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 ()يف مصر االنتماء وحالة املواطنة
 (**)د.مصطفى الفقي

بوطنهم تغنًيا  العاملية ال نظرية، فاملصريون أكثر شعوب برمجات بطريقةموضوع االنتماء  يتم التعامل معابتداًء أن جيب 
يف أمىا  ،1952ليىو أقل تعقيدا يف الفرتة السابقة علىى دىدوث رىوية يو االنتماء ملصر لقد كان  .هلذا الوطن وأقلهم عمًل 
ملمىىع عروبىىة مصىىر السيادىىية بعىىد أن  بعىى   تتضىى فا ،بىىدأ ارمىىر  ىىتلئ بىىدوا ر  تلفىىةفقىىد بعىىد رىىوية يوليىىو مردلىىة مىىا 

يف العقىود أمىا  عبىد النارىر. للر يس مجىا الفضل يف ذلك يعود و  ،تقتصر على البعد الثقايفالدا رة العربية للهوية كانت 
كانىت   "1967نكسىة "أن إىل ذلىك  وميكىن أن يىردالقىومي والىوط  االنتمىاءين لىدي  علىى فقد تقدم االنتمىاء ا ارخرية
مىىن القنىىو ، ودىىادت دالىىة  ،معىىدالت اهلةىىرة بعىىد اديىىت تضىىاعفت  ،الشىىديد صدالىىة مىىن النكىىو إىل أدت و فاددىىة 

 .وية اإلدلميةاهل حنومضي لل مما مهد ،ودادت فكرة فشل املشروع اريديولوجي االشرتاكي وفشل املشروع القومي
 ،يف منادىبة دينيىة ةونص ه مستشايه أبن يكون ظهويه بعد النكسى ما ذكر آنفا،إىل مجا  عبد النارر الر يس تنبه  
هلىذا كىان و  ،1967قبل  زمية ابإلفرا  يف العلمانية  االنظام النارري متهم لقد كان ذلك يف مولد السيدة زينب.فكان 

ودعىم ماكىاييوا اليىويف  يف  ،كشىمريالنىزاع دىو  إقلىيم  رنية ضد ابكستان املسلمة يف عدة شوا د منها مساندة اهلند الو 
حماولىة عبىد النارىر اجىرو  مىن تؤكىد أخىر  كثرية   فضل عن شوا داردلف اإلدلمية،  ومنا ضة ،ارتراك ضدقربص 

مل يسىىتمر لكىىن و  .للديىى  لل كىىمفهىىو يشىىبه إىل دىىد كبىىري حممىىد علىىي يف التوجىىه ا وبنىىاء علىىى ذلىىك .دا ىىرة التىىارري الىىدي 
دى   ،تغىري ارمىر وشىةعت الدولىة دىديت ارقبىا  عىن ظهىوي العىذياء يف الزيتىون 67  زمية بعدارمر على  ذا الن و ف

 .توجه الناا حنو االنتماء الدي 
ص مىن خصىومه رنىه أياد الىت لمنتصرا للنتماء الىدي ، أكمل إغلق الدا رة دينما توىل الر يس السادات السلطة  

، فشىةع مجاعىة وتصىوي أن قاعىدة دكمىه دىتكون مىن اإلدىلميني مىن خىل  شىرعية جديىدة، من النارريني واليساييني
 اجملىىىا  السيادىىىيإىل  معتقىىىدا أن ادىىىتدعاء م وعىىىزز وجىىىود اإلدىىىلميني  ،اإلخىىىوان املسىىىلمني، ودىىىاءت علقتىىىه مىىىع البىىىااب

الحتىىىاد السىىىوفيك آنىىىذاك الغىىىرب و واضىىى ة إىل ا إشىىىايةويكىىىون  ،املصىىىرينيدىىىيؤدي تلقا يًىىىا إىل تعزيىىىز االنتمىىىاء الىىىدي  لىىىد  
السىادات كىان الىر يس النارر، وميكن القىو  أبن عبدالر يس توجهات تبدو بعيدة متاًما عما كان عليه  مضموهنا أن لديه

لتغىىريات افهىىم ملسىىتقبل و اشىىاملة وادتشىىراف الرؤيىىة ال مثلىىه مىىن ديىىتيجىىل دولىىة مل يشىىهد صييىىد مصىىر ااىىديت داكًمىىا 
، وهبذا عزز السادات من وجود التيىاي الىدي ، وقىد كىان أكثىر ضىبا  الثىوية رقافىة .ابدتثناء حممد علياإلقليمية والدولية 

فشىايك يف اغتيىا  أمىني عثمىان، وكىان  رىري ابلنشىا ،صي ه قبل الثىوية  .وعمل ابلص افة للفن الألدب حمب قايائ فكان 
فهىىىو مغىىىامر مىىىن طىىىراز فريىىىد مل يرتىىىد زيىىىه  .خىىىئ االفىىىاء ملقابلىىىة يوميىىىل خلىىى نىىىزا  يف اإلري جىىىزًءا مىىىن حماولىىىة عزيىىىز املصىىى

 إدياككىىان لىىه ودىىعة التةىىايب  هبىىذه الردابىىة  يجىىلإن  .نصىى  العىىامخترجىىه دىى  قيىىام الثىىوية دىىو  عىىام و  العسىىكري منىىذ
ظا ر الك جتعىل منىه كبىري امل  إددالعباءة الدينية ومل جيد مانًعا أن تكون  ."فرعوهنا"دكم مصر وش صية  دو خاص 

يف إداية الدولىة وجىود االنتمىاء الىدي  وهرىيله لىد  ارجيىا  احديىدة ودصىاده ولقد عىززت  ىذه الرؤيىة العا لة ابلفعل، 
 نشعر به اآلن.

التوجىه القىومي  وظهىر، لىديهم القبىو  توجهات عبد النارر العروبيىة القتلذلك اررو ، الفكرة القومية شامية  إن
الىذي دىاف  وجيب ارخذ يف االعتبىاي أن  ،يف كتاابت العروبيني يف املهةر الذين كان قوامهم من مسي ي الشام عريبال
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رن القضىية  ، تلى أمىا الوضىع يف مصىر فهىو  والىروم الكاروليىك. اريرىوذكسنىة والىروم ي على اللغة العربية  ىي أديىرة املوا
غىىىري يىىىدين بىىىدين  لتامهىىىاايب عىىىدًوا  ىىىو  بريطانيىىىا ودىىىبقتها فرنسىىىا وكفقىىىد كنىىىا حنىىى ،الوطنيىىىة يف مصىىىر ذات طىىىابع إدىىىلمي

فكىىان العىىدو  ىىو ااكىىم الرتكىىي العثمىىا ، فكىىان أمىىا يف الشىىام  .فاملعادلىىة كانىىت بىىني اإلدىىلم والغىىرب الوافىىد  إدىىلمي،
لىذلك  ،اجىه بىه اآلخىراالنتمىاء الىذي يو حمىوي لتكون  القومية فةر  الرتكيز علياالشرتاك يف الدين واجلف يف القومية، 

االنتمىىاء ومل ينفصىىل  ،دىىد كبىىريإىل ا ديني ىى االنتمىىاءأمىىا يف مصىىر كىىان  ،مفهىىوم االنتمىىاء العىىرويب يف الشىىام  ىىو اررىىلفىى ن 
 االنتماء. فكل ااركة الوطنية يف مصر دينية، عدا ذلك 1919إال يف روية  الدي  عن ااركة الوطنية املصرية

مث عىادت مىن  )وطنيىة(، مث أرىب ت عربيىة، مث حتولىت إىل مصىرية ،صرية كانىت إدىلميةإىل أن اهلُوية املإذن خنلص 
 جديد وبقوة لتلوذ ابملفهوم الدي  للش صية املصرية.

قلىوب املصىريني الدين مدخل للدت واذ علىى  .تديًنا العاملأكثر دو   بل إن مصر ،ذي جًداالدين يف مصر متةإن 
 .ابنا لإلله آمون، ومنشوي بويفبرت الشهري للمصريني إعلن اإلدكندي نفسه ذلك والشا د على ،ةعلى مر عصوي كثري 

قىد فهىم  ،يصىادف  ىو  يف قلىب أي مسىلم ارهنىا ترفىع شىعاي  ،املسلمني يف مصىريفسر قوة مجاعة اإلخوان  ما دبق
و نىا تكمىن  طاقىة ديادىية، بت ويلهىا إىلم ادتفادوا مىن اريضىية املتدينىة ومىن القاعىدة املرتبطىة ابحانىب الرودىي لإلدىل

 ،من خل  دغدغة مشاعر املصريني وعواطفهم وتوجهيهها يف الطريق الذي تريده ؛ أي التلعب ابحانب الدي اجطوية
أن النىاا اآلن   و مىا يىؤدي إىلو  الدينية،الدا رة طغيان اآلن ا نشهد نإال أن ،دوا ر عديدة االنتماء يف مصر لهف ذا كان 

مىىن منطىىق دىىل  أم دىىرام دىى  يف القضىىاع ااياتيىىة العاديىىة،  بىىلغىىري قىىانو   أممىىوي مىىن منطىىق قىىانو  ال حتكىىم علىىى ار
 ىو قىىانون مسىىتقى مىىن و  ،الوضىىعية الطبيعيىة للقىىانون املعمىىو  بىىهارىب نا اآلن أمىىام املرجعيىىة الدينيىىة ولسىنا أمىىام املرجعيىىة ف

 وبة أو القومية، فالعروبة طاي ة على الش صية املصرية.ملصريني وليس العر املدخل إىل افالدين  و الغرب ابرداا. 
يبيني الىىىذين يىىىرون أن اهلُويىىىة غىىىر علىىىى جانىىىب آخىىىر، بىىىدأ يف مصىىىر يف العشىىىرينيات والثلرينيىىىات تيىىىاي مىىىن املفكىىىرين الت

يف مصىىر( شىىا د علىىى ذلىىك، الىىذي  الثقافىىةوكتىىاب طىىه دسىىني )مسىىتقبل  ،ااقيقيىىة ملصىىر أهنىىا جىىزء مىىن تىىرية ااضىىايات
 رب فيه أن مستقبل الثقافة يف مصر مرتبئ ابلثقافة اليويفنية.اعت

ذو تعدديىىة ن ينتمىىون ريضىىهم وصي هىىم، فمصىىر بلىىد و اثبتىىة، فاملصىىريغىىري أن فكىىرة االنتمىىاء عنىىد املصىىريني ال شىىك 
ة لكىىىن اآلن الرؤيىىىة اردادىىىية  ىىىي الرؤيىىى ،لىىىذلك ختضىىىع  ويتىىىه هلىىىذه السىىىبيكة املتداخلىىىة مىىىن الىىىرؤ  واردادىىىيس خارىىىة،
الفكىىرة املصىىرية الفرعونيىىة الىىك يتبنا ىىا  الرؤيىىة الدينيىىة ، وهيت بعىىدعلىىى غىىريه مىىن أبعىىاد اهلويىىةوالبعىىد الىىدي  متقىىدم  ،الدينيىىة

 ابرداا ارقبا ، وبعد ذلك هيت الفكرة القومية.
ويوديىىة  إنسىىانية :، تتىىداخل فيهىىا عوامىىل عىىدةومركبىىة قضىىية االنتمىىاء يف مصىىر قضىىية معقىىدة مىىن ذلىىك إىل أنخنلىىص 

  ال أعطيك وأمهلك كي  دتنتمي إىّل.ف ن كنت  ا ااجات ارفراد املنتمني،ذلك أن االنتماء يقتضي إشباعومادية 
 مما  ي عليه اآلن، فمصر تست ق الكثري. إىل يوم تكون فيه مصر أفضل دااًل  حنن نتطلع
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 املداخلت والتعقيبات
 نوا : -

أن هللا أنىىز  آخىىر  مىىعا ريىىون أبرىىلهم ارمىىازيغي  ىىراًب مىىن االنتسىىاب للعىىرب يفت ىىر املصىىريون أبرىىلهم الفرعىىو  واحز 
 للتفريق بني الشعب الوادد؟  ذه االنتماءات املذكوية الرداالت ابللغة العربية فكي  ترون ذلك؟ و ل ميكن ادتغل 

 د.مصطفى
لًفىىا، ويف احزا ىىر خارىىة اإلدىىلم نىىزو  الردىىالة ابلعربيىىة لىىيس مكرمىىة، فلعلهىىا نزلىىت رقىىل الشىىعوب حتضىىرًا وأكثىىر م خت

للفرنسىية أقىرب  ىي رن رقىافتهم  ،كقومية  ولقد ادت دم احزا ريون اإلدلم يف نضاهلم ضد الفرنسينيقومية وليس ديًنا، 
 ولذلك كل جزا ري مسلم. واللغة،الفكر كذلك   و

معىه أيبعىة كىان فىتع مصىر  نمىا دي، فعمىرو بىن العىاص ينيمصىر للعربيىة الذوي ابحىال يوجد ما يعىرف من يفدية أخر  
تعىداد املصىريني يقىايب الثمانيىة مليىني، وظلىت مصىر قبطيىة الدعنىة وغىري عربيىة يف الوقت الىذي كىان فيىه آالف جندي 

 "،ضغو  احزية"اللسان قرنني من الزمن بعد الفتع، ومل يدخل املصريون بكثرة يف اإلدلم إال يف العهد الفاطمي بسبب 
ابللغة تتلى الصلوات وقبلت الكنيسة القبطية أن  ،وأرب ت مصر دولة إدلمية ،ر اإلميان يف قلوهبمبعد جيل وقوجيلً 
 بداية تعريب مصر.كانت و نا   ،العربية
ينصىىرف إىل الشىىكل واملضىىمون؟  ىىل و  املقصىىود ابلتىىدين؟مىىا إذا كانىىت مصىىر أكثىىر دو  ارًي تىىديًنا كمىىا ذُكىىر ف -

 السعودية؟ لتدين يف اململكة العربيةو ل ميكن مقاينة التدين يف مصر اب
 د.مصطفى

مىىذ ب بينمىىا كىان و  .علىى ضىفاف النهىىر بىل تكلى  ييتسىم ابلوضىىوف، فىالفلف ُيصىىلوبسىيئ  ياملصىري تدينىه فطىىر 
واملصىري يعظىم احملرمىات وينفىر منهىا  .الدولة مذ بها دنفي وفًقا للدولىة العثمانيىةكانت القرية املصرية املالكية والشافعية  

 .يف دو  أخر  على الرغم من تدينهم الشكليابحملرمات  يستهان يف دني
 عيد عبد اهلادي: -

وإمنا االنتماء  و  ،وأن املواطنة ليست ابلضروية انتماء ،إن كان ااديت عن االنتماء فهذا يس بنا رزمة املواطنة املصرية
علىىىى الصىىىعيد املشىىىايكة مىىىن الشىىىباب دىىىواء  واضىىىع يف عىىىدمو املواطنىىىة يف أعلىىىى ديجانىىىا، وانعكىىىاا أزمىىىة املواطنىىىة جلىىىى 

  ذه املظا ر السلبية، فكي  تُفعل الدولة دوي ا؟ عن مسئوليتهاالدولة من  السيادي أم االجتماعي  وال نربّئ
 د.مصطفى:

وليسىت كىل مواطنىة ابلضىروية حتمىل  ،فيما  ص العلقة بني املواطنة واالنتماء، كل انتماء البد له مىن مظلىة مواطنىة
فىىاحميع أمىىام القىىانون  ،االنتمىىاء، فاملواطنىىة  ىىي املسىىاواة بىىني امل تلفىىني يجىىل وامىىرأة، مسىىلم ومسىىي ي، غىى  وفقىىريمعىى  

 متساوون يف ااقوق السيادية، فل يضيع عليك دق بسبب االختلف.
امعىىة العمىىل الىىوط  داخىىل احيف الشىىباب  فمشىىايكةتفىىق معىىك أهنىىا قارىىرة يف مصىىر، وفيمىىا  ىىص الرتبيىىة السيادىىية أ

واردىزاب اآلن ال  ،ديادىًياتقىوم برتبيىة الشىباب كانت منظمة الشىباب ديت   ،عكس ما كان متاًدا يف العهد النارري
 أن اررل يف اازب أنه مديدة لت ريج الكوادي. معتقوم د  هبذا الدوي 
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 أمحد حمروا )حمامي(: -

 ،أن إيران تسعى إللباا كىل قضىاع املنطقىة رىواًب إدىلمي اذُكر أن الطريق لقلوب املصريني  و دعنتهم، وما نراه اآلن 
، ود  اآلن فاربع معسكر املمانعة ميلك قلوب املصريني، يف املقابل جند دو  االعتدا  السنية ليس هلا مشروع ديادي

رب عىىن فهىىل ميكىىن يدىىم ملمىىع ملشىىروع ديادىىي لىىدو  االعتىىدا  يعىى املشىىروع النارىىري. يف املنطقىىة يضىىا ي مل حيىىل بىىديل
 مصااها بل احنياز لطرف على دساب آخر؟

 د.مصطفى:
الفىىىرا العىىىامل ن رن يسىىىود اآن ارو  ه ىىىم يعتقىىىدون أنىىى .اا ولىىىيس إدىىىلمي  كىىىل شىىىيء يداًء فايدىىىي    إللبىىىااسىىىعى تإيىىىران 

 يف خطىىاب اجميىى  عنىىد عودتىىه بعىىد الثىىوية، فارجنىىدة واتضىىع ذلىىك  ،العىىرب واركىىراد والىىرتك اإلدىىلمي بعىىدما دىىاده
 فايدية وليست إدلمية.

السىىادة لتكىىون املت ىىدث  املىىاذا تُىىرتك هلىى .ودضىىايع اوديادىىي مىىن مصىىل ة دو  االعتىىدا  االشىىتباك مىىع إيىىران فكىىرع
 فهناك تفريئ عريب بنّي. ؟!الوديد ابدم املنطقة

 م/ عبد املعطي دةازي: -
السىبب يف يمىي والىذي دىةلته مراكىز علميىة؟ ومىا قلقة االحنىداي املوجىود يف دوييف اإلأال يديك أ ل الفكر والسيادة دقي
 جتا ل  ذا على الرغم من وضوده؟

 د.مصطفى:
 :و ي مثًل  ،وبناًء عليه ميكن ملصر ادتعادته إن أيادت خبطوات بسيطة ،قراي إيادي اإلقليمي مبعثهتراجع دوي مصر 

 ،وفتع دواي مىع دىويع ،الوضع يف لبنانالتدخل يف و والدخو  كمراقب يف أوضاع السودان،  ،إعادة العلقات مع إيران
فلسفة ااكم تنكفئ على عملية لكن ال توجد إيادة ديادية، رن  ذه خطوات  ومطالبة دو  اجليج ابلتعامل الندي.

 .املشكلت الداخلية
ي ىا الرؤية الك تذ ب إىل اهنياي دوي مصر اإلقليمي، رن دوي مصر مشس ال تغيب وقيمة مصر يف دو ال أوافق على 

فالر يس ارمريكىي أوابمىا  ،ومع  ذا ال ينبغي إمها  بع  مظا ر قوة مصر وهرري ا يف املنطقة الذي تؤديه يف املنطقة. 
صىر، فاملفتىاف ال يىزا  مل  كانىت  لىر يس ارمريكىي بىو  يف املنطقىة، وأو  زعية لألقى خطابه للعامل اإلدلمي من القىا رة

وي ىىيس الربملىان الىىدوي مصىري، مىىدير عىام الوكالىىة الدوليىىة  ة مىن أفريقيىىا كىىان مصىرعأمىني عىىام ارمىم املت ىىد ؛يف يىد مصىىر
جىا زة نوبىل أيبىع مىرات يف عشىرين عاًمىىا دون دو   ودصىلنا علىى، يىةغىري غربدولىة للطاقىة الذييىة مصىري ورو  مىرة مىن 

 املنطقة كافة.
مصىىر عىىد   دىىويع بىىدون ،العىىراق ،تركيىىا ،انإيىىر  :وزيىىر خايجيىىة تركيىىا الىىذي قىىا  إن حمىىوي لقىىد فهىىم أمهيىىة  ىىذا الىىدوي

 احدو ، وبدون مصر لن تقوم لنا قا مة.
 حممد السعيد ااسي : -

 ما يأيكم يف املوق  املصري جتاه املل  املا ي؟
، أي  أننا هخريف، و ىذه الىدو  يف داجىة إىل مشىروعات تنمويىة، فالقضىية ليسىت مقتصىرة علىى ميىاه النيىل ف سىب

برامج تنموية مشرتكة مع  ذه الدو  يساعد يف دل أزمة هنر النيل. فقد ظىل التعامىل مىع قضىية ميىاه ف قامة مشوعات و 
 نيل لسنوات طويلة أبداليب فنية فقئ، بينما حتتا  القضية إىل تعامل ديادي.لا
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 مر  علي عبد الو اب: -

املواطنىة يف ظىل قىانون الطىوايئ تطبيق عملي للمواطنة، فكي  يكون دىا   إذا كانت دركة املواطن داخل وطنه  ي
 الذي يتيع االعتقا  مبةرد االشتباه؟

 د.مصطفى:
لمىىىواطن أو ممايدىىىاته السيادىىىية ويقتصىىىر دويه علىىىى مكاف ىىىة ليُفىىىرتً بقىىىانون الطىىىوايئ أال ميىىىس اايىىىاة العامىىىة 

 اإلي اب واحرا م.
 منا  ما ر: -

غىري شىرعية، كىذلك أي   أميف اهلةىرة شىرعية كانىت تمثىل تفيماٍ يتعلق أبزمة املواطنة، أي  أزمة انتمىاء عنىد الشىباب 
 ،ضىىد ارمىىوا  ارجنبيىىة يف مصىىر لىىدعم مفهىىوم املواطنىىة واللمركزيىىة، ويف ظىىل وجىىود أزمىىة رقىىة بىىني ااكومىىة والشىىعب

هىىىات ييف ضىىىوء كىىل  ىىىذا أييىىد بعىىى  التوج ،وأزمىىىة يف معرفىىة الشىىىعب اقوقىىىه وواجباتىىه ،وأزمىىة يف املشىىىايكة السيادىىية
 الداعمة لروف االنتماء عند الشباب. العملية

 د.مصطفى:
غيىب دوي املىرأة إال من ادتقراي اجملتمع، عنديف ي وأن الشعوي ابالنتماء ال أييت ،ذكرت أن الصوية ليست مثالية

مسالة التفريق بني املسلم والقبطي يف مصر مسالة وافدة جيدي اإلشاية يف  ذا الصدد إىل أن و  .همش دوي ارقبا وي
ودقىىد مىن يؤيقىىه جتىىانس  علىىى احىانبني،والتشىىدد الىدي   ،قىد تكىىون بسىبب العمالىىة املصىرية يف اجلىىيج ،جمتمعنىىاعلىى 

      الشعب املصري ومتادكه.
 


