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 مشروع الدستور ينتصر لوحدة الشعب المصري 

المواد الخاصة باألخوة المسيحيين في 

 الدستور

مل مشروع الدستور الصادر عن لجنة الخمسين عدة مواد تؤكدد عىدح وقدول المدوا نين شي
المصددريين مددن المسدديبيين رلمددا فو  مددرة مدد  دسدداتير مصددر السددالقة للدد ا الو ددو  والت صدديل 

اد ليست مدادة واوددة تخدل المدوا نين المسديبيين م اهدرة وود  المدواد ويضم الدستور عدة مو 
(3 – 05 – 03 – 46 – 46 – 085 – 530 – 566. ) 

لدددح المسددديبيين ل ودد ا لاا دددامة للددح الدي ا دددة ولاددر المدددواد اف دددر  التدد    تشدددير  صددا  
 .منلا  اصة م  مجا  البقول والبريات الاامة   يدونولكنلم يست

لالسديدة الاد راو ووليددوا وومايتلدا  الشدا  المصدر  لدح ترويد لدي ا ة تشير ال :والً أ
 ال  روىتلا المقدسة م  رلدوع مصدر وودو مدا يا در عدن اوترامدر وتقدديرة لىديا دة المسديبية و ن 

سدال  مصدر عمدل عىددح ومايدة المسديبيين المصدريين مددن الرومدان الد ين كدا وا يبتىددون د دو  اا
ن مد  سد يل كلدا   ل الشدلداو دماعدا  عدن كنيسدة السديد و مصر مد  تىدا ال تدرة و دد  المصدري

 .المسيح 
صدددددرت وي ددددة  وتادددد روىددددة الااقىددددة المقدسدددة  وددددد المددددوارات السدددياوية مدددد  مصددددر و دددد 

 .ا ستاالمات كتي ا   اصا  لروىة الااقىة المقدسة من  عدة سنوات 
ن مصدددر  "لراودددل   دددا  او ددد اسدددتخدمت الدي ا دددة المقولدددة الشدددليرة لى الدددا هدددنودة لالدددا اف

لدددح م اركددة اف ودددر لكمددا  هدددارت الدي ا ددة   555ليسددت و نددا   اددديل ميددر لدددل و نددا ياددديل مينددا 
ع درت عىدح  يضدا   رادة الو نيدة و الشريف والكنيسة الو نيدة مدا يقدو  لدر  ديل الشدا  لبمايدة اا

نا يصون ورياتنا يبم  الدو ن مدن كدل مدا يلدددة ووددت لسان الشا  المصر    نا  كت  دستورا  
 .الو نية 

ن م دددادر هدددراقر المصدددريين مدددن  مدددن الدسدددتور عىدددح  3 صدددت المدددادة  :ثانياااًا 
المسدديبيين واليلددود ودد  المصدددر الرقيسدد  لىتشددرياات المنامددة فوددواللم الشخصددية وهدد و لم 

صددباا الددديا ات السدددماوية  الدينيددة وا تيددار  يدداداتلم الروويددة وودد ة المددادة تشددير للددح وريددة 
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م ادر ديا اتلم وا تيار  ياداتلم الدينية وكل ما يتاىد  لماتقدداتلم الدينيدة     ت اعلالمختى ة م  
 .ة الكنيسة والمسيبيين المصريين ميما يتاى  لش و لم الدينية يكيد عىح استقاللأالت

عىح  ن تدرا  مصدر البضدار  والفقدام  المداد  والماندو   05تنل المادة  : ثالثاً 
 سدا ية تىتدو  لالمصرية القديمة والق طية وا سدالمية ردروة  وميدة و لجمير تنوعاتر ومراوىر الك ر  

لالب داظ عىدح   اصدا   اوتمامدا    ن تدول الدولة لالب اظ عىيلا وصيا تلا ، كما كى ت الاادة الدولة 
 .المكو ات التاددية والفقامية م  مصر 

ن المدددوا نين متسددداويين لدددد  القدددا ون مددد  البقدددول  تشدددير  03المدددادة  : رابعااااً 
و الاقيدددة واعت ددار التمييددو والبددر  والبريددات والوا  ددات الاامددة و  تمييددو ليددنلم لسدد   الدددين 

عىددح الكراويددة  ريمددة ياا دد  عىيلددا القددا ون وودد ا ياندد   ن مددن يتاددر  لىتمييددو لددر البدد  مدد  
 .لىمسيبيين  و المر ة  و غيروم  لادطمن ا   بدمقا اة المس و  عن و ا ال ال مما ي

ن وريدة ا عتقداد مطىقدة وممارسدة الشدااقر الدينيدة  عىدح  46 صت المادة  :  خامساً 
 . امة دور الا ادة فصباا الديا ات السماوية و  ينامر القا ون دون  يد وتضيي  لو 

سدا   ن يقدو  عىدح  وواا   يج  ن و  تكوين اف عىح  46تنل المادة  : سادساً 
 .سا   اق   و غرام   و عىح  صل و لناو عىح ت ر ة لس   الجنس واف دين  

ن يخصدل رلدر مقاعدد المجدالس المبىيدة لىشد اا   085اهدتر ت المدادة  : سابعاً 
مددن % 05  تقددل  سدد ة تمفيددل الامددا  وال الوددين عددن  رلددر الادددد لىمددر ة عىددح  30 ةدون سددن

عا ددة وودد ا لىمسدديبيين وكو  اا مناسدد ا   مفدديال  ن تتضددمن تىددا النسدد ة ت  مددال  عدددد المقاعددد و ل
 .يان  ا لتوا  لتمفيل المسيبيين م  المجالس المبىية 

 ددرار لو  ا اقدداد لددر لاددد  لددوا  مجىددس النددواا مدد  ل 530 صددت المددادة  : ثامناااً 
صدددار  ددا ون لتنادديم لندداو وتددرميم الكنداقس يك ددل وريددة ممارسددة المسدديبيين هددااقروم إالدسدتور ل
ن رغ دة الجميدر مد    در الضدرر التد  تار دت لدر الكنداقس مد  مصدر   وو ما  او تا يرا  الدينية و 

 در   عدن تناديم لنداو دور  مكدار الطاق يدة مضدال  روداا وافالت  تضدرر مد  ودرا الدولدة عىدح اا
 . ديدة 
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ن تامل الدولة عىح تبقي  تمفيدل مناسد  لىشد اا  عىح  566تنل المادة  : تاسعاً 
و  مجىدس لىندواا عىدح النبدو  عا ة والمصريين لالخدار  مد  ص كو  ااهخاوالمسيبيين واف

لددح المقاعددد النياليددة ليسدداعد ودد ة ال  ددات لىوصددو   يجاليددا  ل الدد   سدديبددة القددا ون وودد ا تمييددوا  
 .لنس ة عادلة وتح يتم تخط  الارول الت    تتيح للم الوصو  لمقاعد ال رلمان لصورة عادية 

 المجلس القومى للمرأة
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