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مقدمة الزمة:

يعترب النقا�ص حول هوية الدولة اأمراً يف غاية الأهمية بالنظر   

اإيل الرتتيبات التي جتري لو�سع مبادئ فوق د�ستورية يجري التفاق 

عليها قبل اإجراء النتخابات الربملانية. 

وعنا�رش هوية الدولة يف تقديرنا ت�سري اإيل عدد من الأمور.

1. الهوية الثقافية.

2. الهوية الدينية.

3. النتماء اجلغرايف.

تن�ص املادة الأوىل من الإعالن الد�ستوري ال�سادر عن املجل�ص   

الأعلى للقوات امل�سلحة يف املادتني الأويل والثانية اإيل عنا�رش هوية 

الدولة. 

جمهورية 
"
اأن  الإعالن على  الأويل من هذا  املادة  حيث تن�ص   

املواطنة.  اأ�سا�ص  على  يقوم  دميقراطي  نظامها  دولة  العربية  م�رش 

وحدتها  حتقيق  على  يعمل  العربية  الأمة  من  جزء  امل�رشي  وال�سعب 

.
"
ال�ساملة

واللغة  الدولة،  دين  الإ�سالم 
"

�أن  علي  فتن�ص  �لثانية  �ملادة  �أما   

الرئي�سي  الإ�سالمية امل�سدر  ال�رشيعة  الر�سمية، ومبادئ  لغتها  العربية 

.
"
للت�رشيع

وهاتان املادتان منقولتان حرفيًا عن د�ستور 1971، كما اأّن   

ن�ص الفقرتني الأوىل والثانية من املادة الثانية من الإعالن الد�ستوري 

د�ستور  منذ  م�رش  يف  �سدرت  التي  الد�ساتري  بجميع  حرفيًا  تكررتا 

1923، عدا الإعالن الد�ستوري 1953 ود�ستور 1958 اللذين مل ين�سا 

علي دين حمدد للدولة �مل�رصية.
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وعلى الرغم من اأن النقا�ص املجتمعي حول هوية الدولة يبدو   

حماولة  اإىل  دفعتنا  الأمور  من  عدداً  هناك  اأّن  اإل  ا�ستقر،  قد  وكاأنه 

مناق�سته جمدداً. 

الأمر الأول: هي الحتجاجات ال�سيا�سية الوا�سعة التي اندلعت   

يف اخلام�ص والع�رشين من يناير عام 2011 واأدت اإىل الإطاحة بالرئي�ص 

ح�سني مبارك وعدد كبري من معاونيه، واإطالق حرية تكوين الأحزاب 

حملت  التي  الدينية  التيارات  من  املعتقلني  عن  والإفراج  ال�سيا�سية 

ال�سالح �سد الدولة يف ثمانينيات وت�سعينيات القرن املا�سي، وال�سماح 

جلماعة الإخوان امل�سلمني بالعمل ال�سيا�سي احلر والوا�سع. وقد اأّدى ذلك 

كله اإىل ارتفاع نربة احلديث حول اأ�سلمة الدولة امل�رشية ب�سكل ت�رشيعي 

منها  يتكون  التي  والعرقية  الدينية  الأقليات  من  تخوفات  واإىل  وا�سع 

املجتمع، وت�ساوؤلها حول هوية الدولة التي يعي�سون فيها وهل هي دولة 

كل مواطنيها اأم هي دولة امل�سلمني منهم فقط. وقد �ساعد علي تاأجيج 

اإ�سناد  من  امل�سلحة  للقوات  الأعلى  املجل�ص  به  قام  ما  املخاوف  تلك 

مهمة التعديالت الد�ستورية وبع�ص القوانني املكملة للد�ستور اإىل جلنة 

– ل مياري اأحد يف كفاءتها العلمية – ولكن انحيازات رئي�سها وبع�ص 
الكثريين  ال�سيا�سية والفكرية، ل تبعث الطمئنان يف نفو�ص  اأع�سائها 

ال�سيا�سي،  امل�ستقبل  حول  �سلبية  موؤ�رشات  وتعطي  الوطن،  اأبناء  من 

والذي يريد البع�ص اإعادة ر�سمه وفقًا لفكر �سيا�سي ذى مرجعية دينية 

وا�سحة.

الأمر الثاين: ما حدث يف 19 مار�ص 2011 عند ال�ستفتاء علي   

هذا  ك�سف  فقد  اإلغاوؤه،  ذلك  بعد  جرى  والذي   1971 د�ستور  تعديالت 

ال�ستفتاء الذي كان من املفرت�ص اأن يكون ذا طبيعة �سيا�سية وقانونية، 

عن اأن هناك من يريد �رشاحة ودون مواربة اأن يعيد ت�سكيل امل�ستقبل 
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ال�سيا�سي امل�رشي ليكون �سورة مطابقة – غري متطابقة رمبا مع اأنظمة 

�سيا�سية حولنا مثل اململكة العربية ال�سعودية اأو احلكومة الفل�سطينية 

املقالة والتي ا�ستولت على قطاع غزة وحولته اإىل اإمارة اإ�سالمية. كما 

�ساعد احل�سد الذي قامت به التيارات ال�سيا�سية  ذات املرجعية الدينية، 

التي  والطريقة  الدينيتني  والغرية  الع�سبية  اإذكاء  على  اعتمد  والذي 

التي ظهرت عند ظهور  والن�سوة  الدعاية،  امل�ساجد يف  ا�ستخدموا فيها 

نتيجة ال�ستفتاء وت�سوير الأمر على اأنه ا�ستفتاء علي وجود الإ�سالم يف 

م�رش؛ على طرح ق�سية الهوية امل�رشية ودفعها اإىل واجهة النقا�ص من 

جديد.

يف  �سارك  والتي  الأزهر،  وثيقة  �سدور  كان   : �لثالث  �لأمر   

اأجزاء منها عدد من املثقفني امل�رشيني امل�ستنريين من  اأو  �سياغتها 

منابع فكرية خمتلفة. كانت تلك الوثيقة حماولة فكرية لتهدئة خواطر، 

توافق  لبناء  وحماولة  والإ�سالم،  للم�سلمني  اعتداًل  اأكرث  �سورة  ور�سم 

الغريب  فيها. وكان  القرارات  اتخاذ  الدولة وطريقة  وطني حول هوية 

اأن تيارات �سيا�سية بع�سها من اأن�سار ف�سل الدين عن الدولة قد رحبت 

بتلك الوثيقة باعتبارها رمبا كانت طوق جناة للمجتمع امل�رشي الذي 

يحاول املت�سددون دفعه اإىل القتتال املذهبي الذي ميكن اأن يوؤدي اإىل 

منذ  وم�ستقر  وا�سحة  حدود  ذات  لبلد  اجلغرايف  ثم  ال�سيا�سي  التق�سيم 

»مينا« موحد القطرين قبل نزول كل الر�سالت ال�سماوية املعروفة لنا 

على الأقل. 

حاولت املجموعة املتحدة اأن جتمع اإىل طاولة واحدة عددا من   

ناقم  ولكنه  الأزهر  من  بع�سها  خمتلفة  وتيارات  اأ�سول  من  املفكرين 

للبالد،  الإ�سالمي  الوجه  بو�سوح  تربز  ل  اأنها  يري  التي  الوثيقة  على 

ال�سيا�سة،  عن  الدين  ف�سل  �رشورة  ترى  فكرية  تيارات  من  وبع�سهم 
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والبع�ص  بالرجال  الن�ساء  مب�ساواة  املطالبني  اإىل  ينتمي  والبع�ص 

ينتمي اإىل تيارات دينية حملت ال�سالح �سد الدولة ولكنها قررت اأخريا 

اأن تنخرط يف العملية ال�سيا�سية، كما حر�ست املجموعة املتحدة على 

اأن يكون بني املتحاورين اأقباط وبهائيون، ف�ساًل عن عدد من املثقفني 

الفكرية املختلفة  التيارات  الأزهر من  اللذين �ساركوا يف كتابة وثيقة 

باأ�سمائهم  امل�ساركني  اأثبتنا  وقد  الأكرب،  الإمام  لف�سيلة  وم�ست�سارون 

اتفقنا جميعًا  الكتيب. وكان ما  الذين وافقوا عليها يف هذا  و�سفاتهم 

عليه هو اأن نتكلم وحدنا واأل ين�رش ما نقول اإل مبوافقتنا على الن�رش، 

واأل حت�رش املناق�سات و�سائل الإعالم؛ و�سبب ذلك وا�سح هو اأن يتحرر 

امل�ساركون من ال�سغوط الأدبية  لل�سحافة وينطلقوا بحرية يف املناق�سة 

فيها،  يعي�سوا  اأن  يريدون  التي  الدولة  هوية  حول  توافق  اإىل  للو�سول 

احل�سارية  الهوية  تلك  الأزهر معربة عن  وثيقة  يعتربون  اأي حد  واإىل 

املتعددة الوجوه واملنابع مل�رش التي نريد.

كانت هناك خم�سة اأ�سئلة رئي�سية مطروحة علي املتحاورين   

ميكن  وكيف  الد�ستوري  االإعالن  من  والثانية  االأويل  املادتني  تخ�ص 

تطويرهما يف الد�ستور اجلديد لو�سع هوية جديدة للدولة امل�رصية. 

كان ال�سوؤال االأول: هو؛ هل من ال�رصوري الن�ص على اأن م�رص   

دولة عربية؟ هل ي�ستبدل الن�ص باأن م�رص دولة اإفريقية اأو اأ�سيوية اأو 

اأفرو اآ�سيوية فيكون االأمر هنا اأمر انتماء جغرايف ولي�ص لغويًا؟

ال�سوؤال الثاين: كان عن اأهمية الن�ص يف الد�ستور علي اأن يعمل   

ال�سعب امل�رصي لتحقيق الوحدة العربية ال�ساملة، هل هذا الن�ص يدخل 

�سمن هوية الدولة اأو اأنه حم�ص اجتاه �سيا�سي ي�ستح�سن اأال يت�سمنه 

الد�ستور؟.
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ال�سوؤال الثالث: كان حول دين الدولة وهل من االأهمية اأن يكون   

غري  ي�سعر  هذا  حد  اأي  واإىل  ر�سمي؟  دين  معنوية  ك�سخ�سية  للدولة 

امل�سلمني بنوع من االإق�ساء؟ وما هي العبارات التي ميكن اأن ن�سيفها 

باأنهم جزء من  دياناتهم  اختالف  امل�رصيني على  ي�سعر جميع  حتى 

الدولة ولي�سوا خارجها؟.

اأما ال�سوؤال الرابع: فكان حول ما اإذا  كان من املالئم ا�ستبدال عبارة 

»مبادئ ال�رصيعة االإ�سالمية هي امل�سدر الرئي�سي للت�رصيع »بعبارة 

)1(
»مقا�سد ال�رصيعة االإ�سالمية هي امل�سدر الرئي�سي للت�رصيع«

وكان ال�سوؤال اخلام�ص: حول اإمكانية اأن ن�سيف عبارة اإيل ن�ص   

املادة الثانية ت�سري اإيل احرتام الد�ستور لكل االأديان واملعتقدات التي 

يدين بها اأو يعتنقها مواطنو الدولة؟

واإدارة  م�ساء  العا�رصة  اإىل  اخلام�سة  من  ا�ستمر  نقا�ص  وعرب   

مواقف  تك�سفت  النجار،  م�سطفي  الدكتور  ال�ساب  ال�سيا�سي  النا�سط 

اأعجب مبواقف البع�ص  اأن بع�سنا قد  اأطراف كثرية من احلوار، واأزعم 

اأو انده�ص من مواقف البع�ص ولكن احلوار الذي كنا نخ�سى اأن يتفجر 

وال يكتمل م�سي هادئًا �سل�سًا موؤكداً علي قدرة امل�رصيني يف احلديث 

اإىل بع�سهم البع�ص جتمعهم لغة واحدة وروح واحدة واأن من يراهنون 

على اأن هذا البلد لن ينجح يف بناء توافق وطني رمبا كانوا واهمني.

قال االإمام اأبو حامد الغزايل: »اإن مق�سود ال�رصع من اخللق خم�سة: وهو اأن يحفظ عليهم   .1

اخلم�سة  االأ�سول  هذه  حفظ  يت�سمن  من  فكل  ومالهم.  ون�سلهم  وعقلهم  ونف�سهم  دينهم 

تفويت  م�سلحة. وحترمي  ودفعها  مف�سدة  فهو  االأ�سول  هذه  يفوت  ما  وكل  م�سلحة.  فهو 

هذه االأ�سول اخلم�سة والزجر عنها ي�ستحيل اأال ت�ستمل عليها ملة من امللل و�رصيعة من 

ال�رصائع التي اأريد بها اإ�سالح اخللق »للمزيد ميكن مراجعة بيان مقا�سد ال�رصيعة – فخر 

الدين املناظر 

ttp://www.eltwhed.com/vb/showthread.php?t=4761 
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ودون اأن اأ�سادر حق القارئ يف اأن يقراأ ويعي ما يقراأه فاإنني   

ا�ستخل�ست من املناق�سات عدداً من الأمور الأ�سا�سية.

االأمر االأول: اأّن هناك رغبة لدى البع�ص من املثقفني امل�رصيني   

الراهنة - عن مناق�سة هوية  اللحظة  يف   – املرموقني  يف االمتناع 

الدولة بال�رصاحة الواجبة؛ رمبا يرجع ال�سبب، كما قال االأ�ستاذ الكبري 

نبيل عبد الفتاح اإىل اأن اأي د�ستور جديد هو د�ستور انتقايل، الأن م�رص 

اأمامها عدد من الفرتات االنتقالية حتي ي�ستقر الو�سع فيها، ورمبا الأن 

اللحظة ت�سهد ت�ساغطًا �سيا�سيًا بني قوي خمتلفة مبا ال ي�سمح  تلك 

باإثارة مثل تلك النقا�سات والو�سول فيها اإىل نتائج حا�سمة.

االأمر الثاين: هو اأن بع�ص امل�سيحيني امل�رصيني رمبا يف�سلون   

اإبقاء املادة على حالها مع ت�سمني ما يفيد باأن من حقهم اأن يحتكموا 

الزال  بذلك  يقول  من  اأن  واأح�سب  اأمورهم،  يف  اخلا�سة  �رصائعهم  اإىل 

متاأثراً باأزمة ما �سمي بالزواج الثاين لالأقباط وهو ما عرب عنه القيادي 

يف حزب احلرية والعدالة وع�سو جمل�ص ال�سعب ال�سابق االأ�ستاذ علي 

حالها  على  الثانية  املادة  ن�ص  بقاء  يف  اإن  قال  عندما  الباب  فتح 

�سمان للم�سيحيني الذين طالبوا بتطبيق ال�رصيعة االإ�سالمية يف اأزمة 

الزواج الثاين باعتبار اأن تلك ال�رصيعة تبيح الأ�سحاب الكتب ال�سماوية 

االحتكام اإىل �رصائعهم يف االأحوال ال�سخ�سية على االأقل.

االأمر الثالث: اأنه رغم اأن فكرة اأن م�رص جزء من االأمة العربية   

قد بداأت بتاأثري منو الفكر القومي يف �ستينيات القرن املا�سي، اإال اأن 

واإ�سالمها،  م�رص  عروبة  بني  اليوم  يربطون  االإ�سالميني  من  الكثريين 

مبعني اأنهم حتي بالن�سبة اإىل الوحدة العربية والتي كان ينظر اإليها 

االإ�سالميون يف ال�سابق بالكثري من الريبة  باعتبارها بدياًل عن الوحدة 

االإ�سارة  اإلغاء  يت�سورون  ال  اأ�سا�سيًا  مكونًا  اليوم  اأ�سبحت  االإ�سالمية 
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اإليه يف الد�ستور اجلديد؛ وهو ما نعتربه تطوراً فكريًا هائاًل يف الفكر 

االإ�سالمي امل�رصي ويقرب كثرياً بني الفكر القومي والفكر االإ�سالمي مبا 

ميكن اأن يوؤدي اإىل توحدهما يف امل�ستقبل القريب.

االأمر الرابع : اأّن فكرة ت�سمني ن�ص املادة االأوىل من الد�ستور   

املقرتح ما يفيد اعتبار املواثيق الدولية اخلا�سة بحقوق االإن�سان والتي 

ا�ستلزم  ورمبا  بحثها  يف  التعمق  يجر  مل  امل�ساركني  بع�ص  عر�سها 

النقا�ص جولة جديدة للو�سول اإىل اتفاق ب�ساأنها. 

علي اأّن هناك ما ميكن اأن نقول اإنه جرى التفاق عليه فعاًل من   

بني الغالبية الغالبة  ممن ح�رشوا هذا النقا�ص العميق، وهو اأن وثيقه 

الأزهر كانت عماًل فكريًا ممتازاً واأنها وثيقة مل ت�سدر عن موؤ�س�سة دينية 

بقدر كونها وثيقة �سدرت يف موؤ�س�سة دينية وبني الأمرين فرق..اأي فرق.

يكون  اأن  لبد  الدولة  هوية  حول  النقا�ص  فاإّن  تقديري  ويف   

جادا واأن يكون خاليًا من اخلوف اأو مراعيا للح�سا�سية، كما اأّنه اإن كنا 

نرف�ص فعليًا اأن يكون هناك تيار يعت�سم بالإ�سالم يف اأمور مدنية او 

تتعلق باحلريات ال�سخ�سية فاإن علينا اأن نفعل ال�سيء نف�سه مع تيارات 

تريد اأن جتعل الكني�سة هي احلاكم يف اأمور رعاياها ويف اأمور مدنية 

اأي�سًا اأو تتعلق باحلريات ال�سخ�سية. 

هناك خم�سة اأق�سام اأ�سا�سية يف هذا الكتيب:

بع�ص  اقرتح  التي  الد�ستورية  الن�سو�ص  تت�سمن  قائمة    .1

احلا�رشين اإدراجها بال�سياغات التي كتبوها رمبا اأفادت من 

يقومون بالعمل علي الد�ستور اجلديد يف تطوير اأفكارهم.

ورقة خلفية تت�سمن بع�ص ما هو متاح من البيانات الأ�سا�سية   .2

عما  تك�سف  كانت  وهي  النقا�ص،  م�ستهل  يف  وزعت  م�رش  عن 
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واحد،  تيار  يحتويها  من  اأكرب  م�رش  اأن  من  اأ�ساًل  معروف  هو 

فهي تتكون من عنا�رش متداخلة، وهناك اأقليات لها لغات غري 

العربية، واأن هذا التنوع هو يف حقيقته م�سدر للرثاء اأكرث من 

كونه �سببًا من اأ�سباب الفرقة.

ن�ص وثيقة الأزهر ال�رشيف وهي ما ميكن اأن نعتربه اأكرث عمل   .3

فكري ذى وزن منذ اأحداث اخلام�ص والع�رشين من يناير وهي 

تعك�ص حقيقة روح الأمة امل�رشية، ويف تقديري اأنه يتعني اأن 

تلحق بالد�ستور واأن يجري تف�سري ن�سو�ص الد�ستور علي �سوء 

تلك الوثيقة. اأقول هذا ورمبا اأكون خمتلفًا مع هذا الراأي فيها اأو 

ذاك ولكنها عمل علمي م�رشي ل خالف عليه.

اإىل  قول  كل  من�سوب  النقا�ص  يف  دار  ما  ملخ�ص  عن  تقرير   .4

�ساحبه، ويهمني هنا اأن اأقرر اأننا اأر�سلنا الن�ص قبل طباعته اإىل 

جميع املتحدثني وطلبنا منهم اإبداء اآرائهم وتعليقاتهم، من فعل 

فعل ومن مل يفعل اعتربنا �سكوته عالمة على ر�ساه مبا اأثبتناه. 

قائمة باأ�سماء املفكرين الذين ح�رشوا واأثروا النقا�ص باآرائهم    .5

ومالحظاتهم، وهم يف تقديري يقدمون �سورة وا�سحة للتعدد 

امل�رشي احلقيقي، رمبا اأغفلنا البع�ص عن عدم ق�سد، ولكنني 

اأزعم اأن من �ساركوا يف النقا�ص ميكن اأن يكونوا ممثلني عن اآراء 

اأغلب فئات و�رشائح امل�رشيني. 

اإننا نرجو اأن يكون هذا اجلهد املتوا�سع هو اإ�سهامنا يف بناء   

دولة احلق والقانون التي نعرفها ونرغب يف اأن يعي�ص فيها اأبناوؤنا اإن 

عز ذلك علينا. 

        جناد الربعي

املحامي بالنق�ص       
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اأواًل: الن�سو�ص الد�ستورية املقرتحة من ال�سادة اخلرباء 

باملائدة امل�ستديرة

�ملادة �لثانية�ملادة �لأوىل�ل�سم م

د/ �سالح ف�سل 1

حيث �قرتح 

�سيادته دمج 

�ملادتني �لأوىل 

و�لثانية

جمهورية م�رش العربية جزء من الأمة العربية، وهى 

دولة مدنية تعتمد على النظام الدميقراطي القائم على 

العربية  لغتها  والتعددية،  وامل�ساواة  املواطنة  اأ�سا�ص 

الكلية  واملقا�سد  الإ�سالم  هو  فيها  الأغلبية  ودين 

للت�رشيع،  الأ�سا�سي  امل�سدر  هي  الإ�سالمية  لل�رشيعة 

اإىل  الحتكام  يف  الأخرى  الديانات  اأ�سحاب  حق  مع 

�رشائعهم يف الأحوال ال�سخ�سية والأمور الدينية.

احلريات  مبنظومة  العربية  م�رش  جمهورية  تلتزم 

الحرتام  مع  والإبداع،  والفكر  العقائد  يف  الأ�سا�سية 

الكامل حلقوق الإن�سان واملراأة والطفل، والتاأكيد على 

اعتبار املواطنة مناط امل�سئولية يف املجتمع.

اأ/ نبيل عبد 2

الفتاح 

جمهورية م�رش 

العربية دولة 

مدنية نظامها 

دميقراطي 

وتعددي ويقوم 

على اأ�سا�ص 

املواطنة وال�سعب 

امل�رشي جزء من 

ال�سعوب العربية.

واللغة  الدولة،  دين  الإ�سالم 

واملبادئ  الر�سمية  لغتها  العربية 

الإ�سالمية  لل�رشيعة  الكلية 

واملواثيق الدولية حلقوق الإن�سان 

امل�سدر الرئي�ص للت�رشيع، وحتمى 

ذوى  املواطنني  حقوق  الدولة 

واملذاهب  والعقائد  الديانات 

الأخرى.
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�ملادة �لثانية�ملادة �لأوىل�ل�سم م

»جمهورية م�رش اأ/ جناد الربعي3

العربية دولة 

نظامها دميقراطي 

يقوم على اأ�سا�ص 

املواطنة«

الإ�سالم دين الدولة، واللغة 

العربية لغتها الر�سمية، ومقا�سد 

ال�رشيعة ال�سالمية واملواثيق 

الدولية حلقوق الإن�سان امل�سدر 

الرئي�سي للت�رشيع، والدولة حترتم 

وحتمى جميع العقائد والديانات 

على ار�سها

اأ/ رم�سي�ص 4

روؤوف النجار 

جمهورية م�رش العربية جزء من 

الأمة العربية، وهى دولة مدنية 

تعتمد على النظام الدميقراطي 

القائم على اأ�سا�ص املواطنة 

وامل�ساواة والتعددية، لغتها 

العربية ودين الأغلبية فيها 

هو الإ�سالم واملقا�سد الكلية 

لل�رشيعة الإ�سالمية هي امل�سدر 

الأ�سا�سي للت�رشيع الأعراف 

والأخالق والتقاليد م�سدر من 

م�سادر الت�رشيع القانوين، مع 

حق اأ�سحاب الديانات الأخرى 

يف الحتكام اإىل �رشائعهم يف 

الأحوال ال�سخ�سية والأمور 

الدينية.
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�ملادة �لثانية�ملادة �لأوىل�ل�سم م

د/ روؤوف هندي 4

حليم 

جمهورية م�رش العربية جزء من 

الأمة العربية، وهى دولة مدنية 

تعتمد على النظام الدميقراطي 

القائم على اأ�سا�ص املواطنة 

وامل�ساواة والتعددية، لغتها 

العربية ودين الأغلبية فيها 

هو الإ�سالم واملقا�سد الكلية 

لل�رشيعة الإ�سالمية واملواثيق 

واملعاهدات الدولية هي امل�سدر 

الأ�سا�سي للت�رشيع، مع حق 

اأ�سحاب الديانات الأخرى 

يف الحتكام اإىل �رشائعهم يف 

الأحوال ال�سخ�سية والأمور 

الدينية

ال�رشيعة الإ�سالمية هي امل�سدر اأ/ بثينة كامل 5

الرئي�سي للت�رشيع وامل�سيحية 

ديانة ر�سمية يف الدولة 

وحرية العقيدة حق مكفول 

للم�رشيني اأيا كانت معتقداتهم 

فيما ل يخالف قيم املجتمع، 

وامل�رشيون �سواء اأمام القانون
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�ملادة �لثانية�ملادة �لأوىل�ل�سم م

د/ اأمال عبد 6

الهادي

م�رش دولة متعددة الديانات 

والأعراق   والطوائف والثقافات، 

ويكفل الد�ستور تنوع م�سادر 

الت�رشيع مبا يعك�ص الروافد 

املتنوعة للهوية امل�رشية 

وي�ساعد على تعزيز الوحدة 

الوطنية ول ت�سن ت�رشيعات تنظم 

حياة املواطنني ب�سكل يتناق�ص 

مع معتقداتهم

مهند�ص/ خالد 7

دروي�ص

الإ�سالم هو دين الأغلبية يف 

الدولة واأن مقا�سد ال�رشيعة 

الإ�سالمية امل�سدر الرئي�سي 

للت�رشيع، ويحرتم ذوى 

الديانات الأخرى لكل املواطنني 

امل�رشيني.

ال�سعب امل�رشي اأغلبيته يدين اأ/ كمال بول�ص8

بالدين الإ�سالمي واملبادئ 

الكلية لل�رشيعة الإ�سالمية 

املتفق عليها و�رشائع الديانات 

واملعتقدات الأخرى هي امل�سدر 

الرئي�سي للت�رشيع



د
دي

جل
 ا
ر
و

ست
�
د

ال
ن 

م
 2

و
1

ة 
د

ملا
ا

17

ثانيًا: م�رص..... معلومات اأ�سا�سية:

يف  تقع  دولة  هي  العربية،  م�رش  ر�سمًيا جمهورية  م�رش اأو   

ال�ساحل  ال�سمال  من  يحدها  اإفريقيا،  من قارة  اأق�سى ال�سمال ال�رشقي 

ال�سمايل  ال�ساحل  ال�رشق  املتو�سط ومن  ال�رشقي للبحر  اجلنوبي 

م�رش  مربع.  كيلومرت   1.002.450 الأحمر وم�ساحتها  الغربي للبحر 

اأرا�سيها،  من  جزءا  اأن  يف اإفريقيا، غري  اأرا�سيها  معظم  تقع  دولة 

وهي �سبه جزيرة �سيناء، يقع يف قارة اآ�سيا، فهي دولة عابرة للقارات. 

مع ال�سودان،  اجلنوب  ومن  مع ليبيا،  الغرب  من  بحدود  م�رش  ت�سرتك 

على البحر  وتطل  غزة،  مع اإ�رشائيل وقطاع  ال�رشقي  ال�سمال  ومن 

تف�سل  ال�سوي�ص التي  اأر�سها قناة  ال�رشقية. متر عرب  اجلهة  الأحمر من 

اجلزء الآ�سيوي منها عن اجلزء الإفريقي. هي الدولة الوحيدة التي ذكرت 

اأنها الدولة الوحيدة التي حافظت  يف الديانات ال�سماوية الثالثة، كما 

علي ا�ستمرار وبقاء ا�سمها دون تغيري علي مر الع�سور.

تتمتع  اإدارية  وحدات  اإىل  العربية  م�رش  جمهورية  تق�سم   

 ت�سم 
)1(

بال�سخ�سية العتبارية وهى املحافظات وعددها 27 حمافظة

و4617  مدينة   217 بعدد  والقرى  واملدن  املراكز  من  عدداً  منها  كل 

.
)2(

قرية، بالإ�سافة اإىل مدينة الأق�رش ذات الطابع اخلا�ص

وتق�سم جمهورية م�رش العربية اإيل �سبعة اأقاليم اقت�سادية بعد   

دمج اإقليم مطروح يف اإقليم الإ�سكندرية.

القاهرة  حمافظات  وي�سمل  القاهرة:  القاهرة وعا�سمته  اإقليم   •
واجليزة والقليوبية.

حمافظات  وي�سمل  الإ�سكندرية  الإ�سكندرية وعا�سمته  •	 اإقليم 
1. مت اإلغاء حمافظتي حلوان و6 اأكتوبر و�سمهما اإىل حمافظتي القاهرة واجليزة.

2. ملزيد من املعلومات عن التق�سيم االإداري يراجع الهيئة العامة لال�ستعالمات.
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الإ�سكندرية والبحرية ومنطقة النوبارية ومطروح.

الدلتا وعا�سمته طنطا: وي�سمل حمافظات املنوفية والغربية  اإقليم   •
وكفر ال�سيخ ودمياط والدقهلية. 

حمافظات  وي�سمل  الإ�سماعيلية:  ال�سوي�ص وعا�سمته  قناة  اإقليم   •
من  ال�سمايل  واجلزء  وال�رشقية،  والإ�سماعيلية  �سعيد  وبور  �سيناء 

حمافظة البحر الأحمر حتي نهاية خليج ال�سوي�ص. 

اإقليم �سمال ال�سعيد وعا�سمته املنيا : وي�سمل حمافظات بني �سويف   •
واملنيا والفيوم وجزءاً من �سمال البحر الأحمر. 

والوادي  اأ�سيوط  حمافظتي  وي�سمل  اأ�سيوط وعا�سمته اأ�سيوط  اإقليم   •
اجلديد 

�سوهاج  ال�سعيد وعا�سمته اأ�سوان : وي�سمل حمافظات  اإقليم جنوب   •
وقنا واأ�سوان واجلزء اجلنوبي من حمافظة البحر الأحمر.

 2011 يناير  يف  العربية  م�رش  جمهورية  �سكان  تعداد  ويبلغ   

نحو 82.079.636 ن�سمة، وحتتل م�رش الرتتيب ال�ساد�ص ع�رش عاملًيا 

بعد نيجرييا واإثيوبيا من  اإفريقيًا  والثالث   
)1(

ال�سكان عدد  حيث  من 

، والرتتيب املائة اأربعة وع�رشين عامليا من حيث 
)2(

حيث عدد ال�سكان

 ويرتكز اأغلب �سكان 
)3(

الكثافة ال�سكانية، وهي اأكرث الدول العربية �سكاًنا

م�رش يف وادي النيل، وبالذات يف القاهرة الكربى التي بها تقريبا ربع 

ال�سكان، والإ�سكندرية؛ كما يعي�ص اأغلب ال�سكان الباقني يف الدلتا وعلى 

وت�سغل  ال�سوي�ص،  الأحمر ومدن قناة  املتو�سط والبحر  �ساحلي البحر 

هذه الأماكن ما م�ساحته 40 األف كيلومرت مربع. بينما ت�سكل ال�سحراء 

غالبية م�ساحة اجلمهورية وهي غري معمورة. معظم ال�سكان يف م�رش 

حاليا من احل�رش، ربعهم يف القاهرة الكربى.

1- http//:www.un.org/esa/population/publications/wpp2008/wpp2008_text_tables.pdf
2- https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/region/region_afr.html-
3- United Nations World Prospects Report (2004 revision).
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اأ�سواأ  وكان  مطرد،  ب�سكل  م�رش  يف  ال�سكانية  املعدلت  وتزيد   

التوقعات ي�سري اإىل اأن ي�سل عدد �سكان م�رش اإذا ا�ستمرت الزيادة على 

تعداد  اأن  اإل  ن�سمة،  مليون   86 اإىل    2017 عام  يف  احلالية  الوترية 

ال�سكان قد جتاوز 82 مليون ن�سمة مطلع عام 2007. الأمر الذي ينبئ 

بزيادة اأكرب مما يتوقعها اخلرباء.

يناير من  اأول  اجلمهورية يف  لإجمايل  التقديري  ال�سكان  عدد   

ال�سنوات

2011/2010 – 2009/2008

2011 2010 2009 2008 ال�سنة

82.079.636 77.839.493 76.098.676 74.439.000 عدد ا    ل�سكان

واأغلب الفئة العمرية لل�سكان امل�رشيني ترتاوح اأعمارهم ما بني   

15 ايل 64 عامًا حيث ميثلون نحو 62.8% من اإجمايل اأعداد ال�سكان، 

32.7% من  14 عامًا نحو  يف حني متثل الفئة العمرية الأقل من �سن 

اإجمايل ال�سكان اأما ال�رشيحة العمرية الأقل يف م�رش والتي متثل نحو 

يوجد  ول  عامًا.   65 عن  اأعمارهم  تزيد  الذين  للمواطنني  فهي    %4.5

اختالف كبري بني ن�سبة الذكور والإناث يف الفئات العمرية الثالثة حيث 

 26.187.921 نحو  �سنة   65-15 من  العمرية  الفئة  الذكور يف  يبلغ 

ذات  من  الإناث  عدد  عن  األف  ومائتي  مليون  بنحو  تقدر  بزيادة  ذكر 

الفئة العمرية نحو 25.353.947 اأنثى. وكذلك الأمر بالن�سبة لل�رشيحة 

 13.724.282 الذكور  عدد  يبلغ  حيث  عامًا،   15 من  الأقل  العمرية 

ذكر بزيادة تقدر بنحو 600 ذكر عن عدد الإناث يف ال�رشيحة العمرية 

نف�سها والتي تقدر بنحو 13.112.157 اأنثى.
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وب�سكل عام فاإّن ن�سبة الذكور لالإناث يف حمافظات اجلمهورية   

اأعلى  اأن  فنجد  متقاربة،  تكون  تكاد  ال�سكانية  كثافتها  اختالف  على 

ن�سبة للتباين يف حمافظة القاهرة والتي يبلغ عدد �سكانها وفقًا لتقرير 

اإىل   2010 عام  اأوائل  يف  والإح�ساء  العامة  للتعبئة  املركزي  اجلهاز 

7137218 ن�سمة تبلغ نحو 9.2 % زيادة يف ن�سبة الذكور عن الإناث 

حيث تبلغ ن�سبة الذكور نحو 3631842 ن�سمة، يف حني يبلغ عدد الإناث 

تزيد  حيث  ال�رشقية،  حمافظة  ذلك  يف  تليها  ن�سمة    3505376 نحو 

ن�سبة الذكور لالإناث نحو 7.4%، وتعترب اأقل حمافظات م�رش تباينًا من 

حيث الفرق بني الإناث والذكور هي حمافظات جنوب �سيناء حيث ت�سل 

منها  تتقارب  وهي   %0.2 نحو  الذكور  ل�سالح  بزيادة  التباين  ن�سبة 

حمافظة الوادي اجلديد بن�سبة 0.3 % ل�سالح الذكور وكذلك حمافظتي 

البحر الحمر ومطروح و�سمال �سيناء بن�سب ترتاوح من 0.4% اإىل %0.5 

ل�سالح الذكور.

 البحرمطروح

الحمر

القاهرةدمياطالدقهليةال�رشقيةالبحريةاملنيااأ�سيوطال�سوي�صالغربية�سوهاج
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اأن نر�سم خريطة مل�رش متثل الرتكيبة ال�سكانية  اأردنا  واإذا ما   

للم�رشيني جند اأن ن�سبة 99.6% م�رشيني ويت�سكل 0.4% من امل�رشيني 

من اأ�سول نوبية ويبلغ عددهم نحو ثالثة ماليني ن�سمة من اإجمايل تعداد 

ال�سكان ويقطنون جنوب البالد، وينق�سمون اإىل ماتوكييني وفاديكات  

وتتمركز مناطق املاتوكيني يف )غرب �سهيل - كرور - غرب اأ�سوان - 

اجلزيرة - قورته - دهميت - امربكاب - كالب�سة - مرواو - ماريا 

- جرف ح�سني - ك�ستمنه �رشق - ك�ستمنه غرب - الدكه - اأبوهور- 

دابود   - امل�سيق   - قورته   - �سهيل  جزيرة  غرب اأ�سوان -  العالقي- 

ال�سدين-  بني  ما  جزر  قر�سة-ال�سالل-  قرية   - املحرقة   - -ال�سيالة 

جزيرة اأ�سوان وغريها(. اأما مناطق الفاديكات فترتكز يف )بالنه - قتة 

- عنيبة - م�سم�ص – اأبو حن�سل - كر�سكو - اأبو�سمبل - الديوان - 

ارمنا - ق�سطل - ادندان - توما�ص وعافيه - ابرمي - اجلنينة وال�سباك 

- تو�سكى - ق�سطل - الدر - تنقالة - م�سم�ص – وغريها( ويتحدث 

النوبيون اإىل جوار اللغة العربية لغتني هما املوتوكية )يتحدثها �سكان 

الكيلو  وحتى  ال�سالل  منطقة  من  منطقتهم  متتد  الذين  الكنوز  منطقة 

145 عند بلدة امل�سيق(، والفيدكية )يتحدثها �سكان منطقة النوبة التي 

متتد من الكيلو 183 حتي حدود م�رش اجلنوبية مع ال�سودان( واللغتان 

خمتلفتان عن بع�سهما اإ�سافة اإىل اأن هناك جزء ثالث من النوبيني ل 

يتحدث �سوي العربية ويعرفون بـ »وراي العرب« ويقطنون يف املنطقة 

)1(
من الكيلو 145 وحتي الكيلو 183.

ثالثة  نحو  عددهم  ويبلغ  اأمازيغية  اأ�سول  من  امل�رشيون  اأما   

�سيوة  واحة  فيقطنون  ال�سكان  تعداد  اإجمايل  من  ن�سمة  األف  وع�رشين 

بالقرب من احلدود امل�رشية الليبية بال�سحراء الغربية، وهم يتحدثون 

1. http://www.nubia2.com/community/showthread.php?t=6551
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العربية  اللغة  اإىل  بالإ�سافة  ال�رشق  امازيغ  لغة  وهي  ال�سيوية  اللغة 

.
)1(

ويدينون بدين الإ�سالم

اأتباع الديانات املختلفة   اأرقام ر�سمية معلنة ب�ساأن  ول توجد   

يف م�رش ولكن من املقطوع به اأن امل�سلمني ميثلون ما بني ثمانني اإىل 

خم�سة وثمانني باملائة من ال�سكان، تعترب الطائفة ال�سنية هي الغالبة 

عليهم، على اأن هناك من بينهم اأقليات �سيعية ف�ساًل عن طوائف اأخرى 

الإ�سماعيلية  القاديانية، والطائفة  البهرة وال�سابئة، والطائفة  ما بني 

.
)2(

وغريهم

ع�رشة  خم�ص  اإىل  ع�رشة  بني  ما  ن�سبة  امل�سيحون  ي�سكل  حني   

باملائة من جمموع ال�سكان، تعترب الطائفة الأرثوذوك�سية هي الطائفة 

فطائفة  املتنوعة  مبذاهبها  الكاثوليك  الأقباط  طائفة  تليها  الأكرب 

ل  الذين  البهائيني  طائفة  اإيل  بالإ�سافة   
)3(

الربوت�ستانت امل�سيحيني 

يعتربونهم امل�سلمون جزءاً منهم وهم اأي�سا ل يعتربون اأنف�سهم م�سلمني 

واإمنا اأ�سحاب عقيدة خا�سة بهم ول تعرف ن�سبهم بال�سبط.

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

1. راجع للمزيد باللغة العربية 

http://www.ahlan.com/201018/08//%D8%A7%D984%%D8%B7%D988%%D8%A7%D
8%A6%D981-%%D8%A7%D984%%D8%AF%D98%A%D986%%D98%A%D8%A9-
%D981%%D989-%%D985%%D8%B5%D8%B1/ 

2.  هذه االأرقام غري ر�سمية، وال تتيح احلكومة امل�رصية معلومات كافية عن اأعداد املنتمني 

اإيل الطوائف الدينية اأو العرقية يف م�رص. 
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ثالثًا: وثيقة االأزهر ال�رصيف.

بيان االأزهر ونخبة من املثقفني حول م�ستقبل م�رص

الأزهر  �سيخ  الطيب  اأحمد  الدكتور  الأ�ستاذ  مببادرة كرمية من   

انتماءاتهم  اختالف  على  امل�رشيني  املثقفني  من  كوكبة  اجتمعت 

الفكرية والدينية مع عدد من كبار العلماء واملفكرين يف الأزهر ال�رشيف، 

وتدار�سوا خالل اجتماعات عدة  مقت�سيات اللحظة التاريخية الفارقة 

التي متر بها م�رش  بعد ثورة اخلام�ص والع�رشين من يناير واأهميتها 

يف توجيه م�ستقبل م�رش نحو غاياته النبيلة وحقوق �سعبها يف احلرية 

والكرامة وامل�ساواة والعدالة الجتماعية. 

وقد توافق املجتمعون على �رشورة تاأ�سي�ص م�سرية الوطن على   

مبادئ كلية وقواعد �ساملة تناق�سها قوى املجتمع امل�رشي وت�ستب�رش 

الفكرية  الأطر  اإيل  النهاية  يف  لت�سل  الر�سيدة،  باخلطى  �سريها  يف 

احلاكمة لقواعد املجتمع ونهجه ال�سليم. 

الفكر  بلورة  يف  القيادي  الأزهر  بدور  اجلميع  من  واعرتافًا   

واعتباره  اأهميته  يوؤكدون  املجتمعني  فاإن  ال�سديد،   
ّ
الو�سطي الإ�سالمي 

املنارة الهادية التي ُي�ست�ساء بها، ويحتكم اإليها يف حتديد عالقة الدولة 

بالدين وبيان اأ�س�ص ال�سيا�سة ال�رشعية ال�سحيحة التي ينبغي انتهاجها؛ 

ارتكز  الذي  والثقايف  العلمي  وتاريخه  املرتاكمة،  خربته  على  ارتكازاً 

على الأبعاد التالية: 

ملذهب  طبقًا  وجتديدها،  الدين  علوم  اإحياء  يف  الفقهي  البعد   .1

اأهل ال�سنة واجلماعة الذي يجمع بني العقل والنقل ويك�سف عن 

قواعد التاأويل املرعية للن�سو�ص ال�رشعية.
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البعد التاريخي لدور الأزهر املجيد يف قيادة احلركة الوطنية   .2

نحو احلرية وال�ستقالل. 

والآداب  الطبيعية  العلوم  خمتلف  لإحياء  احل�ساري  البعد   .3

والفنون بتنوعاتها اخل�سبة. 

البعد العملي يف قيادة حركة املجتمع وت�سكيل قادة الراأي يف   .4

احلياة امل�رشية. 

الوطن  يف  والثقافة  والنه�سة  والريادة  للعلم  اجلامع  البعُد   .5

العربي والعامل الإ�سالمي. 

ي�ستلهموا يف مناق�ستهم روح  اأن  وقد حر�ص املجتمعون على   

ال�رشيف،  الأزهر  يف  والإ�سالح  والتقدم  والنه�سة  الفكر  اأعالم  تراث 

رفاعة  ال�سيخ  وتلميذه  العطار  ح�سن  ال�سيخ  الإ�سالم  �سيخ  من  ابتداًء 

من  املجتهدين  واأئمته  وتالميذه  عبده  حممد  الإمام  اإىل  الطهطاوي 

اأمثال املراغي وحممد عبد اهلل دراز وم�سطفى عبد الرازق  علمائه من 

و�سلتوت وغريهم من �سيوخ الإ�سالم وعلمائه اإىل يوم النا�ص هذا. 

كما ا�ستلهموا يف الوقت نف�سه اإجنازات كبار املثقفني امل�رشيني   

ممن �ساركوا يف التطور املعريف والإن�ساين، واأ�سهموا يف ت�سكيل العقل 

الفل�سفة  رجال  من  املتجددة،  نه�سته  يف  احلديث  والعربي  امل�رشي 

الفكر  �ساغت  التي  املعارف  من  وغريها  والفنون،  والأدب  والقانون، 

والوجدان والوعي العام، اجتهدوا يف كل ذلك وركزوا يف و�سع القوا�سم 

ال�سامية  الغاية  اإىل  تهِدُف  التي  القوا�سم  تلك  جميعًا،  بينهم  امل�سرتكة 

يف  تتمثل  والتي  وحكمائها،  الأمة  عقالء  من  اجلميع  يرت�سيها  التي 

الآتي: 
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يف  بالدولة  الإ�سالم  عالقة  لفهم  احلاكمة  املبادئ  حتديد   

املرحلة الدقيقة الراهنة، وذلك يف اإطار ا�سرتاتيجية توافقية، تر�ُسم �سكل 

الدولة الع�رشية املن�سودة ونظام احلكم فيها، وتدفع بالأمة يف طريق 

النطالق نحو التقدم احل�ساري، مبا يحقق عملية التحول الدميقراطي 

وي�سمن العدالة الجتماعية، ويكفل مل�رش دخول ع�رش اإنتاج املعرفة 

والعلم وتوفري الرخاء وال�سلم، مع احلفاظ على القيم الروحية والإن�سانية 

يف  ا�ستقرت  التي  الإ�سالمية  للمبادئ  حماية  وذلك  الثقايف؛  والرتاث 

وعي الأمة و�سمري العلماء واملفكرين من التعر�ص لالإغفال والت�سويه 

التيارات  خمتلف  ا�ستغالل  من  لها  و�سونًا  التف�سري،  و�سوء  الغلّو  اأو 

املنحرفة التي قد ترفع �سعارات دينية طائفية اأو اأيديولوجية تتنافى مع 

ثوابت اأمتنا وم�سرتكاتها، وحتيد عن نهج العتدال والو�سطية، وُتناِق�ص 

جوهر الإ�سالم يف احلرية والعدل وامل�ساواة، وتبعُد عن �سماحة الأديان 

ال�سماوية كلها.

التالية  املبادئ  على  املجتمعني  نحن  توافقنا  نعلُن  هنا  من   

يف  اأ�سا�سًا  تتمثل  التي  النرية،  الإ�سالمية  املرجعية  طبيعة  لتحديد 

القطعية  ال�رشعية  الن�سو�ص  الكلية، امل�ستخل�سة من  الق�سايا  عدد من 

الفهم ال�سحيح للدين، وجنملها  الثبوت والدللة، بو�سفها املعربة عن 

يف املحاور التالية: 

�أوًل: دعم تاأ�سي�ص الدولة الوطنية الد�ستورية الدميقراطية احلديثة، التي 

الدولة  �سلطات  بني  يف�سل  الأمة،  ترت�سيه  د�ستور  على  تعتمد 

وي�سمن  احلكم،  اإطار  ويحدد  احلاكمة.  القانونية  وموؤ�س�ساتها 

احلقوق والواجبات لكل اأفرادها على قدم امل�ساواة، بحيث تكون 

املفهوم  مع  يتوافق  مبا  ال�سعب؛  لنواب  فيها  الت�رشيع  �سلطة 
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الإ�سالمي ال�سحيح، حيث مل يعرف الإ�سالم ل يف ت�رشيعاته ول 

بالدولة  الأخرى  الثقافات  فى  يعرف  ما  تاريخه  ول  ح�سارته 

الدينية الكهنوتية التي ت�سلطت على النا�ص، وعانت منها الب�رشية 

جمتمعاتهم  اإدارة  للنا�ص  ترك  بل  التاريخ،  مراحل  بع�ص  يف 

اأن  �رشيطة  مل�ساحلهم،  املحققة  واملوؤ�س�سات  الآليات  واختيار 

الأ�سا�ص  امل�سدر  هي  الإ�سالمية  لل�رشيعة  الكلية  املبادئ  تكون 

الأخرى  ال�سماوية  الديانات  لأتباع  ي�سمن  ومبا  للت�رشيع، 

الحتكام اإىل �رشائعهم الدينية فى ق�سايا الأحوال ال�سخ�سية. 

املبا�رش،  احلر  النتخاب  على  القائم  الدميقراطي،  النظام  اعتماد  ثانيًا: 

الإ�سالمية،  ال�سورى  لتحقيق مبادئ  الع�رشية  ال�سيغَة  الذي هو 

لل�سلطة، ومن حتديد  �سلمي  تداول  تعددية ومن  ي�سمنه من  مبا 

لالخت�سا�سات ومراقبة لالأداء وحما�سبة للم�سئولني اأمام ممثلي 

جميع  يف  العامة  وم�ساحلهم  النا�ص  منافع  وتوخي  ال�سعب، 

الت�رشيعات والقرارات، واإدارة �سئون الدولة بالقانون - والقانون 

وحرية  التامة  ال�سفافية  وحتقيق  الف�ساد  ومالحقة  وحده- 

احل�سول على املعلومات وتداولها. 

ثالثًا: اللتزام مبنظومة احلريات الأ�سا�سية يف الفكر والراأي، مع الحرتام 

مبداأ  على  والتاأكيد  والطفل،  واملراأة  الإن�سان  حلقوق  الكامل 

مناط  املواطنة  واعتبار  ال�سماوية،  الأديان  واحرتام  التعددية 

امل�سوؤولية فى املجتمع. 

و�رشورة  احلوار،  واأخالقيات  الختالف  لآداب  التام  الحرتام   : ر�بعًا 

لبعث  وا�ستخدامه  الدين  وا�ستغالل  والتخوين  التكفري  اجتناب 

على  احلث  اعتبار  مع  املواطنني،  بني  والعداء  والتنابذ  الفرقة 
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الوطن،  حق  يف  جرمية  العن�رشية  والدعوات  الطائفية  الفتنة 

والتعويل  املتبادل  والحرتام  املتكافئ  احلوار  اعتماد  ووجوب 

اأية تفرقة  عليهما يف التعامل بني فئات ال�سعب املختلفة، دون 

يف احلقوق والواجبات بني جميع املواطنني. 

خام�سًا: تاأكيد اللتزام باملواثيق والقرارات الدولية، والتم�سك باملنجزات 

احل�سارية يف العالقات الإن�سانية، املتوافقة مع التقاليد ال�سمحة 

احل�سارية  اخلربة  مع  واملت�سقة  والعربية،  الإ�سالمية  للثقافة 

من  قدمه  وما  املختلفة،  ع�سوره  يف  امل�رشي  لل�سعب  الطويلة 

مناذج فائقة يف التعاي�ص ال�سلمي ون�سدان اخلري لالإن�سانية كلها.

�ساد�سًا: احلر�ص التام على �سيانة كرامة الأمة امل�رشية واحلفاظ على 

لدور  الكامل  والحرتام  التامة  احلماية  وتاأكيد  الوطنية،  عزتها 

املمار�سة  و�سمان  الثالث،  ال�سماوية  الديانات  لأتباع  العبادة 

اأية ُمعوِّقات، واحرتام جميع  احلرة جلميع ال�سعائر الدينية دون 

ال�سعب  لثقافة  ت�سفيٍه  دون  اأ�سكالها،  مبختلف  العبادة  مظاهر 

�سيانة  على  التام  احلر�ص  وكذلك  الأ�سيلة،  لتقاليده  ت�سويٍه  اأو 

قيمنا  منظومة  اإطار  يف  والأدبي  الفني  والإبداع  التعبري  حرية 

احل�سارية الثابتة. 

�سابعًا:اعتبار التعليم والبحث العلمي ودخول ع�رش املعرفة قاطرة التقدم 

يف  فاتنا  ما  لتدارك  اجلهود  كل  وتكري�ص  م�رش،  يف  احل�ساري 

هذه املجالت، وح�سد طاقة املجتمع كّله ملحو الأمية، وا�ستثمار 

الرثوة الب�رشية وحتقيق امل�رشوعات امل�ستقبلية الكربى. 
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الجتماعية،  والعدالة  التنمية  حتقيق  يف  الأولويات  فقه  اإعمال  ثامنًا: 

البطالة،  على  والق�ساء  الف�ساد  ومكافحة  ال�ستبداد  ومواجهة 

ومبا يفجر طاقات املجتمع واإبداعاته يف اجلوانب القت�سادية 

ذلك  ياأتي  اأن  والإعالمية  على  والثقافية  الجتماعية  والربامج 

على راأ�ص الأوليات التي يتبناها �سعبنا يف نه�سته الراهنة، مع 

اعتبار الرعاية ال�سحية احلقيقية واجلادة واجب الدولة جتاه كل 

املواطنني جميعًا. 

تا�سعًا: بناء عالقات م�رش باأ�سقائها العرب وحميطها الإ�سالمي ودائرتها 

الإفريقية والعاملية، ومنا�رشة احلق الفل�سطيني، واحلفاظ على 

التاريخي  القيادي  الدور  وا�سرتجاع  امل�رشية،  الإرادة  ا�ستقالل 

م�سلحة  وحتقيق  امل�سرتك  اخلري  على  التعاون  اأ�سا�ص  على 

ال�سعوب يف اإطار من الندية وال�ستقالل التام، ومتابعة امل�ساركة 

البيئة  على  واحلفاظ  الب�رشية،  لتقدم  النبيل  الإن�ساين  اجلهد  يف 

وحتقيق ال�سالم العادل بني الأمم. 

كبار  هيئة   « وعودة  الأزهر،  موؤ�س�سة  ا�ستقالل  م�رشوع  تاأييُد  عا�رصً�: 

والعمل  الأزهر،  �سيخ  واختيار  برت�سيح  واخت�سا�سها  العلماء« 

الفكري  دوره  لي�سرتد  الأزهري؛  التعليم  مناهج  جتديد  على 

الأ�سيل، وتاأثريه العاملي يف خمتلف الأنحاء.

ُيرجع  التي  املخت�سة  اجلهة  هو  ال�رشيف  الأزهر  اعتبار  ع�رص:  حادي 

الفقهية  واجتهاداته  وتراثه  وعلومه  الإ�سالم  �سوؤون  يف  اإليها 

والفكرية احلديثة، مع عدم م�سادرة حق اجلميع يف اإبداء الراأي 

متى حتققت فيه ال�رشوط العلمية الالزمة، وب�رشط اللتزام باآداب 

احلوار، واحرتام ما توافق عليه علماء الأمة.
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هذا  اإعداد  يف  امل�ساركون  واملثقفون  الأزهر  علماء  وُيهيُب   

البيان بكل الأحزاب والجتاهات ال�سيا�سية امل�رشية اأن تلتزم بالعمل 

املحددات  اإطار  يف  واجتماعيًا  واقت�ساديًا  �سيا�سيًا  م�رش  تقدم  على 

الأ�سا�سية التي وردت يف هذا البيان.

و�لله �ملوفق ملا فيه خري �لأمة.

م�سيخة الأزهر يف

17 من رجب �سنة1432 هـ

19 من يونيو �سنة2011 م
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رابعًا: تقرير عن اأعمال املائدة امل�ستديرة

 املغلقة للخرباء حول:

»هوية الدولة يف الد�ستور اجلديد على �سوء وثيقة االأزهر ال�رصيف«

رم�سي�ص هيلتون – 25 يوليو 2011

مقدمة:

قانونيون«  م�ست�سارون  »حمامون  املتحدة  املجموعة  عقدت   

مائدة مغلقة للخرباء حول »هوية الدولة فى الد�ستور اجلديد على �سوء 

وثيقة الأزهر«، وذلك بقاعة بليكان بفندق رم�سي�ص هيلتون يوم الثنني 

واملفكرين  اخلرباء  من   24 عدد  وبح�سور   ،2011 يوليو   25 املوافق 

م�سطفى  الدكتور  ال�ساب  ال�سيا�سي  النا�سط  النقا�ص  اأدار  امل�رشيني؛ 

.
)1(

النجار

اجلولة  خ�س�ست  املناق�سات،  من  جولتني  اإىل  اللقاء  انق�سم   

الأوىل ملناق�سة ن�ص املادة الأوىل من الإعالن الد�ستوري والتي تن�ص 

على  يقوم  دميقراطي  نظامها  دولة  العربية  م�رش  »جمهورية  اأن  على 

على  يعمل  العربية  الأمة  من  جزء  امل�رشي  وال�سعب  املواطنة  اأ�سا�ص 

حتقيق وحدتها ال�ساملة«. وتت�سمن الإجابة على ال�سئلة التالية: 

هل من ال�رشوري الن�ص على اأن م�رش دولة عربية؟ هل ي�ستبدل   

الن�ص باأن م�رش دولة اإفريقية اأو اأ�سيوية اأو اأفرو اأ�سيوية، فيكون الأمر 

هنا اأمر انتماء جغرايف ولي�ص لغوي؟

ال�سعب  »يعمل  اأن  علي  الد�ستور  يف  ين�ص  اأن  الالزم  من  هل   

11. االأ�ستاذ الدكتور/ م�سطفى النجار، وكيل موؤ�س�سي حزب العدل.
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امل�رشي لتحقيق الوحدة العربية ال�ساملة«، هل هذا الن�ص يدخل �سمن 

هوية الدولة اأو اأنه حم�ص اجتاه �سيا�سي ي�ستح�سن األ يت�سمنه الد�ستور؟.

اأما جولة احلوار الثانية فكانت حول املادة الثانية التي تن�ص   

ومبادئ  الر�سمية  لغتها  العربية  واللغة  الدولة  دين  »الإ�سالم  اأن  على 

خ�س�ست  وقد  للت�رشيع«،  الرئي�سي  امل�سدر  هي  الإ�سالمية  ال�رشيعة 

لالإجابة عن ال�سئلة التالية.

دين  معنوية  ك�سخ�سية  للدولة  يكون  اأن  الأهمية  من  هل   

ر�سمي؟ واإىل اأي  حد هذا ي�سعر غري امل�سلمني بنوع من الإق�ساء؟ وما 

هي العبارات التي ميكن اأن ن�سيفها حتي ي�سعر جميع امل�رشيني علي 

اختالف دياناتهم باأنهم جزء من الدولة ولي�سوا خارجها؟.

هل من املالئم ا�ستبدال عبارة »مبادئ ال�رشيعة الإ�سالمية هي   

هي  الإ�سالمية  ال�رشيعة  »مقا�سد  »بعبارة  للت�رشيع  الرئي�سي  امل�سدر 

امل�سدر الرئي�سي للت�رشيع«؟

اإيل  ت�سري  الثانية  املادة  اإيل ن�ص  اأن ن�سيف عبارة  هل ميكن   

يعتنقها  اأو  بها  يدين  التي  واملعتقدات  الأديان  لكل  الد�ستور  احرتام 

مواطنو الدولة؟

جولة احلوار االأوىل:

الد�ستوري  الإعالن  من  الأوىل  املادة  ن�ص  حول  املناق�سة   

اأ�سا�ص  على  يقوم  دميقراطي  نظامها  دولة  العربية  م�رش  »جمهورية 

حتقيق  على  يعمل  العربية  الأمة  من  جزء  امل�رشي  وال�سعب  املواطنة 

وحدتها ال�ساملة«.
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وعالقتها  الهوية  م�سالة  اأن  اإىل  ف�سل  �سالح  الدكتور  اأ�سار    

املجتمع  فى  الآن  جدل  مو�سع  وهى  دقيقة  م�ساألة  هي  بالد�ستور 

نراها  التي  العنا�رش  كل  وراء  يكمن  الذي  اخلالف  ومو�سع  امل�رشي 

النتخابات  القائم بني  ال�رشاع  واأن  ال�سيا�سية،  ال�ساحة  متحركة على 

كان  اإذا  الهوية،  يحدد  الذي  من  فكرة  على  مبنى  اأول  الد�ستور  اأو  اأول 

الربملان، اأو الأمة وتاريخها وخال�سة جتربتها احل�سارية كما تتجلى 

فى برامج امل�رشوعات ال�سيا�سية واأعمال املثقفني واجلماعات النا�سطة 

فى املجتمع امل�رشي.

مت�سائال  الد�ستورية  املواد  بن�سو�ص  بالتذكري  �سيادته  وقام   

ا�ستبدال  ميكن  وهل  عربية،  دولة  م�رش  اأن  على  الن�ص  �رشورة  حول 

هذا  على  الأمر  فيكون  اأ�سيوية  اأفرو  اأو  اإفريقية  دولة  م�رش  اأن  الن�ص 

القدر من حتديد النتماء اجلغرايف ولي�ص جمرد النتماء اللغوي. وقال 

»اإن ا�سم بلدنا هو جمهورية م�رش العربية، فال�سم نف�سه يت�سمن هذه 

الهوية العربية ول�سنا فى حاجة اإىل اأن ين�ص عليه فى مادة متاثل ما 

حدث فى الإعالن الد�ستوري«.

من  جزء  امل�رشي  »ال�سعب  اأن  على  الن�ص  اأن  �سيادته  ويرى   

الأمة العربية يعمل على حتقيق وحدتها ال�ساملة«، اأمر كامن فى �سمري 

كل م�رشي ول داعي للن�ص عليه فمن منا ل ي�ست�سعر الر�سا التام ول 

الطمئنان الكامل من اأن م�رش دولة عربية وهى جزء من الأمة العربية 

وعروبة م�رش ل تعنى اإنكارها بكل مراحل تاريخها واأ�سار �سيادته اإيل 

ال�ساملة«،  وحدتها  حتقيق  على  يعمل   « الن�ص  من  الأخرية  الفقرة  اأن 

هي الفقرة التي ميكن اأن ندير جدًل حولها لأن طبيعة الوحدة تختلف 

من مراحل �سيا�سية اإىل اأخرى وجتربتنا فى الوحدة ال�ساملة فى ع�رش 

الوحدة امل�رشية ال�سورية اأدت اإىل اإحباط لأنها مل تتم بال�سكل املالئم.
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ذكره  ما  بتلخي�ص  مداخلته   ف�سل  �سالح  الدكتور  واختتم   

فى اأن ي�سمل الد�ستور علي اأن ا�سم م�رش هو »جمهورية م�رش العربية«، 

ولباأ�ص اأن يقال اإنها جزء من الأمه العربية، ولكن اإذا حدد هدف م�رش 

على اأنها ت�سعى للوحدة ال�ساملة فهذا ميكن اأن نختلف عليه لأن اأ�سكال 

الوحدة والتن�سيق متفاوتة.

)1(
االأ�ستاذ كمال بول�ص:

باأمور حمدودة  املواطنة حمددة  اإن  بول�ص  الأ�ستاذ كمال  قال   

وامل�سيحي  الفرعوين  الرتاث  اإىل  تاريخه  ينتمى  م�رش  ف�سعب  للغاية 

والإ�سالمي؛ وال�سعب امل�رشي ينتمي م�سرييًا لالأمة العربية وجغرافيًا 

املتو�سط؛  الأبي�ص  البحر  حو�ص  اإىل  وح�ساريا  الإفريقية  القارة  اإىل 

اأو  فقط  العربية  بالدول  نحددها  اأن  ن�ستطيع  ول  حدود  بال  فم�رش 

البحر  وحو�ص  اإفريقيا  عن  نن�سلخ  اأن  ن�ستطيع  ول  فقط  الإ�سالمية 

املتو�سط فنحن ننطلق ونلتقى على جميع دول العامل من هذه املكانة 

امل�رشية املنفردة.

)2(
االأ�ستاذ الدكتور حممد �سابر عرب:

يف مداخلته القيمة وافق الدكتور �سابر عرب علي الفكرة التي   

الن�ص على عروبة  اأنه من املنا�سب  الدكتور �سالح ف�سل وراأي  بداأها 

الدولة مبعنى اللغة ومعنى الثقافة والتاريخ ولي�ص عن العروبة باملعنى 

ال�سيا�سي  باملعنى  لي�ست  الآن  الوحدة  اإن  �سيادته:  وقال  العرقي. 

واجلغرايف الذى كان قائمًا فى ال�ستينيات، فنحن ل ن�ست�سعر احلرج بل 

1. االأ�ستاذ/ كمال بول�ص، رئي�ص جمل�ص اإدارة جمعية الرواق اجلديد.

2. االأ�ستاذ الدكتور/ حممد �سابر عرب، اأ�ستاذ التاريخ احلديث واملعا�رص بجامعة االأزهر 

ورئي�ص جمل�ص اإدارة دار الكتب والوثائق.
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ن�ست�سعر الر�سا اأننا جزء من الأمة العربية فالدولة احلديثة الآن حتكمها 

م�ساحلنا  من  اأ�سا�سيًا  جزءاً  اأن  اإنكار  ن�ستطيع  ول  م�سرتكة  م�سالح 

مرتبط بالأمة العربية وهذا ل ينفى اأن لنا بعداً اإفريقيًا وبعداً متو�سطيًا 

وبعداً اأوروبيًا واأ�سيويًا وذلك ل يخرجنا من الدائرة العربية باعتبار اأننا 

جزء من هذه املنطقة.

)1(
االأ�ستاذ الدكتور حممود عزب:

اأ�سار الدكتور حممود عزب اإىل اأن ما قال به الدكتور �سابر عرب   

والدكتور كمال بول�ص هو وب�سكل غري مبا�رش ما ذكره جمال حمدان فى 

�سخ�سية م�رش مبا لها من بعد نيلي ومتو�سطي واإفريقي واأ�سيوي، وهذه 

الأبعاد مرتاكمة وكامنة ول يوجد اأولويات لبع�سها على الآخر فكلها 

متداخلة. 

امل�رشي  امل�سلم  مبعنى  واللغوي  الديني  الرتاكم  وكذلك   

هذه  �ساهمت  مب�رش  كانوا  حينما  اليهود  واأي�سا  امل�رشي  وامل�سيحي 

ولذلك  املدنية،  اإ�سهاماتهم  وحكمت  �سخ�سياتهم  بناء  يف  التداخالت 

الرتاكمي  الثقايف  البعد  لأن  متميزة،  وم�سيحيتنا  متميز  اإ�سالمنا  فاإّن 

موجود يف كل منهما. 

اأن املالحظ يف م�رش - وذلك نتيجة �سعف  واأ�ساف �سيادته   

البحث العلمي - اأن املفردات وامل�سطلحات غري وا�سحة، فم�رش عربية 

العروبة لغة وم�رش اإ�سالمية الإ�سالم ح�سارة ولذلك امل�سيحيون واليهود 

وهم  فيه  احل�سارة  اإنتاج  يف  �ساهموا  والإ�سالمي  العربي  العامل  فى 

اأنف�سهم جزءاً من احل�سارة الإ�سالمية، حتي لو  غري م�سلمني فاعتربوا 

االإ�سالمية  واحل�سارات  للغات  الوطني  باملعهد  االأ�ستاذ  عزب،  حممود  الدكتور/  االأ�ستاذ   .1

 بجامعة ال�سوربون  وم�ست�سار �سيخ االأزهر للحوار.
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اعتنقوا ديانات اأخرى. فالقول باأن الإ�سالم هو ح�سارة اأمر غري معيب 

كامنة  ح�سارات  وهناك  تنتهى،  ل  قرنًا  ع�رش  اأربعة  فرتاكم  ومنطقي 

داخل احل�سارة الإ�سالمية توارثتها وطورتها.كما يرى الأ�ستاذ الدكتور 

حممود عزب اأنه ل م�سكلة اأبداً يف اأن م�رش عربية وتنتمى لالأمة العربية 

وجزء منها... ول من العمل على حتقيق الوحدة الذى جنحت فيه اأوروبا، 

نحن يف ع�رش الكيانات الكبرية، ولالأ�سف التمزق الذى نعي�سه والتق�سيم 

باملعنى  التما�سك  على  بالن�ص  مقاومته  تكون  والتفتيت يف منطقتنا 

اللغوي؛ والتما�سك الإ�سالمي باملعنى احل�ساري، فالعروبة مبعنى اللغة 

والإ�سالم مبعنى احل�سارة والنتماء لالأمة العربية عنا�رش لو و�سعت 

فى الد�ستور بهذا ال�سكل ل غبار عليها على الإطالق.

)1(
االأ�ستاذ الدكتور بكر زكى عو�ص:

حّدد الأ�ستاذ الدكتور بكر عو�ص مداخلته يف نقاط حمددة : 

به عندما  م�سلم  اأمر  فعروبة م�رش  م�ساكل،  الثوابت  نن�سئ من  اإننا   •
اإىل جمهورية  الت�سمية  دعيت اجلمهورية العربية املتحدة ثم عدلت 

م�رش العربية فالكلمة ثابتة ملاذا نفتعل م�سكلة حولها؟.

اأمر نعرفه  احلر�ص على الف�سل بني م�رش وبني الدول العربية هذا   •
جميعًا وله مدر�سة معينة وله اأ�سول واأفكار وكتب وتواريخ مع اأن 

اأنها  اللغات الأخرى مبعنى  العربية ل حتول دون  اللغة  اأو  العروبة 

موجودة الآن وتدر�ص ول اأحد ينكر هذا الأمر.

الن�ص على الوحدة العربية اأو قيام ال�سعب امل�رشي بهذا ل مينع من   •
الرتباط بالدول الأخرى وم�سئولية م�رش عرب تاريخها وقدرها اأنها 

جتمع الدول العربية حولها وينبغي اأن تعود ثانية لهذا الدور وهذا 

1. االأ�ستاذ الدكتور/ بكر زكى عو�ص، عميد كلية اأ�سول الدين بجامعة االأزهر.
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ل يحول بينها وبني ارتباطها مع دول البحر املتو�سط اأو اأوروبا اأو 

اأمريكا فال اأحد ميانع والن�ص ل مينع.

)1(
االأ�ستاذ �سمري العركي:

قال الأ�ستاذ �سمري العركي اإنه يت�ساءل عن اأ�سباب جتدد اجلدل   

رجل  عند  موجود  الت�ساوؤل  هذا  وهل  احلايل،  الوقت  فى  الهوية  حول 

النخب وحتاول  لدى  اأم هو موجود  عنه  الد�ستور  �سيعرب  الذى  ال�سارع 

تو�سيلة اإىل رجل ال�سارع ثم اإىل املجتمع بعد ذلك.

م�رش  عروبة  مل�ساألة  بالن�سبة  اأنه  احلديث  �سيادته  وي�ستكمل   

مر  على  متعددة  ح�سارات  �سهدت  اأنها  رغم  فم�رش  عليها  والن�ص 

وهى  واحدة  ح�سارة  فى  النهاية  فى  ان�سهرت  اأنها  اإل  تاريخها، 

احل�سارة العربية فعالقة م�رش بالعرب بداأت حتى قبل دخول الإ�سالم، 

فاجلنود الذين دخلوا م�رش من ناحية البحر املتو�سط مل ي�ستطيعوا اأن 

اأن ين�سئوا لهم عمقًا فى  يتغلغلوا يف املجتمع امل�رشي ومل ي�ستطيعوا 

�سمال  على  مقت�رشاً  والروماين  الإغريقي  الوجود  فظل  املجتمع،  هذا 

م�رش على عك�ص الوجود العربي الذى ا�ستطاع اأن ين�سئ له عمقًا بطول 

الرابع  القرن  يف  الفاطمية  الدولة  بناء  عند  اأنه  حتى  وعر�سها  البالد 

الهجري كانت م�رش تتحدث العربية عن بكرة اأبيها.

للدولة،  العربي  البعد  على  الد�ستور  ين�ص  اأن  على  اأوافق  فاأنا   

الد�ستور  من  وجزء  املجتمع،  عالقة  تنظم  التي  ال�سيغة  هو  فالد�ستور 

يعرب عن هوية هذا املجتمع فالهوية العربية والبعد العربي موجودان 

موجود  ال�سالم  اأن  كما  وثقافة  لغة  العادي  ال�سارع  رجل  وعى  فى 

ح�سارة ا�ستطاع اأن ي�سمل اأ�سحاب الديانات الأخرى.

1. االأ�ستاذ/ �سمري العركي، كاتب وع�سو باجلماعة االإ�سالمية.
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)1(

االأ�ستاذ م�سطفى اخلديوي:

قال الأ�ستاذ م�سطفي اخلديوي اإن قوة م�رش يف اأبعادها الثالثة   

العربي والإ�سالمي والإفريقي، فيميز البعد الأول اأهم ال�سمات التي متيز 

م�رش من العادات والتقاليد واللغة، والبعد الثاين هو البعد الإ�سالمي الذى 

ي�سيف مل�رش اأكرث من غريه احل�سارة الإ�سالمية التي تاأثرت بها م�رش 

واأبدعت فيها ول تزال، والبعد الثالث اجلغرايف الإفريقي. واأو�سح �سيادته 

اأن هذه الأبعاد الثالثة ت�سكل �سخ�سية م�رش يف العامل مبا تت�سمنه من 

تعددية ح�سارية وثقافية ت�سنع الهوية امل�رشية فهذه اأ�سياء ثابتة فى 

املجتمع امل�رشي.

)2(
االأ�ستاذ الدكتور حممد اأبو زيد الفقى:

قال الأ�ستاذ الدكتور حممد اأبو زيد الفقي يف مداخلته اإن العامل   

يتجه نحو الوحدة والنتماء، وهذا يدل على ما حدث اإبان فرتة احلرب 

على م�رش خالل ال�سبعينيات من قيام عدد من الدول العربية مب�ساندة 

م�رش مبا يدل على اأنه لي�ست امل�ساألة هي انتماء عربي فقط، فالوحدة 

هي وحدة م�سري، وبالتايل فاحلديث عن عروبة م�رش والوحدة العربية 

يف الد�ستور هي اأمور جميعها مهمة ومطلوبة.

 
)3(

االأ�ستاذ حلمى النمنم:

يف مداخلته ناق�ص الأ�ستاذ حلمي النمنم  ن�ص املادة الأوىل من   

الإعالن الد�ستوري »جمهورية م�رش العربية دولة نظامها دميقراطي » 

1. االأ�ستاذ/ م�سطفى اخلديوي، الباحث باملكتب الفني ل�سيخ االأزهر.

2. االأ�ستاذ الدكتور/ حممد اأبو زيد الفقى، عميد كلية الدرا�سات االإ�سالمية بجامعة االأزهر بكفر 

ال�سيخ �سابقًا.

3. االأ�ستاذ/ حلمى النمنم، رئي�ص جمل�ص اإدارة دار الهالل.
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واأ�سار اإىل اأنه ل توجد دولة ل تذكر اأنها دميقراطية ول توجد دولة تقول 

اإن نظامها ديكتاتوري، املفرو�ص اأن ين�ص يف تلك املادة على اأن نظام 

الدولة تعددي؛ كما اأ�ساف اأن عبارة »اأن ال�سعب امل�رشي جزء من الأمة 

فهذا  كاف  العربية  م�رش  جمهورية  ذكر  فبمجرد  تزايد  فيها  العربية« 

الن�ص تكراراً ل لزوم له.

كما اأ�ساف الأ�ستاذ حلمي النمنم اأن الن�ص يف الد�ستور على اأن   

من مهمة ال�سعب امل�رشي اأن »يعمل على حتقيق وحدتها ال�ساملة« يعد 

كالمًا خميفًا، فهذا يحملنا م�سئوليات حال حدوث م�سكالت بني دولة 

اأن  اأن نت�سدى لها، وبالتايل يجب  اأخرى، ويتعني علينا  عربية ودولة 

ين�ص فى الد�ستور على �سيغة حتملنا م�سئوليتنا الفعلية والتي ن�ستطيع 

اللتزام بها.

)1(
اال�ستاذ على فتح الباب:

اأكد النائب الأ�ستاذ علي فتح الباب يف مداخلته على ما ذكره   

الدكتور حممود عزب، وقال اإنه بالن�سبة للوحدة العربية فلم�رش املكانة 

العليا تاريخيًا وجغرافيًا واإلزامًا عليها اأن تقود الأمة العربية، فالعامل 

وعلى  اليوم.  احتدت  حروب  دولها  بني  وكان  اأوروبا  حتى  يتحد  كله 

الرغم من اأن جامعة الدول العربية كانت اأ�سبق يف الن�ساأة من الحتاد 

اأن  الآن، فالبد  الأوروبي  الدول من الحتاد  اأين جامعة  الأوروبي لكن 

اإقامة الوحدة العربية ويكون هذا وا�سحا يف  اأهدافنا  ن�سع من �سمن 

بال  الأزهر  وثيقة  مع  باأنه  مداخلته  القدير  الربملاين  واأنهى  الد�ستور. 

زيادة اأو نق�سان.

1. االأ�ستاذ/ على فتح الباب، ع�سو جمل�ص ال�سعب االأ�سبق.
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)1(
الدكتورة اأمال عبد الهادي:

اإن هناك  اأمال عبد الهادي  قالت النا�سطة ال�سيا�سية الدكتورة   

خلطًا يف املادة الأوىل بني الهوية ونظام الدولة؛ وت�ساءلت هل الد�ساتري 

حاجة  يف  نحن  »بب�ساطة  وقالت  لالإيجاز؟  اأو  للتف�سيل  فيها  امليل 

الدولة وفى حاجة لنف�سل ماذا تعنى  الدولة ونظام  للف�سل بني �سكل 

الهوية  ملو�سوع  »بالن�سبة  لتقول  �سيادتها  وا�ستطردت  الدميقراطية”. 

اأنا اأعتز بعروبتي ولكننا ل�سنا فقط دولة عربية، فالهوية امل�رشية هوية 

من  لنغرتف  ون�سعى  مكوناتنا  كل  نرى  اأن  فعلينا  ومتعددة،  متنوعة 

العربية قالت  الوحدة  الرثاء والتنوع لبناء بلدنا«... وعن مو�سوع  هذا 

اأ�سعب، لقد  »اإن الدور املنوط بهذه الدولة �سعب وو�سعه يف الد�ستور 

عاي�ست جتربة الوحدة ومل تكن موفقة، ثم مع من نتحد اليوم مع دول 

اخلليج التي متار�ص �سغطا لعودة النظام ال�سابق؟.

)2(
اال�ستاذ الدكتور قدرى حفني:

هناك  اأن  حفني  قدري  الدكتور  الأ�ستاذ  اأو�سح  مداخلته  يف   

ال�سيا�سية  فالوحدة  النتماء،  اأو  والهوية  ال�سيا�سية  الوحدة  بني  فرقًا 

عدة  اإىل  مق�سمة  قومية  وهناك  قومية  من  واأكرث  هوية  من  اأكرث  ت�سم 

دول، ال�سورة الذهنية للعرب يف ذهن امل�رشي �سورة خمتلفة وكذلك 

ال�سورة الذهنية للم�رشي يف الأمة العربية يجب اأن ن�سع يف اعتبارنا 

�سيادته  اأ�ساف  ثم  العرب،  وبني  نف�سه  بني  مييز  امل�رشي  ال�سارع  اأّن 

اأنه ل عالقة  لنا بالعرب،  اإذا كان لنا هوية غري عربية هل هذا يعنى 

الإجابة ل فاأنا اأ�سهد �سهادة اأمانة اأن امل�رشي يح�ص اأنه ينتمى للدول 

العربية وينتمى للعامل الإفريقي والآ�سيوي.

1. االأ�ستاذة الدكتورة/ اأمال عبد الهادي، ع�سو رابطة املراأة اجلديدة ونا�سطة حقوقية ون�سوية.

2. االأ�ستاذ الدكتور/ قدرى حفني، اأ�ستاذ علم النف�ص ال�سيا�سي.
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)1(
االإعالمية بثينة كامل:

قالت الإعالمية بثينة كامل اإن الد�ستور يجب األ يكون �سمانًا   

لالأغلبية الذين هم بطبيعتهم �سامنون حلقوقهم؛ الأهم يف الد�ستور هو 

�سمان حقوق الأقلية وهذا ما يجب الرتكيز عليه يف الد�ستور امل�رشي 

اجلديد، كما اأن الد�ستور مل يو�سع للوقت الراهن، اإمنا هو عقد اجتماعي 

ل�سنوات قادمة، وت�سوري اأن يكون الد�ستور امل�رشي اأو�سع اأفقًا. وقالت 

بول�ص حول  الأ�ستاذ كمال  تتفق مع كالم  اإنها  كامل  بثينة  الإعالمية 

ن�ستطيع ح�رشها يف هوية  ل  التنوع  قيمة م�رش يف  اأن  هوية م�رش، 

لها  واأ�سفنا  لنا  اأ�سافت  وافدة  ثقافة  اأى  عن  اأبداً  نتخل  مل  حمددة، 

وتاأثرنا بها.

)2(
الدكتور روؤوف هندي حليم:

قال الدكتور روؤوف هندي اإنه يتفق على �سكل الهوية امل�رشية   

كما ذكرها الدكتور كمال بول�ص، وكذلك يتفق مع ما قاله الأ�ستاذ حلمى 

النمنم باأنه ل يوجد �سيء ا�سمه دولة دميقراطية، فهذا م�سطلح مطاط 

مدنية  بدولة  وا�سحًا  ن�سًا  يت�سمن  اأن  يجب  اجلديد  فالد�ستور  جدا، 

مرجعها القانون والعلم واملواثيق والعهود الدولية.

)3(
االأ�ستاذ املحامي رم�سي�ص روؤوف النجار:

اأبداه  ما  على  ب�سدة  يثني  اإنه  النجار  رم�سي�ص  املحامي  قال   

ثم  م�رش،  هوية  عن  تنم  مقت�سبة  عبارة  من  ف�سل  �سالح  الدكتور 

اأ�ساف اأن الد�ستور يجب اأن تكون مواده مقت�سبة ل حتتمل التف�سري ول 

1. االأ�ستاذة/ بثينة كامل، اإعالمية ونا�سطة حقوقية. ومر�سحة حمتملة لرئا�سة اجلمهورية.

2. االأ�ستاذ الدكتور/ روؤوف هندي حليم، طبيب اأ�سنان ونا�سط بهائي.

3. االأ�ستاذ/ رم�سي�ص رءوف النجار، املحامي بالنق�ص ووكيل قدا�سة البابا �سنودة.
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التاأويل ول حتتمل اأكرث من معنى ويكون معناها وا�سحًا لأنها عقد بني 

العربية«  م�رش  »جمهورية  يكفى  الأ�سا�ص  هذا  على  واملحكوم  احلاكم 

باقي  تكون  اأن  العبارة يجب  اإذا وردت هذه  نظامها دميقراطي،  دولة 

لأن  الديكتاتورية  تبنى على  ل  الدميقراطية  مبنية على  الد�ستور  مواد 

الد�ستور يعترب باطاًل اإذا تعار�ست مواده، وبالن�سبة للن�ص »تقوم على 

اأ�سا�ص املواطنة« الأف�سل اأن تكون  »تقوم على اأ�سا�ص انتماء الأر�ص« 

اجلن�سية  توهب  ل  الأر�ص  من  تكت�سب  اجلن�سية  العامل  د�ساتري  فمعظم 

يكن  مل  امل�رشي  ال�سعب  جزء..........«  امل�رشي  »وال�سعب  احلاكم،  من 

اأبدا جزءاً يكفينا اأن نقول »ننتمى اإىل الأمة العربية« فلو قورنت م�رش 

بباقي الدول العربية لأ�سبحت م�رش ثم بعد ذلك باقي الدول العربية، 

على  »يعمل  العربية،  الدول  قائدة  هي  م�رش  اأن  تعلم  العربية  فالدول 

اأن الد�ستور عقد حال الإداء  حتقيق وحدتها« يف التعاريف الد�ستورية 

اأو وحدة عربية  اإذا حدث م�ستقباًل احتاد  ل ينظر نظرة م�ستقبلية لأنه 

من املوؤكد اأن ال�سعب امل�رشي اأول من ميد يده اإىل الدول العربية، لذلك 

ان�سم للدكتور �سالح ف�سل فيما اأبداه من مالحظات على ن�ص املادة.

)1(
االأ�ستاذ كمال زاخر:

اأبدى الأ�ستاذ كمال زاخر مالحظات على بع�ص ما اأثري من اأقوال   

يف النقا�ص، وقال �سيادته اإن فكرة القومية العربية نف�سها تاريخيًا بداأت 

الإ�سالمية وفى  اإليه، يف بدايتها كانت تواجه اخلالفة  انتهت  بغري ما 

ولأ�سباب  العربية،  للقومية  راف�سًا  الإ�سالمي  التيار  كان  التوقيت  هذا 

واأ�سبح  الديني  الرتباط  فكرة  اإىل  العربية  القومية  حتولت  تاريخية 

الكالم عن العروبة يوؤخذ يف بع�ص منه على اأنه كالم عن الإ�سالم والذى 

اأختري  اأنه عندما  الإ�سالم، وفى ت�سوري  العروبة كاأنه يرف�ص  يرف�ص 

1. االأ�ستاذ/ كمال زاخر، مفكر وكاتب م�رصي ومن�سق جماعة العلمانيني امل�سيحيني.
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التعبري اأن م�رش دولة عربية كانت تخدم اأ�س�ص �سيا�سية يف ال�ستينيات 

الأ�ستاذ  واقرتح  م�رش.  ا�سم  حذف  فقد  املتحدة(  العربية  )اجلمهورية 

كمال زاخر اأن يجري ا�ستخدام ا�سم م�رش مبا�رشة وقال »ما املانع من 

ا�ستخدام ا�سم م�رش فقط دون اإ�سافات اأخرى كما كانت �سابقا )اململكة 

امل�رشية(«. وعن اإ�سافة الدميقراطية قال الأ�ستاذ كمال زاخر كل الدول 

اإنه  ديكتاتورية!. وقال  بالفعل دول  الدميقراطية هي  التي ت�سع كلمة 

لي�ست  نكون حري�سني على م�ساحلنا وم�ساحلنا  اأن  »اأود  النهاية  يف 

فقط عربية- واأن كانت مهمة - ولكنها اأي�سا م�سالح يف النتماءات 

والدوائر الأخرى«.

)1(
االأ�ستاذ الباحث هاين لبيب:

يف مداخلته يف اجلل�سة الأوىل قال الباحث الأ�ستاذ هاين لبيب   

اإن العروبة قبل امل�سيحية وقبل الإ�سالم وم�رش قبل الثنني«، واقرتح 

»جمهورية  هو  الأوىل  املادة  يف  الد�ستوري  الن�ص  يكون  اأن   بب�ساطة 

اأ�سا�ص املواطنة«، فعندما نذكر  م�رش العربية دولة نظامها يقوم على 

ول  عليه  املتفقني  بالواقع  اأقررنا  قد  نكون  العربية  م�رش  جمهورية 

العربية، والعروبة لها  اإىل الأمة  اأن ينكره، نحن منتمون  اأحد ي�ستطيع 

دورها احل�ساري والثقايف واللغوي، وهذا �سيء مهم جداً، ولذلك ميكن 

يف امل�ستقبل اأن يكون هناك وحده. وعن مفهوم املواطنة قال الباحث 

م�سلمون  اأنها  على  اختزالها  مت  مواطنة  كلمة  »اإن  لبيب  هاين  الأ�ستاذ 

اأقررنا  فاإذا  بكثري،  ذلك  اأو�سع من  مفهومًا  لها  اأن  بالرغم  وم�سيحيون 

باملواطنة �سنقر بالقوانني ومبواد الد�ستور ولن يكون هناك �سيء �سد 

العقيدة؛ املواطنة هي عدم متييز بني  اأو �سيء �سد حرية  الراأي  حرية 

ال�سوارع،  التمييز �سد املراأة واأطفال  امل�سيحيني وامل�سلمني وهي عدم 

1. االأ�ستاذ/ هاين لبيب، كاتب وباحث وع�سو جماعة العلمانيني امل�سحيني.
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يف  ن�ستفي�ص  كلما  لأنه  الد�ستور  مواد  يف  القت�ساب  اإىل  اأميل  واأنا 

ال�رشح نقع يف متاهات وم�ساكل.

)1(
االأ�ستاذ نبيل عبد الفتاح:

يف مداخلة مهمة قال الأ�ستاذ نبيل عبد الفتاح »اإنه يوؤيد بقاء   

املواد الد�ستورية كما هي مع اإعادة �سياغتها و�سبطها يف العديد من 

والذى  الغمو�ص  بع�ص  لرفع  واللغوية  وال�سطالحية  الفنية  النواحي 

اأثر على عملية تف�سريها الفقهي  ران على معانيها ودللتها، ومن ثم 

والق�سائي وذلك ل�سببني:

ال�سبب الأول: اأن الد�ستور القادم هو د�ستور انتقايل لأنه �سوف   

مكونات  جميع  بني  الآن  احلادث  ال�سيا�سي  الت�ساغط  طبيعة  يعك�ص 

القوى ال�سيا�سية، ونحن لدينا العديد من املراحل النتقالية حتى ي�ستقر 

النظامان الد�ستوري وال�سيا�سي.

عن  تعبري  هي  والقوانني  الد�ستورية،  املواثيق  اأن  والأهم   

البلدان.  من  بلد  اأي  يف  واقت�سادية  و�سيا�سية  اجتماعية  توازنات 

ال�سيا�سية  والقيم  امل�سالح  طبيعة  على  تنعك�ص  القوى  بني  التوازنات 

اأو  ال�رشاع،  يدور حولها  التي  والثقافية،  والقت�سادية،  والجتماعية، 

النزاعات بني هذه القوى املت�سارعة يف مرحلة تاريخية ما، وعندما 

ت�ستقر التوازنات تاأتى الوثائق الد�ستورية والقوانني تعبرياً عن حقائق 

ا�ستقرت ن�سبيًا يف الواقع املو�سوعي.

نحن يف مرحلة �سيولة و�رشاع وفو�سى ن�سبية وفجوات اأمنية،   

حيث  الراهنة،  والدينية  والجتماعية  ال�سيا�سية  الو�سعية  �سوء  وفى 

للدرا�سات  االأهرام  مركز  ومدير  ال�سحفي  الكاتب  الفتاح،  عبد  نبيل  الدكتور/  االأ�ستاذ   .1

االجتماعية.
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الأخرى يف ظل غياب  القوى  على  اإرادتها  فر�ص  الأطراف  كل  حتاول 

ترا�ٍص عام على القوا�سم والأر�سيات امل�سرتكة بني كل القوى ال�سيا�سية 

والإيديولوجية والدينية على اختالفها.

القوى الثورية واجلبيلية ال�سابة التي قامت بالنتفا�سة الثورية   

تزال  ل   – وامل�سابني  بال�سهداء  �سبيلها  يف  و�سحت  لها  وخططت   –
حتتاج اإىل الوقت واجلهد لبناء اأحزابها ومنظماتها ال�سيا�سية والطوعية 

التي تعرب عن العملية الثورية، ول يزال النظام الت�سلطي الفا�سد، وعديد 

العديد من املجالت،  الأمور يف  القوى داخله تدير  من رموزه ومراكز 

والثقافة  الفا�سدة،  الت�سلطية  للرتكيبة  تغيري جذري  اإىل  الأمر  ويحتاج 

احلاملة لها وتدعمها.

املرجح اأن النتخابات القادمة �ستكر�ص اإنتاجًا قويًا ل حتمل   

اأننا  املرجح  ثم  ومن  امل�رشية،  لالنتفا�سة  الثورية  القيم  غالبها  يف 

الذى  القادم،  الد�ستور  م�رشوع  و�سع  يف  ومغالبة  مواءمات  �سن�سهد 

يبدو من املرجح اأن يكون تعبرياً عن حلظة ت�ساغط ومغالبة تاريخية 

عن  تعبري  واإمنا  طويلة،  لفرتات  د�ستوراً  يكون  لن  ثم  ومن  وتواطوؤات، 

يف  تغيري  اإىل  توؤدى  متغريات  حدثت  اإذا  اإل  ومغالبة،  انتقال  حالة 

التوازنات الراهنة، وفى املطالب للقوى املحافظة على اختالفها.

الد�ساتري ين�ص على مفهوم  الثاين ل يوجد د�ستور من  ال�سبب   

هو  الد�ستورية  ال�سياغة  ح�سن  ومن  البداهات  من  ذلك  لأن  املواطنة، 

ابتعاد هذا النمط من ال�سياغات التي تت�سم باإقرار البداهات التي تقرتب 

اإىل اللغو يف ال�سياغة الفنية اأو تعريف ما هو معروف.

كاأننا  تفاخرية  لنزعة  ذاته حاماًل  الهوية  اأن م�سطلح  واعترب   

اأمة حديثة  دولة/  اأي  واحدة يف  توجد هوية  ل  هوية،  لنا  الذين  فقط 
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ومتغرية  متعددة  هويات  هناك  الواحدة،  الأمة  داخل  حتى  ومعا�رشة 

وهذا ما ا�ستقر عليه الجتاه الرئي�سي يف العلوم الجتماعية، فالهوية 

تاريخية واجتماعية وثقافية ورمزية م�ستمرة ومتغرية.

ال�سيا�سية  العلوم  يف  خاليف  مو�سوع  الدولة  ديانة  م�ساألة   

والجتماعية والد�ستورية، لكن الديانة لالأفراد، اأو لالأغلبية والأقلية من 

املواطنني الذين ينتمون اإىل الدولة. وميكن الأخذ مبا مت يف د�ساترينا 

يف هذا ال�سدد.

هناك تعريف دقيق ذكره الدكتور عبد احلميد متوىل رحمة اهلل   

عليه الذى ذهب يف تف�سريه لن�ص املادة الواردة يف د�ستور 1923 التي 

حتدد ديانة الدولة اإىل القول )اإنها حتية كرمية من امل�رشع الد�ستوري 

لديانة الأغلبية( لكنها ل ترتب اأي متييز ل�سالح الأغلبية على الأقلية 

ب�سبب  بينهم  متييز  ول  والواجبات  احلقوق  يف  �سواء  املواطنني  فكل 

الدين اأو املذهب.. اإلخ. ومبداأ امل�ساواة مبداأ رئي�سي وحاكم لكل الد�ساتري 

يف العامل ل مييز امل�رشع ول متيز الدولة بني مواطنيها، واإذا مل ين�ص 

الدولة  اأو  اأن امل�رشيني  لي�ص معناه  املادة اخلا�سة بهوية م�رش  على 

امل�رشية ل هوية لها، وفكرة العروبة اعتقد اأنها كانت تعبرياً عن انحياز 

الرئي�ص نا�رش اإىل فكرة القومية العربية والوحدة العربية، ما يهم هو اأن 

نعيد الر�سانة والو�سوح اللغوي والدليل اإىل ال�سياغات الد�ستورية يف 

الد�ستور املوؤقت القادم.

)1(
االأ�ستاذ الروائي يو�سف القعيد:

قال الأ�ستاذ الروائي الكبري يو�سف القعيد يف مداخلته اإنه كان   

يتمني اأن يتم الن�ص �رشاحة على اأن م�رش دولة مدنية، وكانت هناك 

1. االأ�ستاذ/ يو�سف القعيد، االأديب الروائي.
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هذا  الوثيقة  تت�سمن  اأن  الأزهر يف  وثيقة  اأثناء �سياغة  رغبة حقيقية 

املو�سوع لكن لالأ�سف ال�سديد ا�ستبدلت يف ال�سياغة الأخرية اإىل التعديل 

املادة  اإن  القعيد  يو�سف  الأ�ستاذ  الروائي  وقال  الوثيقة.  ورد يف  الذى 

العربية  تكون »جمهورية م�رش  اأن  يتعني  قادم  د�ستور  اأي  من  الأوىل 

دولة مدنية نظامها تعددي يقوم على اأ�سا�ص املواطنة وال�سعب امل�رشي 

اأف�سل كثرياً من الن�ص الذي  جزء من ال�سعب العربي هذا يف ال�سياغة 

يقول اإن ال�سعب امل�رشي جزء من الأمة العربية.

 
)1(

االأ�ستاذ الدكتور جابر جاد ن�سار:

الد�ساتري  اإن  الد�ستوري  الفقيه  ن�سار  جاد  جابر  الدكتور  قال   

امل�رشية من بعد ثورة 52 حتى قيام ثورة 25 يناير كانت اأطراً �سكليًا 

غري حمرتمة من احلكومات املتتالية، واأكد اأن هناك تداخاًل يف املفاهيم 

يختلف  بحيث  ال�سيا�سي  نظامها  وبني  معنوية  ك�سخ�سية  الدولة  بني 

احلديث عن النظام ال�سيا�سي وهويته و�رشائطه وما ميكن اأن يتوافر فيه 

ثالثة  الد�ستورية  الن�سو�ص  اأن  �سيادته  واأ�ساف  وهويتها،  الدولة  عن 

اأنواع:

�لنوع �لأول : ن�سو�ص تقريرية )اأى اأنها تقرر اأمراً معينًا دون اأن تن�سئ 

للتطبيق يف ذاتها  الن�سو�ص ل تكون قابلة  فيه( وهذه  حكمًا مبا�رشاً 

واإمنا هي ن�سو�ص حاكمة ملجمل الفكر والفهم الد�ستوري الذى ي�سود 

هذا الد�ستور ومن اأمثلة ذلك ن�ص املادة الأوىل من الإعالن الد�ستوري.

�لنوع �لثاين: ن�سو�ص حاكمة وموؤ�سلة ملفاهيم معينة وتكون حاكمة 

ذلك  اأمثلة  ومن  عنها  يخرج  األ  ويجب  الد�ستور  ينظمها  التي  للم�ساألة 

ن�ص املادة الثانية.

1. االأ�ستاذ الدكتور/ جابر جاد ن�سار، اأ�ستاذ القانون الد�ستوري بكلية احلقوق جامعة القاهرة.
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�لنوع �لثالث: ن�سو�ص تقبل النفاذ بذاتها.

وقال الدكتور جابر جاد اإن فكرة اأن الن�سو�ص الد�ستورية يجب   

اأن تكون مقت�سية وحمددة بكلمات ب�سيطة، هو مفهوم بالغ اخلطورة يف 

دولة مثل م�رش لأن الن�سو�ص الد�ستورية كانت دائما ياأتي يف  متنها 

الن�ص  القانون  فياأكل  القانون(  اأو)مبقت�سى  القانون(  اإطار  )يف  كلمة 

�ساملة  الن�سو�ص  تكون  اأن  يجب  ولذلك  قيمة،  بال  ويجعله  الد�ستوري 

ال�سلطات  وان�سياع  الن�سو�ص  نفاذ هذه  بذاتها  تكفل  التي  ال�سمانات 

احلاكمة لها.

اأن املادة الأوىل  ثم اختتم �سيادته مداخلته بالقول باأنه يرى   

العربية  الهوية  عن  فاحلديث  ال�سياغة،  �سبط  مع  عليها  الإبقاء  يجب 

مب�رش ل ينفى الهوية امل�رشية بل ي�سيف اإليها، كذلك ل ينفى اأن يكون 

مل�رش دوائر اأخرى من العامل. كما اأن الن�ص على اأن النظام دميقراطي 

هو اأمر مهم جداً لأنه بعد ذلك �سيحكم ن�سو�ص الد�ستور كاملة، وبالن�سبة 

للنظام ال�سيا�سي يجب اأن يكون النظام تعدديًا.

املحامي بالنق�ص االأ�ستاذ جناد الربعي:

قال املحامي بالنق�ص جناد الربعي يف مداخلته اإن هناك قوًل   

ماأثوراً يقول اإن العربية لي�ص لها من اأب ول اأم واأن من حتدث العربية 

للن�ص  وبالن�سبة  ل�سان،  جمرد  هي  هويه  لي�ست  فالعروبة  عربي،  هو 

على اأن حتقيق الوحدة ال�ساملة فهذا دور للدولة ول عالقه له بال�سعب، 

لزامًا  لكان  ا�ستقامته  علي  اخلط  مددنا  ولو  ال�سيا�سي  النظام  دور  هذا 

اأن يقول الن�ص اإن ال�سعب ملزم بتحقيق »الوحدة الإفريقية ال�ساملة« اأو 

»الوحدة الإ�سالمية ال�ساملة«. واقرتح  اأن يكون الن�ص هو اأن »جمهورية 

م�رش العربية دولة نظامها دميقراطي يقوم على اأ�سا�ص املواطنة«.
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جولة احلوار الثانية:

املناق�سة حول ن�ص املادة الثانية التي تن�ص علي اأن »الإ�سالم   

دين الدولة واللغة العربية لغتها الر�سمية ومبادئ ال�رشيعة الإ�سالمية 

هي امل�سدر الرئي�سي للت�رشيع«.

الدكتور م�سطفى النجار:

ا�ستعر�ص الدكتور م�سطفي النجار اأهداف تلك اجلل�سة وقال اإن   

الق�سية  وهي   والدولة  الدين  بني  ما  العالقة  هي  املعرو�سة  الق�سية 

املادة  حول  املطروحة  الأ�سئلة  وا�ستعر�ص  وجدًل  ح�سا�سية  الأكرث 

معنوية  ك�سخ�سية  ر�سمي  دين  للدولة  يكون  اأن  اأهمية  ومدى  الثانية 

وما �سعور غري امل�سلمني بذلك وهل ميكن اإ�سافة عبارات اأخرى ومدى 

اإمكانية ا�ستبدال عبارة مبادئ ال�رشيعة بعبارة مقا�سد ال�رشيعة ومدى 

الدولة حترتم  »باأن  الثانية مفادها  املادة  اإىل  عبارة  اإ�سافة  اإمكانية 

كافة الأديان واملعتقدات التي يعتنقها املواطنون امل�رشيون«.

الدكتور �سالح ف�سل:

قال الدكتور �سالح ف�سل اإنه يحب اأن يبدي مالحظة علي ما   

اأنف�سهم باأنهم  اأن  امل�رشيني مييزون  قاله الدكتور قدري حفني حول 

غري عرب، فالذي يقابل العرب يف املفهوم امل�رشي هو الفالح هم مييز 

بني العربي والفالح نتيجة للقبائل.

كما قال اإن هناك م�سكلة كبرية يف اأن ترفع �سفة العروبة عن   

م�رش يف د�ستور يو�سع الآن بعد كل الد�ساتري ال�سابقة عليه والتي كانت 

تتحدث عن عروبة م�رش، وهذا ميثل اإ�سكالية حقيقية مثلما تورطنا يف 

املادة الثانية لو فكرنا يف اأي تعديل فيها، الآن �ستكون م�سكلة كربى، 
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ولذلك واهتداء مبا تف�سل به الدكتور جابر جاد من اأن الن�ص الد�ستوري 

لي�ص من ال�رشوري اأن يكون �سديد الإيجاز اقرتح اإدماج املادة الأوىل 

مع املادة الثانية لو�سع مبادئ وا�سفة ومبادئ حاكمة ليكون الن�ص 

على الوجه الآتي »جمهورية م�رش العربية جزء من الأمة العربية وهى 

دولة مدنية تعتمد على النظام الدميقراطي القائم على اأ�سا�ص املواطنة 

الإ�سالم  هو  فيها  الأغلبية  ودين  العربية  لغتها  والتعددية  وامل�ساواة 

للت�رشيع  الأ�سا�سي  امل�سدر  هي  الإ�سالمية  لل�رشيعة  الكلية  واملبادئ 

ومع حق اأ�سحاب الديانات الأخرى يف الحتكام ل�رشائعهم يف الأحوال 

ال�سخ�سية والأمور الدينية«.

وقال الدكتور �سالح ف�سل اإن الن�ص القدمي يعرتيه العوار، لأنه   

كان يعطى للدولة دينًا والدولة ل دين لها، ويرى اأي�سا اأن هذا الن�ص 

الأغلبية  دين  واأن  العربية  الأمة  من  جزء  فهي  الدولة  هوية  يهمل  ل 

على  تعتمد  لهوتيًا  اأو  ع�سكريًا  لي�ص  مدنى  طابع  وذات  الإ�سالم  فيها 

على  يقوم  اأنه  الدميقراطي  النظام  يف  ما  واأبرز  الدميقراطي  النظام 

اأ�سا�ص املواطنة وامل�ساواة والتعددية، واإثبات اللغة هي من الن�سو�ص 

الوا�سفة ل يرتتب عليها �سيء لكنها تثبت واقعًا.

املبادئ  من  جملة  حتقق  ال�سكل  بهذا  ال�سيغة  �سيادته  ويرى   

التي مت التوافق عليها  باجلل�سة ال�سابقة من النقا�ص وجتيب عن الأ�سئلة 

املطروحة علي ور�سة العمل.

اخللفية  ورقة  اأوردته  ما  علي  ف�سل  �سالح  الدكتور  اعرت�ص   

املقدمة من املجموعة املتحدة والتي اقرتحت و�سع كلمة املقا�سد بدل 

من املبادئ، فاملقا�سد غري حمددة يف ال�رشيعة الإ�سالمية وهى جمملة 

يف مبداأ واحد مهم ولكنه غام�ص جداً وهو )ل �رشر ول �رشار( بينما 
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املبادئ هي تلك الأمور الكلية القطعية الثبوت والدللة وهى قليلة جداً.

وعن وثيقة الأزهر قال الأ�ستاذ الدكتور �سالح ف�سل اأّن اأهم ما   

تتميز به اأنها �سيغت بخطاب ثقايف جامع يجمع كل امل�رشين ونقطة 

الو�سيطة  املعتدلة  الإ�سالمية  املرجعية  طبيعة  تف�رش  اأنها  فيها  القوة 

والتاأويالت  املتع�سبة  التف�سريات  على  الطريق  لنقطع  امل�ستنرية 

املتطرفة ولأنها تاأخذ يف اعتبارها اأن املرجعية لي�ست هي الن�سو�ص 

الدينية فقط بل اأي�سا الأخذ باملواثيق الدولية املتعلقة بحقوق الإن�سان 

وحقوق املراأة وحقوق الطفل وهذا تطور خطري جداً يف املنظور الديني.

املحامي بالنق�ص االأ�ستاذ جناد الربعي:

»مقا�سد ال�رشيعة وفقا لقول الإمام اأبو حامد الغزايل وتف�سري   

املحكمة الد�ستورية العليا هي خم�سة حفظ الدين والنف�ص والعقل والن�سل 

م�سلحة  فهو  اخلم�سة  الأمور  تلك  حفظ  علية  يرتتب  ما  فكل  واملال، 

وكل ما يفوتها فهو مف�سدة "كانت تلك العبارة هي ما بداأ به املحامي 

العليا  الد�ستورية  املحكمة  تف�سري  واأ�ساف »يف  احلديث،  الربعي  جناد 

عن املادة الثانية من الد�ستور اأفادت اأن املق�سود من مبادئ ال�رشيعة 

الن�ص  يظل  اأن  واقرتح   الإ�سالمية".  ال�رشيعة  مقا�سد  هو  الإ�سالمية 

ا�ستخدام  مع  الت�رشيعية  باملرجعية  يتعلق  فيما  هو  كما  الد�ستوري 

الن�ص الذي اأقرته املحكمة الد�ستورية وهو مقا�سد ال�رشيعة الإ�سالمية 

امل�سدر الرئي�سي للت�رشيع واأفاد �سيادته اأنه بالن�سبة لدين الدولة، فريى 

اأن الدولة ك�سخ�سية اعتبارية لي�ص لها دين، فالديانة املن�سو�ص عليها 

هي ديانة غالبية �سكان الدولة. ورغم ذلك فال م�سكلة يف الإبقاء على 

اإليها  اإن دين الدولة الر�سمي الإ�سالم واأن ي�ساف  ال�سياغة التي تقول 

اأرا�سيها«.  على  والديانات  العقائد  جميع  وحتمى  حترتم  الدولة  »اأن 
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مبنظومة  باللتزام  الأزهر  وثيقة  يف  عليه  من�سو�ص  هذا  اأن  واأ�ساف 

احلريات الأ�سا�سية يف الفكر والراأي مع الحرتام الكامل حلقوق الإن�سان 

واملراأة والطفل، والتاأكيد على مبداأ التعددية واحرتام الأديان ال�سماوية، 

واعتبار املواطنة مناط امل�سئولية يف املجتمع.

الدكتور جابر جاد ن�سار:

يف تعليقه علي املادة الثانية من الد�ستور ويف معر�ص اإجابته   

عن الأ�سئلة املطروحة للنقا�ص قال الدكتور جابر جاد ن�سار »اإن املادة 

الثانية من الد�ستور وقعت بني �سقى الرحى وفى احلقيقة مفهومة فهمًا 

اأو غري  مغلوطًا من كل الجتاهات ول تت�سمن  بذاتها بطريق مبا�رش 

مبا�رش تطبيق ال�رشيعة الإ�سالمية كما يقال، واأرف�ص حتميل تلك املادة 

الثانية يف  واملادة  امل�سلمني،  لالنتقا�ص من حقوق غري  باأي مظاهر 

فيه  الأ�سا�سي  النتقا�ص  هذا  واإمنا  بهذا  حتمل  اأن  ميكن  ل  حقيقتها 

هو النظام ال�سيا�سي الذي كان يوؤدى اإىل تاآكل هذه احلقوق، ولذلك اإذا 

الت�رشيعية  للن�سو�ص  ال�سحيح  الفهم  اإطار  يف  الثانية  املادة  و�سعت 

اىل  اللجوء  من  الرئي�سي ل متنع  امل�سدر  فكلمة  القانونية  والن�سو�ص 

اأو  قانونية  م�سكلة  ذات  لي�ست  املادة  تلك  فاإن  ولذلك  اأخرى،  م�سادر 

يف  املادة  هذه  بدور  تتعلق  ثقافية  اإ�سكالية  هي  اإمنا  �سياغة  م�سكلة 

احلياة ال�سيا�سية »ويرى �سيادته الإبقاء على املادة الثانية من الد�ستور 

كما هي واأن تعديلها اأمر غري جوهري.

االأ�ستاذ نبيل عبد الفتاح:

»مادة  هي  الثانية  املادة  اإن  الفتاح  عبد  نبيل  الأ�ستاذ  قال   

الد�ستوري  القانون  فقهاء  ثقاة  وفق  وغام�سة«  ملتب�سة  �سيا�سية 

امل�رشي، لأنها �سيغت وو�سعت لعتبارات �سيا�سية ل لكى تطبق واإمنا 
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ال�سادات  اإطار �رشاعات  اأقل يف  ول  اأكرث  ل  و�سيا�سية  رمزية  لأ�سباب 

القانوين ول  النظام  توؤثر على طبيعة  اإنها مل  القول  ال�سيا�سية، وميكن 

على �سيا�سات الت�رشيع منذ اأن و�سعت اإىل اأن عدلت بو�سع الألف والالم. 

اإن هذه املادة ا�ستخدمت للتالعب ال�سيا�سي من الأنظمة ال�سابقة وكذلك 

�سيا�سية  لأ�سباب  املادة  هذه  ا�ستخدموا  الذين  الأخرى  القوى  بع�ص 

ومل نر على م�ستوى اخلطاب الت�رشيعي اإنتاجًا قانونيًا ذا قيمة لتاأكيد 

الجتهادات  م�ستوى  على  �سواء  الإ�سالمية«  ال�رشيعة  مبادئ  تطبيق 

الفقهية اأو الت�رشيعية اأو على عملية اإبداع النظريات القانونية اجلديدة. 

هي  املادة  غمو�ص  »�سبب  اأن  الفتاح  عبد  نبيل  الأ�ستاذ  واأ�ساف 

م�سدر  اأي  الثقاة  الفقهاء  بع�ص  ت�ساءل  وهنا  الرئي�سي،  امل�سدر  كلمة 

اأن  اأعتقد  واأ�ساف  التاريخي؟  امل�سدر  اأم  املادي  امل�سدر  بالتحديد؟« 

املبادئ الكلية لل�رشيعة الإ�سالمية هي امل�سدر الرئي�سي للت�رشيع وفق 

اأحكامه. واأنا  الد�ستوري امل�رشي يف العديد من  اإليه الق�ساء  ما ذهب 

املقا�سد هي جزء من  املقا�سد لأن نظرية  ا�ستخدام م�سطلح  اأحبذ  ل 

الفقه املالكي، كما اأنه يتعني اأن ي�ساف اإىل ن�ص املادة اإقرار امل�رشع 

الد�ستوري لالأديان واملعتقدات يف م�رش لتفاقه مع ما جاء به مفهوم 

املواطنة بن�ص املادة الأوىل«.

بني  امل�سرتكة  القوا�سم  مثلت  الأزهر  وثيقة  اأن  �سيادته  ويرى   

غالبية مدار�ص الفكر والعمل ال�سيا�سي يف م�رش والقيم امل�سرتكة واأن 

الوثيقة احتوت على �سياغة اأقرب للن�ص الد�ستوري.

االأ�ستاذ هاين لبيب:

املادة  حتميل  عدم  فكرة  على  لبيب  هاين  الأ�ستاذ  اعرت�ص   

حملها  من  هناك  الواقع  يف  اأنه  علي  موؤكداً  حتتمل،  مما  اأكرث  الثانية 
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باأكرث مما حتتمل بالفعل وميكننا الرجوع اإىل اأحكام جمل�ص الدولة وكل 

الأحكام ال�سادرة يف ق�سايا تتعلق بحرية العقيدة، و�سوف جند اأن كل 

الأحكام ترتكن اإىل حكم املادة الثانية من الد�ستور مبا�رشة. ويخل�ص 

الأ�ستاذ هاين لبيب اإىل اأن »احلديث على اأن املادة الثانية ل توؤثر ول 

نتاأثر بها هو اأمر غري واقعى لأن بع�ص الق�ساة ي�ستندون يف اأحكامهم 

اإىل ن�ص املادة الثانية. واقرتح �سيادته اأن تبقي �سياغة املادة الثانية 

كما هي وي�ساف اإليها اأن »لكل مواطن م�رشي اأن ُيحكم طبقا ملعتقداته 

ومبادئ  الدولية  املواثيق  هي  الدينية  املعتقدات  من  والأهم  الدينية« 

حقوق الإن�سان لأنها ل تختلف من اإن�سان لآخر. واأ�ساد �سيادته بوثيقة 

الأزهر وقال اإنها وثيقة متقدمة جداً ومن قام باإعدادها م�رشيني ومل 

ت�ساغ باأي اجتاه ديني.

االأ�ستاذ كمال زاخر:

بداأ الأ�ستاذ كمال زاخر حديثه بتاأييده ملا اأبداه الأ�ستاذ الدكتور   

�سالح ف�سل من دمج املادتني الأوىل والثانية يف مادة واحدة لت�سبحا 

مرتبطتني بالهدف النهائي واأل تتم قراءة املادة ب�سكل ديني، لأن يف 

اللحظة الراهنة تقراأ املادة الد�ستورية باأبعاد دينية وهذا �سبب وجود 

الذي  ال�ستفتاء  يف  لوحظ  ما  اإىل  منبها  املجتمع،  يف  حولها  اخلالف 

ديني  اأ�سا�ص  على  ال�ستفتاء  وكان  بداأ  حيث   2011 مار�ص  يف  جرى 

وهذا كالم غري واقعى وغري حقيقي.

االأ�ستاذ املحامي رم�سي�ص النجار:

مادة  الثانية  املادة  »اإن  النجار:  رم�سي�ص  املحامي  قال   

عن�رشية، فهي ت�سبغ على اجلماد �سفة العقيدة اأو الإميان، علي الرغم 

يف  تزيينية  مادة  املادة  تلك  تعترب  العليا  الد�ستورية  املحكمة  اأن  من 

الد�ستور ول يجوز للقا�سي اأن يق�سى بعدم د�ستورية ت�رشيع خمالفا لها 
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الق�ساة  بع�ص  لدى  التع�سب  »ولكن  واأ�ساف  للم�رشع“.  خطاب  واأنها 

اأحد  باإحالة  الإداري قام  الق�ساء  الق�ساة مبحكمة  فاأحد  يخالف ذلك، 

الدعاوى اخلا�سة باحلريات الدينية للمحكمة الد�ستورية العليا ملخالفة 

املقرتح  بتاأييد  حديثه  �سيادته  ويختتم  الثانية.  املادة  ن�ص  الت�رشيع 

املقدم من الأ�ستاذ الدكتور �سالح ف�سل ويقول : اإنه ن�ص مف�سل وميكن 

اإ�سافة الأعراف والأخالق والتقاليد التي يلتزم بها املجتمع كم�سادر 

للت�رشيع اأي�سًا«.

الدكتور روؤوف هندي حليم:

يجد  اأن  يجب  الد�ستور  اإن  حليم،  هندي  روؤوف  الدكتور  قال   

اأقلية عددية،  اأو  كل مواطن نف�سه فيه ولي�ص له عالقة باأغلبية عددية 

كمواطن  اأنا  ف�سل،  �سالح  الدكتور  من  املقرتح  »الن�ص  اأن  واأ�ساف 

الت�رشيع  اإىل  اأ�ساف  الن�ص  لأن  فيه  نف�سى  اأجد  ل  بهائي  م�رشي 

البهائية ديانة غري  الأخرى، فاإذا كانت  ال�سماوية  الديانات  الإ�سالمي 

�سماوية فاأين البهائيون يف هذا الن�ص، لذلك اأنا اأقرتح اإ�سافة م�سطلح 

املواثيق واملعاهدات الدولية اإىل الن�ص«. ويف الوقت عينه قال الدكتور 

روؤوف هندي اإنه »كمواطن م�رشي يوؤيد وجود املادة الثانية كما هي 

يف  ثورة  اإىل  يوؤدى  املادة  هذه  اإلغاء  لأن  الأغلبية  م�ساعر  جرح  لعدم 

اإ�سافة  املادة ولكن ميكن  الإبقاء على هذه  ولذلك من احلكمة  البالد، 

املواثيق والعهود الدولية لهذا الن�ص«. ورف�ص م�سطلح الدولة املدنية 

اآراء عدة من  فيه، فهناك  املدنية فقط هناك خطورة  الدولة  لأن« ذكر 

يقول دولة مدنية مبرجعية اإ�سالمية واآخر يقول مبرجعية �سعبية ولفظ 

الدولة املدنية يف د�ساتري العامل اأ�سبح لي�ص لها مرجعية اإل املواثيق 

والتقدير  ال�سكر  بكل  �سيادته  تقدم  النهاية  وفى   .“ الدولية  والعهود 

القيم  الوثيقة امل�ستنرية والنابعة من  اإ�سدار تلك  الأزهر على  ملوؤ�س�سة 

الإن�سانية.
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االإعالمية االأ�ستاذة بثينة كامل:

اإىل  ي�ساف  د�ستوريًا  ن�سًا  كامل  بثينة  الإعالمية  اقرتحت   

الرئي�سي  امل�سدر  هي  ال�سالمية  ال�رشيعة  اأن  هو”  اجلديد  الد�ستور 

حق  العقيدة  وحرية  الدولة  يف  ر�سمية  ديانة  وامل�سيحية  للت�رشيع 

اأيا كانت معتقداتهم فيما ل يخالف قيم املجتمع،  مكفول للم�رشيني 

وامل�رشيون �سواء اأمام القانون«.

الدكتور قدرى حفني:

اإنه »يجب  الدكتور قدري حفني وبحكم تخ�س�سه العملي قال   

الرجوع اإىل ال�سارع، فهناك تيار غالب يف ال�سارع يرى اأن املادة الثانية 

هي الإ�سالم �سواء هذا �سحيح اأم ل وهذا الراأي الغالب يرى اأن القرتاب 

من املادة الثانية هو اقرتاب من الدين، لو احرتمنا ذلك �ستكون امل�سكلة 

يف التاأويل لن�ص املادة، فلو كتبنا املقا�سد الإ�سالمية وف�رشها البع�ص 

تف�سريا يختلف مع الغزايل  فهل نزيد يف الن�ص مثال قولنا وذلك ح�سب 

روؤية اأبو حامد الغزايل”. وراأى �سيادته اأن هذه الإ�سكالية قد حلها بيان 

الأزهر عند تقدميه ملذكرة تف�سريية ملا تعانيه املادة الثانية باخت�سار 

يعنى  والإ�سالم  القانون  اأمام  �سواء  املواطنني  اأن  يعنى  الإ�سالم  واأن 

ال�سعب ينتخب ممثليه،  اأن  الإ�سالم يعنى  الدولية،  العرتاف باملواثيق 

الثانية هو تف�سري يطمئن اجلميع باأن  اأن تف�سري الأزهر للمادة  واعترب 

الإ�سالم بخري واأن الأزهر هو املرجعية.

الدكتورة اأمال عبد الهادي:

باأن   يقول  د�ستوريًا  ن�سًا  الهادي  اأمال عبد  الدكتورة  اقرتحت   

والثقافات  والأعراق  والطوائف  واملذاهب  الأديان  متعددة  اأمة  »م�رش 
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والهوية امل�رشية الواحدة متعددة الأبعاد واملكونات واجلذور احل�سارية 

وهذه التعددية هي اأهم م�سدر لرثاء وخ�سو�سية ال�سخ�سية امل�رشية«...

وقالت اإن هذا الن�ص يجعل الد�ستور كافاًل لتنوع م�سادر الت�رشيع مبا 

الوحدة  تعزيز  على  وي�ساعد  امل�رشية  للهوية  املتنوعة  الروافد  يعك�ص 

الوطنية وعدم وجود ت�رشيعات تنظم حياة املواطنني ب�سكل يتناق�ص 

مع معتقداتهم. وعن وثيقه الأزهر قالت اأن »بها تقدمًا كبرياً ولكن يظل 

اأن  الربط بني م�سادر الت�رشيع يف اجلملة  اأمر الت�رشيع ملتب�سًا«، كما 

الأ�سا�سية  باحلريات  يتعلق  وما  الإن�سان  حقوق  مواثيق  بفكرة  نف�سها 

اأنهم  ليح�سوا  امل�سلمني  لغري  ال�سمانات  اأهم  اأحد  هذا  لأن  جداً،  مهم 

مواطنون ومواطنات يف هذا البلد.

)1(
املهند�ص خالد دروي�ص:

واحرتام  الآخر  احرتام  يجب  اأنه  دروي�ص  خالد  املهند�ص  يرى   

ويجب  �سماوية  غري  اأو  �سماوية  �سواء  الأخرى  واملبادئ  الديانات  كل 

اأن يكون اجلميع مت�ساويني يف احلقوق والواجبات، واإذا كان الإ�سالم 

�سيادته  احلاكمة ويرى  الإ�سالمية هي  املقا�سد  تكون  الدولة  دين  هو 

واأن مقا�سد  الدولة  ال�سالم هو دين الغلبية يف  :)اأن  الن�ص  اأن يكون 

القانون  ويحرتم  للت�رشيع  الرئي�سي  امل�سدر  هي  الإ�سالمية  ال�رشيعة 

الديانات الأخرى لكل املواطنني امل�رشيون(.

االأ�ستاذ على فتح الباب:

كلمة  تظل  اأن  مع  اإنه  الباب:  فتح  علي  الأ�ستاذ  الربملاين  قال   

ال�رشيعة  مبادئ  لأن  مقا�سدها،  ولي�ص  الإ�سالمية  ال�رشيعة  مبادئ 

مبادئ اإن�سانية ل يختلف عليها اأحد، وطالب ببقاء املادة الثانية كما 

1. املهند�ص/ خالد دروي�ص، مهند�ص يف تكنولوجيا املعلومات.
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هي لأنها �سمان  لغري امل�سلمني اأكرث منها اإعطاء احلق للم�سلمني، وذكر 

بني  خالف  حلل  الإ�سالمية  ال�رشيعة  اإىل  اللجوء  طلبت  الكني�سة   باأن 

للم�سيحيني،  الثاين  الزواج  اإ�سكالية  ب�ساأن  الإدارية  واملحكمة  الكني�سة 

لأن ال�رشيعة الإ�سالمية هي التي تعطي احلق يف احتكام غري امل�سلمني 

الد�ستورية  فاإن املحكمة  للمبادئ واملقا�سد،  اإىل �رشائعهم، وبالن�سبة 

اأحكامًا فقهية  اأنها تتحدث عن مبادئ ولي�ص  اأحد اأحكامها ذكرت  يف 

لأن الأحكام الفقهية كثرية ولي�ص لها نهاية ولكن املبادئ ل يختلف 

عليها اثنان.

االأ�ستاذ م�سطفى اخلديوي:

قال الأ�ستاذ م�سطفي اخلديوي: اإن املادة الثانية موجودة يف   

الد�ستور ولكنها غري مفعلة واأن هناك اأموراً على اأر�ص الواقع تخالف 

ال�رشيعة الإ�سالمية، فال داعي للحديث حولها الآن.

الدكتور بكر زكى عو�ص:

مبادئ  بني  وا�سحًا  خلطًا  هناك  »اإن  زكي  بكر  الدكتور  قال   

�سيا�سيًا  نظامًا  و�سعت  قد  املبادئ  فاإن  ال�رشيعة،  ومقا�سد  ال�رشيعة 

اقت�ساديًا اجتماعيًا متكاماًل، بعك�ص املقا�سد«، واعرت�ص على و�سف 

املادة الثانية باأنها مادة عن�رشية »فتلك املادة ل تعنى باأي حال من 

العقائد  اأن  على  الدللة  القراآن قطعية  فن�سو�ص  الآخر  نكران  الأحوال 

�ستظل خمتلفة اإىل قيام ال�ساعة، احرتام معتقدات الآخرين ال�سماوية ل 

خالف عليه، وعلينا اأن نفرق بني احرتام معتقدات الآخرين ال�سماوية 

القيادات  جميع  اإن  »وقال  املقارنة  والدرا�سة  النقدية  الدرا�سات  وبني 

يرون  فكلهم  الثانية  باملادة  امل�سا�ص  بعدم  تطالب  امل�سيحية  الدينية 

فيها �سمانًا لهم.
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الدكتور حممد ابو زيد الفقى:

اإن املادة الثانية هي ممثلة  اأبو زيد الفقي  قال الدكتور حممد   

هي  والدميقراطية  الدميقراطية،  وهو  للثورة  �سعار  واأكرب  �سعار  لأهم 

ال�سيا�سة  يف  الإ�سالم  جتربة  نخو�ص  اأن  املانع  فما  الأغلبية  حكم 

والقت�ساد واحلياة فاإذا ف�سل ف�سندوق النتخابات موجود وميكن عدم 

ا�ستمرارية احلكم الإ�سالمي، وبالن�سبة للم�سيحي هو لي�ص مواطنًا فقط 

باجلن�سية  عليها  احل�سول  ميكن  املواطنة  لأن  اأر�ص،  �ساحب  هو  بل 

واأن اأ�سحاب الديانات واملذاهب الأخرى عليهم احرتام عقائد الأغلبية 

اإنها  قائال  الأزهر  وثيقه  على  واعرت�ص  حكمهم.  جتربة  لهم  وترتك 

»رفعت عن الدولة ال�سفة الإ�سالمية«.

الدكتور حممود عزب:

طرح   مما  الكثري  مع  يتفق  اإنه  عزب  حممود  الدكتور  قال   

دولة  باأنها  ف�رشت  عندما  املدنية  للدولة  بالن�سبة  باملناق�سات، 

لفظًا  الدميقراطية  الدولة  كون  حديثة،  د�ستورية  وطنية  دميقراطية 

دارجًا اأكرث لدى اجلمهور، وبالن�سبة لدين الدولة هناك اأكرث من اأربعني 

دولة بالعامل تن�ص د�ساتريها على اأن دين الدولة هي امل�سيحية، وكون 

والتطرف  الإرهاب  من  امل�رشيني  حماية  هذا  املرجعية  هو  الأزهر 

واملفاهيم املغلوطة.

اال�ستاذ كمال بول�ص:

يدين  اأغلبيته  امل�رشي  ال�سعب  يقول«  د�ستوريًا  ن�سا  اقرتح   

الإ�سالمية املتفق  ال�رشيعة  اأن تكون مبادئ  الإ�سالمي �رشيطة  بالدين 

الرئي�سي  امل�سدر  هي  الأخرى  واملعتقدات  الديانات  و�رشائع  عليها 
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للت�رشيع على اأن يقدم كل دين او معتقد اأو مذهب �رشيعته معتمدة من 

جهته ب�سن القوانني الالزمة لها«.

)1(
الداعية معز م�سعود

قال الداعية ال�ساب معز م�سعود: اإنه متفق مع معظم ما طرح يف   

املناق�سة ويختلف مع قليل مما طرح ورمبا كان الختالف لغويًا فقط 

الب�رشية على قول عدة من الفال�سفة،  كما هو �ساأن معظم الختالفات 

اأو  فا�سد  تاأويل  اأو  اإن�سان م�سلم  اأو تع�سب  اأن تطرف  �سيادته  وي�سيف 

خاطئ لإن�سان م�سلم لدينه ل يعالج اإل بالتاأويل ال�سليم، من هنا كانت 

احلاجة لالأزهر ال�رشيف، الأزهر ال�رشيف هو واقع فر�ص نف�سه فالأزهر 

موؤ�س�سة عريقة لها من القدرة على مواكبة احلدث، ما يوؤكد اأنه �سيكون 

�سوء  على  املناق�سة  لهذه  الدعوة  فتكون  للم�سلمني،  الأ�سا�سي  املرجع 

نعرتف  اأن  الأوان  اآن  وقد  جداً،  مطمئنًا  �سيئًا  ال�رشيف  الأزهر  وثيقة 

الروح  اإىل  اأن تو�سع بحيث تعود بنا  اأن هناك �سياغات جديدة يجب 

اأنا  بذلك  يقوم  واأقدر من  مراجعة  اإىل  الفاظ حتتاج  فهناك  الأ�سا�سية، 

اأرى اأنه موؤ�س�سة الأزهر ال�رشيف، وعلى �سبيل املثال )الدين ال�سماوي( 

فال يوجد كلمة ال�سماوي حتى بالقراآن الكرمي، فلن يعالج اأي تطرف اأو 

تع�سب ديني اإل ب�سحيح الدين واأنا اأرى اأنه ممثل بالأزهر ال�رشيف.

1. االأ�ستاذ/ معز م�سعود، داعية اإ�سالمى.
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ملحق )1(

اأ�سماء ال�سادة  املفكرين الذين �ساركوا يف النقا�ص

ال�سفةاال�سمم

ع�سو رابطة املراأة اجلديدة ونا�سطة د. اأمال عبد الهادي 1. 

حقوقية ون�سوية.

اإعالمية ونا�سطة حقوقية ومر�سحة اأ. بثينة كامل 2. 

حمتملة لرئا�سة اجلمهورية.

بجامعة د. بكر زكى عو�ص 3.  الدين  اأ�سول  كلية  عميد 

الأزهر.

بكلية د. جابر جاد ن�سار 4.  الد�ستوري  القانون  اأ�ستاذ 

احلقوق جامعة القاهرة.

رئي�ص جمل�ص اإدارة دار الهالل.اأ. حلمى النمنم 5. 

يف م./ خالد دروي�ص 6.  مهند�ص   - حقوقي  نا�سط 

تكنولوجيا املعلومات.

طبيب اأ�سنان ونا�سط بهائي.د. روؤوف هندي حليم 7. 
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ال�سفةاال�سمم

اأ. رم�سي�ص روؤوف 8. 

النجار 

قدا�سة  ووكيل  بالنق�ص  املحامى 

البابا �سنودة.

كاتب وع�سو باجلماعة الإ�سالمية.اأ. �سمري العركي 9. 

دار د. �سالح ف�سل 10.  ورئي�ص  الأدبي  النقد  اأ�ستاذ 

الكتب والوثائق الأ�سبق.

ع�سو جمل�ص ال�سعب ال�سابق.اأ. على فتح الباب 11. 

اأ�ستاذ علم النف�ص ال�سيا�سي.د. قدرى حفني 12. 

الرواق اأ. كمال بول�ص 13.  اإدارة جمعية  رئي�ص جمل�ص 

اجلديد.

مفكر وكاتب م�رشي ومن�سق جبهة اأ. كمال زاخر 14. 

العلمانيني امل�سيحيني.

الإ�سالمية د. حممد اأبو زيد الفقى 15.  الدرا�سات  كلية  عميد 

بجامعة الأزهر فرع كفر ال�سيخ. 

واملعا�رش د. حممد �سابر عرب 16.  احلديث  التاريخ  اأ�ستاذ 

جمل�ص  ورئي�ص  الأزهر  بجامعة 

اإدارة دار الكتب والوثائق
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ال�سفةاال�سمم

للغات د. حممود عزب 17.  الوطني  باملعهد  الأ�ستاذ 

الإ�سالمية  بجامعة  واحل�سارات 

الأزهر  �سيخ  وم�ست�سار  ال�سوربون  

للحوار.

موؤ�س�سي د. م�سطفى النجار 18.  ووكيل  حقوقي  نا�سط 

حزب العدل.

باحث باملكتب الفني ل�سيخ الأزهر اأ. م�سطفى اخلديوى 19. 

ل�سئون احلوار.

داعية اإ�سالمي.اأ. معز م�سعود 20. 

مركز د. نبيل عبد الفتاح 21.  ومدير  ال�سحفي  الكاتب   

الأهرام للدرا�سات الجتماعية.

الرئي�ص اأ. جناد الربعى 22.  بالنق�ص  املحامى 

التنفيذي للمجموعة املتحدة.

جبهة اأ. هاين لبيب 23.  وع�سو  وباحث  كاتب 

العلمانيني امل�سحيني.

الأديب الروائي.اأ. يو�سف القعيد 24. 
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