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التعديالت الدستورّية الجديدة عربًيا في ”اليسوعية“

صدى البلد  

تناول أنطوان مسّرة عضو األستاذ 
الجامعّي وعضو المجلس الدستوري 
اللبناني ورئيس كرسّي األونيسكو 
ــعــة الـــقـــّديـــس يــوســف  فـــي جــام
فــي بــيــروت، مــوضــوع «التعديالت 
الجديدة في الدساتير العربية حول 
الحقوق الدينية والثقافية» في إطار 
”المحاضرات المهنّية“ الموجهة 
ــي الــعــالقــات  ــطــّالب «الــمــاســتــر ف ل

اإلسالمّية المسيحّية». 
 مسّرة محاضرته بالكالم 

ّ
استهل

على أهمية هذه التعديالت البالغة 
والتجديدّية مشيًرا إلى أنها تفتح 
ــان  ــا جديدة في موضوع األدي

ً
آفــاق

ظهر 
ُ
وعالقتها بالشأن العام، إذ ت

التعديالت الجديدة في أكثر الدول 

٢٠١٠ تجديًدا  العربية ومنذ العام 
وتأصيًال في ما يتعلق بضمان الحقوق 
الدينّية والثقافّية، وأن ذلك ”يحصل 
عممه 

ُ
ا لخطاب اجتراري سائد ت

ً
خالف

ــاط جامعية وفكرية وإعالمية  أوس
ــة الدينية والشريعة  ــدول ل ــول ا ح

والتشريع“.  
وأوضح أن ذلك ”ال يعني ذلك أن 
الحقوق الدينّية والثقافّية مصونة 
 ، بّية لعر ا ت  لمجتمعا ا في  قعًيا  ا و
أعلى  المسعى في  يّبين ذلــك  بل 

لى  ا بّية  لعر ا قّية  لحقو ا مّية  لهر ا
تحديث وتأصيل اإلدارة الديمقراطية 
ًدا أن 

ّ
للتنوع الديني والثقافي“، مؤك

”التحديث في المصطلحات والتعابير 
يؤدي الى مزيد من التطور مستقبًال 

في مسارات العدالة الدستورّية“.

كسل ذهني
واعــتــبــر مــســّرة أن هــنــاك حالة 
من الكسل الذهنّي واالجترار لدى 
ص 

ّ
المفكرين والكّتاب يجب التخل

منها، لذا دعا ”الجامعيين والباحثين 
واإلعالميين والملتزمين في المجتمع 
المساهمة في هذا المسار من خالل 
الــخــروج عــن شــعــارات ســائــدة ومن 
الماضي والمساهمة في التحول في 

الذهنّيات“. 
انــتــقــل بــعــد ذلـــك إلـــى تــعــداد 
المواد التي تغّيرت في الدساتير 
لعربي،  ا لربيع  ا م  قيا منذ  لعربية  ا
ـــواردة في  ــًدا أن ”الــعــبــارات ال

ّ
مــؤك

التعديالت الدستورية في أكثر من 
١٥ دولة عربية حول سيادة الشعب، 
وسيادة القانون، ومقاصد الشريعة، 
والمواطنية، والصفة الرسمية لدين 
الدولة، والتراث الثقافي العربي، ومنع 

اصدار قوانين تنافي جوهر الحريات 
الــواردة في الدستور كما في المادة 
١٢٨ من الدستور األردني المعدل... 
ية  تغيير و يثة  حد ني  معا تحمل 
أساسية“، وأضاف شارًحا : ”يتطلب 
تحويل هذا التحديث في النصوص 
الدستورية الجديدة الى ممارسة عمل 
ثقافي خارج شعارات اجترارية ال يزال 
يتداولها وُيعممها مؤلفون وجامعيون 
وإعالميون بــدًال من المساهمة في 

التحديث والتأصيل“.

تعبير «الطائفية»
كما توّجه إلى الطّالب والباحثين 
الجامعيين والكّتاب ودعاهم إلى عدم 
استعمال تعبير“الطائفّية“ ألنه غير 
علمّي، كذلك الحديث على ”إلغاء 
الطائفّية“ بل دعاهم إلــى دراســة 
التعددّية الدينّية والثقافّية، داعًيا 
إلى النظر في المتغيرات اإليجابّية ألن 
المعضلة تكمن في الذهنية السائدة 

الواجب تغييرها. 
وفي الختام دار نقاش مع الحضور 
أجاب خالله مسّرة عن األسئلة التي 
تمحورت حول جدوى هذه التعديالت 

وقدرتها على خرق الواقع وتغييره.

مسّرة: هناك حالة من 

الكسل الذهنّي واالجترار 

اب 
ّ

لدى المفكرين والكت

يجب التخلص منها

USJ    مسرة ملقًيا محاضرته
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