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 إيضاح

ط اإلشارة المرجعية  ي أقىص إليههذا المقال يجوز استخدامه ألغراض البحث والتدريس والتعلم بش  . يبذل محررو رواق عرب 

ي الدورية. غير أن 
 
وكذلك مركز القاهرة لدراسات حقوق المحررين جهدهم من أجل التأكد من دقة كل المعلومات الواردة ف

ل أو مناسبة المحتوى المنشور ن أي ضمانات من أي نوع فيما يخص دقة أو كمااإلنسان ال يتحملون أي مسؤولية وال يقدمو 

ي أو مركز  ىراء يعرضها محتو آوأي . رضغي أل ورة آراء محرري رواق عرب 
هذا المقال هي آراء تخص كاتبيه، وليست بالرص 

 القاهرة لدراسات حقوق اإلنسان. 

 

 

 حقوق النش  

ف  هذا المصنف منشور برخصة المشاع اإلبداعي 
َّ
سب الُمصن

َ
 . 4.0ن
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  رؤى: تجريم الدولة المرصية لحرية تعبير األقليات وتوظيف قضايا ازدراء األديان
 

 محمد مندور
 

 

 

 

 

 ازدراء األديان، القانون، اإلسالم، األقليات الدينية، حرية التعبير  وسوم: 

 

 

 

 

 

،  25شكلت ثورة  ي
ي المجال العام، وممارسة شعائرهم بشكل علن 

 
يناير فرصة لمعظم األقليات الدينية للسعي الجاد للظهور ف

اجع المؤقت للقبضة األمنية عقب الثورة. إال  ا مع الير
ً
ي المواطنة، وتحديد

 
والتعبير عن معتقداتهم الدينية ومطالبهم بحقهم ف

ي الدولة أن هذا السعي اصطدم باألزمة الب
ي تبن 

 
ي تتجسد ف

ي منها الدولة المرصية تجاه حرية الدين والمعتقد، والنر
ي تعاب 

نيوية النر

ي 
 
عيتها الدينية والسياسية. تجلت تلك األزمة ف رواية وحيدة عن اإلسالم كمكون من مكونات هويتها الوطنية، وتمزج بير  ش 

ي تبنتها الدولة ا
ية النر اث السياسات والخطابات التميير  يعات تعاقب مير ي صورة تش 

 
لمرصية بحق األقليات الدينية، واتضحت ف

وظف لمواجهة سعي األقليات الدينية، وتعويض غياب القبضة األمنية، وتعزيز سلطة الدولة وهيمنتها 
ُ
عىل ازدراء األديان، وت

ي تصاعد األحكام والقضايا المنظورة أمام القضاء
 
ا ف

ً
، وهو ما انعكس الحق ي

ي »ازدراء األديان«المتعلقة بـ  عىل المجال الدين 
، والنر

 طالت األقليات الدينية من مواطنير  أقباط وشيعة، وملحدين، وباحثير  وصحفيير  علمانيير  وآخرين. 

؛  ي تنظيم حرية التعبير
 
اعتماد الدولة عىل قضايا ازدراء األديان لقمع األقليات، أبرز إشكالية تتعلق بدور الدولة الحديثة ف

ي فبينما تشكل حري
 
ة التعبير إحدى الحريات األساسية وأحد المكونات الرئيسية للحرية الدينية، تظهر سلطة الدولة كقيد ف

تنظيم تلك الحرية لمنع اإلخالل )بالنظام العام، األمن العام،...(، أو للتصدي لخطابات الكراهية والتحريض عىلي العنف. وفيما 

حايدة تجاه األديان، وأن جميع مواطنيها متساوون أمام القانون، ال يبدو األمر تقدم الدولة الحديثة العلمانية نفسها كدولة م

ي مرص لغة قانونية )علمانية(، 
 
ي الواقع المرصي، يحاول المقال تفكيك كيفية توظيف الدولة الحديثة ف

 
عىل النحو نفسه ف

ي لمواد لتجريم حرية التعبير لألقليات، وبالتبعية تقييد حرية الدين والمعتقد الخاصة 
بهم؛ إذ يتحرى المقال السياق التاريخ 

ي للمواد وكذلك أحكام القضاء، كيف أعاد القانون وأحكام القضاء تعريف 
ازدراء األديان، ويفش عن طريق تحليل النص القانوب 

، لصالح تعزيز احتكار الدولة للدين، وهيمنة نسختها من الدين )الوسطية( عىل بقية  القيود المفروضة عىل حرية التعبير

الخيارات الدينية، واالنتصار لتصورات ومشاعر األغلبية الدينية، ومعاقبة المخالفير  لتلك النسخة )األقليات الدينية(. كما 

ي إعادة تعريف دور القانون ومؤسسات إنفاذه، حيث يتناول 
 
ينظر المقال إىل مساهمة عالقات القوى خارج وداخل المحاكم ف

كة تهدف إلحكام كيفية عمل المؤسسات الد ي تشكيل صيغة مشير
 
ينية الرسمية، وكذلك المتشددين، إىل جانب القضاء ف

 . ي حرية التعبير
 
، وتجريم حق األقليات الدينية ف ي

 هيمنة الدولة عىل الدين والمجال الدين 

 

ي لمادة ازدراء األديان
 السياق التاريخ 

 

ي يونيو 
 
ي تاريــــخ مرص الحديث. كانت  1981ف

 
ي ف

اندلعت أحداث الزاوية الحمراء، وهي واحدة من أعنف حوادث العنف الطائف 

ة سنوات من حكم الرئيس السادات، انتهج فيها مجموعة من السياسات الهادفة لتوظيف اإلسالم كمصدر  الحادثة حصاد عش 
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ي مواجهة التح
 
عية وأيديولوجية للدولة. ف ي سياسات االنفتاح االقتصادي، واتفاقية للش 

عيته نتيجة تبن  ي طالت ش 
ديات النر

اث عبد النارص داخل مؤسسات الدولة وخارجها.   عن مواجهة مير
ا
 السالم مع إشائيل، فضًل

ي 
 
يــــع«نصت مادته الثانية عىل أن  1971فعمد السادات إلصدار دستور جديد ف يعة اإلسالمية مصدر رئيسي للتش   »الش 

ي ثم ع
 
يعة اإلسالمية  1980دلها ف يــــع«لتصبح الش  . كما دعم صعود الحركة اإلسالمية لمواجهة خطر »المصدر الرئيسي للتش 

ي نش  
 
ي استثمرت ف

ي مع المملكة العربية السعودية، والنر
ي الجامعات والنقابات، فيما أجرى تقارب تاريخ 

 
وجود الشيوعيون ف

، وتقديم الدعم للعديد  ي
، السيما مرص. خطاب إسالمي محافظ  ي العالم اإلسالمي

 
 1من التنظيمات اإلسالمية سلفية التوجه ف

ي ضدهم، فبعد مرور أقل من 
ة العنف الطائف  ي زيادة وتير

 
عمقت تلك السياسات من وضع األقباط المتأزم، وساهمت ف

ا، وباتت األجواء الطائفي ي حي شي 
 
ي كنيسة ف

 
ي مرص شديدة االحتقان. شهرين عىل أحداث الزاوية الحمراء، حدث انفجار ف

 
ة ف

ي سبتمي  
 
لمان لالنعقاد، واتخاذ عدة قرارات بدعوى مواجهة الفتنة الطائفية،  1981وهو األمر الذي دفع السادات ف لدعوة الي 

تضمنت حظر استغالل الدين لتحقيق أهداف سياسية، والتحفظ عىل بعض األشخاص ممن توافرت حولهم دالئل جدية 

بتعيير  األنبا شنودة بابا اإلسكندرية  1971لسنة  2782الوطنية، كما ألع  قرار رئيس الجمهورية رقم عىل تهديدهم للوحدة 

 2وبطريرك الكرازة المرقصية، وشكل لجنة للقيام بالمهام البابوية. 

ي قانون العقوبات، هدفت التعديالت 
 
لمان بعدة تعديالت ف ي أعقاب ذلك، تقدمت الحكومة للي 

 
وفقا للمذكرة –ف

ي الداخل، والتصدي للعابثير  باألديان«إىل  –يضاحية للقانوناإل 
 
ي »حماية األمن واالستقرار ف

ي إشارة واضحة للخطاب الطائف 
 
، ف

ي 
 
المتصاعد ضد األقباط والذي عجزت الدولة عن السيطرة عليه. وتضمنت التعديالت تغليظ العقوبة المنصوص عليها ف

ا عن أعمال العنف أو التهديد أو التخريب، ( والمتعلقة بحماية إقامة 160المادة )
ً
الشعائر الدينية للطوائف المختلفة بعيد

ي ليشمل كل شخص وليس فقط رجال الدين. وأضاف 201وتعديل المادة )
( والمتعلقة بتجريم إساءة استخدام الخطاب الدين 

د األديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها و( ألول مرة إىل قانون العقوبات والخاصة بتجريم ازدراء أح98التعديل المادة )

ار بالوحدة الوطنية.   أو اإلرص 

 

ي التطبيق
 
 غموض يكتنف النص وغموض أكير ف

 

يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن ستة أشهر وال تجاوز خمس سنوات أو بغرامة ال تقل عن خمسمائة جنيه، وال تجاوز ألف «

ويــــج أو ا ي الير
 
لتحبيذ بالقول أو بالكتابة أو بأية وسيلة أخرى ألفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة أو جنيه كل من استغل الدين ف

ار بالوحدة الوطنية أو السالم االجتماعي   . »تحقير أو ازدراء أحد األديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها أو اإلرص 

ء المادة عىلي العديد من األلفاظ الغامضة تم تعديلها و( من قانون العقوبات، ونظًرا الحتوا 98كان ذلك النص األول للمادة )

ي 
 
ي  2006ف

ي نص المادة. وهو »السالم االجتماعي «و »التحبيذ«بحذف لفظ 
 
، إال أن هذا التعديل لم يعالج مشكلة الغموض ف

ي صياغة النصوص العقابية؛ حيث حددت المحكمة ا
 
ا للمعايير الدستورية ف

ً
ي عدم انضباط المادة وفق

 
ي ما تسبب ف

 
لدستورية ف

ي مقدمة هذه المعايير 
 
ي ف

يعات العقابية. يأبر ي صياغة التش 
 
ي «أحكامها مجموعة من المعايير الواجب اتباعها ف

 »اليقير  القانوب 

ي يتخذ 
ي أي شكل من أشكال الغموض أو الخفاء. نظًرا لكون القانون الجناب 

 
ي وتالف الجزاء «وهو وضوح وتحديد النص العقاب 

ي أداة لحمل  ء أو تركهالعقاب  ي
ا للمحكمة إىل »الناس عىل فعل الس 

ً
ي وفق مقاييس صارمة «، وبالتاىلي يجب أن يخضع النص العقاب 

ا باتساعها أو بخفائها من يقعون تحتها أو يخطئون «؛ حنر ال تكون النصوص »ومعايير حادة
ً
ع متصيد ا يلقيها المش 

ً
شباك

 3. »مواقعها

ع ل ع لم  »أفكار متطرفة«مصطلحات مثل بمقارنة تلك المعايير مع استخدام المش  الموجودة داخل المادة، نجد أن المش 

ي يجب عىل المواطنير  تجنبها؟ األمر نفسه يتكرر مع استخدام مصطلحات 
م بها، فما هي طبيعة األفكار المتطرفة النر إثارة «يلير 

ار بالوحدة الوطنية«و »الفتنة ي عىل سبيل اليقير  أن أفعال شخص  اللذان يفتقدان لداللة قانونية واضحة تثبت »اإلرص 
للقاض 

ار بالوحدة الوطنية.  ي إثارة الفتنة، أو اإلرص 
 
 ما أو مجموعة، كانت السبب ف

ين من أبريل  ي الرابع والعش 
ي إصدار القضاء أحكاًما متناقضة للقضايا نفسها واالتهامات ذاتها؛ فف 

 
اتضح ذلك الغموض ف

ي أعماله الفنية،حكمت محكمة جنح الهرم بسجن الفنان عا 2012
 
دل إمام لثالثة أشهر عىل خلفية ازدراء الدين اإلسالمي ف

4 

ي دعوى مقامة من الشخص نفسه باالتهامات نفسها. 
 
ين من الشهر نفسه ف ي السادس والعش 

 
 5بينما برأته محكمة العجوزة ف
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ها للنصوص   عن تناقض أحكام القضاء، وسع الغموض من سلطة المحكمة لتقديم تفسير
ا
ي ينتابها الغموض عىل وفضًل

النر

. حيث أقرت محكمة أمن الدولة الجزئية مدينة نرص بضبابية لفظ  أفكار «نحو ينتهك حرية الدين والمعتقد وحرية التعبير

يعة  »متطرفة ها–وفشته بعودتها إىل قواعد الش  ي الحياد عن الحقائق المعلومة «بأن  –حسب تفسير
ي الدين يعن 

 
التطرف ف

ور  ورة، وإنكار ما «، وهو األمر الذي فشته محكمة جنح جنوب القاهرة بأنه »ةمن الدين بالرص  إنكار المعلوم من الدين بالرص 

ي صيغت من أجله؛ وهو حماية الطوائف الدينية،  6،»أجمع عليه علماء األمة
ويتضح هنا انحراف المادة عن هدفها النر

ورة«الستخدامها لحماية  ي أحكامه إىل تقارير مؤسسة  »المعلوم من الدين بالرص 
 
بحسب تعريف القضاء، وهو يستند دوًما ف

ورة، ولكن ماذا عن حق األقليات الدينية األخرى  األزهر، ولكن من يحدد إذا كان ذلك التعبير هو إنكار لمعلوم من الدين بالرص 

ي هي بالقطع تنكر 
، والنر ي التعبير

 
ورة«ف ا،  بالنسبة لإلسالم، »المعلوم من الدين بالرص 

ً
وإال لما اتخذت خياًرا دينًيا مختلف

، واألقباط ينتمون  ي
فالملحدين ينكرون حقائق اإلسالم وكافة األديان، كذلك الشيعة لديهم إسالم مغاير عن اإلسالم السن 

ي تتبناها 
ي الذين يقدمون قراءة مختلفة عن تلك النر

اث اإلسالم السن  لعقيدة أخرى، وحنر بعض المفكرين من داخل الير

هم عن تصورهم للدين ا لعدم تطابقها مع رواية الدولة عن  »أفكاًرا متطرفة«لمؤسسات الدينية، كل هؤالء يرى القضاء تعبير

 الدين. 

، حسبما عرفه القضاء، لتصور الدولة أو األغلبية عن الدين؛ فإن استخدام »الفكر المتطرف«وبينما ينترص مصطلح 

ار «و »إثارة الفتنة«مصطلحات مثل  ي الوقت  »بالوحدة الوطنيةاإلرص 
 
ينترص لمشاعر األغلبية الدينية عىل حساب األقلية. وف

ي الصادر عن مسئولير  بالدولة أو متشددين ضد األقليات 
الذي تتغاض  فيه األجهزة األمنية والقضاء، عن الخطاب التحريىص 

 للفتنة«الدينية، وال ُينظر إليه باعتباره 
ا
اًرا بالوحدة الو «أو  »إثارة ا عىل استثارة مشاعر »طنيةإرص  ً ، فإن هذا الخطاب يعد مؤش 

ا للمادة إرضاءا لمشاعر األغلبية، لتصبح األقلية دوًما ضحايا خطاب األغلبية 
ً
وغضب األغلبية؛ فيتم محاكمة األقلية وفق

ي نحوهم. لقد أفرغت طريقة تعاطي 
، وضحايا مادة قانونية تعاقبهم بسبب خطاب األغلبية التحريىص  ي

 القضاء للمادة التحريىص 

ي الذي يستهدفها، لينتهي بها الحال 
من مضمونها الذي صيغت من أجله، وهو حماية الطوائف الدينية من الخطاب التحريىص 

أداة يستخدمها المتشددون لمعاقبة ضحاياهم من األقليات الدينية، وهو األمر الذي يجعل تعبير األقليات الدينية عن 

ي استفزاز مشاعر األغلبية الدينية. ممارستها ومعتقداتها الديني
 
ا بأال يكون سبًبا ف

ً
 ة مقيد

 

ء بالمتشددين  الطريق إىل القانون ملي

 

 
ا
ة ي تتوىل التحقيق مباش 

ة للنيابة العامة، والنر تسلك القضايا مساران، األول من خالل تقدم بعض المواطنير  ببالغات مباش 

ي فهو الجنحة ولديها خيار إحالة القضية للقضاء، كما لديها الح
ي تحريك الدعوى دون وجود شكوى. أما المسار الثاب 

 
ق ف

، عن طريق قيام بعض المحامير  المتشددين دينًيا، سواء القادمير  من خلفية إسالم سياسي أو  ي
ة واالدعاء المدب  المباش 

، برفع دعاوى ضد كتاب ومفكرين، مستغلير  نصوص قانون اإلجراءات الجنائية و  ا المواد السابعة محافظير  اجتماعيير 
ً
تحديد

ي ضد من يعي  عن رأيه فيما يخص الدين،  ر األدب 
ي ادعاء الرص 

 
؛ إذ منحت هذه المواد الحق ف ين أو السادسة والسبعير  والعش 

 7. »الحسبة«زاعمير  انتهاك مشاعرهم الدينية وإهانة معتقداتهم، ويطلق عىل هذا النوع قضايا 

ي صالح األغلبي
 
ا تمارس فيه األغلبية الدينية وبينما يعمل غموض النص ف

ً
ة، فإن قانون اإلجراءات الجنائية يوفر مناخ

شعر 
ُ
رسخ األغلبية تقاليدها الدينية ومشاعرها، وت

ُ
، ت ي

سطوتها عىل األقلية، فعن طريق تقديم البالغات أو االدعاء المدب 

ها أو تصورها عن الدين عليه أن يتطابق مع تصورات  األغلبية، ولكن ما هو تصور الدولة واألغلبية األقليات المختلفة أن تعبير

عن الدين؟ كيف نشأ وكيف تطور؟ لماذا وكيف تدافع الدولة ومؤسساتها الدينية عنه؟ ولماذا تقمع التصورات المغايرة له، 

 وكيف؟ يحاول المقال اإلجابة عىل هذه التساؤالت. 

 

 اإلسالم والقانون وتشكل الوطنية المرصية 

إلحداث وحدة  »األحادية«عىل أساس  –وهي األمر المتخيل بحسب بنديكت أندرسون–تشكلت الهوية الوطنية المرصية 

يطانية  اتيجية اإلدارة الي 
ي جزء من اسير

 
ي والثقاف

ي الوقت الذي كان فيه خطاب التعدد الدين 
 
ي مواجهة االستعمار، ف

 
سياسية ف

ي مرص، لذلك جاء خطاب الوط
 
ير وجودها ف نية متفاخًرا بقيمة الوحدة واالصطفاف، وأنه ثمة هوية معينة للسكان تمثل لتي 

ورة استعادة هوية المستلبة لمواجهة لالستعمار.  ا عىل رص 
ً
 8جوهرهم، مؤكد
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ي 
 
ي ف . فتقبل بالتفوق الغرب  ، المادي والروحي م العالم لمجالير  ي أنه لكي تنجز الوطنية هدفها، فإنها تقسِّ يوضح بارثا تشاترح 

ي يعي  الوطنيون خاللها عن أنفسهم. ويمارس المجال الروحي الما
دي، ما يجعل المجال الروحي هو المساحة الوحيدة النر

اث« ي تشكيل الهوية الوطنية، وتعمل الدولة الوطنية عىل إعادة تشكيل  »الير
 
اث«دوًرا رئيسًيا ف لصالح المنظومة المادية  »الير

ا أكير من كونه أ
ً
،الحاكمة فيصبح مصنوع

ا
ك«فصوغ تراث  9صيًل ورة صوغ خليط من الناس  »ماض مشير هو أمر حاسم لصير

ي أمة متماسكة. 
 
 10ف

ي لمهمة تحرير البالد من االستعمار هو 
ي الهوية الوطنية، فكانت رؤية األفغاب 

 
تاريخًيا تم إنتاج اإلسالم كمكون رئيسي ف

؛ حيث كانت أوىل الخطوات نحو –توحيدها باإلسالم  ي الهوية الوطنية،المكون الروحي
 
كما كان   11إنتاج إسالم شامل مدمج ف

، فهي  ي
عية السياسية للدولة الحديثة المتشكلة؛ لتمزج الدولة بير  الدورين السياسي والدين  اإلسالم تاريخًيا أحد مصادر الش 

، يقوم عىل رعاية اإلسالم واحتكار تنظيم شئونه من خالل المؤسسات الدينية، وبالت ي
اىلي فإن تهديدك لروايته إمام سياسي دين 

عيته السياسية، والعكس صحيح.  ورة تهديدك لش  ي بالرص 
 12عن الدين يعن 

ي تشكل األمة الحديثة، كبيداغوجيا وكأداة. فبحسب تميير  المفكر 
 
بير   »هومي بابا«يلعب اإلسالم الدورين الرئيسيير  ف

ي األمة كبيداغوجيا ظهور انب
 
، تتوصل إىل »ذات«ثاق الجماعة القومية بوصفه تاريــــخ األمة كبيداغوجيا واألمة كأداة، نرى ف

ي العقيدة 
 
ي حالتنا الوسطية الرواية الوطنية عن اإلسالم )األشعري ف

 
ي عمق التاريــــخ؛ فتصبح ف

 
الوعي بذاتها وسماتها ضاربة ف

ي الفكر والفلسفة(،
 
يعة والغزاىلي ف

ي مجال الفقه والش 
 
والشافعي ف

ة للتدين المرصي 13 ي وهي السمة الممير 
 
، وليست الوسطية ف

، ومصطنًعا من مصطنعات االجتماع الحديث.  ي
ي الحقل الدين 

 
ويتضح  14معناها الحديث سوى تجىلي لأليديولوجية الوطنية ف

ة بمسألة اآلخر؛ فتحقيق  ي ارتباط األخير
 
، ف االختالف بير  األمة كبيداغوجيا واألمة كأداة، رغم أن كالهما ينطوي عىل صنع المعن 

ي بير  من ينتمي لهذه األمة ومن هو خارجها، هوية األمة ال 
ا لهذه  15يتم إال عي  تميير  حقيفر

ً
ا أو تهديد

ً
وضبط من يشكلون تلويث

ي سبيل إيضاح مروق اإلسالم السياسي من الوطنية المرصية، وكذلك المفكرين العلمانيير  
 
ي استخدام الوسطية كأداة ف األمة؛ في 

ا لمعيار الوطنية. فالهوية الوطنية هي مساحة رصاع والملحدين واألقليات الدينية األخرى؛ أل 
ً
نهم ببساطة ليسوا منضبطير  وفق

ي، أو  ة زمنية ما، يصير اليوم إسالم البحير
ي فير

 
حول تعريف ماهية األنا وماهية األخر، وبينما كان األخر هو االستعمار ف

ا لالستعمار بشكل أو بأخر. 
ً
 الملحدين، ويصبح كل هؤالء امتداد

لهوية الوطنية عي  عملية ثنائية متداخلة؛ إنتاجية لها عالقة بإنتاج معن  الهوية وروايتها، وضبطية قمعية مرتبطة تتشكل ا

وط إنتاجه  »لويس ألتوسير «بضبط المخالفير  لها. والوطنية هي بالتعريف أيديولوجية، فش  حاجة أي نظام إلعادة إنتاج ش 

ي ذلك إعادة إنتاج المواطنير  
 
وا مناسبير  للنمط االقتصادي السائد،الخاصة، بما ف وتنعقد مهمة تشكيل المواطنير   16 ليصير

أن هذه األجهزة أيديولوجًيا تستبطن  »ألتوسير «عىل األجهزة األيديولوجية للدولة ومن بينها المؤسسات الدينية. ويالحظ 

ي مرص كبؤرة إلعادة إنتاج الهوية )الوسطية/المركب 
 
)الهوية الوطنية( وتعمل بتنوعها عىل تثبيت رسوخها؛ فيعمل األزهر ف

ا إنتاج مواطنير  يمثلون 
ً
، ويضمن أيض ي

ي داخل الوطنية المرصية( بما يضمن هيمنة الدولة عىل الدين والمجال الدين 
الدين 

ا لـ
ً
ي «األغلبية المتبنية لنسخة الدولة من اإلسالم. والهيمنة وفق

، »جرامس  ي ي يتم فيها إنتاج القبول الشعن 
هي المساحة النر

17 

وتستهدف تلك الهيمنة السيطرة عىل األفراد، والمكان، والزمن ليس فقط بمعناه الحارص  والمستقبل، وإنما أيضا الرصاع عىل 

ي وتعريفه، بما يشمل تعر 
، وكيفية تطوره، وما هي رواية الدولة عنه، وبالتبعية الموقف من المخالفير  الماض  ي

اث الدين  يف الير

ي والقمعي نظًرا لتداخلهما الشديد، وإن كان  لتلك الرواية؛ أي أن أجهزة الدولة األيديولوجية هي األخرى تمارس الدورين اإلنتاح 

 .  دورها الرئيسي ينعقد عىل إنتاج المعن 

 

 تاج الهوية الوطنيةالقانون وإن

. فمن ناحية  ي والقمعي ينظم القانون عملية إنتاج الهوية الوطنية، ويسمح لنا بوضوح أكير رؤية مدى تداخل الدورين اإلنتاح 

ي تنفرد بها الدولة الوطنية كجزء من عملية إضفاء صفة ومفهوم الوطنية؛ Codifying) »التقنير  «يمكننا النظر إىل عملية 
( النر

عىل تعريف الوطن وزمانه ومكانه واألفراد وإضفاء صفة الوطنية عليهم، لذلك فإن عملية القوننة هي جزء من  حيث تنطوي

اللحظة التأسيسية لعملية إنتاج الوطن، وهو كما يمتلك القدرة عىل تعريف المكان باعتباره وطنًيا، لديه القدرة أيضا عىلي تعريفه 

ي تتوافق مع normalizationوات. ويتم ذلك اإلنتاج من خالل إنتاج المعيارية )باعتباره مستعَمًرا، كذلك الزمان، والذ
( النر

ي حالتنا الدين وماهيته، أو يعهد إلحدى مؤسسات الدولة األيديولوجية القيام بذلك  18مفهوم الوطنية؛
 
حيث يعّرف القانون ف
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ي حالتنا هنا، كذلك يحدد للذات الوطنية ماهية التدين و –الدور 
 
كيفية ممارسته، وحدود ممارستها له، وهو ما يمكن األزهر ف

 . ي ي الضبط اإلنتاح 
 
 أن نطلق عليه دور القانون ف

( يظهر عندما تتعدى الذات  ي للقانون )الضبط القمعي
تب عليه إنتاج المعيارية، فإن الدور الثاب  ي يير فإذا كان الضبط اإلنتاح 

ي هذا التوقيت 
 
ا »ير وطنيةغ«عىل حدود المعيارية الوطنية، لتصبح ف

ً
، ليقمع القانون تلك الذوات غير المنضبطة وفق

ا لمعيارية الهوية
ً
الوطنية، وإظهاًرا لجوهر الوطنية وهي الذات المعيارية. ومن هنا تتضح أهمية  للمعيارية، باعتبارها تهديد

اتيب ا ي الحفاظ عىل الذات الوطنية، أي تشكيل الذات المطيعة حيث يخضع الفرد لير
 
لسلطة، وتصوراتها عنه وعن العقوبة ف

 محيطه، وعما يجب أن يفعل وكيف يفعله. ويتعزز االنضباط بالقدر الذي تمارس به العقوبة. 

ي الوقت نفسه، 
 
ي صيغة منتجة وقمعية ف

 
ي وخطاب المؤسسات الدينية جنًبا إىل جنب ف

ولكن كيف يتوازى الخطاب القانوب 

ا مع خطاب الذوات الوطنية الفاعلة
ً
ي ) الوسطية( كمركب أساسي  ويتفقان أيض

/ األغلبية(؛ لموضعة المركب الدين  )المواطنير 

ي 
ي نصوصه؟ وكيف يعمل عىل تنظيم إنتاج ذلك المركب الدين 

 
داخل الهوية الوطنية. وكيف يعي  القانون عن الهوية الوطنية ف

ا كيف يدافع الق ً ي داخل عي  صياغته لدور المؤسسات الدينية وعالقتها بذلك المركب؟، وأخير
انون عن ذلك المركب الدين 

ا للهوية، وباالستناد إىل خطاب المؤسسات الدينية، ودعاوي الحسبة وعنف األغلبية تجاه 
ً
الهوية الوطنية بقمع من يراه تهديد

 األقليات؟

 

 الغموض كأحد سمات العلمانية

ي باالرتكاز عىل 
ي المجال الدين 

 
، هو تعبير عن غموض أوسع كيفية تقييد الدولة المرصية لحرية التعبير ف يعي

غموض النص التش 

يعي وسياسات الدولة 
ي تنظيم العالقة بير  الدين والسياسية، والذي بدوره ينعكس عىل اإلطار التش 

 
ينتاب دور دولة الحديثة ف

 .  تجاه حرية الدين والمعتقد وحرية التعبير

 
ا
ي تطور النظر إىل العلمانية، أكاديمًيا، من مجرد اعتبارها فصًل

 
بير  الدين والسياسة، لكونها تجلًيا لسلطة الدولة السيادية ف

إعادة صياغة الدين وإنتاجه وتعميم هذا اإلنتاج عي  القانون، وعي  تخويل الحساسيات الالئقة له، وضبط التقاليد الدينية 

ي علمانية الدولة حيادها تجاه كل األديان، وال حنر حيا
دها تجاه جميع الروايات والممارسات لتتالءم معه. وبناءا عليه، ال تعن 

ي تحديد موقع الحد الفاصل بير  الدين والسياسية، 
 
حول الدين الواحد. فالعلمانية هي تعبير عن سلطة الدولة السيادية ف

ا مشحون بالعديد من باإلبهام والغموض من جان
ً
ي المجال العام. إال أن ذلك التعبير أيض

 
ب وماهية الموقع المسموح به للدين ف

 19آخر. 

سنحاول فهم غموض القيود المنظمة لحرية التعبير عي  النظر إىل ثالث من سمات العلمانية الحديثة، ومن خالل 

 عىلي عجرمة هي 
ي سلطة الدولة القانونية العلمانية؛ السمة األوىل كما أسماها حسير 

 
مبدأ «استكشاف الغموض المتجىلي ف

ي تح 20؛»نشاط العلمانية
 
ي سلطة الدولة ف

ديد ما يعتي  دينًيا وما هو المجال المسموح له، والذي يتسع ليشمل دور الدولة ويعن 

ي 
 
ي أن يكون، وتحديد النصوص المعتمدة الحاكمة لذلك، وهو مثال ما نراه ف

ي تحديد ماهية الدين بشكل مجرد، أو ما ينبع 
 
ف

ورة وإنكار إجماع العلماءإنكار المعلوم من ا«بأنه  »األفكار المتطرفة«تفسير المحاكم المرصية لمصطلح  . السمة »لدين بالرص 

ي تحديد 
 
؛ فبينما كفل الدستور المرصي والمواثيق الدولية حماية »التميير  بير  الخاص والعام«الثانية هي قدرة الدولة المطلقة ف

ي تحدد 
وك للدولة بشكل حرصي، هي النر منر تكون حرية الدين والمعتقد كشأن خاص، فإن تنظيم ممارسة تلك الحرية مير

ي خاص، ومنر تتدخل لضبط تلك الممارسة لعدم اإلخالل بالنظام العام. أما السمة الثالثة فهي 
حكم «تلك الممارسة شأن دين 

ي تنظيم وترسيم الحدود والمساحات المسموح بها للدين من سلطة »القانون
 
 »حكم القانون«؛ حيث تستمد الدولة سلطتها ف

لتأكيد عىل تفضيل لدين معير  وأشكال معينة من التدين، ما يناقض فكرة مساواة المواطنير  إال أن عملية التنظيم تنطوي با

ي تمثل جوهر 
 21. »حكم القانون«أمام القانون والنر

ي مصطلح 
 
 بقوة ف

ا
؛ فهو من ناحية ينطوي عىلي تفضيالت الدولة تجاه رواية »النظام العام«تظهر السمات الثالثة مكثفة

ي بحجة الحفاظ عىل النظام العام،  معينة عن دين بعينه، وهو 
ي المجال الدين 

 
بوابة العبور للدولة لتحجيم ممارسات بعينها ف

، الذي يدعي معاملة جميع المواطنير  عىل قاعدة  اىلي ي بنية القانون الليي 
 
وهو التعبير األكير وضوًحا عن التناقض الكامن ف

 22سعي الدولة للحفاظ عليها وترسيخها. المساواة، بينما هو تجسيد لمعتقدات األغلبية ومشاعرها و 

 

 



Rowaq Arabi, 26 (1) 

 

72 
 

: األزهر حارسا لإلسالم محافظا عل النظام العام ي  الضبط اإلنتاجر

 

ا عن السلطة السيادية، ُيبهم العالقة بير  كل من الدين Secularمن المهم التميير  بير  العلمانية ) ً  للحكم وتعبير
ً
( باعتبارها مبدأ

ك فيه مرص وفرنسا والواليات المتحدة، وكافة الدول الحديثة. وبير  العلمانية والسياسية بسبب غموض سماته، وهو أمر  تشير

(Secularisms،ي تفسير الغموض الذي يحيط عالقة الدين بالسياسة
 
( كأيديولوجيا وتجىلي للهوية الوطنية ف

ويرسم واقع  23

ي كل ما يع
 
ي الخطابات الرسمية، وف

 
ي القانون، وف

 
ي المجال العام، وهي مساحة عالقة الدولة بالدين، ويظهر ف

 
ي  عن واقع الدين ف

ي مرص ليست شبيهة بفرنسا أو 
 
ي أن العلمانية كأيديولوجيا ف

للرصاع بير  قوى سياسية واجتماعية، ألنها انعكاس للهوية. مما يعن 

للحكم هي العملة  الواليات المتحدة، وال تشبه أي من الدول الثالث األخرى. وبكثير من التبسيط إذا كانت العلمانية كمبدأ 

ي إنتاجها بالحجم نفسه، فإن العلمانية كأيديولوجيا هي النقوش داخل العملة، وهي ما 
 
ك جميع الدول ف ي تشير

المعدنية النر

 تختلف من بلد لبلد ومن سياق آلخر. 

إىل  ومن هنا تكمن أهمية نقل استكشاف مفهوم النظام العام من التجريد النظري الخاص بغموض سمات العلمانية،

ي مرص )العلمانية كأيديولوجيا(، وذلك عي  استكشاف كيفية تعاطي القضاء 
 
ي إطار فهم عالقة الدين بالدولة ف

 
محاولة تفكيكه ف

 عىلي أخر، أو بمعن  أدق ما هي العالقة بير  
المرصي مع مفهوم النظام العام. هل انطوي المصطلح عىل تفضيل لدين معير 

كدين لألغلبية، هل انطوى عىل تفضيل يخص رواية معينة عن اإلسالم، أو من المسئول واإلسالم   »النظام العام«مصطلح 

باألزهر باعتباره المؤسسة الدينية الرسمية،  »النظام العام«، أو هل ثمة عالقة تربط مفهوم »عن تعريف ما تراه الدولة "اإلسالم

ي االعتبار السياق السياسي األوسع والذي ينعكس عىل تع
 
ي أن النظام مع األخذ ف ي رأبي

 
اطي القضاء مع مفهوم النظام العام، إذ ف

ي عن الهوية الوطنية والرصاع حولها. 
 العام هو التعبير القانوب 

ي مرص، تصاعد المواجهة بير  نظام مبارك والحركة اإلسالمية. وتركت هذه المواجهة 
 
شهدت الثمانينيات والتسعينيات ف

ي المجال العام،
 
؛ إذ انتهجت »علمنة سلطوية للدين وأسلمة المجال العام«ونتج عنها ما يمكن تسميته  آثارها عىل وضع الدين ف

ي المقابل توسع دور 
 
الدولة حزمة من السياسات والممارسات السلطوية الهادفة لمزيد من إخضاع الدين لسلطة الدولة. وف

ي الرقابة والتأثير عىل المجال
 
عية  الدين والمؤسسات الدينية، السيما األزهر، ف ا للش 

ً
العام. فالحركة اإلسالمية مثلت تهديد

 . ي
ي المجال الدين 

 
ا لدور األزهر ف

ً
 24السياسية للنظام، وأيض

ي المجتمع، وبرزت 1961لسنة  103أدت السيطرة النارصية عىل األزهر، وإعادة تشكيله كتابع لها عي  قانون 
 
اجع دوره ف ، لير

ي مدى الحاجة إلعادة تعريف دوره؛ ليتمكن من خو 
 
ض المواجهة الفكرية مع الحركة اإلسالمية. ويتلخص الدور الجديد ف

عي عىل الحركة اإلسالمية، وتبيان كيفية خروجهم ليس فقط عىل الدولة، وإنما أيضا عىلي اإلسالم 
اضطالع األزهر بالرد الش 

، هو أن ذلك الص . ووسطيته. ولكن تفسير األزهر لصعود الحركة اإلسالمية والتطرف اإلسالمي ي
عود جاء نتيجة التطرف العلماب 

ي المجال العام كحارس للنص 
 
ي مقابل اتساع دوره ف

 
ووافقت السلطة عىل هذه الصفقة، ليواجه األزهر المتطرفير  اإلسالميير  ف

عي واألخالق العامة،
. إثر ذلك، أرسل شيخ األزهر وقتها  25الش  ي

 اإلسالمي والعلماب 
ا عن مفهوم الوسطية بير  التطرفير  ً  ومعي 

الشيخ جاد الحق عىلي جاد الحق طلًبا لمجلس الدولة لتحديد طبيعة ونطاق سلطات األزهر فيما يتعلق بالرقابة عىل األعمال 

ي هذا الشأن. 
 
يــــع بمجلس الدولة فتواه ف  26الفنية، وأصدر قسم الفتوى والتش 

 للتعد
ا
، وصوًل ي

ي المنظم للرقابة عىل لإلنتاج الفن 
، 1992لسنة  38يل الذي أضافه القانون تناولت الفتوى اإلطار القانوب 

وذلك بقصد … تخضع للرقابة المصنفات«، بأن أضاف 1955لسنة  430والذي عدل المادة األوىلي من قانون تنظيم الرقابة 

ع بالرقاب»حماية النظام العام واآلداب ومصالح الدولة العليا ة . ثم انتقلت الفتوى لإلجابة عىل سؤال أنه طالما استهدف المش 

ع )حماية النظام  ، فما هي عالقة اإلسالم بمقصد المش  ي حماية النظام العام، ومادام سؤال شيخ األزهر حول دور األزهر الرقاب 

 العام(؟

ي تناول عالقة الدولة المرصية باإلسالم؛ حيث وصفت اإلسالم بأنه 
 
دين الغالبية الغالبة من الشعب «استفاضت الفتوى ف

ها عىل النص ، وأن الدولة الم»المرصي ي كيان منظم لوجودها كشخص معنوي، حرصت دساتير
 
رصية الحديثة منذ انتظامها ف

 لدستور  1923، منذ دستور »اإلسالم دين الدولة«أن 
ا
ي مادته الثانية عبارة 1971وصوًل

 
يعة «، والذي احتوى ف ومبادئ الش 

يــــع ية كاملة من نظام ملكي إىل آخر جمهوري، ومن نظم ، وقد عي  هذا النص مراحل تاريخ»اإلسالمية المصدر الرئيسي للتش 

ي الداللة، وهي أن 
 
، وأوغل ف ا وأدوم بقاءا

ً
اإلسالم «اجتماعية ألخري مختلفة عنها، وبقاء هذا النص يقر حقيقة أكير رسوخ

 . »ومبادئه وقيمه إنما يتخلل النظام العام واآلداب وهو كذلك مما تتضمنه المصالح العليا للدولة
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مكون أصيل من مكونات النظام العام، انتقلت لإلجابة عىل  »اإلسالم ومبادئه وقيمه«رهنت الفتوى عىل أن بعد أن ب

يعي المنظم 
يف. واستعرضت الفتوى اإلطار التش  سؤال هل يدخل حماية النظام العام ضمن صالحيات مؤسسة األزهر الش 

 للقانون  ،1911لسنة  10لعمل األزهر منذ صدور أول قانون بشأن األزهر 
ا
. وتوصلت الفتوى عي  1961لسنة  103وصوًل

ع الوضعي 
ي أناط بها المش 

اث، وأنه صاحب الرأي فيما يتصل «ذلك االستعراض أن األزهر هو الهيئة النر يعة والير حفظ الش 

واآلداب والمصالح  سلطة تقدير الشأن اإلسالمي الذي يتخلل حماية النظام العام«، وبناءا عليه يصبح لألزهر»بالشئون الدينية

 . »العليا للدولة، وتكون سلطة تقدير هذا الشأن من واليات األزهر

ي كيفية مالحظة تنظيم القانون إلنتاج الهوية الوطنية من 
 
ي قيمتها القانونية فقط، وإنما ف

 
ال تكمن أهمية تلك الفتوى ف

ي حمايته، كونه ؛ بإقراره إن اإلسالم أحد »النظام العام«خالل إزالة الغموض عن مصطلح 
 
مكوناته، وأن لألزهر دوًرا قانونًيا ف

ي لإلسالم وشئونه. يمكننا إذن كشف النقاب عن غموض سمات العلمانية، حيث نرى مبدأ نشاط 
تاريخًيا الحارس القانوب 

ي تعريف الدولة لماهية الدين )اإلسالم( عي  اتخاذها رواية األزهر )الوسطية( باعتبارها التصور 
 
ي أن يكون  العلمانية ف

الذي ينبع 

عليه )اإلسالم(، ما يلزم تجريم ما دونه من التصورات عن الدين. أما السمة األخرى المتعلقة بالتميير  بير  الخاص والعام، 

ي المجال العام تراها 
 
وبسبب كون اإلسالم مكون من مكونات النظام العام، تتحرك الدولة لتقييد أو تجريم ممارسات دينية ف

؛ فهو يدعي مخالفة لإلس اىلي الم وبالتاىلي مخالفة لضابط النظام العام. بينما تعد السمة الثالثة للتناقض الذي ينتاب القانون الليي 

مخاطبة المواطنير  جميًعا عىل قدم المساواة ولكنه وبوضوح يتبن  رواية األغلبية عن الدين )تصور األزهر( عي  اعتبارها أحد 

 مكونات النظام العام. 

 

اثالضبط  : ازدراء األديان كأداة لتعزيز الهيمنة عل الير  القمعي

 

ا 
ً
ي مرص، وكيف أصبحت رواية األزهر عن اإلسالم )الوسطية( مكون

 
تناول المقال تفصيلًيا عالقة اإلسالم بالدولة الحديثة ف

الم من مكونات النظام رئيسًيا داخل الوطنية المرصية، وكيف عزز القضاء من ذلك من خالل اعتباره تلك الرواية عن اإلس 

، تاريخًيا وحنر وقتنا.  ي
 العام واألزهر حامًيا لها، بينما بالقطع ليست تلك الرواية الوحيدة داخل تراث اإلسالم السن 

اث اإلسالمي نفسه، أصوات متعددة لديها تصورات مغايرة عن إسالم األزهر، ليست 
خلق ذلك أقلية دينية من داخل الير

ورة متجانسة أو  ي لرواية األزهر، إال أنها موجودة. يعزز من تمتعها بحرية بالرص  متكاملة أو حنر قادرة عىل تقديم نقد منهخ 

ي ما ترى من تصورات ورؤى مختلفة تجاه الدين، والرد عليها فكرًيا وأكاديمًيا وليس عي  ساحات 
التعبير وحرية المعتقد، تبن 

 المحاكم. 

للنيل من تلك األصوات، فأيدت محكمة النقض حكم تطليق المفكر نرص حامد  تاريخًيا وظف األزهر واإلسالميون القانون

ي رأتها المحكمة 
ل األزهر أيضا سبًبا  –كذلك األزهر–أبو زيد عن زوجته، بسبب كتاباته النر

َّ
دليل عىل خروجه من اإلسالم. كما مث

ي مصادرة العديد من الكتب، لباحثير  وكتاب أمثال، محمد سعيد العش
 
ا ف ً واعتمد  27ماوي، عادل حمودة، عالء حامد. مباش 

ي ُرفعت لحجب جائزة 
ي القضية النر

 
، ف ي

ي وسيد القمن 
بعض المحامير  عىل تقارير أعدها األزهر عن كتابات المفكرين حسن حنف 

، كما شكلت مواد ازدراء األديان إحدى األدوات المستخدمة لقمع األصوات المغايرة ل ي
ي والقمن 

رواية الدولة التقديرية عن حنف 

 28األزهر. 

ي  «منذ اعتالئه السلطة، دعي الرئيس عبد الفتاح السيسي لما أسماه 
؛ لمواجهة التطرف واإلرهاب. »تجديد الخطاب الدين 

ي مواجهته. 
 
ي الوقت نفسه  29وظهر الرئيس غير راض عن أداء المؤسسات الدينية تجاه ذلك الملف، زاعًما تقصير األزهر ف

 
ف

امج الباحث إ ي وقد زادت شهرته وأصبح له جمهور واسع بير  مؤيدين ألفكاره، وناقمير  عليها. ظهر مقدم الي  سالم البحير

 العديد من المحسوبير  
ّ
ا أنها أحد أسباب انتشار التطرف واإلرهاب. وعي  ً اث ومناهج األزهر، معتي 

ي عىلي الير وانصب نقد البحير

ي، ومن بينهم الرئيس نفسه صاحب دعوى التجديد، عىلي األزهر كمؤسسة أو كخيار فكري عن استيائهم مما يقدمه ال بحير

ي أزعجت المؤسسات الدينية، فيما فهم باعتباره رسالة 
ي يتعامل بها البعض مع دعوته للتجديد، والنر

الذي ندد بالطريقة النر

ي مع الدكتور أسامة األزهري مستشار  ي جمعت إسالم البحير
ة النر ا عىل المناظرة الشهير

ً
السيسي للشئون  من السلطة، وتعليق

ي برلمان 
 
، والشيخ الحبيب عىل الجفري المعروف بقربه من السلطة. لقد بدت السلطة ورموزها 2015الدينية والعضو المعير  ف

ي.   الدينية ومؤسساتها غير راضية عما يقدمه البحير
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، تقدم مجموعة من المحامير  بدعوى إىل محكمة جنح مرص القديمة، اته ي، بتعديه بطريق االدعاء المباش  موا فيها البحير

ويجه ألفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة وتحقير العلماء والفقهاء واألئمة، وطالبوا بتطبيق المواد 
عىل اإلسالم والمسلمير  بير

ي مايو  161و 160)و( و 98
 
ي الدعوى ضد 2015من قانون العقوبات عليه. وف

 
، أصدرت محكمة جنح مرص القديمة حكمها ف

ي بال ي ديسمي  البحير
 
، وف أصدرت مستأنف مرص القديمة حكمها  2015سجن خمس سنوات بتهمة ازدراء الدين اإلسالمي

ي يوليو 
 
 30رفضت محكمة النقض الطعن وأيدت الحكم.  2016بتخفيف الحكم لسنة واحدة، وف

ا شديد الوضوح عن كيفية عمل الفاعلون الثالثة القانون والقضاء والم ً ي تعبير لت قضية البحير
ّ
ؤسسات الدينية، جنًبا مث

ي تمر بها قضايا ازدراء 
ا لكافة األزمات النر

ً
لت القضية تجسيد

ّ
إىل جنب مع الذوات الوطنية، لقمع تلك األصوات المغايرة. كما مث

 من قيام محامير  برفع دعوي عن طريق 
ا
ي مرص. بداية

 
، مروًرا بالتناقض بير  أحكام المحاكم، فرغم تأييد »الحسبة«األديان ف

ي، إال أن محكمة جنح محكم ا من االتهامات نفسها والمتعلقة بازدراء  6ة النقض حبس البحير
ً
اءته سابق أكتوبر حكمت بي 

ي حكمها أن 
 
 أن »االتهام تحيط به من جوانبه جميًعا ظالل كثيفة من الشكوك والريبة«اإلسالم، وذكرت ف

ا
ما يعرضه «، مضيفة

 من أشكال النقد لطريقة فهم أو تفسير 
ا
ي عزة اإلسالم شكًل

 
، وهو ما أكدته محكمة جنح »أحد شيوخ اإلسالم دون خوض ف

 31أكتوبر عي  رفضها االستئناف المقدم من النيابة.  6مستأنف 

ويــــج ألفكار متطرفة بقصد إثارة  ي تعمد استغالل الدين للير وعىل النقيض، ارتأت محكمة استئناف مرص القديمة، أن البحير

األحكام السابقة، جسد حكم االستئناف كافة األزمات السابق ذكرها، من االنتصار لرواية واحدة  الفتنة، وعىل غرار كثير من

ورة وما أجمع «حول اإلسالم )رواية األزهر(، حيث فشت المحكمة األفكار المتطرفة باعتبارها  إنكار المعلوم من الدين بالرص 

ي أزدرى اإلسال »عليه العلماء ت المحكمة أن البحير ي ، واعتي 
 
م والفقهاء واألئمة الذين أخذوا عىل عاتقهم نش  السنة النبوية، ف

ي للبخاري. كما أشادت المحكمة بمنهجية البخاري كونها  ي التاريــــخ«إشارة واضحة إىل نقد البحير
 
ي وجدت ف

 »أفضل المناهج النر

ا عىل
ً
ي يعد تجرؤ عىل البخاري. وأكد الحكم أيض  مركزية اإلسالم للدولة المرصية؛ بحسب وصفها، ورأت أن ما قام به البحير

ي حلقاته 
 
ي ف ي الدولة«حيث اعتي  أن حديث البحير

 
ا ف

ً
ها من الداخل، إذ الدين ركن ا »هدفه تمزيق المجتمعات وتفجير

ً
. مؤكد

ا للهوية الوطنية وللدولة الوطنية ال
ً
اث واإلسالم الواحد المتخيل، والذي يعتي  النيل منه تهديد

ي أنتجته. عىل رؤية القضاء للير
نر

ي  ت أن البحير ا لدور المؤسسة الدينية المعهود إليها حمايته، فالمحكمة اعتي 
ً
أثار غضب المسلمير  وأدى «وكذلك تهديد

ي تلك اإلساءات ودحضها
ي ثوابت الدين وإثارة الفتنة«، مضيفة أنه استهدف »لتحرك األزهر؛ لنف 

 
. وتنترص »تشكيك الناس ف

ها لمصطلح المحكمة مرة أخرى لمشاعر األغ ي تفسير
 
ي الحقيقة أغلبية متخيلة، تتصور »الفتنة«لبية المسلمة ف

 
ي هي ف

، والنر

، باإلضافة لألزهر، أصبح يمثل األغلبية، وتلك األغلبية أصبح غضبها  المحكمة أنها تدافع عنها. فغضب مجموعة من المحامير 

 . ، وسبًبا لسجن المواطنير  ا عىلي حرية التعبير
ً
 قيد

ي أصدرت محكمة مستأنف مرص القديمة حكًما بمعاقبتها بالحبس تكرر األمر مع 
أشهر  ٦الصحفية فاطمة ناعوت، والنر

ة اإلسالمية الخاصة  ، بسبب كتابة منشور عىل فيسبوك يتعرض ينتقد الشعير مع إيقاف التنفيذ بتهمة ازدراء الدين اإلسالمي

ي أصول الدين، حكًما  كما أيدت محكمة النقض عىل محمد عبد هللا نرص،  32،»األضحية«بـ
 
والحاصل عىل شهادة الليسانس ف

.  1000بالحبس سنتير  وغرامة   33جنية، بعد أن وجهت له اتهامات بالتعدي عىل حرمة الدين اإلسالمي

ا للمادة 
ً
ي، طالب األزهر أمام القضاء اإلداري بوقف بث برنامجه، مستند بالتوازي مع دعوى ازدراء األديان ضد البحير

ي مادته الثانية عىل أن يقوم األزهر بــ الثانية من 
 
، والذي ينص ف اث «الدستور المرصي، وعىل قانون األزهر الحاىلي حفظ الير

اث األمة، عي  وصفه لصحيح البخاري بأنه كتاب »اإلسالمي 
ي باعتباره هدم لير ي وصف ما فعله البحير

 
. استفاضت الدعوي ف

ي وأمثاله هم  به غش وتدليس، ووصفه لألزهر بأنه يدرس المناهج . رأت الدعوي أن البحير اإلرهابية ويخرج اإلرهابيير 

المتطرفون، وهم الذين يعطون الفرصة للتطرف اإلسالمي من الناحية األخرى، أما األزهر فهو للتطرف بالمرصاد وهو األمير  

ي المن
 
ي كمساحة ف ي التميير 

ز هنا مفهوم الوسطية بمعناها األدابر  اإلسالمي عىل اإلسالم ووسطيته. يي 
تصف بير  تطرفير 

، ويقف األزهر كحارس أمير  عىل هذه المساحة المتخيلة. أصدرت محكمة القضاء اإلداري حكمها بقبول الدعوى  ي
والعلماب 

، ي من الظهور اإلعالمي ي لإلسالم،  34ومنع البحير واستند الحكم إىل حكم محكمة جنح مرص القديمة الخاص بازدراء البحير

ي، –إحدى هيئات األزهر–بحوث اإلسالمية كذلك تقرير مجمع ال ي الدعوى، والذي  35بخصوص البحير
 
والذي هو خصم ف

ي قد  ي كما »تحامل عىل علم الحديث وعلمائه مما يعد تكديًرا للسلم العام«رأى أن البحير
اث الدين  ، ليعود الحكم ويؤكد أن الير

، وهو أحد مكون ا للسلم العام. يفهمه األزهر، هو قيد عىلي حرية الرأي والتعبير
ً
 ات النظام العام، ومخالفته تشكل تهديد
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 ازدراء األديان كأداة لتجريم اإللحاد

 

يعي 
ي مرص، ورغم تأكيد الدستور عىل حرية المعتقد، وغياب أي نص تش 

 
تاريــــخ طويل من االضطهاد تعرض له الملحدون ف

ي مادة ا
 
، حيث تنظر مؤسسات »الملحدين«زدراء األديان لمعاقبة يعاقب عىل اإللحاد، إال أن الدولة المرصية وجدت ضالتها ف

الدولة الدينية، والقضاء إىل اإللحاد ليس باعتباره أحد أشكال التعبير عن حرية الدين، وإنما تهديد لإلسالم، ومن ثم للهوية 

اقب الدولة الملحدين عىل الوطنية وسيادة الدولة عىل المجال العام، وأحد أسباب استثارة مشاعر األغلبية وغضبها؛ لذلك تع

 عىل وصف اإللحاد باعتباره أحد األفكار المتطرفة. 
ا
 اتخاذ موقف مغاير لدين األغلبية، معتمدة

ي دخول بعض المفكرين الملحدين إىل السجن بسبب كتاباتهم، كما حدث مع الكاتب 
 
تاريخًيا تسببت مادة ازدراء األديان ف

ي »يةارتعاشات تنوير «صالح محسن، بسبب كتابه 
 
عليه بالسجن ثالث سنوات،  2001، والذي حكمت محكمة أمن الدولة ف

ي تحقيقات النيابة أنه  »بنش  أفكار متطرفة«متهمة إياه 
 
ويــــج ألفكار منحرفة بهدف تشويه اإلسالم، برغم ذكر محسن ف والير

ي هي ب
القطع مختلفة مع اإلسالم كونه ملحد وغير مؤمن بأي دين، وأنه يحاول نش  رؤيته وأفكاره عن طريق الكتابة، والنر

ا. 
ً
 36ملحد

ي استخدام 
 
، والذي صاحبه توسًعا ملموًسا ف استفاد الملحدون من االنفتاح الذي تىل ثورة يناير واستمر لما يزيد عن العامير 

، فتأسست عىل موقع  اإللحاد هو »العديد من الصفحات تعي  عن الملحدين أشهرها  »فيسبوك«وسائل التواصل االجتماعي

ي »، و«ملحدون راديكاليون بال حدود»، و«الحل
. »البط األسود«عي  برنامج  »يوتيوب«، واختار البعض موقع «ملحد منطفر

ي إطار 
 
، كما لم تدم أيضا تلك المساحة للملحدين. فعقب الثالثير  من يونيو، وف

ا
ة انفتاح المجال السياسي طويًل لم تدم فير

العام، وتحت شعار مواجهة اإلرهاب، كانت وزارة األوقاف تخوض معركتها مع الحركة استعادة الدولة للهيمنة عىل الفضاء 

ي الوقت نفسه أطلقت األوقاف بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة حملة 
 
اإلسالمية للسيطرة عىل مساجد الجمهورية. وف

ي مرص، بتفسير صعود اإلرهاب واستمراًرا لرؤية المؤسسات  37قومية لمكافحة ظاهرة انتشار اإللحاد بير  الشباب. 
 
الدينية ف

ي مواجهة اإلرهاب، وعدم الذهاب لإللحاد 
 
ورة تأكيد الوسطية ف وربطه باإللحاد، أوض أحد مؤتمرات وزارة األوقاف برص 

، حيث إن هذه االنحرافات تمهد الطريق أمام اإلرهاب.  ي
ر
 واالنحالل األخالف

ي مقاله األمر نفسه عي  عنه وزير األوقاف محمد مختار جم
 
، إذ ساوى جمعة بير  اإلرهاب »صناعة اإللحاد واإلرهاب«عة ف

 
ا
ي خطرهم عىل األمة واستقرارها، قائًل

 
، وتعمل عىل «واإللحاد ف اإلرهاب واإللحاد كالهما صناعة استعمارية تهدد أمننا القومي

ليؤكد مرة أخرى أن  38،»هذه الظاهرةزعزعة استقرارنا وأنه ال بد من تضافر جهود المؤسسات الدينية والثقافية لمواجهة 

ي ضبطها، هي امتداد لالستعمار الذي نشأت الهوية الوطنية لمواجهته. وأن هذ 
 
ي ترغب المؤسسات الدينية ف

الذوات النر

، فكالهما من نفس المصدر. ورغم الفارق الكبير بير  اإلرهاب الذي  المؤسسات تواجه حالًيا أتباعه من الملحدين أو اإلرهابير 

ي حالة الملحدين؛ تعتي  المؤسسات الدينية كليهما غير منضبط يست
 
، وبير  التعبير عن حرية المعتقد ف هدف إيذاء البش 

ي تحميها. 
 لمخالفتهم تصورها عن الوسطية النر

ي عملية إنتاج الوطنية وبالت
 
ي تقوم عىل إنتاجها المؤسسات الدينية، هي أيضا فاعلة ف

اىلي كما ذكرنا فإن الذوات الوطنية النر

ا. فإذا كان خطاب المؤسسات عىل هذا القدر من التحريض ضد الملحدين، فمن 
ً
إعادة إنتاج خطاب تلك المؤسسات أيض

ي عىل يد  ي التعدي »الوطنيير  «الطبيعي أن يتعرض الملحدون لقمع شعن 
 
، تتمثل األوىل ف ي صورتير 

 
، والذي يتجىل غالًبا ف

ي عدة الجسدي عىل الملحدين، مثلما اعتدى بعض الموا
 
طنير  باإلسكندرية عىل الشاب أحمد حرقان، بعد إعالنه إلحاده ف

طة، وهو األمر الذي تكرر مع آخرين.  الصورة الثانية تتم عي  تقديم بعض المواطنير  بالغات  39برامج تليفزيونية، وسلموه للش 

طة، أو رفع الدعاوي بحق الملحدين، كما حدث مع المدون ألبير صابر الذي تقدم أحد المواط ي قسم الش 
 
نير  ببالغ ضده ف

نت، وذلك عقب محاولة بعض المتشددين اقتحام شقته، وحينما استعان  ء لألديان عىل اإلنير ه محتوى مسي بدعوى نش 

طة، اصطحبته للقسم، حيث فوح   بالبالغ المقدم ضده. ويالحظ تعرض ألبير داخل القسم لالعتداء الجسدي من قبل  بالش 

طة. المسجونير  بتحريض مباش    40 من أحد رجال الش 

ي الصادر عن المؤسسات الدينية، وكذلك عن اعتداءات 
تتغاض  األجهزة األمنية وجهات القضاء عن الخطاب التحريىص 

ي المقابل تعاقب األقلية. وجهت النيابة للمدون ألبير صابر تهمة ازدراء األديان، ووجهت له 
 
المتشددين ضد الملحدين، وف

 التحريات امتالك صابر لحساب عىلي أسئلة عن موقفه من الد
ناكح «بعنوان  »فيسبوك«ين، وأسباب إلحاده. وكشف محرص 

. عاقبته المحكمة بالسجن ثالث سنوات، معللة »الملحدين المرصيير  «، وهو كذلك أحد القائمير  عىل إدارة صفحة »اآللهة
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ونية تدعو إىل اإللحاد. ل تؤيد المحكمة رؤية المؤسسات الدينية باعتبار اإللحاد بكونه روج أفكاًرا متطرفة، وأنشأ صفحات إلكير

، وحماية دين األغلبية عي  قمع التصورات المغايرة له. األمر  ي ي الضبط العقاب 
 
من األفكار المتطرفة، وتؤكد عىل دور القانون ف

يف جابر وكريم البنا، حيث حكم عىل كل منهم بالحبس بسبب دعوتهم لإلل نت. نفسه تكرر مع الطالبير  ش   41حاد عىل اإلنير

ي يونيو 
 
الحكم الصادر عىل المدون أنس حسن بالحبس لثالث  2020كما أيدت محكمة جنح مستأنف اقتصادية اإلسكندرية ف

الملحدين «، بسبب إدارة صفحة »إساءة استخدام مواقع التواصل االجتماعي «و »اإلساءة لألديان«سنوات عىل خلفية تهتمي 

 42. »فيسبوك«عىل  »المرصيير  

 

 معاقبة األقليات المذهبية داخل اإلسالم

 

ي انعكست 
ي هو الرواية الوحيدة عن اإلسالم، بل حمل تاريــــخ اإلسالم العديد من الروايات، والنر

تاريخًيا لم يكن اإلسالم السن 

ي المقابل كان مزج الدولة المرصية بير  دور 
 
ي والقيادة وخلقت بدورها طوائف دينية، عىل رأسها الطائفة الشيعية. ف

اإلمام الدين 

السياسية، أزمة جعلتها ترى أن التنوع داخل اإلسالم أحد أشكال التهديد لسيادتها عىل الدين، ومن هنا تنظر الدولة إىل الوالء 

ي المذهب الشيعي خروًجا عىلي سيادة الدولة 
 
، وترى االعتقاد ف وط الوالء السياسي ا من ش 

ً
ط ي باعتباره ش 

ي للمذهب السن 
الدين 

/الشيعي داخل ا ي
ي الخاص بتطور االنقسام السن 

اث التاريخ  لسياسية والدينية. عّمق من تلك األزمة بالنسبة للشيعة، المير

ي 
 
/الشيعي ف ي

ي تفاقم الرصاع السن 
 
ي ف

/اإليراب  ي اإلسالم، والذي ارتبط بحق الوالية السياسية. كما ساهم تصاعد الرصاع الخليخ 

ق األوسط، مما كان له أثر بالغ ي بلدان األغلبية السنية، ومن بينها مرص.  الش 
 
 عىل وضع الشيعة ف

ي 
 
ي مرص.  2004ف

 
ي يتعرض لها الشيعة ف

ت المبادرة المرصية تقريًرا عن االنتهاكات النر تمحورت معظم االنتهاكات  43نش 

ي أتاحت حول تعرض بعضهم لالستجواب أو للتعذيب، ولكن لم يصدر ضد أحدهم حكًما قضائًيا، وهو ما تغير بعد الث
ورة. والنر

، ، بعد تراجع الرقابة األمنية عىلي النشاط الشيعي
الخروج للمجال العام بشكل منظم، وممارسة بعض الشعائر  للشيعة المرصيير 

، وجمعيات أهلية، كما نظموا  ي سعيهم إلنشاء حزب سياسي
 
ي المواطنة. تجىل ذلك ف

 
، والمطالبة بحقوقهم ف ي

الدينية بشكل علن 

ي «عات الشيعية كان بعضها بحضور أحد العلماء العديد من التجم
. ولكن تراجع الرقابة األمنية للنشاط الشيعي »عىلي الكوراب 

ي حرية المعتقد. 
 
، لم يعن بالتبعية بداية تمتعهم بحقهم ف ي

 وخروجهم بشكل علن 

لتيارات سلفية،  عّوض الفاعلون الثالثة القضاء، والمؤسسات الدينية الرسمية، والمتشددين خصوًصا المنتمير  منهم

ا شدد فيه عىل تمسكه بمذهب أهل 
ً
ي لمرص أصدر األزهر بيان

؛ فعقب زيارة الكوراب  ي
والمعروفة بعدائها للشيعة، الغياب األمن 

ي مرص. فيما قامت مجموعات سلفية بالتحرش بالشيعة  »التشّيع«السنة والجماعة، وأعلن ألول مرة تشكيل لجنة لمواجهة 
 
ف

ي يونيو من العام نفسه، تجمع مواطنون من كفر الزيات حول مسجد 2011عاشوراء بالحسير  عام  أثناء إحيائهم لذكرى
 
. ف

 من تمكينه من ممارسة 
ا
طة التجمهر، وبدًل . فرقت الش  يتواجد بداخله أحد المصلير  الذين قالوا أنه ينتمي للمذهب الشيعي

ي العبادة، ومحاسبة من حاولوا االعتداء عليه؛ قبضت عليه
 
ا معد لشعائر  حقه ف طة، ووجهت له النيابة اتهاًما بتدنيس مبن  الش 

. حكمت عليه المحكمة بالسجن ثالث سنوات، وخفف بعد ذلك لسنة واحدة. كان ذلك أول حكم 160دينية وفقا للمادة 

صادر ضد مواطن شيعي عقب الثورة. 
44 

ا لتحريض المؤسسات الدينية الرسمية،
ً
،  شهد حكم الرئيس محمد مرسي تصاعد والمتشددين من تيارات اإلسالم السياسي

ي مؤتمر 
 
ة الرئيس. بعدها  »نرصة سوريا«ضد الشيعة. وف ي حرص 

 
ه الرئيس، حرض أحد الدعاة السلفيير  عىل الشيعة ف الذي حرص 

ي منطقة زاوية ابو مسلم 
 
 الداعية الشيعي حسن شحاتة مع مجموعة من تالميذه ف

بأيام قليلة حارص مجموعة من المتطرفير 

ة، حيث قاموا بسحل الداعية وتالميذه حنر الموت، تحت مرأي ومسمع من أجهزة األمن. كانت القرية قد شهدت ب الجير 

ا ضد الشيعة من إمام المسجد التابع لألوقاف، وكذلك من مجموعات سلفية. 
ً
 تحريض

ي مراقبة
 
، ووصول السيسي إىل السلطة، عادت األجهزة األمنية لدورها المعهود ف . ورغم تراجع  بعزل مرسي النشاط الشيعي

التحريض القادم من حركات اإلسالم السياسي بسبب التقييد المفروض عليهم، إال أن التنسيق بير  مجموعات سلفية واألجهزة 

ي تتبع الشيعة. كما تزايد التحريض القادم من المؤسسات الرسمية، واضطلعت به أكير وزارة األوقاف، إذ 
 
األمنية ظل مستمًرا ف

: ذكر  ي لقاء إعالمي
 
ي مرص ولو عىل دمي «وكيلها ف

 
ي لن أرض  بانتشار المذهب الشيعي ف

 45. »أنا كُسن 

ي ذكرى عاشوراء 
، فف  ي

وظفت األجهزة األمنية مواد ازدراء األديان كمظلة قانونية لمعاقبة الشيعة وإعادة ضبط المجال الدين 

ا رفضها إقامة الشيع  2013
ً
يــــح الحسير  كانت وزارة األوقاف قد أعلنت مسبق ي المساجد، وأنها ستغلق رص 

 
ة أي ممارسة دينية ف
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. بالتوازي مع ذلك، قامت  ي ذكرى عاشوراء تجنًبا لتواجد الشيعة، كما طالبت األوقاف وزارة الداخلية بمواجهة المخالفير 
 
ف

، وتواجدت مجموعات سلفية حول المسجد، وتعدت عىل مواطنير  شيعة. وقا موا بتسليم مجموعات شيعية بزيارة للحسير 

ا 
ً
، والحق طة، عىل رأسهم الناشط الشيعي عمرو عبدهللا، والذي وجهت له النيابة العامة تهمة ازدراء الدين اإلسالمي

بعضهم للش 

ا للمادة )
ً
ي بالحبس خمس سنوات، وهي العقوبة القصوى وفق

ي يونيو  46و(،98صدر ضده حكم نهاب 
 
صدر حكم  2020وف

. محكمة أمن الدولة بحبس كل من م  الرمىلي ومحمود يوسف سنة واحدة، بتهمة ترويــــج أفكار تنتمي للمذهب الشيعي
 47صطف 

ا، تتسامح الدولة مع الخطاب 
ً
ي ذكرناها سابق

انطوي توظيف قضايا ازدراء األديان ضد الشيعة عىل كافة التناقضات النر

ي والعنف ضد الشيعة، وتعاقبهم بسبب تحريض األغلبية ضدهم. كما رأت المح
ي حكمها عىلي الناشط عمرو التحريىص 

 
كمة ف

ورة، وبالتاىلي نش  أفكار متطرفة غرضها إثارة الفتنة 
ه عن معتقده الشيعي إنكاًرا لمعلوم من الدين بالرص  ي تعبير

 
عبد هللا، أن ف

 عن داخل المجتمع، لتؤكد مرة أخرى عىل تعريفها لماهية األفكار المتطرفة، ذلك التعريف المناقض لحرية المعتقد. فالتعبير 

ي إثارة الفتنة، 
 
، كما أن اإلحالة بتسبب ذلك التعبير ف ي

ي حالة الشيعة البد أن ينكر حقائق المذهب السن 
 
معتقد مختلف كما ف

هن كيفية  ي مرص عىل األقلية الشيعية، األمر الذي يي 
 
يؤكد هو اآلخر عىل تميير  المحكمة لفئة دينية، وهي األغلبية السنية ف

ي مرص. استغالل المحكمة غموض ا
 
 لنصوص لصالح تقنير  بطش السلطة باألقليات الدينية ف

 

 خاتمة

 

 لمعاقبة األقليات عىل 
ا
شكل التحالف بير  الفاعلير  الثالث القانون والقضاء من جانب والمؤسسات الدينية والمتشددين، أداة

ي الذي ال طالما عهدت إ
ليه الدولة بالتعاطي مع ذلك نشاطهم من أجل المواطنة، كما عمل عىل تعويض غياب الدور األمن 

ي أعداد قضايا ازدراء األديان عقب الثورة. حيث مثل هذا التحالف أداة الستعادة 
 
الملف، وهو ما يفش الزيادة الملحوظة ف

ة لم تدم طويال، حيث  ، بيد أن تلك الفير ي
الضبط االجتماعي وهيمنة الدولة وسياساتها ومؤسساتها الدينية عىل المجال الدين 

ا شكل 
ً
، وتراجًعا لهامش الحريات، وصعود وع التحول الديمقراطي ا لمش  ً الثالثير  من يونيه والمسار السياسي الذي تبعها تعير

؛ والذي سعي لتأسيس سلطوية جديدة وترسيخ قواعد هيمنته، واستعادة السيطرة عىل المجال  للنظام بقيادة الرئيس السيسي

ي مسعاه نحو ذلك؛ شّن حمالت أم
 
ي أن يكون عليه المواطن المناسب العام. وف

نية استهدفت كافة المخالفير  لتصوره عما ينبع 

، وراقصات، وأشخاص مؤثرين عىل مواقع التواصل  للسلطوية الجديدة، من معارضة سياسية، وأقليات دينية، ومثليير 

 . ي مأسسة نمط من المحافظة الدينية واألخالقية، عىل 48االجتماعي
 
 الجميع االنصياع لها، وال يبدو وأظهر النظام مدى جديته ف

ا من 
ً
الحرب عىل «أمام األقليات سوي التسليم بما يمنحه النظام لهم، والتوقف عن سعيهم نحو المواطنة. استفاد النظام أيض

ي  »اإلرهاب
 
ي المجال العام، حيث أصبحنا أمام حربير  بالتوازي أحدهم ف

 
األمر الذي وسع من صالحيات المؤسسات الدينية ف

ي إطار الرصاع حول السلطة السياسية والدينية؛ واألخرى ضد األقليات الدينية باعتبارهم الوجه اآلخر مو 
 
، ف اجهة اإلسالميير 

، كونهم يهددون نمط المحافظة الدينية المطلوب. فصدرت أحكاًما بالسجن عىل أقليات دينية عىل خلفية  ي
لإلرهاب الدين 

ي إصدار تلك األحكام. تهم ازدراء األديان، كانت المؤسسات الد
 
 ينية والمواطنير  المحافظير  فاعلير  ف

 ، ي
. من جهة خطاب الرئيس حول تجديد الخطاب الدين  أظهرت تلك األحكام حجم التناقض الذي يتمتع به نظام السيسي

ي مرص. تبدو تلك
 
ي مرص، ومن الجهة األخرى ممارسات النظام تجاه األقليات الدينية ف

 
الخطابات  وحمايته لحرية العقيدة ف

عيته الدولية باعتباره مخلص األقليات  ، والذي حاز السيسي عىل جانب كبير من ش  ي أمام المجتمع الدوىلي لالستعمال الخارح 

؛ بينما كان العنف  ي عهد السيسي
 
ي صيغة أخرى ف

 
الدينية من اضطهاد حكم اإلخوان. بيد أن هذا االضطهاد عي ّ عن نفسه ف

 
ً
ي تجاه األقليات عنوان ي عهد اإلخوان وقبلها تحت حكم المجلس العسكري، كان عنف األجهزة األمنية تجاه الشعن 

 
ا المرحلة ف

ي رفض النظام الحاكم دعوات برلمانية لتعديلها،
ا بتحريض من  49األقليات، وتحت مظلة مواد ازدراء األديان والنر

ً
والمدعوم أيض

. المؤسسات الدينية الرسمية والمواطنير  هو التعبير عن واقع ا  ألقليات تحت حكم السيسي
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