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متهيد
احلمد هلل والصالة والسالم عل رسول هللا
امسحوا يل أن أبدأ ابلتمييز بني ثالث كلمات نتداوهلا يف القضااي اليت نطرحها عموما يف هذه املرحلة.
العصف الفكري ..أفهم منه تبادل أفكار من قبيل التعارف دون أن يفضي مباشرة إىل خطوات حمددة.
التحليل الفكري ..أفهم منه تشخيصا لقضية ما مع طرح العالج أحياان ،اعتمادا على اخلربة واملتابعة دون
اخلوض أكادمييا يف نظرايت وفرضيات أو نتائج اثبتة علميا ابملعايري املنهجية للدراسة ،وترتبط قيمة التحليل مبا
يقدمه من أطروحات جديدة مبتكرة حتتاج إىل البحث والدراسة لتقوميها.
البحوث والدراسات ..هلا تعريفها العلمي املنهجي ،ومعايريها احملكمة نسبيا ،واحلاجة إليها اثبتة ،وهي من
مرتكزات تطور العلوم الطبيعية واإلنسانية.
والسؤال :ما هي الوصفة أو املزيج الذي حنتاج إليه يف التعامل مع قضية سورية بقصد التأثري على جمراها

وليس بقصد دراستها فحسب.
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 -1إشكالية وضع مشروع شامل لقضية سورية
ال جدال يف أمهية الدراسات يف خمتلف الظروف ،إمنا اإلشكالية اليت نواجهها يف قضية سورية وترتبط ابلدراسات،
أن ما نصل إليه من خالهلا ال يكفي ما مل يقرتن جبهد آخر يربط ما بني حصيلتها والواقع القائم للتأثري العملي
عليه ،فإذا استحال ذلك بقيت قيمتها األكادميية وغابت قيمتها العملية.
يف قضية سورية وحاضرها ومستقبلها نعايش عصفا فكراي ونرصد حتليالت فكرية دون انقطاع ،أما البحوث
والدراسات فرغم وجود الكثري منها ،يبقى السؤال مطروحا حول جدواها مبعيار التأثري على واقع القضية وجمراه

املتغري ابستمرار.

جند يف الوقت احلاضر مراكز دراسات أو احللقات البحثية الناشئة أثناء الثورة ونفتقد اإلطار العام املوجه للعمل،
مرجعيةً وأهدافا ،لتؤثر احلصيلة على جمرى األحداث ،والشاهد على ذلك هو واقع الثورة ،وإن كنت خمطئا أرجو
التصويب ،ويستثىن من ذلك القليل من الدراسات املرتبط جبوانب فرعية ،كبعض ميادين العمل األهلي /املدين،
أما املشروع الشامل برؤية وأهداف مشرتكة ،ومفعول توجيهي ينعكس على أرض الواقع ،فهذا ما تكرر احلديث
عنه دون الوصول إليه ..فأين اخللل؟
قضية سورية حالة من حاالت التطورات التغيريية عرب التاريخ ،وختتلف عن سواها أبن انطالق آليات التغيري
سبق عملية التنظري ،وال يُنتقص من قيمة احملاوالت اليت بذلت لتعديل هذا الوضع ولكن مل يتحقق النجاح
ابلقدر الكايف حىت اآلن .ولعل أحد األسباب ما يقول به بعض علماء االجتماع ،أن من العسري على الباحث
أثناء دراسة ظاهرة اجتماعية جديدة ،أن يصل إىل نتائج استشرافية اعتمادا على ما سبق اعتماده من فرضيات
وقواعد للبحث سبق استنباطها من ظواهر قدمية ..فالظاهرة اجلديدة أتيت مبتغريات جديدة مل تكن معروفة سابقا،
ليسري عليها ما ثبت قبل والدهتا.
هذا مما يسري على قضية سورية ابعتبارها انمجة حاليا عن ثورة شعبية عفوية ختتلف مبعظم منطلقاهتا وظروفها
ومساراهتا عما ميكن أن نقيس عليه من أحداث اترخيية سابقة وصفت ابلثورات .ال توجد بني أيدينا مرتكزات
وثوابت أو فرضيات وقواعد تساعد يف البحث عن معطيات حمكمة ومستدامة نسبيا ،إلجراء دراسات ميدانية
وأكادميية ومستقبلية تنبثق عنها مشاريع شاملة يف الشأن الثوري التغيريي اجلديد ..وهنا يستثىن قطاع التوثيق
التأرخيي ،الضروري واملمكن منهجيا أثناء احلدث وبعده.
يف قضية سورية ،أصبح الباحث نفسه عنصرا من عناصر املتغريات ،وهو يعايش يف هذا اللقاء وأمثاله ،كيف
تتبدل معامل احلدث اجلاري بني يديه تبدال سريعا ،دون أن يشارك يف اإلمساك بزمام توجيهه ،وهلذا طاملا وجدان
أنفسنا عند عقد أي لقاء أمام معطيات خمتلفة غالبا حىت عما كان بني أيدينا أثناء اإلعداد والتحضري لذلك
اللقاء .اإلشكالية اليت نواجهها إشكالية يف مستوى معضلة:
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 .1معضلة مستعصية منذ سنوات نستشعرها يف واقع تعاقب األزمات يف مسار القضية ،دون التمكن من
ضبط عملنا املشرتك هلا ورفع مستوى أتثريه ،فمعظم ما نصنعه يلهث حلاقا مبا جيري.
 .2وماهية هذه املعضلة أن كل عمل كبري مشرتك يفرتض وجود إطار يوجهه ،حيدد الرؤية واهلدف
والطريق ،ولكن هذا اإلطار غائب ،نريد إجياده ،فكيف نتمكن من العمل إلجياده وحنن نفتقر إليه

وإىل ضوابطه أثناء العمل إلجياده؟
مرة أخرى :أين اخللل؟

ال ميكن الفصل بني العمل من أجل املضمون التنظريي املطلوب والعمل من أجل اهليكل التنفيذي املطلوب
أيضا ،هذا ممكن يف حاالت االستقرار ،وليس يف حالة سيولية من التغيري ،فال غىن عن أسلوب مبتكر

يناسبها.

ال نغفل عن بعض اجلهود املشكورة هلذا الغرض عرب التواصل املباشر بني القطاعات الفكرية والسياسية وامليدانية،
إمنا مرت سنوات ومل يتحقق الغرض بل نرصد دوما وجود ثغرة ،تعرب عنها مقولة متتزج ابألمل ،يرددها كثري من
الثوار ،أنكم أيها املنظرون تنظرون عن بعد ،وال تعايشون الواقع وأحداثه مباشرة.
إن العنصر الفاصل بني طرح تنظريي أكادميي ،وطرح تنظريي تغيريي ،هو ما مييز بني:
 .1دراسات منهجية قائمة بذاهتا وهلا قيمت ها الذاتية ..وفق املعتاد أو ما أمسح لنفسي بوصفه ابلبحث
التقليدي.
 .2دراسات منهجية مندجمة يف تغريات مسار قضية سورية ،وترتبط قيمتها مبعيار أتثريها عليه.
ال حنتاج إىل مرحلة إعداد ومرحلة تطبيق اتلية ،بل إىل عملية اندماجية دائبة احلركة والعطاء ،إجنازا وتطبيقا وتقوميا
وتطويرا يف وقت واحد ،وذلك منذ البداية ،بداية مسار اجلانبني التنظريي فكرا ودراسة والتطبيقي بنية هيكلية
تنفيذية معا ،مع احلرص على تواصل تطوير النتائج التنظريية عرب التفاعل املباشر مع متطلبات الواقع املتغري.
أزعم أننا حنتاج إىل اتباع طريقة استثنائية لنخرج من املعضلة ،أي من قلب األزمة اليت حتيط بنا إىل موقع

اإلحاطة هبا والتأثري عليها ،عرب الرتكيز على اقرتان الطرح النظري بعمل تطبيقي.

 -2منطلق استثنائي هلدف استثنائي
أحاول التدليل على املقصود مبثال تقرييب :يف دولة مستقرة تواجه الدولة أحياان أزمة طارئة فتتشكل جلنة طارئة
للتعامل معها ،وتُعترب يف حالة اجتماع دائما حىت تزول غمامة األزمة.
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الدولة املستقرة هلا أجهزهتا وهياكل عملها ومراكز دراساهتا ومجيعها تعمل بطرق متعارف عليها وحتقق إجنازات
متوالية ..رغم ذلك ال يُكتفى ابالعتماد عليها ملواجهة أزمة طارئة تطرح أسئلة متجددة وعاجلة ،تتطلب التعامل
معها ببنية هيكلية طارئة وصيغ مناسبة قابلة للتطوير السريع مع تقلب مسار األزمة.
تلك حالة أزمة طارئة ..فكيف بنا مع ما هو يف منزلة قضية تغيري وجودية كقضية سورية؟
إن معايشتنا للحدث اجلديد -وليس دراسة ما سبق من فرضيات ونظرايت وأحكام رصينة -هي املصدر األهم
لتحديد اجلهد املطلوب إلطار التعامل القضية.
التعامل املطلوب هو عملية توليد شيء جديد وأسلوب جديد ،فأثناء توليده يستمر تقلب املتغريات املتعلقة
ابملفعول املرجو منه ،وهلذا ينبغي أن ينطوي مسار العمل على أساليب قابلة للمراجعة والتطوير أثناء التنفيذ
التطبيقي نفسه .حنتاج إىل أن تتكون معا:
 )1فعاليات توجيه متطور للدراسات والبحوث املطلوبة آنيا

 )2آليات وضع النتائج تباعا موضع التطبيق والتقومي ..وابلتايل تطوير مسار الدراسات نفسه

 -3منطلقات عامة مقرتحة
على خلفية ما سبق تُطرح األفكار املبدئية التالية ،فال تتناول ابلتفصيل مضمون مشروع سياسي مطلوب ،فهذه

الورقة خمصصة ملنطلقاته املقرتحة وليس حملتوايته املستهدفة ،بل يدور احلديث حول الكيفية املرجوة للشروع يف

الصياغة وربطها إبطالق عمل هيكلي استثنائي ،مع اعتبار املعيار احملوري للعمل هو مهمة التأثري على مسار

الثورة.
أوالا:

ال توجد حلظة زمنية قابلة لوصفها بنهاية جمرى احلدث ،أو هناية فصل أساسي منه ،فعملية التغيري اجلارية مستمرة،
انسيابية ومتفجرة ،تتجاوز سورية مبعطياهتا احمللية إىل معطيات أوسع بكثري خارج حدودها إقليميا ودوليا ،وابلتايل
امللحة إىل صياغة مشروع سياسي ،أو مشروع تغيريي ،لسورية حاضرا
ال يوجد خالف على ازدايد احلاجة ّ
ومستقبال.
اثنيا:
يرتبط جناح مسار العمل من أجل هذا املشروع ،وليس املشروع نفسه ،مبواصفات أساسية ،أمهها:
 )1أن ينطلق من أجل التعبري عن إرادة التغيري الشعبية اليت أطلقت مسار الثورة ..وهذا جمال صياغة الرؤية
والثوابت واألهداف البعيدة.

مركز احلوار السوري 9 ................................................................................................................

أوراق الندوة التخصصية /حنو تطوير اخلطاب السياسي للثورة  ..........................................منطلقات أولية ملشروع سياسي

 )2أن ينطلق من نواة أولية توصل إىل مشروع تغيريي قابل للتطبيق ..وهذا جمال التخطيط االسرتاتيجي
واملرحلي.
جهود هادفة لتبنيه بصورة متنامية ولالنطالق التطبيقي منه
 )3أن تنطلق ابلتوازي مع اجلانب التنظريي ٌ
حيثما أمكن ذلك ..وهذا جمال ضمان التفاعل يف اجتاهني ،العطاء ..والتطوير الذايت ،اعتمادا على
جتسد يف تنامي أتثري اإلرادة الشعبية على صناعة احلدث ،وهذا مع
ظهور مفعول ما يتم عطاؤه إذا ما ّ
عدم إغفال وجود قوى أخرى تشارك يف صناعته وهتيمن على قسط كبري من ذلك.
اثلثا:
سبقت اإلشارة إىل أن وصف األزمة ال ينطبق اصطالحيا على احلدث الذي يراد صياغة مشروع له ،فما بدأ
بثورة شعبية عبارة عن حركة تغيري ،وهلذا جند أننا رغم كثرة احلديث عن "مشروع سياسي" فإن واقع القضية
واملرحلة التارخيية احلالية يفرضان التحرك مبشروع سياسي ضمن مشروع تغيريي اترخيي أمشل ،وهذا عنوان كبري،
ال ميكن الوفاء مبتطلبات صياغته من خالل ندوة أو بضع ندوات ،إمنا حنتاج إىل اخلطوة الصحيحة اهلادفة األوىل
من مسرية األلف ميل ،وأحسبها كذلك عندما جتمع بني أمرين وفق ما سبق:
( )1الشروع يف صياغة املعامل الكربى للمشروع املطلوب..
( )2اآللية املرنة القابلة للنمو والتطوير أثناء اخلطوات التالية..
رابعا:
ميكن طرح بعض تلك املعامل الكربى ،كالوحدة اجلغرافية للدولة ،يف نطاق مشروع سياسي ،ولكن تبقى نواة البنية
اهليكلية ،مبعىن آلية الصياغة املبدئية املطلوبة كوسيلة ،هي امليدان األصح للطرح واحلوار والتعديل ..فعلى سبيل
املثال:
إذا مت اعتماد اهلدف حتت عنوان مشروع سياسي يف نطاق مشروع تغيريي أكرب ،سيكون لذلك أثره على الشروع
يف الصياغة التوافقية لعنوان أحد املعامل الكربى كالوحدة اجلغرافية ومسألة التوازن بني املركزية والالمركزية يف هياكل
السلطة وصالحياهتا وهكذا.
خامس ا:
ال يتحقق الدمج بني الشروع يف صياغة املعامل الكربى للمشروع ..وبني التوافق عليها من خالل آلية الصياغة،
دون بذل جهود مركزة لتحقيق منجزات أولية متنامية لتساعد من خالل التواصل يف توسيع قاعدة تبين املشروع
وذلك بصورة موازية الستكمال صياغته وإنشاء اهليكلية التنفيذية له.
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 -4خصائص عامة مقرتحة
يف هذا اإلطار تطرح الفقرات التالية اقرتاحات مبدئية لإلطار العام من أجل إطالق احلوار فحسب ،وميكن إذا
وجدت توافقا وآلية للعمل ،االنتقال منها إىل اقرتاحات تتناول املضامني.
أوال :عناوين إلطار الرؤية املطلوبة
( )1رؤية تغيريية :استيعاب متجدد ملعطيات الواقع مع اعتبار أحداثه حلظة تغيري اترخيي وحضاري ،فال تقف
الرؤية التغيريية عند حدود تقلبات احلدث السوري احمللي آنيا ،أو حدود معطيات سياسية متبدلة ملوقعه على
خارطة العالقات الدولية واإلقليمية.
( )2رؤية مستقبلية :تنطوي على أهداف بعيدة املدى ،توضع لتصبح معايري لتقومي مسار العمل للتغيري ،مبا يف
ذلك املشاريع التخصصية كاملشروع السياسي واملشروع االقتصادي واملشروع االجتماعي ،ويبقى معيار سالمة
الطرح هو مدى ما يتحقق من تقدم حنو اهلدف البعيد دون إجياد عقبة جديدة على الطريق إليه.
( )3رؤية استشرافية :تنطلق من وجوب العمل املرحلي وفق اإلمكاانت الواقعية مع العمل لتحسينها ،مثل
العالقة ما بني العمل امليداين والقوى الفاعلة فيه ،والعمل السياسي حتت عنوان الثورة وتطويره أو التعويض عن
قصور تشكيالته اهليكلية وأطروحاته السياسية.
اثنيا :عناوين لعقد اجتماعي للعالقات البينية أثناء مسار التغيري وبعد االستقرار
( )1أساس العقد االجتماعي :حتتاج قضية سورية إىل عقد للتعامل بني كافة األطراف اليت تشملها احلدود
اجلغرافية الوطنية ،ابعتبار ذلك هو املنطلق الواقعي القائم ،لتحقيق هدف التغيري معا ،إذ أن آاثره ستشمل مجيع
األطراف.
( )2مشول العقد االجتماعي :املطلوب قواعد تنال التوافق عليها ،وآليات تنفيذية مناسبة قابلة للتطوير ،يسري
مفعوهلا ابتداء من اللحظة اآلنية وطوال فرتة العمل لتحقيق وضع جديد مستقر ،وتوصل إىل صياغة األسس
الضرورية للتعامل املستقبلي يف حالة االستقرار ،ومجيع ذلك انطالقا من واقع قائم على حمورين:
 وجود وطن مشرتك تتفكك ابطراد عرى النسيج الوطين بني أهله مما ينذر بتمزق جغرايف واقتتايل للوطن وأهله.. مراعاة التطلعات واحلقوق املشروعة جلميع األطراف ،احلاضرة والغائبة عند حلظة الشروع يف وضع الصياغةاملطلوبة..
 -وجود عالقات خارجية ملكوانت هذا النسيج الوطين حتمل قسطا من املسؤولية عن تفكك عراه
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وهلذا ال بد يف صياغة أي عقد للتعامل البيين أن ينطوي من البداية على "منظومة قواعد للتعامل اخلارجي" أيضا،
وطريقة الوصول هبا إىل مستوى االلتزام االنفرادي واملشرتك عند التعامل مع خمتلف القوى األخرى خارج األرضية
الوطنية.
اثلثا :عناوين ملخطط العمل
 )1ينطلق التخطيط للعمل من إمكاانت حمدودة متوافرة يف البداية ،ال ميكن أن تنمو دون أن تظهر امليزات
األوىل للمشروع عرب خطوات انطالقه العملية ،ومنها ظهور التنامي املطّرد للتوافق على ما يوضع من معامل
كربى للرؤية املرجوة وخطوط عريضة لعقد اجتماعي للتعامل البيين مع أسس مبدئية ملنظومة قواعد التعامل
اخلارجي.
 )2يتطلب ذلك مرونة التخطيط للعمل واخلطوات التنفيذية األوىل إىل حد كبري ،تطويرا وتعديال ،ليجسد
ابستمرار طريقا مقنعا ما بني معطيات اللحظة واألهداف البعيدة ،ومواكبة اخلطوات األوىل ببداايت موازية
يف عملية التواصل والنشر والتعميم واإلعالم ،للتحول من حلظة االقتصار على جمموعة عمل أولية إىل بنية
هيكلية عمل شاملة.

 -5مالحظات حول ماهية املشروع املطلوب
توجد أطروحات سورية ال تنطلق من تغيري اترخيي فتحت الثورة بوابة له ،بل حتصر نفسها يف حدود حماوالت
جتميلية إلعادة إنتاج ما انطلقت الثورة الشعبية إلزالته ،كما ظهرت أيضا أصوات تؤكد أن يكون املشروع السوري
شامال مبفهوم وطين ،مبعىن تعدد املكوانت الشعبية ،وهو مما تعنيه كلمة عقد اجتماعي ولكن مل يتضح مدى
خروج ذلك من بوت قة "احملاصصات واحللول الوسطية الفكرية" للتوافق ،إىل مستوى التالقي الفعلي على رؤية
بعيدة وخمطط تطبيقي.
إمنا ال تشمل ورقة العمل هذه النظر يف تلك األطروحات وتكتفي إبشارات مقتضبة إىل ما ظهر خالل السنوات
املاضية حتت عنوان مشاريع لسورية ومحل عناوين إسالمية ،وقد وجد تفاعالت سلبية وإجيابية.
حول ذلك تدور املالحظات التالية يف نطاق التساؤل حول ما ينبغي التوقف عنده لتثبيت منطلقات أكثر توازان
يف صياغة مشروع تغيريي شامل أو مشروع مقتصر على اجلانب السياسي:
 -1األصل أن نتحدث عن الوطن كأرضية مشرتكة للجميع وإن تعددت االجتاهات الفكرية والسياسية
ولكن انتشرت تصورات سلبية حول وجود انفصام أو تناقض بني أي (طرح إسالمي) وأي (طرح
وطين) ،وسبق أن انتشرت هذه الظاهرة يف احلديث مثال عن منظمات إسالمية ووطنية ،والواو هنا
واو املغايرة لغة وإحياء وتنظريا ،هذا انهيك عن صيغ أخرى للتناقض مع ما يوجد يف عامل "مصطلحات
االنتماء والتوصيف" مثل املشروع العلماين ،أو املشروع املدين ،أو مشروع كذا مبرجعية كذا.
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 -2ابملقابل أصبح معلوما بشكل عام أن جمرد غياب توصيف أي مشروع أبنه "إسالمي" –انهيك عن
املضمون -يعين افتقار من يطرحه إىل أتييده من جانب نسبة كبرية من القوى امليدانية بصورة مؤكدة،
ومن عموم الشعب على األرجح.
 -3ساهم بعض املطروح حتت عنوان إسالمي -وأدع األمثلة للحوار عند احلاجة -يف عملية استقطاب
خطري ،نتيجة أخطاء ذاتية وحتركات مضادة ،مما أاثر جدال عقيما أصبح بدوره عقبة دون استيعاب
جاد ملاهية ما ينبغي أن يكون عليه مشروع لسورية حيمل عنوان "إسالمي" ،بل أصبحت كلمة إسالمي
نفسها وكأهنا تعين "مشروعا فئواي" أو "مشروعا طائفيا" خيص قطاعا من الشعب دون قطاعات
أخرى.

 -4ظهر اإلصرار من جانب بعض األطراف على كلمة "إسالمي" إىل درجة تعصب يسميه بعضنا تعصبا
إيديولوجيا ،كما واجه طر َح عنوان إسالمي عداءٌ مل يقف عند رفض توجهات فكرية وسياسية ،بل
مشل كل ما يوصف ابإلسالمي ،سيان ما املقصود ابلتوصيف ،وسيان أين تكمن اجلذور التارخيية
لذاك العداء.
يعزز بدراسات منهجية ،ومنها ما استخدم
 -5كثري من املخاوف والعداء جتاه أي طرح إسالمي ،مل ّ
أساليب وأدوات خارج نطاق احلوار واإلنصاف والقواعد العامة يف العالقات البشرية والسياسية.
ابملقابل أصبح بعض األطراف من أصحاب التوجهات اإلسالمية ،حيذفون من أطروحاهتم ما يقدرون
أنه يثري خماوف اآلخرين ،ولكنهم يزيدون املخاوف واقعيا عندما ال يرتددون عن القول إن هذا لضرورات
املرحلة ،مبعىن سنعيد ما حذفناه يف مرحلة قادمة.
 -6املالحظات السابقة بشأن كلمة وطين كمثال تسري أيضا على كلمات أخرى تطرح األبعاد القومية
واإلنسانية واحلضارية ،ومجيع ذلك يستدعي التأكيد أن أي مشروع أو طرح ،سياسي أو شامل ،ال
يكون إسالميا حقا ،ما مل يكن يف الوقت نفسه (وطنيا وقوميا وإنسانيا وحضاراي) ،ليس من مدخل
احللول الوسطية بل من مدخل أن هذا ما ينبثق عن اإلسالم نفسه.

 -7يف هذه احلالة ينبغي االلتزام يف الصياغة واملواقف والتعميم أن يظهر بصورة مقنعة ،أن هذا الطرح مع
ما حيمله من إجيابيات وطنية وقومية وإنسانية وحضارية هو الطرح املتكامل ،وليس املرحلي أو املقلّص
استجابة لضغوط ما ،وهنا تظهر مسؤولية كربى على العلماء والباحثني يف بيان ارتباط ذلك ابإلسالم
كما أنزل ،وليس نتيجة أالعيب سياسية خمادعة إذا صح التعبري ،أو جملرد تغطية احتياجات مرحلة ما
وفق ما تفرضه الضغوط والضرورات أو تصنعه التنازالت.
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 -8إن جوهر ما يطرح يف مشروع إسالمي لقضية سورية هو املبادئ (مثال :الكرامة لبين آدم مجيعا)
والكليات (مثال :تطبيق الشريعة عرب مرجعية اإلرادة الشعبية) والثوابت (مثال :العدل واحلقوق لسائر
الناس) بينما تبقى التفاصيل التقنينية (مثال :آليات تطبيقية لقاعدة تداول السلطة ،وأجهزة تنفيذية
لضمان الشفافية واملراقبة واحملاسبة) هذه التفاصيل تبقى -كما هو احلال يف أي مشروع سياسي كبري
وصغري -خارج نطاق صياغة املشروع التغيريي ،إذ ال ميكن أن تنشأ فعال وتتطور وتتعدل وتطبق ،قبل
ترمجة مرجعية اإلرادة الشعبية إىل آليات التشريع والتقنني واحملاسبة (مثل صالحيات حمكمة دستورية
عليا وصالحيات جملس النواب واجملالس التخصصية) وذلك يف كيان دولة قائمة ،فآنذاك ..عند توافر
شروط التوافق على التفاصيل ،أييت دور االجتهادات والدراسات واحلوارات وموازنة املصاحل املشروعة،
كما يسري التنافس بني التوجهات املتعددة.

 -6آلية مقرتحة للشروع يف الصياغة
جمموع ما سبق يقوم على فكرة حمورية هي الدمج بني الشروع يف عملية صياغة املشروع من البداية بعملية إجياد
نواة اآللية اهليكلية للربط بني الصياغة والتعميم والتطبيق.
االقرتاح التايل املطروح تبعا لذلك هو أن تبدأ صياغة املعامل الكربى للرؤية عرب خطوة أوىل لتشكيل اآللية اهليكلية
دون انتظار توافق النسبة األعظم من التوجهات أو املكوانت الشعبية:
 )1تشكيل (جمموعة عمل) من مخسة أفراد أو عشرة ،من أجل "إطالق عملية صياغة املشروع" تضم أهل
االختصاص واخلربة والقدرة يف مخسة جماالت( :البحث الفكري والعلمي املنهجي) (العلم التخصصي
القانوين الدويل والعام) (الصياغة اللغوية الدقيقة واملفهومة) (التواصل امليداين واملدين والسياسي
واخلارجي) (النشر واإلعالم والرتمجة إبخراج يناسب احتياجات اجلهات املستهدفة) .مهمة جمموعة
العمل هذه" :التداعي" -وليس الدعوة -إىل إنشاء هيكلية تنفيذية.
 )2الشروع التدرجيي من جانب جمموعة العمل يف وضع نصوص مبدئية حملددات العمل عرب فروع اهليكلية
التنفيذية ،ومواكبة ذلك ابلتواصل مع من يرشحون للمشاركة يف:
أ -هيئة توجيهية ،من شخصيات سورية معتربة جتد القبول العام على خمتلف املستوايت السورية.
ب -هيئة الصياغة ،مثال من منتدبني عن  4-3مراكز حبث سورية ومركز حبث ختصصي من أحد
البلدان العربية وآخر من أحد البلدان اإلسالمية ،وعدد كاف من العلماء الشرعيني املعتربين،
ومن املتخصصني يف السياسة والقانون وعلم االجتماع والتخطيط "االسرتاتيجي" واللغة العربية
والرتمجة.
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ج -جل نة املتابعة والتواصل والتسويق الفكري واإلعالمي ،لإلشراف على جمرى العمل وتنسيقه،
وطرح حصيلته تباعا للنقاش العام يف أوساط الدارسني واملفكرين والثوريني والسياسيني
واإلعالميني وىف الوسط الشعيب العام ،والتواصل مع شخصيات مؤثرة وهيئات فاعلة من
املنصفني يف البلدان اإلقليمية والعاملية ،وتقدمي خالصة التفاعل مع احلصيلة التدرجيية يف تقرير
دوري للهيئة التوجيهية وهيئة الصياغة.
د -اختيار "إدارة" من متفرغني ومتطوعني للمهام اإلدارية ولتأمني التخطيط "الزمين واإلداري
واملايل" واعتماد مصادر متويل متعددة مضمونة دون شروط تتعدى ضمان منهجية العمل
واستمراريته.
وهللا ويل التوفيق
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التدافع السياسي وأسئلة كتابة مشروع وطين لسوراي املستقبل
ملخص تنفيذي:

د.حسان الصفدي

أوال  :حول سنة التدافع
ا
)1
)2
)3
)4

سنة التدافع قانون إهلي يضبط حركة الكون واألجرام واألحداث واإلنسان
خصوصا مطالب ابلفهم مث حسن التعامل مع هذه السنة الرابنية
عموما واملسلم
ً
اإلنسان ً
سنة التدافع قانون لقمع الفساد وحتقيق اخلري
أبدا؟
دائما؟ وهل ينحصر يف القوة ً
هل يعين التدافع اهلجوم ً

)1
)2
)3

خرجت اجلماهري بعناوين إنسانية جامعة كربى.
مل يكن وراء هذه الشعارات دراسة لطبيعة التحدايت وال إىل مدى اإلمكاانت.
اجتهت الثورة حنو العسكرة اضطر ًارا من قبل الغالبية ،وقناعةً من قبل البعض اآلخر ،ودون حساب
للتحدايت واإلمكاانت.
دفاعا عن النفس إىل حترير املناطق دون استعداد الستثمار هذا التحرير
اجتهت الثورة من العسكرة ً
ودون حساب للتبعات واالستحقاقات.
انتقلت الثورة من وحدة البوصلة وحصرها يف إسقاط النظام ،إىل حتقيق انتصارات ومهية ضد األخ
والشريك يف الثورة (حماصرة احلراك السلمي ،فرض توجهات فكرية وفصائلية ،احلرب على الغنائم
واملكتسبات)
التعامل مع الدول ( الصديقة) والعدوة
أ -أما هي نقاط االلتقاء؟
ب -ما هي حدود التعاون؟
ت -التعامل اجلزئي مع غياب التصور الشامل
ث -متكني الصديق قبل العدو من االستفراد ابلكياانت الثورية
ج -عدم وضوح اهلدف النهائي املطلوب مما عزز رؤية العدو وابلتايل مواقعه ،وأضعف طرح
(الصديق) وموقفه

اثنياا :موقعنا من سنة التدافع

)4
)5

)6

اثلثاا :مقدمات ال بد منها لكتابة املشروع السياسي ملستقبل سوراي
مركز احلوار السوري 17 ................................................................................................................

أوراق الندوة التخصصية /حنو تطوير اخلطاب السياسي للثورة  ..................التدافع السياسي وأسئلة كتابة مشروع وطين لسوريا املستقبل

)1
)2
)3
)4
)5

رسم خارطة نقاط القوة والضعف لدينا ولدى األصدقاء واألعداء
تبين سياسة عسكرية وسياسية وإعالمية وإغاثية تؤدي إىل تعظيم نقاط القوة لدينا ولدى األصدقاء،
وتعظم نقاط الضعف لدى األعداء
اإلجابة عن أسئلة كربى تتعلق بتصوران عن سوراي (الوحدة اجلغرافية) واجملتمع السوري (الكياانت
واألعراق والطوائف) والدولة (الكيان السياسي واملؤسسات والقوانني الناظمة)
هوية اجملتمع والدولة
وحدة التوجه واألداء الثوري ضمن هذه اإلجاابت الكربى

وعندها ميكن كتابة تصور ملشروع سياسي ملستقبل سوراي.
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احملور الثاني
-1

أثر الشريعة اإلسالمية على مرجعية التشريع نص ا

-2

مرجعية الشريعة يف الدستور -دستور1551

وتطبيقا -سوراي منوذجا  ........................مركز احلوار السوري
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ملخص تنفيذي:
أعادت الورقة طرح إشكالية "أثر الشريعة اإلسالمية على التشريع" يف سياق الوضع السوري بعد انطالق الثورة،
ويف ضوء املعطيات الواقعية سياسياً واجتماعياً وقانونياً ،وما رافق ذلك من حوار سياسي وقانوين بني خمتلف
القوى واجلهات السورية حول هذه القضية.
استعرضت الورقة بداية مناذج من دساتري الدول العربية واإلسالمية والسورية املتعاقبة ،واليت صدرت يف غالبيتها
عقب مرحلة االحتالل الغريب (العقود اخلمسة األوىل من القرن العشرين امليالدي) من أجل حتديد توجهاهتا
خبصوص أثر الشريعة اإلسالمية يف جمال التشريع ،حيث ظهر لنا ضعف هذا األثر يف معظم الدول العربية
واإلسالمية ،وسوراي منها ،على الرغم من وجود نصوص دستورية تؤكد على وجود أثر ما –يزداد وينقص-
للشريعة يف جمال البنيان التشريعي.
لدى االنتقال إىل سياق احلالة السورية عقب الثورة ،وما رافقها من خطاابت سياسية خمتلفة ومتذبذبة جتاه هذه
اإلشكالية ،استقر موقف القوى الثورية واملعارضة السياسي على ترك األمور املتعلقة مبستقبل سوراي للشعب
السوري ،من دون إمالءات من أحد .أما من الناحية العملية ،فقد اعتمدت القوى العسكرية على مرجعية
الشريعة اإلسالمية يف األحكام والقضاء يف املناطق احملررة من ابب "مرجعية األمر الواقع".
كان واضحاً من خالل استقراء اخلطوط العامة للواقع القانوين والدستوري يف مجيع الدول العربية واإلسالمية ،أن

أثر الشريعة اإلسالمية على التشريع ليس مرتبطاً ابلنصوص الدستورية فحسب ،بل تؤثر فيه عدة عوامل ال تقل
أمهية عن النصوص ،أمهها :طبيعة الطبقة احلاكمة يف مؤسسات الدولة -طبيعة تكوين النخب وأفكارها-

األقليات .حيث درست الورقة أثر هذه العوامل مجيعاً –سواء أكان سلبياً أم إجيابياً -على مكانة الشريعة
اإلسالمية يف التشريع.
ختاماً ،حبثت الورقة اخليارات املتاحة أمام الثورة جتاه اإلشكالية أعاله يف ضوء املقدمات الدستورية والسياسية

املذكورة فيها ،لتبني وجود مسارين اثنني :األول تراكمي :يكرس الثوار فيه الواقع احلايل يف املناطق احملررة دستورايً
وقانونياً عرب النص على مرجعية الشريعة ،وحسن التطبيق التشريعي والعملي هلذه النصوص ،مبا يؤدي إىل البناء

على هذه املقدمة مستقبالً .والثاين واقعي :يفرتض بقاء األمور على ما هي عليه حالياً ،من خالل استمرار
االعتماد على الشريعة اإلسالمية كمرجعية يف املناطق احملررة عملياً من دون أي بعد قانوين أو دستوري.
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مقدمة:
ملرجعية التشريع مفهومان :األول موضوعي ،ويقصد به جمموعة القواعد واملبادئ الفكرية والقانونية اليت تستمد
منها التشريعات والقوانني يف الدولة .والثاين ،شكلي أو بنيوي ،ويقصد به اجلهة املختصة إبصدار التشريعات.
اترخيياً ،مل تعرف األوساط اإلسالمية جدالً يف قضية مرجعية التشريع؛ فلم تكن هنالك مؤسسة تشريعية ابملعىن

الذي نعرفه اآلن ،وإمنا كانت مؤسسة الفتيا والقضاء واإلمامة مبثابة األجهزة اليت تستنبط األنظمة والقواعد

القانونية احلاكمة للمجتمع والدولة (املرجعية البنيوية) ،وذلك من مصادر الشريعة املعروفة (القرآن ،السنة ،اإلمجاع
...إخل) (املرجعية املوضوعية).
مع ظهور الدولة احلديثة يف أورواب وما رافقها من تكريس بعض املفاهيم واألفكار األساسية املصاحبة هلا ،برزت
قضية مرجعية التشريع اليت حسمتها أورواب آنذاك جبعل الشعب مرجعاً بذاته (السيادة للشعب) وفصلت الدين
عن الدولة أو ابألحرى الكنيسة عن احلكم .ليظهر منط حمدد من مرجعية التشريع متمثالً بوجود هيئة نيابية
خيتارها الشعب وتنوب عنه يف إصدار التشريعات من دون أن تكون سلطتها يف ذلك – على األقل من الناحية

النظرية -مقيدة أبي قيد .أي أن سلطتها مطلقة.1
مع تفكك الدولة العثمانية وضعفها ،عكفت الدول الغربية على نشر هذه األفكار (السيادة للشرع وفصل الدين
عن الدولة) وحماولة فرض تطبيقها داخل البالد اإلسالمية والعربية ،ليزداد األمر ويصبح أمراً واقعاً مع خضوع
البالد العربية لالحتالل األورويب ،لتعرف هذه الدول –ألول مرة بعد ثالثة عشر قرانً تقريباً من هيمنة الشريعة
اإلسالمية على املنظومة القانونية والسياسية -فكرة فصل الدين عن الدولة ،وما رافق ذلك من إجياد مصادر

جديدة للتشريع إىل جانب الشريعة اإلسالمية.

 1هذا ال ينفي ظهور مدارس ونظرايت اندت بتقييد السلطة التشريعية ببعض القيود ،كمدرسة القانون الطبيعي اليت أكدت وجود قواعد
مثالية سابقة على القانون الوضعي ،وهي قواعد مطلقة اثبتة ال تتغري وال تزول ،وهي عامة ابلنسبة إىل مجيع الشعوب .هذه القواعد جيب
أن تفرض نفسها وهتيمن على القواعد الوضعية ،فهي األساس الذي جيب أن تستند إليه القواعد الوضعية اليت جيب أال ختالف مبادئ
القانون الطبيعي وحترص على تطبيقها مثل قواعد احرتام امللكية والسالمة اإلنسانية واحرتام العهود واملواثيق ..إخل.
ينظر :هشام القاسم ،مدخل إىل علم القانون ،جامعة حلب ،2003 ،ص.52
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بعد استقالل غالبية الدول العربية واإلسالمية ،اثر اجلدال عن مرجعية التشريع ،1بني من يريدها مطلقة من أي
قيد وجعلها خالصة للشعب (السيادة للشعب) وفق املفهوم الغريب اخلاص ،وبني من يريد تقييدها ابلشريعة
اإلسالمية ،وهذا الرأي األخري تعددت آراؤه يف حتديد مستوى تقييد الشريعة اإلسالمية للتشريع.2
من هنا تعددت حاالت مرجعية التشريع يف دساتري الدول العربية واإلسالمية ،لتأخذ هذه القضية حيزاً كبرياً من

النقاش بني النخب والساسة ،خصوصاً بعد ثورات الربيع العريب ،وما تالها من مراحل انتقالية كان اخلالف فيها
على أشده على دور الشريعة اإلسالمية يف التشريع.

مل تشذ احلالة يف سوراي عن مثيالهتا يف الدول العربية واإلسالمية ،حيث اثر نقاش وجدال وما يزال ،خصوصاً
بعد انطالق الثورة السورية املباركة يف  2011وطرح قضية الدستور املستقبلي وشكل احلكم بعد الثورة ،عن دور
الشريعة اإلسالمية ومستواها كمرجعية للتشريع.
يف ضوء وجود منوذج الدولة احلديثة مبنتجاهتا كأمر واقع ،وما درجت عليه الدساتري السورية والعربية واإلسالمية
املعاصرة من حتديد لعالقة الشريعة اإلسالمية مبرجعية التشريع ،حتاول الورقة استخالص أهم احملددات املؤثرة يف
حتديد هذه العالقة ،واستشراف اخليارات املتاحة أمام الثورة السورية لرسم حدود هذه العالقة وبيان آاثرها
الدستورية والقانونية ،وذلك يف ضوء الظروف السياسية والعسكرية واالجتماعية والقانونية املوجودة.
تقسم الدراسة إىل أربعة أقسام ،يستقرئ األول مناذج من دساتري الدول العربية واإلسالمية والسورية املتعاقبة من
أجل الوقوف على موقفها من الشريعة اإلسالمية كمرجعية للتشريع ،ليستعرض القسم الثاين مرجعية الشريعة
اإلسالمية يف الواثئق السياسية للقوى السياسية والعسكرية يف الثورة السورية ،ليبني القسم الثالث احملددات املؤثرة
يف حتديد الشريعة اإلسالمية كمرجعية للتشريع ،لتختم الدراسة ابلقسم الرابع عرب تقييم اخليارات املتاحة أمام
الثورة السورية يف هذه القضية.

1

ما نقصده يف حبثنا املرجعية املوضوعية وليس الشكلية أو البنيوية ،واليت نعرفها أبهنا" :جمموعة القواعد الفكرية والقانونية اليت متثل املثل

العليا والقواعد الرئيسة احلاكمة للمشرع".
 2من هذه اآلراء من دعا ألن تكون الشريعة مصدراً وحيداً للتشريع ،ومنها من رأى أن تكون أحد مصادر التشريع ،ومنها من رأى أن
تكون مصدراً رئيساً للتشريع.
على الرغم من تعدد هذه اآلراء واختالفها فيما بينها يف حتديد دور الشريعة ابلنسبة للتشريع ،إال أهنا مجيعها متفقة على منح الشريعة
اإلسالمية دوراً –يزداد أو ينقص -يف التشريع.
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 -1نظرة اترخيية على مكانة الشريعة يف بنية التشريع :نصوص بال روح
1
نبني مكانة الشريعة اإلسالمية ،أوالً يف الدساتري العربية واإلسالمية ،مث يف دساتري بلدان الثورات العربية نظراً
للتغريات اليت طرأت أو يتوقع أن تطرأ –كما يف سوراي -على بنيتها الدستورية عقب هذه الثورات ،مث يف الدساتري

السورية املتعاقبة.
 -1-1مكانة الشريعة كمرجعية للتشريع يف الدساتري العربية واإلسالمية :تفاوت الصياغة واألثر واحد
إذا كانت دساتري الدول الغربية ابجململ تؤكد على مبدأ سيادة الشعب وحقه يف التشريع نصاً وتطبيقاً من دون
أن تقيد هذا احلق أبية مرجعية عليا سوى مرجعية الدستور اليت توافق عليها الشعب ،2فقد منحت غالبية دساتري

الدول العربية واإلسالمية الشريعةَ دوراً ما –يزداد وينقص -ليكون التشريع مقيداً بصورة ما ابلشريعة اإلسالمية

إضافة إىل نصوص الدستور.3

مبراجعة دساتري الدول العربية واإلسالمية اليت أشارت إىل اإلسالم ،يتبني لنا تفاوت النصوص الواردة فيها حول
هذا املوضوع .حيث نستطيع تصنيف هذه النصوص ضمن عنوانني رئيسني ،وفق اآليت:4
 -1الشريعة اإلسالمية هي املصدر الوحيد للتشريع :تعد السعودية 5وابكستان 6وموريتانيا 7الدول الوحيدة
اليت تضمنت دساتريها نصوصاً صرحية على اعتبار الشريعة اإلسالمية املصدر الوحيد للتشريع.
1

يعرف الدستور عادة أبنه" :القانون األعلى الذي حيدد القواعد األساسية لشكل الدولة (بسيطة أم مركبة) ونظام احلكم (ملكي أم

مجهوري) وشكل احلكومة (رائسية أم برملانية) وينظم السلطات العامة فيها من حيث التكوين واالختصاص والعالقات اليت بني السلطات
وحدود كل سلطة والواجبات واحلقوق األساسية لألفراد واجلماعات ويضع الضماانت هلا جتاه السلطة".
 2ختلو معظم دساتري الدول الغربية من أية إشارة إىل مرجعية التشريع ،مكتفية ابلتأكيد على مبدأ سيادة الشعب ومبادئ الدميقراطية
واملساواة والتداول السلمي للسلطة وااللتزام بنصوص الدستور.
غري أن ذلك ال ينفي تبين بعض الدساتري ملرجعية القانون الدويل إىل جانب الدستور ،كالقانون األساسي جلمهورية أملانيا االحتادية يف املادة
 /25/منه.
نصوصا متفاوتة يف صياغاهتا حول اإلسالم 25 ،دولة إسالمية ،تش ِّّكل  %56من إمجايل
دساتريها
 3يبلغ جمموع الدول اليت تضمنت
ً
ُ
عدد الدول اإلسالمية ،وذلك إىل جانب  20دولة إسالمية تشكل  ،%44مل تشر دساتريها إىل اإلسالم.
د.حممد أمحد علي املفيت ،الدول اليت تنص دساتريها على اإلسالم ،شبكة األلوكة.
 4نود اإلشارة إىل أن هذا التقسيم ال يعين التطابق احلريف بني العنوان وبني النصوص الدستورية للدول املدرجة حتته ،فثمة اختالفات لكن
ليست جوهرية ،بني العنوان وبني تلك النصوص ،حاولنا عدم التفصيل فيها بقصد سهولة البحث وعدم إطالته.
 5ينظر :املادة  /1/من النظام األساسي للمملكة العربية السعودية الصادر عام1412هـ املوافق لعام1992م.
 6ينظر :الديباجة واملواد  /227 ،2/من الدستور الباكستاين لعام 1973وتعديالته.
 7ينظر :ديباجة الدستور املوريتاين لعام.1991
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 -2الشريعة اإلسالمية مصدر رئيس للتشريع :كدستور الكويت 1واإلمارات العربية املتحدة 2والبحرين

3

وقطر.4
من الواضح أن قسماً ال أبس به من الدول العربية واإلسالمية نص على اعتماد الشريعة اإلسالمية مصدراً رئيساً
للتشريع ،يف حني أن بقية الدول تفاوتت بني عدم التصريح أبية عالقة بني التشريع واإلسالم وبني النص على
مصدر للتشريع.5
أن الشريعة اإلسالمية أو مبادئها
ٌ
ويرى عدد من الباحثني 6أن عبارة "املصدر الرئيسي" تشري إىل أن الشريعة اإلسالمية هي املصدر األساسي
للتشريع وبقية املصادر كالعرف أو مبادئ العدالة ..إخل ،تعد مصادر اثنوية ال جيوز أن ختالف املصدر األساسي،
أما عبارة "مصدر رئيسي" فتعين أن الشريعة اإلسالمية مصدر أساسي إىل جانب مصادر أساسية أخرى ،ويف
هذه احلالة يكون للمشرع العودة ألي منها حبسب ما يراه.7
ويف هذا السياق نود اإلشارة إىل أن عدداً من هذه الدول 8قد نصت يف دساتريها على أن" :دين الدولة اإلسالم"،

غري أن هذا النص ،وكما يعتقد بعض الباحثني ،9قد ال يرتب أي التزام دستوري على املشرع حبيث يصبح ملتزماً
 1املادة  /2/من دستور.1962
 2املادة  /7/من دستور.1971
 3املادة  /2/من دستور.2002
 4املادة  /1/من دستور.2004
 5كنص املادة  /5/من الدستور السوداين لعام.2005
 6ينظر :د.حممد أمحد مفيت ود.حممد السيد سليم ،اإلسالم يف دساتري الدول اإلسالمية ،مرجع سابق ،ص ،18-17حترير مصطلحي
"مرجعية الشريعة" و"سلطة الشعب" يف ابب السياسة الشرعية ،املكتب العلمي يف هيئة الشام اإلسالمية ،الطبعة األوىل ،2016 ،ص23
وما بعدها.
 7على العكس من هذا الرأي ،ذهب فريق من الباحثني أمثال مصطفى كمال وصفي والدكتور عبد احلميد متويل إىل أن عبارة "املصدر
الرئيسي" ال ختتلف يف معناها عن عبارة "مصدر رئيسي" فطاملا وردت إحدى هاتني العبارتني يف الدستور ،ومل يُنص يف الدستور على
مصدر آخر سواها ،فإنه ينبين على ذلك أن الشريعة أو الفقه هو وحده املصدر الرئيسي ذو املرتبة األعلى ،وتعد املصادر األخرى مصادر
ذات مرتبة أدىن ال جيوز هلا أن تتعارض مع املصدر الرئيسي ذو املرتبة األعلى.
ينظر يف عرض هذه اآلراء والرد عليها :د.حممد أمحد مفيت ود.حممد السيد سليم ،اإلسالم يف دساتري الدول اإلسالمية ،مرجع سابق،
ص،18-17
 8تزيد الدول اليت ورد يف دساتريها هذا النص ،على عشرة دول منها اجلزائر واملغرب واألردن..إخل.
ينظر على سبيل املثال :د.حممد أمحد مفيت ود.حممد السيد سليم ،اإلسالم يف دساتري الدول اإلسالمية "دراسة مقارنة" ،جامعة امللك
سعود ،1409/1408 ،ص 22وما بعدها.
 9ينظر :املرجع السابق ،ص ،18د.حممد إبراهيم خليل ،الدين والدولة يف الدساتري السودانية ،موسوعة التوثيق الشامل.
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أبحكام الشريعة اإلسالمية ،بقدر اإلشارة إىل أن اإلسالم جيسد أحد األبعاد املكونة لعقيدة الدولة ،وابلتايل فال
ميكن الطعن يف دستورية القوانني بناء على تلك العبارة وحدها .ويؤكد الواقع القانوين 1يف هذه الدول صحة هذا
الرأي ،حيث ختالف العديد من تشريعات هذه الدول أحكاماً قطعية وردت يف الشريعة اإلسالمية.2
أما ابلنسبة للدول اليت نصت على أن الشريعة اإلسالمية مصدراً وحيداً للتشريع (السعودية ،ابكستان ،موريتانيا)،
فتدلنا املقارنة بينها على أن النص الدستوري حبد ذاته ليس كافياً لضمان تقيد التشريع ابلشريعة اإلسالمية ،بل

هنالك حمددات إضافية أخرى تؤثر يف ذلك ،3فمثالً جند يف ابكستان تطبيقاً لألعراف القبلية وبعض القوانني
اليت تعود إىل حقبة االحتالل الربيطاين ،وذلك إىل جانب أحكام الشريعة اإلسالمية.4

 -2-1مكانة الشريعة كمرجعية للتشريع يف دساتري بلدان الثورات العربية :عود على بدء
كانت بلدان الربيع العريب ضمن السياق العام الدستوري والقانوين السائد يف الدول اإلسالمية ،من حيث منح
الشريعة اإلسالمية دوراً ما –يزداد وينقص -يف جمال التشريع.
ميكن يف هذا السياق اإلشارة إىل بيان د.مصطفى السباعي بتاريخ  8شباط  1950الذي يتوافق مع هذا الرأي ،حيث أشار إىل أن مسألة
دين الدولة غري مسألة التشريع ،وأنه "ليس لوضع دين الدولة من غرض إال صبغ الدولة بصبغة روحية ُخلُقية جتعل النظم والقوانني منفذة
من الشعب بوازع نفسي خلقي ...... ،أما احلدود اإلسالمية (البعد التشريعي) "ما بني قوسني مضاف من الباحث" ،فال تستلزمها هذه
املادة ،بدليل أن مصر والعراق وضعتا هذه املادة يف دستوريهما منذ ربع قرن ،ومل تفكرا إبقامة احلدود اإلسالمية".
 1ما نقصده ابلتطبيق التشريعي أو الواقع القانوين يف هذه الورقة هو :النصوص التشريعية والقانونية النافذة يف الدولة واليت يفرتض أن تكون

متوافقة مع الدستور ،وهذا ما يطلق عليه مبدأ "مسو الدستور" .وهذا خيتلف عن مبدأ آخر هو "مبدأ املشروعية" ،والذي يقصد به ضرورة
خضوع احلكام واحملكومني للقانون مبعناه الواسع (الدستور والتشريعات واللوائح ...إخل).
 2كما هو احلال يف مصر واجلزائر واملغرب واألردن ...إخل.
من األمهية مبكان اإلشارة إىل أن مثة رأي معترب يرى أن عبارة "دين الدولة اإلسالم" تقتضي تطبيق أحكام الشريعة وتلزم سلطات الدولة
هبا ،مبعىن أن هلذه العبارة بعد دستوري وقانوين ،وأن التطبيق احلايل هلذه العبارة يف الدول العربية واإلسالمية إمنا هو تطبيق سيء وغري سليم
مثله مثل التطبيق السيء للعبارات اليت وردت يف بعض الدساتري ،واليت نصت على جعل الشريعة مرجعية للتشريع.
ينظر :حممد سرور زين العابدين ،مذكرايت "اجلزء الثاين" ،دار اجلابية ،لندن ،الطبعة األوىل ،بدون اتريخ ،ص.259-258
 3من هذه احملددات :طبيعة النظام السياسي ،واتريخ مؤسسات الدولة ومدى إمياهنا ابلنص الدستوري ،والرتكيبة االجتماعية داخل الدولة،
وثقافة العناصر املؤثرة داخل مؤسسات الدولة ..إخل .سنتحدث ابلتفصيل عن هذه احملددات وأتثريها يف القسم الثالث من هذه الدراسة.
4

Pakistan rule of law assessment- Final report, USAID, Nov 2008, p.7.
قد يؤكد البعض عدم أمهية القول بوجود مصادر إضافية للتشريع إىل جانب الشريعة اإلسالمية طاملا أهنا ال تتناقض معها .نعتقد أن وجهة
النظر املتقدمة سليمة ،فيما لو كان ابألساس يوجد شبه اتفاق بني خمتلف فئات الشعب على تبين مرجعية الشريعة ،ولكن طاملا أن التوجه
العام هو حنو تعدد مصادر التشريع ،ووجود عوامل كثرية داخل الدولة تؤيد هذا التوجه ،فإن تعدد املصادر حبد ذاته قد يكون متهيداً حنو
التخلي عن مرجعية التشريع ،وإجياد مصادر متعددة بعضها موافق وأخرى معارضة للشريعة.
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لقد كان لثورات "الربيع العريب" دوراً واضحاً يف الكشف عن صعود "التيار اإلسالمي" .بدا ذلك يف جناح
"اإلسالميني" يف مصر وتونس واليمن وليبيا.

لعل النتيجة املنطقية هلذا الصعود هو زايدة أتثري الشريعة اإلسالمية يف احلياة العامة على مستوى النصوص
الدستورية .1غري أن الواقع مل يكن كذلك ،فدولة واحدة من بلدان الربيع العريب هي :ليبيا ،2اليت تنطبق عليها
هذه القاعدة ،يف حني أن بقية الدول وهي :مصر 3وتونس 4واليمن 5بقي احلال فيها على حاله .وبذلك يؤكد
لنا الواقع أن أتثري "ثورات الربيع العريب" على دور الشريعة اإلسالمية يف جمال التشريع كان حمدوداً ،وبقيت األمور

ابجململ –على األقل من الناحية النظرية والنصية -كما كانت قبل هذه الثورات.6

 1على الرغم من قصر املدة اليت شهدت صعود "اإلسالم السياسي" يف هذه الدول نتيجة ردة فعل ما أطلق عليه "الثورة املضادة" ،إال أن
احلوارات والنقاشات اليت رافقت كتابة النصوص الدستورية والقانونية الناظمة للمراحل االنتقالية ،كانت كافية إلظهار رغبة تيار اإلسالم
السياسي يف إقرار أتثري الشريعة اإلسالمية على مستوى التشريع والدستور.
 2مل يرد يف اإلعالن الدستوري املؤقت لعام 1969أي نص يشري إىل دور الشريعة اإلسالمية يف جمال التشريع ،لينص اإلعالن الدستوري
لعام 2011يف مادته األوىل على جعل الشريعة اإلسالمية "املصدر الرئيس" للتشريع ،مث ليرتاجع وضع الشريعة يف مشروع دستور ،2015
حيث أصبحت الشريعة اإلسالمية "مصدراً للتشريع" حبسب املادة ./7/
ابحملصلة ،جند أن مشروع دستور  2015منح الشريعة اإلسالمية دوراً يف جمال التشريع أعلى من اإلعالن الدستوري املؤقت لعام، 1969
وأقل من اإلعالن الدستوري لعام.2011
 3على الرغم من عدم تغيري عبارة "مبادئ الشريعة اإلسالمية املصدر الرئيسي للتشريع" يف مجيع املرجعيات الدستورية النافذة يف مصر منذ
دستور  1971حىت دستور  2014مروراً ابإلعالنني الدستوريني لعامي 2011و 2013ودستور ،2012إال أن اخلالف كان واقعاً بعد
ثورة يناير 2011حول تفسري العبارة السابقة ،ليؤول األمر بعد شد وجذب يف دستور 2012واإلعالن الدستوري لعام ،2013إىل التفسري
املعتمد من قبل احملكمة الدستوري العليا املصرية قبل ثورة يناير؛ حيث نصت ديباجة دستور 2014على أن" :مبادئ الشريعة اإلسالمية
املصدر الرئيسي للتشريع ،وأن املرجع يف تفسريها هو ما تضمنه جمموع أحكام احملكمة الدستورية العليا يف ذلك الشأن".
 4مل تشر أي من النصوص الدستورية التونسية إىل أي دور للشريعة اإلسالمية يف جمال التشريع ،واكتفت هذه النصوص ابتداء من
دستور 1959وانتهاء بدستور 2014إىل النص على أن دين الدولة اإلسالم ،وكما رأينا ،أن هذا النص ال يرتب أي التزام دستوري أو
قانوين على املشرع.
 5نص دستور  1991على أن" :الشريعة اإلسالمية مصدر مجيع التشريعات" ،يف حني نصت مسودة دستور  2015على أن" :الشريعة
اإلسالمية مصدر التشريع".
 6مثة أسباب متعددة أعادت احلال إىل كما كانت عليه يف خمتلف اجملاالت داخل دول "الربيع العريب" ومنها القضية حمل البحث "مرجعية
التشريع" ،ولعل من أبرز هذه األسباب ما أطلق عليه "الدولة العميقة" اليت كان هلا الدور األبرز يف انتكاس الثورات وعدم الوصول إىل
مبتغاها يف إحداث التغيري الشامل.
ينظر على سبيل املثال :حيىي اليحياوي ،منظومة الدولة العميقة يف ظل الربيع العريب ،اجلزيرة نت ،2014/11/22 ،حممد املسكاوي،
أسباب تقهقر الربيع العريب ،ساسة بوست.2016/3/17 ،
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 -3-1مكانة الشريعة كمرجعية للتشريع يف الدساتري السورية :التمسك ابلفقه كمرجعية نصية ال كتشريع
من خالل استقراء الدساتري ومشاريع الدساتري اليت تعاقبت على سوراي منذ نشوء الكيان اجلمهوري وحىت اآلن،
ميكن القول :إن مرجعية التشريع مرت بثالثة مراحل:
 -1مرجعية التشريع يف مرحلة نشوء الكيان اجلمهوري واالحتالل الفرنسي :مل تتضمن النصوص الدستورية

1

يف هذه املرحلة على أي نص يشري إىل مرجعية التشريع ،لتكون سلطة املشرع مطلقة من أي قيد من
الناحية النظرية والدستورية .2ولعل من األسباب الرئيسة يف عدم تقييد مرجعية التشريع وإبراز دور الشريعة
اإلسالمية يف تلك املرحلة ،يعود إىل وقوع البالد حتت قبضة االحتالل الفرنسي املعادي ألي توجه
إسالمي ،إضافة إىل طبيعة التيارات السياسية اليت كانت مسيطرة على احلياة السياسية آنذاك وبنيتها،3
واليت كانت مشبعة ابألفكار العلمانية والليربالية الوطنية والقومية.4

Jean-Pierre Filiu, From Deep State to Islamic State, Oxford University Press, 2015.
 1مشروع دستور  ،1920ودستور.1930
 2قد يتساءل البعض عن أمهية عدم النص على مرجعية الشريعة يف النصوص الدستورية النافذة آنذاك يف ضوء احتفاظ البنية التشريعية –
وعلى رأسها جملة األحكام العدلية -بتوافقها مع أحكام الشريعة؟
نعتقد أن الوضع القائم آنذاك يؤكد ما سنشري إليه الحقاً يف هذه الورقة ،من أن اعتماد الشريعة اإلسالمية كمرجعية للتشريع أمر ال حتكمه
النصوص فحسب ،بل يتعلق مبحددات أخرى .فقد بقيت الشريعة اإلسالمية حمتفظة بقيمتها كمرجعية أساسية للتشريع يف الدولة السورية
على الرغم من أن املندوب السامي كان آنذاك ميلك السلطة التشريعية بصورة مطلقة ،ومل تكن هنالك عوائق أو قيود دستورية متنعه من
سن أي قانون حىت ولو كان غري متوافق مع الشريعة ،إال أن هذا األمر مل حيدث حبسب بعض املراجع نتيجة معارضته من قبل رجال
ّ

الدين ،وبق ي األمر كذلك حىت صدور القانون املدين السوري من قبل حسين الزعيم بتاريخ  ، 1949/5/18والذي فتح الباب بشكل
عملي أمام التشريعات الوضعية يف الدولة السورية.
ينظر :حسين الزعيم ،ويكيبيداي.
 3تشكلت النخبة السياسية السورية احلديثة من الشباب املثقف الذي درس وتعلم يف أوراب ،وأتثر ابلفكر القومي ،إىل جانب أبناء العوائل
اإلقطاعية والربجوازية من أبناء املدن ،والذين استأثروا ابلسياسة خالل فرتة احلكم العثماين.
ينظر :د.رضوان زايدة ،استشراف آفاق احلياة السياسية وقوى اجملتمع املدين يف سوراي ،مشروع األمم املتحدة اإلمنائي ،سلسلة أوراق سورية
 ،)5( 2025بدون اتريخ ،ص.2-1
 4ينظر :د.رضوان زايدة ،استشراف آفاق احلياة السياسية وقوى اجملتمع املدين يف سوراي ،مرجع سابق ،ص 1وما بعدها ،د.بشري زين
العابدين ،اجليش والسياسة يف سوراي ،دار اجلابية ،الطبعة األوىل ،2008 ،ص 31وما بعدها.
مركز احلوار السوري 19 ................................................................................................................

أوراق الندوة التخصصية /حنو تطوير اخلطاب السياسي للثورة  ........أثر الشريعة اإلسالمية على مرجعية التشريع نصاً وتطبيقاً -سوريا منوججاً

 -2مرجعية التشريع يف مرحلة ما بعد االستقالل وقبل حكم البعث :1نصت دساتري هذه املرحلة على أن:
"الفقه اإلسالمي هو املصدر الرئيسي للتشريع".2
ميكن النظر إىل هذا النص الدستوري الذي يعد سابقة يف الدساتري العربية واإلسالمية ،3من زاويتني:
األوىل إجيابية ،تتمثل يف إعطاء الشريعة اإلسالمية دوراً يف جمال التشريع بعد موجة القوانني الوضعية اليت

اجتاحت هذه البالد ،والثانية سلبية ،أبنه النص األول الذي يكرس دستورايً وجود "مصادر مادية
للتشريع" 4إىل جانب الشريعة اإلسالمية بعد أن كانت األخرية املصدر الوحيد له ،وبعد أن كان تعدد
املصادر واقعاً فعلياً ال حيظى بغطاء دستوري.

ولعل من أهم األسباب اليت أدت إىل إدراج هذا النص هو اعرتاض بعض نواب الربملان على إدراج مادة

تنص على أن "دين الدولة اإلسالم" ،5ليكون النص املشار إليه أعاله بديالً عنه ،إضافة إىل وجود تيار
 1ميكن اإلشارة هنا إىل أن الدستور املؤقت لدولة الوحدة لعام 1958مل يشر إىل مرجعية التشريع .وبرأينا ،تعد فرتة الوحدة بني سوراي
ومصر  1961-1958شبه مستقلة ،وال ميكن احلكم على مرجعية التشريع فيها ،نظراً لتأقيت املرجعية الدستورية فيها (الدستور املؤقت)،
وقصر املدة اليت استمرت فيها.
 2ينظر :املادة  /3/من دستوري  1950و.1953
يف هذا السياق ،نود اإلشارة إىل أن النص النهائي للمادة  /3/من دستور 1950أتى بعض تعديل على النص األساسي الذي ورد يف
مسودة مشروع الدستور واليت كانت تنص على أن" :دين الدولة اإلسالم" ،فتمت االستعاضة عن هذا النص مبا جاء يف النص النهائي
املشار إليه أعاله بعد جدل طويل خبصوصها يف الشارع السوري ويف نقاشات اجلمعية التأسيسية.
ينظر :د.جورج جبور ،العروبة واإلسالم يف الدساتري العربية ،جروس برس ،طرابلس-لبنان ،1995 ،ص 159وما بعدها.
 3وصلنا إىل هذه النتيجة بعد مراجعتنا للمرجعيات الدستورية السابقة ممثلة بـ "دستور مصر لعام ،1923والدستور العراقي لعام،1925
والنظام األساسي إلمارة شرقي األردن لعام ،1928ومشروع دستور املغرب لعام ،1908والنظام األساسي لدولة أفغانستان لعام،"1931
حيث مل جند نصاً أشار إىل مرجعية التشريع يف جممل هذه املرجعيات ابستثناء النظام األساسي لدولة أفغانستان الذي نص يف العديد من
مواده على أن اإلسالم (املذهب احلنفي) هو املرجعية الوحيدة للتشريع.
 4للتشريع مصدران .مصدر شكلي :ويقصد به الطريقة أو الوسيلة اليت خترج هبا القاعدة القانونية إىل حيز الوجود ،لتتمتع بصفة اإللزام
وتصبح واجبة التطبيق كقانون وضعي ملزم للناس .ومصدر مادي :ويقصد به املصدر الذي تستمد منه القاعدة القانونية مضموهنا ومادهتا.
فمثالً لقانون األحوال الشخصية مصدران .مادي ،وهو الفقه اإلسالمي ،وشكلي ،وهي اآللية اليت صدر هبا عن السلطة املختصة (عادة
تكون السلطة التشريعية).
ينظر :د.غالب علي الداودي ،املدخل إىل علم القانون ،دار وائل للطباعة والنشر ،الطبعة السابعة ،2004-ص.98-94
 5ورد النص على أن "دين الدولة ا ٍإلسالم" يف دستور مصر لعام ،1923والدستور العراقي لعام ،1925والنظام األساسي إلمارة شرقي
األردن لعام ،1928ومشروع دستور املغرب لعام ،1908والنظام األساسي لدولة أفغانستان لعام.1931
ونود يف هذا السياق تسجيل موقف رابطة العلماء بدمشق الذي كان مؤيداً إليراد هذه العبارة يف الدستور ،وقد أصدر بياانً بذلك بتاريخ
 29شعبان  1369هـ املوافق لـ  1950/7/14من أبرز ما جاء فيه " :ولقد دعت رابطة العلماء إىل عقد اجتماع عام من علماء املدن
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إسالمي داخل اجلمعية التأسيسية آنذاك ممثالً ابلكتلة اإلسالمية االشرتاكية اليت كان اإلخوان املسلمون

جزءاً منها ،1ارتضى النص البديل.2

 -3مرجعية التشريع يف مرحلة حكم البعث :حافظت مجيع املرجعيات الدستورية املطبقة يف هذه املرحلة
على النص ذاته املتعلق مبرجعية التشريع والذي جاء فيه" :الفقه اإلسالمي مصدر رئيسي للتشريع".3
مما تقدم ،وبعد استعراض النصوص الواردة يف الدساتري السورية املتعاقبة ،واملتعلقة مبرجعية التشريع ،ميكن إيراد
امللحوظات التالية:

السورية ورجال اإلصالح فيها .فتقاطرت الوفود من البلدان وانعقدت عدة اجتماعات وكان يف أواخر شعبان من هذا العام 1369هـ
اجتماع علمي كبري كمؤمتر إسالمي حضره بعض الوزراء وأعضاء اجمللس التأسيسي املوقر وشهده كثري من الوجهاء وأهل املكانة يف
العاصمة .فدارت املذاكرات حول املادة الثالثة من مشروع الدستور "دين الدولة اإلسالم" اليت فازت بتأييد األكثرية يف عدة جلان وجاءت
وفقاً لدساتري الدول اجملاورة ،ومماثلة لدساتري الدولة األجنبية الكثرية ،يف النص على ارتباط الدولة بدين األكثرية ،فصدر القرار اإلمجاعي
من املؤمتر مؤيداً بتأييد ألوف العرائض اليت قدمتها هذه األمة ،بوفودها الكثرية إىل اجمللس التأسيسي املوقر واحملافظة على املادة الثالثة بنصها

احملكم "دين الدولة اإلسالم" والنص الذي ربط األنظمة والقوانني بروح التشريع أسوة ابحلكومات العربية واإلسالمية املستقلة من قبل واليت
استقلت حديثاً كالباكستان وأندونيسيا."......
 1لقد ضمت الكتلة  / 8/نواب هم :الشيخ مصطفى السباعي واألستاذ حممد املبارك ،والدكتور عارف الطرقجي ،وعبد احلميد طباع،
وسعيد حيدر ،وصبحي العمري ،وعبد الوهاب سكر ،وعبد السالم حيدر.
حبسب مذكرات عدانن سعد الدين ،فإن اإلخوان املسلمون هم "املنظمة السياسية" اليت طالبت ابلنص على أن دين الدولة اإلسالم ،هذا
من جهة .ومن جهة اثنية ،أقرت اللجنة الدستورية اليت كانت مؤلفة من  /23/عضو وكان السباعي أحد أعضائها ،النص على أن دين
الدولة اإلسالم أبغلبية  13عضو ،مما يدل على أهنم –أي اإلخوان املسلمون -كانوا يعربون يف ذلك الصراع عما تكنه فئة كبرية من
أتييدا هلم  ،-حبسب سعد الدين.
الشعب ً -
ينظر :عدانن سعد الدين ،مذكرات وذكرايت "ما قبل التأسيس وحىت عام ،"1954اإلخوان املسلمون يف سوراي.
 2يرى الشيخ سرور زين العابدين أن الشيخ مصطفى السباعي ارتكب خطأ بقبوله ابلنص البديل وعدم االنسحاب من اجلمعية التأسيسية
خبالف ما كانت تطالب به رابطة العلماء ،األمر الذي تسبب ابنقسام داخل الصف اإلسالمي ،والذي كان –حبسب رأيه -أحد األسباب
الرئيسة يف عدم القدرة على إدراج مادة "دين الدولة اإلسالم" يف الدستور.
ينظر :مذكرايت ،مرجع سابق ،ص 259وما بعدها.
 3ينظر :املادة  /3/من دساتري .2012-1973-1969-1964
ونود اإلشارة يف هذا الصدد ،إىل أن عبارة "الفقه اإلسالمي" ال ترتقي إىل التعبري عن كامل "الشريعة اإلسالمية"؛ فالفقه اإلسالمي ليس
كامل الشرع ،بل يقتصر –عند إطالقه اصطالحاً -على األحكام الشرعية العملية اليت استنبطها أهل العلم من األدلة الشرعية ،فال تشمل
بقية علوم الشريعة كالعقائد أو علوم السياسة الشرعية أو األخالق أو اآلداب وغريها ،كما أن الفقه هو جهد العلماء والفقهاء يف استنباط
األحكام الشرعية ،وليس نصوص الشرع حبد ذاهتا.
ينظر :حترير مصطلحي "مرجعية الشريعة" و"سلطة الشعب" يف ابب السياسة الشرعية ،مرجع سابق ،ص.30-29
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أ -ال ميكن احلكم على حجية هذه النصوص الدستورية -كما الدساتري ذاهتا -ومدى تعبريها عن الواقع
الدستوري والقانوين يف سوراي ،نظراً لكتابة مجيع هذه الدساتري –ابستثناء دستور -1950يف ظل أنظمة
عسكرية مشولية أو حتت سلطة االحتالل األجنيب.

ب-

ضعف النصوص الدستورية املتعلقة مبرجعية التشريع يف سوراي مقارنة مبثيالهتا يف دول املشرق
العريب كمصر والعراق ودول اخلليج العريب ،يف مقابل تقدمها على النصوص الدستورية لدول املغرب

العريب( .1يتضمن امللحق رقم  /1/مقارنة بني النصوص الدستورية اليت نصت على مرجعية التشريع يف
بعض الدول العربية).
ج -على الرغم مما قد يثريه التفسري اللغوي والقانوين للعبارتني اللتني وردات خبصوص مرجعية التشريع يف
الدساتري السورية ومها" :الفقه اإلسالمي هو املصدر الرئيسي للتشريع" و"الفقه اإلسالمي هو مصدر
رئيسي للتشريع" ، 2إال أن النتيجة العملية والواقعية لكليهما كانت واحدة ،وهي عدم التزام السلطة
التشريعية السورية أبحكام الشريعة اإلسالمية ،واعتمادها على مصادر مادية أخرى للتشريع 3إضافة
للشريعة.4

 -2مكانة الشريعة كمرجعية للتشريع يف خطاب الثورة السورية :تذبذب اخلطاب واختالفه
مر خطاب الثورة السياسي مبراحل متعددة ،كما أنه اختلف من قطاع إىل آخر ،فخطاب السياسيني اختلف عن
ّ
مثيله العسكري .وقد انعكس هذا األمر فيما يتعلق مبرجعية التشريع ،حيث ميكن لنا من خالل استقراء اخلطاب

السياسي للقوى الثورية واملعارضة وحتليله يف هذا اجملال ،التمييز بني ثالثة مراحل:

 1مل يرد يف دساتري دول املغرب العريب (تونس -اجلزائر -املغرب) أي نص يشري إىل مرجعية الشريعة اإلسالمية يف التشريع ،ابستثناء الدستور
املوريتاين الذي نصت ديباجته صراحة على أن "أحكام الدين اإلسالمي املصدر الوحيد للقانون".
 2ما أوردانه خبصوص عباريت "املصدر الرئيسي" و"مصدر رئيسي" املتعلقة ابلشريعة اإلسالمية ،ينطبق على الفقه ا ٍإلسالمي.
ينظر :اهلامشان 7-6 :من هذه الورقة يف ص 26من هذا الكتيب.
 3سبق اإلشارة إىل املقصود ابملصدر املادي للتشريع يف اهلامش رقم  /4/من هذه الورقة يف ص 30من هذا الكتيب.
 4نظرة سريعة إىل القوانني األساسية يف سوراي ،كقانون العقوابت والقانون املدين والقانون التجاري و...إخل ،تبني لنا صحة هذه النتيجة.
نود اإلشارة يف هذا السياق إىل أن وجود مصادر مادية أخرى للتشريع إضافة إىل الشريعة اإلسالمية ال يعين أهنا مناقضة هلا ،فثمة قواعد
تستند إىل العقل أو العرف أو مبادئ العدالة والقانون الطبيعي ال ختالف الشريعة ،ومثة قواعد ختالفها .وابلتايل ال ميكن احلكم بشكل
مطلق على املصدر اإلضايف أبنه خمالف للشريعة أو موافق هلا ،بل يعتمد األمر على مضمون القاعدة الصادر عنها.
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 -1-2مكانة الشريعة كمرجعية للتشريع يف خطاب مرحلة الثورة السلمية :1غياب التصريح لغياب سببه
بداية ،ركز اخلطاب السياسي الثوري مبجمله على هدف "إسقاط النظام" دون احلديث أو اإلشارة إىل مستقبل
سورية ،ألن الرأي العام الثوري آنذاك كان مشغوالً هبذه القضية ،إضافة إىل عدم وجود قوى سياسية 2متتلك

الشارع ميكن أن تصوغ خطاابً سياسياً متكامالً ،ليقتصر األمر على بعض الواثئق والرؤى لعدة قوى سياسية أو

ثورية دون أن ترقى للتعبري عن الثورة مبجملها.

وفيما يتعلق مبرجعية التشريع ،مل جند يف هذه املرحلة أية إشارة هلا سواء من قبل الشخصيات الوطنية اليت تصدرت
املشهد أو من قبل النشطاء الثوريني الذين بدؤوا ابلظهور آنذاك ،أو يف املرجعيات السياسية اليت بدأت تظهر
تباعاً كمشروع الربانمج السياسي للمجلس الوطين أو واثئق القاهرة.3
تلك املرجعيات اليت ،وإن حتدثت عن سوراي املستقبل كدولة "مدنية تعددية دميقراطية" ،4مل تصرح بشكل مباشر
أو غري مباشر إىل قضية التشريع ،ولعل أحد أهم األسباب اليت سامهت يف ذلك هو عدم وجود مناطق حمررة
ختضع لسيطرة الثورة ،تقتضي حتديد مرجعية التشريع القائمة فيها ،إضافة إىل وجود شبه إمجاع ثوري آنذاك
بضرورة التخلص من النظام أوالً وعدم اخلوض يف األمور التفصيلية –وقضية املرجعية منها -املتعلقة مبستقبل
سوراي السياسي والدستوري ،وترك هذا األمر للشعب.5

 1امتدت هذه الفرتة منذ انطالق الثورة يف آذار  2011حىت منتصف عام.2012
 2غالبية األشخاص الذين تصدروا املشهد آنذاك كانوا حيظون بتأييد الشارع الثوري لوقوفهم إىل جانب الثورة ،واتريخ بعضهم السياسي
يف مواجهة النظام .وليس بسبب موقعهم السياسي.
 3ابلنسبة لواثئق القاهرة حتديداً لعام ،2012ويف سياق توجهها األساسي لوضع مبادئ دستورية لسورية اجلديدة ،فهي وإن مل تشر إىل
مرجعية التشريع بصورة مباشرة أو غري مباشرة ،إال أن القراءة املتأنية هلا ،واستنباط "ما بني السطور" كما يقال ،يرجح لدينا توجهها حنو
هتميش دور الدين ا ٍإلسالمي يف احلياة العامة يف سوراي املستقبل ،وابلتايل عدم منحه أي دور يف التشريع ،استناداً إىل أدلة عديدة منها:
(عدم ورود كلمة اإلسالم يف الواثئق سوى مرة واحدة عندما أشارت إىل الشعوب اإلسالمية ،وعدم اشرتاط اإلسالم فيمن يتوىل منصب
رائسة الدولة األمر الذي يتناىف مع ما أقرته الدساتري السورية املتعاقبة منذ دستور ،1950وقصر صلة الدولة السورية بـ "الشعوب اإلسالمية"
من خالل "جذور اترخيية وقيم إنسانية" ،وضمان إزالة كافة أشكال التمييز ضد املرأة مبا يتوافق مع املواثيق الدولية ومبا يتناغم مع "الثقافة

اجملتمعية").
ينظر :هيئة الشام اإلسالمية (املكتب السياسي) ،املوقف" 3وثيقة العهد الوطين".2012/7/22 ،
 4ينظر :الربانمج السياسي للمجلس الوطين السوري ،2011 ،واثئق القاهرة "وثيقة العهد الوطين -الرؤية السياسية املشرتكة ملالمح املرحلة
االنتقالية" ،مركز الشرق العريب.2012 ،
 5برزت هذه الفكرة داخلياً يف الواثئق املشار إليها أعاله ،وخارجياً يف وثيقة جنيف 1اتريخ .2012/6/30
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 -2-2مكانة الشريعة كمرجعية للتشريع يف خطاب مرحلة سيطرة العسكرة :1خطاب األدجلة
انقسم اخلطاب يف هذه املرحلة إىل قسمني :األول ،تصدره العسكريون ابمتياز ،حيث صرح أبرزهم برغبتهم أن
تكون مرجعية التشريع حمصورة ابلشريعة اإلسالمية يف سوراي املستقبل ،2كما أن غالبية الفصائل العسكرية سعت
ملمارسة ذلك –حبسب فهمها -أرض الواقع يف املناطق احملررة من خالل اهليئات واحملاكم الشرعية اليت أنشئت
تباعاً.3

 1متتد هذه الفرتة من النصف الثاين لعام 2012إىل منتصف عام.2014
 2ينظر على سبيل املثال :ميثاق جبهة ثوار سوراي "األوىل" ،2012/7/18 ،ميثاق اجلبهة ا ٍإلسالمية السورية ،2012/12/22 ،ميثاق
االحتاد اإلسالمي ألجناد الشام ،2013/11/5 ،ميثاق اجلبهة اإلسالمية.2013/11/22 ،
قائد أحرار الشام حسان عبود رمحه هللا ،قناة اجلزيرة ،2013/6/11 ،قائد صقور الشام سابقاً أمحد عيسى الشيخ ،قناة اجلزيرة،
 ،2013/6/15قائد لواء التوحيد عبد القادر الصاحل رمحه هللا ،قناة اجلزيرة ،2013/6/20 ،قائد لواء اإلسالم زهران علوش رمحه هللا،
قناة اجلزيرة ،2013/6/21 ،ميثاق اجلبهة اإلسالمية.2012/12/22 ،
ويف السياق ذاته ،مثة جهات وأفراد ،وإن مل يصرحوا جبعل الشريعة اإلسالمية مرجعية وحيدة للتشريع ،إال أهنم أشاروا إىل ذلك بصورة غري
مباشرة ،ينظر على سبيل املثال :قول العقيد الركن عبد الباسط طويلة أبنه" :أان بصراحة العبارة أان أرغب يف دولة ،دولة يكون طابعها
حضاري لكن أن يكون شرعها إسالمي" ،قناة اجلزيرة.2013/6/14 ،
لكن هذا ال ينف وجود بعض أصوات العسكريني يف تلك الفرتة كانت متيل إىل ترك األمر للشعب بعد سقوط النظام .من هذه األصوات
على سبيل املثال :ميثاق جبهة حترير سوراي اإلسالمية الذي جاء فيه" :ضبط السالح وحفظ األمن بعد إسقاط نظام األسد حىت ينال
الشعب حريته ويقرر مستقبله بعون هللا" ،2012/9/21 ،لقاء مع أسامة اجلنيدي القائد العسكري لكتائب الفاروق ،قناة اجلزيرة،
.2013/6/21
واملالحظ يف هذا السياق ،هو تبدل خطاب جممل الفصائل العسكرية ،فعلى سبيل املثال ،على الرغم من أن جبهة حترير سوراي اإلسالمية
اليت كانت تضم لواء اإلسالم وألوية صقور الشام ولواء التوحيد ،كانت قد صرحت يف ميثاق أتسيسها كما بيّنا آنفاً ،ترك األمر للشعب
ليقرر مستقبله ،عاد القادة أنفسهم وصرحوا يف سلسلة لقاءاهتم مع اجلزيرة مث يف ميثاق اجلبهة اإلسالمية أبهنم يسعون إىل أن تكون سوراي
دولة إسالمية ،تكون املرجعية فيها للشريعة اإلسالمية.
 3ينظر على سبيل املثال :اهليئة الشرعية يف حلب ،2012/11/12 ،جملس القضاء الشرعي يف إدلب ،2013/2/11 ،اهليئة اإلسالمية
إلدارة املناطق احملررة ،2014/4/1 ،جملس القضاء املوحد يف الغوطة الشرقية ،2014/6/24 ،دار العدل يف حوران .2014/11/10
ونود اإلشارة هنا إىل أن مجيع هذه اهليئات تعتمد يف أحكامها على مصادر الشريعة اإلسالمية (القرآن الكرمي ،السنة النبوية...إخل) ،دون
االستناد إىل مرجعية مقوننة ،ابستثناء دار العدل يف حوران اليت أصدرت قراراً ابعتماد القانون العريب املوحد كمرجعية هلا ،واملستمد بدوره
من أحكام الشريعة اإلسالمية ،وذلك بتاريخ .2015/10/30
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أ ما الثاين ،فتزعمه السياسيون ،وهو استصحاب ملا تبناه اخلط السياسي الثوري يف املرحلة السابقة ،وكان يقوم
على فكرة أن تكون سوراي املستقبل "دولة دميقراطية مدنية تعددية" يرتك فيها للشعب اخليار يف تقرير مصريه،1
ونعتقد أن قضية مرجعية التشريع تدخل من ضمنها.
لعل العديد من األسباب دفعت العسكريني حتديداً إىل إبراز موقفهم هبذه الصورة الواضحة ،واالختالف عن
السياسيني يف هذا الصدد ،منها :ردة الفعل جتاه تصريح بعض القوى السياسية بعلمانية الدولة ورفضهم ألي

عالقة بني الدين والسياسية ،2وتضخم القوة العسكرية لبعض القوى "اإلسالمية" ،إضافة إىل خضوعها خلطاب
املزاودة جتاه بعضها البعض.3
 -3-2مكانة الشريعة كمرجعية للتشريع يف خطاب مرحلة "احلل السياسي" :4العودة لقرار الشعب
بعد انكشاف حقيقة تنظيم داعش وما أحلقه "فكر الغلو" من خراب ابلساحة الثورية ،بدأت غالبية اجلماعات
املسلحة الثورية "اإلسالمية" مبراجعة مواقفها ورؤاها السابقة ،ليتوج هذا األمر ابتداء بصدور ميثاق الشرف الثوري
يف  ،2014/5/17مث إبعالن ميثاق جملس قيادة الثورة يف أواخر عام ،2014واللذان أشارا بصورة غري مباشرة
–من دون التصريح -إىل مرجعية الشريعة اإلسالمية من خالل النص على أن "ضوابط وحمددات العمل الثوري
مستمدة منها" ،5مما قد يؤشر إىل تراجع عن التصريح مبرجعية التشريع الذي شهدته املرحلة السابقة.
ومع عودة احلديث عن احلل السياسي للوضع السوري ،حلظنا تبنياً شبه كامل من قبل الفصائل ملسألة "امتالك
الشعب السوري وحده سلطة أتسيس الدستور املستقبلي وإقرار بنوده ،من دون فرض مبادئ مسبقة تصادر

 1ينظر :الرؤية السياسية لالئتالف ،2013/2/21 ،تصريح معاذ اخلطيب لقناة اجلزيرة بتاريخ  ، 2012/11/19والذي جاء فيه" :أن
الشعب هو من سيختار شكل الدولة".
 2ينظر على سبيل املثال :جبهة حترير سوراي اإلسالمية ،ال لواثئق القاهرة( 2013/2/16 ،مل نستطع الوصول إىل البيان عرب موقع اجلبهة
أو صفحتها على الفيس أو تويرت لعدم توفرها).
 3ولعل هذا ما أشار إليه أبو يزن الشامي عضو جملس شورى أحرار الشام قبيل استشهاده يف تسجيل بعنوان "مزادوات جهادية فارغة"،
إضافة إىل العديد من قادة فصائل اجلبهة اإلسالمية الذين كانوا يصرحون أبهنم أصدروا امليثاق حتت ضغط مزاودات داعش وأمثاهلا من
اجلماعات.
 4ظهرت بوادر هذه املرحلة عقب صدور ميثاق الشرف الثوري يف منتصف عام ،2014لتبدأ فعلياً يف النصف الثاين من عام 2015مع
عودة احلديث عن احلل السياسي وطرح خطة اجملموعات األربعة من قبل مبعوث األمم املتحدة ستيفان دميستورا.
 5ينظر :البند  /1/من ميثاق الشرف الثوري ،والبند  /1/من املبادئ الواردة يف ميثاق جملس قيادة الثورة.
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إرادته" ،1األمر الذي يعد حتوالً مهماً يف موقف الفصائل ،قد يرجح ميلها إىل إسناد القرار يف قضية الدستور،
ومسألة مرجعية التشريع من ضمنها ،للشعب السوري.

بعد ذلك شهدان توحداً يف املوقف بني الفصائل العسكرية وأبرز القوى السياسية جتاه قضية مستقبل سوراي يف
مؤمتر الرايض والبيان الصادر عنه ،والذي أكد بصورة غري مباشرة موقف الفصائل املشار إليه آنفاً ،من حيث

ترك الدستور والقضااي املتعلقة مبستقبل سوراي للشعب السوري.2

الفصائل العسكرية إىل تغيري مواقفها ،أمهها :ختلصها من خطاب املزاودة الذي خضعت
لقد دفعت أسباب عدة
َ
له يف املرحلة السابقة ،وتشكل قناعة لديها بعدم قدرهتا على حسم الثورة عسكرايً ،وعدم توافق خطاهبا السياسي

مع موازين القوى احلايل ،إضافة إىل الضغوط اإلقليمية والدولية يف هذا اجملال .3مما يتطلب التقدم خبطاب سياسي

"واقعي" يراعي املرحلة ومتطلباهتا.
أما على الصعيد التطبيقي يف املناطق احملررة ،فما يزال الوضع كما يف املرحلة السابقة ،من حيث اعتماد الشريعة
ا ٍإلسالمية كمرجعية وحيدة "لألحكام والقضاء".4
بناء على ما تقدم ،ميكن القول :بعد مرور مخس سنوات على انطالق الثورة ،استقر موقف القوى الثورية واملعارضة
السياسي على ترك األمور املتعلقة مبستقبل سوراي للشعب السوري ،من دون إمالءات من أحد ،يف موقف يذكران
ابلعودة إىل الفرتة اليت صيغ فيها دستور  ،1950الذي يعد الدستور السوري الوحيد الذي جاء بعد انتخاابت
حرة ونزيهة تعرب عن الواقع السوري آنذاك.
أما من الناحية العملية ،فقد اعتمدت القوى العسكرية على مرجعية الشريعة اإلسالمية يف األحكام والقضاء يف
املناطق احملررة من ابب "مرجعية األمر الواقع" –إن صح التعبري -من دون أن تلبس هذا األمر لبوساً سياسياً أو
مرجعية قانونية حمددة ،وذلك لعدة أسباب أمهها:

 -1فوضى تعدد اجلهات العسكرية املسيطرة على املناطق احملررة.
 1ينظر :بيان فصائل الثورة السورية خبصوص جمموعات العمل.2015/9/15 ،
 2بيان الرايض.2015/12/10 ،
 3يعد السبب األخري ،من أهم األسباب اليت دفعت الفصائل إىل تغيري مواقفها السياسية جتاه القضااي املتعلقة مبستقبل سوراي .برز ذلك
لدى صدور ميثاق الشرف الثوري وبيان الرايض.
 4ال ميكننا القول" :مرجعية التشريع" ،لعدم وجود جهة مركزية أو حىت مناطقية تتوىل مثل هذه الصالحيات ابملعىن السياسي والقانوين
للكلمة.
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 -2عدم القدرة على كسب شرعية داخلية هلذا األمر من خالل االستفتاء الشعيب عليه؛ لوجود قوى عسكرية
فاعلة ترفض هذا األمر حبجة خمالفته ألحكام الشريعة اإلسالمية ،والقصف املمنهج الذي تتعرض له
املناطق احملررة ،والذي يستحيل معه إجراء أي استفتاء شعيب أو قانوين إلسباغ الشرعية عليه.
 -3عدم رغبة الدول واملنظمات الدولية يف إكساب "مؤسسات املعارضة أو الثورة" ،وابلتايل الواثئق والرؤى
الصادرة عنها أية شرعية دولية.
هذا الواقع يف املناطق احملررة ،جعل العديد من القوى العسكرية والسياسية متيل إىل االعتقاد أن الشعب ،ونظراً
لوجود غالبية مسلمة سنية فيه ،سيكون مع جعل الشريعة اإلسالمية مرجعية للتشريع ،فيما إذا تركت له احلرية
ومل يفرض على إرادته شيء ما.
ولكن السؤال :هل تعد مسألة النصوص الدستورية هي العامل الوحيد املؤثر على مرجعية التشريع ،حىت حنكم
بصحة النتيجة السابقة ،أم أن للقضية عوامل وأبعاد أخرى؟ هذا ما سنحاول الرتكيز عليه يف القسم الثالث من
هذه الورقة.

 -3حمددات مكانة الشريعة اإلسالمية كمرجعية للتشريع نصا وتطبيقا

لعل البعض يعتقد أن إيراد بعض النصوص اليت تنص على دين الدولة أو جعل الشريعة اإلسالمية مصدراً وحيداً
للتشريع ،كفيل بتطبيق الشريعة يف الدولة ،إال أن هذا االعتقاد ال يسلم به؛ حيث يؤكد الواقع يف العديد من
الدول اإلسالمية أن وجود النصوص حبد ذاته غري كاف ،وأن األمر يتعلق بعوامل وحمددات إضافية هلا دور ابرز
يف أتكيد هيمنة مرجعية الشريعة على التطبيق التشريعي.
نعرف حمددات مرجعية التشريع أبهنا" :تلك العوامل الرئيسة املؤثرة على مرجعية الشريعة اإلسالمية
بناء على ذلكّ ،

ابلنسبة للتشريع نصاً وتطبيقاً" ،حيث سنحاول حتديد أهم العوامل اليت تؤثر على مكانة الشريعة اإلسالمية
كمرجعية يف الدساتري ،سواء املؤثرة على النصوص وإيرادها ضمن هذه الواثئق ،أو على مدى االلتزام هبذه

النصوص –يف حال وجودها -أثناء العملية التشريعية.
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ومن خالل استقراء الواقع يف الدول العربية واإلسالمية ،ميكن حتديد أبرز هذه العوامل بـ :طبيعة الطبقة احلاكمة
يف مؤسسات الدولة -طبيعة تكوين النخب وأفكارها -األقليات.1
 -1-3طبيعة الطبقة احلاكمة يف مؤسسات الدولة :االلتفاف على النصوص
كان للطبقات احلاكمة يف مؤسسات الدولة (اجليش -القضاء -اإلعالم) الدور األهم واألبرز يف التأثري على
مكانة الشريعة ضمن التشريع ،نظراً لتحكم هذه املؤسسات –بصورة أو أبخرى -ابلقرار داخل الدولة.
يف حالتنا العربية واإلسالمية ،غالباً ما كان دور هذه املؤسسات سلبياً جتاه هذه القضية ،وكانت املهمة املتشاهبة

هلا هي :االلتفاف على النصوص الدستورية اليت تنص على منح الشريعة جماالً يف التشريع –يف حال وجودها،-

وإبقاءها حرباً على ورق .ولعل األمثلة على ذلك أكثر من أن حتصى.

على رأس هذه املؤسسات ،أتيت املؤسسة العسكرية يف الدول اإلسالمية ،واليت متثل الطبقة اليت سيطرت على
احلكم بصورة مباشرة أو غري مباشرة يف هذه الدول .2حيث شكلت خبلفياهتا الفكرية واأليديولوجية املعادية
لإلسالم كنظام متكامل –وإن بشكل غري مباشر ، -واليت نشأت عليها يف ظل مرحلة االحتالل ،حائط صد
أمام أية حماولة لتفعيله يف جمال التشريع.3

 1أشار بعض الكتاب إىل حمددات أخرى منها :نسبة السكان املسلمني يف الدولة ،العروبة ،دين رئيس الدولة ،املرياث االستعماري الغريب،
الصحوة اإلسالمية ،إال أننا مل نبحثها العتقادان أن هذه العوامل تتعلق مبكانة الدين بشكل عام يف الدستور أكثر من ارتباطه بقضية
"مرجعية الشريعة" بشكل خاص.
لالطالع على أتثري هذه العوامل على مكانة اإلسالم يف الدستور ،يراجع :د.حممد أمحد مفيت ود.حممد السيد سليم ،اإلسالم يف دساتري
الدول اإلسالمية ،مرجع سابق ،ص 32وما بعدها.
 2الدليل على ذلك ،أن هذه الطبقة سيطرت على احلكم يف العديد من الدول العربية عقب االستقالل ،كما يف مصر وسوراي وليبيا واليمن
واجلزائر وتونس.
 3يف سوراي ،نشأ اجليش السوري على معادة الدين خصوصاً اإلسالم –دين غالبية الشعب السوري -واالستهزاء به؛ نتيجة الرتبية واألفكار
اليت تلقاها ضباطه أثناء خدمتهم يف القوات الفرنسية والقائمة على تقمص منط احلياة الغربية (ارتياد املراقص وشرب اخلمور) ،وانتشار
الفكر اليساري القومي املعادي للدين يف فرتة اخلمسينيات والستينات ،وتغلغل ضباط األقليات يف اجليش وسيطرهتا على مراكزه القيادية
خصوصاً بعد انقالب البعث يف آذار/مارس  ،1963واملعروفني مبعاداهتم ألي مظاهر إسالمية داخل الدولة خصوصاً اجليش.
لالطالع أكثر على تركيبة اجليش السوري وعقيدته ،ينظر :د.بشري زين العابدين ،اجليش والسياسة يف سوراي ،مرجع سابق ،ص137وما
بعدها ،هشام بو انصيف ،مظلومية الضباط السنة يف القوات املسلحة السورية :ضباط الدرجة الثانية ،ترمجة :أمحد عيشة ،موقع اجلمهورية،
.2016/5/3
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لقد كانت النتيجة الطبيعية لعقلية اجليش هذه هي الوقوف يف وجه أية حماولة –ولو كانت غري مباشرة -إىل منح
الشريعة اإلسالمية أي دور يف جمال احلياة العامة ،ولعل االنقالابت العسكرية اليت شهدهتا الدول العربية واإلسالمية
قدمياً وحديثاً هي خري دليل على ذلك.1
كذلك كان ملؤسسة القضاء والطبقة احلقوقية احمليطة يف العديد من الدول العربية واإلسالمية دوراً سلبياً يف قضية
تقيد التشريع أبحكام الشريعة اإلسالمية .2ولعل املثال األبرز على ذلك هو تفسري احملكمة الدستورية العليا
املصرية للقيد الوارد يف املادة الثانية من الدستور املصري لعام 1971بعد تعديلها عام 1981واليت جاء فيها:
"مبادئ الشريعة اإلسالمية املصدر الرئيسي للتشريع" ،حيث قدمت تفسرياً يقصر أثر هذه الفقرة الدستورية على

التشريعات اليت تصدر مستقبالً 3من دون أن متتد إىل تلك املخالفة للشريعة اإلسالمية والصادرة قبل هذا النص

يف مصر ،وإن مل يظهر عداء النخبة العسكرية لدور الشريعة يف احلياة العامة سابقاً ،إال أن األحداث األخرية بينت إىل حد كبري حقيقة
هذه املؤسسة ،إذ أظهرت عقيدة اجليش املتمثلة يف تقديس املؤسسة واعتبارها فوق اجلميع ،مبا يف ذلك الشعب ،ورفض مبدأ احملاسبة،
وفرض نوع من الوصاية على اجلانب السياسي ،والعداء الكبري جتاه التيارات اإلسالمية.
ينظر على سبيل املثال :ستيفان الكروا ،الدولة العميقة يف مصر مل تكن خمفية ،نون بوست ،2013/9/24 ،أمحد قاعود ،النخبة العسكرية،
عريب ،2015/7/29 ،21النخب االجتماعية "حالة مصر واجلزائر" ،حترير :د.أمحد زايد ود.عروس الزبري ،مركز البحوث العربية واإلفريقية،
بدون اتريخ ،ص.55
ويف اجلزائر ،توىل قيادة اجليش الضباط الذين كانوا أساساً يف اجليش الفرنسي مث التحقوا جببهة التحرير أثناء الثورة اجلزائرية بقصد اخرتاقها،

وهم الذين سيطروا على احلكم الحقاً ونفذوا انقالب.1992
ينظر :تفاصيل االنقالب على الدميقراطية يف اجلزائر "شهادة حممد مسراوي أحد ضباط املخابرات اجلزائرية آنذاك" ،برانمج بال حدود ،قناة
اجلزيرة.2001/8/1 ،
 1ال ينفي ذلك وجود دوافع أخرى لالنقالابت سياسية أو عسكرية أو حىت شخصية ،من دون أن يتعلق األمر بقضية دور الشريعة
اإلسالمية يف احلياة العامة ،ولكن كتوجه عام ،كانت غالبية –إن مل نقل مجيع -االنقالابت معادية ألي دور للشريعة يف احلياة العامة.
 2ابلطبع هذا ال ينفي وجود بعض األفراد القانونيني واحلقوقيني الذين بذلوا جهوداً كبرية يف قضية توافق التشريع مع أحكام الشريعة.
 3يف هذا السيا ق ،نود التنويه إىل أمر مهم وهو :أن الوصول إىل تشريع متوافق مع الشريعة قد يتم عن طريق وجود أغلبية برملانية تقره،
وهذا متاح يف مجيع الدول حىت يف تلك اليت ال تنص دساتريها على مرجعية الشريعة ،وهذا خيتلف كلياً عن احلالة اليت تبحثها الورقة ،وهي:
وجود قيد دستوري يلزم املشرع ابلرجوع إىل الشريعة الستنباط تشريعاته ،ويكون القضاء الدستوري ملزماً إبلغاء أي تشريع فيما لو كان

خمالفاً للشريعة .ويتمثل الفرق بني احلالتني فيما يلي:
 -1يكون صدور التشريع يف احلالة األوىل خاضعاً للتوازانت السياسية ،يف حني خيضع األمر يف احلالة الثانية العتبارات قانونية
ودستورية.
 -2تكون املصلحة اليت يقدرها املشرع هي الدافع للتشريع يف احلالة األوىل ،بعكس الثانية حيث يكون الدافع هو االلتزام ابلنصوص
الدستورية.
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الدستوري .1وكذا األمر ابلنسبة للمحكمة الدستورية يف البحرين اليت أكدت يف أحكامها أن عبارة "الشريعة
اإلسالمية مصدر رئيسي للتشريع" ال تعين إلزام املشرع ابلتقيد أبحكام الشريعة يف تشريعاته اليت يسنها ،وإمنا حيق
له استقاء تشريعاته من مصادر أخرى حبسب ما يراه مالئماً.2
ابلنسبة للمؤسسة اإلعالمية يف غالبية الدولة العربية ،كان القاسم املشرتك بينها ،هو اخلضوع جبناحيها العام
واخلاص ،لسيطرة الطبقة احلاكمة ،حبيث كانت املؤسسات اإلعالمية مبختلف أنواعها (املرئية أو املسموعة أو
االلكرتونية) مبثابة الشركات التسويقية خلطاب السلطة .3وإذا ما عرفنا أن غالبية األنظمة احلاكمة العربية
واإلسالمية تقف موقف املعادي للدين ،ويف بعض األحيان احليادي جتاه الدين ،نعرف كيف سيكون موقف
اإلعالم جتاه قضية مثل جعل الشريعة اإلسالمية مصدراً حقيقياً وفعلياً للتشريع.
 -3يستطيع املشرع إلغاء التشريع أو تعديله آبخر خمالف للشريعة حبسب ما يرأتيه يف احلالة األوىل ،بعكس الثانية ،حيث ميتنع
عليه ذلك.
 1جاء يف أحد أحكام احملكمة الدستورية العليا ما نصه" :ملا كان ذلك وكان إلزام املشرع ابختاذ مبادئ الشريعة اإلسالمية املصدر الرئيسي
للتشريع على ما سلف بيانه ال ينصرف سوى إىل التشريعات اليت تصدر بعد التاريخ الذى فرض فيه اإللزام حبيث إذا انطوى أي منها
على ما يتعارض مع مبادئ الشريعة اإلسالمية يكون قد وقع يف حومة املخالفة الدستورية ،أما التشريعات السابقة على ذلك التاريخ ،فال
يتأىن إنفاذ حكم اإللزام املشار إليه ابلنسبة هلا لصدورها فعالً من قبله ،أي يف وقت مل يكن القيد املتضمن هذا اإللزام قائماً واجب اإلعمال
ومن مث ،فان هذه التشريعات تكون مبنأى عن أعمال هذا القيد ،وهو مناط الرقابة الدستورية".
ينظر :حكم احملكمة الدستورية العليا يف القضية رقم /20/لسنة 2قضائية دستورية اتريخ  ،1985/5/4وحكمها يف القضية رقم/26/
لسنة 2قضائية دستورية اتريخ .1988/6/19
ويف تفسريها لعبارة "مبادئ الشريعة اإلسالمية" ،قضت احملكمة أبنه" :من املقرر يف قضاء هذه احملكمة ،أن حكم املادة الثانية من الدستور-
بعد تعديلها يف  22من مايو سنة  -1980يقيد السلطة التشريعية اعتباراً من اتريخ العمل هبذا التعديل وأن مؤداه :أال تناقض
تشريعاهتا مبادئ الشريعة اإلسالمية اليت ال جيوز االجتهاد فيها ،واليت متثل ثوابتها -مصدراً وأتويالً -إذ هي عصية على التأويل فال جيوز
حتريفها ،بل يتعني رد النصوص القانونية إليها للفصل يف تقرير اتفاقها أو خمالفتها للدستور".
ينظر :حكمها يف القضية رقم /12/لسنة 19قضائية دستورية اتريخ .1999/1/2
 2جاء يف أحد أحكام احملكمة الدستورية يف البحرين ما نصه" :وملا كان مفاد ما تقدم أن نص املادة الثانية من الدستور املعدل ،ويف ضوء
تفسريها الدستوري ،هو توجيه للمشرع لألخذ أبحكام الشريعة اإلسالمية ما وسعه ذلك ،ابعتبار أن الشريعة اإلسالمية مصدر موضوعي
يستلهم منه املشرع القواعد القانونية اليت يضعها فيما يعرض له من أمور ،وصياغة نص املادة الثانية من الدستور تفيد أبهنا جتعل من
الشريعة اإلسالمية مصدرا مادايا بني املصادر األخرى للتشريع ،ومن مث فليس من شأن النص الدستوري املدعى خمالفته ،أن يلزم املشرع
العادي أبن يقتصر فيما يستقيه من قواعد التشريع على الشريعة اإلسالمية وحدها ،مبا ال يكون هناك مثة ما مينعه من استمداد تلك
القواعد من مصاد أخرى يراها مالئمة ملقتضى احلال ،من دون أن يقع بذلك يف موقع املخالفة الدستورية".
ينظر :حكم احملكمة الدستورية يف القضية (د )2013/2/لسنة 11قضائية اتريخ .2014/3/26
 3أمحد قران الزهراين ،السلطة السياسية واإلعالم يف الوطن العريب ،جملة املستقبل العريب ،العدد ،/434/نيسان ،2015ص.53-51
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ابحملصلة ،نعتقد أنه ،ونتيجة طبيعة خنب املؤسسات احلاكمة يف الدول العربية واإلسالمية ،واليت تدل على موقف
عدائي ،أو على األقل حيادي جتاه اإلسالم ،كان دور هذه املؤسسات سلبياً فيما يتعلق مبرجعية الشريعة ،من

خالل حماولتها إدراج نصوص دستورية تسمح للمشرع ابللجوء إىل مصادر أخرى ،أو من خالل االلتفاف على
النصوص الدستورية وتفسريها بطريقة تؤدي املعىن السابق.
1
 -2-3طبيعة تكوين النخب  2وأفكارها :للقوة الناعمة أثر أيض ا
كان للنخب مبختلف ختصصاهتا دور ابرز يف حتديد أتثري الشريعة اإلسالمية على مرجعية للتشريع سواء سلباً أو

إجياابً ،أو على مستوى النص الدستوري أو التطبيق التشريعي .وهذا األمر يتعلق أساساً بتكوين النخب الفكري
ومدى توافقه وتقبله لفكرة "حاكمية الشريعة يف حياة اجملتمع والدولة" .فكلما كانت النخب متقبلة لتحكيم

الشريعة ،متصاحلة مع جمتمعها ،بعيدة عن األفكار العلمانية والليربالية ،كلما زاد تقبلها خلضوع التشريع للشريعة،
والعكس ابلعكس.3
 1تطلق األدبيات االجتماعية اسم خنبة ،أو ابألحرى خنب ،على تلك اجملموعات اليت تتمتع ،بقدر يزيد أو ينقص ،ابلنفوذ إىل املوارد
اجملتمعية ،من سلطة وثروة وم واقع اجتماعية ومعرفة ،واليت تتعدد أشكاهلا بني خنبة اقتصادية واجتماعية وسياسية وثقافية ودينية وإدارية
وتقنية وعسكرية.
تتميز النخبة مبيزتني أساسيتني يف جمال احلياة الفكرية والسياسية واإلعالمية ،األوىل قوة أتثريها ،والثانية قدرهتا على ضبط التحوالت اليت
تعيشها اجملتمعات ،وابلتايل فهي أقلية تتوفر فيها خصائص القوة وقدرات ذاتية وإمكانيات موضوعية.
ينظر :د.برهان غليون ،يف النخبة والشعب ،دار برتا للنشر والتوزيع-سوراي ،الطبعة األوىل ،2008-ص ،12صباح ايسني ،اإلعالم
الفضائي يف الوطن العريب "حتليل للمضمون والتأثري يف النخب والرأي العام" ،جملة املستقبل العريب ،العدد ،414آب/أغسطس،2013 20
ص.65
 2يقسم الدكتور عبد هللا النفيسي اجملتمع إىل أربعة شرائح:
 -1الشرحية غري القلقة :وهم العوام الذين ال يهتمون بشؤون السياسة واحلكم،
 -2الشرحية القلقة :وتضم الكتاب واملفكرين وأصحاب الرأي،
 -3شرحية الساعني إىل احلكم :كرجال األعمال والتجار والفنانني والشخصيات اإلعالمية املشهورة،
 -4شرحية احلكام :وهي الفئة القليلة مقارنة ببقية الشرائح.
يرى الدكتور النفيسي أن ا لشرحيتني الثانية (القلقة) والثالثة (الساعني إىل احلكم) ،واليت ينطبق عليها وصف "النخب السياسية والنخب
املتخصصة" ،هي الفاعلة يف اجملتمع وهي اليت تؤثر على السياسة ،بعكس الشرحية األوىل (غري القلقة) ،وابلتايل –حبسب رأيه -وقع
اخلطاب اإلسالمي يف خطأ كبري ،برتكيزه على الشرحية غري القلقة ،وهي شرحية العوام ،وعدم االهتمام ابلشرحيتني املؤثرتني "القلقة والساعية
إىل احلكم" أو ما نسميه حنن بـ "النخب".
ينظر :حماضرة بعنوان "حال األمة والسيناريوهات احملتملة" ،استنبول.2015/4/7 ،
 3د.حممد أمحد مفيت ود.حممد السيد سليم ،اإلسالم يف دساتري الدول اإلسالمية ،مرجع سابق ،ص 40وما بعدها.
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لقد كان لطيف من النخبة السياسية يف تونس ما بعد ثورة  ،2010واملعروفة بتوجهاهتا الليربالية والقومية واليسارية،
واليت استقطبت عدداً من رجال األعمال ووجوه النخبة املثقفة يف تونس ،دوراً يف عدم نص الدستور التونسي
اجلديد على جعل الشريعة اإلسالمية املصدر الرئيس للدستور ،على الرغم من مطالبة بعض النواب بذلك ابتداء،

مث ليرتاجعوا بعد ذلك .1واألمر ذاته ينطبق على مصر ،فقد كان لتغري النخبة السياسية يف مصر بعد ثورة
 ،2011دوراً يف توكيد مرجعية الشريعة يف دستور ،22012مث الرتاجع والعودة إىل وضع ما قبل الثورة يف
دستور 32014بعد انقالب السيسي عام 2013وإقصاء التيارات اإلسالمية ،وعودة النخب ذات التوجهات
الليربالية والقومية إىل الربملان.4
يف سوراي ،لعبت "النخب السياسية" 5منذ احملاولة األوىل لكتابة الدستور السوري عام1920دوراً يف حتجيم دور
الشريعة اإلسالمية كمرجعية للتشريع .حيث جاء دستور 1920خالياً من أي نص يشري إىل مرجعية الشريعة

ألسباب عدة ،لعل من أمهها طبيعة "النخب السياسية" اليت كانت مسيطرة على احلياة السياسية آنذاك وبنيتها،6
 1ينتمي هؤالء النواب إىل حزب النهضة.

ينظر :أنور اجلمعاوي ،املشهد السياسي يف تونس :الدرب الطويل حنو التوافق ،املركز العريب لألحباث ودراسة السياسات ،كانون الثاين/يناير
 ،2014ص -4ص ،11مخيس بن بريك ،هل يتعارض دستور تونس مع اإلسالم؟ ،اجلزيرة نت.2014/1/7 ،
 2يعد التقدم الذي حصل يف دستور 2012على صعيد توكيد مرجعية الشريعة اإلسالمية نسبياً ،ففي البداية مت طرح النص على أن تكون
"أحكام الشريعة اإلسالمية املصدر الوحيد للتشريع" ،إال أن هذا النص وغريه من النصوص املؤيدة ملرجعية الشريعة مل حتظ ابلتوافق داخل
اجلمعية التأسيسية نظراً ملعارضتها بشكل رئيس من ممثلي القوى الليربالية والكنائس ،لتعاد األمور إىل ما كانت عليه يف دستور 1971مع

إضافة املادة /219/اليت فسرت عبارة "مبادئ الشريعة اإلسالمية".
لالطالع على األحداث اليت رافقت حتديد دور الشريعة اإلسالمية يف الدستور املصري لعام 2012ينظر على سبيل املثال :بشري عبد
الفتاح ،إشكالية "الشريعة" يف الدستور املصري ،اجلزيرة نت ،2012/11/8 ،اجلمعية التأسيسية للدستور املصري :سؤال وجواب ،يب يب
سي عريب.2012/11/19 ،
 3ينظر :اهلامش رقم  /2/من هذه الورقة يف ص 28من هذا الكتيب.
 4مثة مثال ابرز يف عاملنا اإلسالمي عن أتثري النخب يف قضية حتديد دور الشريعة يف الدستور ،وهو تركيا .حيث كان للنخب اليت استلمت
زمام السلطة يف أواخر عهد السلطة العثمانية ،دور ابرز ليس يف حتديد دور الشريعة فحسب ،بل يف حماربته وإبعاده متاماً عن أي أتثري يف
جمال احلياة العامة ،على الرغم من أن نسبة املسلمني السنة يف تركيا ترتاوح بني  %85-90حبسب ويكيبيداي.
 5نعتقد أن إطالق عبارة "النخبة السياسية" هو من اب ب اجملاز ،وإال ،فاحلقيقة الواضحة هي أن األحزاب السياسية السورية على مر
اترخيها كانت ضعيفة التأثري على الشارع ،األمر الذي يفقدها الصفة األساسية للنخبة.
 6تشكلت النخبة السياسية السورية احلديثة من الشباب املثقف الذي درس وتعلم يف أوراب ،وأتثر ابلفكر القومي ،إىل جانب أبناء العوائل
اإلقطاعية والربجوازية من أبناء املدن ،والذين استأثروا ابلسياسة خالل فرتة احلكم العثماين.
ينظر :د.رضوان زايدة ،استشراف آفاق احلياة السياسية وقوى اجملتمع املدين يف سوراي ،مشروع األمم املتحدة اإلمنائي ،سلسلة أوراق سورية
 ،)5( 2025بدون اتريخ ،ص.2-1
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واليت كانت مشبعة ابألفكار العلمانية والليربالية الوطنية والقومية .1كما بينت املناقشات اليت دارت حول مشروع
املادة الثالثة من دستور  1950واخلاصة بدين الدولة ،دور "النخب السياسية" العلمانية مؤيدة مبوقف ممثلي
األقليات يف عدم إقرارها واالستعاضة عنها ابلنص على أن "الفقه اإلسالمي هو املصدر الرئيس للتشريع" و"دين
رئيس الدولة اإلسالم".2
مما تقدم ،نلحظ التأثري الكبري للنخب السياسية العلمانية يف إضعاف دور الشريعة كمرجعية للتشريع على مستوى
النصوص الدستورية.
أما على مستوى التطبيق التشريعي ،فقد كان للنخب املتخصصة دوراً مهماً يف هذا اجملال .على سبيل املثال،

كان للنخبة القانونية يف ابكستان دوراً ابرزاً يف تطبيق مبادئ القانون العريف املستمدة أساساً من النظام القانوين
األنكلوسكسوين ،حيث مت تعزيز هذا األمر من خالل عدد كبري من احملامني الباكستانيني الذين خيضعون لتدريب

متقدم يف إنكلرتا ،ومن مث العودة إىل ابكستان لتشكيل خنبة من العلماء واحملامني املتأثرين بفلسفة القانون
اإلنكليزي ،األمر الذي جعل نظام القانون العريف أحد مصادر الشرعية إىل جانب القانون اإلسالمي واملمارسات
العرفية.3
ابملقابل ،جند دوراً ابرزاً ومهماً للنخبة املشيخية السعودية –وهي خنبة واسعة وفاعلة -يف جمال احملافظة على تطبيق

أحكام الشريعة بصورة مقبولة حىت اآلن ،نظراً لتكوينها الشرعي العريق ،وترسيخها فكرة حاكمية الشريعة على

مستوى اجملتمع والدولة يف آن معاً ،وابلتايل حتصينهما من أية فكرة تدعو إىل مزامحة الشريعة يف مكانتها احلالية

كمصدر وحيد للتشريع.4

 1ينظر :د.رضوان زايدة ،استشراف آفاق احلياة السياسية وقوى اجملتمع املدين يف سوراي ،مرجع سابق ،ص 1وما بعدها ،د.بشري زين
العابدين ،اجليش والسياسة يف سوراي ،مرجع سابق ،ص 31وما بعدها.
 2ينظر :د.جورج جبور ،العروبة واإلسالم يف الدساتري العربية ،مرجع سابق ،ص 159وما بعدها ،عدانن سعد الدين ،مذكرات وذكرايت
"ما قبل التأسيس وحىت عام ،"1954مرجع سابق.
3

Pakistan rule of law assessment, p.7.
 4تتوزع النخبة املشيخية السعودية يف العديد من اجملالس واملؤسسات على مستوى اجملتمع والدولة ،منها :دار اإلفتاء ،هيئة كبار العلماء،
جملس القضاء األعلى ،حماكم التمييز ،رؤساء احملاكم ،القضاء يف احملاكم ،الدعاة ،أئمة املساجد...إخل.
للتوسع يف دراسة دور النخبة املشيخية السعودية ودورها يف اجملتمع والدولة ،ينظر :د.حممد بن صنيتان ،النخب السعودية "دراسة يف
التحوالت واإلخفاقات" ،مركز دراسات الوحدة العربية ،سلسلة إطروحات الدكتوراه ،الطبعة األوىل ،بريوت ،2004-ص 105وما بعدها.
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مما تقدم ،يتبني لنا أثر هذا العامل على حتديد دور الشريعة اإلسالمية كمرجعية للتشريع سواء من خالل أتثريه
على النصوص الدستورية اليت حتدد هذا الدور ،أو عرب أتثريه املباشر يف التطبيق التشريعي هلذه النصوص إجياابً
أو سلباً حبسب طبيعة النخب واألفكار اليت تتبناها.
 -3-3األقليات الدينية( :ال) لدين غالبية الشعب يف الدستور
وقفت األقليات يف خمتلف الدول العربية موقفاً معارضاً إلعطاء الشريعة اإلسالمية –دين غالبية الشعب -أي
دور يف اجملال السياسي ،ومل ختف هذا األمر يف كل مرة أثريت هذه القضية ،حبجة أن تدخل اإلسالم يف السياسة

يتناقض مع مبدأ املواطنة واملساواة الذي يعد ركناً أساسياً يف بناء الدولة احلديثة.
عقب مداوالت اجلمعية التأسيسية لكتابة دستور 2012يف مصر ،أصدرت الكنائس املصرية بياانً قبل انسحاهبا
مطالبة ببعض التعديالت على مسودة الدستور ،أبرزها حذف املادة /219/اليت تفسر املقصود مببادئ الشريعة

اإلسالمية .1ولعل هذا األمر يذكران مبوقف الكنائس يف سوراي أثناء املداوالت العامة اليت رافقت إقرار
دستور ، 1950حيث أهنا اجتمعت كذلك ،ورفعت مذكرة إىل رئيس الدولة تطالب أال يتضمن الدستور أي
ذكر للدين ،حبجة أن ذلك سيثري النعرات الطائفية ،ويؤدي إىل إجهاض حقوق األقليات الدينية.2
بناء على ذلك ،ميكن القول :يؤثر وجود األقليات الدينية بصورة سلبية –تزداد وتنقص حبسب حجمها ومدى
تغلغلها يف مؤسسات الدولة -على مكانة الشريعة اإلسالمية يف الدستور ،حيث أن املوقف الثابت الذي تبنته
هذه األقليات هو رفض ذكر الدين يف الدستور ،ورفض منح الشريعة دوراً يف جمال التشريع.

 -4خيارات الثورة جتاه مرجعية التشريع :تثبيت وإعداد
بعد االستعراض املختصر ملكانة الشريعة اإلسالمية كمرجعية للتشريع يف الدساتري العربية واإلسالمية والسورية،
وبعد االطالع على هذه املكانة يف واثئق الثورة وخطاهبا السياسي ،ودراسة احملددات املؤثرة عليها ،نصل إىل
 1كما أشران سابقاً ،كان اجلدال يف مصر منحصراً حول هذه املادة ،بني مؤيد هلا (القوى اإلسالمية) ،يرى أهنا ستغري القواعد اليت سارت
عليها احملكمة الدستورية العليا يف خصوص تفسريها لعبارة "مبادئ الشريعة اإلسالمية" ،وسيجرب احملكمة على تغيري اجتهادها ،وااللتزام
ابلتفسري الصحيح الذي ورد يف املادة  ./219/أما الرأي الثاين املعارض (ممثلو الكنائس والقوى املدنية العلمانية) ،فريى أن هذا التفسري
سيمهد لدولة "دينية" حبسب تعبريهم.
ينظر على سبيل املثال :مايكل فارس ،خرب صحفي :ننشر نص بيان انسحاب الكنائس املصرية من "الكنائس" ،اليوم السابع،
،2012/11/16
 2ينظر :عدانن سعد الدين ،مذكرات وذكرايت ،مرجع سابق.
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االنعكاس العملي هلذه الورقة ،واملتمثل يف حبث اخليارات املتاحة أمام الثورة جتاه هذه القضية يف ضوء املقدمات
الدستورية والسياسية املشار هلا يف ثنااي هذه الورقة.
نعتقد أن حبث قضية مرجعية التشريع يف حالتنا السورية ،يتطلب دراسة تطبيقها حالياً يف املناطق احملررة ،ومستقبالً
يف سوراي اجلديدة ،وأن التطبيق العملي هلذه املرجعية يف املرحلة احلالية سلباً أو إجياابً سيؤثر ابملثل على تطبيقها
يف املستقبل ،وذلك وفق القاعدة املنطقية" :املقدمات الصحيحة تؤدي لنتائج صحيحة والعكس ابلعكس".

بناء على ذلك ،سنقسم موقف الثورة جتاه قضية مرجعية الشريعة داخل البنية التشريعية السورية ،إىل سياقني
خمتلفتني يتضمن كل منهما املرحلتني املشار إليهما أعاله.1
 -1-4السياق الرتاكمي :تثبيت دستوري واقعي يفرض نفسه مستقبالا
نفرتض يف هذا السياق تكريس الثوار للواقع احلايل يف املناطق احملررة دستورايً وقانونياً عرب النص على مرجعية
الشريعة ،وحسن التطبيق التشريعي والعملي هلذه النصوص ،مبا يؤدي إىل البناء على هذه املقدمة مستقبالً،
حبيث تكون املناطق احملررة منوذجاً جاذابً لبقية املناطق السورية ،ولبنة أساسية -ال ميكن جتاهلها -يف الواقع

الدستوري املستقبلي.
-1-1-4

تثبيت الواقع دستورايا يف املناطق احملررة:

خسرت الثورة الكثري من نقاط القوة على الصعيد السياسي والدستوري؛ نظراً حلالة الفوضى اليت تعيشها املناطق
احملررة اخلاضعة لسيطرة الثوار ،وعدم وجود مرجعية دستورية أو قانونية حتكمها .لذلك تعالت األصوات منذ

ظهور املناطق احملررة إىل ضرورة وجود ميثاق أو رؤية سياسية للثورة تنبثق عنها مرجعية دستورية ،تؤسس لسورية
اجلديدة اليت اثر السوريون لتحقيقها.
بناء على ذلك ،نعتقد أن وعي الثوار وإدراكهم ألمهية هذا األمر يفرض عليهم توظيف حالة "األمر الواقع" يف
املناطق احملررة ،دستورايً وقانونياً عرب النص على تقييد التشريع مبا ال خيالف أحكام الشريعة اإلسالمية .وذلك
ضمن الضوابط التالية:2

 1مثة خيار آخر وهو :االعتماد على مرجعية التشريع وفق ما وردت يف دستور ،1950وهو ما تبحثه ورقة د.حممد نور محدان ،ولن نقوم
ببحثه تالفياً للتكرار.
 2مبفهوم املخالفة ،يف حال عدم حتقق هذه الضوابط أو بعضها ،فاألفضل بقاء احلال على ما هو عليه؛ أي السكوت جتاه هذه القضية،
نظراً للسلبيات واملساوئ اليت ميكن أن ترتتب على التصريح ،دون حتقق هذه الشروط.
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 -1تبين ميثاق سياسي ودستوري للمناطق احملررة شبيه بوثيقة املبادئ اخلمسة ،يتضمن إضافة إىل ذلك،
نصوصاً متعلقة ابملواطنة وابحلقوق السياسية وهوية الدولة؛ ألن االكتفاء ابحلديث عن مرجعية الشريعة
فقط ،دون بيان املوقف من هذه القضااي احلساسة واملهمة لتكوين العقد االجتماعي اجلديد للدولة،1

قد يساء فهمه من قبل اخلارج والداخل ،وحيمل الثورة ضغوطاً ال تطيقها حتملها على الرتاجع عن هذا

النص الحقاً.2

 -2إجياد مؤسسات حقيقية تتوىل تطبيق هذه النصوص على مستويي التشريع والتنفيذ ،أما االكتفاء
ابلنصوص فقط ،كما حدث مع ميثاق جملس قيادة الثورة ،فلن حيقق للثورة أي مكسب.
 -3حتقيق نوع من اإلمجاع الثوري حول النص املقرتح ،كما حدث عند طرح وثيقة املبادئ اخلمسة اليت
حظيت بشبه إمجاع ثوري.
نعتقد أن هذا اخليار حالياً هو األفضل؛ ألنه يعرب عن الواقع احلايل "القانوين والدستوري" يف املناطق احملررة،
وسيحظى بتأييد عريض من الفصائل العسكرية ،ويتوافق مع البنية االجتماعية لغالبية املناطق احملررة (الريف العريب

السين) الذي مييل بطبعه إىل التمسك ابلدين.
 -2-1-4البناء على املبادئ الدستورية اجلديدة مستقبالا:
إذا متكنت الثورة من املضي قدماً يف اخلطوات املشار إليها أعاله ،من حيث إصدار وثيقة دستورية حتظى إبمجاع
ثوري تفصح عن أهم بنود العقد االجتماعي داخل املناطق احملررة –ومن ضمنها جزئية مرجعية التشريع كما

 1نود اإلشارة هنا إىل أن هذه املفاهيم تشكل سلة متكاملة ،وابلتايل فإن قضية "رفع السقف أو ختفيضه" فيها ،خيضع لتوازانت عدة
داخلية وخارجية.
 2كما حدث مع اجلبهة اإلسالمية ،عندما تبنت يف ميثاقها إنشاء دولة إسالمية دون أن تبني موقفها من الشعب واملواطنة واحلقوق
األساسية ،ليتم ممارسة الضغوط عليها الحقاً ،وترتاجع يف ميثاق الشرف الثوري ،وتؤكد أن هدف الشعب هو الوصول إىل دولة العدل
والقانون واحلرية دون بيان هويتها.
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أوضحناه أعاله ،1-تكتسب بعداً شرعياً من خالل استفتاء شعيب أو ما شابه ،2تتوىل مؤسسات احرتافية محله
وتطبيقه .فإنه يفرتض واحلالة هذه ،البناء على هذه اللبنة الدستورية يف املرحلة املستقبلية ،مع وجود مقومات

حقيقية جتعل من هذه اللبنة واقعاً ال ميكن جتاوزه.3
بناء على ذلك يكون اخليار األفضل ابلنسبة للقوى الثورية واملعارضة هو :تثبيت النصوص املتعلقة ابعتماد الشريعة
مرجعيةً للتشريع ،ومنحها الشرعية الشعبية من خالل االستفتاء الشعيب يف املناطق احملررة تباعاً ،4وذلك من أجل

تكريس التوافق بني الواقع وبني املستقبل .إذ ال يعقل الفصل بني اإلجنازات املشار إليها أنفاً يف املناطق احملررة-

يف حالة حتققها -مع ما تعنيه من توافق مع الفكر السياسي واالجتماعي السائد يف اجملتمع السوري ،وبني
املستقبل السياسي للدولة السورية ،مبا يعنيه ذلك من حالة عدم االستقرار السياسي واالجتماعي فيها.

 1إذا أردان هلذه الوثيقة الدستورية أن تكون أساساً يبىن عليه يف املستقبل ،كما حدث مع دستور الوالايت املتحدة املكتوب يف 1787م،
وعم ليصبح دستوراً لـ  / 52/والية ،فالبد أن تتصف هذه الوثيقة -كما حدث مع وثيقة الدستور
والذي ابتدأ بـ  /13/والية مث انتشر ّ
األمريكي -بصفات أساسية حىت تلقى قبوالً من قبل الشعب السوري ،وتصبح وثيقته قبل أن تكون وثيقة الثورة أو القوى السياسية ،وهذه
الصفات هي:
 -1املرونة :ونقصد بذلك أن تكون النصوص مرنة حبيث تستوعب إدارة االختالف بني مكوانت الشعب السوري.
 -2التدرج :حبيث تراعي الواقع املختلف حالياً بني املناطق السورية.

 -3الرتكيز على الكليات واملشرتكات .فمثالً ركزت الوثيقة الدستورية األمريكية على مبادئ العدالة ووحدة األراضي وقيم احلرية

والفصل بني السلطات والالمركزية.
ينظر :أنور قاسم اخلضري ،جتربة احتاد الوالايت األمريكية ،دار القدس للطباعة والنشر ،اليمن ،الطبعة األوىل ،2012-ص.27-23
 2كخروج مظاهرات مؤيدة له ،كما حدث عندما عاد احلراك الشعيب للواجهة يف الذكرى السادسة النطالق الثورة يف شهر آذار املاضي ،
مع اإلشارة إىل أن مثل هذا اإلجراء ليس بقوة االستفتاء الشعيب ،ولكنه يبقى وسيلة جيدة يف ظل الظروف االستثنائية من قصف ودمار،
ووجود جهات عسكرية ترفض السماح إبجراء االستفتاء يف املناطق احملررة.
 3كما حدث يف جتربة احتاد الوالايت املتحدة األمريكية ،عندما متت صياغة الوثيقة الدستورية األوىل عام 1787من قبل ثالثة عشر والية،
مث ثُبتت وعممت على بقية الوالايت اليت انضمت لالحتاد تباعاً مع تعديالت بسيطة ال متس جوهرها.
ولكن البد من اإلشارة يف هذا السياق ،إىل أهم العوامل اليت سامهت يف اعتماد هذه الوثيقة الدستورية وتبنيها من قبل الشعب قبل
النخب ،وهي :وجود شخصيات متتلك كاريزما وحضور جيد ،حتظى بتمثيل الوالية اليت تتحدث ابمسها أمثال جيمس ماديسون ،وتبين
الوثيقة شعبياً من خالل طرحها على الرأي العام وإقناعه هبا ،والدعم الذي حظيت به الوالايت يف خطوهتا من جهات دولية مثل فرنسا
وإسبانيا وهولندا ،إضافة إىل الصفات اليت متتعت هبا النصوص ،كما هو مشار هلا يف اهلامش رقم  /1/من هذه الصفحة.
ينظر :أنور قاسم اخلضري ،جتربة احتاد الوالايت األمريكية ،مرجع سابق ،ص 18وما بعدها.
 4ال يفهم من ذلك حصر تطبيق هذا اخليار على حالة التحرير املرتبطة ابحلل العسكري ،بل ميكن تطبيق هذا اخليار يف حال اللجوء إىل
احلل السياسي ،حبيث يثبت هذا النص يف االستفتاء على أية وثيقة دستورية مستقبلية.
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 -2-4السياق الواقعي :استمرار الواقع يعيد القرار للشعب
يف هذا السياق نفرتض بقاء األمور على ما هي عليه حالياً ،من خالل استمرار االعتماد على الشريعة اإلسالمية

كمرجعية يف املناطق احملررة عملياً من دون أي بعد قانوين أو دستوري ،أو القيام إبجراء من اإلجراءات السابقة

1
املشار هلا يف السياق الرتاكمي دون بقية اإلجراءات  .يف هذه احلالة نعتقد ضرورة ترك اخليار للشعب مستقبالً
ليحدد صورة مرجعية التشريع يف الدولة السورية.

-1-2-4

الشريعة كمرجعية للتشريع واقعيا ال دستورايا:2

إذا مل تستطع الثورة تكريس مرجعية الشريعة دستورايً وفق ما سبق بيانه ،فهذا يعين اإلقرار ابلواقع احلايل على
الصعيد الدستوري والقانوين .أما على الصعيد السياسي واالجتماعي ،فيمكن للثورة 3االستعداد هلذه املعركة

الدستورية املهمة من اآلن .4فهنالك عدة جماالت ميكن أن تعمل عليها ،واليت أشران هلا يف القسم السابق من
هذه الورقة وهي "احملددات" ،حيث نوصي ابختاذ اإلجراءات التالية:5
 -1زايدة الوعي السياسي لدى العامة يف املناطق احملررة وبلدان اللجوء حملاولة مسح الصورة السلبية اليت
رسخت يف أذهان قسم كبري منهم عن مفهوم مرجعية الشريعة وتطبيقها ،نتيجة التطبيقات السيئة هلذا
املفهوم من قبل تنظيمات الغلو ،والتشويه املتعمد له من قبل بعض وسائل اإلعالم .إذ إن بقاء هذه
الصورة السلبية يف أذهان الناس "املسلمون يف غالبيتهم العظمى" قد يدفعهم للحياد جتاه تبين مرجعية
الشريعة مستقبالً نتيجة ضعف "التدين السياسي" على الرغم من وجود "التدين االجتماعي" إن صح

التعبري.

 1كالقيام إبصدار وثيقة دستورية من دون وجود مؤسسات حاملة هلا ،أو دون إعطائها شرعية شعبية من خالل استفتاء أو ما شابه.
 2ابلطبع حنن ال نفرتض أن هذه احلالة خياراً ،بقدر ما هي إقرار ابلواقع من أجل حتديد اخليارات املستقبلية بناء عليه.
 3نقصد بذلك خمتلف فعاليات الثورة من سياسية وعسكرية واقتصادية واجتماعية وشعبية ،فاألمر ليس متعلقاً مبؤسسة أو شرحية ما ،بقدر
اعتماده على احلراك الشعيب والسياسي واالجتماعي للمجتمع ككل.
 4تؤكد غالبية املراجع أن املادة  /3/من دستور  1950واملتعلقة بعالقة الدين ابلدولة ،حظيت ابلنقاش واجلدال على مستوى اجملتمع
والنخب واجلمعية التأسيسية يف سوراي أك ثر من مجيع املواد الدستورية األخرى رغم أمهيتها كشكل الدولة وشكل نظام احلكم واحلقوق
واحلرايت ..إخل.
 5نود اإلشارة إىل ضرورة القيام هبذه اإلجراءات حىت يف حالة التكريس الدستوري ملرجعية الشريعة ،ألنه –وكما بينا سابقاً -يعتمد األمر
على عدة حمددات إضافة إىل النصوص الدستورية والقانونية.
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 -2إعداد خنب سياسية متوافقة مع اهلوية اإلسالمية وقريبة من اجملتمع ،ميكن هلا أن ختوض املعركة السياسية
والدستورية القادمة بكفاءة ،خصوصاً أن سوراي تعاين من حالة تصحر سياسي عام وسياسي إسالمي

بشكل خاص.1

فقد الحظنا أثناء دراستنا للمحددات الدور املهم الذي لعبته النخب السياسية يف حتديد مرجعية
التشريع ،وابلتايل إذا بقيت األمور على ما هي عليه يف سوراي ،يف ظل قلة النخب السياسية املؤيدة لـ
"مرجعية الشريعة" ،فقد نعود إىل حالة دستور 1950الذي مل يتنب هذه املرجعية بشكل واضح وقوي
ألسباب عدة ،منها عدم القدرة على حتويل التأييد الشعيب لـ "مرجعية الشريعة" إىل نصوص دستورية
وقانونية الناجم عن قلة النخب السياسية املؤيدة لذلك؛ فالتأييد الشعيب دون وجود خنب سياسية متوافقة
معه يف أتييد هذه املرجعية ،قد ال يبلور ذلك إىل نصوص دستورية وقانونية.2
 -3تشكيل مؤسسات احرتافية يف اجملاالت العسكرية والقضائية واألمنية ،حبيث تكون جزءاً من أي حل
سياسي قادم يف سوراي ،وتستطيع أن تعدل كفة امليزان لصاحل هوية الشعب يف مواجهة العقلية اليت
ترسخت يف ظلها مؤسسات الدولة ،وتربت يف كنفها أجيال من السوريني وخنبهم.
بقاء احلالة على ما هي عليه ،من حيث افتقاد الثورة ألية مؤسسة فاعلة واحرتافية يف اجملاالت املذكورة
أعاله ،سيؤدي –يف حال عدم سقوط النظام عسكرايً -إىل االعتماد على فكر مؤسسات النظام
وتطبيقاته وإرثه ورمبا كفاءته ،يف هذه اجملاالت (اجليش -األمن -اإلعالم -القضاء ...إخل) ،وابلتايل
مهما بلغت قوة النص على اعتماد الشريعة كمرجعية للتشريع يف الدستور القادم ،فإنه قد يساء تطبيقه
من قبل هذه املؤسسات ،خصوصاً وأننا قد استعرضنا يف احملددات مناذج عن الدور السليب ملؤسسات

 1لقد تعرض التيار اإلسالمي بعد أحداث الثمانينات إىل ضربة قوية ،حرمته من أي نشاط داخل سوراي.
 2أشار عدانن سعد الدين يف مذكراته والنائب يف اجلمعية التأسيسية عبد الوهاب سكر يف كلمته أمام اجلمعية يف أوىل جلسات مناقشة
مشروع الدستور ،إىل أتييد الغالبية العظمي من املسلمني الذي يشكلون غالبية سكان سوراي ملشروع املادة  /3/من دستور  ،1950اليت
كانت تنص على "دين الدولة اإلسالم" ،واليت كانت تفسر آنذاك خبضوع الدولة ألحكام الشريعة اإلسالمية ،عرب آالف العرائض وعشرات
امللتقيات واللقاءات العامة .على الرغم من ذلك ،مل يستطع النواب املؤيدون هلا تثبيتها يف الدستور .حيث يلحظ املتتبع للجلسات اليت
نوقشت فيها هذه املادة وجود تيارات سياسية آنذاك معارضة لتلك املادة ،واقتصر الدفاع عن مشروع املادة يف غالبية على بعض النواب
املستقلني .ينظر :عدانن سعد الدين ،مذكرات وذكرايت "ما قبل التأسيس وحىت عام ،"1954مرجع سابق.
من املراجع اليت حتدثت عن جزء من أحداث اجللسات اليت نوقشت فيها املادة  /3/من دستور :1950د.جورج جبور ،العروبة واإلسالم
يف الدساتري العربية ،مرجع سابق ،ص 161وما بعدها.
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الدولة يف بعض الدول العربية واإلسالمية جتاه النصوص الدستورية املتعلقة إبعطاء الشريعة دوراً يف جمال

التشريع.

 -4استمالة النخب املتخصصة يف خمتلف اجملاالت (الطبية ،االجتماعية ،اهلندسية ،احلقوقية ،التعليمية،
اإلعالمية...إخل) ،واالبتعاد عن األعمال اليت تبعدها عن الثورة.1
حيث يلحظ املتتبع بعد حتول الثورة إىل العمل العسكري وتويل الفصائل العسكرية بشكل شبه كامل
إدارة املناطق احملررة ،مع إعطاء األولوية حلملة البندقية يف أي جانب بصورة مباشرة أو غري مباشرة ،2قلة
االعتماد على الكفاءات املتخصصة ،إضافة إىل بعض السلوكيات السلبية –حىت ولو كانت قليلة -جتاه
النخب املتخصصة.3
فقد تؤدي جممل هذه األسباب إىل وجود ردة فعل سلبية من قبل قسم ال أبس به من هذه الكفاءات
املتخصصة جتاه الثورة وتطبيق مرجعية الشريعة ،4األمر الذي قد يفقدان مستقبالً دعم هذه النخب

املتخصصة للنص على مبدأ مرجعية التشريع أو تطبيقه.

 -5حماولة تطمني األقليات ،واالبتعاد عن السلوكيات املسيئة هلم.5

 1من هذه األعمال على سبيل املثال :قرار اهليئة الشرعية يف حلب إلغاء مهنة احملاماة ،وعدم إشراك القضاة املنشقني يف احملاكم الشرعية،
واعتقال اإلعالميني والتضييق على املؤسسات اإلعالمية ،االعتداء على األطباء يف املشايف ..إخل.
 2قد ترفض الفصائل هذا التوص يف ،ولكن حملة سريعة جتاه املشاريع اليت طرحتها الفصائل ،كمشروع جملس قيادة الثورة الذي يعد املشروع
األوسع ،وجتاه الكياانت اإلدارية اليت شكلتها الفصائل كاهليئة الشرعية يف حلب واهليئة اإلسالمية إلدارة املناطق احملررة ،تظهر االعتماد
املباشر على العنصر الفصائلي .يف حني ظهرت الصورة غري املباشرة لتغليب اجلانب العسكري يف حماولة الفصائل العسكرية التدخل يف
اجلوانب املدنية كاجملالس احمللية واملنظمات اإلغاثية ..إخل عرب ترشيح أو تزكية أشخاص من قبلها وإن مل يكونوا اتبعني هلا تنظيمياً ،أو عرب
التدخل يف أعمال هذه الكياانت.
 3نود اإلشارة إليه يف هذا السياق أن تفعيل القضاء وحماسبة املسيئني هلذه النخب املتخصصة قد يلعب دوراً يف التخفيف من نظرهتا
السلبية جتاه الثورة ،إال أن هذا األمر وإن حدث يف بعض األحيان ،فإنه يف الغالب كانت اإلجراءات العقابية للمسيئني أتخذ إما بعداً
نظرايً كبياانت اإلدانة أو شكلياً كاالعتقال املؤقت أو احملاكمة الظاهرية اليت ال تفضي إىل نتائج عادلة.
 4قد يتساءل البعض :ما الرابط بني الصورة السلبية عن الثورة يف ذهن النخب املتخصصة أو غريهم وبني انسحاب ذلك على قضية
اعتماد الشريعة كمرجعية للتشريع؟
نعتقد أن الربط بني األمرين أتى من اعتماد مرجعية الشريعة يف املناطق احملررة واقعياً ،وابلتايل إعطاء صورة واقعية – قد تكون سلبية أو
إجيابية -عن مفهوم مرجعية الشريعة.
 5نشري يف هذا الصدد إىل أحداث قلب لوزة وجبل السماق الدرزيتني اليت راح ضحيتها عدد من املدنيني املنتمني إىل قرى هاتني املنطقتني،
واكتفاء الفصائل إبصدار بياانت إدانة للحوادث ،من دون اختاذ أي إجراء حقيقي "حماكمة علنية للمتهمني ابلعملية مثالً ،وإجياد آلية
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-2-2-4

ترك قضية مرجعية التشريع لقرار الشعب مستقبالا:1

بقاء حال الثورة على ما هي عليه ،يطرح قضية اخليار املناسب للثورة جتاه مرجعية التشريع مستقبالً.
نعتقد أن خيار السكوت على ذلك ،أصبح أمراً متعذراً حالياً بعد مخس سنوات من الثورة ،وبعد كشف غالبية
التيارات السياسية والقوى العسكرية عن توجهاهتا ،إضافة إىل أن السكوت خبصوص هذه القضية املهمة ،يثري

حفيظة قطاعات واسعة من الشارع ومن الدول اخلارجية ،2يف ضوء التطبيقات السيئة للشريعة اإلسالمية من قبل
تيارات الغلو.
لذلك منيل إىل التصريح مبوقف الثورة جتاه قضية مرجعية التشريع ودور الشريعة اإلسالمية فيها .ولكن ما هو
مضمون هذا التصريح؟ هل نبني بشكل صريح مكانة الشريعة ضمن بنية التشريع ،3أم نرتك اخليار للشعب؟
من وجهة نظران ،منيل إىل التصريح أبن هذا األمر مرتوك للشعب ليقرر فيه ما يشاء ،4وذلك لعدة أسباب
أمهها:
أ -عدم امتالك الثورة ألية وثيقة دستورية ذات شرعية شعبية ميكن االستناد هلا لعرض خيارها خبصوص
مرجعية التشريع.
ب-

توافق هذا التوجه مع املواثيق والرؤى السياسية اليت تبنتها الثورة مؤخراً كما يف بيان الرايض.

ج -توافق هذا التوجه مع املواثيق واالتفاقات الدولية خبصوص سوراي ،واليت تؤكد أن مستقبل البلد وهويتها
وشكلها مرتوك للشعب السوري ،كما نصت على ذلك خمتلف قرارات جملس األمن ذات الصلة.
أمنية جديدة للمنطقة بديلة عن تلك اليت تسببت هبذه احلوادث" وشفاف "الكشف عن نتائج التحقيق واألحكام الصادرة حبق الذين
ثبت تورطهم ابجلرمية".
 1األولوية لدينا هي يف اخليار األول مع حزمة اإلجراءات املقرتحة فيه ،أما يف حال استمرار حالة العجز والسلبية اليت تعيشها الثورة ،نؤول
–مبا كسبت أيدينا -إىل هذا اخليار.
 2نعتقد أن السكوت يف البداية خبصوص مستقبل بعض القضااي ومنها مرجعية التشريع كان خياراً متاحاً وال يثري حفيظة الدول اخلارجية،
أما بعد صدور بعض التصرحيات والسلوكيات من قبل الفصائل العسكرية خصوصاً يف عام 2013نتيجة األدجلة العالية واخلضوع لبازر
املزاودات ،أضحى السكوت لدى هذه الدول مثرياً للشك ،ولعل الفصائل العسكرية ذاهتا أدركت عدم فعالية السكوت عن بعض القضااي
املتعلقة مبستقبل سوراي وصرحت مبوقفها جتاها عندما أصدرت ميثاق الشرف الثوري.
 3ال شك أن لتحديد دور الشريعة يف جمال التشريع عدة صور منها :أن تكون (الشريعة -مبادئ الشريعة -الفقه اإلسالمي) املصدر
الوحيد أو املصدر الرئيس أو مصدر رئيسي أو مصدر للتشريع .كل هذه الصور واردة.
 4يتمثل الفرق بني هذا اخليار وخيار السكوت يف أنه يف األول يتم التصريح أبن اخليار للشعب يف هذه القضية ليقرر فيها ما يشاء ،أما
يف الثاين ،فال يتم التصريح أبي موقف.
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د -عدم التقيد بصياغة حمددة من اآلن جند الحقاً أبهنا غري مناسبة ،وترك هذا األمر ملوازين القوى وللحراك
اجملتمعي والشعيب ،مما يعطي الثورة هامشاً أكرب للتحرك يف املستقبل.
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ملحق  /1/يتضمن مقارنة بني النصوص الدستورية اليت نصت على مرجعية التشريع 1يف بعض الدول
العربية

دول املشرق العريب

العبارة الدستورية

الدول

ملحوظات

الشريعة اإلسالمية املصدر
الوحيد للتشريع

السعودية

النص األساسي كما يلي:
"اململكة ....دستورها كتاب
هللا تعاىل وسنة رسوله صلى هللا
عليه وسلم".

الشريعة اإلسالمية مصدر
رئيس للتشريع

قطر -البحرين -اإلمارات-
الكويت

اإلسالم ...مصدر أساس
للتشريع ،ال جيوز سن قانون
يتعارض مع ثوابت أحكام
اإلسالم

العراق

مبادئ الشريعة اإلسالمية
املصدر الرئيسي للتشريع

مصر

الفقه اإلسالمي هو مصدر
رئيسي للتشريع
الشريعة اإلسالمية مصدر
التشريع
ال يوجد أي نص يشري إىل
دور للشريعة اإلسالمية يف جمال

سوراي
اليمن

مسودة دستور2015

األردن

التشريع

العريب

دول املغرب

ال يوجد أي نص يشري إىل
دور للشريعة اإلسالمية يف جمال
التشريع
أحكام الدين اإلسالمي
املصدر الوحيد للقانون
الشريعة اإلسالمية مصدر
للتشريع

تونس ،اجلزائر ،املغرب
موريتانيا
ليبيا

مشروع دستور2015

يتضمن اجلدول عينة من  /15/دستور ومشروع دستور للدول العربية /10/ ،منها يف املشرق ،والبقية يف املغرب،
حيث نستطيع وضع امللحوظات التالية بعد املقارنة بني هذه النصوص:
 1أخرجنا من هذه النصوص عبارة "دين الدولة اإلسالم" ،ألهنا -كما أشران سابقاً -ال يرتتب عليها أي أثر قانوين حبسب الواقع يف مجيع
الدول اليت تضمنت دساتريها مثل هذه العبارة.
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 -1مثة دولتان واحدة يف املشرق وأخرى يف املغرب جتعل الشريعة املصدر الوحيد للقانون ،ومها :السعودية
( %10=10/1من دول املشرق ) وموريتانيا ( %20=5/1من دول املغرب).
 -2مثة أربع دول واحدة يف املشرق وثالثة يف املغرب ال تنص على دور للشريعة يف جمال التشريع ،وهم:
األردن ( %10=10/1من دول املشرق) وتونس واجلزائر واملغرب ( %60=5/3من دول املغرب).
 -3ابلنسبة لسوراي :إذا قورنت بدول املغرب فإهنا تعد متقدمة كوهنا نصت على دور للشريعة –وإن كان
حمدوداً -يف جمال التشريع خبالف غالبية دول املغرب ( %60منها) مل تنص على ذلك كما أشران إىل

ذلك أعاله.

أما إذا قورنت بدول املشرق العريب ،فإهنا أتيت يف املرتبة قبل األخرية؛ أي قبل األردن ،حيث انفردت
الدساتري السورية عن مثيالهتا ابلنص على "الفقه اإلسالمي" ،وهو كما أشران سابقاً أضيق من عبارة

"الشريعة اإلسالمية".
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ملخص تنفيذي:
من األمور اليت أاثرت جدالً بني أوساط الثورة السورية هو النص على "مرجعية الشريعة" يف الدستور فمن قائل

بوجوب النص على مرجعية الشريعة ،وال ميكن التنازل عن هذا املطلب مهما كانت األسباب ،ومن قائل بعدم
الوجوب اكتفاءً أبن غالبية الشعب مسلم ،وال حاجة للنص على مرجعية الشريعة فهو لن يقبل إال ابلشريعة
اإلسالمية مرجعاً له بعد كل هذه الدماء ،وبرز يف الطرف اآلخر تيارات تنادي بعلمانية الدولة وال تقبل مبرجعية

الشريعة.

وعلى اعتبار أنه قد اثر خالف حول الوثيقة اليت جيب اعتمادها يف مرحلة احلكم االنتقايل ،وبرزت أصوات
كثرية بضرورة اعتماد دستور  1950يف مرحلة احلكم االنتقايل ألسباب عديدة حىت يتم االنتقال إىل احلكم
الدائم ،وإعداد دستور جديد للبالد أتيت هذه الورقة بعنوان "مرجعية الشريعة يف الدستور -دستور 1950
منوذجاً "-جتيب عن التساؤالت التالية:
 هل نص دستور  1950على مرجعية الشريعة؟.
 وما هي املواد اليت نصت على مرجعية الشريعة؟.
 وماهي املعايري اليت ميكن االعتماد عليها يف دستور سوراي املقبل للتأكيد على مرجعية الشريعة؟.
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متهيد:
الدستور :هو القانون األعلى الذي حيدد القواعد األساسية لشكل الدولة (بسيطة أم مركبة) ونظام احلكم (ملكي
أم مجهوري) وشكل احلكومة (رائسية أم برملانية) وينظم السلطات العامة فيها من حيث التكوين واالختصاص
والعالقات اليت بني السلطات وحدود كل سلطة والواجبات واحلقوق األساسية لألفراد واجلماعات ويضع
الضماانت هلا جتاه السلطة.
منذ عام  1920وحىت عام  2015صدر مخسة دساتري رئيسية يف سوراي وهي دستور (-1930-1920
 ) 2015 -1973 -1950ابإلضافة إىل التعديالت اليت متت على الدساتري خالل هذه األعوام إىل أن جاء
دستور  1973والذي مل يطرأ عليه أي تعديل إىل عام  2000حيث مت تعديل عمر الرئيس من  40عاماً إىل
 34عاماً ليكون مناسباً لتويل بشار األسد الرائسة بعد وفاة والده حافظ األسد.

دستور  :1551يف اليوم الثاين النقالب سامي احلناوي كلّف الرئيس األسبق هاشم األاتسي برائسة احلكومة
واليت وضعت على رأس أولياهتا القيام ابنتخاابت اجلمعية التأسيسيّة لوضع الدستور اجلديد للبالد ،عقدت
ئيسا هلا وهاشم األاتسي
اجلمعية أوىل اجتماعاهتا يف  12ديسمرب وانتخبت رشدي كيخيا عميد حزب الشعب ر ً

ئيسا للجمهوريّة .شكلت اجلمعية جلنة صياغة الدستور يف  28ديسمرب ومتثلت هبا خمتلف القوى السياسية وغري
ر ً

السياسية يف سوراي.1

وخرج الدستور بصيغته النهائية مؤل ًفا من  166مادة .أكثر املواضيع اليت احتدم عليها النقاش كانت موضوع
إعالن اإلسالم دين الدولة أو دين رئيس الدولة وانتهى األمر بعد طول نقاش للحفاظ على صيغة دستور

 1930بكونه دين رئيس الدولة.
وهناك من يعتقد أن هذا الدستور يعد من الدساتري األكثر قبوالً لدى الشارع السوري فقد قامت مجعية أتسيسية

منتخبة بوضع هذا الدستور وقد انتحبت اجلمعية من قبل اهليئات الناخبة وكان من بني اجلمعية التأسيسية عدد
من الشخصيات اإلسالمية على رأسهم الشيخ مصطفى السباعي رمحه هللا وكان قد انتخب انئباً لرئيس اجمللس

وعدد من الشخصيات الوطنية وعلى رأسهم رئيس اجلمعية التأسيسية رشدي كيخيا.

 1ومن أمساء اجلمعية التأسيسية واليت قامت بصياغة الدستور هم :مصطفى السباعي -عبد الوهاب سكر -حممد مبارك -صبحي العمري -وشخص
كنيته طرقجي من دمشق -عبد الوهاب حومد (قانوين)  -انظم القدسي -رشدي كيخيا -جالل السيد -أمحد مظهر العظمة.
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 -1مواد تؤكد على هوية الدستور ومتسكه ابلشريعة اإلسالمية:
 -1-1مقدمة الدستور:

يظهر من مقدمة الدستور هوية الشريعة اإلسالمية فقد ورد يف مقدمة الدستور ( :وملا كانت غالبية الشعب تدين
ومثُله العليا .وإننا نعلن أيضاً أن شعبنا عازم على توطيد أواصر
ابإلسالم فإن الدولة تعلن استمساكها ابإلسالم ُ
التعاون بينه وبني شعوب العامل العريب واإلسالمي ،وعلى بناء دولته احلديثة على أسس من األخالق القومية اليت

جاء هبا اإلسالم واألداين السماوية األخرى ،وعلى مكافحة اإلحلاد واحنالل األخالق).
فيظهر من هذه املقدمة واليت وضحت أهداف وضع الدستور اإلعالن صراحة ابالستمساك ابإلسالم وتربير ذلك
أن غالبية الشعب هم املسلمون ،وحاربت بشكل واضح اإلحلاد واألفكار اليت تؤدي إليه .
مث نص الدستور على أن هذه املقدمة جزء ال يتجزأ منه حيث نصت( :ونعلن أن هذه املقدمة جزء ال يتجزأ
من هذا الدستور  ،وضعت لتذكر املواطنني ابملبادئ اليت قام عليها قانوهنم األساسي وأننا حنن ممثلي الشعب
السوري العريب ،لنضرع إىل هللا العلي القدير أن حيفظ أمتنا وشعبنا ويقيهما كل مكروه ،ويسدد خطاان حىت حنقق
مثلنا العليا) .
 -2-1الفصل األول( :يف اجلمهورية العربية السورية) املادة الثالثة:

 دين رئيس اجلمهورية اإلسالم. الفقه اإلسالمي هو املصدر الرئيسي للتشريع. حرية االعتقاد مصونة .والدولة حترتم مجيع األداين السماوية .وتكفل حرية القيام جبميع شعائرها علىأال خيل ذلك ابلنظام العام.
 األحوال الشخصية للطوائف الدينية مصونة ومرعية ).أعلنت هذه املادة بشكل صريح أن دين الرئيس هو اإلسالم وأن الفقه اإلسالمي هو املصدر الرئيسي للتشريع
وبذلك أكدت اهلوية العامة للدستور وهو اإلسالم خاصة وأن هذه املادة وردت يف الفصل األول وهو الذي
يع ـ ّـرف اجلمهورية العربية السورية واللغة الرمسية والعاصمة والدين الرمسي للدولة.
أما ابلنسبة لباقي األداين فقد كفلت هلم إقامة شعائرهم وهذا ما يتوافق مع الشريعة اإلسالمية ولكن بشرط أن
ال خيل ذلك ابلنظام العام للدولة وال يتعارض معه.
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يشار إىل أنه وقع خالف يف النص على " دين رئيس الدولة اإلسالم" فقد كانت الصياغة "دين الدولة اإلسالم"
وحصلت خالفات بني أعضاء اجلمعية التأسيسية يف هذا املوضوع إىل أن مت اعتماد "دين رئيس الدولة اإلسالم"
وقد أصدرت رابطة علماء دمشق بياانً تعرتض على هذا البند وتطالب ابلتصريح بـ ـ "دين الدولة اإلسالم".
 -3-1سياسة التعليم:

ورد يف املادة (( :)28جيب أن يهدف التعليم إىل انشاء جيل قوي جبسمه وتفكريه ،مؤمن ابهلل ،متحل ابألخالق
الفاضلة  ،معتز ابلرتاث العريب ،جمهز ابملعرفة ،مدرك لواجباته وحقوقه ،عامل للمصلحة العامة ،مشبع بروح
التضامن واألخوة بني مجيع املواطنني .وحيظر كل تعليم ينايف األهداف الواردة يف هذه الفقرة) .
هذه املادة من املواد املهمة يف الدستور ألهنا ترسم سياسة التعليم يف البلد فقد نصت على أنه من
أهداف التعليم على سبيل احلصر إنشاء جيل مؤمن ابهلل متمسك ابألخالق الفاضلة وأي تعليم ينايف
هذه األهداف فإنه مينع وحيظر.
 -2مواد توافق أحكام الشريعة اإلسالمية:
ورد يف الدستور مواداً يظهر من خالهلا أهنا جاءت منسجمة مع أحكام الشريعة اإلسالمية ومتوافقة معها منها:
 -1إلزامية التعليم الديين :فقد نصت املادة (( : )28يكون تعليم الدين إلزاميا يف املراحل لكل داينة
وفق عقائدها) والتعليم الديين لكل داينة وفق عقائدها ال يتناقض مع أحكام الشريعة اإلسالمية على
أن ال خيل ذلك ابلنظام العام كما بينَا يف الفقرات السابقة.
 -2محاية األسرة :من خالل حث الشباب على الزواج وأتمني سبله وعلى الدولة أن تزيل كل العقبات
يف سبيله فقد نصت املادة (( :)32األسرة هي الركن األساسي للمجتمع ،وهي يف محى الدولة.
وحتمي الدولة الزواج وتشجع عليه وتزيل العقبات املادية واالجتماعية اليت تعوقه).
 -3محاية األوقاف اإلسالمية :وخصوصيته وأنه ملك للمسلمني ال جيوز التالعب به فقد نصت املادة
(( : )34األوقاف اإلسالمية ملك للمسلمني ،وهي مؤسسة من مؤسسات الدولة العامة ،تتمتع
ابستقالل مايل وإداري وتنظم أوضاعها بقانون).
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 -3عبارات إسالمية يشري إليها الدستور:
من خالل مطالعة فقرات الدستور يبدو واضحاً بعض العبارات االسالمية اليت تؤكد وتعزز اهلوية اإلسالمية

للدستور وهي:

 افتتاحية مقدمة الدستور بعبارة( :حنن ممثلي الشعب السوري العريب ،اجملتمعني يف مجعية أتسيسية إبرادةهللا ورغبة الشعب احلرة) .
 ال َق َسم املوضوع عند مباشرة أي سلطة عملها تفتتح عملها ابلقسم الوارد يف الدستور كما يف املادة(( : )46قبل أن يتوىل النواب عملهم يقسم كل واحد منهم علناً أمام اجمللس اليمني التالية:
"أقسم ابهلل العظيم أن أكون خملصاً لدستور البالد مدافعاً عنه وعن استقالل الوطن وحرايت الشعب

ومصاحله وأمواله وكرامته وأن احرتم قوانني البالد وأقوم مبهمة النيابة بشرف وصدق واخالص وأن أعمل

لتحقيق وحدة األقطار العربية) .
 -4مواد جدلية تتعارض مع مرجعية الشريعة:
ويف املقابل يوجد بعض املواد اجلدلية اليت وردت يف دستور  1950وأاثرت بعض اإلشكاالت بدعوى أهنا تؤكد
اهلوية العلمانية للدولة وهذه املواد هي:
 -1-4املادة ( :)1عبارة سورية مجهورية عربية دميقراطية نيابية ذات سيادة:

الفصل األول (يف اجلمهورية العربية السورية) املادة (( :)1سورية مجهورية عربية دميقراطية نيابية ذات سيادة
اتمة).
هذه املادة تؤكد أن سورية دولة دميقراطية ومصطلح الدميقراطية اثر خالف حوله بني العلماء املسلمني فريق يرى
أن الدميقراطية ال جيوز األخذ هبا وال النص عليها يف الدستور ،وفريق آخر يرى األخذ آبليات الدميقراطية دون
النص على الدميقراطية ،وفريق يرى أنه ال مانع من األخذ ابلدميقراطية ،وينظر إىل الدميقراطية على أهنا وسيلة
وآلية من آليات الشورى .ونذ ّكر أبنه قدمنا يف الندوة التشاورية اخلامسة قدمنا حبثاً عن حترير مصطلح الدميقراطية
وتوصلنا إىل صياغات ممكن التوافق عليها يف الدستور.

صحيح أن دستور  1950نص على الدميقراطية يف املادة األوىل ولكن أكد الدستور يف مقدمته ابستمساكه يف
اإلسالم وحماريته اإلحلاد وهذه النقطة غري قابلة للجدل والنقاش يف الدستور فما يتخوف منه املعارضون للدميقراطية
مركز احلوار السوري 61 ................................................................................................................

أوراق الندوة التخصصية /حنو تطوير اخلطاب السياسي للثورة  ...........................مرجعية الشريعة يف الدستور -دستور 0591منوججاً

أبهنا قد تؤدي إىل حتكيم غري شرع هللا ختلص منها الدستور يف املقدمة مث عاد الدستور ليؤكد على اهلوية العامة
للدولة من خالل النص صراحة أبن "دين رئيس الدولة اإلسالم" وأن "الفقه اإلسالمي هو املصدر الرئيسي
للتشريع" .
يف حني أن عبارة الدميقراطية مل يرد ذكرها إال يف املادة األوىل مرة واحدة ومرة أخرى يف املادة ( )18يف وصف
األحزاب أبهنا "ذات نظم دميقراطية" ومل يرد ذكرها يف املقدمة أما عبارات اإلسالم فقد ورد ذكرها ( )4مرات يف
املقدمة ويف العديد من املواد كما بينت .
ووردت عبارة "مؤمن ابهلل" ووردت عبارة "التمسك ابألخالق الفاضلة" ووردت عبارة "حماربة اإلحلاد" صراحة .
وخنلص يف النتيجة ال ميكن وصف دستور  1950أبنه يتعارض مع مرجعية الشريعة بسبب ورود عبارة الدميقراطية
يف املادة األوىل وذلك لتقييدها بعدد من العبارات الواردة يف الدستور واليت تؤكد اهلوية اإلسالمية للجمهورية
العربية السورية.
 -2-4املادة الثانية( :السيادة للشعب ،ال جيوز لفرد أو مجاعة ادعاؤها.

 تقوم السيادة على مبدأ حكم الشعب ابلشعب وللشعب. ميارس الشعب السيادة ضمن األشكال واحلدود املقررة يف الدستور).لقد اثر خالف حول نص الدستور على كلمة (السيادة للشعب) بدعوى أن السيادة هلل أو للشريعة وليست
للشعب.
لذلك ميكن أن نشري إىل معىن السيادة وأقوال العلماء املعاصرين فيها  -ويوجد حبث مستقل عن موضوع
السيادة-
بداية مل يكن هلذا السؤال حضور يف الرتاث اإلسالمي بسبب أنه أثري بعد شيوع مفاهيم الفكر السياسي الغريب
لذلك جيب علينا أن نبني معىن السيادة وأحكامها.
تعريف السيادة" :السلطة العليا املطلقة اليت تفردت وحدها ابحلق يف إنشاء اخلطاب امللزم املتعلق ابحلكم على
األشياء واألفعال" .قواعد نظام احلكم يف اإلسالم. 24 ،فمن مساهتا :سلطة عليا ومطلقة ،وإفرادها ابإللزام
ومشوهلا ابحلكم لكل األمور والعالقات سواء اليت جتري داخل الدولة أو خارجها.
أقوال العلماء يف مسألة السيادة هل السيادة هلل أو للشريعة أم السيادة لألمة أم السياسة مزدوجة.
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ومن خالل تتبّع أجوبة املعاصرين جندها تنحصر يف ثالثة أقوال :السيادة هلل أو للشريعة ،السيادة لألمة ،والسيادة

مزدوجة.

القول األول :أن السيادة يف الدولة اإلسالمية هلل أو للشريعة اإلسالمية .وقد ذهب إىل هذه الرؤية مجهور
العلماء املعاصرين كاملودودي وسيد قطب وعبد القادر عودة وغريهم .نظام اإلسالم وهبة الزحيلي -188 ،
اخلالفة وامللك ،أبو األعلى املودودي  -19 ،نظرية السيادة ،صالح الصاوي . 68 ،
القول الثاين :إن السيادة أو مصدر السلطات هو لألمة ،ومن قال هبذا القول حممد رشيد رضا ويقصدون
ابلسيادة املقيدة ابلشرع وليست املطلقة اليت تعلو فوق الشرع .حممد عمارة ،الدولة اإلسالمية بني العلمانية والسلطة
الدينية - 176حممد معروف الدوالييب ،الدولة والسلطة يف اإلسالم ص .43

القول الثالث :حماولة للتوفيق بني الرأيني واجلمع بني االجتاهني ،فجعل هناك سيادة هلل وسيادة لألمة يف الوقت
نفسه .نظام احلكم يف عهد اخللفاء الراشدين حملمد محد الصمد .234
حقيقة اخلالف بني هذه االجتاهات :من خالل النظر يف األقوال جند أهنا متفقة يف املضمون وإن اختلفت يف
الصياغة ،فليس مثة خالف حقيقي بني هذه االجتاهات ،فهي تتفق مجيعاً على أن لألمة سلطة يف اختيار احلكومة
اليت تتوىل أمرها ،وهلا سلطة على مراقبتها وحماسبتها وخلعها ،وليس ألحد أن يفرض على األمة ما ال تريد ،غري

أن هذه السلطة والسيادة مقيدة حبدود الشريعة اإلسالمية ،فال تستطيع أن ختالفها ،وال مشروعية هلذه املخالفة،
فهذه السيادة حمكومة قانوانً بسيادة وسلطة أعلى منها.
فهذه صورة املسألة عند االجتاهات الثالثة مجيعاً ،فمن قال السيادة هلل قصد أن التشريع والطاعة املطلقة هلل ،وأما
األمة فلها السلطان واحلكم فيما ال يعارض الشريعة .ومن قال إن السيادة لألمة فيعين أن هلا االختيار فيما ال

يتعارض مع الشريعة ،فاملضمون مت َف ق عليه واخلالف بينهما يف حتديد مصطلح السيادة على أي شيء يكون؟
فهو خالف يف تنزيل مصطلح السيادة ال غري .وقد نبه إىل كون اخلالف لفظياً عدد من الباحثني .السيادة يف

اإلسالم لعارف أبو عيد  ،168اخلالفة اإلسالمية بني نظم احلكم املعاصرة جلمال املراكيب .417

السيادة للشرع والسلطان لألمة :وهذه صياغة معاصرة جتمع االجتاهات مجيعاً ،فهي عبارة حمكمة توضح أن
السلطة واحلكم بيد األمة ،لكنها مقيدة ابلسيادة والتشريع اإلهلي فال تتعداه ،فحق األمة يف السلطة ال يف

السيادة؛ ألهنا حمكومة ،هلذا جتد احلديث عن احلكم واالختيار والسلطة والشورى والبيعة والنظام واحلرية والرضا،
يقرن عند املؤلفني املعاصرين أبنه حتت شرع هللا.
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حقيقة سيادة األمة :فحقيقة سيادة األمة اليت تتفق عليها االجتاهات مجيعاً ،أهنا سيادة تنفيذ للشرع ،وليست

سيادة تعلو عليها أو تنافسها أو تتخذ بديلة عنها:

(إذا كان هللا سبحانه وتعاىل هو أساس السلطة ومنبعها ،فإن السلطة ال تستبد أبمرها طبقة خمصوصة ،بل هي
أبيدي عامة املسلمني ،وهم الذين يتولون أمرها والقيام بشؤوهنا وفق ما تقتضيه أحكام الشريعة اإلسالمية،
فاإلسالم يتيح حاكمية شعبية مقيدة تعمل يف حدود السيادة اإلهلية ونطاقها)  .النظام الدستوري يف اإلسالم
ملصطفى كمال وصفي .70
وابلنظر إىل دستور  1950جند أنه قد نص يف املادة الثانية للدستور( :املادة الثانية :السيادة للشعب ،ال جيوز
لفرد أو مجاعة ادعاؤها.
 تقوم السيادة على مبدأ حكم الشعب ابلشعب وللشعب. ميارس الشعب السيادة ضمن األشكال واحلدود املقررة يف الدستور).فقد وضح الدستور يف هذه املادة معىن السيادة أبهنا تقوم على مبدأ حكم الشعب ابلشعب وللشعب ،وهذه
السيادة مقيدة ضمن األشكال واحلدود املقررة يف الدستور ،وإذا نظران إىل ابقي مواد الدستور على اعتبار أن
املواد يفسر بعضها بعضاً ومثل هذه العبارات العامة حتتاج إىل توضيح أكثر جند أن مقدمة الدستور أكدت على
التمسك يف اإلسالم ،ومثله العليا ،وحماربة اإلحلاد ،وأكد يف مادته الثالثة أن دين رئيس الدولة اإلسالم ،وأن

الفقه اإلسالمي هو املصدر الرئيسي للتشريع.
واملقدمة واملادة الثالثة تعتربان مقيدة للسيادة اليت جاءت يف املادة الثانية فال ميكن تفسري السيادة أبهنا مطلقة أو
أهنا قد تتعارض مع سيادة الشريعة ألن املقدمة أكدت على االستمساك أبحكام اإلسالم ومثله العليا.
مما سبق ميكن اعتماد بعض املعايري للتأكيد على مرجعية الشريعة يف الدستور من خالل:
-1

التأكيد على أن غالبية الشعب مسلم فال بد من احرتام إرادته وقراراته.

-2

النص على دين الدولة اإلسالم ،وهذا القيد وقع اخلالف فيه بني أعضاء اجلمعية التأسيسية يف
دستور  1950إىل أن مت اعتماد دين رئيس الدولة اإلسالم .

-3

النص صراحة كما جاء يف املقدمة على االستمساك ابإلسالم ومبثله العليا وحماربة اإلحلاد وما يؤدي
إليه.
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-4

النص صراحة على ان "الفقه اإلسالمي املصدر الرئيسي للتشريع" كما جاء يف دستور .1950

توصيات ختامية:
ويف ختام البحث نقدم أهم النتائج اليت توصلت إليها الدراسة .
 .1إن من أهم مميزات دستور  1950أنه يليب طموحات الشعب السوري على خمتلف ثقافاته وتوجهاته.
 .2املبادئ اليت جاءت يف املقدمة ممكن االعتماد عليها كمبادئ "اثبتة وأساسية" مبعىن أهنا ال تعرض
لالنتخاب وقد حددت اهلدف األساسي وهو التمسك ابإلسالم وحماربة اإلحلاد وأعلنت ذلك صراحة.
 .3من خالل مطالعة فقرات الدستور يبدو واضحاً بعض العبارات االسالمية اليت تؤكد وتعزز اهلوية
اإلسالمية للدستور.
توصي الدراسة:
-1

االعتماد على دستور سورية  1950كدستور مؤقت للبالد يف املرحلة االنتقالية بعد سقوط النظام
اجملرم.

-2

االعتماد على مقدمة الدستور كمبادئ "أساسية واثبتة" ال جيوز التنازل عنها يف دستور سوراي
املستقبل.

-3

اعتبار دستور  1950مرجعية للدستور الدائم للبالد ألنه يليب طموحات الشعب السوري على
خمتلف ثقافته قهو يؤكد اهلوية اإلسالمية للدولة ابعتبار أن غالبية الشعب مسلم ويرسخ مبادئ
احلرية واملساواة واملواطنة ومينع الدكتاتورية واالستبداد وهذا ما طالب به الشعب وقدم الغايل والنفيس
يف سبيل احلصول عليه من نظام األسد اجملرم (األب واالبن) الذين حكموا البالد منذ عام .1970
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متهيد:
تقرتح هذه الورقة على اإلسالميني  -الذين يشكلون أبطيافهم املختلفة العمود الفقري للثورة السورية  -صياغة
خطاب وطين يف مسألة املواطنة واهلوية خيرجهم من حالة االلتباس و(الظهور بوجهني) اليت تُلصق هبم عادة عندما
يتحدثون يف هذه املسألة ،وتقرتح على غريهم تقدير املصلحة اليت سيحصلها الوطن واملواطنون من الرتابط مع

البعد اإلسالمي خصوصاً أن الثورات العربية أعادت املواطنة إىل حيز التداول بقوة بوصفها العنصر الغائب من
ترسيخه يف العقول والقلوب والسلوك جمتمعاتِّنا من التفتت
ثقافتنا السياسية وبوصفها املفهوم الذي سيحمي
ُ
واالقتتال الداخلي وحيقق هلا االستقرار والنمو والرخاء.
أوالا :هل كان التعايش قائما يف منطقتنا قبل بروز مفهوم املواطنة مبعناه احلديث؟

مفهوم املواطنة احلايل مفهوم جديد يف اتريخ البشرية وهو يرتبط بدولة احلداثة ويعترب مبثابة عقد انتفاع مشرتك

بني مواطين هذه الدولة يساوي بينهم يف احلقوق والواجبات .هل يعين ذلك أن جمتمعات املسلمني قبل قيام
الدولة احلديثة مل تتصف ابلتعايش الذي يوفره مفهوم املواطنة؟ ابلتأكيد ال ،بل كانت هناك روابط تعايش عميقة
يف اجملتمعات املسلمة تتجاوز حد االنتفاع املشرتك الذي يقدمه مفهوم الوطن وهي تنبثق من النظرة اإلسالمية
اليت ترى البشر متساوين يف القيمة أساساً ويتفاضلون فيما بينهم مبقدار ما يلتزمون ابلعمل الصاحل الذي جاءت

به النبوات بغض النظر عن أعراقهم وأدايهنم (اي أيها الناس إن خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوابً وقبائل
لتعارفوا إن أكرمكم عند هللا أتقاكم)( ،ال فضل لعريب على أعجمي إال ابلتقوى) .1إن استحضار هذا التاريخ
من التعايش ودور الرابطة اإلسالمية يف حتقيقه يساعد على التأسيس ملفهوم املواطنة بوصفه إضافة – اقتضاها
وخيرج املواطنةَ كمفهوم سياسي من
التطور التارخيي  -إىل ما هو قائم يف بالدان منذ قرون وليس كبديل عنهُ ،
موقع التعارض مع الروابط الروحية واألخالقية اليت مجعت سكان هذه املنطقة عرب قرون من الزمن إىل موقع

التكامل معها.

1

يف فتنة  1860بني الدروز والنصارى “ فهاجت الفتنة واشتد القتل وكثر ،حىت صاروا [أي القتلة] يتعرضوا للذين يف بيوت املسلمني [من

املسيحيني]! وقوي األمر وصعب ،وكثر الواردون إىل القلعة [من املسيحيني] منهوبني جائعني ،امتألت دور املسلمني منهم ومن أوالدهم ونسائهم[”
وخالل تلك املذابح الرهيبة “ كان للكثري من مسلمي الشام أايد بيضاء بفتح دورهم لالجئني املسيحيني ،وإنقاذهم من الغارات والتعدايت كالعالمة
الوزي ،وعمر آغا العابد وصاحل آغا املهايين يف
حممد أفندي احلمزاوي [مفيت الشام] ،وأخيه أسعد أفندي ،والشيخ سليم أفندي العطار ،وسعيد آغا ّ

امليدان” ،كما أن “ حنو مخسمائة من النصارى ،رجال ونساء وأوالد ،غالبهم خرجوا من دار السيد عبد القادر [اجلزائري]” من حبث للشيخ معاذ
اخلطيب بعنوان (دور السياسة الدولية يف إاثرة النعرات الطائفية)
مركز احلوار السوري 68 ................................................................................................................

أوراق الندوة التخصصية /حنو تطوير اخلطاب السياسي للثورة  ............................املواطنة واهلوية بني العقد املشرتك واحملفّز احلضاري

اثني ا ،إشكالية املواطنة واهلوية عند اإلسالميني

يُتهم اإلسالميون غالباً أبن خطاهبم يتناقض مع مفهوم املواطنة ،ففي حني يعتمد مفهوم املواطنة على املساواة
بني املواطنيني يف احلقوق والواجبات بغض النظر عن انتماءاهتم الدينية والعرقية والطائفية فإن طرح بعض

اإلسالميني مييز يف التعامل مع املواطنني بناء على العقيدة ،وإذا كان مفهوم املواطنة يعتمد على جعل الشعور
ابالنتماء إىل الوطن أقوى من الشعور أبي انتماء آخر ديين أو عرقي أو طائفي ،فإن اإلسالميني يصرحون بتقدمي
االنتماء إىل األمة اإلسالمية على أي انتماء آخر.
حنن حباجة إىل حل هذين اإلشكالني ،حل إشكال املساواة من خالل دراسات خترج بنا إىل سعة املقاصد
الشرعية وتنحت مصطلحات ومفاهيم جديدة على ضوء هذه املقاصد ،وتصل إىل صيغ تناسب السياق السياسي
احمللي والدويل وال ختالف أمراً من الدين جممعاً عليه .وهنا حنن حباجة أيضاً إىل فتح حوارات مع الفصائل
اإلسالمية املقاتلة يف سورية -واليت لديها منوذج معني للدولة االسالمية تسعى إىل حتقيقه  -حول هذه املواضيع
ومناقشة أتصيلها الشرعي على ضوء هذه الدراسات.
نصرح أننا نعترب أن البعد اإلسالمي يف
أما قضية االنتماء اإلسالمي ولكي ال يكون خطابنا مزدوجاً ،فيجب أن ّ
تشكيل هويتنا هو البعد األبرز كشعور وحافز حضاري ،لكن على املستوى اإلجرائي وعلى مستوى القوانني

واحلقوق والواجبات فنحن نعت قد بوجوب التساوي الكامل بني املواطنني السوريني ،ونعتقد أن اإلسالم أببعاده
احلضارية واألخالقية يشكل مشرتكاً مع غري املسلمني من السوريني يفيد يف تقوية احلالة الوطنية ،بل يشكل
احلماية والضمان لكل املكوانت السورية .إن تثبيت بند يف العقد القانوين بني مكوانت اجملتمع هو شرط ضروري
لكنه غري كاف حلماية هذه املكوانت ،فالقانون قد يتم التحايل عليه أو جتاوزه كلياً نتيجة لظروف اترخيية ما
(مثالً  ،كل التمييز الذي عاىن منه السوريون حتت حكم األسد مت يف ظالل دستور وقوانني تساوي بني السوريني
وتعترب هذا التمييز جرمية) .إن الوازع األخالقي واحلضاري الذي تتصف به األكثرية هو الذي يشكل الضمان

احلقيقي لألقليات ،1والتاريخ أثبت أن اإلسالم يف منطقتنا مبضامينه األخالقية واحلضارية هو ما وفر هذا الضمان
لكل فئات اجملتمع السوري.

 1الشيء الذي ال يعرفه األكثرون ،ومل يُشر إليه من قبل هو أنه وجد فرع أو جلنة جلمعية التمدن اإلسالمي يف “قضاء صافيتا ،يف [قرية] بيت الشيخ
يونس.
وبناء على اقرتاح جاء من مصياف ،قرر جملس اإلدارة “ السعي لزايدة عدد مقاعد [الـ] طالب العلويني والدروز يف الكلية الشرعية” .كما “ ُحبث يف
السعي لتأمني دراسته ومنامه وطعامه يف بعض املدارس“
معونة طالب علوي الستكمال دراسته ،وهو السيد… .ف ُكلف األستاذ اخلطيب
َ
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اثلث ا :هل توجد هوية (سورية) جتمعنا كسوريني؟

ال ينتمي السوريون إىل عرق واحد كاألملان أو الياابنيني ،وعدا عن أقلية من (القوميني السوريني) ،ال يوجد يف
خميال السوريني انتماء (سوري) ميلؤ كينونتهم الشعورية ويشكل شخصيتهم احلضارية ،فإذا كان الياابين يعترب
نفسه جزءاً من البلد اليت ال تغيب عنها الشمس واألملاين يعتقد أنه ينتمي إىل عرق متميز ،فإن شرحية حمدودة

جداً من السوريني جتد يف حضارة السومريني أو يف احلروب اليت خاضتها زنوبيا مثار فخر واعتزاز يلهب محاسهم
وحيفزهم حضارايً لالرتقاء والتميز بني األمم.

إن السوريني حديثو عهد مبفهوم (سورية – الوطن) فالصفة الغالبة على سكان هذه املنطقة مذ وصلها اإلسالم
أهنم (أهل الشام) وأهنم جزء من الدول االسالمية املتعاقبة اليت حكمت املنطقة ،ومل خيرج مفهوم سوراي كوطن
وفق منظور الدولة احلديثة إال يف بداية القرن العشرين بعد اتفاقية سايس  -بيكو ،وإن وجود األقليات واستغالل
االستعمار ملخاوفها من األكثرية إضافة إىل قصر الفرتة الزمنية اليت عاشها السوريون بني االستقالل من االحتالل
الفرنسي وسيطرة االستبداد على البالد كل ذلك حال دون تبلور مفهوم (الوطنية السورية) بوصفها إطاراً جامعاً
يكون شعور السوريني ابالنتماء إليه أقوى من شعورهم ابالنتماءات األخرى العرقية والدينية والطائفية.
إضافة إىل ذلك فإن رابط املواطنة يتشكل من خالل اإلجنازات اليت حتققها الدولة املعنيّة ،فعندما يفتخر الكندي
أو األملاين أو الياابين مبواطتنه فألن هذه الدولة قدمت ملواطنيها شيئاً نفيساً ،أما يف سورية فإن االستبداد والتغول
الذي مارسه نظام األسد على الدولة ومؤسساهتا الوطنية ألكثر من نصف قرن ،وجتيري هذه املؤسسات لصاحل
الفئة احلاكمة ،واملتاجرة بشعارات الوطن واملواطنة يف الوقت الذي كان فيه النظام يتعامل مع البلد كمزرعة خاصة
أضعف الشعور الوطين عند السوريني وأذبل يف نفوسهم مفهوم املواطنة ابعتباره انتماءً لوطن يتساوى مجيع مواطنيه

متجه األمساع
يف احلقوق والواجبات ،وأصبح احلديث عن الوطن واملواطنة يف عهد األسد األب مث االبن حديثاً ّ
ويبعث على السخرية والتندر ،لذلك مبجرد اهنيار سلطة النظام يف املناطق احملررة عادت انتماءات وعصبيات ما

قبل الدولة إىل الظهور.

بل إن التواصل وإعادة االلتحام بلغت حداً مدهشاً ،فقرر جملس اإلدارة“ :التوسط بشأن الطالب العلويني يف الكلية الشرعية ،وما يُطلب منهم من
تقدمي الكفالة ،وإخراجهم من املدرسة ،وتكليف األستاذ اخلطيب بذلك” .وملا مل جتد الوسائط قرر اجمللس“ :مراجعة وزير العدل بشأن إخراج الطالب
العلويني من الكلية الشرعية ،لعدم تقدمي أوليائهم كفالة ،رغم تسامح العمدة رمسياً بذلك عند انتساهبم ،ومع الدروز أتلفاً هلم وترغيباً لطلب العلم فيهم
من حبث للشيخ معاذ اخلطيب بعنوان (دور السياسة الدولية يف إاثرة النعرات الطائفية).
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إن زايدة االتكاء على شيء مل يرسخ بعد هو أمر غري واقعي ،وإن استحضار هذه اخللفية التارخيية مهم إلدراك
املعوقات اليت ستواجهنا وحنن نسعى إىل بناء مفهوم املواطنة يف سورية بعد التخلص من االستبداد.
رابع ا ،احلاجة إىل تعزيز (املواطنة) السورية وكيف يتم ذلك

يزهد كثرياً من السوريني أبمهية فكرة املواطنة يف هذه املرحلة هي طرحها وكأهنا حل سحري دون أن يكون
إن ما ّ

هلا رصيد شعوري يف نفوسهم وهذا الرصيد ال يبنيه إال اإلجناز املشرتك الذي ميكن أن حيققه السوريون معاً وإن
منو شعور املواطنة وترسخ فكرهتا مرتبط مبا ستقدمه (سورية – الوطن) جلميع السوريني من فوائد ابتداء بتوفري

األمن وصوالً إىل العيش الكرمي الذي يليب حاجاهتم املادية واملعنوية.
إىل أن يتحقق هذا اإلجناز جيب الرتكيز يف اخلطاب السياسي واإلعالمي للثورة على ما جيمع السوريني من قيم
إنسانية ال ميكن أن خيتلف عليها أحد كاحلرية والعدالة والكرامة ،1وقد وفرت الثورة السورية اليوم يف بعدها
الشعيب الواسع الذي مشل تقريباً كل السوريني (عدا الشرحية املؤيدة) فرصة لتعزيز الشعور هبذه القيم املشرتكة اليت
مل تعد جمرد شعارات وإمنا قيم عليا للمجتمع بذلت يف سبيلها دماء غزيرة ،وإذا كان اخلوف من الطاغية قد وحد
السوريني يف املرحلة املاضية فإن اخلوف من عودة الطغيان أبي شكل كان والتوق إىل احلرية والكرامة ميكن أن
يوحدهم يف املرحلة القادمة ،وهنا ال ميكن خلطاب الثورة أن يكون خطاابً وطنياً جامعاً ما مل يتوجه إىل مجيع
السوريني مبن فيهم الرماديني واملؤيدين (إال من ارتكب جرماً) فهؤالء مجيعاً جيب أن يشعروا أن (سورية – الوطن)

ختصهم أيضاً وحتمي حقوقهم وكراماهتم .وهذه مسؤولية الكياانت الثورية اإلعالمية واملدنية والعسكرية
والشخصيات الوطنية أن تؤكد دائماً يف خطاهبا وأدبياهتا على أن الصراع يف أساسه هو بني شعب مظلوم اثئر
ونظام مستبد وإن كان النظام ومن معه يوظفون الطوائف يف هذه الصراع.

صحيح أننا ال نعترب احلرب الدائرة يف سورية حرابً (أهلية) بني مكوانت اجملتمع السوري وإمنا هي مواجهة مسلحة

بني شعب ونظام مستبد إال أننا ال ننكر أن هذه املواجهة أخذت بعداً طائفياً وأصبح التوتر الطائفي والعرقي
هو الذي يسم املزاج الشعيب العام يف سورية اليوم وابلتأكيد لن يتغري هذا املزاج ما مل (يسقط النظام) ويتوقف

مسلسل املوت اليومي .إن آاثر احلرب القائمة اليوم ستكون من أهم العوائق اليت تعرتض ترسيخ املواطنة كفكرة
وشعور وهنا أييت دور العدالة االنتقالية يف مداواة اجلراح العميقة اليت خلفتها احلرب ،ما زال كثري من أهل الثورة
 1أخرجت الثورة السورية عدة واثئق هبذا اخلصوص أمهها وثيقة املبادئ اخلمس اليت أصدرها جمللس اإلسالمي السوري بتاريخ وهي تركز على البعد
الوطين وترفض التمييز واحملاصصة الطائفية والسياسية ،وميثاق الشرف الثوري للكتائب املقاتلة بتاريخ  2014 /5/17الذي ينص على إقامة (دولة
العدل والقانون واحلرايت) ،و(احرتام حقوق اإلنسان اليت ينص عليها ديننا احلنيف)
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ينظرون إىل العدالة االنتقالية على أهنا تعين العفو عن اجملرمني والتعايش مع السفاحني بينما هي تعين حتقيق
القصاص من اجملرمني على أسس عادلة ال تستبدل ظلماً بظلم وال تدخل اجملتمع السوري يف صراعات ال هناية
هلا ،جيب أن أيخذ خطاب الثورة على عاتقه توضيح هذه الفكرة جلمهور الثورة قبل غريهم فال مواطنة يف ظل

الشعور ابلظلم والغنب.
خامس ا ،اهلوية السورية وإشكالية (التعددية) اليت يُوصف هبا اجملتمع السوري

عندما نتحدث عن املواطنة كرابطة جتمع السوريني يكثر احلديث عن (تعددية) اجملتمع السوري وأنه (فسيفساء)
ال يطغى فيه لون على آخر .ويف هذا جتاهل للواقع؛ صحيح أن هناك تعدد ديين ومذهيب وقومي يف سورية ،لكن
هذا التعدد ال ينفي وجود صفة غالبة ال ميكن تغييبها ،فاإلحصائيات الرمسية تقول إن  %90من املواطنني

السوريني هم عرب ،وأن  %70منهم مسلمون سنة ،أي أن  %70من السوريني مسلمون سنة عرب ،إذن هناك
حميط ثقايف واسع يربط بني السوريني فاللغة العربية وثقافتها تربط بني املختلفني دينياً ،واإلسالم يربط بني املختلفني

عرقياً ،ومهما كانت نسب املكوانت املختلفة للمجتمع السوري فهناك مسة غالبة تصفه وتصف جمتمعات بالد
الشام عامة وهي السمة العربية املسلمة.

لقد حافظت الثقافة السورية على تنوع ثري يفخر به السوريون ونسق احلضارة العربية اإلسالمية هو الذي حافظ
على هذا التنوع وم ّكنه ،ما نرفضه هنا ليس وصف التنوع وإمنا التوظيف السياسي له واستخدامه لنفي القواعد
املشرتكة للمجتمع ،وحرمان البلد مما يضمن متاسكها وجينّبها النزعات التفتيتية التجزيئية اليت متنع قيام كيان
ٍ
متعاف ذي اقتدار.
بقي أن أقول على الرغم من وجهة النظر اليت تتبناها هذه الورقة فإين أدرك أن حسم مسألة البعد العريب اإلسالمي
يف اهلوية السورية جيب أن ترتك للسوريني يف إطار العملية السياسية اليت يفرتض أن تتضمن جلنةً إلعداد الدستور

تضم كل املكوانت السورية مث استفتاءً شعبياً على املسودة اليت تقرتحها.
سادس ا ،عالقة إشكالية اهلوية بواقع األمة املرتدي

بيّنت الورقة ضرورة املواطنة كعقد انتفاع مشرتك يتساوى فيه كل من اعتُرب مواطناً ،وبيّنت أن رابط املواطنة ال

يكفي لبناء أمة وإهلامها حنو املستقبل ما مل يشعر أفرادها ابنتمائهم إىل أمة عظيمة وحضارة رائدة وهو ما يوفره
الشعور ابالنتماء إىل األمة املسلمة الذي ال يتناقض مع اهلوية الوطنية احمللية بل يضعها يف إطار هوية إسالمية
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وتعضد األسس األخالقية اليت يقوم عليها التعايش بني املسلمني وغريهم يف
كربى تتصل ابملفهوم الواسع لألمةّ ،

الوطن الواحد.

بقي أن أشري إىل أمر أعتقد أن فهمه خيفف التوتر السليب الذي حيدثه طرح مفهوم اهلوية يف هذه املرحلة خصوصاً
بني الشباب املسلم الذي يعتز هبويته اإلسالمية وحيرص عليها .إن اهلوية هي ذلك املزيج من األفكار واملشاعر
والسلوكيات والنتائج الذي مييز (األان) عن اآلخر ،والدفاع عنها هو أمر فطري متارسه اجلماعة للحفاظ على
وجودها احلضاري ومحايته من الذوابن يف وجود آخر .وابلتايل مبقدار ما تكون حياة اجلماعة وواقعها منسجمان
مع مبادئها وقيمها وحمققان لوجودها حلضاري يقل شعورها بتهديد اهلوية وال حتتاج إىل طرح سؤال اهلوية يف
مساجالهتا الثقافية والسياسية بذات الدرجة من احلدة والتوتر الذي يُطرح فيه هذا السؤال عند اجلماعة اليت
تعيش حالة اغرتاب بني هويتها كأفكار ومشاعر من جهة وواقعها كممارسات ونتائج من جهة أخرى .اإلنسان
الغريب مثالً سواء كان فرنسياً أم أملانياً أم أمريكياً ،يعيش يف جمتمع نظامه السياسي واالقتصادي واالجتماعي

منسجم إىل حد كبري مع هويته احلضارية وابلتايل ال يُطرح سؤال اهلوية يف الغرب بنفس احلدة واحلساسية اليت

يُطرح هبا عند املسلمني ،سيما أن املسلمني عانوا وما زالوا يعانون من أنظمة سياسية واقتصادية واجتماعية غريبة

عن هويتهم ُفرضت عليهم قسراً ابلنار واحلديد ،ويبدون حىت اآلن ضعيفي احليلة يف مواجهتها ليس بسبب ضعف
فكري أو فلسفي مقابل األفكار والفلسفات األخرى وإمنا بسبب ضمور التجربة اليت تظهر اهلوية اإلسالمية يف

بعدها الواقعي نتيجة النعدام هامش احلرايت الذي حتتاجه هذه التجربة للنضج والتطور.
تزداد أمهية هذا العامل يف واقع الثورة السورية حيث خياف من قامت على أكتافهم الثورة وارتوت من دمائهم
أن ُختتطف ثورهتم وتقتطف مثرهتا قوى أخرى تفرض على الدولة القادمة منوذجاً ال ينسجم مع دينهم وثقافتهم،

متاماًكما حدث بعد حروب االستقالل من االستعمار يف البالد اإلسالمية كاجلزائر وغريها ،يف الوقت ذاته خياف

آخرون من أن تفرض عليهم الثورة استبداداً من لون آخر وجتربهم على منط حياة ال يريدونه ،مما يقتضي إشراك

اجلميع يف النقاش الدائر حول اهلوية إلجياد صيغ مشرتكة واألهم من الصيغ أن يكون سلوك أهل الثورة منسجماً
مع قيمها يف العدل واحرتام كرامة كل السوريني.
بناء على ما سبق فإن حل إشكالية اهلوية يتم على ثالث مستوايت:
-1

املستوى الفكري الشعوري :االعتزاز ابإلسالم ديناً ومنهج حياة ،وإدراك نقاط املفاصلة مع النموذج

الغريب املادي.
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-2

املستوى الواقعي :أن يعيش املسلمون يف واقع ينسجم مع هويتهم بدءاً من الطريقة اليت يعلو هبا

-3

املستوى السياسي القانوين :تثبيت مواد يف الدستور تشري إىل دور الدولة يف رعاية قيم اجملتمع العريب

العمران يف مدهنم ،مروراً مبناهج الرتبية ،ووسائل اإلعالم ،وغريها من مناحي احلياة.

اإلسالمي/القيم احلضارية العربية اإلسالمية وعلى رأسها العدل واحلرية والكرامة ومحاية الفضائل
[ونظام األسرة] واستصحاب مقاصد الشريعة اإلسالمية اخلمس :حفظ الدين والعقل والنفس
واألسرة واملال .ويقتضي ذلك صيانة املعتقدات وعدم اإلكراه عليها ،وصيانة األنفس من االعتداء
عليها والتح ّكم بضمائرها ،وصيانة العقل بتنمية ملكاته ،وصيانة النظام األسري وكرامة الرجال
والنساء فيه ،وصيانة املال بتوظيفه فيما ينفع الناس إىل دين الدولة.
إن الشائع يف خطاب اإلسالميني ومشاريعهم هو الرتكيز على املستويني األول والثالث ،ومها شرطان الزمان
ولكن غري كافيني لرتسيخ هوية األ مة وحتقيق وجودها احلضاري ،وأرى أن رفع الوعي أبمهية املستوى الثاين وما
يتطلب حتقيقه من وقت وجهد ،خيفف من القلق الوجودي الذي يعيشه الشباب املسلم وحيول احلرص على
اهلوية من توتر سليب يتمثل ابلتمسك بشعارات وراايت وتسميات (إسالمية) معينة إىل توتر إجيايب يدفع ابجتاه
بناء احلياة اإلسالمية ويضع اهلوية يف إطارها الصحيح كصريورة مستمرة وكإجاابت (إسالمية) على مشاكل الواقع
وحتدايته جتعل حياة الناس أكثر كرامة ورخاء وليس كشعارات نعتقد أننا حنافظ على اهلوية برفعها.
اخلالصة:
تقف سورية اليوم على مفرتق طرق ،فإما أن تغلب النزعات التفتيتية التقسيمية وتدخل البالد يف أتون صراعات
ال هناية هلا ،أو أن ينجح السوريون مبختلف مكوانهتم يف بناء عقد اجتماعي جديد وهو أمر ممكن برغم كل
الصعوابت اليت تعرتضه.
إن حترير مفهوم املواطنة ضروري إلزالة اللبس الذي يعرتيه عند بعض اإلسالميني بوصفها شكالً من أشكال

(التصنيم) للوطن وتقدمي االنتماء له على االنتماء لألمة اإلسالمية" .إن املواطنة رابط رقيق ال حيمل أثقال الوجود
ٍ
كل من اعترب
اإلنساين إال يف حيّز الوجود املادي فحسب ،وإ ّن عقد املواطنة وفق دستور وقوانني يستوي فيها ّ
مواطناً ال إشكال فيه ،يستثىن هنا قانون األحوال الشخصية الذي فيه خيار القانون املدين العام أو قانون ملّي

مطلوب – أي عقد املواطنة  -للتأسيس القانوين اإلجرائي للعيش املشرتك،
خاص معرتف به من قبل الدولة ،وهو
ٌ

لكن مضامني هذا العقد ال تكفي لبناء أمة وإهلامها حنو املستقبل ،وال ميأل جوانب احلياة الرحيبة املتصلة ابلتاريخ

واملرتبطة ابلكينونة البشرية.
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حنن لسنا حباجة إىل نفي اهلوية السورية لكننا حباجة إىل عدم االقتصار عليها ،فكهوية مجعية حنن أكثر من
سوريني؛ حنن مسلمون ننتمي إىل أمة عظيمة وحضارة رائدة".1

 1من مقالة للدكتور مازن هاشم
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ملخص تنفيذي:
كل ما كبتته
حىت ُخترج ّ
ما إن تُتاح فرصة احلرية ولو قليالً للشعوب الواقعة حتت حكم الديكتاتورايت ّ
الشعوب ّ

ويؤدي ذلك غالباً إىل رفض كل ما فرضته نلك
تضخمت لسنوات طويلةّ ،
من حرايت ورغبات مسلوبة ّ

يؤدي إىل البحث عن هوية جديدة قومية أو عرقية أو دينية،
األنظمة ابإلكراه ،ومنها اهلوية الوطنية اجلامعة ،ممّا ّ

مبين رضا تلك
ذلك أ ّن أنظمة احلكم اجلربية مل تنبثق سلطتها ق ّط من وجود عقد اجتماعي سياسي حقيقي ّ
الشعوب واقتناعها ،كما حدث يف االحتاد السوفيييت ويوغوسالفيا والعراق.

حمل
ومع مالمح اهنيار النظام الدكتاتوري يف سورية ،كانت قضااي شكل الدولة واهلوية اجلامعة لكل السوريني ّ
خاصة مع قصر الفرتة اليت عاشها السوريون هبذا الوصف (كسوريني) بشكل اختياري نسبياً،
جدل واسعّ ،
تناقش الورقة الغموض الذي يشوب رؤية املعارضة حول تبين املواطنة نتيجة لوجود التناقض بني املعارضة

كأهنا تبحث عن صياغات أخرى.
السياسية اليت تبنت املواطنة مبكراً ،وبني فصائل املعارضة العسكرية اليت بدا و ّ
كما انقشت الورقة قضية حتديد دين الدولة ورئيسها ،ومدى توافقه مع مبدأ املواطنة املتساوية ،إضافة إىل
طروحات احملاصصات والفيدراليات ،واليت تُطرح غالباً نتيجة لعدم القناعة ابملواطنة كرابط حقيقي بني

السوريني.

وخلصت الورقة إىل أ ّن صيغة املواطنة املتساوية كعقد اجتماعي سياسي ،هي أفضل الصيغ الواقعية اليت ميكن

تتمسك هبا وتدعو إليها ،وأ ّن على فصائل الثورة أن توافق املعارضة السياسية يف رؤيتها
السورية أن ّ
للمعارضة ّ

حول تبين مبدأ املواطنة ،كما أ ّن على املعارضة السياسية ّأال تقدم تنازالت ال متلك صالحية تقدميها فيما يتعلق
حق األكثرية يف حتديد دين رئيس الدولة كما هو يف ال ّدستور
هبوية ال ّدولة السوريّة اإلسالميّة ،إضافة إىل ّ

تؤدي إىل التفتيت والتّقسيم.
السوري لعام  ،1950مع رفض منطق احملاصصات وخمتلف الطروحات اليت ّ
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مقدمة:
كانت الثورة الفرنسية عالمة فارقة يف العصر احلديث ،فلم تكن جمرد ثورة مسلحة أطاحت مبلكية لتأيت
أبخرى ،بل كانت انقالابً على منط احلياة األوريب الذي كان حمكوماً ابلكنيسة ،فكانت ثورة على الكنيسة

والنظام السياسي يف آن واحد ،وكنتيجة النتصار تلك الثورة ،سادت مفاهيمها املتعلقة ابلدميقراطية واحلداثة

والعلمانية واملواطنة ،وظهر شكل الدولة الوطنية احلديث.
الرتاجع الفكري لدى املسلمني ،والذي ظهر جلياً يف أواخر عهد دولة
كان هذا متزامناً مع ابتداء عصر ّ

اخلالفة العثمانية ،حيث بدأت الدولة العثمانية ابلتأثر ابلقوانني والتشريعات الغربية كنتيجة الزدهار وتفوق

أعدائها األوربيني ،وحتت أتثري الضغوط السياسية املباشرة من الدول األوربية ،1فبدأت منذ العام 1839م حركة
"إصالحات" هدفت إىل حتديث قوانني الدولة العثمانية لتتناسب مع العصور احلديثة.2
ويف العام  ،1856وهبدف إرضاء فرنسا وبريطانيا لوقوفهما مع الدولة العثمانية ضد روسيا يف حرب القرم
(1856 -1853م) ،نشر السلطان العثماين عبد اجمليد فرماانً عرف ابسم "املرسوم اهلمايوين لإلصالحات"،3

وجرم
حيث اعرتف الفرمان ب"املساواة بني مجيع رعااي الدولة العثمانية من مسلمني ومسيحينيّ ،
ونص على جتنيد املسيحيني يف اجليش العثماين ،وإلغاء اجلزية ،على أن
استخدام تعبريات ُحت ّقر املسيحينيّ ،

يدفع املسيحيون غري الراغبني يف اخلدمة العسكرية بدالا نقدايا ،وأن ُميثّل املسيحيون يف الوالايت واألقضية

تبع ا ألعدادهم يف تلك املناطق".

وبشكل مشابه ملا تعانيه سورية ،وبقية دول الشرق األوسط حالياً من مشكلة "اهلوية اجلامعة" ،فقد عانت

الدولة العثمانية مع بدء تراجعها من هذه اإلشكالية ،ممّا ّأدى إىل تشجيع احلركات االنفصالية ،ويعترب "املرسوم
اهلمايوين لإلصالحات" حماولة لقطع الطريق على احلركات االنفصالية األقلوية الدينية والطائفية اليت كانت

 1متثل سنة  1683بداية تراجع اإلمرباطورية العثمانية يف أورواب ،إذ ازداد احنطاطها يف القرن  ،18ويف القرن  19أساسا ،بسبب تضافر الضغوطات
األوروبية وظهور دول قطرية جديدة يف شبه اجلزيرة البلقانية ،اليت كانت خاضعة هلا يف املاضي ،أنظر :حركة اإلصالحات يف القرن التاسع عشر:
التنظيمات يف اإلمرباطورية العثمانية.
 2أشرف علي إدارة مشروع التنظيمات العثمانية ،بعض الرموز اإلصالحية العثمانية السياسية ،الذين تبوأوا أرفع املناصب يف الدولة ،وخترج أغلبهم
من املدارس األوروبية ،ومحلوا أفكار ما يسمى بعصر النهضة والثورة الفرنسية وقيمها ،من أمثال مصطفي رشيد ابشا ،وفؤاد ابشا ،وعايل ابشا،
ومدحت ابشا ،وهم الذين كانوا وراء حركة التنظيمات اليت بدأت رمسيا( )1سنة 1839م ،أنظر :نظام اإلصالحات العثماين وآاثره على الوالايت
العربية 1876 -1839م.
 3أنظر حرب القرم – معاهدة ابريس،
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مدعومة من روسيا والدول الغربية هبدف التّدخل يف شؤون الدولة العثمانية واحلصول على نفوذ مؤثر فيها

حبجة محاية األقليات.1

وكان إقرار "املرسوم اهلمايوين لإلصالحات" الذي يساوي بني مجيع رعااي الدولة العثمانية أول إقرار ملعىن
"املواطنة" اليت تساوي بني كل األفراد الذين حيملون "الرعوية أو التبعية العثمانية" ،واليت تساوي اجلنسية ابملعىن
املعاصر.2
ورغم إقرار مفهوم املواطنة من الدولة العثمانية اليت كانت تعترب دولة اخلالفة يف ذلك الوقت ،مثّ إقرارها من
حمل إمجاع وطين ،إال أ ّن هذا
الدولة السورية ومبوافقة عدد كبري من العلماء والشرعيني ،وكان إقرار املواطنة ّ

مادة لالستقطاب بشكل واضح بني فصائل املعارضة العسكرية من جهة ،وبني املعارضة السياسية
املفهوم كان ّ

تقر مبدأ املواطنة ،متأثّرة ابإلشكاليات الشرعية اليت أوجد
اليت تبنته ،حيث بدا وكأ ّن الفصائل العسكرية ال ّ

وخاصة فيما يتعلّق ابملساواة بني الرجل واملرأة ،وبني املسلمني والكفار.
الفقهاء هلا املخارج الشرعية،
ّ

 -1املواطنة يف الدولة السورية بعد االستقالل:
حتدثت الدساتري املتعاقبة عن تساوي حقوق مجيع املواطنني دون متييز على أساس العرق أو الدين أو الطائفة،
تبىن املواطنة املتساوية أيضاً بني مجيع السوريني كان دستور ،1950
الدستور األكثر قرابً لقبول املعارضة والذي ّ
والذي يعترب الدستور األكثر نيالً للشرعية على اعتبار أنّه قد ُوضع من قبل مجعية أتسيسية منتخبة.

ورغم إقراره للمواطنة املتساوية ،إال أ ّن الدستور يُنتقد من بعض احلقوقيني ،ألنّه يشرتط أن يكون دين رئيس

الدولة هو اإلسالم ،األمر الذي "يُعد انتهاكاً هلذا احلق السياسي للمواطنني املنتمني لألداين والقوميات

3

األخرى ،ويُع ّد خرقاً ملبدأ تكافؤ الفرص وحتقيق املساواة بني املواطنني الوارد يف الدستور ذاته".4

 1وهدف هذا اإلصالح إىل تكوين هوية مجاعية توحد خمتلف مكوانت ساكنة اإلمرباطورية ،للتصدي لسريورات انفصال اجلماعات اإلثنية .ولقد
أقر هذا اإلصالح انفتاح تدبري شؤون اجلماعات الدينية املستقلة على العلمانيني ،وهو األمر الذي قلص من سلطة رجال الدين الذين كانوا موضع
شبهة آتمر انفصايل .ومنذئذ ،متكن الغربيون ،عن طريق العلمانيني ،من مراقبة اقتصاد اإلمرباطورية ،أنظر :حركة اإلصالحات يف القرن التاسع عشر:
التنظيمات يف اإلمرباطورية العثمانية – .مرجع سابق.
2
تضمنت أيضاً ما يشبه اجمللس النيايب الذي مسُّي ب"جملس املبعواثن" والذي متثّل
اجلدير ابلذكر هنا أ ّن حزمة "اإلصالحات" العثمانية قد ّ
املسلون فيه ب  71مقعداً ،واملسيحيون ب  44مقعداً ،واليهود ب  4مقاعد ،أنظر :جملس املبعواثن.
 3أل ّن دستور  1973يشرتط عروبة الرئيس أيضاً.
4
الدراسات.
أنظر :حقوق األقليات يف الدساتري السورية – مركز سورية للبحوث و ّ
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مل يكن هناك خالف بني اإلسالميني يف ذلك الوقت على قضية املواطنة وتساوي احلقوق ،وإن حصل خالف
1
نص الدستور على أن يكون دين رئيس
ذو معىن على قضية أخرى وهي "دين ال ّدولة"  ،مع ذلك ،فقد ّ

نص أيضاً على أ ّن الفقه اإلسالمي هو املصدر الرئيسي
الدولة هو اإلسالم ،إضافة إىل أ ّن الدستور قد ّ

للتشريع.

حمل إمجاع وطين ،ولكن وبعد
لقد ّمت إقرار املواطنة املتساوية عمليا منذ نشوء اجلمهورية السورية ،وكانت ّ

انطالق الثورة ،ظهرت تيارات وأصوات غالبها من الفصائل العسكرية ،بدت متح ّفظة على قضية املواطنة ،ويف

توضح الفصائل رؤيتها البديلة.2
مقابل عدم تبينها للمواطنة ،مل ّ

 -2مواقف املعارضة السياسية والفصائل املسلحة من املواطنة:
حرصت الفصائل يف خطاابهتا ومواثيقها على االبتعاد عن التصريح بفكرة املواطنة ،وإن أكدت على التعايش
لكن معظم اخلطاابت واملواثيق وتصرحيات قادة تلك الفصائل مل تعط إجاابت واضحة
مع األقليات الدينية ،و ّ

عن شكل العقد االجتماعي الذي يطمحون إليه.3

 1حصل اخلالف بني جبهة املشايخ " العلماء" واجلبهة اإلسالمية االشرتاكية وعميدها الدكتور مصطفى السباعي ،حيث أذاعت جبهة املشايخ
(رابطة العلماء) بدمشق بياانً بتاريخ  28متوز جاء فيه:

إن رابطة العلماء ويؤيدها الشعب السوري الكرمي رأت أن املادة الثالثة من مشروع الدستور ،دين الدولة االسالم ،اليت فازت بتأييد األكثرية  . .جاءت
وفقاً لدساتري الدول اجملاورة ،ومماثلة لدساتري الدول األجنبية الكثرية يف النص على ارتباط الدولة بدين األكثرية . .وكانت مؤيدة أبلوف العرائض اليت
قدمتها األمة ووفود ها الكثرية من مجيع هيئاهتا الكثرية وطبقاهتا أصبحت التزاما ال يصح انتزاعه وال تعديله ،فأذاع الشيخ مصطفى السباعي عميد
اجلبهة االشرتاكية اإلسالمية بياانً معاكساً جاء فيه:
حينما أعرب مجهور الشعب مبختلف طبقاته عن رغبته يف للنص على أن يكون دين الدولة االسالم ،امنا كان يقصد االستفادة من التشريع اإلسالمي
وتوجيه الشعب توجهاً أخالقياً ،واحلفاظ بعالئق األخوة والتعاون مع شعوب العامل العريب واإلسالمي وإن النصوص اجلديدة اليت أقرهتا جلنة األحزاب
املشرتكة للمادة الثالثة تضمنت هذه املبادئ.
وطلب الشيخ مصطفى يف بيان إىل الرأي العام الواعي أن يدرس هذه النصوص اجلديدة هبدوء وجترد وعلى املتدينني خاصة أن حيكموا عليها بعد
دراستها النزيهة املتجردة إىل أن يقول:
"إن هذه النصوص حققت ودفعت عن الوطن كارثة انقسام طائفي ال يرضى به كل متدين عاقل وكل وطين خملص " ،أنظر :مبدأ (املواطنة) عند
الدكتور مصطفى السباعي مؤسس اإلخوان املسلمني للدكتور حممد منري الغضبان.
2
توهم اإلستطاعة والتغيري ابجتاه متكني كامل دون اعتبار املرحلية.
لعل هذا يعود إىل ّ
ّ

 3كانت معظم اإلجاابت عمومية تتحدث عن التعايش واحرتام حقوق األقليات ،ابستثناء رؤية أكثر حتديدا اقرتحها أمحد عيسى الشيخ قائد فصيل
صقور الشام يف مقابلته على اجلزيرة ،حيث أكد أ ّهنم يريدون دولة ذات هوية إسالمية واضحة ،يكون فيها رئيس الدولة ورئيس الربملان ووزراء الوزارات

السيادية كلهم من ا ألغلبية السنية ،فيما بعد ،متت مناقشة فكرة املواطنة يف اللجنة التحضريية جمللس قيادة الثورة ،والذي يعترب أكرب التجمعات اليت
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وال تبدو أسباب ذلك واضحة ،إال أنه ميكن مالحظة علو السقف الثوري نتيجة الضخ اإلعالمي واملفاهيمي
وشك رّمبا دفعها إلصدار
حمل اهتام ّ
اهلائل للسلفية اجلهادية ومنظريها ،ممّا جعل ّ
حىت بعض الفصائل املعتدلة يف ّ

مواثيق ورؤى تتجنب هبا اإلدانة املباشرة من أقالم املزايدين عليها ،فتجنبت أيضاً اإلشارة الصرحية إىل مفهوم

1
حىت أنّه ميكننا القول أب ّن غالب املواثيق والتصرحيات الصادرة عن خمتلف
املواطنة ،فاكتفت إبجاابت عمومية ّ ،

الفصائل العسكرية وممثليها خلت من أي حديث عن معاين املواطنة والتّساوي يف احلقوق.

وعلى العكس من ذلك ،تبنت املعارضة السياسية مبدأ املواطنة املتساوية بني مجيع الفئات بشكل واضح ،األمر
عمق االنقسام بني املعارضة السياسية وبعض الفصائل العسكرية ،وبشكل خاص بعد أن متت اإلشارة
الذي ّ

يف بعض الواثئق 2إىل التساوي التام يف احلقوق دون استثناء أي مواطن بغض النظر عن جنسه وعرقيته أو
دينه ،مبا يف ذلك احلق يف تويل منصب رائسة اجلمهورية ،وهو ما يش ّكل جتاوزاً لدستور  1950الذي وضع

وصلت هلا الفصائل املسلحة ،وأكثرها قرابً من األجندات الوطنية ،ولكنها مل تقر يف ميثاق اجمللس ،لتبقى الفصائل يف خانة الغموض جتاه قضية
املواطنة.
 1رّمبا تستثىن حركة حزم اليت أشارت إىل املواطنة يف ميثاقها ،حيث ورد يف امليثاق :وال بد من استمرار الثورة للعمل على فتح بوابة بناء سورية احلديثة؛
دولة املواطنة مع التأكيد على أن هذه الثورة تتمثل يف مجيع املكوانت املعارضة السورية السياسية والعسكرية والقوى الثورية الفاعلة يف مسار الثورة.
أنظر ميثاق حركة حزم.
 2ورد يف وثيقة العهد الوطين واليت اقرت يف مؤمتر املعارضة يف القاهرة :2012
يقر دستور جديد للبالد مضامني هذا العهد:
تعاهد املؤمترون على أن ّ
التامة يف املواطنة مبعزل عن األصل أو اللون أو اجلنس أو اللغة أو اإلثنيّة أو
أتسست حلمته عرب التاريخ على املساواة ّ
•الشعب السوري شعب واحدّ ،
ٍ
اعتقاد على أحد ،أو أن مينع أحداً من حريّة اختيار
وطين شامل ،ال جيوز ألحد فرض دي ٍن أو
الرأي السياسي أو الدين أو املذهب ،على أساس وفاق ّ
ألي مواطن أن يشغل مجيع املناصب يف
أي مكتسبات
حلقوقهن .كما حي ّق ّ
ّ
عقيدته وممارستها .النساء متساوون مع الرجال ،وال جيوز الرتاجع عن ّ

احلضاري
الدولة ،مبا فيها منصب رئيس اجلمهوريّة ،بغض النظر عن دينه أو قوميّته ،رجالا كان أم إمرأة .هكذا يفخر الشعب السوري بعمقه
ّ
مكوانته دون
املتنوع ،ممّا يشكّل جزءاً صميماً من ثقافته وجمتمعه ،ويبين دولته على قاعدة الوحدة يف التنوع ،مبشاركة خمتلف ّ
الديين الثري و ّ
والثقايف و ّ
متييز أو إقصاء ،أنظر :وثيقة العهد الوطين.
أي ْ
ّ

وورد أيضاً يف وثيقة عهد وميثاق من اإلخوان املسلمني يف سوراي" :دولة مواطنة ومساواة ،يتساوى فيها املواطنون مجيعاً ،على اختالف أعراقهم وأدايهنم
ألي مواط ٍن فيها الوصول إىل أعلى املناصب ،استناداً إىل قاعديت
ومذاهبهم واجتاهاهتم ،تقوم على مبدأ املواطنة اليت هي مناط احلقوق والواجباتّ ،
حيق ّ
االنتخاب أو الكفاءة .كما يتساوى فيها الرجال والنساء ،يف الكرامة اإلنسانية ،واألهلية ،وتتمتع فيها املرأة حبقوقها الكاملة" ،ومن املالحظ أنّه قد
متت اإلشارة من قبل فريق "جلنة األمم املتحدة االقتصادية واالجتماعية لغريب اسيا – االسكوا" هلذه الوثيقة على ّأهنا حتول إجيايب يف موقف االخوان
املسلمني من قضية املواطنة ،انظر ورقة عمل قطاع الدستور يف حمور احلوكمة وبناء املؤسسات والتحول الدميقراطي.
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من مجعية أتسيسية منتخبة ،وجتاوزاً أيضاً للدستور احلايل ،ممّا جعل بعض الفصائل العسكرية تنتقد هذه الواثئق

بشكل صريح.1

ويبدو أ ّن اندفاع بعض أطراف املعارضة السياسية إلقرار التساوي التام يف املواطنة ،دون أيّة مراعاة هلوية الدولة
حرض خمتلف الفعاليات يف ابقي أطياف املعارضة على انتقاد مثل
السورية وحقوق األكثرية املسلمة فيها قد ّ

هذا التوجه ،2حيث بدا أ ّن هذه األطراف تق ّدم تنازالت جمانية دون مقابل ويف وقت مبكر ،يف حني أ ّن املفارقة

ينص على نفس املادة.3
املفارقة أ ّن دستور النظام السوري يف ّ 2012

يتضح ممّا سبق أعاله ،أ ّن املعارضة منقسمة يف حتديد تبين هذا املفهوم السياسي ،وهو أمر جيب أم يكون حمل
اتفاق يف كيان املعارضة االفرتاضي املوحد ،فإسقاط النظام يتطلب إجابة "املعارضة" ككل عن شكل العقد

االجتماعي الذي يطمحون إليه ،ابعتبار أ ّن املعارضة تطرح نفسها بديالً لنظام األسد ،وأمام املعارضة ثالثة

خيارات ،وهي :أن تتبىن املواطنة وهو خيار املعارضة السياسية ،أو أن تتجاهل املفهوم مستعيضة عنه إبجاابت

عمومية (كما هو حال الفصائل العسكرية) ،أو أن ترفضه بشكل واضح مع إعطاء البديل.
ومع عوملة مفهوم املواطنة منذ أواخر عهد الدولة العثمانية ،وقبول تبنيه من علمائها وأعياهنا ،مثّ من علماء

ي
املسلمني يف سورية وبقية الدول اإلسالمية ابعتباره اخليار املرحلي األنسب على األقل ،ال يبدو أ ّن هنالك أ ّ
 1انتقد املكتب السياسي جلبهة حترير سورية واثئق القاهرة ،وأصدرت يف ذلك بياانً وضعته على صفحتها وموقعها ،ويبدو أنه مل يعد متوافراً يف الوقت

احلايل ،ولكن قد نقلت عنه بعض املواقع ،انظر :جبهة حترير سورية :ال لواثئق القاهرة.
 2يرى املكتب السياسي هليئة الشام اإلسالمية أ ّن وثيقة العهد الوطين قد أقرت ابفتآت على اإلرادة الشعبية علمنة الدولة وتنحية الشريعة اإلسالمية
ويتضح ذلك من خالل اآليت:
 _1خلو أي نص من نصوص الواثئق املقدمة على اإلشارة للهوية اإلسالمية للدولة السورية ،على الرغم من َّ
أن الغالبية العظمى من السوريني هم من
املسلمني .ومن املفارقات أن دستور النظام احلايل ينص على املرجعية اإلسالمية للدولة يف مادته الثالثة!
 _ 2ضعف صلة الدولة السورية ابلعامل اإلسالمي إال من خالل جذور اترخيية وقيم انسانية ،مع التأكيد على انتمائها العريب والعاملي ،والنصوص الدالة
على ذلك كما يلي:
ففي االنتماء العريب قالت( :سورية هي جزء من الوطن العريب ،ترتبط شعوبه بوشائج الثقافة والتاريخ واملصاحل واألهداف الكربى واملصري املشرتك).
املتفرعة عنها).
ويف االنتماء العاملي ذكرت( :سورية جزء من املنظومة العاملية وهي عضو ّ
مؤسس يف هيئة األمم املتحدة واملنظمات ّ
وعندما جاء احلديث عن العامل اإلسالمي كانت العبارة( :تربط الشعب السوري جبميع الشعوب اإلسالمية األخرى جذور اترخيية مشرتكة وقيم إنسانيّة
مبنية على الرساالت السماوية)! ،أنظر :املوقف (" )3وثيقة العهد الوطين"
 3لكن بشار األسد أملح أيضاً مؤخراً إىل إمكانية شطب هذه املادة ،ويبدو أ ّن ذلك يف سياق الدعاية السياسية حول علمانية النظام وانسجامه مع
الرؤى الروسية والغربية ،تطرق رأس النظام بشار األسد إىل احلديث عن دين رئيس الدولة السورية ،وأعرب عن رفضه حلصر منصب الرائسة بشخص
مسلم فقط ،وهو موقف يديل به األسد ألول مرة ،ورجح مراقبون أن يكون قوله قد جاء بتوجيه روسي ،سيما وأن موسكو تعارض إقامة حكم سين

يف سورية ،وفقاً ملا أدىل به العديد من مسؤوليها ،أنظر :عقبات يف طريق صياغة دستور جديد لسورية.
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وخاصة يف ظل الظروف اإلقليمية والدولية،
بديل منطقي واقعي ميكن أن تطرحه الفصائل اإلسالمية حتديداً،
ّ

حيث تستثمر خمتلف القوى العاملية يف ملف األقليات ،يف حماولة إلعادة رسم املنطقة على أساس االنتماءات

العرقية والطائفية األكثر ضيقاً ،يف الوقت الذي يبدو مفهوم املواطنة – كما بدا سابقاً لألجداد -سبيالً إلجياد
هوية وطنية بني أطياف اجملتمع ،واحملافظة على الكياانت احلالية من حدوث املزيد من االنقسامات.

الهتام الفصائل مبختلف التّهم اليت من شأهنا
مهمة ّ
ّأما خيار اإلبقاء على اإلجاابت العمومية ،فيُمثّل ذريعة ّ

الصعيد اخلارجي ،ال تنظر القوى
إبعادها عن أن تكون مؤثّرة وذات دور حقيقي يف املستقبل السوري ،فعلى ّ
الكربى ابرتياح ألغلب الفصائل ،وهي تريد ذريعة لتصنيف الفصائل ووصمها ابلتّطرف إلضعاف أتثريها يف

يسمى ب" منظّمات اجملتمع املدين"
رسم املستقبل السوري ،يف موازاة ذلك ،تعمل هذه القوى على دعم ما ّ

تبث القيم العلمانية الليربالية 1يف ال ّداخل ،مع التحريض على خمتلف الفصائل ابعتبارها فصائل عسكرية ال
اليت ّ

حيق هلا التّدخل يف أي شأن غري الشأن العسكري.
ّ

مهم لتجنب االستهداف املباشر لدولة
على أنّه إن كان قد ظهر ألهل العلم والعقل أ ّن تبين املواطنة سبيل ّ

مستضعفة كال ّدولة العثمانية يف أواخر عهدها ،ومناورة وحتيّز يف إطار ما يسميه البعض ب" حروب العصاابت

2
حق فصائل وجمموعات صغرية أوكد ،ذلك أ ّن الفصائل اليوم أكثر
السياسية" و"فقه االستضعاف" ،فهو يف ّ
1
عما هو
"كرست منظمات اجملتمع املدين نفسها كممثّلة أليديولوجيا احلداثة الليربالية ،وق ّدمت نفسها من خالل التحيّزات املسبقة والتمايز ال ّ
ّ
عما هو "حملّي" ثقافيّاً ،وابحملصلة عما هو "إسالموي" أيضاً" ،كما سعت املنظمات إىل "املصاحلة السياسية مع
"دوليت" أو "عسكري" وإمنا ّ

املختلف يف قضية الثورة نفسها اليت أتسست املنظمات علناً لدعمها واجتذاب انشطيها ،وذلك على املستوى املفاهيمي عرب ترويج فكرة نقد
الفصائل واإلسالميني والطابع النقدي للمجتمع املدين ضد السلطات عامة وفكرة حيادية أو ال-سياسية اجملتمع املدين ،وعلى املستوى "البشري"
بتوظيف املزيد من "الرماديني" ضمن هذه املنظمات أو حىت األقرب للنظام ،خاصة بعد محالت التجنيد اإلجباري اليت قام هبا النظام ودفعت
أمنياً وال املشاركني يف احلراك الثوري غالباً) للهجرة إىل اخلارج ،خاصة بعد 2015م" ،أنظر
الشباب القاطنني يف مناطق النظام (وغري املطلوبني ّ
مقالة األستاذ أمحد أاب زيد :ماذا فعلت املنظمات يف الثورة السورية؟
 2انظر مقالة " حروب العصاابت السياسية" لعبد هللا بن حممد ،ويف املقالة متحداثً عن ّثوار ليبيا:
ينبغي وبنفس املنطق الذي قادان عسكراي السرتاتيجية حرب العصاابت أن ننسج حرب عصاابت سياسية متكننا من الصمود السياسي بوجه النظام
الدويل؛ فكما أن متركزان عسكراي يف قاعدة اثبتة يعطي الغرب فرصة لضربنا بشكل مؤثر ،فأيضا وجودان يف سدة احلكم يعطي الغرب فرصة
إلجهاض احلكم عرب أدواته ،ولذا ينبغي االبتعاد عن الواجهة السياسية يف البلدان املهيأة للحكم اإلسالمي ،واالخنراط بتحالفات ضمن اإلطار
الشعيب وحتت سقف شرعي مقبول ،والرتكيز على تنمية القدرات العسكرية ضمن أجهزة الدولة لتبقى صمام أمان نضمن به عدم بناء أجهزة موالية
عاما
للغرب ،وهذا النموذج هو خالصة ما توصل إليه قيادات ومشايخ اجلماعة الليبية املقاتلة؛ فتارخيهم الطويل يف قتال نظام القذايف منذ ً 30
ودورهم احليوي يف الثورة واقتحام طرابلس وسيطرهتم على معظم العاصمة جبانب القواعد واملواقع العسكرية مل يدفعهم إلعالن دولة أو إمارة ،بل
ذهبوا مباشرة لنسج حتالفات مع بقية القوى اإلسالمية والثورية وأبدوا مرونة يف التعامل مع اخلارج ،مث اجتهدوا اجتهادا فقهيا جييز الدخول يف نظام
الدولة الدميقراطي بعد أن يعلن رمسيا أن الشريعة هي املصدر الوحيد للتشريع (سقف شرعي) ،ومن مث يستكملوا بناء النظام اإلسالمي عرب صياغة
دستور يضمن تطبيق الشريعة والتدرج مع الشعب يف ذلك ،وهذا االجتهاد ضمن هلم زرع أنفسهم داخل أجهزة الدولة اجلديدة حىت ال تستخدم
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ضعفاً مبراحل من دولة مهما اشت ّد ضعفها كال ّدولة العثمانية ،عالوة على أ ّن سطوة اجملتمع ال ّدويل اليوم وحت ّكمه
متجذر يف تسلّطه على خمتلف ال ّدول ،1ويف خمتلف
ظل نظام عاملي راسخ ّ
يف العامل ابتت أقوى مبراحل يف ّ

اجملاالت العسكرية واألمنية واالقتصادية ( كصندوق النّقد ال ّدويل).

حمل نقد كما
ورغم تبين الدستور السوري ملبدأ املواطنة املتساوية ،إال أ ّن اشرتاط دين رئيس الدولة استثناء كان ّ

أسلفنا ،كما أ ّن موجة الثورات على األنظمة الدكتاتورية يف املنطقة قد ّأدت إىل ارتكاس يف مفهوم اهلوية
اجلامعة لصاحل الوالءات الطّائفية والعرقية األكثر ضيقاً ،وبشكل مشابه ملا حدث يف يوغسالفيا واالحتاد

السوفيييت السابق والعراق ،ممّا يطرح قضااي احملاصصات والتقسيمات على األسس الطّائفية ،إضافة إىل فكرة
إلغاء دين الدولة ورئيسها ،وهي القضااي اليت سوف تناقش يف الفقرات التالية.2

 -3مناقشة فكرة حتديد دين الدولة ورئيسها:
كانت هذه القضية مثار جدل كبري خالل اعداد دستور  1950يف سورية ،كذلك مؤخراً بعد الثورة يف مصر،
حيث تبدو اإلشكالية يف تقييد تساوي احلقوق املطلق (مبدأ املواطنة) عند اشرتاط دين رئيس الدولة يف

الدستور ،وهي املادة اليت بقيت يف الدستور رغم حذف فقرة دين الدولة.
يف احلقيقة ،فإ ّن حتديد "دين الدولة" يف دول العامل شائع لدرجة مألوفة ،وال جتد العديد من الدول ذلك

متناقضاً مع مبدأ املواطنة الذي يكفل احلقوق املتساوية ،فنجد أ ّن دوالً كثرية مسيحية وبوذية وإسالمية ُحت ّدد

دينها دستورايً ،بل ال جيد بعضها غضاضة يف حتديد املذهب ال ّديين للدولة (كالكاثوليكية والربوتستانتية)،

ضدهم الحقا ،وهو ما حاوله الغرب دون جدوى ،ولذا اضطر لدعم حفرت الجتثاث اإلسالميني بعد أن فشل يف عزهلم عن الشارع أو إسقاطهم
ابلعملية السياسية عرب عميلهم حممود جربيل؛ فسيطرة إسالميي طرابلس ومصراته على املؤمتر الوطين (الربملان) وأجهزة الدولة احلساسة كاملخابرات
واجليش واحلرس الوطين والسجون ،واحتفاظهم بقوات درع ليبيا كاحتياطي ردع جعلهم رقم يصعب جتاوزه يف املعادلة الليبية ،بل ومسح هلم برص
الشارع خلفهم يف مواجهة مكائد الغرب والثورة املضادة ،وهذا ما كان ليتم لوال توفيق هللا هلم ابتباع اسرتاتيجية «حرب عصاابت سياسية» سحبت
من الغرب فرص عزهلم عن الثورة ،وسحبت من الغرب فرص استخدام أجهزة الدولة ضدهم"
 1يبدو أن إدراك سطوة النظام الدويل قد دفعت املفكر عبد النفيسي للمصارحة بضرورة جتنب احلرب املباشرة معه ،وهو يصب يف ذات املعىن اليت
دندن حوهلا صاحب مقالة :حروب العصاابت السياسية ،أنظر :النفيسي يفاجئ اجلميع :البد من ”ترك املواجهة” والتعايش مع “النظام الدويل”
 2متت اإلشارة إىل هذه القضااي يف مشروع الدستور الروسي املقرتح ،حيث بدا املشروع لبعض الكتاب حماولة لتصفية هوية الدولة السورية
اإلسالمية ،وحماولة لتفتيت سورية على الطريقة العراقية ،أنظر مثالً :مسودة الدستور الروسي لسورية "تصفية اإلسالم ابلقانون" ،وكذلك :قراءة يف
الدستور الروسي لـ”سورية اجلديدة” :تشريع دويل للتفتيت ..واعتماد رمسي للمحاصصة الطائفية والعرقية اليت دمرت العراق ..تقزمي اجليش
السوري ..والغاء اهلوية العربية واالسالمية ..فهل سيقبل السوريون يف السلطة واملعارضة هذه النهاية؟
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وبعضها تقيّد دين رؤساء السلطة التنفيذية يف الدولة (رئيس الدولة أو رئيس الوزراء حبسب النظام املعتمد)،

وبعضها ُحي ّدد دين امللك وطائفته أحياانً (الدول األوربية).1

كما يعترب تقييد دين رئيس الدولة شائعاً أيضاً ،وخباصة يف العامل اإلسالمي ،وهنالك ثالثون دولة يف العامل

تفرض قيوداً دينية على منصب رأس الدولة فيها ،2منها  17دولة مسلمة.

ّأما فيما يتعلق بدين الدولة حتديداً فهو أكثر شيوعاً ،فعند االطالع على دراسة أجنبية مقارنة بعنوان (ما هي

البلدان اليت متلك هوية دينية -اليت تنص على دين الدولة ،)3يتبني من خالهلا ابلفعل ،أ ّن هناك دوالً مسيحية
تصرح هبويتها الطائفية يف دستورها ،كالدامنارك (بروتستانت) وإيطاليا
وبوذية وإسالمية ،بل إ ّن هناك دوالً ّ

(كاثوليكية) ،وهناك دول حتولت من دين آلخر كرتكمانستان (من األرثودوكسية إىل اإلسالم) ،أو حتولت من

وجود هوية دينية إىل عدم وجود أية هوية دينية.
ويف اجملموع ،فإن هناك يف عام  2111حبسب الدراسة 22 :دولة كاثوليكية 4 ،دول بوذية 25 ،دولة
مسلمة 8 ،دول أرثودوكسية و 11دول بروتستانتية.
وعلى اعتبار أ ّن دستور  1950يقيم نظاماً برملانياً ،4ممّا يعين صالحيات ضيقة لرئيس اجلمهورية ،فيغدو منصبه

أقرب للرمزية ،فيغدو األمر مشاهباً حلاالت امللكيات الدستورية.

بناء على ما سبق ،ال يعترب حتديد دين الدولة ورئيسها مناقضا ملبدأ املواطنة استنادا إىل شيوع حتديد دين
الدولة ورئيسها يف العديد من دول العامل دون أن يناقض ذلك مبدأ املواطنة.

1

يرد العلمانيون أب ّن تقييد دين رأس الدولة يف الدول املتقدمة يقتصر على امللك يف أنظمة ملكية دستورية ذات صالحيات حمدودة (كما يف
ُّ

بريطانيا) ،فيما يتعلق ابالطالع على الدساتري األوربية واألجنبية األخرى للمقارنة ،فلم أمتكن من الوصول إىل نصوصها حقيقة ،ورّمبا بعضها موجود
حصراً ابللغات األصلية.
يرد د .وجدى اثبت غربايل (استاذ القانون الدستورى بكلية احلقوق و العلوم السياسية جامعة الروشيل -فرنسا) يف مقاالت له (النصوص
فمثالُّ ،
الومهية يف الدساتري األجنبية – الدساتري األوربية املفرتى عليها) على اإلسالميني حول النصوص اليت حتدد داينة امللك يف اليوانن والدينمارك ابلقول:
ولكن ذلك من خصائص النظام امللكى الذى ينحدر فيه امللك من عائلة م عينه متثل غالبية الشعب ىف الداينه .فهل يريد مبصر العوده اىل النظام
امللكى؟ ىف النظم اجلمهورية ال عائله وال طبقه وال فئه حتكم على سبيل االحتكار هذا هو جوهر النظام اجلمهوري ،إال أ ّن العديد من دول األخرى
حىت لو كان يف امللكيات.
مهمة ّ
(حوايل  )30حتديد دين رئيسها ،إضافة إىل أ ّن حتديد دين امللك ذو داللة ّ
2
In 30 countries, heads of state must belong to a certain religion.
3
?WHICH COUNTRIES HAVE STATE RELIGIONS
ROBERT J. BARRO AND RACHEL M. MCCLEARY
 4خصائص الدستور ص  21برانمج األجندة الوطنية لسورية – االسكوا – مرجع سابق.
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يف النتيجة ،منطقية املواد الدستورية مهمة ،ولكن القضية متعلقة مبوازين القوى على األرض ابلدرجة األوىل،
فمن السهل إجياد التربيرات الدستورية واملنطقية عند وجود القوة أو النفوذ الكايف لوضع مواد الدستور ،فضالً
عن إمكانية صرف تفسريها للمعاين املبتغاة مع إمكانية الستخدام أدوات دستورية كاحملكمة الدستورية.
ظل سنوات طويلة – ورغم زوال أغلب أنظمة األحزاب الشمولية-حيتفظ مبادة الدستور اليت
فالنظام السوري ّ

املادة مقبولة أو منطقية زمنياً بعد اهنيار
تنص على أ ّن حزب البعث هو قائد الدولة واجملتمع (ومل تعد مثل هذه ّ
املعسكر الشيوعي) ،وحىت بعد أن ّمت تغيريها يف دستور  ،2012بقيت صالحيات رئيس اجلمهورية واسعة

جداً وغري منطقية دستورايً.1

 -4طروحات الفدرالية واحملاصصات:
ويؤدي إىل ظلم
الدعاء البعض أب ّن تطبيق املواطنة املتساوية يف ظروف سورية الراهنة غري ممكن عملياًّ ،
كنتيجة ّ

يتم طرح أفكار احملاصصات والفدراليات ،بشكل مشابه للحالتني اللبنانية والعراقية ،ويبدو أ ّن هذه
األقلياتّ ،
الطروحات تلقى صدى رائجاً لدى عدد من الدول الغربية وروسيا ،ولعل هذا كان واضحاً بني ثنااي الدستور

السوري املقرتح ،2والذي صنع على أعني الروس ،والذي ُميثّل برأي بعض الباحثني ابلون اختبار ،حيث يعطي
الدستور صالحيات واسعة لألقاليم ،مع اعتماد الالمركزية ،كما يلغي مقرتح الدستور مواد اهلوية العربية

واإلسالمية للدولة السورية.3
وعند النظر للحالتني اللبنانية والعراقية ،جند أ ّن احملاصصات يف لبنان والعراق ،واالستقالل العملي إلقليم

كردستان العراق ،مع إمكانية استقالل أقاليم أخرى ،قد جعل من الدولة كياانً هزيالً ،وهو ما يبدو أنّه يراد أن
يكون للدولة السورية القادمة ،مبا يتفق مع الرغبات األمريكية واإلسرائيلية إلعادة تشكيل املنطقة وتقسيمها

على أسس عرقية وطائفية ،حيث يبدو أ ّن مثل هذه الصيغ ستفتح الباب ملشاكل غري متناهية.

 1حيث يهيمن رئيس اجلمهورية بصالحياته على احلكومة (السلطة التنفيذية) وعلى القضاء (السلطة القضائية) ،وحىت على جملس الشعب (السلطة
التشريعية) ،حيث لديه إمكانية حلل جملس الشعب! ،أنظر االنتقادات على الدستور – برانمج األجندة الوطنية لسورية – االسكوا – مرجع سابق.
 2حبسب ما تسرب من املسودة الروسية ،ينظر :دستور روسي لسوراي :صالحيات من الرئيس جمللس الوزراء و«مجعية املناطق".
 3يرى الكاتب عبد الباري عطوان أن" لالفت ان معظم هذه البنود تتمحور حول هدف اساسي متفق عليه بني القوتني العظميني ،هو تكريس مبدأ
احملاصصة الطائفية والعرقية ،والغاء اهلوية الوطنية السورية اجلامعة املوحدة ،واستبداهلا هبوايت طائفية عرقية ،وفك ارتباط سورية كليا ابهلويتني العربية
واإلسالمية" أنظر مقالته :قراءة يف الدستور الروسي لـ”سورية اجلديدة” :تشريع دويل للتفتيت ..واعتماد رمسي للمحاصصة الطائفية والعرقية اليت
دمرت العراق ..تقزمي اجليش السوري ..والغاء اهلوية العربي ة واالسالمية ..فهل سيقبل السوريون يف السلطة واملعارضة هذه النهاية؟
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ففي احلالة العراقية مثالًُ ،ميثّل موضوع الفدرالية إشكالية كبرية ،ومن الواضح أ ّن معايري الفدرالية ال تنطبق على

احلالة العراقية ،حيث أنّه من املفرتض يف الفدرالية أن ال ينفرد اإلقليم بقوات عسكرية ،أو بعالقات دولية

خاصة إال عرب احلكومة االحتادية املركزية ،األمر الذي ال ينطبق على إقليم كردستان مثالً (عدا عن أ ّن الدستور
العراقي يتيح ذلك ألقاليم أخرى ،)1فاإلقليم يباشر عالقاته الدولية بشكل منفرد ،فهو يصدر نسبة كبرية من

نفطه إىل إسرائيل عرب ميناء جيهان الرتكي ،ويتمتع بعالقات جيدة مع تركيا ،بعكس احلكومة االحتادية الطائفية
احملسوبة على ايران بشكل أكرب ،وال تبدي حكومة اإلقليم اعرتاضاً على استهداف تركيا للعدو املشرتك (

حزب العمال الكردستاين) يف جبال قنديل داخل اإلقليم ،فيما تعترب احلكومة االحتادية ذلك انتهاكاً لسيادهتا.
عالوة على ذلك ،يستقبل اإلقليم قوات تركية عسكرية لتدريب قوات البيشمركة ،ورغم موافقة احلكومة يف
البداية ،إال ّأهنا عادت واعرتضت على ذلك ،ويتجاوز عديد قوات البيشمركة بني  140اىل  190ألفاً ،وهي
قوات عسكرية حتت تصرف اإلقليم ،وليست ضمن اجليش العراقي ،والذي يفرتض أن تكون فيه يف حال

الفدرالية.
إىل جانب اخل الفات بني حكومة اإلقليم واحلكومة االحتادية على وضع قوات البيشمركة ورواتبها وموضوع
انضمامها للجيش العراقي ،والسياسة اخلارجية ،هناك خالفات كبرية يف ملف الثروة النفطية ،ومل ينجح االتفاق
املوقع يف العام  2014يف حل اخلالفات حول كمية النفط الواجب تصديره عرب شركات معينة ،واألموال اليت
جيب أن تدفعها احلكومة إلقليم كردستان.2
حيث أ ّن الدستور العراقي يتكلم بشكل عام عن توزيع "منصف" للثروات واملوارد ،دون حتديد ،ممّا يزيد الفرص

إلجياد اخلالفات الكبرية.3

 1ورد الدستور العراقي يف املادة "119حيق لكل حمافظة أو أكثر تكوين إقليم بناء اً على طلب ابالستفتاء"-الفيدرالية يف العراق الواقع والطموح -د
نغم حممد صاحل ص 57
 2أحد تعليقات الناطق الرمسي ابسم حكومة اإلقليم “ال يوجد أي أمل من االتفاق مع بغداد .يف حني أن ما نشرته الصحيفة عا ٍر عن الصحة،
كما نعلن أن حكومة إقليم كردستان تؤمن ابملباحثات والتفاهم املشرتك من أجل معاجلة املشاكل مع بغداد .صحيح أبن بغداد مل تلتزم بتنفيذ هذه
االتفاقية اليت أبرمتها مع إقليم كردستان ،ولكن مع ذلك فان املباحثات مستمرة وأنمل أن نستطيع معاجلة املشكل عرب احلوار مع بغداد” ،أنظر:
االتفاق النفطي ..أرقام متضاربة واهتامات متبادلة
 3ان هذه العبارات حتمل الكثري من املعاين اليت قد تسبب مشاكل وخالفات بني االحتادية وسلطات األقاليم واحملافظات املنتجة ،وكأن هذه اجلهات
ليست داخلية وامنا عالقات بني الدول ،كما أهنا ال حتدد كيفية إدارة النفط والغاز املستخرج ،وكأن السلطة االحتادية مساوية لسلطة األقاليم
املنتجة يف إدارة الثروات ،يف حني حيرم األقاليم واحملافظات غري املنتجة من مسؤولية إدارهتا ،وهو أمر يتناقض مع مسات الفدرالية اليت جتعل من استخراج
الثروات وتوزيعها واستثمارها من صالحية احلكومة االحتادية ،واملادة نفسها تتحدث عن توزيع اإليرادات بشكل منصف ،دون ان حيدد معىن (منصف)
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كل هذه املشاكل مع إقليم واحد ،مع إمكانية لتكرارها يف حال تشكيل أقاليم أخرى ،انهيك عن النهج
الطائفي للحكومة االحتادية.
يف الدستور العراقي احلايل ،إشكاليات متعددة ،حول جملس احلكومة االحتادية ،وحول أتسيس أقاليم جديدة،
وحول توزيع السلطات ،إضافة إىل إشكاليات توزيع الثروات واملوارد.
ولنا أن نتوقع منوذجاً مفككاً مشاهباً يف احلالة السورية ،يفتح الباب أمام عدد ال متناه من القضااي اخلالفية،
لضم جزء كبري منها إىل
وخباصة أ ّن النفط يرتكز يف املناطق الشرقية ،واليت يطمح حزب االحتاد الدميقراطي ّ

الفدرالية اليت يطالب هبا ،ولنا أن نتوقع أيضاً إن حدث هذا ،أن يستمر احلزب يف مباشرة عالقاته اخلارجية
بشكل مستقل ،وخباصة مع وجود ارتباطاته االنفصالية عن سورية ،مع جزء من األرض الرتكية ،يف املقابل

تتحدث بعض التقارير عن اكتشاف حقول غازية ضخمة يف الساحل السوري ،حيث حيافظ النظام السوري
على نفوذه بدعم مباشر من روسيا ،ممّا جيعل من فكرة األقاليم واحملاصصات فرصة لتفتيت البالد وإدامة
صراعاهتا الداخلية.

خالصات:
 يعود اتريخ مفهوم املواطنة يف سورية إىل أواخر عهد دولة اخلالفة العثمانية ،حيث متّ إقرار

املفهوم ضمن سلسلة من "اإلصالحات" اليت هدفت إىل تكوين هوية عثمانية جامعة يف وجه
الضغوطات الغربية وسط تراجع الدولة العثمانية وحتوهلا إىل "الرجل املريض" ،وبعد تشكيل

الدولة السورية ،كانت املواطنة ضمن سورية أساس العقد االجتماعي السياسي.
 كانت خيارات املعارضة السياسية سليمة (ضمن املعطيات الواقعية) بتبين املواطنة املتساوية
كأساس لرؤية العقد االجتماعي السياسي ملستقبل سورية ،مع ذلك ،من غري املربر أن تقدم
املعارضة السياسية على التنازل عن هوية سورية اإلسالمية ،علما أ ّن تقييد دين الدولة ورئيسها

أمر شائع جدا بني الدول.

تتبىن صيغة املواطنة يف رؤيتها بدالا من الكالم العمومي
 تُوصى فصائل املعارضة املسلحة أبن ّ
الغامض ،والذي يعطي الفرصة لكل خصومها الستهدافها سياسي ا ،وخاصة أن إقرار صيغة

وتستخدم عبارة (األقاليم املتضررة) مع العلم ان كل احملافظات العراقية حرمت من ثروات البالد بشكل عام عدا حمافظيت بغداد وصالح الدين ختميناً
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املواطنة قد متّ من عدد كبري من علماء املسلمني ومنذ العهد العثماين ابعتبارها خيارا واقعي ا

مقبوالا لقطع الطريق على القوى االستعمارية اليت حتاول ابتزاز كل املنطقة من خالل تضخيم

حقوق األقليات.

 املواطنة املتساوية مع احملافظة على هوية الدولة السورية اإلسالمية هي اخليار األمثل ملستقبل
سورية ،1مع رفض احملاصصات الطائفية أو العرقية أو الدينية ،ورفض التقسيمات املناطقية داخل
احلدود حتت عناوين الفدرلة والالمركزية ،واليت سوف تفتح أبواابا لنزاعات وصراعات ال متناهية

بشكل مشابه للحالة العراقية.

 1اجلدير ابلذكر أ ّن الورقة تناولت م وضوع املواطنة من زوااي سياسية ،ومل تتناوله من زوااي شرعية ومل تبحث أتصيله الشرعي ،والذي تناوله العديد
أصلوا للموضوع  ،كالدكتور السباعي ،والدكتور يوسف القرضاوي
من العلماء والفقهاء ،وحيتاج ورقة منفصلة ،علماً أب ّن العديد من العلماء قد ّ

وغريهم ،ينظر مثالً :إشكالية الوطن و الوطنية واملواطنة -الشيخ يوسف القرضاوي  -مبدأ (املواطنة) عند الدكتور مصطفى السباعي.
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ملخص تنفيذي:
تربز أمهية فكرة حقوق اإلنسان وحرايته ابلنسبة ملشروع الثورة السورية يف منطقيتها وقلة اجلدل املوضوعي الذي
قد يثار حوهلا ،بعكس بعض مفردات املشروع األخرى "كمرجعية التشريع ،شكل الدولة ،شكل نظام احلكم،
العالقات الدولية...إخل" .هبذا االعتبار تصلح "وثيقة احلقوق واحلرايت" أساساً لالنطالق ببناء املشروع السياسي
للثورة ،مدفوعة ابلتأييد الشعيب الذي كانت شعارات ثورته األوىل تنادي إبعالئها وضماهنا.

تعرف احلقوق واحلرايت األساسية أبهنا جمموعة احلقوق واحلرايت املتعلقة ابإلنسان كونه إنساانً بغض النظر عن
داينته وعرقه وجنسه ،واليت اتفقت خمتلف الشرائع السماوية منها والوضعية على أصل إقرارها ،وإن اختلفت فيما
بينها يف حتديد ضوابط ممارستها ،كحقوق التملك والتنقل والتقاضي والدفاع ...إخل.
أكدت الورقة أن إيراد احلقوق واحلرايت األساسية يف وثيقة قانونية وسياسية وتطبيقها قدر املستطاع والتوعية هبا
ستكون له عدة إجيابيات منها :حتسني صورة الثورة أمام الرأي العام الداخلي واخلارجي ،وإمكانية البناء عليها
الحقاً يف بناء مشروع سياسي للثورة ،إضافة إىل إعادة االعتبار للشعب .ابملقابل ،مثة سلبيات لتبين مثل هذه
الوثيقة ،كقولبة الثورة يف قالب قانوين قبل الوصول إىل مرحلة الدولة ،وعدم القدرة على اإليفاء مبتطلبات هذه
احلقوق واحلرايت مبا يؤدي إىل ردة فعل سلبية لدى الشعب والرأي العام العاملي.
أبرزت الورقة العوائق اليت قد تصطدم هبا "وثيقة احلقوق واحلرايت" سواء على مستوى التبين؛ كحالة االختالف
بني السياسيني والعسكريني ،وعدم قدرة بعض الفصائل العسكرية على تبين مثل هذه الوثيقة نتيجة "األدجلة
العالية" ،أو على مستوى التطبيق؛ كحالة الفوضى يف املناطق احملررة وتعدد أجهزة احلكم القائمة فيها مبا ينعكس
سلباً على التطبيق ،ووجود فصائل عسكرية ذات حضور قوي ترفض مثل هذه الواثئق وتطبيقها.
خرجت الورقة بتوصيات عامة قد تساهم يف تكريس حقوق اإلنسان وحرايته األساسية على مستوى الثورة
السورية ،توعية وتبنياً وتطبيقاً ،من أمهها:
 -1التوعية أبمهية احلقوق واحلرايت يف املناطق احملررة خصوصاً داخل الفصائل العسكرية.
 -2أتخري إعالن وثيقة احلقوق واحلرايت إىل ما بعد البدء ابلتطبيق والتوعية.

 -3البدء بتطبيق –غري الرمسي واملعلن -وثيقة احلقوق واحلرايت يف املناطق اليت حتظى حبضور عسكري
موافق على مضمون الوثيقة (اجلنوب السوري ،ريف حلب الشمايل ،املناطق احملررة حديثاً يف جرابلس).

 -4ختفيف النزعة السلطوية لدى الفصائل من خالل التأسيس والتحضري لنشوء هيئات مدنية –ملزمة

وليست طوعية -معنية حبياة اجملتمع يف خمتلف اجملاالت (الطبية ،التعليمية ،اخلدمية ،االجتماعية..إخل).
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مقدمة:
ال شك أبن أية ثورة حباجة خلطاب سياسي يعرب عن رؤاها وتطلعاهتا من أجل حشد الطاقات وإقناع الرأي العام
الداخلي واخلارجي هبا ،ولعل من أبرز األمثلة على ذلك ،اخلطاابت السياسية للثورة البلشفية وللثورة الفرنسية،
حيث ارتكز األخري على شعارات العدالة واملساواة واإلخاء.
على الرغم من أن الثورة السورية طرحت منذ انطالقتها يف مارس/آذار  2011شعارات احلرية والكرامة وهي من
صميم حقوق اإلنسان وحرايته ،إال أهنا مل تتمكن عرب قواها الثورية من تكريس هذه احلرايت واحلقوق يف رؤاها
وهياكلها وممارساهتا ابلقدر الكايف ،ولتفتقد معظم الرؤى واخلطاابت السياسية اجلامعة –على قلتها -لربيق
األول.
احلرايت واحلقوق اليت اندى هبا الثوار ّ
ال شك أن فكرة حقوق اإلنسان والدعوة إليها من األمور اجلوهرية يف اجملتمعات املعاصرة ،إذ كرست العديد من
الدول املعاصرة هذه احلقوق ونصت عليها يف دساتريها ،كدليل على التزامها هبا .إذ اعتربت قضية احرتام حقوق
اإلنسان وحرايته أحد املعايري املعتربة حملياً وخارجياً على رقي الدولة وتقدمها ،ساهم يف ذلك البعد الدويل الذي

حظيت به خصوصاً مع صدور امليثاق العاملي حلقوق اإلنسان عام.1948

ويف حالتنا الثورية تكتسب قضية احلقوق واحلرايت بعداً إضافياً ،يتمثل يف مبادئ الثورة ذاهتا اليت أطلقت شعارات
احلرية والكرامة كأحد أوجه التعبري عن رغبة الشعب يف حتصيل حقوقه املسلوبة منه لعقود طويلة.

على الرغم من أمهية فكرة احلقوق واحلرايت ابلنسبة للثورة ،وافرتاض اإلمجاع الوطين والشعيب حوهلا نظراً لتعلقها

ابإلنسان ذاته بغض النظر ع ن جنسيته أو داينته أو عرقه ،ووجود عرف دويل وحملي على النص عليها يف أية

وثيقة قانونية أو سياسية ابعتبارها بنداً اثبتاً يف العقد االجتماعي بني الدولة والشعب ،إال أن الثورة مل تستطع
تثبيتها يف أية وثيقة سياسية أو قانونية ،ولعل السبب الرئيس لذلك هو :االعتقاد السائد لدى الثوار أبن الثورات

هتدم الشرعية وال تبنيها حىت تنتصر.
لعل هذا االعتقاد كان سليماً يف بداية الثورة ،ولكن مع تطور أحداثها ونشوء مناطق حمررة غري خاضعة لسلطة
النظام ،وطول فرتة الثورة ،كان البد من أن تطرح الثورة نفسها كبديل مقبول وحقيقي للنظام.
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بناء على ذلك ،تتجسد أمهية الورقة يف طرح أفكار رئيسة لتبين قواعد أساسية لوثيقة قانونية وسياسية للثورة يف
املناطق احملررة تراعي الواقع املوجود ،1حيث تعد قضية احلقوق واحلرايت ركن أساسي فيها ،وابلتايل كان البد من
وضع دراسة أولية للحقوق واحلرايت اليت ترد عادة يف الواثئق األساسية ،والنظر يف اإلشكاالت اليت تثريها.
بناء على ما تقدم ،سنقسم الورقة إىل أربعة فقرات رئيسة ،نلخص يف األوىل أهم احلقوق واحلرايت األساسية اليت
ميكن إيرادها يف وثيقة دستورية ،ونقيم يف الثانية هذه اخلطوة يف ضوء ظروف الثورة احلالية ،ويف الثالثة ،نبني أبرز
العوائق اليت تقف أمام تبين هذه احلقوق ،لنختم ابلرابعة بتوصيات عامة متثل مقومات جناح هذه العملية.

 -1احلقوق واحلرايت األساسية:
وهي جمموعة احلقوق واحلرايت املتعلقة ابإلنسان كونه إنساانً بغض النظر عن داينته وعرقه وجنسه ،واليت اتفقت

خمتلف الشرائع السماوي ة منها والوضعية على أصل إقرارها ،وإن اختلفت فيما بينها يف حتديد ضوابط ممارستها.
ومن أمهها:
 -1حق التملك :ويقصد به حق اإلنسان يف حيازة األشياء ،واالنتفاع هبا على وجه االختصاص والتعيني.
أيضا ألن ذلك
يعد هذا احلق من مقتضيات الفطرة ومن خصائص احلرية ،بل من خصائص اإلنسانية ،و ً
أقوى دافع لزايدة اإلنتاج وحتسينه.

معلوما من الدين ابلضرورة ،ويتجلى ذلك يف آايت
أقر اإلسالم هذا احلق ،فهو أمر يكاد أن يكون ً
2
{وإِّ ْن
القرآن الكرمي ،واألحاديث النبوية الشريفة  ،اليت تنسب امللك إىل اإلنسان ،كقول هللا تعاىلَ :
تـُؤِّمنوا وتَـتَّـ ُقوا يـؤتِّ ُكم أُجورُكم وال يسأَلْ ُكم أَموالَ ُكم} وقوله -سبحانه وتعاىلِّ َّ :-
ين ِّيف أ َْم َو ِّاهلِّ ْم َح ٌّق
ُْ ْ ُ َ ْ َ َ ْ ْ ْ َ ْ
{والذ َ
َ
ُْ َ
لسائِّ ِّل َوالْ َم ْح ُر ِّوم}.
وم لِّ َّ
َم ْعلُ ٌ
وعلى املستوى الدويل ،نص ميثاق حقوق اإلنسان الصادر عن اجلمعية العامة لألمم املتحدة على حق
التملك يف املادة  /17/اليت جاء فيها" :لكل شخص حق التملك مبفرده أو ابالشرتاك مع غريه ،وال
جيوز جتريد أحد من ملكه تعسفاً".
 1تتجسد املعطيات الواقعية ابلوضع االستثنائي الذي متر فيه البالد ،واملناطق احملررة خصوصاً من حرب مستعرة وحماوالت اخرتاق دؤوبة للصفوف
الثورية ،ووجود أعداد غري معلومة من اخلالاي النائمة لتنظيمات الغلو ومثلها من أعني اجهزة خمابرات الدول اليت تسعى لتحقيق مصاحلها املتناقضة مع
مصلحة الشعب السوري اخل.
 2كما جاء يف خطبة الوداع قوله صلى هللا عليه وسلم" :أال إن دماءكم ،وأموالكم ،وأعراضكم ،عليكم حرام ،كحرمة يومكم هذا ،يف بلدكم هذا،
حىت تلقوا ربكم ليسألكم عن أعمالكم ،أال فليبلغ أدانكم أقصاكم".
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حرا يف االنتقال من مكان إىل آخر ،واخلروج من البالد
 -2حق التنقل واإلقامة :مبعىن أن يكون الفرد ًّ
والعودة إليها بدون تقييد حلريته يف ذلك ،إال مبا يقتضيه النظام والقانون ،وهذا حق لألفراد ،قد أقره

اعتبارا
النظام اإلسالمي الذي يدعو اإلنسان إىل السعي يف األرض ،واملشي يف مناكبها؛ طلبا للرزق ،و ً
مبصري األمم السابقة .كذلك أقره ميثاق حقوق اإلنسان يف املادة  /13/اليت جاء فيها" :لكل فرد حرية
التنقل واختيار حمل إقامته داخل حدود كل دولة ،وحيق لكل فرد أن يغادر أية بالد مبا يف ذلك بلده
كما حيق له العودة إليه".
 -3حق التقاضي وحق الدفاع :ويقصد به حق الفرد يف اللجوء إىل احملاكم القضائية من أجل احلصول
على حقوقه ،وحقه يف الدفاع عن نفسه أمام هذه احملاكم بكافة الوسائل املشروعة.
وقد أقرت خمتلف الشرائع واملواثيق هذا احلق على اعتباره حقاً مسلماً به ،وضرورايً الستمرار اجملتمع.

فالعدل اسم من أمساء هللا احلسىن ،وصفة من صفاته سبحانه وتعاىل ،ومنها العدالة كفضيلة شرعها هللا
لعباده وأمرهم عليها دون متييز بني أبيض وأسود ،رجل وامرأة ،مسلم وغري مسلم .والقسط شعار

الدايانت السماوية مجيعا وشريعة النبيني أمجعني ،يقول تعاىل يف سورة احلديد" :لقد أرسلنا رسلنا
ابلبينات وأنزلنا معهم الكتاب وامليزان ليقوم الناس ابلقسط".
وجاء ميثاق حقوق اإلنسان ليؤكد هذا احلق يف املادة " /8/لكل شخص احلق يف أن يلجأ إىل احملاكم
الوطنية إلنصافه عن أعمال فيها اعتداء على احلقوق األساسية اليت مينحها له القانون".
 -4حق األمن :ويقصد هبذا احلق يف الفقه الدستوري :عدم جواز القبض على أحد األشخاص ،أو اعتقاله،
أو حبسه ،إال يف احلاالت املنصوص عليها يف القانون ،وبعد اختاذ مجيع اإلجراءات والضماانت اليت
حددها القانون ،كما يعين حصانة شخصه -أي محاية الشخص من أي اعتداء عليه -ويف النظام
اإلسال مي ال جيوز القبض على أي إنسان وترويعه وحبسه ،ما مل يكن ذلك بسبب شرعي يستوجب
نص ،وال تثبت العقوابت مبجرد
ذلك ،والعقوابت يف اإلسالم مضيق ابهبا ،فال جرمية وال عقوبة بغري ٍّ

الرأي واالجتهاد؛ ألن احلدود تُدرأ ابلشبهات كما هو معلوم ،فاملتهم بريء حىت تثبت إدانته.

وقد نص ميثاق حقوق اإلنسان على هذه املبادئ ذاهتا يف املادتني  ،/11-9/حيث نص على عدم

جواز االعتقال التعسفي ،وقرينة الرباءة ،ومبدأ شرعية العقوابت (ال جرمية وال عقوبة إال بنص).1

 1جاء يف املادة " :/9/ال جيوز القبض على أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفاً" .وكذلك يف املادة " :/11/كل شخص متهم جبرمية يعترب بريئاً إىل

أن تثبت إدانته قانوانً مبحاكمة علنية تؤمن له فيها الضماانت الضرورية للدفاع عنه .وال يدان أي شخص من جراء أداة عمل أو االمتناع عن أداة
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 -5حق التعليم والتعلم :يقصد هبذا احلق يف الفقه الدستوري والسياسي احلديث :حق الفرد يف أن يل ِّّقن
قدرا من التعليم ،وحقه يف أن خيتار من املعلمني من يشاء .ويف
العلم لآلخرين ،وح ّقه يف أن يتلقى ً
حث اإلسالم على العلم ،ورغّب فيه ،ودعا إليه ،فقال -سبحانه وتعاىل{ :-قُ ْل َه ْل
النظام اإلسالمي ّ
َّ ِّ
َّ ِّ
ين ال يَـ ْعلَ ُمو َن}.
ين يَـ ْعلَ ُمو َن َوالذ َ
يَ ْستَ ِّوي الذ َ
أكد ميثاق حقوق اإلنسان على هذا احلق يف املادة  /26/اليت جاء فيها" :لكل شخص احلق يف التعلم،
وجيب أن يكون التعليم يف مراحله األوىل واألساسية على األقل ابجملان ،وأن يكون التعليم األويل إلزامياً
وينبغي أن يعمم التعليم الفين واملهين ،وأن ييسر القبول للتعليم العايل على قدم املساواة التامة للجميع
وعلى أساس الكفاءة".1
 -6حرمة احلياة اخلاصة :ويقصد هبا حق الفرد يف أن يعيش حياته اخلاصة مبنأى عن األفعال اليت تنتهك
خصوصيته كالتدخل يف حياة أسرته ومنزله واالعتداء على شرفه ومسعته أو التشهري به...إخل.
ابلنسبة للشريعة اإل سالمية؛ أقرت على سبيل املثال حق اإلنسان ابملعاملة احلسنة وعدم جواز تعذيبه
َّ ِّ
وات َغْيـَر بـُيُوتِّ ُك ْم
آمنُوا ال تَ ْد ُخلُوا بـُيُ ً
ين َ
وإهانته ،كذلك كفلت حرمة املسكن .قال تعاىلَ :
{اي أَيـُّ َها الذ َ
َح َّىت تَ ْستَأْنِّ ُسوا َوتُ َسلِّّ ُموا َعلَى أ َْهلِّ َها ....اآلية} .وضمنت سرية املراسالت ،فال جيوز االعتداء على سرية
املراسالت؛ لكوهنا مملوكةً لصاحبها ،فيكون يف االعتداء عليها اعتداء على حق الغري ،وهو ال جيوز
شرعا إال إبذن صاحب احلق ورضاه.
ً

أما على املستوى الدويل ،فقد أكد اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان على حرمة احلياة اخلاصة يف العديد

من املواد خاصة املادة  /12/اليت جاء فيها" :ال يعرض أحد لتدخل تعسفي يف حياته اخلاصة أو أسرته
أو مسكنه أو مراسالته أو حلمالت على شرفه ومسعته ،ولكل شخص احلق يف محاية القانون من مثل
هذا التدخل أو تلك احلمالت".
ويف هذا السياق ،نود اإلشارة إىل أنه ال جيوز أن متس هذه احلرايت املصاحل العامة للمجتمع؛ ولذلك
فمن الطبيعي أن الدولة متلك تقييد هذه احلرايت الشخصية ببعض القيود لصاحل اجلماعة ،وخباصة
عندما تطغى األاننية الفردية ،ويعم الفساد ،وتفسد الذمم ،وتضعف الضمائر.

عمل إال إذا كان ذلك يعترب جرماً وفقاً للقانون الوطين أو الدويل وقت االرتكاب ،كذلك ال توقع عليه عقوبة أشد من تلك اليت كان جيوز توقيعها
وقت ارتكاب اجلرمية".
 1جاء يف الفقرة الثانية من املادة  /26/ما يلي" :
مركز احلوار السوري 98 ................................................................................................................

أوراق الندوة التخصصية /حنو تطوير اخلطاب السياسي للثورة  ...تكريس احلقوق واحلريات األساسية سياسياً وقانونياً يف املشروع السياسي للثورة

 -7حرية الرأي والتعبري :تعد حرية الرأي من احلرايت العامة األساسية ،وهي مبثابة احلرية األم لسائر
احلرايت الفكرية ،ذلك إن أصل الرأي فكرة كامنة يف الذهن ،وتتعدد مظاهر التعبري عنها ،فأما إن
يكون ذلك التعبري قوال أو كتابة أو عن طريق تشكيل و إنشاء اجلمعيات أو عقد االجتماعات و
التجمعات أو التعليم ،و غريه ا من املظاهر .وعليه فان الفرد مىت ما كان حرا يف التعبري عن رأيه كان
حرا يف ممارسة احلرايت الفكرية األخرى ،ابعتبارها مظاهر للتعبري عن الرأي.
أقرت الشريعة اإلسالمية هذا احلق جلميع فئات اجملتمع ،حيث مل يكتف الرسول صلى هللا عليه وسلم
بدعوة العامة إلبداء حرية الرأي وإمنا كان حيث أصحابه على ممارستها معه ،فكان يستطلع آراءهم يف
الشؤون العامة واملصاحل اخلاصة.
كذلك نص اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان يف املادة  /19/منه على حرية الرأي والتعبري ،حيث جاء
فيها" :لكل شخص احلق يف حرية الرأي والتعبري ،ويشمل هذا احلق حرية اعتناق اآلراء دون أي تدخل،
واستقاء األنباء واألفكار وتلقيها وإذاعتها أبية وسيلة كانت دون تقيد ابحلدود اجلغرافية".
إذا كانت الشريعة اإلسالمية تتفق مع القانون الوضعي يف إقرار حرية الرأي والتعبري ويف مبدأ تقييد احلرية
وعدم إطالقها ،فإهنما خيتلفان يف حتديد القيود والضوابط اليت تقيدها ،حىت أن هذه القيود والضوابط
تكاد ختتلف من دولة إىل أخرى.
 -8حرية إنشاء اجلمعيات واألحزاب واالجتماع :ويقصد حبرية االجتماعات ،حق األفراد يف أن يتجمعوا
يف مكان ما فرتة من الوقت؛ ليعربوا عن آرائهم سواء يف صورة خطب ،أو ندوات ،أو حماضرات ،أو
مناقشات جدلية  ...إىل آخره.

ٍ
ٍ
ٍ
غاايت
منظمة هلا وجود مستمر ،تستهدف
مجاعات
أما حريّة تكوين اجلمعيات فيقصد هبا :تشكيل

مقدما ،وتتضمن هذه احلرية أن يكون للشخص حرية االنضمام إىل
حمدد ًة ،ويكون هلا نشاط مرسوم ً

اضها سليمةً ،وعدم جواز إكراهه على االنضمام إىل مجعية بعينها.
ما يشاء من اجلمعيات ،ما دامت أغر ُ
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وكما هو األمر ابلنسبة حلرية الرأي والتعبري ،فإن الشريعة اإلسالمية 1تتفق مع القانون الوضعي 2يف إقرار
أصل احلق ،ويف وجود ضوابط على ممارسته ،وخيتلفان يف حتديدها .حيث ختتلف كل دولة عن األخرى
يف الضوابط اليت تضعها على ممارسة حرية تشكيل اجلمعيات واألحزاب.
 -9حرية الصحافة والطباعة :تعرف حرية الصحافة أبهنا :قدرة األفراد على استعمال حقهم يف التعبري عن
آرائهم يف الصحف واجملالت وحقهم يف إصدار ما يشاؤون من صحف ومطبوعات ضمن إطار هدف
معني دون رقابة من السلطات احمللية ،ما دامت ختدم ذلك اهلدف وال تسيء استعمال ذلك احلق.
وتعد هذه احلرية فرع عن حرية الرأي والتعبري ،إذ إهنا وسيلة من الوسائل اليت يتم من خالهلا ممارسة هذه
احلرية ،وكما أسلفنا ابلنسبة للحقوق واحلرايت السابقة ،تتفق خمتلف األنظمة القانونية (اإلسالمية منها
والوضعية) على عدم وج ود صحافة مطلقة من أية ضوابط ،وختتلف فيما بينها يف حتديدها .فهي تقر
للصحافة ابحلرية اليت تستحقها مع أتكيدها على املسؤولية املدنية واجلزائية إذا جتاوزت حدود هذه احلرية
وانتهكت الضوابط املوضوعة ملمارستها.

 -2تقييم إيراد احلقوق واحلرايت األساسية يف وثيقة سياسية قانونية:
تبين وثيقة ابحلقوق واحلرايت األساسية قد ال يكون إجيابياً بشكل اتم ،بل قد يرتتب على هذه العملية بعض
السلبيات ،خصوصاً يف واقع معقد ومتغري كواقع الثورة السورية .لذلك سنقوم بتقييم هذه اخلطوة من خمتلف

اجلوانب.

 -1-2إجيابيات إيراد احلقوق واحلرايت األساسية يف وثيقة سياسية قانونية:
 -1إظهار حرص الثورة على هذه احلقوق واحلرايت سواء على املستوى الداخلي أمام احلاضنة الشعبية أو
على املستوى اخلارجي أمام الرأي العام العاملي ،خصوصاً بعد انتشار صورة منطية سلبية عن الثورة،

تظهر الثوار مبظهر الفوضويني املعادين ملشروع السلطة والدولة.

1
شرعي ،أو قاعدة كلية
بنص ٍّ
ال مانع يف النظام اإلسالمي من تقرير هذه احلرايت لألفراد ،ما دام هدفها ال يتعارض مع النظام العام؛ لكونه يصطدم ٍّ
ٍ
ديينٍ ،كأداء اجلمعة ،أو العيد ،أو الصالة يف مجاعة  ...وحنو ذلك؛ أو كان التجمع لتحقيق غرض سياسي أو
يف الشريعة ،فإن كان التجمع لغرض ّ

اجتماعي ال خيالف الشريعة ،كاملطالبة حبقوق فئات معينة (األطباء واملهندسون..إخل) ورعاية األيتام واألطفال والعجزة ،فإنه أيخذ الغرض الذي حيصل
شرعا ،كلعب القمار ،أو التواطؤ على الشر  ...وحنو ذلك ،فإنه يكون حر ًاما؛ لكونه يتعارض مع النظام
من أجله ،وإن كان التجمع لغرض غري معترب ً
العام اإلسالمي.
 2أشارت املادة  /20/من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان إىل أن "لكل شخص احلق يف حرية االشرتاك يف اجلمعيات واجلماعات السلمية ،وال جيوز
إرغام أحد على االنضمام إىل مجعية ما".
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 -2قد تكون وثيقة احلقوق واحلرايت األساسية بداية لبناء مشروع سياسي للثورة ،خصوصاً وأنه يفرتض أن
تكون هذه الوثيقة حمل إمجاع بني خمتلف القوى الثورية.1

 -3قد تكون هذه الوثيقة بداية اخلروج من حالة الفوضى القانونية والسياسية للثورة ،يف ظل انعدام جسم
جامع على املستوى البنيوي واملؤسسايت ،ويف ظل عدم وجود مرجعية قانونية وسياسية واحدة.
 -4إعادة االعتبار للشعب إبظهار الفرق بني الثورة وبني املشاريع املنافسة األخرى يف سوراي (النظام-
داعش -النصرة (فتح الشام) مبشروعها األممي PYD -مبشروعها التقسيمي لسوراي) ،حيث ظهر
واقع املناطق احملررة بواقع مشابه لذلك القائم يف مناطق املشاريع املذكورة أعاله من حيث فوضى انتشار
السالح فيها ،وعدم وجود أجهزة حكم ترقى إىل مستوى مؤسسات دولة ابحلدود الدنيا ،إضافة تغول
اجلانب العسكري يف الشأن املدين.
 -5قد يكون تبين وثيقة احلقوق واحلرايت ومن مث تطبيقها نقطة بداية حلملة السالح (األفراد خصوصاً)
لتعويدهم على إعالئها واحرتام األفراد.
 -2-2سلبيات إيراد احلقوق واحلرايت األساسية يف وثيقة سياسية قانونية:
 -1قولبة الثورة يف قالب قانوين قبل الوصول إىل مرحلة الدولة .فجوهر الثورة هو إحداث االنقالب على
البىن ا لقانونية والسياسية القائمة وهدمها ،هبدف إحداث التغيري املنشود ،وابلتايل فإن إقرار مثل هذه
الواثئق السياسية والقانونية قبل انتهاء الثورة ،هو حتميل للثورة ما ال تطيق ،وإلباسها ثوب الدولة قبل
أن تكون مؤهلة –ببناها وقدراهتا ومؤسساهتا -لذلك.
ابملقابل ،جياب على ذلك أبن واقع الثورة احلايل (وجود مناطق حمررة يعيش فيها الناس) فرض عليها
القيام ابلعديد من وظائف الدولة ،وطاملا أن هذا األمر قائم ،فلِّ َم ال نؤسس حلياة سياسية وقانونية تكون
معربة عن أهداف الثورة ومبادئها ،تكون بديالً عما سبق ،ونواة للدولة اجلديدة؟
 -2عدم القدرة على اإليفاء مبتطلبات هذه احلقوق واحلرايت مبا يؤدي إىل ردة فعل سلبية لدى الشعب
والرأي العام العاملي ،حبيث يعودان إىل حالة أسوأ مما مها عليه اآلن ،خصوصاً وأن هذا هو املسار املتوقع

نتيجة املعطيات السلبية للواقع يف املناطق احملررة ،يف ظل القصف وانعدام األمن وظروف احلرب القاسية.
فنحن لسنا يف حالة دولة مستقرة حىت نفي ابملتطلبات الدنيا ملثل هذه الوثيقة.

 1تتميز مثل هذه الوثيقة يف حال تبنيها عن غريها من الواثئق السياسية اليت حازت على شبه إمجاع ثوري ،أبهنا ستكون الوثيقة األوىل اليت تتحدث
عن مضمون إجيايب (قابل للتطبيق) للمشروع السياسي لسوراي اجلديدة ،خبالف مثالً وثيقة املبادئ اخلمسة للثورة السورية اليت حددت اخلطوط احلمراء
للثورة (ما جيب االمتناع عنه) ،وخبالف بيان الرايض الذي ركز على احلل السياسي للوضع يف سوراي واملرحلة االنتقالية.
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نعتقد أن مفسدة التخلي عن حلم إجياد بنية مرجعية قانونية وسياسية للثورة تفوق مفسدة املخاوف
املشار إليها أعاله ،خصوصاً وأنه ميكن التعامل مع احلالة االستثنائية اليت تعيشها املناطق احملررة من

خالل بىن قانونية استثنائية ،كحالة الطوارئ اليت تعطي السلطة صالحيات استثنائية متكنها من التعامل
مع هذه الظروف ،وتقيد بعض احلقوق واحلرايت مبا يتناسب معها ،وتبقي تلك اليت ال أثر للظروف

االستثنائية على ممارستها.

 -3العوائق أمام تبين الثورة وثيقة احلقوق واحلرايت وتطبيقها:
يف حال توفر اإلرادة لدى خمتلف القوى الثورية بتبين وثيقة احلقوق واحلرايت ،فإن هنالك عوائق عديدة ،بداية
أمام تبنيها ،مث أمام تطبيقها يف حالة مت االتفاق عليها وإصدارها.
 -1العوائق على مستوى التبين :نلخصها مبا يلي:
أ -حالة االختالف بني السياسيني والعسكريني ،واليت ميكن القول أبهنا بدأت ابلتالشي ،مع صدور
بيان الرايض وتوقيع البياانت املشرتكة مؤخراً.1

ب-

عدم قدرة بعض الفصائل الثورية الفاعلة على تبين مثل هذه الوثيقة نتيجة "األدجلة العالية".

ولعل هذا األمر زالت آاثره حالياً خصوصاً مع ازدايد حالة الوعي السياسي لدى القيادات ،واحلاجة

إىل امتالك أدوات سياسية وقانونية تستطيع حتريك ملف الثورة.
 -2العوائق على مستوى التطبيق :ونعتقد أهنا األهم ،ونلخصها مبا يلي:

أ -حالة الفوضى يف املناطق احملررة وتعدد أجهزة احلكم القائمة فيها مبا ينعكس سلباً على التطبيق.2
ب-

وجود فصائل عسكرية ذات حضور قوي ترفض مثل هذه الواثئق وتطبيقها،

ت-

عدم إميان بعض الفصائل خصوصاً على مستوى القيادات احمللية وامليدانية بتطبيق مثل هذه

الوثيقة نتيجة ضعف الوعي.

 1ينظر :بيان مشرتك الفصائل الثورية السورية املسلحة واالئتالف الوطين خبصوص حماوالت هتجري أهلنا يف حي الوعر  ،2016/9/18بيان مشرتك
بني فصائل اجليش احلر واالئتالف الوطين بشأن التصعيد العسكري يف حلب ومستقبل العملية التفاوضية .2016/9/25
 2على سبيل املثال :يوجد يف حمافظة إدلب أربعة أ جهزة حكم اتبعة للفصائل هي :اإلدارة املدنية جليش الفتح ،اهليئة اإلسالمية إلدارة املناطق احملررة،
دار القضاء ،إدارة جسر الشغور التابعة لغرفة عمليات معركة النصر .أما يف ريف حلب مثالً ،إضافة إىل اجملالس احمللية ،هنالك احملاكم القضائية
املتعددة ،واجملالس العسكرية والسياسية اليت تتعدد تقريباً بتعدد املناطق والفصائل.
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 -4مقومات جناح وثيقة احلقوق واحلرايت تبنيا وتطبيقا:

تعد هذه املقومات مبثابة التوصيات األساسية اليت خترج هبا هذه الورقة املختصرة ،لنجاح وثيقة احلقوق واحلرايت
اخلاصة ابلثورة السورية تبنياً وتطبيقاً ،حيث نلخص أبرز هذه املقومات مبا يلي:
 -1التوعية أبمهية احلقوق واحلرايت يف املناطق احملررة خصوصاً داخل الفصائل العسكرية.

 -2االبتعاد مبدأايً عن مناقشة احلقوق واحلرايت اإلشكالية قدر املستطاع ،واالكتفاء ابألساسي منها واألقل
إشكاالً.
 -3أتخري إعالن وثيقة احلقوق واحلرايت إىل ما بعد البدء ابلتطبيق والتوعية.

 -4البدء بتطبيق –غري الرمسي واملعلن -وثيقة احلقوق واحلرايت يف املناطق اليت حتظى حبضور عسكري
موافق على مضمون الوثيقة (اجلنوب السوري ،ريف حلب الشمايل ،املناطق احملررة حديثاً يف جرابلس).

 -5الرتكيز على بعض احلقوق واحلرايت األساسية اليت اندت هبا الثورة (احلرية مثالً).1

 -6من األمهية مبكان ،وحىت تشعر احلاضنة الشعبية بوجود ولو حد أدىن من احلقوق واحلرايت ،ختفيف
النزعة السلطوية لدى الفصائل من خالل التأسيس والتحضري لنشوء هيئات مدنية –ملزمة وليست
طوعية -معنية حبياة اجملتمع يف خمتلف اجملاالت (الطبية ،التعليمية ،اخلدمية ،االجتماعية..إخل) ،يف حالة
تشابه حالة احلكم اإلسالمي قبل نشوء الدولة احلديثة وتغول مؤسساهتا يف حياة اجملتمع.2

 1فكما متيزت الثورة الفرنسية لعام  1798م بشعارات "احلرية ،اإلخوة ،املساواة" وجسدت ذلك يف إعالن حقوق اإلنسان واملواطن ،فيفرتض أن
تكرس وثيقة احلقوق واحلرايت قيمة احلرية والكرامة اليت اندت هبا الثورة منذ انطالقتها يف .2011
 2لآلسف ما تزال الفصائل العسكرية تسعى لتهميش أي حراك مدين أهلي ،على عكس ما تقتضيه املصلحة .فمثالً ،بعد أن قام أهل مدينة إدلب
بتشكيل جملس األعيان وهو هيئة مدنية مستقلة تعىن بكافة القضااي واألمور اليت هتم سكان املدينة ،وذلك بتاريخ  14إبريل/نيسان  ،2016اضطر
اجمللس إىل تعليق أعماله بعد مخسة أشهر بتاريخ  10سبتمرب/أيلول  2016حبجة عرقلة أعماله وتسويفها من قبل جملس إدارة جيش الفتح (التابع
للفصائل).
ينظر :صفحة جملس أعيان مدينة إدلب على الفيسبوك ،وبيان تعليق اجمللس ألعماله.
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