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ــة  ــي الدول ــلمين ف ــيحين والمس ــن المس ــة بي ــغلت العالق ش

أعمــال  أُنتجــت  باحثين/باحثــات. حيــث  المصريّــة عــّدة 

ــري.  ــارق البش ــث ط ــال الباح ــا أعم ــرة وأبرزه ــة كثي أكاديميّ

ــّم  ــة أله ــراءة نقديّ ــم ق ــى تقدي ــال إل ــذا المق ــي ه ــعينا ف س

كتابــه  وهــو  اإلطــار  هــذا  فــي  البشــري  لطــارق  عمــل 

“المســلمون واألقبــاط فــي إطــار الجماعــة الوطنيّــة” )طــارق 

البشــري، 1980(، ومحاولــة تقديــم إضافــات بســيطة مــن 

منطلــق تخّصصنــا وهــو التاريــخ االجتماعــي والعالــم العربــي 

ــال هــي أّن  ــذا المق ــة األساســية له خــالل القــرن 19. واإلضاف

ظرفيّــة القــرن التاســع عشــر هــي مــا ســمح بتشــكيل الوصــم 

ــيس  ــي بتأس ــيحّي، وبالتال ــري المس ــاه المص ــي تج االجتماع

الغيريّــة  علــى  مســتندة  لــه  جديــدة  اجتماعيّــة  مكانــة 

المتصارعــة والُمضــاّدة لإلنيّــة “المســلمة”1 .

يقــّدم لنــا طــارق البشــري فــي كتابــه مفتاحــا أساســيّا لفهــم 

ــة  ــة المصري ــة بالدول ــة الكنيســة القبطي ــه لعالق طبيعــة تمثّل

خــالل الفتــرة المعاصــرة. يشــّكل عنــوان “المســلمون واألقباط 

فــي إطــار الجماعــة الوطنيّــة” مرتكــزات أساســيّة لــروح عصــر 

صعــب متــأزّم عايشــته مصــر والشــرق األوســط عموًمــا. 

ثالثيّــة  االجتماعيّيــن حــول  الفاعليــن  رهانــات  تمحــورت 

أساســيّة: الّديــن، والدولــة، والقوميّــة. مثّــل هــذا المثلّــث 

مصــدر صــراع حــول شــبكة عالقــات قــّوة ونفــوذ فــي العالــم 

ــر  ــع عش ــرن التاس ــن الق ــرين ع ــرن العش ــي. ورث الق العرب

ــالح”  ــال اإلص ــن “رج ــة م ــا، بداي ــا ضخًم ــا إيديولوجي مخزونً

والمجهــود التعليمــي المســيحّي، مــروًرا ببــروز فكــرة الدولــة 

ــة  ــة والمذهبيّ ــة الدينيّ ــى نشــأة “الطائفيّ ــة، وصــوال إل القوميّ

ــاز حســب أطروحــة  ــرن 19 بامتي ــة الق كظاهــرة سياســيّة إبن

ــي، 2005، ص.-5 25(. ــامة المقدس ــي )أس ــامة المقدس أس

1  ميثّل مصطلح اإلنيّة )األنا( مضادا ملصطلح الغريّة )الغر(، حيث يعتمد الفاعل االجتامعي عى تشكيل مكانته االجتامعيّة استنادا إىل مخالفة »اآلخر« »املختلف«. ولهذا 

تؤّسس عالقة اآلنا باآلخر يف هذا السياق يف إطار متوتّر قائم عى النفي والتضاّد واالختالف. 

ــوا أساســا  ــث راهن ــذا الخطــر، حي ــه مســيحيّو الشــرق له انتب

ــات  ــوض التصنيف ــة” ع ــة” و”العلمانيّ ــوم “العروب ــى مفه عل

الدينيّــة والطائفيّــة. لــم يكــن هــدف الرهــان علــى العلمانيّــة 

ــن  ــة تديي ــن موج ــهم م ــة ألنفس ــل حماي ــن ب ــة الّدي مهاجم

ــد  ــة )محم ــح اقتصادي ــيّة ومصال ــاد سياس ــف ذات أبع وتطيي

ــالل  ــرق خ ــش المش ــي، 2020، ص.-60 69(. عاي ــير رازق البش

هــذه الفتــرة أزمــات عديــدة انعكســت ضــرورًة علــى طبيعــة 

العالقــات االجتماعيّــة، وقــد نتــج عــن ذلــك سياســات صناعــة 

ــة، والوصــم االجتماعــي. ــاج الصــور النمطيّ ــالف، وإنت االخت

يُبيّــن لنــا ويليــام كافانــو William Cavanaugh األســس 

المصلحيّــة والمنفعيّــة للسياســات الممارســات اإليديولوجيــة، 

فهــذه السياســات “تقــوم بشــرعنة ترتيبــات معيّنــة للســلطة” 

و”تحديــد اآلخــر والعــدّو، داخليّــا وخارجيّــا، الــذي يهــّدد 

)وليــام  الشــّرير”  يــؤّدي دور  والــذي  االجتماعــي  النظــام 

كافانــو، 2017، ص.361(. إذا فــإّن هــدف تشــكيل صــورة 

اآلخــر المختلــف هــو المصلحــة ورهانــات الفاعليــن وطبيعــة 

ــوذ. ــح والنف ــاب المصال ــات أصح توازن

ســاهمت أزمــة المشــرق العربــي زمــن تمــّدد االســتعمار 

ــر  ــي مــن القــرن 19 فــي توفي ــي خــالل النصــف الثان األوروب

ــن  ــة ع ــور نمطيّ ــالق” ص ــرعنة “اخت ــب لش ــياق المناس الس

المجتمعــات )منــذر كيالنــي، 2015، ص.-13 36( ، خاصــة 

عندمــا تـُـَؤّوُل ممارســات الفاعليــن االجتماعيّيــن بــدون معرفــة 

 Mondher Kilani, 2007,(( ســياق إنتــاج هــذه الممارســات

p.97. وال نســتغرب هنــا أن يتحــّول المصــري المســيحّي 

ــا  ــا تاريخي ــازع عليه ــه الالمتن ــى “آخــر” عــدّو رغــم مصريّت إل

ــى  ــا. وقــد أّسســت ممارســات الوصــم االجتماعــي إل ووجوديّ

ــالد. ــن أهــل الب ــّون أساســّي م ــف مك شــرعنة تصني

الكنيسة والدولة في مصر من خالل كتاب طارق البشري 
»املسلمون واألقباط في إطار اجلماعة الوطنّية«

محمد البشير رازقي
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ــه أساســا علــى طــارق البشــري اســتنادا إلــى الطــرح  مــا أُعيبُ

الــذي قّدمتــه، رغــم تطرّقــه إلــى القــرن 19، أنـّـه أّرخ محافظـًـا 

ــّكل  ــمّي لتش ــخ الرس ــة التأري ــميّة وخاّص ــة الرس ــى الرواي عل

ــة، وســرديّة “تمصيــر” البــالد  ــة المصريّ “الحداثــة” فــي الدول

البشــري،  أي بدايــة دولــة محمــد علــي )1805( )طــارق 

ــة  ــة أزم ــى عالق ــه إل ــطع التنبّ ــم يس 1980، ص.-13 16( ، ول

القــرن 19 بتوفيــر األرضيّــة المناســبة إلنتــاج الصــور النمطيّــة، 

وبالتالــي الختــراع مكانــة “اآلخــر” المختلــف وشــرعنة الظّلــم. 

ربــط طــارق البشــري عمليــة ســيرورة دخــول األقبــاط لــإلدارة 

المصريـّـة مــع بدايــة عمليّــة “التمصيــر” التــي كانــت “تجــري 

ــة التــي تمثّلــه الخالفــة  انســالخا مــن مفهــوم الجامعــة الدينيّ

العثمانيّــة” )ص.28(. لــم يتمكــن، برأينــا، طــارق البشــري مــن 

فهــم الســياق التاريخــي للنصــف الثانــي مــن القــرن 19، بــل 

ــة لتشــكيل “اآلخــر” المختلــف. ولهــذا  تبّنــى الرؤيــة األوروبيّ

ــا  فقــد أورد رأي لكلــوت بيــك مفــاده أّن “المســلمين، بأوروب

ــد اشــتهروا بكراهــة المســيحييّن” )ص.28(. ق

عايشــت مصــر خــالل القــرن التاســع عشــر بدايــة بــروز 

ــي تشــّكلت فــي  ــة ذات الســيادة الت ــة القوميّ مؤّسســة الدول

أوروبــا خــالل القــرن 16. تعتمــد هــذه المؤّسســة أساســا 

علــى تعريــف األنــا اســتنادا إلــى اآلخــر. حيــث تصبــح الحدود 

ــاس  ــي األس ــن ه ــرق والدي ــة والع ــة واللغ ــة الدقيق المضبوط

ــام  ــالف نظ ــي التموقــع وتشــكيل المكانــة السياســيّة بخ ف

ص.-27   ،2018 ســبروت،  )هندريــك  االمبراطــوري  الحكــم 

34(. ســعت أوروبــا، وهــي تســعى إلــى تقســيم االمبراطويّــة 

العثمانيّــة، إلــى تركيــز مؤسســة الدولــة القوميّــة ذات الســيادة 

ــّكام  ــر ح ــر. أُجب ــا مص ــا ومنه ــي عموم ــاء العثمان ــي الفض ف

مصــر، ضــرورًة، بدايــًة مــن القــرن 19 علــى إدمــاج كل ســّكان 

البــالد مســلمين ومســيحيّين فــي الهيــكل اإلداري للدولــة 

ــة  ــا لضــرورات مؤّسســة الدول ــالف وإنّم ــا لالخت ــس احتراًم لي

ــة ذات الســيادة، التــي تســعى أساســا إلــى المحافظــة  القوميّ

علــى وحدتهــا الداخليّــة مــن أجــل ُمجابهــة اآلخــر المختلــف، 

أي بقيّــة الــدول. تــّم التخلـّـي عــن نظــام الحكــم االمبراطــورّي 

ــة  ــات االجتماعيّ ــة المكان ــات وصناع ــّكل االختالف ــث تتش حي

وشــرعنة الظلــم ضمــن حــدود االمبراطوريـّـة، توقـًـا إلــى نظــام 

ــرِعَنة  ــا الُمش ــا ولكنه ــدة داخليّ ــيادة الُموّح ــة ذات الس الدول

ألّي ظلــم واختــالف خــارج حــدود الدولــة، وهــذا مــا سيُســّمى 

فيمــا بعــد بـ”القوميّــة”.

لكــن، هــل قَِبــَل الســّكان المحليّــون بنظــام الدولــة ذات 

الســيادة عوضــا عــن نظــام الحكــم االمبراطــورّي؟

ــه أيضــا طــارق البشــري، حيــث ســعت  هــذا مــا لــم ينتبــه ل

الدولــة المصريـّـة إلــى اســتغالل القوانيــن الجديــدة المصاِحبــة 

لنشــأة دولــة محمــد علــي، وهــي نمــوذج أساســي فــي ســياق 

الدولــة ذات الســيادة، إلــى التدّخــل فــي كل تفاصيــل الحيــاة 

اليوميّــة للنــاس، مســيحيّين ومســلمين، وتحّولــت الدولــة مــن 

راعيــة إلــى رقيــب، وانتقلــت عالقتهــا مــع النــاس مــن العالقــة 

التراحميّــة إلــى العالقــة الزجريـّـة. 

تركيــز  بعــد  اإلطــار،  هــذا  فــي  فهمــي،  خالــد  يتســاءل 

اإلصالحــات وخاصــة منهــا العســكريّة فــي مصــر خــالل القــرن 

19 “َمــْن يمتلــك الجســد ويتحّكــم فيــه؟ أهــو الّشــخص 

الســاكن فيــه؟ أم هــي الدولــة التــي تضــع يدهــا عليــه 

ــي  ــة الت ــدة؟ أم هــي الجماع ــه بأشــكال جدي وتتّدعــي ملكيّت

ــه ومدافعــة  ــة ل ــا الشــخص راعي ــش معه ــي يعي ــة الت الجماع

عــن عرضــه وشــرفه وجســده حتـّـى بعــد المــوت؟ أم هــو اللــه 

ــى يمكنــه إقامــة  الــذي وهــب لإلنســان جســده كوديعــة حتّ

ــي، 2006،  ــد فهم ــا” )خال ــذه الدني ــي ه ــه ف ــرائع وطاعت الش

ص.31(. 

ــة  ــى حال ــي إل ــد فهم ــتاذ خال ــرى األس ــة أخ ــن ناحي ــير م يُش

التشــّكك والريبــة الكبيــرة التــي قابــل بهــا أهــل مصــر تأســيس 

ــر طريقــة  جهــاز الشــرطة فــي القــرن 19، وذلــك بســبب تغيّ

التحقيــق وبــروز فاعليــن اجتماعيّيــن جــدد )رجــال الشــرطة( 

ــن  ــس م ــكام، والتوّج ــدار األح ــيرورة إص ــّعب س ــد وتش وتعّق

ــة  ــاة اليوميّ ــا مــن الحي ــة إقصــاء “الشــريعة” وأحكامه إمكانيّ

.)Khaled Fahmi, 1999, p.340( للســّكان

ســعت الّســلطة المصريّــة مــع إصالحــات الجنديّــة أن تفــرض 

ــالد.  ــّكان الب ــى س ــدة عل ــة جدي ــة وجغرافيّ ــة اجتماعيّ هندس

ــي  ــة ف ــة الدول ــبب رغب ــات بس ــن اإلصالح ــاس م ــس الّن توّج
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مراقبــة الزمــان والمــكان واألبـْـدان عبــر إنتــاج مدّونــة قانونيّــة 

متينــة وواســعة وتســليحها بمجموعــة مــن المؤّسســات مثــل 

البلديّــة والشــرطة والجيــش والمستشــفى )خالــد فهمــي، 

.)2022

ــة مسيحي/مســلم. توّجــس  ــر مــن ثنائيّ المســألة أعمــق بكثي

ــة ذات الســيادة.  ســّكان مصــر عمومــا مــن مؤّسســة الدول

ــز  ــي تحيي ــة ف ــة المركزيّ ــل الســّكان هواجــس الدول ــم يتقبّ ل

ــة  ــى رقاب ــات إل ــت اإلصالح ــث تحّول ــال، حي ــان والمج االنس

والنعمــة إلــى نقمــة. تتشــابك ُمجمــل هــذه المعطيــات مــع 

أطروحــة خالــد فهمــي عــن “كّل رجــال الباشــا: محمــد علــي 

ــن  ــرز أّن المصريي ــث أب ــة” حي ــر الحديث ــاء مص ــه وبن وجيش

كانــوا ينظــرون بريبــة إلــى عــدد مهــّم مــن مؤسســات الدولــة 

ومــن ضمنهــا الجيــش الــذي ألصقــت بــه إلصاقًــا عمليّــة 

ــا  ــي، 2015، ص.-415 430(. كم ــد فهم ــر )خال ــث مص تحدي

الحــظ الباحــُث رفــض المصريّيــن ألســاليب التجنيــد الحديثــة 

ومقاومتهــم آلليّــات المراقبــة والّضبــط الُمســتحدثة، فالهــروب 

مــن التجنيــد هــو “لــّب الُمشــكلة التــي واجهــت محمــد علــي 

ــاع  ــي إقن ــا ف ــم ينجــح مطلًق ــا ل ــه العســكريّة: فالباش وأجهزت

الفالّحيــن بااللتحــاق بالجيــش... ففــور انتشــار العلــم بسياســة 

ــدة فــي الريــف اســتخدم الفالّحــون مختلــف  ــد الجدي التجني

الطــرق للهــرب مــن وجــه رجال الباشــا” )خالــد فهمــي، 2015، 

ــم توّجــس الفاعــل االجتماعــي  ــا تفّه ص.161(. فــال يمكــن لن

ــي  ــة الت ــدة للدول ــة الجدي ــة والرقابيّ ــة العقابيّ ــن المنظوم م

ــن  ــس إال م ــيس المجال ــرن 19 وتأس ــات الق ــت إصالح صاحب

خــالل فهــم إرادة وتــوق مؤّسســة الدولــة إلــى الســيطرة 

ــو، 2016،  ــار بوردي ــاب )بي ــة والعق ــوذ والمراقب ــكار الّنف واحت

ص.246(. ولهــذا تشــابكت فــي تمثّــالت األهالــي وتصّوراتهــم 

ــة و”فعــل  ــة: ممارســة المراقب ــة الحديث تجــاه مؤسســة الدول

االســتنطاق بعنصــر العقــاب” )ميشــال فوكــو، 1990، ص.77(. 

للصــراع  الدائــم  االســترجاع  المقالــة  هــذه  فــي  ونُرجــع 

ــة  ــى عجــز الدول ــي مصــر إل ــل المسيحي/اإلســالمي ف المتخيّ

ــة  ــتيعاب مؤّسس ــي اس ــرن 19 ف ــن الق ــة م ــة” بداي “الحديث

الدولــة القوميــة ذات الســيادة وأقلمتهــا مــع ســياق حضــارّي 

واجتماعــّي ُمشــّكل ضمــن ســياق امبراطــورّي. ونُرجــع ســبب 

فشــل اإلصالحــات فــي الدولــة المصريـّـة خــالل القــرن 19 إلــى 

ــة ذات الســيادة علــى نمــط  ــة المركزيّ إســقاط نمــوذج الدول

المجتمــع المصــري بالقــّوة، حيــث ســعت الدولــة إلــى فــرض 

عمليّــة تكويــد وقوننــة عنيفــة وجبريـّـة وجذريـّـة. وهــذا األمــر 

لــم يكــن منــه بــّد، خاّصــة مــع عــدم إخفــاء الــدول األوروبيّــة 

ألطماعهــا االســتعمارية. فقــد هدفــت اإلصالحــات أساســا إلــى 

تجّنــب توّســع اســتعماري قــاس، ولــم علــى حســاب األعــراف 

ــة. ــاة االجتماعيّ والنواميــس وأنمــاط الحي

ــري  ــع المص ــي المجتم ــة” ف ــات “الهويّ ــل أزم ــت ُمجم ارتبط

بهــذا الســياق الــذي حاولنــا تبيّنــه ســواء خــالل األزمــات التــي 

عايشــتها المجتمــع المصــري قُبيــل ثــورة 1919 ومنهــا اغتيــال 

بطــرس غالــي )ص.68(، أو سياســة “التفرقــة الطائفيــة” التــي 

ــد 1919 )ص.-107 132(، أو مــن  ــرا بُعي ــا إنجلت راهنــت عليه

خــالل عالقــة األزهــر بالملــك وتوّجــس العلمــاء مــن سياســات 

ــة”  التحديــث خاّصــة مــع بدايــة انتشــار مصطلــح “ديمقراطيّ

)ص.-221 280(، أو مــع ظهــور االخــوان المســلمين” وإضفــاء 

ــيّة )ص.491-516(،  ــات السياس ــى الصراع ــي عل ــع الدين الطاب

وصــوال إلــى بــروز تيّــارات سياســيّة أخــرى كثيــرة مثــل الحركــة 

الشــيوعيّة )ص.-629 667(، وثــورة الضبّــاط األحــرار )ص.673( 

وهــي المرحلــة األخيــرة فــي الكتــاب.

نؤكّــد علــى فكــرة أساســيّة فــي هــذه المقالــة النقديـّـة وهــي 

ــع  ــرن التاس ــة الق ــورة بأزم ــل المذك ــذه المراح ــاط كّل ه ارتب

عشــر، وهــذا مــا لــم يتفطـّـن لــه طــارق البشــري. ال يمكــن لنــا 

ــة  ــل االخــوان المســلمون لمؤّسســة الدول أن نفهــم عــدم تقبّ

ــأ  ــتيعاب خط ــدون اس ــة” ب ــق “الجماع ــه منط ــن عن مفّضلي

الدولــة نفســه خــالل القــرن 19 حيــث أُســقطت اســقاطا علــى 

المجتمــع المصــري. اســتغّل االخــوان المســلمون توّجــس 

الســكان مــن مؤسســة الدولــة ذات الســيادة منــذ لحظــة 

بروزهــا وصــوال إلــى تاريــخ تأســيس الجماعــة )1928( لصناعة 

ــي  ــى رفــض هــذه المؤسســة ف ــة مرتكــزة عل ــالت متخيّل تمثّ

ــود  ســبيل البحــث عــن مجتمــع “إســالمي” متحــّرر مــن القي

ــوان  ــف االخ ــياق وظّ ــس الس ــي نف ــة”. ف ــة “القوميّ الجغرافيّ

المســلمون نفــس السياســة األوروبيّــة خالل القــرن 19 والقائلة 
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بأنّــه ال يمكــن بنــاء المكانــة االجتماعيــة للــذات أو للجماعــة 

ــه  ــدون صناعــة اآلخــر “المختلــف” وترســيخ سياســات حول ب

معتمــدة علــى تشــكيل الصــور النمطيّــة والوصــم االجتماعــي 

.social stigma and Stereotypes

ــة  الخالصــة التــي نســتخرجها مــن خــالل هــذا المنطــق: دول

قوميــة ذات ســيادة ُولــدت فــي أوروبــا خــالل القــرن 16 

ــك  ــن ذل ــج ع ــرن 19، نت ــالل الق ــي خ ــم العرب ــت للعال وُجلب

نشــأة مجتمــع محلـّـي ُمتوّجــس من هــذه المؤسســة الجديدة، 

فشــل الدولــة فــي تأســيس لمنطــق الســلطة الراعيــة بســبب 

ــية  ــة القاس ــياقات العالميّ ــة والس ــة الصعب ــا االقتصادي ظروفه

)التمــّدد االســتعماري مثــال(، نتــج عــن هــذا كلـّـه والدة مجتمع 

ــة لتشــكيل اآلخريّــة ســواء  أزمــة بامتيــاز حيــث تتوفّــر األرضيّ

ــا  ــر أزماته ــى تصدي ــث تســعى إل ــى مســتوى الســلطة حي عل

مــن خــالل افتعــال مــا ُســمّي “الصــراع الطائفــي” وهــو فــي 

ــة دورهــا االجتماعــي  ــى تأدي ــة عل الحقيقــة عجــز مــن الدول

)الصحــي، األمنــي، االجتماعــي...(. أو علــى مســتوى المجتمــع 

ــة ذات  حيــث تســاهم األزمــة فــي خلــق النزاعــات االجتماعيّ

ــن  ــث ع ــي والبح ــع االجتماع ــة والتموق ــح االقتصادي المصال

ــا  ــى دائم ــا تُغطّ ــوذ، ولكّنه ــح والنف ــّوة والمصال ــبكات الق ش

ــرب  ــل دور الغ ــن أن نُغف ــي”. وال يمك ــي “طائف ــالف دين بغ

ــة جــّدا علــى  وســعيه إلــى التموقــع الدائــم فــي منطقــة غنيّ

مســتوى الثــروات الطبيعيّــة أو الجغرافيّــة السياســيّة كمنطقــة 

ــور وعقــدة مواصــالت. عب

ــر  ــي توتّ ــود منطقت ــث وج ــذا البح ــالل ه ــن خ ــا م ــن لن تبيّ

فــي عالقــة المســلمين والمســيحيّين فــي مصــر. األولــى هــي 

الــدور الغربــي الــذي مثّــل عائقــا أمــام اســتقرار الشــرق 

عمومــا خاصــة مــع سياســة “فــرّق تســد”. وثانيــا عجــز الدولــة 

القوميّــة ذات الســيادة علــى التموقــع فــي إطــار ذهنــّي لــدى 

ــة. ــم االمبراطوريّ ــم الحك ــن بنظ ــّكام متأثّري ــاس والح الّن

يبــرز لنــا هنــا مثلّــث أساســّي: فاعليــن اجتماعيّيــن، رهانــات، 

اســتراتيجيّات. أنتــج القــرن 19 ثالثــة فاعليــن أساســيّين وهــم 

ــي نموذجــا(، الســّكان )مســيحيّين  ــة محمــد عل ــة )دول الدول

ومســلمين( ودول األوروبيّــة. تمثـّـل هــدف الدولــة في ترســيخ 

مؤسســة الدولــة القوميّــة ذات الســيادة عبــر التحديــث وبنــاء 

ــوذ  ــكل نف ــا ل ــة تجّنب ــات القانونيّ ــس وتشــكيل المدّون المجال

ــم  ــم حك ــن كّل نظ ــدا ع ــّي أي بعي ــى عثمان ــي أو حت أوروب

ــرْه  ــى اســقاط اســتعمال الُك ــة إل ــة. اضطــرّت الدول امبراطوريّ

ــدى  ــرز ل ــل ب ــدة. بالمقاب ــا الجدي ــاذ قوانينه ــي إنف ــّوة ف والق

األهالــي توّجــس وتخــّوف مــن ناحيــة جــرأة الدولــة الحديثــة 

ومــن ناحيــة تمــّدد النفــوذ األوروبــي االقتصــادّي والسياســي. 

حيــث تشــّكلت فــي تمثـّـالت األهالــي صــورة ارتبــاط وتزامــن 

نشــأة الدولــة القوميّــة ذات الســيادة مــع ترّســخ النفــوذ 

األوروبــي. أمــا الفاعــل الثالــث فهو الــدول األوروبيّــة التي كان 

هدفهــا األساســي، فــي إطــار صــراع دولــّي رهيــب علــى حيــازة 

ــا  ــر لنفوذه ــاع مص ــو إخض ــواق، ه ــة واألس ــروات الطبيعيّ الث

ــويس  ــاة الس ــاح قن ــا مــع افتت ــاد أهميّته ــد ازدي خاصــة بع

مصلحتهــا  وكان   .)2022 رازقــي،  البشــير  )محمــد   )1867(

ــى  ــاذ إل ــن النف ــن م ــة للتمّك ــالف واآلخريّ ــة االخت ــا صناع هن

المجتمــع المصــري، فالمصالــح االقتصاديــة واالجتماعيّــة هــي 

ــت، 2014(. ــة )بندك ــات المتخيّل ــّكل الجماع ــي تش الت

نؤكّــد فــي األخيــر علــى أهميّــة أعمــال طــارق البشــري عمومــا 

التــي ســعت إلى المســاهمة فــي تشــكيل “الجماعــة الوطنيّة” 

ــوّي.  ــّي ولغ ــّي أو دين ــّي أو اثن ــق سياس ــن كّل تفري ــدا ع بعي

ولكّننــا حاولنــا فــي هــذا العمــل مــن منطلــق اختصاصنــا تبيّــن 

وإبــراز نقــاط مهّمــة لــم يتفطّن لهــا الباحــث تشــّكلت بذراتها 

األولــى خــالل القــرن التاســع عشــر. أّســس ســياق هــذا القــرن 

ــع  ــت المجتم ــة، صاحب ــا متخيّل ــرات، أغلبه ــاد توتّ ــى إيج إل

المصــري إلــى اليــوم ســواء مــن خــالل عالقــة المجتمــع 

بالدولــة، أو عالقــة المســلم بالمســيحّي أو بطبيعــة المصالــح 

األجنبيّــة فــي مصــر. نشــأت هــذه التوتّــرات أساســا مــن 

ــدة  ــتراتيجيّات عدي ــت اس ــيّة وظّف ــة وسياس ــح اقتصاديّ مصال

ــة. ومنهــا صناعــة االختــالف وتشــكيل المجتمعــات المتخيّل

قائمة المراجع:

والتاريــخ  الطائفــة  الطائفّيــة:  ثقافــة  المقدســي،  أســامة 

ــم  ــت الحك ــر تح ــع عش ــرن التاس ــان الق ــي لبن ــف ف والعن
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