األولى تضمن هذا الدستور مادتين 

المادة الثانية التي تضـمنها الدسـتور    وأما، "دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية 
وتحمـي  ، حرية االعتقـاد مطلقـة  " أنعلى والتي تصن  واألربعونهي المادة الثالثة 

أال على ، والعقائد طبقا للعادات المرعية في مصر، األديانالدولة حرية القيام بشعائر 
".دابينفي اآل أويخل ذلك بالنظام العام 

 

  
٣

 

 :١٩٥٨دستور  .٤-

على بين مصر وسوريا، و الوحدةوهو الدستور الذي صدر عقب إعالن 
أن على الرغم من انه لم يتضمن حرية االعتقاد بنص معين أال أنه احتفظ بالنص 

ال تمييز  العامةن لدي القانون سواء وهم متساوون في الحقوق والواجبات يالمواطن"
. بمادته السابعة" بينهم في ذلك بسبب الجنس أو األصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة 

لغة رسمية للدولة  وأكما جاء خاليا من تحديد دين 

 

  
٣

 

 :١٩٦٤دستور  .٥-

اإلسالم دين الدولة "أن على  الخامسةوهو الدستور الذي جاء ليقرر في مادته 
الوجود مرة أخري بعد أن كان قد إلى ، ليعيد هذا النص "الرسميةواللغة العربية لغتها 

ن لدي يالمصري"أن على منه  ٢٤المؤقت، كما نصت المادة  ١٩٥٨اختفي من دستور 
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ال تمييز بيـنهم فـي ذلـك     العامةقانون سواء وهم متساوون في الحقوق والواجبات ال
مقررا نفس ما قررته دسـاتير  "  العقيدةأو الدين أو  اللغةأو  األصلبسبب الجنس أو 

.سابقه عليه

 

  

٣

 

 :١٩٧١دستور   .٦-

 

  

 

فـي دسـتور    المواطنة ةاعتراف المشرع الدستوري بفكر أنيظن الكثيرون   
" نصـها بعـد التعـديل    أصبحمن الدستور والتي األولى بدأ مع تعديل المادة  ١٩٧١

والشـعب   ،المواطنةيقوم على أساس  ديمقراطيجمهورية مصر العربية دولة نظامها 
، وهـو التعـديل   "جزء من األمة العربية يعمل على تحقيق وحدتها الشاملة المصري

خالل العـام   ةواحد ةالمصري مرمادة من مواد الدستور  ٣٤على الواسع الذي جري 
٢٠٠٨.

 

  

١٩٧١دستور  أنوفي تقديرنا 

 

)١(إليه ةرغم العديد من االنتقادات الموجه -

 

- 
نـه  توضح أ له السريعة فالمراجعة، ١٩٧١إقراره عام منذ  المواطنة أركانإلى  أشار

فهمها  أحسن، فيما لو المواطنة ةفكر لحمايةتقيم سياجا منيعا  متعددةمواد على انطوي 
 أنعلـى  من الدستور والتي تـنص   ٤٠المادة على وال يقتصر األمر هنا . وتطبيقها

ن لدى القانون سواء وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة ال تمييـز  يالمواطن“
إلى ولكنه يستطيل . "بينهم في ذلك بسبب الجنس أو األصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة

شـكل   بأيالمساواة بين المصريين وتمنع من النصوص تلزم بتحقيق  كاملةمجموعه 
ـ اعتبرت  ١٣فالمادة  .ميدان من الميادين أيز بينهم في يمن األشكال التمي  اًالعمل حق

 أمـا ، كفالته لجميع المواطنين الدولةجعلت من واجب  أنها، ولكن األهم اًوشرف اًوواجب
علـى  الحق  تقصر هذا أن، دون للمواطنين اًالوظائف العامة حقفقد جعلت  ١٤المادة 

                                                           
لرئيس الجمهوريـة وطريقـة    هي الصالحيات المطلقة الممنوحة ١٩٧١لدستور  ةمن تلك االنتقادات الموجه )١(

حرص كغيره من الدساتير المصرية علـي تفريـغ الحقـوق العامـة مـن       ١٩٧١ن دستور أ، كما اختياره
ما مواليـة للسـلطة   أمرها أمضمونها بمقتضي القوانين التي تصدرها السلطة التشريعية التي هي في حقيقة 

خصصة الحقوق والحريات الملجميع و تابعة لها، كما تضمنت التعديالت التي اجريت عليها تعطيل أالتنفيذية 
 .إلخ.... رهابللمصريين تحت مسمي مكافحة اإل
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حرية العقيدة بان تكفل  الدولة ألزمتمن الدستور فإنها  ٤٦المادة  أما، ىأخردون  فئة
هذا الحـق ودون   ةممارسعلى قيد  أيتضع  أن، دون وحرية ممارسة الشعائر الدينية

 ،من الدسـتور  ٤٧للمادة  بالنسبةمحدده، واألمر ذاته  طائفة أوتربطه بدين معين  أن
 إنسانوالتي كفلت لكل 

 

تمييز  أودون تحديد  –

 

الحق في التعبير عن رأيـه ونشـره    -
من الدستور فقد  ٤٩المادة  أما؛ بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من الوسائل

ي حرية البحث العلمي واإلبداع األدبي والفن المساواةقدم على كفلت للمواطنين جميعا و
 بمبـدأ في الدسـتور المصـري احتفلـت     عديدةمواد على ، وينطبق هذا كله والثقافي
 أمرهـا  حقيقـة ولكنها في  المواطنة ةكلمإلى تشير  أنوحظرت التمييز دون  المساواة

تلـك المـواد    أنوفي تقـديرنا   )١(.كانت تضع لها من القواعد واألسس ما يقيم بنيانها
وهو منهج ينسـحب   كامل،بشكل  المواطنةتكشف عن منهج عام في احترام الحق في 

 اًوهي المادة التي تستحق حديث الشهيرة الثانيةجميع مواد الدستور بما فيها المادة على 
.وحده عنها

 

  

 

   
                                                           

: ةيمكن النظر من ذات المنظور الي المواد التالي )١(

 

  
ال يجوز أن تحظر على أي مواطن اإلقامة في جهة معينة أو اإلقامة في مكان معين إال في األحـوال  : ٥٠مادة 

. المبينة في القانون

 

  
للمواطنين االجتماع الخاص في هدوء غير حاملين سالحا ودون حاجة إلى إخطار سابق، وال يجـوز  : ٥٤مادة 

لرجال األمن حضور اجتماعاتهم الخاصة، واالجتماعات العامة والمواكب والتجمعات مباحـة فـي حـدود    
. القانون

 

  
اديا لنظام المجتمع أو سريا للمواطنين حق تكوين الجمعيات، ويحظر إنشاء جمعيات يكون نشاطها مع: ٥٥مادة 

. أو ذا طابع عسكري

 

  
. إنشاء النقابات واالتحادات على أساس ديمقراطي حق يكفله القانون: ٥٦مادة 

 

  
. الدفاع عن الوطن وأرضه واجب مقدس، والتجنيد إجباري وفقا للقانون: ٥٨مادة 

 

  
. أداء الضرائب والتكاليف العامة واجب وفقا للقانون: ٦١مادة 

 

  
للمواطن حق االنتخاب والترشيح وإبداء الرأي في االستفتاءات ومساهمته في الحياة العامـة واجـب   : ٦٢مادة 

. وطني

 

  
. لكل فرد حق مخاطبة السلطات العامة كتابة وبتوقيعه: ٦٢مادة 

 

  
 . التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة، ولكل مواطن حق االلتجاء إلى قاضيه الطبيعي: ٦٨مادة 
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٣

 

-٦

 

.المواطنةحد تخل بحق  أيإلى من الدستور  الثانيةالمادة  . ١-

 

  

اإلسالم دين الدولة، واللغـة   أنعلى  ١٩٧١ من الدستور الثانيةتنص المادة 
 ويكاد .)١(اإلسالمية المصدر الرئيسي للتشريع ومبادئ الشريعةالعربية لغتها الرسمية، 
 ١٩٧١من دستور  الثانيةالمادة  يكون الجزء األول من

 

الـذي يـتكلم عـن الـدين      –
 للدولةالرسمي 

 

التي صدرت في مصر منذ دستور منقول حرفيا عن جميع الدساتير  -
ديـن  علـى  ن لم ينصا ياللذ ١٩٥٨ودستور ١٩٥٣عدا اإلعالن الدستوري ، ١٩٢٣
.)٢(المدنية الدولةروح إلى  المصريةقرب الدساتير أفكانا بذلك  المصرية للدولةمحدد 

 

  

 أربـع إلـى  نلتفت  أنعلينا  الصحيحةننزل تلك المادة منزلتها  حتى أنناعلى 
.ةهاممالحظات 

 

  

، اإلسـالم هو  الدولةدين  أنقرر تالتي من المادة األولى  الفقرة أن :ىالمالحظة األول
، وهذا األمر باعتبارها شخصا معنوياغير مفهوم فالدول ال دين لها  اًأمرتقر 

هي تلك التـي   للدولة الرسمية، فاللغة ةلغة رسمي للدولةيكون  أنيختلف عن 
فهي  اإلسالم الدولةدين  أنعبارة  أما، الرسمية وغير ذلكتحرر بها الوثائق 

األحوال فإن المشرع الدستوري هنا يشـير   أفضلعبارة غير مفهومة، وفي 
، ولكنه في الوقت ذاته يتجاهـل  اإلسالمغلب سكان مصر أدين  أن حقيقةإلى 
ن أ، وأخريمن يدينون بديانات وعقائد  المصرية الدولةهناك من مواطني  أن

وال تنص  تدين بغير ديانتهم بل ةيقيمون في دول أجانبإلى نص كهذا يحيلهم 
.ديانتهم في دستورهاعلى 

 

  

                                                           
كانت المادة قبل تعـديلها  . ١٩٨٠مايو  ٢٢بقا لنتيجة االستفتاء على تعديل الدستور الذي أجري يوم معدلة ط )١(

 . مصدرا رئيسيا للتشريع ةسالمياإل ةن مبادئ الشريعأتنص علي 
ن خـالل  ادساتير وإعالن دستوري واحد، منها دسـتور  ةستمصر عاماً صدر في  ٤٧عبر فترة ال تتجاوز )٢(

وإعالن دستوري خالل سبعة عشر عاماً، من بينها ثالثة دسـاتير وإعالنـات    ،وأربعة دساتيرثالثين عاماً، 
للمزيد يمكن مراجعة . دستورية خالل فترة ال تزيد علي خمس سنوات  فقط

 

نجـاد البرعـي    –

 

 ةالمقصـل  –
والتنور 

 

 .١٨١وما بعدها ، وباألخص ص  ١٧٠ليه ص إشارة مرجع سابق اإل –
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الشـريعة  مبـادئ  إلـى   أشـار المشرع الدستوري المصري قد  أن: الثانيةالمالحظة 
، اإلسـالمية  الشـريعة  أحكـام  أو الشريعة اإلسالميةإلى ولم يشر  اإلسالمية

جلها أهي بذاتها مقاصدها التي من  الشريعة اإلسالميةوالفرق واضح فمبادئ 
مقصـود   أن: " أبو حامد الغزالي ماماإل، وفي ذلك يقول وجدت وعليها قامت

وهو أن يحفظ عليهم دينهم ونفسهم وعقلهم ونسـلهم  : الشرع من الخلق خمسة
 وكـل مـا   .ةهذه األصول الخمسة فهو مصلح فكل من يتضمن حفظ .ومالهم

وتحريم تفويت هذه األصول  .ودفعها مصلحة األصول فهو مفسده يفوت هذه
الخمسة والزجر عنها يستحيل أال تشتمل عليها ملة من الملل وشـريعة مـن   

وهذا بذاته ما عرفت بـه المحكمـة    "(١).الخلق إصالحالشرائع التي أريد بها 
وحيث إن قضـاء المحكمـة   "حين قالت  الشريعة اإلسالميةمبادئ  الدستورية

عليه الدسـتور فـي مادتـه     طرد كذلك، على أن ما نصالدستورية العليا م
الثانية

 

 ١٩٨٠بعد تعديلها في سنة -

 

من أن مبادئ الشريعة اإلسالمية هـي   –
عن قيد يجب على السلطة التشريعية  يتمخضالمصدر الرئيسي للتشريع، إنما 
، فال يجـوز  ريعاتها الصادرة بعد هذا التعديلأن تتحراه و تنزل عليه في تش

، عية القطعية فـي ثبوتهـا وداللتهـا   عي أن يناقض األحكام الشرلنص تشري
، ألنهـا  نعـاً باعتبار أن هذه األحكام وحدها هي التي يكون االجتهاد فيها ممت

الثابتة التـي ال تحتمـل    أصولهايعة اإلسالمية مبادئها الكلية، وتمثل من الشر
لتغيـر الزمـان   أن يتغير مفهومها تبعاً إلى بالت ،، ومن غير المتصورتأويالً

 االلتـواء ال يجوز الخروج عليها، أو مكان، إذ هي عصية على التعديل، ووال
شـأنها علـى   تنصب والية المحكمة الدستورية العليا فـي  بها عن معناها، و

بما يكون ....... ها على كل قاعدة قانونية تعارضهاتغليب، وهاب التقييدمراقبة 

                                                           
 ةبيان مقاصد الشريع ةعللمزيد يمكن مراج )١(

 

.فخر الدين المناظر –

 

  

 

http://www.eltwhed.com/vb/showthread.php?t=4761  
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حفاظ علـى الـدين   ا تقوم عليه من كافالً صون المقاصد العامة للشريعة بم
 .)١("العرض والمالوالنفس والعقل و

للتشـريع بـدال مـن     الرئيسياستبدال عبارة المصدر  أن ىنر نناإفمن هنا 
 ، ولن يكون لـه صلب المادة الثانية من الدستور لم يكن له فيللتشريع  رئيسيمصدر 

بعـد   أواألولـى  ال في ظل المادة بحالتها  آثار قانونية ذات وزن على عملية التشريع
فـي الغالـب    القطعيـة حكامها أو الشريعة اإلسالميةفإن مقاصد  ناحيةتعديلها ؛ فمن 

، فال يوجـد  ةأو أرضي ةسماوي عقيدة أودين  أينحو مع  أيعلى األغلب ال تتعارض 
 ةالخمس اإلسالميةالشريعة لمقاصد  موافقةفيما نعرف من العقائد ما ال تكون مقاصده 

نـه فيمـا يتعلـق    أ، كما ناحيةوهي حفظ الدين والنفس والعقل والعرض والمال من 
عن متحـدي   أصالال تسري  الشريعة اإلسالمية أحكامفإن  الشخصيةبمسائل األحوال 

. م هذا النوع من األحكام لشرائعهمتنظي أمرحيث يترك  ،والملةالدين 

 

  
خاطب به المشرع ولـيس  م الثانيةفي فقرتها  الثانيةنص المادة  أن : الثالثة المالحظة

لو تعارضت مع ما يعتبره  حتىالقانون  أحكاميتبع  أنالقاضي على القاضي ف
يطبـق الـنص    أن إمـا وعليه في هذه الحالة  للشريعة اإلسالميةهو مبادئ 
كمة للنظر فيه وفي ذلك تقول مح الدستوريةالمحكمة إلى يحيله  أوالتشريعي 

                                                           
" دستورية " ق  ٨لسنة  ٥حكمها الصادر في الدعوى رقم  )١(

 

الثابـت  ن أومن المقرر .  ١٩٩٦/ ١/ ٦جلسة  –
في الشرع 

 

 ةاإلسالمي ةالذي يعتبر من مبادئ الشريع –

 

وقد نقل أستاذ أصول  ،هو ما يعبر عنه بالمحكمات -
الفقه بجامعة األزهر الدكتور أحمد منصور سبالك عن ابن القيم وابن عابدين تقسيمها إلى خمسة أبواب علي 

: النحو التالي 

 

  
 ضه اهللا كأركان اإلسالم وكل ما فر: والمتمثلة بأركان اإليمان المختلفة، والفرائض الركنية: األصول العقائدية

.على الفرد واألسرة والمجتمع والدولة واألمة

 

  
 هي حفظ الدين الذي هو قوام حياة اإلنسان والنفس والعقل الذي هو مناط التكليـف والمـال   : المقاصد الكلية

هـذه المقاصـد العامـة     وقد جاءت أحكام الدين والشريعة لتصون. الذي به قيام حياة الفرد والعرض والنسل
.الكلية

 

  
 الذي ثبت بدليل قطعي في الكتاب والسنة وأجمعت عليه األمة: القطعية ماألحكا.

 

  
للمزيـد  ." لتمام اإليمان كالصدق والوفاء بالعهود وأداء األمانة وغيرها ، التي هي الثمرة الحقيقة: القيم األخالقية

هاني الرويشي .د

 

سالم بين الثابت والمتكيف احكام اإل –

 

.مركز الشرق لدراسات –

 

  
 

 

pal.net/Thinking/Views/28.htm-http://monzir 
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 مبـادئ المـادة الثانيـة منـه أن     فيلما كان ما نص عليه الدستور "النقض 
للتشريع ليس واجب األعمـال بذاتـه و    الرئيسيالشريعة اإلسالمية المصدر 

يتخذ الشريعة اإلسالمية مصدراً رئيسياً فيما يستنه  كيإنما هو دعوة للشارع 
من ثم فإن أحكام تلك الشريعة ال تكون واجبة التطبيق بالتعويل و ،من قوانين

الشارع لدعوته و أفرغ هـذه   استجابعلى نص الدستور المشار إليه إال إذا 
مجـال العمـل   منضبطة تنقلها إلـى  نصوص تشريعية محددة و فياألحكام 

أن بأحكام الشريعة اإلسـالمية مـا دام    للتحديفإنه ال مجال إلى بالتالتنفيذ وو
.)"(١وضعيتشريع  فيالسلطة التشريعية لم تفرغ مبادئها 

 

  
مواد الدسـتور   أنمن المستقر عليه في فقه القانون الدستوري  أن: الرابعةالمالحظة 

على تفسر جميعها  أنبعض ويجب على ال يعلو بعضها  متساويةقسائم تشكل 
تفسير  ضرورةإلى يؤدي  للتطبيق، األمر ةالنحو الذي يجعلها جميعها صالح

باقي مواد الدستور الخاصـة بحقـوق    وءضعلى من الدستور  الثانيةالمادة 
 ٤٠وبخاصة المواد مـن   أوردناهان أالتي سبق و المتساوية المواطنة

 

-٦٨ ،
 والدولية الوطنيةالمصري والتجارب  الشعبإلى  أشارتالتي  إعالنه ووثيقة

العامـل علـى هـذه     نحن جماهير شعب مصر"والرساالت كلها  وجاء فيها 
نحن جماهير هذا الشـعب فـي   .األرض المجيدة منذ فجر التاريخ والحضارة

 كلوفى  قرى مصر وحقولها ومدنها ومصانعها ومواطن العمل والعلم فيها،
موقع يشارك في صنع الحياة على ترابها أو يشارك في شرف الدفاع عن هذا 

أمانة التاريخ مسئولية  نحن جماهير هذا الشعب الذي يحمل إلى جانب.التراب
، بذورها النضال الطويل والشـاق، الـذي   للحاضر والمستقبلأهداف عظيمة 

 واالشـتراكية رايات الحرية  لألمة العربيةارتفعت معه على المسيرة العظمى 
، فمقدمة الدستور تتكلم عن كل شعب المصـر وال تـتكلم عـن    )٢("والوحدة 

                                                           
 ىيضا التعليق عليه منتدأ، وراجع  ١٩٨٣/  ٠٤/  ١٤تاريخ الجلسة   -ق  ٥٢لسنــة  - ٥١٢٤الطعن رقم  )١(

 ةالقانون والحيا

 

http://www.lawandlife.net/showthread.php?p=2219  
نحن جماهير شعب مصر؛ باسم اهللا وبعون اهللا نلتزم إلى غير ما حد، وبدون "جاء في وثيقه اعالن الدستور  )٢(

علـى العـدل   عن تصميم بأن السالم ال يقوم إال :السالم لعالمنا) أوال:(نبذل آل الجهود لنحقق قيد أو شرط أن
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نـه  أالعليا  الدستوريةومن المقرر وفقا للمحكمة  .ةمحدد ديانة أو ةمعين طائفة
يكمل  ةواحد ةباعتبارها وحد إليهاينبغي عند تفسير نصوص الدستور النظر "

، بل األخرىنص منها بمعزل عن نصوصه  أيبعضها بعضا بحيث ال يفسر 
يكون تفسيره متساندا معها بفهم مدلوله منها يقيم بينها التوافق وينأي  أنيجب 

لجنه تعـديل   أعمالإلى ذلك فإنه بالرجوع إلى  ةضافإ .)١("بها من التعارض

                                                                                                                                             
الشعوب ال يمكن أن يجرى أو يتم إال بحرية هذه الشعوب وبإرادتهـا   وبأن التقدم السياسي واالجتماعي لكل

نـت صـوره   كاة من نظام االسـتغالل مهمـا   أال يمكن أن تستحق اسما إال مبر المستقلة، وبأن أي حضارة
العربية نداء تاريخ ودعوة مسـتقبل وضـرورة   أن أمتنا العربية عن يقين بأن الوحدة : الوحدة) ثانيا. (وألوانه

 ان مصـدر كيمكن أن تتحقق إال في حماية أمة عربية قادرة على دفع وردع أي تهديد مهما  مصير وأنها ال
 .نت الدعاوى التي تساندهكامهما  هو

ـ   )ثالثا( تحقيـق   والتطوير المستمر للحياة في وطننا، عن إيمان بأن التحدي الحقيقي الذي تواجهه األوطـان ه
الدافعة لهذا التقـدم فـي    التقدم، والتقدم ال يحدث تلقائيا أو بمجرد الوقوف عند إطالق الشعارات، وإنما القوة

إطالق جميع اإلمكانيات والملكات الخالقة والمبدعة لشعبنا الذيسجل في آل العصور إسـهامه عـن طريـق    
لقد خاض شعبنا تجربة تلـو أخـرى، وقـدم أثنـاء      .العمل وحده في أداء دوره الحضاري لنفسه واإلنسانية

واسترشد خالل ذلك بتجارب غنية، وطنية وقومية وعالمية، عبرت عن نفسها فـي نهايـة مطـاف طويـل     
التي قادها تحالف القوى العاملة في شعبنا المناضـل، والـذي    ١٩٥٢يوليو سنة ٢٣بالوثائق األساسية لثورة 

ن يحافظ على جوهرها األصيل، وأن يصـحح دوامـا وباسـتمرار    استطاع بوعيه العميق وحسه المرهف، أ
لية بين العلم واإليمان وبين الحرية السياسية والحريـة  اآلمسارها وأن يحقق بها تكامال يصل إلى حد الوحدة 

االجتماعية وبين االستقالل الوطني واالنتماء القومي وبين عالمية الكفاح اإلنساني من أجل تحرير اإلنسـان  
الحرية )رابعا.(واالستغالل. ةضد آل قوى ورواسب التخلف والسيطرواقتصادا وثقافة وفكرا والحرب  سياسة

إلنسانية المصري عن إدراك لحقيقة أن إنسانية اإلنسان وعزته هي الشعاع الذي هدى ووجـه خـط سـير    
الـوطن، وذلـك أن    رامة الفرد انعكاس لكرامـة كأن . التطور الهائل الذي قطعته البشرية نحو مثلها األعلى

أن . الفرد هو حجر األساس في بناء الوطن وبقيمة الفرد وبعمله وبكرامته تكون مكانة الوطن وقوته وهيبتـه 
السلطة فـى نفـس    لحرية الفرد فحسب، لكنها األساس الوحيد لمشروعية سيادة القانون ليست ضمانا مطلوباً

إدرآكا بكل مسئولياتنا الوطنية والقوميـة والدوليـة   نحن جماهير شعب مصر تصميما ويقينا وإيمانا و. الوقت
وعرفانا بحق اهللا ورساالته وبحق الوطن واألمة وبحق المبدأ والمسئولية اإلنسانية وباسـم اهللا وبعـون اهللا،   

، أننا نقبل ونمـنح ألنفسـنا هـذا الدسـتور،      ١٩٧١نعلن في هذا اليوم الحادي عشر من شهر سبتمبر سنة 
 .يد على الدفاع عنه وعلى حمايته وعلى تأكيد احترامهكدين عزمنا األكمؤ

ق دستوريه  ٩لسنه  ٣٧في الدعوي رقم  ١٩٩٠مايو  ١٩العليا بجلسة  ةحكم المحكمة الدستوري )١(

 

 ةمجموع –
العليا  ةاألحكام للمحكمة الدستوري

 

 .  ٢٥٦الجزء الرابع ص  –
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سـتور  مـن الد  الثانيـة ن نص المادة أقررت  فإنهامن الدستور  الثانيةالمادة 
األولـى  سـتور و من الد ٤٦و ٤٠المادتين  وءضعلى ن يتم تفسيرها أيتعين 
ن المواطنون لدي القانون سواء وهم متساوون فـي  أما هو معلوم على تنص 

 أواألصل  أوال تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس  العامةالحقوق والواجبات 
تكفـل   الدولـة ن أعلـى  فهي التي تنص  الثانية أما، العقيدة أوالدين  أواللغة 
 .)١(الدينيةالشعائر  إقامة وحرية العقيدةحرية 

 

  

مـن   الثانيـة  الفقـرة ن إيمكن القول باطمئنان  القانونية الناحيةومن إلى وبالت
ن إو ،القانونيـة  الناحيـة من  المواطنةلمبدأ  إرهاقاال تشكل  من الدستور الثانيةالمادة 
وفي التطبيق اليومي بما تشكله من ارتباك لـدي القضـاة،    العملية الناحيةمن  أرهقته

. بصرف النظر عن قيمة تلك األحكام  أحكامهمينعكس في 

 

  

هو فـي  باحث فيما نعلم،  أي إليهاوالتي لم يتطرق  الثانيةالمادة  ةولكن مشكل
غير  أخريوعقائد  اًأديانيعتنق مواطنوها  ةن مصر دولأوالتي تتجاهل األولى فقرتها 
 الفقـرة حـذف   أوتلك العقائد في الدسـتور،  على النص  أمايتعين إلى ، وبالتاإلسالم
، وهي التـي  الثانيةوليس األولى  الفقرةكما سيتضح في نص  فالمشكلة، بالكليةاألولى 
 الفكريـة  الخلفيةالقضاء فتفسدها وربما كانت هي التي تنعكس في  أحكامعلى تنعكس 

. فتشتتهم  الدراسيةلواضعي المناهج 

 

  

٣

 

-٦

 

على لتغلب الدستور لمن األولى المادة إلى  المواطنة ةكلم إضافة أديهل . ٢-
؟ الثانيةللمادة  السلبيةاآلثار 

 

  

مبـادئ  إلـى  حكم يستند مباشـرة   أي أنمن  أوردناهن أمما سبق والرغم على و
ال إلى وبالت، االنعدامحد إلى متجاهال القانون هو حكم خاطئ يصل  اإلسالمية الشريعة
تصدر عن هوي ولـيس عـن    أحكاماتلك األحكام والتي نعتبرها إلى  االلتفاتيجوز 
التى تنص علـى  من الدستور  الثانيةالمادة من األولى  الفقرةن أنؤمن ب إنناإال ، قانون

 تشكل بذاتها" دين الدولة هو اإلسالم " أن 

 

 وأوردناكما سبق  –

 

بـالموقف   إخـالالً   -

                                                           
 ةالمبادئ الدستوري ةموسوع )١(

 

الجزء األول  –

 

 ٢٠٠٠كتوبر أ –

 

 .١٢٩و١٢٨ص  –
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المفترض للدولة تجاه مواطنيها الذين ينتمون إلى أديان وعقائـد متعـددة، ال    الحيادي
يذكرها الدستور المصري على أي نحو، فضال عن أن النص الدستوري بهذه الصيغة 
تجاهل وجود عقائد وأديان أخرى في المجتمع المصري، لها أحكامها الخاصة، األمر 

األخـرى، وممـن يؤمنـون بهـا مـن       ينا من شأن األديان والعقائدوالذي يشكل ته
وهو أمر له انعكاساته في الحياة االجتماعية والسياسية اليومية وفى أحكام . المواطنين

المحاكم، وفى تعميق الشعور بالتهميش والظلم لدى أتباع الديانات والعقائد األخـرى،  
ون وباإلضافة إلى ذلك كله فإن التشريعات في كل دولة تمزج بـين اسـتلهام المخـز   

وال . الحضاري الخاص بها، وتلبية احتياجات تطور المجتمعات في الزمان والمكـان 
حد بالطبع في أن الحضارة اإلسالمية تشكل رافدا رئيسيا في التكوين الثقـافي  أيجادل 

طمـس أو تجاهـل   إلى للمصريين، إال أنها ليست الرافد الوحيد، الذي يترتب عليه بالت
مساهمات الحضارات األخرى 

 

كالفرعونية والقبطية وغيرها –

 

في تكـوين وجـدان    -
كما ال يمكن اختزال الحضارة اإلسالمية فقط في األحكام القانونيـة  . وثقافة المصريين

التي أنتجتها هذه الحضارة في حقبة محددة، وال في تيار فكرى واحد مـن التيـارات   
كس الـنص هـذه   فإنه كان من الضروري أن يعإلى وبالت. العديدة التي ازدهرت فيها

الحقيقة التاريخية 

 

تعدد وتنوع منابع التراث الحضاري للمصريين  -

 

والمعاصـرة   -

 

- 
تعددية أديان وعقائد المصريين

 

بما يجنب اتهام المشرع الدستوري بأنـه يسـتهدف    -
فرض أحكام دين معين على من ال يؤمنون به، وبالمخالفة اللتزامات مصر بمقتضـى  

. )١(إلنسانالمواثيق الدولية لحقوق ا

 

  

ال وعلى ذلك فإن إضافة كلمة المواطنة إلى المادة األولـى مـن الدسـتور    
لم يكـن  اآلثار التي شرحناها فيما سبق وال تأثير له عليها، و إبطالإلى يؤدي فعليا 

سوى المراوغة من جانب الدولة وعدم قدرتها على حسم ئ يفي حقيقته يعنى أي ش
وهو ما  ،المصريين ةمغازلة الشعور الديني لغالبيقضية الهوية الوطنية ورغبتها في 

                                                           
 ٢٠٠٧وحتي  ٢٠٠٥علي مقربة من الحافة، عن حالة حرية الرأي والتعبير في مصر من عام  )١(

 

المحـامي   –
بالنقض  نجاد البرعي

 

المجموعة المتحدة  –

 

 .ليهإشاره مرجع سابق اإل.محامون مستشارون قانونيون –
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علـى الشخصـيات التـي    السابق من الهجوم الغاضب من نجل رئيس الجمهورية  ابد
وقعت على بيان صدر عن مركز القاهرة لدراسات حقوق اإلنسان بطلب البـدء فـي   

 .)١(تعديل المادة الثانية من الدستور

 :دستوريا الثابتة المواطنةن حقوق م الدستوريةموقف المحكمة  .٤

 

  

أنشأت المحكمة الدستورية العليا وفقا لنص الدستور المصري كهيئة قضـائية  
مستقلة تتولى دون غيرها الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللـوائح وتتـولى   

ويدرج الدستور في الفصل الخامس من الباب الخامس  )٢(،تفسير النصوص التشريعية
، ها من مكونات نظـام الحكـم  والخاص بنظام الحكم المحكمة الدستورية العليا باعتبار

المحكمة الدستورية العليا بأنها هيئة قضائية مستقلة قائمة بـذاتها   ١٧٤وتعرف المادة 
عزل، ويترك الدستور قضاتها من ال ١٧٧في جمهورية مصر العربية، وتحمى المادة 

للقانون تنظيم المحكمة وتشكيلها والشروط الواجب التوافر فـي أعضـائها وحقـوقهم    

                                                           
يل المادة الثانية مـن الدسـتور مقتـرحين    قد وجهت نداء لتعدمهمة وكان أكثر من مائتي شخصية مصرية  )١(

. مراعاة االعتبارات التالية عند تعديلها

 

  
 .أن اإلسالم ديانة غالبية المواطنين .١

أن القيم والمبادئ الكلية لألديان والعقائد مصدر من المصادر الرئيسية للتشريع، بما ال يتناقض مع التزامـات   .٢
 . مصر طبقا للمواثيق الدولية لحقوق اإلنسان، أو يخل بحقوق المواطنة أو بمبدأ المسـاواة أمام القانون

 . الدينية للفرد أن التمتع بالحقوق والحريات المدنية ال يتوقف على العقائد  .٣

.أجهزة الدولة بالحياد إزاء األديان والعقائد ومعتنقيها من المواطنينجميع ضرورة التزام  .٤

 

  
" الـوطنى الـديمقراطي  "وفي ذات الصدد أكد جمال مبارك نجل الرئيس المصري وأمين عام مساعد الحـزب  

الشريعة اإلسالمية "والتي تنص على أن وأمين لجنة السياسات أنه لن يتم المساس بالمادة الثانية من الدستور 
تأتى تصريحات القيادى البارز فى الحزب الوطنى ". هى المصدر الرئيسى للتشريع

 

الحاكم  -

 

والتى نقلتها  -
صحيفة األهرام وسط حالة من الجدل حول هذه المادة التى يرى البعض ضرورة تعديلها مراعاة لوجود أقلية 

إن االدعاءات بنية تعديل المادة الثانية من الدسـتور حـول الشـريعة    " قال جمال مبارك. مسيحية فى مصر
:، نقال عن ، مؤكدا استمرار هذه المادة  "، تهدف إلى التشويش على التعديالت الدستورية وأهدافها  اإلسالمية

 

  
 

 

alquran.com/arabic/show_news.php?main_id=231-http://www.ahl 
من الدستور الدائم لجمهورية مصر العربية، الهيئة العامة لشئون المطابع األميريـة، القـاهرة،    ١٧٥المادة  )٢(

.٣٤، ص ١٩٩٨
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مـن   اًوحصانتهم، بل ويسكت الدستور عن تقرير هل تعتبر المحكمة الدستورية جزء
أن  ١٩٧٩لسـنة   ٤٧السلطة القضائية أم ال، إال أنه يبدو من القانون الخاص بها رقم 

 ٤٨ووفقاً لقانون تنظيم المحكمـة رقـم   .لها سمات مستمدة من قانون السلطة القضائية
فإن المحكمـة الدسـتورية العليـا     ١٩٧٩أغسطس  ٢٩والذي صدر في  ١٩٧٩لسنة 

تها القضائية وال عالقة لهـا بـالمجلس األعلـى    تعتبر مستقلة عن وزارة العدل وهيئا
.)١(للهيئات القضائية

 

  

                                                           
للمزيد راجع  )١(

 

نجاد البرعي  –

 

بو سعده أحافظ  –

 

جهاد عوده باب علي الصـحران   –

 

ـ   –  ةالناشـر المجموع
محامون مستشارون قانونيون واقتصاديون  ةالمتحد

 

االمبحث الثاني  ٢٠٠٠ ةطبع –

 

الفرع األول  –

 

قضـاء   –
الرقابة والتفسير 

 

خلت الدساتير المصرية المتعاقبة إبتـداء مـن   . المحكمة الدستوريه العليا  ةمدي استقاللي –
دسـتورية القـوانين سـواء     المؤقت من نص ينظم مسألة الرقابة على ١٩٦٤وحتى دستور  ١٩٢٣دستور 

وقد اعتبر الفقه الدستورى مجرد سكوت الدساتير عن تنظيم الرقابة هو بمثابـة إقـرار    .بتقريرها أو بمنعها
أول  ١٩٥٣وكـان المشـروع الدسـتوري     .لمسلك القضاء الذى أقر لنفسه الحق فى رقابة دستورية القوانين

ى المستوى التشريعي أورده مشروع وضع الدستوري عقب محاولة رسمية لتنظيم رقابة دستورية القوانين عل
يناط بها وحدها مهمة " محكمة عليا دستورية " فقد ورد النص في هذا المشروع على إنشاء  ،قيام ثورة يوليو

رقابة دستورية القوانين تتألف من تسعة قضاة من بين المستشارين وأساتذة القانون ورجال الفقـه اإلسـالمي   
من المحلفين لدى محكمة النقض، وقد راعت اللجنة في تشكيل المحكمة تمثيل السلطات الثالث الجامعيين ، و

ثالثة يعينهم رئيس الجمهورية، وثالثة ينتخبهم البرلمان مجتمعاً في هيئة مؤتمر أول كل فصـل تشـريعي،   
ثنتا اائها، ومدتها وثالثة ينتخبهم القضاء العادي واإلداري والشرعي، وتنتخب المحكمة رئيسها من بين أعض

عشرة سنة وتجدد جزئيا على الوجه الذى يبينه القانون، غير أن هذه المحاولة لم يكتـب لهـا النجـاح إذ إن    
رجال الثورة قد رفضوا مشروع لجنة الخمسين وعهد إلى بعض المتخصصين بإعداد مشروع دستور يتمشى 

 .مع أهداف الثورة

متخصصة يناط بها دون غيرها مهمة رقابة دستورية القوانين هـي   وكانت أول تجربة إلنشاء محكمة دستورية
والتي تولـت مهمـة الرقابـة بالفصـل      ١٩٦٩لسنة  ٨١التي أنشأها القرار بقانون " المحكمة العليا"تجربة 

ة الدسـتورية  وحتى تاريخ تشكيل المحكم ٢٥/٨/١٩٧٠عتباراً من اوباشرتها مدة تقترب من العشر سنوات 
أول " بدوى إبراهيم حمـودة  / ، وقد تشكلت المحكمة العليا عند إنشائها من المستشار ٩/١٠/١٩٧٩العليا فى 

مـن   وكانت المحكمة العليا تؤلف من رئيس ومن نائب أو أكثر للرئيس وعـدد كـاف  " رئيس للمحكمة العليا
بين أعضـائها   المستشارين ، وتصدر أحكامها من سبعة أعضاء ويعين رئيس الجمهورية رئيس المحكمة من

أو من غيرهم ممن تتوافر فيهم شروط التعيين ، ويجوز تعيينه دون التقيد بسن التقاعد ، ويعين نواب الرئيس 
واألعضاء بقرار من رئيس الجمهورية بعد أخذ رأى المجلس للهيئات القضـائية، ويكـون تعيـين رئـيس     

وقد حدد القانون اختصاصات المحكمـة  . لتجديدالمحكمة العليا ونوابه والمستشارين لمدة ثالث سنوات قابلة ل
بالفصل في دستورية القوانين، وتفسير النصوص القانونية، والفصل في طلبات وقـف تنفيـذ األحكـام     العليا

الصادرة من هيئات التحكيم المشكلة للفصل في منازعات الحكومة والقطاع العام، والفصل في مسائل تنـازع  
 .االختصاص
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٤

 

:رؤية المحكمة الدستورية لقضايا التمييز وعدم المساواة .١-

 

  

النحو الذي على تعتبر مادة المواطنة من المواد الحديثة في الدستور المصري 
كـان  لذا ، ٢٠٠٧عام  ةعرضنا له من أنها دخلت ضمن التعديالت الدستورية األخير

لكـن  ، من الصعب أن نجد تطبيقات قضائية لهذه المادة في قضاء المحكمة الدستورية
عدد من القضايا التي إلى قضاء المحكمة الدستورية قد تعرض في قضائه ومنذ إنشائه 

تناقش مفهوم التمييز وعدم المساواة بين المواطنين، ومن تلك األحكـام تسـتطيع أن   
.ا المواطنةتستشف توجه هذا القضاء لقضاي

 

  

٤

 

-١

 

أن ألوان التمييز على اختالفها تتناقض مع مبدأ : المبدأ األول  .١- 
.المساواة و تهدر األساس الذي يقوم عليه

 

  

تقول المحكمة الدستورية العليا عن الحق في المساواة أمام القانون كصـورة  
 المساواة أمام القانون هو أول ما نص فيإن الحق "من صور المساواة بين المواطنين 

الصدارة منهـا   فيجاء ، والحقوق العامةالباب الخاص بالحريات و فيعليه الدستور 
جتماعى، وعلى تقـدير أن  الحرية و السالم االأن هذا الحق هو أساس العدل و باعتبار
مواجهـة   فيحرياتهم صون حقوق المواطنين و فييستهدفها تتمثل أصالً  التيالغاية 

جوهره وسيلة  فيأضحى هذا المبدأ تنال منها أو تقيد ممارستها، و التيصور التمييز 
                                                                                                                                             

هو أول الدساتير المصرية التي تضمنت نصوصاً تنظم رقابة دستورية القوانين وأوكل أمر  ١٩٧١ويعد دستور 
وقد نظم الرقابة القضائية على دسـتورية  " المحكمة الدستورية العليا " هذه الرقابة إلى محكمة خاصة سماها 

المحكمـة  "ور وقـد جعـل الدسـت    ١٧٨وحتى المادة  ١٧٤القوانين واللوائح فى خمس مواد منه من المادة 
هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها تتولى " الدستورية العليا

 

دون غيرها  –

 

مهمة الفصل في دستورية القوانين  –
ال الدستور إلى قانون المحكمة ليتولى مهمـة تنظـيم   حوقد أ ،واللوائح ، وكذلك تفسير النصوص التشريعية

وقـد   ،تصدر من المحكمة الدستورية العليا وآثارها باقى االختصاصات األخرى أو التشكيل ، واألحكام التى
بإصدار قانون المحكمة الدسـتورية العليـات ليـنظم عمـل المحكمـة       ١٩٧٩لسنة  ٤٨صدر القانون رقم 

واختصاصاتها وسائر شئونها وقد تضمن قانون اإلصدار نص المادة الثامنة التى تقرر أنه مع عدم اإلخـالل  
،  ١٩٦٩لسـنة  ) ٨١(اإلصدار يلغى قانون المحكمة العليا الصادر بالقانون رقم  بحكم المادة الثانية من قانون

 ١٩٧٦لسـنة  ) ٧٩(والقانون رقم  ١٩٧٠لسنة ) ٦٦(قانون اإلجراءات والرسوم أمامها الصادر بالقانون رقم 
تشكيل ببعض األحكام الخاصة بالمحكمة العليا ، كما يلغى كل نص يخالف أحكام القانون المرافق وذلك فور 

المحكمة الدستورية العليا  أةلمحة تاريخية عن نش .المحكمة الدستورية العليا

 

منشورة علي موقع المحكمـة   –
الدستورية العليا  

 

- http://www.hccourt.gov.eg  
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ال يقتصر تطبيقها على الحريـات و الحقـوق    التيلتقرير الحماية القانونية المتكافئة 
 التـي ، بل ينسحب مجال أعمالها إلى الحقـوق  الدستور فيالعامة المنصوص عليها 

منـه  " ٤٠"المـادة   فيص الدستور لئن نو. يكون مصدراً لهاو العادييقررها القانون 
يقوم التمييز فيهـا علـى    التي هيأحوال بينها و فيعلى حظر التمييز بين المواطنين 

أساس من الجنس أو األصل أو اللغة أو العقيدة، إال أن إيراد الدستور لصور بعينهـا  
ال يـدلى  الحياة العملية و فييكون التمييز محظوراً فيها، مرده إلى أنها األكثر شيوعاً 

فيها دون غيرها، إذ لو قيل بأن التمييز المحظور دسـتورياً ال   انحصارهعلى إلى بالت
المشار إليها، لكان التمييز فيما عداها غير " ٤٠"بينتها المادة  التياألحوال  فييقوم إال 

كفلها ويتنـاقض مـع الغايـة     التيهو نظر ال يستقيم مع المساواة ، ومناقض للدستور
لم تصرح المادة المذكورة  التين إرسائها، يؤيد ذلك إن من صور التمييز المقصودة م

عنيت  التيخطورة اآلثار المترتبة عليها عن تلك أهميتها و فيباإلشارة إليها ما ال تقل 
كفلهـا   التـي مجال الحريات و الحقوق العامـة   فيبإبرازها كالتمييز بين المواطنين 

 االنحيـاز أو  الطبقي االنتماءجتماعى أو المركز اال يتعلق بالمولد أو العتبارالدستور 
 التي اختالفها، مما يؤكد أن ألوان التمييز على سياسيلرأى بذاته سياسياً كان أو غير 

يقوم عليـه إنمـا يتحـتم     الذيتهدر األساس واها مع مبدأ المساواة ومحت فيتتناقض 
مبـدأ   احتـرام إخضاعها جميعاً لما تتواله هذه المحكمة من رقابة قضـائية لضـمان   

.)١(جميع مجاالت تطبيقه فيالمساواة 

 

  

٤

 

-١

 

 أوصور التمييز المجافية للدستور قوامها كل تفرقة : المبدأ الثاني  .٢- 
بصورة تحكمية مـن الحقـوق أو    بعاد ينالاست أوتفضيل  أوتقييد 

:القانون أوالحريات التي كفلها الدستور 

 

  

  

 

 فـي منه على حظر التمييز بين المـواطنين   ٤٠المادة  فيلئن نص الدستور   
األصل أو اللغة أو  أويقوم التمييز فيها على أساس الجنس  التيتلك  هيبعينها،  أحوال

ر بذاتها يكون التمييز محظورا فيها مـرده  الدين أو العقيدة، إال أن إيراد الدستور لصو

                                                           
 ٣٧الطعن رقم  )١(

 

ق   ٩لسنــة   -

 

 ١٩٩٠/  ٠٥/  ١٩تاريخ الجلسة   -
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فيها  إذ لو صح ذلك  انحصارهالحياة العملية وال يدل البتة على  فيأنها األكثر شيوعا 
 التـي لكان التمييز بين المواطنين فيما عداها جائزا دستوريا، وهو ما يناقض المساواة 

.  كفلها الدستور، ويحول دون إرساء أسسها، وبلوغ غاياتها 

 

  
  

 

من الدستور، ما ال يقل  ٤٠أغفلتها المادة  التيية ذلك أن من صور التمييز أو  
ترتبها كالتمييز بين  التيعن غيرها خطرا سواء من ناحية محتواها أو من جهة اآلثار 

يمارسونها العتبـار   التييتمتعون بها، أو الحريات  التينطاق الحقوق  فيالمواطنين 
، أو ميولهم الحزبية، أو الطبقي، أو انتمائهم االجتماعيمركزهم  أومرده إلى مولدهم، 

القبلية، أو إلى موقفهم من السلطة العامة، أو إعراضهم  عصبيتهمنزعاتهم العرقية، أو 
ال تظاهرها  التيتبنيهم ألعمال بذاتها، وغير ذلك من أشكال التمييز  أوعن تنظيماتها، 

أن صور التمييز المجانيـة للدسـتور وإن    أسس موضوعية تقيمها، وكان من المقرر
تفصيل، أو استبعاد ينال بصـورة   أوتعذر حصرها، إال أن قوامها كل تفرقة، أو تقييد 

كفلها الدستور، أو القانون، وذلك سواء بإنكـار   التيتحكمية من الحقوق أو الحريات 
م مـن  أصل وجودها أو تعطيل أو انتقاص آثارها بما يحول دون مباشرتها على قـد 

المساواة الكاملة بين المؤهلين قانونا لالنتفاع بها، وبوجه خاص على صـعيد الحيـاة   
وظائف اإلدارة العليـا   شاغليالسياسية واالجتماعية واالقتصادية والثقافية وغير ذلك 

كفلها لغيرهم من العاملين بهـا رغـم    التيبالوحدات االقتصادية من فرض الترشيح 
هم القانونية، ودون أن يستند هذا التمييز إلى أسس موضوعية تماثلهم جميعا من مراكز

يا عنه بـنص  مجالس إدارتها، فإن هذا التمييز يكون تحكميا ومنه فييقتضيها التمثيل 
)١(.من الدستور ٤٠المادة 

 

  
تقول المحكمة الدستورية عن صور التمييز التي تنـاهض مبـدأ   " خرآوفي حكم 

من الدستور ) ٤٠(القانون المنصوص عليه في المادة  إمامالمساواة 

 

ما جري على و –
ضاء هذه المحكمةبه ق

 

 أو، إال أن قوامها كـل تفرقـة أو تقييـد    وإن تعذر حصرها -
 أواستبعاد ينال بصورة تحكمية من الحقوق والحريات التي كلفها الدسـتور   أوتفضيل 

، بمـا يحـول   ثارهاآانتقاص  أوتعطيل  أووجودها  أصلوذلك سواء بإنكار القانون، 
.)٢("قدم المساواة الكاملة بين المؤهلين لالنتفاع بهاعلى دون مباشرتها 

 

  

                                                           
 ١٧الطعن رقم  )١(

 

ق   ١٤لسنة   -

 

١٩٩٤/  ٠١/  ١٤تاريخ الجلسة   -

 

  
 .ق دستوري ٢٠لسنة  ١٨٠حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم  )٢(



 
 

٨٣ 
 

٤

 

-١

 

التفرقة والتميز غير المبرران يخالن بمبدأ المساواة : المبدأ الثالث  .٣- 
:بين المواطنين

 

  

أحكام قانون الوقـف  على تقول المحكمة الدستورية العليا في رقابتها الدستورية 
فيما تضمنه من  حظر بموجب الرجوع أو التغيير فـي وقـف    ١٩٤٦لسنة  ٤٨رقم 

المسجد ابتداء أو فيما وقف عليه ابتداء دون إضافة الكنيسة لهذا الحكم رغم تسـاويها  
إن مبدأ "مع المسجد في كون كل منهما دار عبادة مخصصة لممارسة الشعائر الدينية  

اتير المصرية جميعهـا بحسـبانه ركيـزة    مساواة المواطنين أمام القانون رددته الدس
غايتـه  ، االجتمـاعي وأساساً للعدل والسالم ، أساسية للحقوق والحريات على اختالفها

، أو تقيد ممارستها، مواجهة صور التمييز التى تنال منها فيصون الحقوق والحريات 
مالـه ال  إال أن مجـال إع ، وباعتباره وسيلة لتقرير الحماية المتكافئة للحقوق جميعهـا 

بل يمتد ـ فوق ذلك ـ   ، يقتصر على ما كفله الدستور من حريات وحقوق وواجبـات
وإذا كانت صور التمييز المجافيـة للدسـتور يتعـذر    . إلى تلك التى يقدرها المشرع 

حصرها إال أن قوامها كل تفرقة أو تقييد أو تفضيل أو استبعاد ينال بصورة تحكميـة  
أو ، سواء بإنكار أصل وجودها، ها الدستور أو القانونمن الحقوق والحريات التى كفل

تعطيل أو انتقاص آثارها، بما يحول دون مباشرتها على قدم المساواة الكاملـة بـين   
.المؤهلين قانوناً لالنتفاع بها

 

  

تنظـيم   أي، أن مناط دسـتورية  قضاء هذه المحكمة فيوحيث إن من المقرر 
ومن ثم فإذا قـام التماثـل فـى    ، هدافهاأال تنفصل نصوصه أو تتخلف عن أ تشريعي

المراكز القانونية التى تنتظم بعض فئات المواطنين وتساووا بالتالى فى العناصر التى 
أن ، والزم ذلـك ، استلزم ذلك وحدة القاعدة القانونية التى ينبغى أن تنـتظمهم ، تكونها

راكـز القانونيـة   المشرع عليه أن يتدخل دوماً بأدواته لتحقيق المساواة بـين ذوى الم 
وحيث إنه تطبيقاً لما تقـدم فـإن قـانون    .أو لمداركة ما فاته فى هذا الشأن ، المتماثلة

وقد حظر بموجب النص المطعون عليه الرجـوع   ١٩٤٦لسنة  ٤٨أحكام الوقف رقم 
أو التغيير فى وقف المسجد ابتداء أو فيما وقف عليه ابتداء دون إضافة الكنيسة لهـذا  



 

 

  

٨٤ 
 

يها مع المسجد فى كون كل منهما دار عبـادة مخصصـة لممارسـة    الحكم رغم تساو
فإنه من ثم يكون قد أقام فى هذا المجال تفرقة غير مبـررة مخالفـاً   ، الشعائر الدينية

.من الدستور) ٤٠(عليه فى المادة  بذلك مبدأ المساواة المنصوص

 

  

٤

 

-١

 

أن مبدأ المساواة وعدم التمييز بين المواطنين ليس : المبدأ الرابع  .٤- 
بقاعدة صماء تنبذ صور التمييز جميعها طالما يستند هذا التمييـز  

. أساس موضوعيإلى 

 

  

مبدأ المساواة بين المواطنين أمام القـانون ال يعنـى أن    "بأنقضت المحكمة 
ة قانونية متكافئـة،  تعامل فئاتهم على ما بينها من تفاوت في مراكزها القانونية معامل

كما أنه ليس مبدًأ تلقينا جامدا منافيا للضرورة العملية، وال هو بقاعـدة صـماء تنبـذ    
صور التمييز جميعها، ذلك أن من بينها ما يستند إلى أسس موضـوعية وال ينطـوي   

)١(."من الدستور) ٤٠(على مخالفة لنص المادة إلى بالت

 

  

                                                           
 ١٢٤الطعن رقم  )١(

 

ق   ٢٢لسنــة   -

 

 ٢٠٠٣/  ٠١/  ١٢تاريخ الجلسة   -

 

وتـتلخص وقـائع فـي أن     –
مدنى جزئى شبرا الخيمة على المدعى عليهمـا الثالـث    ٢٠٠٠لسنة  ٣٧٢المدعى كان قد أقام الدعوى رقم 

والرابع فى الدعوى الماثلة، ابتغاء الحكم ببطالن الحجز الموقع على منقوالتـه المبينـة بمحضـر الحجـز     
 ٢٢٢ن هذا الحجز وقع عليه نفاذاً للحكم الصادر فى الدعوى رقـم  إواعتباره كأن لم يكن، وقال بياناً لدعواه 

نى شبرا الخيمة بإلزامه أداء مبلغ عشرة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة، وأثناء نظر الـدعوى  مد ١٩٩٩لسنة 
من قانون المحاماة الصادر بالقـانون  ) ١٨٨، ١٨٧(دفع الحاضر عن المدعى بعدم دستورية نصى المادتين 

بإقامة الدعوى سند إيقاع الحجز عليه، وبعد أن قدرت المحكمة جدية الدفع صرحت له  ١٩٨٣لسنة  ١٧رقم 
لسنة  ١٧من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم ) ١٨٧(وحيث إن المادة . الدستورية، فأقام الدعوى الماثلة

على المحكمة من تلقاء نفسها وهى تصـدر  " تنص على أن  ١٩٨٤لسنة  ٢٢٧المعدلة بالقانون رقم  ١٩٨٣
ه الذى كان يحضر عنه محام بحيث ال تقـل  حكمها على من خسر الدعوى أن تلزمه بأتعاب المحاماة لخصم

عن خمسة جنيهات فى الدعاوى المنظورة أمام المحاكم الجزئية فيما عدا الـدعاوى المسـتعجلة، وعشـرة    
جنيهات فى الدعاوى المنظورة أمام المحاكم االبتدائية واإلدارية والدعاوى المستعجلة الجزئية وعشرين جنيهاً 

ستئناف ومحاكم القضاء اإلدارى وثالثين جنيهاًَ فى الدعاوى المنظـورة أمـام   فى الدعاوى المنظورة أمام اال
وعلى المحكمة أن تحكم بأتعاب المحامـاة فـى الـدعاوى    . محاكم النقض واإلدارية العليا والدستورية العليا

نيهـاً  الجنائية التى يندب فيها محام بحيث ال تقل عن عشرة جنيهات فى دعاوى الجنح المستأنفة وعشـرين ج 
تؤول إلى " على أن ) ١٨٨(وتنص المادة ". فى دعاوى الجنايات وخمسين جنيهاً فى دعاوى النقض الجنائى 



 
 

٨٥ 
 

٤

 

-١

 

. المساواة ةمن فكر المحكمة الدستوريةموقف على مالحظات  .٥- 

 

  

ن المسـاواة وتمنـع   أإعالء شإلى تميل  ةن المحكمة الدستوريأ يبدوا واضحاً
حكام المحكمة خاصـة الحكـم األخيـر الـذي     أن بعض أعلى التمييز بين المواطنين 

 ةالخطـور  ىمر في منتهأهو  ةسس موضوعيأرودناه والذي يسمح بالتمييز ما دام له أ
حكـام  أن يتـردد فـي   أمر ما كان لـه  أساس للتميز بين المواطنين أن هناك أ ةففكر

ـ   ةن تكون المساواأوهناك فرق بين ، المحكمة ، ةبين المتماثلين في المراكـز القانوني
. يزيللتم ةسس موضوعيأنه أالمحكمة  ىن يكون هناك ما ترأوبين 

 

  

٤

 

ساسـي مـن   أكمظهـر   ةالعليا لحرية العقيد الدستوريةالمحكمة  ةرؤي  .٢-
. ةمظاهر المواطن

 

  

 ةإزاء حري ةمتأرجح ةالعليا قد تبنت رؤي الدستوريةن المحكمة أيمكن القول 
جانب منها صحيح نصوص الدسـتور  إلى يشدها  ةقامة الشعائر الدينيإوحرية  ةالعقيد

عتراف هنـا  والبد من اال. ةوربما سياسي ةاآلخر ضغوط مجتمعيالجانب إلى ويدفعها 
 حريـة و العقيـدة حريـة   الدولةتكفل " ن أعلى التي تنص من الدستور  ٤٧المادة ن أ

جميـع   فـي  الدستوريةهو النص األفضل بين كل النصوص "الدينية الشعائر  ممارسة
يجعـل   ناحية، فهو من التي تعالج مثل هذا األمر الحساس ةالمتعاقب ةالدساتير المصري

ولكـن   العقيدة حريةلضمان ليس فقط  ةباتخاذ كافة الخطوات الضروري ةملتزم الدولة
ن أال تستقيم بغير ضمان  العقيدة حريةن كفالة أفمن المفهوم ، الدينيةالشعائر  ممارسةل

ويتفرع عن ذلـك  . واطمئنان ةفي راح يةداء شعائرهم الدينإي مذهب بأيقوم معتنقوا 
سـباب  أوربمـا  ، عن عقيدته التي اعتنقها العقيدةفي تقديري ضمان إعالن من يعتنق 

وراق أاعتناقه عقيدته الجديده من على يضا تسهيل استخراج كل ما يدل أو، اعتناقه لها
نـه  أالنص الدسـتوري   ةن قيمأن كان اعتناقها باطنا إال إو العقيدةف. ةثبوت ضروري

                                                                                                                                             
الصندوق أتعاب المحاماة المحكوم بها فى جميع القضايا طبقاً للمبين بالفقرة األولى من المادة السابقة وتأخـذ  

حصيلها لحساب الصندوق بذات القواعـد المقـررة   هذه األتعاب حكم الرسوم القضائية وتتولى أقالم الكتاب ت
ألقـالم  % ٥وتخصص من األتعاب المحصـلة نسـبة   . لتحصيل الرسوم بمقتضى قوانين الرسوم القضائية

وقـد تـم   ". الكتاب والمحضرين ويكون توزيعها فيما بينهم طبقاً للقواعد التى يضعها وزير العدل بقرار منه 
 .٢٠٠٢لسنة  ١٠سالفة الذكر بالقانون رقم ) ١٨٧(ردة بالمادة تعديل مقدار أتعاب المحاماة الوا



 

 

  

٨٦ 
 

ـ ثاره ليس فقط في آعليه واقع قانوني تترتب إلى مر نفسي أيحولها من  ر شـعائ  ةإقام
تقـول  و .وتسهيل هذا األمـر لمعتنقيهـا  ، عالن عن اعتناقهاولكن في اإل العقيدةتلك 

أن حرية العقيدة ـ في أصلها ـ تعنى أال يحمل   "حكامها أحد أفي  الدستوريةالمحكمة 
الشخص على القبول بعقيدة ال يؤمن بها أو التنصل من عقيدة دخل فيها أو اإلعـالن  

إحداها تحامالً على غيرها سواء بإنكارها أو التهوين منها أو ازدرائها ة عنها أو مماأل
وال يجوز كذلك فـى المفهـوم   . ا بينها ويكون احترامها متبادالًبل تتسامح األديان فيم

الحق لحرية العقيدة أن يكون صونها لمن يمارسونها إضراراً بغيرهـا وال أن تيسـر   
لى عقيدة ترعاها إرهاقاً آلخرين من الـدخول  ـ االنضمام إ الدولة ـ سراً أو عالنية 

فى سواها وال أن يكون تدخلها بالجزاء عقاباً لمن يلوذون بعقيدة ال تصطفيها ولـيس  
لها بوجه خاص أن يكون إذكاء صراع بين األديان تمييزاً لبعضها على البعض كذلك 

الدسـتور   فإن حرية العقيدة ال يجوز فصلها عن حرية ممارسة شعائرها وهو ما حمل
على أن يضم هاتين الحريتين فى جملة واحدة جرت بها مادته السادسة واألربعون بما 
نصت عليه من أن حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية مكفولتان وهـو مـا   
يعنى تكاملهما وأنهما قسيمان ال ينفصالن وأن ثانيتهما تمثل مظاهر أوالهما بإعتبارها 

من مجرد االيمان واختالجها فى الوجدان إلى التعبير عـن محتواهـا    انتقاالً بالعقيدة
عمالً ليكون تطبيقها حياً فال تكمن فى الصدور ومن ثم ساغ القول بأن أوالهما ال قيد 
عليها وأن ثانيتهما يجوز تقييدها من خالل تنظيمها توكيداً لبعض المصالح العليا التى 

بصون النظام العام والقيم األدبيـة وحمايـة   ترتبط  بها وبوجه خاص ما يتصل منها 
.)١(حقوق اآلخرين وحرياتهم

 

  

هنا قد اسـتخدمت   الدستوريةن المحكمة أإلى ويهمنا في هذا المقام ان نشير 
ن يـتم  أوالتي يجب  ةغيرالمنضبط ةوهو من التعبيرات المستطرق "النظام العام" تعبير

رغم اسـتخدامه فـي   على وهو من الحرص والحذر،  ةدرجة ممكنعلى أاستخدامها ب
اإلعتقـاد   حريةوالتي تشرع ل والسياسية المدنيةللحقوق  ةيالدول ةتفاقيمن اال ١٨المادة 

يساعد من يرغب في يبقي مكروها في الفكر القانوني لميوعته وعدم انضباطه وهو ما 
بحجـة   ن يقوم بـذلك  أفي الدستور من  العبث بالحقوق والحريات المنصوص عليها

. و نواهيهأوامره أو اتباع أالعام احترام النظام 

 

  

                                                           
 .١٩٩٦مايو  ١٨ق دستوري بجلسة  ١٧لسنة  ٨الطعن رقم  )١(



 
 

٨٧ 
 

هو ذلك التعبيـر الـذي اسـتخدمته    ، خطر من تعبير النظام العامن األأعلى 
تلـك الحريـة   علـى  واعتبرته سببا يمكن لحمايته وضع قيـود   الدستوريةالمحكمة 

ال يمكن الوثوق به ال لتفسير ، وهو تعبير "القيم األدبيه" نسان وهو تعبيرإلاللصيقة با
وفقا لمـا   العقيدةحرية على مام وضع قيود أ يفتح الباب واسعاًوالقانون وال لتطبيقه 

مـر  أوهـو   .)١(للمجتمع يتعين عليها حمايتها "ةدبيأقيم "نه أ ةالسلطة العمومي ىتر
المحكمـة   ةاستخدام التعبيـرات المنضـبط  على مستغرب من محكمة تحرص دائما 

 هعدم دستوريته باعتبـار إلى في التشريع يؤدي  ةن استخدام تعبيرات مطاطأوتعتبر 
. )٢(الجرائم والعقوبات ةلمبدأ شرعي ةيشكل مخالف

 

  

 ٤٦العليا في تفسـيرها للمـادة    الدستوريةن المحكمة أواألهم من ذلك كله 
ليها ما لم ينص عليه ومن المعروف وفقا لقواعـد تفسـير   إضافت أمن الدستور قد 

ليها النص، والنص المصري جـاء  إي قيود لم يشر أضافة إنه ال يجوز أالنصوص 
، الدينيـة الشـعائر   إقامة حريةو العقيدةتكفل حرية  الدولةف، عاما وبغير قيود عليه

المحكمـة   ي جهة بمـا فيهـا  أي قيود عليه من قبل أن يتم وضع أمر يتعين أوهو 
ضـافة  إالمشرع بتعديل المادة و ةن يكون دورها مطالبأالعليا التي يمكن  الدستورية

.غتصابا لسلطه البرلمانن تقوم هي بمهام التشريع اأما تراه من قيود عليها ال 

 

  

 

  

                                                           
ن ورد فيها تعبير النظـام  أنسان ولحقوق اإل ةالدولي ةتفاقيمن اال ١٨في نص المادة  ةلم يرد تعبير القيم األدبي )١(

 ةونشـرت فـي الجريـد    ١٩٦٧اغسطس  ٤التي وقعت عليها مصر في  ةتفاقيمن اال ١٨المادة العام فتنص 
ق فـي  لكل فرد الح"نه أمن الدستور المصري، علي  ١٥١صبحت قانونا ملزما وفقا لنص المادة أو ةالرسمي

و العقائـد باختيـاره،   أحد األديـان  أ ىلإ، ويشمل هذا الحق حريته في اإلنتماء الفكر والوجدان والدين ةحري
مـام  إو مع جماعـة و أوالتعليم، بمفرده  ةالشعائر والممارس ةو معتقده بالتعبد وإقامأهار دينه وحريته في إظ

و أاألديـان  إلى أحـد  نتماء ن يعطل حريته في االأنه أكراه من شحد إلأخضاع إال يجوز . حده ىو علأالمأل 
إال للقيـود التـي يفرضـها    و معتقده أخضاع حرية اإلنسان في إظهار دينه إال يجوز . العقائد التي يختارها

ـ أو الصحة العامـه  أو النظام العام أ ةالعام ةالسالم ةلحماي ةالقانون والتي تكون ضروري و أ ةو اآلداب العام
 ."خرين وحرياتهم األساسيهحقوق اآل

ن ال يكون النص العقـابي مشـوبا   أيجب "العليا حول صياغة النصوص تقول  ةفي حكم للمحكمة الدستوري )٢(
و مجاوته لغايتـه يجمعهمـا   أفإن بانبهامه  و متميعاًأ كان النص العقابي غامضاًأ، فسواء عاًياو متم بالغموض

 ١٠٥القضـيه رقـم    ١٩٩٤فبراير  ١٢حكم المحكمة الدستوريه جلسة "ل بحقيقه الفعال المنهي عنها التجهي
 ةق دستوري ١٢لسنه 

 

 .١٥٤صالعليا الجزء السادس  ةحكام المحكمة الدستوريأ ةمجموع –
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الثالثالفصل 

 

  
 ةالقضاء املصري جتاه فكراجتاهات 

ةاملواطن

 

  
منوذجا داريالقضاء اإل
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):النشأة والتطور السياسي(مجلس الدولة  .١

 

  

اسـتقاللها عـن   على أي بعد حصول مصر  ١٩٤٦أنشئ مجلس الدولة عام 
والتي أطلق عليها يومئذ معاهدة الشرف واالستقالل،  ١٩٣٦بريطانيا بموجب معاهدة 

وتعرض مجلس الدولة إلى موقف مختلف، ومر بفترات متقلبة من الصعود والهبـوط  
والقوة والضعف، خصوصا فيما يتعلق بقضايا الحقوق والحريات، ويمكن بشكل عـام  

بدأت منـذ  األولى الفترة . فترات حاسمة اربعصري إلى تقسيم تاريخ مجلس الدولة الم
الدكتور العالمة عبد الـرزاق السـنهوري    على وانتهت فعلياً باالعتداء  ١٩٤٦عام 

بواسطة بعض المنتسبين إلى ثـورة يوليـو    ١٩٥٥ثم عزله سياسيا  ١٩٥٤بالضرب 
ـ السيد تاريخ تولي المستشار  ١٩٥٥عام  والمرحلة الثانية منذ.  ١٩٥٢ السـيد  ى عل

حسـاب  على ة النظام هوري والذي اتهم بمماألرئاسة مجلس الدولة خلفاً للدكتور السن
، مع تـولي  ١٩٧١كرامة مجلس الدولة واستقالله وهي المرحلة التي انتهت فعلياً عام 

الرئيس أنور السادات وإعالنه انتهاء الشرعية الثورية، وبـدء مرحلـة جديـدة مـن     
وصدور الدستور المصري الدائم، وحتى في تلك المرحلة يمكـن  ، الشرعية الدستورية

ـ  والتـي أطلـق   ١٩٨١أن نعتبر أن أحكام مجلس الدولة في صدد قرارات سبتمبر 
، وهي القرارات التي ترتـب  ١٩٨١عليها الرئيس الراحل أنور السادات ثورة سبتمبر 

سية والفكرية، عليها إغالق صحف وحل أحزاب، واعتقال العديد من الشخصيات السيا
وظـائف إداريـة بعيـداً عـن     إلـى  ونقل العديد من أساتذة الجامعات والصـحفيون  

تخصصاتهم ـ تلك األحكام كانت بداية مرحلة جديدة من مراحل مجلس الدولة بـرز   
للحريات بشكل لم يسبق له مثيل، وقد استمرت تلك المرحله  فيها دوره كحامي حقيقي

نه فـي اغلـب   أن نالحظ أنتائج يمكن لنا إلى ن القفز ودو. متصلة الحلقات حتي اليوم
العكس مـن  على  العقيدةمتحفظا فيما يتعلق بحماية حرية  الدولةالمراحل كان مجلس 

.المستوي ةرفيع ةالتي كان يوفر لها المجلس حماي ةباقي الحقوق والحريات العام

 

  

١

 

.١٩٥٥ـ ١٩٤٦األولى المرحلة  .١-
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 مراحل مجلس الدولة شهدت توتراً شديداًمن األولى ن المرحلة إيمكن القول 
بين المجلس والسلطة التنفيذية وبين المجلس والسلطة التشريعية وبين المجلس والملك 

بالتوتر الشديد بين مجلس  ١٩٥٢فاروق ذاته، فقد تميزت تلك الفترة خاصة حتى عام 
الـرزاق   الدولة وتلك السلطات جميعاً ويعزي السبب في ذلك إلى تولي المرحوم عبد

، وقد وصلت تلك التوترات إلى الدرجـة  ١٩٤٩السنهوري رئاسة مجلس الدولة عام 
إصدار مرسـوم بحـل    ١٩٥١التي طلب فيها الملك من حكومة الوفد في سبتمبر عام 

مجلس الدولة، وهو األمر الذي كاد أن يتم لوال أن صفوة من وزراء حكومـة الوفـد   
ويل وإبراهيم فرج عارضوا المشروع حتـي  مثل محمد صالح الدين وعبد الفتاح الط

، كما تميزت تلك الفترة بأنها شهدت فعليا نهاية االسـتقالل القصـير لمجلـس    )١(سقط
حيث تم االعتداء بالضرب على رئيس مجلس الدولة وهو  ،الدولة عن السلطة التنفيذية
لـة  هذه الفترة اتسم فيهـا موقـف مجلـس الدو   و. سياسيا هفي غرفة المداولة ثم عزل

بالسلبية تجاه حرية العقيدة، ويبدو هذا الموقف في أوضح صورة فـي الحكـم الـذي    
حيث رأت  ٢٦/٥/١٩٥٢ق بتاريخ  ٤لسنة  ١٩٥أصدرته المحكمة في الدعوى رقم  

أن حرية االعتقاد مطلقـة  على والتي تنص  ١٩٢٣من دستور  ١٢المحكمة أن المادة 
فعي إلى حنفي أو من الشيعة إلى السـنة،  ال تحمي إال المسلم الذي يغير مذهبه من شا"

، إذ بغير ذلك يباح ألي شـخص أن يغيـر   هولكنه ال يحمي المسلم الذي يرتد عن دين
وهو أمر تترتب علية نتـائج   دينة إلى دين آخر دون أن يتحمل أية مسئولية عن ذلك

ن ميثاق حقوق اإلنسان الـذي أقرتـه   أ، وفضالً عن ذلك فقد قررت المحكمة "خطيرة
ليس ملزماً للدول األعضاء فيها وأنه ليس له في مصر قوة  ١٩٤٨األمم المتحدة عام 

ويؤكد هذا الحكم من جديد على الروح المتحفظة التي تسود النظام القضـاء  ". إلزامية
وقد استقر ت هذه المبادئ السلبية في قضاء مجلس الدولة وفتـواه، وفـي   ، المصري

إذا كانت حرية العقيدة مطلقة، وتحمي الدولة حرية " إحدى تلك الفتاوى يقول المجلس 
القيام بشعائر األديان والعقائد فإن المراد من األديان في هـذا الشـأن هـو األديـان     

ومبدأ إطالق حرية العقيدة ال يعنـي فـي   . ئيبها وليس من بينها الدين البهاالمعترف 

                                                           
حمد بهاء الدين أ )١(

 

فاروق ملكا  –

 

. ١٠٦ص ١٩٥٢القاهرة طبعة  –

 

  



 
 

٩٣ 
 

والمقصود باالعتقاد فـي  ، الواقع سوى حرية الفرد في االعتقاد فيما يراه من الديانات
هذا المعني اإلرادة أو النية الكامنة في نفس الشخص والتي ال يجوز له التعبير عنهـا  

دولة والقواعد التي بمظهر خارجي فعلي، إال في حدود ما يسمح به النظام األساسي لل
يقوم عليها هذا النظام، ومنها أحكام الشريعة اإلسالمية التي ال تعترف بالدين البهـائي  

االعتـراف  على وما انطوى عليه من زيغ وفساد، وعلى ذلك فال يمكن إجبار الدولة 
ويبدو من تلك الفتوى جليا موقف القضاء . )١(بهذا الدين أياً كان مظهر هذا االعتراف 

مصري من حرية االعتقاد والذي يري أنها تعني اعتقاد الفرد فيما بينه وبين نفسـه  ال
فيما يريد االعتقاد فيه، ولكن ليس من حقه ـ وفقا لتلك الرؤية ـ أن يمارس شـعائر    
ما يعتقد فيه ما دامت مخالفة للنظام األساسي للدولة الذي تعتبر الشريعة اإلسالمية هي 

المحافظة على أن القضاء المصري ال زال يعتقد ـ بشـكل    وتؤكد تلك الرؤية. مداره
.أو بآخر وفي موضوعات محددة ـ بفكرة الدولة الدينية

 

  

وإذ كانت المحكمة في تلك الفترة قد فرقت ما بين حرية االعتقاد في األديـان  
وحرية إقامة شعائر تلك األديان على ما أوردناه، فإنها أقامت تفرقة أخرى بين حريـة  

، فحرية العبادة بالنسبة إليها هـي حريـة مباحـة    !!ة وحرية إقامة دور العبادة العباد
دام ال يخل بالنظام العام أي مكان، وال يملك أحد تعطيله ماللجميع يمكن ممارسته في 

وال ينافي اآلداب، أما إقامة دور العبادة لغير المسلمين فتستلزم صدور إذن بهـا مـن   
خالص رؤية محكمة القضاء اإلداري في هذا األمر من ويمكن است .)٢(الجهة المختصة

فمن ناحية تسوي المحكمة بين إقامة دور العبادة . العديد من الفتاوى واألحكام

 

لغير  –
المسلمين 

 

وبين األبنية التي يقيمون فيها اجتماعاتهم لتدارس كتـبهم المقدسـة فـي     –
ال يشفع لهم موافقة حتى ضرورة حصول معتنقي تلك الديانة على أمر ملكي بإقامتها، 

ذلـك   تها، وتفسر المحكمإقامعلى مسلمي المنطقة التي يريدون إقامة تلك األبنية فيها 
شتراط استصدار أمر بإقامة الكنائس أو أماكن مدارسـة الكتـاب   ا" التعسف منها بان

                                                           
، مجموعـة المبـادئ القانونيـة التـي     ٧/٤/١٩٥٥في ١٢٩فتوى إدارة الفتوى والتشريع لوزارة العدل رقم  )١(

.٢٥٣،ص١٦٩، بند  ١٠والسنة ٩تضمنتها فتاوى القسم االستشاري للتشريع النصف الثاني من السنة

 

  
ار الدكتور فاروق عبد البر وكيل مجلس الدولة المصري المستش )٢(

 

دور مجلس الدولة فـي حمايـة الحقـوق    –
والحريات العامة 

 

الجزء األول  –

 

 ١٩٨٨طبعة  –

 

.٢٦٨دار النهضة العربية ص  –

 

  



 

 

  

٩٤ 
 

المقدس إنما هو لضمان رعاية قدسية هذه األبنية وإحاطتها بسياج من الحصانة يضفي 
.)١("عليها الطابع الشرعي

 

  

ويمكن لنا أن نتساءل لماذا يمكن للمسلمين بناء دور عبادتهم فـي أي وقـت   
، وهل معنـي هـذا أن دور   !أمر ملكي بذلك؟على وأي مكان دون اشتراط الحصول 

عبادة المسلمين ليس لها قدسية وال يحيط بها سياج من الحصانة ؟ إن الحقيقة أن رؤية 
آراء وأحكام مجلـس  على والرافضة لحرية االعتقاد كانت منعكسة المجتمع المحافظة 

أن األهـم فـي   علـى   .األقلعلى الدولة وهي الروح التي ال زالت سارية حتى اآلن 
بنـاء الكنـائس   علـى  أحكام محكمة القضاء اإلداري أنها كانت ترهن فكرة الموافقة 

ن من جانب آخر الموافقة بموافقة السكان المسلمين في المحيط الجغرافي، دون أن تره
بناء مسجد بموافقة المسيحيين المقيمين في المحيط الجغرافي له، وهو مـا يخـل   على 

المسيحي المصـري أن يحصـل   على أصال بمبدأ المساواة أمام القانون، فحين يتعين 
موافقة جيرانه المسلمين قبل إقامة كنيسة على 

 

ضـمن شـروط أخـرى كثيـرة      –

 

– 
شـتراط  ام أن يقيم مسجداً فـي أي وقـت وأي مكـان دون    يستطيع المصري المسل

وقد ظلت المحكمـة  ) ٢(.موافقة جيرانه المسيحيين وبدون شروط تقريباعلى الحصول 
خالل تلك الفترة تعيد التأكيد على تفرقتها المعيبة والتي تتمثل في أن إقامـة الشـعائر   

                                                           
، مجموعة مجلس الدولة لفتاوى قسم الـرأي،  ٢٩/٥/١٩٤٧في ٤٥٨٩فتوى إدارة الرأي لوزارة الداخلية رقم  )٣(

١٤٥وأيضاً في ذات االتجاه، فتـوى اإلدارة ذاتهـا رقـم    . ١٨٥ص ١١٤السنوات الثالث األولي، بند 

 

-٣

 

-
، ١١٥بنـد  األولـى  ، مجموعة مجلس الدولة لفتاوى قسم الـرأي، السـنوات الـثالث    ٢٠/٤/١٩٤٩في ٢٣
.١٨٦ص

 

  
يمكن مراجعة أحكام مجلس الدولة في هذا الشأن وعلي سبيل المثال حكـم محكمـة القضـاء اإلداري فـي      )١(

وقد صدر هذا الحكم من الدائرة  ١٤٧بند  ٧مجموعة األحكام السنة  ٥، السنة  ٦١٥القضية  ١٦/١٢/١٩٥٢
عضوية المستشارين سيد الدمراوي وكامل التي كان يرأسها الدكتور عبد الرزاق السنهوري رئيس المجلس و

 هويالحظ أن تشكيل الدائرة قد ضم فـي عضـويت  . عبد الوهاب هبطرس المصري وعبد الرحمن نصير وط
كما رأسها رجل يطلق عليها بحق أكثر رجال القانون شهرة في العالم العربي وحتـى اليـوم،    اًعضو مسيحي

ـ ان األخرى وعدم ولكن الروح المحافظة والنظرة الدونية لألديا ئدة فـي  احترام حرية العقيدة والتي كانت س
.هضرابإالمجتمع هي التي أملت صدور هذا الحكم و

 

  



 
 

٩٥ 
 

ممارسة تلك الشعائر فيه هو ولكن إقامة بناء ل. ة عالنية أو في غير عالنية مباحيالدين
.)١(أمر يحتاج إلى موافقة جهة اإلدارة فقط بالنسبة إلى دور العبادة لغير المسلمين

 

  
١

 

١٩٥٥المرحلة الثانية  .٢-

 

-١٩٧١:

 

  
حيث ألقت الخالفات  ،تميزت تلك المرحلة بعدم اإلستقرار السياسي في مبدئها

الـذي   ١٩٢٣حول مصير البالد السياسي وما إذا كان يتعين معه العودة إلى دستور 
نقسـام الـذي   ألغته الثورة او صياغة دستور جديد، ودور مجلس قيادة الثورة، ثم اال

حدث بين أعضاء مجلس قيادة الثورة فيما يتعلق بقضية الديمقراطية، وهي المرحلـة  
رئيس مجلس الدولة عبد الرزاق السنهوري ثـم  على عتداء بالضرب نتهت باالاالتي 

علـى  السـيد  / رئاسة المجلس بدالً منه المستشـار  ىإصدار قرار بعزله سياسياً وتول
السيد الذي اتهم بأنه مال إلى جانب الحكومة فيما فعلته برئيس المجلس طمعـاً فـي   

وجـب القـانون رقـم    ، كما قامت حكومة الثورة بحل مجلـس الدولـة بم  )٢(كرسيه
فـيهم وكيـل    نعضواً من أعضائه بم ١٨وأعادت تشكيلة وفصلت  ١٩٥٥لسنة١٦٥

/ عبده محرم باعتبار أنها اعتبرتهم من أنصار المرحوم الـدكتور / المجلس المستشار
وقـد أدت تلـك التـدخالت    . )٣(عبد الرزاق السنهوري رئيس المجلس الذي عزلتـه 

اإلدارية فضالً عن النموذج السياسي الذي أقامته السلطة الجديدة والذي اتسم بمحاولة 
تأطير حرية الرأي لتكون فقط داخل مؤسسات الدولة وليس من خارجها، فضالً عـن  

كل الحرية للشـعب  "التحكم بكل مؤسسات الرأي وتأميمها وإطالق الشعار المعروف 
كل ذلك ساهم في تراجع دور مجلس الدولة فـي حمايـة   " عداء الشعب وال حرية أل

                                                           
، ٧٨٨، مجموعة السنة السابعة، بند ٧، السنة  ٢٥١، القضية ١٦/٦/١٩٥٣حكم محكمة القضاء اإلداري في  )٢(

.١٥٨٤ص

 

  
األحداث باستفاضة ونقل عن معاصرين للوقائع شـهادات  أورد المستشار الدكتور فاروق عبد البر قصة تلك ) ١(

الجزء  "دور مجلس الدولة المصري في حماية الحقوق والحريات العامة"القيم   ههامة يمكن مطالعتها في كتاب
. ٦٠الي ص٢٤الناشر دار النهضة العربية من ص ١٩٩١الثاني طبعة 

 

  
دور مجلس الدولة المصري في حمايـة الحقـوق   "فاروق عبد البر . يراجع تفاصيل تلك المذبحة في كتاب د )٢(

.٧١حتي ص٦٠الجزء الثاني مرجع سابق ص  "والحريات العامة

 

  



 

 

  

٩٦ 
 

الحريات بل وإلى صدور بعض أحكام منه تشجع الرقابة على الرأي ومصادرته فـي  
 .بعض األحيان

موقف مجلس الدولة من هذا النوع من طال ذلك حرية االعتقاد باستمرار وقد 
عتقاد وحق إقامة الشـعائر الدينيـة   الحريات فقد استمر في تفرقته المعيبة بين حق اال

من جهة وبين حق إقامة الشعائر الدينية وحق بناء األماكن التي تجـري فيهـا تلـك    
كما كشف .)١(الشعائر من جهة أخرى، وهو األمر الذي انتقدناه فيما سبق وبينا خلطة

موقف القسم االستشاري للفتوى بالمجلس عن استمرار الروح المحافظة فيما يتعلـق  
تغيير الدين أو االرتداد عن اإلسالم، وفي هذا الصدد ذهبت الجمعية العمومية للقسـم  ب

االستشاري للفتوى والتشريع إلى أن وصية المرتد عن الدين اإلسـالمي باطلـة وال   
يجوز شهرها أو االعتداد بها وأنه إذا مات المرتد على ردته فإن ماله كله يصير إلى 

.)٢(العامة ةلخزانا

 

  
١

 

١٩٧١الثالثة المرحلة  .٣-

 

-٢٠١٠:

 

  

وهي بذلك تستغرق أكثر مـن   ،ثالثين سنةو ةتسعإلى تمتد تلك المرحلة لحو
نصف حياة مجلس الدولة منذ إنشائه، وتتميز تلك الفترة بإصدار الدستور الدائم عـام  

والذي منح صالحيات واسعة للسلطة التنفيذية على حساب السلطتين التشريعية  ١٩٧١
ن النظام السياسي في تلك الفترة قد اتسم بعدد من الصـفات   إويمكن القول  .والقضائية

من أهمها وحدة شخص الرئيس في معظم مكونات نظام الحكـم، ونسـبية اسـتقالل    
السلطتين التشريعية والقضائية في مواجهة السلطة التنفيذية التي يرأسها رئيس الدولة، 

وإلى جوار ذلك كله فإن  .ات الثالثووجود مصادر مؤسسية للقوة خارج مثلث السلط

                                                           
القضية  ١٤/٢/١٩٥٦للتأكد من ثبات موقف مجلس الدولة يراجع الحكم الصادر من محكمة القضاء اإلداري  )٣(

القاعدة  ٩/٥/١٩٦١وحكمها المماثل في . ٢٠٨ص ١٦٨دسة، مجموعة السنة العاشرة، بند ، السنة السا٨٩١
.٢٢٩ص١٦٨، البند ١٥، مجموعة السنة١٢، السنة١٤

 

  
، وكانت قد ٤٦٦رقم  ١٩٢بند ١٧و١٦، مجموعة السنتين ٢/١٢/١٩٦٢في  ٨٠٤فتوى الجمعية العامة رقم  )١(

، مجموعـة  ٤/٤/١٩٦٠فـي   ٨٠م التشريعي بالمجلس رقم للقساألولى إنتهت إلى نفس الفتوى فتوى اللجنة 
.٢٧٨ص١٦٨بند ١٥و١٤فتاوى لجان وإدارات الفتوى والتشريع السنتين 

 

  



 
 

٩٧ 
 

العالقات بين السلطة التنفيذية والقضائية أثناء تلك الفترة تختلف عنهـا بـين السـلطة    
فالسلطة التنفيذية تمارس نفوذاً مؤسسياً أعلى في مواجهة  ،التنفيذية والسلطة التشريعية

الواسـع للسـلطة   وفي ظل هذه الظروف المعقدة وهذا الطغيان   )١( .السلطة القضائية
مـدافعاً عـن    ١٩٥٥التنفيذية حاول مجلس الدولة العودة إلى قضائه القديم قبل عـام  

الحريات كلما أسعفته نصوص القانون أو ساعدته أخطاء تقع فيها جهة اإلدارة وهـي  
تصدر قراراتها  تسرع جهة اإلدارة في إصدار قراراتها، إال أن موقف مجلس الدولة 

غلبت عليه النظرة الدينية الضيقة ما يتعلق بقضايا حرية االعتقاد فظل موقفا محافظا في
ن قضائه هذا لم يتغير حتي بعد اضافة كلمه المواطنـه  أكما ، ما سنري فيما بعدعلى 

.٢٠٠٧وفقا للتعديل الدستوري الذي تم في عام  الدولةواعتباره من دعائم 

 

  
 :ةفيما يتعلق بحريات العقيد الدولةاتجاهات مجلس  .٢

 ةفي سـبع  العقيدة حريةفيما يتعلق ب الدولةن نجمل اتجاهات مجلس أيمكن لنا 
.ةساسيأاتجاهات 

 

  
٢

 

ـ   العقيدةن حرية أ :تجاه األولاال  .١- ن مصـر  أ وءيجب فهمها فـي ض
!!. تماماً ةمدني ةليست دول

 

  
األولـى  نص المادة إلى ضيف أالذي كان قد  ةالمواطن ألتفسير مبد ةفي محاول
من الدستور التي تجعـل مـن    ةنص المادة الثاني وءضعلى  ٢٠٠٧من الدستور عام 

" داري قالت محكمة القضـاء اإل المصدر الرئيسي للتشريع  ةسالمياإل ةمبادئ الشريع
مهمـين  ضمن المنظور الدستوري يتعين فهمها في ضـوء أمـرين    العقيدةإن حرية 

ية تماماً وإنما هـي دولـة مدنيـة    أولهما أن جمهورية مصر العربية ليست دولة مدن
ومبادئ الشريعة اإلسالمية المصـدر الرئيسـي    اإلسالم فيها دين الدولةديمقراطية و

أن مبدأ المواطنة المقـرر بالمـادة    وثانيهما .من الدستور ٢للتشريع وفقاً لحكم المادة 

                                                           
يمكن النظر إلي الطريقة التي تتعامل بها وزارة الداخلية ـ مثالًـ مع أحكـام القضـاء الصـادرة بإلغـاء      ) ١(

ما نقـول حيـث تعمـد الـوزارة أوالً إلـي      عتقال بعض األشخاص كدليل علي صحة االقرارات الصادرة ب
 عتقاله بقـرار جديـد  ااالعتراض علي الحكم ثم بعد ذلك تقوم بنقل الضحية إلي أحد أقسام الشرطة وتعيد 

 

- 
لمزيد من التفاصيل سجناء بال محاكمة

 

عتقـال  تقرير المنظمة المصرية لحقوق اإلنسان حـول ظـاهرة اال   -
المتكرر 

 

.١٩٩٦القاهرة  -

 

  



 

 

  

٩٨ 
 

ا يعنيه من من الدستور هو مبدأ حاكم للنسيج الوطني للعقائد واألديان السماوية بم) ١(
العضوية الكاملة والمتساوية في المجتمع لجميع المواطنين الذين يعيشون فوق تـراب  

ى معايير تحكمية مثل الدين أالوطن في الحقوق والواجبات دون ادني تمييز قائم على 
و االنتماء السياسي والموقـف الفكـري،   أو المستوى االقتصادي أو اللون أو الجنس أ

تمتع بالمواطنة من سلسلة من الحقوق الواجبات ترتكز علـى قـيم   وبما يترتب على ال
ومن ثم قيم المساواة والحرية والمشاركة والمسئولية االجتماعية، : أربع محورية هي 

ن تغيير الديانة ضمن نطاق حرية العقيدة ولئن كان ال يثير مشكلة فى الـدول ذات  إف
مر جد مغاير فى مصر لما يترتب على تغييـر الديانـة   ن األإالطابع المدنى الكامل، ف

ثار تختلـف  آثار قانونية هامة فى مسائل األسرة كالزواج والطالق والميراث وهى آ
 .)١( "حسب الديانة والملة

٢

 

التفرقة بين حرية االعتقاد وحرية إقامـة الشـعائر    : الثاني تجاهاال .٢-
فـي نفـس صـاحبة ال     مباحة مادام االعتقاد مكتوماًاألولى الدينية ف

يعلنه، وال يفصح عنه وال يمارس شعائره علنا ما دام اعتقـاده فـي   
:دين مخالف لدين اإلسالم

 

  

                                                           
وتعود وقائع الطعن الي قيـام  .١٣/٦/٢٠٠٩ق في  ٦٣لسنة  ٢٢٥٦٦ق و  ٦٢لسنة  ٥٣٧١٧رقام أالطعون  )١(

ضد  رئيس الجمهوريـة و  " بيتر أثناسيوس عبد المسيح"ماهر احمد المعتصم باهللا الجوهري، وشهرته / السيد
ـ  ول الطعـن  رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ورئيس مصلحة األحوال المدنية ، طالب في ختامها بقب

يير بيانـات بطاقـة الـرقم    والحكم بصفة مستعجلة بإيقاف القرار السلبي برفض تغ.شكال لرفعه في الميعاد 
للطاعن تعويضا عـن   هين جنييعشرة مال١لزام المعلن إليهم بصفتهم بدفع مبلغ إ. هي االسم والديانةالقومي و

. ار السلبي المطعون فيه و ما ترتب عليه من آثارإلغاء القر. المعنوية التي لحقت بالمدعيضرار المادية واأل
نه تقدم الطالب إلى السجل المدني بدائرة قسم الهرم ليطلب تغيير بياناته الشخصية  فـي  إوقال شارحا لدعواه 

بطاقة الرقم القومي، وباألخص في خانة االسم والديانة من ماهر أحمد المعتصم باهللا الجـوهري إلـى بيتـر     
كان معه المستندات الدالـة علـى ذلـك مـن جهـة      يح والديانة من مسلم إلى مسيحي ولمسأثناسيوس عبد ا
وكانت محكمـة القضـاء   .  لذلك اًقانوني اًنه فوجئ برفض الموظف المسئول ولم يذكر سببأاالختصاص إال 

لطلـب  بقبول الدعوى شكال ورفضها موضوعا وإلزام المـدعي بالمصـاريف وبالنسـبة    "دارى حكمت اإل
وقام المدعى بالطعن على حكم المحكمة أمـام المحكمـة   ." رفضه موضوعاض حكمت بقبوله شكال والتعوي

.دارية العليا ولم يفصل فيه حتي طباعة هذه الدراسةمام المحكمة اإلأاإلدارية العليا ومازال الطعن منظور 

 

  



 
 

٩٩ 
 

 

 

 ق ٥٨لسـنة   ١٨٣٥٤وعن ذلك تقول المحكمة في أسباب الـدعوي رقـم      
ولئن كانت الدساتير المصرية بدءا منه "  ٢٩/١/٢٠٠٨الصادر بتاريخ اء إداري وقض

ية االعتقاد وحرية ممارسة الشعائر الدينية كأحد الحقـوق  قد أقرت حر ١٩٢٣دستور 
خطاً فاصالً وحكماً مختلفاً لكل مـن   وضعت والحريات اللصيقة بشخص اإلنسان فقد

حيث أطلقت حرية االعتقاد دون قيد ونظمت حرية ممارسة الشعائر الدينية  ،الحريتين
بعدم اإلخالل بالنظام العام واآلداب العامة، وعلى ذات النهج الدستوري صدر دستور 

 ١٩٦٤، دسـتور  ١٩٥٦، دستور سنة ١٠/٢/١٩٥٣، اإلعالن الدستوري في ١٩٣٠
تبين حريتى االعتقاد ) منه ٤٦م ( ١٩٧١دمج ظاهر النص الدستوري في دستور أوإذ 

ن اختالفهما مضـموناً وتبعـاً   إف اًوحرية ممارسة الشعائر الدينية ومنحهما حكماً واحد
لذلك حدوداً يقطع بأنه إذا كانت حرية االعتقاد من الحريات المطلقة المـنح والتقريـر   
والتي تستقصى على أن قيد فان حرية ممارسة الشعائر الدينية من الحريـات واجبـة   

 )١(التنظيم بمقتضيات النظام العام واآلداب العامة

 

وقد قضت المحكمـة العليـا فـي     –
ن المشرع قد الزم في جميع الدسـاتير  أب ١/٣/١٩٧٥ق جلسة  ٢لسنة  ٧القضية رقم 

المصرية مبدأ حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية باعتبارهما من األصـول  
ر لكل إنسان أن يؤمن بمـا يشـاء مـن األديـان     الدستورية الثابتة في كل بلد متحض

والعقائد التي يطمئن إليها ضميره وتسكن إليها نفسه، وال سبيل ألي سلطة عليه بمـا  
يدين في قرارة نفسه وأعماق وجدانه، أما حرية إقامة الشعائر الدينية فهي مقيدة بقيـد  

م اإلخـالل بالنظـام   أفصحت عنه الدساتير السابقة وأغفله الدستور القائم وهو قيد عد

                                                           
علي ولديه نانسـي وعمـاد وهمـا     اًطبيعي اًقيام السيد رؤوف هندي حليم بصفته وليإلى وتعود وقائع الطعن  )١(

مصريا الجنسية وقد ولدا بسلطة عمان وصدرت لهما شهادات ميالد من الدولة المذكورة مصدقا عليها مـن  
فـور عودتـه مـن     ىنه سعأو) بهائي(، ومدون في خانة الديانة القنصلية المصرية ومن الخارجة المصرية

ـ كباأل اسوة بأخيهمأاستخراج شهادات ميالد لنجليه  جئ بامتنـاع  ور والذي صدرت له شهادة ميالد إال أنه ف
المصلحة عن استالم المستندات لعرضها علي اللجنة القانونية بالمصلحة المدعي عليها، وقد قضت محكمـة  

لغاء القرار المطعون عليه فيه مع ما يترتب علي ذلك إداري بقبول الدعوي شكال وفي الموضوع بالقضاء اإل
 ).عماد ونانسي(مام خانة الديانة لنجلي الطاعن أو التهشير عنها أت عالمة شرطة ثار اخصها اثباآمن 



 

 

  

١٠٠ 
 

وقد تعرضت المحكمة في أسبابها لمفهوم النظام  )١(".العام وعدم منافاة اآلداب العامة
إذا كانت فكرة النظام العام من األفكار " بقولها  العام الذي يقيد حرية ممارسة الشعائر

لـى  إالتي لم يستقر الفقه والقضاء على تعريف جامع مانع لها الختالفها من مجتمـع  
 هو حتى ما تعارف عليأ صولة الثابته ومبادئه المقررة دستوريا وتشريعياًأخر حسب آ

فراده أغالبية 

 

فان من عناصر فكرة النظام العام فى مصـر   –

 

ـ  أ – دينهـا   ةنهـا دول
سالم الرسمى اإل

 

سالمية ن الشريعة اإلأباعتباره الدين الذى يدين به غالبية السكان و –
نمـا  إن هذا التوجيـه التشـريعى   عن أوبغض النظر  للتشريع، يهى المصدر االساس

يخاطب المشرع 

 

خرى محكومة فى القيام بدورها الدسـتورى  ن سلطات الدولة األإف –
و فى عالقتهم مـع  أفراد فيما بينهم بعدم الخروج على هذه المبادئ فى تحديد عالقة األ

                                                           
 إلى، وتعود وقائع الدعوي  ١١/١١/٢٠٠٨ق بجلسة  ٦٢لسنة  ١٤١٢٤رقم  تكرر هذا المبدأ في  الدعوى  )١(

وزيـر الداخليـة، ورئـيس    و قيام السيد هادي حسني علي القشري بإقامة طعن ضد كل من وزير الـدفاع، 
مصلحة األحوال المدنية، ووزير التعليم العالي ورئيس جامعة اإلسكندرية وعميد كليـة الزراعـة بجامعـة    

بصفة مستعجلة وقف تنفيذ القرار السـلبي لـوزير الـدفاع    الب في ختامها قبول الطعن شكال واإلسكندرية ط
ار السلبي لـوزير الداخليـة   القر بوقف تنفيذالخدمة العسكرية لغرض الدراسة و باالمتناع عن إصدار بطاقة

رئيس األحوال المدنية المتناع اإلدارة عن إصدار بطاقة الرقم القومي غير مدون بهـا اى مـن الـديانات    و
اإلسالم(

 

المسيحية -

 

. أمام خانة الديانة وإصدارها شاغرة من خانة الديانة أو وضع شرطة أمامها) اليهودية -
عميد كليـة الزراعـة بجامعـة    م العالي ورئيس جامعة اإلسكندرية ولوزير التعليوبوقف تنفيذ القرار السلبي 

وذلك علي سند من القول بأنـه  . تنفيذ الحكم بمسودته دون إعالنرية وما يترتب على ذلك من آثار واإلسكند
توجه إلي مصلحة األحوال المدنية الستخراج بطاقة شخصية فوجئ بامتناع اإلدارة عن إصدار بطاقـة   ماعند

اإلسالم(قومي غير مدون بها اى من الديانات الرقم ال

 

المسيحية -

 

أمام خانة الديانـة وإصـدارها   ) اليهودية -
يع ن جمأمع العلم إن المدعي ولد ألبوين مصريين بهائيين و. شاغرة من خانة الديانة أو وضع شرطة أمامها

ترتب علـى عـدم   و .يانة بهائيعمه وشهادة وفاة والده مدون بها في خانة الدشهادات ميالد والده ووالدته و
قدرة المدعى باستخراج البطاقة الشخصية أنه لم يستطع تقديم بطاقة الخدمة العسكرية ونموذج تأجيل التجنيـد  

وقف قيده فى كلية الزراعة جامعة اإلسكندرية لعدم معرفة الجامعة موقفـه   هلغرض الدراسة مما ترتب علي
وقد حكمت المحكمة  بقبـول  . الثالثة وقد سدد رسوم السنة الدراسية نه كان مقيد في الفرقةأمن التجنيد رغم 

الدعوى شكال وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه بامتناع الجهة اإلدارية عن إصدار بطاقـة الـرقم القـومي    
للمدعي مؤشرا أمام خانة الديانة بشرطة أو تركها خالية كما ألزمت الجهة اإلدارية مصروفات الطلب العاجل 

. إعداد تقرير بالرأي القانوني في الموضوعإلى هيئة مفوضي الدولة لتحضرها وأمرت بإحالة الدعوى و 
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الث هى اليهودية دارية، وإذ ال تعترف الدولة المصرية بديانات سماوية ثالجهات اإل

 

– 
المسيحية 

 

يام مؤسسات دينية ثالث رسم المشروع حدود دورها سـواء  قسالم، واإل –
رشاد تابعى كل ديانة فيها والعمل على حظر التالعب بين إو أقامة الشعائر إمن حيث 

حـوال  هواء سواء فى عالقـات األ ديان السماوية واتخاذ هذا التالعب مطية لألتلك األ
و ازدراء أخـر  آبناء والتالعب بمواريثهم لتحقيق غرض األ ةس ديانو طمأالشخصية 

وج منها يمثل طعناً فيها فى حين ليها ثم الخرإالديانات الالحقة على كل منها بالدخول 
.ى منهاأحد على الدخول فى أجبره يم ل

 

  

٢

 

أن مجلس الدولة ال يعترف بالتحول بين األديـان إال   :تجاه الثالث اال .٣-
اإلسالم أما العكـس  إلى أن كان التحول من إي دين أو ملة أو عقيدة 

. فأمر غير معترف به

 

  

ويبـدو  ، داري ال يفارقهفي تقديرنا فإن هذا المبدأ مستقر في يقين القضاء اإل
لجنـة األحـوال   ذلك جلياً في حكم أصدره برفض دعوى أقامها شخص مسلم ضـد  

نبيل "إلى " حسن صبري نبيل"المدنية بمحافظة القاهرة والتي رفضت تغيير اسمه من 
واسـتندت  . وتغيير ديانته في بطاقته الشخصية من مسلم إلى مسـيحي " جورج نقوال

الرغم من عدم وجود نص تشريعي وال تنظـيم  على المحكمة في حكمها هذا إلى أنه 
خل الدين اإلسالمي وال من يرتد عنه، فمن ثم وجـب  قانوني وضعي يبين حكم من يد

مبادئ الشريعة اإلسالمية في هذا الصدد، ومقتضى تلك المبـادئ وبـال   إلى الرجوع 
ذلك واالعتداد بـه فـي   على خالف قبول دخول غير المسلم في دين اإلسالم وإقراره 

اد المسـلم  المعامالت، كما أن مقتضي هذه المبادئ وبال خالف أيضا عدم جواز ارتد
غير دين، وال إلى دين آخر من أديان السماء، فالمرتد فـي مبـادئ   إلى ، ال هعن دين

والمتفـق  . دخل في غيره أم الأالشريعة اإلسالمية هو الراجع عن دين اإلسالم، سواء 
وقـد رددت   )١(.عليه في هذه الشريعة أن المرتد ال يقر على ردته ويحبط عمله ويبطل

                                                           
ق منشور في المستشار الدكتور فاروق ٣٣، السنة٢٠١١، القاعدة ٢٥/٣/١٩٨٠محكمة القضاء اإلداري في  )١(

ء الثالث ـ المجلد األول  عبد البرـ دور مجلس الدولة المصري في حماية الحقوق والحريات العامة ـ الجز 
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العهد الدولي للحقوق المدنيـة  على بعد تصديق مصر  ١٩٨٧عام  المحكمة نفس المبدأ
من النظام التشريعي  اًمن الدستور جزء ١٥١والسياسية والذي يعتبر وفقاً لنص المادة 

المصري ولم تقم المحكمة وزناً للعهد الذي يتضمن نصوصاً قاطعة تؤيد حرية الـدين  
مرتداً عن دينه، مؤكداً من جديد أن  ولم تعتد المحكمة بزواج من اعتبرته. )١(والمعتقد

المسلم الذي يرتد عن دين اإلسالم إلى أي دين آخر سماوياً كان أم غيـر سـماوي أو   
وفضالً عن ذلك استمرت فتاوى . )٢(ردته وال يعتد بهاعلى إلى غير دين أصالً ال يقر 

فتواهـا التـي   الجمعية العمومية للقسم االستشاري للفتوى والتشريع بمجلس الدولة في 
ذهبت فيها إلى عدم توثيق عقود زواج البهائيين باعتبارهم فرقة مرتدة عـن اإلسـالم   

حتجاج بحرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر التي نه ال يجوز االإ"وقالت تلك الفتوى 
نه يتبين مـن  أعتراف بالبهائية وما يترتب عليه، ذلك كفلها الدستور للقول بوجوب اال

 ١٣و١٢الخاصة بحرية التعبير في الدساتير المصرية خاصة المادتين  تتبع النصوص
أنها تحمي حرية العقيدة وحرية إقامة الشعائر الدينية طبقا للعادات  ١٩٢٣من دستور 

 )٣(".أال يخل ذلك بالنظام العـام وال ينـافي اآلداب  على المرعية في الديار المصرية 
 ١٩٧١بعد صدور الدستور الدائم سنة أي  ١٩٧٧ويالحظ أن تلك الفتوى صدرت عام 

حرية العقيدة وحرية ممارسة الشـعائر دون أن يـربط ذلـك    على والذي كان ينص 

                                                                                                                                             
 ٣٩السـنة   ١٢٩٠القضـية   ١/١٢/١٩٨٧حكم آخر للمحكمة في  تجاه، وفي هذا اال٥٨٩مرجع سابق ص 

منشور في المستشار الدكتور فاروق عبد البر

 

دور مجلس الدولة المصري في حماية الحقـوق والحريـات    -
العامة 

 

٥٩١الجزء الثالث ـ  المجلد األول مرجع سابق ص  -

 

  
منشور في المستشار الدكتور فاروق  ٣٩السنة  ١٢٩٠القضية  ١/١٢/١٩٨٧حكم حكمة القضاء اإلداري في ) ٢(

عبد البرـ دور مجلس الدولة المصري في حماية الحقوق والحريات العامة ـ الجزء الثالث ـ المجلد األول   
٥٩١مرجع سابق ص

 

  
، مجموعـة أحكـام المحكمـة    ٢٨، السـنة  ١٣٥٩، القاعدة ٢٧/١١/١٩٨٤حكم المحكمة اإلدارية العليا في ) ٣(

وفي اإلتجـاة نفسـه حكـم محكمـة القضـاء اإلداري فـي       . ١٤٦، ص٢٨، بند  ٣٠اإلدارية العليا السنة 
.٢١، السنة٢٤٠، ق  ٨/٥/١٩٧٢

 

  
 ١٨٤بند  ٣١و٣٠، مجموعة فتاوى الجمعية في السنتين ١٣/٧/١٩٧٧في  ٥٤٤فتوى الجمعية العمومية رقم  )٤(

. ٣٩٧ص
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بالنظام العام أو غيره من القيود، ولكن المحكمة استندت إلى دستور قـديم جـدا هـو    
تقول محكمـة القضـاء   و .، متجاهله صراحة النص في الدستور الجديد١٩٢٣دستور 

" ق قضاء إداري السابق اإلشـارة إليهـا    ٦١لسنة  ١٢٧٨٠الدعوي رقم اإلداري في 
 مـن " الخطاب الديني المنزل بأنه ال أكراه في الـدين، و إلى ومن نافلة القول اإلشارة 

يجب النظر إليه في إطار أن القران الكـريم كتـاب   " يشاء فليؤمن ومن يشاء فليكفر 
موجه للكافة ومؤداه لغير المسلم 

 

نه حر في دخول اإلسالم أو عدم الدخول فيه وال أ –
علـى  عدم إجبار احـد  على والمسلم مأمور بحكم اهللا ) اإلسالم(دخول على يكره فرد 

دين على سلم أن يخرج أأن هذه اآليات المحكمات ال ترخص لمن  أبيد، دخول اإلسالم
له أن يسخر كما ال يرخص ، خر تحت دعاوى حرية االعتقادآدين إلى اإلسالم مرتدا 

مسلكه أو ساقط هواة بإشـاعة الفتنـة بـين المسـلمين      وءسعلى أجهزة الدولة لتقره 
ذلك ما يردده البعض من أن الدولة قد وافقت على وال يحاج ، استهزاء بالدين الحنيف 

اتفاقيات دولية على 

 

صارت  –

 

بعد إقرارها قوانين سارية تقرر حرية االعتقاد وحق  –
ما يرونه من ديانات أو عقائد بحسبان أن الدولة مستخدمة سـيادتها  فراد في اعتناق األ

هذه االتفاقيات مع األخذ في االعتبـار أحكـام   على إقليمها منذ وقعت على التشريعية 
الشريعة اإلسالمية وعدم تعارض مضمون تلك االتفاقيات مـع هـذه األحكـام التـي     

يده النصـوص الدسـتورية إال   استقرت في يقين الشعب المصري استقرارا ثابتا ال تز
ولما كان لكـل ديـن مـن األديـان     "وفي حكم ثاني تقول المحكمة  .ترسيخاًو اًتأكيد

حرية االعتقاد على السماوية أحكامه الخاصة به وكان الدين اإلسالمي في أساسه يقوم 
إال  ىخـر وحرية الدخول فيه دون ثمة إكراه مع احترامه الكامل للديانات السماوية األ

أن أصول أحكامه التي ارتضاها كل من دخل فيه تمنع من ولد عليه فطرة أو اعتقـده  
 أنأي ديـن أخـر خاصـة و   إلى بعد ذلك بإرادته الحرة الخروج عليه بدعوى ارتداد 

اإلسالم ال يتم عرفا وواقعا إال بعـد جلسـات للنصـح    إلى تغيير الديانة من المسيحية 
ن أما هو متعارف عليه وهو ما يقطع بعلى المسيحي واإلرشاد يقوم بها رجال الدين 

تارك دينه المسيحي عازف عنه عزوفا ال رجعية فيه ليدخل في الدين اإلسالمي بعـد  
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ن غير دين سـماوي كليـة أل  إلى دين سماوي أخر أو خروج إلى ذلك سواء بالعودة 
ا تتعارض مـع  التالعب باألديان والعقائد السماوية والشرائع بمإلى القول بذلك يودي 

القواعد األمر التي يفرضها النظام العام واستقرار المجتمع األمر الذي يضـحي معـه   
الديانـة  علـى  اعتداء  ةقبول الرجوع الخارج عن الدين اإلسالمي من هيئة دينية أخر

.)١("الدينية في أتون خالفات عقائدية اإلسالمية التي دخل فيها والزج بالمعتقدات

 

  

٢

 

انه عند عدم وجود نص في القانون الوضعي يمكـن  : اإلتجاه الرابع .٤-
 :وتطبيقه مباشرة اإلسالميةما اتفق عليه فقهاء الشريعه إلى اللجؤ 

 

  

ليها إحكامها التي لم يلتفت أخطر أفي واحد من العليا  ةدرايالمحكمة اإلتقول 
هذا على ثار التي تترتب أن هناك فرق بين حرية العقيدة التي كفلها الدستور وبين اآل"

القول بأن قانون المواريث قد خال مـن نـص   "ضافت أواالعتبار من الناحية القانونية 

                                                           
وعلي “، واستطرت المحكمة لتقول في الحكم دارية علياإ ق ٥٣لسنة١٣٤٩٦حكم الصادر في الدعوي رقم ال )١(

ن أال إليه الدستور من حرية العقيدة وممارسة الشعائر الدينيـة مكفـولتين وفقـا للدسـتور     إشر أالرغم مما 
ا العهد الـدولي الصـادر عـام    هفصحت عنه الدساتير والمواثيق الدولية ومنأممارسة تلك الحرية مقيدة بقيد 

و معتقداتـه فقـط   أتخضع حرية الفرد في التعبير عن ديانته "نه أعلي  ١٨/٣والذي نص في المادة  ١٩٦٦
و أو الصـحة العامـة   أو النظـام العـام   أللقيود المنصوص عليها في القانون والتي تتوجبها السالمة العامة 

غفله الدستور المصـري  أن كان وقد إن هذا القيد وألبيان وغني عن ا"ياتهم خرين وحرو حقوق اآلأخالق األ
 سـقاطه عمـداً  إغفاله ال يعني إن أداب العامة غير ل بالنظام العام وعدم منافاة اآلالخالقائم وهو قيد عدم اإل

رادة الدستورية تقطع بوجود قيد قائم في ضمير المشرع والشعب بغض النظر عن النص عليه ن اإلأبحسبان 
وتعود وقـائع الـدعوي أن السـيد    ".غفل النص عليهأعماله ولو أمر بديهي واصال دستوريا يتعين أباعتباره 

رئيس مصلحة األحوال المدنية، وقال شارحا لـدعواه أنـه   قام ضعنا ضد وزير الداخلية وأبشاي رزق بشاي 
إلـى محمـد رزق   سـمه  أقام بتغيير وسالمه إمسيحي الديانة حيث أنه ولدت من أبوين مسيحيين قام بإشهار 

ة بطلب اسـتخراج  وتقدم المدعي للجهة اإلداري .قبلت به الكاتدرائيةأنه عاد إلى الديانة المسيحية و المهدي إال
 .الديانة المسيحية، إال إن جهة اإلدارة لم تحرك لهـا سـاكنا  بطاقة رقم قومي وشهادة ميالد باسمه االصلى و

ألزمت المدعي بالمصـاريف،  دارى وال النتفاء القرار اإلوقد قضت المحكمة في ذلك بعدم قبول الدعوى شك
ي قضت بدورها بقبول الطعن شكال دارية العليا والتمام المحكمة اإلأفقام المدعي بالطعن على حكم المحكمة 

خصها قيد الديانة المسيحية للطـاعن  أثار آفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه مع ما يترتب عليه من و
.ده وببطاقة تحقيق الشخصية مع اإلشارة في هذه البطاقة إلى أنه قد سبق اعتناقه الدين االسالميبشهادة ميال
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اإلرث ما يعتبر مخالفة أن فى حرمان المرتد من ويقضى بحرمان المرتد من الميراث 
ية العقيدة التى كفلهـا الدسـتور   حرية العقيدة مردود بأن هناك فرق بين حرللدستور و

لى هذا اإلعتقاد من الناحية القانونية بين اآلثار التى تترتب عو

 

خلو قانون المواريث  -
السـنة أو األحكـام    يقصد به مخالفة أحكام القرآن ومن النص على حرمان المرتد ال

عدم إرثـة  نعقاد زواج المرتد أو المرتدة وامنها عدم تفق عليها فقهاء المسلمين واالتى 
التى يتعين الرجوع إليها طالما أن  من غيره أو عدم أرث غيره منه وهذه األحكام هى

قانون المواريث لم ينظم أحكام ميراث المرتد أو المرتدة إعماالً لقواعد النظـام العـام   
.)١(١٩٥٥لسنة  ٤٦٢من القانون رقم  ٧، ٦إعماالً ألحكام المادتين 

 

  

:ةوالغراب ةويمكن مالحظة امران غاية في األهمي

 

  

نزلـت فقههـم   أقوال الفقهاء المسلمين وأإلى ن المحكمة عادت أ األمر األول
على الرغم من خلو قانون المواريث من نص على ف، ثر مباشرأالقانون وطبقته ب ةمنزل
سالم رتداد عن اإلن االأالرغم من على و، سالميرث المرتد عن الدين الدين اإلإمنع 

وقالـت  من الدسـتور   ٤٦مر مسموح به بحكم المادة أهو أخرى  ةوالدخول في عقيد
ال يجوز كذلك فى المفهوم الحق لحرية العقيدة أن يكون "نه أ الدستورية عنهالمحكمة 

صونها لمن يمارسونها إضراراً بغيرها وال أن تيسر الدولة ـ سـراً أو عالنيـة ـ     
الرغم من على ، و"االنضمام إلى عقيدة ترعاها إرهاقاً آلخرين من الدخول فى سواها

التشـريع   ةنزاله منزلإهاء المسلمين وتطبيق فقههم وقذ من الفنه ال يجوز مباشرة األخأ
لك كله، القوانين المعول بها، فإن المحكمة قفزت فوق ذإلى ولكن األصل هو الرجوع 

عتبرتـه  أالتشـريع و  ةراء لفقهاء مسلمين منزلآ، فانزلت حلت نفسها محل المشرعأو
مـر  أوهو  .لنصوص قانون المواريث التي خلت من حكم يمنع توريث المرتد مكمالً

، ويعصـف بنصـوص الدسـتور    المدنيـة  الدولةعلى بلغ الخطر أيشكل في تقديرنا 

                                                           
 ٥٩٩الطعن رقم  )١(

 

ق  ١٩لسنة  -

 

 ٢٥/٠١/١٩٨١تاريخ الجلسة  -

 

٢٦مكتب فني  -

 

١رقم الجزء  -

 

رقـم   -
 ٣٨٥الصفحة 
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ألصحاب الغرض كي ينفـذوا مـن بعـض     ويجعلها ال قيمه لها، ويفتح الباب واسعاً
. الكتب ةنصوصه وجعلها حبيس ةنصوص الدستور وتفسيراته إلعاق

 

  

ل فقهـاء  اقـو أإلـى  ن الرجوع أن المحكمة في هذا الحكم قد اعتبرت أ: األمر الثاني
من الدستور  ٤٦ن المادة أورغم ، عماال لقواعد النظام العامإالمسلمين هو 
بما فيها فكرة النظـام  من كل قيد  ةقد جائت طليق العقيدة حريةوالتي تعالج 

. العام ذاتها

 

  

٢

 

الدولة في أحكام للمحكمة اإلدارية العليا ن مجلس أ:تجاه الخامس اال .٥-
إلـى  االسـتناد   هويعتبر أن من حق، يقر وجود حد للردة في اإلسالم
 .فتاوى دينية حول موضوع الردة

خر فقـد أبانـت دار   آومن جانب "في حكم لها  تقول المحكمة اإلدارية العليا
لسنة  ٧٠٤رقم  في الطلب ١٤/٥/٢٠٠٦اإلفتاء المصرية في فتواها الصادرة بتاريخ 

ردته واعتداد السلطات بالدولة على قرار المرتد إجواز  ىبشأن السؤال عن مد ٢٠٠٦
كراه وعـن  إمن غير  ةسالم طوعيأن الذي يدخل اإل"إلى بهذه الردة فقد ذهبت الفتوى 

ن يخرج عن النظـام العـام   أدين االسالم فال يجوز له إلى غير دينه على بينة حملته 
ول مرة ويجاهر بردته فيصـد  أن غيرها أسمه وديانته بعد أن يغير أ لمجتمعه ويطالب

خـرين حيـث   الناس عن دين الحق بهذا االضطراب الذي يظهره فيتعلق به حقوق اآل
نـه ال يجـوز قانونـا    إما تقدم فعلى و .مر ودعوى لالرتداداستهتار باألعلى ينطوي 

جابته لطلبه متـي  إن أيحسبان  للمرتد طلب تغيير بيانات حالته المدنية من اسم وديانة
قرار منها بذلك وهو أمر غير جائز شـرعا وقانونـا   إهذه الردة يعني على كان مبنيا 

مر في حقيقتـه  أبما وقر في قلبه ووجدانه بحسبان ان ذلك  يءن يخل ذلك في شأدون 
 "داريخر تقول محكمة القضاء اإلآوفي حكم  .)١("بين العبد وربه وال رقابة الحد عليه

نه ولما كان أصحاب الديانات السماوية الثالثة المعترف بها فى مصر قد اتفقوا علـى  أ

                                                           
 .دارية علياإ ١ق ٥٣لسنة١٣٤٩٦العليا رقم  ةداريحكم المحكمة اإل )١(
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الواحد واختلفوا فيما بينهم كل حسب عقيدته التى يؤمن بهـا وقـد اسـتقر     هعبادة اآلل
النظام العام فى مصر انطالقاً مما سبق على قيام تسلسل زمني لهـذه الـديانات فـي    

بدأ باليهودية ومروراً بالمسيحية وانتهاء باإلسـالم،   النزول من لدى المولى عز وجل
و األديـان  ألى ارتداد الفرد عن الدين األحدث إلى الدين إن فكرة االرتداد تنصرف أو

لـى  إالسابقة فى التنزيل، واالرتداد بهذا المعنى ال يقف عند حد االرتداد عن اإلسالم 
تـداد عـن   رال يقف عند حـد اال تداد بهذا المعنى را ينصرف الى االمنأدين يسبقه و

لى اليهوديـة  إلى االرتداد من الديانة المسيحية إنما ينصرف إسالم الى دين يسبقة واإل
و القضـاء  أأجهزة الدولـة   ىن ضبط هذه المسائل سواء لدأوكذلك، وال خالف على 

يستدعى وضع قواعد موضوعية تقوم على ما ورد فى الشريعة اإلسالمية الغراء من 
سالمى، كراه أو إجبار ألحد على الدخول فى دين معين حتى ولو كان الدين اإلإنه ال أ

خر إال في آعتناق دين أكما ال يجوز لمن باشر حقه الطبيعي في االعتقاد باختيار دين 
إطار في الدخول في الدين األحدث نزوالً بحسب ترتيب المولى نزول لتلـك األديـان   

، وال )كما سـلف البيـان  (سالمى وانتهاء بالدين اإل ةحييالثالثة بداءاً باليهودية ثم المس
ن تنأى عن حـاالت التالعـب   أيمثل ذلك خروجاً على مبدأ حرية االعتقاد التى يجب 

ن الخطـاب  ألى إشارة ديان ابتعاداً عن الهدى وانحيازاً للهوى، ومن نافله القول اإلباأل
يجب النظر " كراه فى الدين، ومن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفرإال "نه أالدينى المنزل ب

 هومـؤاد ) مسلمين وغير مسـلمين (ن الكريم كتاب موجه للكافة آن القرأطار إليه فى إ
لغير المسلم 

 

و عدم الدخول فيه فيه وال يكره فى علـى  أسالم نه حر فى دخول اإلأ –
ار احد على دخول االسـالم،  والمسلم مأمور بحكم اهللا على عدم اجب) االسالم(دخول 

بيدا ان هذه االيات المحكمات ال ترخص لمن اسلم ان يخرج عن دين االسالم مرتـداً  
 الدولـة الى دين اخر تحت دعاوى حرية االعتقاد، كما ال يرخص له ان يسخر اجهزه 

لتقره على سؤ مسلكة او ساقط هواه باشاعة الفتنة بـين المسـلمين اسـتهزا بالـدين     
 يحاج على ذلك ما يردده البعض من ان الدولة وافقـت علـى اتفاقيـات    الحنيف، وال

دولية 

 

صارت –

 

فـراد فـى   بعد اقرارها قوانين سارية تقرر حرية االعتقاد وحق األ -
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ن الدولة مستخدمة سيادتها التشـريعة  أو عقائد بحسبان أاعتناق ما يرونه من ديانات 
حكـام الشـريعة   أخذ فى االعتبـار  ألقليمها قد وافقت على هذه االتفاقيات مع اإعلى 

حكام التى اسـتقرت فـى   سالمية وعدم تعارض مضمون تلك االتفاقيات مع هذه األاإل
ال تأكيـداً  إيقين الشعب المصرى استقراراً ثابتـاً ال تزيـده النصـوص الدسـتورية     

.)١(وترسيخا

 

  

                                                           
قضـت   وفي ذات المعنـي  ٢٩/١/٢٠٠٨الصادر بتاريخ ق قضاء إداري و ٥٨لسنة  ١٨٣٥٤م  الدعوي رق )١(

ن المرتدين عـن جهـل أو ميـل أو    أمن حيث أن جرم االرتداد عن اإلسالم قديم قدم الدعوة إلى اإلسالم و"
األدعياء أو إنكار لـركن  تباع لبعض االهوى تشعبوا أما إلى إنكار لإلسالم كدين سماوي أو عبادة دين أخر و

من أركان اإلسالم وجميعهم واقعون في حماة الخروج على أحكام الدين الخاتم الحنيـف، وإذ حفـل الفقـه    
سالمى بخالف حول حد الردة وجوداً وتقريراً فان جميعهم ال ينكر عظيم جرم المرتـد واعتدائـه علـى    اإل

المصرية من نص صريح يحدد هـذه الجريمـة فعـالً    االسالم بعد الدخول فيه بإرادته وإذ خلت التشريعات 
دارى حال مباشرته لدوره الدستوري والتشريعي بالفصل فـي المنازعـات اإلداريـة    وعقاباً فان القاضي اإل

و مؤسسة دينية مهما كان قدرها أالمتعلقة بما يدعيه المرتد حقاً له ال يفق انتظاراً لفتوى تصدر من رجل دين 
واجب االلتحاف بالنظام العام الذي يدينه النيل من دين الوطن الرسمي الذي اسـتقر فـي   وإنما عليه . الديني

حكامه وجرم الرتداد عنه خاصة إذا تقدم المرتد إلـى  أالشعب المصري على إثم الخروج على  يةغلبأوجدان 
ـ  ديان السماوية لم تنزل ن األأاإلدارة طالباً إقراره على سوء فعله وفاسد هواه، ال خالف   ةعلى النـاس جمل

ديـان  متى شاء دون ضابط وقد نزلـت األ  هلى ما يخالفإو يعدل عنه أواحدة بحيث يختار كل فرد ما يعتقده 
نزلـت اليهوديـة ثـم    أبترتيب زمنى له داللته البالغة فى منحنى التغيير الذى يقره اهللا سبحانه وتعالى حيث 

لـى  إلى المسيحية ومن يعتنق المسيحية مدعو إدية مدعو سالم، ومن يعتقد باليهوتبعتها المسحية واختتمت باإل
والعكس فى جميع الحاالت غير صحيح بمراد وترتيب نزول ديانته السـماوية وبمـا   ) ديانخاتم األ(سالم اإل

ن ضبط هذه المسائل سـواء مـن لـدن    أو اآلداب العامة فى مصر، وال خالف على أيتفق مع النظام العام 
سيراً لألمور الدولة فيما يعرض عليه من أنزعة يستدعى وضع قواعد موضوعية يت أجهزة الدولة أو القضاء

كـراه  إنه ال أسالمى الحنيف من تقوم على ما ورد فى الشريعة اإلسالمية من أحكام وما يقوم عليه الدين اإل
لـى  إن يكفر فليكفر، وهذا الخطـاب الربـانى موجـه    أن يؤمن فليؤمن ومن شاء أن من شاء أفى الدين، و

ن أسالم، وغير المسلم له الحرية المطلقة فـى  المسلمين وغيرهم، فالمسلم ال يجبر غير المسلم على دخول اإل
و غموض أما المسلم الـذي  أيبقى على دينه الذى ارتضاه، وبهذه وتلك تظهر بجالء حرية العقيدة دون لبس 

يات البينات السـالف ذكرهـا   حكام اآلنه طبقاً ألإسالم ووقر فى ضميره فعاش اإلسالم ورداته اإلإارتضى ب
ذاته عن الهدى ومنزلقاً فى هـوى نفسـه،    يمتنع عليه الخروج على االسالم متالعباً بهذا الدين الحنيف باعداً

سالمية والتقاليد المصرية التى ترسخت فى ضمير الشعب المصـرى منـذ   مهدرا للمبادئ والقيم والتعاليم اإل
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٢

 

تغيير ديانة الشخص في البطاقة على ن الموافقة أ: تجاه السادس اال .٦-
ألهمية بعض البيانات في التعامل مع  نظراً" الشخصية إنما يتم وفقط 

الحديثه وليس ألن من حقـه   الدولةمقتضيات على  ونزوالً ،المجتمع
  .ن يتبع الدين الذي يوافقهأ

ن مسألة قيد بيـان تعـديل   إما تقدم فعلى نه تفريعا إومن حيث "المحكمة تقول 
المسيحية في بيانات بطاقة تحقيق الشخصية ال يعد إقرارا لهذا إلى الديانة من اإلسالم 

ردته طبقا لمبادئ الشريعة اإلسـالمية  على ن المرتد ال يقر ما قام به ألعلى الشخص 
وما استقرت عليه أحكام المحكمة اإلدارية العليا وأحكام محكمة النقض وإنما يتم ذلـك  

ن يكون بيد كل مواطن وثيقة تثبت أي بمتطلبات الدولة الحديثة، التي تقضعلى نزوال 
كل بيـان منهـا مركـز قـانوني     على حالته المدنية بما فيها بيان الديانة، لما يترتب 

 ن تثبت للمواطن بياناتهأجهة اإلدارة على نه إفإلى ، وبالتاركه فيه غيرهللشخص ال يش
ه من تعديل متي ، ومنها بيانات الديانة وما يطرأ علينحو واقعي في تاريخ اثباتهاعلى 

ضـوئها  علـى  كانت الديانة من الديانات السماوية الثالث المعترف بها حتى تتحـدد  
حقوقه وواجباته المدنية والشخصية ومركزه القانوني المترتب عي الديانة التي اعتنقها 

سـبق  إلـى  أن يثبت ذلك في باقة تحقيق الشخصية مع اإلشارة في هذه البطاقة على 
سالم كي تعبر البطاقة بصدق عن معتقدات الشخص الحقيقة وواقع اعتناق الشخص اإل

ن إ"وتسـتطرد المحكمـة قـائالً     ".....  حاله الذي يتحدد في ضوئه مركزه القانوني
المحكمة تؤكد في هذا الصدد على أن قضائها الماثل ال يقوم على اعتـراف بـالفكر   

إلثباتها أمام خانة الديانة، وإنما يقتصر البهائي أو انه سبيل لمن ينتمي إلى هذه الطائفة 
األمر فقط على طائفة منهم استخرجت لهم مسبقاً شهادات ميالد أو تحقيـق شخصـية   

 ةالديان ةمثبت فيها على سبيل الخطأ أما خان

 

بهائى  –

 

و استخرجت تلك المسـتندات  أ –

                                                                                                                                             
هلهـا  أخـرى لمـا احتـرام وتقـدير     أرسمياً للبالد تقوم بجانبه ديانات سماوية سالم واعتناقه دينا دخول اإل

والمسلمين على السواء وال يرخص للمرتد أن يسخر أجهزة الدولة لتقره على سوء مسلكه أو انحراف هـواه  
 .شاعة الفتنة بين المسلمين استهزاء بالدين الحنيف كما سلف البيانإلما يمثله ذلك من 
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 ةو شرطأ) بدون(مام خانة الديانة كلمة أمدرجاً فيها 

 

لقضـاء مـن   لما يمثله هـذا ا  –
انصاف لهذه الفئة من المواطنين  الذين يملكون مستندات رسمية يثبـت فيهـا ذلـك    

صحاب الديانات السـماوية مـن   ألى مخرج يحدد حقوقهم ويمكن غيرهم من إوصوالً 
و شخصية معهم بما يحفظ المجتمع من اندساسـهم بـين   أقيام ثمة عالقات اجتماعية 

جـوز النـزول عنـه    يثباتها التباعها ترفاً إيمثل صحاب الديانات السماوية والتى ال أ
ن صياغة النصوص التشريعية المنظمة ال تتعارض مـع  أرادة صاحب الشأن، كما إب

(وضع عالمة 

 

مام من سبق التحرير لهم بمستنداتهم خالية لمن ال ينتمي إلى ديـن  أ) -
ليـه  إندت م متجنساً وتطرح المحكمة جانباً ما اسـت أسماوي سواء أكان مصرياً أصال 

ى استشاري يتضمن إجبارهم على إثبات ديـن سـماوي   أدارة متمثالً في صدور راإل
كما تؤكـد  . ن ذلك يمثل ضرراً بليغاً بالدين المطلوب اثباته على غير الحقيقةأبحسبان 

ن إثبات بيان الديانة ألصحاب الديانات السماوية لـيس ترفـاً يجـوز    أالمحكمة على 
ب قانوني يلتزم به الفرد وجهة اإلدارة على السواء بحسبان النزول عنه وإنما هو واج

.)١( ن الدين يمثل لدى المصريين باختالف عقائدهم سمة أساسية للشخصية المصريةأ

 

  

ق  ٥٣لسنة  ١٣٤٩٥الدعوي رقم ذلك في على وتؤكد المحكمة اإلدارية العليا 
الديانة من اإلسـالم إلـى   لة قيد بيان أن مسإومن حيث انه تفريعاً على ما تقدم ف" عليا

ن المسيحية في بيانات تحقيق الشخصية ال يعد إقرارا لهذا الشخص على ما قام به، أل
المرتد ال يقر على ردته طبقاً لمبادئ الشريعة اإلسالمية وما استقرت علية أحكام هذه 

حكم المحكمـة اإلداريـة العليـا    : على سبيل المثال(المحكمة وأحكام محكمة النقض 
وحكمها الصـادر   ٢٥/١/١٩٨١ع بجلسة .ق ١٩لسنة  ٥٩٩ادر في الطعن رقم الص

، وحكم محكمة النقض فى الطعن ٢٧/١١/١٩٨٤ق بجلسة ١٣٥٩/٢٨فى الطعن رقم 
، وحكمها الصادر فى الطعـن  ٢٧/١١/١٩٨٤ق احوال شخصية بجلسة /٣٧/٢٢رقم 
والً على وانما يتم ذلك نز) ١٩/١/١٩٦٦ق احوال شخصية بجلسة  ٣٣لسنة  ٢٨رقم 

متطلبات الدولة الحديثة، التى تقضى بان يكون بيد كل مواطن وثيقـة تثبـت حالتـه    

                                                           
 .١١/١١/٢٠٠٨ق بجلسة  ٦٢لسنة  ١٤١٢٤م الدعوى رق )١(



 
 

١١١ 
 

، لما يترتب على كل بيان منها مركز قانونى للشخص ال ةالمدنية، بما فيها بيان الديان
ن تثبت للمواطن بيناته على نحـو  أدارة نه على جهة اإلإيشاركه فيه غيره، وبالتالى ف

ثباتها، ومنها بيان الديانة وما يطرأ عليه من تعـديل، متـى كانـت    إواقعى فى تاريخ 
الديانة من الديانات السماوية الثالث المعترف بها حتى تحدد علـى ضـوئها حقوقـة    

التى يعتنقها، على  ةوواجباته المدنية والشخصية، ومركزه القانونى المترتب على الديان
لى ديانته السابقة إشارة لشخصية مع اإلثبت ذلك فى شهادة ميالده وبطاقة تحقيق اأن ي

ذى يتعين التعامل أكى تعبر البطاقة بصدق عن معتقدات الشخص الحقيقية وواقع حاله 
.)١(ساسهأبه معه على 

 

  

٢

 

تشـجيع حريـة   إلـى  يميل  الدولةن قضاء مجلس أ: سابع المبدا ال .٧-
. سـالمي فقـط  دام األمر يتعلق بالدين اإلما بالفعل ال بالقول العقيدة

.دستورالمن  ةنص المادة الثاني إلى ةمستند مباشر

 

  

ن إسدال المرأة النقاب إ" ق  ٥٥لسنة  ١٠٥٦٦تقول المحكمة في الطعن رقم 
خـر لـيس   آنه في رأي إف أيفي ر شرعياً ن لم يكن واجباًإوجهها على أو الخمار 

في غمـار   وال يجرمه القانون كما ال ينكر العرف ويظل النقاب طليقاً بمحظور شرعاً
الحرية الشخصية ومحررا في كنف الحرية العقيدية ومن ثم ال يجوز حظره بصـفة  

و كان محدد مما يحق أة ولو في جهة معينة أالمرعلى و منعه بصورة كلية أمطلقة 
و المنـع الكلـي مـن مسـاس بالحريـة      ألها ارتياده لما يمثله هذا الحظر المطلق 
مـذهب ذي  على قباال إد للحرية العقيدية ولو الشخصية في ارتداء المالبس ومن تقيي

دام بعرف بـل  و اصطأمع قانون خر ذي رخصة دون تنافر آعراضا عن إو أعزيمة 
عراضا لصاحبته ومظهرا مغريا بالحشمة ورمزا داعيا للخلق القويم إو أتعريفا وافيا 

                                                           
ق عليا،  ٥٣لسنة  ١٣٤٩٧رقام أدارية العليا مام المحكمة اإلأتكرر هذا المبدأ في عدد من الطعون المنظورة  )١(

في تقديرنا فـإن األحكـام   . ق عليا٥٣لسنة  ١٤٠٢٤ق عليا،  ٥٣لسنة  ١٣٤٩٨ق عليا،  ٥٣لسنة  ١٣٤٩٦
المسيحية  ىلإئد ان المسيحي العأو بإثبات أمام معتنقي البهائية أمام خانة الديانة أالتي صدرت بوضع شرطة 

ـ  ةفي مجتمع تتزايد فيه األصـولي  ةمخاطر جسيم ىلإوالئك أكان مسلما سابقا، إنما يعرض هؤالء و  ةالديني
.بشكل مضطرد
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خـر  آإلـى  خذت نفسها بمذهب شدد بالنقاب ولم ترتكن أة أامرعلى عامة فال جناح 
ي في حق المشرع الوضعي للدستور في االنتصار لمذهب أيا كان الرأخفف بالحجاب 

سوة بحقه هذا في نطاق المعـامالت  أدخل في العبادات أخر في مسألة آعلى شرعي 
ـ     أرفعا للخالف فيها وتوحيدا للتطبيق بش لطة نها فهـذا الحـق ال يثبـت لغيـر الس

و أفي غيرها مثـل مجلـس الجامعـة     المسئوليةعلى القائمين  التشريعية ولو كان
وقد طعنت الجامعـة   ."ذلك الحظر المطلق والمنع التام يهم فرضرئيسها فال يجوز أل

ن هناك أساس أعلى قامت الجامعة طعنها أمام المحكمة اإلدارية العليا وأفي هذا الحكم 
على ال تثريب "نه أدارية العليا عدلت فيها عن مبادئها وقضت بحكم سابق للمحكمة اإل

شئونها أن يضع من الضوابط التي تلتزم بها على رئيس جامعة المنصورة وهو القائم 
لغاء حكم إإلى لوف وانتهت أالكلية بأن يكون دخول الطلبة والطالبات بالزي المعتاد الم

داري الصادر بوقف تنفيذ قرار منع دخول الجامعة لمـن ترتـدي   محكمة القضاء اإل
ن أ"ة اإلدارية العليا قالت في ذلك ن المحكمأعلى  ".وقف التنفيذ النقاب وبرفض طلب

علـى  ن حظر ارتداء النقاب يعتبـر قيـدا   أحكاما سابقة قضت فيها بأيضا أللمحكمة 
، ١٣١٦فـي الطعنـين    ١/٧/١٩٨٩ن قضت بجلسة أالحرية الشخصية حيث سبق و

ر مـن مسـاس   ع بعم جواز حظر ارتداء النقاب لما يمثله الحظ.ق  ٣٤لسنة  ١٩٠٥
في حكامها الصادرة  أبالحرية الشخصية واستمر قضاء هذه المحكمة بتطبيق هذا المبد

 ٤٢٣٨، ٤٢٣٧، ٤٢٣٦، ٤٢٣٥،  ٤٢٣٤رقـام  أفي الطعون  ١٥/٦/١٩٩٤بجلسة 
إزاء الخـالف  "نـه  أوأضافت المحكمـة  "  ٥/١٢/١٩٩٩وبجلسة . ع . ق  ٤٠لسنة 

ن مدى أحقيـة المـرأة   أدارية العليا في شحكام الصادرة من المحكمة اإلالسابق بين األ
حكـام الشـريعة   أالمسلمة في ارتداء النقاب حين تعاملها مع بعض الجهات في ظـل  

ومن حيث . النحو السالفعلى سالمية والمبادئ الدستورية والقانونية المقررة وذلك اإل
ـ  ن المستفاد من الشريعة اإلأ ص سالمية التي هي المصدر الرئيسي للتشريع حسـب ن

ال يكون وصافا يفصال جـزاء الجسـم   أة يجب أن زي المرأالمادة الثانية من الدستور 
ة التي تغطـي بـه   أما نقاب المرأ.........ن يكون ساترا أو الفت للنظر وأوال شفافا 

نـه  أن ذلك ليس واجبـا و أعلى وجهها وقفازها التي تغطي به كفيها فجمهور الفقهاء 
كان ما تقدم وإذ لـم   ىومن حيث أنه مت .........ها ن تكتشف وجهها وكفيأيجوز لها 
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ن السنة بوجوب إخفاء الوجه والكفين ومـن ثـم   آيقم دليل صريح من القانون من القر
من دستور جمهور العربية  ٢ومن حيث أن المادة .. ن ارتداء النقاب ليس محظورا إف

 ١٨كما نصت المادة  ..."..اإلسالم دين الدولة الرسمي واللغة العربية "أن على تنص 
كما نصـت  ...... التعليم حق تكفله الدولة وهو إلزامي في المرحلة االبتدائية"أن على 

فيها  ىحقوق المواطنين وأضفعلى من الدستور  ٥٧و  ٤٦و ٤١و ٤٠كال من المواد 
الحقوق والحريات العامة ولما على الحرية الشخصية وعلى المشرع سياج من الحماية 

حد مظاهر هذه الحريات فأنه ال يجـوز  أكان ارتداء النقاب بالنسبة للمرأة المسلمة هو 
.)١("حظر ارتدائه حظرا مطلقاً ىى جهة أخرألجهة إدارية أو 

 

  

٢

 

ساس وجود مصلحة أعلى جواز التدخل في الدعوي  :تجاه الثامناال .٨-
 .للمتدخل ةديني

أجازت محكمة القضاء اإلداري وكذلك المحكمة اإلدارية العليا حق التـدخل  
في معرض قبولها طلب تـدخل مـن غيـر ذي     فتقول أساس دينيعلى في الدعوي 

فـراد  أسالم بحسبانه الدين الذى يدين بـه غالبيـة   ن اإلأومن حيث " ةو صفأمصلحة 
م فـى اعتنـاق الـدين    حكامة ومبادئة حق غير المسلأالشعب المصرى والذى تحترم 
سالم ومارس شعائرة والخروج حكام على من دخل اإلالسماوى الذى يريد كما تمنع األ

ضحى مظهراً من مظاهر النظـام العـام   أديان السماوية وهو ما خاتم األ همنه باعتبار
.)٢("واجب االحترام

 

  

                                                           
إلداريه العليا في الموضوع ق والحكم الصادر من المحكمة ا ٥٥لسنة  ١٠٥٦٦راجع الحكم في الطعن رقم ي )١(

 .ليها في المتن حول الموضوع نفسه إواألحكام المشار 
السيد محمد عبده حجـازي  إلى ، وتعود وقائع الدعوي ٢٩/١/٢٠٠٨ق في  ٦١لسنة  ٣٥٦٤٧الطعن رقم   )٢(

جابتـه  إدارية عـن  وهو من مواليد بورسعيد وولد ألبوين مسلمين وقد أقام  المدعى دعواه المتناع الجهة اإل
وقـد قضـت    .، امتناع اإلدارة عن إجابته إلـي طلبـه  "المسيحية"تخاذ إجراءات قيده تحت دين آخر لطالبه ا

داري، وقد طعن المدعي علي هذا القـرار ولـم   داري بعدم قبول الدعوي النتفاء القرار اإلمحكمة القضاء اإل
.في طعنه حتي صدور هذه الدراسة يصدر حكماً
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من المسـتقرعلية   إنهنه عن طلب التدخل فأوحيث "وفي حكم أخر قضت بانه 
نه يجوز لكل ذى مصلحة ان يتدخل منضـماً فـى   أمرافعات  ١٢٦طبقاً لحكم المادة 

ن هـذا التـدخل   أبطلب مرتبط بالدعوى، و هحد الخصوم طالباً الحكم لنفسالدعوى أل
و بطلب يقدم شفاهة فى الجلسة ويثبـت  أجراءات المعتادة لرفع الدعوى ما باإلإيكون 

التدخل فى الدعوى هو قيام المصلحة ووجود ارتبـاط بـين   ن مناط أفى محضرها، و
نه المقرر فى قضاء هذه المحكمـة  أطلبات المتدخل والطلبات موضوع الدعوى، كما 

ن أ) وكذلك فى طلـب التـدخل  (نه ولئن كان يتعين فى شرط المصلحة فى الدعوى أ
لغاء، وحيث تتصـل هـذه   نه فى مجال دعوى اإلأال إتكون شخصية ومباشرة وقائمة 

الدعوى بقواعد واعتبارات المشروعية والنظام العام يتسع شرط المصلحة لكل دعوى 
لى القرار المطعون فيه من شـأنها  إلغاء يكون رافعها فى حالة قانوينة خاصة بالنسبة إ
ن يعنى ذلك الخلط بينها وبـين  أن تجعل هذا القرار مؤثراً فى مصلحة جدية له دون أ

منوطاً بتوافر شـرط  ) وكذلك فى طلب التدخل(حسبة، اذ يظل قبول الدعوى دعوى ال
المصلحة الشخصية لرافعها، ومتى كان ذلك وكان لطالب التدخل مصلحة فى باعتبار 

ن الحكم الصادر فيها سيتعدى أثره إليه فيما لو قضى للمدعى بطلباته وأحقيتـه فـي   أ
االعتـراف   هنأسالمى بما من شالدين اإلكتابة االسم والديانة المسيحية، والرجوع عن 

فـراد  أما قد يؤثر عليه وعلى  هسالمى بعد اعتناقتداد عن الدين اإلربحق الرجوع واال
سالمى واسـتدعاء  سرته من جراء بعض التصرفات التى تستهدف النيل من الدين اإلأ

ـ حكام الشرعية على المرتدين عن اإلوجوب تطبيق األ ة سالم، ومن ثم تقضى المحكم
)١(.دارة فى طلب رفض الدعوىلى جهة اإلإخصماً منضماً  هبقبول تدخل

 

  

                                                           
قيام السيدة كاميليا لطفـي   ىلإ ى، وتعود وقائع الدعو٣٠/٣/٢٠١٠ق بجلسة  ٦٣لسنة  ٥٤٤٧١الدعوى رقم  )١(

اندرو مدحت رمسيس ضد كال مـن وزيـر الداخليـة    ا وبصفتها حاضنة لنجليها ماريو وبشخصه"جاب اهللا 
الطفولة واألمين العام للمجلس القومي لحقوق ن العام للمجلس القومي لألمومة وومساعد وزير الداخلية واألمي

كانت زوجـة لوالـدهما مـدحت    الثاني والثالث وحاضنة لهما، واإلنسان وقالت في دعواها أنها أم المدعيين 
المذهب صادرة بتصريح من بطريركيـة  على زواج للطوائف متحدي الملة و رمسيس بموجب وثيقة تصادق

عامـا والتوأمـان مـاريو     ٢٢ جبت منه ابنها األكبر جورج والذي يبلغأنألقباط األرثوذكس باإلسكندرية، وا
سـع  لم يتقدم بطلب لتغيير ديانة أبنائه ولم ي، وقد ولدوا جميعا ألبوين مسيحيين أشهر والدهم أسالمةواندرو و



 
 

١١٥ 
 

٢

 

فـي مصـر ليسـت جهـة      ةن الكنائس المعتمـد أ: تجاه التاسع اال .٩-
إلـى  ي نوع لتغيير ديانه المسلم أجراء من إي أاختصاص في اتخاذ 

يـة  أصـدار  إاختصاص فـي  نها ليست جهة أ، كما ةالمسيحي ةالديان
 . شهادات بحصول هذا التغيير

فـي مصـر    الدينيـة ن استفاضت في شرح الطوائـف  أقالت المحكمة بعد 
ولئن كان لها إصدار شهادات تتعلق بالشئون  ةالمرقصي ةن بطريركيه الكنيسأوالثابت "

، إال سواهاإلى حداها إيغير طائفته من ومن  األقباط األرثوذكس ةللمنتمين لطائف الدينية
انه المسـلم  ي نوع لتغيير ديأجراء من إي أفي اتخاذ نها ليست جهة اختصاص في أ

يـة شـهادات   أصـدار  إنها ليست جهة اختصاص فـي  أ، كما الديانه المسيحيهإلى 
ي اختصاص لها فـي  أ ةو اللوائح الكنسيأحيث لم تقرر القوانين ، بحصول هذا التغيير

جهة مختصه بإصدار وثيقـه بتغييـر   ذلك ال يكون المشرع قد حدد على و، هذا الشأن
عتراف الكنسـي  سلطة اال ةإذ انه ولئن كان للبطريك .المسيحيهإلى سالم من اإل ةالديان

يـو  ("خرجه خارجـا  أال إلى من يقبل "ن أعلى  تأسيساً الدينيةلمن يمارسون الطقوس 
ـ  أإال ، )٣٧:٦ ـ  ةنه في مجال التنظيم القانوني ال سلطه لها في تغييـر الديان خراج إب

معتنق لعقيده ما من دينه 

 

ولو وفقا لرغبته  –

 

 ةهي مسـئول  ىخرأ ةفي ديان هوإدخال –

                                                                                                                                             
سـكوا  تمئوا على ممارسة شعائر المسيحية وتركهم مع أمهم المدعية األولى لينشألن يعتنق أوالده ما اعتنقه و

بين المدعيـة  بعد أكثر من خمس سنوات من إشهار إسالمه وعلى اثر نزاع بينه ب وبالمسيحية بعد إسالم األ
عند طلبها الطالق تقدم إلى مصلحة األحوال المدنية   طالبا تغيير بيان الديانـة الخـاص   األولى وبين األب 

المـذكورين فـي    لقيد المتعلق بديانة التوأمينأنهم أصبحا مسلمين قام أمين السجل بإبطال ا ةبالتوأمين بمقول
لحظة الميالد أن المولـود مسـلم وأن األب مسـلم    إصدار شهادة ميالد مثبت بها كوقائع شهادتي ميالدهما و

تقدمت المدعية األولى إلى مصلحة األحوال المدنية بطلب لتصحيح بيان الديانة  بواقعة متزوج من مسيحية و
لبها لقيام األب بإشـهار  ثالث إلى المسيحية  لكن مدير الشئون القانونية أشر برفض طميالد المدعي الثاني وال

ـ  .  تغيير ديانته وديانة أوالده القصرإسالمه و ا حـق   بعد نزاع قضائي على حضانة أوالد المدعية عـاد له
تنـاع عـن   طلبوا فيها الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القـرار السـلبي باالم  فأقامت الدعوى و. الحضانة

الثالث فـي سـجالت مصـلحة األحـوال المدنيـة الورقيـة       لديانة الخاصة بالمعيين الثاني وتصحيح بيان ا
وااللكترونية من مسلم إلى مسيحي بحكم مشمول بالنفاذ المعجل، كما طلبوا إلغاء القرار المطعون فيه مع ما 

الـدعوى النتفـاء القـرار    بعدم قبول وم المحكمة بقبول طالبين التدخل وقد صدر حك. يترتب عليه من آثار
 . ألزمت المدعين بالمصروفاتاإلداري و



 

 

  

١١٦ 
 

 الدولـة ن مجلـس  أثبـات  إويتعين . )١(عنها مالم يوسد لها القانون هذا األختصاص
اإلسـالم  إلـى   ةلتغيير الديان ةيعترف بالشهادات الصادرة من األزهر الشريف كوثيق

.)٢(ذلكعلى الرغم من عدم وجود نص قانوني واضح على 

 

  

العليـا فـي    ةداريلغي بالحكم الصادر من المحكمة اإلأن هذا الحكم قد أعلى 
ومن حيث " ةوقالت المحكم ٢٠١١فبراير  ١٢ق بتاريخ  ٥٣لسنه ١٩٠٨٧الطعن رقم 

مـن   ةصادر بشهادة ةدارفإن الطاعن وقد تقدم لجهة اإل ةالمبادئ المتقدم وءنه في ضأ
سالم ن كان يدين باإلأبعد  ةصبح مسيحي الديانأنه أالتي تثبت  ةالمختص الدينيةالجهة 

ذلك للنظـام العـام    ةمخالف ةمتناع عن هذا القيد بمقولاال ةدارفما كان يجوز لجهة اإل
نشئ بالفعل بمجرد قبـول  أألن هذا المركز  قانونياً فالقيد في حد ذاته ال ينشئ مركزاً

قـع غيـر منكـور    و، والقيد ما هو إال تقرير لةالمسيحي ةبناء الديانأبنا من أالطاعن 
 .)٣(ومركز قانوني تكامل قبل القيد ليعبر عن حقيقه الواقع

٢

 

ن المحكمة تبحث في النوايـا فـي قضـايا حريـة     أ: العاشرتجاه اال .١٠-
إلـى  ن يعـود  أنه ليس من حق من دخل في ديـن  أعتقاد وتعتبر اال

 .ةرب دنيويآنه بذلك يحق مأمعتبره ، ةديانته األصلي

ولـئن  "ق أنه  ٦٠لسنة  ٧٤٠٣تقول محكمة القضاء اإلداري في الدعوي رقم 
حرية العقيدة  أعالء مبدإحكامها على أكان قضاء هذه المحكمة قد استقر فى العديد من 

نها فـى  إنسان، فساسية اللصيقة بشخص اإلوممارسة الشعائر الدينية كأحد المبادئ األ
نه يوجد ثمة فارق كبير بـين حريـة االعتقـاد    أنطاق الدعوى المطروحة تؤكد على 

                                                           
 . ق  ٦٣ ةلسن ٢٢٥٦٦ق و٦٢ ةلسن ٥٣٧١٧الحكم في الدعويين رقمي  )١(
ق بجلسـة   ٦٣لسـنة   ٥٤٤٧١الدعوى رقم كثر من دعوي قضائية منها الدعوي رقم أتكرر هذا المبدأ في  )٢(

٣٠/٣/٢٠١٠ . 
المستشار مجدي العجاتي نائـب   ةالعليا برئاساإلدارية موضوع بالمحكمة األولى صدر هذا الحكم من الدائرة  )٣(

حمـد  أالسادة المستشارين حسين محمد عبد المجيد بركات و ةورئيس المحكمة وعضوي ةرئيس مجلس الدول
نـواب رئـيس مجلـس    بو زيـد  أحمد أعبد الحميد حسن عبود وعادل سيد عبد الرحيم حسن بريك وشحاته 

ق ع المقدم من السيد جورج يوسف حنس يوسـف  ضـد وزيـر     ٥٣ لسنه ١٩٠٨٧في الطعن رقم . ةالدول
 .خرينآو ةالداخلي



 
 

١١٧ 
 

وممارسة الشعائر الدينية وبين ما يطلبة البعض من حرية التالعـب فـى االعتقـاد    
خرى لتحقيق مأرب دنوية، حيث يمر ذلك التالعب مـرحلتين،  ألى إبالتغيير من ديانة 

مستندات رسـمية   هساسأى كان يعتنقه وصدرت على ولهما تبدأ بالتالعب بالدين الذأ
دارة وتمت تعامالته مع المواطنين وغيرهم على ضوء ذلك الدين وثانيهما من جهة اإل

خرين علـى  تعامل خاللها مع اآلوليها فترة من حياته إتالعب بالديانة التى انصرف لبا
الجهـة الدينيـة    ولى والحصول على موافقةلى ديانته األإضوئها وذلك بزعم العودة 

ذا كـان احتـرام حريـة    إنه أخرى بذلك، وفى هذا الخصوص ترى هذه المحكمة األ
 ةدارة المختلفصل على جهات اإلالعقيدة وممارسة الشعائر الدينية واجب يتعين فى األ

حكام القوانين واللوائح التـى  أطار بعدم الخروج على نها تلتزم فى ذات اإلإمراعاته، ف
حوال على بها وبالتالى ال يجوز بحال من األ ةعمال المنوطيامها باألتحدد لها مسار ق

صدار قرار إو االمتناع عن أصدار قرار إدارة على جبار جهة اإلإضوء ذلك التالعب 
.)١(ذا كان متعلقاً بالنظام العامإيخالف حكماً تشريعياً واجباً عليها 

 

  

 العقيدة حريةو الدولةمجلس  .٣

 

:مالحظات ختاميه –

 

  

ـ  الدولةموقف مجلس على ن نبدي عدد من المالحظات أيمكن لنا   ةمن حري
. ةالعقيد

 

  

 ةسالمياإل ةجعل مبادئ الشريعمن الدستور ب ةعديل المادة الثانين تأ: األولى المالحظة 
ليس السـبب  ، حد مصادره فقطأن كانت أهي المصدر الرئيسي للتشريع بعد 

وربما في غيـره مـن    الدولةفي قضاء مجلس  ةالرئيس للنظره غير المنصف
ـ األولى ولكن الفقره  .العقيدة حريةجهات القضاء لموضوع   ةمن المادة الثاني
ألكثـر  هي السبب ا، سالمهو اإل الدولةدين ن أعلى من الدستور والتي تنص 

 يلاالدستور المصري الحورثها  ةن تلك الفقرأإلى ومن المهم اإلشارة . هميهأ
اإلعالن فيما عدا ، ١٩٢٣دستور من عليه بدء  ةالسابق ةالدساتير المصريعن 

                                                           
 .هذا المبدأ ورد في الطعن المقام من السيد بشاي رزق بشاي والسابق عرض وقائعه في متن الدراسة )١(



 

 

  

١١٨ 
 

لذان جاءا خاليين من ديـن  ال، ١٩٥٨ودستور ١٩٥٣الدستوري الصادر عام 
ير من التشـتت  كثإلى يؤدي بساطته على هذا النص في تقديرنا فإن . ةللدول
 ةالشـريع سـاءة اسـتخدام   إمـام  أويفتح الباب ، ناحية حكام القضاء منأفي 

بمـا  ، أخـرى  ناحيةمن ضد المواطنين المصريين غير المسلمين  اإلسالمية 
في  ١٩٥٨نص دستور إلى  ةتماما والعود ةيجعل مطالبتنا بحذف المادة الثاني

األقـل  على ن تعذر ذلك فإنه يتعين أو، ةسباب منطقيأمرا له أهذا الخصوص 
تعتـرف وتحمـي وتصـون عقائـد      الدولةن أالمادة ما يفيد إلى ن يضاف أ

.راضيهاأعلى مواطنيها ومن يقيمون 

 

  

من الدسـتور لـم   األولى نص المادة إلى  ةالمواطن ةضافة كلمإن إ:  ةالمالحظة الثاني
ففـي ظـل   ، ةالمصري الدولة ةلطبيع الدولةيغير كثيرا في فهم قضاة مجلس 

ن مصر ليست أحكام المجلس أمن الدستور قالت بعض  ةالمعدلاألولى المادة 
مر يحمل أوهو  !! المدنيةو الدينية الدولةبالكامل ولكنها خليط بين  ةمدني ةدول

ـ  ةالمصري الدولة ةطبيععلى شد الخطر أ ـ  ةالتي هي في حقيقتها دول  ةمدني
. بنص الدستور، ال مراء في ذلك وال اجتهاد

 

  

 ةقانوني ةبحرفي ةتغيير الديان ةقد عالج مشكل الدولةن قضاء مجلس أ .ةالمالحظة الثالث
ن المشرع ربط تغيير أحكام المجلس أوردت أفقد  ةربما ولكن بعيد عن العدال

 ةبحكم يصدر من المحكمة المختص ةالديان

 

نه ال توجد محكمـة فـي   أحين  –
مصر مختصة بموضوع تغيير األديان 

 

 ةمن جهة مختص ةصادر ةو بوثيقأ –

 

يحق لها استخراج مثل ي المحكمة ال توجد جهة في مصر أنه في رأحين  –
 ةتلك الوثيق

 

إلى ن يتحول الشخص عن عقيدته أنه ال يمكن أفيما يعني ذلك  –
كمـا هـي    ةلها تلك الصالحي ةن الكنيسأالحكم على وفات . )١(أخرىعقيده 

ن األزهر هما جهـات  أبطوائفها كما  ةن الكنيسأثبات التحول وإزهر في لأل
ليـه  إالنحو الذي ذهب على  ةالكنيسختصاص من ختصاص، وسلب هذا االاال

                                                           
 . ٦٣ ةلسن ٢٢٥٦٦و ٦٢ لسنة ٥٣٧١٧١ ىالحكم الصادر في الدعو )١(



 
 

١١٩ 
 

ثبات هذا التحول إ ةعدم امكانيو ةالمسيحيإلى غالق باب التحول إالحكم معناه 
. مر ال يجوز التسليم به عقالأوهو ، ةفي األوراق الرسمي

 

  

كـان يـدبج   راجعناهـا  حكامـه التـي   أفي كل  الدولةن مجلس أ : ةالمالحظة الثالث
وعن المـادة   العقيدةالصفحات الطوال في الحديث عن المساواة، وعن حرية 

عقبيـه  على من الدستور، ولكنه كان ينص  ٤٠من الدستور وعن المادة  ٤٦
وفكره النظـام   ةسالمياإل ةوالشريع ةحول المادة الثاني ليبدأ حديثا مضاداً فوراً

يـات  آن بعض تلك األحكام كان ينقل أدرجة إلى ، اإلسالمية الدولةالعام في 
سـباب الحكـم لـيس اسـتنجادا     أن الكريم بنصها يضعها في آمن القر ةكامل

ـ   للقرن ولكن  ةبالفصاحة اللغوي فـي  يحكمهـا   ةاسـتدعاء لنصـوص ديني
.)١(ةواضح ةمدني ةموضوعات ذات صبغ

 

  

قـوال الفقهـاء   أحكامه كان يطبـق  أفي بعض  الدولةن مجلس أ: المالحظة الرابعة 
المسلمين بشكل مباشر عندما يعوزه النص القانوني وهو مر يشـكل خطـرا   

ساس تشريع مدني صادر عن برلمـان  أعلى التي تقوم  ةالعدالة القضائيعلى 
. منتخب

 

  

 حريـة للمجلس في خصـوص   ةن كثير من التطبيقات القضائيأ : ةالمالحظة الخامس
إلـى  ، اإلسالمية العقيدةكانت تبدوا متحيزه فيما لو كان األمر خاصا ب العقيدة

ن النقاب، بينمـا فـي   أالعليا بش ةداريدرجة مخالفة قضاء سابق للمحكمة اإل
تسنده  دنياوياً ن تجد سبباًأتفتش المحكمة في الضمائر وتحاول  أخرى ةقضيأ

 . الدين األصلي للمدعيإلى و العود أوراء تغيير الدين  ةخبيث ةرغب

 

  

ولكـن فـي الوضـع     ةكبري ليست في النصوص القانوني ةن هناك مشكلأ
ويصـبغ كـل شـئ    ، صبح يشيع التطرف ويشجع عليهأقتصادي الذي اجتماعي اال

                                                           
ق الصادر من ٦٣ ةلسن ٢٢٥٦٦٦ق والدعوي ٦٢لسنه  ٥٣٧١٧يمكن مراجعة الحكم الصادر في الدعويين  )١(

 . ١٣/٦/٢٠٠٩ ةالمحكمة بجلس



 

 

  

١٢٠ 
 

التاثير في القضاة، بشكل عـام باعتبـارهم جـزء مـن     إلى ، ويؤدي ةديني ةبصبغ
عليه  ةفيه، وهو وضع تقع المسئوليالمجتمع وليسوا بعيدين عنه وال عن ما يحدث 

عاتق تيارات سياسية في المجتمع يقابل نشاطها في نشر هذا النوع من األفكار على 
ـ أتراخ في مواجهة  بشـكل قـانوني عبـر     الدولـة  ةفكارها، وتردد في إعالن مدني

 ةجـاد  ةعن عدم اتخاذ خطوات تشريعي النصوص، وبشكل واقعي عبر الفعل، فضالً
من يحاولون عبر القصور التشريعي استدعاء فقه مضـي  على طريق جل سد الأمن 

حكـام  أصبح مكانه الطبيعي كتب التاريخ ال أعليه اكثر من خمسة عشر قرنا وربما 
. المحاكم

 

  

 :موقف مجلس الدولة من تعيين المرأة .٤

عالن عن قام المجلس الخاص لمجلس الدولة باإل ٢٠٠٩غسطس أ ٢٤بتاريخ 
قبول طلبات التعيين بوظيفة مندوب مساعد من خريجى وخريجات كليـات الحقـوق   

فبراير  ١٥نه بتاريخ أال وإ، ٢٠٠٩و دفعة  ٢٠٠٨والشريعة والقانون والشرطة دفعة 
صوات علـى قـرار   انعقدت الجمعية العمومية الطارئة للمجلس وذلك الخذ األ ٢٠١٠

.تعيين النساء فى مجلس الدولة

 

  

رى التصويت على هذا القرار من قبل الجمعية بموجب بطاقة تصويت وقد ج
وافق على تعيين المرأة فـى  أمام أشارة ولى باإلاحتوت على خانتان، احتوت الخانة األ

رفض هذا التعيين مـع  أجراءات، وكانت الخانة الثانية إالمناصب القضائية وما تم من 
.هجراءات فى شأنإعدم االعتداد بما تم من 

 

  

عضـاء الجمعيـة   أمستشـاراً مـن    ٣٨٠د شارك فى هذا االجتماع عدد وق
نه فى نهايـة االجتمـاع جـاءت نتيجـة     أال وإالعمومية واللذين لهم حق التصويت، 

من المشـاركين فـى   % ٨٨التصويت على غير المتوقع حيث اعترض ما يقرب من 
عضـاء  أعضواً مـن   ٣٣٤علن أاالجتماع برفض تعيين المراة بمجلس الدولة، حيث 

 ٤يدوا هذا التعيين فيما امتنع أعضواً فقط  ٤٢الجمعية العمومية رفضهم للتعين مقابل 
.منهم عن التصويت

 

  



 
 

١٢١ 
 

وعلى الرغم من مخالفة قرار الجمعية العمومية لقانون مجلس الدولـة الـذى   
و االعتراض عليه بعد مرور ستون يومـاً  ألغاء يحصن قرار المجلس الخاص من اإل

ن المجلس الخـاص  أال إدارية العليا، مام المحكمة اإلأ هو الطعن عليأدون التظلم منه 
الجمعية العمومية للمجلس إليه لى ما انتهت إاستجاب 

 

عضاء أغير المختصة بتعيين  –
المجلس 

 

بطلب التعيين بوظيفة مندوب مساعد  ٢٠١٠لسنة  ١عالن رقم صدار اإلإب –
ودفعـة   ٢٠٠٨رطة مـن دفعـة   من خريجى كليات الحقوق والشريعة والقانون والش

.عالنمن اإل خريجاتبحذف كلمة  ٢٠٠٩

 

  

 ٩٢صدر قـراره رقـم   أمر فقد ومحاولة من رئيس مجلس الدولة تدارك األ
ستكمال إجراءات تعيين من تقررت صالحيتهم من بين المتقدمين لشغل ا ٢٠١٠لسنة 

. وظيفة مندوب مساعد من الخريجين والخريجات

 

  

ر للديمقراطيـة داخـل   اهدإى عدد من قضاة المجلس هذا القرار هو أوقد ر
خذ رأى المجلس الخاص والجمعية أالمجلس وان رئيس المجلس ينفرد بالقرارات دون 

 ١لى التهديد بسحب الثقة منـه، وبتـاريخ   إكثر من ذلك وصل الحد العمومية، بل وأل
مستشار  ٣١٩انية وبجضور انعقدت الجمعية العمومية الطارئة للمرة الث ٢٠١٠مارس 

ى عضو من المجلـس الخـاص وقـررت    أعضاء الجمعية العمومية ليس منهم أمن 
رجاء اجراءات تعيين المراة بمجلـس الدولـة، واعتبـار    إالجمعية العمومية بعد ذلك 

.الجمعية العمومية فى حالة انعقاد دائم لمتابعة تنفيذ قراراتها

 

  

مات الحقوقية والناشـطين علـى هـذا    لى ردة فعل الكثير من المنظإونظراً 
هـم   ةن متبنى تلك الـرد أالقرار كونة رده اجتماعية وثقافية فى حق المرأة خصوصاً 

حماة قلعة الحريات، قام رئيس مجلس الوزراء بطلب التفسير من المحكمة الدستورية 
 العليا حول مدى دستورية تعيين المرأة بالقضاء بمجلس الدولة، كذلك بيان المقصـود 

ذا كـان  إمن قـانون مجلـس الدولـة     ٧٣من المادة  ١بكلمة مصرى الواردة بالبند 
ن المجلس الخـاص  أالمقصود بها هم الذكور فقط، فأفادت المحكمة الدستورية العليا ب

عضاء بمجلس الدولة وليست الجمعية العمومية كمـا  هو صاحب الوالية فى تعيين األ
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على كل مـن   هحد على انطباقأيق ولم ينازع ن كلمة مصرى ال يثير خالفاً فى التطبأ
.يحمل الجنسية المصرية

 

  

عضاء مجلس الدولة لم يؤيدوا تفسير المحكمة الدستورية العليا لبعض أن أال إ
مر الذى اعتبره بعض قضاة مجلس الدولة تـدخل  مواد قانون مجلس الدولة، وهو األ

.مختصة بذلك االمرن المحكمة الدستورية العليا غير فى شئون المجلس أل

 

  

نه التشريعات الوطنية لم تمنع تولى المراة منصب القضـاء،  أالجدير بالذكر 
مر مطروح من قرابة خمسة عشر عاماً مضـت  أمر تولى المراة القضاء هو أن أكما 

بل ودخلت مما يقرب من خمسة سنوات حيز التنفيذ بتعيين قاضيات بالمحاكم العاديـة  
.العليابل وبالمحكمة الدستورية 

 

  
ففى خالل فترة تولى المستشار فاروق سيف النصر وزارة العدل المصـرية   

سالمى لتولى زهر الشريف حول بيان موقف الشريعة والفقه اإلقام بمخاطبة مشيخة األ
ن عرضت وزارة العـدل بحـوث وافيـة حـول موقـف      أوذلك بعد ، المراة القضاء

ى المـراة القضـاء وكـذلك رأى    التشريعات الوطنية ومسلك مجلس الدولة شأن تـول 
بحاث الصعاب التى تعرقـل تـولى   المحكمة الدستورية العليا بل واستعرضت تلك األ

امت مشيخة االزهر الشريف بالرد على وزارة العـدل  قة القضاء وطرق تذليلها، أالمر
ة أو السنه النبوية تمنع تولى المـر أن الكريم آبعدم وجود نص قاطع وصريح من القر

. قضاءوظيفة ال

 

  
وفيما يلى نستعرض مدى قانونية ودستورية قرار المجلس فى تعيين المراة 

.بمجلس الدولة كذلك المواثيق الدولية

 

  
:من الناحية القانونية: أوال

 

  
من قانون مجلس الدولة علـى سـبيل الحصـر الشـروط      ٧٣حددت المادة 

مصـرياً متمتعـاً   ن يكـون  أالواجب توافرها فيمن يعين عضواً  بمجلس الدولة وهى 
حـدى كليـات   إن يكون حاصالً على درجة الليسانس من أهلية المدنية الكاملة، وباأل

.ن يكون محمود السيرة والسمعةأالحقوق بالجمهورية، كذلك 
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ن يكون العضو المرشح لشغل الوظيفة ذكـراً  أفلم يستفاد من نص تلك المادة 
لمجلس كان هو المحـور الرئيسـى   ن استئثار المستشارين بذكورية اأنثى بل دون األ

.ناث لشغل الوظائف القضائية داخل مجلس الدولةلعدم ترشيح اإل

 

  

:من الناحية الدستورية: ثانياً

 

  

منه على تكـافؤ الفـرص    ٤٠و  ٨حيث نص الدستور المصرى فى المواد 
.بناء الشعب المصرى دون تمييز فيما بينهمأوالمساواة بين 

 

  

تكفل الدولة تكافؤ الفـرص  "نه أعلى  ١٩٧١من دستور  ٨حيث نصت المادة 
المواطنـون  "نـه  أمن الدستور نصت على  ٤٠ن نص المادة أ، كما "لجميع المواطنين

لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة، ال تمييز بيـنهم فـى   
".و العقيدةأو الدين أو اللغة أذلك بسبب الجنس 

 

  

بـرز حـاالت   أالعمومية مخالفة صريحة لتلك المـواد و ويعد قرار الجمعية 
تكـافؤ الفـرص بـين     أخالل بمبدكبر عناصر اإلأبناء الشعب وأالتمييز الجنسى بين 

.نواع التكافؤ بين الرجل والمرأةأهم أالمواطنين بل و

 

  

.المواثيق الدولية: ثالثاً

 

  

يـة القضـاء   هم المواثيق الدولية المدافعة عن حقوق المرأة هى اتفاقأتعد من 
، والتى صدقت عليها مصر ودخلت فـى  "سيداو"شكال التمييز ضد المرأة أعلى جميع 
تتخـذ  "منها على انـه   ١١من المادة  ١والتى نص البند  ١٩٨١سبتمبر  ٣التنفيذ من 

الدول االطراف جميع ما يقتضى الحال اتخاذه من تدابير للقضاء على التميـز ضـد   
ساس تساوى الرجل والمراة، نفس الحقوق أفل لها على المراة فى ميدان العمل لكى تك

: وال سيما

 

  

 أ

 

-

 

 .الحق فى العمل بوصفة حقاً غير قابل للتصرف لكل البشر  

 ب

 

-

 

الحق فى التمتع بنفس فرص التوظيف بما فى ذلك تطبيق معايير االختيـار     
 .نفسها فى شئون التوظيف
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الدولية كفلت للمـراة  ن القوانين الوطنية والدستور المصرى والمواثيق أفنجد 
حقية الكاملة فى تولى الوظائف دون تمييز، وكـان مـن قـبلهم جمعيـاً     هلية واألاأل

.ة للمناصب القضائيةأالمر يالتشريعات السماوية بما لم يذكر فيها ثمة موانع لتول

 

  

ن قرار الجمعية العموميـة علـى المسـتوى القـانونى     أويستنتج مما سبق 
نما هو ناتج ثقافة خاطئـة لـدى   إجاء على غير صحيح، ونسانى قد والدستورى واإل

طفال والوظائف البسيطة حتـى ال تتعـرض   ة هى لرعاية األأن المرأمن  )١(المجتمع
قوال التى محاهـا الـزمن   رهاق وتحميل كاهلها بما ال تطيقة، وبالطبع هى من األلإل
كثر من أاقع عمل ثبتت النساء فى مواقع شتى تحملها للعمل بل واثبتت جدارة فى موأو

.الرجال

 

  

 

  

                                                           
يناير لم تغير قبول تعيين  ٢٥ن ثورة أمحمود جاد اهللا نائب رئيس مجلس الدولة من / كده المستشارأوهذا ما  )١(

ن، الموقع االليكترونى لجريدة اليوم السابع اآلالمراة فى مجلس الدولة حتى 

 

  
http://www.youm٧

 

.com/News.asp?NewsID=385317  
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الرابعالفصل 

 

  
ــية   ــو قضـــ ــحافة حنـــ ــات الصـــ اجتاهـــ

٢٠١١إىل  ٢٠١٠عامي ىف  املواطنة
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عن قضـية   ٢٠١٠/٢٠١١ى خالل الفترة الممتدة بين عامى تزايد الحديث ف
مناهج التعليم، : المواطنة، ودور مختلف األطراف والوسائل فى تعزيزها والتى تشمل
بينمـا جـاءت   . والمؤسسات الدينية، واألسرة، وأجهزة الدولة، واألحزاب السياسـية 

وسائل اإلعالم عموما والصحافة بصفة خاصة فى آخر قائمة تلك األطراف والوسائل 
تعزيز دورها فى تعزيز وتقوية دور قيم المواطنة، بعد القيام التى ينبغى االهتمام بها و

بعملية تصويب وفرز لمواقف المؤسسات الصحفية التـى تصـدر عنهـا الصـحف     
والمجالت والنشرات وتحليل مواقفها من تلك القضية الحيوية لمسـتقبل الديمقراطيـة   

. والحياة السياسية واالستقرار فى مصر

 

  

م عامة والصحافة على وجه الخصوص بشـأن  ونشير فى مجال دور اإلعال
:هما، ن من الصحفيقيمة عدم التمييز على أساس دينى،  إلى أن هناك نوع

 

  

 ويقصد بهذا النوع من الصحافة  ):اطنصحف المو(يجابى الصحف ذات الدور اإل
وتتنوع . أن تجد هموم المواطن مساحة في اهتمام تلك الوسيلة من وسائل اإلعالم

. هموم المواطن حسب موقعه االجتماعي والديني والسياسي والثقافي في المجتمع
ــوم   ــيحيين، وهم ــوم للمس ــرأة، وهم ــوم للم ــراء، وهم ــوم للفق ــاك هم هن

طبيعي أن تجد كل فئات المجتمع مساحة تعبير عن وغيرها، ومن ال......للعمال،
وكلمـا وجـد   . همومها في الصحافة بكل أنواع ملكيتها أو الجهة المصدرة لهـا 

المواطن

 

العادي -

 

مساحة تعبير مالئمة عن همومه في الصحف كلما كان ذلـك   -
 . أن تلك الصحف ذات طبيعة ديناميكية تفاعلية مع المواطنعلى مؤشرا 

  النقيض من النوع السابق، حيـث تقـوم   على وهى  :الدور السلبيالصحف ذات
بعض الصحف بلعب دور ضد ثقافة المواطنة سواء بتجاهل هموم مواطنين فـي  
المجتمع، أو بتفضيل التعبير طبقيا أو سياسـيا أو ثقافيـا أو دينيـا عـن همـوم      

ا أبعد من هـذ إلى وقد يصل األمر ، مجموعات معينة من المواطنين دون غيرهم
حين توظف الصحف ذاتها

 

كأداة صراع -

 

سياسـى أو ثقـافي أو اقتصـادي أو     -
بعضهم البعض، أو نشـر  على ديني، من خالل تأليب مجموعات من المواطنين 
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نحو يجعل غيرهم على ثقافة البغضاء في المجتمع، أو تصوير قطاعات من البشر 
.غير مبرر معهم من المواطنين يتعاملون بتسامٍ

 

  

 

ليل من الباحثين الذى يرفض إسناد أى دور للصحفيين تجاه مبدأ وهناك نفر ق  
عدم التمييز الدينى 

 

منهم الباحث سامح فوزى –

 

اعتمادا على اعتقادين خاطئين األول  -
فالصحفى اليصنع فالحدث  ،هو االعتقاد السائد بأن الصحفى يصنع الحدث فهذه أكذوبة

أما االعتقاد الخاطئ الثاني أن  .موجود وقائم والصحفي فقط يلقى الضوء على الحدث
الصحفى ينقل الحقيقة فالصحفى 

 

فوزىوفقا لرأى سامح  –

 

يعتمـد علـى شـهادات     -
، فكل شاهد يقول ى أكذوبة كبرى اسمها شهود العيانآراء مسئولين يعتمد علمثقفين و

. )١(نظره الشخصية ةما يراه من وجه

 

  

 

والصـحافة فـى تنـوير    وبال شك فإن الرأى السابق يتجاهل دور الصحفى   
وتوعية المواطنين بقضية معينة وطرح األسانيد المؤيدة لوجهة نظره خاصـة إذا مـا   
كانت هذه القضية ذات ارتباط بالعقيدة الدينية التى تعد من القضايا الحيوية للمـواطنين  
فى مصر عموما نظرا لما يتسم به الشعب المصرى عامة من مظاهر التدين فى الفكر 

دون أن ترتبط فى غالب اآلحيان بمظاهر سلوكية فى التعامل مـع اآلخـر   والشعائر 
وتزداد أهمية ومكانة اآلراء التى تروج لهـا الصـحافة   . المختلف دينيا وعقائديا عنه

ن إذا ما صدرت عن صحفيين وكتاب من ذوى القبول والمكانـة الثقافيـة   ووالصحفي
قادة الـرأى  "يطلق عليهم علميا والفكرية لدى المخاطبين وجمهور قراء الصحف فيما 

، والذين تستعين بهم بعض الصحف الحكومية العامة والخاصة للكتابة بهـا  "واإلعالم
فى صفحات متخصصة يطلق عليها صفحات الرأى أو القضايا أو المجتمع المدنى أو 

وغيرها، وذلك نظير مكافأة مالية تدفعها الصـحف لهـؤالء    …الدراسات أو البحوث 

                                                           
دور " ورشة عمل حـول  ،مركز بريق لمناهضة العنف ضد المرأة: ورد هذا الرأى للباحث سامح فوزى فى )١(

 ١٠و ٩، يـومى  وذلك بفنـدق المحروسـة باإلسـكندرية   ، " الصحافة اإلقليمية فى ترسيخ مفهوم المواطنة 
:نترنت، وذلك على موقع اإل٢٠٠٩فبراير
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 ةيسعي هذا الفصل لمعالجت دور اإلعـالم مـن فكـر   لذا  .فق عليها بينهماالكتاب مت
من خالل تحليل مضمون واتجاهات بعض الصـحف المصـرية بمختلـف     ةالمواطن

أنواعها واتجاهاتها وأنماط ملكيتها 

 

صحف قومية مملوكة للدولة، وصحف خاصـة   –
مملوكة لألفراد والشركات الخاصة 

 

ى وحريـة العقيـدة   من مبدأ عدم التمييز الـدين  -
وممارسة الشعائر الدينية باعتبارها إحدى القيم األساسية لمفهوم المواطنة وذلك خالل 

وستركز الدراسة على ثالث . )١(٢٠١١بريل إإلى بداية  ٢٠٠٩من ينايرالفترة الممتدة 

                                                           
أو عرقى فى وسائل على اتفق معظم الباحثين المصريين والمهتمين برصد ودراسة التمييز على أساس دينى  )١(

تحديد عدد من الممارسات التي يعتبرونها مخالفات مهنية من وسائل اإلعالم عامة والصحافة خاصة تستحق 
التسجيل، وقد تم اقتراح وتطوير هذه األشكال من المخالفات من خالل المزاوجة بين التقاليد المستقرة المتبعة 

، من ناحية، والمالحظة الدقيقة والنقاش المعمق لطبيعة المواد في وثائق وتقارير ودراسات مشابهة ذات صلة
: المنشورة في الصحافة المصرية وأساليب التعبير الشائعة فيها من ناحية أخري، وهي على النحو التالي

 

  
وهو تعمد حرمان جماعة أو جهة معينة من المعاملة العادلة أو الموضوعية، بحيث يتضـمن تغطيـة   : التحامل

لمتعلقة بهذه الجماعة ميال لتفسيرات متعسفة سلبية المحتوي، وبينما قد يكون الحدوث غير المتكـرر  الشئون ا
للتفسيرات المتعسفة غير المدعومة بالمبررات واألسانيد الكافية بشكل متفرق أمر مفهوم ومقبول في إطـار  

لصورة جماعة أو طرف ما فـي  تفاوت التقديرات واألحكام، فإن تكراره بشكل منتظم يؤدي إلى إساءة بالغة 
. المجال العام

 

  
ويشير إلى تناول قضية ما بطريقة تتجاهل وجود أحد األطراف المهمة لهذه القضية، كمـا  : االستبعاد والتجاهل

. لو لم يكن موجودا أصال

 

  
ر وينطوي على تعبيرات صريحة أو ضمنية تنطوي على االستهزاء واإلساءة إلى كرامة وقد: الحط من الكرامة

الطرف موضوع التغطية، وغالبا ما يكون هذا النوع من االنتهاكات موجها إلى أفراد، غير أن المكانة التـي  
يحتلها هؤالء األفراد، والتي تجعل منهم رموزا لفئة اجتماعية واسعة، تبرر ضـمها لمجموعـة االنتهاكـات    

. الموجهة لفئات اجتماعية

 

  
ام والمواقف والميل للتعميم، خاصة المبالغة في التعميمات واألحكـام  هو التشدد أو المبالغة في األحك: التعصب

. السلبية تجاه جماعة أو رأي آخر

 

  
تتضمن التحقير أو األحكام السلبية المعممة على فئة اجتماعية أو جماعة عرقيـة أو طائفـة معينـة    : العنصرية

. بسبب كينونتها ذاتها أو بسبب معتقداتها

 

  
. طوي على استخدام تعبيرات صريحة تدعو الزدراء أو كراهية فرد أو جماعة معينةوين: الحض على الكراهية

 

  
. وينطوي على الدعوة الصريحة للجوء للقمع أو العنف ضد فرد أو جماعة معينة: الحض على العنف
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وتنصرف المخالفات واالنتهاكات المشار إليها عاليه، كما هو واضح، للتغطيات الصحفية والتعليقات المتعلقة   
بجماعات عرقية أو ثقافية أو دينية، أو على األقل فإنها تنطبق على تغطية هذه الفئات أكثر من غيرها، غيـر  

يذاء باللفظ ال ينطبق فقـط علـى تغطيـة    أن المالحظة المتعمقة ألداء الصحافة في مصر بينت أن الميل لإل
شئون الجماعات العرقية والدينية وما يندرج في حكمها من جماعات، وإنما يمتد إلى ظهور تعبيرات مختلفة 
عن التحيز تظهر خالل الجدل السياسي والثقافي العام في المجتمع بين فئـات سياسـية مختلفـة، وأن هـذه     

العامة بما ال يساعد على تسهيل التحول الـديمقراطي لمجتمعنـا، وبمـا    التحيزات تساهم في تسميم األجواء 
. ينعكس سلبيا على طريقة تناول قضايا وطنية رئيسية، بما في ذلك القضايا المتعلقة بالوحدة الوطنية

 

  

 

فعلى الرغم من أن خطورة هذه الممارسات والضرر المترتب عليها ال يرقي إلى مستوي الضرر المترتـب    
بير عن تحيزات صارخة ضد جماعات عرقية ودينية، إال أن شيوع هذا النـوع مـن الممارسـات    على التع

المهنية له مخاطره التي ال يمكن تجاهلها، فهي من ناحية تؤدي إلى تسميم المناخ العام السياسـي والثقـافي   
جـواء المالئمـة لتطـور    بظالل انعدام الثقة والمصداقية والالمباالة والكراهية، بما ال يساعد على توفير األ

سياسي ديمقراطي سلمي، باإلضافة إلى ذلك فإن استسهال اللجوء لألساليب التي تنطوي على إيـذاء لفظـي،   
لتوسـيع نطـاق اإليـذاء     مواتياً وعدم توقف المجتمع وهيئاته ولو بالمالحظة عند هذه األساليب، يخلق مناخاً

دد مجاالت التطبيق إال أن طرق وأساليب التفكير تظـل  اللفظي الموجه ضد جماعات عرقية ودينية، فرغم تع
متشابهة، وإذا كان للمجتمع وهيئاته أن يتسامح مع التوسع في استخدام أساليب اإليذاء اللفظي المتبـادل فـي   
إطار الجدل السياسي، والثقافي العام، فإنه لن يجد أمامه بدا من التسامح معها عند انتقالها لمعالجـة قضـايا   

. ورة وجوهرية، األمر الذي رأينا من واجبنا لفت االنتباه إليهأكثر خط

 

  

 

لهذا ارتأت الدراسة توسيع نطاق المعالجة والتحليل ليشمل أيضا قضايا تتعلق بالجدل السياسي العـام، وقـد     
استلزم هذا إجراء بعض التعديالت على منهج البحث، بحيث يمكن رصد كل من التحيزات المتعلقة بقضـايا  

بالهوية الدينية واالنتماءات الطائفية األولية، وأيضا التحيزات التـي تتعلـق بـالمواقف واالتجاهـات     تتعلق 
السياسية واإليديولوجية غير أن أشكال التحيز التي يتم التعبير عنها في إطار الجدل السياسي والثقافي العـام  

ين جماعات عرقية ودينية، األمر الـذي  تختلف عن أشكال التحيز التي يتم التعبير عنها في سياق العالقات ب
: تطلب منا تطوير قائمة خاصة بأشكال التحيز السياسي والعام على النحو التالي

 

  
. هو السخرية من السياسات التي يتبناها طرف دينى أو مؤسسة دينية دون االشتباك معها بنقد موضوعي: استهزاء

 

  
دينى أو للمؤسسة الدينية عبر تعليقات وإيحاءات شخصـية  ويتضمن توجيه اإلهانة للشخص ال: الحط من الكرامة

مة وذات صلة بالتوجهات واالنتماء التي يتبناها هذا الشخص أو تلك المؤسسة وعادة ما يـتم ذلـك   ئغير مال
. عبر اللجوء لالنتقائية أو التعميمات غير المبررة كأساس إلصدار األحكام

 

  
ويتضمن توجيه اإلهانة لمؤسسة أو جماعة دينية لإلساءة لصورتها ومكانتها في المجال العـام،  : تشويه السمعة

. وعادة ما يتم ذلك عبر اللجوء لالنتقائية أو التعميمات غير المبررة كأساس إلصدار األحكام

 

  
ـ    : التحريض عيف، ويسـتهدف  والذى ينصرف إلى توجيه نقد غير مبرر، أو ال يقوم سـوى علـى أسـاس ض

.التحريض ضد سياسة معينة أو جماعة أو مؤسسة معينة

 

  



 
 

١٣١ 
 

األقباط، والشيعة، والبهائيين، خالل تلك الفترة، لذا : فئات تعرضت للتمييز الدينى هى
هـم  أول في استعراض ربع مباحث نخصص المبحث األأإلى هذا الفصل سيتم تقسيم 

ما المباحث من أ، المعالجة الصحفية لقضايا المواطنةعلى المستخلصات والمالحظات 
 قباط والبهـائيين والشـيعة،  ات الصحف لقضايا األالرابع فنخصصة لمعالجإلى الثالث 

 موقف الصحافة المصرية من التمييز الدينى ضد كل فئة أو طائفـة مـن الطوائـف   و
.السابقة

 

  

 

   



 

 

  

١٣٢ 
 



 

 


 

 


 

 
 

نهم مـن  أعلى قباط ألللمصريين انظرتها  حولاتفقت الصحف محل الدراسة 
 :ن والشـيعة يلبهـائي للمصريين ا تلك النظرة بالنسبةفي حين اختلفت  ،نسيج الوطن

على أنهـم مـن نسـيج    قباط فيما يتعلق باأل  نظر الصحف محل الدراسة بصفة عامة
المجتمع المصرى، وعلى الرغم من أنهم وفقا للمعيار الكمى والعددى يشكلون أقليـة 

 

-  
احترام حقوق وحريات األقلية بمعني أنه البد أن تكـون حقـوقهم   فإنه البد أيضا من  

فالمجتمع المصري نسـيج   .   مصونة وهي ليست هبة من األغلبية وإنما هي حق لهم
أحد وحتي لمن هم بال عقيدة فالناس متساوون في الحقـوق  على واحد وال فضل ألحد 

ء المملوكة للدولـة  وتذهب غالبية الصحف سوا. نظر عن عقيدتهموالواجبات بغض ال
أو الخاصة المملوكة ألفراد وشركات إلى أنه فى حالة حدوث خطأ تجـاه األقبـاط ال   

ألن  بل البد من تصويبه ومحاسبة القائمين على وقوع هذا الخطأ،   يجب السكوت عليه
 )١(.الشعب المصرى بأسرهعلى السكوت في حد ذاته يمثل خطرا 

 

  

نجد أن الصحف القومية أو العامة المملوكـة للدولـة    العكس من ذلكعلى و
األهرام ( محل الرصد 

 

الجمهورية  –

 

حملت في موضوعاتها حضـا  ) روز اليوسف –
صريحا ومباشرا على كراهية البهائيين، ومعتنقي هذه الديانـة، وتنوعـت األشـكال    

مقـاالت  الصحفية التي اتبعت هذا المنحي المتحيز ما بين التقـارير والتحقيقـات وال  

                                                           
غير أن هذه التوجهات والرؤى العامة لم تمنع هذه الصحف من تقديم معالجات ورؤى مختلفـة مـع وقـوع     )١(

بعض الحوادث والصراعات العنيفة والدموية بين المسلمين والمسيحيين فى بعض قرى الصعيد أو الدلتا على 
سباب خاصة ببناء أو ترميم دور عبادة للمسيحيين أو هروب بعض الفتيات المسيحيات والمسلمات من خلفية أ

بيوتهم واللجوء ألتباع الديانة األخرى بدعوى الدخول فى ديانتهم ورفض كـل جماعـة لمطالـب الجماعـة     
 .األخرى فى استعادة هؤالء المتحولين دينيا



 
 

١٣٣ 
 

عالوة على أن معظم الصحف التي تناولت نشر هـذه القضـية،   . والتغطيات الخبرية
سواء في شكل مقاالت أو تقارير أو أخبار لم تقم بنشر المعلومات الصحيحة والخلفيـة  

باإلضـافة  . الحقيقية عن الموضوع، فبنت آرائها على معلومات مغلوطة عن البهائية
انتقدت عدم وجود نفس الـنظم واألحكـام الشـرعية    إلى أن كثيراً من هذه الصحف 

 اًوردة وتهديـد  اًللزواج والطالق والمواريث اإلسالمية عند البهائيين، معتبرة ذلك كفر
.للنظام العام

 

  

فجـاءت  وقد اتفقت الصحف الحزبية مع الصحف القومية في هذا الشـأن  
ضـارياً   هجومـاً جريدة األحرار وجريدة الوفد على قمة الصحف الحزبية التي شنت 

على المواطنين المصريين الذين يعتنقون البهائية بلغ حد التحريض الصريح المباشـر  
على الكراهية، وانعكس ذلك على المانشيتات والمقاالت والتحقيقات، وحتى األخبـار  
التي لم تتوافر فيها معايير التوازن والموضوعية والمعادية لهم والتـي تـربط بـين    

 ذلك عدد من كتاب الجريدة وكثيـر  هيونية العالمية، مثلما ذهب إلىديانتهم وبين الص
  .)١(من الموضوعات األخري التي نشرت في هذا الشأن

 

  

فقد تميزت جريدة الفجـر وجريـدة المصـري اليـوم     أما الصحف الخاصة 
تاحتها الفرصة بشكل متوازن للتعبير عن حقوق إب وجريدة الشروق وجريدة الدستور،

أتباع هذه العقيدة، فقد كانت جريدة الفجر من أوائل الصـحف التـي نشـرت بشـكل     
موضوعي عن الكتاب المقدس للبهائيين، ولم تحاول مثلما فعلت الكثير من الصـحف  
ربط هذه العقيدة بالصهيونية واالستعمار، عالوة علـى المحافظـة علـى الحياديـة     

التوازن في مناقشة هذه القضية، وناقشتا الموضوع من منطق حرية العقيدة كحق من و
. حقوق اإلنسان

 

  

                                                           
والصحفيين بجريدة الوفد بمساندة حق البهائيين في إثبات ديانتهم فـي  وعلى الرغم من قيام عدد من الكتاب  )١(

األوراق الرسمية، وبالتالي تمكينهم من الحصول على الوثائق الرسمية األخري المحرومين منهـا، خاصـة   
جواز السفر، إال أن معظم من ذهبوا إلى هذا الرأي عززوا موقفهم بحجج ال تخلو من عنصرية، مثل حماية 

وسط المسلمين، كما لـو كـان تسـجيل الديانـة     " البهائيين المندسين"م والمسلمين من خطر البهائية واإلسال
 .بحقوق المواطنة عن حق جميع المواطنين في التمتع بشكل متساوٍ سيستخدم كأداة للتمييز، وليس تعبيراً



 

 

  

١٣٤ 
 

من جانـب الحكومـة فـى     تاماً أكدت الصحف محل الدراسة أن هناك فشالً
ميم وبنـاء دور  ضد األقباط خاصة فيما يتعلق بتـر وبشكل عام يز إدارة مشكلة التمي

وبسبب هذا الفشل تتعرض مصر للعديد مـن انتقـادات   العبادة أو حرية العقيدة لهم، 
المنظمات الدولية واإلقليمية المعنية والمهتمة بحقوق اإلنسان عامة والحق فى حريـة  
العقيدة وممارسة الشعائر الدينية على وجه الخصـوص، وأرجعـت الصـحف تلـك     

ة ضعف قرون استشعار الحكومة والجهـات المسـئول  : المعضلة إلى عدة أسباب منها
موضوع رأي عام وال  عن إدارة قضية التمييز ضد األقباط وعدم إدراكها المبكر بأنه

لخصوم الحكومـة   يمكن التعامل معه بشكل روتيني وبيروقراطي وهو ما أتاح المجال
الداخليـة وأن النظـام    السياسيين انتهاز الفرصة واستغالل المناخ لتأكيد إدانـة وزارة 

.واحتوائه  ما حدثعلى التكتم الموضوع و" لملمة"إلى يسعي 

 

  

بـالرفض  اتفقت الصحف محل الدراسة في معالجتها لقضايا التمييز الديني 
نشرت جميع الصحف محل الدراسة العديد من التصـريحات مـن   ف، للتدخل الخارجية

الرافضـة لمختلـف    ٢٠١٠و ٢٠٠٩مختلف قيادات الحزب الوطنى خـالل عـامى   
بية الحكومية الرسمية وكذلك المناشدات الصـادرة عـن   والمواقف األمريكية واألور

منظمات هيومان رايتس ووتش والعفو الدولية بشأن انتهاكات حقوق المسـيحيين فـى   
مصر، ورأت أن هذه المواقف والسياسات تعد تدخال غير مقبول فى الشئون الداخليـة  

إلنسان وأن المصرية، اعتمادا على أن الدستور والتشريعات المصرية تضمن حقوق ا
عالوة على  المؤسسات واألجهزة الحكومية ملزمة باحترام هذه الحقوق والحريات،كل 

أن القضاء المصرى مستقل ولديه الصالحيات الكاملة لوقف أيـة انتهاكـات لحقـوق    
. )١(اإلنسان وإحالة مرتكبيها للمحاكمة

 

  

                                                           
رصدت الدراسة عدة تصريحات صحفية نشرتها الصحف محل الدراسة لكل من مفيد شهاب وجمال مبـارك   )١(

نترنـت  وعلى الدين هالل وصفوت الشريف، وقد تم الحصول على هذه التصريحات من علـى مواقـع اإل  
:التالية

 

-

 

http://www.masrawy.com/News/Egypt/Politics/2010/july/12/shehab.aspx

 

  
-

 

http://www.masrawy.com/News/Egypt/Politics/2010/july/5/mofed_shehab.aspx 

 

28744.aspx

 

http://www.ahram.org.eg/223/2010/07/10/4/ -
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 ى طابعاًاتخذت عملية المعالجة والتناول الصحفى عامة لقضية التمييز الدين
 "بالموسمية"اتسم 

 

من جانب األطراف  وهى الفترات والتوقيتات التى شهدت هجوماً –
الدولية سواء الحكومية أو غير الحكومية على انتهاكات حريـة العقيـدة وممارسـة    
الشعائر الدينية للمسيحيين فى مصر، وكذلك فى المناسبات التى شهدت اندالع أعمـال  

أو قيـام أفـراد مـن    ، يات إرهابية ضد المسيحيينعنف مسلح وصراع دموى وعمل
المسيحيين أو المسلمين بالتحول من ديانتهم األولى إلى اعتناق ديانة أخرى وإصـرار  
الطرفين فى مطالبة أجهزة األمن على إعادة هؤالء األفراد لحظيرتهم الدينيـة مـرة   

ـ  د جـاء نتيجـة   أخرى ورفض االعتداد بديانتهم بدعوى أن اعتناقهم لتلك الديانات ق
ممارسته عليهم، أو عند صـدور تصـريحات أو    تالضغط المعنوى والمادى الذى تم

 .تصرفات مسيئة من أتباع إحدى الديانات تمس جوهر عقيدة وإيمان الطرف اآلخـر 
ومن المعلوم أن إثارة مثل هذه القضية ينبغى أن يتم فى غير وقت األزمـات وإثـارة   

تكون المؤسسات المعنية مثـل البرلمـان والحكومـة     النعرات الدينية المتعصبة، وأن
والمجالس االستشارية والصحف هى المكان الذى يمكن فيه طرح المطالـب وبحثهـا   
والنقاش حولها والوصول إلى حلول وقرارات بشأنها دون استفزاز المواطنين وإثـارة  

. بذور التعصب والتطرف فيهم بما يهدد االستقرار واألمن المجتمعى

 

  

ت الصحف على اختالفها، سواء قومية أو حزبيـة أو خاصـة، إلـى    تعرض
الجدل القائم حول كتابة بهائي في خانة الديانة من عدمه وأثرهـا علـى المجتمـع    
والدين اإلسالمي، ولكنها لم تتعرض إلى سلبيات عدم كتابتها والتي يتعرض لها مـا  

، والتي ورد شكاوي عدد منهم فـي تقـارير   يقرب من ألفي مواطن يعتنقون البهائية
منظمات حقوق اإلنسان مثل المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، والشـبكة العربيـة   
لمعلومات حقوق اإلنسان، هذا بخالف الشكاوى التي وردت في تقرير المجلس القومي 

س لحقوق اإلنسان، والتي تضمنت عدد من المشكالت الخاصة بإلحاق األطفال بالمدار
. لخإ... أو استخدام شهادات الميالد أو الوفاة 

 

  

                                                                                                                                             

 

http://www.ndp.org.eg/ar/News/ViewNewsDetails.aspx?NewsID=68068  
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جـراءات القمعيـة   إلفي مواقفها مـن ا اختلفت الصحف القومية والخاصة 
الصحف الخاصة فنجد أن ، )و الشيعةأالبهائيين (المصريين من على واالعتداءات 

 

– 
المصرى اليوم والدستور والشروق والفجر 

 

على عتداء على جريمة اال كثيراًتوقفت  –
أتباع البهائية فى الشورانية وحرق بيوتهم وممتلكاتهم الخاصـة وتشـريدهم خـارج    

عتداءات التى تتنـافى  ، ونددت بهذه اال٢٠٠٩ديارهم بدعوى الكفر واإللحاد فى عام 
مع حق البهائيين فى حرية العقيدة وممارسة الشعائر والطقـوس الدينيـة، وطالبـت    

وتوعية المواطنين وقيادات المحليات بهذه الديانـة   بمحاكمة المعتدين وحماية البهائيين
.وحقوق أصحابها

 

  

ن يالبهـائي علـى  يدت وباركت الصحف القومية والحزبية العـداء  أفي حين 
قدمت صورة حقيقية دون تشويه عن التي  جريدة األخبار باستثناء والتحريض ضدهم،

العقيـدة وممارسـة    هذه الديانة والدفاع عن حقوق أتباعها فى االعتراف لهم بحريـة 
صحاب الديانات األخـرى  أشعائرهم وطقوسهم الدينية بحرية ودون تمييز بينهم وبين 

فى مصر، ومطالبة أجهزة الدولة وخاصة القضائية واألمنية بحماية البهائيين ومنازلهم 
والسياسية واالقتصـادية   حقوقهم المدنية جميعوممتلكاتهم وتمكينهم من الحصول على 

وفيما يلى عرض لمواقف كل جريدة من الصـحف  . ة والثقافية بدون تمييزواالجتماعي
:السابقة على حدة

 

  

كـل  اتسمت مواقف الصحف القومية بالتأكيد والتأييـد والتوافـق علـى     
اإلجراءات والسياسات القمعية التى تنفذها الحكومات المصرية المتتالية ضد أتبـاع  

ت واألسـباب  الصدد عددا من المبررا، وتسوق تلك الصحف فى هذا المذهب الشيعي
التهديد لألمن القومى المصرى بإدعاء امـتالك أتبـاع هـذا    : التى يجىء فى مقدمتها

المذهب الشيعى عالقات تحالف استراتيجى مع بعض المصـادر الخارجيـة المهـددة    
فى كل من إيران وحركة حماس فى فلسـطين   لألمن المصرى والتى تنحصر تحديداً

هللا فى لبنان، وقد وصلت موجة الرفض والنبـذ التـى نفـذتها تلـك     وجماعة حزب ا
عمـالء  " الصحف إلى حد التحريض على قتل أو سجن أتباع هذا المذهب باعتبـارهم 

تنفذ التكليفات اإلرهابية التى تأتيها من الخارج وتحديدا مـن  " اًخامس اًوخونة وطابور
. إيران وحركة حماس وجماعة حزب اهللا
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نى فهو االختالف الدينى عن باقى المواطنين حيث اعتبرت تلك أم السبب الثا
 الصحف أن مجرد اعتناق مذهب دينى يخالف المذهب السنى هو مبرر كـاف

 

مـن   -
وجهة نظر تلك الصحف

 

العتقال وحبس أنصار هذا المذهب الذى صـدرت بعـض    -
صـحيح،  وأسس الدين اإلسالمى ال ئالفتاوى الدينية السنية بتفكيره وخروجه عن مباد

تهام بالخروج عن أصـول الـدين بـل سـعت إلـى      ولم تكتف تلك الصحف بهذا اال
التحريض على كراهية المواطنين الشيعة من خالل االستهزاء بهم واالستخفاف وإهانة 
الطقوس والشعائر الدينية التى يمارسها أتباع هـذا المـذهب، وتحـريض واسـتعداء     

األوقاف عليهم والدعوة للتنكيل بأتبـاع   المؤسسات الرسمية من قبيل األزهر ووزارة
هذا المذهب ورفض ممارسة طقوسهم وشعائرهم الدينية وحظر إقامـة دور وأمـاكن   

باع المذهب الشـيعى بحجـة   عالوة على التحريض على كراهية أت. عبادة خاصة بهم
الصحابة والخلفاء الراشدين " لعنبسب و"قيامهم 

 

خصوصا أبو بكر الصديق وعمـر   –
اب وعثمان بن عفان بن الخط

 

هم على الخالفة دون اإلمام على بن أبى ئبزعم استيال –
طالب 

 

عالوة على سب السيدة عائشة بنت أبى بكر الصديق وزوجة الرسول صـلى   –
بجواز زواج المتعة وزواج المسيار، وهـو مـا   إفتائهم اهللا عليه وسلم، باإلضافة إلى 
.يرفضه فقهاء المذهب السنى

 

  

تاحت الفرصة بشكل متوازن للتعبير عن أولم نجد من الصحف الخاصة من 
فكانـت صـحيفة   ، قل جريدة الشـروق أسوي صحيفة القاهرة وبشكل هذه العقيدة 
الصحف التي نشرت بشكل موضوعي عن كتب الشيعة، ولم تحاول  لىأوالقاهرة من 

 

مثلما فعلت الكثير من الصحف العامة المنتمية للتيار األول  -

 

ربـط هـذه العقيـدة     -
بإيران الفارسية وطموحاتها ونزعاتها وأهدافها اإلقليمية أو حزب اهللا فـى لبنـان أو   

المحافظـة علـى الحياديـة    الصحيفتان حاولت هاتان فقد  .شيعة الخليج أواالستعمار
والتوازن في مناقشة هذه القضية انطالقا من مـدخل حقـوقى عـام يكفـل الحقـوق      

نصوص عليها فى االتفاقيات والمواثيق الدولية باإلضافة إلى باب والحريات العامة الم
الحريات والحقوق العامة فى الدستور المصرى، والتى تتضمن حرية العقيدة وممارسة 

.الدينية بدون تمييزالشعائر 
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دينى فى مصر، ووقعت بعض الحوادث تزايدت عمليات التمييز على أساس 
: والقضايا التى ساهمت فى تزايد تلك السمة الغريبة عن الشعب المصرى من أهمهـا 

حوادث قتل لبعض المسيحيين أمام كنيسة فى مدينة نجع حمادى وكنيسة أخـرى فـى   
سكندرية، ووقوع بعض عمليات التظاهر للشباب المسيحى والمسلم وحدوث أعمال اإل

الن اختفاء بعض السيدات وإطالق الشائعات حـول اعتناقهـا اإلسـالم    عنف بعد إع
وعودتها مرة ثانية للمسيحية، وإصدار المحكمة اإلدارية العليا حكما بتأييد حكم محكمة 
القضاء اإلدارى القاضى بإلزام البابا بإصدار تصريح الزواج الثانى للمطلقـين لغيـر   

جانب المئات مـن الشـباب المسـيحى     علة الزنا، واندالع أعمال شغب وتظاهر من
الرافض لقرار إيقاف أعمال البناء فى مبنى مخالف تابع للكنيسة فى منطقة العمرانيـة  

وإصابة العشـرات   ١٩ووقوع حادث تفجير إرهابى أسفر عن مقتل ، بمحافظة الجيزة
 .٢٠١٠سكندرية فى نهاية ديسـمبر  من المواطنين المسيحيين أمام كنيسة القديسين باإل

قد اتسمت ببروز نظرة  ٢٠١١غير أن الفترة الممتدة من نهاية يناير إلى  بداية مارس 
ينـاير   ٢٥نـدالع ثـورة   جديدة لقضية التمييز فى المواطنة على أساس دينى نظرا ال

وتولى المجلس األعلى للقوات المسلحة لمقاليد الحكم خلفـا للـرئيس السـابق     ٢٠١١
منهج جديد لـدى مؤسسـة الحكـم والمؤسسـة     وبالتالى وجود ، محمد حسنى مبارك

: الصحفية المصرية فى التعامل مع بعض الحوادث ذات الطابع الطائفى من أبرزهـا 
رفض هدم مبان تابعة للكنيسة أو المطالبة بمحاسبة القائمين بحـرق وتـدمير إحـدى    

الكنائس فى مركز أطفيح وبناء كنيسة جديدة على أرض الكنيسة المـدمرة  

 

ء أثنـا   -
.ية التحول نحو الديمقراطيةعمل

 

  

 ٢٠١١إلى نهاية ينـاير   ٢٠١٠وقعت خالل الفترة الممتدة بين بداية يناير 

 

– 
التى تعتبر آخر سنوات حكم الرئيس السابق محمد حسنى مبارك 

 

من الحوادث  عدداً -
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والتى تنصرف عمومـا  ، واألحداث التى تتعلق بعدم التمييز على أساس دينى وطائفى
الدينى بين المسلمين والمسيحيين، ومن أبرز تلك الحوادث واألحداث التى إلى التمييز 

: تسعى الدراسة إلى تحليل ودراسة مواقف صحف األهرام والشروق ووطنـى منهـا  
سكندرية، وقضـية  إلعتداء على المسيحيين أمام الكنائس فى نجع حمادى واحوادث اال

  .لطالق والزواج الثانى للمسيحيينا

نجـع  (لكنـائس  عتداء على المسـيحيين أمـام ا  حوادث االجة الصحفية لالمعال: أوالً
حمادى 

 

:)اإلسكندرية -

 

  

سـكندرية جريمتـى قتـل وإصـابة     شهدت كل من مدينة نجع حمادى واإل
العشرات من المواطنين المسيحيين وبعض أفراد األمن من المسـلمين وذلـك أمـام    
كنيستين فى هاتين المدينتين، عشية االحتفال بليلة رأس السنة الميالدية الجديدة فى عام 

وقد وقع الحادث األول في شارع بورسعيد بنجع حمادي أمام تجمع . ٢٠١١و ٢٠١٠
بالقرب من سكن مطـران المدينـة،    ٢٠٠٩عيد الميالد المجيد فى نهاية عام  في ليلة

مما   مسيحيين أمام عدة كنائسعلى وقامت مجموعة مسلحة بعربة زيتية بإطالق النار 
وتم القبض بعـد    ،صابة العشرات من المواطنين األقباط والمسلمينإسفر عن مقتل وأ

جرامـي  إير بحمادة الكمونى، وهو مـتهم  المتهم الرئيسى فى الجريمة الشهعلى ذلك 
ثم استمرت   ، وهذا المتهم معروف عنه أن له سوابق إجرامية  ، وليس له اتجاهات دينية

ـ  بقية المشاركين واعترفوا بارتكاب الحادثعلى جهود األمن حتي تم القبض   ت، وتم
م باإلعـدام  التى أصدرت الحك ئإحالتهم للمحاكمة أمام محكمة أمن الدولة العليا طوار

.على المتهم األول وتأجيل النطق بالحكم على باقى المتهمين

 

  

سـكندرية  وفى الجريمة الثانية التى وقعت أمام كنيسة القديسين فى مدينـة اإل 
، تسبب انفجار قنبلة محلية الصنع ٢٠١١عشية اإلحتفال برأس السنة الميالدية الجديدة 

المسيحيين، وإصابة عدد من أفـراد األمـن   فى مقتل وإصابة العشرات من المواطنين 
المسلمين، ومازالت تحقيقات أجهزة األمن والنيابة العامة جارية للبحث والكشف عـن  

.هوية مرتكبى هذا الحادث اإلجرامى وتقديمهم للقضاء
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 : جريدة األهرام .١

 

التزمت هذه الصحيفة المملوكة للدولة، والمصنفة وفقا لبعض المتخصصـين    
بعرض وتبنى وجهة نظر القائمين على مؤسسات الدولة " حف القوميةالص"ضمن فئة 

التنفيذية والتشريعية والقضائية، باإلضافة إلى وجهات نظر القائمين على إدارة وقيادة 
المؤسسات الدينية والروحية مثل األزهـر والكنيسـة فـى أحـداث التـوتر الـدينى       

اإلسالمى

 

ن بتلك المؤسسات بعد التأكد المسيحى، ونقلت تصريحات وردود المسئولي -
من صحتها ومحتواها وبعد إعادة صياغة بعض الكلمات الواردة فيها، وتحتمل لـدى  

وفى بعض الحاالت لجأت هذه الصحيفة إلى استخدام . أكثر من معنى أو تأويل ئالقار
للتهرب من تداعيات بعض هذه التصريحات الصـحفية علـى   " مصدر مسئول" كلمة 

ى أية عالقة للجريدة بمثل هذه التصريحات التى تتحمل تبعاتها الجهات الرأى العام ونف
المحافظـات  جميع وقامت األهرام من خالل مكاتب مراسيلها فى  . المصدرة لها فقط

مصـادر المعلومـات   جميـع  المصرية وبعض مكاتبها فى العواصم العالمية بتغطية 
فردت هذه الصحف مسـاحات  الخاصة باألحداث المتعلقة بالمسيحيين فى مصر، كما أ

من أبواب الرأى والقضايا فيها لجانب كبير من مسئولى الحكومة والحـزب الـوطنى    
لعرض وجهة نظرهم فى األحداث والتظاهرات المرتبطة بموضـوع التمييـز ضـد    
المسيحيين، وسمحت للمسئولين ورجال الدين المسيحى بالكتابة فيها وعرض مطالبهم 

وقـد   .ا يتعلق بالشأن القبطى عامة وقضايا الوطن عامـة ووجهات نظرهم بحرية فيم
اتسمت اللغة الصحفية الخاصة بمعالجة تلك الصحيفة عامـة فيمـا يتعلـق باألقبـاط     
بالهدوء والبعد عن التأويل واإلثارة خاصة فى الشق الخبرى والمعلوماتى الذى تقدمـه  

ل تـرميم وبنـاء دور   هذه الجريدة فيما يرتبط بتغطيتها ألحداث النزاع والخالف حو
العبادة المسيحية أو بنقل مضمون وفحوى حكم قضائى تكون أحد أطرافه الكنيسـة أو  

وحرصت جريـدة  . مسيحيين بشأن قضايا الزواج والطالق الخاصة بالمسيحيين اًأفراد
األطراف وعرض وجهات نظرها فى أية قضية أو حـدث  لكل األهرام على الرجوع 

رجـال الـدين المسـيحى    : يحى، وتمثلت هذه األطراف فىيتعلق بالشأن القبطى المس
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وقيادات الكنيسة المسيحية أو من ينوب عنهم من الكهنة والقساوسـة أو المستشـارين   
القانونيين أو اإلعالميين، والمحافظين ومسئولى األمن فى المحافظات التـى شـهدت   

.أحداثا تتعلق بالشأن المسيحى القبطى

 

  

 

السمة تعد جديدة على الممارسـة الصـحفية لجريـدة    ن هذه إويمكن القول   
األهرام التى التزمت فقط طوال السنوات السابقة على عرض الحدث مجـردا ووفـق   
الرؤية الرسمية التى كانت تعتمد غالبا على ما تدونه محاضر التحقيقات أو ما يصرح 

م لسياسـتها  ويعزى السبب فى تغيير جريدة األهرا، األمن لوسائل اإلعالم وبه مسئول
ظهور عدد من الصـحف الخاصـة   : التحريرية فى هذا الشأن إلى

 

مـن أبرزهـا    –
المصرى اليوم واألسبوع والشروق 

 

التى تتبنى هذا النمط من المعالجة الجديدة فيمـا   -
يخص األحداث المتعلقة بالمسيحيين، عالوة على تراجع حساسية المسئولين السياسيين 

لمعالجة الصحفية، وتدريب الجريدة لصحفييها على القيـام  فى قيام األهرام بمثل هذه ا
بهذه المعالجات وفقا لذات األساليب المعتمدة فى عدد من الصحف العربية والعالميـة  

وغيرهـا،   .....الحياة الدولية  والنيويورك تايمز والواشـنطن بوسـت  : المتميزة مثل
ـ  وسـائل اإلعالميـة   الة باإلضافة إلى رغبة مسئولى التحرير فى األهرام فى منافس

الجديدة مثل القنوات الفضائية واإلنترنت فى تغطية كل األحداث مهما كانت حساسيتها 
.أو سريتها ولكن بعد التأكد من مصادر األخبار الخاصة بتلك األحداث

 

  

 

العامـة  ( وعلى الرغم مما اتسمت به معالجة جريدة األهرام المملوكة للدولة  
لهاتين الجريمتين وفقا لرأى عدد من المتخصصـين  ) والصادرة عن مؤسسات قومية

فى الشأن اإلعالمى والصحفى فى مصـر، عـالوة علـى رأى المجلـس األعلـى      
باإليجابية والحرفية المهنية المرتفعة والتى كانت نتاج عملية تعلم مسـتمر   )١(للصحافة

لـى  من معالجات الصحف فى عدد من الدول المجاورة لمثل تلك األحداث، عـالوة ع 
لوأد محـاوالت اسـتثمار   " وسعيهم ، تزايد إحساس القائمين عليها بالمسئولية الوطنية

                                                           
تم االستناد فى هذا الشأن إلى رأى الدكتور عصام فرج  )١(

 

أكتوبر، مقابلة  ٦أستاذ الصحافة واإلعالم بجامعة  –
المجلس األعلـى للصـحافة،   :عالوة على. ٢٠١١يناير ٥للباحث معه فى مكتبة بالمجلس األعلى للصحافة ، 

٢٠١٠تقرير الممارسة الصحفية بشأن أحداث نجع حمادى، المجلس األعلى للصحافة، يونيه 
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كما التزمت هذه ، "الدول واألطراف الخارجية لمثل هذه الحوادث فى اإلضرار بالوطن
الصحيفة بالدقة والموضوعية واالستناد إلى مصادر رسمية، وأكدت مقـاالت الـرأي   

. الوحدة الوطنية بين أبناء الوطنعلى التى تم نشرها على صفحات تلك الجرائد 

 

  

 

ففى شأن حادثة نجع حمادى رصد تقرير الممارسة الصحفية الصـادر عـن     
لصحفية التى تم نشرها فى تلك الجريدة والتى المجلس األعلى للصحافة بعض المواد ا

علـى  مدي التأكيد « فئات وفقا لـإلى تم فيها مراعاة المهنية والدقة، وقد تم تقسيمها 
لحـادث لغيـر مصـالح    ووأد محاوالت اسـتثمار ا  الوحدة الوطنية بين أبناء الوطن،

يسية وموثـوق  االلتزام بالدقة والموضوعية واالستناد إلى مصادر رئ"، ومدي "الوطن
تذكير األجيال الشابة بالنماذج المشرفة في الكفاح المشترك ألبناء األمـة  "، وأخيرا "بها

غير أن الجريدة أثناء تغطيتها ألحـداث وتـداعيات هـاتين     ".من مسلمين ومسيحيين
وقعت بعض التغطيات والتعليقات في عدد مـن  الجريمتين ووفقا لما يظهره التحليل 

والحط من الكرامة، والتعصب، والحض على الكراهيـة،  ، التحامل :التحيزات، أهمها
: تضح من خالل التحليل اآلتياوقد 

 

  
١

 

. )١(:التعصب .١-

 

  

حفلت مقاالت الرأى بجريدة األهرام بعدد من المقاالت التى سعى كتابها فـى  
بين المسلمين والمسـيحيين باالسـتناد إلـى     ئإطار توضيحها للتعايش السلمى والهاد

بعض الفترات التاريخية التى عامل فيها المسـلمون األفـراد والجماعـة المسـيحية     
باعتبارهم أقلية دينية، وحملت هذه المقاالت تحيزا واضحا لكتابهـا المسـلمين ضـد    

ـ   ،المسيحيين م حيث نوه هؤالء فى معرض مقارنتهم ألوضاع األقباط إبان فتـرة الحك
الرومانى بفترات الحكم اإلسالمى إلى معاناة هـؤالء المسـيحيين مـن االضـطهاد     
والتعذيب والتنكيل على يد الرومان بينما عاملهم الحكام المسلمين باعتبارهم أهل ذمـة  

ومن أبرز المقاالت التى نشرتها جريدة األهرام فى هذا  .تم االكتفاء منهم بدفع الجزية

                                                           
ألحكام والمواقف والميل للتعميم، خاصـة المبالغـة فـي التعميمـات     التشدد أو المبالغة في ا التعصب هو  )١(

 .واألحكام السلبية تجاه جماعة أو رأي آخر



 
 

١٤٣ 
 

فض كاتبها لآلخرين المختلفين عنه فى الملبس ومظاهر الشأن؛ وتعبر عن تعصب ور
التدين التى يقررها لبعض األفراد والجماعات، وانتقاء بعض الحوادث التاريخية التـى  

:يستند إليها فى رأيه، ومن أبرز هذه األمثلة

 

  

  يناير  ٢٧عبد المعطى حجازى فى جريدة األهرام يوم  أحمد األستاذمقال
٢٠١٠: 

 

قيام أهـل  " والذى أشار فيه إلى واقعة " أهل الحرس"حيث جاء مقاله بعنوان   
أنهم مـن  إلى الحرس وهم جماعة من األقباط الذين أسلموا وذهبوا في خالفة الرشيد 

فذهب أهل الحرس   ، وكان قد شاع في ذلك الزمن ادعاء األنساب العربية  ، أصل عربي
واستعانوا في   ، عربياً جمعوه ليثبت لهم نسباً ثيراًك القاضي العمري ودفعوا له ماالًإلى 

بن حوتكة إلى ذلك بنفر من العرب النازلين في الحوف الشرقي شهدوا لهم باالنتساب 
فثار لذلك بعض األعراب   ، وقبل القاضي أن يسجل ألهل الحرس هذا النسب  ، قضاعة

، وهى الواقعـة  )١(" مراً وهجا شعراؤهم القاضي العمري هجاء  ، الذين استوطنوا مصر
كتساب وضـع  تكال على اللبس أو الشكل الالتى استشهد بها الكاتب لتبرير رفض اال

 ضد األقباط وكشـفاً  فجاً غير أن الواقعة تحمل فى ثناياها تعصباً. المواطنة المصرية
عن بعض الحوادث التى تؤكد تواصل واستمرارية الوجود العربى واإلسالمى وتـدنى  
مكانة األقباط وسعيهم الدائم لتحسين أوضاعهم اإلثنية بطرق غير مشـروعة ترتكـز   

.على دفع األموال للموظفين العموميين المسلمين ضعاف الشخصية والفاسدين

 

  

  مرسى عطا اهللا األستاذمقال 

 

 :)٢(١/٢٠١٠/ ٢٥في جريدة األهرام -

 

والذى استخدم فيه الكاتب لغة الحض على كراهية أقباط المهجـر واتهـامهم     
بالعمالة لصالح قوى أجنبية تستهدف تدمير الوطن، واعتبـر أن اسـتغاللهم لحـادث    

المحاولة إلحياء مخطط قـديم إلدخـال منطقـة    "جنائى فى نجع حمادى هو من قبيل 
                                                           

:يمكن الرجوع لهذه المقالة على موقع جريدة األهرام على اإلنترنت )١(
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١٤٤ 
 

الطائفية بهدف وضع المنطقة كلها تحـت الوصـاية   سوق التجارة إلى الشرق األوسط 
الحقيقـة والتعـامي عـن الواقـع     على بالقفز " واتهم الكاتب أقباط المهجر ، " األجنبية

التغرير ببعض العقول المنغلقة التي على والسعي لتسخين أجواء االحتقان التي تساعد 
لك اتهمهم باستخدام ، وكذ"أرضية االستفزازعلى تتوهم أن هذه هي فرصتها لالبتزاز 

نغمة االستقواء باألجنبي وبالتجاوز الصـارخ  " أسلوب المظاهرات التى يرددون فيها 
وفـى إطـار     . "لكل خطوط االنتماء الوطني والمبالغة في توزيع االتهامات دون دليل

سعى الكاتب لتشويه سمعة أقباط المهجر والحط من كرامتهم ادعى أن الهـدف مـن   
شعار إلخفاء أهداف سياسة أوسع وأكبـر مـن   " دام الدين كمجرد مساعيهم هو استخ

حادث وقع بالقرب من كنيسة ويحدث مثله الكثير من جـرائم العنـف بـالقرب مـن     
مخطط يستهدف فتح الطريق أمام من يريـدون المسـاس   " ، واتهمهم بإعداد "المساجد

ية تسهم فى تزكيـة  والشك أن هذه الصورة الذهن". بهيبة الدولة وعدم احترام سيادتها
الكراهية والحط من كرامة أقباط المهجر الذين يعدون أبناء لمصر فى الـبالد التـى   

.نظرائهم من المواطنين المصريين ميعملون أو يدرسون فيها أما

 

  

١

 

 :الحط من الكرامة واالستهزاء وتشويه السمعة .٢-

نشرت جريدة األهرام فى صفحة الرأى والقضايا بها عدة مقاالت يحذر فيهـا  
الكتاب من لجوء المسيحيين أو األقباط فى مصر للدول الخارجية خاصة الكبرى منها 
للضغط على الحكومة المصرية لتلبية مطالبهم الخاصة بزيادة تمثـيلهم فـى الحيـاة    

لدينية وإقامة وتـرميم دور العبـادة   السياسية وضمان حقوقهم فى ممارسة شعائرهم ا
" الخاصة بهم دون قيود، ومطالبتهم لهذه الدول بحمايتهم فـى مواجهـة السياسـات    

ووصف أصـحاب هـذه المقـاالت    . التى تمارسها عليهم الحكومة المصرية" القمعية
المسيحيين بأوصاف مهينة وتحقرهم بين أبناء الوطن، وتوجيه تهم العمالـة والخيانـة   

قباط الداخل وكل أقباط الخارج، وهى اتهامات يعاقب عليها القانون وتـروج  لبعض أ
ومن أبرز المقـاالت  . لزيادة الكراهية واالضطهاد ضد هؤالء األقباط مزدوجى الوالء



 
 

١٤٥ 
 

التى روجت لتلك العناصر فى الحض على التمييز ضد المسيحيين واألقباط وكراهيتهم 
:واحتقارهم

 

  

  الخلطة   .. التدويل واإلثارة والشماتة" بعنوان مقال الدكتور حسن أبو طالب
 :٢٠١٠يناير  ٢٧فى " المرفوضة

والتى أشار فيها الكاتب إلى حالة كل من السودان والصومال والعراق التـى  
شهدت تدخال أجنبيا صارخا إلعادة ترتيب األوضاع اإلثنية فيها، فإذا بالمسيحيين فيها 

وباال عليهم من حيث زيادة كراهيـة بعـض    يعانون من جراء هذا التدخل الذى جاء
وانتقـل  . وزيادة معدل الحوادث اإلرهابية الموجهة لهم، العناصر والفئات الوطنية لهم

الكاتب من استشهاده بتلك الحاالت إلى الشأن الداخلى المصرى ووضع األقباط فـيهم  
يحيين بـأنهم  واتهم الكاتب المس. والذين دعاهم إلى العظة واالعتبار من تلك الدروس

يرون الحل هو   ، مهما اشتدت األزمة بهم في داخل أوطانهم" ليسوا من العقالء الذين  
  ، وقطع أي يد خارجية تحاول النيـل منـه    ، في إعالء شأن الوطن والتضحية من أجله

  ، نصابها الصـحيح إلى والتمسك بالحوار والنضال السلمي سبيال وحيدا إلعادة األمور 
ونفـض    ، أو اعتبار الغالبية العددية هي سبب البالء واألزمة  ، في المطالب دون مبالغة

ولم يتوقف كاتب المقال عن " .  ! المسئولية عن الذات والنظر إليها كذات ال تخطئ أبدا
االستهزاء باألقباط والحط من كرامتهم من خالل التلميح بانتماء غالبية األقباط إلى فئة 

وتجاهـل    ، فكل ما يستطيعون فعله هو زيادة الطـين بلـة    ، ظرالن يالدهماء وقصير" 
والسعي لدي زيد أو عبيد من أجل تصـريح وهمـي     ، دروس التاريخ وعبره الناصعة

أو من أجـل تحـرك     ، بيانات مغلوطة ومشوهةعلى أو بيان موتور قائم   ، بالمناصرة
د أو ذاك العبيد يمكنه متصورين عن سذاجة أن هذا الزي  ، يضر بالوطن ويشوه سمعته

وحين تدق ساعة العمل يجد الجميـع أن    . ويثبت األمن ويوفر السالم  ، أن يعدل المائلة
وأضروا   ، وأنهم قد باعوا وطنهم من أجل وهم كاذب  ، الخراب هو العائد الوحيد المتاح

وجه ذات و ". وعندها لن يفيد الندم وال عض األصابع مهما كان األلم  . به أسوأ الضرر
باإلثـارة  " الكاتب دعوة للحض على االستهزاء وكراهية أقباط المهجر الذي اتهمهـم  



 

 

  

١٤٦ 
 

على مصر، ويجاهرون بمطالب تعجيزية ويتباهون بإدانـة    والتهويل وجلب الضغوط
ونوه إلى تدبيرهم .".  ....بني جلدتهم ويصورونهم كغزاة قادمين من الفراغ والالمكان

بمـا فـي ذلـك المظـاهرات       ، نفعالية واإلشارات غير الذكيةالمواقف اال" للعديد من 
بية أو أمام برلمانـات دول  ووالتمثيليات المشينة أمام السفارات المصرية في دول أور

مثل هذا البيـان    ، أوروبية وحفزها على إصدار بيانات تتدخل في صميم شئون الوطن
  ، بما أسموه حمايـة األقبـاط  التافه الذي صدر عن البرلمان األوربي يطالب الحكومة 
واعتبر الكاتب أن الضغوط   . "وكأن الحكومة تفرق في حماية أبناء مصر أيا كان دينه

تغيير سلوكه وسن قـوانين  إلى دفع المجتمع " التى يمارسها أقباط والخارج تهدف إلى 
، وهى دعوة وتحريض لـرفض المطالـب التـى     ليست محال للقبول المجتمعي العام

بعض المجالس الرسمية واالستشارية فى مصر من قبيل المجلـس القـومى    تطرحها
لحقوق اإلنسان ومنظمات المجتمع المدنى واألحزاب الليبرالية والديمقراطية فى مصر 
بدعوى رفض المجتمع لها، على الرغم من عدم تقديم الكاتـب للدراسـات واألدلـة    

يضية على الكراهية والتعصب ضد والقرائن التى استند إليها فى تبرير مزاعمه التحر
.)١(األقباط

 

  

١

 

  :التحريض على الكراهية وتشويه السمعة .٣-

 

تنصرف هذه الصفة إلى قيام بعض الصحفيين التـابعين لجريـدة األهـرام      
والترويج ، باستخدام صفات وأوصاف تعبر عن الحقد الطائفى ضد المسيحيين واألقباط

متهان الطرف اآلخرال

 

نيالمسلم -

 

بعد قيام بعـض األفـراد المسـيحيين    لهم خاصة  -
وعمـدت بعـض األخبـار    . واألقباط لبعض الجرائم والمصائب نفر أو فرد مسـلم 

والمقاالت الصحفية التى نشرتها جريدة األهرام إلى التحريض على كراهية وتشـويه  
سمعة األقباط والمسيحيين بعد ارتكاب أفراد منهم لجرائم بحق أفراد مسـلمين؛ ومـن   

الخبر الذى كتبه الصحفى أسامة الهـوارى فـى جريـدة    : لة فى هذا الشأنأبرز األمث

                                                           
:١/٢٠١٠/ ٢٧جريدة األهرام،  )١(
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تأجيل قضـية الشـاب المسـيحي المـتهم     : "بعنوان ٢٠١٠يناير  ٢٠بتاريخ  األهرام
والذى  تناول القرار الذى أصـدرته محكمـة   " فبراير  ١٧باغتصاب طفلة مسلمة لـ 

نة فرشـوط، حيـث نعـت    جنايات قنا لمحاكمة الشاب المتهم باغتصاب طفلة فى مدي
، ولم يكتف الصحفى "بالمسلمة" ، ووصف الطفلة "القبطى" الصحفى الشاب المتهم بـ 

سمعتهم، بل  هكاتب الخبر بهذه األوصاف التى تحرض على كراهية المسيحيين وتشوي
إلـى  انـدالع الشـرارة التـي أدت    " كانت سببا فى " الطائفية"دعى أن هذه الجريمة ا

التي نفذها حمام الكمـوني بمعاونـة    ٢٠١٠حمادي فى بداية عام  ارتكاب واقعة نجع
  ١٠ أشخاص بيـنهم شـرطي مسـلم وأصـيب      ٧ اثنين من شركائه التي راح ضحيتها

وقد تعمد الصحفى معد الخبر إلى تجاهل القتلى المسيحيين فى جريمة نجع " .  آخرون
ى األقباط، وركز على حمادى، وأشار فقط إلى الشرطى المسلم والذى قتل بجانب القتل

والشك أن هذه . الهوية الدينية القبطية لمرتكب جريمة اغتصاب طفلة فرشوط المسلمة
األوصاف تثير الحقد والكراهية وتعزز مشاعر التحريض على العنف فـى مواجهـة   

عـالوة علـى   . األقباط المسيحيين الذين اليتورعون عن اغتصاب األطفال المسلمين
دعـاء بأنهـا   واال، لعقوبة المتهم بارتكاب جريمة نجع حمادى التماس العذر المخفف

تنطوى تحت جرائم الشرف المتعلقة بالدفاع عن شرف األطفال المسلمين فى مواجهة 
وقد استمرت معالجة جريدة األهرام ولذات المراسـل  . )١(الوحوش والقتلة المسيحيين

. على هذا المنوال طوال جلسات المحاكمة

 

  

 

حالة نموذجيـة   ٢٠٠٩اغتصاب طفلة فرشوط في نوفمبر  والشك أن جريمة  
رصاصـات ضـد   إلى فإذا بها تتحول   ، لسلوك صحفى يقذف بالكلمات اليلقي لها باال

اختزلـت    فكرة المواطنة عامة وقيمة عدم التمييز الدينى على وجه الخصوص، حيث
ولم يفكر كاتـب    ، جريدة األهرام الجريمة في أن مرتكبها قبطيا وأن الطفلة مسلمة فقط

الخبر أو المراسل الصحفى في أنهما بشر يمكن أن تكون لهما هويات أخـري كـأن   
المهم   ، كل هذا ليس مهما  ، يكونا مصريين مثال أو قرويين أو من طبقة اجتماعية فقيرة

محاكمة   : ظل العنوان األثير هو  ، وعندما بدأت المحاكمة  ، إبراز ثنائية المسلم والقبطي

                                                           
:٢٠/١/٢٠١٠جريدة األهرام، ) ١(
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كما لو أن القضاء يحاكمه ألنه قبطي ولـيس    ، شاب القبطي مغتصب الطفلة المسلمةال
، مما يؤدى إلى تعميق الهوية الدينية وجعل الدفاع عنهـا مبـررا    ألنه ارتكب جريمة

للخروج على القانون وارتكاب الجرائم وتهديد أمن واسـتقرار المجتمـع المصـرى    
.بأسره

 

  

١

 

  :نالتحريض على الخروج على القانو .٤-

نشرت جريدة األهرام بعض المناقشات التى دارت فى مجلس الشعب عقـب  
قيام لجنة تقصى الحقائق المشكلة من مجلس الشعب بعرض تقرير الزيارة التى قامت 

لنجع حمادى، والتى جاء فيها 

 

وفقا لكالم النائبة ابتسام حبيب عضو مجلس الشـعب   –

 

فتاة فرشوط عقب وقوع حـادث االغتصـاب   إلى أهإلى قيام األنبا كيرلس بالتوجه  -
حيث عرض عليهم أنه إذا لم يأخذ القانون مجـراه ضـد    ٢٠٠٩خالل شهر نوفمبر 

الفتاة والحكم بإعدامه فإنه سيحضر لهم الشاب المعتدي بنفسه لينتقمـوا  على المعتدي 
 منه كما يشاءون، وأكدت الجريدة على لسان ابتسام حبيب أن األنبا كيرلس قد أخبرها
بأنه كان يعرف الجاني في حادث نجع حمادى، وكان يعطيه مبالغ شهرية ليتوقف عن 
تهديد وابتزاز الصيادلة األقباط، وأشار األنبا كيرلس إلى تحريض النائب عبد الـرحيم  

الغول 

 

عضو مجلس الشعب  –

 

للكمونى وهو المتهم الرئيسى فى جريمة نجع حمادى  -
فتاة فرشوط بسبب احتمال معـايرة  إلى ى طلب أهعلى ارتكابه لتك الجريمة، بناء عل

وتعزيـزا لتلـك   .  )١(القبائل األخري ألسرة فتاة فرشوط بسب تهاونهم في حقهمإلى أه
اآلراء نشرت جريدة األهرام صورة تجمع بين المتهم الرئيسى فى جريمة نجع حمادى 

يض علـى القتـل   والنائب عبد الرحيم الغول، التى ادعت الجريدة أنه قام بعملية التحر
نتقام لشرف الطفلة المسلمة فى فرشوط التـى اغتصـبها   بوازع دينى صرف وهو اال
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ويعد هذا المسلك منافيا لقيم وميثاق الشرف الصـحفى الـذى يمنـع     .)١(شاب قبطى
الصحفى من ترويج االتهامات دون سند أو دليل دامغ، عالوة على تشـويه صـورة   

الضعيف المستكين الذى يلجأ لدفع اإلتـاوات   رجال الدين المسيحى وإظهارهم بمظهر
للخارجين على القانون دون اللجوء ألجهزة األمن المختصة بمثل هذه القضايا، واتهام 
رجال الدين المسيحى بحجب معلومات حيوية عن التحقيقات الجارية بشأن جريمتـى  

كـس  طفلة فرشوط ومقتل العشرات أمام كنيسة نجع حمادى، وهى األخبار التـى تع 
وفى الجريمة الثانية التـى   .تشويها متعمدا وحضا على كراهية رجال الدين المسيحى

وقعت أمام كنيسة القديسين بمدينة االسكندرية فى أثناء االحتفال بليلة رأس الميالديـة  
، لم تختلف المقاالت التى نشرتها جريدة األهـرام عـن نوعيـة تلـك     ٢٠١١الجديدة 

، حيث حفل بعضها بـالتحريض والكراهيـة   ٢٠١٠يناير المقاالت التى تم نشرها فى 
ضد المسلمين، وتحريض الشباب المسيحى الذى خرج فى عـدد مـن المظـاهرات    

برونه تصـفية دينيـة للمسـيحيين    تالغاضبة تعبيرا عن الرفض واالحتجاج على ما يع
.المختلفين دينيا

 

  

 ٥/١/٢٠١٠هرام جريدة األهرام في مقال الدكتورة ليلي تكال بجريدة األ: 

ففى مجال التحريض القبطى المسيحى ضد المسـلمين وكـراهيتهم وتشـويه    
صورتهم، انتقدت الدكتورة ليلى تكال فى مقال لها بجريدة األهرام مظـاهر التطـرف   

وفـرض بعـض     ، انتشار النقاب والـرداء اإلسـالمي  " اإلسالمى الذى رصدته فى 
الفتيات الصغيرات منعا لإلغراء الجنسي الذي أصبح شـاغل  على المدارس الحجاب 

وكأن الرجـل    ، وجعل وجه المرأة عورة البد أن يختبئ وراء ستائر سوداء  ، المجتمع
ولم تكتف الكاتبة بما أوردته بـل حضـت     ". وحش مفترس ال يقاوم رؤية وجه النساء

األزياء باعتبارهم يمثلون  أجهزة األمن على مطاردة المواطنين الذين يرتدون مثل هذه
، " تزايد الجرائم التـي ارتكبهـا رجـال منتقبـون    " تهديدا لألمن القومى، خاصة بعد 
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أن القواعد الدينية والوضـعية  " واعتمدت الكاتبة على المبدأ الذى تدعى شيوعه وهو 
وتندرج األوصـاف والصـفات     . )١"(تضع الصالح العام وأمن البشر فوق كل اعتبار

ة ضمن التحريض على الكراهية وتشويه السمعة الخاصـة بالمسـلمين الـذين    السابق
يلبسون الحجاب، وهو الملبس الذى ال يتعارض مع حرية ممارسة الشعائر والطقوس 
الدينية، إال أنه يزيد من مشاعر الكراهية والتطرف فى مواجهـة اآلخـر اإلسـالمى    

ر متطرفة ورافضة إزاء ارتـداء  المختلف دينيا، مما يدعو أنصاره إلى تبنى وجهة نظ
غير أن . سواء فى مالبسهم أو فى أعناقهم " الصليب" عدد كبير من المسيحيين لرمز 

التطور السلبى اآلخر فى بروز تلك األفكار هو قيام الكاتبة باستعداء أجهزة األمن ضد 
هـابيين  إر"هؤالء األفراد المختلفين دينيا والذين يرتدون الحجاب والنقاب باعتبـارهم  

محتملين شديدى الخطورة على األمن القومى عامـة وعلـى المسـيحيين    " ومتطرفين
.بصفة خاصة

 

  

  هذه االفتراءات الخارجية ومـن  "بعنوان  ٢٠١١يناير  ١١رأي األهرام في
 ": يطلقونها

جدد مقـال  " التحريض والكراهية ضد اآلخر الخارجى المختلف دينيا، في و
دعاءات السـابق ترديـدها   ذات المقوالت واال ٢٠١١يناير  ١١هرام المنشور في األ

تصوير مـا    ، وتستهدف في التحليل األخير"   ، حول االفتراءات التى تنطلق من الخارج
وبلغت هـذه االفتـراءات ذروة     ، وكأنها ليست إرهابية  ، أنه جريمة طائفيةعلى حدث 

وفى إطار قيام  ". !! سي ساركوزي أنها تطهير دينيخطورتها عندما أعلن الرئيس الفرن
جريدة األهرام بتفنيد المواقف األوربية تجاه حقوق أتباع الديانات المختلفة، عرضـت  

والذى نوهت فى ، "ضبط المصطلحات واستهداف الحقائق التاريخية" الجريدة ما أسمته
تواطؤا أوروبيـا مـع   إطاره لما جرى فى العقد األخير من القرن العشرين الذى شهد 

وكـان الشـعار     ، أهل البوسنة المسلمينعلى حرب اإلبادة العرقية التي شنها الصرب 
واسـتمرارا    . " األسود المرفوع آنذاك الينبغي أن يخفق علم أخضر في قلب أوروبـا 
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" لذات االستشهاد والحقائق التاريخية التى عرض لها المقال أشـارت الجريـدة إلـى    
في إشـارة    ، ر األلماني السابق هيلموت كول مسيحية النادي األوروبيتكريس المستشا

انضـمام تركيـا   علـى  واضحة لالتحاد األوروبي وحدث ذلك في مجال االعتراض 
.)١(" .. المسلمة لعضوية االتحاد

 

  

وخطورة الرأى السابق أنه ال يعكس وجهة نظر كاتب أو مفكـر بقـدر مـا    
والذى يمكـن  ، كبرى هى مؤسسة األهرام يعكس رأى وتوجه فكرى لمؤسسة صحفية

ضمه إلى فئة اآلراء التى تدعو للتحريض والكراهية ضد كل مـاهو مسـيحى، وأن   
أوروبا المسيحية قد سبقت مصر فى حمالت التطهير الدينى للمسلمين من أراضـيها،  

وبالتالى فإنها تمثل دعوة لكراهية المسيحيين فى داخل مصر والذين لم يصلوا 

 

بعد –

 

- 
درجة التطهير الدينى الذى نفذته أوروبا المسيحية فى مواجهة المسلمين فى البوسـنة  ل

. والهرسك وبلغاريا، وتشويه سمعة المسيحيين فى داخل مصـر والـبالد اإلسـالمية   
عالوة على نشر فكر التعصب ضد ما هو مسيحى بين صفوف المصريين باعتبـاره  

ة والعربية، والتى تتعرض لحملـة أو  رأس الحربة وقمة السهم الموجه لألمة المصري
.فقا لمزاعمه حول اضطهاد األقباطهجمة شرسة من الجانب الغربى المسيحى و

 

  

 :جريدة الشروق  .٢

اتسمت معالجة جريدة الشروق للجريمتين 

 

سـكندرية  نجع حمـادى واإل  –

 

– 
بالتوازن وبقدر كبير من الموضوعية فى تناول مواقف جميع األطراف، وقلة عناصر 

ويمكن تفسير . عتبارات الدين والتقسيم الطائفى التحيز والتمييز ضد المواطنين وفقا ال
ذلك بنجاح الجريدة فى استقطاب عدد كبير من أصحاب األقالم الرصينة ومـن ذوى  
الرأى المستنير فى طرح القضايا دون تجريح أو خروج على آداب ومواثيق شـرف  

ووعيهم المرتفـع بأبعادهـا   ، فكر وقيم المواطنةيمانهم المتميز لإالمهنة، عالوة على 
ومتطلباتها سواء من جانب الدولة أو األحزاب أو منظمات المجتمع المدنى أو وسـائل  

.اإلعالم أو المواطنين
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غير أن ما سبق لم يحول عن وقوع بعض األخطاء البسـيطة فـى مجـال    
العبارات واألفكار ، من خالل استخدام بعض التمييز بين المواطنين على أساس دينى

التى تدعو إلى التعصب والحض على الكراهية وتشويه السمعة والحط مـن الكرامـة   
:وفيما يلى بعض األمثلة على ماسبق، واالستهزاء

 

  

٢

 

  :التعصب .١-

بجريـدة  " أسئلة الفاجعة"فهمى هويدى بالدعوة فى مقاله المعنون  األستاذقام 
الشروق

 

ة كنيسة القديسـين باألسـكندرية  مع علمه باستمرار التحقيقات فى جريم -

 

- 
فى قيام تنظيم طالئع الفتح، وهو أحد تنظيمـات جماعـة   " القوية"بالتعبير عن شكوكه 

بالضلوع فى تنفيذ الحادث، وهو االستنتاج الذى يمكن أن ، الجهاد اإلسالمى المحظورة
يعزز من مشاعر الحقد والغضب والكراهية ضد جماعة أعلنت أجهـزة األمـن فـى    

تها األولية عن الحادث استبعادها هى وجماعات التطرف فى الداخل المصرى من بيانا
تنظيم تلك الجريمة، من قبيل الجماعة والتيار السلفى الذى أعلن شجبه وإدانتـه لمثـل   
تلك الجرائم على الرغم من تنظيمه لمسيرات سلمية تطالب باإلفراج عـن األسـيرات   

. قسطنطين وكاميليا شحاته المسلمات لدى الكنيسة فى إشارة لوفاء

 

  

كما حذر الكاتب مجموعة الكتاب والصحفيين والمفكرين الذين بدأوا فى اللمز 
والتلميح بأن تزايد مظاهر التدين فى أوساط المسلمين تستدعى مـن أجهـزة الدولـة    

يعمل " واألمن العمل على وقفها، واعتبر أن صدور تلك اإلشارات 

 

عـالوة علـى    -
م حقاتشويه صورة اإلسال

 

على اسـتفزاز جمـاهير المتـدينين، وتغـذى تيـارات       -
كاتب تلك واعتبر ال". المتطرفين بما يجعلهم أكثر نقمة على المجتمع وأشد خصومة له

نوعا من االبتزاز الخبيث الـذى يـدعوهم إلـى التخلـى عـن      "النداءات والمطالب 
.)١("عقائدهم
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والشك أن مثل هذه العبارات تغذى مشاعر التطرف والتعصب لدى الطرفين المسـلم  
والمسيحى وال تزيل أو تخفف منها، وتزيد من عملية االحتقان اإلسالمى والتطـرف  
ضد هؤالء الكتاب والمفكرين ويضعهم فى بؤرة الرفض المجتمعى اإلسـالمى لهـم   

. وشعائرهم الدينيةبحكم مايروجون له من أفكار وقيم تمس عقيدتهم 

 

  

 :جريدة وطنى  .٣

سكندرية فى عـام  اتسمت التغطية الخبرية للجريدة لجريمتى نجع حمادى واإل
٢٠١١و ٢٠١٠

 

وفقا لما تأكده إدارة التحرير بها  –

 

من أنها جريدة خاصة لألقبـاط   –
وتركز على القضايا التي تخص حقوق األقباط والتراث المسيحى والثقافة القبطية وما 

ألقباط لهذا الوطن الحبيب وما زالوا يقدمونه، بقدر كبير من عدم الموضـوعية  قدمه ا
والحيدة على الرغم من فداحة الجريمتين وآثارها النفسية الحزينة علـى المصـريين   

فقد حفلت عناوين األخبار بالجريدة خالل الفتـرة مـن   . جميعا واألقباط بصفة خاصة
من دعاوى اإلثارة أو التحريض على العنف  وقوع الجريمة ولمدة أسبوع كامل بالعديد

أو التعصب أو الحط من الكرامة ضد أتباع الديانة األخرى فى مصر، وهم المسلمون، 
.أو تشوية الصورة

 

  

٣

 

 :الدعوة للتعصب والحض على كراهية اآلخر المختلف دينيا  .١-

  ٢٠١١يناير  ١٦حازن صاغية بتاريخ  األستاذمقال: 

سكندرية، فقد حفـل  حادث كنيسة القديسين فى اإلتزايدت حدة هذه الدعوة بعد 
ينـاير  ١٦حازم صاغية، والذى نشرته الجريدة فى ملحق المهجر بعـدد   األستاذمقال 

والتى قـام فيهـا الكاتـب فـى     ، "خرافات... و   ومسيحيون   مسلمون" وان، بعن٢٠١١
يـتم   معرض تفنيده للحجج واألسانيد واألقاويل التى يتم ترديدها عقب كـل جريمـة  

ارتكابها ضد المسيحيين، بالترويج لدعاوى التعصب والحض على كراهية المسـلمين  
باعتبار أن الدين اإلسالمى يدعو إلى العنف ورفض اآلخر، وقـد زكـى مـن هـذه     
التوجهات الرافضة لوجود اآلخر المسيحى وجـود عـدد مـن القيـادات اإلسـالمية      
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كاتب الدعوى التى تشير إلى اضطهاد ورفض ال . المتطرفة فى آرائها تجاه المسيحيين
، وأكد أن االضطهاد هو من نصيب نين المصريين وحرمانهم من حريتهمجميع المواط

  إلحباط   باعتبارها مقدمة   األقلية   مشكلة   حل   األقباط فقط الذين يشكلون األقلية، ويتوجب
ى مصر حاليـا هـى ثقافـة    واعتبر الكاتب أن الثقافة القائمة ف.  الوطن على    المؤامرة 

تمجيد الكثرة المسلمة، وليس هناك أى اعتبار أو وجود للقلـة المسـيحية فـى تلـك     
ومن أسف أن الكاتب. )١(الثقافة

 

رغم  ذيوع اسـمه بـين رواد الفكـر والصـحافة      -
العربية

 

يتجاهل أن الثقافة المعاصرة هى نتاج فكر وثمر جهد عدد مـن المفكـرين    -
والمسلمين على السواء، وال يستطيع أى منصف تصنيف وتقسـيم  والرواد المسيحيين 

هذه الثقافة وتجزئتها وفقا لهوية القائمين عليها سواء دينيا أو عنصـريا أو عرقيـا أو   
وادعى الكاتب أن المسلمين أكثر تقبال للثقافة ومفـردات العلـم والتكنولوجيـا     .لغويا

ى ألنه مصدر االزدراء والـرفض  القادمة من المسيحى الغربى وليس المسيحى الشرق
والعنصرية، وهو قول غير مقبول فى ظل ما تعرفه حركة العلم الدائمـة والمسـتمرة   
والتى تعتمد على منطق اكتساب ما توصل إليه اآلخرون والبناء عليه دون اسـتعالء  

.بسبب الدين أو اللغة

 

  

:نالطالق والزواج الثانى للمسيحييقضية المعالجة الصحفية ل: ثانيا

 

  

 

قضية الطالق بين فى مصر مثار جدل وخالف بين الدولة والكنيسـة،   ظلت  
الئحة لتنظـيم وتحديـد األسـباب     ١٩٣٨حيث وضع المجلس الملى األعلى فى عام 

الموجبة للطالق بين المسيحيين فى مصر، وبصرف النظر عن الجدل حول مشروعية 
المسيحيين فى مصر، إال أنهـا  وضع هذه الالئحة التى لم تكن موضع قبول من جميع 

حيث حددتها فى سبعة أسباب بدال من سبب أو  ،توسعت فى األسباب الموجبة للطالق
ونظـرا  . علة الزنا فقط التى كان يجرى عليها الطالق فقط بين المسيحيين فى مصر

لرفض بعض رجال الكنيسة المصرية لهذه الالئحة قام البابا شنودة الثالث إثر توليـه  
بإلغاء العمل بهذه الالئحـة   ١٩٧١سكندرية والكرازة المرقسية فى عام ابا اإلمنصب ب
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غير أن هذا . فيما يتعلق بأسباب الطالق واالكتفاء فقط بعلة الزنا كسبب وحيد للطالق
القرار كان هو أيضا محل انتقاد عدد من المسيحيين الراغبين فـى الحصـول علـى    

ول على تصريح البابا بالزواج الثانى، واتجـه  وبالتالى الحص ،الطالق لعلة غير الزنا
بعض هؤالء المتضررين من قرارات البابا برفض تطليقهم لغير علة الزنا ومـنحهم  
الترخيص بالزواج الثانى لمحكمة القضاء اإلدارى للطعن على قـرار البابـا شـنودة    

.وإلزامه بمنحهم تصريح الزواج الثانى

 

  

 

ة من مواطنين مسيحيين ضد البابا شـنودة،  وإثر تزايد أعداد القضايا المرفوع  
وترويج بعض المثقفين ومنظمات حقوق اإلنسان لهذه المطالب باعتبارها من حقـوق  
اإلنسان، تصاعدت مطالب الكنيسة األرثوذكسية وكافة الطوائف المسيحية األخرى منذ 

 بسن تشريع أو قانون ينظم األحوال الشخصية للمسيحيين وبشكل مسـتقل  ١٩٨٢عام 
القضـايا الشخصـية   كـل  تماما عن قانون األحوال الشخصية الراهن الـذى يـنظم   

تكليف لجنة متخصصـة   ١٩٨٣وقررت الحكومة فى عام . للمسيحيين والمسلمين معا
من خبراء القانون فى وزارة العدل بوضع وصياغة هذا التشريع والذى تم االنتهاء من 

الطوائـف  كـل  اغة لـم ترضـى   غير أن هذه الصي ٢٠٠٦صياغته األولية فى عام 
المسيحية غير األرذوكسية فى مصر مما حال دون تمريره لمجلس الشعب للموافقـة  

.)١(عليه وإصداره

 

  

 

نظرت محكمة القضاء اإلدارى بمجلس الدولـة   ٢٠١٠و ٢٠٠٩وفى عامى   
عددا من القضايا المرفوعة أمامها بشأن تضرر أصحابها من رفـض البابـا شـنودة    

سكندرية والكرازة المرقسية منحهم الموافقة على تطليقهم لغير علة الزنا الثالث بابا األ
وحكمت محكمة القضاء اإلدارى بإلغاء قرار البابا ، ومنحهم الترخيص بالزواج الثانى
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شنودة برفض التطليق لغير علة الزنا وإلزامه بمنح التـراخيص الخاصـة بـالزواج    
. الثانى

 

  

 

ام البابـا  الصادرة عن محكمة القضاء اإلدارى بإلزونظرا لتزايد عدد األحكام   
لألشخاص غير المطلقين لعلة غير الزنا، دعا البابـا شـنودة   بمنح التراخيص الالزمة 

المرقسية الحكومة المصرية إلـى سـرعة   بابا اإلسكندرية وبطريرك الكرازة الثالث 
الكـريم يـأمر    تمرير قانون األحوال الشخصية الموحد للمسيحيين، مؤكدا أن القرآن

نـرى أن  : "حيث قال البابا شنودة ،المسلمين بالحكم بين األقباط وفقا لتعاليم المسيحية
الدولة انشغلت في السنوات الماضية بمناقشة قوانين ال تحصى، وصدرت كلها ما عدا 

أرجو أن يهتموا بتحرير قانون األحوال الشخصية؛ ألنه سوف يجعـل  .. قانون األقباط
.)١("بين أحكام القضاء وأحكام الكنيسة، واإلسالم نفسه يدعو إلى هذاهناك توافقا 

 

  

 

وتصاعدت األزمة بشأن هذه القضية عقب قيام المحكمة اإلدارية العليـا فـى     
برفض الطعن المقدم من البابا شنودة الثالـث والكنيسـة    ٢٠١٠مايو  ٢٩يوم السبت 

حيـث قضـت    ،شارة إليـه األرذوكسية على حكم محكمة القضاء اإلدارى السابق اإل
المحكمة اإلدارية العليا بإلزام البابا شنودة الثالث، بابـا األقبـاط، بإعطـاء الكنيسـة     
تصريحا بالزواج للمرة الثانية لمواطن قبطي مطلق رافضة الطعن المقدم منـه علـى   

وقالت المحكمة في حيثيات حكمهـا إن  . الحكم الذي أصدرته محكمة القضاء اإلدارى
وين األسرة حق دستوري، يعلو فوق كل االعتبـارات، وأن المحكمـة إذ   الحق في تك

تحترم المشاعر الدينية غير أنها تحكم وفقا لما قـرره القـانون، وأكـدت المصـادر     
.)٢(القانونية المتخصصة على أن الحكم الصادر حكم نهائي وبات غير قابل للطعن
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لسـنا ضـد   " على أنه وعقب صدور الحكم السابق، أكد البابا شنودة الثالث   
القضاء كما يروج البعض، نحن نحترم القضاء ونوقره، غير أننا فـي نفـس الوقـت    
نحترم ديننا وعقيدتنا ونلتزم بتعاليم الكتاب المقدس وال نستطيع أن نخرج على تعـاليم  

وأوضـح أن  ". اإلنجيل الواضحة، والتي تنص على ارتباط الطالق بخطيئـة الزنـا  
إليها القضاء في حكمه في مسألة األحوال الشخصية للمسـيحيين  الالئحة التي يستند 

 

-
١٩٣٨وهي الئحة 

 

لم تشترك الكنيسة في إعدادها، ولم توافق عليهـا، بـل قوبلـت     -
) المجلس المعني بقضايا األحـوال الشخصـية لألقبـاط   (باعتراضات من األكليروس 

وأعلـن  . نجيلوشعب الكنيسة؛ ألنها نصت على أسباب للطالق على عكس تعاليم اإل
البابا شنودة الثالث عن رفضه تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة اإلدارية العليا، ودعـا  
الباب شنودة الثالث الرئيس مبارك ومؤسسات الدولة إللغاء هذا الحكم غيـر الملـزم   

، وقامت المحكمة الدستورية العليا بموجب التعديالت التى تمت على قانون )١(للكنيسة
بوقف تنفيذ الحكم القضائى الصادر عن المحكمـة   ٢٠٠٨دستورية فى عام المحكمة ال

اإلدارية العليا الذى يلزم الكنيسة القبطية بالسماح للمطلقين بالزواج مرة أخرى لحـين  
ورحب ممثلـو  .  الفصل فى دعوى التنازع التى رفعها البابا أمام المحكمة الدستورية

ا بسن قـانون موحـد لألحـوال الشخصـية     الكنيسة بالقرار، وجددت الحكومة تعهده
، وقام الدكتور مفيد شهاب )٢(للمسيحيين

 

تنفيذا لتوجيه الرئيس مبارك بتشكيل لجنـة   –
الطوائف المسيحية لسن مشـروع القـانون   كل متخصصة من خبراء القانون وممثلى 

وتشير المعلومات ، ٢٠١٠يوليو ١٥الخاص الموحد لألحوال الشخصية للمسيحيين فى 
لية الصادرة عن الجلسات الثالث األولى لهذه اللجنة عـن تبـاين مواقـف كافـة     األو

                                                           
: راجع تعقيب البابا شنودة على الحكم فى )١(

 

  
pag

 

http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?c=ArticleA_C&cid=1209049704098&

   

 

News%2FNWALayout-Arabic-ename=Zone 

 

  
ــى        )٢( ــت ف ــى االنترن ــوداى عل ــع آراب ت ــى موق ــر عل ــر الخب ــم نش ــو  ٨ت ، ٢٠١٠يولي

-GedgkSI-keRf-Mdf-/EeZGACkVG-GeCNHGQ-http://www.arabtoday.net/bk

GefWeckg.html-HJRikL-GecHWkI  



 

 

  

١٥٨ 
 

الطوائف المسيحية بشأن ضوابط وأسباب الطالق بين المسيحيين، وهو ما قد يعقد من 
.عمل هذه اللجنة ويطيل من آجال أداء مهمتها فى سن هذا التشريع الموحد

 

  

 

بر حكم محكمة القضـاء  وقد اتسمت معالجة الصحف الثالث محل الدراسة لخ  
اإلدارى وحكم المحكمة اإلدارية العليا لألخبار الخاصة بتطور نظر تلك القضية أمـام  

حيث قامت كل مـن جريـدة األهـرام     ،القضاء بعدم الحيدة والدقة المطلوبة والنزاهة
وجريدة الشروق بوضع عناوين مثيرة من قبيل ما نشرته جريدة األهرام التـى جـاء   

ـ :  " فيها العناوين التالية ا بمـنح التصـريح الثـانى    المحكمة اإلدارية العليا تلزم الباب
البابـا  المحكمة تلـزم  " و، "الدستورية توقف حكم الزواج الثاني للمسيحيين" و" للزواج

، "برام عقد الزواجإالقاضي لن يلزم الكنسية ب  : شنودة" و" ألف جنيه  ١٥٠ بتعويض بـ
وجاءت العناوين الفرعية للموضوع صريحة الداللة ومفعمة باألحكام السلبية، وذلـك  

بينما اكتفت جريدة وطنى بنشـر   .٢٠١٠يونيو  ١٤مايو إلى يوم  ٢٩خالل الفترة من 
ال تتجاوز بضعة سطور، وخصصت نحو ثالث صـفحات   الخبر فى مساحة صغيرة

للتعقيب على الحكـم ورصـد ردود    ٢٠١٠يونيو  ١٣و ٦فى عدديها الصادرين فى 
أفعال البابا شنوده وقيادات الكنيسة ورجال القانون المسيحى التى رفضت الحكم جملة 

الصـحف   وقد اعتمدت. الشأن وأكدت على التزامها بتعاليم اإلنجيل فى هذا ،وتفصيال
، وعلى الرغم من أن نشر مثل هذه شر مقتطفات من أحكام تلك المحاكمعلى ن الثالث

فإن نشر النصوص كما هي، نفسه الوثائق يمثل خدمة جليلة للقارئ، ولكن في الوقت 
ودون إضافة ما يفيد عدم تمثيلها لوجهة نظر الجريدة، خاصة عند استخدام نصـوص  

تنطوي على قيمة سلبية كعناوين تتصدر صـفحات  تنطوي على أحكام وعبارات قوية 
الجريدة، كل هذا يجعل من النشر ترويج لألفكار الواردة في الوثيقة المنشورة، ومـع  
كل االحترام الواجب ألحكام القضاء، إال أن االختالف في الـدور المنـوط بالقضـاء    

بعـض أحكـام    والصحافة يحتم على األخيرة تجنب الترويج للقيم واألفكار الواردة في
القضاء، خاصة إذا كانت تتعارض مع قيم الحرية التي تقوم عليها الصحافة، وأيضـا  

. بسبب الشيوع الذي تتمتع به الصحافة، والذي ال يتوافر ألحكام القضاء
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وقد وقعت كل من جريدة األهرام وجريدة الشروق فى بعض األخطاء الخاصـة  
أفكـاراً  : مقاالت الرأى، والتـى تتضـمن  بالتحيز والتمييز التى جاءت بشكل عام فى 

ورؤى تحض على التعصب وتشويه السمعة والحض علـى الكراهيـة واالسـتهزاء    
وهى األخطاء التى لم تقع فيها جريدة وطنى التـى لجـأت إلـى    . والحط من الكرامة

استخدام أسلوب التحقيق الصحفى مما أدى إلى نسب األقوال والتصـريحات لقائليهـا   
ها، غير أن هذا لم يمنع من وقـوع بعـض األخطـاء البسـيطة فـى      دون تعقيب من

وفيمـا يلـى المالحظـات    . االستنتاجات التى خلصت إليها هذه التحقيقات الصـحفية 
:الخاصة بكل جريدة على حدة

 

  

 : جريدة األهرام .١

١

 

 :تشويه الصورة والسمعة .١-

 

جريدة األهرام لدورها من أنهـا تخاطـب جميـع     يانطالقا من رؤية مسئول  
المواطنين وكافة االهتمامات الخاصة بهم من نـواح اجتماعيـة وسياسـية وثقافيـة     
واقتصادية ومحلية ورياضية، قامت الجريدة بفتح الباب واسعا إلثارة ومناقشة قضـية  

مـن   الطالق والزواج الثانى فى المسيحية، وأجرت تحقيقا صحفيا بعد أقل من شـهر 
" ضحايا الطالق في الكنيسـة :" صدور حكم المحكمة اإلدارية العليا، جاء تحت عنوان

، والذى عرض لمعانـاة بعـض   ٢٠١٠يونيو  ٢٠وأجرته الصحفية حنان حجاج فى 
الزوجات المسيحيات صغيرات السن والالتى استحالت العشرة الزوجية بينهن وبـين  

غير أن الكنيسة لـم تعتـرف بهـذا    أزواجهن وحصلن على الطالق من محاكم مدنية 
واستقصـت الصـحفية   ، وبالتالى رفضت إعطائهن التصريح بالزواج الثانى ،الطالق

آراء بعض أنصار حقوق اإلنسان فى هذا الشـأن، وكـذلك رأى بعـض المفكـرين     
فى هذا الشأن، وانتهت الكاتبة إلى التأكيـد علـى حكـم    " لتعنت" المسيحيين الرافض
لتنفيذه معاناة أكثر من عشرة " رضوخ الكنيسة"لعليا سينهى فى حال المحكمة اإلدارية ا

عتـراف  آالف زوجة مسيحية حصلن على أحكام بـالطالق ورفضـت الكنيسـة اال   



 

 

  

١٦٠ 
 

على الرغم من الحرفية الصحفية فى معالجة تلك القضـية، غيـر أن التحقيـق    .)١(بها
ن يـديرون أمـور   انطوى على تحيز تشوية الصورة والسمعة للكنيسة وقياداتها الـذي 

المسيحيين بعيدا عن تعاليم الكتاب المقدس، ووفقا لتفسيرهم الضيق لنصوص اإلنجيل، 
وفقا لما نشره التحقيق الذى غاب عنه االستماع إلى رأى أحد قيادات الكنيسة فى هـذا  

.الشأن

 

  

١

 

 :التحريض على الكراهية والحط من الكرامة .٢-

 

المستشار محمود العطارقام ، على غير عادة رجال القضاء فى مصر  

 

نائب  -
يونيو  ١٣رئيس مجلس الدولة بنشر مقال فى صفحة الرأى فى جريدة األهرام بتاريخ 

٢٠١٠ 

 

أى قبل مرور أسبوعين من إصدار حكم المحكمة اإلدارية العليا  –

 

 بعنـوان  –
ويبدو أن حيثيات قيام المستشار العطار بنشـر  . )٢("مجلس الدولة وقضايا المسيحيين"

المقال ترجع إلى تفوه بعض القيادات المسيحية الكنسية بكلمات غير الئقـة عـن   هذا 
لذا عنى المستشار العطـار فـى   . أسانيد هذا الحكم، والتشكيك فى مرجعيته القانونية

صدر مقالته على التنويه إلى المرجعية واإلطار القانونى الذى تم بناء إصـدار حكـم   
 مـن الئحـة األقبـاط     ٦٩ ازته نصـوص المـادة  المحكمة اإلدارية العليا وهو ما أج

والتـي    ،اآلن والمعمول بهـا حتـي    ١٩٣٨ األرثوذكس الصادرة في التاسع من مايو
بعض  ، ونوه إلى أنه إذا كان كنسيا الزواج مرة أخري  ، أجازت للمطلق لغير سبب الزنا

 لمسـيحيون األخوة المسيحيين األرثوذكس يرون أن هذه القواعد التي وضعها اآلباء ا

 . "األمر فما دخل الحكومة والقضاء في هذا  ، مخالفة للدين المسيحي  ١٩٣٨ منذ عام

 

  

 

غير أن حنكة الكاتب القانونية لم تجنبه الوقوع فى بعض عناصـر التحيـز     
حيـث   ،التحريض على الكراهية والتعصـب : والتمييز ضد األقباط، والتى من أهمها

حريض ضد األقباط وتشويه سمعة وسيرة الكنيسة جاء فى المقال فقرات تزكى من الت
ولمجرد التذكير : " األرثوذوكسية فى مصر، وذكر المستشار العطار فى هذا الشأن أن

                                                           
: جريــــــــــــــــــــــــدة األهــــــــــــــــــــــــرام )١(

٢٠/٦/٢٠١٠:
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:١٣/٦/٢٠١٠: جريدة األهرام )٢(
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١٦١ 
 

أن قام بعض المسيحيين األرثـوذكس بخطـف البطريـرك      ١٩٥٤ ألم يحدث في عام
 ديـر معـزول فـي   إلى حيث تم نقله  ،القبطي األنبا يوساب من قلب دار البطريركية

وقـد تـم هـذا      ! التنازل عن الكرسي البـابوي على وهناك جري إرغامه   ، الصحراء
علـى  فهـل كـان    .. بخالفات أخري لم يكن من بينها الزواج والطالق والزواج الثاني

الدولة أن تنفذ مطالب وتفسيرات الخاطفين أو تنفذ القوانين الشرعية السارية والمعمول 
".   ! بها

 

  

الكراهية مبلغه حينما ذكر المستشار العطار فى معرض وبلغ التحريض على 
حديثه عن رأى بعض الدول الكبرى فى األقباط والكنيسة بمصر، لدرجة وصلت إلـى  

واعتبارهم مـن الكفـار،   الحط من كرامة الكنيسة واألقباط فى مصر وتشويه سمعتهم 
علمـا   ،لخارجولنا أن نتساءل هل يجوز للبعض في الداخل االستقواء با" حيث قال إن

يعف اللسان   ، بأن الدول الكبري لها رأي في األخوة المسيحيين األرثوذكس المصريين
ألم ترسل الدول الكبري اإلرساليات والبعثات التبشيرية   . ويمتنع القلم عن الخوض فيه

إلـى  مصر سرا لمحاولة هداية وتحويل أقباط مصر مـن األرثوذكسـية   إلى المكثفة 
بحسب عبارات البابا كيـرلس    ، نظرت إليهم باعتبارهم كفارا ومرتدين بعد أن  ! غيرها
. "س الذي اكتشف هذه المحاوالتالخام

 

  

وأضاف الكاتب فى موضع آخر عنصرا آخر من عناصر التحيز والتمييـز   
ضد األقباط هو التعصب الذى وضح جليا فى عبارته التى أشار فيهـا إلـى نظـرة    

لكنيسة واألقباط والتى جعلتهم مطمعا ومفعوال فيه لدى عدد االحتقار والدونية الشديدة ل
ألم تنقسم خطـط الـدول الكبـري إزاء    " من الدول األجنبية وهو ما نلمسه فى قوله 

دول تري أن الحل هو في القضاء عليها   : اتجاهينإلى الكنيسة األرثوذكسية المصرية 
كنيسة مصر مـع التغلغـل   ى علوأخري تري اإلبقاء   ، كنائس أخريإلى وضم أبنائها 

وهو ما يفهم منه أن السيناريو اآلخر هو ".  فيها واستعمالها والسيطرة عليها من الداخل
القائم حاليا

 

فى ظل نفى حدوث المخطط األول  -

 

والذى وفقـا لـه هنـاك تغلغـل      –
وبالتالى توجيهها إلى  ،واستعمال وسيطرة من الخارج على الكنيسة المصرية وقياداتها



 

 

  

١٦٢ 
 

ادم مع طموحات ورغبات المجتمع المصرى ولصالح تنفيذ مخططات استعمارية التص
لدول كبرى ذات مصلحة فى هدم مصر من الداخل على غرار مـا يفعـل العمـالء    

 . والخونة تجاه أوطانهم

 

  

وغنى عن البيان أن ترديد مثل هذه العبارات

 

وعلى لسان أحد فقهاء القانون  -
على حض المجتمع المصرى على احتقار األقباط  فى مصر يكون لها مردودها السلبى

وعزلهم عن المشاركة فى مجاالت العمل الوطنى المصرى، وبالتالى تراجع مكـانتهم  
ومساهمتهم فى تنمية الوطن، وقيام بعض المتطرفين وهواة إشعال الفتنة إلـى نعـتهم   

ـ     واء بأوصاف ووصمهم بعار العمالة والخيانة للخارج، مما يزيـد مـن تسـميم األج
.أسس أمن واستقرار المجتمع المصرىوضرب أبرز قيم المواطنة فى مقتل، وهدم 

 

  

ويبدو أن هذا الهاجس هو الذى دفع عددا من قيادات الكنيسة وفـى مقـدمتهم   
األنبا بيشوى 

 

سكرتير المجمع المقدس والرجل الثـانى فـى الكنيسـة المصـرية،      –
هانى عزيز / األستاذو

 

و المجلس الملى، ومعهم عدد من مستشار البابا شنودة وعض –
إلى المبادرة بإرسال عدة مقاالت لنشرها بجريـدة  ، "األقباط" رجال القضاة والفكر من 

األهرام رداً على ما أورده وأثاره المستشار محمود العطار فى مقالته، وذلـك خـالل   
ويحسب لجريدة األهرام قيامهـا بنشـر هـذه    . ٢٠١٠يونيو  ٣٠إلى  ٢٢الفترة من 

قاالت جميعا، إعماال والتزاما منها بحق الرد الـذى تكفلـه للكافـة فـى جميـع      الم
إصداراتها، ونتمنى منها االستمرار فيه، إال أن هذه الردود قد سـاعدت مـن ناحيـة    
أخرى على زيادة التمييز والتحريض ضد اآلخر المختلف دينيا، ولم تسهم فى تهدئـة  

.التوتر الذى خلفته مقالة المستشار العطار

 

  

فالمتأمل فى هذه الردود يالحظ وجود ذات األنماط من التحيز والتمييز فـى  
التزام الكنيسة بتنفيذ وتطبيـق  : لغة هذه المقاالت التى حرص كتابها على التأكيد على

تعاليم اإلنجيل كما تفسره قيادات الكنيسة المصرية، ورفض الكنيسة اإللتزام بتطبيـق  
حجة أنه ال يوجد قانون يسمو أو أفضـل مـن تعـاليم    حكم المحكمة اإلدارية العليا ب

اإلنجيل، ومطالبتها أجهزة الدولة ورئيس الجمهورية 

 

بصفة خاصة –

 

بوقـف تنفيـذ    -
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حكم المحكمة اإلدارية العليا، والترويج الضطهاد األقباط داخـل منظومـة القضـاء    
إلنجيل شيئا، المصرى الذى يهيمن عليه القضاة المسلمون الذين ال يعلمون من تعاليم ا

تهام على لسان قيادات الكنيسة وهو األنبا بيشوى ومن أسف أن يرد هذا اال

 

الرجـل   –
هل سيادة المستشار يطلب " الثانى فى الكنيسة وسكرتير المجمع المقدس الذى ذكر أنه 

منا الخضوع لرأي قاض غير مسيحي يحكم ضد عقائدنا المسيحية فما هو المطلـوب  
صراحة أن المطلوب من المسيحيين التخلي عن مسيحيتهم مع أن ذلك بالضبط؟ فليقلها 

.)١( " يخالف الشريعة اإلسالمية التي تقول إذ أتاك أهل الذمة فاحكموا بينهم بما يدينون

 

  

:جريدة الشروق .٢

 

  

 

كانت جريدة الشروق أقل تحيزا وتمييزا ضد األقباط والمسيحيين عامة وفـى    
على وجه الخصوص، حيث لم يتم رصـد سـوى   شأن قضية الطالق والزواج الثانى 

مقال واحد للمستشار طارق البشرى 

 

الرئيس األسبق إلدارة الفتوى والتشريع ونائب  –
رئيس مجلس الدولة األسبق، والذى نشرته له جريدة الشروق على عدة حلقـات فـى   

:شهر فقد انطوت مقالة المستشار البشرى على عدة أنواع من التحيز أهمها

 

  

٢

 

  :الحط من الكرامةالتعصب و .١-

وصفات ال تليق بالبابـا   فقد أورد المستشار طارق البشرى فى مقالته أوصافاً
شنودة الثالث 

 

رأس الكنيسة المصرية، بعد صدور عدد من التصـريحات التـى    –
نشرتها له جريدة األهرام عقب نشر الصحف مضمون حكم المحكمة اإلدارية العليا، 

                                                           
:للمزيد عم هذه المقاالت يمكن الرجوع غليها تفصيال على النحو التالى )١(

 

  

 

: ٦/٢٠١٠/ ٢٣، جريـدة األهـرام ،   " المسـيحية والتكـوين الـوطني لألمـة المصـرية     " األنبا بيشوى،  -

 

http://www.ahram.org.eg/206/2010/06/23/4/26252/219 .aspx 

 

  

 

، جريـدة األهـرام،   " ما تطلبه كنيستنا هو العمل بوصايا اإلنجيـل   .. سيادة المستشار "األستاذ هانى عزيز،  -
٢٦/٦/٢٠١٠:

 

http://www.ahram.org.eg/209/2010/06/26/4/26617/219 .aspx  

 

  

 

 مستشار نبيل صليب عوض اهللا -

 

أقباط مصـر والـدول     : تعقيب" ، رئيس االستئناف بمحكمة استئناف القاهرة -
:  ٢٤/٦/٢٠١٠، جريدة األهرام، "الكبري

 

  

 

http://www.ahram.org.eg/207/2010/06/24/4/26405/219 .aspx 
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لقضاء فى تنظيم األمور الدينية للكنيسة وتأكيده على والتى جاء فيها رفضه  لتدخل ا
و توضيحه أنه لم ير مـن قبـل   ، "الزواج القاضي لن يلزم الكنسية بإبرام عقد" أن 

)١(النوع أحكاما بهذا المنطوق وهذا

 

والذى رأى أن تصـريحات المسـئولين عـن     -
للقـوانين  الكنيسة القبطية بمصر فى اآلونة األخيرة، والتصريح بعـدم الخضـوع   

وللقضاء المصرى إال ما كان موافقا لما تراه الكنيسة رأى المسيحية فى كل حالـة،  
مـن مجـال الجماعـة    " جماعة من المصريين" تهدد بخروج األقباط وهى وفقا له 

الوطنية العامة، ورفض المستشار البشرى قيام الباب شنودة واألنبا بيشوى وغيرهم 
ى هـذه التصـريحات االنعزاليـة بفقـه الشـريعة      من قيادات الكنيسة االستشهاد ف

.اإلسالمية، ويرى أن  ذلك من شأنه أن يعيد نظام الملة إلى سابق عهده

 

  

وربط المستشار البشرى بين صدور هذه التصريحات وسياسة الكنيسـة القبطيـة   
فى هذه المرحلة، والتى ال تقوم 

 

من وجهة نظره  –

 

علـى دمـج القـبط فـى      -
المصرية، وإنما على فرزهم ليصيروا شعبا لهـا، ال بـالمعنى   الجماعة الوطنية 

الدينى المتحقق فعال، ولكن أيضا بالمعنى الدنيوى الحياتى المتعلق بتشكيل جماعة 
سياسية، جماعة قد ال أقول منفصلة، ولكنها جماعة متميـزة ومنعزلـة تشـكل    

ع األقباط فى الكنيسة واسطة بينها وبين الدولة المصرية، وتكون متشكلة من جمو
مصر وتخضع لهيئة مؤسسة وحيدة هى الكنيسة، أو وفق مـا سـبق أن سـماه    

.كهيئة متميزة عن الوظيفة الدينية للكنيسة» اإلدارة الكنسية«

 

  

٢

 

 : تشويه السمعة والصورة  .٢-

ذهب المستشار البشرى فى إطار قيامه بتشويه صـورة الكنيسـة المصـرية    
وقياداتها الروحية 

 

بطريرك والمتحدثين عنهما أو باسـمهما مـن   سواء من خالل وال –
رجال األكليروس 

 

باتهامها بأنها تتبنى مسلكا انسالخيا عن قضايا الحريـة واحتـرام    -
حقوق اإلنسان وتعزيز قيم المواطنة فى مصر، من خالل إظهار دعم الكنيسة ورجالها 
                                                           

: ١/٧/٢٠١٠وردت هـــذه التصـــريحات للبابـــا شـــنودة فعـــال فـــى جريـــدة األهـــرام،  ) ١(
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ث للرئيس محمد حسنى مبارك وابنه جمال، وعملهم على الولـوج، الصـريح للحـدي   
السياسى دعما للرئيس ونجله من جانب الكنيسة والقبط، ووعدا مدعما فى أى انتخابات 

أو القائمة على عنصـر  " المصلحية" وفى إطار هذه العالقة . أو منتديات سياسية مقبلة
المصلحة لجأ البابا شنودة 

 

وفقا للمستشار البشرى  –

 

إلى الرئيس مبـارك ليسـتخدم    -
فى عدم تنفيذ أحكام المحاكم الصادرة من سـلطة القضـاء   " ةالفردية االستبداي"سلطته 

المستقل دستوريا عن الرئيس، وإلصدار ما يرى من قوانين ضـغطا علـى السـلطة    
التماس البابا إلى الرئيس لرفع ظلم حكم (التشريعية المستقلة دستوريا عن الرئيس كذلك 

).الشخصيةوأحداث أخرى عن قوانين األحوال  المحكمة اإلدارية العليا

 

  

٢

 

 :الحض على الكراهية .٣-

 

أورد المستشار البشرى فى مقاله معلومات لم يتأكد هو من صحتها   

 

وهـو   –
رجل القضاء والقانون الشامخ فى علمه وتدقيقه لألدلة والقرائن 

 

تحض على كراهية  –
، األقباط عامة، والكنسية األرثوذوكسية المصرية والبابا شنودة على وجه الخصـوص 

عليها كغيره من المواطنين المصرين، بعد نشرها فى صورة تحقيق صحفى إنما اطلع 
ن بجريدة صوت األمـة فـى   يأعده كل من عنتر عبد اللطيف ومايكل فارس الصحفي

والتى جاء فيها قيام الكنيسة بإنشاء عدد من  التنظيمات القبطية سـماها   ١٣/٣/٢٠١٠
جماعات يرتـدى  "أنها د الكاتب ،  والتى أك»ميليشيات قبطية«المستشار البشرى بالـ 

أفرادها قمصانا ملونة بعضها عليه رسم رأسين أحدهما بداخله صليب واآلخر بداخلـه  
، "لى معتقدهم من غير القبط فى مصرمسدس، بما يشعر بأن القبط فى خطر حربى ع

الـذى ظهـر فـى أوائـل     » األمة القبطية«كما أورد نقال عن ذات التحقيق أن تنظيم 
، وكان يهدف لتكوين أمـة  »اإلنجيل دستورنا«لقرن العشرين كان شعاره خمسينيات ا

ألـف   ٩٢سياسية قبطية فى مصر منفصلة عن مسلميها، وبلغ أعضاؤه وقتهـا نحـو   
وأكد الكاتب أن بعض شباب القبط يتبنى ذات المبادئ أو بعضها وبلـغ عـدد   ". عضو

ه إلى تلـك الحركـات   ، ونو"ألف شخص ٣٠٠األفراد المنضمين لتلك التنظيمات نحو 
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وتسـتهدف تلـك   ، »أقباط مصر أجـل مصـر  «التنظيمية ترفع شعارا يعرف باسم 
.التنظيمات القيام بثورة روحية وفكرية وفعلية

 

  

والتى » الكتيبة الطيبة«وكشف عن أن هناك حركة مسيحية منظمة أخرى هى 
باسـم  يرتدى أعضاؤها قميصا أسود عليه مفتاح الحياة الفرعونى، ومنظمـة أخـرى   

يرتدون أفرادها قميصا بنى اللون عليه صليب كبير، وهناك » صوت المسيحى الحر«
وروج الكاتب أن هذه الحركات ال تنـدمج مـع   .  »األقباط األحرار«تنظيم آخر باسم 

المسلمين حفاظا على هويتها، وأن القمص متياس نصر منقريوس راعى كنيسة عزبة 
وأن المقصود بثـورة الـروح إيقـاظ    » لطيبيةالكتيبة ا«النخل هو أحد داعمى حركة 

ويخلص المستشـار  . »وأرواح شهداء الدين على اسم المسيح«الروح القبطية القديمة 
البشرى إلى أن العامل األساسى من وراء قيام الكنيسة بتشكيل تلـك المنظمـات هـو    

ة دون النزوع السياسى للكنيسة وممارستها بعض المظاهر التى البد أن تحتكرها الدول
اآلن الجماعـة  " سواها فى أى مجتمع واحتكار الكنيسة لما يسميه المستشار البشـرى 

".القبطية

 

  

واستنتج المستشار طارق البشرى أن وجود مثل التنظيمات شـبه العسـكرية،   
والتى تستنفرها الكنيسة وقت األوقات يخرج الكنيسة من دائرة االنصياع لسلطة الدولة 

اتها القانونية والدستورية، وال يشكل اعترافا بهـذه السـلطة   المصرية بهيئاتها ومؤسس
الشرعية على الكنيسة بوصفها هيئة مصرية من هيئات المجتمع المصرى الخاضـعة  

. للدولة

 

  

واتهم المستشار البشرى البابا شنودة باستدرار الدعم الشخصى مـن الـرئيس   
فعلية منفردة لعقـود  حسنى مبارك ونجله جمال مبارك بموجب ما يستبد به من سلطة 

ثالثة من السنين، وهو نوع من المواالة له لالستفادة من مراعاته األوضـاع الدوليـة   
ومن قبضته المسيطرة على أجهزة الدولة المصرية، واالستفادة من ذلك للمزيـد مـن   
دعم الهيمنة الذاتية له وللكنيسة على شئون القبط واإلفالت بهم من سيطرة مؤسسـات  
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عالوة على ماسبق، اتهم المستشار البشرى  .)١(اتها، استقالال بشئون األقباطالدولة وهيئ
باستغالل حكم المحكمة اإلدارية العليا من جانب الكنيسة وهيئاتها ورجالهـا إلعـالن   

جهـارا  " حيث أعلنت ، الخروج على الشرعية التى تقوم عليها أجهزة الدولة المصرية
، ١٩٣٨القضاء وال بأحكام الئحة المجلس الملى لسنة بكل هيئاتها أنها ال تلتزم بأحكام 

وال حتى بتعديل األنبا شنودة لها الذى أقر فيه بأنه ال تسرى أحكام التعديل إال اعتبارا 
، وال بالقوانين المصرية من باب أولى، إال إذا كانت توافـق مـا   ٢٠٠٨يوليو  ٢من 

تثيـر مـن وجهـة نظـر      فالمسألة". تراه الكنيسة حسب قول البطريرك فى كل حين
المستشار البشرى بشكل مباشر عالقة الكنيسة بالدولة والتى خلص من واقع العبارات 

موقفهم الفكرى والسياسى  أشد غلوا مما "التى عبر بها رجال الكنيسة وهيئاتها إلى أن 
وهو ماينطوى على تحريض بين ". يستعمله غالة المطالبين بتطبيق الشريعة اإلسالمية

.هية للكنيسة وقياداتهابالكرا

 

  

ويبدو أن المستشار طارق البشرى 

 

على الرغم من تقـدير الجميـع لقلمـه     –
السياسى الناضج والتوجه الوطنى والقومى له والذى يحتكم فى معاييره وتقديراته إلى 

معايير المواطنة والجامعة الوطنية ويصدر عن صالحها العام

 

قد انطلق فى تحيزاته  -
تجاه الكنيسة والبابا شنودة من أن الكنيسة تمثل هيئـة عامـة يجـوز    وتمييزه السابق 

شأنها فى ذلـك شـأن مؤسسـة األزهـر     ، التعرض لها وللقائمين عليها بالنقد والقدح
وشيخها الجليل، غير أن هذا المقصد أو المنطلق 

 

على الرغم من قيام العديـد مـن    –
اإلفتاء المصـرية والقيـادات    المفكرين بإتباعه فى نقدهم ألداء مؤسسة األزهر ودار

القائمة على إدارة تلك المؤسسات باعتبارهم موظفين عمـوميين يـتم تقيـيم أدائهـم     
لألعمال من أكثر من جهة ومن األفراد المتخصصين 

 

ال يعترف  اًغير أن هناك نفر –

                                                           
، جريدة الشروق، "٤و٣و٢و١ لوطنية ونظام الملةبين الجماعة ا.. اإلدارة الكنسية" طارق البشرى،/المستشار ) ١(

.٢٥/١٠/٢٠١٠و٢٤: أيام

 

  

 

http://www.shorouknews.com/Columns/column.aspx?id=320708 - 

 

http://www.shorouknews.com/Columns/column.aspx?id=320704 - 

 

http://www.shorouknews.com/Columns/Column.aspx?id=320682 - 
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 بمثل هذه الوضعية القانونية للكنيسة والقائمين عليها، وينظر إليها باعتبارها مؤسسة أو
هيئة دينية ذات قداسة تقتضى من الجميع 

 

مسلمين ومسيحيين  –

 

اإلجالل والتبجيـل   –
واالحترام، وتنزيه القائمين عليها عن الفساد وسوء اإلدارة وشـبهة تحقيـق المنفعـة    
الخاصة، وبالتالى فإن تجريح شخص البابا شنودة الذى يمثل الكنيسـة األرثوذوكسـية   

قباط، من شأنه أن يعمق الشقاق ويـؤجج الفتنـة   فى مصر وينعقد من حوله إجماع األ
.ويضرب وحدة الوطن فى مقتل

 

  

مما يقتضى منا والحال كذلك إلى التوكيد على أن ذلك التجريح ال يجوز أصال 
بحق أى رمز من رموز الوطن الدينية أو العلمية أو السياسية، حتى إذا لم يكن يمثـل  

لـذا فـإن تجـريح    . حرص عليها ونعتز بهافئة بذاتها، وإنما يمثل أى قيمة إيجابية ن
شخص البابا شنودة وغيره من القيادات الدينية المسلمة والمسيحية على السواء يكشف 

.عن بعض أوجه القصور فى استخدام حرية الرأى والتعبير عنها
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من إهدار لكثير من الحقـوق التـي ينضـوي    يعانى الشيعة في مصر جملة   
معظمها في خانة الحقوق األساسية لإلنسان، ورغم وجود لحظـات تاريخيـة حديثـة    

في تلك الحقوق في أربعينيات القرن المنصرم امتدت حتى أوائـل   اًنسبي اًشهدت تطور
سياق إال أن تلك اللحظات انقضت ليعود الحال بالنسبة للشيعة كما كان في ، اتيالستين

والملفت للنظر أن األسباب السياسية وليسـت الفقهيـة   . الحصار العام للمذهب الشيعي
كانت هي السبب األول في ضرب حالة من التعتيم وجذر حقوق إنسانية على معتنقـي  

 ١٩٧٩يـران عـام   إالمذهب من المصريين، يجىء فى مقدمتها الثورة الخومينية فى 
يران وفى إالثورة الخومينية والمذهب الشيعى خارج وتبنى النظام الحاكم لمبدأ تصدير 

سالمية السنية ومنها مصر، وتشكيل جماعات شيعية مصرية تسعى لتنفيذ هذا الدول اإل
 تمما دفع الحكومة المصرية إلى القيام بإلغاء جمعية آل البيت الشيعية كما تم. الهدف

كما تم إلقاء القبض ، لبيتمصادرة المسجد التابع لها والذى كان يحمل اسم مسجد آل ا
على عدد من أتباع المذهب الشيعي في مصر تحت دعاوى مختلفة تبرز حالة المنـع  

. التعسفي لهم من ممارسة شعائرهم و حقوقهم الدينية

 

  

 

األبعاد األمنية فهـو  إلى وال يستند الموقف الرسمي المصري من الشيعة فقط   
تي تم تسويقها عبر ما يقرب من ثـالث  فوق ذلك يستفيد من حملة التضليل الواسعة ال

من خالل عشرات الكتب واآلالف من المقـاالت  ، ، حول معتقدات الشيعةلةعقود كام
التي أثارت الشكوك حول عقيدة الشيعة فتارة يوصفون بالكفر وتارة بـالمروق عـن   
الدين اإلسالمي، وفي الغالب األعم يستقر لدى العامة أنهم فرقة ضالة علـى خـالف   

شيخ األزهر فى الستينيات بـأن المـذهب   " محمود شلتوت"فتاوى صادرة عن الشيخ 
كسـائر المـذاهب اإلسـالمية     هالشيعي االثنى عشري مذهب إسالمي يجوز التعبد ب

راء وأفكار العديد من رجاالت الفقه اإلسالمي، لكـن  آاألخرى ،وهى فتوى تتسق مع 
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يل لم تترك لتلك الفتاوى مكان وال لآلراء الغبار الذي أثارته الحملة الضارية من التضل
وحتى نهايـة  ١٩٨١وقد تبنت الحكومات المصرية المتوالية منذ عام  .)١(موضع ذكر

موقف الرفض والمطاردة األمنية ألتباع هذا المذهب فى مصر ٢٠١١يناير 

 

والتـى   -
مـن  % ٢يقدر البعض أتباعه بنحو مليون ونصف المليون فرد يشكلون نسبة تقـارب  

مالى السكان فى مصرإج

 

وهو الموقف الذى يرتكز على حالة من المنـع والحجـب    -
لذا ظل حق التعبير لتلك الفئة ممنوعاً إعالميـا وممنوعـا   ، وعدم االعتراف بالحقوق

والمالحقات ، تنظيميا من خالل عدم الموافقة على جمعيات اجتماعية للشيعة في مصر
عليها تخوف األزهر تحت قيادته ممثلة فـى   األمنية للتابعين لهذا المذهب والتى شجع

الطيب من تواجد شيعي حقيقي في مصر قادر في أحوال كثيـرة علـى    أحمدالدكتور 
حيث أكد فضيلته  ،طرح رؤي إسالمية مختلفة ومستنيرة

 

إبان عضويته فى مجلـس   –
السياسات وأمانة الحزب الوطنى السابق

 

أن األزهر سيتصدى ألي محاولـة لنشـر    -
الشيعي في أي بلد إسالمي أو لنشر خاليا شيعية في أوساط الشباب السـني،  المذهب 

ألي محاولة لنشر المذهب السني لديها، وشـدد الـدكتور   " إيران"تماماً مثلما تتصدى 
يقظاً ومنتبهاً وسيعمل على إبطـال أي أجنـدة سياسـية ألي    "الطيب على أنه سيكون 

للشباب السني " مصيدة"حول األمر لـطالب شيعي يدرس في مصر، فهو ال يريد أن يت
ثم مركز شيعي يعقبه قتال، فهذا أمر ، للتحول للمذهب الشيعي وتتحول بعدها إلى بؤرة

ومع ذلك  رحب فضيلته بدراسة الطالب الشيعة فـي  ".ال يمت لإلسالم أو للفكر بصلة
وترصـد عـدة    . )٢(األزهر ألنه يرى في ذلك فرصة لتعرفهم على المذهب السـني 

تقارير حقوقية معاناة أتباع المذهب الشيعي فـي مصـر مـن تضـييق التعبيـرعن      

                                                           
، موقـع الشـبكة العربيـة    "منع ومحاصرة.....الشيعة فى مصر" أحمد قناوى، : للمزيد يمكن الرجوع إلى ) ١(

:نترنتلمعلومات حقوق اإلنسان على اإل

 

  

 

http://www.anhri.net/egypt/ecshr/2009/pr0328.shtm  
هذه التصريحات خالل حوار فضيلة الدكتور أحمد الطيب شيخ األزهر مع قناة العربية الفضائية فـى  نشرت  ) ٢(

:نترنت، والذى نشر على موقعها على اإل ٢٠١٠أبريل ٢

 

   
 

 

04746.html

 

http://www.alarabiya.net/articles/2010/04/02/1  
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عدم وجود مراجـع أو  : )١(واستمرار مواجهتهم لعدة مشكالت داخلية أهمها، معتقداتهم
وكالء مراجع، وعدم وجود مساجد ودور عباده خاصة بهم، و ندرة الكتـب الشـيعية   

اإلعالمي عليهم، وقد التزم الحزب الوطنى وقادته  واستمرار الضغوط األمنية والتعتيم
سياسة تجاهل هذه الحقوق للشيعة وذات الوقت مباركتهم للسياسـة األمنيـة والدينيـة    
الرسمية فى التضييق على أتباع هذا المذهب من حيث الحريـة واألمـان الشخصـى    

مـذهب، ممـا   وممارسة شعائرهم الدينية حيث تم اعتقال العشرات من التابعين لهذا ال
يمثل انتهاكاً ليس فقط لحقوق إنسانية تكفلها القوانين الوطنيـة والمواثيـق الحقوقيـة    
الدولية، كما أنه دليل جازم وجديد على كذب ادعاءات الحكومة بشأن قصـر تطبيـق   

ما يشكل مخالفـة لقـانون   م ،حالة الطوارئ على قضايا اإلرهاب وتجارة المخدرات
حكام الدستور فيما كفله لحق كل مواطن فى اعتناق ما يشـاء  أل اًتام اًإهدارالطوارئ و
.من معتقدات

 

  

 

وقد انقسمت مواقف الصحف محل الدراسة   

 

والتى تشمل الصحف العامـة   –
المملوكة للدولة والصحف الخاصة المملوكة لشركات متخصصة فى الطباعة والنشر

 

- 
: إلى تيارين رئيسيين هما

 

  

: د الشيعة على أساس دينىالصحف المتحيزة ض: التيار األول

 

  

 

وهى الصحف المملوكة للدولة أو الصحف العامـة    

 

أو المتعـارف عليهـا    –
: من الصـحف التاليـة    الحكومية، وتضم الصحف المنتسبة لهذا التيار كالً بالصحف

وقـد  . جريدة األهرام، وجريدة األخبار، وجريدة الجمهورية، وجريـدة روزاليوسـف  
اتسمت مواقف تلك الصحف بالتأكيد والتأييـد والتوافـق علـى كافـة اإلجـراءات      
والسياسات القمعية التى تنفذها الحكومات المصرية المتتالية ضد أتباع هذا المـذهب،  

هذا الصدد عددا من المبررات واألسباب التى يجـىء فـى   وتسوق تلك الصحف فى 
التهديد لألمن القومى المصرى بإدعاء امتالك أتباع هذا المـذهب الشـيعى   : مقدمتها 

                                                           
٢٠٠٤المجلس القومى لحقوق اإلنسان، التقرير السنوى األول : راجع فى ذلك  ) ١(

 

، ٢٠٠٥ة، ، القـاهر ٢٠٠٥-
  http://www.nchr.org.eg/ar:، موقع المجلس القومى على االنترنتالشكاوى: الفصل الثالث 
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عالقات تحالف استراتيجى مع بعض المصادر الخارجية المهـددة لألمـن المصـرى    
زب اهللا والتى تنحصر تحديدا فى كل من إيران وحركة حماس فى فلسطين وجماعة ح

فى لبنان، وقد وصلت موجة الرفض والنبذ والتى نفذتها تلـك الصـحف إلـى حـد     
 اًعمالء وخونـة وطـابور  " التحريض على قتل أو سجن أتباع هذا المذهب باعتبارهم

تنفذ التكليفات اإلرهابية التى تأتيها من الخارج وتحديدا من إيـران وحركـة   " اًخامس
الثانى فهو االختالف الدينى عن باقى المواطنين أم السبب . حماس وجماعة حزب اهللا

حيث اعتبرت تلك الصحف أن مجرد اعتناق مذهب دينى يخالف المذهب السنى هـو  
مبرر كاف

 

من وجهة نظر تلك الصحف -

 

العتقال وحبس أنصار هذا المذهب الذى  -
صدرت بعض الفتاوى الدينية السنية بتفكيره وخروجه عن مبـادىء وأسـس الـدين    

تهام بالخروج عن أصول الدين بل ى الصحيح، ولم تكتف تلك الصحف بهذا االاإلسالم
سعت إلى التحريض على كراهية المواطنين الشـيعة مـن خـالل االسـتهزاء بهـم      
واالستخفاف وإهانة الطقوس والشعائر الدينية التى يمارسـها أتبـاع هـذا المـذهب،     

زارة األوقـاف علـيهم   وتحريض واستعداء المؤسسات الرسمية من قبيل األزهـر وو 
والدعوة للتنكيل بأتباع هذا المذهب ورفض ممارسة طقوسهم وشعائرهم الدينية وحظر 

عالوة على التحـريض علـى كراهيـة أتبـاع     . إقامة دور وأماكن عبادة خاصة بهم
الصحابة والخلفاء الراشدين " ولعنبسب " المذهب الشيعى بحجة قيامهم 

 

خصوصـا   –
اب وعثمان بن عفان الخط أبو بكر الصديق وعمر بن

 

هم على الخالفة ئبزعم استيال –
دون اإلمام على بن أبى طالب 

 

عالوة على سب السيدة عائشـة بنـت أبـى بكـر      –
الصديق وزوجة الرسول صلى اهللا عليه وسلم، باإلضافة إلى إفتـاءهم بجـواز زواج   

 عرض ألبرزوفيما يلى . المتعة وزواج المسيار، وهو ما يرفضه فقهاء المذهب السنى
:مواقف الصحف العامة والمملوكة للدولة من قضية التمييز الدينى ضد الشيعة

 

  

:جريدة األهرام  .١

 

  

 

اعتمدت جريدة األهرام فى تحديد موقفها من قضية التمييز الدينى ضد الشيعة   
على مجموعة من المقاالت التى كتبها عدد من الكتاب التى تعاقدت معهـم الجريـدة   

ة مالية محددة فى عقود سنوية يتم تجديدها بصفة دورية، وقـد  أفار مكللكتابة فيها نظي



 
 

١٧٣ 
 

ضمت قائمة هؤالء الكتاب بعض الشخصيات التى تتبـوأ مناصـب رفيعـة لـبعض     
التجمع  المؤسسات الدينية مثل األزهر والكنيسة، وكذلك األحزاب السياسية مثل حزب

المجلس األعلى للثقافـة  ، عالوة على مؤسسات ثقافية مثل وحزب الجبهة الديمقراطية
ومجمع اللغة العربية، باإلضافة إلى رموز فكرية وثقافية مثل صالح منتصر وأنـيس  

سالمة وغيرهم  أحمدمنصور وسالمة 

 

مما يضفى قيمة كبيرة علـى آراء وأفكـار    –
هؤالء الكتاب تجاه قضايا المواطنة عموما وعدم التمييز على أساس دينى على وجـه  

ها تعبر عن رؤية المؤسسات التى يتولون إدارتهـا واإلشـراف   الخصوص باعتبار أن
غير أن هذا التنوع فى الروافد الفكريـة  . عليها والتوجه الفكرى والثقافى الغالب فيها

والثقافية لم يواكبه تنوع مماثل فى الرأى والفكر والموقف من قضية التمييـز الـدينى   
جريدة األهرام خـالل الفتـرة    اآلراء التى نشرت فىكل ضد الشيعة، حيث اجتمعت 

على تأييـد المواقـف الحكوميـة الرسـمية      ٢٠١١و ٢٠٠٩الزمنية الممتدة بين عام 
المناهضة لحق أتباع المذهب الشيعى فى حرية العقيدة وممارسة الشعائر الدينية، ولـم  
تكتف تلك الكتابات عند هذا الحد بل تمادت فى تحريض مؤسسـات الدولـة عامـة    

ومـن  . منية على وجه الخصوص ضد أتباع المذهب الشيعى فى مصـر والدينية واأل
:أبرز األمثلة على ذلك

 

  

١

 

 : عدم التسامح والتحريض فى فكر قيادات المؤسسات الدينية .١-

ومن أبرز تلك القيادات التى كان لها موقـف ورأى واضـح ومباشـر فـى     
 أحمـد / الدكتور األستاذالترويج للتمييز الدينى ضد أتباع المذهب الشيعى فى مصر؛ 

الطيب 

 

شيخ الجامع األزهر الذى نشرت له جريدة األهرام مقالين بشـأن التمييـز    –
الخـالف المـذهبي والصـراع    "بعنـوان  ٢٠١٠يونيه  ٥مايو و ٢٩ضد الشيعة فى 

اعات ، والتى أكد فيها أن األسباب الخارجيـة والداخليـة وراء الصـر    )١"(الموهوم
                                                           

١الخالف المذهبي والصراع الموهوم"أحمد الطيب، / الدكتور ) ١(

 

. ٢٠١٠مايو  ٢٩: ، األهرام"٢-
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٢الصراع الموهومالخالف المذهبي و"أحمد الطيب، / الدكتور: وكذلك

 

.٢٠١٠يونيه  ٥: ، األهرام"٢-
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١٧٤ 
 

أن األسباب الخارجية أهون شـأنا مـن تلـك التـي      دعىاو  ، المذهبية بين المسلمين
التى تنحصر فـى دور  ، و أو عن غير وعي  ، نهم عن وعييصنعها المسلمون فيما بي

القوى الغربية فى إزكاء الفتنة والحروب المذهبية بين الشـيعة والسـنة والوهابيـة    
.والصوفية والسلفية وغيرها

 

  

لسنة والشيعة أيام اإلمـام شـرف   الدكتور الطيب فى مقاليه بين عالقة ا لوقا
وهـذه    ، والشيخ شـلتوت   ، والشيخ سليم البشري  ، الدين الموسوي صاحب المرجعيات

وبدا له أن دعوة التقريب التي بدأت في مصـر وبمباركـة     ، األيام التي نعيشها اآلن
كانت تصـب دائمـا فـي      ، وانطالقا من وسطية األزهر واعتداله  ، األزهر وشيوخه

علـى  ودلل   ، وال يفيد منها أهل السنة شيئا يذكر في مجال التقريب  ، حة الشيعةمصل
المراجعة الرابعة في مراجعـات اإلمـام عبـد الحسـين     إلى هذه الدعوي بالرجوع 

نعم يلـم  "   : الموسوي التي يخاطب فيها شيخ األزهر آنذاك الشيخ سليم البشري بقوله
واعتبـاركم إيـاه كأحـد      ، الشعث وينتظم عقد االجتماع بتحريركم مذهب أهل البيت

شيعة آل إلى الحنبلية حتي يكون نظر كل من الشافعية والحنفية والمالكية و  ، مذاهبكم
  ، وبهذا يجتمع شمل المسـلمين   ، بعضإلى محمد صلي اهللا عليه وسلم كنظر بعضهم 

، وتحققت آمال الشيعة في التقريب في ذلك الوقت حيث أصبح " وينتظم عقد اجتماعهم
قدم المساواة مع المذاهب السـنية األربعـة فـي    على  خامساً المذهب اإلمامي مذهباً

يد الشيخ شلتوت شيخ األزهـر  على وقد تم ذلك بالفعل   ، زهر الشريفمصر وفي األ
وأكد شيخ األزهر أن استفادة السنة من دعوة التقريب ال يـوازي   . في فتواه الشهيرة

وعلماء أهل السنة ـ والذي وجده أهل السنة في األعـوام     ، ما فعله األزهر وشيوخه
الشيعية في الساحة السنية حتي فـي بلـد   األخيرة شيئا يشبه حركات التبشير بالثقافة 

ترك المذهب السني إلى حيث انتشرت الكتيبات التي تحمل الدعوات السافرة   ، األزهر
والتى تروج بجوار األزهر   ، بأقالم مصرية وغير مصرية  ، والتمذهب بمذهب الشيعة

إلـى أن  وانتهى شيخ األزهر   . الشريف في طباعة أنيقة توزع مجانا أو بسعر رمزي
هذه الوثائق والكتابات التى يروج لها دعاة التشيع الجدد ال يمكن أن يكـون دعـوة   



 
 

١٧٥ 
 

  ، بل هو إقصاء للمـذهب السـني    ، وال تقريبا بين المتمذهبين  ، للتقارب بين المذاهب
وهو فـي    ، رموزهمإلى وقذف ألئمة الحديث عندهم وجرأة غير مسبوقة في اإلساءة 

طرح للمذهب الشيعي اإلمامي باعتبـاره مـذهب   " األزهر  عبارة موجزة وفقا لشيخ
وهنا تصبح لقاءات التقريب مضـيعة    ، األمة الوحيد وكل ما عداه هو خروج وابتعاد

الطيـب فـى مقاليـه مـن أن تـؤدي       أحمدوحذر الدكتور  ". للوقت والجهد والمال
ج التقـارب  أن يعدل بعض علماء األزهر عن نهإلى االستفزازات الشيعية المستمرة 

  خوض حرب فرضها عليهم إخـوانهم إلى بين المذهبين السنى والشيعى ويضطروا 
خلفاء رسـول اهللا صـلي اهللا   إلى وطالب الشيعة بالكف تحديدا عن اإلساءة   ،الشيعة

اإلمـام  إلـى  و  ، وزوجه الطاهرة المطهرة والصحابة رضوان اهللا عليه وسلم عليهم
األكبر وشيخ الجامع األزهر أن يطالـب أتبـاع   وغاب عن فضيلة اإلمام . البخاري

ولمز   ، أصول المذهب الشيعيعلى المذهب السنى وعلماؤه أيضا بالكف عن الهجوم 
، عالوة على تجاهله التام لمطالب وحقـوق   التشيع وغمزه واتهامه بما هو براء منه

 أتباع المذهب الشيعى فى مصر، واعتبارهم جزءا من منظومة وفكر الشـيعة فـى  
إيران، وبالتالى وضع الشيعة فى مصر فى ذات الخندق مـن الكراهيـة والـرفض    
للشيعة فى إيران ونفى صفة المواطنة المصرية عنهم ووصمهم باالنتماء للمؤسسـة  

.  الشيعية الدينية اإليرانية

 

  

١

 

 : تحريض المؤسسات الدينية ضد الشيعة  .٢-

ـ    ة األزهـــر نشرت جريدة األهرام مقالين تضمنا تحريضا مباشرا لمؤسس
سماعيل الفخرانـى فـى   إحيث دعا ، "المتطرف"للوقوف فى مواجهة الشيعة وفكرها 

مـارس   ٢٣، بجريدة األهـرام يـوم   "وريـادة مصــر  ..األزهر" مقاله المعنون
إلى توظيف إمكانات وموارد مؤسسة األزهر وتاريخها العريـق الممتـد    )١( ٢٠١٠

ألكثر من ألف عام فى استعادة القوة الفاعلـة الناعمـة الالزمـة لتحقيـق الريـادة      

                                                           
. ٢٠١٠مارس  ٢٣: وريادة مصر، األهرام .......سماعيل الفخرانى، األزهرإ ) ١(
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١٧٦ 
 

، وذلك من خالل العمل أن يكون حاميـا للتـراث    بأقل كلفة وأعظم عطاء  ، المصرية
مية السمحاء في مواجهـة التطـرف   ومالذا للغة العربية والعقيدة اإلسال  ، االسالمي

وفي مواجهة الغزو الثقافي اإليرانـى ومحـاوالت تهديـد األمـن       ، والغلو الشيعى
أتباع هذا المذهب، ومواجهة الشيعة فى الداخل والحد من تمـددها   المصرى من قيل 

وبشر الكاتب بأن إتمام األزهر لهذه   .وتوسعاتها وتجاوزاتها داخل المجتمع المصرى
وقد وقع الكاتـب  . ام كفيل بتحقيق الريادة المصرية باقتدار، و في حماية اإلسالمالمه

والجريدة فى بعض األخطاء التى تستوجب المعالجة والتصحيح منها قيامـه بحكـر   
الديانة اإلسالمية وحمايتها على المذهب السنى ومصر، عالوة على ضـم الكاتـب   

دهم لألمن القومى المصرى خاصـة  للشيعة فى مصر إلى الشيعة فى إيران فى تهدي
مع تزايد مطالبهم بتمكينهم من ممارسة شعائرهم الدينية بحرية ودون إرهاب أو قمع 

. من مؤسسات الدولة شأنهم فى ذلك شأن باقى المواطنين المصريين

 

  

١

 

  :االستهزاء والحض على كراهية الشيعة فى مصر  .٣-

" يدة األهرام بعنـوان  أشرف عبد المنعم والمنشور فى جر األستاذحمل مقال 
استهزاء واضحا بالفكر الشيعى والمؤمنين به داخل )١(٢٠١٠مايو  ٧فى  "أترانا شيعة

كركون "مصر، بعد أن ربطه بموقف كوميدى غير الئق للفنان عادل اإلمام فى فيلم 
كـل  بعد قيامه بتدخين الحشيش، بالفكر الشيعى خاصة والذى تغلغل فى " فى الشارع

وأصـبحت غارقـة فـى     عربية عامة ومصر على وجه الخصـوص المجتمعات ال
ممارسته عن جهل على الرغم من أنهـا مـن المفتـرض أنهـا ترفضـه جملـة       

وأكد الكاتب أن من بـين  . نحو منظمعلى وهي التي ال تدرك أنها تمارسه  ، وتفصيال
وهـو    ،) بضم التاء وتسكين القـاف   ( أهم وأخطر عقائد الشيعة عموما هو مبدأ التقية

شأنه شأن عقائد   ، ويختلفون معهم حوله  ، المبدأ الذي يأخذه عليهم أهل السنة بمذاهبهم

                                                           
.٢٠١٠مايو  ٧ ، األهرام،أترانا شيعة، أشرف عبد المنعم )١(
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١٧٧ 
 

بفتح البـاء    ( والبداء  ، واإلمام المنتظر  ، عصمة اإلمام  : أخري يؤمن بها الشيعة كمثل
 . ذلكإلى وما   ، قطعة من الحجرعلى والسجود  ، زواج المتعةو  ،) والدال

 

  

مشـتقة  " دعى الكاتب أن مبدأ التقيـة  الى كراهية الشيعة وفى إطار حضه ع
حـد  إلى   ؛ من الضرروالمراد منها عند الشيعة هو الوقاية   '، يتقي  ، اتقي  ' لغويا من فعل

إبطان اإليمان أو التظاهر بالباطل وإخفاء الحق خشية الوقوع في براثن إظهار الكفر و
إذا ما استشعر الشيعي بطشا من أي نوع فـي    ، وحفظا للنفس والمال والعرض ، التنكيل

وال ينحصـر ذلـك     ؛ ظروف قاهرة ال يستطيع فيها اإلعالن عن موقفه الحق صراحة
حدود إغاثة الملهوف المضطهد إلى وإنما قد يمتد   ، فيما يخص الشخص فقط في رأيهم

مور الدينية األعلى كما ال يقتصر هذا المبدأ   ، أو المستضعف الذي ال حول له وال قوة
بعكس مـا    ، ما هو دنيوي كمجاراة الحاكم أو بطانته أو النظام السائدإلى فقط بل يمتد 

ووفقا لرأى الكاتب الصحفى فإن عموم سلوك المصريين قد أصبح مبنيـا    ". يضمرونه
بعد جهود الجماعة الشيعية فى زرع أفكارهم فى الثقافة المصـرية ممـا     ' التقية  ' علي

وب المستحيل أن يفصح لك المواطن المصري عن حقيقة رأيه أو صميم جعل من در
 ! مشاعره تجاه شيء ما أو شخص ما؟

 

  

واستغرب كاتب المقال من كثافة الجهود التى يبذلها أتباع المذهب الشيعى فى 
باعتبارهـا  " المسعورة والمتغلغلة "مصر، وطالب بالوقوف فى مواجهة تلك الحمالت 

ما كل هذه الباطنية وكل هـذه  " الصريح والواضح لسؤاله الحائر حول اإلجابة والرد 
والشك أن هذه االتهامات والتجاوزات الخاصة ".  ! أترانا شيعة ونحن ال نعرف؟  ، التقية

بالحض على كراهية الفكر والمذهب الشيعى والتحذير من أتباعه ومعتنقيـه، وهـى   
.تعميق مبدأ المواطنة أمور أضحت غير مقبولة ويجب إيقافها فى إطار

 

  

١

 

 :اإلهانة والتحريض على القتل بتهمة الخروج عن اإلسالم .٤-

 

  

ة عال مصطفى عامر الصحفية بجريدة األهرام مقـاال بعـد   األستاذفقد كتبت 
فبرايـر   ٢٨متابعتها للمؤتمر السنوى الرابع عشر لمجمع البحـوث اإلسـالمية فـى    



 

 

  

١٧٨ 
 

، نقلت )١("ظر متعمدي إهانة الصحابةتهمة تنت  .. الخروج عن اإلسالم"، بعنوان ٢٠١٠
رفضهم ألي إساءة تمس صـحابة    ، من خالله إعالن أعضاء مجمع البحوث اإلسالمية

ووصف اإلمام األكبر الراحل الدكتور محمـد سـيد     ، رسول اهللا صلي اهللا عليه وسلم
بأنه خـارج عـن ملـة      ، من يتعمد ذلك ويصر عليه  ، طنطاوي شيخ األزهر السابق

القنـوات الفضـائية   إلى ، ونقلت إشارة الدكتور محمد القوصي بأصابع االتهام  الماإلس
وفصـلت الصـحفية فـى    . الشيعية كناشر أللوان الطعن والسباب في كبار الصحابة

أن إلـى  والتى انتهي فيها   ، للدكتور طنطاوى حول الصحابة في القرآن الكريم ةالدراس
مان بكتاب اهللا الذي أشار في أكثر من موضع االنتقاص من قدر الصحابة يناقض اإلي

  [.. لمكانتهم، وكذلك لتحذير النبي صلي اهللا عليه وسلم من بغض الصـحابة وايـذائهم  
والشك أن فى صدور مثل الدعاوى  ..]. ومن آذاني فقد أذي اهللا  ، ومن آذاهم فقد آذاني

ر مقبول النتهـاك  التحريضية ضد الشيعة عامة ومنهم الشيعة فى مصر يعد تبريرا غي
حقوق أتباع هذا المذهب خاصة بعد صدوره عن مؤسسة إسالمية لها سمعتها العلميـة  
والفقهية المتميزة، وتغذية شعور االحتقار ألتباع هذا المذهب لدى المسلمين السنة فـى  

األنـواع والصـور    كلمصر خصوصا، ورفض التعامل معهم ب العالم اإلسالمى وفى
 .بزعم خروجهم من اإلسالم

 

  

١

 

 : تحريض أجهزة األمن ضد أتباع المذهب الشيعى فى مصر  .٥-

" انتبهوا" للصحفى محمد إبراهيم الدسوقى بعنوان  نشرت جريدة األهرام مقاالً
، نوه فيه إلى اضطهاد إيران ألتباع المذهب السـنى فـى   ٢٠١٠فبراير  ٢٧بتاريخ 

ته اإيران ومطاردة وقمع المؤمنين به والجماعات والحركات المعبرة عنه واعتقال قيد
والـذى لجـأ     ، ومن أبرزها عبد الملك ريجي مؤسس وزعيم جماعة جند اهللا السنية

يـد  علـى  للسالح دفاعا عن السنة الذين يتعرضون لصنوف من التمييز واالضطهاد 
  %٢٠ مليون نسمة أي قرابة  ٢٠ـ    ١٤ الرغم من أن تعدادهم يقدر مابينعلى   ، الشيعة

                                                           
فبرايـر   ٢٨، األهـرام  تهمة تنتظر متعمدي إهانـة الصـحابة    .. الخروج عن اإلسالم، عال مصطفى عامر ) ١(

٢٠١٠ .
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وأكد الكاتب أن العملية أظهرت مـدي قـوة الجمهوريـة    . سكان إيرانإلى من إجم
،  المنطقةعلى هيمنة المخابرات اإليرانية على ومؤشرا اإلسالمية في الشرق األوسط 

لكنهـا    ، وبالتالى اعتبر أن هذه العملية من جانب إيران ليست محاولة لالسـتعراض 
 . رسالة تحذير ووعيد للجيران القريب منهم والبعيد ومعهم الغرب وإسرائيل

 

  

ـ   ذهب وفى إطار تحريض األجهزة األمنية العربية والمصرية ضد أتبـاع الم
الشيعى أكد أن من بين األخطار المحدقة بالبلدان العربية ومصـر الخاليـا اإليرانيـة    

إذا هوجمت إيران من قبـل الواليـات     ، النائمة المنتشرة كطابور خامس سوف ينشط
ودلل على رأيـه بهـذا      . مواصلة أنشطتها النوويةعلى المتحدة أو اسرائيل لمعاقبتها 

  ،" المندس وسـطنا " مهام الموكلة للطابور الخامس اإليرانيالتحريض بجهله بطبيعة ال
ونوه إلى تلقى عدد من . وعالقاته بمنظمات إرهابية تمارس أعماال شيطانية ضد بلدهم

 اًأتباع المذهب الشيعى فى مصر والمنضمين للخاليا النائمة عمليـات تجنيـد وتـدريب   
عداد انتظارا لما تـأمرهم بـه   أهبة االستعلى داخل إيران قبل عودتهم لمصر ليكونوا 

ولم يكتف الكاتب بما سبق، بل اعتبر أن الخطـر    . )١(طهران لتنفيذه في التو واللحظة
الذى يمثله أتباع هذا المذهب 

 

الذى يتعين االنتباه له مـن قبـل األجهـزة األمنيـة      –
والمخابراتية 

 

، وهـى   ال يفوقه خطر سوي ما تدبره إسرائيل ضد مصر في الظـالم  –
على كراهية أتباع هذا المذهب فى مصر، ووصمهم بعـار الخيانـة    شك تعد حضاًال

والعمالة لحساب دولة أخرى معادية لمصر، وهى االتهامات واألوصاف التى تستدعى 
من أجهزة األمن اعتقال وقتل األفراد الشيعة، عالوة على ترويج مشـاعر الكراهيـة   

.  واالحتقار ضدهم بين المواطنين المصريين

 

  

:جريدة روزاليوسف  .٢

 

  

بنت جريدة روزاليوسف سياسة تحريرية بشأن الشيعة تعتمد علـى اإلثـارة   
الصحفية والتحريض ضد أتباع المذاهب الدينية والحركات والجماعات عامة والشيعة 

الدينية وفـى بعـض    ئعلى وجه الخصوص التى تنادى بإعالء واحترام القيم والمباد
                                                           

.٢٠١٠فبراير  ٢٧ ، األهرام،" انتبهوا ،محمد إبراهيم الدسوقى  )١(
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وقد زادت معدالت التكثيـف  . سات ذات محتوى دينىاألحوال تضع برامج وتتبنى سيا
على تلك السياسة التحريرية بتولى رؤساء ومدراء تحرير تـابعين أو أعضـاء فـى    

، والـذين اعتبـروا   ٢٠١١و ٢٠٠٥الحزب الوطنى الديمقراطى فى الفترة بين عامى 
" قوميـة " معارك الحزب السياسية مع تلك الجماعات والحركات والمذاهب معـارك  

بغى عليهم تعضيدها ومساندتها عبر الهجوم والتحريض والحـض علـى الكراهيـة    ين
وأفكار تلك الجماعات والحركـات، والتحقيـر مـن شـأن      ئواالستهزاء وإهانة مباد

التابعين والمنتمين لها، ووصمهم بعبارات وأوصاف مهينة لكرامتهم اإلنسانية، وسلبهم 
الميا أو دستوريا مثل حريـة الـرأى   من أية حقوق أو حريات إنسانية معترف بها ع

والتعبير وحرية العقيدة وممارسة الشعائر الدينية دون أى تمييز، وكفالة تمتعهم بهـذه  
وفيما يلى بعض األمثلة على . الحقوق بالمساواة التامة مع جموع المواطنين المصريين

 :   ما سبق

 

  

٢

 

 : الحض على تقييد حرية الشيعة فى الرأى والتعبير .١-

: األول ، يدة روزاليوسف ثالثة تحقيقات صحفية  لهـذا الغـرض  نشرت جر
فـى العـدد   " »النايل سـات «القنوات الشيعية تغزو " للصحفية ريهام حسنين بعنوان 

١٦٥١ 

 

األثنين الموافق  -

 

لـم  " الغزو الشيعي" ، ادعت فيه أن )١(٢٠١٠نوفمبر ٢٢ -
سمومها للمشاهدين  قناة تبث ٣٠يكتف بعرض برامجه ومسلسالته من خالل أكثر من 

على النايل سات، ولكن اتضح أن هناك قنوات أخري موجهة لألطفال لنشـر الفكـر   
وقد اتضح وفقا . » هدهد«و» طه«الشيعي وتنميته لدي الصغار، أهم هذه القنوات هي 

تبث مغالطات كثيرة تصب في اتجاه " لكاتبة المقال من خالل متابعة هذه القنوات أنها 
فضـال عـن تقـديم    ، مدار اليومعلى ن خالل أفالم كارتون وأناشيد الفكر الشيعي م

معلومات مغلوطة عن الصحابة وقصص األنبياء مستغلين في ذلك الجهل الشديد لدي 
أهـم القنـوات   إحـدى  وأكدت الجريدة أن قناة الكوثر . كثير من األطفال والمشاهدين

                                                           
.٢٠١٠نوفمبر ٢٢ ، روزاليوسف،»النايل سات«القنوات الشيعية تغزو  ريهام حسنين، )١(
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لون للمذهب الشـيعي، أو  الشيعية تورد أخبارا ومقوالت لشخصيات يقولون إنهم متحو
أنه وجهة النظر الصحيحة وأن المذهب الشيعي هو الطريق على متعاطفون معه ذلك 

» القـوة اإلسـالمية الكبـري   «أنها على كما تظهر هذه القنوات إيران !! لدخول الجنة
حيـث   ،الراعية وهذا يظهر من خالل برامج التحليالت السياسية عقب نشرات األخبار

.تعرض فقرة عن أخبار طهران بشكل أساسي في النشرة اإلخبارية بها

 

  

 أما التحقيق الصحفى الثانى فهو للكاتـب الصـحفى محمـد بنايـة بعنـوان     
فبراير  ٢٤يوم األربعاء   ١٤١٩فى العدد " الفضائيات الشيعية تبشر بإسالم الخوميني"

وتمجيـد     اإلسالم الشـيعي،  ، فقد أكد أن هدف الفضائيات الشيعية هو نشر)١( ٢٠١٠
تحت شـعار مقاومـة      الثورة الخمينية والممهدة لما أسموه بالدولة اإلسالمية العالمية،

االحتالل األمريكي واإلسرائيلي، وتبنى مطالب وحقوق أتباع المذهب الشـيعى فـى   
وطالبت جريدة روزاليوسف بحظر اسـتقبال   .مصر والسودان والترويج اإلعالمى لها

دون قيام الصحفيين اللذين كتبـا المقـالين   . الشيعة والتضييق اإلعالمى عليها قنوات
الصحفيين من التحقق من التصاريح الصادرة لهذه القنوات وهل تبث بشكل رسمي من 

القمر المصري، أم يتم التقاطها من القمر األوروبي ويلتقطها النايل سات كالعادة، على 
ونمط ملكية هذه القنوات وهل تتبع الدولة اإليرانيـة   كما لم تتطرق المقالتان إلى شكل

عالوة أن التحقيقات الصحفية لـم تطـرح   . أم تمتلكها شركات ورجال أعمال شيعة ؟
بديال لغلق تلك القنوات مثل وضع ميثاق شرف إعالمى للقنوات الفضائية الدينية تلتزم 

ق قنوات فضائية تعمل على بموجبه باحترام الحريات والعقائد الدينية للآلخرين، وإطال
لتقاء بين المذاهب الدينية ومنهـا حمايـة   تصحيح صورة الدين اإلسالمى ومناطق اال

. والدفاع عن القيم اإلنسانية المشتركة مثل حرية العقيدة وممارسـة الشـعائر الدينيـة   
والشك أن هدف الجريدة من نشر هذه التحقيقات الصحفية بتلك الصورة هـو إثـارة   

خلق المشاكل حول هذه القنوات بدون داع، والتحريض اإلعالمى على هـذه  الفتنة و 
.القنوات وجمهورها من أتباع المذهب الشيعى

 

  

                                                           
.٢٠١٠فبراير  ٢٤ ، روزاليوسفالفضائيات الشيعية تبشر بإسالم الخوميني، محمد بناية )١(
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:" مصطفى بعنـوان  أحمدوفى التحقيق الصحفى الثالث؛ الذى نشره الصحفى 
 ١٣٩٧، فى العدد "يتشيع عبر اإلنترنت ويتجمعون بمساجد آل البيت في القاهرة   شباب

، كشف صاحب التحقيق عن قيام عدد من الشباب المصريين ٢٠١٠يناير  ٢٩الجمعة 
طالع على أسس ومصادر الفكر والمـذهب الشـيعى   باستخدام شبكة اإلنترنت فى اال

وفى التواصل مع نظرائهم من الشباب الشيعى فى إيران ومـن ثـم اإليمـان بهـذا     
عات للشيعة المصريين المذهب، عالوة على استخدامهم اإلنترنت فى الترتيب لعقد تجم

يمكن    واختتم المقال بالتأكيد على أن مصر ال  . في مساجد آل البيت لممارسة طقوسهم
أن تكون شيعية ألن المذهب الشيعي به بعض األفكار التي تنفر منها طبيعة الشـعب  

وضرورة قيام أجهزة األمن بعرقلة وصول الشـيعة فـى مصـر لشـبكة       المصري،
األمـن  "تجولهم على صفحات ومواقع تلك الشبكة حفاظـا علـى    االنترنت، ومراقبة
.)١("القومى المصرى

 

  

٢

 

حث المؤسسات الدينية على التصـدى الحتفـاء الشـيعة بطقوسـهم      .٢-
 : وشعائرهم والترحيب بقمعها

وقد بدا هذا التوجه واضحا فى عدة مقاالت صدرت بالجريدة رحبت بسياسـة  
ممارسة الطقوس الشيعية فـي مسـاجد آل   وزارة األوقاف فى تشديد إجراءاتها لمنع 

أن " حمدي زقزوق الذي أكد .البيت وذلك انطالقا من تعليمات وزير األوقاف السابق د
مساجد مصر خاصة مساجد آل البيت لن تكون شيعية مطلقا بل ستظل تدين بالمذهب 

وأبرزت الجريدة التوجيهات التى صدرت لبعض األئمة في مساجد الحسـين  ". السني
سيدة زينب والسيدة نفيسة بضرورة اليقظة خالل يومي التاسع والعاشر من المحرم وال

ذكري مقتل اإلمام الحسين في كربالء، ومنع محاولة بعض الشيعة المصـريين مـن   
ومـن  . إقامة تجمعات داخل المسجد الحسيني ومسجد السيدة زينب رضي اهللا عنهمـا 

:)٢(ذا الشأن ما يلىأبرز هذه المقاالت التى نشرتها الجريدة فى ه

 

  

                                                           
 روزاليوسـف ، "يتشيع عبر اإلنترنت ويتجمعون بمساجد آل البيت في القاهرة   شباب:" أحمد مصطفى بعنوان )١(

.٢٠١٠يناير  ٢٩الجمعة  ١٣٩٧العدد 
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ــدد    ــف، العـ ــاهرة، روزاليوسـ ــت بالقـ ــة   ١٦٦٧آل البيـ ــوم  الجمعـ ــمبر  ١٠يـ ديسـ
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    أشرف أبو الريش، األوقاف تشدد إجراءاتها على الشيعة داخـل مسـاجد آل
 .٢٠١٠ديسمبر  ١٠يوم  الجمعة  ١٦٦٧البيت بالقاهرة، روزاليوسف، العدد 

  ،تشدد إجراءاتها لمنع الفكر الشيعي فـي مولـد   » األوقاف«أشرف أبوالريش
 .٢٠١٠يوليو  ٢ الجمعة١٥٢٩السيدة زينب، روزاليوسف، العدد 

     ،أشرف أبوالريش، األوقاف تحظر االحتفاالت الشـيعية بضـريح الحسـين
األحد  ١٣٦٨روزاليوسف العدد 

 

 .٢٠٠٩ديسمبر  ٢٧ -

 يتشيع عبر اإلنترنت ويتجمعون بمساجد آل البيت فـي     مصطفي، شباب أحمد
 ١٣٩٧العدد  القاهرة، روزاليوسف

 

الجمعة  -

 

 .٢٠١٠يناير  ٢٩ -

 محمد بناية، شيعة مصريون يحتفلون بالمهدي المنتظر فـي  مصطفي و  أحمد
 ١٥٥٢الحسين، روزاليوسف العدد 

 

الخميس  -

 

.٢٠١٠يوليو  ٢٩ -

 

  

واعتبرت الجريدة أن الهدف من هذه اإلجراءات هو مواجهـة نشـر الفكـر    
الشيعي الذي يتم الترويج له خالل احتفال الشيعة بذكري مولد السيدة زينب واستشـهاد  

على رضي اهللا عنهما، واستهجنت الجريدة قيام عدد من الشيعة المصريين الحسين بن 
باالحتفال بذكري ميالد المهدي المنتظر بمسجد الحسين وتجمعهم وتقطـيعهم تورتـة   

محمـد «وأسماء أصحاب الكسـاء  » يا قائم آل محمد«كبيرة مكتوبا عليها 

 

علـي  -

 

- 
فاطمة

 

الحسن -

 

المصلين بالمسـجد،  على زية ، ثم توزيعهم المشروبات الغا»الحسين -
واستمرارهم في الحديث عن فضائل آل البيت من العاشرة مساء حتي الواحـدة مـن   

وكـان األولـى   . صباح ليلة النصف من شعبان بدون اعتراض مـن إدارة المسـجد  
                                                                                                                                             

٢٠١٠

 

h� p://www.rosaonline.net/Daily/News.asp?id=95382 .أبـوالريش،  أشـرف  : وكذلك
 ٢الجمعـة  ١٥٢٩تشدد إجراءاتها لمنع الفكر الشيعي في مولد السيدة زينب، روزاليوسف، العدد » األوقاف«

ــو  ٢٠١٠يولي

 

h� p://www.rosaonline.net/Daily/News.asp?id=71062 .ــذلك ــرف : وك أش
األحـد   ١٣٦٨اف تحظر االحتفاالت الشيعية بضريح الحسين، روزاليوسـف العـدد   أبوالريش، األوق

 

- ٢٧ 
٢٠٠٩ديســمبر 

 

h� p://www.rosaonline.net/Daily/News.asp?id=36040 .  ،أحمــد مصــطفي
 ١٣٩٧البيت في القاهرة، روزاليوسف العدد  يتشيع عبر اإلنترنت ويتجمعون بمساجد آل   شباب

 

الجمعة  -

 

- 
٢٠١٠يناير  ٢٩

 

h� p://www.rosaonline.net/Daily/News.asp?id=41727 .   وأحمد مصـطفي 
 ١٥٥٢العدد ليوسف ، روزاشيعة مصريون يحتفلون بالمهدي المنتظر في الحسين ،محمد بناية

 

الخميس  -

 

- 
٢٠١٠يوليو  ٢٩
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بالجريدة مطالبة وزارة األوقاف بضرورة عقد ندوات ولقاءات دينية ودروس يوميـة  
مدار األيام الخاصة باالحتفاالت للتعريف بـآل  على داخل المسجد الحسينى والزينبي 

البيت وضرورة محبتهم دون غلو أو تطرف والسـماح للشـيعة بـالتجمع وااللتقـاء     
.طريقتهمعلى لالحتفال بشعائرهم الدينية 

 

  

كما نشرت الجريدة مقالين يحرضان شيخ ومؤسسة األزهر ضـد الشـيعة،   
ويزيدان هوة الشقاق والخالف بين السنة والشيعة، مما يعمق من سوء وضع الجماعة 
الشيعية وأتباعها فى مصر، ويحقر من مكانتهم بين بنى وطنهم، ومن أبـرز األمثلـة   

:على ذلك المقاالن التاليان

 

-

 

  

 ـا « تجعله وليد طوغان، اللهم ال١٤٤٦، العـدد  »طيب 

 

األحـد   -

 

مـارس   ٢٨ -
، والذى طالب فيه شيخ األزهر الجديد)١(٢٠١٠

 

الطيـب  أحمـد الـدكتور   -

 

أال  -
عام تسـامحا   ٨٠٠يسامح، وال يهادن مع الشيعة، وأن ينهض بالسنة بعد قعودهم 

وتقريبا، وذلك انطالقا من أن التسـامح المـذهبي خطيئـة سـنية، وأن رغبـة      
رمي بها الشيعة في صحن اإلسالم، » موبقات«كانت الباب المفتوح لـ» يبالتقر«

فلم يكن القعود حالً وال كان التسامح فريضة، فالشيعة الذين حاول السنة التقـارب  
حباً فـي  » قم«العقيدة من على معهم من مصر حبا في دين اهللا، قلبوا الطاوالت 
وزعم كاتب المقـال أن  . رسيةأهواء المرجعيات، ورغبات توسع امبراطورية فا

التسامح لم يعد له مكان في عالم تغير فيه اإلسالم مـن مصـر للـيمن، ومـن     
 .أندونيسيا إليران

 ١٤٢٢من يسب الصحابة كافر، العدد  :  صبحي مجاهد، شيخ األزهر 

 

األحـد   -

 

- 
، والذى عرض فيه الكاتب ما دار فى أولي جلسات المؤتمر )٢(٢٠١٠فبراير  ٢٨

                                                           
ــه  )١( ــم ال تجعل ــان، الله ــد طوغ ــا«ولي ــف ، »طيب ــدد روزاليوس  ١٤٤٦الع

 

ــد  - األح

 

ــارس  ٢٨ - م
٢٠١٠
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 ١٤٢٢العدد روزاليوسف من يسب الصحابة كافر،  :  صبحي مجاهد، شيخ األزهر )٢(

 

األحـد   -

 

فبرايـر   ٢٨ -
٢٠١٠.
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١٨٥ 
 

علـى  الرابع عشر لمجمع البحوث اإلسالمية من انتقـاد المشـاركين التطـاول    
محمد سيد طنطاوي .  وتأكيد د   الصحابة من جانب الشيعة،

 

شيخ األزهر الراحل  -

 

محمد عمارة عضو المجمع  .  ووصف د  على أن من يتعمد سب الصحابة كافر، –
، وتأكيـد يحيـي   " الفكريالفحش "ما يردده الشيعة عن الصحابة في الفضائيات بـ

الرفاعي رئيس المحكمة الشرعية بلبنان على أن الشيعة لن يتنازلوا عن األمـور  
المخالفة للسنة كوالية التقية واألذان المخالف، عالوة على زعمه بأن معظم شيعة 

  . الدول العربية ومنها لبنان ودول أخرى يعملون جواسيس إلسرائيل

٢

 

 : ينية للشيعة والسخرية منهاإهانة الطقوس والشعائر الد .٣-

عدة مقاالت ركزت على الحض على كراهيـة الشـيعة    نشرت الجريدة
وإهانتهم من خالل التعرض بالسخرية واالستهزاء بشعائرهم الدينيـة، ومـن   

:أبرز هذه المقاالت

 

  
  وزيارة الكعبة األصـغر والتضـرع   .. زيارة الحسين حجنا األكبر: الشيعة"مقال

، فى عـدد الجريـدة رقـم    )١"(فى إيران بديال للحج عند الشيعةأمام قبر الحسين 
يوم الثالثاء الموافق  ١٦٤٦

 

أن " ، حيث نوهت الجريدة إلى ٢٠١٠نوفمبر  ١٦ -
زيارة قبر اإلمام الحسين أفضل من ألف حجة وألف عمرة وألف جهاد في سـبيل  

مسيئة للشيعة غير أن الجريدة لم تشر إلى مصدر تلك المعلومات المغلوطة وال" اهللا
وشعائرهم الدينية ناهيك عن الحض على كراهية الشيعة من قبل أتبـاع المـذهب   

 .السنى

  شيعة مصريون يحتفلون بالمهدي المنتظر في " مصطفي و محمد بناية، أحمدمقال
، والتى نوه فيها الكاتبان إلى ٢٠١٠يوليو  ٢٩الخميس   ١٥٥٢، العدد )٢("الحسين

طة باحتفال الشيعة بذكري ميالد اإلمام الثاني عشر محمد الخرافات الشيعية المرتب
الكاتبان بممارسات  أ، واستهز»المهدي المنتظر«بن الحسن العسكري والملقب بـ 

                                                           
التضرع أمام قبر الحسين فى إيران بـديال  و وزيارة الكعبة األصغر.. زيارة الحسين حجنا األكبر: الشيعة"  )١(

يـوم الثالثـاء الموافـق     ١٦٤٦رقـم   ، روزاليوسـف عـدد  "للحج عنـد الشـيعة  

 

 ٢٠١٠نـوفمبر  ١٦ -
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العـدد  ، روزاليوسـف  شيعة مصريون يحتفلون بالمهدي المنتظر في الحسين ،محمد بناية وأحمد مصطفي  )٢(

١٥٥٢ 

 

الخميس  -

 

٢٠١٠يوليو  ٢٩ -
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١٨٦ 
 

الشيعة فى هذا االحتفال، وهاجمت استخدام الحكومة اإليرانية لتلك االحتفالية فـى  
األوضاع السـتقبال   تربية وتعليم وتزكية مختلف طوائف المجتمع اإليرانى لتهيئة

الحكومة العالمية لحكومة المهدي المنتظر الذي سيأتي ليصلح األمور ويعيد العدل 
حيث احتفـل   ،وأكدت الجريدة مسايرة الشيعة فى مصر لهذه االحتفاالت. المفقود

عدد من الشيعة المصريين بذكري ميالد المهدي المنتظر بمسجد الحسـين بـدون   
 .اعتراض من إدارة المسجد

 ،احتفاالت الشيعة : وبيومي يرد» عاشوراء«النفيس ينكر أحاديث " صبحي مجاهد
، والـذى عـرض فيـه رأى    ٢٠١٠ديسمبر  ١٦الخميس ١٦٧٢العدد ، )١("بدعة

راسم النفيس، أحد قيادات الشيعة فـي مصـر، حـول االحتفـال بيـوم       أحمد.د
يتبنـون  » عاشـوراء «الذين يهاجمون المظاهر الشيعية في يوم " عاشوراء، بأن 

، "المنطق اآلموي والقول بأن استشهاد الحسين تاريخ وليس سنة أمـر مرفـوض  
وتوسعت فى المقابل فى استعراض رأى الدكتور عبد المعطى بيومى 

 

ـ  - و عض
يوم عاشوراء ليس يومـا شـيعيا،   " مجمع البحوث اإلسالمية، والذى ذهب إلى أن

وأنه ينبغـي فـي   ، "وأن ما يقوم به الشيعة في هذا اليوم بدعة مرفوضة إسالميا
االحتفال بيوم عاشوراء أن يكون منضبطا بالشريعة، بحيث ال يكون هناك احتفال 

هذه المقوالت تعد إهانة واسـتهزاء  والشك أن ترديد مثل ". يخالف الشريعة بالبدع
 .بطقوس وشعائر دينية لدى أتباع المذهب الشيعى

٢

 

على اإلسالم من  تكفير أتباع المذهب الشيعى واعتبارهم أشد خطراً .٤-
 : اليهود

من المقاالت التى تضمنت تكفيـر أتبـاع المـذهب     نشرت الجريدة عدداً
الشيعى واعتبارهم أشد خطرا على اإلسالم من اليهود، ممـا يشـكل إهانـة    

مقال حمادة الكحلى، : ومن أبرز تلك المقاالت، وتحقيرا لهم بين أفراد الوطن
اإلسالم مـن  على الشيعة المفرطون في الباطل أشد خطراً : خطباء المساجد"

                                                           
العدد ، روزاليوسف "احتفاالت الشيعة بدعة: وبيومي يرد» عاشوراء«النفيس ينكر أحاديث " صبحي مجاهد،  )١(

. ٢٠١٠ديسمبر  ١٦الخميس ١٦٧٢
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١٨٧ 
 

 ١٦٠١، العدد "الصحابة غير مسلمينعلى المتطاولون و.. اليهود 

 

الجمعة  -

 

، والذى تضمن تكفير عدد من أئمـة المسـاجد فـى    )١(٢٠١٠سبتمبر ٢٤ -
اعتبر بعضـهم  حيث  ،المحافظات المصرية ألتباع المذهب الشيعى فى مصر

اإلسالم ألنهم أسـروا عداوتـه وأعلنـوا حبـه     على  هؤالء أشد خطراً" أن 
فغانستان أدقوا ما تركوا هموم المسلمين في فلسطين والعراق ووأنهم لو ص...

، وطالب المقال فى النهاية األزهـر الشـريف   "والسودان والبوسنة والهرسك
ووزارة األوقاف بالتنسيق فيما بينهما للتصدي لخطط المد الشيعي وتبصـير  

م المسلمين بأخطار التشيع وآفات أفكاره، عالوة على إبداء التعجب مـن قيـا  
دولة إيران في شهر رمضان مـن  إلى وزارة األوقاف بابتعاث قراء ووعاظ 

".عقولهمعلى رغم علمهم بأن ذلك من شأنه التأثير " كل عام

 

  

٢

 

 : تحريض أجهزة األمن ضد الشيعة فى مصر .٥-

نشرت الجريدة بعض التقارير الصحفية الخاصـة بالتشـكيك فـى والء    
وادعت أنهم يعملـون علـى تنفيـذ    ، تماء أتباع المذهب الشيعى فى مصروان

المخططات اإلرهابية إليران وحزب اهللا فى مصر بعد قيام الطرفين بتحويل 
األموال واألسلحة لهم، واستندت الجريدة فى ذلـك إلـى بعـض المصـادر     

التى كشفت لها عن هذه المخططات، ومن أبرز ما نشرته الجريدة " المجهولة"
:فى هذا الشأن ما يلى

 

  

 إيران تؤلب الشيعة العرب ضد دولهم ونجحت في لبنان والعـراق،   قنديل، أحمد
، وقد أكد الكاتب أنـه فـي العقـدين    )٢(٢٠٠٩ديسمبر  ١٤اإلثنين  ١٣٥٧العدد 

                                                           
.. الشيعة المفرطون في الباطل أشد خطراً علـي اإلسـالم مـن اليهـود     : خطباء المساجد"حمادة الكحلى،  )١(

 ســبتمبر ٢٤الجمعــة  ١٦٠١عــدد ال، روزاليوســف "والمتطــاولون علــي الصــحابة غيــر مســلمين
٢٠١٠
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 ١٣٥٧العـدد  روزاليوسـف  أحمد قنديل، إيران تؤلب الشيعة العرب ضد دولهم ونجحت في لبنان والعراق،  )٢(

٢٠٠٩ديسمبر  ١٤اإلثنين 
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١٨٨ 
 

أنظمة دولهم مثل السـعودية  على األخيرين بدأت محاوالت إيرانية لتأليب الشيعة 
التدخل اإليرانـي  وساهم هذا  ومصر،   والبحرين واليمن والعراق والكويت ولبنان

ونجح بالفعل نجاحا كبيرا في دولتين    في خلق بعض االضطرابات في هذه الدول،
، واعتبر الصحفى أن  الطريقعلى وها هي اليمن  .  األقل هما لبنان والعراقعلى 

السبب األساسي لهذا النجاح ـ وهو أمر خطير للغاية ألنه يهدد األمـن القـومي    
غياب المرجعية العربية للشيعة العرب ـ ما جعل الشيعة     هو   العربي والمصرى،

  في الدول العربية يقعون فريسة الدعايات الخارجية المتسـترة بـرداء اإلسـالم،   
للشيعة في الدول التي يعيشون فيـه   "  الحقوق التاريخية "  والمتذرعة بضرورة نيل 

 .عامة ومصر خصوصا

 ١٣٤٥المنطقـة، العـدد   » فرسنة«قنديل، إيران تستغل الشيعة العرب لـ أحمد 

 

- 
، والذى أشار إلى أن طهران تستغل الشـيعة العـرب فـي    )١(٢٠٠٩نوفمبر  ٣٠

المنطقة، و أن قطر وسوريا تتمترسان » فرسنة«محاولة لتوظيفهم ضمن مشروع 
خلف المخطط والمشروع اإليراني، لكن مصر والسعودية نجحتا حتى اآلن فـي  

لقمة «وحذر من أن التفكك العربي سيجعل المنطقة حباط هذا المخطط، لكنه عاد إ
الذي التهم بالفعل بعضا مـن أراضـينا العربيـة    » سائغة في فم الذئب اإليراني

ونوه إلى أن الشيعة فـى مصـر هنـاك محـاوالت     . ويعتبر شبحاً يهدد المنطقة
النتزاعهم من عروبتهم وادخالهم في مشروع الفرسنة الذي تقـوده فـي مصـر    

ية محظورة جماعات دين

 

فى تلميح لإلخوان المسلمين وجماعة أنصار السـنة  –

 

- 
حسـاب  علـى  أدت فروض الطاعة للنظام اإليراني الذي يريد بناء امبراطوريته 

 .وجع وألم أبناء الطائفة الشيعية فى مصر

                                                           
 ١٣٤٥العـدد  روزاليوسف المنطقة، » فرسنة«أحمد قنديل، إيران تستغل الشيعة العرب لـ )١(

 

نـوفمبر   ٣٠ -
٢٠٠٩.
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١٨٩ 
 

  ـ  ١٤٩٧، العـدد  !»أنصـار السـنة  «محمود محرم، اختراق شيعي إيراني لـ

 

- 
ربعاء األ

 

دعى أنه رغم التنـاقض الصـارخ بـين    ا، والذى )١(٢٠١٠مايو  ٢٦ -
أنصار السـنة   ةالسلفية والشيعة وتكفير كل منهما لآلخر، إال أن أحد مشايخ جماع

السلفية الذى رفض ذكر اسمه

 

وهى المالحظة التى تشير إلى أن مصـدر تلـك    -
تقارير أمنية  ـ كشف للجريدة عن أن الجماعـة تـروج كتبـا      المعلومات غالباً

تضاد مفتاح الجنـان  "مثل كتاب "نشر الفكر الوسطي"شيعة تحت دعاوي  لمؤلفين
اهللا العظمي سيد أبو الفضـل بـن الرضـا     ةوهو من تأليف آي" نآمع آيات القر

للشيخ موسي الموسوي، وأن الجماعـة  " الشيعة والتصحيح"البرقعي القمي وكتاب 
وأشارت الجريـدة  . تتبني نشر هذين الكتابين وغيرهما من خالل إدارة الدعوة بها

وفقا للمصدر نفسه إلى أن مجلس إدارة أنصار السنة ناقش فـي اجتماعـه قبـل    
األخير وسائل البحث عن مصادر تمويل بديلة بعد صدور قرار من جهات رسمية 
بوقف وعدم قبول أية تبرعات خارجية أو داخليـة تـرد للجماعـة بعـد ورود     

في مصـر   ةة من جمعيات خيريصندوق الجماعإلى معلومات تؤكد دخول أموال 
مليون دوالر، وأن نسبة كبيرة من هذه األموال تأتي  ٢٠٠إلى والخارج بلغت حو

عن طريق جمعيات ومؤسسات خيرية من دول الخليج كقطر والكويت والسعودية 
واالمارت وغيرها، وتأتي األموال في شكل دعم لمشروعات أو إصدار كتـب، و  

في الخليج وإيران ويجري تحويلها عن طريق دول  يكون أغلبها من أموال الشيعة
 .أوروبية مثل بريطانيا وألمانيا

٢

 

  :تحريض الجماعات السنية ضد الشيعة .٦-

هدفت الوقيعة بين الجماعـات  تصدر بالجريدة مجموعة من المقاالت التى اس
والشيعة فى مصر، واإلساءة إلى أتباع المذهب الشيعى والتحريض علـى   السنية

                                                           
 ١٤٩٧العدد روزاليوسف ، !»أنصار السنة«محمود محرم، اختراق شيعي إيراني لـ )١(

 

ربعاء األ -

 

مايو  ٢٦ -
٢٠١٠.
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١٩٠ 
 

بدال من التقريب بينهم وزرع قيمة التسامح والمواطنة فيما بينهم، ومـن  كراهيتهم 
:أمثلة ذلك 

 

  

 حذران من الشيعة وإيران في يإمبابي، الجماعة اإلسالمية والجهاد اإلسالمى  أحمد
 ١٤٢١ذكري المولد النبوي، العدد 

 

الجمعة  -

 

 .)١(٢٠١٠فبراير ٢٦ -

 ناقضـات اإليرانيـة، العـدد    محمود محرم، كتاب سلفي يكفر الشيعة ويفضح الت
األربعاء  ١٤٠٧

 

 .)٢( ٢٠١٠فبراير  ١٠ -

 األحـد   ١٥٣٦، العدد !وليد طوغان، ما اسخم من سيدي

 

، ٢٠١٠يوليـو   ١١ -
حيث اتهم الكاتب كال من الشيعة والسلفية بأنهما سبب االضطراب، حيث عطـل  

نون فـي  طريقته، الشيعة يطععلى االثنان الدين، وحوال اإلسالم عن مساره، كل 
 .)٣(السلفية باسم اهللا، والسلفية يغتابون الشيعة ابتغاء مرضاة اهللا 

 ونجتمـع   ..  نختلف مع الشيعة سياسيا ومـذهبيا  :  حسام سعداوي، تضارب إخواني
، والذى )٤(٢٠٠٩سبتمبر  ٥، عدد  األحد  ! معهم في المقاومة واألصول اإلسالمية

نوه فيه إلى موقف عكس حقيقة التفاعالت الداخلية بجماعة اإلخـوان المحظـورة   
ومدي التضارب الداخلي بين قيادات مكتب اإلرشاد عندما أصدر القيادي جمعـة  
أمين عضو مكتب االرشاد مذكرة تتناول موقف الجماعة من الشيعة بعد الخـالف  

ة بالجماعة سابقًا والمفصول منهـا  الحاد بين يوسف ندا مفوض العالقات الخارجي

                                                           
، من الشيعة وإيران في ذكري المولـد النبـوي   انحذريوالجهاد اإلسالمى الجماعة اإلسالمية ، أحمد إمبابي )١(

 ١٤٢١العدد روزاليوسف 

 

الجمعة  -

 

 ٢٠١٠فبراير ٢٦ -

 

  

 

http://www.rosaonline.net/Daily/News.asp?id=46697

 

  
األربعـاء   ١٤٠٧العدد ، روزاليوسف كتاب سلفي يكفر الشيعة ويفضح التناقضات اإليرانية، محمود محرم )٢(

 

- 
٢٠١٠فبراير  ١٠

 

  
 

 

ly/News.asp?id=43818http://www.rosaonline.net/Dai 

 

  
ــيدي   )٣( ــن س ــخم م ــا اس ــان، م ــد طوغ ــف ، !ولي ــدد روزاليوس ــد  ١٥٣٦الع األح

 

ــو  ١١ - يولي
٢٠١٠.

 

http://www.rosaonline.net/Daily/News.asp?id=72525 

 

  
ونجتمع معهم في المقاومة واألصـول   ..  الشيعة سياسيا ومذهبيانختلف مع  :  حسام سعداوي، تضارب إخواني )٤(

٢٠٠٩سبتمبر  ٥، عدد  األحد  ! اإلسالمية

 

  

 

http://www.rosaonline.net/Daily/News.asp?id=16914

 

  



 
 

١٩١ 
 

غزالن عضو مكتب االرشاد حول القضية للحد الـذي     منذ ثالث سنوات ومحمود
أن الخالف مـع الشـيعة سياسـيا    إلى ، والتى أشارت  وصل لتبادل الشتائم بينهما
يتفقون معها في مقاومة المحتل ويجتمعون معهـم  نفسه ومذهبيا لكنهم في الوقت 

وأرجعت الجريدة تلك الخالفات فـي    . ما ورد في المذكرةعلى في أصول الدين 
إلـى  اختالف المناهج التي يدرسها أعضاء التنظيم اإلخوانى مشـيرة  إلى األفكار 

  . قامتهم لفترات طويلة هناكإالقيادات بسبب على سيطرة أصحاب الفكر السعودي 

:الصحف الرافضة للتمييز الدينى ضد الشيعة: التيار الثانى

 

  

، القـاهرة : لم تضم هذه النوعية من الصحف سـوى جريـدتين فقـط همـا    
تاحتهـا الفرصـة بشـكل    إوالشروق، وقد تميزت المعالجة الصحفية بهذه الصـحف ب 

متوازن للتعبير عن هذه العقيدة فكانت من أوائـل الصـحف التـي نشـرت بشـكل      
موضوعي عن كتب الشيعة، ولم تحاول 

 

امـة  مثلما فعلت الكثير من الصـحف الع  -
المنتمية للتيار األول 

 

ربط هذه العقيدة بـإيران الفارسـية وطموحاتهـا ونزعاتهـا      -
. وأهدافها اإلقليمية أو حزب اهللا فى لبنان أو شيعة الخليج أواالستعمار

 

  

وحاولت هاتان الصحفيتان المحافظة على الحيادية والتوازن في مناقشة هـذه  
حقوق والحريـات العامـة المنصـوص    القضية انطالقا من مدخل حقوقى عام يكفل ال

باإلضافة إلى باب الحريات والحقوق العامة فى  ،عليها فى االتفاقيات والمواثيق الدولية
. الدستور المصرى، والتى تتضمن حرية العقيدة وممارسة الشعائر الدينية بدون تمييز

:وفيما يلى عرض لما تناولته هذه الصحف

 

  

 : جريدة القاهرة .١

ة تصدر يوم الثالثاء من كل أسبوع عن وزارة الثقافة، وعلى هى جريدة أسبوعي
مما يضفى عليها انتماءها لفئة الصحف العامة  ،الرغم من صدورها من جهة حكومية

المملوكة للدولة أو الصحف الحكومية، إال أنها لها سياسة تحريرية تعلى مـن شـأن   
ساس الجنس أو اللغـة أو  الحريات والحوق العامة واحترامها للكافة دون تمييز على أ

.الدين
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سياستها التحريرية الليبرالية والمنفتحة على جميع التيارات الثقافيـة  وانطالقا من 
الكتـاب والمفكـرين    كـل والفكرية والسياسية، فتحت الجريدة أبوابها وصفحاتها أمام 

و القضايا الثقافية والدينيـة والسياسـية دون قيـود أ   كل لعرض توجهاتهم الفكرية فى 
راسم النفيس  أحمدالدكتور  األستاذضغوط، ومن بين هؤالء الكتاب والمفكرين 

 

أحد  –
باإلضافة إلى نشرها بعض المقاالت الصـحفية  ، المفكرين البارزين الشيعة فى مصر

والمنقوصة وتصحيح بعض المغلوطة عـن  " المسلوبة"عن الشيعة فى مصر وحقوقهم 
: )١(مختصر ألبرز هذه المقاالت الشيعة والمذهب الشيعى، وفيما يلى عرض

 

  

 الفاطميون الذين بنوا األزهر الشريف ليسـوا  : عمارة .راسم النفيس، عفوا د أحمد
وهو مقال يرد ، ٨صفحة  ١/٥/٢٠٠٧مجوسا والطعن فيهم جريمة تاريخية، عدد 

فيه الدكتور النفيس على الدكتور محمد عمارة عندما كتب الدكتورعمارة مقاال فى 
عن تاريخ الدولة الفاطمية وصرح بأنها دولة ٢٠٠٧بريل إ ١٧هرة فى جريدة القا

مجوسية، وفند الكاتب اتهامات الدكتور عمارة للشيعة فى مصر وللمذهب الشيعى 
 .عموماً

                                                           
الفـاطميون  : عمـارة  .، عفوا دأحمد راسم النفيس: نحو التالىنشرت هذه المقاالت فى جريدة القاهرة على ال )١(

أحمـد   .٨صـفحة   ١/٥/٢٠٠٧الذين بنوا األزهر الشريف ليسوا مجوسا والطعن فيهم جريمة تاريخية، عدد 
صـفحة   ٣/٤/٢٠٠٧، التشابه بين الناصريين والشيعة وهم ال أساس له من العقل والدين، عدد راسم النفيس

حقيقة موقف الشيعة من مصحف فاطمـة  : ألمية الدينية بين مختلف المذاهب اإلسالميةعماد طه، محوا ل. ٩
، بعد أن شن الشيخ القرضاوى أحمد راسم النفيس.  ٩/١/٢٠٠٧ومبدأ التقية والسيدة عائشة والصحابة، عدد 

يـدة وفقـه   بين السنة والشيعة وحدة إيمان وعق..... عفوا شيخنا الجليل: هجوما على شيوخ األزهر والشيعة
، هل صحيح أن علماء الشيعة أقوى مـن علمـاء   أحمد راسم النفيس . ٩صفحة  ٣٠/٩/٢٠٠٨وكتاب، عدد 

أحمد راسم النفيس، تعليقا على ما .  ٨صفحة  ١٤/١٠/٢٠٠٨، عدد !!السنة ألنهم ليسوا موظفين فى الدولة؟
قسـوة  أحمد راسم النفيس، .   ٥صفحة  ٤/١١/٢٠٠٨إيران والشيعة العرب ليسوا شيئا واحداً، عدد : يحدث

شـيوخ  أحمد راسم النفـيس،  . ٩صفحة   ٣٠/٣/٢٠١٠، عدد مع الشيعة والنصاري وتسامح مع ابن ميمون
 ٣٠/٨/٢٠١٠، القاهرة، عـدد  !!األزهر يتبادلون المعرفة مع شيوخ باريس ويمنعونها مع الشيعة المصريين

. ٨صفحة
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 راسم النفيس، التشابه بين الناصريين والشيعة وهم ال أساس له مـن العقـل    أحمد
ة، والتى أزال فيها الكاتـب  في جريدة القاهر ٩صفحة  ٣/٤/٢٠٠٧والدين، عدد 

اللبس بين التشبيه الخاص بالناصريين نسبة إلى إيمانهم بفكر الرئيس الراحل عبد 
، وتفسيره لفكرة اإلمامة لـدى  "شيعة"الناصر، واعتبارهم من وجهة نظر البعض 

 .الشيعة وأنها منفصلة عن فكرة الدولة والتغنى عنها

 حقيقـة موقـف   : لف المذاهب اإلسـالمية عماد طه، محوا لألمية الدينية بين مخت
الشيعة من مصحف فاطمة ومبدأ التقيـة والسـيدة عائشـة والصـحابة، عـدد      

في جريدة القاهرة، حيث قام الكاتب بالنفى التام بأنه عند  ٢١صفحة  ٩/١/٢٠٠٧
 .الشيعة ما يسمى بمصحف فاطمة أو سبهم للصحابة والسيدة عائشة

 يخ القرضاوى هجوما على شـيوخ األزهـر   راسم النفيس، بعد أن شن الش أحمد
بين السنة والشيعة وحدة إيمان وعقيـدة وفقـه   ..... عفوا شيخنا الجليل: والشيعة

في جريدة القاهرة، والتى قام فيها الكاتـب   ٩صفحة  ٣٠/٩/٢٠٠٨وكتاب، عدد 
بالرد على الشيخ يوسف القرضاوي بعد تصريحاته وهجومه على كل من مؤسسة 

فكرة الحوار بينهما، مبيناً أن القرضاوي هو سبب الفتنـة بـين   والشيعة ورفضه ل
السنة والشيعة بينما يزرعه من شقاق وزيادة الهوة بينهما، ومؤكداً على العديد من 

 .أوجه التوافق بين المذهبين السنى والشيعى

 راسم النفيس، هل صحيح أن علماء الشيعة أقوى من علماء السـنة ألنهـم    أحمد
، في جريدة القـاهرة  ٨صفحة  ١٤/١٠/٢٠٠٨، عدد !!فى الدولة؟ليسوا موظفين 

ليسوا بحاجـة لمزيـد مـن    ) سنة وشيعة( ذهب فيها الكاتب إلى أن علماء الدين
الصالحيات فهناك مؤسسات دستورية تقوم بأعمالها على أكمل وجه، وأكد اإلثراء 

والحكـام   الفقهى فى المذهبين جاء من علماء مستقلين تماما عن مؤسسات الدولة
 .الطغاة والمستبدين

 إيران والشيعة العـرب ليسـوا شـيئا    : راسم النفيس، تعليقا على ما يحدث أحمد
النفيس أنه  أحمدفي جريدة القاهرة، بين فيه  ٥صفحة  ٤/١١/٢٠٠٨واحداً، عدد 

ال تعامل بين شيعة إيران والشيعة العرب، وأن وجود العرب الشيعة حالة قائمـة  
بذاتها أقدم من وجود الثورة الخومينية ذاتها بقرون، وليس من الحكمـة التعامـل   
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معها فى إطار تلك التبعية المزعومة، واعتبر أن التحذير مما يسمى بالمد الشيعى 
ة بين الذين يؤمنون بأن الخالفة كانت تماثـل اإلسـالم   أحد تجليات الحركة الفكري

 .والذين يقولون إنها كانت نظاماً وضعياً

 راسم النفيس، قسوة مع الشيعة والنصاري وتسامح مع ابن ميمـون، عـدد    أحمد
، وعرض فيها لمدى تسامح الناصر صالح الـدين األيـوبى مـع    ٣٠/٣/٢٠١٠

إلـى  الحاخام اليهودي الذي جـاء  اليهود ورجالهم ومنهم موسي بن ميمون ذلك 
مصر قبيل إسقاط الخالفة الفاطمية بأعوام قليلة ليصبح نجما من نجـوم السياسـة   
والطب والدين في بالط يوسف بن أيوب أو الناصر صـالح الـدين، وهـو ذات    

حيث جري  ،العصر الذي شهد أكبر عملية تغيير ديموجرافية تعرضت لها مصر
إبعاد العناصر الفاطمية والتضييق على أتباع المذهب الشيعى، ولـم يكـن حـظ    

حيـث اختفـى    ،النصاري في مصر أفضل كثيرا من حظ الشيعة في ذلك العصر
وطالب الكاتب . االحتفال الرسمي بأعياد النصاري

 

بعـد قيـام وزارة الثقافـة     –
بترميم وتجديد وافتتاح معبد موسى ابن ميمون

 

ح وإعادة االعتبار للشيعة فى بمن -
مصر وتمكينهم من الحصول على حقوقهم وحرياتهم خاصة فى ممارسة شعائرهم 

 .وطقوسهم الدينية

 راسم النفيس، شيوخ األزهر يتبادلون المعرفة مع شيوخ باريس ويمنعونهـا   أحمد
، حيث نوه الكاتب إلى أن ممارسـة  ٣٠/٨/٢٠١٠، عدد !!مع الشيعة المصريين

إلرهاب أيا كان نوعه بما فيه العنف الطائفي هو نتيجة من نتائج تجمـد  العنف وا
اإلسالمي وتوقف حركة االجتهاد العقلي والفكـري عنـد تخـوم العصـر     الفكر 

المملوكي، وأن معالجة هذه الحالة المزرية بأسلوب المقاوالت الفكرية واسـتمراء  
يعني شيئا واحدا هـو  االستعانة بهؤالء لموازنة دوالهما وأولئك لضرب دوكهما 

الدوران في حلقة مفرغة، وطالب بضرورة التحاور بين علمـاء   على اإلصرار 
األزهر وعلماء الشيعة خاصة فيما يتعلق بسبل القضاء علـى العنـف الطـائفى    
والتقريب بين المذهبين السنى والشيعى، وذلك فى محاولة منه للرد على السـؤال  

المعرفي بين شيوخ األزهر وشيوخ باريس  بادلالمثار بشأن كيف ولماذا أصبح الت
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أمرا مباحا في حين يجري تحريمه بين أبناء الـدين الواحـد وإن اختلفـوا فـي     
.الرأي؟

 

  

وقد جلب نشر المقاالت السابقة على جريدة القاهرة هجوما حـادا مـن قبـل    
..  للمـرة الثانيـة  : جريدة روزاليوسف التى نشرت مقاال للصحفية هند عزام بعنـوان 

الخمـيس   ١٣٧٨بسبب الشـيعة، فـى العـدد       جريدة القاهرة تثير جدالً 

 

ينـاير   ٧ -
"  الوصـايا  "  ، والذى حمل انتقادا شرسا على الجريدة بعد قيامها بتوزيع كتاب)١(٢٠١٠

راسـم النفيسـي صـاحب     أحمـد لإلمام الشيعي محمد مهدي ونشر مقاالت للدكتور  
وهو ما رد عليه صالح عيسي رئـيس تحريـر   . والكاتب الشيعي   التوجهات الشيعية

بأنه ال عالقة لوزارة الثقافة بما ينشر  "  روزاليوسف"الجريدة في تصريحات خاصة لـ
بالجريدة وتحمله المسئولية بمفرده طبقًا لالتفاق مع الوزارة، وبالنسبة لكتاب الوصـايا  

م في البالد التي أغلبها من السنة لعـدم  أكد عيسى أنه يدعو لعدم ترويج الشيعة لمذهبه
اختيار الكتب ضمن السلسلة لمشروع الكتاب للجميع على مؤكدا    إحداث فتنة وانقسام،

صحف عربية من لبنان والسعودية والكويت واإلمارات ومصر والعراق  "  وتشترك فيه
لكتاب والذى اعتبرته ا   من كبار المثقفين العرب الختيار   ١٥   لديها هيئة استشارية تضم

وأضاف عيسي أنـه    . محاولة لوأد الفتنة بين السنة والشيعة وليس ترويج أفكار شيعية
رأي أو فكر على ال ينشر مجادالت داخل األديان وال يسمح بتسفيه العقائد وال يصادر 

وأوضح أن الفكرة األساسية التي تقوم بها الجريدة ذات التوجـه  ، إنما مناقشات فكرية
والديني والسياسي فـى المجتمـع      التنويري هي االعتراف بالتنوع المذهبي،إلى ليبرال

ديمقراطي، ومن حقهم اتباع مذاهبهم وممارستهم في إطار النظـام العـام مؤكـدا أن    
، وأكد أن الجريدة  المذهب الشيعي الجعفري معترف به في مصر ويدرس في األزهر

عالقة بالجدل السياسي أو الحزبي ويتم نشر جميع ثقافية تناقش قضايا فكرية ليس لها 
 . اآلراء طالما تلتزم بأدبيات الحوار مؤكدا أنه ال يوجد في مصر منع للكتب الشيعية

 

  

 

   

                                                           
الخميس  ١٣٧٨ بسبب الشيعة، روزاليوسف، العدد   القاهرة تثير جدالًجريدة  ..  للمرة الثانيةهند عزام ،  )١(

 

- ٧ 
. ٢٠١٠يناير 
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  :جريدة الشروق .٢

ليبرالـى  للـرواد الفكـر ا  " معقـال "ن جريدة الشروق تعـد  أعلى الرغم من 
والثقافيـة والوقـوف ضـد     والمدافعين عن الحقوق المدنية والسياسية واالجتماعيـة 

المؤسسات واألفراد القائمين على انتهاكها فى مصر، إال أنها لم تنشر سـوى مقـال   
 ١٧إخوتنا الـروافض، فـى عـدد    : وحيد للكاتب الصحفى عماد الدين حسين بعنوان

سوى فى الخليج " الشيعة الرافضة" ، والذى نوه فيه أنه لم يسمع كلمة )١(٢٠٠٩أبريل 
انتشر الفيروس الطائفى بين " زمن االنحطاط" هناك، غير أنه الحظ أنه فىعمله أثناء 

الشيعة والسنة بصورة تنذر بكوارث يصعب تخيلها، وأكد أن الخالف الـذى عمـره   
بعمر اإلسالم أو أقل قليال لن يحسم اليوم بين يوم وليلة، ولن تنهيه مؤتمرات وندوات 

نه ال يمكن لـدين أو مـذهب أو فكـرة أن    وطالب بأنه طالما أ. التقريب بين المذاهب
يقضى على اآلخر بالقوة

 

وبرر هذا . باللجوء للحوار بالعقل، والتعايش وقبول اآلخر -
الطرح بأن إذا كنا قد قبلنا محاورة ومفاوضة إسرائيل القائمـة علـى مسـتنقع مـن     

.. يزالوناألساطير، وجلسنا مع قادتها الذين احتلونا وقتلوا أسرانا واحتلوا أرضنا ومـا 
فإنه يمكن أن نصل إلى وضع مشابه مع إخوتنا الشيعة الذين رغم أى خـالف معهـم   

.فبعضهم مصريون وعرب وكلهم يقولون ال إله إال اهللا

 

  

 

  

 

  

                                                           
.٢٠٠٩بريل إ ١٧عدد جريدة الشروق، إخوتنا الروافض، : عماد الدين حسين بعنوان )١(
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عدد األفراد المنتمين للعقيدة وفقا لعدد من التقارير الحقوقية المتخصصة يبلغ   
البهائية نحو ثالثة آالف فرد، ويواجه أتباع هذه العقيدة أو الديانة نوعا من الرفض من 

ـ  المؤسسات الدينية الرئيسية فى مص ن يرفضـان  ير ممثلة فى األزهر والكنيسـة اللت
نـة  نها ليست ديانة سماوية معترف بها، وإنما هـى ديا إحيث  ،االعتراف بهذه الديانة

وضعية أو دنيوية، وحرمت قيادات هذه المؤسسات أتباعها مـن الـزواج واالرتبـاط    
حيـث   ،وقد ساير الحزب الوطنى هذا التوجه المؤسسـى الـدينى  . بأتباع هذه الديانة

. )١(يرفض االعتراف بهذه العقيدة ويعتبرها ديانة غير سماوية غير معترف بها

 

  

 

اإلنسان عموما ونشـأة العديـد مـن    لتنامى االعتراف الواسع بحقوق  ونظراً  
الجمعيات والمؤسسات الحقوقية المعنية بحماية حقوق اإلنسان ومنها حريـة العقيـدة   
وممارسة الشعائر الدينية على وجه الخصوص، اتجه أتباع هذه الديانـة إلـى طـرح    
وعرض مطالبهم على هذه الجمعيات والمؤسسات والتى تنحصر فى االعتراف بهـم  

وقـد  . )٢(لها لهم فى األوراق الثبوتية ومنها شهادة الميالد والرقم القومىكديانة وتسجي
التـى   ٢٠٠٧و٢٠٠٦صدرت العديد من أحكام من محكمة القضاء اإلدارى فى عامى 

تلزم وزارة الداخلية بكتابة هذه الديانة فى األوراق الثبوتية ألتباع هذه الديانة، ولكـن  
راف بالبهائية كديانة وقضت بإلغاء أحكام محكمة عتالمحكمة اإلدارية العليا رفضت اال

، وسرعان ما قامت وزارة الداخلية بطرح حـل  ٢٠٠٧القضاء اإلدارى فى نهاية عام 
                                                           

: للمزيد حول تلك الديانة وأحوال أتباعها وموقف المؤسسات اإلسالمية والمسيحية منها يمكن الرجـوع إلـى   )١(
الرابط الخاص بالبهائية على موقع جريدة اليوم السابع على االنترنت 

 

http://www.youm7.com . 

المجلس القومى لحقوق اإلنسان، التقرير السـنوى  : يمكن الرجوع إلى  للمزيد حول شكاوى أتباع تلك الديانة )٢(
٢٠٠٤األول 

 

 :الشكاوى ، موقع المجلس القومى على االنترنـت : ، الفصل الثالث ٢٠٠٥، القاهرة ٢٠٠٥-

http://www.nchr.org.eg/ar 



 

 

  

١٩٨ 
 

(نة البهائية وهو وضعوسط لتدوين الديا

 

فى خانة الديانـة، وهـو مـا    ) أخرى(أو ) -
.يرفضه أتباع هذه الديانة

 

  

 

يض على القتل وهدم منازل وإثر ظهور واندالع بعض أعمال العنف والتحر  
وبيوت المعتنقين لتلك الديانة فى قرية الشورانية بمحافظة أسيوط بالصعيد فـى عـام   

" ، إزداد الرفض الحقوقى لما حدث للبهائيين بالشورانية، و الذى أكد على أنـه ٢٠٠٩
يجب احترام األديان كلها بمختلف طوائفها وال ينبغى إرهاب العقائد األخرى حتى وإن 

نت غير اإلسالم والمسيحية واليهودية، مؤكدا على احترام حقوق اإلنسان للبهـائيين  كا
كما انتقدت المنظمات الحقوقية ما تعرض لـه  . وعدم ازدراء الفكر الدينى ألية طائفة

البهائيون من إرهاب وإحراق لمنازلهم وتهديدهم بالقتل، مؤكداة على أن الديمقراطيـة  
ترام اآلخر، وأرجع البعض من هذه المنظمات سبب مـا  تقوم فى جوهرها على قيم اح

تعرض له البهائيون إلى حلقة من برنامج الحقيقة الذى يقدمه اإلعالمى وائل اإلبراشى 
والذى استضاف فيه أحد البهائيين من قرية الشارونية بمحافظة سوهاج، ممـا اسـتفز   

غير أن هذا الرفض لـم  . )١("منازل للبهائيين بالقرية ٤أهل القرية الذين قاموا بإحراق 
" يلق قبوال لدى الشيخ محمد سيد طنطاوى شيخ األزهر الراحل الـذى أكـد علـى أن   

". الدين عند اهللا اإلسالم، وأن األزهر لن يعترف إال بالديانات السماوية فقط

 

  

وسنحاول فى هذا التقرير رصد وتقييم وتحليل الدور الذي قامت به الصحافة 
، واتجاهاتها المختلفة تجـاه  ٢٠١١و ٢٠٠٨المصرية في خالل الفترة الممتدة بين عام 

التمييز الدينى ضد البهائية وأتباعها فى مصرمن خـالل تحليـل مضـمون المـواد     
. الصحفية المنشورة حول هذه القضية

 

  

نعرض ألبرز المواقف الخاصة بالصحف المصرية حول التمييز أو  وفيما يلي
عدم التمييز والتسامح الدينى ضد أو مع البهائية وأتباعها التي تم رصدها أثناء الفترة 

: محل الدراسة

 

  

                                                           
  ، ٢٠٠٩بريل إ ٨اليوم السابع،  جريدة: ورد تصريح على الدين هالل فى )١(
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الصحف التى تتضمن تحريضا وحضا على التمييز الدينى ضد البهائية : أوال
:والبهائيين

 

  

: لمملوكة للدولةالصحف القومية أو العامة ا .١

 

  

توحدت توجهات الصحف القومية المملوكة للدولة في هذه القضـية واسـتقرت   
األهرام، وروز اليوسـف، واألخبـار،   : على مهاجمة البهائية ومعتنقيها، وكانت صحف

: والجمهورية، من أبرز األمثلة على ذلك ويتضح ذلك من اآلتي

 

  

١

 

 :األهرام .١-

فتح صفحاتها لجميع التيارات الفكريـة  دعاء جريدة األهرام إعلى الرغم من 
وهو ما بدا صحيحا لحد ما فـى قضـية   ، والدينية والسياسية للتعبير عن آرائها بحرية

التمييز الدينة ضد المسيحيين، إال أن الموقف من عدم التمييز الـدينى ضـد البهائيـة    
ببـث   حيث سمحت الجريدة فقط ،وأتباعها لم يكن له ترجمة حقيقية على أرض الواقع

التحريض والحض على كراهية هذه الديانة من خالل التشكيك فيها واتهام المنتمين لها 
بالكفر واإللحاد، عالوة على تواصلهم مع الدول المعادية لمصـر ومنهـا اسـرائيل،    
وبالتالى التوكيد على عدم وجود أدنى حقوق ألتباعها فى حريـة العقيـدة وممارسـة    

ومـن  . جهزة األمنية ضدهم لمحاصرتهم والتنكيل بهـم الشعائر الدينية، وتحريض األ
: أبرز األمثلة على ذلك المقاالت التالية

 

  

 ٢٢، األهـرام عـدد    ...! البهائية ليسـت دينـا  : مسئوليتيعلى  موسي، أحمد /
اعتبر أن كفالة الحرية فقط لألديـان السـماوية الثالثـة    ، والـذى  )١(١٢/٢٠١٠

بل عقائد من صـنيعة البشـر     ، اليهودية، أما خالفها اليعد دينا ،اإلسالم المسيحية
وقد هال الكاتب  . إلخ  .. مثل البهائية والبوذية

 

باعتباره من المؤمنين بدينه -

 

اللقاء  -
الذي عقده المستشار مقبل شاكر نائب رئيس المجلس القومي لحقوق اإلنسان مـع  

                                                           
.١٢/٢٠١٠/ ٢٢، األهرام عدد  ...! البهائية ليست دينا: أحمد موسي، علي مسئوليتي )١(
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٢٠٠ 
 

وشكك الصحفى  . مجموعة من معتنقي البهائية

 

الذى عمل مندوبا لجريدة األهرام  -
لدى وزارة الداخلية

 

فى أسباب ودوافع المستشار مقبل شاكر لكي ينـاقش مثـل    -
وهي قضايا تحتاج لرجـال الـدين ولـيس      ، هذه القضايا المثيرة للجدل في مصر

والشك أن هذا القصور فى إدراك الصحفى لطبيعة مهام القائمين على  .  القانونيين
القومى لحقوق اإلنسان والقضايا التى يتعين عليهم االهتمـام بهـا،    إدارة المجلس

كل يكشف عن جهل فاضح بقانون ونظم عمل المجلس ورغبة دفينة لديه فى جعل 
المؤسسات المعنية بحقوق اإلنسان تتغاضى عن االنتهاكات والتجـاوزات التـى   

وطالـب  . يشهدها أتباع البهائية فى مجال ممارسة طقوسـهم وحـريتهم الدينيـة   
الصحفى األزهر الشريف والكنيسة المصرية بمواجهـة محـاوالت زرع الفـتن    
والدسائس الناتجة عن تعددية المذاهب من بعض الفئـات فـي المجتمـع ومنهـا     
البهائية، والتى يرى أن عددا من القوي الخارجية التي تستغلها لفـرض نفوذهـا   

" ند هذا الحد بل قدم لهـم  ولم يتوقف الصحفى ع  . وتدخالتها في الشأن المصري
أال يكونوا الشوكة التي تبحث عنها قـوي خارجيـة لتصـعيد    " مفادها " نصيحة
وهذه هي الحالة التي تثير المخاوف   ، لكي يتدخلوا في شأن وطننا جميعا  ، مشاكلهم

 ". لدينا

  مـن   حكـم على موسى أن حصول الذين اعتنقوا البهائية  أحمدواعتبر الصحفى
هو غاية مـا    ، في خانة الديانة بالبطاقة وتمام تنفيذه ـ عليا حول كتابةاإلدارية ال

يمكنهم الحصول عليه، وتوعد من يريدون تصعيد الموضوع من جديـد بكتابـة   
على الكراهية والقتل  مباشراً وهو ما يعد تحريضاً  ، بعدم السكوت عليهم  ، معتقدهم

واالتهام بالعمالة والخيانة لصالح القوى الخارجية، واتهـامهم بتهديـد اسـتقرار    
.المجتمع المصرى

 

  
 ١(١١/٢٠١٠/ ٢٩، األهـرام عـدد    ..!! انتباه: محمد السعدنى، نقطة الملتقي( ،

والذى عرض فيه بانتقاد و رفض شديد لمحتوى تقرير الحريات الدينية الصـادر  
                                                           

.١١/٢٠١٠/ ٢٩، األهرام عدد  ..!! انتباه: محمد السعدنى، نقطة الملتقي )١(
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وما تضمنه من رصد النتهاك حقوق وحريات المواطنين   رجية األمريكيةعن الخا
وذلك اعتماد على أن التقرير يطبق المعايير األمريكية في ، الذين يدينون بالبهائية

  ، مصر متجاهال الطبيعة الخاصة للثقافة المصـرية المشـبعة  على الحرية الدينية 
العصور مهدا لهـا وحاضـنة    مرعلى بروح األديان السماوية التي كانت مصر 

واعترف الكاتـب بإعجابـه بتصـرفات الحكومـة     . لمواريثها وبوتقة لتفاعالتها
وال تعترف بالعقائد الوضعية   ، المصرية التى تعترف فقط باألديان السماوية الثالثة

مـن  المتحولين إلى اضافة   ، وال بالخارجين عن الملة مثل القرآنيين  ، مثل البهائية
مع عدم السماح لهـؤالء أن يفرضـوا    هوأكد اتفاقو ،  داف ومصالح دنيئةدين أله
مصراعيه أمام عبـدة الشـيطان   على حتي الينفتح الباب   ، المجتمععلى ثقافاتهم 

وغيرهم من الشواذ المكروهين والمنبوذين مـن األهـل والجيـران واألقـارب     
ى بما سبق، بل قـام  ولم يكتف الصحف  . نفس المعتقدعلى واالصدقاء مالم يكونوا 

يسعي بكـل   خامساً بالتحريض على كراهية البهائيين باعتبارهم يشكلون طابوراً
إثارة النعرات الطائفية وخلخلة األسـس الثقافيـة والدينيـة للمجتمـع     إلى الجهد 

ولـن    ، المصري، عالوة على اتباعهم أجندات وخرائط تكتب وترسم في واشنطن
وفى إطار زرع الحقد والـرفض المجتمعـى   .  يهدأ لهم بال إال وقد حققوا أهدافهم

تلهم، أكد الصحفى فـى  ألتباع البهائية والتحريض على التنكيل بهم والدعوة إلى ق
أشالء حتي التقـوم  إلى مقاله أن هدف البهائيين النهائى هو تقسيم الوطن وتحويله 

 .لمصر وللعرب والمسلمين قائمة

  على الـرغم مـن قامـة    )١(٤/١٠/٢٠١٠أنيس منصور، مواقف، األهرام عدد ،
مة أنيس منصور فى مجال األدب والصحافة والفكر، ودعوته الدائ األستاذومكانة 

للحرية بضروب أشكالها باعتبارها المنبع والرفد األساسى لعملية التقدم والتنميـة  
فى العالم، وهو ما يوضحه هذا المقال الذى نوه فيه إلى دراسته للفلسفة المسيحية 
                                                           

.٤/١٠/٢٠١٠أنيس منصور، مواقف، األهرام عدد  )١(
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فى الدير الدومنيكي على يد األب المصري الراحل جورج قنواتي واألب الفرنسي 
يانة اليهودية على يد المستشرق األلماني بـاول  بوالنجيه، عالوة على دراسته الد

، وتأكيده على أن كل األديان سماوية وأرضية لها هدف  فؤاد حسنين  . كراوس ود
المسـيحية  : واحد هو تحقق األخالقيات العامة، وضرب مثال بهذه الديانات ومنها

فـى   غير أنـه شـكك  .  واليهودية والبوذية والكونفوشية والزراشتية وشنتو دمايا
حيث أكد أنها ليست دينـا بـالمعني    ،مصدر وشرعية االعتقاد بالديانات األرضية

المعروف ومنها البهائية وإنما هي آداب السلوك في البيت والشـارع والمصـنع   
وظهرت نوايا التحريض على كراهية أتبـاع البهائيـة فـى مصـر      . والمزرعة

تصالهم بمصـادر دينيـة   والسخرية منهم من خالل التشكيك فى والئهم للوطن وا
إسرائيلية، عندما نوه إلى طلب صديقه الفنان البهائى حسين بيكار منـه إحضـار   
بعض الكتب له من المحفل الماسوني في مدينة حيفا بإسرائيل، وهو مارد عليـه  

المحفل الماسونى 

 

وفقا للكاتب –

 

  بإهدائه عشرين كتابا ووعـده بكتـب أخـري    -
  .منهم حسين بيكارلتوصيلها للبهائيين فى مصر و

١

 

 : جريدة روز اليوسف .٢-

كانت السمة العامة للموضوعات المنشورة في روز اليوسف تشير إلى تحيـز  
ضد البهائيين، ولكنها وصلت في بعض األعداد إلى الحض على كراهية أتبـاع هـذه   

: الديانة بشكل صريح ويتبين ذلك من اآلتي

 

  

  حكايات درامية عن نشـأة  :" بعنواننشر الجريدة مقاالً بدون مؤلف أو كاتب
الجمعة  ١٣٦٧، العدد "البهائية

 

، حيث نوه المقال إلى )١(٢٠٠٩ديسمبر  ٢٥ -
عالم من المواجهات إلى مجموعة من البشر    أن فكرة الخالص الروحي دفعت

كمـا   "  الفظاعات والمالحـم  "  وغيرها من   واالعتقاالت والمجازر،   والمعارك،
لما تسميه الجانب المثير في نشأة الحـركتين   فى إطار تناولهاتسميها الجريدة 

                                                           
الجمعة  ١٣٦٧العدد روزاليوسف ، "حكايات درامية عن نشأة البهائية" )١(

 

.٢٠٠٩ديسمبر  ٢٥ -
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الباباوية والبهائية والذى اعتبرته أنه أكثر ما يجذب اهتمام الباحثين في تاريخ 
ورفضت الجريـدة مقـوالت      الحركات الدينية والفرق الهامشية في اإلسالم،

خطوة لتحـديث  المستشرقين حول أن هذه الحركات واالنقالبات الدينية بأنها 
وشككت الجريدة فـى مـدى     . الشرق اإلسالمي لما تمثله من جرأة ومغامرة

سالمة القوى العقلية لصاحب تلك الحركة الدينية حيث لم تكشف المصـادر 

 

- 
دعاء الجريدةوفقا ال

 

خاصة أن بهاء    عدد الذين حضروا إعالن تلك الدعوة، -
اهللا 

 

ينية أحد القائمين بوضع أسس تلك الحركة الد –

 

قبعة  "  ألبس نفسه التاج –
مما يعد تهكما واستهزاء غير مقبـول بشخصـية لهـا      ". لباسا للرأس "  طويلة

 .البهائية فى مصر عاحترامها لدى أتبا

 علـى  الطوائف المسيحية تتفـق  : نشر الجريدة مقال ألسامة رمضان بعنوان
 ١٥٤٦رفض مشروع البهائيين لألحوال الشخصية، فى العـدد  

 

الخمـيس   -
الموافق 

 

، والذى جاءت العناوين الفرعية له صـريحة  )١(٢٠١٠يوليو  ٢٢ -
الداللة ومفعمة باألحكام السلبية والحض على الكراهية وإهانة أتباع البهائية، 

مشروع القانون الـذي قدمـه   على اعتراض الطوائف المسيحية الثالث : مثل
بـع المشـاريع المقدمـة    وزارة العدل أمس األول كراإلى عدد من البهائيين 

للوزارة استعدادا إلعداد مشروع موحد لألحوال الشخصية لغيـر المسـلمين،   
وعدد المقال مظاهر وأسباب رفض السماح للبهائيين بطرح مشروع قـانون  
بدعوي أن ذلك سيفتح الباب أمام قبول مشروعات أخري من الالدينيـين أو  

  .أصحاب معتقدات غير سماوية

  أن يكـون تعريـف   علـى  وأكد الكاتب أن ممثلى الطوائف المسيحية اتقفوا
قانون األحوال الشخصية للمسيحية أو لألسرة المسـيحية  «القانون الدقيق هو 

بدالً من قانون األحوال لغير المسلمين، رغم اختالفهم حول صيغة ونصوص 
                                                           

 روزاليوسفبهائيين لألحوال الشخصية، الطوائف المسيحية تتفق علي رفض مشروع ال: أسامة رمضان بعنوان )١(
 ١٥٤٦العدد 

 

الخميس الموافق  -

 

 .٢٠١٠يوليو  ٢٢ -
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ل الدين وأفاض المقال فى رصد تصريحات القساوسة ورجا. القانون المقترح
المسيحى الرافضة االعتراف بالبهائية كديانة فى مصر ومنها القـس إكـرام   

اإلنجيلية الذى انتقد تقديم مجموعة البهائيين لمثـل   ةلمعي نائب رئيس الطائف
هذا القانون، ألنهم وفقا لما ذهبت إليه الجريدة أنهم ليسوا ديناً معترفًا بـه وال  

لك القمص صليب متي عضو المجلـس  شريعة دينية واضحة، وكذإلى يستند 
الملي العام بالكنيسة األرثوذكسية الذى أشار إلى أنه من غير المقبول السماح 

شريعة، فالبهائيون يحـاولون إلى ألصحاب العقائد األخري والتي ال تستند 

 

- 
 لما نشرته الجريدة وفقاً

 

. استثمار األمر في انتزاع اعتراف بما يدينون به  -
جريدة على لسان مدحت بشاي عضو التيار القبطي العلمـاني  بينما نشرت ال

أنه إذا ما تساهل المسيحيون في التعامل مع هذه اإلشكالية فإنها سـتفتح مـا   
، فهذا الدين غير معترف به، وافتـرض فـي هـذا    »أبواب جهنم«أسماه بـ 

القانون أنه يتعامل مع أصحاب األديان وإال سيجد بعد ذلـك مجموعـة مـن    
يطالبون بقانون، واعتبر أن المشروع المقترح من قبـل مجموعـة    البوذيين

مكاسـب  علـى  األحداث طمعا في الحصول على البهائيين ما هو إال مزايدة 
.تمكنهم من إثبات ديانتهم ببطاقاتهم الشخصية

 

  
 قامت الجريدة فى إطار عدائها السافر للدكتور محمد البرادعى

 

المدير السابق  -
اقة الذرية ومدير الجمعية الوطنية للتغيير وأحـد المطـالبين   للوكالة الدولية للط

باإلصالح السياسى 

 

بنشر تصريحاته الخاصة بضمان واحترام حق البهـائيين   –
األوراق كـل  فى ممارسة طقوسهم وشعائرهم الدينية وإثبـات ديـانتهم فـى    

قوى التشـدد والتطـرف الـدينى    كل  بوتية، واستعداءوالمستندات الرسمية الث
حزاب السياسية الهامشية التابعة والدائرة آنذاك فى فلك الحـزب الـوطنى   واأل

وتبنى أجندته ومواقفه السياسية المعادية لإلصالح السياسى والمطالبين به ومن 
بينهم الدكتور محمد البرادعى، ومن أبرز المقاالت واألخبـار والتصـريحات   

 : المناهضة لموقف البرادعى من حقوق البهائيين مايلى



 
 

٢٠٥ 
 

 يتـوب  «البدري يفتي بمقاطعة البرادعي حتي ، شيماء فتحي و مي زكريا
 ١٤٧٥، العدد »ويستغفر

 

الجمعة  -

 

، وقـد نسـبت   )١(٢٠١٠أبريل  ٣٠ -
الجريدة إلى الشيخ يوسف البـدرى  

 

الـذى طالمـا نعتتـه باإلرهـابى      –
والمتطرف وأصبح وفقا للمقال المنشور بها داعية إسالمى تصريحا أكد فيه 

محمد البرادعي المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذريـة يعمـل   . أن د
ر عن تصريحاته تدمير اإلسالم، ويتوجب مقاطعته حتي يتوب ويستغفعلى 

فتح محافل البهائية والماسونية فـي مصـر، ورحبـت    إلى التي دعا فيها 
الجريدة بفتوى البدرى التى ذهب فيها إلى أن من يدعو لمعتنقي مثل هـذه  

األفكار

 

تخريـب اإلسـالم   علـى  بدفاعه عن البهائية والماسونية يعمـل   -
وتدميره وإن كان يظن أن هذا من الحرية

 

 . سالمهو خارج عن اإل -

  فتاء فى اعتـراف  الشعبية لألحزاب تطلب رأى دار اإلمى زكريا، الجبهة
، والذى جاء فيه قيام ثمانية ٢٠١٠بريل إ ٢١البرادعى بالبهائية، عدد يوم 

أحزاب سياسية معارضة

 

لم تسمها الجريدة -

 

شكلت مـا يسـمى الجبهـة     -
الرأى فيمـا   الشعبية لحماية مصر بتقديم طلب لدار الغفتاء المصرية إلبداء

ورد من تصريحات صحفية على لسان البرادعى يعترف فيهـا بالبهائيـة   
كديانة فى مصر، وقد أسهبت الجريدة فى عرض ما تضمنه الطلـب مـن   

تسـببه فـى   " تحريض وحض على كراهية البرادعى والبهائية من قبيـل  
ر اندالع شبهة فتنة عقائدية بالحديث عن الحق فى اعتناق البهائية والتبشـي 

عالوة على التوكيد على أن دوافع التقدم بهذا الطلب هى التشكيك فى ، "بها
صالحية الشخص الذى يسمح بالبهائية والمعتقدات التى ليس لها أساس من 

الصحة

 

وفقا لما نشرته الجريدة فى ممارسة دور سياسى مهم فى الساحة  -
ن وهى بالشك دعوة للحـض علـى كراهيـة المنـادي    . السياسية المصرية

                                                           
العـدد  روزاليوسـف  ، »يتـوب ويسـتغفر  «مي زكريا، البدري يفتي بمقاطعة البرادعي حتي شيماء فتحي و )١(

١٤٧٥ 

 

الجمعة  -

 

. ٢٠١٠بريل إ ٣٠ -
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والمطالبين باحترام حقوق اإلنسان عموما وحرية العقيدة وممارسة الشعائر 
والطقوس الدينية، وهو ما يجعل الجريدة تنصب من نفسها محكمة تفتـيش  
دينية تستبعد منها الديانات التى التتوافق معها، وتمنـع وتمـنح صـكوك    

 .الصالحية لألشخاص واألفراد لممارسة أدواراً سياسية

١

 

 : مهوريةجريدة الج .٣-

صـريحاً   جاءت الموضوعات المنشورة في جريدة الجمهورية لتحمل حضـاً 
على كراهية البهائيين كتبها جميعا صحفى وحيد هو الصحفى جمال عبد الرحيم الذى 

والتى دوام فيها الحض ، "بال مبالغة" يكتب عمودا صحفيا يوميا بالجريدة تحت عنوان 
، قوسهم وشعائرهم وتطور الفكـر الـدينى لهـم   كراهية البهائيين واالستهزاء بط ىعل

، وزارة األوقاف، ودار اإلفتاء، واألزهر: المؤسسات الدينية ومن أبرزهاكل واستعداء 
وأجهزة األمن ضد أتباع هذه الديانة، والتنكيل واالستهزاء باألطراف واألفراد والقوى 

والمدنية، ومهاجمة الجماعـات  السياسية المتعاطفة أو المرحبة بحقوق البهائيين الدينية 
فـى   واألحزاب السياسية تحت التأسيس التى ترحب بمشاركة البهائيين فيها والتشكيك

: نستعرض منها ما يلى. دعوتها 

 

  

  جمـال عبـدالرحيم؛ ال   : مقـال ، ١٢/٢٠١٠/ ١٤جاء في العدد الصادر بتاريخ
مبالغة 

 

البهائيـة  " ، والذى عرض فيه كتاب)١(البهائية في نظر الشريعة والقانون -
على على ، والذى  شمل نص حكم قضي به المستشار "في نظر الشريعة والقانون

 ١٩٥٢منصور عندما كان رئيساً لمحكمة  القضاء اإلداري في أول يونيـه عـام   
ببطالن عقد زواج بهائي من بهائية ورفض الدعوي القضائية المقامة منـه ضـد   

أسـاس أن أحكـام   على إلسماعيلية بمنحه عالوة الزواج مصلحة السكة الحديد با
الردة في شأن البهائيين واجبة التطبيق جملة وتفصيالً بأصـولها وفروعهـا وأن   

مصـاف األديـان   إلى الدستور ال يحمي المذاهب المبتدعة التي تحاول أن ترقي 
ه وأعرب الصحفى عـن سـعادت  . لحاداًإالسماوية والتي ال تعدو أن تكون زندقة و

                                                           
جمال عبدالرحيم؛ ال مبالغة  )١(

 

 .١٢/٢٠١٠/ ١٤ ، الجمهورية، عددائية في نظر الشريعة والقانونالبه -
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ألنه اشتمل من وجهة نظره على نص حكم " قيما"الشخصية بالكتاب الذى اعتبرته 
قضائي مهم ضد الطائفة البهائية التي تعتنق

 

وفقا لزعمه-

 

الكثير والكثيـر مـن    -
األفكار الشاذة المنحرفة وتدعمها إسرائيل والصهيونية العالمية،  وتأكيد الكتـاب  

وفصل المقـال فـى    .السنوات الماضيةلصحة موقفه ضد الطائفة البهائية خالل 
عرض تطور أحكام قضاء مجلس الدولة والفتاوى التى صدرت من األزهر ودار 
اإلفتاء بشأن البهائية، والتى حملت جميعها إشارات ضمنية تحض على كراهيـة  

 .هذه الديانة والتحريض على قتل وطرد أتباعها من مصر

 ًالشورانية والتخلص من : للصحفى جمال عبد الرحيم بعنوان نشرت الجريدة مقاال
، والتى استعرض فيهـا مواقفـه المناهضـة    )١(٢٠٠٩مارس  ٣١البهائيين، عدد 

للبهائية والبهائيين وأراء أعضاء مجلس الشعب الذين طـالبوا بالتصـدي لهـم،    
 ووصفهم الكتب بالفئة الضالة وكذلك باألفاقين، كما أشار الصحفى إلـى  بعـض  
األمور على أنها أساسية في العقيدة البهائية ومنها شـيوعية النسـاء واألمـوال    

مستشهداً بذلك على وجود عالقات قوية بين البهائيين والصـهاينة  " وتحريم الجهاد
ومن الواضـح أن معلومـات   ، دون أن يذكر حجج واضحة على هذه االتهامات

وفسـرها وفقـاً   ، ات شـائعة كاتب التقرير عن البهائية استمدها من خالل معلوم
لرؤيته الخاصة ولم يبرهن على أى من األشياء واألركان التى أكـد أن البهائيـة   

ضد هذه الفئة الضالة ومنهـا  " وجهاده "وعرض الصحفى نضاله .  ترتكز عليها
، مارس ٢٨مساء السبت  ٢مشاركته فى حلقة من برنامج الحقيقة على قناة دريم 

ئيين في مصر، وتفاخره بالتحريض علـى القتـل إلـى    التى تناولت أوضاع البها
: الناشطة البهائية وأستاذة طب األسنان الدكتورة باسمة جمال موسى قائالً بالنص

، ومدح وأشاد الصحفى بإقدام سكان قرية الشورانية علـى  "دي واحدة يجب قتلها"
لجرائم دليالً قذف منازل البهائيين بالحجارة على مدى األيام السابقة، معتبراً هذه ا

وطالبهم الصـحفى  ". من الغيورين على دينهم وعقيدتهم"على أن سكان الشورانية 

                                                           
 .٢٠٠٩مارس  ٣١عدد الجمهورية، الشورانية والتخلص من البهائيين، : جمال عبد الرحيم بعنوان )١(
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من بيوتهم واالسـتيالء  " الكفار والمرتدين عن اإلسالم والمسيحية" بتشريد هؤالء 
 . على أموالهم

وقد ساعدت اللغة التحريضية والحض على قتل البهائيين والتنكيل بهم التـى  
وقلم الصحفى جمال عبدالرحيم على تحفيز وتشـجيع العديـد مـن    وردت على لسان 

لقـاء الزجاجـات   إشباب قرية الشورانية على االعتداء على منازل البهائيين وقاموا ب
سطوانات البوتاجاز عليها فاشتعلت النيران وامتدت ألسـنة  أالحارقة وعبوات البنزين و

محتويات خمسـة  على اللهب  اللهب للغرف التي كانت مشغولة بالسكان، وأتت ألسنة
منازل كاملة ناهيك عن إصابة العشرات من قاطنى هذه المنازل، وعلى الـرغم مـن   

خميس مساعد الـوزير األمـن سـوهاج     أحمدسرعة توجه قوات األمن بقيادة اللواء 
ونائبه اللواء زايد وقيادات األمن العام وقوات الحماية المدنية واالطفاء بقيادة العميـد  

غيـر أن عـدداً   ، بو غريب وحاصرت النيران قبل امتدادها لبقية منازل القريةأسامة أ
من جذوع النخيل واألخشاب والحجارة فـي  “ المتاريس”من شباب القرية قاموا بوضع 

مدخل القرية العاقة سيارات أجهزة األمن واالطفاء من الوصول لمسـرح األحـداث   
.يوأصيب أحد أفراد الشرطة في مواجهات مع األهال

 

  

وعلى الرغم من سكوت وصمت أجهزة األمن والقضاء عن التحقيق فى هذه 
اإلعتداءات

 

التى أشارت بعض األخبار الصحفية إلى تورط قيادات محليـة للحـزب    -
عتداءات، عالوة علـى عـدم   الوطنى السابق فى تحريض المعتدين على القيام بهذه اال

ات ضد الصحفى جمال عبـد الـرحيم   اتخاذ نقابة الصحفيين والنيابة العامة أية إجراء
غير أن المنظمات الحقوقية مارست دورها المنوط بها فى حماية الحريات والحقـوق  

حيث طالبت النائب العام بالتحقيق مع الصحفي المذكور بشـأن تحريضـه    ،فى مصر
على العنف ضد البهائيين في كل من البرنامج التلفزيوني ومقالـه المنشـور، وذلـك    

والمتعلقتين بالتحريض العلني على ارتكـاب الجنايـات    ١٧٢و ١٧١تين بموجب الماد
والجنح، وقالت المنظمات إنها اختارت 

 

اتساقاً مع موقفها المبدئي المعارض لحـبس   -
الصحفيين في جرائم النشر 

 

 ٩٨عدم توجيه االتهام للصحفي المذكور بموجب المادة  -
كل مـن اسـتغل الـدين فـي     "وبي من قانون العقوبات التي تعاقب بالحبس الوج) و(
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، وكذلك المادة "الترويج ألفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة أو اإلضرار بالوحدة الوطنية
حـرض  "من قانون العقوبات والتي تنص أيضاً على الحبس الوجوبي لكل مـن   ١٧٦

على التمييز ضد طائفة من طـوائف الناس بسبب الجنس أو األصل أو اللغة أو الدين 
كما طالبت المنظمـات  ".  عقيدة إذا كان من شأن هذا التحريض تكدير السلم العام أو ال

مجلس نقابة الصحفيين بالتحرك الفوري للتحقيق مع الصحفي المذكور 

 

خاصة وأنه  -
يشغل أحد مقاعد المجلس  

 

بتهمة انتهاك ميثاق الشرف الصـحفي الـذي اعتمدتـه     -
االلتزام بعدم االنحياز فى كتاباته إلـى  "النقابة، والذي ينص على واجب الصحفي نحو 

الدعوات العنصرية أو المتعصبة أو المنطوية على امتهان األديـان أو الـدعوة إلـى    
كراهيتها أو الطعن في إيمان اآلخرين أو تلك الداعية إلى التمييز أو االحتقار ألي من 

."طوائف المجتمع

 

  

 لنيران في منازل البهائيين، فى حربى عبد الهادى، شباب جزيرة الشورانية أشعلوا ا
، والذى نشر بارتياح شديد الخبر الخاص )١(٢٠٠٩بريل إ ١جريدة الجمهورية عدد 

باندالع أحداث التدمير والحرق لمنازل البهائيين فى الشورانية، وأكـد أن المنـازل   
المضارة من هذه الحوادث لم تتجاوز عدة منازل، وتوسعت فى نشر أسباب ودوافع 

“ المسلمين والمسيحيين”قيام أهالى القرية بهذه األعمال، ومن بينها اجتماع 

 

الـذين   -
يعيشون بمحبة وحسن جوار وفقا للجريدة

 

على التنكيل بـاألفراد الـذين يعتنقـون     -
البهائية والذين 

 

وفقا إلدعاء الجريدة –

 

أساءوا للقرية ولسمعة وعقيدة المقيمين فيها،  -
أمـام النـاس،   “ رفع رءوسنا”مما أوصلهم إلى الدخول في حالة سيئة ال يستطيعون 

على نبذ هؤالء األفرادوتوافق أفراد الديانتين 

 

قريتهم، على الذين اعتبروهم وافدين  -
هم بالمال من جهات أجنبية تستهدف هدم االسـتقرار المجتمعـى فـى    ئبفضل إغرا

 .مصر، ونشر أفكارهم الهدامة والكافرة بين مواطنى القرية

 :الصحف الحزبية والتمييز الدينى ضد البهائية  .٢

الصحف الحزبية التي شنت هجومـا  تصدرت جريدة األحرار وجريدة الوفد 
ضارياً على المواطنين المصريين الذين يعتنقون البهائية، فرغم التباين اإليـديولوجي  
                                                           

عـدد   ،حربى عبد الهادى، شباب جزيرة الشورانية أشعلوا النيران في منازل البهائيين، جريدة الجمهوريـة  ) ١(
.٢٠٠٩بريل إ١

 

  



 

 

  

٢١٠ 
 

اال أنهما اتفقاً فـي النهايـة   ) الوفد ـ األحرار (والفكري الذى تتبناه الصحف الحزبية 
بلغ حـد  والذى ، وإنكار حقوق معتنقيها من المواطنين المصريين، على رفض البهائية

، التحريض الصريح المباشر على الكراهية واالستهزاء بهم وإهانة رمـوزهم الدينيـة  
وانعكس ذلك على المانشيتات والمقاالت والتحقيقات، وحتى األخبار التي لـم تتـوافر   
فيها معايير التوازن والموضوعية والمعادية لهم والتي تـربط بـين ديـانتهم وبـين     

ذهب إلى ذلك عدد من كتاب هاتين الجريدتين وكثيراً مـن  الصهيونية العالمية، مثلما 
وعلى الرغم من قيـام عـدد مـن    .  الموضوعات األخري التي نشرت في هذا الشأن

الكتاب والصحفيين بجريدة الوفد بمساندة حق البهائيين في إثبات ديانتهم فـي األوراق  
خـري المحـرومين   تمكينهم من الحصول على الوثائق الرسمية األإلى الرسمية، وبالت

منها، خاصة جواز السفر، إال أن معظم من ذهبوا إلى هذا الـرأي عـززوا مـوقفهم    
بحجج ال تخلو من عنصرية، مثل حماية اإلسالم والمسـلمين مـن خطـر البهائيـة     

وسط المسلمين، كما لو كان تسجيل الديانـة سيسـتخدم كـأداة    " البهائيين المندسين"و
تمتـع بشـكل متسـاو بحقـوق     جميع المواطنين في ال عن حق للتمييز، وليس تعبيراً

وفيما يلى أبرز مانشرته جريدة الوفد وجريـدة األحـرار ضـد البهائيـة     . المواطنة
:والبهائيين

 

  
٢

 

 :جريدة الوفد .١-

حافظت الجريدة رغم إيمانها وحزب الوفد الذى تصدر عنه بقـيم الليبراليـة   
انتهاك هذه القـيم والحقـوق    السياسية واحترام الحريات العامة وحقوق اإلنسان على

الخاصة بالبهائيين من خالل قيامها بشن هجوما شرسا على البهائية ومعتنقيهـا مـن   
خالل عدة مقاالت مختلفة شملت تحيزات خطيرة بلغت حد الحـض علـى كراهيـة    

حيث جاء في العدد الصـادر  ، البهائيين واالستهزاء بهذه الديانة وإهانة رموزها الدينية
األزهر يتهم البهائيـة  "الشوكى تحت عنوان  أحمدمقال للصحفى  ٧/٥/٢٠٠٩بتاريخ 

تغطية خبرية منحازة بشكل فج لموقف مجمع البحوث اإلسـالمية  " بمواالة الصهيونية
ضد البهائيين وحقوقهم كمواطنين مصريين في تدوين ديـانتهم بالبطاقـة الشخصـية    

ـ    اء المجمـع وهـي   واألوراق الرسمية، وحمل التقرير الخبـري تصـريحات أعض
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مشـيرا إلـى أن    ،التصريحات التي أكدوا فيها أن البهائية ليست من األديان السماوية
، "بالنظـام العـام  "حرية االعتقاد الديني مطلقة إال أن ممارسة الشعائر الدينية مقيـدة  

وأشار المقال الصحفى إلى مواقف عدد من أعضاء المجمع واصفين البهائيـة بأنهـا   
تحرض على فكر يقوم على مبادئ مخلة باآلداب ومن شـأنها تـدمير   طائفة مرتدة و

النظام العام، وإتباع الصهيونية، وحذروا من تسلل هذه الفئة إلى أوسـاط المسـلمين   
ونشر الفكر المسموم بينهم، وخاصة أنها تروج للفكر الماسوني الصهيوني الذي يفسد 

لصحفى أنه نقـل كامـل اآلراء   ومن الواضح والصريح في هذا المقال ا. عقائد الناس
واألفكار المناهضة للبهائيين وحقوقهم كمواطنين من قبل مجمع البحـوث اإلسـالمية   
وتفسيرها بشكل يشجع على التحريض والحض على كراهية البهائيين ونبـذهم مـن   
المجتمع المصرى، ولم ينقل أي من اآلراء المؤيدة لهم مما ينم عن نوع مـن التحيـز   

. اس العقيد، مما يدفع ويحض على كراهية البهائيةالقائم على أس

 

  

 أحمدستاذ ، مقاال  لأل١٩/٨/٢٠٠٩كما نشرت الوفد في العدد الصادر بتاريخ 
ونظام يتالعب بالدين، والذي أظهر تحيزاتـه  .....البهائيون فى مصر "أبوزيد بعنوان 

مصـر مـن    كم فيك يا"التي بلغت حد الحض على كراهية معتنقي البهائية حين كتب 
وجماعـات   وشـماالً  نظام حاكم يتخبط يمينـاً  ....المضحكات ولكنه ضحك كالبكاء 

مغرضة تطفو على السطح مثل الفقاقيع فوق الماء وتفسح لها مساحة فى الفضـائيات  
ووسائل اإلعالم لكى تتحدث عن إفكها وباطلها تحت مسمى البهائية وتطعن فى ديـن  

، "ع األمن واالستقرار فى الـبالد عزمشاعرها وتزاألغلبية المسلمة فى مصر وتستفز 
دعـاء  اويتجاوز الكاتب ذلك وبعد عرض معلومات مغلوطة ومضللة عن البهائيـة و 

رفضها للحجاب وفريضة الحج وإنكارهم للثابت من أن الرسول محمد عليه الصـالة  
عن  والسالم خاتم األنبياء والرسل وتحريمهم للجهاد وحمل السالح  واختالف صالتهم

صالة المسلمين

 

يصل إلى مستوى التحريض والحض على العنف ضـد البهـائيين    -
البهائية هي حركة هدامة لألديان نشأت تحت رعاية االستعمار واليهوديـة  "فكتب أن 

وأنها تعمل لخدمـة   ...العالمية بهدف إفساد العقيدة االسالمية وتفكيك وحدة المسلمين 
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أفكار ونحل ابتليت بها األمة اإلسالمية حربا على  الصهيونية واالستعمار  فهى سليلة
ي أودعا الكاتب الدولة للتحرك لدرء خطر معتنقي هذه الديانة الذي ر، "اإلسالم والدين

، ونجد أن الكاتب اجتهد في بيان خطـر البهائيـة،   "خطر أية أخطار أخرى"أنه يفوق 
وكال لها كل االتهامات المتاحة حتي لو كانت متناقضة، فكل ما حرص عليه الكاتـب  
أن يحرض المجتمع والدولة على كراهية هذه الديانة وأتباعها، وكذلك حـض علـى   

أن يمر دون التوقف عنده لـو أن الجريـدة   العنف ضد أتباعها، وكان يمكن لكل ذلك 
جاء فـي العـدد    . حرصت على تقديم آراء أخري في هذه المسألة وهو ما لم تقم به

منشور سرى بقبول أبناء البهائيين " ، خبرا تحت عنوان ١٠/٥/٢٠٠٩الصادر بتاريخ 
 بمدارس األقصر، وجاء مضمون الخبر إلى جانب العنوان للتأكيد على موقف الجريدة
من البهائية، حيث جاء في متن الخبر وصـف مبـادئ وشـرائع العقيـدة البهائيـة      

يعتنقها البهائيون الذين عال صوتهم مرة أخـري  "التي " ومدمرة.. غريبة وشاذة "بالـ
بـدعوى  .. ووجدوا من يدافع عنهم ويطالب بإثبات ديانتهم في البطاقـة الشخصـية   

يدة على وثيقـة أو منشـور سـرى    وتضمن الخبر حصول الجر، !الحرية الشخصية 
أصدرته اإلدارة العامة لألمن بوزارة التربية والتعليم إلدارة األقصر التعليمية بقبـول  
أبناء البهائيين بمدارس األقصر دون التقيد بالبطاقة االلكترونيـة واالكتفـاء بشـهادة    

أن هذا المنشور  واعتبرت الجريدة، الميالد الورقية لقيد أبناء البهائيين بمدارس المدينة
يكشف عن وجود خطة لتهجير البهائيين إلى األقصـر علـى خلفيـة الخصوصـية     
االجتماعية والثقافية للمدينة التى ترحب بكل زائريها من أصحاب الديانات السـماوية  

سرائيل أو عدم إواألرضية، وطالبت الجريدة الحكومة المصرية بتهجير البهائيين إلى 
هم على الدخول فى امتحان مـادة  ئبهم حقوقهم الدينية وإجبار أبنااإلعتداد بديانتهم وسل

هكذا . هم من هذا االمتحان اإلجبارىئالتربية الدينية اإلسالمية أو المسيحية وعدم إعفا
عبرت الجريدة عن موقفها الرافض لحقوق البهائيين والمحرض على كراهية البهائيـة  

هم الوالء للمشروعين ئهم للوطن وإعالئوال وأتباعها وإهانتهم والنيل من كرامتهم ونفى
. وهو ما يشجع على العنف والقتل والتنكيل بأتباعها، الصهيونى واالستعمارى
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 :جريدة األحرار .٢-

على البهائية ومعتنقيها على مدار أعداد مختلفـة   شرساً شنت األحرار هجوماً
: ها مـا يلـي  شمل تحيزات خطيرة بلغت حد الحض على كراهية البهائيين، لعل أبرز

 على صفحتها الثامنة مقاالً ٢٠٠٧فبراير  ١٠نشرت جريدة األحرار الصادرة بتاريخ 
 فصل أي موظف يعتنق البهائية واعتباره مرتداً: كتبه الصحفى عاطف فاروق بعنوان

دارية العليا بمجلس الدولة ووصفته وأدرجت الجريدة قرار المحكمة اإل. )١(سالمإلعن ا
وأضافت الصـحيفة أن القـرار   . راءتم اتخاذه بإجماع اآل" تاريخي مبدأ قانوني" بأنه 

عتبـاره مرتـدا   اتضمن النص على فصل أي موظف من عمله يعتنق الفكر البهائي و
وأضاف المقال أن المحكمة أكدت في حكم لها بفصل موظفة بهائية تعمل في . وكافرا

ديان السماوية المعترف بها ولم الدعوة البهائية كفر وتخالف كل األ"التربية والتعليم أن 
وأن أي شخص يعتنق هذه العقيـدة  ، طلق من أي دين، وأنها جاءت لتحطيم اإلسالمنت

كافر، وإذا كان مسلما واعتنقها فهو مرتد يتوجب عقابه، وأقل شيء أنه إذا كان موظفا 
مات يجب فصله فورا من عمله متى ثبت اعتقاده لهذه العقيدة الهدامة التي تبيح المحر

نسان وتبيح الزنا وزنا المحـارم  إوتحرم الحالل وتنكر وجود اهللا وتجسده في صورة 
واسـتطرد المقـال بـإدراج    ". وتدعو للفجور والدعارة وتسلب الحياء عـن المـرأة  

االدعاءات الباطلة التي ال أساس لها من الصحة عن دعوة البهائية لإلنحالل األخالقي 
تها لإلسالم والعمـل لحسـاب الصـهيونية، وهـى     والدعارة وزواج المحارم ومحارب

البهائية مرارا أن ال أساس لها من الصـحة وإنمـا هـي     عثبت أتباأاالدعاءات التي 
راءات باطلة هدفها التشهير بالبهائية والطعن بأتباعها وبأعراضهم وإثـارة الحقـد   تفا

 ٢٠٠٧فبرايـر   ١٧وعلى نمط المقال السابق نشرت الجريدة أيضا فى عـدد  . ضدهم
، وهى المقاالت التى )١("سرائيلإالمحافل البهائية أوكار لصالح : زقزوق: "مقاال بعنوان

.تضمنت تحريضا فجا وحضا على كراهية ونبذ البهائيين

 

  

                                                           
.١٠/٢/٢٠٠٧، األحرار، سالمإلفصل أي موظف يعتنق البهائية واعتباره مرتدا عن ا ،عاطف فاروق  )١(

 

  
. ٢٠٠٩فبراير  ١٧، األحرار، "سرائيلإالمحافل البهائية أوكار لصالح : زقزوق" )١(
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 : الصحف المدافعة عن حقوق البهائيين ومنع التمييز الدينى ضدهم .٣

الصـحف  على الرغم من تزايد حدة العداء والتحريض الذى قامت به وزرعتـه  
، إال أنـه علـى الجانـب    نالقومية والحزبية السالف بيان مواقفها من البهائية والبهائي

اآلخر تبنت جريدة األخبار

 

وهى إحدى الصحف التابعـة لمؤسسـة أخبـار اليـوم      -
الصحفية المملوكة للدولة 

 

المصرى اليوم، والشروق، والدسـتور والتـى   : وصحف –
مملوكة لشركات خاصة بالطباعة والنشرمى جميعها لفئة الصحف الخاصة التتن

 

تقديم  -
صورة حقيقية ودون تشويه عن هذه الديانة والدفاع عن حقوق أتباعها فى االعتـراف  
لهم بحرية العقيدة وممارسة شعائرهم وطقوسهم الدينية بحرية ودون تمييز بينهم وبين 

ئية واألمنية صحاب الديانات األخرى فى مصر، ومطالبة أجهزة الدولة وخاصة القضاأ
 بحماية البهائيين ومنازلهم وممتلكاتهم وتمكينهم من الحصول على كافة حقوقهم المدنية

وفيما يلى عرض لمواقـف  . والسياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية بدون تمييز
:كل جريدة من الصحف السابقة على حدة

 

  

٣

 

 :جريدة األخبار .١-

حفية لألخبـار المتعلقـة بالبهائيـة    تبنت الجريدة فى تغطيتها الخبرية والص
وأتباعها سواء تلك المتعلقة بالمنازعات القضائية حول إدراج البهائيـة كديانـة فـي    

واستعمال الحكومة للطعـن  ، همئاألوراق الرسمية وكذلك حق البهائيين فى حضانة أبنا
، حمدى زقزوق. على أحكام مجلس الدولة في قضية البهائية، كما نشرت تصريحات د

وزير األوقاف السابق ومفتى الديار المصرية وشيخ األزهر ونشر آراء وردود فعـل  
البهائيين 

 

التزمت فيها الجريدة بالموضوعية وعدم التحيز واعتماد اللغـة الصـحفية    –
. التقريرية المعتمدة على ما تم تدوينه فى سجالت الشرطة والقضاء

 

  

رجـب   أحمـد تب الساخر غير أن الجريدة نشرت مقالين جيدين لكل من الكا
ن تضمنا الحديث عـن شخصـية الفنـان    يوكذلك الصحفى الكبير إبراهيم سعده، واللذ

الراحل حسين بيكار 

 

والذى يعد أحد المنتمين للبهائية، ومدى تسامحه وحبه وتقديره  –
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تباعها مـن حقـوقهم   ألعقيدته الدينية البهائية التى طالبا بتمكين  الآلخرين، واحترامهم
جبهـة  :" براهيم سعده الذى جاء تحـت عنـوان  إ األستاذوالسياسية، ففى مقال  المدنية

، والذى تم )١( ٢٠٠٩بريل إ ١١فى عدد أخبار اليوم بتاريخ "  ! جهنمية لگراهية اآلخر
نشره عقب أحداث قرية الشورانية وحرق بيوت البهائيين فيها كمحاولة من الصـحفى  

العامة والتمييز الدينى ضد البهـائيين، حيـث   الكبير لالعتراض على حالة التحريض 
عرض فى مقاله إعجابه بخلق الفنان الراحل حسين بيكار البهـائى، وتأكيـده علـى    

يكن فيه موضـع     استعادته لذكريات الزمن الجميل الذى عاش فيه مع بيكار والذي لم
ه األحداث وكارهي اآلخرين على النحو الذى كشفت عن   والمتطرفين،   قدم للمتعصبين،

غير أن الكاتب لم يطالب الدولة باستعادة هذا الزمن الجميـل  . اإلرهابية فى الشورانية
من خالل مطالبتها بمحاسبة ومطاردة المتعصبين والمتطرفين والكـارهين لآلخـرين   

.خاصة البهائيين

 

  

رجب مقاله اليـومى   أحمدوالكاتب الساخر  األستاذوعلى نفس المنوال، نشر 
، والذى جاء فيه سرد لموقـف يـدل   )٢(٢٠٠٩بريل إ ٩، بتاريخ "كلمة نصف" الشهير

على نبل أخالق وتسامح الفنان حسين بيكار البهائى، حيث أشار إلى أن حسين بيكـار  
، " ألننا كنا زمان متحضرين نعرف أن الـدين هللا    يعني أحداً   يكن ذلك   ولم   كان بهائياً،"

وهو ما يعنى رفضه لمظاهر التطرف والتحريض ضد البهـائيين مـن قبـل أفـراد     
. اليعرفون أن الدين هللا

 

  

٣

 

 : جريدة المصرى اليوم .٢-

التزام الحياد والموضوعية بشأن معالجة ملـف   حاولت جريدة المصرى اليوم
البهائية والبهائيين وحقوقهم فى مصر، وهو ما وضح جليا فـى تغطيتهـا الخبريـة    
والصحفية لألحداث واألخبار المتعلقة بالبهائية وأتباعها، وهو مـابرز فـى تغطيتهـا    

                                                           
.٢٠٠٩أبريل ١١عدد  ،أخبار اليوم ،"  ! جبهة جهنمية لگراهية اآلخر" ،براهيم سعده إ )١(

 

  
 .٢٠٠٩بريل إ ٩أحمد رجب، نصف كلمة، األخبار، عدد  )٢(
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 "حيث جـاء عنـوان الجريـدة     ٢٠٠٩بريل إ ٢ث قرية الشورانية فى دالخبرية لحا
ـ   ب بمحاكمـة  مواطنون يحرقون منازل بهائيين فى سوهاج ومنظمات حقوقيـة تطال

، والتى أشارت إلى تمكن قوات اإلطفاء فـى سـوهاج مـن    "المسئولين عن األحداث
السيطرة على الحريق الذى شب فى عدد من المنازل فى قريـة الشـورانية التابعـة    

وامتـدت النيـران إلـى منـزلين     منازل مملوكة لبهائيين،  ٤بينها ، لمركز المراغة
ا مسلمون، ونوهت إلى تقدم ست منظمات حقوقية مصـرية بـبالغ   ممجاورين يملكه

للنائب العام لمطالبته بفتح تحقيق فوري لتحديد المسئولين عن األحداث تمهيداً إلحالـة  
هـذه االعتـداءات غيـر    "المسئولين عنها إلى المحاكمة الجنائية والتى اعتبـرت أن  

على المواطنين البهائيين جرائم بحق المصريين جميعاً، ولن تسمح أبداً بـأن   المسبوقة
يتمتع المسئولون عنها بنفس مناخ اإلفالت من العقاب الذي أدى إلـى اتسـاع نطـاق    

وألقت الجريدة ." ووتيرة العنف الطائفي ضد األقباط على مدى العقود األربعة الماضية
حيث اكتفـت فـى بدايـة     ،دة هذه االعتداءاتباللوم على قوات الشرطة فى تزايد ح

األحداث بصرف المتجمهرين دون إلقاء القبض على أي من المتـورطين فـي هـذه    
الجرائم وعدم القاء القبض عليهم، وقيامها بأمر من تبقى من البهائيين من أهل القريـة  

ويـة أو  بمغادرتها فوراً دون السماح لهم بالعودة لمنازلهم الصطحاب المالبس أو األد
الكتب الدراسية أو األموال أو غيرها من المسـتلزمات الضـرورية، دون أن تقـوم    

وعلى الرغم مما . )١(بحماية هؤالء األفراد وضمان ممارسة شعائهم وطقوسهم الدينية
عتـداءات  سبق، إال الجريدة امتنعت عن وصف األفراد الذين قاموا بارتكاب هـذه اال 

مما يشـير إلـى   " بالمواطنين"فتهم فى عنوان الخبر شددين، ووصبالمتطرفين أو المت
إسباغ صفة المواطنة على مثل هؤالء األعداء لها، عالوة على إضـفاء نـوع مـن    

عتداءات المناهضة تمامـا  المشروعية والتبرير غير المقبول على قيامهم بمثل هذه اال
.لفكرة وقيمة المواطنة التى نعتتهم الجريدة بها

 

  

                                                           
، "مواطنون يحرقون منازل بهائيين فى سوهاج ومنظمات حقوقية تطالب بمحاكمة المسئولين عن األحـداث " )١(

. ٢٠٠٩بريل إ ٢المصرى اليوم، 

 

  



 
 

٢١٧ 
 

 ،ى حاولت الجريدة المحافظة عليه فى تحقيقاتها الصـحفية الذذاته وهو األمر 
حيث حرصت على عرض وجهة النظر المعارضة والرافضة للفكر والديانة البهائيـة  
وكذلك نشر ردود فعل وتصريحات قيادات البهائية والمدافعين عنهـا، ومـن أبـرز    

رل فـؤاد  األمثلة على ذلك قيام الجريدة بنشر تحقيق على صفحة كاملة للصحفى شـا 
، ٢٠٠٨/ ٨/ ٢٨، عـدد   "ورقة ضغط جديـدة ضـد مصـر   .. البهائيون"المصري، 

تصدره مقولة للدكتور محمد سيد طنطاوي، شيخ األزهر الراحل في لقائـه بطـالب   
إن البهائيـة مخالفـة تمامـاً للشـريعة     «الجامعات المصرية في معهد إعداد القـادة  

، والذي وضح منـه تشـديد شـيخ    »اإلسالمية، وال يمكن ألحد أن يعترف بها كدين
أنه ال ينبغي أال يسمح بذكر لفظ بهائي في البطاقة الشخصية ألي بهائي، على األزهر 

، مذكراً بأن البهائية لم يعترف بهـا أحـد فـي    »ألن في ذلك اعترافاً بالبهائية كدين«
مصر، وأن وزارة الداخلية ومحكمة القضاء اإلداري رفضت أن تجعل مـن البهائيـة   

وادعت الجريدة وفى صيغة تقريرية واضـحة  . ة دينية تذكر في البطاقة الشخصيةصف
تستهدف االستعداء والتحريض والحض على كراهية البهائية والمؤمنين بها أن البهائية 

ورقة حقوقيـة  إلى  ٢٠٠٨وحتي العام  ٢٠٠٥في مصر خالل األعوام من " تحولت 
المسـتوي  علـى  تستخدم ضد مصر في مجال حقوق اإلنسان وتشكل هاجسـاً أمنيـاً   

وثائق وكتـب وأوراق وشـهادات   على الداخلي والخارجي، وأكدت الجريدة حصولها 
. ميالد وأحكام قضائية حديثة وقديمة صنعت هذا التحقيق الصحفى الـذى قامـت بـه   

عريف بها وبنشأتها، ورغم أن مقدمة التقرير وقامت الجريدة برصد تطور البهائية والت
المذهب خليط من الديانات السماوية مع الكثير من التحريـف الـذى جعـل    "جاء فيها 

المسلمين والمسيحيين واليهود ال يعترفون به كدين ولذلك صدر قرار جمهوري فـي  
تضمن  ال أن التقريرإ" مصر في الستينيات بحل جميع المحافل البهائية ووقف نشاطها

واستخدام في التقرير لفظ دين بدالً من مذهب ولم يسئ إليهـا  ، الحديث بصورة إيجابية
وذكر بعض مالمحها بشكل محايد، وعرض لتطور أحداث العنف ضد البهائية وكـان  

غيـر  . عندما شهدت مدينة بورسعيد أول أحداث عنف ضد البهائيين ١٩١٦أولها في 
والموضوعية فى الجزء الـذى يكشـف حقيقـة    أن الجريدة قد تراجعت عن التوازن 

وربط البهائية بالصهيونية، وأيدت الجريدة التوجهات التى تـربط  " ارتباطها باليهودية 
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وارتباطها باليهود مما يحض على كراهيتها رغم أن ، بين البهائية والتنظيمات السرية
القضية، وعرضت الجريدة في العديد من تغطياتها أظهرت الميل لتبني الحياد في هذه 

الجريدة لتطور المنازعات القضائية وبيانات وفتاوى دار اإلفتـاء ومجمـع البحـوث    
. اإلسالمية الخاصة بالبهائية

 

  

من الجريدة على عرض وجهة نظر البهـائيين وااللتـزام بالحيـاد     وحرصاً
اآلراء والتعبير عنها بحرية، قام الصحفى الـذى أجـرى   كل والموضوعية وعرض 

بإجراء مقابلة على نصف صفحة مع الدكتورة ذاته لصحفى السابق فى العدد التحقيق ا
"  والناشطة البهائية المعروفة الدكتورة باسمة محمد موسـي، وذلـك تحـت عنـوان     

الدكتورة والناشطة البهائية المعروفة الدكتورة باسمة محمد موسي فـي حـوار لــ    
والـذى اعتبـرت   ، "نه اضـطهاد أشعر بالتمييز وال أريد القول بأ: »المصري اليوم«

الجريدة أنه أول حوار للناشطة البهائية مع صحيفة مصرية، والذى تحدثت فيـه عـن   
جميع األمور الخاصة بالبهائيين والقضايا التي رفعوها في المحاكم وحياتهم وعقيدتهم 
ومشاكلهم، كما تناول الحوار الحديث في أمـور شـبه سياسـية وأيضـا اجتماعيـة      

على أنها تشـعر  » المصري اليوم«أكدت الدكتورة باسمة فى حوارها لـو. وتاريخية
إلى بالتمييز وال تريد القول إنه اضطهاد، مؤكدة أنها ستظل بهائية مهما حدث، مشيرة 

.»أوراق ثبوتيتهم«أن البهائيين ليس لهم أي مشاكل مع الدولة ومشكلتهم الوحيدة هي 

 

  

حيث نشر  ،د اتسمت بالتوازن أيضاًأما مقاالت الرأي التى نشرت بالجريدة فق
محل الرصد نحو خمسة مقـاالت أقـر كتابهـا     ٢٠١٠و ٢٠٠٩في الفترة بين عامى 

ة العقيـدة وممارسـة الشـعائر    يبضرورة االعتراف بالبهائية وحقوق أتباعها فى حر
الدينية ورفض الممارسات المتطرفة واإلرهابية ضد أتباعها وممتلكـاتهم فـى قريـة    

:   تضمنته أبرز هذه المقاالت وفيما يلى عرض مختصر لما. وهاجالشورانية بس

 

  

 والـذى  )١( ٢٠٠٩/ ٤/ ٩كمال مغيث، محنة البهائيين وعصر الفوضى، عدد . د ،
عتداء على البهائيين فى الشورانية بأنهم مجرد تشكيل عصـابى  وصف القائمين باال

                                                           
.  ٢٠٠٩/ ٤/ ٩عدد المصرى اليوم ، كمال مغيث، محنة البهائيين وعصر الفوضى، . د )١(
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مواطنين مصـريين  من المتطرفين والبلطجية، اجتمعت إرادتهم على االعتداء على 
كأى مصريين آخرين، وحرق منازلهم، فى قرية الشورانية بسوهاج، لمجرد أنهـم  

مختلفو الديانة

 

رغم أن الدستور والقانون يقر بحقوقهم الكاملة فى المواطنة -

 

ومتى  -
كانت مصر مقصورة على أصحاب ديانة واحدة، وأكد المفكر مغيث معرفة مصـر  

قائد المتنوعة، وتوالت عليها األديان والمـذاهب  منذ أقدم العصور عرفت مصر الع
والملل والنحل والطوائف، التى تجاورت وتفاعلت وتبادلـت عالقـات المصـاهرة    
والمتاجرة والمشاركة فـى األفـراح واألحـزان وعشـرات الطقـوس والتقاليـد       

 .واالحتفاالت الشعبية

ـ   دينى فـى  وألقى الكاتب بالمسئولية حول تنامى مظاهر التطرف واإلرهـاب ال
عدم وجود مشروع قومى للدولة التى اختطفتهـا  : مصر على عدة جهات من أبرزها

حفنة من رجال المال وأصحاب المصالح الضيقة التى ال يهمها سوى أن تجنى المزيد 
من األموال ولو على جثة الوطن والقانون والنظام، عالوة على تركها أذناب وأبـواق  

عالم وعشرات الزوايا، تنفث حقدها المسموم على المتطرفين فى الصحف ووسائل اإل
الوطن وعلى المواطنين الذين يعيشون فيه، ورفضها تفعيل مواد ازدراء األديان فـى  
القوانين المحلية، أو فى المواثيق الدولية التى صادقت عليها، وسيطرة قوى التطـرف  

ـ   ة، وقيـام وزارة  على مؤسسات التعليم والتليفزيون بقنواته العامة القوميـة والخاص
األوقاف بإعادة طباعة الكتب التى تحض على التطرف وكراهية البهائيين وتوزيعهـا  
تلك الكتب على وعاظها لتعميم الكراهية فى مختلف أنحاء البالد، وشيخ األزهر الذى 

ال يعرف معنى لدستور، أقسم على احترامه ذات يوم، يعتبـر   نعته المفكر مغيث بأنه
للدولة فى أولى مواده، فيصافح بيمينه السـفاح الصـهيونى بيريـز،     المواطنة أساساً

ويصف

 

المواطنين المصريين  -

 

البهائيين بأنهم فئة ضالة ال ينبغى أن تبث سـمومها  -
لـم تعـد   " واعتبر الكاتب أن الفتنة بعد أحداث الشـورانية  . فى المجتمعات اإلسالمية

اهللا من يصمت عنها ومن لـم   نائمة، بل استيقظت واستفحلت وتوحشت وتحفزت، لعن
" .يواجهها
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 والـذى  )١(٢٠٠٩/ ٤/ ٦وثقافة الحوار بالنار، عدد .. رأفت عبدالرشيد، البهائية ،
، وأكد أن »ال إكراه فى الدين«: أكد فيه كفالة اإلسالم حرية العقيدة فى قوله تعالى

ن هـو  أسلوب إقناع أهل الكتاب وغيرهم بتغيير عقيدتهم والدخول فى اإلسالم كا
اللين والرفق والحوار الهادئ والمجادلة بالحسنى، وفى سبيل تحقيق هـذه الغايـة   
كان صلى اهللا عليه وسلم يحضر والئم أهل الكتـاب ويواسـيهم فـى مصـائبهم     
ويعاملهم بكل أنواع المعامالت التى يتبادلها المجتمعون فى جماعة يحكمها قانون 

لما يدعو إليه من سالم ووئام وتدليالً علـى   واحد بهدف تعليم األمة، وتثبيتاً عملياً
وعـرض  . أن اإلسالم ال يقطع عالقات المسلمين مع مواطنيهم من غير ديـنهم 

ومعاملـة  ) الوضعية(الكاتب لموقف اإلسالم من أصحاب الديانات غير السماوية 
الرسول ألسرى بدر معاملة حسنة، وأمره ألصحابه أن يحسنوا إليهم، على الرغم 

كانوا يعبدون األصنام، وأكد على واقعة غير معلومة بالنسـبة لمعاملـة    من أنهم
عمر بن الخطاب للمجوس الذى منحهم نفس المكانة والتقـدير واالحتـرام الـذى    
يحظى به أهل الكتاب، ونوه إلى أن الشريعة والقانون ال يسمحان باالعتداء علـى  

االعتقاد الـداخلى لكـل   أصحاب العقائد الوضعية ومنها البهائية، وطالب بحرية 
معتنقى البهائية بحيث تكون مكفولة وال يمكن إجبارهم على ترك مـا يعتقـدون   
بدون إرادتهم، ومنحهم كل الحقوق داخل المجتمع المصـرى وعـدم تعريضـهم    

 .لالضطهاد والمعاملة السيئة

  والـذى  )١(٢٠٠٩/ ٤/ ٦وعار الشورانية، عـدد  .. نبيل شرف الدين، البهائية ،
بمحافظة سوهاج مع مواطنين مصريين كل » الشورانية«اعتبر ما حدث فى قرية 

على كـل مصـرى ارتضـى    » العار«، بمثابة »البهائية«جريمتهم أنهم يعتنقون 
الصمت، فضالً عن التورط بالفعل أو التحريض على جريمة االعتداء على إخوان 

                                                           
.٢٠٠٩/ ٤/ ٦عدد المصرى اليوم ، وثقافة الحوار بالنار، .. رأفت عبدالرشيد ، البهائية )١(
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ه الجريمة لم تبدأ فـى اللحظـة   لهم فى الوطن بسبب معتقدهم الدينى، وأكد أن هذ
التى هب فيها الغوغاء والمتعصبون، لكنها بدأت حين تراخت الدولة عن حمايـة  

وشـن الكاتـب   . مواطنيها، ونافقت الدهماء على حساب البهائيين، وقبلهم األقباط
على الصحفى جمال عبدالرحيم حاداً هجوماً

 

الصحفى بجريدة الجمهورية وكـان   -
عتداءات موقعا قياديا ونقابيا يشغل إبان هذه اال

 

الذى اتهمه بـالتفرغ وتكـريس    –
معظم وقته لمهاجمة البهائيين ال لشىء إال ألنهم يعتنقون ديناً آخر خـالف ديـن   

، والبد أن ينحاز الصحفيون لحرية التعبير »مهنة رأى«األغلبية، مع أن الصحافة 
ت العامة، ثم يتجـاوز  واالعتقاد، وليس مقبوالً أن يتورط صحفى فى قمع الحريا

ذلك إلى التحريض على العنف، والتى أكـد أنهـا جريمـة مكتملـة األركـان،      
واعتبر أن العار الحقيقـى لـيس فـى وجـود     . وتستوجب مساءلة هذا الصحفى

البهائيين، بل فى التحرش بأسر مسالمة واالستئسـاد علـى المستضـعفين، وأن    
يخول الخالق أحداً فيه، ونوه إلى  محاسبة الخلق على معتقداتهم هو شأن إلهى، لم

أن ما يجرى ليس غيرة على الدين بل هستيريا جماعية انتشرت فـى المجتمـع   
وأدان الكاتب اكتفـاء السـلطات   . مؤخراً كالوباء، مما يقتضى وقفة صارمة معها

باالستمتاع بمشاهدة الوصلة الهستيرية التى قدمها الغوغـائيون ضـد مـواطنين    
د فى الشورانية، فقد سبق أن حدث هذا مع اليهود المصـريين،  مخالفين فى المعتق

وحدث ويحدث مع المسيحيين، الذين يتحسسون رؤوسهم خشـية أن يلقـوا ذات   
المصير يوماً ما، وهو ما يعده أنه سيكون الطامة الكبرى، ألن األقبـاط مجتمـع   

بهـائيين  كبير يقدر بالماليين، ولهم حضور فى شتى مناحى الحياة، وما قيل عن ال
وقبلهم عن اليهود يمكن أن يقال عن المسيحيين أيضاً، وبالتالى فال يمكن التهوين 

واعتبر أن هناك جهات ودوائـر  تسـعد بتكـرار أحـداث     . من خطورة األمر
الشورانية باعتبارها وسيلة لتنفّيس المأزومين عن الغضـب المشـحون وتعمـى    

لـم  » الشـورانية «أهالى قريـة  األبصار والعقول عن أوضاع الحياة المتردية، ف
يحتجوا على الفقر أو تدنى مستوى الخدمات، لكنهم احتقنوا لسبب ال يعنـيهم وال  

وحذر الكاتب من أن السكوت على مثل هـذه الجـرائم   . يمس مصالحهم الحقيقية
سيؤدى إلى دخول مصر فى مواجهة مع المجتمع الدولى، واتهامها برعاية التمييز 
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ى تفشى الفساد، وانعدام المعايير العادلة، وتوزيع المناصب على الدينى للتغطية عل
 .أسس دينية، وليس استناداً للكفاءة والمواطنة

 

٣

 

 : جريدة الدستور .٣-

قامت جريدة الدستور بنشر عدد من الموضوعات الصحفية التـى حافظـت   
سواء من خالل نشر رسالة من قراء بهـائيين، أو  ، على توازن تغطيتها لهذه القضية

عالوة . عرض نصوص من كتابهم المقدس بدون التطرق باإلساءة أو النقد لهذه الديانة
العديـد مـن المقـاالت     ٢٠١٠و ٢٠٠٩على ماسبق، نشرت الجريدة خالل عـامى  

التعريفية بتلك الديانة، وطالبت فيها باحترام حقوق البهائيين وحـريتهم فـى اعتنـاق    
انطالقا من اعتبارات دينية توجب احتـرام   ديانتهم دون قيود دينية أو مجتمعية، وذلك

، وكـذلك  "الكـافرة " ديانات وعقائد اآلخرين حتى ولو كانت من الديانات الوضـعية  
اعتبارات إنسانية قانونية مشتركة قوامها احترام االتفاقيات الدولية الخاصـة بحقـوق   

طقوسه الدينية اإلنسان المدنية والسياسية ومنها حريته وحقة فى اختيار دينه وممارسة 
بدون تمييز، كما رفضت الجريدة قبول أية مبررات النتهاك حقوق هذه اإلنسان سواء 

ومن أبرز هذه المقاالت . اتصلت بالحفاظ على األمن القومى أو الرفض المجتمعى لها
:التى نشرتها الجريدة فى هذا الشأن ما يلى

 

  

 والذى اعتبـر مـا   )١(٢٠٠٩بريل إ ٦عدد ، إبراهيم عيسى، فى المسألة البهائية ،
قلية انتابـت عـددا مـن    حدث من اعتداءات فى قرية الشورانية بسوهاج لوثة ع

مواطني مصر فقرروا أنهم ال يطيقون البهائيين وقرروا فجأة بعد مائة عام مـن  
، ويعتبـرون  العـداء   "أعداء اهللا والبد من حـرقهم " وجود البهائيين في البلد أنهم

وأن االعتداء عليهم جهاد في سبيل اهللا، وهو ما يـنم وفقـا    اًينيد اًللبهائيين واجب
حياتنا فى مصر؛ وهى الحالة التـى تتـدفع   على للكاتب عن سيطرة النفاق الديني 

التطرف في الشكليات إلى مع الجهالة والجهل باإلسالم الحقيقي معظم المصريين 

                                                           
 .٢٠٠٩بريل إ ٦عدد الدستور، إبراهيم عيسى، فى المسألة البهائية ،  )١(
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إبراهيم عيسـى   والقشور واختصار الدين في الطقوس والمظاهر، وأكد الصحفى
أنه مع اختالط الجهل بالتطرف صرنا نشاهد هذه التصرفات الطائفية المذمومـة  
ضد األقباط ومؤخرا ضد البهائيين والتي تتخذ مظاهر عنف وعدوان لفظي وبدني 
وحرق وضرب وأحيانا قتل، والغريب أن هذه السـلوكيات التـي يظـن حمقـي     

يغسلون ذنوبهم بدم إخـوان لهـم فـي    اهللا وإلى التطرف الجدد أنهم يتقربون بها 
كم مرة استخدمت هـذه الكلمـة فـي    (الوطن واإلنسانية إنما تشرح مدي الجهل 

بالدين اإلسالمي الذي يحرم قتل النفس والذي يـأمر بـأن   ) سطوري حتي اآلن 
والـذي  » من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفـر «: والذي يبيح» لكم دينكم ولي دين«

 . ة والموعظة الحسنة الدعوة بالحكمعلى يحض 

ن أحرار يؤمنون، يكفرون، كـل واحـد   يالبهائي"وجدد الكاتب تأكيده على أن 
حر في دينه وفي بيته، وإحنا مال أهلنا يؤمنون بإيه أو يعتنقون إيه، يصلون لمـين أو  

وطالب باحترام عقائد الناس بما فيها إلحاد البعض، اعتماد علـى أن   . يحجون لمين؟ 
أديان وعقائـد  هو الذي يفرض علينا احترام !) التقولوا آمنا، بل قولوا أسلمنا(اإليمان 

واستشهد بأن الشعب المصري حين كان سمحا عـاقال ومتحضـرا   . واختيار اآلخرين
تعامل بهذه الروح اإلسالمية المستنيرة مع بضعة آالف من البهائيين يعيشون منذ مائة 
عام ولم نشهد منهم أذي وال شغبا وال إرهابا وال غيره، حصل إيه بقي كـي تنـتفض   

؟، واستنكر الصحفى الكبير أن يكون إيماننا أو إسالمنا اليوم  عروق المصريين ضدهم
وشدد على أن حد الردة مختلف عليه، وهنـاك  . سالم وإيمان اآلباء والجدودإأكثر من 

أئمة عظام ينفون وجود هذا الحد ويرفضونه تماما، وحتى أنه بافتراض وجـود هـذا   
ر وليس أي عـابر أو جاهـل   الحد فإن تطبيق الحدود من كامل حق الدولة وولي األم

لـى أن مصـر   إوانتهى . فالن إنه مرتد، ويطبق عليه الحدعلى سبيل يملك أن يقول 
.بهذه التصرفات تجاوزت حدودها
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 ۲(٢٠٠٩بريـل  إ ٥هل بلغت مستقرها؟، عدد … يوسف سيدهم، قضية البهائيين( ،
ن بحرية والذى اعتبر أن قضية البهائيين أرقته وكتب عنها مع غيره من المهمومي

المعتقد وحقوق المواطنة والمساواة هي قضية، وذلك ألنها

 

وفقا لوجهة نظره  -

 

– 
تمس شريحة من المواطنين المصريين  الذين يدينون بالعقيدة البهائية ويعيشـون  

لكنهم يعـانون  ، واجباتهم ويحترمون القانونجميع في هذا  البلد في سالم يؤدون 
من انتقاص 

 

وأحيانا اغتيال  –

 

وذلـك يتـراوح بـين    …وقهم بسبب معتقدهمحق –
وبـين مضـايقتهم   ، حرمانهم من  أوراقهم الرسمية خاصة بطاقة الرقم القـومي 

ووضع العراقيل أمامهم من جانب األجهزة الرسمية سواء كانت أجهـزة تسـجيل   
وأرجع الكاتب الصحفى أسباب ذلك إلـى  . المواليد أو األجهزة التعليمية أو غيرها

األجهزة بتنصيب نفسها سلطة تتولي فحص ضمائرهم واعتمـاد   قيام جميع  تلك
وبالتبعية كانت تلـك األجهـزة   ،معتقدهم قبل أداء الخدمة المناط بها تقديمها لهم 

تمتنع عن التعامل معهم حتي يرضخوا ويقبلوا رغما عنهم إثبات إحدي الـديانات  
السماوية الثالث

 

أو المسيحية أو اإلسالم  اليهودية-

 

هائية فـي أوراقهـم   محل الب –
 . الرسمية

 التـى  ، وعرض المقال الصحفى للسجل الطويل لتلك القضية في ساحات القضاء
البهائيين حريتهم فيمـا  على شهدت تجاوزات مؤسفة من الخصوم الذين ينكرون 

نظر تلك القضايا تناولها إعالميـا بأسـاليب   على كما نوه إلى أنه ترتب ،يعتقدون
أي وحرية العقيدة وتنتفض مرتديـة رداء الـذود عـن    غوغاية تتنكر لحرية الر

األديان السماوية، بينما تستبيح في سبيل ذلك اغتيال مبـادئ األديـان السـماوية    
وأعرب الصحفى سيدهم عن شعوره بارتياح شديد بعد . والتنكيل باآلخر المختلف

يين فـي  صدور الحكم النهائي للمحكمة اإلدارية العليا بتأييد حق البهائيين المصر
وقـد  . دون ذكر أية ديانة، بطاقات الرقم القومي وشهادات الميالدعلى الحصول 

وجه رسالة لكل من لم يسبق له أن التقـي مـع أي مـن اإلخـوة أو األخـوات      

                                                           
٢٠٠٩بريل إ ٥بلغت مستقرها؟، الدستور، عدد  هل …يوسف سيدهم، قضية البهائيين )١(
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قد تساوره أي شكوك أو تحفظات إزاء اختالف المعتقد، بـأن  إلى البهائيين، وبالت
دا لمـواطنين مصـريين أصـالء    من عرفهم من البهائيين جميعهم نماذج طيبة ج

ولهم كل الحق في الحيـاة الطبيعيـة،   ، يتمتعون برصيد عظيم من المحبة والسالم
 .وفي خدمة وطنهم دون فرز أو تهميش أو مصادرة بسبب معتقدهم

 حيث شكك الكاتب الصـحفى  )١(٢٠٠٩بريل إ ٦باب الخلق، عدد ، محمود سعد ،
النيران في مـواطنين مصـريين بقريـة    فى مقاله فى إيمان هؤالء الذين أشعلوا 

الشورانية، وقيامهم بطردهم من منازلهم، وإحـراق المنـازل بـالبنزين وقنابـل     
، واسـتنكر قيـام   !!»البهائيون أعداء اهللا.. ال إله إال اهللا«المولوتوف وهم يهتفون 

أمين شباب الحزب الوطني بالقرية بوصف البهائي الذي ظهر في برنامج الحقيقة 
، واعترافه بفخر أنه حرق منازل البهائيين وضربهم وأخـرجهم مـن   »تدبالمر«

واستهجن قيام أجهزة الشـرطة واألمـن   !!. القرية بمن فيهم من األطفال الرضع؟
يقصـد  «لو رجعتم البيـوت  " بطرد البهائيين خارج سوهاج، وقولهم لألهالى أنه

كاتـب بعـدد مـن    واسشتهد ال!" . هاتموتوا واحنا مش ح نقدر نحميكوا؟» بيوتهم
مواقف الرسول صلى اهللا عليه وسلم بحماية الكفـار وإجـارتهم، عـالوة علـى     
االستشهاد بعدد من اآليات منها ماجاء فى سورة التوبة، بسم اهللا الرحمن الـرحيم  

وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتي يسمع كالم اهللا ثم أبلغه مأمنه ذلك «
، وكذلك قوله تعالى في سورة التوبة أيضا بسم )٦: التوبة ( »بأنهم قوم ال يعلمون
كيف يكون للمشركين عهد عند اهللا وعند رسوله إال الـذين  «اهللا الرحمن الرحيم 

» موا لكم فاستقيموا لهم إن اهللا يحب المتقـين اعاهدتم عند المسجد الحرام فما استق
بقرة بسـم اهللا  صدق اهللا العظيم، عالوة على آية أخري في سورة ال) ٧: التوبة (

وقاتلوا في سبيل اهللا الذين يقتلونكم وال تعتـدوا إن اهللا ال يحـب   «الرحمن الرحيم 
صدق اهللا العظيم، وآية أخري في سورة الممتحنة بسـم  ) ١٩: البقرة(» المعتدين

ال ينهاكم اهللا عن الذين لم يقتلوكم في الدين ولم يخرجـوكم  «اهللا الرحمن الرحيم 

                                                           
 ٢٠٠٩أبريل  ٦عدد الدستور، محمود سعد ، باب الخلق،  )١(



 

 

  

٢٢٦ 
 

م وتقسطوا إليهم إن اهللا يحب المقسطين، إنما ينهاكم اهللا عن من دياركم أن تبروه
إخـراجكم أن  علـى  كم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظـاهروا  نقاتلويالذين 

۲الممتحنة (» تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون

 

 .صدق اهللا العظيم) ۲-

واعتبر الكاتب الصحفى أن من قاموا بهذه الجرائم يخالفون القـرآن والسـنة   
الذى آثر االستشهاد به دون القانون والدستور وحق المواطنة وحريـة العبـادة التـي    

أي عابد عبادته مهما كانت طالما هو لم يحاول على يكفلها الدستور ويعاقب من يفسد 
وتسـاءل عـن   . س أي نوع من أنواع الدعوةفرض هذا الدين أو هذه العبادة أو يمار

هوية الذين قاموا بحرق مساكن البهائيين، وكذلك من منسق هذه الحملة؟ ومن الداعي 
وأكـد علـى   ، وشكك الصحفى فى معرفة القائمين بهذه الجرائم بحقيقة اإلسالم..لها؟

، وجود عدة أطراف تستغل اإلسالم لشغل الرأي العام وإظهار مصر بصورة متخلفـة 
!!.وسكوت الدولة وأجهزتها عن هذه الجرائم وكأن ال شيء هناك وال شيء هنا؟

 

  

  والذى أشـار إلـى أن   )١(٢٠٠٩بريل إ ٦وائل عبد الفتاح، مفترق طرق، عدد ،
الجهـل أصـبح   " جرائم االعتداء والقتل والحرق فى الشورانية كشفت عـن أن  

وأكد اختالط معايير وضعف أسس نجاح البـرامج  . موهبة، والبلطجة وجهة نظر
التليفزيونية الفضائية، حيث أصبحت تستضيف األشخاص ليس ألن لديهم أفكـارا  

اتهـام اآلخـرين،   على نهم يمتلكون القدرة المعة أو وجهة نظر مكتملة، ولكن أل
قوائم من الشتامين والهجامين الذين يحولون على عالوة على اعتماد تلك البرامج 

ساحات مالكمة أو مصارعة حرة بدون قانون، فى الوقـت الـذى   إلى التليفزيون 
 .كان فيه التليفزيون الرسمي ميتًا

مرحلـة  إلـى  وف وصـلت  فى يعتقد أن هذه النوعية من الضيغير أن الصح
، وهو ما دلل عليه قيام أحد الضيوف بتحويل إحـدى  )بها سم قاتل(خطر حيث أصبح 

القتل، والذى جـاء  على ساحة للتحريض إلى » الحقيقة«حلقات برنامج وائل اإلبراشى 
فترة قصيرة والعصبية والغوغائية التي أدت به في النهاية 

 

) ألنه غير مدرب( -

 

إلى  -

                                                           
 ٢٠٠٩بريل إ ٦عدد الدستور، وائل عبد الفتاح، مفترق طرق،  )١(



 
 

٢٢٧ 
 

ويضعون كـل  " القتل لدى  مشاهدون محبطون من كل شيء، على ي التحريض العلن
وشبه الكاتب ما قام ". الدين وينتظرون الجنة بعد أن فقدوا األمل في الدنياعلى آمالهم 

به الضيف الصحفى  من تحريض على القتل، بأنه مـارس بلطجـة فكريـة واتهـم     
الـدين والعمالـة    أشخاصا يتصور أن من حقه توجيه اتهامات لهـم باالرتـداد عـن   

هل :" أسئلة لهذا المتطرف والمريض النفسى والعصبى من قبيل ةووجه عد. للصهاينة
ينام هذا الضيف اآلن هادئا؟، و هل يتحمل أن يفعل معه شخص آخر نصف ما فعلـه  
مع بقية ضيوف الحلقة؟ وهل ارتاح ضميره وارتوت رغبته القاتلة عندما رأي قنابـل  

وشكك الصحفى وائل . ؟..»الشورانية«وت البهائيين في قرية بيعلى المولوتوف تطير 
عبد الفتاح فى قيام ذلك المحرض بالتفكير فيما فعل، وأكد على أن التفكير عنـده لـه   
وظائف أخري منها خدمة التهاب نفسي حارق يجعله عصابيا يتصور نفسـه محاربـا   

فـرق كبيـر بـين    وهنـاك  .. ممارسة البلطجـة على  وهو ليس إال قادراً.. ومقاتال
" .والبلطجي.. المحارب

 

  

وشدد الصحفى على أن ذلك المجرم والمحرض نموذج واضح لحالة بـؤس  
عميق، ونتيجة طبيعية لسنوات من اإلفقار الفكري الذي مارسته الدولة بوعي وبـدون  

لفترات طويلة كان من حق البهائي إقامـة الشـعائر وأمـاكن    " ونوه على أنه . وعي
مرحلة نبـذ دينـي؛ فالسـنة ال     لكننا نعيش اآلن...العبادة والتسجيل في بطاقة الهوية

مذهب يري اآلخر إلى يعترفون بالشيعة واألرثوذكس يكفِّرون البروتستانت، وكل منتمٍ 
وخلص إلى أن ما حدث فى الشورانية ليست حربا دينيـة  . كافرا وعدوا يستحق القتل

أهله، وتحتكـره  على أو من أجل الدين، لكنها طريقة للبحث عن مكان في بلد يضيق 
. جموعة ضيقة ال يمكن االقتراب منهم، بينما يبحث المواطن العادي عن سند كبيـر م

وكلٌّ يبحث عـن جماعـة صـغيرة، وأن    .. وانتهى أن الدولة بمفهومها المدني تتآكل
ليلـة  " وهـو ماحـدث  ، القتل واإلجـرام على المليشيات يتزعمها األكثر جهالً وقدرة 

".المولوتوف الطائر في سوهاج

 

  

 

  



 

 

  

٢٢٨ 
 

٣

 

 :روقجريدة الش .٤-

تبنت جريدة الشروق مبادىء الحيدة والموضوعية فى معالجة قضية البهائيـة  
والبهائيين، وذلك انطالقا من إيمانها بالدعوة إلى احترام القيم اإلنسانية المشتركة وقيم 
التسامح واإللتزام باحترام حقوق اإلنسان المدنية والسياسية واالجتماعية واالقتصـادية  

عنها فى مواجهة القوى واألطراف التى تقوم بانتهاكها على أسـاس   والثقافية، والدفاع
عتـداء والحـرق لمنـازل    وكانت عملية اال. من التمييز على أساس الدين أو الجنس

البهائيين وترحيلهم قسرا من بيوتهم وعدم معاقبـة المعتـدين ومباركـة تصـرفاتهم     
طنين للقتـل وتـدمير   وسلوكهم فى خرق القانون وتعريض سالمة وأمن فئة من الموا

حد أهم المواقف التى أكدت فيها الجريـدة ثوابتهـا المهنيـة والصـحفية     أ، ممتلكاتهم
السابقة، حيث قامت الجريدة بتغطية خبرية ممتازة لهذه االعتداءات والتى غلب عليها 

الحيادية والموضوعية واالستماع إلى آراء الطرفين 

 

أهالى وشباب القريـة الـذين    –
االعتداءات والمواطنين البهائيين الذين تم إحراق بيوتهم وتشريدهم منهـا،  قاموا بهذه 

عالوة على نشرها خمسة مقاالت عن البهائية وحقوق البهائيين ورفض انتهـاك هـذه   
اإلسـالم  : الحقوق والحريات تحت أية مزاعم أو قراءات خاطئة للـديانات السـماوية  

يد لمدنيـة الدولـة المصـرية وقـيم     والمسيحية، واعتبار هذه االنتهاكات مصدر تهد
حوته تلك المقاالت من مواقف مـن قضـية التمييـز     وفيما يلى عرض لما. المواطنة

:عتداء الوحشى على البهائيين فى الشورانيةالدينى ضد البهائية والبهائيين، وحادثة اال

 

  

  والذى اعتبر مـا  )١(٢٠٠٩بريل إ ٥، عدد ..سالمة، أن تكون بهائياً أحمدسالمة ،
حدث فى قرية الشورانية بمركز مراغة فى محافظة سوهاج من اعتداءات علـى  
مواطنين قيل إنهم من البهائيين وحرق منازلهم ومطاردتهم، وموقـف الالمبـاالة   

والتواطؤ الذى اتخذته أجهزة الدولة 

 

نذير شؤم، وداللته على أن الدولة غائبـة   -
يتفكك ويتناثر تدريجيا إلى شظايا من المسلمين  عن نفسها، وأن المجتمع المصرى

                                                           
.٢٠٠٩بريل إ ٥، الشروق ، عدد ..أن تكون بهائياً، سالمة أحمد سالمة )١(
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وأكد الكاتب الكبير أنـه حـين   . واألقباط والبهائيين، ومن السنة والشيعة والدروز
تضعف الدولة، ويتناحر المجتمع، فإن تلك هى بدايات اللبننة الممزوجـة بـالفقر   

مـن   ويعتقد كاتب المقال أن بدايـة المشـكلة جـاءت   . واليأس والتدخل األجنبى
وأكد أن من بـين  . الخالف حول حق البهائيين فى تسجيل أو عدم تسجيل ديانتهم

أجهزة اإلدارة، ورجال الدين فى القرى والدهماء من الناس من يعارض منح أيـة  
حقوق للبهائيين، وقد عزز من ذلك التوجه قيام بعض المتعلمين من بـين طلبـة   

بإثـارة  » الحقيقة«ق على نفسه جامعة سوهاج، أو توظيف برنامج تليفزيونى يطل
الفتنة بمشاركة أحد الصحفيين فى البرنامج التليفزيونى، والدفاع عـن المعتـدين   
. على البهائيين باعتبارهم مرتدين عن اإلسالم يجب أن يطبق عليهم حـد الـردة  

وطالب المقال فى هذا الشأن بأن تظل هذه الموضوعات من القضايا التى البد أن 
شرف لقنوات البث الفضائى من تناولهـا والعبـث بهـا،وهوأمر     يحرم أى ميثاق

التحقيق مع محـافظ سـوهاج    معمول به فى كل بالد العالم، ومسارعة الدولة إلى
ومدير األمن فيها، وأن يعهد للنائب العام بتحديد المسئوليات وتقديم المسئولين عن 

لدينية فى المعامالت بين هذه االعتداءات إلى القضاء، والتأكيد على تحييد الهوية ا
أن تكون بهائيا أو بوذيا " المواطنين والحكم على إيمانهم والتى تتجسد فى مقولته 

ليست جريمة، وليس من حق أحد أن يسائل غيره عن ديانته أو يشق قلبه لـيحكم  
 ".على طبيعة إيمانه

  والذى اعترف الكاتب )١( ٢٠٠٩بريل إ ٤فهمي هويدي، في اإلسالم والكفر، عدد ،
اإلسالمى فيه بمقاومته إغراءات المشاركة فى المناقشات التى تشتت الصف الوطنى 
وتحكمها االنفعاالت أو المرارات التى يختزنها بعض المثقفين، وينشـغلون خاللهـا   
. بتصفية حساباتهم الخاصة بأكثر من انشغالهم بهم الوطن فى حاضـره ومسـتقبله  

إصرار أولئك البعض على االستغراق فى محاولـة تسـجيل    واستغرب المقال من
                                                           

 

.٢٠٠٩بريل إ ٤، الشروق، عدد في اإلسالم والكفر، فهمي هويدي -
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النقاط التى تقصى اآلخرين وتغتالهم أدبيا وسياسيا، فى حين أن الوطن المأزوم فـى  
أمس الحاجة إلى استنفار سواعد الجميع وطاقاتهم، بما يجعل االحتشـاد ضـرورة   

تلك الحروب  وأكد أنه التوجد مصلحة أو جدوى فى نقل. واإلقصاء جريمة ال تغتفر
األهلية العبثية إلى وسائل اإلعالم لتتحول إلى مادة لإلثارة والتحريض، تسـهم فـى   

وقام الصحفى صـاحب المقـال   . التشتيت وتسميم أجواء االحتشاد الوطنى المنشود
بالتركيز على الحلقة التليفزيونية الخاصة بالبهائية، والتى استغرب من قيـام أحـد   

" االختصاص فيها باتهام اآلخرين من أتباع تلـك الطائفـة   المتدينيين من غير أهل 
، وهى النقطة التى توقفت عندها "بأنهم مرتدون بدلوا دينهم وخرجوا من ملة اإلسالم

كاتب المقال  ووجدها من تجليات ظاهرة التسرع فى تكفير اآلخرين التـى تمثـل   
. تب على الوقوع فيـه لخطورة اآلثار التى تتر يستحق التحذير منه، نظراً محظوراً
نزالق إلى مثل تلك الحروب المدمرة أكد أن بعض من الكاتب على منع اال وحرصاً

أهل العلم قالوا كالما نفيسا فى تلك القضية

 

تكفير أصحاب وأتباع بعض الـديانات   -
المخالفة لدين الغالبية

 

لعل الـذكرى  " يجب استعادته واستيعابه انطالق من مقولته  -
ومن أبرز تلك تفسيره للمقولة الشهيرة لإلمام األكبر الشيخ محمـود  ، "تنفع المؤمنين
من لم يؤمن بوجود اهللا ورسله وكتبه، ولم يـؤمن  " من أنه " البهائية " شلتوت حول 

بالبعث والجزاء فى اآلخرة وأنكر ما حرم اهللا وما أوجـب، ال يكـون مسـلما وال    
، والتى "اهللا، وفيما بينهم بعضهم وبعضتجرى عليه أحكام المسلمين فيما بينهم وبين 

أن من لم يؤمن بشىء من ذلـك  " فسرها المفكر اإلسالمى بأنه ليس معنى ما سبق 
يكون كافرا عند اهللا، يخلد فى النار وإنما معناه أنه ال تجرى عليه فى الدنيا أحكـام  

مما حرمه اإلسالم، فال يطالب بما فرضه اهللا على المسلمين من العبادات، وال يمنع 
اإلسالم كشرب الخمر وأكل الخنزير واالتجار بهما، وال يغسله المسلمون إذا مـات  
وال يصلون عليه، وال يرثه قريبه المسلم فى ماله، كما ال يرث هو قريبه المسلم إذا 

 .مات
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وخلص مقال الكاتب الكبير فى تبرير حق البهـائيين فـى حريـة العقيـدة     
الشـعوب  " صة بهم وعدم تكفيرهم، إلى القول بـأن  وممارسة الشعائر والطقوس الخا

النائية التى لم تصل إليها عقيدة اإلسالم، أو وصلت إليها بصورة سيئة منفرة، أو لـم  
يفقهوا حجته مع اجتهادهم فى بحثها، بمنجاة من العقاب األخروى للكافرين، وال يطلق 

منوا به، فإنـه ال يحملهـم   علما بأن اإلسالم حين دعا الناس ألن يؤ.. عليهم اسم الكفر
وال يحملهم عليه بالخوارق، وإنما يحملهم عليه ) المنهى عنه شرعا(على ذلك باإلكراه 

".بالبرهان الذى يمأل القلب وينير العقل

 

  

 وقد جاء )١(٢٠٠٩بريل إ ١٠عدد، سامح فوزى، دفاعاً عن الدولة وليس البهائيين ،
حيث أكد  ،الجة القضية محل التحليلالمقال أكثر مباشرة من المقال السابق فى مع

أن هناك فارقا جوهريا بين أن تعترف الدولة بالبهائية، وتقرر حق البهائيين فـى  
تدوين معتقدهم الدينى فى بطاقات الهوية، وبناء محافل لهم، وبين أن يهب األفراد 
 لالعتداء على البهائيين فى قرية الشورانية بمركز المراغة فى سوهاج، ونوه إلى
أنه فى الحالة األولى هناك ما يعرف بالنظام العام فى الدولة، يعبر عن نفسه فـى  
ثقافة سائدة، وقانون، ومؤسسات عامة، أما فى الحالة الثانية فهى اختيارات عنيفة 
من جانب أفراد ومواطنون عاديون تلبستهم حالة شديدة من العداء التـى دفعـتهم   

. واطنين مصريين فـى قريـة الشـورانية   إلى ذلك الهجوم الكاسح على منازل م
واعتبر الباحث والصحفى سامح فوزى أن تغلغل التعصب فـى قـاع المجتمـع    
المصرى دفعت بعض المصريين إلى الحد الذى يصـل إلـى اسـتخدام العنـف     

تخريـب  «العشوائى ضد المختلفين دينيا ومنهم البهائيين بزعم أن وجودهم فيـه  
وهـو مـا   . »ن على قبول الشذوذ الدينى الغريبمتعمد لألديان، وإجبار المصريي

ن، ال يسـتهدفون  وفسره المقال بأن األفراد الذين هبوا لالعتـداء علـى البهـائي   
البهائيين صونا للقانون الذى ال يعترف بهم فقط، ولكنهم يستهدفون أبعد من ذلك، 
                                                           

. ٢٠٠٩بريل إ١٠عددالشروق ، سامح فوزى، دفاعاً عن الدولة وليس البهائيين،  )١(
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التـى   المؤامرات«أى حماية االعتقاد فى األديان السماوية من تساهل الدولة إزاء 
على حد تعبير أحد سكان » تدبر فى الخارج بدعاوى كذب وافتراءات غير حقيقية

وأكد المقال أن هذه الحالة تشير إلى أن مصر إزاء تحول نوعى . قرية الشورانية
فى التعامل مع األحداث، من حالة يلجأ فيها األفراد إلى عنف جمـاعى لحمايـة   

ى يستخدم فيها األفراد العنف حمايـة  من وجهة نظرهم، إلى حالة أخر» القانون«
واعتبـر  . لمعتقداتهم تجاه افتراءات الداخل، ومؤامرات الخارج، وتساهل الدولـة 

المقال أن هذه العشوائية خطرة على الدولة ذاتها، ربما أكثر من خطورتها علـى  
البهائيين أنفسهم، ونادى بعدم ترك العوام يحددون مساحة التعدديـة الدينيـة فـى    

مع بمعزل عن دولة القانون، والمؤسسات الدستورية، وطالب بتطبيق القانون المجت
بحزم وصرامة دفاعا عن كيان الدولة ذاته وليس دفاعا عن البهائيين وحقوقهم فى 
حرية العقيدة وممارسة الشعائر الدينية، وضرورة انتهاج الدولة سياسـات تعـزز   

فـى حمايـة أرواح وممتلكـات    التسامح، والتنوع الدينى، واحترام االختالف، و
المواطنين المختلفين فى الدين أو المعتقد وذلـك تطبيـق للمـادة الخاصـة بــ      

 .التى تم وضعها فى صدارة الدستور» المواطنة«

  روى األديب )١( ٢٠٠٩بريل إ ٢٧عالء األسواني، جريمة الدكتورة بسمة، عدد ،
دكتورة بسمة محمد موسى عالء األسوانى عالقة الزمالة والصداقة التى ربطته بال

الناشطة البهائية، وأكد أن اعتناقها البهائية قد جلب لها االضطهاد والحرمان مـن  
هـو   غير أن ما تأذى له الكاتب. حقوقها الدينية والوظيفية فى كلية طب األسنان

الذى ، قيام الصحفي جمال عبد الرحيم

 

وفقا لألديب الكبير  –

 

يعتقد فيما يبدو أن  -
لديه توكيال إلهيا يعطيه الحق فى التفتيش على ضمائر الناس وأديانهم، توجيه كل 

أنـت  «: أنواع اإلهانات لمجرد أن لها دينا مختلفا عن دينه وقوله لهـا بـالحرف  
فـى  ، وهو ما عده صاحب المقال تحريضا علـى القتـل   »مرتدة وتستحقين القتل

عالوة على تأكيد المقال على أن هذه اإلهانات . جهاز إعالمى يراه ماليين الناس

                                                           
.٢٠٠٩بريل إ ٢٧عدد الشروق، عالء األسواني، جريمة الدكتورة بسمة،  )١(
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كان ثمرتها فى اليوم التالى حيث تم إحراق منازل البهائيين بقرية الشورانية فـى  
محافظة سوهاج، على أيدى متطرفين رأوا البرنامج واعتبروا ما يقوله الصـحفى  

ل من أن من قـاد هـذا العـدوان ضـد     واستغرب المقا. المحرض واجب التنفيذ
األبرياء اآلمنين هو أمين الحزب الوطنى فى القرية الذى قال بعد ذلك أنه فخـور  
بما فعل وأنه سيستمر فى إحراق منازل البهائيين وضربهم وطردهم حتـى ولـو   

عـن  ا وفى إطار مناقشته الهادئة لتلك األحداث المؤسفة بعيد. اًرضع كانوا أطفاالً
البهائية ديانـة  أن  :واألحكام المسبقة طرح بعض الثوابت واألسس منهااالنفعال 

مستقلة، والبهائيون ليسوا مرتدين عن اإلسالم لسبب بسيط أنهم لم يكونوا مسلمين 
وقـد   ١٨٦٤فى يوم من األيام، والديانة البهائية موجودة فى مصـر منـذ عـام    

البدايـة، وأن اضـطهاد   اعترفت الدولة المصرية بحقوق المصريين البهائيين من 
البهائيين والتحريض على قتلهم بهذا الشكل، يطرح السؤال هل مصر دولة حقا أم 

ن المواطن المصرى يجـب أن  إفإذا كانت دولة ف أنها إمارة تابعة لحركة طالبان؟
يتمتع بحقوقه كاملة مهما يكن دينه، وإذا كنا نضطهد مواطنين مصـريين مثلنـا   

ة مختلفة فال يحق لنا بعد ذلك أن نلوم الغربيين إذا أمعنوا لمجرد أنهم يتبعون ديان
فى اضطهاد المسلمين فى الغرب، على الرغم من عدم وجود مجال للمقارنة بين 
الحقوق التى يتمتع بها المسلمون فى الغرب وبين التضييق والتعنت واالضـطهاد  

عن اإلسالم لم  الذى يتعرض له المصريون البهائيون، و أن عقوبة القتل للمرتدين
تكن قط محل إجماع الفقهاء، وهناك آراء فقهية معتبرة ترى أن المرتد ال يعاقـب  

نما فى اآلخرة، عالوة على أن حكم قتل المرتد اسـتعمل دائمـا فـى    إفى الدنيا و
التاريخ اإلسالمى للتخلص من المعارضين السياسيين ومن المفكرين المجتهـدين،  

تهم الدينية ال يتفق مع حقوق اإلنسـان وال حريـة   كما أن قتل الناس بسبب عقيد
وطالب األديب الكبير فى نهاية مقاله من جديـد  . العقيدة التى كفلها اإلسالم العظيم

بضرورة إقامة الدولة المدنية الديمقراطية فى مصر التى سوف يتمتع المصريون 
لدين الـذى  جميعا فيها بحقوق متساوية أمام المجتمع والقانون، بغض النظر عن ا

.يؤمنون به
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: مقدمة

 

  

يعتبر اإلعداد للمواطنة أهم أسباب وجود المدرسـة الحديثـة فـى العصـر     
الحديث، فقد هيمن على عالم العصور الوسطى نظام الطوائفية، حيث يتكون المجتمـع  

على أساس الدين والمذهب والثقافـة والمهنـة والحـى    من طوائف متنوعة ومختلفة 
 .السكنى

 

  

وكان لكل طائفة من تلك الطوائف، ثقافتها ومصـطلحاتها ونظـام تعليمهـا    
الخاص ومثلها األخالقية وعاداتها المختلفة ونظامها الداخلى الخاص، ومازالت القاهرة 

فهناك حارة اليهـود   تحمل لنا أسماء بعض تلك الطوائف، التى تؤكد وجودها المستقل،
واألرمن والشوام والمغربلين والفحامين والنحاسين والسكرية، ولم تكن هناك ضرورة 

 .موضوعية أو وطنية، لكى يربط بين تلك الطوائف رابط أو يجمعها جامع أو مشترك

 

  

وكان النظام السياسى يتكون من أسرات إمبراطورية حاكمة فى جانـب، ثـم   
ولم تكن للدولة فى ظل تلك التركيبـة االجتماعيـة ونمـط    رعايا فى الجانب اآلخر، 

جمـع الضـرائب،   : اإلنتاج الزراعى اإلقطاعى السائد سوى وظيفتين اثنتين، وهمـا 
.واألمن ببعديه الخارجى والداخلى

 

  

كان هذا هو النظام السائد فى جميع بقاع العالم شرقاً وغرباً طوال العصـور  
بـا مطلـع العصـور    وورأولقد شـهدت   .وهناكالوسطى مع اختالفات محدودة هنا 

الحديثة، تغيرات جذرية اذ نشأت ونمت الطبقة البرجوازيـة التـى أسسـت للنظـام     
الرأسمالى ثم سعت لتحطيم عالقات اإلنتاج اإلقطاعية للحصول على المـواد الخـام   
 واألسواق وتحرير البشر من ربقة العالقات اإلقطاعية، ولم يكن من الممكن أن يتم كل
هذا بدون تحطيم اإلقطاعيات واإلمارات الطائفية والدوقيات الصغيرة، وإنشـاء دولـة   
ونظام وثقافة قومية يتحول فيها والء األفراد من الطائفة إلى الـوطن الكبيـر، أى أن   

وكان هناك العديد من األساليب التى أدت الى دعم فكـرة   .يصبحوا مواطنين ال رعايا
ة، فاالقتصاد الرأسمالى نفسه يتحدد موقف األفراد فيه تبعـا  المواطنة بدال من الطوائفي
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لموقعهم فى عالقات اإلنتاج، وليس لدياناتهم أو ثقافاتهم، وكذلك كان النظام السياسى، 
وقد سبق أن أسست لتلك التغيرات الفلسفات اإلنسانية والليبرالية والعلمانية والتى كان 

ن عن التدخل فى حيـاة النـاس وشـؤونهم    أبرز نتائجها كف يد الكنيسة ورجال الدي
.الدنيوية

 

  

غير أن المدرسة الحديثة كانت هى المؤسسة األهم فـى خلـق المـواطنين    
فما دام األطفال ينتمون إلى أسر تتنوع عقائدها وفئاتهاً . وغرس قيم المواطنة ودعمها

ى مبنـى  ولهجاتها ومثلها العليا وحظوظها من الغنى والفقر، فالبد من جمعهم جميعا ف
واحد وتحت سقف فصل دراسى واحد، لدراسة مقررات دراسية موحدة بلغـة قوميـة   
واحدة، ويقوم بالتدريس لهم معلمون أعدوا إعداداً موحداً ويخضعون جمـيعهم لنظـام   

فقـد ظهـرت فكـرة إلزاميـة     ) ١(واحد، وألن هذا كله كان حتميا لتأسيس المواطنة،
وإجبارية التعليم 

 

سية على األقل فى المراحل األسا –

 

ولكى ال يحتج الفقـراء بعـدم    –
القدرة المالية على تعليم أبنائهم فى تلك المدارس، فقد ظهرت فكرة مجانيـة التعلـيم،   
وتبعها ظهور فكرة تجريم ومعاقبة أولياء األمـور الـذين اليـدفعون بأبنـائهم إلـى      

.المدارس

 

  

نى وجهـود  والبد أن التالميذ سيدرسون فى تلك المدرسـة تـاريخهم الـوط   
وتضحيات اآلباء واألجداد فى بناء الحضارة ومقاومة الظلم واالستبداد كما سيدرسون 
تاريخهم فى المطالبة بالحرية والدستور، وهنا سوف تتكون المثل العليا الوطنية حـول  
الحرية والحضارة ودور األبطال التاريخيين فى النضال للوطن فى سبيل تلك المثـل،  

ية وطنهم الموحد بحدوده التى تميزه عن األوطان األخرى وقـد  كما سيدرسون جغراف
اختفت منه الحدود الطائفية، التى كانت هى األساس فى دول العصور الوسطى، كمـا  
سيدرسون لغتهم الفصحى بقواعدها ونحوها ومصـطلحاتها الوطنيـة ونمـاذج مـن     

والقبليـة إلـى    وهكذا تتحول الوالءات الطائفية والعائليـة  .نصوص اآلباء المؤسسين
ويصبح الوالء للوطن هو الوالء األول، وتختفى تدريجيا، التقسـيمات   والءات ثانوية

على أساس الطائفة والعقيدة والقبيلة والنزاعات التى تترتب عليهـا، ويحـل محلهـا    



 
 

٢٣٩ 
 

تدريجياً التقسيمات على أساس األيديولوجيا 

 

يمين ويسار ووسط  –

 

أو على أسـاس   –
الثقافة 

 

ليبراليون محافظون و –

 

أو على أساس المصلحة االقتصادية  –

 

رأسـماليون   –
ورجال أعمال وعمال وبرجوازية متوسطة وصغيرة 

 

وتظهر التشكيالت السياسـية   –
الحديثة بدال من الطوائف القديمة فيظهـر الحـزب السياسـى والنقابـات والـروابط      

لمفكـرين  كما ينعكس ذلـك االتجـاه فـى ظهـور ا     ،واالتحادات والجمعيات األهلية
الوطنيين وألوان من الفنون الوطنية فى الموسيقى والشـعر والغنـاء بـل     ةوالفالسف

كان هذا هو الطريق الذى سلكته دول  .تنعكس على ظهور الفرق واألبطال الرياضيين
أوروبا، إنجلترا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا وغيرها فى الطريـق مـن طائفيـة    

ومازالت المواطنة فى تلك البالد . طنة فى العصور الحديثةالعصور الوسطى إلى الموا
تتعزز بفعل نظم تعليمية ومدارس علمانية وليبرالية، بل تتجاوز المواطنة إلى اآلفـاق  

.الرحبة لإلنسانية

 

  

بعـض   مختلفاً أما في مصر فقد سارت العالقة بين التعليم والمواطنة مساراً
 ١٨٠٥(على الرغم من أن محمد على الشيء، ف

 

في محاولته تأسيس دولـة  ) ١٨٤٨ -
أنقاض مساحات عديدة من اإلمبراطورية العثمانية لم يفرق بـين  على توسعية حديثة 

عناصر السكان حين كان يبحث عن معاونيه في مشروعاته المختلفة، ومن هنـا فقـد   
كان بينهم المسلمون والمسيحيون بل الفرنسيون واإليطـاليون والشـركس واألتـراك    

قد انعكسـت   مشروعهعلى غير أن غلبة الطابع العملي والعسكري .كراد وغيرهمواأل
غياب األدبيات الفكرية والسياسية التي تؤسس للمواطنة الحديثة في مصر، ومـع  على 

سـس علميـة ووطنيـة    أسس محمد على المدارس الحديثة التى قامت على أذلك فقد 
ى لم تفرق فى طالبها بـين مختلـف   بمختلف مراحلها ابتدائية وتجهيزية وعالية والت

بـا  وورألـى  إعناصر السكان فى مصر، كما كان للبعثات التى ارسلها محمد علـى  
ثر كبير على نقل الحداثة ذات التوجهات الوطنية واالنسانية الى مصر أوفرنسا خاصة 

وكان من بين طالب البعثات هؤالء على محمـد الفلكـى وعلـى مبـارك ورفاعـة      
و الطهطاوى والخدي

 

فيما بعد  -

 

براهيم بن محمـد علـى، وراحـت    إسماعيل بن إ -
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 ١٨٦٣(المواطنة تتعزز في عصر الخديو إسـماعيل  

 

بفعـل إصـالحاته   ) ١٨٧٩ -
ول مؤسسة أوهو ) ٦(١٨٦٦نشأ مجلس شورى النواب سنة أالسياسية والقانونية، فلقد 

نشـأ نظـام   أقباط كمـا  ه عددا من األئعضاأنيابية تشريعية فى البالد وكان من بين 
عـاد  أو .١٨٧٥مام القانون سـنة  أجانب المحاكم المختلطة للمساواة بين الوطنيين واأل

للمدارس وجهها المدنى بفصل نظارة 

 

وزارة  -

 

وكان ، المدارس عن نظارة الجهادية -
ول مدرسة لتعليم الفتيـات فـى   أهم اصالحاته التعليمية فى سبيل المواطنة إنشاء أمن 

لـى جانـب   إالتى درست فتياتهـا   ١٨٧٣مصر وهى المدرسة السنية بالسيوفية سنة 
واخـر  أحـداث فـى   دب واللغة والتاريخ وغيرها وتطورت األالدراسات النسوية، األ

 ١٨٧٩(سماعيل وبداية عصر توفيق إعصر 

 

ن نكبت مصـر بنكبـة   ألى إ) ١٨٩٢ -
ك فإن االحتالل البريطاني قد استفز روح المواطنة لـدي  ومع ذل)  ١٨٨٢( االحتالل،

المصريين، فكان السعي الستقالل مصر وترقيتها قسـمة مشـتركة بـين المسـلمين     
والمسيحيين، بل تعزز االتجاه نحو المواطنة بالدعوة لالستقالل عن الخالفة العثمانيـة  

 ١٨٧٢(لطفي السيد  أحمدعبر دعوة 

 

تعززت قوى كما " مصر للمصريين«) ١٩٦٣-
ة الجديدة، أة والمرأالمطالبة بتحرير المراة بعد ان اصدر قاسم امين كتابيه تحرير المر
مـة كلهـا علـى    وكانت جهود المصريين لتأسيس الجامعة االهلية وساهمت فيها األ

نقطة تحول كبيـرة فـى سـبيل     ١٩٠٨سست فعال سنة أاختالف عناصرها، والتى ت
غير أن ذلك السعي نحو ترسيخ قيم المواطنة قد أخذ شكله المتكامـل بعـد    .المواطنة

، الـذي  ١٩٢٣، والتي اشتركت فيها األمة بجميع طوائفها، وجاء دستور ١٩١٩ثورة 
أن دين الدولة هو اإلسالم، إال أنه قد أسس لدولة حديثة على الرغم من أنه نص على 

جانب وعي إلى و .الجتماعية والسياسيةمدنية في مختلف أنشطة المجتمع االقتصادية وا
الحكام وقادة األحزاب السياسية التي تتولي الحكم بالمواطنة كقاعدة أساسية في حكـم  

فقد ساهمت المدارس والجامعة في تخـريج  ) ٨(البالد وإشاعة ثقافة سياسية مستنيرة،
نة والتفاعـل  طبقة من المثقفين الليبراليين الذين ساهموا في غرس ثقافة حقيقية للمواط

 أساس من تلـك المواطنـة،  على بين المجتمع ومختلف التحديات الثقافية التي تواجهه 



 
 

٢٤١ 
 

األغنيـاء  : ومن هنا فقد كانت االختالفات حول تلك التحديات تـدور حـول محـاور   
والفقراء، اليمين واليسار، أنصار األقلية أو األغلبية، المحافظون والمجددون، األميون 

ال يعتبر الدين أو المقـاييس الدينيـة    ا من تقسيمات مدنية حداثية،والمتعلمون، وغيره
أحد معاييرها، وقد راحت تلك الثقافة المدنية تتعزز باستمرار نمو طبقة المتعلمين مع 

ومجانية التعلـيم االبتـدائي وتوحيـده    ) ١٩٢٣(إلزامية التعليم كما نص عليها دستور
نـواع مختلفـة   أوعلى الرغم من وجود )  ١٩٥٠(ومجانية التعليم الثانوى ) ١٩٤٤(

هلى والتعليم الحكومى والتعليم االزهرىو األأللتعليم كالتعليم الخاص 

 

الـذى كـان     -
محدودا 

 

ساس من الدستور والقانون وسـيادة  أن الحركة السياسية الناضجة على أال إ -
. فى البالد الغالب الثقافة الحديثة ومختلف الفنون العصرية قد جعل من المواطنة التيار

وقد استقر الفكر التربوى حول ما ينبغي أن تكون عليه االهداف العامة للتعليم بخالف 
ن التعلـيم  ألـى  إ) وهو هدف محوري بالطبع(عداد لممارسة مهنة من المهن هدف اإل
 :هداف التاليةن يحقق األأينبغى 

 

  

مثقفا،  ومؤهال للتعامـل مـع   إذ ينبغي أن يكون خريج التعليم . عداد للثقافةاإل :ً  أوال
يلـزم أن يـؤمن   ، يهوعل. الثقافة بمعناها االنساني الواسع وقضاياها المختلفة

، وحكم الدستور والقانون، وحرية الـرأي السياسـي والمعتقـد    بالديمقراطية
من حقـوق االنسـان،   على وأن يحترم التنوع الثقافي واالختالف، وي، الديني

ور الحياة البشرية في مختلف المجاالت بصرف نساني في تطويقدر الجهد اإل
مـا  إلى شير أوفي هذا الصدد . النظر عن مكان ذلك الجهد اإلنساني وزمانه
١٨٨٩( كان يقصده ذلك العبقري الراحل طه حسين

 

على إذ أطلق ) ١٩٧٣ -
.كتابه الذي يتناول معظم قضايا التعليم

 

  

ن يؤمن كل خريج بدور العلـم فـي   أإذ ينبغي . اإليمان بالعلم والمنهج العلمي :  ثانيا
نسان وحل مشكالته الفردية والجماعية، ودوره في حل الغاز تقدم المسيرة اإل

. غياب النظرة العلمية في حياتنـا وثقافتنـا  إلى شارة هنا هل تجب اإل .الكون
جزعن التعامل العلمي مع سيادة الديماغوجيا، واالحساس بالعإلى بشكل عام و
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انتشـار الغيبيـات والخرافـات والخـزعبالت     إلى وهو مايؤدي ، مشكالتنا
رادة عالم اليتورعون عن الزج بـاإل بل إن بعض من يلمعهم اإل. والدروشة

لهية في ظواهر طبيعيـة كـالزالزل أو الموجـات المحيطيـة المـدمرة      اإل
.والمرضكالتسونامي، أو في المشكالت االجتماعية كالفقر 

 

  

إلـى  مـاء  تالبعد الوجداني، بما يعنـي االن بعادها الثالثة أب ةعداد للمواطناإل  :  ثالثاً
الوطن، واالستعداد للبذل والتضحية في سبيله واالحتفـاء بتاريخـه وتراثـه    

البعد المعرفـي، ويعنـي   و .خوة الوطنيةورموزه، والشعور بعمق عاطفة األ
، ليات عمله ومؤسساتهآونظامه السياسي، وتكوين معارف مناسبة عن الوطن 

حزاب السياسية واتجاهاتهـا وصـحفها   والدستور والقانون الذي يحكمها، واأل
البعد السلوكي، ويعنـي االسـتعداد   و .وقادتها، وحقوق المواطنين وواجباتهم 

مية والتلـوث  لبذل الجهد والتفاعل االيجابي مع القضايا الوطنية، كالفقر واأل
 .همشين والمشاركة السياسية وغير ذلكوحاجات الم

هداف، سواء ن كل هذه الشواهد والدراسات تؤكد تردي حالة تلك األأوأعتقد 
كما تؤكد في الوقت نفسه العالقة الوثيقة بين . في ثقافة خريجيه وأفي محتوي التعليم 

تلك العالقة من أن جميع المتطـرفين  على وليس أدل . التعليم الراهن والتطرف الديني
شهادات متنوعة متوسطة وجامعية، ويندر أن على هم حاليا من المتعلمين والحاصلين 

سـالمية مـن   بل إن قيـادات الجماعـات اإل  . أمي يكون من بين المتطرفين من هو
فأيمن الظواهري وناجح إبـراهيم كالهمـا   : ين كلها من خريجي كليات القمةيرهاباإل

لطب؛ ومحمد عبد السالم فرج وطلعت فؤاد قاسم من كليـة الهندسـة؛ ومحمـد    كلية ا
.مثلة كثيرةواأل.......... تجارة اإلسالمبولي من كلية ال

 

  

الثقافـة   راحـت ) ١٩٥٢(مع ثـورة يوليـو   ،ف لى تطور التعليمإن ونعود اآل
رة يوليـو  طارا مرجعيا للتعليم تضمحل شيئا فشيئا فلقد أثارت ثوإالليبرالية التى مثلت 

الحياة السياسية قبل ثورة على عداء غير مبرر لجميع األحزاب والساسة الذين هيمنوا 
يوليو، بل إنها قد ساوت بين مصطفي النحاس وحزب الوفد مـثال وبـين إسـماعيل    
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صدقي وحزب االتحاد، وبين محمد محمود وحزب األحرار الدسـتوريين، ووصـمت   
نها دارت في فلك االستعمار والسـراي، وأغفلـت   الحياة السياسية كلها قبل الثورة بأ

الثورة جميع معارك الدستور والبرلمان والديمقراطية، لحسـاب معـارك االسـتقالل    
الوطني وطرد المحتل، ببساطة شديدة ألن معارك الدستور والديمقراطية ستنتقص من 

ارك رصيدها لدي الناس وهي قد حكمت سنوات طويلة بال دستور أو برلمان، أما مع
كما أعقبت ذلك بإثارة  االستقالل الوطني فستضيف إليها وقد نجحت في طرد المحتل،

العداء لألجانب لمجرد أنهم أجانب ال فرق في ذلك بين مستغلين ورجال أعمـال، أو  
مجرد أجانب يعملون بمهن عادية وبسيطة، كما أثارت عداء شديدا لليهود أيضا لمجرد 

صهاينة منهم وبين يهود مصريين، لم يتعاطفوا أبدا مـع  أنهم يهود ال فرق بين نشطاء 
روبا وأمريكا وأمريكا أوإلى مغادرة البالد غادروها على قيام إسرائيل وعندما أجبروا 

هكذا راحت تختفي ثقافة التسامح والتعدد والبحث عن قاسم مشـترك فـي   . الالتينية 
وثقافاتهم وأصولهم، كـل  اختالف عقائدهم على األخالق والسلوك بين مختلف الناس 

هذا من أجل إفساح الطريق أمام اتجاهها السياسي الواحدى، والذي اتخذ من االستقالل 
مام عوضـتها  لى األإعطى المواطنة دفعة أالوطنى والقومية العربية غطاء ثقافيا له، و

مجـاد  لى بعث األإعن فقدانها للغطاء الدستورى والبرلمانى، كما راحت الثورة تسعى 
تاريخية المصرية وتوحيد صفوف  الشعب خلف قيادتها المكافحة، وتسعى فى الوقت ال

زهرى لجعل التوجـه  جنبى والخاص وتطوير التعليم األلى محاصرة التعليم األنفسه إ
الوطنى هو التوجه التعليمى الوحيد، وهكذا خاض المصريون على اخـتالف فئـاتهم   

ذ شجعت إنة خطوات كبيرة بالنسبة للمرأة معارك التنمية واالستقالل، وتقدمت المواط
الثورة الفتيات على العمل فى مختلف المجاالت كما ساوت بينها وبين الـذكور فـى   

ول مرة حق المشاركة السياسية كالرجل سواء بسواء فـى  الحق فى التعليم ومنحتها أل
، ١٩٥٧ول مجلس نيابى بعـد الثـورة   أصبحت المراة عضوا فى أ، و١٩٥٦دستور 

اختيرت الدكتورة حكمت ابو زيد وزيرة للشؤون االجتماعية كـأول   ١٩٦٢سنة وفى 
صبح االتجاه الوطنى هو االتجاه الوحيد فى أو، ة تتولى منصب الوزارة فى مصرأامر
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نشـطة الوطنيـة   نشـطة التعليميـة األ  كما هيمنت على األ) ١٠(المقررات التعليمية، 
عياد الثورة والنصـر  أصطفى كامل، وعرابى وم أحمدكاالحتفال بالزعماء الوطنيين 

وبعدها بقليل مات عبدالناصر ١٩٦٧وفجأة حدثت هزيمة يونيو  .واالنتصارات الوطنية
وانهار هذا البناء الكبير ولم يكن لدي المصريين ثقافة فتية تجبـر كسـور   ١٩٧٠سنة 

مات عبدالناصر، فى ظل . الروح وتضمد جراح الجسد وتجيب عن األسئلة المصيرية
رة الهزيمة، وقد غابت المدارس الثقافية والفكرية، التى تستطيع أن تقدم إجابـات  مرا

ماذا حدث؟ ولمـاذا؟ وأيـن   : عقالنية عن األسئلة المصيرية التى خلفتها الهزيمة، مثل
لم يكن هناك سوى خط سياسى وحيد، يتبناه تنظيم السلطة الوحيد ولجنتـه   ..الطريق؟

، »العربى لالشتراكية، فى ظل تحالف قوى الشعب العاملالتطبيق «المركزية وشعاره 
 ١٩٧٠ولم يكن السادات 

 

ممن يؤمنون بذلك الخط السياسى لزعيمه الراحـل،   ١٩٨١–
، وانفتح الطريـق أمامـه   ١٩٧١فسرعان ما تخلص من ذلك الخط وأنصاره فى مايو 

الـدينى  للبحث عن مشروعية مغايرة، فراح يسعى للتصالح مع قوى الرجعية واليمين 
عربيا وداخليا، فأفرج عن زعماء اإلخوان المسلمين المحبوسين، والكثير من زعمـاء  

زعمائهم من منفاهم وشجع عودة الكثير من  ومؤسسى الجماعات اإلسالمية المتطرفة،
الخليجى، وسمح لهم بقدر هائل من حرية العمل وسط الناس، وفتح باب اإلعالم على 

شعراوى مصراعيه لرموزهم، كالشيخ ال

 

دون أن يعنى مطلقا بتأسيس مشروع ثقافى  –
بديل 

 

وجاءت الثمار المرة لذلك التوجه سريعاً فى أحداث الزاوية الحمراء والخانكة  -
، ورغم ذلك فقد استمر السادات فى دعمه لجماعـات التطـرف الـدينى،    ١٩٧٢سنة 

وقد ، ة فى مهدهاحداث الفتن الطائفيأوتجاهل تقرير العطيفى الذى كان يحاول مواجهة 
وجهت تلك الجماعات سهامها المسمومة أول ما وجهت نحو الهوية الوطنية وكل مـا  

ولتلك الجماعات واإلخوان المسـلمين علـى وجـه     .نوالمسيحيي يجمع بين المسلمين
الخصوص شغف خاص بتجنيد المعلمين، فمؤسسهم حسن البنا كان معلما،  ومعلمهـم  

ضا فضال عن أنهم يدركون ما يتمتع بـه المعلـم مـن    يأالثانى سيد قطب كان معلما 
من هنا فقد راحت تظهر المـدارس الخاصـة ذات    .إمكانية وسلطة فى مجال الدعوة
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التوجه اإلسالمى الصريح، وراح المتطرفون الدينيون يمألون المدارس،وراحت ثقافة 
لحاضـر مـن   التمييز بين المواطنين فى التعليم تترسخ منذ عهد السادات حتى وقتنا ا

ن أخالل العديد من عناصر المنظومة التعليمية، ومع التسليم بـان المواطنـة ينبغـى    
ن أننا نعتقـد  أال إ هعراقأها النساء والفقراء وجميع عناصر الوطن وئينضوى تحت لوا

انتقاص حقوق تلك العناصر فى مسالة المواطنة امر يعود فى االساس الـى التخلـف   
لـى  إلى الفقر فى حالة انتقاص حقوق الفقراء وإة وأالة المراالجتماعى والثقافى فى ح

غياب الديمقراطية والفاعلية السياسية فى حال انتقاص حقوق العناصر المختلفـة مـن   
 فـى والنساء وغيـرهم   قباطقضية انتقاص حقوق األونناقش في هذا الجزء  .السكان

تؤثر بشـكل كبيـر بـل    التي سباب األويمكننا أن نجمل ذلك في عدد من المواطنة، 
.وتنتقص من الحق في المواطنة
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:المقررات التعليميةوالمناهج  .١

 

  

لـى بـالد الـنفط فـى منتصـف      إلى المعلمين الذين رحلوا إشرنا من قبل أ
وتمـر السـنوات   السبعينيات، ليعودوا محملين بثقافة دينية بدوية ال تعترف بالمواطنة 

ن ورؤساء اللجان وصانع القرار، ومن هنا رحنا ين والمستشاريسويصبح هؤالء المعلم
بـه بالمواطنـة وال   أن المقررات والمناهج المختلفة تمتلئ بخطـاب دينـى ال ي  أنجد 

دلـة  األ" و" معجزة القرآن " حنا نرى كتابىيرسخها وربما يحادها ويحاربها، وهكذا ر
للشيخ الراحل محمد متولى الشعراوى، مقررين على الطـالب  " اهللالمادية على وجود 

عدادى والثانى مقرر على الصـف الثالـث   ول مقرر على الصف الثالث اإلالكتاب األ
جيل وكذبة ويتعرض للكثير مـن المعتقـدات   نالثانوى، وهو يناقش فيهما تحريف اإل

.ذج لبعض المقرراتعجالة بعض النماليكم في إو .المسيحية بالزراية واالمتهان

 

  

 التربية الوطنية:  

وعلـى  ، عدادى والثالث الثانوىالثالث اإلالصفين تدرس التربية الوطنية فى 
ال إالرغم من انها ليست من المواد التى تحتسب درجاتها ضمن مجمـوع الـدرجات،   

نها كاشفة عن الروح المتعصبة والمعادية للمواطنة التى تهيمن على صناع المقررات أ
الدراسية ففى كتاب الثالثة الثانوى نجده وهو يستعرض تـاريخ مصـر منـذ ماقبـل     
االسرات الفرعونية يعرج على البطالمة، ويستعرض تطور مصر البطلميـة وينتهـى   

يتحدث عن فتح العرب لمصر على يد القائد  عند الملكة كليوباترا، وفى الصفحة التالية
المسلم عمر بن العاص، ويصمت تماما عن نحو سبعة قرون تمتد من معركة اكتيـوم  

سنة فتح العرب لمصر، وقد كان اسم الراحل الـدكتور   ٦٣٩ق م، حتى سنة  ٣٠سنة 
ستاذ التاريخ الحديث بجامعة القـاهرة علـى رأس مـؤلفى الكتـاب،     أرؤوف عباس 
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به احدى المحاضرات فلما عبرت له عن تعجبى من تاليفه لكتاب يتجاهـل   وجمعتنى
سبعة قرون كاملة من تاريخ مصر تتضمن الفترة الرومانية ثم الحقبة القبطية، اجابنى 
انه ما كان ممكنا ان يتجاهل تلك الفترة من تاريخنا ولكنة كتب مايؤمن به من اعتبار 

ن وزارة التربية والتعليم قامت بحـذف  ألى  كدأتاريخ مصر سلسلة متصلة الحلقات، و
ن من حقه رفض طبع الكتـاب وقـد تـم    إربعين صفحة مما كتب، وعندما قلت له أ

ن العقد الذى وقعه مع الوزارة تضمن بندا يؤكـد حـق   أجاب بأتشويهه بهذا الشكل، 
ع ن تلك التغييرات لن تتجاوز وضأتراه من تغييرات، واكدوا له  دخال ماإالوزارة فى 

سئلة والتدريبات والخرائط والصور وربما اختصار بعض الفقرات، وبالتـالى فلـم   األ
.يعد من حقه رفض طبع الكتاب

 

  

 التاريخ والحقبة القبطية : 

ضمن مقرر تاريخ  الإال يدرس التاريخ القبطى فى مقررات التعليم المصرى 
ـ   ى الفـتح  مصر القديم والذى يشمل تاريخ مصر وحضارتها منذ عهد الفراعنـة حت

قل صـفحة واحـدة   أالعربى، ومنذ حوالى عشر سنوات لم يكن الكتاب يتضمن سوى 
غفال تلك المرحلة من تاريخ لى المرحلة القبطية، ومع استمرار االنتقادات إلإشارة لإل

صبح الكتاب يتضمن ست صفحات كاملة عن تلك الحقبة، ومع ذلك فهناك مـا  أمصر 
ن تلك الصفحات ليست موضع شرح أوالموجهين فى  يشبه التواطؤ العام بين المعلمين

 .و امتحانأو نشاط أو اهتمام أ

 

  

 الخط : 

عدادى، والتى يتدرب فى كراسة الخط العربى المقررة على الصف الثانى اإل
فيها التالميذ من المسلمين والمسيحيين، على كتابة خطى النسخ والرقعة مـن خـالل   

ن ثلثي العبارات تنطلق مباشـرة مـن   أنماذج لمقتطفات من العبارات العربية، وجدنا 
ن نصف هذين الثلثين هو عبارة عن آيات من القـرآن الكـريم،   أسالمى والتراث اإل

ن يتدرب التلميذ أن يتعجب حول الهدف من أال إنسان ة، وال يملك اإلحاديث النبويواأل
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ن محمدا رسـول  أن ال اله اال اهللا وأشهادة : القبطى فى اللغة العربية على عبارة تقول
."سالمركان اإلأاهللا من 

 

  

  ضافيةإالكتب المقررة ككتب: 

ها عن الوضـع  ؤسماأوتنبئ  ةضافيإيدرس الطالب العديد من الكتب ككتب 
. العام في المناهج

 

  

).ول الثانويالصف األ( إسالمية في البيئة والسكان خواطر  .١

 

  
).الصف الثاني الثانوي الفني(واألمن في اإلسالم  .٢

 

  
).الصف الثاني الثانوي الفني(سالم مختارات من سماحة اإل .٣

 

  
).الصف الثالث الثانوي الفني(سالم في التربية وهذا هو منهج اإل .٤

 

  
 ).الصف الثاني الثانوي العام(سالم وار في اإلداب الحآ .٥

من مسلمين  جميعا،وفى مقررات اللغة العربية تدرس قصص عامة للطالب 
إسـالمية  وأقباط  ومع ذلك سنالحظ مثال أن القصص المقررة تتناول كلها شخصيات 

خديجة بنت خويلد، وشجرة الدر، واإسالماه، وعمر بن عبد العزيـز،  : مثل كتب فقط
.مباركعلى و

 

  

خر نجد المناهج الدراسية تتعامل مع المرأة بشكل ينـاقض  الجانب اآلعلى و
والذى يتحدث عن امرأة بائسة وقفت يوم " يوم العيد"درس : انظر مثال وينتقص منها،

عيـاد البتيـاع لعـب    عياد بحانوت للهدايا فى باريس يطرقه الناس فى األعيد من األ
ثم ... لى لعبة صغيرة من المرمر هى آية فى الجمالطفالهم الصغار فوقع بصرها عأل

وبالتالى فقد غافلـت صـاحب    ،يتحدث الدرس عن عجز المرأة عن دفع ثمنها الغالى
الحانوت ودست الهدية خلسة فى حقيبتها وخرجت، وعندما راح الرجل يتفقد الهـدايا  

بلغ الشرطة التى اصـطحبته  أفإنه قد  التى فى الحانوت واكتشف غياب الهدية الثمينة،
ى صاحب الحانوت ألى بيتها ورإللقبض على المرأة السارقة، وعندما وصلت الشرطة 

ن أما عليه من بؤس وفرح الطفل باللعبة المسروقة واضطراب المراة التـى توشـك   
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ـ انه قد أن اللعبة ليست هى المقصودة وأعلن أنه قد إتدفع ثمن جريمتها ف وتـرك   أخط
كتاب لغتى حياتى، الفصل الدراسى الثـانى الصـف   (سرقته وخرج  ماة أالرجل للمر

.)١١٢، ص ٢٠١١/  ٢٠١٠عدادى طبعة الثالث اإل

 

  

ن أن تساءل ما المغزى من مثل هذا الدرس السـخيف سـوى   أوهنا يحق لنا 
لم يجد المؤلفون للرحمة معنى أيكون بعضا من الرحمة والحدب على الفقراء ومع هذا 

ة هـى التـى   أخذ ماليس حقا، ولماذا تكون امـر أن واالغتصاب وسوى بتحطيم القانو
ن هذا النص مأخوذ بتصرف مـن  أترتكب كل تلك الحماقات والجرائم، وجدير بالذكر 

قصص مصطفى لطفى المفلوطى التى نشرها فى الصـحافة المصـرية فـى    إحدى 
عـدادى  إللم يجد المؤلفون لكتاب الصف الثالث اأعشرينيات القرن الماضى، وبالتالى 

.آخر يؤدى نفس الغرض نصاً

 

  

يتحدث عن فتاة تسمى ، فى الصف الثانى االبتدائي" صوت مرتفع"وفى درس
التى تجلس امام التليفزيون وترفع صوت التليفزيون بشكل يصبح فيه مزعجـا  " ميرةأ"

خته تعانى من ضعف حاسـة  أن أميره أخو أ" ميرأ" خرين، وبعد حوار يدرك الفتىلآل
لـى الطبيـب   إلى اصطحابها إب نعم اهللا بها علينا، مما يضطر األأالسمع، وهى نعمة 

.ميرةأذن تعالج قصور حاسة السمع لدى الذى يوصى لها بسماعة لأل

 

  

ميـرة  أسلوى صديقة : للدرس السابق يتحدث الكتاب عن لى اوفى الدرس الت
السبورة، حيث تبـدوا لهـا الكلمـات غيـر      لىإالتى تجلس فى الفصل وتدقق النظر 

ذن فـنحن  إخرى قصور فى النظـر، لدى سلوى هى األ أنوينتهى الدرس ب.. واضحة
على عجزة عن البصـر، وهاتـان   " طه حسين" و آفتين كما كان يطلق أمام عاهتين أ

مرة ثانية السخف هنا هو سيد الموقف، فلـدينا  . ميرةأفتان ال تصيب سوى سلوى واآل
مثلة التى تجعلنا نتحدث عن حاسة السمع  والبصر لـدى  الف الشواهد واألآ مئات بل

يضا، فما مبرر الحديث عن ضعف السـمع  أالبشر والطيور والحيوانات بل والنباتات 
العقل والوجدان واالحساس  لدى فتاتين فى عمر الزهور التى تتفتح سوى فقر صربوال
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 ٢٠١٠الصف الثـانى االبتـدائى سـنة    كتاب اللغة العربية، هيا نتواصل، : انظر (

 

– 
.) ٣،٥، صص ٢٠١١

 

  

وتستمر الكتب الدراسية فى وصف الفتاة بالحنان ورقة الشعور تارة، فـأميرة  
) ٦٩ص (د شرفتها كل يـوم لتواصـل الغنـاء    عن يتأتضع الحب للعصفورة التى ت

ميـر هـذا شـاطئ    أسكندرية ؟ فيجيبها ميرة ال تعرف ما اسم هذا الشاطئ فى اإلأو
م مـن روعهـا   ميرة تستيقظ مفزوعة من نومهـا، فتهـدئ األ  أو أ) ٤٠ص (المنتزه 
 فالماًأطفال يشاهد األ ن الألى إم ، فتدعو األمرعباً ن تنام فيلماًأت قبل أنها رأوتعرف 

سوى السخف والحط من قيمة ومكانة وفعاليـة   يئنه ال شأمرعبة قبل النوم هكذا نجد 
 .ثارة الدهشة والتسـاؤل والحمـاس  إالفتاة، ناهيك عن فقر العقل والفكر والقدرة على 

ة هنا وهناك تبعا لقناعات المؤلف أمر ال يخل من حفاوة بالمرورغم هذا فإن األ

 

كما  –
شرنا من قبل أ

 

قبـل وزارة  ن يرتبط هذا بتوجه محدد وواضح المعـالم مـن   أدون  –
و مركز تطوير المناهج والمواد التعليمية، وهو المركز المنـوط بـه   أالتربية والتعليم 

.)١(ن توافق عليها الوزارةأعدادها بعد إتحرير تلك الكتب و

 

  

                                                           
هـداف  أنجـد فـى   " ملك حفنى ناصف : " فى الصف الخامس االبتدائى، بعنوان طار نجد درساًوفى هذا اإل )١(

همية صلة الـرحم،  أيضا أسباب عظمة ملك حفنى ناصف، ودور المراة فى تنمية المجتمع وأالدرس توضيح 
ن منها حقوق المرأة ومنع التمييز ضـدها، ويتعـرف   ألى إشار أذ إما القضايا المتضمنة فلقد لحسن صنعا أ

خـرى،  أنترنت فى البحث عن شخصيات نسائية ة فى بناء المجتمع، ويستخدم شبكة اإلأذ على دور المرالتلمي
ن ملـك حفنـى ناصـف    إ: مير قائلةأوعلقت والدة : " أة، وفى الدرس نقرأهمية عمل المرأويكتب فقرة عن 

قوقهـا  ة علـى ح أجل حصول المـر أوهدى شعراوى وصفية زغلول، وغيرهن كثيرات قد بذلن الجهد من 
وزيرة وسفيرة وقاضـية ومعلمـة وطبيبـة    : صبحت المراةأسرة والمجتمع حتى وضاعها فى األأصالح إو

ن البنـات  أوفى الصفحة التالية نجد صورة لفصل دراسى ولكن المالحظ " ومهندسة وباحثة فى شتى الميادين
ف الخامس االبتـدائى،  كتاب اللغة العربية المقرر على الص: انظر(صف آخر يجلسن فى صف والبنين فى 

، فى كتاب الدراسات االجتماعية للصف نموذجياً ننا نجد درساًإومع ذلك ف، ) ١٥، ص ٢٠١١/  ٢٠١٠سنة 
، حيـث  ١٩١٩مرحلة ماقبل ثورة سنة : تطور المرأة فى العمل الوطنى، يتناول فيه: الثالث االبتدائى، بعنوان

ة فى المظاهرات، أشاركت المر ١٩١٩ية، وبعد ثورة نشئت المدرسة السنية، وعرفت مصر الصحافة النسائأ
، وقـد تـم انتخـاب    ١٩٢٠كما ساهمت فى دعم الوحدة الوطنية، كما قامت بتشكيل لجنة الوفد للسيدات سنة 

بعد ثورة يوليـو   ، وفى مرحلة ما١٩٢٨هدى شعراوى رئيسة لها، كما التحقت الفتاة بالجامعة المصرية سنة 
ة على حق الترشيح واالنتخاب وعضوية البرلمـان واختيـرت   أحصلت المر ،١٩٨١لى سنة إ، ١٩٥٢سنة 
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ا المبحث الثاني من هـذا الفصـل السـتعراض    نشكالية فقط خصصوألهمية هذه اإل
كنموذج للمقررات الدراسة  ٢٠١١/ ٢٠١٠، ٢٠٠٦/٢٠٠٧لعامي المقرارات الدراسة 

.المجتمعالعزلة والطائفية في على التي تهدم فكرة المواطنة وتساعد 

 

  

 .دواجية التعليمزا .٢

فقد حرصت  ثورة يوليو على تقريب الفجوة بـين نظـام التعلـيم المـدنى     
فاصـدرت قـانون تطـوير    ) ١١( زهرى التقليدىوالحكومى ونظام التعليم الدينى األ

لـى  إوالذى ينص على تدريس المقررات الحكوميـة   ١٩٦١لسنة  ١٠٣زهر رقم األ
ـ كم زهرى،جانب المقررات الدينية فى التعليم األ ن التعلـيم  ا سمح بانتقال الطالب م

ه للكليات الحديثة كالطب والهندسة والتجارة ئنشاإلى إضافة زهرى، باإلالحكومى واأل
علـى كليـات    ن كان مقصـوراً أهر بعد زوالصيدلة والتربية وغيرها فى جامعة األ

.صول الدين واللغة العربيةأالشريعة و

 

  

زهر يستقل عن التعليم الحكومى رويدا رويدا، فراحـت  ومع ذلك فقد راح األ
ورفضـت  ، عدادية ترفض قبول التالميذ من المدارس االبتدائية الحكوميـة معاهدة اإل

                                                                                                                                             
 ١٩٨١حتى سنة  ١٩٧١، وفى الفترة من سنة ١٩٦٢بو زيد وزيرة للشؤن االجتماعية سنة أالدكتورة حكمت 

ة نحـو  أجبات المـر أو ١٩٧١صبحت الدكتورة عائشة راتب وزيرة للشؤون االجتماعية ، كما اقر دستور أ
نشـاء  إ، فقد تم ١٩٨١ما من سنة أكد على حقها فى العمل ومساواتها بالرجل فى ميادين الحياة، أسرة كما األ

ول قاضية مصرية سـنة  أة هو المجلس القومى للمراة، كما تم تعيين أكيان مؤسسى خاص ومتميز يهتم بالمر
سيوط ، كمـا  أفى  ول عمدة من النساءأمل سليمان عفيفى، كما تم تعيين أول مأذونة شرعية وهى أ، و٢٠٠٣

عطاها الـرئيس الـرئيس محمـد    أ"تم تخصيص حصة للمراة مما سمح لها بوجود محسوس بالبرلمان، وقد 
نسـاء   ييوجد بالمجلس ثمان ، وحاليا٨٧ًونفس العدد فى برلمان  ٨٤مقعدا فى برلمان )  ٣٠( حسنى مبارك 

 

" ر المأسوف عليةغي" خيرة فى المجلس االخيرة األأقرار كوتة المرإكان هذا قبل  –

 

وفى هذا الدرس توجد  –
مال عثمان وتهانى الجبالى وسوزان مبارك، أبو زيد، وعائشة راتب وأدرية شفيق، وحكمت : صور لكل من

ـ سوزان مبارك وفرخندة حسن وزينب رضوان و: وفى نهاية الدرس توجد صورة جماعية نعرف فيها   الأم
جغرافية العالم وتاريخ مصر الحديث، الصف الثالـث   جتماعية،الدراسات اال: انظر كتاب(عثمان وليلي تكال 

ن قضـية  أننا نعتقـد  إخيرا فأو) وما بعدها ١٢٢، ص ٢٠١٠،٢٠١١عدادى الفصل الدراسي الثانى، سنةاإل
ة تقع فى قلب عملية التنمية االجتماعية وتصوراتها ومعاناتها وممارستها ويبقي للمراة جانب خاص فى أالمر

ة مثلها مثل الرجـل  احقاق حقها الكامل فى الحرية والمساوإهو كسر القيود التى تحول دون  هذا السياق ذلك
 .سواء بسواء وهو ما يترتب عليه فى النهاية مواطنيتها الكاملة فى المجتمع
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لثمانينات مـن القـرن الماضـى    عدادية وفى امعاهد الثانوى بعد ذلك قبول طالب اإل
صبح لـدينا  أزهرية قبول الطالب من التعليم الثانوى العام، وهكذا رفضت الجامعة األ

صـبح  أزهرى، وقد أف معهد الآنظاما تعليميا يضم نحو مليونى تلميذ تنتظمهم ثمانية 
ول االبتدائى ويظل دارته، يدخله التلميذ منذ الصف األإبمناهجه و مستقالً تعليمياً نظاماً

.و فتاهأ ن يصادف فى فصله الدراسى قبطياًأحتى نهاية التعليم الجامعى دون 

 

  

 : انون التعليمق .٣

ينص فى مادتـه  والذي  لتنظيم التعليم ١٣٩صدر قانون رقم  ١٩٨١فى سنة 
ن التربية الدينية مادة أساسية فى  جميع مراحل التعليم ويشترط للنجاح أالسادسة على 
أال تحسـب  علـى  األقل من الدرجة المخصصة لهـا  على % ٥٠على فيها الحصول 

وتنظم وزارة التربية والتعليم مسابقات دورية لحفظة ."درجاتها ضمن المجموع الكلي
وفقاً للنظام الذي يضعه المجلس القرآن الكريم وتمنح الفائزين منهم مكافآت وحوافز 

 "األعلى للتعليم

غفالها لمبدأ المواطنة باعتباره إوهكذا تؤكد وزارة التربية والتعليم منذ البداية 
ليها التعليم المصرى الحديث منذ تأسيسه فى عهـد  إهداف التى سعى هم األأمن  اًواحد

ذا إالقـرآن الكـريم، و   لى تبنى تحفـيظ إشرنا فما الذى يدفع الوزارة أمحمد على كما 
تحفيظ القرأن واحد من واجباتها فكيـف تكـون    أنكانت وزارة التربية والتعليم ترى 

ذا كانـت وزارة  إو زهريـة، زهر الشريف والمعاهـد األ وقاف واألواجبات وزارة األ
التعليم تضم بين طالبها المسلمين والمسيحيين، فلماذا هذا االنحياز القـانونى للطـالب   

ولماذا ال ترعى الوزارة كذلك مسابقات دورية بـين طالبهـا المسـيحيين      المسلمين،
ـ   إو، قرانهم المسلمينأسوة بأنجيل لحفظ اإل  يتأذا كانت القواعد القانونية فـى دولـة ت

ن تكـون عامـة   أس مبادئها الدستورية، ينبغـى  أسس الدولة على رأحد أالمواطنة ك
ساس، ومع ذلك يشوبها ذلك أى أال تميز بين المواطنين على إومجردة وموضوعية، و

داريـة  العوار فكيف الحال بما هو دون القانون كاللوائح والقـرارات الوزاريـة واإل  
 .وغيرها
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 .دور المعلمين .٤

 

 

في اإلسراع فـي تحقيـق مجانيـة التعلـيم      ففي ظل رغبة نظام ثورة يوليو  
. التخلي عن اإلعداد األكاديمي العميق للمعلـم إلى والتوسع في بناء المدارس، اضطر 

وهكذا توسع في افتتاح معاهد المعلمين المتوسطة، والتي كانـت تقبـل طالبـا مـن     
إلـى  أصحاب المجاميع المنخفضة في الثانوية العامة ممن ضاقت بهم سبل الـدخول  

ــ   ــ صـناعة   زراعة(الجامعة، أو من خريجي المدارس الثانوية الفنية المتوسطة
عداد الفنـي فـى مجـال طـرق     يتجاوز اإل عداد هؤالء المعلمين الإوكان ) . جارةت

التدريس، والمنهج المدرسي، والتقويم، والذكاء، وغير ذلـك مـن موضـوعات ذات    
ن هؤالء المعلمين، وأغلبهم من أوساط اجتماعية فقيـرة،  أالمهم  .طبيعة تقنية خالصة

بلـدان الـنفط   إلى نيات من القرن الماضي رحلوا بمئات اآلالف في السبعينيات والثماي
، وأحيانا معدوما، ولما كان حظهم من الثقافة العصرية محدوداً. فى الخليج والسعودية

ـ  . في البالد التي رحلوا إليها تنويرياً ثقافياً فإنه لم يقدر لهم أن يلعبوا دوراً ذي بـل ال
سائدة هناك، وهي فـي كـل   هم ليتماهوا مع الثقافة الحدث أن تلك البالد أعادت تربيت

خر، هو أن فترة العمل آعتبار اوهناك  .كما ذكرنا ةحوال ثقافة دينية طقسية متزمتاأل
برغـد العـيش    شـرطياً  في الخارج، في ظل الثقافة السائدة هناك، ارتبطت ارتباطاً

وقد . رصدة المالية في البنوك وشراء السيارة والشقة وغير ذلكوالرفاهية، وتكوين األ
مصر ليحتلوا مواقعهم القيادية في وزارة التربية إلى أولئك المعلمون من الخليج  رجع

والتعليم، وليصبحوا بعد سنوات، الموجهين والمفتشين ومديري المـدارس ووكالئهـا   
والشك في أن كل محـاوالت   .ومديرى االدارات والمديريات التعليمية والمستشارين

: تلك الصخرة مـن المعلمـين وتالميـذهم   ى علالتعليم كانت تتحطم  صالح وتطويرإ
الطالبات، والتمييز بين المسـحيين  على فهؤالء هم الذين يستميتون في فرض الحجاب 

والمسلمين في مقاعد الدراسة، والسماح للمنقبات بالتدريس خالفا للقانون، واالسـتهانة  
العمليـة   بالرموز الوطنية كتحية العلم في الصباح، وإشاعة مناخ ديني متزمت عبـر 

.التعليمية كلها
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ما يحصله التلميذ من خالل المعلمين من معارفهم وقـيمهم  على ويمكن أن نطلق 
فـي العمليـه   مهـم  وهو عنصـر  ) المنهج الخفى(وافكارهم واتجاهاتهم وسلوكياتهم 

من  ثيراًأشد تأن هذا المنهج الخفى قد يكون ألى إوتشير كثير من الدراسات ، ةالتعليمي
 .سمى فى تشكيل اتجاهات الطالبالمنهج الر

  .وزارة التربية والتعليمعلى الهيمنة إلى  الدينيسعى التيار  .٥

لى إسالمي في مصر سعي التيار اإلواخر السبعينيات من القرن الماضى أمنذ 
طار مـدنى  إن يتوفر للمدرسة من أينبغى  صبغ المدرسة بصبغة دينية تتناقض مع ما

ووطنى، يؤكد المواطنة والهوية الوطنية فى المدارس، فقد راحـت المـدارس تمـأل    
مكتباتها بكتب التراث الدينى المتطرف كمؤلفات المودودى ومحمد بن عبـد الوهـاب   

شرطة الدعاة الـدينيين  أوابن تيمية وسيد قطب وغيرهم بل راحت تنتشر فى المكتبات 
و أكراهية المسيحيين ويدعو الى عدم مشـاركتهم   المتطرفين وكثير منها يحض على

كما راحت تجرى المسابقات الدينيـة  .  عيادهمأو تهنئتهم بأو السالم عليهم أمؤاكلتهم 
سالمية وراحـت  بين الطالب المسلمين وتحتفل احتفاالت مدوية بالمناسبات الدينية اإل

سـالمية،  إغنيـات  واألناشـيد  ألفا، سالميةبالصبغة الدينية اإل نشطة كلها تصطبغاأل
اطلبـوا  : " رشادية التى تغطى الجـدران سالمى على الالفتات اإلويهيمن الخطاب اإل
وترفض بعض المدارس " والدكم الرماية وركوب الخيلأعلموا ، "العلم ولو فى الصين

حوال تسبق حسن األأوفى " نما التحيات هللاإ.. ذ يقول قائلهم ال تحية للعلمإ: "تحية العلم
رسـال اللجـان   إلـى  إوزير التعليم السابق وهو ما دفع ، سالميةإالعلم هتافات تحية 

حـداث  والنشاط المسرحى والفنى يدور كله حول األ. لمتابعة تحية العلم فى المدارس
وراح تفتـيش اللغـة العربيـة يجبـر     . سالمىوالشخصيات ولقطات من التاريخ اإل

حف عن تحويل مدرسـات غيـر   المعلمات على ارتداء الحجاب، بل وقد نشرت الص
ن مالبسهن غير الئقة، وراح المعلمون يجبرون الفتيـات  ألى التحقيق بحجة إمحجبات 

لـى  إسبق حسين كامل بهاء الدين دفع بوزير التعليم األ على ارتداء الحجاب، وهو ما
جبـار الطالبـات   إجل عدم ألى قاعات المحاكم من إالدخول فى معركة كبرى وصلت 
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لحجاب، ورغم ذلك فقد راح النقاب ينتشر شيئا فشـيئا بـين الطالبـات    على ارتداء ا
حقية أوالمعلمات على حد سواء وقد حصل الدكتور حسين كامل بهاء الدين على حكم ب

دارية العليـا فـى عهـد    ن المحكمة اإلأالوزارة فى منع المنتقبات من التدريس، غير 
حقية المنتقبات فى التدرس باعتبـار  أقد حكمت ب األسبقالدكتور يسرى الجمل الوزير 

حكام وعدم رغبة الوزارة فى مر خاص وشخصى، وهكذا وبين تعارض األأن الزى أ
ال ينتشر حتى اليوم، وقد حول مدير عارك جديدة راح النقاب ينتشر ومازالدخول فى م

نها تدرس لطالباتها صحيح البخارى نجليزى منتقبة للتحقيق ألإحدى المدارس مدرسة إ
مامى بفخـر وهـى تـدرس    أحدى هؤالء المعلمات إمن دوروس اللغة، وروت  الًبد

ن جميع طالباتها يقمن الليل بدون استثناء، وعندما سـألتها وكيـف تدرسـين    أالفلسفة 
درس مثـل هـذه   أنا ال أيضا أجابت بكل فخر أو الوجودية مثال، أالفلسفة الماركسية 

اخ المدرسى بالصبغة الدينيـة المعاديـة   طار صبغ المنإوفى . فكار الضالة المضلةاأل
" عياد الميالد المسيحية فرصة الظهار قوة التيـار الـدينى،   أصبحت أ )١٤(للمواطنة 
جـراء امتحانـات   إقباط وراحت تعلن المديريات التعليميـة عـن   على األ" والعكننة 

ـ إقباط يدفع بنشطاء األ يام تلك االعياد، وهو ماأمنتصف العام فى  وزير لى الشكوى ل
ى العام فى الصحف والتليفزيون فتنتهى المشـكلة فـى   أمام الرأمر التعليم وطرح األ

محافظة الشرقية لتعود من جديد فى محافظة المنيا وتنتهى مشكالت الكر والفر هـذا  
العام لتبدأ من جديد فى العام القادم وهكذا دواليك طالما ظل تحديد مواعيد امتحانـات  

يام االمتحانات نفسـها  أت المديريات التعليمية، كما تصبح منتصف العام من صالحيا
ربعه أقل من أعاجيبه، وقد نشرت الصحف منذ أفرصة للتعرف على فنون التطرف و

شـاهدت  : عد امتحانا لطالبه يقـول أعن مدرس الرسم الذى ) ٢٠١٠ديسمبر ( شهرأ
الحج المقدسة  على التلفاز مناظر الحجاج بمالبس االحرام البيضاء وهم يؤدون مناسك

 ،من طواف حول الكعبة ورمى الجمرات والسعى بين الصفا والمروة والوقوف بعرفة
كما سعي الخطاب الدينى المتزمت وبكل قـوة   ."عبر بريشتك عن بعض تلك المشاهد
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دوارها التاريخية التقليدية كربـة منـزل ويختـزل    أة وحصرها فى ألى تهميش المرإ
.)١( سرةطفال ورعاية األاأل نجابإوظيفتها االجتماعية فى 
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:٢٠٠٧/ ٢٠٠٦تحليل محتوى بعض المقررات الدراسية للعام الدراسى  .١

 

  

 ٢٠٠٩بريـل سـنة   إ فى شهر "مصريون ضد التمييز الدينى"نظمت جمعية 
عـادل  " مؤتمرها السنوي عن التمييز الدينى فى التعليم، وفى هذا المؤتمر قدم الباحث

) ١٥"(الدولة شجعت الفاشية الدينية على طلبنة التعليم المصرى: " بحثا بعنوان" جندى
قام فيه بتحليل محتوى بعض المقررات الدراسـية فـى مختلـف مراحـل التعلـيم،      

النتائج التى توصل اليها، للتأكيد على استمرار نفس المنهجية  وسنعرض هنا بعضا من
خرى، رغـم دعـاوى التنقيـة    أفى هيمنة الخطاب الدينى المعادى للمواطنة سنة بعد 

تأكيد المرجعية الدينيـة لكـل   " :لىإن الكتب الدراسية تعمد أوالتطوير، يرى الباحث 
قيمـة النـاس وعالقـات    ن اإلسالم أسـاس  أشيء عبر وضع النصوص اإلسالمية و

.المجتمع وليس المواطنة أو اإلنسانية

 

  
١

 

 ـ  "بيئتي نظيفة"الصف الثاني االبتدائي ـ الوحدة الثانية  .١-

في إطار (اقرأ واحفظ وتعلم : أنشطة وتدريبات". أجمل مدرسة"الدرس األول 
اقـرأ  . خلق اإلنسان من علق. اقرأ باسم ربك الذي خلق: "قال تعالى): [ملون

: سـورة العلـق  ". (علم اإلنسان ما لم يعلـم . الذي علم بالقلم. كرموربك األ
 )].٥ـ١اآليات 

١

 

  "حيوانات وطيور"الصف الثاني ـ الوحدة الثالثة  .٢-

قـال  ): [في إطار ملـون (اقرأ وتعلم واحفظ ". البطة السوداء"الدرس الرابع 
" من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل اهللا به طريقا إلى الجنـة : "رسول اهللا

 )].غير مذكور من رواه(

١

 

  ـ" الغذاء والصحة"الصف الثالث ـ الوحدة الثانية  .٣-

ـ اقرأ واحفـظ  ) ٣٥ص(ـ أنشطة وتدريبات " تلوث الغذاء: "الدرس الثاني
ظهر الفساد في البر والبحـر بمـا   : "قال اهللا تعالى): [في إطار ملون(وتعلم 
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الروم، اآليـة  ". (نكسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعو
٤١.[( 

١

 

 :"الجسم السليم: "الصف الثالث ـ الوحدة الثانية ـ الدرس الثالث .٤-

قـال رسـول اهللا   ): [في إطار ملون" (اقرأ واحفظ وتعلم: "أنشطة وتدريبات 
المؤمن القوي خير وأحب إلـى اهللا مـن المـؤمن    ): "صلى اهللا عليه وسلم(

رواه مسلم". الضعيف، وفي كلٍّ خير.[ 

١

 

 : "عادات ضارة: "الثالث ـ الوحدة الثانية ـ الدرس الرابع الصف .٥-

يا : "قال اهللا تعالى): [في إطار ملون" (اقرأ واحفظ وتعلم: "أنشطة وتدريبات 
بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا وال تسرفوا إنه ال يحـب  

 )].٣١األعراف، اآلية ". (المسرفين

١

 

 :"الحرف قديما"الثالثة الصف الرابع ـ الوحدة  .٦-

معلومات وأنشـطة  ". الزراعة والصناعة في مصر الفرعونية: "الدرس األول
مـا  ): "صلى اهللا عليه وسلم(قال رسول اهللا : عن أنس بن مالك قال: إثرائية

من مسلم يغرس غرسا، أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمـة،  
هذا الحديث الشريف يوضـح أهميـة   ). يرواه البخار" (إال كان له به صدقة

 ...الزراعة في حياة اإلنسان

١

 

 :"معالم السياحة في مصر"الصف الخامس ـ الوحدة األولى  .٧-

ـ حوار بين كريم وعمـر  " قواعد نحوية ـ أدوات االستفهام "الدرس الثاني  
وبين عمر ووالده حول زيارة لشرم الشيخ في عيد الفطر بعد نهايـة شـهر   

ة تتضمن عدد الخلفاء الراشدين، وموعد عيد الفطر وطريقـة  األسئل. رمضان
 . االحتفال به

١

 

  "األرض كوكبنا"الصف الخامس ـ الوحدة الثانية  .٨-

كـذلك يمكـن   : "(..) متن الدرس"كيف نحافظ على األرض؟: "الثالث الدرس
اإلسهام بزراعة البيئة من حولك ودعوة أصدقائك إلـى العمـل مـن أجـل     



 
 

٢٥٩ 
 

ظهر الفساد في البر والبحر : ["وسبحانه القائل. ظيفةالمحافظة على األرض ن
سـورة  ". (بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعـون 

 )].٤١الروم 

١

 

  ـ" مجتمعنا"الصف السادس ـ الوحدة األولى  .٩-

 أحمـد قصـيدة للشـاعر   ". إتقان العمل: "الدرس الثالث ـ نصوص وتذوق 
اذهب إلى المكتبة، وابحث عن آيـات  (..) :ئيةمعلومات وأنشطة إثرا. شوقي

قرآنية أو أحاديث شريفة أو أشعار تؤكد قيمة العمل وسجلها لتعرضها علـى  
:اذكر من األبيات ما يتفق مع كل مما يأتي) ٤(تدريب .زمالئك

 

  
ـ ".ب إذا عمل أحدكم عمال أن يتقنهإن اهللا يح: "ـ قال صلى اهللا عليه وسلم

: ـ قال تعـالى )]٣٠الكهف " (أجر من أحسن عمالإنا ال نضيع : ["قال تعالى
و  ٢الطـالق  " (حيث ال يحتسبورزقه من . تق اهللا يجعل له مخرجاومن ي["
٣.[( 

١

 

 ":صحتي"الصف السادس ـ الوحدة الثالثة ـ  .١٠-

اجمع بعض اآليـات  ): ١١(تدريب ". الصحة عنوان الحياة: "الدرس السادس 
ثورة التي تدعو إلى الصحة والقـوة،  القرآنية واألحاديث النبوية واألقوال المأ

 .وكون منها مقاال لمجلة المدرسة أو إذاعتها

١

 

 "لرياضة أخالق وبطولة: "الصف الثاني اإلعدادي ـ الوحدة الثالثة .١١-

لقد حرص اإلسالم على تربية النشء تربيـة  "أخالق رياضية: "الدرس الثاني
): ليـه وسـلم  صـلى اهللا ع (فقد قال رسـول اهللا  (..) رياضية وتربية عقلية 

رضـي اهللا  (وها هو ذا عمر بن الخطـاب  ". اخشوشنوا فإن النعمة ال تدوم"
علموا أوالدكم السباحة والرماية وركوب الخيل ورووهـم مـا   : "يقول) عنه

 "يجمل من الشعر
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١

 

  "أنت واألصدقاء"الصف الرابع االبتدائي ـ الوحدة األولى  .١٢-

 إثرائيةـ معلومات وأنشطة " الصداقة: "الدرس األول

 

وال المأثورة من األق -
المـرء علـى   ) "صلى اهللا عليه وسلم(قال رسول اهللا  ـ: عن أهمية الصداقة

اإلمام على بـن  " المرء يعرف بخالنه"ـ ".ن خليله فلينظر أحدكم من يخاللدي
.أبي طالب كرم اهللا وجهه

 

  
يـرة  يبين أهمية الصداقة على لوحة كب شريفاً اكتب حديثاً): ٩(رقم : تدريبات

 .ثم علقها في فصلك أو قم بإلقائها في إذاعة المدرسة

١

 

 "بيئتي"الصف الخامس ـ الوحدة الثالثة  .١٣-

في نهاية هـذا الـدرس   : أهداف الدرسـ "الجليس الصالح: "الدرس السادس
متن (..). يتجنب الصديق السيئ . يختار الصديق الصالح: يستطيع التلميذ أن

النافع (في هذا الحديث ) هللا عليه وسلمصلى ا(وقد شبه الرسول : (..) الدرس
عن أبي موسى، عن : [بتشبيه جميل، تعال نقرأه سويا) وغير النافع من الناس

إنما مثَل الجليس الصـالح، والجلـيس   : "أنه قال) صلى اهللا عليه وسلم(النبي 
السوء محامل المسك، ونافح الكير، فحامل المسك إما أن يحـذيك، وإمـا أن   

ما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافح الكير إما أن يحـرق ثيابـك،   تبتاع منه، وإ
."شرح وتدريبات وأنشطة حول الحديث"]. وإما أن تجد منه ريحا خبيثة

 

  
 .٢٠١١/ ٢٠١٠تحليل محتوى المقررات الدراسية للعام الدراسى الحالى .٢

٢

 

 )١٦:(الصف الثالث االبتدائى .١-

 محمـد صـالح   : تأليف، ولكتاب اللغة العربية، الفصل الدراسى األ
 فوزى سيد على: شراف ومراجعةإفرج ومحمد عبد الحميد غراب، 

( سـئل رسـول اهللا   : اقرا واحفظ وتعلم "فى الطريق" الدرس الثانى
غض البصر وكـف  "  :عن حق الطريق فقال) صلى اهللا عليه وسلم 

صـدق  " مر بالمعروف، والنهى عن المنكرذى ورد السالم، واألاأل
رسول اهللا 

 

سناد إدون ب –

 

 .١٠ص  –



 
 

٢٦١ 
 

 مـرهم  أقاموا الصـالة و أنابوا لربهم وأواللذين "  :اقرأ واحفظ وتعلم
ص ) ٢٨سورة الشورى آيـة  " (رى بينهم ومما رزقناهم ينفقونشو
٢٣. 

ظهر الفساد فى البر والبحر " حفظ وتعلمأو أاقر تلوث الغذاء: درس
" بعض الذى عملوا لعلهـم يرجعـون   يدى الناس ليذيقهمأبما كسبت 

.)٤١سورة الروم اية (

 

  
 المـؤمن  : " قال رسول اهللا"  واحفظ وتعلم أاقر درس الجسم السليم

رواه " لى اهللا من المؤمن الضعيف وفى كل خيرإالقوى خير واحب 
 .٥٢ص ، مسلم

 يا بنى آدم خذوا زينتكم عند : " قال اهللا تعالى : درس عادات ضارة
" رفوا ان اهللا ال يحـب المسـرفين  واشربوا وال تس كل مسجد وكلوا

 .٥٧ص ) ٣١عراف آية سورة األ(

 اقرا واحفظ وتعلم قال رسول اهللا صلى اهللا عليه  درس نصائح غالية
 ٦١رواه الترمذى ص " ما مأل ابن آدم وعاء شر من بطنه" وسلم

 أحمدحسن سيد شحاته، زكريا : تأليف)١٧:(الصف الرابع االبتدائى 
براهيم، محمد رجب فضل اهللا، معاطى محمد نصر، شـاكر عبـد   إ

 العظيم

 نه أونالحظ هنا  وهو درس عن السياحة بساط الريح: ولالدرس األ
لى التـراث  إعادة االعتبار يكاد يكون الدرس الوحيد الذى يسعى إل

: د والكنائس االثرية قال تعالىفهو يتحدث عن زيارة المساج القبطى
انظر : "وفيه ) ٩٩سورة يوسف آية " (اهللا آمنين ادخلوا مصر انشاء"

يا بكار، هذه منطقة مصر القديمة وتلك الكنيسة المعلقـة وكنيسـة   
مارى جرجس وهذا المتحف القبطى الذى يضم كتبا نادرة من الفـن  

كاتدرائيـة الكـرازة   : والتاريخ القبطى ثم يذكر فى موضع آخـر  
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يعود فى الدرس  ن الكتابأغير ، ٢٤لى ص إ ٨المرقسية من ص 
قال رسول : م الحضارات يذكرأقصر األ: نه بعنوانأورغم ، الرابع

خر فليكـرم  من كان يؤمن باهللا واليوم اآل: "عليه وسلم اهللا صلى اهللا
خر فليصل رحمه، مـن كـان   ضيفه، من كان يؤمن باهللا واليوم اآل

حـديث شـريف   " و ليصمتأ خر فليقل خيراًيؤمن باهللا واليوم اآل

 

– 
سناد إ بدون

 

حد يفهم ماهى عالقة هـذا  أوبالطبع هنا ال  ٢٨ص   –
 .قصرالحديث الشريف بدرس عن األ

  ومن آياته يريكم البرق " قال تعالىدرس قطرة ندى فى ورقة شجر
خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به األرض بعد موتها إن 

 .٥٤ص  )٢٤سورة الروم  آية (  ).في ذلك آليات لقوم يعقلون

 سول اهللا صـلى اهللا  قال ر كاد العطش يقتله: الدرس الثالث، بعنوان
ن رجال رأى كلبا يأكل الثرى من العطـش، فأخـذ   إ: "عليه وسلم 

" دخله الجنـة أرواه فشكر اهللا له فأالرجل خفه فجعل يغرف له حتى 
 .٦٤رواه الترمذى، ص 

  دام ن اهللا فى عون العبد ماإ: "قال رسول اهللا  درس القرية المنتجـة
وقل اعملوا فسـيرى  : " قال تعالى  رواه مسلم" خيهأالعبد فى عون 

 )٥سورة التوبة آية " (منيناهللا عملكم ورسوله والمؤ

 ليف محمد صالح فرج، محمد أت لغتنا الجميلة )١٨( الصف الخامس
 .نبيل رشاد نوفل: عبد الحميد غراب، مراجعة

 القرآنـى تـالوة   لـنص  يتلو الطالـب ا  هدافهاأمن  :الوحدة االولى
يحدد بعض الصور الجمالية  )الكاتب.. الحظ معبرة(صحيحة معبرة 

ولـم يـات   : "يات القرانية يذكروبعد عدد من اآل فى النص القرآنى
ال مقرونـا  إيمان فى القرآن الكريم والسنة النبوية والشريعة ذكر اإل

 سالم على العمل ووعد العاملين بالثواب العظـيم بالعمل، لذا حث اإل
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مة أسالمية اإل ةمال لحرصه على جعل األإيوم القيامة، ولم يكن ذلك 
ــة ــالى   عامل ــال تع ــى    "ق ــدتنا عل ــا وع ــا م ــا آتن ربن

ص ) ١٩٤،١٩٥ية آسورة آل عمران (ية اآل................رسلك
ذا كانوا يكتبون كتابهم ذلك لطـالب  إنفسهم أهل سأل المؤلفين ... ٥

المصرية التـى تضـم مسـلمين    مة م من األأسالمية مة اإلمن األ
 .قباطأو

 ن اهللا إ: "رسول اهللا صلى اهللا عليـه وسـلم  قال  :درس اتقان العمل
 .١٢ص .. سنادإبدون " ن يتقنهأحدكم عمال أذا عمل إيحب 

  بى الدرداء رضى اهللا عنـه  أعن  درس العلم النافع وتقدم المجتمع
لماء ورثة ن العإ: "اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقولسمعت رسول : قال
نبياء لم يورثوا دينارا وال درهما وانما ورثوا العلـم  ن األأنبياء واأل

 ٤٢ص ..رواه ابو داوود والترمذى" فمن اخذه اخذ بحظ وافر

 قـال   عمال الخيرالتى تزيد الروابط االجتماعيـة أنفاق فى درس األ
السبِيِل والَ تُبذِّر تَبـذيرا  وآت ذَا الْقُربى حقَّه والْمسكين وابن ":تعالى

ِإن الْمبذِّرِين كَانُواْ ِإخْوان الشَّياطينِ وكَان الشَّيطَان ِلربه كَفُورا وِإما 
تُعرِضن عنْهم ابتغَاء رحمة من ربك تَرجوها فَقُل لَّهم قَوالً ميسورا 

ْل يعـا  َالَ تَجلُومم دفَتَقْع طسا كُلَّ الْبطْهسالَ تَبو كنُقغْلُولَةً ِإلَى عم كد
    هـادببِع كَـان ِإنَّـه رقْديشَاء ون يقَ ِلمزطُ الرسبي كبر ا ِإنورسحم

 . ٨٠ص  ) ٣٠، ٢٦سورة االسراء ايات " ( خَبِيرا بصيرا

 ن يقـرأ  أيطلب من الطالب  )ياتبعد اآل( نفاقدرس االعتدال فى اإل
 .يات قراءة جهرية صحيحة معبرةاآل

 ليف حسـن  أت: اللغة العربية كتاب )١٩( : الصف السادس االبتدائى
 .، زكريا القاضىشحاته
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 لقد كـان لكـم فـى    : "قال تعالى كيف تصنع حياتك؟: ولالدرس األ
خر وذكـر اهللا  اآلسوة حسنة لمن كان يرجوا اهللا واليوم أرسول اهللا 

 .)٢١آية  ،حزابسورة األ" (كثيرا

  هـا  اوقال اركبوا فيها باسم اهللا مجر: " قال تعالى  بأدرس نصائح
ن ربى لغفور رحيم وهى تجرى بهم فى موج كالجبـال  إومرساها 

ونادى نوح ابنه وكان فى معزل يابنى اركب معنـا وال تكـن مـع    
لى جبل يعصمنى من الماء قال ال عاصم اليوم إالكافرين قال سآوى 

ال من رحم وحال بينهما الموت فكان مـن المغـرقين   إمر اهللا أمن 
قلعى وغيض الماء وقضـى  إرض ابلعى ماءك ويا سماء أوقيل يا 

سورة هود ( "جودى وقيل بعدا للقوم الظالمين مر واستوت على الاأل
 ).٤٤، ٤١يات آ

 ـ إ: "ىقال تعـال  درس المنصور والطيور ن تـؤدوا  أمركم أن اهللا ي
ن اهللا إن تحكموا بالعـدل  أذا حكمتم بين الناس إهلها وألى إمانات األ

 .)٥٨سورة النساء " (ن اهللا كان سميعا بصيراإنعما يعظكم به 

 ـ : "قال تعالى درس رغبة نبيلة د اهللا وما تجدوه من خير تجدوه عن
 .)٢٠ية آسورة المزمل ..............." (هو خير

  ذا مرضـت فهـو يشـفين   إو: " قال تعالى درس زيارة ومفاجأة "
 .)٨٠ية آسورة الشعراء (

 وتعاونوا على البـر والتقـوى وال   : "قال تعالى درس يوم ال ينسى
.)٢ية آسورة المائدة " (ثم العدوانتعاونوا على اإل

 

  

وبعد لعلنا .... خرىسالمية األخر الكتاب بالعديد من النصوص الدينية اإلزوي
ذا كانت كتب اللغة العربية المقررة على التالميذ والتلميذات فـى المدرسـة   إنتساءل 

ليفها أسالمية رغم علم القائمين على تخر بكل هذا القدر من النصوص اإلزاالبتدائية ت
ن تالميذنا منهم المسلمون ومنهم أعليها ووكالء الوزارة وغيرهم  ومراجعتها والتفتيش

فماذا يقولون لتبرير ذلك؟، مسيحيونال
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ومع ذلك لم تحظ تلك الكتابـة   )٢٠(لقد كتبت فى هذا االمر مرارا وتكرارا 
باهتمام من الوزارة وكانها تتواطأ على استمرار الوضع بهذا الشكل المعيب، ومع ذلك 

ـ صحاب التيار اإلأففى بعض المناقشات مع  ن االستشـهادات  أسالمى يبررون ذلك ب
ن التالميذ المسـيحيون غيـر   ألى الدرس اللغوى فقط، ومنهم من يرى إة تهدف الديني

نه يصعب الفصل بين الجوانب أمطالبين بحفظ تلك النصوص ومع ذلك فمن الواضح 
ذا كانت القضـية بـين   إحاديث الشريفة، فما بالك يات واألاالعتقادية واللغوية فى اآل

ما من ير أ. مكانية وبعضهم االخر من المتطرفينمعلمين بعضهم متواضع الثقافة واإل
ين ياتوا بذلك التصور أحد يعلم من أقباط غير مطالبين بحفظ تلك النصوص فال ن األأ

نهـم  أوخاصـة و "اقرا واحفـظ  " مرحاديث وكلها تبدا بفعل األيات واألوهم يرون اآل
قباط على حفـظ  جبار التالميذ األإلى عدم إى منشورات من الوزارة تشير أاليملكون 

زاء هذا الكم الهائل من نصوص هـى مـن   إقباط بناءنا األأن إ. سالميةالنصوص اإل
ن أمـا  أجبارهم على حفظها ودراستها بهذا الشكل المكثف إصميم عقيدة ال يعتقدونها و

لـى اغترابهمامـا   إو يـؤدى  ألى ازدواجيتهم بحيث يرددون ما اليؤمنون به، إيؤدى 
نهم مجرد دخالء على مدارس ليست مدارسـهم  أنها تؤكد أو كثر قسوة فهخطر واألاأل
.نهم ضيوف فى وطن ليس وطنهمأو
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املــــــــــــالحق
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تقرير عن مؤتمر مناقشة دارسة وميض نار

 

  
عالمية والتعليمية والقانونية فى قضايا المواطنةالخاصة بمناقشة االتجاهات اإل

 

  
فندق بيراميزا 

 

٢٠١١مايو  ٣١ –

 

  
مناقشـة دارسـة   " أقامت المجموعة المتحدة محامون و مستشارون قانونيون مـؤتمر  

فـي  " عالمية والتعليمية والقانونيـة فـى قضـايا المواطنـة    وميض نار المتعلقة باالتجاهات اإل
بفندق بيراميزا بالدقى، والذي يأتى فى إطار فعاليات مشروع شبكة المدافعين عن  ٣١/٥/٢٠١١
وسـطية  أق فى المواطنة، والذي تنفذه المجموعة المتحدة بالشراكة مع مبادرة الشراكة الشرق الح

MEPI سـاتذة  أعالميـين والتربـويين و  من القـانونيين واإل  اًمدعو ١٣٣، وذلك بمشاركة عدد
الجامعات والشخصيات العامة ممثلين عن المحافظات الخمسة عشر التى استهدفها المشروع وهى 

سكندرية، الفيوم، بنى سويف، المنيـا،  القليوبية، المنوفية، الدقهلية، البحيرة، الغربية، اإلالقاهرة، 
.سماعيلية والسويسسوان، اإلأقصر، سيوط، األأ

 

  
المؤتمر بكلمة افتتاحية من المحامى بالنقض نجـاد البرعـي الـرئيس التنفيـذى      أبد 

عن مشكلة المواطنة في مصر  هللمجموعة المتحدة رحب فيها بالسادة الحضور، ثم انتقل فى حديث
عـالم أو فـي   سواء في القضاء خصوصا في أحكام مجلس الدولة المصري أو في وسـائل اإل 

للتعايش منذ قـديم   اًاألسباب التي جعلت مصر و التي  تعتبر نموذج المناهج الدراسية، وتكلم عن
الزمن أن تصبح على حافة االنزالق إلى الهاوية، كما وضح الهدف من المؤتمر أال وهو عرض 

وفدتها المجموعة المتحدة للمناطق التى حـدث بهـا مشـكالت    ألتقرير بعثة تقصي الحقائق التى 
.اسة  وميض نار  لمناقشتها و توضيح مواطن الخلل فيهاطائفية وتوصياته، كذلك عرض لدر

 

  
ولى والخاصة بتعقيبب المعقبـين الرئيسـيين علـى    عمال الجلسة األأبعد ذلك افتتحت 

صالح عيسى، رئيس تحرير جريـدة القـاهرة و قـام    / الصحفي األستاذالدارسة، حيث ترأسها 
حفاظ على الوطن وسـالمة أراضـيه   بتوضيح أهمية التوحيد بين الطوائف المختلفة من الشعب لل

. خصوصا في تلك الظروف الحرجة و بالغة الحساسية

 

  
عبد الحميد سالم، المحامى باالسـتئناف  باسـتعراض توصـيات    / األستاذبعد ذلك قام 

قضـية   هالتربويـة تجـا  لتي تناولت االتجاهات القضائية واإلعالميـة و ومستخلصات الدراسة وا
مـا تسـببه مـن    نية من الدستور ونونية والقضائية تكلم عن المادة الثاالمواطنة، فمن الناحية القا

إرهاق  للقضاة في تطبيقاتها القضائية وما تمثله من تناسي واضح لباقي أطياف المجتمـع، كمـا   
وضح موقف المحكمة الدستورية العليا من التمييز في األديان  حيث إنها ترى جواز التمييـز إذا  

اب منطقية كما تكلم أيضا عن موقف القضاء اإلداري من قضايا المواطنـة  على أسب اًما كان مبني
أال وهي حرية االعتقاد مكفولة أما حرية ممارسة  الشعائر الدينية فهي مكفولة طالما ال تخـالف  
اآلداب العامة واعتراف القضاء اإلداري بحق الردة، كما وضح  موقف مجلس الدولة بخصوص 

 هتجـا اما عن الشق اإلعالمي فقام بتوضيح موقف الصـحافة المصـرية   أ. تعيين المرأة بالقضاء
. في معالجة تلك القضية الشـائكة قضايا المواطنة وأوضح الفرق بين الصحف القومية والمستقلة 

أخيرا بالنسبة للشق التربوي فتكلم عن المشاكل التي تواجه مبدأ المواطنة ومنها الخطاب الديني و
/ األسـتاذ و في النهاية عرض . وازدواجية التعليم مابين عادي و أزهري الذي ال يقبل بالمواطنة
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عبد الحميد سالم المستخلصات والتوصيات التى خرجت بها الدراسة عن كل محور من المحاور 
سالفة الذكر فمن أهم التوصيات  هو تعديل الفقرة األولى من المادة الثانية من الدستور، وتحديـد  

.ط بها تعديل الديانة  وأهمية الترويح لميثاق الشرف الصحفيالجهة اإلدارية المنو

 

  
عبد الحفيظ، المحامى بالنقض للتعقيب علـى    أحمد/ األستاذنتقل الحديث بعد ذلك إلى ا

الجانب القانوني للدراسة فبدأ حديثة عن تاريخ تصاعد أزمة المواطنة في مصر والذتى بدأت في 
إلسالم كدين للدولة هي فكـرة للنظـام العـام    اثم أوضح أن . ألسباب سياسية داخلية ١٩٧١عام 

وفكرة النظام العام حاكمة و لكنها متغيرة وفكرة النظام العام رغم أنها ليسـت مقنعـة بالنسـبة    
ن إال أنها موجودة فهي تتعلق بالمشاعر العامة مهما وضعنا من القوانين فأي شـئ يثيـر   يللقانوني

أما عما نصت عليه المادة الثانية من الدسـتور مـن أن   . العامة يعتبر من النظام العام المشاعر
أثير لها من الناحية القانونيـة  الشريعة اإلسالمية هي المصدر الرئيسي للتشريع ففي رأيه إنها ال ت

ة الخدمات الموجودة في أكد على أن التوصية األساسية بشأن هذا الموضوع تكمن في حل مشكلو
 ،الكنائس فكل خدمة في أي دار عبادة تقدم ألبناء هذا الدار الذين يتبعون نفـس الـدين  لمساجد وا

.يتعارض مع مبدأ المواطنةوولذلك فيعتبر تلك الخدمات موجودة على أساس طائفي 

 

  
عبـد   أحمد/ األستاذأما عن موقف القضاء من حق المرأة في التعيين في القضاء فرأي 

فالقضاء ال يتسم بالمرونة بالنسبة . اء يعتبر محافظ سواء قانونيا أو اجتماعياالحفيظ أن اتجاه القض
ومن الناحيـة  . نهم وصلوا إلى مرتبة اإلجهادألآلراء المفردة للفقهاء في الشريعة اإلسالمية رغم 

 القضاء وذلك للحفاظ على بيتها االجتماعية فيتجه القضاء إلى أن المرأة ال يجوز لها القيام بأعمال
. أسرتهاو

 

  
شبل بـدران، عميـد كليـة    / أما عن الجانب التربوي فتفضل بالتعقيب عليه  الدكتور 

سكندرية السابق، فتكلم عن ماهية التعليم فهو يعني النظام ولـذلك فـأهم مـن    التربية جامعة اإل
عطـي للطـالب درس عـن    حيث ال يجوز لمدرس أن ي ،المناهج الدراسية هو بيئة التعلم نفسها

بعيد كل البعد عن الديمقراطية، ثـم نـاقش   المدرسة يديرها بشكل استبدادي و مديرراطية والديمق
وجود نصوص دينية اسالمية في مناهج اللغة العربية وإلزامية حفظها على جميع الطـالب ممـا   
يمثل نوع من التجاهل التام ألصحاب الديانات األخرى من قبل واضع المنهج، كما تفضل بتقـديم  

تحليل "ات الدراسية وعمل األولى هي  وجوب البحث عن مفاهيم المواطنة في المقررمالحظتين 
هو أن مشكلة المواطنة في التعليم ال تكمن فقط فـي  و" المنهج الخفي"ا أكد على فكرة كم" محتوى

، في المشكلة جميع التفاعالت، نمط اإلدارة اًقوي المناهج الدراسية ولكن أداء المدرس يمثل عامالً
لذلك يجب تأسيس المناهج على فكرة المواطنة فيكـون  وطريقة التدريس والعالقة بين المتعلمين 

.تلك المناهج مدعمين لتلك الفكرة وواضع

 

  
أما عن المالحظة الثانية فهي ذهاب المعلمين إلى الخليج ورجوعهم إلى مصر محملين 

.للفكر المحافظ و الذي يعارض فكرة المواطنة

 

  
عدم وجود المساواة في تدريس مادة التربية الدينية حيث يوجد مدرس  أشار أخيرا إلىو

وهو مدرس اللغة العربية يقوم بإعطاء مادة التربية الدينية اإلسالمية أما مـادة التربيـة الدينيـة    
مكانية تدريس القـيم المشـتركة بـين    إقترح أخيرا اكما . المسيحية فال يوجد مدرس يختص بها

.الطوائف المختلفة
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حيث بـدأ   ،صالح عيسى بالتعقيب على الجانب اإلعالمي/ الصحفي األستاذخيرا قام أو
بالخطـاب  "بإبداء ملحوظة على الدراسة و ذلك القتصارها على الصحافة و تجاهلها لما يسـمى  

المؤثرة  عالم األولىسواء في المساجد و الكنائس أو في التليفزيون والذي يعتبر وسيلة اإل" الديني
قام بالتدليل على ذلك بعدة أمثلة، كان منها خالل فترة اشتعال الفتنـة  طوائف الشعب وعلى جميع 

شـخاص  حدى القنوات الفضائية بالتحدث عن قيام عدد من األإحد المذيعين بأالطائفية بامبابة قام 
كذلك دعا إلى ضرورة االلتزام بميثاق الشرف المهنـي  . سكندريةبمطاردة المحجبات بشوارع اإل

أال تتحـول   فيجب أن يدرك دوره في المجتمعد وأن يكون مسئول مسئولية خاصة والم البعفاإل
كذلك أوضح رفضه لفكرة المقارنة بين فية إلى وسيلة لالرتزاق الصحفي واإلثارة الصحفية والطائ

األديان المختلفة في اإلعالم حيث الدين غريزة لصيقة باإلنسان فمثل تلك المقارنات يجب أن تعقد 
.  مجمعات علمية في

 

  
بعد ذلك بدأت فعاليات الجلسة الثانية وذلك للحصـول علـى التعقيبـات مـن السـادة      

محمد منير مجاهد، منسق مجموعـة  / المشاركين بفعاليات المؤتمر، حيث ترأس الدكتور مهندس
 مصريون ضد التمييز الدينى فعاليات الجلسة الثانية وفتح باب المناقشات، وقد بدءت المناقشـات 

: على النحو التالى

 

  
. قرشي سالمة، أمام مسجد ومدرس/  الشيخ

 

  
تقدم الشيخ قرشي بنقد للجلسة األولى حيث أكد ضرورة العلم الكامل بشريعة اإلسـالم  

حكام الشرعية ن الحديث في الشريعة يستلزم دراسة منهجي في استنباط األإحيث  ،قبل التكلم فيها
أرجـع  فكرة عدم تدريس القرآن والسـنة و السنة النبوية الشريفة، كما رفض من القرآن الكريم و

كما رأى أن السعي إلى استقالل األزهـر  . السنةسلفيين إلى إهمال تدريس القرآن وسبب ظهور ال
حديث عن مشكلة الفتنة ووجه دعوة للفضائيات بأن تترك ال. هو الحل لمشكلة الطوائف في مصر

.ن تلقاء نفسها من خالل التعايش بين الطوائف المختلفةهي سوف تحل مالطائفية و

 

  
سنان أرؤوف هندي، طبيب / د

 

.ناشط بهائى -

 

  
ـ / قام د ود المواطنـة فـي   رؤوف هندي بالمشاركة في النقاش حيث تكلم عن عدم وج

كما أكد أن المواطنة ال يمكن تحقيقها . عن وجودها كمجرد كلمة ترددالواقع الملموس والواقعي و
ن إحيـث   ،الواقع إال في دولة قانون و مؤسسات حتى يتسنى لها حماية حق المواطنة على أرض

أما عن المـادة  .  نتمائة لدين معينانتقاص من حقوق المواطن بسبب في الدولة المدنية ال يتم اال
ـ اطن بهائي طالما في دولة قانون وعدم اعتراضه عليها كمو ىالثانية من الدستور فأبد ات مؤسس

عـالم التحريضـي   اإل خصوصاًو عالم أخيرا تكلم عن جانب اإلواطنين فيها سواسية ويكون الم
.مع عدد من البهائيينن بعد إذاعة حلقة تلفزيونية يودلل على ذلك بحرق بيوت لبعض البهائي

 

  
.إيمان رسالن، صحفية بالمصور/ أ

 

  
صالح عيسى عن اقتصار الدراسة علـى   األستاذإيمان رسالن بتأييد ما ذكره / أقامت 

حيث أن المخالفات الحقيقية تتم في التليفزيون خصوصـا   ،الصحف دون وسائل اإلعالم األخرى
المصري فالمهنية اإلعالمية تستدعي إذا تم عرض وجهة نظر يتم عرض لوجهة النظر المغايرة 

.لقينيمتثل إلى الشفافية ال الت اًهادف اًله حتى يكون إعالم موضوعي
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.فاتن عدلي، استاذ بمركز البحوث التربوية/ د

 

  
حيث رأت ضرورة شمول الدراسـة   ،فاتن عدلي في البداية بإبداء نقد للدراسة/ قامت د

الها في الفكر الطائفي فقط بل يجب البحث فـي أوضـاع   اختزعلى المنظومة بالكامل فال يمكن 
رجوع الدور التنويري لألزهر الشريف  كما دعت إلى ضرورة. الفقراء و المهمشين من الشعب 

كمنارة للعلم و أن بعد االنفتاح أصبح هناك تعددية تعليمية هائلة بين التعليم العادي و األجنبـي و  
.األزهري

 

  
:ماندي  فهمي، ناشطة حقوقية/أ

 

  
قامت بإبداء سعادتها بالتعددية الموجودة بالمؤتمر واشتراك مـواطنين مصـريين مـن    

الكنيسـة   كما أوضحت أن.القضاء على الطائفية في مصرعيم حق المواطنة ويع الطوائف لتدجم
اسـتمراره فـي ممارسـة دوره    يدت رجوع األزهر كمنارة للعلم  وأو. ليست بمأمن من النقض

.التنويري في المجتمع

 

  
.عالميين بطنطاجمعية اإل، ابراهيم عطية/ د

 

  
وجوب غرز مبدأ احترام الديانات األخـرى فـي    ابراهيم عطية/ بالنسبة للتعليم أكد د

كما اقترح البحث . التعليم و المساواة بين مادة التربية الدينية اإلسالمية و التربية الدينية المسيحية
قترح دعوة المؤسسات المدنية اكما . عن المبادئ المتماثلة في األديان المختلفة لتدريسها بالمناهج

.صر ولكن في جميع دول العالمإلى المواطنة ليس فقط في م

 

  
.فى القانون هياسر الفرماوي، دكتورا/ د

 

  
ياسر الفرماوي أن التخوف من المادة الثانية من الدستور راجع إلى عـدم علـم   /أكد د

.هكرابالشريعة اإلسالمية فهي من مبادئها التسامح و احترام الديانات األخرى و عدم اإل

 

  
 ويةناصر علي، باحث فى العلوم الترب/د

 

.خبير مناهج –

 

  
عن المناهج الدراسية و إنه بالرغم من تغير المقرر الدراسي إال أنه على ناصر /تكلم د 

راسية فـال يسـمح لـوزارة    كما تكلم عن مشكلة الملكية الفكرية للكتب الد. ال يخلو من التكرار
فغرزها فـي الطفـل ال   أكد ضرورة المجتمع الذي يدعم المواطنة و .التعليم التعديل فيهاالتربية و

كما وضح أن المناهج الدراسية . يقتصر على المدرسة إنما على البيئة المحيطة به خارج المدرسة
 .حتى كتب التاريخ تدعم وجهة نظر واحدة وهي وجهة نظر الجالس على كرسي الحكم

، محام صبحي دويدار/أ

 

  
لى الفتنة الطائفيـة،  قتصر عاالمؤتمر إلى  مشاركتهصبحي دويدار خالل  األستاذأشار 

 أخيـراً و. فية هي نتاج للصراع على السلطة والوصول إلى الحكـم كما أكد على أن الفتنة الطائ
أنهـا ال   رأيهفي دور العبادة و عبد الحفيظ في توحيد الخدمات الموجودة أحمد/ختلف مع فكرة أا

 .لوزارة الصحة االتجاهيبن الطوائف المختلفة و لكن فضل إلى  الختالفتعد سبب 
.، استاذ التربيةعزة فتحي/د

 

  
وجود مندوب عن الوزارة في المؤتمر حتى يوضح وجهة  فتحي فضلت الدكتورة عزة

إلـى دور التلفيزيـون   الفتن و إثارةعالم ودورة في ثم أشارت إلى اإل. تم مناقشتهتنظر الوزارة و
.كمصدر رئيسي في تكوين ثقافة الشعب المصري
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من آيات قرآنية حفظ علـى   هإلى مناهج اللغة العربية و ما يتم وضع كما أشارت أخيرا
.كأن واضع المنهج مغيب بوجود طوائف أخرىميع الطالب وج

 

  
، محامى بالنقض ممدوح رمزي/ أ

 

  
على حب هـذا   نومتفقإال أننا جميعا  اختالفناممدوح رمزي أنه بالرغم من  األستاذأكد 

. ن العبد و ربهالبلد و أن الدين عالقة خاصة جدا بي

 

  
ال تفعـل  ال يجد أيـا منهمـا و   هالمساواة ولكنالمواطنة تعني المشاركة وكما يرى أن  

.النصوص الدستورية التي تفيد ذلك

 

  
لكـم ممكـن   غاء المادة الثانية مـن الدسـتور و  إلبال يطالب أحد إلى أنه أخيرا أشار و

 .للتشريع اًتكون مصدرن جميع الديانات السماوية تفترض أن إحيث  ،اإلضافة إليها

، صحفى بالدستورسيف النصر أحمد/ أ

 

  
ا تتحمل سيف النصر أن الدراسة متحاملة على المسلمين و أن الكنيسة أيض أحمد/يرى أ

وجد مدارس إسالمية كمـا  تبالنسبة للتعليم فهناك مدارس مسيحية كما جزء كبير من المسئولية و
. نينموجه ضد المسـلمين المتـدي   إنما أيضافقط و نالمسيحييضد  اًيري أن التعصب ليس موجه

 .التحريضيعالم أخيرا أشار أيضا إلى فكرة اإلو

عالمى إ، كامل عبد القوي/ أ

 

  
كان التيار الـذي ينتمـي    أياًكامل عبد القوي أنه ضد التطرف من أي شخص /وضح أ

طالب أخيـرا بدولـة   و. حاليا هو نتيجة النظام السابقكما رأى أن ما توصلت إليه األمور  .إليه
 .تكون إرادته هي المقررةب ومدنية يكون مرجعها الشع

.فى القانون ه، دكتورارمضان البطل/ د

 

  
 للتمييـز أنه رجوعا لدراسته في الخارج وجد شكال أيضا إلى رمضان البطل / دأشار 

يتم عرض فكرة المواطنـة   هكما أكد أن .فهو موجود في العالم أجمع وليس مقصورا على مصر
رشـيد  الذلك بمثال عن هارون  يدعم المواطنة و دلل على اإلسالمبشكل مغلوط ألن  اإلسالمفي 

أن المـادة  إلـى  مسيحي الديانة وأخيرا أشار لى االم هكان مستشار اإلسالميةعندما تولى الوالية 
 .ستطبق ألن أغلبية سكان مصر من المسلمين أيضاعليها  االستفتاءتم  إذاالثانية 

.، استاذ بالمركز القومى للبحوث التربويةصالحفايزة /د

 

  
مـن   اًكبيـر  اًأشارت الدكتورة فايزة صالح أن ما حدث في المؤتمر أعاد إليهـا قـدر  

.التوازن

 

  
عالن عن شبكة المـدافعين عـن الحـق فـى     عمال المؤتمر باإلأوفى النهاية اختتمت 
عضائها أعالن البيان تأسيس الشبكة والتى تضم من إعطوان ب أحمدالمواطنة، حيث قام الصحفى 

محافظـة مـن    ١٥عالميين ممثلين عـن عـدد   عدداً من القانونيين والتربويين والصحفيين واإل
.محافظات الجمهورية
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عبد الحفيظ المعقب الرئيسى على المحور القانونى أحمد األستاذالورقة المقدمة من 

 

  
وحرية العقيدةالقضاء المصرى 

 

  
عبد الحفيظ أحمد/ تعليق

 

  
المحامى بالنقض

 

  
نساننائب رئيس المنظمة المصرية لحقوق اإل

 

  
شكاالت متعددة تتحـدد فـى   إتثير قضية موقف القضاء المصرى من حرية العقيدة 

جوهرها بموقف القضاء المصرى من فكرة النظام العام ،وكذا موقفه من المادة الثانية مـن  
سـالمية باعتبارهـا   حكام الشـريعة اإل أبفقرتيها المتعلقتين بدين الدولة من ناحية والدستور 

لتزامات التـى تنطـوى   الان أذا كان المؤكد إو .المصدرالرئيسى  للتشريع من ناحية أخرى
حكام النظام القانونى للدول الداخلة فى هذه أيتجزأ من  ال اًعليها المعاهدات الدولية تشكل جزء

ن تعقيبنا على الدراسة محل البحث سوف ينطلق من تطبيقات القضاء المصرى إف .المعاهدات
:تيةن نقدم المالحظات اآلأطار إلويمكن فى هذا ا .لهذه المفاهيم

 

  
لـى  إنه فى مقابل نص المادة الثانية من الدستور المصـرى والمنقولـة   أ :ولىالمالحظة األ
النظام العام التى تشكل رابطا "رةعالن الدستورى السارى فى البالد،وفى مقابل فكاإل

كليا يحكم جميع النظم القانونية الدولية بما فى ذلك القانون الدولى بفرعيـه العـام   
ن مصر قد صدقت على معاهدات دولية متعددة تلزمها باحترام حريـة  إوالخاص ف

مـن   الثانيـة ة الماد تنصوقد  .العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية هامنالعقيدة 
ـ  ١٨المادة وهو ما توضحه  ،منع التمييز بشكل عامعلى العهد المذكور ى مجـال  ف

ويشمل ذلـك  . لكل إنسان حق في حرية الفكر والوجدان والدين"إن عتقاد بحرية اال
حريته في أن يدين بدين ما، وحريته في اعتناق أي دين أو معتقد يختاره، وحريته 

الشعائر والممارسة والتعليم، بمفرده أو مع في إظهار دينه أو معتقده بالتعبد وإقامة 
ال يجوز تعريض أحد إلكراه من شأنه أن يخل "و، جماعة، وأمام المأل أو على حده

كمـا  ، بحريته في أن يدين بدين ما، أو بحريته في اعتناق أي دين أو معتقد يختاره
د التـي  ال يجوز إخضاع حرية اإلنسان في إظهار دينه أو معتقده، إال للقيـو "نه أو

يفرضها القانون والتي تكون ضرورية لحماية السالمة العامة أو النظـام العـام أو   
". الصحة العامة أو اآلداب العامة أو حقوق اآلخرين وحرياتهم األساسية 

 

  
 

 

علـى  فنصت نوعها ،ز ضد األقليات أيا كان يمن العهد التمي ٢٧منعت المادة كذلك   
د فيها أقليات أثنية أو دينية أو لغوية، أن يحرم األشخاص ال يجوز، في الدول التي توج" انه 

المنتسبون إلى األقليات المذكورة من حق التمتع بثقافتهم الخاصة أو المجاهرة بدينهم وإقامـة  
 "شعائره أو استخدام لغتهم، باالشتراك مع األعضاء اآلخرين في جماعته

ذا كان الدسـتور وفكـرة   إبمعنى ما  ١ال يخص ماذا يقيد ماذا ؟ؤهى س  :المالحظة الثانية
م ألتزامات الواردة فى المعاهدات الدولية النافذة فى مصر النظام العام هما مايقيد اال



 

 

  

٢٧٦ 
 

ويحدد حدود فكـرة النظـام    يقيد النصوص الدستورية ، ن هذه األلتزامات هى ماأ
العام؟

 

  
ال "نـه  أالدولى المتقدمة قد نصت بوضوح علـى  من العهد  ١٨ن المادةإ:  المالحظة الثالثة

يجوز إخضاع حرية اإلنسان في إظهار دينه أو معتقده، إال للقيود التـي يفرضـها   
القانون والتي تكون ضرورية لحماية السالمة العامة أو النظام العـام أو الصـحة   

ن أمنه  يفهم وهو ما"العامة أو اآلداب العامة أو حقوق اآلخرين وحرياتهم األساسية 
 .داب العامـة والسالمة واآل ظهار الدين أو المعتقد تخضع لقيود النظام العام،إحرية 

التى تتقيـد بفكـرة    لتزامات المحددة فى المعاهدات الدولية هىن االأوهو ما يعنى 
.داب العامةالنظام العام واآل

 

  
ورغم محوريتها فى  ،داب هى فكرة مرنة متغيرةن فكرة النظام العام واآلأ :المالحظة الرابعة

طار الحالة القائمـة  إال فى إليها إيمكن النظر  نه الإجميع النظم القانونية كما قدمنا ف
واليمكـن   فهى مشتقة من مجمل النظام القـانونى،  عمالها فى الحالة المحددة،أعند 

ليها نخبة هائلة من الحقـوق والضـمانات   إحيث تنتمى  .ى حالأاالستغناء عنها ب
التى تحكم درجات البطالن القانونى فى جميع فروع القانون بما فى ذلـك   القانونية،

.القوانين الجزائية

 

  
طار عملية السالمة العامة ،والتى التسـتجيب  إن عمل هذه الفكرة يتبدى فى إبل و

.عتراف بالحقوق والضمانات الواردة فى نصوص الدساتير والمعاهداتبالضرورة لمجرد اال

 

  
ن الذين يقدمون مبدأ المسـاواة فـى   ينه مهما كانت مواقفنا نحن الحقوقيأ :الخامسةالمالحظة 

عتبارات المضادة لهذا الحقوق والحريات العامة دون تمييز ألى سبب على جميع اال
. داب واعتبارات السالمة العامة سوف تظل قائمةن فكرة النظام العام واآلإف المبدأ،

واة وعدم التمييزسوف تستجيب باألساس لفكـرة  نها فى مجاالت المساإومن أسف ف
عمـق  أبعد وأمن الناس يمثل تحركهم تهديدا  المشاعر العامة التى قد تحرك جموعاً

 .ثرا من التهديد الناتج عن تقييد حقوق وحريات بعض المواطنين بشـكل محـدود  أ
ستجابة تحدث فى جميع المجتمعـات علـى   وسوف نظل نشعر باألسف ألن هذه اال

وقضـية   ولعل الموقف من كتاب جارودى حول أسس الفكرة الصهيونية، ء،السوا
ومآذن المساجد فى سويسرا تقدم موافف صارخة فـى   حجاب المسلمات فى فرنسا،

 معارضة الفهم الذى نريد تعميمه نحن الحقوقيون لقضايا المساواة ومنـع التمييـز،  
.طالق حريات الرأى واالعتقادإو

 

  
ظهار المعتقدات الدينية فى معظم البلدان إحريات ممارسة ون تكرار انتهاك أورغم 

نسان فـى  عمال مبادئ حقوق اإلأن ألى حقيقية إن يلفت نظر الجميع أوالمجتمعات كان يجب 
الدينية فـى   لى حماية جميع األقلياتإنه يؤدى أو مر فى صالح الجميع،أكافة المجتمعات هو 

ن المعتقد الواحـد  أجميع المعتقدات الدينية حيث  وهى حماية تعمل لصالح جميع بلدان العالم،
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بينما يمثل اتباعه  و على األكثر مجموعة قليلة من البلدان،أ ال على بلد واحد،إيكاد يسيطر  ال
 قليةأ

 

.قلية شديدة المحدودية  فى معظم البلدان األخرىأبل  -

 

  
 مـراً ألدولة ليس ن النص فى نظام قانونى ما على وجود دين رسمى لأ :المالحظة السادسة

نه عرف أوتبدو هذه الحقيقة لو تأملنا  .مستغربا كما يسود الفهم فى المجال الحقوقى
 ينجليـز الذى وضع فى ظل االحتالل اإل ١٩٢٣فى مصر بمناسبة وضع دستور 

ولـم يثـر أى مشـكلة تتعلـق      ولم يلفت انتباه أحد، للبالد وفى ظل مناخ علمانى،
ن هذه الحقيقة تتأكد من إ .على النظم القانونية المعاصرةو حتى الغرابة أبالمساواة 

واقع مطالعة دساتير معاصرة فى بالد اليشك أحد فى تقدمها وعلمانيتها فنجد مـثال  
أن المذهب الرسمي لألمة اليونانية هـو  : ىالدستور اليوناني ينص في المادة األول"

كل من يعتلي عـرش   إن: ٤٧مذهب الكنيسة األرثوذكسية الشرقي، ونصت المادة 
.اليونان يجب أن يكون من أتباع الكنيسة األرثوذكسية الشرقية

 

  
أن الملك ينبغـي "على  ٥للبند رقم األولى والدستور الدانمركي ينص في المادة 

 

أن  
أن الكنيسـة  األولـى  من المـادة   ٣يكون من أتباع الكنيسة اإلنجيلية اللوثرية، وفي البند رقم

".الكنيسة األم المعترف بها في الدانمارك اإلنجيلية اللوثرية هي

 

  
أنه يجب أن يكون رئيس الدولـة  " وفي الدستور اإلسباني تنص المادة السابعة علي

الدولة رسميا حمايـة اعتنـاق   على أن : من رعايا الكنيسة الكاثوليكية، وفي المادة السادسة
. "وممارسة شعائر المذهب الكاثوليكي باعتباره المذهب الرسمي لها

 

  
نه يجب أن يكون الملك من أتباع أ"الرابعة في الدستور السويدي عليوتنص المادة 

ذلك بالنسبة ألعضاء المجلـس الـوطني وهـو    على المذهب اإلنجيلي الخالص، كما ينص 
".البرلمان 

 

  
وبالنسبة إلنجلترا فال يوجد دستور مكتوب، وإنما هو دسـتور عرفـي متـوارث،    

.في هذا الدستورمهماً  مي بسوابق األحكام القضائية تلعب دوراًواألحكام القضائية أو ما يس

 

  
أن كل شخص يتـولي  " والمادة الثالثة من قانون التسوية البريطاني تؤكد في نصها

الملك يجب أن يكون من رعايا كنيسة إنجلترا، وال يسمح بتاتا لغيـر المسـيحيين وال لغيـر    
".لورداتالبروتستانتيين بأن يكونوا أعضاء في مجلس ال

 

  
طارهـا هـذه   إساسية التى تعمـل فـى   ن ينصب على المفاهيم األأوالتفكير يجب 

ن كانت ال تنال من حقوق المساواة وحريات الرأى واالعتقاد كمـا يعتقـد   إالنصوص التى و
قامة دولة دينية على النحو تصلح سندا إل نها وبالمقابل الأال إ لدى قطاع واسع من الحقوقيين،

ـ أه المؤيدون لها ليإالذى يشير  ويالت متعسـفة  أو خصومها مستخدمين فى جميع األحوال ت
فى تقديرنا فأن الفهم الحقيقى لمرمى هذه النصـوص   .تخدم األغراض الدعائية لكال الطرفين

فاليسمح  دوات صبط فكرة النظام العام،أنما يدور فى نطاق اعتبارها أحد إ

 

مثال –

 

ظهار إب –
 .الـخ ...  و اتخاذ الشكل العارى فى الطقوسأكعبادة األصنام،  عبادات تخالف النظام العام،
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و تقـيم  أ لى مجال دينى صرف،إوهذه األمثلة تبتعد تماما عن مجال التشريعات التى تنتمى 
.تمييزا بين المواطنين على أساس الدين

 

  
حكام المادة الثانية بشقيها سواء المتعلق أعمال أوبرغم توسع القضاء المصرى فى 

ومازلنـا   رغم ذلك فلسنا نرى للمادة قوة تشريعية محـددة،  و مصادر تشريعها،أالدولة بدين 
مازال يـدور   ظهار الشعائر الديبية،إية ممارسة وأن استخدام القضاء لها فى مجال حرنرى 
الظـروف  "طار فكرة النظام العام التى تعبر عنها المحاكم فى مرات متعددة بمصـطلح إفى 

".الموضوعية

 

  
ن قضية التعسف فى التأويل والتطبيق القضائى هـى مـربط   إ .السابعة المالحظة

الفرس

 

كما يقولون-

 

سـالمية  ألمر،يتبدى ذلك فى الموقف من مسألة الشـريعة اإل  فى هذا ؟ -
 فالنص تحدث عن مبادئ الشريعة وليس الشريعة نفسها، باعتبارها المصدر الرئيسى للتشرع،

يتمخض عن قيـد يجـب علـى    " نحو ضيق باعتباره والمحكمة الدستورية العليا فسرته على
فال يجوز .. السلطة التشريعية أن تتحراه وتنزل عليه في تشريعاتها الصادرة بعد هذا التعديل

باعتبـار أن هـذه    لنص تشريعي أن يناقض األحكام الشرعية القطعية في ثبوتها وداللتهـا، 
، ألنها تمثل من الشريعة اإلسالمية األحكام وحدها هي التي يكون االجتـــهاد فيها ممتنعاً

أن لى اومن غير المتصور بالت. مبادئها الكلية، وأصولها الثابتة التي ال تحتمل تأويالً أو تبديالً
يتغير مفهومها تبعاً لتغير الزمان والمكان، إذ هي عصية على التعديل، وال يجوز الخـروج  

."عليها، أو االلتواء بها عن معناها

 

  
ن المحكمة ضيقت النص من حيث الزمان وجعلت نفاذه فوريـا  إالنحو فوعلى هذا 

وضيقته من حيث المدى فقصرته على األحكام الكلية القطعية الثبوت والداللـة   بغير رجعية،
يتصل منها بالمبادئ الكلية واألصول الثابتة التى  وليس كل هذه األحكام بل ما.وليس لغيرها

.تتغير بتغير الزمان والمكان ال

 

  
ن الخطاب أن محكمة النقض كانت قد استقرت على إومن قبل المحكمة الدستورية ف

و أفى هذا النص موجه للمشرع وليس للقضاء وال لألفراد لكن الواقع القضائى سواء العادى 
. الدستورى شهد توسعا كبيرا فى التطبيق يخالف بالكلية هذه التعريفات الضيقة

 

  
بـواب  أحريـا بفـتح   "مبادئ الشرعية"رية العليا لـلقد كان تعريف المحكمة الدستو

لى النظر فى إن يدعو ذوى الشأن أبل وكان حريا  سالمى جديد،إنتاج فقه جتهاد إلواسعة لال
لى إولو استصحبنا هذا التعريف رجوعا به  .سالمية الشهيرة فى العهود السابقةجتهادات اإلاال

وهـو نـص قطعـى     سهم المؤلفة قلوبهم،ه لءلغاإن أزمان عمر بن الخطاب فربما تصورنا 
نه ليس كل نص قطعى الثبوت والداللـة  أنما يؤكد إ الثبوت والداللة فى القرآن الكريم ذاته،

ن يتصل بالمبادئ واألصول الكلية للشريعة التى التقبل التغيير والتبـديل علـى مـر    أيمكن 
نه كان يمكن استصحتبها فى إف ذ اختصت هذه المسألة بمسألة توزيع أموال الزكاة،إو .الزمان

صـلى اهللا عليـه   (هذا المبدأ الذى أعمله الرسول مجاالت متعددة تخص مجال حرية العقيدة،
.بقوة فى صلح الحديبية)  وسلم

 

  



 
 

٢٧٩ 
 

المشكلة تمحورت فى التطبيـق العملـى   . لكن المشكلة لم تكن فى المفاهيم النظرية
ن تداعوا امام القضـاء للـدفع بعـدم    الذى جرى التوسع فيه بشدة سواء من قبل األفراد الذي

بل ومن جانب المحكمة الدستورية العليا نفسها  دستورية مواد تتعلق بحرية العقيدة باألساس،
هـداف النظـام   أشارة اال انها ألسباب تتعلـق بخدمـة   التى برغم تفسيرها الضيق سابق اإل

العملى ويتغير الموقف السياسى المخلوع قد راحت تبطل نصوصا كثيرة مستجدة على الواقع 
ومـن ذلـك    ،"مبـادئ الشـريعة  "من القضايا التى تنظمها بتغير الزمان والمكان لتحكم فيها

جتماعى يجار والضرائب وغيرها من مستحدثات تطور التنظيم االنصوص تخص قوانين اإل
بل وتجاوزت المحكمة عن شرط عدم الرجعية الذى اعتمدته للنصوص  .فى العصور الحديثة

عماله فى كثير من الحاالت التـى  أستغناء عن لى شرط انتقائى يمكن االإحالته إو تورية،الدس
.مجال للتفصيل فيها فى هذه الورقة ال

 

  
دارى وعلى كل األحوال فلم يكن موقف القضاء المصرى على األخص القضائي اإل

.لدوليةلى المبادئ القانونية العامة فى التشريعات اإمتسقا فى مرجعيته  والدستورى،

 

  
ن هذا القضاء قد استخدم بتوسع شديد أففى مجال الحريات السياسية بشكل عام نجد 
ولعـل الحكـم الشـهير بعـدم      .نسانىالمبادئ العامة التى اعتبرها استقرت فى الضمير اإل

عتبـار  سباب الأوضحته المحكمة من أوما  ١٩٩٩لسنة  ١٥٣دستورية قانون الجمعيات رقم 
لعل هذا الحكم يبين مدى التوسع الذى أخذ به  .لقوانين المكملة للدستورقانون الجمعيات من ا

معليا من شأن المبادئ العامـة فـى    القضاء الدستورى فى مجال الحريات العامة والسياسية،
.القانون الدولى وماتنص عليه المعاهدات الدولية

 

  
ألخـص  وهو منهج غايره القضاء المصرى عموما فى مجال حرية العقيدة، على ا

ن القضاء المصـرى  إوفى هذا المجال ف .ظهار الدين وممارسة الشعائرإفى جانبها المتعلق ب
ن عبـر عنهـا   أالتى توسع فيها لدرجة  لى المحافظة محتميا بفكرة النظام العام،إعموما مال 

.فى بعض األحكام"الظروف الموضوعية "بـ

 

  
ينتظم جميع  نه مبدأ عاماًننا نطرح توصية لواضعى الدستور الجديد بتضميأوالحال 

لـى  إو تأويل أى نص من نصوصه على نحـو يـؤدى   أمبدأ يقرر بعدم جواز فهم .أحكامه 
.انتهاك أى نصوص أخرى

 

  

 

  



 

 

  

٢٨٠ 
 

 

  



 
 

٢٨١ 
 



 

 
)١(سماء السادة المشاركين بفعاليات المؤتمرأكشف 

 

  

 م االسم  المهنة  
اعالمى 

 

براهيم عطية إ/ الدكتور األستاذالسيد   

 

  ١. 

 

  
صحفى 

 

براهيم فتحي   إ/ األستاذالسيد   

 

  ٢. 

 

  
محام 

 

حسن خضر  أحمد/ األستاذالسيد   

 

  ٣. 

 

  
مدرس 

 

حسن شعيب  أحمد/ األستاذالسيد   

 

  ٤. 

 

  
صحفى 

 

سيف النصر  أحمد/ األستاذالسيد   

 

  ٥. 

 

  
محام

 

عاطف عباس  أحمد/ األستاذالسيد   

 

  ٦. 

 

  
محام بالنقض 

 

عبد الحفيظ  أحمد/ األستاذالسيد   

 

  ٧. 

 

  
مدرس 

 

عبد الحميد  أحمد/ األستاذالسيد   

 

  ٨. 

 

  
محام 

 

على جمال الدين  أحمد/ األستاذالسيد   

 

  ٩. 

 

  
صحفى بجريدة البديل 

 

كساب  أحمد/ األستاذالسيد   

 

  ١٠. 

 

  
مركز سيزا نبراوى للقانون 

 

محمد محمود  أحمد/ األستاذالسيد   

 

  ١١. 

 

  
مهندس 

 

محمود عبد العليم  أحمد/ األستاذالسيد   

 

  ١٢. 

 

  
صحفى 

 

محمود عطوان   أحمد/ األستاذالسيد   

 

  ١٣. 

 

  
صحفى باليوم السابع 

 

مصطفى  أحمد/ األستاذالسيد   

 

  ١٤. 

 

  
مدرس  

 

سامة سامى راشد أ/ األستاذالسيد   

 

  ١٥. 

 

  
مدرس 

 

اسعد غالى اسكندر    / األستاذالسيد   

 

  ١٦. 

 

  
صحفى

 

 سالم شمس الدينأ/ األستاذالسيد   

 

  ١٧. 

 

  
صحفى 

 

سالم محمد فهمى  إ/ األستاذالسيد   

 

  ١٨. 

 

  
مدرس 

 

اشرف محمد عبد الفتاح   / األستاذالسيد   

 

  ١٩. 

 

  
محام 

 

نجيلية  الهيئة القبطية اإل –

 

شرف مخائيل أ/ األستاذالسيد   

 

  ٢٠. 

 

  
خبار العالم أجريدة 

 

اميل عبدة / الدكتور األستاذالسيد   

 

  ٢١. 

 

  
محامية 

 

مينة عياد جمعة أ/ ةاألستاذالسيدة   

 

  ٢٢. 

 

  
الصحفية بالمصور 

 

يمان رسالن إ/ ةاألستاذالسيدة   

 

  ٢٣. 

 

  
محررة صحفية 

 

يمان يحيى إ/ ةاألستاذالسيدة   

 

  ٢٤. 

 

  

                                                           
 .االسماء على حسب الترتيب االبجدى )١(



 

 

  

٢٨٢ 
 

 م االسم  المهنة  
محام 

 

   أحمديمن يوسف أ/ األستاذالسيد   

 

  ٢٥. 

 

  
محام 

 

بدر محمد محمود / األستاذالسيد   

 

  ٢٦. 

 

  
دكتورة بجامعة القاهرة 

 

ناشطة بهائية  –

 

بسمة موسى / ة الدكتورةاألستاذالسيدة   

 

  ٢٧. 

 

  
محامية 

 

بشوات عبد البارى / ةاألستاذالسيدة   

 

  ٢٨. 

 

  
مؤرخ قبطى 

 

بشوى بسيط / األستاذالسيد   

 

  ٢٩. 

 

  
قباط متحدون صحفية بموقع األ

 

تريزا سمير / ةاألستاذالسيدة   

 

  ٣٠. 

 

  
مدرس 

 

جمال غانم محمد  / األستاذالسيد   

 

  ٣١. 

 

  
محررة صحفية 

 

جيهان الدرملى / ةاألستاذالسيدة   

 

  ٣٢. 

 

  
صحفى بجريدة النهار

 

حاتم عبد القادر / األستاذالسيد   

 

  ٣٣. 

 

  
محام 

 

حسن محمد الصعيدى    / األستاذالسيد   

 

  ٣٤. 

 

  
محام 

 

حسين هجرس/ األستاذالسيد   

 

  ٣٥. 

 

  
صحفى بالمصرى اليوم 

 

خلف على حسن / األستاذالسيد   

 

  ٣٦. 

 

  
دكتور بالبحوث التربوية 

 

توفيق عزمي رءوف/ الدكتور األستاذالسيد   

 

  ٣٧. 

 

  
سنان أطبيب 

 

ناشط بهائى  –

 

رءوف هندى حليم / الدكتور األستاذالسيد   

 

  ٣٨. 

 

  
محام بالنقض 

 

رمسيس رؤوف النجار / األستاذالسيد   

 

  ٣٩. 

 

  
محام 

 

رمضان السيد البطل / الدكتور األستاذالسيد   

 

  ٤٠. 

 

  
محام 

 

رمضان محمد رمضان/ األستاذالسيد   

 

  ٤١. 

 

  
صحفية  

 

محمد  أحمدسامية / ةاألستاذالسيدة   

 

  ٤٢. 

 

  
مدرسة  

 

سحر ابراهيم عاصى / ةاألستاذالسيدة   

 

  ٤٣. 

 

  
صحفى 

 

مدير مركز صحفيون متحدون  –

 

سعيد شعيب / األستاذالسيد   

 

  ٤٤. 

 

  
محام 

 

سعيد عبد المسيح / األستاذالسيد   

 

  ٤٥. 

 

  
وزارة الثقافة 

 

سميحة الكفراوى / ةاألستاذالسيدة   

 

  ٤٦. 

 

  
عالمى بالقناة السادسة المصرية إ

 

سمير شهاب / األستاذالسيد   

 

  ٤٧. 

 

  
صحفية 

 

سوزان زايد  / ةاألستاذالسيدة   

 

  ٤٨. 

 

  
صحفية بالدستور 

 

سوزان عبد الغنى / األستاذالسيد   

 

  ٤٩. 

 

  
مجلس ادارة الجمعية الوطنية  رئيس

للدفاع عن الحقوق والحريات

 

  
براهيم إ أحمدسيد / األستاذالسيد 

 

  ٥٠. 

 

  

مدرس 

 

سيد محمود عثمان / األستاذالسيد   

 

  ٥١. 

 

  
محام 

 

السيد مصطفى محمود / األستاذالسيد   

 

  ٥٢. 

 

  



 
 

٢٨٣ 
 

 م االسم  المهنة  
استاذ اصول التربية 

 

بجامعة  –
االسكندرية 

 

  
شبل بدران / الدكتور األستاذالسيد 

 

  ٥٣. 

 

  

مدرسة 

 

صباح أبو ضيف/ ةاألستاذالسيدة   

 

  ٥٤. 

 

  
مراسلة صحفية 

 

صباح عبد العزيز / ةاألستاذالسيدة   

 

  ٥٥. 

 

  
محام 

 

صبحى الحسينى دويدار / األستاذالسيد   

 

  ٥٦. 

 

  
مدرس 

 

صبحى بدرى عطيتو / األستاذالسيد   

 

  ٥٧. 

 

  
رئيس تحرير جريدة القاهرة

 

صالح عيسى / األستاذالسيد   

 

  ٥٨. 

 

  
مدرس 

 

صليب عبده صليب / األستاذالسيد   

 

  ٥٩. 

 

  
محام 

 

طارق عبد العظيم    / األستاذالسيد   

 

  ٦٠. 

 

  
محامى بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية 

 

عادل رمضان رافع / األستاذالسيد   

 

  ٦١. 

 

  
مدرس اول 

 

عادل عاشور خليل / األستاذالسيد   

 

  ٦٢. 

 

  
مدرس 

 

عادل محمد هاشم  / األستاذالسيد   

 

  ٦٣. 

 

  
محام بالنقض 

 

مدير المجلس العربى  –
لدعم المحاكمة العادلة

 

  
 أحمدعبد الجواد / األستاذالسيد 

 

  ٦٤. 

 

  

محام 

 

عبد العاطى محمد حسن / األستاذالسيد   

 

  ٦٥. 

 

  
اعالمى 

 

عبد الفتاح غنيم / األستاذالسيد   

 

  ٦٦. 

 

  
مدرس 

 

عبد الناصر اسماعيل/ األستاذالسيد   

 

  ٦٧. 

 

  
صحفى 

 

عدلى شعيب  / األستاذالسيد   

 

  ٦٨. 

 

  
رئيس االتحاد االقليمى للجمعيات االهلية 

بالقاهرة 

 

  
فرغل  أحمدعز الدين / األستاذالسيد 

 

  ٦٩. 

 

  

مدرس 

 

عز ضيف الدين/ األستاذالسيد   

 

  ٧٠. 

 

  
بنات عين شمسكلية الالتربية ب أستاذة

 

فتحيعزة / ة الدكتورةاألستاذالسيدة   

 

  ٧١. 

 

  
محام بالنقض 

 

عصام شيحة / األستاذالسيد   

 

  ٧٢. 

 

  
محام 

 

عصام محمود محفوظ / األستاذالسيد   

 

  ٧٣. 

 

  
محام 

 

عطية عدلى / األستاذالسيد   

 

  ٧٤. 

 

  
صحفية بالشروق

 

علياء حامد / ةاألستاذالسيدة   

 

  ٧٥. 

 

  
صحفى بجريدة االقباط متحدون 

 

عماد توماس / األستاذالسيد   

 

  ٧٦. 

 

  
مناء أهرام ورئيس مجلس صحفى باأل

نسانمؤسسة عالم جديد لحقوق اإل

 

  
عماد حجاب / األستاذالسيد 

 

  ٧٧. 

 

  



 

 

  

٢٨٤ 
 

 م االسم  المهنة  
مدرس 

 

عماد كامل فتحى / األستاذالسيد   

 

  ٧٨. 

 

  
مدرس 

 

عمر مرسي/ األستاذالسيد   

 

               

 

  ٧٩. 

 

  
تربية مركز البحوث التربوية أصول أستاذ

 

عدليفاتن / ة الدكتورةاألستاذالسيدة   

 

  ٨٠. 

 

  
للبحوث التربوية القوميعلم نفس المركز  أستاذ

 

فايزة صالح/ ة الدكتورةاألستاذالسيدة   

 

  ٨١. 

 

  
مدرس

 

فتحى الطيار / األستاذالسيد   

 

  ٨٢. 

 

  
محام 

 

فوزى ابراهيم على  / األستاذالسيد   

 

  ٨٣. 

 

  
مدرس 

 

فيكتور ثابت/ األستاذالسيد   

 

      

 

           

 

  ٨٤. 

 

  
مام وخطيب ومدرس إ

 

قرشى سالمة /الشيخ  

 

  ٨٥. 

 

  
محرر صحفى 

 

كارم شعبان / األستاذالسيد   

 

  ٨٦. 

 

  
عالمى إ

 

كامل عبد القوى/ األستاذالسيد   

 

  ٨٧. 

 

  
 ON Tvعالمية بقناة إ

 

كريستين رياض / ةاألستاذالسيدة   

 

  ٨٨. 

 

  
مركز البحوث التربوية 

 

كمال مغيث/ الدكتور األستاذالسيد   

 

  ٨٩. 

 

  
مدرسة 

 

لميس عبد الحليم  / ةاألستاذالسيدة   

 

  ٩٠. 

 

  
صحفى 

 

لويس لطفي ميخائيل  / األستاذالسيد   

 

  ٩١. 

 

  
ناشطة حقوقية 

 

ماندى مراد / ةاألستاذالسيدة   

 

  ٩٢. 

 

  
مدرسة 

 

مجدة الخواجة     / ةاألستاذالسيدة   

 

     

 

  ٩٣. 

 

  
عالمى قناة مودرن إ

 

مجدى شربينى / األستاذالسيد   

 

  ٩٤. 

 

  
محام 

 

حسين أحمدمحمد / األستاذالسيد   

 

  ٩٥. 

 

  
محام 

 

محمد بدوي  أحمدمحمد / األستاذالسيد   

 

  ٩٦. 

 

  
عضو مجلس الشعب السابق

 

  
دارة جمعية السادات إرئيس مجلس 

للتنمية والرعاية االجتماعية

 

  

محمد انور عصمت / األستاذالسيد 
السادات

 

  ٩٧. 

 

  

صحفى 

 

محمد بصيلة/ األستاذالسيد   

 

  ٩٨. 

 

  
مدير مركز اعالم ابو تيج 

 

محمد بكرى   / األستاذالسيد   

 

  ٩٩. 

 

  
محام 

 

على  أحمدمحمد جمال / األستاذالسيد   

 

  ١٠٠. 

 

  
محام 

 

محمد حسن عايد  / األستاذالسيد   

 

  ١٠١. 

 

  
صحافة 

 

محمد حسن عطية/ األستاذالسيد   

 

  ١٠٢. 

 

  
محام 

 

محمد حمدى العجان    / األستاذالسيد   

 

  ١٠٣. 

 

  
صحفى 

 

محمد حنيدق/ األستاذالسيد   

 

  ١٠٤. 

 

  



 
 

٢٨٥ 
 

 م االسم  المهنة  
مدرس 

 

محمد سيد محمد عبد القادر/ األستاذالسيد   

 

  ١٠٥. 

 

  
موظف  

 

محمد شمس الدين عبد المعطى / األستاذالسيد   

 

  ١٠٦. 

 

  
محام 

 

محمد عبد اللطيف ندى / األستاذالسيد   

 

  ١٠٧. 

 

  
مدرس 

 

محمد محمود عبد الجواد / األستاذالسيد   

 

  ١٠٨. 

 

  
صحفى 

 

محمد عارفمحمد محمود / األستاذالسيد   

 

  ١٠٩. 

 

  
منسق مجموعة مصريون ضد التمييز الدينى

 

محمد منير مجاهد /الدكتور األستاذالسيد   

 

  ١١٠. 

 

  
مدرس 

 

محمود عبد المنصف   / األستاذالسيد   

 

  ١١١. 

 

  
محام 

 

محمود عبد النبى جبر  / األستاذالسيد   

 

  ١١٢. 

 

  
مدرسة 

 

مروه شعبان/ ةاألستاذالسيدة   

 

  ١١٣. 

 

  
صحفى بالجمهورية 

 

معتز الحديدى / األستاذالسيد   

 

  ١١٤. 

 

  
محام بالنقض 

 

ممدوح رمزى / األستاذالسيد   

 

  ١١٥. 

 

  
محام 

 

منذر عبد العليم / األستاذالسيد   

 

  ١١٦. 

 

  
محرر بالتلفزيون 

 

المنشاوى محمد الوردانى  / األستاذالسيد   

 

  ١١٧. 

 

  
صحفية 

 

منى مصطفى الوكيل   / األستاذالسيد   

 

  ١١٨. 

 

  
صحفى 

 

مينا عازر / األستاذالسيد   

 

  ١١٩. 

 

  
صحفى بجريدة وطنى 

 

نادر شكرى / األستاذالسيد   

 

  ١٢٠. 

 

  
 خبير المناهج 

 

 علىناصر / الدكتور األستاذالسيد   

 

  ١٢١. 

 

  
صحفى 

 

نبيل الديب    / األستاذالسيد   

 

  ١٢٢. 

 

  
صحفية 

 

نرمين محمد نجدى/ ةاألستاذلسيدة ا  

 

  ١٢٣. 

 

  
محرر صحفى 

 

نصرمحروس/ األستاذالسيد   

 

  ١٢٤. 

 

  
مدرسة 

 

هالة طلعت/ األستاذالسيد   

 

       

 

          

 

  ١٢٥. 

 

  
صحفية 

 

هند حسن / ةاألستاذالسيدة   

 

  ١٢٦. 

 

  
صحفية بروزاليوسف 

 

هوايدا يحيى / ةاألستاذالسيدة   

 

  ١٢٧. 

 

  
صحفية بموقع االهرام 

 

وسام عبد العليم / ةاألستاذالسيدة   

 

  ١٢٨. 

 

  
دكتوراة فى القانون 

 

ياسر الفرماوى/ الدكتور األستاذالسيد   

 

  ١٢٩. 

 

  
وكيل مدرسة 

 

يحيى زكريا بركات/ األستاذالسيد   

 

  ١٣٠. 

 

  
قناة اوربيت 

 

  

 

  ١٣١. 

 

  
 mbcقناة 

 

  ١٣٢. 

 

  
قناة محطة مصر

 

  

 

  ١٣٣. 

 

  



�ص�ر من م�ؤمتر ومي�ض نار



�ص�ر من م�ؤمتر ومي�ض نار



 

 

  

٢٨٨ 
 

 




