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صفحة الدراسات في «البناء» ،أنشئت لتكون مساحة لألبحاث العلمية المتعلقة بشتى المواضيع
ذات الصلة في قضايا األمة والعالم العربي.
وه��ي إذ تتسع لمثل ه��ذه ال��دراس��ات تبقى مجاالً مفتوحا ً للحوار وط��رح اإلشكاليات الفكرية

والسياسية وغيرها ،تنشيطا ً لدور الثقافة في الصيرورة االجتماعية .علما ً أن اآلراء التي ترد على
مساحة الصفحة تعبر عن أصحابها وليست بالضرورة مطابقة لقناعات الصحيفة.
إال أنه انطالقا ً من القناعة الراسخة بضرورة خلق حوار فكري حول القضايا واإلشكاليات كافة وما
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أكثرها ،والتي تفرض نفسها على صاحب القرار والمثقف وقادة الرأي والمواطن في أي موقع كان،
كانت صفحة الدراسات في «البناء» هي الترجمة العملية لهذه القناعة آملين أن تشكل هذه الصفحة
مساحة فكرية ـ سياسية تعنى بهموم الوطن والمواطن ،تدرس الحاضر لترسم المستقبل.

المواطنة بين الدولة الدينية والدولة المدنية في االنتفا�ضات العربية

الدولة المدنية العربية في �سياق �صراعها مع الم�شروع التكفيري
في القسم الثاني من دراسة د .خيرالله يعرض الكاتب تداعيات الثورة المصرية من ميدان التحرير وصوالً إلى انتخاب
الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيسا ً للجمهورية ،مرورا ً بمحاوالت اإلخوان المسلمين أخونة الدولة عبر الدستور
والقوانين واألنظمة .ومن ثم يشير د .خيرالله في دراسته إلى مسار األحداث في الجمهورية العربية السورية منذ
اندالع نار الحرب الدولية على سورية واآلخذة بالشعارات الدينية التكفيرية حتى هذه اللحظة التي تشهد الصراع
القاسي والمد ّمر بين هذه التنظيمات والدولة السورية.
يشير د .خيرالله إلى أن االنتفاضات العربية كافة كانت من دون قيادات حزبية ،ما جعلها مطيّ ًة لإلرادات األجنبية
تتدخل في الشؤون الداخلية .كما يشير إلى المحاولة الخليجية الهادفة إلى خلجنة الدول العربية سياسيا ً
ّ
التي أخذت
واجتماعيا ً وثقافيا ً والتي هي جزء من المشروع األكبر الصهيو ـ أميركي.

خليل خيرالله



 - 2في مصر:
أدت انتفاضات «الشعب يريد إسقاط النظام» في الساحات
المصرية منذ كانون الثاني  2011الى سقوط الرئيس حسني
مبارك في  11شباط  2011المتهم برغبة التوريث السياسي
وإفقار الناس والتسلط .وتصدرت ثنائية العسكر-اإلسالميين
المشهد السياسي ال��ذي ق��ام برعاية اميركية بين المشير
طنطاوي ومرشد اإلخوان المسلمين محمد بديع ،قبل أن ينفرد
الئيس محمد مرسي بالرئاسة ،برعاية أميركية ،ويبعد المشير
طنطاوي والفريق سامي عنان في  11آب  2012وفي المرحلة
األخيرة االنقالب على مرسي في  3تموز  2013ومجيء الرئيس
عبدالفتاح السيسي رئيسا ً للجمهورية في أوائل حزيران 2014
عقب إعالن نتائج االنتخابات الرئاسية المصرية.
كانت الرياض وعمان وأبو ظبي من داعمي الرئيس السيسي
واعترفت به أميركا بعد تردد دام أحد عشر شهرا ً وكذلك االتحاد
االوروبي واالتحاد األفريقي مع تنازالت أثيوبية للقاهرة ،لم
تفعلها منذ عشر سنوات ،بشأن سد النهضة وحصتها من مياه
نهر النيل ،مع زيارة لها مغاز سياسية حصلت رأسا ً للجزائر.
إن الصعود االجتماعي الثقافي التنظيمي لإلسالم السياسي
قد بدأ أوائ��ل القرن العشرين ووص��ل الى الحكم ثنائيا ً عام
 ،2011رغم أن اإلخوان المصريين لم يشاركوا في إضراب 25
كانون الثاني  2011الذي فجر الثورة وركزوا على اإلصالح
فقط .ثم انفرد اإلسالميون بالسلطة مع الرئيس محمد مرسي
قبل أن يسقطه الجيش المصري.
وكانت مصر تشهد دائما ً صراعا ً بين إسالمها السياسي
المتمثل باإلخوان المسلمين والحكم ،بين الدولة الدينية
كمشروع حزبي وبين الحكم المدني المعترف بالشريعة
كمصدر أو كالمصدر الرئيس للتشريع.
نص الدستور االول لعام  1923في الفقرة «ظ» على أن
«اإلس�لام دي��ن ال��دول��ة» ،وألغى دستور ع��ام  1952الحياة
الحزبية ورك��ز أفعال السلطة والتشريع بيد الضباط .وقد
نص دستور عام  ،1971وألول مرة ،على أن مبادئ الشريعة
اإلسالمية مصدر رئيس للتشريع ،وعدلت تلك المادة الحقا ً في
عام  1980لتكون «المصدر الرئيس للتشريع»( ، )1وتعكس
تلك التعديالت الحالة المزاجية السائدة وتوازنات القوى
داخل المجتمع في ظل تنامي نفوذ التيارات اإلسالمية.
وفي ما يتعلق بمرحلة االنتفاضة ،فقد ظهرت في مطلعها
بقوة األفكار الداعية لضرورة كتابة الدستور المصري بما
يتفق مع التطورات والواقع السياسي فأصدر المجلس األعلى
للقوات المسلحة اإلعالن الدستوري في  30آذار بعد استفتاء
عليه جرى في  19مارس  ،)2(2011وعمالً باإلعالن الدستوري
قامت الجمعية التأسيسية بوضع دستور مصر  2012بعد
انتخابات الرئاسة المصرية التي أت��ت بالرئيس مرسي.
والواقع أن اإلخوان المسلمين شكلوا بسرعة لجنة قانونية
كما يرغبون إلعداد المشروع «اختصارا ً للوقت ولتسهيل األمر
على الهيئة التأسيسية ،»...وقد أثار مشروع دستور مصر
 2012حوارا ً وجدال ً عميقا ً استمر مدة ستة أشهر وانتقدته قوى
المعارضة بشدة وتم إق��راره في أيلول  2012بعد استفتاء
شعبي حاز فيه على  64في المئة من األصوات واعتراض 36
في المئة من أصل  32في المئة من المقترعين.
والواضح أن اإلخوان المصريين استغلوا تفوقهم االنتخابي
إلع��ادة تشكيل المجتمع وهيكلته وفقا ً لرؤاهم المتباينة،
والمثال على ذلك ما طرحه السلفيون حول المادة الثانية من
الدستور من اقتراح إقامة محكمة شرعية عليا للبتّ في مدى
مطابقة القوانين والدستور ألحكام الشريعة اإلسالمية .كما
أنهم رفضوا تعيين نائب قبطي للرئيس وطالبوا بحقائب
وزارية بعينها.
وفي إطار أخونة الدولة ،طرح اإلخوان تحويل نظام البالد
من رئاسي إل��ى برلماني بحيث يسود رئيس الجمهورية
وال يحكم ويتولى رئيس ال��وزراء ممثل الغالبية اإلخوانية
مسؤولية الحكم كاملة ،وهكذا يلغي اإلخوان سلطات رئيس
الجمهورية ويستولون على البرلمان كغالبية وعلى السلطة
التنفيذية.
وتض ّمن دستور اإلخوان تعديل طبيعة الدولة بحيث تصبح
دولة مدنية «ذات مرجعية إسالمية» ألن هذا ما توافقت عليه
«األمة» من خالل الغالبية البرلمانية المنتخبة.
رفضت أحزاب المعارضة هذا الدستور وأثار حزب الدستور»
 44سببا ً لرفض دستور اإلخوان المسلمون» ( )3من أهمها:
أن الدستور تم سلقه باحتراف وأن أفكارهم ،من دون وجود
مادة تشير لإلخوان ،هي في كل مادة خاصة المواد االنتقالية
والمواد التي تسمح بتقييد الحقوق والحريات وتكريس الحكم
االستبدادي .ويضيف حزب الدستور أن الدستور ق ّنن العزل
السياسي من دون محاكمة عادلة في المادة ( 232وتم عزل 8
من قضاة المحكمة الدستورية في المادة  .)233وأنه يؤسس
دولة دينية في إطار الدولة المدنية ،ليس من باب تطبيق
الشريعة فهي تطبق منذ زمان بعيد ،بل من باب اشستراط
ممارسة حقوق وحريات المواطنين األساسية في العيش
والحرية والعدالة االجتماعية والكرامة اإلنسانية بما ال يخالف
فهم الفقهاء للشريعة اإلسالمية بدل أن يحميها الدستور ،وفهم
الفقهاء متفاوت من تشدد الى تسامح!
وقد الحظ حزب الدستور أن الصراع السياسي ليس بين

التكفيريون في سورية

القوى اإلسالمية والقوى العلمانية التي يحاول اإلسالميون
تكفيرها ،بل بين القوى التي تسعى الى إقامة دولة القانون
والعدالة االجتماعية والديمقراطية والقوى التي تسعى إلى
الهيمنة باستغالل الدين والديكتاتورية بالدستور على نسق
نظام مبارك والحزب الوطني.
وبالنسبة للمسيحيين فقد الحظ حزب الدستور أن حرية
العقيدة وممارسة الشعائر الدينية كانت في دستور 1971
وتكفلها الدولة من دون قيد أو شرط بينما نص مشروع دستور
 2012في المادة  43على كفالتها وفقا ً لقانون يتم إصداره،
طبعا ً بقيود وشروط.
وتوجب المادة  4أخ��ذ رأي هيئة كبار علماء األزه��ر في
الشؤون المتعلقة بالشريعة اإلسالمية ،وهذا االلتزام يسري
على السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية ويشكل
نوعا ً من الوصاية على هذه السلطات ووضعها تحت «والية
الفقيه» .ومن المالحظات أيضا ً أن الدستور ال يمنع زواج
القاصرات وال يساوي بين المواطنين ألن المادة  33المتعلقة
بالمساواة وعدم التمييز شطبت ليلة التصويت «لفتح فخ
يسمح بالتمييز» (والتعبير لحزب الدستور).
ومن المالحظات أيضا أن دستور  2012ال يلتزم بالمواثيق
الدولية التي صدق عليها مجلس النواب كما تفعل دساتير
العالم قاطبة .وهذا الدستور يظلم المرأة ألنه ألغى المادة 69
التي تنص على التزام الدولة بضمان المساواة بينها وبين
الرجل في المجاالت السياسية واالقتصادية واالجتماعية
كما ألغى المادة  33التي تنص على «ع��دم التمييز بسبب
الجنس واألص��ل أو اللغة أو الدين أو العقيدة» ما يسمح
للفقهاء بإعطاء مشروعية للتمييز ...ومن المالحظات أيضا ً أن
الدستور ال يحقق أهداف الثورة في العدالة االجتماعية ،وإنه
يقيد الحريات والحقوق في المواد  35و 48و 76و ،81وهذه
تشترط لممارسة الحقوق والحريات االساسية عدم تعارضها
مع رأي الفقيه الديني.
وهكذا ،فإننا ال نحتاج الى تدقيق كبير كي نرى تجاه اإلخوان
المصريين الى إقامة الدولة الدينية بكامل مواصفاتها ،ونزاعها
مع الدولة المدنية .فبعد قيام تظاهرات  30تموز  2013وإنهاء
حكم محمد مرسي ثم تعطيل دستور  2012وتشكيل لجنة
من عشرة خبراء ثم لجنة الخمسين لتعديل المواد الخالفية
في الدستور ،لم يشارك فيها اإلخوان المسلمون بينما شارك
فيها حزب النور السلفي بما في هذه المشاركة من داللة على
الصراع التنافسي اإلبعادي ضمن الفكر الديني المدعوم من
دول خليجية متناحرة .وقد تضمنت التعديالت أن الشريعة
اإلسالمية هي المصدر االساسي للتشريع لكنها نصت على منع
منع تأسيس االحزاب على أساس ديني أو عرقي أو جنسي.
حاز الدستور في كانون الثاني  2014على  98.1%من
أصوات المقترعين ونسبتهم  .% 38.6والمهم أن الدستور،
ومن دون البحث في تفاصيله ،أنه أتى باتفاق سائر األطراف
المشاركة  .ونصت الوثيقة الدستورية التي أتت به على
استكمال بناء دول��ة ديمقراطية حديثة حكومتها مدنية
وتلتزم الدولة بتحقيق العدالة االجتماعية وتحترم الحريات
والمساواة وعدم التمييز « نحن المواطنات والمواطنين ،نحن
الشعب المصالي ،السيد في الوطن السيد ،هذه إرادتنا وهذا
دستور ثورتنا» ...وتبقى العبرة في التطبيق وفي تحقيق
مصالح المجتمع التي تبدت في مطلب االستقرار أوال ً والقبول
بمن يحققه ويعيد لالقتصاد ،وخاصة للسياحة ،ألقها من دون
إغفال بعض أسباب قيام االنتفاضات.

الحالة السورية

 - 3الجمهورية السورية:
في الجمهورية السورية بدأت ولما تنت ِه أو تستقر .كانت
تكفيها شرارة من نفط في حطب طال يباسه وضمن محيط
ملتهب ...وسريعا ً تحولت « السلمية» ومطلب «إسقاط النظام»
و»رحيل الرئيس» إلى فوضى عارمة فاجأت النظام والمجتمع.
وتحركت لدى السلطة اليات الدفاع عن النظام بعد مرور زمن
كاف على انتفاضات اعتمدت على اإلعالم الغربي والجزيرة
القطرية بخاصة حتى ب��دت في ظ��روف معينة أنها بوقها
األمين ونافخة أوارها .ال ينفي ذلك أن الساحة السورية عرفت
معارضة سلمية ،ولكن هذه المعارضة سرعان ما هاجرت الى
الخارج أو أيدت إصالحا ً داخليا ً في الدستور والنظام ،ما أفسح
المجال أمام اشتعال الساحات بين مليونيات مؤيدة للنظام
ومظاهرات تنطلق من المساجد لتأخذ طابعا ً دينيا ً طائفيا ً
بهتافات علنية ،وفق اشتراط دول الخليج المم ّولة ،في ما
()4
سماه جورج مالبرونو أسلمة الثورة ومساهمة فرنسا بذلك
أو تجري في الليل أو في أحياء داخلية خوفا ً من القمع.
وبدأ العنف يه ّز أمنا ً عاش عقوداً ،مع استثناءات محدودة،
وتدخلت ال��دول الغربية بإعالمها وسياسييها وسفاراتها
ومخابراتها ،ولعبت الجامعة العربية دورا ً مرسوما ً وتدخالً
غير مسبوق ،ال يجيزه نظامها ،في شؤون دولة مؤسسة لها.
وساد عنف داخلي طال الدولة ومكونات المجتمع ،وأصبحت
االنتفاضة مسلحة برزت أوال ً في األرياف وفي األحياء الداخلية
لبعض المدن ثم توسعت ،واتخذ معظم رم��وز المعارضة
المسلحة الفنادق الفخمة مقار لهم في الدول اإلقليمية التي
انفضح تدخلها والتي كان للسفارات الغربية دور بارز في
مؤتمراتهم وخططهم ،إل��ى أن اتضحت سياسة األح�لاف
والمصالح الدولية .وغرقت الساحة السورية في جحيم

مالبرونو

الطنطاوي

من الدم والنار والدمار ،بفعل حرب عالمية تقليدية وذكية،
وصمد النظام واندلعت المعارك على جميع الصعد العسكرية
واالقتصادية واإلعالمية واألخالقية واإلنسانية والطائفية.
ثم أخذ الجهاد الديني بألف اسم واسم يظهر الى العلن
ويحل مكان االعتراض الداخلي ،فأصبحت األرض السورية دار
جهاد يؤمها عشرات األلوف ،من مختلف أصقاع األرض ،ممن
ّ
تحضرهم وتد ّربهم وتمولهم وترسلهم مئات المراكز اإلخوانية
والسلفية ومخابرات الدول المنتشرة في أكثر من ثمانين دولة.
وهكذا ضاعت المعارضة وضاع الربيع وضاعت االنتفاضات
وصمد النظام بفعل الجيش بل صمد الجيش ليختصر الدولة
ويح ّرر أرضه شبرا ً بعد شبراً.
وإذ رأينا في تونس ومصر كيف وصلت الدولة الدينية عبر
اإلسالم السياسي اإلخواني الى السلطة ،ولو لمدة قصيرة،
فإن في الجمهورية السورية اليوم عشرات «الدول» الدينية
لجماعات تنتشر وتتقاتل على مساحة البالد كلها ،بل أبعد،
وتلتهم بعضها بعضا ً وحيث تهيمن تفرض مناهجها التربوية
الدينية على الطالب في سباق لتجنيدهم في صفوفها ،ففي
محافظة الحسكة ،على سبيل المثال ،تسيطر «داعش» على
 754مدرسة يتعلم فيها  68742طالبا ً وتلميذا ً في ريفي
الحسكة الجنوبي والشرقي وقد ألغت التربية القومية وعدّلت
في التربية الدينية وفصلت الذكور عن اإلناث ودوامهن بعد
شهر من دوامهم(.)5
وفي معركة الحقوق والحريات األساسية ،فقد قابلت الدولة
مطالب االنتفاضة ،بعد سنة من اندالعها ،بتعديل في الدستور
أو بحزمة اصالحات ،وصدر الدستور الجديد بالمرسوم رقم 94
في  27شباط  .2012أهم ما في هذا الدستور أنه يلغي المادة
الثامنة التي تنص على أن «حزب البعث العربي االشتراكي هو
الحزب القائد في المجتمع والدولة ويقود جبهة وطنية تقدمية
تعمل على توحيد طاقات جماهير الشعب ووضعها في خدمة
أهداف األمة العربية.
ش ّكل إلغاء هذه المادة أحد المطالب األساسية للمعارضة
في اإلصالح والحرية وعدم التفرد في رسم سياسة الدولة،
وأصبح النظام السياسي للدولة في المادة  8الجديدة يقوم
ّ
وينظم القانون إجراءات تكوين
على مبدأ التعددية السياسية.
اإلح��زاب السياسية التي ال يجوز قيامها على أس��اس ديني
أو طائفي أو قبلي أو مناطقي أو فئوي أو مهني ،أو بناء على
التفرقة بسبب الجنس أو األصل أو العرق أو اللون .وما يميز
الدستور السوري عن بقية الدساتير العربية هو أن دين رئيس
الجمهورية هو اإلس�لام وأن الفقه اإلسالمي مصدر رئيسي
للتشريع (مادة ) 3
وتكفل المادة  19الحرية والمساواة والعدالة االجتماعية
وتعطي المادة  23للمرأة جميع فرص المساهمة في الحياة
السياسية واالقتصادية واالجتماعية وتنص المواد  33و34
و 42و 43على الحريات الشخصية والمواطنة وتساوي
المواطنين في الحقوق والواجبات والمساهمة في الحياة
السياسية وحرية وسائل اإلع�لام واستقالليتها ...وتبقى
العبرة دائما ً في التطبيق.
تبقى العبرة في التطبيق ،ألن الحريات العامة التي نص
عليها الدستور أغلبها كان منصوصا ً عليه في دستور 1973
من دون أن تعرف تطبيقا ً يعطي النص معناه الكامل .ويعود
ذلك الى صدور  5قوانين جعلتها معطلة وهي :قانون الطوارئ
ّ
يحظر التظاهر ويتيح االعتقال التعسفي
لعام  1963الذي
والتنصت ،وقانون حماية الثورة (مرسوم تشريعي رقم 6
لعام  ،)1965وقانون المحاكمات العسكرية رقم  109لعام
 1968الذي ش ّرع تقديم المدنيين للمحاكمات العسكرية،
وقانون إحداث محاكم أمن الدولة (مرسوم تشريعي رقم 47
لعام  ،)1968وقانون إعدام كل منتسب أو ينتسب لالخوان
المسلمين رقم  49لعام  1980على خلفية أحداث ثمانينات
القرن العشرين وذروتها في حماه عام  1982حين جوبه
بعنف كبير وباعتقاالت ضخمة في جميع أنحاء البالد.

خاتمة

بدأتها تونس ولحقتها مصر وطالت بلدانا عربية أخرى.
انتفاضات من دون قيادات حزبيةّ ،
خضت مستنقع األنظمة
العربية المتسلطة بمطالب حقوقية خبرتها الشعوب الغربية
وتدرجت إليها بتطور فكري-مادي حرر العقل والفرد ووصل
الى مفهوم المواطنة ،بكل ما تعنيه من حقوق وحريات للفرد
والجماعات ينتظمها الدستور والقانون ويكفالن احترامها
ويق ّومان اعوجاج الحكام إن انتقصت منها ،وذلك من دون
اعتبارات الختالف الدين أو الجنس أو العرق أو الوضع
الطبقي.
وق��د بينت االنتفاضات العربية ،بما رافقها من تداعيات،
أن البلدان العربية تعاني من أشكاالت مزمنة تتعلق بالهوية
وبمفاهيم المجتمع وال��دول��ة والديمقراطية ومختلف حقوق
المواطنة ،وه��ذا ما تجلى في دساتير «ال��ث��ورات» .وه��ذا يعني

اعتصامات ميدان التحرير

السيسي

مبارك

أن مجرد قيام االنتفاضات ال يحل مشاكل المجتمع والدولة،
رغ��م ضرورتها التاريخية ،بل قد يفضي ال��ى فوضى تصلح
لتدخل الخارج واستثماراته أو لحلول األحزاب الدينية البعيدة
عن مطالب االنتفاضات والبعيدة عن حقوق المواطنة ،بدليل
اشتراكهم بها عن بعد ،بحيث يصبح ه ّم الشعب البحث عن
استقراره واعتماد التوافق بين مكونات المجتمع السياسية وفي
طليعتها القوى التقليدية .وهذا ما يفسر أن أحزاب االنتفاضات
في دول مثل تونس ومصر لم تحصل في االنتخابات على نصيب
يعادل من قريب أو بعيد حجم نضالها في الشارع ،وبقيت على
تشرذمها تجاه تنظيم خصومها ،وبالتالي على هامش النتائج.
وكان هم الساسة في تونس «إيجاد التوافقات السياسية والعبور
بالمجتمع نحو ب ّر األمان ...ولذلك بدت الثورة هناك «أق ّل الثورات
()6
راديكالية» وأكثرها تعبيرا ً عن الميول التصالحية للمجتمع».
إن خض مستنقع الحزب الواحد القائد ،جعل مشكالت المجتمع
والدولة تطفو على سطح األحداث ،بل تزداد حدة ،لجهة البطالة
والفقر وضرب االقتصاد واختالل األمن وصعود الجماعات السابقة
لوجود الدولة والمؤسسة عصبياتها على الطائفية والعشائرية
والعرقية والتي أشغلت جيوشنا وكشفت هشاشة االسس التي
قامت عليها دولنا في الجمهورية السورية ،أصبحت االنتفاضات
معارك حربية وسياسية دخلتها كل مكونات المجتمع وكل دول
اإلقليم ومعظم دول العالم حتى خرجت عن كونها انتفاضة شباب
لحريتهم وكرامتهم وظهرت تنفيذا ً لخطط وحشية مد ّمرة للدولة
وللمجتمع ومد ّمرة للدين حين م ّرغته بوحل السياسة والتخلف
واإلرهاب المنظم غير المسبوق.
يقول نصري الصايغ« :غلب اإلس�ل�ام السياسي بأزماته
الدينية عروبة مدنية قست على عروبييها فاحت ّل الفراغ الفكري
األمكنة .الربيع العربي (الحراك المدني) ش ّوهه االستعصاء
المذهبي ،اختطفه اإلسالم الرسمي باالية والنفط ودمره االستبداد
العسكري. )7(»..
ويرى ناهض حتر أن« :مشكلة الفاشية الدينية اإلرهابية التي
حلت ببلدان الربيع العربي هي مشكلة أمنية وسياسية كما هي
مشكلة فكرية وأخالقية .وسيطرة الفاشية الدينية تتخطى في
عنفها حتى أنظمة االستبداد ألنها ال تقمع المعارضين السياسيين
فقط ب��ل تتدخل ف��ي تفاصيل حياة ال��ف��رد ومسلكه وضميره
فتخضعها لنمط رجعي ص��ارم دون��ه عقاب النص المنتقى.
والمشروع الذي رأيناه يتبلور في ما سمي «الربيع العربي» ال
يتعدى كونه مشروع خلجنة البلدان العربية جمعاء ،سياسيا ً
واجتماعيا ً وثقافياً ،وإخضاعها كليا للمركز النفطي الخليجي»(.)8
إن مراقبة سياسات ال��دول الالعبة في الساحة السورية
وتصاريح مسؤوليها يدرك كيف يتم زرع «الفوضى الخالقة»
وتدمير العراق والجمهورية السورية ،والعمل على تفتيتهما
الى مك ّونات «شرق أوسط جديد» لم يحلم بها ال سايكس وال
بيكو ،بما يضمن مصالح أعدائهما.
وتتفرد الجمهورية السورية بصمود جيشها ومؤسسات
دولتها ،رغم تضرر مرافقها الحيوية ،كما بالتفاف شعبي
حول رئيسها أظهرته االنتخابات األخيرة ،ما يطرح سؤاال ً
مبكرا ً عن بقائها كدولة فاعلة قادرة حاليا ً أو مستقبالً على
تطبيق حقوق المواطنة والسماح بإشاعة ثقافة المواطنة
في فكرة الحرية وتكافؤ الفرص والمساواة والتي ال يمكن
إدراكها إال بالديمقراطية الدستورية التي ّ
تنظم العالقات في
تحصنه
المجتمع وتحتم تطبيق مبادئ دستورية صارمة
ّ
بشكل فعّ ال ،ويتم ذلك عبر مراجعة عميقة للدستور ،وفق ما
بلغته المنظومة الفكرية والحقوقية في العالم ،وليس بمجرد
تعديالت جزئية أو فوقية.
أخيراً ،انكفأت االنتفاضات الليبراليّة وحل مكانها الم ّد
ّ
المنظم المدعوم من دول الغرب وحلفائها اإلقليميين
الديني
والممول من الخليجيين ،فاستدرك الشعب والجيش ،في
تونس ومصر ،العودة الى الدولة المدنية ومحاولة تطويرها
بينما تغرق الجمهورية السورية في عراك يطرح على المحك
مصير الدولة المدنية الحاضنة لجميع المكونات الشعبية
والتي أثبتت صمودها أو «دولة الخالفة» النافية لكل تعدد أو
إيمان مختلف.

مرسي

«أثر االنتفاضات العربية
على المواطنة في العالم العربي»...
مؤتمر دولي بجامعة البلمند

في حضور نخبة من الباحثين واألكاديميين من كل أنحاء
العالم آسيا ،أفريقيا ،أوروبا وشمالي أميركا ،افتتحت كليّة
اآلداب والعلوم اإلنسانية في جامعة البلمند مؤتمرا ً دوليا ً
بعنوان «أثر االنتفاضات العربية على المواطنة في العالم
العربي».
منسق المؤتمر الدكتور سامي
تكلم في الجلسة االفتتاحية ّ
عفيش ،مشيرا ً إلى األنظمة السياسية التي تولي األهمية
للواجبات على حساب الحقوق في العالقة بين المواطنين
والدولة .ثم تط ّرق إلى عملية التغيير التي تعصف بالعالم
العربي منذ بعض الوقت في محاولة لتحديد العالقة بين
االنتفاضات  -التي طالبت بالكرامة والحرية والعدالة
االجتماعية  -والمواطنة في العالم العربي من خالل دراسة
الجوانب المتعدّدة األبعاد للمواطنة.
أما عميد كليّة اآلداب والعلوم اإلنسانيّة الدكتور جورج
دورليان ،فتكلّم على غياب المواطنة ومفهوم الدولة ،والعالقة
بين االنتفاضات والمواطنة التي يشوبها الغموض ،مشيرا ً إلى
أن مسار االنتفاضات لم يبلغ هدفه المنشود ،فاالنتفاضات لم
تؤ ّد إلى ترسيخ دور الفرد و فكرة المواطنة بل غرقت في متاهات
الصراعات حيث تف ّرق المنتفضون أفرادا ً وجماعات ،فاسحين
في المجال لقوى ال تقيم للمواطن مكانة وال للمواطنة موقعا ً أن
تنتهز المناسبة وترتفع على أكتاف المواطنين .وختم قائالً
إن مجتمعاتنا ال تزال مك ّونة من «جماعات» ،والجماعات هي
الصفة المخ ّففة التي نطلقها على المجموعات البشرية التي
تعود بناها إلى القبائل.
ثم كانت الكلمة لخطيب المؤتمر الدكتور جيلبير األشقر،
ال��ذي ط��رح موضوع االنتفاضات العربية ،مشيرا ً إل��ى أن
اإلحباط الحالي لهذه االنتفاضات هو على قدر التفاؤل المفرط
الذي ساد في السنة األولى في عام  .2011وأضاف إلى أنه ت ّم
إسقاط نموذج الثورات المل ّونة على الواقع العربي ،ولفت إلى
إلى أن هذا النموذج يتنافى مع خصوصية المنطقة .كما وأضاف
أن «االنفجار الثوري التي شهدته المنطقة العربية ناتج عن
إعاقة اقتصادية لعدة عقود أدّت إلى الغليان واالنفجار الذي
حصل» .واختتم مداخلته قائالً إننا أمام سيرورة ثورية طويلة
األمد بسبب الحركات الرجعية الدينية التي باتت في تناحر
مع النظام القديم.
اختتم اليوم األول بحلقة نقاش شارك فيها الدكتور مضر
قسيس ،عبر السكايب ،الذي قال إن الدولة في العالم العربي
تحو ّلت من حامية لحقوق المواطنين إل��ى حامية للنظم
النيوليبيرالية ،ولمقاييس التجارة العالمية ،حيث أصبح
معنى المواطنة غير واضح.
بدوره ،عرض الدكتور غسان خالد إشكالية المواطنة في
الفكر السياسي العربي ،مشيرا ً إلى طغيان مفهوم القبليّة
السياسية ،حيث استم ّرت األنظمة ف��ي استخدام مفهوم
متناقض مع فكرة المواطنة وهو فكرة الرعيّة الموروثة من
الفكر الديني.
أما الدكتورة نجال حمادة ،فتط ّرقت إلى وجود فكر رجعي
ض ّد فكرة القومية والمواطنة .من ناحيته ،ربط الدكتور خليل
خير لله كلمة المواطنة بمفاهيم الحقوق في ما وصفه بالدولة-
األ ّمة ،وميّز بين الدولة الدينية والدولة المدنية مشيرا ً إلى أن
مفهوم الدولة المدنية الضامنة للمواطنة قد غاب أو ُغيّب في
االنتفاضات لمصلحة دولة دينية.
وفي حلقة النقاش األخيرة ،تكل ّمت كل من الدكتورة كارولين
عساف على تأثير االنتفاضات على
سنغنبش والدكتورة نورا ّ
المواطنة في لبنان.

 دكتور في الحقوق
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