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مواطنون أم ذميون؟ موقف جماعة اإلخوان المسلمين من
**
الحقوق السياسية لألقباط في مصر
Citizens or Dhimmis? The Muslim Brotherhood and Political
Rights of Copts in Egypt

تســعى الدراســة لتفكيك تصورات جماعة اإلخوان المســلمين للحقوق السياســية لألقباط
عموما ،وهو ما
ملتبســا لدى الجماعة لمفهــوم المواطنة
فهما
ثمة
ً
ً
ً
فــي مصــر .وتجادل بأن ّ
ينعكــس ،بــدوره ،علــى تصوراتهــا لمســألة الحقــوق السياســية والمدنيــة لألقليــات الدينيــة
والسياســية والمذهبية .وتطرح الدراســة مقاربة سوسيوسياســية ،بهدف فهم هذا الموقف
الملتبــس مــن حقوق األقليــات الدينية ،كالموقف مــن الحقوق المدنية والسياســية لألقباط
فــي مصــر .وتجادل الدراســة بأن هــذا الموقف يمكن تفســيره بعــدة اعتبارات أهمهــا :االلتزام
األيديولوجــي ،والحفــاظ علــى التماســك التنظيمــي ،وإكراهــات القبــول االجتماعــي،
والمنافســة مــع القوى الدينيــة المحافظة .وتقوم الدراســة بتفكيك هــذه العوامل من أجل
شــرح موقــف اإلخوان من األقباط في مصر وتفســيره .وتســتند إلى منهجيــة تحليل الخطاب،
وذلــك مــن خــال تحليــل وتفكيــك لبيانــات وتصريحات أعضــاء جماعــة اإلخوان المســلمين
وقياداتهــا عــن األقبــاط خــال الفتــرة  ،2013-1981للتعرف إلــى تطور موقفهم مــن الحقوق
السياسية والمدنية لألقباط المصريين.
كلمات مفتاحية :اإلخوان المسلمون ،األقباط ،المواطنة ،مصر.
This paper deconstructs Muslim Brotherhood perceptions about the political
rights of Copts in Egypt. It argues that the group has an ambiguous understanding
of the concept of citizenship generally, which is reflected in their perceptions of
the political and civil rights of religious, political and sectarian minorities. This
study proposes a socio-political approach to understand this ambiguity. It argues
that this position can be interpreted through several considerations, the most
important of which are: ideological commitment, maintaining organizational
cohesion, constraints on social acceptance and competition with conservative
religious forces. The paper deconstructs these factors in order to explain and
interpret the Brotherhood stance on Copts in Egypt. The study uses discourse
analysis to examine statements by Muslim Brotherhood members and leaders
about the Copts from 1981-2013.
Keywords: Muslim Brotherhood, Copts, Citizenship, Egypt.
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مقدمة
المواطنة :خلفية نظرية ومفاهيمية
وحقل معرفيًا ،تطو ًرا كب ًريا عىل
ً
شهدت املواطنة ،بوصفها مفهو ًما
مدى العقود القليلة املاضية ،وذلك منذ العمل الرائد الذي أنجزه
توماس همفري مارشال ( )1950حول "املواطنة االجتامعية"((( ،فقد
ظهرت مجموعة كبرية من الدراسات والنامذج التي ع ّززت فهمنا
ملفهوم املواطنة .تركّز األدبيات املتاحة يف مجال دراسات املواطنة
عىل تطور دراسات املواطنة من النامذج القامئة عىل العالقة بني
الدولة واملواطن إىل أطر أشمل تعرتف باملجموعات املهمشة تاريخيًا،
مثل املرأة وكذلك املحرومني اجتامعيًا واقتصاديًا.
إن الجدل حول املواطنة متأصل يف روايات تاريخية مثل "الثقافات
السياسية يف اليونان القدمية وروما"((( ،أو معاهدة ويستفاليا عام
 ،1648التي تُتخذ عادة لالحتفال بظهور نظام أورويب جديد من
الدول املستقلة ذات السيادة"((( .ومع ذلك ،تطورت دراسات
املواطنة الحديثة إىل حد كبري ،وذلك ر ًدا عىل مفهوم املواطنة
االجتامعية لدى توماس مارشال يف أوائل القرن العرشين .يقوم
مفهوم مارشال للمواطنة عىل "أن دور السياسة االجتامعية للدولة
هو ضامن عدم استبعاد املواطنني من املشاركة يف رسم سياسة
مجتمعهم بسبب الفقر أو سوء الصحة أو نقص التعليم"((( .يف
هذا السياق ،يع ّد جريارد ديالنتي إطار مارشال "منوذ ًجا لحقوق
املواطنة التي ال يجب أن تكون مجالً للتفاوض مع الدولة وإمنا
هي حقوق رسمية للمواطنني"((( .وهنا يتفق باري هيندس مع
هذا املفهوم ،ويجادل بأنه نتيجة للطبيعة الرسمية للحقوق يف
هذا النموذج ،من املفهوم أن الدولة تتحمل مسؤولية ضامن هذه
الحقوق للمواطنني جمي ًعا(((.
مع ذلك ،يجب أن نفهم إطار مارشال يف سياق الحقوق القامئة عىل
املساهامت .و يقدم بريان ترينر سياقًا تاريخ ًيا لهذا النموذج من
خالل رشح تأسيس بريطانيا دول َة الرفاه خالل الفرتة ،1949-1945
1 Thomas H. Marshall, "Citizenship and Social Class," in: Thomas H.
Marshall, Class, Citizenship and Social Development (New York: Anchor,
1950).
2 Engin F. Isin & Bryan S. Turner, "Investigating Citizenship: An Agenda
for Citizenship Studies," Citizenship Studies, vol. 11, no. 1 (2007), p. 5.
3 Barry Hindess, "Neo-liberal Citizenship," Citizenship Studies, vol. 6,
no. 2 (2002), p. 130.
4 Ibid., p. 138.
5 Gerard Delanty, "Models of Citizenship: Defining European Identity
and Citizenship," Citizenship Studies, vol. 1, no. 3 (1997), pp. 286-287.
6 Hindess, p. 138.

وذلك عىل أساس حقوق املساهمة التي تدفع الجميع إىل املشاركة يف
إقامة نظام تأمني وطني تدعمه الدولة وأصحاب العمل والعامل(((.
هذه الحقوق املساهمة هي أسس حقوق مارشال االجتامعية
للمواطنة ،والجمع بني الواجبات واالستحقاقات .أضاف أيزن وترينر
مزي ًدا من التوضيح لـ "منوذج الحقوق والواجبات املساهمة ،املتعلقة
بالعمل والرضائب والخدمة العسكرية واألبوة ،وتعريف املواطنة
املارشالية"(((.
يضع ديالنتي هذه املناقشة فيام يسميه "املواطنة املدنية" التي
"إحساسا قويًا بحقوق املواطنة وتنطوي أيضً ا عىل درجة عالية
تضمن
ً
(((
من مشاركة املواطنني يف إدارة الدولة"  .غري أن هينديس يعدها
بدل من
"نظرة دخيلة عىل املواطنة"  ،Internalist Viewويطرح ً
ذلك مفهوم "املواطنة النيوليربالية"( ((1التي ت ُدخل "ترتيبات السوق
وشبه السوق يف مجاالت الحياة االجتامعية :التهيئة والخصخصة
وتشجيع املنافسة واالختيار الفردي يف مجال الصحة والتعليم
[ ]...واستخدام األسواق املالية لتنظيم سلوك الدول" .هذا املفهوم
املوجه نحو السوق للمواطنة يجري تناوله يف األدبيات باسم "الحق
الجديد"( .((1يحدد أيزن وترينر ظهور الليرباليني الجدد مع "ثورة
املحافظني الجدد األنغلو  -أمريكية يف عام  ،1970التي خلقت إطا ًرا
سياس ًيا جدي ًدا مل تعد فيه الحكومات ملتزمة املبادئ العاملية للحقوق
االجتامعية ودولة الرفاه الشاملة ،والتوظيف الكامل"(.((1

ً
أوال :من اإلقصاء إلى الدمج:
نحو مفهوم شامل للمواطنة
استجابة للنامذج التي تسلّط الضوء عىل جوانب االستبعاد واإلقصاء
من املواطنة ،أعاد بعض الباحثني تص ّور املواطنة يف إطار يرفع من دور
العمل الجامعي بني الفئات املهمشة .عىل سبيل املثال؛ يصف روث
ليسرت مفهوم التضامن ليشمل "نظرة أفقية للمواطنة [ ]...والتي تعطي
أهمية كبرية للعالقات بني املواطنني فيام يتعلق بالعالقة بني الدولة
والفرد"( .((1ويؤكد بنوا تشاالند يف وصفه لالنتفاضات العربية عام 2011
7 Bryan Turner, The Religious and the Political: A Comparative Sociology of
Religion (Cambridge: Cambridge University Press, 2013), p. 70.
8 Ibid.
9 Delanty, p. 291.
10 Hindess, p. 140.
11 Isin & Turner, p. 9.
12 Ibid.
13 Ruth Lister, "Inclusive citizenship: Realizing the Potential," Citizenship
Studies, vol. 11, no. 1 (2007), p. 51.
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بأنها "دعوة ألسبقية املواطنة عىل األمة بدلً من املحاوالت السابقة
لرتسيخ الفكرة القومية التي تخلو من حقوق املواطنة الكاملة"(.((1
تتحرك هذه الحسابات الجديدة يف االتجاه املعاكس لنامذج املواطنة
التقليدية التي تؤكد العالقة بني املواطن والدولة ،من خالل الدعوة
إىل أطر أشمل .وهي متجذرة يف إحساس الشمول الواسع ،يف املقام
األول .يقوم مفهوم املواطنة الثقافية عند نيك ستيفنسون عىل أساس
"حوار عاملي حقيقي [ ]...مدعوم من كل َمن قبلوا املبادئ العاملية
واالعرتاف باالختالف"(.((1
يعزز هذا التباين من النامذج التقليدية التي تستخدم مفهوم
بدل من ذلك.
االختالف لرشعنة اإلقصاء ،واستخدامها لتعزيز اإلدماج ً
يلفت أيزن وترينر االنتباه إىل استبعاد املرأة يف نقد فكرة مارشال عن
املواطنة ،قائلَني "هناك انتقاد واضح بأن [مارشال] أهمل الجندر،
وذلك عىل افرتاض تقسيم جندري تقليدي للعمل الذي كان غري ذي
صلة عىل نحو متزايد باملرأة داخل سوق العمل الرسمي واختفاء
األرسة التقليدية"( .((1ويف نهاية املطاف ،تشري الدراسات الحديثة
بشأن املواطنة إىل اتجاه متزايد يتخطى مفهوم املواطنة عىل أساس
اإلقصاء ملصلحة أطر أخرى أشمل.
وتحدد األدبيات ديناميات مثل العوملة لتأكيد أن هذا النطاق من
توسع عىل نحو كبري يف العقود
التفاهامت التقليدية للمواطنة قد ّ
األخــرة .ويتجاوز املفكرون الذين يدافعون عن مفاهيم أشمل
للمواطنة الحج َة القائلة إن الفئات املهمشة ينبغي لها أن تنخرط
دليل عىل أن متكني هذه
يف تعريف املواطنة فحسب؛ إذ تق ّدم ً
الجامعات هو البداية الحقيقية لتعبئة العمل الجامعي الذي يسمح
لها بتحقيق املواطنة.
ورمبا ليك نفهم ،عىل نحو أوضح ،تصورات جامعة اإلخوان املسلمني
ملفهوم املواطنة ،من املهم ج ًّدا وضعها يف إطار النقاش النظري سالف
فهم متناقضً ا
الذكر؛ إذ تؤكد هذه الدراسة أن جامعة اإلخوان تتب ّنى ً
للمواطنة ،مييل إىل تهميش بعض رشائح املجتمع ،وال سيام املرأة
وغري املسلمني ،وتفرض بذلك قيو ًدا عىل الحقوق السياسية واملدنية
لهذه الفئات .لهذا الفهم جذوره يف تفسري جامعة اإلخوان للنصوص
والتعاليم اإلسالمية ،الذي مييل إىل أن يكون تقليديًا ومحافظًا.
وعىل الرغم من دور االجتهاد يف تحديث الفكر السيايس والقانوين
14 Benoît Challand, "Citizenship Against the Grain: Locating the Spirit of
the Arab Uprisings in Times of Counterrevolution," Constellations, vol. 20,
no. 2 (2013), p. 170.
15 Nickt Sevenson, Cultural Citizenship: Cosmopolitan Questions
(Berkshire, UK: Open University Press, 2013), p. 25.
16 Isin & Turner, p. 8.

 ددعلالا
مفون  /يناثلا نيرشتيرشت

اإلسالمي ،فإن اإلخوان يرتددون يف تب ّني نظرة تقدمية حول املواطنة
رمبا تنفصل عن جمهورها .وتعتقد أيضً ا أن بعض حقوق املواطنة قد
تتعارض مع الخصوصية الثقافية للمجتمع املسلم.

يُعد فشل جامعة اإلخوان املسلمني يف تب ّني مفهوم شامل للمواطنة،
وخاصة تجاه املرأة واملسيحيني ،ذا تأثري سلبي يف عالقتها بباقي الفاعلني
السياسيني .لذلك ،فإن العديد من الشخصيات العلامنية والليربالية يف
مرص تُربز شكوكها حول التزام الجامعة النهج الدميقراطي؛ ما خلّف
فجوة كبرية من حالة عدم الثقة بني األقلية القبطية ،إىل حد دفعهم
إىل دعم االنقالب عىل اإلخوان املسلمني يف  3متوز /يوليو .2013

ثان ًيا :اإلسالم والمواطنة:
جدل تاريخي
يع ّد مفهوم املواطنة حديثًا نسبيًا يف الفكر السيايس اإلسالمي( ،((1وهو
يتعلق بأوضاع غري املسلمني الذين يعيشون إما يف بلد مسلم أو يف بلد
تحت حكم إسالمي( .((1وتع ّرف النصوص اإلسالمية التأسيسية (القرآن
والسنة) غري املسلمني بأهل الذمة ،وهو مفهوم يشري إىل األقليات
املسيحية واليهودية باعتبارها من أهل الكتاب .ووفقًا للتعاليم اإلسالمية،
يحق ألهل الذمة التمتع بحقوق معينة طاملا يعيشون يف البلدان
اإلسالمية ،وترتبط هذه الحقوق عادة باألحوال القانونية والشخصية
مثل الزواج والطالق واملرياث .ومع ذلك ،اقترصت هذه الحقوق عىل
الديانات التوحيدية ،وتحدي ًدا املسيحية واليهودية( .((1ارتبطت هذه
الحقوق تاريخيًا بدفع رضائب خاصة ،مثل "الجزية" للدولة اإلسالمية(.((2
"17 Rachel M. Scott, "Contextual Citizenship in Modern Islamic Thought,
Islam and Christian-Muslim Relations, vol. 18, no. 1 (2007), p. 5.
"18 Uriah Furman, "Minorities in Contemporary Islamist Discourse,
Middle Eastern Studies, vol. 36, no. 4 (2000), p. 2.
19 Furman, p. 2.
20 Scott, p. 3.
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وقد اختلفت الحقوق والحريات التي ميارسها غري املسلمني
باختالف الحكومات ،فقد طـ ّور الفقهاء مع الزمن املداخل
والقواعد الفقهية للتعامل مع غري املسلمني؛ وذلك من خالل
فتح باب االجتهاد ،ما انعكس إيجابًا عىل حقوقهم وواجباتهم
يف املجتمع .فعىل سبيل املثال ،يف ظل الدولة العثامنية ،جرى
توسيع الحقوق لغري املسلمني لتعكس تعددية املجتمع وتنوعه
الثقايف والديني؛ فقد اعتمدت ،يف القرن السادس عرش ،إطا ًرا
قانونيًا جدي ًدا يسمى نظام "امللة" الذي منح األقليات الدينية
"درجة من االستقالل القانوين والسلطة"( .((2وبحسب سكوت
"منح هذا النظا ُم غ َري املسلمني درجة كبرية من االستقاللية يف
الشؤون الدينية وغري الدينية عىل السواء ،األمر الذي انعكس عىل
تنوع املجتمع العثامين وتعدده .عالوة عىل ذلك ،ونتيجة لإلصالح
التنظيمي ،جرى إلغاء نظام 'الذمة' ،وهو ما انعكس عىل حصول
غري املسلمني عىل مزيد من الحريات التي وصلت حد التحول إىل
ديانات أخرى"(.((2
تكثَّف النقاش والكتابات حول حقوق غري املسلمني واملواطنة ،بعد
سقوط الخالفة العثامنية عام  ،1924وظهور الدولة العربية الحديثة
أو الدولة القومية .وفقًا لعبد الله سعيد( ،((2ميكن مالحظة أربع
يعب عنه
وجهات نظر أو تيارات يف هذا الصدد .التيار األول الذي ّ
التقليديون الذين اعتمدوا وجهة نظر كالسيكية تجاه غري املسلمني يف
النصوص اإلسالمية .ووفقًا لهذا املنظور ،يجب معاملة غري املسلمني
عىل أنهم أهل ذمة ،يجب أن يدفعوا الجزية وفقًا ألحكام الرشيعة
اإلسالمية .التيار الثاين هم املجددون الذين يق ّدمون نظرة أكرث مرونة
يف التعامل مع غري املسلمني؛ وذلك من خالل منحهم مزي ًدا من
الحقوق ،ولكنها ال تصل أيضً ا إىل حد املساواة الكاملة باملسلمني.
ووفقًا لسعيد ،تقع الحركات اإلسالمية مثل جامعة اإلخوان املسلمني
والجامعة اإلسالمية يف باكستان ضمن هذه الفئة( .((2أما التيار
الثالث ،فهو تيار الحداثيني الذين يعارضون التمييز ضد غري املسلمني
ويدعون إىل حاميتهم .ومع ذلك ،فإنهم ما زالوا يؤمنون بدرجة
معينة من املعاملة التفضيلية للمسلمني .ويتكون التيار الرابع من
العلامنيني الذين يطالبون بدولة علامنية ال تفرق بني مواطنيها عىل
أساس الدين أو العرق أو الجنس.
21 Benjamin Braude, Christians and Jews in the Ottoman Empire (Boulder,
CO: Lynne Rienner Publishers, 2014), p. 15.
22 Scott, p. 4.
23 Abdullah Saeed, "Rethinking Citizenship Rights of Non-Muslims in an
"Islamic State, Rashid al-Ghannushi, Contribution to the Evolving Debate,
Islam and Christian-Muslim Relations, vol. 10, no. 3 (1999), pp. 309-310.
24 Ibid.

ً
ثالثا :اإلسالميون والمواطنة:
تصورات متعددة
كيف يتصور اإلسالميون املواطنة؟ ترصد األدبيات ،حول اإلسالميني،
يف هذا السياق تغري موقفهم من مبادئ املواطنة والحقوق والحريات
الفردية عىل نحو ملحوظ يف العقود األخرية .وتكشف كتابات عدد
من الرموز والشخصيات اإلسالمية البارزة مثل راشد الغنويش ،ويوسف
القرضاوي ومحمد سليم العوا وفهمي هويدي وأحمد الريسوين ،كام
سيأيت الحقًا ،عن تزايد الوعي بأهمية املواطنة والتعددية السياسية
دليل عىل التطور
والحقوق املدنية ،وقُ ّدمت مساهامتهم الفكرية ً
األيديولوجي لإلسالميني( .((2من ناحية أخرى ،أصبح النقاش حول مبدأ
املساواة بني الجنسني وإدماج األقليات محو ًرا أساس ًيا يف الخطاب
اليومي لإلسالميني ،خاصة بني جيل الشباب .عىل صعيد آخر ،ميكن
أن يرثي "الربيع العريب" هذه املسائل املحظورة سابقًا ،من خالل
مناقشتها والتحاور حولها يف الحياة اليومية .وكام أشار رول ماير( ،((2فإن
تحول فكريًا كب ًريا يف مناقشة العديد من
االنتفاضات العربية أحدثت ً
القضايا ،أبرزها مسائل الحقوق السياسية ،بل انتقلت بها من ظالل غري
سياسية وعائلية وقبلية ودينية أو تكنوقراطية إىل الساحة العامة .يف
الواقع ،كانت مطالب القيم السياسية ،مثل الحرية والعدالة والكرامة،
يف قلب النقاش العام يف العامل العريب بعد االنتفاضات .واألمر األشد
إثارة للدهشة هو أن القوى التقليدية واملحافظة ،مثل السلفيني ،سعت
ملواءمة خطابها مع هذه املطالب التي جاءت من الجامهري.

وعىل مدى العقود القليلة املاضية ،برز اتجاه جديد من املفكرين
اإلسالميني الذين ق ّدموا تفسريات جديدة للنصوص اإلسالمية
بهدف إدماج األقليات الدينية ،خاصة يف مرص .فعىل سبيل املثال،
25 Saeed.
26 Roel Meijer, "Political Citizenship and Social Movements in the
Arab World," in: Hein-Anton Van Der Heijden (ed.), Handbook of Political
Citizenship and Social Movements (Cheltenham, UK: Edward Elgar
Publishing, 2014), p. 653.
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مييل فهمي هويدي ،وهو كاتب إسالمي ،إىل معاملة غري املسلمني
بوصفهم مواطنني كاملني يتمتعون بالحقوق السياسية نفسها التي
يتمتع بها نظراؤهم املسلمون( .((2ويحثّ هويدي اإلسالميني عىل
تجديد خطابهم تجاه األقليات ليكون أكرث تقدمية وشمولية .كام
ي ّدعي هويدي أن نظام الذمة ليس إسالميًا؛ بسبب استرياده من
مجتمعات ما قبل اإلسالم(.((2
من جهة أخرى ،يدافع محمد سليم العوا ،وهو مفكر إسالمي معروف،
وطارق البرشي ،وهو ٍ
قاض متقاعد ومؤرخ ،عن إدماج املسيحيني يف
املجتمع املرصي بوصفهم مواطنني كاميل األهلية والحقوق .وكالهام
يسلط الضوء عىل أن قاعدة أهل الذمة يف اإلسالم مفهوم سيايس
فحسب ،وليست قاعدة رشعية ،وقد تجاوزها مفهوم املواطنة( .((2كام
أنهم يع ّدون الجزية عملية تاريخية يجب تجاوزها؛ ألن غري املسلمني
باتوا يخدمون اآلن يف الجيوش الوطنية(.((3
وفضل عام سبق ،فإن الشيخ يوسف القرضاوي يدعم املساواة بني
ً
(((3
املسلمني وغري املسلمني يف الحقوق السياسية واملدنية  .ويرى
القرضاوي ،مثل العوا والبرشي ،أن مفهوم أهل الذمة غري ذي جدوى
ألن العالقة بني املسلمني وغري املسلمني يجب أن تقوم عىل "األخوة
الوطنية"(.((3
وعىل الرغم من ذلك التطور ،فإن موقف اإلسالميني تجاه "اآلخر"
ال يزال يتسم بعدم االتساق ،بينام يبدو من خطابهم احرتام حقوق
املواطنة ،إال أنه يتناقض مع املامرسة ،خاصة فيام يتعلق بحقوق
املرأة واألقليات الدينية .وبهذا املعنى ،يظهر فهمهم املحدود ملفهوم
املواطنة؛ إذ يقرصوه عىل نطاقات ومجموعات معينة .عىل سبيل
املثال ،ما يزال موقف جامعة اإلخوان املسلمني يف مرص تجاه غري
ملتبسا .كام أن موقف جامعة
املسلمني والطوائف اإلسالمية األخرى
ً
اإلخوان تجاه الحقوق الجامعية وحقوق األفراد هو أيضً ا جامد
ومعيب .ووفقًا لجامعة اإلخوان املسلمني ،يجب أن يكون نطاق
الحريات املمنوحة لألفراد (أي الحرية الدينية ،وحرية املعتقد،
وحرية الوعى  ...إلخ) محدو ًدا وتفرسه وفق فهمها الضيق للمواطنة.
 27فهمي هويدي ،مواطنون ال ذميون (القاهرة :دار الرشوق ،)1999 ،ص .15
28 Rachel M. Scott, The Challenge of Political Islam: Non-Muslims and the
Egyptian State (Redwood City, CA: Stanford University Press, 2010), p. 129.
29 Ibid., p. 130.
30 Ibid., p. 131.
 31يوسف القرضاوي ،غري املسلمني يف املجتمع اإلسالمي (القاهرة :مكتبة وهبة.)1985 ،
32 David H. Warren & Christine Gilmore, "One Nation under God? Yusuf
al-Qaradawi's, Changing Fiqh of Citizenship in the Light of the Islamic Legal
Tradition," Contemporary Islam, vol. 8, no. 3 (2014), p. 13.
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انطالقًا مام سبق ،إن السؤال الحاسم هو :ملاذا يتسم مفهوم املواطنة
عند جامعة اإلخوان املسلمني بالغموض وعدم االتساق؟ أتكون مسألة
أيديولوجية أم بسبب الحسابات السياسية واالنقسام داخل الحركة؟
وعالوة عىل ذلك ،ملاذا كانت الحركة غري قادرة عىل تب ّني مواقف أشد
انفتا ًحا وتسام ًحا تجاه األقليات يف أعقاب ثورة يناير 2011؟ لذلك
تسعى هذه الورقة لإلجابة عن هذه التساؤالت.

رابعا :فهم جماعة اإلخوان
ً
المسلمين لمسألة المواطنة
شهدت أيديولوجيا جامعة اإلخوان املسلمني وخطابها تحوالت عديدة
خالل العقود القليلة املاضية( .((3ولتعزيز دعمها وتوسيع نطاق جمهورها
بعد املشاركة يف السياسة االنتخابية خالل الثامنينيات ،اضطرت الجامعة
إىل مراجعة العديد من األفكار األساسية التي وضعها املؤسس حسن
البنا ،وخاصة فيام يتعلق بالتعددية السياسية وحقوق األقليات وحقوق
املرأة .ففي الوقت الذي مل يثق فيه البنا باألحزاب السياسية بسبب
دورها يف تقسيم األمة وتفتيتها إىل فصائل وجامعات( ،((3رأى قادة
جامعة اإلخوان أن البنا رفض األحزاب نتيجة قلقه عىل وحدة األمة
من السلطات الربيطانية ،لكنه مل يرفض التعددية السياسية والتنوع
جذريًا( .((3وفيام يتعلق باألقباط ،يالحظ القرضاوي أن البنا اعتربهم
"إخوة يف الوطن يشرتكون يف الحقوق والواجبات نفسها"( .((3كام رفض
البنا الجزية ،واعتربها مامرسة "تاريخية" يجب إلغاؤها منذ أن أصبح
األقباط يدافعون عن الوطن بانضاممهم إىل الجيش(.((3
يذكر قادة اإلخوان التاريخيون أيضً ا العالقة الودية بني البنا والزعامء
األقباط خالل الثالثينيات واألربعينيات( .((3فعىل سبيل املثال ،يشري
محمود عساف ،وهو أحد قادة جامعة اإلخوان املسلمني الذين
33 Mona El-Ghobashy, "The Metamorphosis of the Egyptian Muslim
Brothers," The International Journal of Middle East Studies, vol. 37, no. 3
(2005), pp. 373-395; Nathan Brown & Clark Lombardi, "Islam in Egypt's new
constitution," Foreign Policy, Carnegie Endowment for International Peace,
;13/12/2012, accessed on 20/11/2018, at: https://bit.ly/2zAnzaF
خليل العناين ،اإلخوان املسلمون يف مرص :شيخوخة تصارع الزمن؟ (القاهرة :دار الرشوق
الدولية.)2007 ،
 34حسن البنا ،مجموعة رسائل اإلمام الشهيد حسن البنا (القاهرة :دار الرشوق الدولية،
 ،)2002ص .60
 35مأمون الهضيبي ،اإلخوان املسلمون 60 :قضية ساخنة (القاهرة :دار التوزيع والنرش
اإلسالمية.)1998 ،
 36البنا ،ص .60
 37يوسف القرضاوي" ،اإلخــوان واألقليات الدينية" ،ويكيبيديا اإلخــوان املسلمني،
 ،2010/10/13شوهد يف  ،2018/11/20يفhttps://bit.ly/2OvT5vA :
 38محمود عساف ،مع اإلمام الشهيد حسن البنا (القاهرة :مكتبات عني شمس.)1993 ،

دراسات
مواطنون أم ذميون؟ موقف جماعة اإلخوان المسلمين من الحقوق السياسية لألقباط في مصر

أمضوا بضع سنوات مع البنا ،إىل أن البنا كان له عالقة مميزة بالعديد
من القيادات القبطية ،تعززت بعد زيارته صعيد مرص.
إضافة إىل ذلك ،يرى عساف أن بعض هؤالء القادة طلبوا من البنا إنشاء
قسم داخل جامعة اإلخوان لألقباط يس ّمى "اإلخوان املسيحيون"( .((3ومع
ذلك ،فإن بعض الروايات تناقض هذه العالقة الودية بني جامعة اإلخوان
واألقباط خالل عرص البنا .فعىل سبيل املثال ،تشري فيفيان إبراهيم،
إىل انتقاد العديد من االفتتاحيات ،يف الصحف اململوكة لألقباط ،البنا
واإلخوان إىل الدرجة التي كتب فيها البنا رسالة مفتوحة إىل البابا يوساب
الثاين ( )1956-1946يشكو هذه األفعال املهينة ضده وضد حركته(.((4
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أصــدرت جامعة اإلخــوان املسلمني عــد ًدا من البيانات خالل
رشا عىل التحول السيايس والعقائدي
التسعينيات بوصفها مــؤ ً
لديهم ،مثل االعرتاف بالتعددية السياسية ،واحرتام املواطنة ،وكذلك
تشديدهم عىل الحقوق السياسية لألقباط واملرأة( .((4وكان البيان
املرتبط بالتعددية السياسية وحقوق املرأة هو األوسع انتشا ًرا يف
عام  .1994ويرى العديد من املراقبني أن البيان سمة مميزة يف تصور
جامعة اإلخوان املسلمني للمواطنة وداللة عىل تطورها األيديولوجي
عمو ًما( .((4ويف عام  ،2004أصدرت جامعة اإلخوان املسلمني وثيق ًة
عرفت مببادرة اإلخوان املسلمني لإلصالح السيايس؛ دعت فيها إىل
إصالح سيايس شامل يف مرص( .((4واعرتفت املبادرة الجديدة باملواطنة
والحقوق السياسية للنساء واألقباط ،مبا يف ذلك حقهم يف خوض
االنتخابات الربملانية والبلدية(.((4
ولكن حدث تراجع يف موقف اإلخوان من األقباط ،وذلك بعد أن
أصدرت الجامعة ،أول مرة يف تاريخها ،مسودة لحزب سيايس وذلك
يف آب /أغسطس  .((4(2007وقد أثارت املسودة انتقادات عديدة
خاصة لدى املثقفني ووسائل اإلعالم يف مرص؛ وذلك بسبب مضمونها
الجامد واملحافظ .وطوال أسابيع ،كانت املسودة موضوع نقاش
مكثف؛ إذ أثارت مناقشات ساخنة بني املراقبني املرصيني والغربيني.
كام عارضها العديد من الشخصيات اإلسالمية مثل هويدي والبرشي،
اللذين انتقدا املسودة والجامعة.

وعىل مدى العقود القليلة املاضية ،نقحت جامعة اإلخوان العديد من
وجهات نظر البنا ،خاصة فيام يتعلق بالتعددية السياسية وحقوق
وغيت الجامعة هذه اآلراء لتصبح أشد توافقًا
األقباط وحقوق املرأةّ .
مع الدميقراطية؛ فقد سعت لتحسني صورتها لدى القوى السياسية
األخرى والغرب ،وكذلك لتعزيز قواعدها االنتخابية وإثراء نفوذها
السيايس .لذا قبلت جامعة اإلخوان التعددية السياسية وأصبحت
نشطة يف خوض العملية االنتخابية منذ بداية الثامنينيات .من ناحية
أخرى ،استطاعت الجامعة التواصل مع قوى سياسية وأيديولوجية
مختلفة ،وكذا بناء التحالفات مع األحزاب الليربالية والعلامنية
واليسارية كام الحال يف انتخابات  1984و 1987التي انعكست
إيجابًا عىل حصيلة املقاعد التي فازوا بها يف هذه االنتخابات(.((4
 39املرجع نفسه ،ص .35
40 Vivian Ibrahim, The Copts of Egypt: The Challenge of Modernization
and Identity (London: I.B. Tauris, 2011), p. 97.
41 Carrie Rosefsky Wickham, Mobilizing Islam: Religion, Activism, and
;)Political Change in Egypt (New York: Columbia University Press, 2002
هشام العويض ،رصاع عىل الرشعية :اإلخوان املسلمون ومبارك( 2000-1982 ،لندن :توريس
للدراسات األكادميية.)2004 ،

جــادل النقاد بأن املسودة تعكس الطابع الجامد والرجعي
لإلخوان( ،((4يف حني رأى آخرون أنها انعكاس للتوازن الداخيل
للقوة داخل الحركة( .((4ومل ِتث املسودة مخاوف جدية بشأن
االلتزام الدميقراطي من جانب جامعة اإلخــوان فحسب ،بل
42 El-Ghobashy, p. 376.
;43 Ibid.
هويدي؛ أميمة عبد اللطيف" ،يف ظل اإلخوان :النساء يف جامعة اإلخوان املسلمني املرصية"،
مؤسسة كارنيغي للسالم الدويل ،أوراق كارنيغي ،العدد ( 13ترشين األول /أكتوبر .)2008
 44محمد مهدي عاكف" ،مبادرة جامعة اإلخوان املسلمني لإلصالح الداخيل يف مرص"،
الجزيرة نت ،2004/3/3 ،شوهد يف  ،2018/11/20يفhttps://bit.ly/2PGkBvj :
 45املرجع نفسه.
" 46برنامج حزب اإلخوان املسلمني" ،ويكيبديا اإلخوان املسلمني ،2007/8/25 ،شوهد يف
 ،2018/11/20يفhttps://bit.ly/2RDvtHu :
47 Abdel Monem Said Aly, "Understanding the Muslim Brothers in
Egypt," Middle East Brief, no. 23 (December 2007); Mohamed El-Menshawy,
"The Muslim Brotherhood shows its true colors," The Christian Science
;Monitor, 12/10/2007, acccessed on 20/11/2018, at: https://bit.ly/2DrmDK2
Marc Lynch, "The Brotherhood's Dilemma," Middle East Brief, no. 25
(January 2008).
 48العناين ،اإلخوان املسلمون يف مرص؛ "د .حامد عبد املاجد يف حوار مهم حول أزمة برنامج حزب
اإلخوان" ،اإلسالميون اليوم ،2007/12/2 ،شوهد يف  ،2018/11/20يفhttps://goo.gl/9mBk6W :
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كانت أيضً ا نكسة يف ضوء مواقفها وترصيحاتها السابقة( .((4أولً
دعت املسودة إىل إنشاء مجلس العلامء لإلرشاف عىل الترشيعات
وتنقيحها قبل أن تتحول إىل قوانني ( .)2007اعترب العديد من
املراقبني جامعة اإلخــوان املسلمني جامع ًة تحاول إنشاء دولة
ثيوقراطية عىل النموذج اإليـراين( .((5ويرى املنشاوي أن املجلس
يذكّر مبجلس الوصاية اإليـراين ،وهذا الجهاز غري املنتخب عىل
نحو غري منظم ميكن أن يتمتع بالصالحيات التي متنح الدولة حق
النقض (الفيتو) وأي ترشيع يصدره الربملان املرصي ويوافق عليه
الرئيس بحجة عدم توافقه مع الرشيعة اإلسالمية( .((5كذلك كانت
املسودة نكسة كبرية لحقوق املواطنة للمرأة واألقباط؛ وذلك يف
تول
ضوء الترصيحات السابقة لإلخوان ،إذ مل تعطهم الحق يف ّ
منصب رئاسة الجمهورية.
سعت جامعة اإلخوان املسلمني عقب الغضب الذي أثارته مسودة
 2007للتهدئة ،والتقليل من املخاوف فيام يتعلق مبوقفها تجاه
املرأة واملجتمع القبطي .وتحقيقًا لهذه الغاية ،أجرى اإلخوان عدة
مقابالت مع علامء مرصيني وغربيني الحتواء مخاوفهم من موقفها
تجاه قضايا املواطنة .وعالوة عىل ذلك ،رفضت بعض الشخصيات
اإلصالحية داخل جامعة اإلخوان املسلمني ،مثل عبد املنعم أبو
الفتوح وجامل حشمت ،املسودة العامة للحزب وش ّددا عىل حق
تول الرئاسة( .((5عىل الرغم من ذلك ،فإن هذه
املرأة واألقباط يف ّ
الجهود مل تؤثر إيجابًا يف املواقف العامة لحقوق األقليات يف برنامج
حزب الحرية والعدالة التابع لإلخوان؛ إذ يع ّد نسخة معدلة من
مسودة  2007التي اختارت عدم تناول مسألة السامح للنساء
واألقباط بالتنافس عىل الرئاسة( .((5وعىل الرغم من أن املسودة
شددت عىل أهمية املواطنة وإدماج األقباط ،فإنها مل تقدم تفاصيل
عن الكيفية التي ميكن من خاللها تحقيق ذلك .وعىل الرغم من
تلبية الحاجات االجتامعية واالقتصادية للمرأة ،فإنها مل َ
ترق إىل
االعرتاف بحقوقها السياسية .اختار اإلخوان ،بدلً من حسم هذه
القضية ،أن يتناولوا املرأة بوصفها أ ًّما عىل أمل تفادي االنتقاد
واالستبعاد من القوى العلامنية والليربالية(.((5
49

عبد اللطيف ،ص 13؛ هويدي.

50 Aly, p. 5; El-Menshawy.
51 El-Menshawy.
 52إميان عبد املنعم ومحمد بهاء" ،حشمت وأبو الفتوح :نعم لتويل املرأة والقبطي الرئاسة"،
اإلسالميون اليوم ،2007/10/7 ،شوهد يف  ،2018/11/20يفhttps://goo.gl/Frt2it :؛
Lynch, p. 10.
 53القرضاوي" ،اإلخوان واألقليات الدينية".
 54خليل العناين" ،حزب 'الحرية والعدالة' اإلخواين :هاجس االستقاللية" ،مركز كارنيغي
للرشق األوسط ،2011/6/1 ،شوهد يف  ،2018/11/20يفhttps://goo.gl/bZjHY3 :

 ددعلالا
مفون  /يناثلا نيرشتيرشت

خامسا :غموض الخطاب اإلخواني
ً
تجاه األقباط وازدواجيته
إن موقف اإلخوان املسلمني وخطابهم بشأن املواطنة والحقوق
السياسية لغري املسلمني مشكوك فيه وغامض( .((5ففي بعض األوقات،
يبدو تصور اإلخوان منفت ًحا ومتقد ًما ،ويف أحوال أخرى ،يبدو منغلقًا
ومرتاج ًعا عام أحرزوه من تقدم يف هذا الشأن .فبعد صدور بيان
 1994حول التعددية السياسية واحرتام حقوق املواطنة ،تراجعت
الجامعة إىل التصورات الثيولوجية الكالسيكية حول عالقة املسلمني
وغري املسلمني .فعىل سبيل املثال ،يف مقابلة مع صحيفة األهرام
األسبوعية يف نيسان /أبريل  ،1997أشار املرشد العام للجامعة،
مصطفي مشهور ،إىل أن عىل األقباط دفع الجزية بدلً من خدمتهم
يف الجيش( .((5تقول ماريز تادروس إن بيانًا مشهو ًرا جرى تفسريه عىل
أنه اعتداء عىل مفهوم املواطنة املتساوية .ودانت القوى السياسية
األخرى وبعض أعضاء جامعة اإلخوان املسلمني هذا البيان(.((5

يف الوقت نفسه ،تعارضت مسودة الحزب التي أصدرها اإلخوان عام
 2007مع ترصيحات اإلخوان السابقة بشأن حقوق األقليات .كام
كانت متناقضة مع املواقف التي اتخذها بعض اإلسالميني ،مثل العوا
والبرشي يف هذا الصدد .فوفقًا لراشيل سكوت ،يقول العوا والبرشي
رئيسا للوزراء بوصف هذه
رئيسا أو ً
إن غري املسلم ميكن أن يكون ً
الوظائف يف الدولة الحديثة وظائف مختلفة متا ًما عنها يف نظام
الخالفة الذي ساد يف القرون الوسطى( .((5ويؤكد العوا والبرشي حق
املرأة واألقباط يف الرئاسة ،ألنها ليست الخالفة أو الوالية العظمى.
 55العناين ،اإلخوان املسلمون يف مرص؛
Lynch; Scott, The Challenge of Political Islam.
 56مصطفى مشهور ،مقابلة صحفية ،األهرام األسبوعية ،العدد .1997 ،409
57 Mariz Tadros, The Muslim Brotherhood in Contemporary Egypt:
Democracy Redefined or Confined? (London: Routledge, 2012), p. 89.
58 Scott, The Challenge of Political Islam, p. 151.
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وميكن العثور عىل مزيد من التناقضات بشأن املواطنة والحقوق
السياسية بني قيادات جامعة اإلخوان املسلمني .ففي حني يتب ّنى
بعضهم موقفًا متحفظًا وجام ًدا تجاه غري املسلمني ،فإن بعضهم
اآلخر يتب ّنى وجهات نظر أكرث تقدمية ومعتدلة .فعىل سبيل املثال،
وباملثل ،أكد محمود عزت ،األمني العام السابق لإلخوان ،أنه ال
يجوز السامح لألقباط واملرأة الخدمة يف الرئاسة .رشح عزت موقف
الحركة باتباع التقاليد اإلسالمية وإجامع الفقهاء( .((5وجاء املوقف
األشد جمو ًدا الذي اتخذ بني قادة جامعة اإلخوان املسلمني من
مفتي الحركة الشيخ عبد الله الخطيب؛ فقد رفض بناء الكنائس
واقرتح رضورة دفع األقباط الجزية(.((6
يف املقابل ،أظهر مهدي عاكف ،املرشد العام السابع لجامعة
اإلخوان املسلمني ،مرونة تجاه املجتمع القبطي وذلك ىف حوار عىل
قناة "دريم" يف  12حزيران /يونيو 2006؛ إذ ع ّد جامعة اإلخوان
املسلمني جامعة تحرتم حقوق املواطنة وترفض أي متييز ضد
املسيحيني أو اليهود( .((6وأكد عاكف عالقته القوية بشخصيات يف
املجتمع القبطي ،مثل منى مكرم عبيد ،وأكد أن اللجنة السياسية
لإلخوان كان لها ثالثة مستشارين أقباط يف عهده(.((6
من ناحية أخرى ،أكد محمد حبيب ،النائب السابق لعاكف ،حقوق
املواطنة لألقلية القبطية ،ووصفهم بأنهم "رشكاء يف الوطن" ،وا ّدعى أن
وفضل
هذا الفهم "متجذر بعمق داخل جامعة اإلخوان املسلمني"(ً .((6
عن ذلك ،اعرتف حبيب بأوجه القصور يف تعديالت  ،2007وذكر أن
جامعة اإلخوان املسلمني شكّلت لجنة إعادة صياغة للتعديالت(.((6
عىل صعيد آخر ،يؤكد عبد املنعم أبو الفتوح مرا ًرا أن غري املسلمني
يجب أن يكون لهم "املساواة الكاملة يف الحقوق والواجبات"(،((6
يُذكر أن أبو الفتوح عضو سابق يف جامعة اإلخوان املسلمني معروف
بالتزامه بالقيم الدميقراطية ،ويف عام  2012كان أحد مرشحي الرئاسة.
 59عبد املعز محمد" ،محمود عزت يف حوار مثري :ال تجوز رئاسة الدولة للمرأة ولغري
املسلم ،سيد قطب ال يحمل فك ًرا مخالفًا لتوجهات الجامعة ،كامب ديفيد قابلة للتعديل
واإللغاء" ،اإلسالميون اليوم ،2007/10/25 ،شوهد يف  ،2018/11/20يف:
https://goo.gl/vquVoD
60 Saeed; Lynch.
وفقًا ملارك لينش ،اعتذر الخطيب عن بيانه ،الذي أكد أنه رأيه الشخيص وال يعكس موقف
جامعة اإلخوان املسلمني .ويقول لينش أيضً ا إن مثل هذه الترصيحات التحريضية زادت من
انعدام الثقة والتشكك بني األقباط واإلخوان.
61 Lynch, p. 7.
 62محاسن السنويس" ،مرشد اإلخوان ملجدي مهنا 'يف املمنوع' :ربنا يهدي الحكومة
وتوافق عىل حزب للجامعة نقبل عضوية أي مسيحي أو يهودي يقبل فكر اإلخوان" ،املرصي
اليوم ،العدد  ،2006/6/12 ،726شوهد يف  ،2018/11/20يفhttps://bit.ly/2SU6ukS :
63 Lynch, p. 6.
64 Ibid.
65 Scott, The Challenge of Political Islam, pp. 140-141.

تتجىل الشكوك يف نيات جامعة اإلخــوان يف مخاوف املجتمع
القبطي منهم؛ وتتفق سكوت وتادروس عىل أن موقف جامعة
اإلخوان الغامض من املواطنة قد خلق فجوة من عدم الثقة داخل
ِ
روايات الدولة بأن املجتمع
الغموض
املجتمع القبطي .يغذي هذا
ُ
(((6
القبطي ليس آم ًنا من االضطهاد يف ظل حكم اإلسالميني  .ترى
سكوت أن كثريين داخل األقلية القبطية يشكّكون يف جامعة
اإلخوان والجامعات اإلسالمية األخرى من وجود أجندة خفية
تسعى للحد من حقوق املواطنة والعودة إىل نظام الجزية(.((6
وت ّدعي تادروس أن تحالف اإلخوان مع اإلسالمیین الذین تب ّنوا آراء
عدائیة تجاه غیر املسلمین یثیر الشکوك فیام یتعلق مبدى قدرة
اإلخوان علی تخفیف أفعالهم بشأن مسألة املواطنة(.((6

سادسا :المواطنة في الممارسة
ً
العملية لإلخوان المسلمين
أمل يف أن عه ًدا جدي ًدا من احرتام
أثــارت ثورة يناير ً 2011
(((6
املواطنة وحقوق اإلنسان كان يف األفق  .وكام أشارت تادروس،
خالل  18يو ًما من االنتفاضة يف ميدان التحرير ،شعر الناشطون
املسيحيون بأنهم أصبحوا مواطنني متساوين وأن االنتفاضة سوف
تبش بعرص جديد من التامسك والتضامن االجتامعيني( .((7وخالل
ّ
حكم املجلس األعىل للقوات املسلحة خالل الفرتة (شباط /فرباير
 - 2011حزيران /يونيو  ،)2012واإلخوان املسلمني خالل الفرتة
(حزيران /يونيو  - 2012حزيران /يونيو  ،)2013أصبحت آفاق
ميؤوسا منها عىل نحو متزايد .ويف ظل
التصور الشامل للمواطنة
ً
املجلس األعىل للقوات املسلحةُ ،دمرت الكنائس القبطية وذُبح
العديد من املسيحيني بال رحمة(.((7
يشري جايسون براونيل إىل أن "األشهر األوىل بعد خلع مبارك كشفت
أن األقباط كانوا معزولني إن مل يكونوا محبطني"( .((7يسلّط براونيل
66 Ibid.; Tadros, p. 98.
67 Scott, p. 182.
68 Tadros, p. 90.
69 Meijer.
70 Tadros, p. 96.
شخصا وجرحت
 71يف  9ترشين األول /أكتوبر  ،2011قتلت قوات الجيش واألمن نحو ً 28
نحو  200متظاهر سلمي كانوا قد تج ّمعوا أمام مبنى التلفزيون الحكومي ،وباتت تُعرف
عىل نطاق واسع باسم مذبحة ماسبريو .وقد غضب املتظاهرون من هدم كنيسة جديدة
بُنيت يف أسوان.
72 Jasonk Brownlee, "Violence Against Copts in Egypt," Carnegie
Endowment for International Peace, 14/11/2013, p. 14, acccessed on
20/11/2018, at: https://bit.ly/2JK1kDN

22
الضوء عىل التمييز املضمن للدولة ضد املجتمع القبطي يف ظل
املجلس األعىل للقوات املسلحة .عىل سبيل املثال ،يف  15نيسان/
عي املجلس األعىل للقوات املسلحة  20محافظًا ،واحد
أبريل ّ ،2011
منهم فقط قبطي؛ اضطر املحافظ ،رسي ًعا ،إىل االستقالة بعد أن عقد
السلفيون تجمعات ضخمة ضد تعيينه(.((7
مل يطرأ تحسن عىل وضع األقباط يف ظل رئاسة محمد مريس؛ ألنه
فشل يف سد الفجوة وحالة انعدام الثقة بني األقباط واإلسالميني،
عىل الرغم من أنه عني سمري مرقص ،الشخصية القبطية ،مساع ًدا
له( .((7كام التقى مريس بزعيم بارز يف املجتمع القبطي بعد أن أقسم
اليمني الدستورية( .((7يف ذلك االجتامع ،ش ّدد مريس عىل املساواة بني
ليل
املسلمني واألقباط ،ووعد بالحفاظ عىل خط التواصل مفتو ًحاً ،
ونها ًرا ،بينه وبني األقباط( .((7ومع ذلك ،وبعد بضعة أشهر فحسب،
تدهورت العالقة بني الطرفني مع عودة الشكوك مرة أخرى.
ومن ثم فإن خطاب جامعة اإلخوان املسلمني تجاه املسيحيني خالل
فرتة حكم مريس عزز مخاوفهم مام رأوه يف أجندة مريس الخفية.
فعىل سبيل املثال ،أصدر عبد الرحمن الرب ،وهو عضو يف مكتب
اإلرشاد التابع لجامعة اإلخوان املسلمني ،فتوى متنع املسلمني من
تحية األقباط خالل أعياد امليالد( ((7قبل أن يرتاجع عن ذلك بعد
ردود األفعال الغاضبة التي تلقّاها من وسائل اإلعالم والناشطني
السياسيني( .((7وعالوة عىل ذلك ،خلق التحالف بني جامعة اإلخوان
املسلمني واإلسالميني املحافظني اآلخرين ،كالسلفيني ،مناخًا تحريضيًا
أدى إىل وقوع العديد من الحوادث الطائفية خالل فرتة حكم مريس.
فعىل سبيل املثال ،يف  5نيسان /أبريل  ،2013قتل خمسة من األقباط
ومسلم يف مدينة الخصوص يف محافظة القليوبية شامل القاهرة؛ ما
أدى إىل اندالع العنف بني املسلمني واألقباط ،وقد أسفر الحادث
عن مقتل شخصني وإصابة  89آخرين( .((7وبعد بضعة أيام ،تفاقمت
الحالة بسبب هجوم عىل الكاتدرائية القبطية األرثوذكسية املرصية
73 Ibid.
"74 Agence France Presse, "Morsi appoints Christian, woman as assistants,
The Daily Star, 27/8/2012, acccessed on 20/11/2018, at: https://bit.ly/2F98S47
75 Ahmed Mustafa, "Morsi meets with Coptic leaders, fails to soothe
tense Christians," Al-Monitor, 28/7/2012, accessed on 20/11/2018, at:
https://bit.ly/2qxz52c
76 Ibid.
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اليوم السابع27 ،5/ ،2013/شوهد يف  ،2018/11/20يفhttps://goo.gl/14EaXU :
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 ددعلالا
مفون  /يناثلا نيرشتيرشت

يف أثناء جنازة أولئك الذين قتلوا قبل أيام فحسب .ارتبطت هذه
الحوادث بعدم وجود رد فعل قوي من الرئاسة ،ما أغضب املجتمع
القبطي .انتقد البابا تاوارضوس الثاين الرئيس مريس واتهمه بتهميش
األقباط ،وذلك يف مقابلة له مع رويرتز ،وأوضح تاوارضوس أن "هناك
شعو ًرا بالظلم والتهميش والرفض ،وهو ما ميكن أن نسميه العزلة
االجتامعية"(.((8

سابعا :ما وراء الدين :الحسابات
ً
االجتماعية والتنظيمية والسياسية
لإلخوان
ملاذا تتب ّنى جامعة اإلخوان املسلمني مفهو ًما غامضً ا ومتناقضً ا
للمواطنة؟ أيكون السبب يف ذلك مسألة أيديولوجية ،أم أنها
حسابات سياسية؟ بوصفها حركة اجتامعية بعيدة املدى ذات
دائرة انتخابية متنوعة ،فإن موقف جامعة اإلخــوان املسلمني
من األقباط يبدو مدفو ًعا مبسائل اجتامعية وتنظيمية وسياسية.
من الناحية األيديولوجية ،كام ناقشنا من قبل ،فإن الحوار بني
املفكرين اإلسالميني يدور حول حقوق املواطنة الكاملة بني املسلم
وغري املسلم( .((8لذلك ،فإن السؤال املنطقي هو :ملاذا اختارت
جامعة اإلخوان املسلمني عدم تب ّني هذا املوقف التقدمي؟ يكمن
الجواب يف مصالحها االجتامعية والتنظيمية والسياسية .وبوصفها
حركة اجتامعية ،تتخذ جامعة اإلخوان املسلمني قراراتها عىل أساس
حسابات عقالنية وإسرتاتيجية.
تفرس جان كوهني "الحركات االجتامعية بأنها الجهات الفاعلة العقالنية
التي تبني إجراءاتها الخاصة عىل الحسابات اإلسرتاتيجية"( .((8وتفخر
جامعة اإلخوان مبداوالتها الشاملة عند اتخاذ قرارات إسرتاتيجية،
وهي عملية يحكمها إىل حد كبري تحليل التكلفة والفوائد .وبنا ًء عليه،
ميكن فهم منطق تب ّني موقف غامض بشأن األقليات ،مثل األقباط
يف إطار ثالث مصالح إسرتاتيجية رئيسة :تعزيز الدعم االجتامعي
للحركة ،والحفاظ عىل متاسكها التنظيمي ،واسرتضاء الجامعات
اإلسالمية املحافظة من أجل تأمني دعمها ضد غري اإلسالميني.
80 Yasmine Saleh & Paul Taylor, "Egypt's Pope says Islamist rulers neglect
Copts," Reuters, 26/4/2013, accessed on 20/11/2018, at: https://goo.gl/
UJz8kG
 81هويدي؛ محمد سليم العوا ،النظام السيايس للدولة اإلسالمية (القاهرة :دار الرشوق،
)1989؛ راشد الغنويش ،الحريات العامة يف الدولة اإلسالمية (بريوت :مركز دراسات الوحدة
العربية.)1993 ،
82 Jean cohen, "Strategy or Identity: New Theoretical Paradigms and
Contemporary Social Movements," Social Research, vol. 52, no. 4 (1985), p. 707.

دراسات
مواطنون أم ذميون؟ موقف جماعة اإلخوان المسلمين من الحقوق السياسية لألقباط في مصر

 .1الحساسيات االجتماعية
تعمل جامعة اإلخوان املسلمني داخل مجتمع محافظ وعىل درجة
عالية من البطريركية .ووفقًا لبيانات مسحية ،تعتمد الغالبية
العظمى من املرصيني عىل آراء املحافظني وغري الليرباليني تجاه غري
املسلمني؛ فقد أظهر استطالع أجراه مركز بيو لألبحاث يف عام 2013
أن  74يف املئة من املرصيني يعتقدون أن الرشيعة يجب أن تكون
القانون الرسمي للبالد(.((8
ويربز االستطالع نفسه وجهات النظر املحافظة بني املرصيني تجاه
حقوق املرأة ودور املرأة يف املجتمع عمو ًما؛ إذ يعتقد  54يف املئة
من املرصيني أن النساء يجب أن يرتدين الحجاب ،و 85يف املئة
يعتقدون أن الزوجة يجب أن تطيع زوجها دامئًــا ،و 22يف املئة
فحسب يعتقدون أن للمرأة الحق يف الطالق ،و 26يف املئة يفضّ لون
املساواة يف املرياث بني األبناء والبنات( .((8واألشد إثارة لالهتامم هو
أن مرص هي البلد الوحيد الذي يقول فيه أكرث من ُعرش ( 12يف
املئة) مجموع السكان املسلمني أنه من الجيد أن غري املسلمني ال
يتمتعون بالحرية ملامرسة شعائرهم( .((8لذلك ،من أجل تج ّنب إغفال
هذه الدائرة املحافظة املهمة حتى اآلن اجتامعيًا وثقافيًا ،فإن جامعة
اإلخوان املسلمني متيل إىل تب ّني مواقف غري ليربالية محافظة ،خاصة
فيام يتعلق باألقليات الدينية.
وعندما سئل مهدي عاكف عن سبب عدم سامح مسودة عام 2007
بتول الرئاسة ،أجاب "ألنه ليس من الواقعي القيام
للمرأة أو األقباط ّ
(((8
بذلك يف بلد ذي أغلبية مسلمة"  .وباملثل ،أكد رفيق حبيب ،وهو
مسيحي قبطي عمل مستشا ًرا سياس ًيا ملهدي عاكف ،أن "املرصيني
لن يدعموا امرأة وال قبط ًيا يف االنتخابات الرئاسية ،فلامذا يجب عىل
جامعة اإلخوان املسلمني أن تفعل ذلك؟"(.((8
حرصا عىل الحفاظ
لذلك فإن جامعة اإلخوان املسلمني تبدو أشد ً
عىل قواعدها االجتامعية املحافظة من حرصها عىل تقديم خطاب
ديني وسيايس متطور .وهو ما يعكس ارتباكًا وازدواجية ،كام أرشنا
من قبل .فالجامعة تشارك يف االنتخابات وال تريد أن تخرس أصوات
مؤيديها إذا ما تب ّنت رؤى أكرث تقدمية من الحقوق السياسية
لغري املسلمني.
83 Pew Research Center, "The World's Muslims: Religion, Politics
and Society," Polling and Analysis, 30/4/2013, accessed on 20/11/2018, at:
https://goo.gl/Bpj2UH
84 Ibid.
85 Ibid.
 86مهدي عاكف ،مقابلة شخصية ،القاهرة.2009/5/25 ،
 87رفيق حبيب ،مقابلة شخصية ،القاهرة.2009/5/25 ،
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 .2التماسك التنظيمي
تع ّد جامعة اإلخوان املسلمني حركة اجتامعية غري متجانسة .فهي
مجموعة معقدة ومتنوعة تضم العديد من األعضاء الذين ينتمون
إىل خلفيات وطبقات اجتامعية مختلفة ،وال سيام الطبقات الدنيا وما
تحت الطبقة الوسطى .عىل مدى العقدين املاضيني ،شهدت الحركة
تغيريات أعادت تشكيل هيكلها التنظيمي وأث ّرت يف رؤيتها للعامل ،التي
أصبحت أشد تحفظًا وأقل تسام ًحا تجاه التعددية السياسية والدينية.
يشري حسام متّام إىل أن جامعة اإلخوان املسلمني شهدت تحوالت
كبرية سواء يف هيكلها الداخيل أو القيم التي تؤمن بها ،وأصبحت
أشد تقليدية وجمو ًدا .ويشري إىل هذه التغيريات عىل أنها "ترييف
اإلخوان املسلمني" ،والتي تعد مبنزلة انقطاع عن الطبيعة األساسية
لجامعة اإلخوان املسلمني بوصفها مجموعة حرضية فيام يتعلق
بالعضوية والتجنيد واللوائح واملبادئ التوجيهية( .((8وقد ح ّدت هذه
التغيريات من قدرة اإلخوان عىل تب ّني آراء أشد ليربالية وتقدمية.
وليس من املستغرب أن هناك تفاوت ًا طفيفًا بني آراء األجيال القدمية
والشابة بشأن حقوق األقباط .ويؤكد العناين أن  23يف املئة فحسب
من الشباب يف جامعة اإلخوان يتفقون عىل أن األقباط لهم الحق يف
أن يتولوا رئاسة الدولة ،وال يعتقد أي منهم ،تقري ًبا ،وجوب أن يكون
للمرأة الحق نفسه( .((8وعالوة عىل ذلك ،كان مرشوع برنامج اإلخوان
لعام  2007الذي يقلص من الحقوق السياسية للمرأة واألقباط موضع
مداوالت داخلية واسعة النطاق ،شهدت مشاركة األعضاء جمي ًعا
تقري ًبا يف مناقشات حول املوضوع يف الفروع اإلقليمية واملحلية.
بل األكرث من ذلك ،فهناك من اإلخوان املسلمني من رأى يف برنامج
الحزب أنه أشد ليربالية وأقل إسالموية(.((9
عامل يف
من ناحي ٍة أخرى ،يؤدي ميزان القوى داخل جامعة اإلخوان ً
تفضيل وجهات نظر أشد تحفظًا .إن القيادة الحالية لإلخوان متتلك
فهم تقليديًا ومث ًريا للجدل فيام يتعلق مبفهومها للمواطنة عىل أساس
ً
التفسري الكالسييك للتعاليم اإلسالمية .فعىل سبيل املثال ،دافع محمد
بديع ،املرشد العام لجامعة اإلخوان املسلمني ،عن موقف حركته
تجاه األقباط من خالل اإلشارة إىل األحكام الفقهية التقليدية التي
رئيسا للدولة .فقد أشار إىل أن
تحظر عىل غري املسلم أن يصبح ً
(((9
للدولة واجبات دينية معينة ال يستطيع غري املسلمني القيام بها .
88 Hossam Tammam, "The Ruralization of the Muslim Brotherhood:
How Urbanism Retreated in Favor of Ruralism," Marased, no. 3 (2012), p. 5.
 89العناين ،اإلخوان املسلمون يف مرص ،ص .91
90 Lynch, p. 6.
 91شعبان هدية" ،القيادى اإلخواىن د .محمد بديع :املرأة والقبطى ال يصلحان للرئاسة"،
اليوم السابع ،2009/11/5 ،شوهد يف  ،2018/11/20يفhttps://goo.gl/KGDs1G :
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ويعتقد العديد من قادة اإلخوان أن املساواة الكاملة بني الجنسني
واملواطنة الكاملة غري قابلة للتطبيق.

 .3الحسابات السياسية
ميكن تفسري موقف اإلخوان تجاه حقوق املواطنة من خالل النظر
يف التحالفات التي عقدتها مع الجامعات اإلسالمية املحافظة األخرى،
وال سيام السلفيني ،فعىل الرغم من العمل ضمن مجال ديني شديد
التنافس ،فإن جامعة اإلخوان املسلمني ال تزال حريصة دامئًا عىل
الرتكيز عىل ما يتعلق بالجوانب الدينية .ولكن عىل الرغم من هذه
املنافسة ،فإن قادة اإلخوان يعتقدون بأنهم يستطيعون استيعاب
الجامعات اإلسالمية األخرى والحصول عىل دعمها .لذلك نلحظ
التحول يف خطاب جامعة اإلخوان املسلمني أثناء االنتخابات أو
مراحل الرصاع السيايس تجاه غري اإلسالميني ،ويكونون بذلك أشد
استعدا ًدا لتقديم تنازالت أيديولوجية ودينية لإلسالميني اآلخرين من
أجل ضامن املساندة والدعم.
ظهر ذلك بصورة جليّة بعد ثورة يناير  2011عندما كان اإلخوان
حريصني عىل اسرتضاء السلفيني وضامن دعمهم ضد القوات املسلحة
وكذلك القوى غري اإلسالمية .فعىل سبيل املثال ،سعى خريت الشاطر،
الزعيم املخرضم لإلخوان ،الستيعاب الجامعات السلفية والشيوخ
وتشكيلها من خالل تشكيل الهيئة الرشعية للحقوق واإلصالح .ضمت
الهيئة  16شخصية من االتجاهات اإلسالمية كافة ،مبا يف ذلك العديد
من الشخصيات السلفية املؤثرة ،مثل الشيخ محمد حسان والشيخ
محمد عبد املقصود والشيخ عبد الله شاكر .وبينام كان الشاطر
مرش ًحا للرئاسة يف نيسان /أبريل  ،2012وعد الشاطر الجامعة بأن
هدفه الرئيس هو تطبيق الرشيعة .وقال إن "الرشيعة كانت وستظل
دامئًا أول وآخر مرشوع وهدف يف حياته"(.((9
عالوة عىل ذلك ،فإن دستور عام  2012كان موضع مفاوضات وحلول
توفيقية بني اإلخوان وحزب النور السلفي ،وذلك لضامن متريره من
خالل سعي اإلخوان السرتضاء القوى السلفية .وعىل الرغم من أن
املادة الثانية من الدستور تنص عىل أن مبادئ الرشيعة هي املصدر
الرئيس للترشيع ،فإن السلفيني رأوا أن تكون الصيغة أوضح ،ويف
الحصيلة ،سعوا لضامن تفسري هذه املبادئ من جانب علامء يثقون
بهم( ،((9ومن ثم ضغطوا عىل جامعة اإلخوان املسلمني؛ إما لتغيري
املادة الثانية لتكون أشد تحدي ًدا ،أو إضافة مادة تفسريية أخرى،
اعرتف اإلخوان بهذه األخرية .ونتيجة لذلك ،أضيفت املادة  219إىل
92 "Egypt Brotherhood candidate says sharia is main goal," Reuters,
5/4/2012, accessed on 20/11/2018, at: https://goo.gl/XHPS8N
93 Brown & Lombardi.
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الدستور ،وفتحت الباب لتفسري أشد رصامة للرشيعة .يرى ناثان
براون أن املادة  219مل يج ِر وضعها من خالل املناقشات الفكرية
فحسب ،ولكن من خالل السياسة الصعبة .وهو يفرس موقف
السلفيني الصارم بالرغبة يف تأكيد أن املبادئ يف املادة الثانية ،عىل
األقل ،قد طمست يف بعض النواحي ،حتى لو تم ذلك بطريقة مفرطة
يف التفسري العلمي(.((9
وعىل الرغم من األخطاء التي وقعت فيها جامعة اإلخوان املسلمني،
فيام يتعلق مبفهوم املواطنة ،فإنه ال ميكننا بأي حال من األحوال
إخراج ذلك من سياقاته السياسية والزمنية ،ال سيام فيام يتصل
بالبيئة القمعية التي عملت فيها الحركة عىل مدى العقود الثالثة
املاضية؛ إذ استبعد نظام مبارك اإلخوان وقمعهم عىل نحو منهجي.
كام حرص عىل منع جامعة اإلخوان من التواصل مع املجتمع وبناء
عالقة جيدة بالقوى السياسية والدينية األخرى.

خاتمة
تطورت املواطنة بوصفها مفهو ًما يعكس مجموعة من الحقوق يف
العقود األخرية .كام أن فهمنا لكيفية الحفاظ عىل هذه الحقوق
ومامرستها قد تح ّول تحولً كب ًريا .ويتجنب منوذج املواطنة "الجامع"
التمييز القائم عىل أساس الدين أو الجنس أو العرق ،وبنا ًء عليه،
أصبح النموذج السائد يف أنحاء العامل املتقدم جمي ًعا .ومع ذلك،
تكشف دراسة املجتمعات األخرى عن عاملية حقوق املواطنة أبعد
ما تكون عن تحقيقها .وال يزال التمييز ضد املرأة ،واستبعاد األقليات،
رشا يف كثري من بلدان العامل.
وتهميش الفئات املحرومة ،منت ً
تعتمد هذه البالد عىل إنتاج النموذج التقليدي للمواطنة ،الذي مييل
إىل استبعاد الجامعات عىل أساس الجنسية أو االختالفات الثقافية أو
تبي هذه الدراسة ،فإن
الوضع االجتامعي .وعالوة عىل ذلك ،وكام ّ
امليل إىل االستبعاد والتمييز ضد فئات معينة ميكن أن يكون مدفو ًعا
أيديولوج ًيا وسياس ًيا .إن التصور الغامض واملتناقض حول املواطنة
لدى جامعة اإلخوان املسلمني يعكس عدم قدرتها عىل اعتامد منوذج
أشمل للمواطنة.
تشكَّل هذا التصور من خالل أيديولوجيا الحركة الدينية وحساباتها
السياسية .وتعمل جامعة اإلخوان ضمن مجتمع تقليدي محافظ
مييل إىل معاملة املرأة وغري املسلمني بوصفهم مواطنني من الدرجة
الثانية .تعقّد هذه البيئ ُة قدرة جامعة اإلخوان عىل تغيري موقفها من
حقوق املواطنة تجاه األقباط واملرأة .وكباقي الفواعل السياسية ،مييل
اإلخوان إىل اسرتضاء جمهورهم وحلفائهم املحافظني عىل حساب
94 Ibid.
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األقليات .ومن املفارقات أن جامعة اإلخوان ضاعفت من تحفظها
بعد ثورة يناير  2011بدلً من انفتاحها.
وقــد اختارت التحالف مع السلفيني وغريهم من اإلسالميني
املحافظني من أجل إحداث التوازن مع قوة املؤسسة العسكرية
وكذلك مؤسسات "الدولة العميقة" (أي وزارة الداخلية والقضاء
وبريوقراطية الدولة) .ومن أجل إرضاء هؤالء الحلفاء الجدد ،اضطرت
جامعة اإلخوان املسلمني إىل تقديم تنازالت أيديولوجية وسياسية
أثرت سل ًبا يف صورتها يف العديد من الدوائر .يع ّد اإلخوان املسلمون
الفاعل الرئيس يف املجتمع املرصي؛ إذ خلَّف غيابهم تأث ًريا سلب ًيا يف
الساحة السياسية يف مرص ،لذا يجب أن تتخىل جامعة اإلخوان عن
وجهات نظرها التقليدية واملتناقضة بشأن املواطنة من أجل إطار
رئيسا يف السياسة املرصية كام كانت يف السابق.
أشمل للعودة ً
فاعل ً
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