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25 مركز امل�صروعات الدولية اخلا�صة

نف�س  فلهم  م�ؤقتة،  �أو  د�ئمة  ب�ص�رة  �أقام��  �ص��ء 
�حلق�ق فيما عد� �لقليل منها مثل حق �لرت�صح و�النتخاب 
و�لت�ظف باحلك�مة، وه� ما ن�س عليه �لقان�ن و�تفق 

مع ق��نني باقي �لدول دون ��صتثناء.
�لبع�س  بني  تفرقة  باإقامة  ي�صمح  ال  �مل��طنة  فحق 
و�لبع�س �الآخر من �مل��طنني ـ �أو حتى �لقاطنني دون 
�أو  �لعرق  �أو  �لل�ن  �أو  باالأ�صل  تتعلق  الأ�صباب  ـ  جن�صية 

�جلن�س �أو �لدين �أو �ملظهر.
�لعملية  للناحية  ��صتيفاء  ـ  منا  يحتاج  �الأمر  هذ�  ولعل 
هذه  ي��صح  د�صت�ري  ت�رشيع  �إ�صد�ر  �إىل  ـ  و�لتطبيقية 
�حلقيقة �الأ�صا�صية رغم بد�هتها، ليمتنع على من ال يعلم 
بها �أن يتناولها خالًفا لذلك، �أو �أن يعتربها تف�صاًل من 
ال  من  بها  مين  منحة  �أو  �الآخر،  �لبع�س  على  �لبع�س 
�لقان�ن . ويف هذ�  بق�ة  �أ�صاًل  ميلكها على من ميلكها 
باإدر�ج  �لدولة  جانب  من  لالهتمام  �لتقدير  كل  �الأمر 
�مل��طنة �صمن �لتعديالت �لد�صت�رية، و�لتي تعترب يف 
�لع�رشية  �لدولة  حتتاجها  �لتي  �الأدو�ت  من  تقديري 
للعب�ر �إىل �مل�صتقبل متد�ركة ما فاتها من �أدو�ت الزمة 

لذلك.
فكلنا كم�رشيني بال ��صتثناء نعتز مب�رشيتنا، وال نر�صى 
�لع�رشية،  �لدولة  وطننا  يف  لرنى  نتطلع  بدياًل،  عنها 
�لنم�ذج،  و�لدولة  �ملثال  �لدولة  �حلديثة،  �لدولة 
�أن م�رش  �مل�صتقبلية  �لروؤية  �لكثري من ذوي  وي�ؤكد  بل 

م�ؤهلة ـ مبا متلك من �إيجابيات تتمثل يف �أبنائها �أ�صحاب 
لكي  ـ  �لتميز  يف  و�لرغبة  و�لطم�ح  و�لعلم  �حل�صارة 
ت��كب �لع�رص وتلحق مبا فاتها ويف�تها كل ي�م ب�صبب 

�لفر�ص �ملهدرة هنا وهناك . 
تعدد  مع  �لدولة  تتبناه  �لذي  �لإ�صالح  برنامج  �إن 
و�لتعليمي  �لجتماعي  �لإ�صالح  ت�صمل  و�لتي  حماوره 
ت�صب  �ملر�أة  بدور  و�لهتمام  و�لهيكلي  و�لت�رصيعي 
م�رص  من  ت�صنع  لكي  �لقت�صادي  �لإ�صالح  يف  جميًعا 

�لدولة �لتقدمية �لتي نن�صدها. 
و�إذ� كان ترتيب �لأول�يات قد و�صع �لتقدم �لقت�صادي 
�لتقدم  �إن  �إذ  يخطئ،  مل  بهذ�  فه�  �ملنظ�مة،  �أول  يف 
�لقت�صادي ه� مطلب كل دولة وه� ما يجعل ل�صيا�صتها 

وزنها يف �ملحافل �لدولية.
عمليات  كل  ولت�صب  �لت�رصيعية،  بالتعديالت  فمرحًبا 
وتلك  و�لت�رصيعي  و�لتعليمي  �لجتماعي  �لإ�صالح 
�نطالقة  لتحدث  لتتكامل جميعها  �لعمل  لقان�ن  �ملنظمة 
�لدولة  �لتي حتتاجها م�رص  يف �لإمكانيات �لقت�صادية 
مبا  �ل�صم�ص  حتت  مكانتها  لتاأخذ  و�ملالذ،  و�ل�طن 
و�إطالق  �أبنائها  �إخال�ص  على  معتمدة  ت�صتحقه وتكت�صبه 
ما  كاأف�صل  ع�رص  لكل  مت�فرة  وهي  �ملتاحة  قدر�تهم 
يك�ن ذلك.د�مت م�رص عزيزة باأبنائها من كافة �لفئات 
يك�ن  �أن  قبل  فيهم  يعي�ص  وطًنا  �ل�طنية  و�لت�جهات 

وطًنا يعي�ص�ن فيه.

باإقامة  ي�سمح  ال  املواطنة  حق 
والبع�ض  البع�ض  بني  تفرقة 
حتى  اأو  ـ  املواطنني  من  االآخر 
الأ�سباب  ـ  جن�سية  دون  القاطنني 
اأو  اللون  اأو  باالأ�سل  تتعلق 
اأو  الدين  اأو  اجلن�ض  اأو  العرق 

املظهر.

بثوابت  زاخر  الع�صور  عرب  م�رص  تاريخ  اأن  �صك  ال 
االأمة،  �صمري  يف  وم�صتقرة  ذاكرته  يف  باقية  وحقائق 
ـ  االإطالق  على  اأهمها  بل  ـ  الثوابت  هذه  اأهم  من  ولعل 
وحدة هذا الوطن بجميع فئاته وعنا�رصه بال اأدنى تفرقة 
يف  ي�صعه  الوحدة  بهذه  م�صا�س  واأي  وذاك،  هذا  بني 
م�صاف اخليانة العظمى، االأمر الذي ي�صتلزم من جميع 

اأبناء هذا الوطن اأن تت�صدى له.
منها  الكثري  على  يطلق  اأن  ميكن  م�صميات  هناك  اأن  كما 
قد  االإن�صاج،  اأو  الن�صج  مبراحل  متر  مل  »م�صتحدثة« 
�صاع ا�صتعمالها على غري م�صتوجب، مثل تعبري الوفاق 
الوطنية،  الوحدة  اآخر  قول  ويف  االأمة،  عن�رصي  بني 
كما لو كان االأمر ي�صور حالة الوفاق تالية حلالة من 
الفرقة الوطنية �صابقة عليه وهو اأمر مل يحدث يف تاريخ 

م�رص.
وا�صتعمال  »االأقليات«،  ا�صطالح  ا  اأي�صً ذلك  مثال 
يف  التجاوز  من  بالكثري  اأتى  مما  مو�صعه  غري  يف  ذلك 
اال�صتخدام مبا يتعدى املعنى وامل�صمون لي�صل اإىل درك 
اخلطاأ االأويل، اأي ما ال يجب اأن نخطئ فيه من ثوابت 
ُيعترب االعتداء عليها ـ اأو حتى امل�صا�س بها ـ يف م�صاف 
ال�صقطات الكربى. فم�صمى االأقليات يف املفهوم الدويل 
يتمثل يف نزوح جماعة مل تكن موجودة من قبل لت�صتقر 
ـ  ـ مثل حالة نازحي االأرمن  وت�صتوطن يف دولة معينة 
تطالب  وراحت  جن�صيتها،  على  بعد  فيما  ح�صلت  واإن 

ببع�ض احلقوق نالت الكثري منها فيما اتفق على ت�سميته 
الأقليات  اأي  ـ  امل�سمى  هذا  فاإن  لذا  الأقليات.  بحقوق 
الأحوال  من  حال  باأي  يت�سل  ل  ـ  الأقليات  وحقوق 
فيه كاأحد  الوطن تواجد  اأ�سيل من عنا�رص هذا  بعن�رص 
مكوناته وتركيباته من قدمي الزمان، فهو جزء اأ�سيل 
الذي  الأمر  اأقباط م�رص،  ن�سيج وطني متكامل مثل  من 
�سيناء  وبدو  والواحات  النوبة  اأهل  على  ا  اأي�سً ين�سحب 
واأهل ال�سعيد، فكلهم م�رصيون يف ال�سميم ول ي�سح بل 
ل يجوز بل ويحظر على اأي قلم اأن ي�سميهم بالأقليات، 
وحا�رصه  ما�سيه  والتاريخ  للواقع  خمالف  فهذا 

وم�ستقبله. 
ولي�ض اأدل على ذلك من موقف اأقباط م�رص من احلمالت 
من  لتنال  الدين  وراء  ت�سرتت  التي  املتكررة  ال�سليبية 
م�رص، واأتوا ب�سليب اأح�رصوه معهم فرفع اأقباط م�رص 
�سليبهم الوطني، وان�سموا لإخوتهم امل�سلمني يف الدفاع 

عن وطنهم امل�سرتك وحماية ترابه املقد�ض.
اأما حقوق املواطن، فهو تعبري ي�ساوي بني املواطنني 
عنا�رص  من  لأي   اللتفات  دون  ببع�ض  بع�سهم  جميًعا 
الختالف والفرقة غري اجلوهرية طاملا ح�سل املواطن 
ا للفئات حديثة  اأي�سً على اجلن�سية امل�رصية، وميتد هذا 
حتت  فكلهم  امل�رصية،  اجلن�سية  على  باحل�سول  العهد 
اأغلب هذه احلقوق  القانون مت�ساوون، بل ومتتد  مظلة 
للمقيمني باأر�ض الوطن حتى دون اأن يتمتعوا بجن�سيتها 

ـًا يــعــيــ�ش فــيــنـا... قــبـل �أن نــعــيـ�ش فــيــه لــيـــكـن وطــن

م�صر
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