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الصدع الكبير

حول استعصاء الربيع العربي وإشكالياته

أنور بدر)1(

عنوان	 العربي(()2)	 الربيع	 اختبارات	 في	 والسلطة	 واأليدلوجيا	 السياسة	 محنة	 الكبير:	 ))الصدع	
كتاب	مهم	صدر	مؤخًرا	للكاتب	ماجد	كيالي)3)،	متضمًنا	مقدمة	وأربعة	أقسام؛	األول	))في	اختبارات	
الدولة	واملواطنة	والديمقراطية	في	العالم	العربي((،	والثاني	))مصادر	الصراعات	الطائفية	وأبعادها	
ومصائرها((،	والثالث	))إشكالية	الديني	والدنيوي	في	السياسة	والدولة((،	والرابع	))نقاش	في	إشكاليات	

الحالة	السورية((.

وهي	عناوين	كبرى	وإشكاليات	نظرية	وسياسية	متداخل	بالضرورة	بعضها	ببعض،	وال	سيما	أن	
الكاتب	حاول	االشتغال	عليها	بوصفها	مفهومات	ونظريات	في	سجالها	مع	السيا�سي	واملجتمعي	العياني،	
وليس	في	بعدها	األكاديمي	بحسب	ما	أشار،	مؤكًدا	أن	هذا	الكتاب	))محاولة	في	التفكير	السيا�سي((،	
ويلخص	تجربته	واهتمامه	السيا�سي	واإلعالمي	بتلك	الثورات	خالل	العقد	املنصرم،	وبصورة	خاصة	في	
سورية،	متابعة	دؤوبة	في	الكتابة	والدراسة،	بحيث	يمكن	عّد	هذا	الكتاب	حصيلة	تلك	املتابعة	لقضايا	
وآراء	ما	زالت	تتمتع	بالحضور	والحيوية	في	راهن	األحداث	وفي	املناقشات	النظرية	والسياسية	املستمرة	

باستمرار	االستعصاء	الذي	يشكل	الصدع	الكبير	في	مجتمعاتنا	وثقافتنا	وحيواتنا	الراهنة.)4)

بدأ	الكاتب	موضوعه	بمقاربات	صغيرة	من	مثل	املفارقة	بين	كتاب	بو	علي	ياسين	))الثالوث	املحرم:	
حرية،	 )وحدة،	 البعث	 حزب	 وشعارات	 	(5(،1973 الطبقي((	 والصراع	 والجنس	 الدين	 في	 دراسة	

)1)	أنور	بدر:	كاتب	وإعالمي،	رئيس	تحرير	مجلة	أوراق	التي	تصدرها	رابطة	الكتاب	السوريين.

)2)	ماجد	كيالي،	الصدع	الكبير:	محنة	السياسة	واأليدلوجيا	والسلطة	في	اختبارات	الربيع	العربي،	)عمان/	بيروت:	املؤسسة	العربية	
للدراسات	والنشر	2021(،	)312ص(.

50	عاما،	الثورة	املجهضة،	قيامة	شعب،	 )3)		ماجد	كيالي:	كاتب	فلسطيني	سوري	أصدر	عدًدا	من	الكتب	منها	)نقاش	السالح،	فتح	
مشروع	الشرق	أوسط	الكبير(، إضافة	إلى	كثير	من	الدراسات	واملقاالت	في	عدد	من	الصحف	ومواقع	النشر	العربية.

)4)		ماجد	كيالي،	الصدع	الكبير،	املقدمة،	ص	10

)5)	بو	علي	ياسين،	الثالوث	املحرم:	دراسة	في	الدين	والجنس	والصراع	الطبقي،	ط1،	)بيروت:	دار	الطليعة،	1973)
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اشتراكية(،	في	مقارنة	بين	إشكاالت	مجتمعاتنا	العربية،	وسورية	بصورة	خاصة،	والشعارات	العمومية	
الكبرى	ألحزاٍب	أيديولوجية	لم	تستطع	أن	تقارب	هموم	اإلنسان	واحتياجاته	في	هذه	املجتمعات.	

كذلك	األمر	في	استشهاد	الكاتب	بتقرير	)التنمية	اإلنسانية	العربية()6)	الصادر	عن	)برنامج	األمم	
نقص	 وهي	 عموًما،	 العربية	 املجتمعات	 تعانيها	 نواقص	 ثالثة	 يحدد	 الذي	 	)2002 اإلنمائي/	 املتحدة	
التي	 أنظمة	االستبداد	والفساد	 املرأة،	بعد	عقود	من	سيطرة	 املعرفة	ونقص	تمكين	 الحرية	ونقص	
درك	جميعنا	أنها	لم	تكن	في	يوم	ما	جادة	في	تحقيقها	أو	السعي	

ُ
تدعي	التقدمية،	وترفع	شعارات	كبيرة،	ن

باتجاه	ذلك.

فه	الكاتب	نقلتنا	إلى	جوهر	االستعصاء	في	مجتمعاتنا،	
ّ
تلك	املقدمات	الصغيرة	وغيرها	كثير	مما	وظ

ه	سابق	عليه	زمنًيا،	فإذا	
ّ
وهو	أكبر	كثيًرا	من	)أسباب	استعصاء	التغيير	في	تجارب	الربيع	العربي(،	ألن

كان	مفهوم	التغيير	والتطّور	سمة	الحياة	والبنى	االجتماعية	والسياسية	أيًضا،	فإن	أنظمة	االستبداد	
والفساد	في	بالدنا	أعاقت	هذه	الضرورة	الحتمية،	وقطعت	مسارات	التطّور	التي	بدأت	مع	االستقالل،	
بل	قبله	في	رحم	املرحلة	االستعمارية،	في	حقول	مأسسة	أجهزة	الدولة	والتعليم	والصحة	والخدمات	
عموًما،	إذ	عجزت	دولة	االستبداد	عن	تطوير	تلك	املأسسة،	وعن	تحقيق	تنمية	اقتصادية	واجتماعية	
بالتوازي	 السياسية	واالجتماعية	والقانونية،	وقد	شكل	هذا	االستعصاء	 البنى	 متوازنة	تمهد	لتطّور	
مع	النقص	في	الحريات	واملعرفة	وتمكين	املرأة	أحد	األسباب	الرئيسة	في	انفجارات	الربيع	العربي	التي	
أخذت	طابًعا	عفوًيا	يلغي	كثيًرا	من	املآخذ	التي	ُوِضعت	على	تلك	االنتفاضات	التي	بدأت	بوصفها	ثورات	
املفرط	 النظام	وحلفائه	 بعيًدا	من	عنف	 بالحرية	والكرامة	والعدالة	االجتماعية،	ونكتشف	 تطالب	
في	القتل	والتّدمير	وبعيًدا	عن	األدوار	التي	لعبتها	العوامل	والتحالفات	الخارجية	واإلقليمية	في	هذه	
الثورات؛	أن	عجز	القوى	التي	تنطعت	في	قيادة	تلك	الثورات	لعب	دوًرا	سلبًيا	في	تخليق	االستعصاء	
واملآالت	التي	نعيشها	اآلن	من	خالل	جشع	بعضها،	وتسّرع	كثيرين	لتحقيق	مكاسب	آنية،	وللثأر	أيًضا	
الثورة	 أهداف	 من	 بعيًدا	 وقوى،	 أفراًدا	 إليهم	 بالنسبة	 أولوية	 ذلك	 بوصف	 التاريخية	 ملظلومياتهم	

األساس،	أو	بالتعارض	معها.

مجموعة	 عن	 الكاتب	 تحدث	 العربي((	 العالم	 في	 والديمقراطية	 واملواطنة	 الدولة	 اختبارات	 ))في	
في	ذلك	االستعصاء	 األولى	 العربية،	وأعاد	األساس	واإلشكالية	 إشكاالت	وقضايا	حكمت	مجتمعاتنا	
إلى	خصوصية	الدولة	العربية	وأوضاع	تشكلها	بناًء	على	حامل	املؤسسة	العسكرية/	األمنية،	أو	على	
خلفيات	قبلية	وعشائرية،	فكانت	في	األغلب	)دولة	تسلطية	أكثر	من	كونها	دولة	مؤسسات	وقانون(،	
إذ	تتغّول	فيها	)السلطة	على	الدولة	واملجتمع(	ومن	خاللهما	على	مصادر	الثروة/	االقتصاد	والتشريع	

)6)	تقارير	»التنمية	اإلنسانية	العربية«،	برنامج	األمم	املتحدة	اإلنمائي،	صدر	منها	خمسة	أعداد	بين	2002	–	2009.
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والقوة	العسكرية	واألمنية.	

فتلك	النشأة	منحت	أنظمتنا	املستبدة	مسارات	مختلفة	عن	معايير	الحداثة	والتمدن	التي	رافقت	
نشوء	الدول	الحديثة	وفق	آليات	ديمقراطية،	على	الرغم	من	توافر	مظاهر	تلك	الحداثة،	دول	لها	أرض	
وحدود	وعلم	ونشيد	وطني	وعملة	خاصة	بها،	إضافة	إلى	وجود	السلطة	والسكان	وفي	بعض	األحيان	
الدستور	أيًضا،	إال	أن	هذه	العناصر	كلها	وجدت	في	ظل	مناخات	الشرعية	الثورية	أو	األيديولوجية	
م	
ّ
ينظ الذي	 والدستور	 والقانون،	 املؤسسات	 ودولة	 املواطنة،	 االجتماعي،	وحقوق	 العقد	 من	 بديلة	

م	فصل	السلطات،	
ّ
الحياة	السياسية،	وتبادل	السلطة	تباًدال	ديمقراطًيا	عبر	االنتخابات	الحرة،	وينظ

وفي	غياب	ذلك	كله	تتماهى	الدولة	لدينا	مع	السلطة	التنفيذية	والقوة	املسيطرة	فقط،	بحيث	تمارس	
وصايتها	على	السكان،	وتسلبهم	الحقوق	والحريات	التي	وجدت	طريقها	إلى	شعوب	الدول	الحديثة.

القانون،	وفصل	 وإعالء	شأن	 كمؤسسات،	 للدولة	 االعتبار	 ))إعادة	 الكاتب	ضرورة	 يؤكد	 لذلك	
السلطات،	واالعتراف	بمكانة	املواطن،	عبر	احترام	الحريات	الفردية	والعامة،	وتحقيق	املساواة	بين	
املواطنين،	فتلك	هي	املداخل	الحقيقية	الالزمة	إلرساء	التحول	الديمقراطي	في	العالم	العربي،	وبعد	
ذلك	تأتي	قضية	االنتخابات	وتداول	السلطة،	أي	أن	الديمقراطية	تأتي	تاليا	لقيام	الدولة	واملواطنة،	

واالعتراف	بالحريات	والحقوق	األساسية،	أو	بالتزامن	مع	كل	ذلك،	وليس	من	دونه	أو	بعكسه(()7).

لت	في	ضعف	تمكين	الديمقراطية	في	مجتمعاتنا،	ما	
ّ
اإلشكالية	الثانية	التي	توقف	عندها	الكاتب	تمث

	بتدني	مستوى	التطور	االقتصادي	واالجتماعي	واملعرفي	أو	الثقافي	لتلك	املجتمعات،	وقد	
ً

يتعلق	أصال
	ذلك	 انعكس	األمر	في	غياب	الوعي	السيا�سي	واالجتماعي	في	ظل	احتكار	الدولة	للمجال	العام،	إذ	َيحدُّ
إمكانية	معرفتها	 املعلومات،	ويضعف	 إلى	مصادر	 الوصول	 ))على	 أو	املجتمعات	 املواطنين	 من	قدرة	
لحقوقها	ومصالحها،	وبالتالي	ممارستها	حرياتها،	بعيًدا	عن	الضغوط	االقتصادية	واالجتماعية(()8).	

ثمة	إشكالية	ثالثة	مهمة	توقف	عندها	الكاتب	بعنوان	))فوات	البنى	املجتمعية	التقليدية((،	حيث	
اتكأت	دولة	االستبداد	-على	الرغم	من	الشعارات	اليسارية	والتقدمية-	على	عالقات	اجتماعية	ملا	قبل	
طائفية،	 دينية/	 أم	 قومية	 إثنية/	 كانت	 الصغرى	سواء	 بالهويات	 إليها	 أشرنا	 وقد	 والحداثة،	 الدولة	
	إلى	عصبيات	العشيرة	والقبيلة	والعائلة	أيًضا،	وفي	أحيان	كثيرة	تبرز	العصبيات	املناطقية	أو	

ً
وصوال

الجهوية	ومن	ضمنها	يقع	التمايز	بين	الريف	واملدينة	عموًما،	وهي	جميًعا	توضع	بالتضاد	مع	الهوية	
الوطنية،	وتعوق	االندماج	املجتمعي.

في	 األهم	 ونموذجها	 الخارجية،	 والضغوط	 واالحتالالت	 التدخالت	 في	 تكمن	 الرابعة	 اإلشكالية	

)7)	ماجد	كيالي،	الصدع	الكبير:	محنة	السياسة	واأليدلوجيا	والسلطة	في	اختبارات	الربيع	العربي،	ص	45.

)8)	ماجد	كيالي،	الصدع	الكبير...،	ص	47-47 
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تأثير	االحتالل	اإلسرائيلي	وقضية	فلسطين،	إضافة	إلى	الضغوط	األميركية	والنفوذ	اإليراني	في	لبنان	
والعراق	واليمن	وسورية.

في	))عدم	 الديمقراطية	 التطور(،	وتتمثل	محنة	 الكاتب	)دورة	 اإلشكالية	الخامسة	وفق	تصنيف	
اكتمال	دورة	تطور	الدولة	باتجاه	الحداثة،	أي	باتجاه	العقالنية	والتمّدن	والدولة	واملواطنة	والحريات	

األساسية	)بما	فيها	حرية	الرأي	واملعتقد(	(( )9).	

في	مجتمعاتنا،	 الديمقراطية	 بتعثر	 تتعلق	 الكاتب	بصورة	مستقلة	 ناقشها	 التي	 اإلشكالية	األخيرة	
عملية	 فالديمقراطية	 فقط،	 شكلية	 انتخابية	 عملية	 محض	 وليست	 فقط،	 شعاًرا	 بوصفها	 ليس	
تطور	جارية	في	سياقات	سياسية	واجتماعية	واقتصادية	وثقافية	ضمن	دولة	حديثة،	ومن	دون	ذلك	

تتضاءل	حظوظ	الديمقراطية	في	الواقع	العربي.

ت	ملتبسة	في	واقعنا	السيا�سي،	
ّ
يستمر	الكاتب	بمناقشة	عدد	من	املفهومات	واملصطلحات	التي	ظل

وغير	متسقة	في	عالقات	بعضها	ببعض،	من	مثل	مصطلحي	الديمقراطية	والعلمانية،	))فالعلمانيون	
ألنها	 العلمانية	 تخ�سى	 الدينية	 التيارات	 إن	 حين	 في	 العلمانية،	 تهدد	 قد	 ألنها	 الديمقراطية	 يخشون	
بسبب	 بالعلمانية	 الديمقراطية	 تالزم	 عدم	 ترى	 نظر	 وجهة	 ثمة	 أيضا	 للدين،...	 تهديًدا	 تعتبرها	
الخصوصيات	العربية،	وألن	هذا	األمر	لم	ُيطرح	في	التجربة	األوربية،	ولعدم	تالزم	مفهومي	الديمقراطية	
والعلمانية(()10)،	ألن	العلمانية	في	الغرب	كانت	ببساطة	سابقة	على	الديمقراطية،	ومن	ثم	ال	حاجة	

إلى	تالزمهما.

واملواطنة	 والدستور	 والقانون	 املؤسسات	 دولة	 غياب	 في	ظل	 في	مجتمعاتنا	 السياق	 هذا	 افتقاد	
ل	افتقاًدا	للدولة	الليبرالية	التي	))تكفل	ملواطنيها	الحرية	واملساواة	أمام	القانون،	والفصل	

ّ
املحايدة	شك

بين	السلطات،	وهي	سابقة	على	الدولة	الديمقراطية،	وتشكل	الشرط	الالزم	لقيامها(()11).	

تعد	مناقشة	هذه	املصطلحات	واملفهومات	جزًءا	من	السجال	السيا�سي	في	عموم	مجتمعاتنا	في	ظّل	
االستعصاء	الحاصل	بالنسبة	إلى	ثورات	الربيع	العربي،	وسأتوقف	فقط	مع	)فكرة	التغيير	السيا�سي(،	
أهمية	 وفي	 والتفاؤل،	 التشاؤم	 بين	 املستمرة	 واملناقشات	 نعيشها	 التي	 الصيرورات	 في	 ألهميتها	
االستخالصات	التي	ثّبتها	الكاتب	ابتداًء	من	فكرة	أن	ال	ثورة	تشبه	األخرى،	فالثورات	تشبه	مجتمعاتها	
فقط،	وعدم	وجود	ثورة	نظيفة	ومرسومة	وفق	التوقعات،	ألّن	الثورات	عموًما	تأتي	انفجارية	وصادمة	
وممتلئة	بالعنف	والعنف	املضاد	الذي	يمنع	التحكم	فيها،	ثم	يستشهد	بأفكار	كرين	برينتن	في	كتابه	

)9)	ماجد	كيالي،	الصدع	الكبير،	ص	50.

)10)	ماجد	كيالي،	الصدع	الكبير،	ص	62.

)11)	ماجد	كيالي،	الصدع	الكبير،	ص	63.
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)تشريح	الثورات()12).	حين	يقول	إّن	الثورات	في	الحاالت	معظمها	ال	تنتهي،	وال	تحقق	أهدافها	املتخيلة،	
بل	))تفقد	طاقتها	وتتحرر	من	رومانسيتها،	ليعود	املجتمع	إلى	االشتغال	بالطريقة	العادية،	أي	بطريقة	
التطّور	التدريجي،	باعتبار	أن	عملية	التطور	ال	تحصل	إال	على	هذا	النحو،	لكّن	ذلك	يحصل	فقط	
ه	ال	توجد	

ّ
ص	من	حال	االستعصاء،	أو	االنسداد	التاريخي،	الذي	فّجر	الثورة،	ويرى	برينتن	أن

ّ
بعد	التخل

ثورات	نمطية(()13).

هذا	ُيعيدنا	إلى	اإلشارة	التي	أوردناها	بداية،	حول	مسؤولية	االستبداد	الذي	يقمع	تطور	املجتمع،	
ل	دافعا	لنشوب	الثورات،	وعنفها،	وكل	ما	ينتج	منها	الحًقا،	ويضيف	الكاتب	أّن	الثورة	لم	تكن	

ّ
ويشك

أبدا	خياًرا	من	جملة	خيارات،	وإنما	هي	بمنزلة	ممر	إجباري،	في	أغلب	األحوال،	تشتعل	بعد	أن	يسد	
النظام	السائد	الطرق	كلها	نحو	التغيير	أو	التجديد	أو	التطوير،	وهذه	هي	لحظة	األزمة	الثورية.	

عّنون	الكاتب	القسمين	الثاني	والثالث	على	التتالي:	))مصادر	الصراعات	الطائفية	واألثنية	وأبعادها	
ومصائرها((،	و))إشكالية	الديني	والدنيوي	في	السياسة	والدولة((،	وواضح	من	العنوانين	ترابط	هذه	
املوضوعات	التي	أشار	إليها	كيالي	ضمن	القسم	األول	))في	اختبارات	الدولة	واملواطنة	والديمقراطية	
في	العالم	العربي((،	وفي	القسم	األخير	الخاص	بالتجربة	السورية،	وهذا	يعكس	أهمية	هذه	اإلشكاالت	
في	مجتمعاتنا،	وتأثيرها	في	بنى	الدولة	والثقافة،	وأثرها	في	مصائر	ثورات	الربيع	العربي	بصورة	عامة.	

فالطائفية	برأيه	مسألة	الحقة	على	الدين،	وليست	من	صلب	الدين،	إذ	جاءت	بالنسبة	إلى	الطوائف	
اإلسالمية	بعد	انتهاء	التنزيل	واكتمال	الرسالة	املحمدية،	لذلك	يرى	أن	مسألة	االنشقاقات	املذهبية	
صحيح،	 وهذا	 الدين،	 حقل	 إلى	 ال	 السياسة	 حقل	 إلى	 ترجع	 ومنازعات	 ألسباب	 حدثت	 والطائفية	
ل	هذه	 حمَّ

ُ
ت املؤلف	 التي	ذكرها	 إنما	لألسباب	 برأيي،	 األيدولوجية	 والعقائد	 األديان	 وينطبق	على	كل	

االنشقاقات	الطائفية	واملذهبية	كثيًرا	من	األحاديث	والتفسيرات	والتأويالت	املختلف	عليها،	لدرجة	
أنه	لم	يعد	مسلًما	به	أّن	))إيمان	السّنة	والشيعة	باملعتقدات	والطقوس	اإلسالمية	ذاتها(()14)،	بدليل	
يريده	 ملا	 والخالفية	 األيديولوجية	 والتبريرات	 الرواية	 في	صوغ	 ))بدورهم	 واملؤرخين	 الفقهاء	 اّضطالع	
مع	 والروايات	سرديات	أضحت	 التبريرات	 تلك	 الطائفيون(()15)،	حيث	شكلت	 السياسيون/	 الزعماء	
الزمن	أهّم	كثيًرا	من	سردية	النص	الديني	األساس،	ما	ُيفسر	قدرة	هذه	الروايات	املحَدثة	على	دفع	
ما	 وهم	 الناس،	 ماليين	 كلها	لخوض	حروب	شرسة	ذهب	ضحيتها	 األديان	 وفي	 التاريخ	 عبر	 معتنقيها	

)12)	كرين	برينتين،	تشريح	الثورات،	سمير	الجلبي	)مترجًما(	ط1،	)بيروت/	أبو	ظبي:	دار	الفارابي،	مشروع	كلمة	في	أبو	ظبي،	2009(.

)13)	ماجد	كيالي،	الصدع	الكبير،	ص	85.

)14)	ماجد	كيالي،	الصدع	الكبير،	ص	100

)15)	ماجد	كيالي،	الصدع	الكبير،	ص	100



 مراجعات الكتبالعدد الثامن عشر- كانون الثاني/ يناير 2022

184

يزالون	قادرين	على	خوض	حروب	إضافية	بسبب	ذلك،	بحيث	ال	يمكن	فهم	الدوافع	السياسية	بعيًدا	
من	الحوامل	األيديولوجية	لتسويغ	العنف.	

مع	ذلك،	ال	تكمن	املشكلة	في	وجود	الطوائف،	فهي	ُمعطى	تاريخي	موجود	في	املجتمعات	واألديان	
عني	

َ
واأليديولوجيات	الكبرى	كلها،	املشكلة	الحقيقية	بحسب	ما	أشار	الكاتب	تكمُن	في	الطائفية	التي	ت

	اآلخر،	وادعاء	امتالك	الحقيقة	املطلقة،	ليس	هذا	فقط،	بل	تذهب	إلى	االعتقاد	أن	كل	 التعّصب	ضدَّ
اآلخرين/	املختلفين	على	ضالل،	مثل	ما	جاء	في	الحديث	النبوي	الذي	اشتهر	باسم	الفرقة	الناجية:	

))ستفترق	أمتي	على	ثالث	وسبعين	فرقة	كلها	في	النار	إال	واحدة(()16).	

ا	ضعيًفا،	
ً
وما	ال	ُينقص	من	أثره	وفاعليته	التّقسيمية	والتّدميرية	في	مجتمعات	املسلمين	عّده	حديث

ا	متواتًرا	عند	
ً
ه	منحول	وغير	صحيح	قطًعا،	إذ	ما	يزال	على	الرغم	من	ضعفه	حديث

ّ
بل	حتى	لو	ثبت	أن

عر	بأهمية	االعتقاد	به،	لتبرير	وجودها	من	خالل	امتالكها	الحقيقة	
ّ
الجماعات	اإلسالمية	كلها	التي	تش

واليقين،	وأن	كل	ما	عداها	من	طوائف	ومذاهب	كفرة	وملحدون،	فتحلل	من	ثم	دماءهم	وأموالهم	
وأعراضهم،	وهذا	ما	طّبقته	وعملت	عليه	الفصائل	الجهادية	والتكفيرية	في	سورية	وباقي	بلدان	الربيع	
العربي،	ليس	ضّد	الطوائف	املختلفة	فقط،	بل	ضد	كل	من	ال	يقتنع	بمشروعهم	الجهادي	من	السّنة.

وعلى	الرغم	من	صواب	ما	ذهب	إليه	الكاتب	بتحديد	عوامل	بروز	النزعة	الطائفية،	في	األوضاع	
الكتاب	 الكاتب	من	دون	أن	تنتقص	من	أهمية	 الحالية،	تبقى	هنالك	إشكاالت	قابلة	للمساجلة	مع	
وما	جاء	ضمنه،	ولعل	أهم	إشكالية	استوقفتنا	ما	بدأه	بفقرة	)البحث	عن	السّنة(،	للبرهان	أن	السّنة	
ية	بدليل	انخراطها	في	

ّ
بوصفها	أغلبية	في	املجتمعات	العربية،	لم	تكن	ولم	تتصرف	بصفتها	طائفة	سن

والشيوعية	 اليسارية	 االتجاهات	 في	 توزعت	 كلها،	حين	 الوطني	 للعمل	 واأليديولوجية	 الحزبية	 األطر	
والقومية،	حتى	في	موقفها	من	الثورة	الفلسطينية،	وهذا	ينطبق	على	املسيحيين	وعلى	أكثرية	الطوائف	
اإلسالمية	في	سورية	واملنطقة	أيًضا،	فكل	مكونات	مجتمعاتنا	العربية	وِجد	فيها	تعبيرات	دينية	إيمانية	
في	حركة	 ذلك	 نقرأ	 الديني،	 أو	 املذهبي	 االنتماء	 إطار	 خارج	 الوطنية	 االنتماءات	 من	 كثير	 جانب	 إلى	
القوميين	العرب	وحزب	البعث	والناصريين	واألحزاب	اليسارية	والشيوعية،	والحزب	السوري	القومي	
االجتماعي	أيًضا،	بل	يمكن	التأكيد	أّن	أًيا	من	هذه	الطوائف	واملذاهب	أو	املكونات	الدينية	قبل	مرحلة	
الخميني	في	إيران	لم	يسَع	إلى	تشكيل	تنظيمات	سياسية	طائفية	خاصة	به	على	غرار	اإلخوان	املسلمين	
،	أو	حماس	والجهاد	اإلسالمي	في	فلسطين،	باستثناء	لبنان	الذي	انطلق	

ً
أو	حزب	التحرير	اإلسالمي	مثال

من	املارونية	السياسية	واملحاصصة	الطائفية	في	صيغته	الدستورية،	حيث	وِجدت	أحزاب	وتعبيرات	
سياسية	للطوائف	واألقليات	اإلثنية	كلها	أيًضا	بما	فيها	السّنة،	من	دون	أن	يلغي	ذلك	وجود	أحزاب	

)16)	حديث	)الفرقة	الناجية(	رواه	أبو	داوود	وآخرون.
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	إلى	تعبيرات	شيوعية	عدة	في	لبنان.	
ً
ليبرالية	وقومية	ويسارية	وصوال

أنظمة	 على	 فعل	 ردة	 بوصفها	 السّنة	 لدى	 الطائفية	 التعبيرات	 ظهور	 تبرير	 الكاتب	 حاول	 وقد	
أّن	 املتشابهة،	وبخاصة	 كلها	وتعبيراتها	 الطوائف	األخرى	 لكّنه	حال	 أيًضا،	 االستبداد،	وهذا	صحيح	
الكاتب	يؤكد	أّن	أهم	عوامل	ظهور	التعبيرات	الطائفية	والهويات	الصغرى	عموًما	يكمن	في	))املشكالت	
والتحديات	املتعلقة	باملواطنة	والديمقراطية	وبناء	الدولة((،	وهي	اإلشكاالت	التي	برزت	بصورة	أساس	
	إلى	دولة	االستبداد	

ً
مع	دولة	االستبداد	التي	استمرت	معنا	من	أيام	الدولة	العثمانية	وما	قبلها،	وصوال

العسكري	واأليديولوجي	املعاصرة	التي	حكمت	مجتمعاتنا	العربية	أغلبها.	

فهي	 الطوائف(()17)،	 باقي	 يضم	 الذي	 ))الشعب	 بوصفهم	 يتصرفون	 كانوا	 السّنة	 إّن	 القول	 أما	
الطوائف(،	 )باقي	 اآلخر	 تجهيل	 بالضرورة	 تفيد	 الشعب،	 كلمة	 في	 التعريف	 الم	 وجود	 ألّن	 قلم،	 ة	

ّ
زل

وإنكاره،	أو	بالحد	األدنى	إخراجه	من	دائرة	الشعب،	حيث	تصبح	املعادلة:	شعب	سّنة	في	مواجهة	باقي	
ت	الخالفات	كلها	بين	الفرق	

ّ
الطوائف،	وهي	الصيغة	التي	حكمت	العهود	اإلسالمية	السابقة	كلها،	وغذ

	إلى	فتاوى	ابن	تيمية	الذي	عّد	الُنصّيرية	والدروز	))كفاًرا	باتفاق	علماء	املسلمين،	
ً
اإلسالمية،	وصوال

رون	بالجزية،	فإنهم	مرتّدون	عن	دين	اإلسالم،	ليسوا	
َ
ال	يحل	أكل	ذبائحهم	وال	نكاح	نسائهم،	بل	وال	ُيق

مسلمين	وال	يهود	وال	نصارى(()18).	وكان	من	نتائج	هذه	الفتوى	وأضرابها	كثير	من	املجازر	التي	حفظتها	
كتب	التاريخ	وذاكرة	الشعوب	والطوائف	مًعا.	

على	 اللعب	 حاول	 الذي	 سورية	 على	 الفرن�سي	 االنتداب	 زمن	 في	 ه	
ّ
أن نتذكر	 أن	 علينا	 باملقابل،	

املظلوميات	املذهبية	من	أجل	تقسيم	سورية	إلى	خمسة	كيانات	سياسية	مستقلة،	فإن	تلك	املكونات	
املذهبية	هي	التي	تصّدت	لهذا	املشروع،	ورفضت	الكيانات	السياسية	املمنوحة	لها،	وطالبت	بالبقاء	

ضمن	سورية	موحدة.	

أظن	أن	الدولة	املستبدة	في	العصور	اإلسالمية	كلها	وما	بعد	االستقالل	شكلت	محرًضا	على	نمو	
الكاتب	 أشار	 ما	 الدولة	بحسب	 والعشائرية،	وهذه	 والقبلية	 واإلثنية	 والطائفية	 الدينية	 االنتماءات	
هي	سلطة	أقلية	ال	دين	لها،	وتضطهد	مواطنيها	كلهم،	ومن	ثم	ال	داعي	ألي	مفاضلة	بين	تلك	الهويات	
الطائفية	واإلثنية	 أو	لسردياتها،	فالخالص	من	االنتماءات	 أيًضا	 لها	 إنكار	 الدولة،	وال	 السابقة	على	
كان	على	مدى	قرون،	ومثلما	هو	 مثلما	 ))االعتراف	بوجودهما،	وبروايتهما،	وبمعتقداتهما،	 في	 يتمثل	
حاصل	في	دول	العالم	املتمّدن،	كما	يتمثل	بإخراج	الطوائف	واألقليات	من	حّيز	تالعبات	السياسة	

)17)	ماجد	كيالي،	الصدع	الكبير،	ص113

)18)	ابن	تيمية،	الفتاوى	الكبرى،	محمد	عبد	القادر	عطا	ومصطفى	عبد	القادر	عطا	)محققان	ومقدمان(،	مج:	3،	ط1،	)بيروت:	دار	
الكتب	العلمية،	1987(،	ص	513.
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وتوظيفات	السلطة(()19)،	بحسب	ما	أشار	الكاتب	في	خالصته	املهمة.	

في	القسم	الثالث	))إشكالية	الديني	والدنيوي	في	السياسة	والدولة((	سعى	الكاتب	إلى	اإلضاءة	على	
صعود	التيارات	اإلسالمية	في	زمن	الربيع	العربي،	ما	وضعها	أمام	أسئلة	تتعلق	بمواقفها	من	املرجعيات	
كله	 ذلك	 في	 تختلف	 كونها	 والديمقراطية،	 الحرية	 ومفهومات	 واملواطنة،	 الدولة	 نه	

ُ
وبك الدستورية،	

بينها،	موضًحا	 الديني	األساس	 املشترك	 الرغم	من	 املتباينة،	على	 الفقهية	 بحكم	اختالف	مرجعياتها	
حديث	 في	 جاء	 كما	 خطأ(()20)،	 على	 اآلخرين	 وأّن	 الحقيقة،	 تملك	 أنها	 تعتقد	 منها	 واحدة	 كل	 ))أّن	

)الفرقة	الناجية(	الذي	أشرنا	إليه	سابًقا.	

واألهم	أن	هذه	التجارب	اإلسالمية	الحزبية	في	عالقتها	مع	السلطة	لم	تستوعب	فكرة	الديمقراطية	
الشريعة	 الدستور،	وفرض	 وتغيير	 املجتمع،	 على	 للسيطرة	 لها	 ممًرا	 االنتخابية	 األكثرية	 بوصف	 إال	
اإلسالمية،	بافتراض	أن	)اإلسالم	هو	الحل(	و)الحاكمية	هلل(	في	التشريع	وفي	إدارة	املجتمع	أيًضا،	وقد	
أّن	 أيًضا،	مع	 إيران	وأفغانستان	 في	غزة،	وفي	 في	السودان	والعراق	وحركة	حماس	 بدا	األمر	واضًحا	
)حاكمية	هللا(	ما	تزال	فكرة	ملتبسة	عند	اإلسالم	السيا�سي،	ألنها	تمنح	أشخاًصا	صالحية	الحكم	باسم	
هللا،	وهي	بدعة	في	اإلسالم	لم	تؤّيد	بنص،	بدليل	قول	الخليفة	األول	أبي	بكر	الصديق	حين	خطب	في	
يُت	عليكم	ولست	بخيركم،	فإن	أحسنت	فأعينوني،	وإن	

ّ
الناس	بعد	البيعة:	))أيها	الناس،	فإني	قد	ول

أسأت	فقوموني(()21)،	ويقول	اإلمام	محمد	عبده	))ال	دولة	دينية	في	اإلسالم	والحاكم	والحكم	مدني	
تماًما،	وليس	في	اإلسالم	سلطة	دينية	ألحد،	والحاكم	في	اإلسالم	ليس	محصن	أو	معصوم،	ومن	حق	
األمة	أن	تنتخب	وتختار	حاكمها	حسب	إرادة	األمة،	ومن	حقها	خلعه،	وكذلك	فإّن	أّي	رجل	دين	مهما	
بلغت	مكانته	ليس	له	أي	سلطة	دينية،	وال	يحق	له	أو	ألي	أحد	أخر	استئثار	أو	احتكار	تفسير	القرآن	

أو	الدين	أو	التحدث	نيابة	عن	هللا	أو	النبي((.)22) 

السيا�سي	الستعادة	بعض	من	مرونته	االجتهادية	 ه	شّجع	اإلسالم	
ّ
أن العربي	 الربيع	 ومن	مفعوالت	

مهمتين؛	 وثيقتين	 أصدر	 األزهر	 أّن	 بدليل	 املعاصرة،	 الدولة	 قضايا	 مواجهة	 في	 قرون	 منذ	 املفقودة	
مسألة	 	11 في	 دت	

ّ
أك  ،2011 يونيو/حزيران	 	19 بتاريخ	 مصر()23)،	 مستقبل	 )وثيقة	 باسم	 األولى	

الدستورية	 الوطنية	 الدولة	 تأسيس	 منها:	دعم	 نذكر	 الحكم،	 ونظام	 الدولة	 في	طبيعة	 مهمة	 قضايا	

)19)	ماجد	كيالي،	الصدع	الكبير،	ص	158

)20)	ماجد	كيالي،	الصدع	الكبير،	ص	162

)21)  محمود	شريف	بسيوني،	الوثائق	الدولية	املعنية	بحقوق	اإلنسان،	)املجلد	الثاني(،	)القاهرة:	دار	الشروق،	2003(.	وقد	نشرت	
هذه	الوثيقة	بتصريح	من	املعهد الدولي لحقوق اإلنسان بجامعة دي بول شيكاغو.

http://ar.muhammadabduh.net	:زمانه	في	اإلسالمية	الدول	ومعظم	مصر	مفتي	)1849-1905(	عبده«	»محمد	الشيخ	22)(

 https://bit.ly/3ysFQod	:الوثيقة	رابط	مصر،	في	األزهر	وثائق	من	2011،	يونيو	حزيران/	19	مصر«،	»مستقبل	وثيقة	23)(

http://www.law.depaul.edu/institutes_centers/ihrli/default.asp
http://www.law.depaul.edu/institutes_centers/ihrli/default.asp
https://bit.ly/3ysFQod
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الديمقراطية	الحديثة	التي	تعتمد	على	دستور	ترتضيه	األمة،	يفصل	بين	سلطات	الدولة	ومؤسساتها	
القانونية	الحاكمة،	ويحدد	إطار	الحكم،	ويضمن	الحقوق	والواجبات	لكل	أفرادها	على	قدم	املساواة، 
الثقافات	األخرى	 في	 	

ُ
ُيعَرف ما	 تاريخه	 في	تشريعاته	وال	حضارته	وال	 َيعِرف	اإلسالم	ال	 ))لم	 وتضيف:	

بالدولة	الدينية	الكهنوتية	التي	تسلطت	على	الناس،	وعانت	منها	البشرية	في	بعض	مراحل	التاريخ،	بل	
ترك	للناس	إدارة	مجتمعاتهم. كما	تؤكد	على	اعتماد	النظام	الديمقراطي	القائم	على	االنتخاب	الحر	
باشر	الذي	هو	الصيغة	العصرية	لتحقيق	مبادئ	الشورى	اإلسالمية	بما	يضمنه	من	تعددية،	ومن	

ُ
امل

تداول	سلمي	للسلطة،	ومن	تحديد	لالختصاصات	ومراقبة	لألداء	ومحاسبة	للمسؤولين	أمام	ممثلي	
الكامل	لحقوق	 الفكر	والرأي،	مع	االحترام	 في	 الحريات	األساسية	 االلتزام	بمنظومة	 كذلك	 الشعب. 
اإلنسان	واملرأة	والطفل،	والتأكيد	على	مبدأ	التعددية،	واحترام	األديان	السماوية،	واعتبار	املواطنة	
مناط	املسئولية	في	املجتمع.	واألهم	التأكيد	على	االلتزام	باملواثيق	والقرارات	الدولية. والحماية	التامة	
لجميع	 الحرة	 املمارسة	 وضمان	 الثالثة،	 السماوية	 الديانات	 ألتباع	 العبادة	 لدور	 الكامل	 واالحترام	
الشعائر	الدينية	دون	أية	معوقات،... وكذلك	الحرص	التام	على	صيانة	حرية	التعبير	واإلبداع	الفني	

واألدبي	في	إطار	منظومة	قيمنا	الحضارية	الثابتة((.

الحريات	 منظومة	 )وثيقة	 باسم	 	،2012 األول	 كانون	 يناير/	 	8 في	 صدرت	 الثانية	 الوثيقة	
للجميع،	 الكاملة	 املواطنة	 	 حِقّ من	 بها	 يرتبط	 وما	 العقيدة،	 	

ُ
حرّية تأكيد	 وتضمنت	 األساسية()24(،	

التسليم	 االعتقاد	 حرية	 احترام	 على	 ب	
ّ
ويترت والواجبات،	 الحقوق	 في	 التامة	 املساواة	 على	 القائم	

بمشروعية	التعدد،	ورعاية	حق	االختالف	على	أساٍس	متيٍن	من	املواطنة	والشراكة	وتكافؤ	الفرص	في	
الحقوق	والواجبات	جميعها.	كذلك	األمر	بالنسبة	إلى	حرية	الرأي	والتعبير،	فهي	أم	الحريات	كلها،	وال	
يمكن	أن	تتجلى	سوى	في	التعبير	عنها	بمختلف	وسائل	التعبير	من	كتابة	وخطابة	وإنتاج	فني	وتواصل	
رقمي،	وهي	مظهر	الحريات	االجتماعية	التي	تتجاوز	األفراد	لتشمل	غيرهم	في	تكوين	األحزاب	ومنظمات	
املجتمع	املدني،	وتشمل	أيًضا	حرية	الصحافة	واإلعالم	املسموع	واملرئي	والرقمي،	وحرية	الحصول	على	

املعلومات	الالزمة	إلبداء	الرأي.	

في	ما	جاءت	وثيقة	)عهد	وميثاق()25)	التي	أصدرتها	حركة	)اإلخوان	املسلمون	في	سورية(	في	آذار/	
دت	أيًضا	ضرورة	قيام	))دولة	مدنية	حديثة،	تقوم	على	دستور	

ّ
2012،	أكثر	وضوًحا	حين	أك مارس	

مدني...	تحترم	املؤسسات،	وفصل	السلطات...	دولة	ديمقراطية	تداولية	تعددية...	يكون	فيها	الشعب	
سّيد	نفسه..	دولة	مواطنة	ومساواة	يتساوى	فيها	املواطنون	على	اختالف	أعراقهم	وأديانهم	ومذاهبهم	

2012،	من	وثائق	األزهر	في	 يناير	 الثاني/	 أو	»وثيقة	األزهر	للحريات	األساسية«،	8	كانون	 )24)	وثيقة	»منظومة	الحريات	األساسية«	
 https://bit.ly/3ytuDnc	،مصر

 https://bit.ly/3malDP1	،سورية	في	املسلمين	اإلخوان	جماعة	2012،	مارس	آذار/	وميثاق«،25	»عهد	25)(

https://bit.ly/3ytuDnc
https://bit.ly/3malDP1
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واتجاهاتهم...	والرجال	والنساء(()26).	

أي	إن	الشعب	هو	مصدر	السلطات	وليس	الشريعة	اإلسالمية،	غير	أّن	وصول	اإلخوان	إلى	السلطة	
	الرئيس	الراحل	محمد	 في	مصر	أغراهم	سريًعا	بالسيطرة	على	الدولة	وإلغاء	فصل	السلطات	حين	أصرَّ
دولة	 وبناء	 اإلخوان،	 تمكين	 	

ً
في	مصر،	مستعجال العليا	 الدستورية	 املحكمة	 رئيس	 إقالة	 مر�سي	على	

ن	بناَء	الدولة	الحديثة	الدستورية	وتمكين	الديمقراطية،	وهكذا	سارت	تجربة	
ّ
العقيدة،	قبل	أن	يتمك

إخوان	سورية،	إذ	تخلوا	عن	)وثيقة	العهد	وامليثاق()27).	قبل	أن	يصلوا	إلى	السلطة.	

والتونسية	 املصرية	 التجربتان	 ))أكدت	 يقول:	 الحزبية	 والتجربة	 السّنة	 بين	 الكاتب	 سجال	 وفي	
الغالبية	العظمى	في	هذين	 أّن	مجتمعات	السّنة	وفق	التوصيفات	الطائفية	الخارجية،	والتي	تشكل	
	الذين	كانوا	ظّنوا	ذلك،	اكتشفوا	أنهم	ال	

ً
البلدين،	ليست	حكًرا	على	حزب	معين،	وأن	اإلخوان	مثال

يستطيعون	اّدعاء	حصرية	تمثيل	هذه	الطائفة،	التي	تتوّزع	انتماءاتها	على	مختلف	األحزاب	والتيارات،	
اختبارات	صناديق	 في	 ذلك	 بّين	 وقد	 تصنيفاتها،	 بكل	 علمانية	 أو	 اتجاهاتها،	 بكل	 دينية	 كانت	 سواء	

االقتراع،	وفي	تحركات	الشارع(()28).	

وهذه	مسألة	صحيحة	أيًضا،	ويمكن	تعميمها	على	الطوائف	واملذاهب	كلها،	فال	توجد	طائفة	ما	
حكًرا	على	حزب	سيا�سي	واحد	يدعي	تمثيلها،	حتى	في	إيران	املاللي،	أو	في	لبنان	أو	العراق	الذي	تخوض	
حول	 خالفاتها	 وفي	 وامليليشياوية	 االنتخابية	 املستويات	 في	 صراعاتها	 املتباينة	 الشيعية	 القوى	 فيه	

املرجعية	الدينية	بين	النجف	وقم.	

في	القسم	الرابع	واألخير	من	الكتاب	))نقاش	في	إشكاليات	الحالة	السورية((،	يستعيد	الكاتب	تطبيق	
النظريات	واملفهومات	كلها	التي	اشتغل	عليها	في	هذا	الكتاب،	مع	تأكيده	خصوصية	الحالة	السورية	
الضحايا	 العنف	وأعداد	 في	مجرياتها،	وارتفاع	منسوب	 العربي،	لحدة	االستعصاء	 الربيع	 ثورات	 بين	
،	مع	أنه	ُيمكن	طرح	السؤال	

ً
وحجم	الدمار،	لينتقل	إلى	سؤال	االنتصار	والهزيمة	بالنسبة	إلى	الثورة	أوال

من	 الرغم	 وعلى	 واجتماعًيا،	 عمرانًيا	 دمرت	سورية	 بعدما	 وتحديًدا	 النظام،	 مواجهة	 في	 حتى	 الحًقا	
مسؤولية	النظام	عن	تحطيم	املجتمع	السوري	أو	تفكيكه،	إال	أن	عجز	املعارضة	التي	تصدت	لقيادة	
هذه	الثورة	ُيحّملها	تبعات	ما	أنتجته	من	تفرقة	وتشتت	وعجز	عن	خلق	إجماعات	وطنية	في	مواجهة	
في	حسابات	 الالحق	 السؤال	 والعسكرة،	وهو	 األسلمة	 إلى	 قادت	 التي	 والدولية	 اإلقليمية	 التدخالت	
والكرامة	 بالحرية	 املتعلقة	 وأهدافها	 السورية	 الثورة	 صيرورات	 في	 ذلك	 وانعكاس	 والخسارة،	 الربح	

)26)	املرجع	السابق	نفسه.	

)27)		املرجع	السابق	نفسه،	ومشار	إلى	الوثيقة	في	كتاب:	ماجد	كيالي،	الصدع	الكبير،	ص	238.

)28)	ماجد	كيالي،	الصدع	الكبير،	ص	213.
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واملواطنة	والديمقراطية،	مسؤولية	أجزاء	واسعة	من	هذه	املعارضة	التي	بنْت	استراتيجياتها	على	وهم	
،	وعلى	أوهامها	في	دور	العامل	الخارجي	في	إسقاط	النظام.

ً
حتمية	االنتصار	أوال

ضرورًيا	 بات	 إذ	 الثورة،	 جماهير	 عاشته	 الذي	 املتخيل	 في	 البدهيات	 مناقشة	 إلى	 الكاتب	 انتقل	
البدهيات	تجّسد	بشعار	 الرغم	من	قسوة	ذلك،	ولعل	أبسط	هذه	 به،	على	 آمنا	 التفكير	بصحة	ما	
))واحد..	واحد	الشعب	السوري	واحد((،	في	ما	الصراع	املسلح	بقيادة	فصائل	إسالمية	َحّوَل	الشعب	
هيرها	

ّ
تظ على	 النظام	 اشتغل	 التي	 الصورة	 وهي	 متصارعة،	 وجهادية	 طائفية	 جماعات	 إلى	 السوري	

اإليراني	 الخارجي	 التدخل	 لطلبه	 وتبريًرا	 الشعب،	 هذا	 ضد	 الشرسة	 لحربه	 تبريًرا	 للعالم	 وتأكيدها	
الديمقراطية	 الثورة	مالمحها	 التي	نزعت	عن	 الجهادية	 الجماعات	 تلك	 في	مواجهة	 الرو�سي،	 ثم	 ومن	

والوطنية،	بعدما	ُدّمر	الوطن	وتمّزق	الشعب،	وتأّسن	الوضع	السوري	في	غياب	أي	حّل	في	األفق.

ورفع	شعارات	 املصانع	 وأّمم	 األرض	 الذي	صادر	 العلماني	 النظام	 لطبيعة	 املتخيلة	 الصور	 ومن	
يسارية	وقومية،	وخاض	حرًبا	شرسة	ضد	اإلخوان	املسلمين	في	ثمانينيات	القرن	املنصرم،	وضد	كل	
من	ينازعه	السلطة	أو	يشكك	في	شرعيته،	))فإّن	هذا	النظام	وفي	إطار	سعيه	للسيطرة	على	املجال	
على	 النظام	 أشرف	 حيث	 الديني(()29)،	 العام	 املجال	 على	 السيطرة	 مفادها	 سياسة	 اتبع	 املجتمعي،	
والجمعيات	 القرآن	 تحفيظ	 ومعاهد	 الخاصة	 التعليمية	 واملعاهد	 الجوامع	 من	 مزيد	 بناء	 عملية	
الخيرية،	ورعاها،	وأضحت	تلك	الجمعيات	واملعاهد	تمّول	مئات	الطالب	وتخّرجهم	سنوًيا	من	سورية	

ومن	عدد	من	الدول	اإلسالمية	في	آسيا	وأفريقيا.

أفرد	الكاتب	موضوعة	أخيرة	للدستور	الضائع	في	تاريخ	سورية	التي	عانت	مع	كثير	من	دول	املنطقة	
	البينة	الدستورية	للدولة،	أو	غياَب	الدستور	في	مراحل	كثيرة،	أو	تغييبه	دائًما	في	ظل	قانون	

َ
ضعف

الطوارئ،	وبديله	قانون	مكافحة	اإلرهاب.

دساتيرها	 وفق	 باتت	شرعيتها	 السماء،	 أو	 الدين	 من	 تستمد	شرعيتها	 كانت	 التي	 الحكم	 فأنظمة	
الذي	 األميركي	 الدستور	 في	 عبارة	 أول	 أن	 مذكًرا	 واملواطنة،	 والحقوق	 الحريات	 على	 تعتمد	 الحديثة	
كان	أول	دستور	يكتب	1787م	تنص:	))نحن	شعب	الواليات	املتحدة	األمريكية(()30).	حيث	بدأ	العقد	
االجتماعي	الجديد	يستمد	شرعيته	من	مفهوم	الحريات	والحقوق	واملواطنة،	وبات	املواطن	الفرد	في	
الفكر	السيا�سي	الحديث	يتمتع	بحصانة	حقوقية	وقانونية،	نصت	عليها	مواثيق	األمم	املتحدة	واإلعالن	
العالمي	لحقوق	اإلنسان	1948	الذي	يبدأ	بالقول:	))يولد	جميع	الناس	أحراًرا	ومتساوين	في	الكرامة	

)29)	ماجد	كيالي،	الصدع	الكبير،	ص	282.

 https://bit.ly/3F095RO	،»األمريكية	املتحدة	الواليات	»دستور	30)(

https://bit.ly/3F095RO
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والحقوق.	وهم	قد	وهبوا	العقل	والوجدان	وعليهم	أن	يعاملوا	بعضهم	بعًضا	بروح	اإلخاء.(()31) 

على	النقيض	من	ذلك،	نجد	في	األنظمة	الشمولية	والدكتاتوريات	العسكرية	أو	الدينية	عموًما،	
الشعب	 مفهوم	 فيها	 يتبلور	 لم	 إذ	 والقانون،	 الحريات	 بغياب	 غائبة	 أو	 منقوصة	 املواطنة	 فكرة	 أن	
بوصفه	حصيلة	إجماعات	وطنية،	ُيشكل	مصدر	السلطات	في	الدولة	الحديثة، وُيعّرف	الكاتب	مفهوم	
املواطنة	بوصفها	))تتألف	من	ذوات	أفراد	يتمتعون	1-	بالحرية	في	التفكير	واإلرادة،	2-	باملساواة	إزاء	
عائلية((()32).	 أو	 مناطقية	 أو	 طائفية،	 أو	 )إثنية	 قبلية	 انتماءات	 أية	 عن	 باالستقاللية	 	-3 القانون،	
وهذا	ما	يمّيز	املواطن	في	الدولة	الحديثة	عن	الرعية	في	الدولة	االستبدادية	املتخلفة،	وهو	))مفهوم	
جمعي	ألشخاص	ال	ذوات	لهم	وال	مكانة	حقوقية	وال	إرادة	حرة	أو	استقاللية(()33)،	لدرجة	أن	دولة	
مثل	سورية	لم	تعرف	من	نصف	قرن	الحياة	السياسية	والحزبية	بصورة	ديمقراطية	وصحيحة،	مع	
وأغلبها	 ذاته،	 سمية	

َ
ت في	 الديمقراطية	 كلمة	 على	 يتكئ	 وتجمًعا	سياسًيا	 15	حزًبا	 هنالك	حوالى	 ذلك	

ذكرنا	بأثر	الفراشة	في	الحياة	السياسية	لسورية	وللسوريين.	
ُ
أحزاب	قومية	ويسارية	ت

في	الختام،	يجمل	الكاتب	بعض	املالحظات	املهمة	حول	املسألة	الدستورية	في	سورية	املستقبل،	
من	 تعنيه	 بما	 الدولة	 ومدنية	 كاملة،	 الفردية	 الحريات	 فيها	 بما	 املواطنة	 بحقوق	 االعتراف	 تتضمن	
الحقوق	 يتضمن	 الكردية	 للمسألة	 عادل	 حل	 وإيجاد	 السياسة،	 الحياة	 عن	 واألمن	 الجيش	 تحييد	
الفردية	والقومية	والثقافية	بالسوية	ذاتها،	وتعزيز	الديمقراطية	الليبرالية	التي	تتأسس	على	الحريات	
	إلى	املشاركة	بالحياة	الحزبية	والسياسية،	و))اعتماد	الال	مركزية	أو	النظام	الفيدرالي	

ً
الفردية،	وصوال

إثنية(()34)،	وتأكيد	فصل	السلطات،	واملبادئ	ما	 أو	 على	أسس	جغرافية،	وليس	على	أسس	طائفية	
فوق	الدستورية.

مساحة	 الكاتب،	 أراد	 كما	 السيا�سي،	 للتفكير	 حقيقية	 مساحة	 يشكل	 الكبير((	 ))الصدع	 كتاب	
للسجال	مع	كثير	من	املفهومات	واالعتقادات	والتصورات	التي	ناقشها	الكاتب	بلغة	سلسة،	وبكثير	من	
الحيوية	واالنتماء،	فهو	ليس	محض	محلل	سيا�سي	يكتب	من	خارج	موضوعه،	بقدر	ما	كان	جزًءا	من	
املوضوع،	عاشه	في	تفاصيله	وفي	وعيه،	وعشناه	في	لغة	الكتاب	وزوايا	الرؤيا	التي	جعلنا	من	خاللها	على	
الرغم	من	الخيبات	الكثيرة	والثمن	الفادح	لثورات	الربيع	العربي	ننظر	إليها	ب�سيء	من	االعتزاز،	حين	
يقول	في	املقدمة	))وهي	التجربة	الشجاعة،	التي	حاولت	املستحيل،	إلدخال	مواطني	البلدان	العربية	

 https://bit.ly/3EZ2oiZ	،»اإلنسان	لحقوق	العالمي	»اإلعالن	31)(

)32)		ماجد	كيالي،	الصدع	الكبير،	ص	287.

)33)	ماجد	كيالي،	الصدع	الكبير،	ص	287.

)34)	املصدر	السابق	نفسه،	ص	304.

https://bit.ly/3EZ2oiZ
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ليؤكد	 عاد	 وحين	 التاريخ(()35)،	 في	 مرة	 ألول	 التاريخ،	 مسرح	 على	 مجتمعاتهم	 وإظهار	 السياسة،	 إلى	
	مهمتها	التاريخية،	في	كسر	الخوف	في	قلوب	السوريين،	وإيقاد	شعلة	التمرد	

ً
الحًقا	أنها:	))حققت،	فعال

على	النظام،	وإخراج	الشعب	إلى	الشوارع،	أو	إلى	مسرح	التاريخ(()36).	

)35)	املصدر	نفسه،	ص	10.

)36)	املصدر	نفسه،	ص	253.
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