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ــا: جلســات )رواق ميســلون( الحواريــة حــول الربيــع العربــي
ً
ثالث

)الربيع العربي بعد عشــر ســنوات؛ المســارات والحصائل واآلفاق( )الجزء الثاني(

أوراق جلسات )رواق ميسلون( الحوارية حول ملف الربيع العربي

)الربيع العربي بعد عشر سنوات؛ المسارات والحصائل واآلفاق(

ــة خــالل المــدة بيــن 5 و15  ــر مجلــة )رواق ميســلون( عــدًدا مــن الجلســات الحواري ــة تحري عقــدت هيئ
نيســان/ أبريــل 2021، انطالًقــا مــن ورقــة خلفيــة أعدتهــا هيئــة التحريــر بعنــوان »الربيــع العربــي بعــد عشــر 
ــن  ــن والباحثي ــن المثقفي ــدد م ــات ع ــذه الجلس ــي ه ــارك ف ــاق«. وش ــل واآلف ــارات والحصائ ــنوات؛ المس س
والسياســيين فــي المنطقــة العربيــة، قّدمــوا خاللهــا أوراًقــا بحثيــة نوقشــت أغلبيتهــا خالل الجلســات، وُأرســل 

بعضهــا اآلخــر إلــى المجلــة مــن خــارج الجلســات لنشــرها ضمــن أوراق ملــف الربيــع العربــي.
تنشـــر هيئـــة التحريـر فـي هـذا العـدد مـــن المجلـة بقية األوراق، بعد أن نشرت بعضهـــا اآلخـر فـي العـدد 

الثاني مـن المجلـة الـــذي يحمـل عنـوان الملـف نفسـه.

برنامج الجلسات الحوارية خالل المدة من 5 إلى 10 نيسان/ أبريل 2021، حول ملف:
الربيع العربي بعد عشر سنوات؛ المسارات والحصائل واآلفاق

مدير الجلسة موضوع الجلسة التوقيت 
)غرينتش(

تاريخ الجلسة الدولة ث الرئيس المتحّدِ الرقم

يوسف فخر الدين مفرزات حراك الجزائر؛ صراع الدولة 
العميقة وبقايا النخب الوطنية

5 5 نيسان/ أبريل الجزائر ناصر الدين باقي 1

حازم نهار إعادة قراءة فكرية للربيع العربي 
بعد 10 سنوات على اندالعه

7 5 نيسان/ أبريل العراق عبد الحسين شعبان 2

نور حريري الثقافة السائدة ودورها في 
مآالت الربيع العربي

5 6 نيسان/ أبريل المغرب عمر التاور 3

راتب شعبو الربيع العربي؛ ثورة اجتماعية في 
عقدها األول

7 6 نيسان/ أبريل المغرب أحمد الحاقي 4

مازن الرفاعي الربيع العربي والفشل؛ أسئلة 
المصطلح

5 7 نيسان/ أبريل تونس سمير ساسي 5

عبد المجيد عقيل الموجة الثانية من الربيع العربي؛ 
عالمات فارقة

7 7 نيسان/ أبريل تونس أنور جمعاوي 6

راتب شعبو الطائفية والتطرف ما بعد الربيع 
العربي؛ األسباب والمسارات 

والمآالت

5 8 نيسان/ أبريل فلسطين منصور أبو كريم 7

نور حريري العقد األول من السيرورة الثورية 
العربية

7 8 نيسان/ أبريل لبنان جلبير األشقر 8

خليل الحسين عشر سنوات على ثورة يناير 
المصرية؛ المآالت واألسئلة الحرجة

5 10 نيسان/ أبريل مصر جمال نصار 9
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يوسف فخر الدين االستجابة الفلسطينية السلبية 
في الربيع العربي

5 11 نيسان/ أبريل فلسطين مهند عبد الحميد 10

عبد المجيد عقيل الربيع العربي والدستور 7 11 نيسان/ أبريل سورية ريم تركماني 11

مازن الرفاعي الربيع العربي؛ آمال وتحديات 5 12 نيسان/ أبريل سورية محمد العمار 12

أالن خضركي دور المؤسسات العسكرية 
واألمنية في دول الثورات العربية

بين النهج السلمي والنزاع 
المسلح

7 12 نيسان/ أبريل سورية بسمة قضماني 13

نور حريري نجاحات وإخفاقات الربيع اليمني 5 13 نيسان/ أبريل اليمن إشراق المقطري 14

هنادي زحلوط دور المرأة في الربيع العربي 
وامتداداته؛ دور المرأة السودانية 

في ثورة كانون األول/ ديسمبر 
2018

5 14 نيسان/ أبريل السودان أبو بكر عبد الرازق 15

يوسف فخر الدين الربيع العربي؛ إضاءة على 
التجربتين اللبنانية والسورية

7 14 نيسان/ أبريل لبنان ساطع نور الدين 16

والء عواد القراءات الخاطئة واإلخفاق في 
طمأنة السوريين

5 15 نيسان/ أبريل سورية عبد الباسط سيدا 17

فؤاد القطريب الثورات في ميزان المراحل 
االنتقالية عبر التاريخ

7 15 نيسان/ أبريل سورية حازم نهار 18

التنظيم واإلدارة التقنية للجلسات الحوارية: آالن خضركي، شادي الشحادة

ــي  ــوم ف ــق، دبل ــة دمش ــن جامع ــون م ــي القان ــازة ف ــوري، إج ــي س ــي ومدن ــط سياس ناش
حــوار الحضــارات، دبلــوم فــي األدب الفرنســي. يعمــل كمســؤول ربــط وشــراكات فــي منظمــة 
ــة  ــة المجتمعي ــى التوعي ــل عل ــي تعم ــون« الت ــة »زيت ــس منظم ــف، مؤّسِ ــي جني ــة ف ــر ربحي غي
لمجتمــع الالجئيــن فــي القاهــرة، عضــو فــي مجلــس إدارة منظمــة »ســلمى« لدعــم الالجئيــن 

فــي سويســرا.

شادي الشحادة

ــا.  ــي فرنس ــم ف ــد 1979، ويقي ــن موالي ــي، م ــي والثقاف ــن المدن ــي الحيزي ــوري ف ــط س ناش
يحمــل شــهادة جامعيــة فــي التجــارة واالقتصــاد - اختصــاص بنــوك ومصــارف، ولديــه خبــرة 

ــا. ــدة 15 عاًم ــة م ــة ومصرفي إداري

آالن خضركي
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ــا: جلســات )رواق ميســلون( الحواريــة حــول الربيــع العربــي
ً
ثالث

)الربيع العربي بعد عشــر ســنوات؛ المســارات والحصائل واآلفاق( )الجزء الثاني(

سمير ساسيأحمد الحاقيعبد الحسين شعبان عمر التاورناصر الدين باقي 

أبو بكر عبدالرازقجمال نصارمنصور  أبو كريم جلبير األشقرأنور جمعاوي

إشراق المقطريبسمة قضمانيريم تركماني محمد العمارمهند عبدالحميد

نوال الراضيليث الشبيالتعبدالباسط سيدا حازم نهارساطع نور الدين

المشاركون في الجلسات واألوراق الحوارية
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ــا: جلســات )رواق ميســلون( الحواريــة حــول الربيــع العربــي
ً
ثالث

)الربيع العربي بعد عشــر ســنوات؛ المســارات والحصائل واآلفاق( )الجزء الثاني(

الربيع العربي والدستور 

ريم تركماني 

تاريخ وصول المادة: 11 نيسان/ أبريل 2021

رفــع الربيــع العربــي فــي معظــم البلــدان شــعارات بمطالــب عديــدة، كانــت أغلبيتهــا مطالــب دســتورية، 
أكانــت مطالــب تتعلــق بالحقــوق، أو الحريــات، أو العدالــة، أو المســاواة، أو القضــاء علــى الفســاد، أو رفــض 
التهميــش. كلهــا فــي الحقيقــة مطالــب تتعلــق بشــكل الحكــم، وال يمكــن ضمانهــا مــن دون دســتور يصونهــا، 
وإن كانــت الضمانــات الدســتورية شــرًطا الزًمــا وغيــر كاف لتحققهــا، لكــن علــى األقــل ال يمكــن تحقيقهــا 

مــن دون تغييــر الدســتور. 
ــا مختلًفــا  لكــن مــع ذلــك، نــرى أن تعاطــي البلــدان التــي مــرت بالربيــع العربــي مــع الدســتور كان تعاطًي
بشــكل كبيــر، أكان ذلــك التعاطــي مــن جهــة الشــارع، أم مــن جهــة النخــب الثقافيــة، أم مــن جهــة الحكومــات 
واســتجاباتها لمطالــب التغييــر عــن طريــق اســتخدام الدســتور، أي إن ردة الفعــل الدســتورية للربيــع العربــي 
كانــت مختلفــة بشــكل متفــاوت، وســأحاول اســتعراض النمــاذج المختلفــة لطــرق التعاطــي هــذه. بالتأكيــد، 
ــدة،  ــة واح ــه دفع ــي كل تفاصيل ــول ف ــن الدخ ــًدا، ال يمك ــم ج ــائك وضخ ــوع ش ــتور موض ــوع الدس إن موض
ــى ردة  ــا، وعل ــم فيه ــكل الحك ــد، وش ــكل بل ــتوري ل ــخ الدس ــى التاري ــًدا عل ــز تحدي ــأحاول التركي ــك س لذل
الفعــل الدســتورية فيهــا، وأثــر الوعــي الدســتوري، والمشــاركة العامــة فــي الخطــاب أو النقــاش، فــي صــوغ 

الدســتور، أو المطالبــة بالتعديــالت الدســتورية فــي كل بلــد. 
لكــن قبــل أن أخــوض فــي هــذا األمــر، أريــد أن أطــرح ســؤااًل أســمعه كثيــًرا عندمــا أتكلــم عــن الدســتور: 
هــل يهــم الدســتور؟ مــن قــال إن الدســتور مهــم؟ نســمع هــذا تحديــًدا فــي الســياق الســوري، فالجميــع يقــول 
إن النظــام فــوق الدســتور، وإنــه يخالــف الدســتور كل يــوم، كمــا أن بعــض الدســاتير العربيــة تبــدو متقدمــة 

صــة بالفيزيــاء الفلكيــة فــي إمبريــال كوليــدج لنــدن وكذلــك بالعلــوم  أســتاذة ســورية متخّصِ
ــة  ــي منظم ــس إدارة ف ــو مجل ــي عض ــة. ه ــة الملكي ــدى الجمعي ــة ل ــة زميل ــية، وباحث السياس
مدنــي، وكانــت حتــى 2016 عضــو مجلــس إدارة مؤســس فــي التحالــف المدنــي الســوري 
تمــاس، وهــو عبــارة عــن تحالــف منظمــات مجتمــع مدنــي ســورية. ولهــا نشــاط فــي مجــال 
ــة  ــي جامع ــوريا ف ــاث س ــج أبح ــرة برنام ــب مدي ــا منص ــغل حالًي ــرب. تش ــد الع ــوم عن ــخ العل تاري
الشــرعية  مشــروع  فــي  الرئيــس  الباحــث  ومنصــب  السياســية،  والعلــوم  لالقتصــاد  لنــدن 
والمواطنــة فــي العالــم العربــي. وهــي عضــوة فــي المجلــس االستشــاري النســائي للمبعــوث 
الخــاص لألمــم المتحــدة إلــى ســوريا. فــي عــام 2011 صممــت وأنجــزت معــرض جــذور عربيــة 

ــة.  ــة الملكي ــي الجمعي ــهر ف ــتة أش ــتمر س ــذي اس ال
ريم تركماني 
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جــًدا مــن حيــث النصــوص التــي تضمــن الحقــوق والحريــات، ولكــن علــى أرض الواقــع ال نجــد إال االنتهاك 
للحقــوق والحريــات يومًيــا. 

ــي  ــدول الت ــي ال ــتور ف ــة الدس ــدم أهمي ــاد بع ــإن االعتق ــي، ف ــياق العرب ــارج الس ــى خ ــام، حت ــكل ع وبش
تحكمهــا ديكتاتوريــات، هــو أمــر شــائع جــًدا فــي األدبيــات األكاديميــة التــي تبحــث فــي الدســتور 
والدســتورانية، فهنــاك اعتقــاد ســائد أن الدســتورانية التــي تعنــي أن ســلطة الحكومــة يجــب أن تكــون مقيــدة 
قانونًيــا عبــر الدســتور، وأن شــرعية هــذه الحكومــة تعتمــد علــى مــدى مراعاتهــا لتلــك القيــود، مفهــوم يقتصــر 

ــة. ــبه الديمقراطي ــة أو ش ــدول الديمقراطي ــى ال عل
هنــاك افتــراض ســائد بــأن الدســاتير فــي األنظمة االســتبدادية ليســت مهمــة، لذلك نجــد أن معظــم األدبيات 
الدســتورية األكاديميــة تكــون معنيــة بالــدول الديمقراطيــة، أو الــدول التــي بــدأت عجلتهــا تســير علــى مســار 
التحــول الديمقراطــي، لكــن مؤخــًرا، وتقريًبــا فــي الســنوات العشــر األخيــرة، بــدأت تظهــر أدبيــات أكاديميــة 
جديــدة، ودراســات تؤكــد أهميــة الدســاتير حتــى فــي األنظمــة االســتبدادية، وتــؤدي وظائــف مهمــة جــًدا، 
بمــا فــي ذلــك إطالــة العمــر المتوســط للنظــام، أي إن الدســتور يــؤدي دوًرا فــي إطالــة عمــر الديكتاتوريــات. 
ــا ألهميــة الدســتور علــى الرغــم مــن كل مــا يقــال، وهــو فــي النهايــة يرســم دســتوًرا  فالمســتبد واٍع تماًم
يشــبهه، خاصــة إذا كان هــو مــن يتحكــم بطريقــة كتابــة الدســتور، ومحتــواه، فيــوزع الســلطات ويقســمها علــى 
ــه فــي  ــات وتضمــن المســاواة، ولكن ــي تكفــل الحري ــود الت ــن الدســتور بعــض البن ــد يضّم ــه ق ــل إن هــواه، ب
الدســتور نفســه يقــوم بانتهــاك هــذه الحريــات، فمــا يهــم مــن أجــل ضمــان الحقــوق ليــس أن تكــون مذكــورة 
أو مضمنــة فــي بنــد الحريــات فــي الدســتور فحســب، وإنمــا بنيــة الدســتور وهندســة الدســتور بشــكل عــام، 

وتركيــب وتوزيــع الســلطات فيــه، هــو األهــم.
ــات،  ــات والكرام ــوق والحري ــاك للحق ــن انته ــده م ــا نج ــإن م ــاًل، ف ــوري مث ــوذج الس ــا النم ــإذا أخذن ف
ونهــب مــوارد البــالد، مــا هــو إال تطبيــق عملــي للدســتور الســوري الحالــي، فهــو دســتور يتكلــم عــن ضمــان 
ــو  ــذي ه ــرع ال ــن المش ــوق، وتمك ــذه الحق ــان ه ــة لضم ــوض أي فرص ــه تق ــن بنيت ــن، لك ــات للمواط الحري
فــي أغلــب األحيــان الرئيــس، مــن الخــروج بقوانيــن تتعــارض تماًمــا مــع كل مــا يضمنــه بنــد الحريــات فــي 
الدســتور. فهــو واحــد مــن أكثــر الدســاتير فــي العالم تركيــًزا لجميــع الســلطات بيــد الســلطة التنفيذيــة المتمثلة 
بالرئيــس، فهــو يســيطر علــى الســلطة التشــريعية والتنفيذيــة والقضائيــة، وهــذا ينطبــق علــى دســتوري 1971 
و2012. هــذه الدســاتير ُكتَِبــت مــن لجــان يعينهــا رأس الســلطة نفســه، ومــن الطبيعــي أن تخــرج بهذا الشــكل. 
فكيــف يمكــن ضمــان الحريــات فــي القانــون، إذا كان الرئيــس يمتلــك صالحيــة التشــريع؟ كيــف يمكــن 
تغييــر هــذه القوانيــن عبــر الســبل الرســمية، إذا كانــت اآلليــات التــي تضمــن تناســق القوانيــن مــع الدســتور، 
وهــي المحكمــة الدســتورية، مغلقــة تماًمــا أمــام المواطــن والمجتمــع المدنــي وأي جهــة أخــرى، بــل إن هــذه 

المحكمــة متحكــم فيهــا مــن الرئيــس نفســه. 
وكيــف يمكــن ضمــان تطبيــق القوانيــن التــي تضمــن الحريــات، إذا كان الرئيــس نفســه هــو المســيطر وفًقــا 

للدســتور علــى القضــاء؟ 
إًذا، إن مخطــط البنــاء االســتبدادي مرســوم بعنايــة فــي الدســتور، ومــن الصعــب تخيــل حصــول أي تغييــر 

حقيقــي مــا لــم يتغيــر هــذا المخطــط.
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ــا: جلســات )رواق ميســلون( الحواريــة حــول الربيــع العربــي
ً
ثالث

)الربيع العربي بعد عشــر ســنوات؛ المســارات والحصائل واآلفاق( )الجزء الثاني(

لكــن مــا أود مناقشــته فــي ســياق العالــم العربــي والربيــع العربــي، ضــرورة إعــادة الدســتور والدســتورانية 
إلــى المركــز، مــن أجــل فهــم وتحديــد مســارات الخــروج مــن االســتبداد والصراعــات العنفيــة، ويجــب أن 
يتــم ذلــك ليــس مــن خــالل النظــر إلــى الدســاتير المعاصرة فحســب، بــل مــن خــالل تتبــع التاريخ الدســتوري 

لــكل بلــد، ووجهــات نظــر مواطنيهــا حــول مختلــف القضايــا الدســتورية أيًضــا. 
ــات  ــاء الصراع ــي، وإنه ــع العرب ــاس للربي ــب األس ــق المطال ــة لتحقي ــدول العربي ــه ال ــاج إلي ــا تحت ــإن م ف
ــًدا،  ــي أح ــي، ال يقص ــاركي، تضمين ــتوري، تش ــار دس ــوغ مس ــة، ص ــة العربي ــي المنطق ــدة ف ــلحة العدي المس
مبنــي علــى حــوار وطنــي، ضمــن بيئــة موائمــة للحــوار، يتــم عبرهــا بنــاء توافقــات بيــن أبنــاء البلــد الواحــد 
للوصــول إلــى نصــوص توافقيــة تتحــول إلــى دســتور مقبــول للجميــع، وهــذه التوافقيــة والمســارات، هــي 
ــزم  ــا يلت ــر، وعنده ــق، ال القس ــى التواف ــا عل ــون مبنًي ــتور، أي أن يك ــق الدس ــم لتطبي ــي األه ــن الحقيق الضام

ــري.   ــي ال قس ــكل طوع ــن بش المواط
ــع  ــتورية للربي ــتجاباتها الدس ــق اس ــا وف ــن أن أصنفه ــي، يمك ــع العرب ــدان الربي ــارب بل ــى تج ــا إل إذا نظرن

ــى: ــي إل العرب
أواًل، التجــارب الناجحــة؛ لألســف توجــد تجربــة واحــدة ناجحــة مــن حيــث التغيير الدســتوري والمشــاركة 

الشــعبية، هــي تجربــة تونس. 
ثانًيــا، تجــارب الملكيــات الدســتورية؛ وهــي نســبًيا ناجحــة، أي أنجــح مــن غيرهــا، فاإلصــالح الدســتوري 
فــي الملكيــات الدســتورية جــاء علــى أنــه حركــة اســتباقية لتجنــب المزيــد مــن االحتجاجــات، لكــن مــن دون 

مشــاركة شــعبية، وأهــم األمثلــة: األردن والمغــرب وإلــى حــد مــا البحريــن.
ثالًثا، تجربة كتابة الدستور في لحظة استقطاب سياسي حاد جًدا؛ مثل مصر.

رابًعــا، تجربــة احتجاجــات شــعبية؛ نتيجــة فشــل عمليــة دســتورية ســابقة، وهــي كتابــة دســتور دائــم فــوًرا 
بعــد الخــروج مــن الحــرب، وفــي ســياق انقســامات كبيــرة، وبعــد عمليــة تطييــف كبيــرة للمجتمــع، وازديــاد 
ــي  ــال ف ــو الح ــا ه ــة، كم ــة الكتاب ــي عملي ــر ف ــي كبي ــل خارج ــط تدخ ــة، وس ــة والقبلي ــات الطائفي دور الهوي

العــراق
خامًســا، تجربــة التمنــع اإلصالحــي؛ والتجاهــل التــام للمطالــب الشــعبية، ولكــن مــع ارتفــاع فــي الوعــي 

الشــعبي ألهميــة تغييــر الدســتور والقوانيــن، مثــل تجربــة لبنــان.
ــا لتغييــب كامــل  ــة الســورية، التــي تعــد نموذًجــا مثالًي ــة التقهقــر الدســتوري؛ وهــي التجرب سادًســا، تجرب
ــتخدام  ــة اس ــى كيفي ــال عل ــي مث ــن، وه ــتور والقواني ــوغ الدس ــي ص ــعبية ف ــاركة الش ــرن للمش ــن ق ــر م ألكث
ــز  ــا تركي ــعبية، وجوهره ــب الش ــتجابة للمطال ــا االس ــة ظاهره ــورة، كحرك ــد الث ــه بع ــتوري نفس ــر الدس التغيي

ــد الرئيــس. ــد مــن الســلطات فــي ي المزي
ــة  ــي التجرب ــي ه ــح، الت ــة األنج ــأبدأ بالتجرب ــة، وس ــارب العربي ــذه التج ــض ه ــل بع ــي تفاصي ــأدخل ف س

ــية.  التونس
إذا نظرنــا إلــى مؤشــر فريــدوم هــاوس للحريــات بشــكل نســبي علــى أنــه مؤشــر مبدئــي، مــع كل التحفظات 
علــى هــذا المؤشــر، فــإن تونــس هــي الدولــة العربيــة الوحيــدة التــي تنــال تقييــم »دولــة حــرة«، حيــث نالــت 
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عالمــة 73 مــن أصــل 100 علــى مســتوى الديمقراطيــة والحريــات، كمــا تتصــدر قائمــة المؤشــر الــذي يطلقــه 
ــع التاريــخ الدســتوري فــي  ــر االهتمــام فــي تتب ــر مــا يثي ــة، ومــن أكث ــة الديمقراطي ــي مــن ناحي المركــز العرب
تونــس، أنهــا موطــن أول تجربــة دســتورية علــى اإلطــالق، وهــذا مــا ال يمكــن فــي رأيــي، فصلــه عــن النجــاح 

النســبي للتجربــة التونســية عنــد مقارنتهــا ببقيــة دول الربيــع العربــي.
ــرة فــي تونــس، وعــدم اســتقرار الوضــع بشــكل مثالــي، إال أنهــا  علــى الرغــم مــن وجــود إشــكاالت كبي

ــة دول الربيــع العربــي.  ــًرا مــن مســارات بقي ــة تمشــي فــي مســار أفضــل كثي تجرب
هــذه التجربــة التاريخيــة، بــدأت عــام 1857 مــع إطــالق وثيقــة عهــد األمــان الــذي أعلنــه محمــد بــاي، 
ــم  ــم وأمالكه ــى أرواحه ــن عل ــي األم ــية ف ــم األساس ــيين حقوقه ــكان التونس ــح الس ــص يمن ــو أول ن وه
ــت  ــا كان ــات مهم ــوق والواجب ــي الحق ــيين ف ــاواة التونس ــرت مس ــادة أق ــرة م ــدى عش ــر إح ــم عب وأعراضه
ديانتهــم أو جنســياتهم، وضمنــت أيًضــا حريــة المعتقــد، واألمــان فــي المــال واألجســاد، لــكل ســكان تونــس، 

ــى تونــس مــن خارجهــا.  ــن إل ــى حقــوق الوافدي ــل ضمنــت حت ب
هــذا العهــد أصبــح بعــد ســنوات قليلــة أساًســا ألول دســتور تونســي، بــل أول دســتور عربــي، صــدر عــام 
1861، أصــدره محمــد الصــادق بــاي، وأهــم إنجــازات هــذا الدســتور الحــد مــن ســلطات البــاي نفســه الذي 

ــي  ــذه ه ــا، وه ــتور ليقيده ــى الدس ــدة، فأت ــر مقي ــة غي ــاي مطلق ــلطات الب ــت س ــدوره كان ــل ص ــدره. فقب أص
الدســتورانية، أن يقــوم الدســتور بتقييــد ســلطات الجهــة الحاكمــة، وإخضاعهــا لمبــدأ المشــروعية المقتبــس 
حينهــا بشــكل كبيــر مــن الفكــر الليبرالــي الغربــي، وعلــى هــذا األســاس نــص الدســتور علــى إمكانيــة إقــرار 

مســؤولية البــاي أمــام المجلــس األكبــر فــي حــال خالــف القوانيــن.
ــم  ــى الرغ ــة، وعل ــريعية والقضائي ــة والتش ــلطات، التنفيذي ــن الس ــل بي ــا الفص ــاك أيًض ــتور هن ــن الدس ضم
مــن أنــه أتــى فــي ســياق موجــة إصالحــات، بــدأت بعدمــا زار البــاي فرنســا وتأثــر وانبهــر بمظاهــر التمــدن 
والحضــارة، وقــرر اســتعارة بعــض مالمــح هــذه التجربــة إلــى تونــس، لكــن علــى الرغــم مــن ذلك ال نســتطيع 
أن نقــول إنــه دســتور جــاء بــه الحاكــم فقــط، ألننــا إذا نظرنــا فــي تاريــخ صياغتــه، نجــد أن بعــض المثقفيــن 
والمتنوريــن ســاهموا فــي صياغتــه أيًضــا، منهــم أحمــد بــن أبــي ضيــاف، وهــو كاتــب، ومــؤرخ، نظــر إلــى 

اإلصــالح السياســي فــي تونــس، وكان مــن أهــم مــن ســاهم فــي كتابــة وثيقــة عهــد األمــان.
لألســف، توقــف العمــل بهــذا الدســتور لفتــرة قصيــرة فــي بدايــة فتــرة اضطرابــات اســتمرت بضعــة أعــوام، 

ثــم عــاد العمــل بــه، إلــى عــام 1881 حتــى أعلنــت الحمايــة الفرنســية علــى تونــس. 
ــتور  ــى دس ــل عل ــدء بالعم ــم الب ــس، ت ــتقالل تون ــالن اس ــام 1956، وإع ــي ع ــم الفرنس ــاء الحك ــع انته وم
االســتقالل، الــذي أقــر عــام 1959، والــذي أتــى عبــر مجلــس تأسيســي انُتِخــب بعد االســتقالل، واســتغرقت 
عمليــة كتابــة هــذا الدســتور نحــو ســنتين أو ســنتين ونصــف تقريًبــا، وظــل هــذا الدســتور تقريًبــا حتــى بدايــة 

الثــورة التونســية هــو دســتور تونــس، وإن كان قــد خضــع لتعديــالت فــي مراحــل متعــددة.
ــل  ــق العم ــو تعلي ــس، ه ــل الرئي ــد رحي ــه بع ــم عمل ــيء ت ــإن أول ش ــس، ف ــي تون ــورة ف ــت الث ــد أن قام بع
بالدســتور فــي آذار/ مــارس 2011، وتعويضــه بقانــون تنظيــم مؤقــت، أي دســتور مؤقــت للجمهوريــة، ثــم 

ــتور. ــوغ الدس ــة ص ــه مهم ــت إلي ــر 2011، أوكل ــرين األول/ أكتوب ــي تش ــي ف ــس تأسيس ــاب مجل ــم انتخ ت
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ــا: جلســات )رواق ميســلون( الحواريــة حــول الربيــع العربــي
ً
ثالث

)الربيع العربي بعد عشــر ســنوات؛ المســارات والحصائل واآلفاق( )الجزء الثاني(

ــق فــي الدســتورانية والمشــاركة فــي صــوغ الدســتور،  ــخ عري ــى تاري يســتند هــذا المجلــس التأسيســي إل
واســتغرقت عمليــة صــوغ الدســتور نحــو ســنتين ونصــف تقريًبــا مــن العمــل الــذي رافقــه كثيــر من النقاشــات 
العامــة، فــي الصحافــة، والمجتمــع المدنــي، ونــدوات، وحــوارات، كانــت تغــذي عمــل المجلــس التأسيســي، 

حتــى أنهــى عملــه بعــد ســنتين ونصــف، وتمــت الموافقــة علــى دســتور 2014. 
ــي  ــس ف ــًدا، لي ــا ج ــارًزا وملحوًظ ــس ب ــي تون ــي ف ــع المدن ــا، كان دور المجتم ــل كله ــذه المراح ــالل ه خ
الدســتور فحســب، وإنمــا فــي صــوغ بعــض أهــم القوانيــن التــي رافقتــه، مثــل مســودة قانــون االنتخابــات فــي 
تونــس التــي قــام بصوغهــا المجتمــع المدنــي التونســي، وبالتالــي كانــت المشــاركة دائًمــا ظاهــرة ولهــا دور 

كبيــر، وكانــت جــزًءا أساًســا مــن نجــاح التجربــة الدســتورية التونســية.
ننتقــل إلــى تجــارب الملكيــات الدســتورية العربيــة التــي تمثــل نموذًجــا لكيفيــة إجــراء تعديــل دســتوري 
كحركــة اســتباقية، ومنهــا األردن التــي ننســى أحياًنــا أنهــا كانــت جــزًءا مــن الربيــع العربــي، ألن كل شــيء فيهــا 
بــدأ بســرعة وانتهــى بســرعة، إذ بــدأت االحتجاجــات فــي كانــون الثانــي/ ينايــر 2011، واســتجاب النظــام 
ــة  ــة األردني ــكل الحكوم ــأن تش ــات ب ــي توجيه ــه الثان ــد الل ــك عب ــدر المل ــا، فأص ــهر تقريًب ــد ش ــي بع الملك
لجنــة حــوار وطنــي مــن خمســين شــخًصا، حاولــوا ضــم أطيــاف المجتمــع األردنــي كمــا تخيلهــا مــن أّلــف 
ــوغ  ــل ص ــن أج ــي، م ــوار الوطن ــا إدارة الح ــة، كان هدفه ــت منتخب ــة وليس ــة مؤلف ــي لجن ــة. إًذا ه ــذه اللجن ه
إصالحــات سياســية. وبعــد عمــل هــذه اللجنــة، ووضــع توصيــات، صــدرت فــي نيســان/ أبريــل أوامــر ملكية 
بتأليــف لجنــة لمراجعــة نصــوص الدســتور األردنــي، والنظــر فــي إجــراء تعديــالت عليــه، فقدمــت مســودة، 
وتــم بالفعــل إقــرار تعديــالت مــن مجلــس األمــة األردنــي، ووافقــت الملكيــة األردنيــة علــى هــذه التعديالت، 

كمــا جــرت بعــد ذلــك تعديــالت أخــرى فــي 2014 و2016.
التعديــالت بشــكل عــام كانــت باتجــاه التحــول الديمقراطــي، إذ أكــدت علــى اســتقالل القضــاء، وأهميــة 
تحقيــق المســاواة، وأسســت لمؤسســات جديــدة لــم تكــن موجــودة مــن قبــل فــي النظــام السياســي األردنــي، 
مثــل المحكمــة الدســتورية، وهيئــة مســتقلة لالنتخابــات، ومجلــس قضائــي. علــى الرغــم مــن الطريقــة التــي 
ــح، وإن كان  ــاه الصحي ــي االتج ــوة ف ــام خط ــكل ع ــت بش ــا كان ــا، إال أنه ــن خالله ــالت م ــذه التعدي ــت ه تم
مــا زال جــزء مــن المعارضــة يرفــض هــذه التعديــالت، ويعّدهــا شــكلية، وال تمــس جوهــر ســلطة الحكــم 

الملكــي فــي األردن. 
فــي المغــرب، كانــت التجربــة مشــابهة تقريًبــا، إذ بــدأت الحركــة االحتجاجيــة فــي شــهر شــباط/ فبرايــر، 
حركــة 20 فبرايــر كمــا يســمونها، واســتجاب الملــك بعــد شــهر تقريًبــا، ومــا يميــز التجربــة المغربيــة ظهــور 
ــزع  ــق آخــر إلــى ضــرورة ن ــه بعضهــم فيمــا ذهــب فري ــادى ب ــذي ن ــة اإلصــالح الدســتوري ال الوعــي بأهمي
ــي  ــن ف ــن الفريقي ــن هذي ــر بي ــن الكبي ــن التباي ــم م ــى الرغ ــتوري. وعل ــالح الدس ــذا اإلص ــن ه ــرعية ع الش

ــز علــى الدســتور.  المواقــف، ولكــن الالفــت للنظــر هــو التركي
بعــد خطــاب الملــك فــي آذار/ مــارس، تأّلفــت لجنــة بحســب رؤيــة الملــك وفريقــه، ال عبــر االنتخــاب، 
ــامل  ــتوري ش ــل دس ــراء تعدي ــب إج ــد أن طل ــتجاب، بع ــك اس ــعب أراد والمل ــعار أن الش ــج لش ــم التروي وت
للدســتور المغربــي، وبالفعــل أتــى دســتور مغربــي جديــد يقــر المغــرب مملكــة دســتورية برلمانيــة ديمقراطيــة 

واجتماعيــة تنتهــج المبــدأ التشــاركي، إلضفــاء طابــع مــن التواصــل بيــن الملــك وشــعبه.
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ــوزراء  ــس ال ــر لرئي ــات أكث ــاء صالحي ــك، وإعط ــات المل ــص صالحي ــم تقلي ــالت ت ــذه التعدي ــن ه ضم
ــة  ــترة األمازيغي ــت دس ــا تم ــان، كم ــي البرلم ــة ف ــع المعارض ــم وض ــم تنظي ــة، وت ــلطة التنفيذي ــس الس ورئي
بوصفهــا لغــة رســمية للمملكــة، ودســترة حقــوق اإلنســان كافــة كمــا هــو متعــارف عليهــا عالمًيــا، وعــرض 

ــراره.  ــم إق ــو وت ــوز/ يولي ــي تم ــتفتاء ف لالس
ال يــزال هنــاك كثيــر مــن المنتقديــن لهــذه التعديــالت الدســتورية، ويعتقــد البعــض أنهــا خطــوة إلى الــوراء، 
ــى معظــم  ــا إل ــى النظــام الدســتوري، لكــن بشــكل عــام، إذا نظرن ــة النظــام الملكــي عل ــاج لهيمن وإعــادة إنت
ــارات  ــو مس ــزالق نح ــرب االن ــت المغ ــون جنب ــد تك ــام، وق ــى األم ــوة إل ــت خط ــي كان ــر، فه ــات النظ وجه

أخــرى. 
باالنتقــال إلــى تجربــة مصــر التــي تنــام علــى تاريــخ دســتوري عريــق، هنــاك سلســلة مــن اللوائــح األساســية 
فــي عصــر محمــد علــي والخديــوي إســماعيل، لكــن أشــهر دســتور فــي تاريــخ مصــر الــذي يمكــن أن نقــول 
ــس، كان ســنة 1923، والــذي كان نقلــة حقيقيــة فــي تاريــخ مصــر، وضعتــه لجنــة  عنــه إنــه الدســتور المؤسِّ
ــي  ــر ف ــي مص ــودة ف ــعبية الموج ــات الش ــية والزعام ــزاب السياس ــع األح ــت جمي ــًوا مثل ــن 30 عض ــة م مكون

ذلــك الحيــن.
ظــل العمــل بهــذا الدســتور، مــع وجــود فتــرة انقطــاع لثمانــي ســنوات تقريًبــا، إلــى أن قامــت ثــورة الجيــش 
عــام 1952، حيــث تــم تعليــق العمــل بهــذا الدســتور، وصــدر إعــالن دســتوري مؤقــت، وبعــد ذلــك ُأعِلنــت 
الجمهوريــة العربيــة المتحــدة، ومــرة أخــرى تــم وضــع دســتور مــن جهــات عليــا مــن دون أي عملية تشــاركية. 
ــا  ــة يضعه ــاتير مؤقت ــون دس ــام 1962 و1964 لتك ــتور ع ــل دس ــاتير مث ــم الدس ــت معظ ــال أت ــد االنفص وبع
الحاكــم، إلــى أن دعــا الســادات مجلــس الشــعب المنتخــب عــام 1971 إلــى إعــداد دســتور جديــد لمصــر، 
وبالفعــل تمــت كتابــة الدســتور مــن لجنــة مؤلفــة مــن ثمانيــن عضــًوا مــن ضمــن مجلــس الشــعب، وعرضتــه 
علــى االســتفتاء، وظــل هــذا الدســتور هــو الدســتور المعمــول بــه حتــى عــام 2011 عندمــا قامــت الثــورة، 

وإن كان قــد خضــع لكثيــر مــن التعديــالت. 
إًذا، هــذا الدســتور إن قارنــاه بدســتور عــام 1971 فــي ســورية، الــذي كان موضوًعــا مــن الســلطة، ســنجد 

أن دســتور عــام 1971 فــي مصــر قــد صاغتــه لجنــة منتخبــة.
وفــي عــام 2011، وعندمــا قامــت الثــورة، وتنحــى الرئيــس، عّطــل العمــل بــه المجلــس األعلــى للقــوات 
المســلحة، فــي كانــون الثانــي/ ينايــر 2011، ثــم مــرر المجلــس األعلــى إعالنــات دســتورية جديــدة، وتــم 
التعامــل مــع اإلعــالن الدســتوري علــى أنــه مســودة يتــم التعامــل معهــا فــي فتــرة مــا بعــد الثــورة حتــى صــوغ 

دســتور جديــد. 
تولــى محمــد مرســي الرئاســة، وأصــدر قانــون انتخابــات جديــد النتخــاب أعضــاء جمعيــة تأسيســية تقــوم 
بكتابــة الدســتور، وفعــاًل تــم انتخــاب هــذه اللجنــة، ووضعــت مســودة دســتور، وأقرتــه، ولكــن هــذه العمليــة 
تمــت فــي وقــت قياســي، فــي أشــهر قليلــة وســط انقســام شــديد جــًدا مــن االنقســامات السياســية، مــا حــال 

دون الوصــول إلــى توافقــات سياســية ملموســة، تكــون أساًســا لحمايــة هــذا الدســتور.
كان اإلخــوان المســلمون مؤيديــن بشــكل شــديد، بينمــا أطــراف أخــرى مثــل جبهــة اإلنقــاذ الوطنــي كانــت 
ــة  ــا نتائــج هــذه االنقســامات الحــادة، وكتاب ــر علــى هــذا الدســتور، وقــد ظهــرت الحًق تعتــرض بشــكل كبي
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ــا: جلســات )رواق ميســلون( الحواريــة حــول الربيــع العربــي
ً
ثالث

)الربيع العربي بعد عشــر ســنوات؛ المســارات والحصائل واآلفاق( )الجزء الثاني(

ــد  ــتوري بع ــالن دس ــالب، وإع ــن انق ــر م ــي مص ــرى ف ــا ج ــالل م ــن خ ــامات، م ــة انقس ــي مرحل ــتور ف الدس
ذلــك، فــي يوليــو 2013، ثــم قيــام الرئيــس الجديــد بتأليــف لجنــة – وليــس انتخــاب لجنــة كالمــرة الســابقة–

مــن خمســين شــخًصا برئاســة عمــرو موســى، هــي لجنــة الخمســين التــي وضعــت مســودة دســتور تــم إقــراره 
عــام 2013، ثــم ُعــِرض لالســتفتاء فــي كانــون الثانــي/ ينايــر 2014، وتمــت الموافقــة عليــه، وهــو الدســتور 
ــا، غيــر أنــه خضــع لبعــض التعديــالت فــي ســنتي 2014 و 2016، طالــت تحديــًدا مــدة  المعمــول بــه حالًي
ــن  ــا، وضم ــدم تتابعهم ــرط ع ــن ش ــن مدتي ــر م ــية ألكث ــة الرئاس ــرار الوالي ــماح بتك ــى الس ــة، وأدت إل الرئاس

للرئيــس عبــد الفتــاح السيســي ليــس ســّت ســنوات فحســب، وإنمــا الســماح بانتخابــه لمــدة ثالثــة.
فــي الخالصــة، إن وضــع الدســتور فــي مرحلــة انقســامات حــادة، وكتابتــه خــالل فتــرة قصيــرة جــًدا، كمــا 
فــي التجربــة المصريــة، أدى إلــى نكــوص وتراجــع فــي مســألة الديمقراطيــة، واآلن بعــد التعديــالت األخيــرة 

نجــد تقهقــًرا كبيــًرا فــي مــا يخــص مؤشــرات الديمقراطيــة. 
ســأنتقل أخيــًرا إلــى التجربــة الســورية. ســورية لديهــا تاريــخ دســتوري عريــق أيًضــا، لكــن لألســف لدينــا 
انقطــاع كبيــر عــن هــذا التاريــخ الدســتوري، وهنــاك حائــط يفصــل بيننــا وبيــن التاريــخ الدســتوري والمدونات 

الدســتورية التــي جــرت فــي تاريــخ ســورية. 
ــام،  ــوري الع ــر الس ــاب للمؤتم ــون انتخ ــيس أول قان ــع تأس ــام 1919 م ــتوري ع ــورية الدس ــخ س ــدأ تاري ب
الــذي دعــا إليــه الملــك فيصــل، فالملــك فيصــل أتــى بفكــرة بعــد أن بــدأت المحادثــات فــي أوروبــا حــول 
مصيــر ســورية بعــد انتهــاء الحــرب العالميــة األولــى، وانهيــار الدولــة العثمانيــة، وتقســيم ســورية بيــن الــدول 
الخارجيــة، وُطــَرح موضــوع مســتقبل ســورية علــى الطاولــة، وبعــد زيارتــه إلــى أوروبــا، وبعــد أن استشــف 
وضــع االنقســامات الموجــودة حــول ســورية، وغيــاب الرؤيــة حــول مــا يريــد الســوريون بالتحديــد، وضرورة 
وجــود دســتور لســورية لتتأســس الدولــة الســورية قبــل أن يتــم تقريــر مصيرهــا علــى موائــد فيرســاي، دعــا 
ــة  ــو بمنزل ــذي ه ــام ال ــوري الع ــر الس ــّمي بالمؤتم ــا ُس ــكيل م ــى تش ــا إل ــن فرنس ــورية م ــى س ــه إل ــد عودت بع
لجنــة تأسيســية لوضــع أول دســتور للبــالد، وكانــت أمــام هــذا المؤتمــر مهمتــان رئيســتان: أواًل، تقديــم تقريــر 
للجنــة كراين-كينــغ وهــي لجنــة أميركيــة مهمتهــا أن تأتــي إلــى ســورية لتستشــف مــاذا يريــد الســوريون فعــاًل 
مــن الــدول التــي تنــوي تقاســم الســلطة فــي منطقتهــم، ثانًيــا، وضــع القانــون األســاس للبــالد، أي الدســتور.
وتــم فعــاًل انتخــاب المؤتمــر الســوري العــام مــن جميــع أنحــاء ســورية، وحينهــا كانــت ســورية أكبــر كثيــًرا 
مــن حدودهــا الحاليــة، فتــم انتخــاب أعضــاء مــن فلســطين، مــن القــدس، مــن غــزة، مــن نابلــس، مــن جميــع 
أنحــاء لبنــان، ومــن األردن، ومــن جميــع أنحــاء ســورية الحاليــة، أي تــم اختيــار أعضــاء مــن جميــع المناطــق، 
ــث  ــاحلية، حي ــق الس ــض المناط ــي بع ــي، إال ف ــون العثمان ــو القان ــا، وه ــود حينه ــون الموج ــتخدام القان باس
ــى الوصــول بشــكل توافقــي  ــات، وبشــكل مقصــود، فاضطــروا إل ــة االنتخاب عرقــل وجــود الفرنســيين عملي

إلــى تســمية ممثليــن للمؤتمــر الســوري العــام. 
الجميــل فــي تجربــة المؤتمــر الســوري العــام، أنهــا موثقــة بشــكل كبيــر نســبًيا، ونســتطيع العــودة إلــى مــا 
جــرى فــي كثيــر مــن جلســات هــذا المؤتمــر. وبالنتيجــة وصــل المؤتمــر إلــى مســودة دســتور ســوري، كان 
ــا فــي طريقــة المــداوالت  ــه لــم يحكــم البلــد فــي الحقيقــة، وإذا نظرن ــر أن أول دســتور فــي عــام 1920، غي
والحــوار الجميــل الــذي جــرى بيــن التيــارات المختلفــة بمــن فيهــم اإلســالميون والليبراليــون والمحافظــون، 
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ــى  ــة عل ــة مبني ــوص توافقي ــى نص ــول إل ــق، والوص ــى تواف ــول إل ــدف الوص ــي به ــوار حقيق ــة ح ــرى عملي ن
هــذه الحــوارات. ونتيجــة هــذه الحــوارات خــرج مــا يمكــن أن نقــول عنــه إنــه كان أكثــر دســتور ديمقراطــي 

وليبرالــي فــي تاريــخ ســورية، خصوًصــا إذا أخذنــا معطيــات المرحلــة التاريخيــة فــي الحســبان. 
ــش  ــول الجي ــة، ودخ ــذه التجرب ــكل ه ــا ل ــض فرنس ــورو، ورف ــذار غ ــك إن ــد ذل ــى بع ــف، أت ــن لألس لك

ــالت. ــلة المهم ــي س ــة ف ــذه التجرب ــت كل ه ــلون، ورمي ــة ميس ــق، ومعرك ــى دمش ــي إل الفرنس
ــادى  ــي ن ــور الت ــم األم ــد أه ــورية أح ــتور لس ــة دس ــي كتاب ــة ف ــت الرغب ــة، ظل ــذه التجرب ــض ه ــد تقوي بع
ــام 1925، كان أول  ــرى ع ــورية الكب ــورة الس ــل إن الث ــي، ب ــالل الفرنس ــد االحت ــوريون ض ــون س ــا مناضل به
مطالبهــا وضــع قانــون أســاس للبــالد، بمعنــى الدســتور، وإذا قارنــا ذلــك بالثــورة الســورية اليــوم، نجــد أن 

ــا.  ــب عنه ــبه غائ ــوع كان ش ــذا الموض ه
كان هنــاك دائًمــا نضــال سياســي كبيــر فــي تلــك الفتــرة إلجبــار فرنســا علــى أن تســمح ببــدء عمليــة كتابــة 
ــن  ــى المثقفي ــر، حت ــه الكثي ــم عن ــا، وال نعل ــن حديثن ــًرا ع ــب كثي ــال غائ ــذا النض ــورية، وه ــي س ــتور ف دس
ــا، وال  ــلون وغيره ــارك ميس ــخ مع ــة، نتذكــر تاري ــك المرحل ــى تل ــا نعــود إل ــام، عندم ــن بالشــأن الع والعارفي

ــتورية. ــة دس ــول بعملي ــوخ والقب ــى الرض ــاره عل ــي إلجب ــد الفرنس ــال ض ــن النض ــًرا ع ــرف كثي نع
ــري  ــت أن تج ــا، وقبل ــت فرنس ــرى، رضخ ــورية الكب ــورة الس ــك الث ــي ذل ــا ف ــال، بم ــذا النض ــة ه ونتيج
انتخابــات لتأليــف مجلــس تأسيســي جديــد عــام 1928، لكتابــة دســتور جديــد لســورية، ومــرة أخــرى تــم 
ــه  ــرى اجتماعات ــام، وأج ــوري الع ــر الس ــاء المؤتم ــن أعض ــه م ــض أعضائ ــس، كان بع ــذا المجل ــاب ه انتخ

ــي. ــتور توافق ــودة دس ــى مس ــل إل ــا ليص ــهر تقريًب ــبعة أش ــدى س ــى م ــكل دوري عل بش
لدينــا محاضــر كل هــذه االجتماعــات، ومــا هــي التوافقــات التــي تــم الوصــول إليهــا، خاصــًة النقاشــات 
ــًدا،  ــد ج ــكل جي ــة بش ــور موثق ــذه األم ــة، كل ه ــول الالمركزي ــات ح ــن، ونقاش ــن والمحافظي ــن الليبراليي بي

ــا لألســف.  ــة عــن معرفتن ــا، وغائب ــة عــن ذاكرتن لكنهــا غائب
ــرة للتصويــت علــى  ــًدا جــًدا أيًضــا، لكــن فــي الجلســة األخي هــذه النقاشــات كلهــا أنتجــت دســتوًرا جي
بنــود هــذا الدســتور، حضــر ضابــط فرنســي بوصفــه ممثــل الســلطة الفرنســية، وقــال إن هــذا الدســتور جميــل 
جــًدا فــي الحقيقــة، لكــن توجــد ســتة بنــود لدينــا اعتــراض عليهــا، وعليكــم أن تحذفوهــا مــن الدســتور، وهــي 
ــدات  ــع المعاه ــن يوق ــة، وم ــات الخارجي ــوع العالق ــرر موض ــن يق ــاًل م ــورية. مث ــيادة الس ــق بالس ــود تتعل بن
الخارجيــة، ومــن يــرأس الجيــش، وغيــر ذلــك، بينمــا كانــت فرنســا تريــد أن يؤكــد الدســتور أن فرنســا هــي 

الســلطة، وهــي الســيادة، وأن الســوريين وإرادتهــم يأتــون تحــت هــذه الســيادة.
ــم رفضــه بشــكل شــبه  ــرح الفرنســي، فت ــول أو رفــض المقت ــم التصويــت علــى قب فــي الجلســة نفســها، ت
مطلــق، حيــث وافــق ســبعة أعضــاء فقــط علــى المقترحــات الفرنســية. باختصــار، عندمــا رفــض المجلــس 
المنتخــب التعديــالت المطلوبــة مــن فرنســا، قامــت فرنســا بإجهــاض هــذا المســار كلــه، وقالــت لهــم انَســوا 

هــذا الدســتور، وانَســوا التجربــة كلهــا، وقامــت بحــل المجلــس. 
ــرض  ــع ف ــن م ــام 1928، لك ــودة ع ــاج مس ــادة إنت ــا بإع ــت فرنس ــة، قام ــذه التجرب ــن ه ــنتين م ــد س بع

التعديــالت التــي أرادتهــا، وكان دســتور عــام 1930.
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ــا: جلســات )رواق ميســلون( الحواريــة حــول الربيــع العربــي
ً
ثالث

)الربيع العربي بعد عشــر ســنوات؛ المســارات والحصائل واآلفاق( )الجزء الثاني(

بعــد ذلــك كان هنــاك النضــال الســوري ضــد االحتــالل الفرنســي، الــذي تــوج باالســتقالل، وأتــت بعــد 
ذلــك تجربــة كتابــة الدســتور بعــد االســتقالل، وهــو الدســتور الــذي نفتخــر بــه بشــدة، عــام 1950، وتمــت 

كتابتــه مــن جمعيــة تأسيســية انُتِخبــت عــام 1949. 
مــرة أخــرى، جميــع محاضــر هــذه الجمعيــة وجلســاتها موجــودة لدينــا، وهــي أكثــر مــن ألــف صفحــة، 
فيهــا نقاشــات غنيــة جــًدا، وتشــكل جــزًءا كبيــًرا ومهًمــا مــن تاريــخ ســورية الحديــث، وهــي غائبــة تماًمــا عــن 

حاضرنــا الســوري. 
ــورية  ــي س ــتور ف ــراره، وكان أول دس ــم إق ــتور ت ــى دس ــة إل ــة طويل ــد عملي ــة بع ــة النهائي ــت اللجن توصل
ُيكَتــب بطريقــة شــرعية، أي بمعنــى أنــه مكتــوب عبــر هيئــة منتخبــة، ويتــم إقــراره، لكــن لألســف لــم ُيكَتــب 
لهــذا الدســتور أن يحكــم أكثــر مــن ثــالث ســنوات، حيــث جــاءت بعــد ذلــك مرحلــة االنقالبــات لتقــوض 
هــذه التجربــة، ثــم جــاء االتحــاد مــع مصــر الــذي أدى دوًرا فــي تغيــب دســتور 1950، علــى الرغــم مــن أنــه 
عــاد بعــد االنقــالب لفتــرة قصيــرة جــًدا، إال أن سلســلة أخــرى مــن االنقالبــات ألغتــه، وأنتجــت دســاتير تــم 

فرضهــا مــن جهــات عليــا متجاهلــة بشــكل كامــل أي مشــاركة شــعبية وأي إرادة شــعبية. 
الدســتور الدائــم الــذي كنــا نعيــش وفقــه قبــل الثــورة، هــو دســتور عــام 1973، أتــى بــه حافــظ األســد، 
ــاس  ــى قي ــتور عل ــل دس ــة بتفصي ــت اللجن ــاًل قام ــه، وفع ــس نفس ــن الرئي ــة م ــة معين ــن لجن ــه م ــت كتابت وتم

ــس.  الرئي
ــن  ــا م ــة، وغيره ــادة الثامن ــاء الم ــوارئ، وإنه ــون الط ــع قان ــة برف ــورية، والمطالب ــي س ــورة ف ــدء الث ــد ب بع
مطالــب الثــورة الســورية، قــام الرئيــس بحركــة ظاهرهــا االســتجابة لبعــض المطالــب التــي هــي وضــع دســتور 
2012، ولكــن تــم وضعــه مــن لجنــة معينــة مــن الرئيــس نفســه، ال أحــد يعلــم علــى أي أســاس تــم تعيينهــا، 

ولــم تكــن تمثيليــة بــأي طريقــة كانــت، وال يوجــد لهــا حتــى محاضــر، كنــا قــد حاولنــا الوصــول إليهــا. 
ــز كل  ــا يرك ــن عملًي ــة، لك ــادة الثامن ــي الم ــس، يلغ ــزاج الرئي ــى م ــتور عل ــة بدس ــت اللجن ــك، خرج فلذل
الســلطات بيــد الرئيــس أكثــر مــن ذي قبــل، إضافــة إلــى تراجعــات كثيــرة أخــرى تمــت ضمــن هــذا الدســتور. 
قبــل أن أنهــي، لــدي بعــض المالحظــات علــى التجربــة الســورية.معظم القضايــا األساســية التــي ال تــزال 
تحــرك الشــعب الســوري، وتحــرك الفضــاء العــام الســوري، هــي ذاتهــا تقريًبــا القضايــا التــي كانــت ُتناَقــش 
ــة  ــة، وقضي ــي الدول ــن ف ــل دور الدي ــام، مث ــة ع ــذ مئ ــها من ــكالت نفس ــام المش ــا أم ــت، وكأنن ــك الوق ــي ذل ف
اإلثنيــات، والالمركزيــة... القضايــا نفســها مــا زالــت تناقــش، بالطريقــة ذاتهــا، أي لــم تتحــول هــذه النقاشــات 
والتوافقــات المبنيــة عليهــا إلــى نصــوص توافقيــة تحــدد نظــام الحكــم إال لفتــرة محــدودة، وفــي رأيــي، لــن 
نصــل إلــى بلــد ديمقراطــي مســتقر إال بعــد أن تمــر البــالد بمرحلــة تخــرج فيهــا كل القضايــا التــي ننــام عليهــا، 
بمــا فــي ذلــك موضــوع الهويــة، والتنــوع العرقــي، ودور الديــن، والالمركزيــة، يجــب أن تخــرج إلــى العلــن، 

وتخضــع لنقاشــات وحــوارات، يتــم تحويلهــا إلــى توافقــات، تتحــول بدورهــا إلــى نصــوص دســتورية. 
مــن المالحــظ فــي التجربــة الســورية أيًضــا، إصــرار كثيريــن وال ســّيما المثقفــون علــى أن الدســتور ال يهــم، 
وفــي رأيــي هــذه ثقافــة أســس لهــا المســتبد نفســه الــذي مــن مصلحتــه تكريــس فكــرة أن الدســتور ال يهــم، 
علــى الرغــم مــن أن أول أمــر يقــوم بــه المســتبد هــو أن يغيــر الدســتور، وهــذا نجــده فــي كل االنقالبــات، فكل 
مســتبد يأتــي بدســتوره، فــإذا كان الدســتور ال يهــم، لمــاذا ال يتــم اإلبقــاء علــى الدســتور الســابق ثم يتجــاوزه؟ 
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وعندمــا أتــى الرئيــس بشــار األســد، فــإن أول شــيء قــام بــه تعديــل الدســتور، لــم يتجــاوزوه إنمــا عدلــوه، 
ــًزا  والتعديــل علــى الرغــم مــن كل انتقاداتنــا لــه تــم وفــق مقتضيــات دســتور 1973، ألن الدســتور كان ُمجهِّ

نفســه لمثــل هــذه الحــاالت. 
لألســف، كــرس المســتبد هــذه الثقافــة بشــكل ممنهــج، حتــى مــن خــالل المســرحيات، عندمــا ظهــرت 
مقولــة »الدســتور أكلــه الحمــار«، ال، الدســتور لــم يأكلــه الحمــار، بــل هــو مهــم جــًدا، ويجــب أن يعــود إلــى 
نقاشــاتنا وإلــى وعينــا، ويجــب أن نطالــب بتغييــر دســتوري، وبتعديــالت دســتورية، ويجــب أن يظــل حاضــًرا 

فــي نقاشــاتنا فــي الميــدان السياســي، فمــن دونــه لــن يكــون هنــاك تغييــر.
إذا أردنــا أن نأخــذ بعــض الــدروس، فــإن مــا تعلمنــاه مــن التجربــة التونســية هــو عــدم االســتعجال، مقابــل 
ــة  ــب كتاب ــى تجن ــة إل ــتور، إضاف ــة الدس ــي كتاب ــة ف ــة والمصري ــن العراقي ــي التجربتي ــل ف ــذي حص ــرع ال التس
ــاتير  ــى دس ــاد عل ــرورة االعتم ــر، وض ــي مص ــل ف ــا حص ــة كم ــادة وعميق ــامات ح ــرة انقس ــي فت ــتور ف الدس

مؤقتــة فــي الفتــرات التــي يتــم العمــل فيهــا علــى دســتور دائــم. 
ــة  ــة كتاب ــي عملي ــي ف ــع المدن ــراك المجتم ــرورة إش ــة، ض ــدول العربي ــارب ال ــن تج ــا م ــاه أيًض ــا تعلمن م

ــتور. ــول الدس ــي ح ــارة الوع ــتور، وإث ــول الدس ــام ح ــاش الع ــتور، والنق الدس
بالتأكيــد، ال تبــدو اللجنــة الدســتورية الحاليــة حــاًل، ال مــن حيــث طريقــة تعيينهــا، وال مــن حيــث طريقــة 
ــارات  ــد المس ــد، أو أح ــار الوحي ــا المس ــي، ولكنه ــرار دول ــت بق ــا أت ــث أنه ــن حي ــا، وال م ــار أعضائه اختي
القليلــة المتاحــة اآلن، حتــى لــو كنــا ال نؤيدهــا، فإنهــا قــد تخــرج علينــا بدســتور، ُيفــَرض علــى البالد، ويرســم 
مســارها، لذلــك ينبغــي لنــا فــي رأيــي عــدم تجاهلهــا، بــل يجــب محاولــة التأثيــر فيهــا بــكل الطــرق، والتأثيــر 
ــا ليكــون أي مخــرج دســتوري مــن هــذه اللجنــة، أو غيرهــا، هــو  فــي مخرجاتهــا، ويجــب أن نناضــل جميًع
مخــرج مؤقــت، مهمتــه أن يأخــذ هــذه البــالد إلــى مرحلــة تســتطيع عبرهــا الدخــول فــي حــوار ينتــج توافقــات 

ــس لدســتور جديــد تســتحقه ســورية. تؤسِّ
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