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تحــــــدد هويــــــة  يالتــــــ يم هــــــ١٩٧١المــــــادة الثانيــــــة مــــــن الدســــــتور الصــــــادر ســــــنة 
  التقنين والتشريع.  يومرجعية الدولة المصرية ف يالمجتمع المصر 

تـــــم دفـــــع مصـــــر فيـــــه منـــــذ بـــــدايات القـــــرن  يالـــــذ يوبعـــــد إســـــقاط المســـــار النـــــابليون
 ااســــع عشــــر بــــالثورة الشــــعبية ســــيكون نــــص هــــذه المــــادة وصــــياغتها، والتــــوازن بــــين هــــذالت

هــــو  نصوصــــهابــــاب الحقــــوق والحريــــات العامــــة وصــــياغة  مــــوادالــــنص والصــــياغة وبــــين 
الدســــــتور الجديــــــد حــــــول تحديــــــد مســــــار مصــــــر ووجهتهــــــا  يميــــــدان المعركــــــة الحقيقيــــــة فــــــ

مـــــــانيين والمســـــــيحيين والقـــــــوى وهويتهـــــــا بـــــــين اإلســـــــالميين والقـــــــوى اإلســـــــالمية وبـــــــين العل
  مواجهتهم.  يالليبرالية ف

أن يضـــــع بصـــــمته ومـــــا يضـــــمن بـــــه الوجهـــــة  وســـــوف يحـــــاول كـــــل طـــــرف جاهـــــداً 
أو صـــــياغتها بمـــــا يحجـــــم ، يريـــــدها لمصـــــر علـــــى صـــــياغة المـــــادة الثانيـــــة  يوالهويـــــة التـــــ

منـــــى بـــــه ويض مـــــا يُ عـــــمـــــا يســـــعى إليـــــه الطـــــرف اآلخـــــر قـــــدر اســـــتطاعته ، مـــــع محاولـــــة ت
نصـــــوص مـــــواد الحقـــــوق  يصـــــياغة مـــــادة الهويـــــة واللغـــــة والشـــــريعة فـــــ يفـــــمـــــن خســـــارة 

  والحريات العامة وصياغتها بما يبطل آثار صياغة نص المادة الثانية أو يقيدها. 

  :  : القوى العلمانية والليبرالية أوالً 

بعــــــــد تحريــــــــر عمــــــــوم المجتمــــــــع  يهــــــــدف القــــــــوى العلمانيــــــــة والليبراليــــــــة الرئيســــــــ
قـــــواه كلهـــــا بـــــالثورة هـــــو القتـــــال بكـــــل الســـــبل والوســـــائل مـــــن وســـــقوط القيـــــد عـــــن  يالمصـــــر 

ــــــابليون ــــــاء مصــــــر داخــــــل المســــــار الن ــــــذ يأجــــــل إبق ــــــى ســــــدة المجتمــــــع  يال صــــــعد بهــــــم إل
 يوالســـــيطرة علـــــى وعـــــ يوا داخلـــــه مواقـــــع التوجيـــــه االجتمـــــاعأوأمســـــكوا فيـــــه بمقاليـــــده وتبـــــو 

  الناس ووسائل تكوين عقولهم وضخ األفكار فيها. 

ـــــــة تطبيـــــــق الشـــــــريعة وهـــــــدف العلمـــــــانيين وال ليبـــــــراليين ال يمكـــــــن تحقيقـــــــه إال بعرقل
ــــــة مظــــــاهر اإلســــــالم  ــــــة ونظمهــــــا ومؤسســــــاتها وقوانينهــــــا عنهــــــا، وكــــــذا بإزال وبفصــــــل الدول

عـــــالم والتعلـــــيم إلواألخـــــالق والســـــلوك مـــــن المجتمـــــع وا يالـــــز  يورمـــــوزه وســـــماته العامـــــة فـــــ
  أو تقييدها قدر ما يستطيعون. ، 
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صــــــياغة الدســــــتور مــــــن أجــــــل الوصــــــول  يراليين فــــــاســــــتراتيجية العلمــــــانيين والليبــــــ
  إلى هذا الهدف ستكون موجهة إلى مسألتين : 

ـــــى ـــــى كلمـــــة  ي: هـــــ المســـــألة األول ـــــادئ"الحفـــــاظ عل ـــــ "مب ـــــة مـــــن  يف نـــــص المـــــادة الثاني
  م ليكون نصها هكذا :١٩٧١دستور 

  للتشريع " يومبادئ الشريعة أإلسالمية المصدر الرئيس"

  ى أن تكون :والعمل على منع تحويل النص إل

  "للتشريع يالمصدر الرئيس يالشريعة أو أحكام الشريعة ه"

عامـــــة وتتـــــيح لهـــــم توجيـــــه معناهـــــا وضـــــوابطها إلـــــى مـــــا  "مبـــــادئ"ذلـــــك أن كلمـــــة 
ــــ ــــاظ والكلمــــات الت ــــيح لهــــم اســــتخدام األلف ــــل وتت ــــه ، ب ــــادئ اإلســــالم  ييريدون ــــى مب ــــدل عل ت

ومضـــــامين  ها بمعـــــانٍ اإلســـــالم وشـــــحن يمـــــع تفريغهـــــا مـــــن معانيهـــــا وضـــــوابطها فـــــ فعـــــالً 
  ومن مصادر ال صلة لها باإلسالم وال مقاصده وال شريعته. ، وضوابط أخرى 

، مـــــــــن مبـــــــــادئ اإلســـــــــالم  فالحريـــــــــة والعدالـــــــــة والمســـــــــاواة والكرامـــــــــة هـــــــــى فعـــــــــالً 
الوقـــــت نفســــــه مـــــن األلفــــــاظ  يوتحقيقهـــــا مـــــن مقاصــــــد شـــــريعته ، لكــــــن هـــــذه الكلمـــــات فــــــ

بـــــل يتحـــــدد معناهـــــا بمـــــا  ، مـــــن تلقـــــاء نفســـــهاذاتهـــــا وال  يال معنـــــى لهـــــا فـــــ ياألوعيـــــة التـــــ
  يوضع فيها من معان ومن مضامين وضوابط. 

ـــــة وثـــــار مـــــن أجلهـــــا  يفالمصـــــر  ، وكـــــذا ي الفرنســـــي و وكـــــذا األمريكـــــ ،يريـــــد الحري
ذهنــــه ونفســــه معنــــى  يمــــنهم يفهمهــــا ويحمــــل لهــــا فــــ مســــتعمرات العــــراة ، وكــــلٌ  يمــــن فــــ

قــــد و خــــر، بــــل فهمــــه منهــــا اآلمــــا يترتــــب عليــــه آثــــار مختلفــــة عمــــا يترتــــب علــــى معناهــــا و 
  . تكون هذه اآلثار متناقضة أو ال صلة بينها مطلقاً 

ـــــــع هـــــــذه الكلمـــــــات  ـــــــة صـــــــلبها ســـــــيكون رف اســـــــتراتيجية القـــــــوى العلمانيـــــــة والليبرالي
البراقـــــة أمـــــام كـــــل عـــــين القـــــادرة علـــــى اختـــــراق كـــــل عقـــــل ونفـــــس كمبـــــادئ للشـــــريعة ثـــــم 

علــــــى  إلســــــالم وشــــــريعته اعتمــــــاداً عــــــن ا تحديــــــد معانيهــــــا ومضــــــامينها وضــــــوابطها بعيــــــداً 
  تتم لهم ما يريدون.  يمن االستراتيجية الت يالمسألة الثانية أو الجزء الثان
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علـــــــى  مـــــــة حاجـــــــة إلـــــــى التـــــــذكير أن موافقـــــــة العلمـــــــانيين والليبـــــــراليين أصـــــــالً وال ثَ 
ــــــادئ الشــــــريعة اإلســــــالمية هــــــ للتشــــــريع  يالمصــــــدر الرئيســــــ يوجــــــود الــــــنص علــــــى أن مب

حـــــذف الـــــنص مـــــن الدســـــتور لمـــــا أيقنـــــوه مـــــن أن  مـــــنهم لـــــذلك تجنبـــــاً  ليســـــت إال اضـــــطراراً 
وانفجــــارات ال  آثــــاره ســــيحدث فورانــــاً  يصــــياغته وفــــ يالقــــادم أو تعديلــــه ليكــــون أقــــل قــــوة فــــ

  قدرة ألحد أن يسيطر عليها وثورة شعبية إسالمية قد تطيح بهم من المشهد كله. 

ــــص المــــادة ال ــــة علــــى ن ــــوى العلمانيــــة والليبرالي ــــاء الق ــــة مــــع اســــتماتتهم فــــوٕابق  يثاني
أحكامهـــــــا ســـــــيحاولون  وأ: مبـــــــادئ الشـــــــريعة ولـــــــيس الشـــــــريعة يالحفـــــــاظ عليهـــــــا كمـــــــا هـــــــ

 يالمســـــألة الثانيـــــة عبـــــر تفريـــــغ هـــــذه المبـــــادئ مـــــن معانيهـــــا وضـــــوابطها فـــــ يتعويضـــــه فـــــ
ــــــط األلفــــــاظ الدالــــــة علــــــى هــــــذه المبــــــادئ فــــــ مــــــواد  يشــــــريعة اإلســــــالم ومقاصــــــده مــــــع رب

محـــــــــدد لمعناهـــــــــا وضـــــــــوابطها المفـــــــــاهيم العلمانيـــــــــة الحقـــــــــوق والحريـــــــــات بمـــــــــا يجعـــــــــل ال
  والضوابط الليبرالية. 

  والوصول إلى ذلك سيكون عبر طريقين: 

ـــــــاألول:  ـــــــة تســـــــريب صـــــــياغات ف ـــــــوق تجعلهـــــــا  يمحاول ـــــــات والحق نصـــــــوص مـــــــواد الحري
ودون الــــــنص علــــــى مصــــــدر لتحديــــــد معانيهــــــا ، دها بضــــــابط أو إطــــــار يــــــمطلقــــــة دون تقي

  أو مرجعية ال تخرج عنها. 

م تــــــنص ١٩٧١دســــــتور  يلــــــى ســــــبيل المثــــــال فــــــإن المــــــادة الحاديــــــة عشــــــر فــــــوع
  على أنه: 

فــــــي عملهـــــا واجبـــــات المـــــرأة نحـــــو األســـــرة و "تكفـــــل الدولـــــة التوفيـــــق بـــــين 
السياســـية واالجتماعيـــة والثقافيـــة الحيـــاة ميـــادين  يومســـاواتها بالرجـــل فـــ المجتمـــع ،
  ". اإلسالميةدون إخالل بأحكام الشريعة واالقتصادية 

ــــد ــــد يمكــــن أن يعمــــد العلمــــانيون والليبراليــــون وكــــل مــــن  وعن وضــــع الدســــتور الجدي
لمصـــــر إلـــــى وضـــــع المـــــادة أو أمثالهـــــا كمـــــا  يقون معهـــــم لعرقلـــــة المســـــار اإلســـــالمتخنـــــدي

" ، اإلســــــــالمية " دون إخــــــــالل بأحكــــــــام الشــــــــريعة: مــــــــع إغفــــــــال أو إســــــــقاط عبــــــــارة  يهــــــــ
مــــا يتعلــــق بهــــا مــــن أحكــــام  فتكــــون حقــــوق المــــرأة وحريتهــــا ومســــاواتها بالرجــــل ، بــــل وكــــل
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ى الخـــــروج إلــــوشــــؤون قــــد تحـــــول مــــن الــــدوران داخـــــل إطــــار الشــــريعة والتقيـــــد بضــــوابطها 
  نتهى. محد وال عنها دون قيد وال منها والحركة بعيداً 

ــــــانى:  ــــــق الث ــــــا الطري ــــــأم ــــــون ومــــــن ف ــــــدقهم  يفســــــيحاول العلمــــــانيون والليبرالي خن
ــــ ــــ يتســــريب مــــواد ف ــــ يالدســــتور أو نصــــوص ف ــــات صــــياغة بعضــــها ت ــــوق والحري ربط الحق

الحاكمــــــــة لهــــــــا أو  يأو هــــــــ، أو تجعلهــــــــا مرجعيتهــــــــا ، بــــــــالمواثيق والمعاهــــــــدات الغربيــــــــة 
ــــل العهــــد الــــدول المحــــددة لمعانيهــــا وٕاطارهــــا وســــقفها وضــــوابطها  للحقــــوق السياســــية ي، مث

واتفاقيـــــــــة  ، للحقــــــــوق االجتماعيــــــــة واالقتصــــــــادية والثقافيــــــــة يوالعهــــــــد الــــــــدول ، والمدنيــــــــة
غــــــالف أن هــــــذه  يضــــــد المــــــرأة (ســــــيداو) ، وذلــــــك فــــــ ميييــــــزأشــــــكال التالقضــــــاء علــــــى 

ـــــــات هـــــــ ـــــــق واالتفاقي ـــــــول  يالمعاهـــــــدات والمواثي ـــــــرة عق ـــــــاج خي ـــــــاح اإلنســـــــانية ونت ثمـــــــرة كف
  البشرية إلى غير ذلك من عبارات اإلنشاء والمديح. 

هـــــــذه الحالـــــــة تكـــــــون القـــــــوى العلمانيـــــــة والليبراليـــــــة قـــــــد جعلـــــــت المعاهـــــــدات  يوفـــــــ
حاكمــــة علــــى الدســــتور كلــــه وفــــوق  ،ســــتار أنهــــا دوليــــة إنســــانية  ية ، فــــوالمواثيــــق الغربيــــ

بمـــــــا يبطـــــــل آثــــــار المـــــــادة الثانيـــــــة أو يقيـــــــدها ،  مــــــواده كلهـــــــا وهـــــــى مرجعيتــــــه الحقيقيـــــــة 
ـــــادئ وضـــــوابطها فـــــ يويجعـــــل معـــــان ـــــه يالمب ،  مصـــــدر آخـــــر فوقهـــــا وخـــــارج الدســـــتور كل

ـــــد التنـــــازع لمـــــا تريـــــده  هـــــذه القـــــوى ممـــــا هـــــو وهـــــو مـــــا يجعـــــل الكلمـــــة العليـــــا والفصـــــل عن
  ادئها. مبمواثيق الغرب واتفاقياته ال للشريعة و  يموجود ف

  : المسيحيون: ثانياً 

يعتقــــــد بعــــــض اإلســــــالميين والقــــــوى اإلســــــالمية عــــــن حســــــن نيــــــة أو عــــــن غــــــض 
كالكنيســــــــة ،  يطــــــــرف أن مشــــــــكلة المســــــــيحيين والقــــــــوى المعبــــــــرة عــــــــن الشــــــــأن المســــــــيح

ل أعمــــال مســــيحيون وبعــــض ائتالفــــات يــــدعمها رجــــا يورمــــوز المســــيحيين واألحــــزاب التــــ
إلســـــالمية اخـــــوفهم مـــــن أن يجـــــور تطبيـــــق الشـــــريعة  يتنحصـــــر فـــــ،  يالشـــــباب المســـــيح
م فإنــــــه يمكــــــن إرضــــــاؤهم وٕازالــــــة ، ومــــــن ثَــــــ تطبيــــــق شــــــرائعهم علــــــيهم يعلــــــى حقهــــــم فــــــ

االحتكــــام إلــــى شــــرائعهم الخاصــــة  يالمــــادة الثانيــــة علــــى حقهــــم فــــ يمخــــاوفهم بــــالنص فــــ
  شخصية. ما يخص أحوالهم ال يف
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وهـــــو وهـــــم كبيـــــر ألن أهـــــداف الكنيســـــة والقـــــوى المســـــيحية ومـــــا تريـــــده أكبـــــر مـــــن 
تطبيــــــق  يذلــــــك وأخطــــــر ، ومــــــا ترفعــــــه مــــــن رايــــــات ومطالبــــــات بــــــالنص علــــــى حقهــــــم فــــــ

ريــــر باقيهــــا ممــــا محقيقتــــه غــــالف لت يشــــرائعهم أحــــد هــــذه األهــــداف ولــــيس كلهــــا ، وهــــو فــــ
  ال يمكن التصريح وال المطالبه به. 

مـــــع العلمـــــانيين والقـــــوى الليبراليـــــة  يختلفـــــة تلتقـــــملقـــــوى المســـــيحية الالمســـــيحيون وا
 يوفــــــ، يــــــة الشــــــريعة اإلســــــالمية مــــــن النظــــــام العــــــام وفصــــــلها عــــــن الدولــــــة حإرادة تن يفــــــ

المجتمـــــــع والحيـــــــاة العامـــــــة قـــــــدر  يتقلـــــــيص مظـــــــاهر اإلســـــــالم وســـــــماته فـــــــ يالرغبـــــــة فـــــــ
  اإلمكان. 

طريـــــق  يالعراقيـــــل فـــــالحقيقـــــة وضـــــع  يفالهـــــدف األول للقـــــوى المســـــيحية هـــــو فـــــ
المجتمــــع ولــــيس تطبيــــق شــــرائعهم علــــيهم ،  يفــــ هتطبيــــق شــــريعة اإلســــالم وتقييــــد مظــــاهر 

  وبين األمرين بون شاسع. 

تطبيـــــق شـــــرائعهم  يفلـــــو كـــــان هـــــدف القـــــوى المســـــيحية مجـــــرد ضـــــمان حقهـــــم فـــــ
صــــياغة المــــادة الثانيــــة مــــن  يعلــــيهم لمــــا احتــــاجوا إلــــى المطالبــــة بــــالنص علــــى ذلــــك فــــ

ــــى ذلــــك تمــــنح أهــــل الــــديانات  الدســــتور، ألن الشــــريعة اإلســــالمية ودون حاجــــة للــــنص عل
لشــــرائعهم ومــــا يقرونــــه منهــــا  الحكــــم بيــــنهم طبقــــاً  يالكتابيــــة مــــن غيــــر المســــلمين الحــــق فــــ

  بمعرفتهم. 

ــــد فــــ يالنظــــام القــــانون يفالشــــريعة اإلســــالمية هــــ ــــذ يالوحي يقبــــل  يتــــاريخ العــــالم ال
ـــــين ، وهـــــ ـــــزة يتعـــــدد مصـــــادر التشـــــريع والتقن  فى خـــــالينظـــــام قـــــانو  يأ يال توجـــــد فـــــ مي

  الشريعة اإلسالمية. 

ــــــــة غر  يأ يوالمســــــــيحيون المصــــــــريون حــــــــين يعيشــــــــون فــــــــ ــــــــات ، ة بيــــــــدول كالوالي
فــــــإن  الحكــــــم بيــــــنهم عنــــــد التنــــــازع أمــــــام القضــــــاء والمحــــــاكم يكــــــون ، المتحــــــدة أو فرنســــــا 

  اعتبار لشريعتهم.  يلقانون الدولة العام دون أ طبقاً 

ــــــــع وكــــــــون الشــــــــريعة اإلســــــــال ــــــــى شــــــــرائع أهــــــــل الكتــــــــاب وال تمن مية ال تجــــــــور عل
ـــــى ذلـــــك هـــــو مـــــا تعلمـــــه  تطبيـــــق شـــــريعة المســـــيحيين علـــــيهم دون حاجـــــة إلـــــى الـــــنص عل

، ونــــص عليـــــه  النيـــــة بــــه يالكنيســــة المصــــرية أكثـــــر مــــن علــــم بعـــــض اإلســــالميين حســــن
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ـــ ـــا شـــنودة نفســـه ف ر الكنيســـة وأتباعهـــا بعـــض مـــا قـــال ومـــا كتـــب ، وٕان كـــان قـــد ســـي  يالباب
  اتجاه آخر.  يعهده كله فعبر 

وللقـــــوى  للكنيســـــة األرثوذكســـــية تحديـــــداً  يوهـــــذا االتجـــــاه اآلخـــــر هـــــو الهـــــدف الثـــــان
ن العلمــــــانيين عـــــينفـــــردون بــــــه  يوالــــــذ، انبثقــــــت منهـــــا أو تــــــدور حولهـــــا  يالمســـــيحية التـــــ

  والقوى الليبرالية. 

الهــــدف اآلخـــــر األكبــــر واألخطـــــر للكنيســـــة والقــــوى المســـــيحية هــــو إرادتهـــــم التقـــــدم 
مســــار تحويــــل المســــيحيين إلــــى كيــــان مســــتقل داخــــل الدولــــة المصــــرية تــــديره  يخطــــوة فــــ

بدأتـــــه  ي، وهــــو المســـــار الـــــذ عــــن الدولـــــة ونظامهـــــا العـــــام بمعرفتهـــــا بعيـــــداً  الكنيســــة ذاتيـــــاً 
ـــــــه مراحـــــــل خـــــــالل األر  الكنيســـــــة فعـــــــالً  ـــــــه خطـــــــوات وقطعـــــــت في عـــــــين ســـــــنة بوســـــــارت في

 يمتهــــــــا الخــــــــالص الروحــــــــماضــــــــية عبــــــــر تحويــــــــل الكنيســــــــة مــــــــن مؤسســــــــة دينيــــــــة مهال
ملـــــــــة ، كـــــــــل مـــــــــا يتعلـــــــــق األتباعهـــــــــا إلـــــــــى مؤسســـــــــة سياســـــــــية اجتماعيـــــــــة تربويـــــــــة متك

 يوبالشــــــــأن المســــــــيح، تجمعــــــــاتهم وحيــــــــاتهم ببالمســــــــيحيين بعــــــــد أن صــــــــاروا شــــــــعبها ، و 
  العام يرتبط بها ويدور حولها وال يخرج عن إرادتها. 

ـــــــــادة ألداء الشـــــــــ ـــــــــائس ســـــــــوى دور عب ـــــــــم تكـــــــــن الكن ـــــــــل أربعـــــــــين ســـــــــنة ل عائر فقب
ـــــ ـــــ يوالطقـــــوس وتلق ـــــل ،  يوضـــــعها الحـــــال ياالعترافـــــات ، أمـــــا ف وبعـــــد شـــــق مســـــار تحوي

ـــــدير كـــــل مـــــا يتعلـــــق بالشـــــعب المســـــيح ـــــائس إلـــــى مؤسســـــات متكاملـــــة ت صـــــارت  ي ،الكن
الكنـــــائس مؤسســـــات ثقافيـــــة وفنيـــــة تؤلـــــف بتمويـــــل منهـــــا وبرعايتهـــــا الكتـــــب وتنـــــتج داخلهـــــا 

ت لبـــــث القنـــــوات الفضـــــائية المســـــيحية ، وبهـــــا اســـــتديوهاوتقـــــدم فيهـــــا األعمـــــال المســـــرحية 
  تبث من داخل دير مارمينا بطريق السويس.  مثالً  CTV، وقناة 

داخـــــل أســـــوارها مالعـــــب وتمـــــارس  يوصـــــارت كـــــل كنيســـــة مؤسســـــة رياضـــــية فـــــ
ـــــل وٕاقامـــــة دور  ـــــف األنشـــــطة الرياضـــــية مـــــع تنظـــــيم مســـــابقات ، ب ـــــين فـــــرق  يفيهـــــا مختل ب

  ه وتديره الكنيسة بين فرق الكنائس. كرة قدم تقيم يدور  الكنائس ، ويوجد حالياً 

داخــــــل كثيــــــر مــــــن الكنــــــائس برنــــــامج لتكــــــوين فــــــرق الكشــــــافة مــــــن ناشـــــــئة  يوفــــــ
ــــدري ــــرق ها ، و بالمســــيحيين وت ــــهــــي الف ــــورة وصــــار  يالت جــــزء مــــن مهامهــــا ظهــــرت بعــــد الث

خطــــوة لـــــيس  ي، وهـــــ األعيـــــاد والمناســــبات يتـــــأمين الكنــــائس وحمايتهـــــا فــــ يالمشــــاركة فــــ
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ــــــال ــــــدريبها  مــــــن العســــــير االنتق ــــــى فكــــــرة تكــــــوين ميليشــــــيات وت مــــــع  خصوصــــــاً ، منهــــــا إل
ـــــــة المصـــــــرية وانتشـــــــار األســـــــلحة وســـــــهولة الحصـــــــول عليهـــــــا والمســـــــاحات  ضـــــــعف الدول

ــــ ــــت يالشاســــعة الت ــــرة وتقــــع ف ــــ يملكهــــا األدي ــــدة عــــن  يالصــــحار  يزمامهــــا ف واألمــــاكن البعي
  .  )•(العمران

ن مســـــتقل  يـــــدار مـــــارات الواضـــــحة والدالـــــة علـــــى إرادة التحـــــول إلـــــى كيـــــاومـــــن األ
انفصــــــال عــــــن الدولــــــة ونظامهــــــا العــــــام رفــــــض الكنيســــــة القــــــاطع والمصــــــحوب   يفــــــ ذاتيــــــاً 
ــــــــ ــــــــة الجهــــــــاز المركــــــــز  يف ــــــــة الخضــــــــوع لرقاب ــــــــد مبطن ــــــــارات تهدي ــــــــان بعب  يبعــــــــض األحي

ال تخضـــــع لرقابتـــــه ،  يمصـــــر التـــــ يالجهـــــة الوحيـــــدة فـــــ اآلن تقريبـــــاً  يللمحاســـــبات ، وهـــــ
دنــــى معرفــــة بجهــــات تمويــــل الكنيســــة وأنشــــطتها م فالدولــــة المصــــرية لــــيس عنــــدها أومــــن ثَــــ

مســــــألة شــــــديد الخطــــــورة لالرتبــــــاط المعــــــروف بــــــين  يمــــــن خــــــارج مصــــــر، وهــــــ خصوصــــــاً 
  الغرب ومنظمات يهودية ، بل وٕاسرائيلية.  يبعض المنظمات المسيحية ف

ــــــى الــــــنص فــــــ صــــــياغة المــــــادة الثانيــــــة  يوٕالحــــــاح الكنيســــــة والقــــــوى المســــــيحية عل
 يوالهم الشخصـــــية علتـــــه الحقيقيـــــة هـــــحـــــأ يشـــــرائعهم فـــــكـــــام إلـــــى تحاال يعلـــــى حقهـــــم فـــــ

مســــتقل أو شــــبه مســــتقل  يمســــار التحــــول إلــــى كيــــان ذاتــــ يإرادة قطــــع مرحلــــة جديــــدة فــــ
ــــة المصــــرية ــــواقع ي، وهــــ عــــن الدول ــــة تحويــــل هــــذا الكيــــان مــــن الوجــــود ال ــــ يمرحل  يوالفعل

De Facto   إلى إكسابه شرعية دستورية وقانونيةDe Jure  .  

ســــــــــالميين والقــــــــــوى اإلســــــــــالمية أنــــــــــه بمــــــــــا أن الشــــــــــريعة ويتصــــــــــور بعــــــــــض اإل
كــــام إلــــى شــــرائعهم فــــإن إضــــافة الــــنص تحاال يأهــــل الكتــــاب الحــــق فــــ ياإلســــالمية تعطــــ

  .القانونية هآثار  يصياغة المادة الثانية سيكون تحصيل حاصل ف يعلى ذلك ف

الدســــــتور  يالــــــنص فــــــ يويســــــتو  ولــــــو كــــــان مــــــا يتوهمــــــه اإلســــــالميون صــــــحيحاً  
مســــيحيين إلــــى شــــرائعهم مــــع عدمــــه لمــــا طالبــــت بــــه الكنيســــة مــــع علمهــــا علــــى احتكــــام ال

الشـــــــريعة  يشـــــــرائعهم علـــــــيهم حـــــــق أصـــــــيل لهـــــــم فـــــــ قوثقتهـــــــا ، كمـــــــا أســـــــلفنا، أن تطبيـــــــ
ــــيس مــــن حــــق حــــاكم مســــلم إلغــــا ــــؤ اإلســــالمية ل ــــه الدســــتور أو لــــم ،  هه وال إبطال نــــص علي

  ينص. 
                                                 

م  أن الفريق أحمد شفيق زار ا�نبا باخوميوس القائم مقام ٢٠١٢بعد أن كتبنا ھذا الك!م نشرت جريدة المصريون في ا�ول من يونيو •
بابا الكنيسة ا�رثوذوكسية ضمن حملته لجولة اGعادة في انتخابات الرئاسة وتنسيقه وعقد التحالفات مع القوى المختلفة ، وذكرت 

  صحيفة أن الفريق شفيق تعھد للكنيسة بتلبية ما طلبته ، وكان أحد ھذه المطالب الموافقة على تسليح فرق الكشافة التابعة للكنيسة.ال
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صـــــــية وٕان أحــــــوالهم الشخ يالــــــنص علــــــى احتكــــــام المســــــيحيين إلــــــى شــــــرائعهم فــــــ
ــــ ــــدو ف ــــار  يكــــان يب ــــى المســــيحيين إال  هظــــاهرة تحصــــيل حاصــــل مــــن جهــــة آث القانونيــــة عل

لــــــيس تحصــــــيل حاصــــــل مــــــن جهــــــة تحديــــــد هويــــــة  هخبيئتــــــه ومــــــا خلــــــف ظــــــاهر  يأنــــــه فــــــ
 هثــــــار آ ي، واألهـــــم واألخطـــــر أنـــــه لـــــيس تحصـــــيل حاصـــــل فـــــ المجتمـــــع ومرجعيـــــة الدولـــــة

ــــــ ــــــه  يذالدســــــتورية والقانونيــــــة المســــــتقبلية باعتبــــــار المســــــار ال خطتــــــه الكنيســــــة وتســــــير في
  منذ أربعين سنة. فعالً 

ـــــــى وضـــــــعها فـــــــ يفهـــــــذه هـــــــ  ـــــــة عل ـــــــص المـــــــادة الثاني ـــــــين ن ـــــــروق ب دســـــــتور  يالف
ــــين نصــــها حــــين يضــــاف إليهــــا فقــــرة عــــن حــــق أهــــل الــــديانات الســــماوية مــــن ١٩٧١ م وب

  االحتكام إلى شرائعهم.  يغير المسلمين ف

  :  أوالً 

، أن هويــــــة الدولــــــة المصــــــرية واحــــــدة  يم يعنــــــ١٩٧١دســــــتور  ينــــــص المــــــادة الثانيــــــة فــــــ
وأن وجـــــــود هويـــــــات أخـــــــرى داخلهـــــــا هـــــــو مـــــــن بـــــــاب قبـــــــول هـــــــذه الهويـــــــة الواحـــــــدة بهـــــــا 

، أمــــا إضــــافة نــــص إلــــى المــــادة  واســــتيعابها لهــــا وتســــامحها مــــع أهــــل الــــديانات الكتابيــــة
وجــــــود  ياالحتكــــــام إلــــــى شــــــرائعهم يعنــــــ يالثانيــــــة عــــــن حــــــق أهــــــل الــــــديانات الكتابيــــــة فــــــ

  تكوين الدولة المصرية .  يعددة وأصيلة فهويات أخرى مت

، وهــــــذه  دولــــــة واحــــــدة ذات هويــــــة واحــــــدة نــــــيفــــــنص المــــــادة الثانيــــــة كمــــــا هــــــو يع
ــــــرح لهــــــا  ــــــنص المقت الهويــــــة الواحــــــدة تســــــتوعب غيرهــــــا مــــــن الهويــــــات ، بينمــــــا إضــــــافة ال

  من هويات مختلفة أو أنها متعددة الهويات.  أن الدولة الواحدة تتكون أصالً  ييعن

  : ثانيـاً 

أن الدولــــــــة المصــــــــرية لهــــــــا مرجعيــــــــة  ينــــــــص المــــــــادة الثانيــــــــة دون تعــــــــديل يعنــــــــ
إلســـــــــالمية ، وأن تقنـــــــــين الدولـــــــــة لشـــــــــرائع االشـــــــــريعة  يقانونيـــــــــة وتشـــــــــريعية واحـــــــــدة هـــــــــ

  المسيحيين والحكم بينهم بها فرع من هذه المرجعية أو أثر من آثارها. 
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 يهم فإنــــه يعنــــوأمــــا الــــنص المقتــــرح إضــــافته باحتكــــام غيــــر المســــلمين إلــــى شــــرائع
مــــع مفهــــوم  تعــــدد المرجعيــــات القانونيــــة داخــــل الدولــــة المصــــرية ، وهــــو مــــا يتنــــافى أصــــالً 

  الدولة الوطنية القانونية الدستورية. 

وســــــــائل  يممـــــــن يكتبــــــــون أو يتحـــــــدثون فــــــــ التنبيــــــــه أن كثيــــــــراً  يوهـــــــا هنــــــــا ينبغـــــــ
يـــــل إلعـــــالم مـــــن اإلســـــالميين يستشـــــف ممـــــا يكتبـــــون ويقولـــــون اعتقـــــادهم أن مجـــــرد تحو ا

 "للتشـــــريع يالمصـــــدر الرئيســـــ يمبـــــادئ الشـــــريعة هـــــ" :  نــــص المـــــادة الثانيـــــة مـــــن أن
ــــــى أن ــــــ "الشــــــريعة نفســــــها أو أحكامهــــــا هــــــى المصــــــدر" : إل أن مصــــــر ســــــوف  ييعن

  تصبح دولة إسالمية. 

هــــــذه المرحلــــــة ولعقـــــود قادمــــــة علــــــى  ي، فالدولــــــة المصــــــرية فـــــ وهـــــو خلــــــط كبيـــــر
ـــــة دســـــتورية ، وكـــــون مر  يألقـــــل هـــــا ـــــة قانوني ـــــين الشـــــريعة  يجعيتهـــــا فـــــدول التشـــــريع والتقن

اإلســــالمية ال يخرجهــــا مــــن كونهــــا دولــــة وطنيــــة قانونيــــة دســــتورية إلــــى أن يجعلهــــا دولــــة 
  إسالمية. 

طاقـــــــة  يلـــــــيس فـــــــ يالدســـــــتور نفســـــــه ، والـــــــذ بـــــــنصذلـــــــك أن الدولـــــــة المصـــــــرية 
نـــــة المرحلـــــة الحاليـــــة ، قائمـــــة علـــــى المواط ياإلســـــالميين وال قـــــدرتهم تعديلـــــه وال تغييـــــره فـــــ

ــــــوى اإلســــــالمية فيهــــــا تُ ،  ــــــه أو الشــــــعب هــــــو مصــــــدر الســــــلطات ، والق صــــــنف واألمــــــة في
 يعلـــــى أنهـــــا تيـــــار مـــــن تيـــــارات المجتمـــــع أو مكـــــون مكوناتـــــه إلـــــى جانـــــب التيـــــار الليبرالـــــ

، وغلبـــــه القـــــوى اإلســـــالمية مـــــرده إلـــــى اإلرادة الشـــــعبية  يوالتيـــــار اليســـــار  ميوالتيـــــار القـــــو 
ـــــى شـــــرعية اإلســـــالم والحكـــــم ب ـــــيس إل ـــــازع بـــــين ، الشـــــريعة ول إذ الشـــــريعة نفســـــها محـــــل تن

  المجتمع.  يختلفة حول موقعها من الدولة ومكانتها فمال قوىهذه التيارات وال

يكـــــون اإلســـــالم وشـــــريعته هـــــو وحـــــده مصـــــدر  يالتـــــ يأمـــــا الدولـــــة اإلســـــالمية فهـــــ
  خروج على شريعته يفقد الحاكم شرعيته.  يالسلطة وشرعية الحكم ، وأ

  : ثالثـاً 

، دولــــــة اإلســــــالمية والدولــــــة القانونيــــــة الدســــــتورية فــــــروق جوهريــــــة أخــــــرى بــــــين ال
ـــــة الدســـــتورية تتعامـــــل مـــــع األفـــــراد كمـــــواطنين فـــــ ـــــة القانوني ـــــة وهـــــم  يأهمهـــــا أن الدول الدول

ــــــة  يالحقــــــوق والواجبــــــات دون تمييــــــز ، والــــــنص المقتــــــرح فــــــ يمتســــــاوون فــــــ المــــــادة الثاني
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دولــــة إلــــى أفــــراد  يمــــن مــــواطنين فــــباحتكــــام المســــيحيين إلــــى شــــرائعهم يحــــول المســــيحيين 
ويضـــــع بــــذرة أن يتحـــــول تعامــــل الدولــــة معهـــــم مــــن كونهـــــا صــــاحبة واليـــــة ، طوائــــف  يفــــ

مباشــــرة علــــيهم كمــــواطنين إلــــى تعاملهــــا مــــع الفــــرد مــــنهم مــــن خــــالل واليــــة القــــائمين علــــى 
  الطائفة عليه كعضو فيها. 

ولــــيس مـــــع هــــذه الحالـــــة تتعامــــل الدولـــــة مــــع الطائفــــة أو مـــــع مــــن يرأســـــونها  يففــــ
علـــــى واليـــــة الطائفـــــة القانونيـــــة والدســـــتورية  يمباشـــــرة ، وهـــــو مـــــا يعنـــــ يالمــــواطن المســـــيح
إلســـــــالمية االدولـــــــة  ي، وهـــــــو وضـــــــع مقبـــــــول فـــــــ الدولـــــــة علـــــــيهم يـــــــةأفرادهـــــــا ولـــــــيس وال

دولــــة الخالفــــة العثمانيــــة ، إال أنــــه  يفــــ يلــــالنظــــام المِ  يفــــ فعــــالً  وكــــان قائمــــاً ، الخالصــــة 
ــــ ــــذ يه فــــوضــــع ال تعرفــــه وال وجــــود ل ــــة قانونيــــة دســــتورية ، واإلطــــار ال ــــه  يدول ســــتدور في

ـــــة قانونيـــــة دســـــتورية وليســـــت دولـــــة  ـــــة مواطن ـــــه مـــــواد الدســـــتور كلهـــــا أن مصـــــر دول وداخل
  خالفة إسالمية. 

  : رابعــاً 

 يأخطـــــــر مـــــــا يترتـــــــب علـــــــى إضـــــــافة نـــــــص بحـــــــق أهـــــــل الـــــــديانات الســـــــماوية فـــــــ
ــــه يمهــــد إلخــــراج المســــيحيين مــــ ــــى شــــرائعهم هــــو أن ــــة االحتكــــام إل ــــة القانوني ن تحــــت المظل

ــــــة المصــــــرية ــــــة الحــــــال العامــــــة للدول ــــــانون ي، فــــــنص المــــــادة الثاني ــــــان ق  ييحــــــتم وجــــــود كي
، فالمحـــــاكم  صـــــلب تكوينهـــــا يواحـــــد، هـــــو جـــــزء مـــــن الدولـــــة المصـــــرية ويقـــــع داخلهـــــا وفـــــ

واحــــدة وٕان اختلــــف مــــا تطبقــــه علــــى المــــواطنين مــــن قــــوانين  يوالقضــــاة وجهــــات التقاضــــ
  م وشرائعهم. طبقا الختالف دياناته

ثنايــــــاه بــــــذرة تكــــــوين  يوالــــــنص المقتــــــرح إضــــــافته علــــــى المــــــادة الثانيــــــة يحمــــــل فــــــ
،  للدولـــــة المصـــــرية ومنفصـــــل عنهـــــا يكامـــــل مســـــتقل عـــــن البنيـــــان القـــــانون يكيـــــان قـــــانون
ا علــــــــى هــــــــذا الــــــــنص المطالبــــــــة بمحــــــــاكم خاصــــــــة مرحلــــــــة الحقــــــــة بنــــــــاءً  يإذ يمكــــــــن فــــــــ

 يلمطالبـــــة بقضـــــاة مســـــيحيين يحكمـــــون فـــــللمســـــحيين تنشـــــئها الكنيســـــة بمعرفتهـــــا ، وكـــــذا ا
ـــــ ، وهـــــو مـــــا  أحـــــوالهم الشخصـــــية يهـــــذه المحـــــاكم بـــــين المتخاصـــــمين مـــــن المســـــيحيين ف

تعـــــدد  ، ولكـــــن أيضـــــاً  دد القـــــوانين ومصـــــادر التشـــــريع داخـــــل الدولـــــةعـــــلـــــيس فقـــــط ت ييعنـــــ
كامــــل بكــــل فروعــــه خــــارج  يأو إقامــــة نظــــام قــــانون، والقضــــاة  يجهــــات الفصــــل والتقاضــــ

  . ينظامها القانونمظلة الدولة و 



 ١٢

ـــــوى اإلســـــالمية إضـــــافة نـــــص  ـــــرح مـــــن اإلســـــالميين والق ويالحـــــظ أن كـــــل مـــــن اقت
مــــن بــــاب تطميــــنهم  حتكــــام إلــــى شــــرائعهمفــــي المــــادة الثانيــــة عــــن حــــق المســــيحيين فــــي اال

أو ليكــــــون ذلــــــك تعويضــــــًا عــــــن الــــــنص علــــــى أن الشــــــريعة أو أحكامهــــــا هــــــي المصــــــدر 
، كلهــــــم قــــــدموا صــــــيغة واحــــــدة للــــــنص   الرئيســــــي للتشــــــريع بــــــدًال مــــــن مبــــــادئ الشــــــريعة

ــــة بتكــــوين أبنيــــة قانونيــــة كاملــــة مــــن  ــــرح تعطــــي الطوائــــف المســــيحية شــــرعية المطالب المقت
  محاكم وقضاة وجهات فصل خارج الدولة ونظامها القانوني

فـــــى تصـــــريحاته وأحاديثـــــه  يومـــــن أمثلـــــة هـــــؤالء اإلســـــالميين دكتـــــور محمـــــد مرســـــ
ــــــاره مرشــــــحاً  ــــــة لرئاســــــة  التلفزيونيــــــة باعتب ــــــور محمــــــد ســــــليم العــــــوا، الجمهوري ،  وكــــــذا دكت

ـــــة الســـــلفية فـــــ يوالشـــــيخ ياســـــر برهـــــام ـــــيس الدول ـــــه  ينائـــــب رئ ـــــة وكتابات ـــــه التلفزيوني أحاديث
المتحــــــدثون باســــــم ، و  والمتحــــــدثون باســــــمه يالصــــــحفية ، وأعضــــــاء حــــــزب النــــــور الســــــلف

  شيخ األزهر الدكتور أحمد الطيب . ، وأيضاً  حزب الحرية والعدالة

ـــــــ  ـــــــنص ال ـــــــرح هـــــــؤالء جميعـــــــاً وال ـــــــ ذى اقت  يالصـــــــيغة التـــــــ يإضـــــــافته وتوحـــــــدوا ف
   :قدموها له هو

االحتكــــام إلـــــى   ي"ألهــــل الــــديانات الســــماوية مــــن غيـــــر المســــلمين الحــــق فــــ
  أحوالهم الشخصية".  يشرائعهم ف

ومـــــــن قـــــــدموا هـــــــذا الـــــــنص بصـــــــيغته هـــــــذه مـــــــن اإلســـــــالميين والقـــــــوى اإلســـــــالمية 
ـــــــه يعنـــــــ ـــــــار أن ـــــــدموه باعتب ـــــــحـــــــق المســـــــيحيين  يق ـــــــنهم ف أحـــــــوالهم  يأن يكـــــــون الحكـــــــم بي

لشـــــرائعهم ، ولكـــــنهم لـــــم ينتبهـــــوا إلـــــى أن هـــــذه الصـــــياغة للـــــنص تحمـــــل  الشخصـــــية طبقـــــاً 
التحـــاكم بـــين أفــــراد كـــل طائفــــة رد مــــأنهــــا تجعـــل  ي، وهـــ عمــــا قصـــدوه وأرادوه معنـــى زائـــداً 

  إليهم أو إلى من يقومون على الطائفة . 

ـــــر محكمـــــة وتعنـــــ ـــــ يفهـــــذه الصـــــياغة غي كمـــــا  واحـــــداً  ة أمـــــرين ال أمـــــراً الحقيقـــــ يف
 ي، األول هـــــو أن مرجعيــــة الحكــــم بـــــين المســــيحيين شــــريعتهم ، والثـــــان تــــوهم مــــن قــــدموها

 ،والفصــــل فيمــــا يخــــص أحــــوالهم الشخصــــية  يأنهــــم هــــم أنفســــهم جهــــة التحــــاكم والتقاضــــ
ــــه دســــتورياً  إنشــــاء محــــاكم خاصــــة بهــــم وتعيــــين  يحقهــــم فــــ وقانونيــــاً  وهــــو مــــا يترتــــب علي

  ن من جهتهم فيها . قضاة مسيحيي



 ١٣

أن الحكــــــــم بـــــــــين المســـــــــيحيين  يالحـــــــــال يحــــــــين أن الوضـــــــــع القــــــــانون يهــــــــذا فـــــــــ
الدولــــــــــة بمحاكمهــــــــــا وقضــــــــــاتها  يوالفصــــــــــل هــــــــــ يبشــــــــــريعتهم ولكــــــــــن جهــــــــــات التقاضــــــــــ

  مسلمين كانوا أو مسيحيين. ، المصريين 

ــــــذا إذا كــــــان ثَ  ــــــة مــــــن الدســــــتور ول ــــــى المــــــادة الثاني مــــــة ضــــــرورة إلضــــــافة فقــــــرة إل
أو لموازنــــة تعــــديل نــــص المــــادة مــــن مبــــادئ الشــــريعة إلــــى ، لمســــيحيين لتهدئــــة مخــــاوف ا

 تشــــــهد صــــــراعاً  يالمرحلــــــة الحاليــــــة التــــــ يالشـــــريعة أو أحكامهــــــا ، وهــــــو مــــــا ال نحبــــــذه فــــــ
ــــــابليون ضــــــارياً  ــــــنص  يحــــــول مســــــار مصــــــر وهويتهــــــا بعــــــد إســــــقاط المســــــار الن ــــــإن ال ، ف

  أن تكون صياغته هكذا :  يالمقترح إضافته ينبغ

حكـــــم أن يُ  يانات الســـــماوية مـــــن غيـــــر المســـــلمين الحـــــق فـــــ" ألصـــــحاب الـــــدي
  لشرائعهم"  أحوالهم الشخصية طبقاً  يبينهم ف

  أو

أن تحكـــــم  ي" ألصـــــحاب الـــــديانات الســـــماوية مـــــن غيـــــر المســـــلمين الحـــــق فـــــ
  لشرائعهم".  أحوالهم الشخصية طبقاً  يبينهم الدولة ف

لــــــة العــــــام فهاتــــــان الصــــــياغتان تحفظــــــان الطوائــــــف المســــــيحية داخــــــل نظــــــام الدو 
توجــــــد بهــــــا فجــــــوة أو ثغــــــرة يســــــمح  ي، بخــــــالف الصــــــياغة األولــــــى التــــــي وبنائهــــــا القــــــانون

ـــــة  توظيفهـــــا اآلن أو مســـــتقبالً  ـــــت مـــــن المظلـــــة القانونيـــــة للدول للطوائـــــف المســـــيحية أن تنفل
  .كله  يها القانونبنيانومن 

فهاتـــــــان الصـــــــياغتان تعنيـــــــان حـــــــق هـــــــذه الطوائـــــــف أن يكـــــــون الحكـــــــم والفصـــــــل  
جعــــــالن تلشــــــرائعهم ، لكنهمــــــا بخــــــالف ســــــابقتهما  أحــــــوالهم الشخصــــــية طبقــــــاً  يبيــــــنهم فــــــ

ـــــة ونظامهـــــا العـــــام وبذهـــــ مـــــن محـــــاكم  ييانهـــــا القـــــانوننا الحكـــــم والفصـــــل مـــــرده إلـــــى الدول
تجعـــــل مـــــرد ذلـــــك  يالـــــنص المقتـــــرح التـــــ يوتغلقـــــان الثغـــــرة فـــــ،  وقضـــــاة وجهـــــات تقـــــاضٍ 

مســــتقل  يشــــاء كيــــان قــــانونإن يومــــن ثــــم حقهــــم فــــ، كلــــه إلــــى رؤوس الطائفــــة أو كنيســــتها 
  ه ومحاكمه. تبقوانينه وقضا

  :  خامساً 



 ١٤

ــــــة واضــــــحة علــــــى أن إلحــــــاح المســــــيحيين والكنيســــــة علــــــى إضــــــافة  مــــــا يــــــدل دالل
الحكــــم  ينــــص لصــــيغة المــــادة الثانيــــة يتعــــدى مجــــرد ســــعيهم إلــــى الحفــــاظ علــــى حقهــــم فــــ

ــــى خَ  ــــبيــــنهم بشــــرائعهم إل ــــْط ــــان مســــتقل عــــن الدو  يو خطــــوة جديــــدة ف ــــة مســــار تكــــوين كي ل
إحـــــدى اللقـــــاءات بـــــين  يمـــــا أوردتـــــه الصـــــحف مـــــن أنـــــه فـــــبمعرفـــــة الكنيســـــة  ويـــــدار ذاتيـــــاً 

األزهـــــــر والكنيســـــــة مـــــــع المجلـــــــس األعلـــــــى للقـــــــوات  يالقـــــــوى السياســـــــية المختلفـــــــة وممثلـــــــ
لمناقشــــــة معــــــايير تشــــــكيل لجنــــــة وضــــــع الدســــــتور  يالمســــــلحة بحضــــــور المشــــــير طنطــــــاو 

والعدالــــــة علــــــى وفــــــد رئــــــيس حــــــزب الحريــــــة  يوضــــــوابطه عــــــرض دكتــــــور محمــــــد مرســــــ
،  ذكرناهــــا آنفــــاً  يلهــــم إضــــافة فقــــرة لــــنص المــــادة الثانيــــة بصــــيغتها التــــ الكنيســــة تطمينــــاً 

  : ي وه

ــــ ــــر المســــلمين الحــــق ف ــــديانات الســــماوية مــــن غي ــــى تحاال ي" ألهــــل ال ــــام إل ك
  أحوالهم الشخصية".  يشرائعهم ف

وكـــــان ، ة فكـــــان رد األنبـــــا بـــــاخوميوس القـــــائم مقـــــام بطريـــــرك الكنيســـــة األرثوذكســـــي
للكنيســــــــة  وال مرضــــــــياً  صــــــــياغته هــــــــذه لــــــــيس كافيــــــــاً  يأن الــــــــنص فــــــــ، بــــــــين الحضــــــــور 

كمـــــا ،  يوشـــــعبها، واقتـــــرح األنبـــــا بـــــاخوميوس صـــــيغة أخـــــرى للـــــنص المقتـــــرح إضـــــافته هـــــ
   :أوردتها الصحف

ـــ ـــن غيـــر المســـلمين الحـــق ف ـــديانات الســـماوية م ـــل مـــا  يتـــول ي"ألصـــحاب ال ك
  يخص شؤون ديانتهم". 

ــــة للدولــــة ، إخــــر  يوهــــو مــــا يعنــــ ــــة القانوني ــــط مــــن تحــــت المظل ــــه لــــيس فق اج طائفت
ــــــة والخضــــــوع لنظامهــــــا العــــــام  ــــــة الدول بــــــل إخراجهــــــا وٕاخــــــراج كــــــل مــــــا يخصــــــها مــــــن والي

  وتحويله إلى والية الكنيسة وسلطانها. 

عـــــن عمـــــوم  منفصـــــالً  وهـــــو مـــــا ال معنـــــى لـــــه ســـــوى أن يكـــــون المســـــيحيون شـــــعباً 
وأنـــــه ال تعامـــــل للدولـــــة المصـــــرية مـــــع  دولتـــــه المســـــتقلة ، يشـــــعب مصـــــر ، والكنيســـــة هـــــ

  أفراد هذا الشعب إال من خالل هذه الدولة. 
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مباشـــــرة  يتعقـــــب إســـــقاط المســـــار النـــــابليون يلحاليـــــة وهـــــذه المرحلـــــة التـــــااللحظـــــة 
لحظـــــة صـــــراع  يومـــــا ترتـــــب علـــــى ذلـــــك مـــــن تحريـــــر قـــــوى المجتمـــــع المصـــــرى كلهـــــا هـــــ

ــــــى هو  ــــــازع عل ــــــر عمــــــوم وتن ــــــرامج سياســــــية ، وتحري ــــــى ب ــــــيس عل ــــــة مصــــــر ومســــــارها ول ي
ســـــوف يـــــؤدى طـــــال الوقـــــت أو قصـــــر إلـــــى ســـــيطرة القـــــوى اإلســـــالمية  يالمجتمــــع المصـــــر 

 أن يكــــون بتــــأنٍ ي ، إال أن ذلــــك ينبغــــ علــــى مقاليــــد األمــــور وحســــم مســــار مصــــر وهويتهــــا
 يهــــا فــــال يمكــــن تحقيق ياإلعــــالن عــــن األهــــداف التــــ يمــــع االقتصــــاد فــــ، وخطــــوة خطــــوة 

تـــــم تســـــيير مصـــــر فيـــــه عبـــــر  يلمـــــا ســـــيفرزه تغييـــــر المســـــار الـــــذ المرحلـــــة الحاليـــــة تجنبـــــاً 
كونهــــا  يعــــام مــــن انفجــــارات وقالقــــل ومعــــارك مــــع القــــوى الليبراليــــة والعلمانيــــة التــــ يمــــائت

ـــــى ســـــدة المجتمـــــع والســـــلطة  ـــــيالً ، هـــــذا المســـــار وصـــــعد بهـــــا إل مـــــن حـــــدتها ، مـــــع  أو تقل
ـــــــى المســـــــار  ـــــــى حســـــــم كثيـــــــر مـــــــن هـــــــذه  ينفســـــــه ســـــــوف تـــــــؤدإدراك أن الســـــــيطرة عل إل

  المعارك دون حاجة لخوضها. 

نــــص المــــادة الثانيــــة هــــو عيــــب  يولــــذا نــــرى أن وجــــود كلمــــة مبــــادئ الشــــريعة فــــ
إال أن هـــــــــذه ، لعموميتهــــــــا وعــــــــدم داللتهــــــــا داللــــــــة حاســــــــمة علــــــــى الشــــــــريعة وأحكامهــــــــا 

مـــــور ، العموميـــــة يمكـــــن أن تكـــــون ميـــــزة عنـــــد حســـــم مســـــار مصـــــر واإلمســـــاك بمقاليـــــد األ
ــــاظ  ــــة ويمــــنح ألف ــــد األمــــور هــــو مــــن ســــيحدد الدالل ألن مــــن يحســــم المســــار ويمســــك بمقالي

  المبادئ معانيها وضوابطها. 

المرحلــــــة الحاليــــــة هــــــو أن تظــــــل كمــــــا  يوأفضــــــل حــــــل لمشــــــكلة المــــــادة الثانيــــــة فــــــ
يعقـــــــل مـــــــن القـــــــوى صـــــــياغتها الحاليـــــــة دون تغييـــــــر وال تعـــــــديل ، وعلـــــــى مـــــــن  يفـــــــ يهــــــ

ر ورشـــــد لـــــيس فقـــــط أن يكـــــف عـــــن المطالبـــــة بتعـــــديل مبـــــادئ اإلســـــالمية وكـــــان ذا بصـــــ
غلــــق بــــاب تغييــــر المــــادة الثانيــــة أو تعــــديلها يالشــــريعة إلــــى الشــــريعة أو أحكامهــــا، بــــل أن 

أكبـــر خطـــر  لـــىإ يوجـــه كـــل مـــن يريـــد أن يفتحـــه ، ألن فـــتح هـــذا البـــاب اآلن ســـيؤد يفـــ
لــــــــى كيــــــــان ، أال وهــــــــو تحــــــــول المســــــــيحيين إ يهــــــــدد وجــــــــود الدولــــــــة المصــــــــرية ووحــــــــدتها

فعلتــــه الكنيســـــة وتحــــاول إتمامــــه مـــــن مــــا متميـــــز وٕاســــباغ شــــرعية علـــــى  يقــــانون يدســــتور 
  دولته.  يتحويل المسيحيين إلى شعب للكنيسة ه



 ١٦

أن يكـــــــون جهـــــــد اإلســـــــالميين عنـــــــد وضـــــــع نصـــــــوص الدســـــــتور الجديـــــــد  يوينبغـــــــ
بــــــــل إلــــــــى تحريــــــــر مــــــــواد الحقــــــــوق ، ال إلــــــــى المــــــــادة الثانيــــــــة  وصــــــــياغة مــــــــواده موجهــــــــاً 

لــــــى الحفــــــاظ علــــــى هــــــذه إ و ، ت العامــــــة مــــــن التبعيــــــة لمواثيــــــق الغــــــرب واتفاقياتــــــه والحريــــــا
  الحقوق والحريات داخل إطار الشريعة أو دون اإلخالل بأحكامها. 

تعـــــــديل  يفقــــــط فــــــ يبعــــــض اإلســــــالميين علـــــــى أن معــــــركتهم هــــــ صــــــرأمــــــا إذا أ
عهم وذهلــــوا بصــــرا، نــــص المــــادة الثانيــــة مــــن مبــــادئ الشــــريعة إلــــى الشــــريعة أو أحكامهــــا 

ــــذو يحــــاول يمــــع القــــوى العلمانيــــة والليبراليــــة الــــذ  ين حســــمه بهــــذا التعــــديل عــــن النصــــل ال
ـــــــــة المصـــــــــرية  يسيغرســـــــــونه فـــــــــ ـــــــــب الدول ـــــــــذ، قل روت كتـــــــــب  يفســـــــــيكونون كالرجـــــــــل ال

بثمنهـــــــا  ييشـــــــتر  يالطرائـــــــف العربيـــــــة أنـــــــه كـــــــان لـــــــه نصـــــــف دار فقـــــــرر أن يبيعهـــــــا لكـــــــ
   !خر فتكتمل الدار النصف اآل
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