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دولة املساواة والعقد االجتماعي

قراءة من مرصد الفقه اإلسالمي املستنير

محمد حبش)1)

تمهيد

ا،	حيث	يتقدم	النبي	
ً
	راسخ

ً
يعد	اإلسالم	الدين	الوحيد	الذي	تتصل	فيه	السياسة	بالدين	اتصاال

ف	األربعة	الخلفاء	 نفسه	ليكون	رئيس	الدولة،	ويمنح	الخلفاء	من	بعده	صفات	دينية	خاصة،	وُيصنَّ
جزًءا	من	العقيدة	التي	يجب	التزامها	للمسلم،	وبناء	على	موقف	املسلم	من	هذه	القائمة	يتحدد	مكانه	
في	املذهب	الديني	أيًضا،	ويقدم	الفقه	اإلسالمي	مواقف	شديدة	الصرامة	والشدة	بناء	على	التوجه	

الفكري	والديني	لألفراد.

وفي	سياق	بناء	الدولة	الحديثة	املؤسسة	على	العقد	االجتماعي،	فإن	الجدل	على	أشده	اليوم	حول	
ا	للمقدس	بالبشري،	

ً
موقف	اإلسالم	السيا�سي،	فبينما	يراه	العلمانيون	تناقًضا	ال	يحتمل	الحوار،	وخلط

أن	 ويمكن	 اإلسالميين)2(،	 املتنورين	 من	 طيف	 ذلك	 في	 ويؤيدهم	 بالشهود،	 وللغيب	 باآلخرة،	 وللدنيا	
نعد	منهم	في	سورية	جودت	سعيد	وخالص	جلبي	ورياض	درار	ومحمد	شحرور،	فإن	السواد	األعظم	من	
التيارات	الدينية	وهيئاتها	ومؤسساتها	املؤثرة	والفاعلة	يبدو	غاضًبا	من	استبعاد	هذه	املفردة،	حيث	
يعد	الجمهور	املسلم	أن	الرسول	وأبا	بكر	وعمر	وعثمان	وعلي	كلهم	حاالت	إسالم	سيا�سي،	وأن	رفض	

اإلسالم	السيا�سي	هو	في	الواقع	رفض	للنبوة	والخالفة	الراشدة،	وليس	وراء	ذلك	من	اإلسالم	�سيء!

فإن	هذه	 األخيرة،	 العقود	 في	 بلورته	 تمت	 كما	 نفسه	 املمارسات	حاكمية	هلل	 عّد	هذه	 وفي	سياق	
املفهومات	تبدو	متناقضة	للغاية	مع	قيم	الدولة	الحديثة	القائمة	على	إرادة	الناس	والعقد	االجتماعي،	
وفي	السياق	إياه	يمكن	إدراج	أشد	الصراعات	عنًفا	ودموية	وتناقًضا	في	املشهد	السيا�سي	العربي،	وهو	
في	املسألة	السورية	أحد	أشد	صور	التناقضات	الدامية،	وإن	يكن	في	تقديري	ال	يعد	السبب	الرئيس	

)1(  عالم	ومفكر	إسالمي	وأكاديمي	سوري.

)2(			إسحق	الشيخ	يعقوب،	وجوه	في	مصابيح	الذاكرة،	)بيروت:	دار	الفارابي	2014(	ص	202 
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	على	مقاومة	الظلم،	ولكنه	على	كل	حال	أحد	صور	وقود	املحرقة	امللتهبة	في	
ً

في	الصراع	القائم	أصال
بالد	الشام.

ومحاولة	 اإلسالمي،	 التاريخ	 املعتمدين	خالل	 الفقهاء	 خيارات	 في	 البحث	 إلى	 الدراسة	 هذه	 تتجه	
استخراج	قراءة	راشدة	معززة	بمواقف	الفقهاء	املستنيرين	لجهة	اإليمان	بالدولة	الحديثة	القائمة	على	

العقد	االجتماعي.

تعريف العقد االجتماعي

وفي	تعريف	العقد	االجتماعي	فإننا	نلجأ	إلى	صيغة	عامة	باتت	مفهومة	تماًما	في	الجدل	السيا�سي	
وهي	بناء	الدولة	على	أساس	من	إرادة	الشعب	واختياراته	من	دون	تدخل	من	الغيب،	أو	هو	وفق	تعبير	
روسو:	نظام	تكون	فيه	»السلطة	التشريعية	تعود	إلى	الشعب	وال	يمكنها	أن	تعود	إال	للشعب،	....	أما	
الحكومة	فهي	جسم	وسيط	بين	الرعايا	وصاحب	السيادة	...	وتكلف	بتنفيذ	القوانين	وصون	الحرية)3(.

ولكنها	 والرومان،	 اليونان	 فالسفة	 فيها	 كتب	 وقد	 الديمقراطية،	 قدم	 قديمة	 الفكرة	 أن	 ومع	
بها	 قام	 دراسات	 بعد	سلسلة	 السيا�سي	 الحق	 مبادئ	 أو	 االجتماعي	 العقد	 نظرية	 باسم	 اشتهرت	 قد	
الفرنسيون	إبان	الثورة	الفرنسية،	واشتهرت	في	أعمال	توماس	هوبز	وجون	لوك،	ولكنها	ظهرت	كنظرية	
متكاملة	عندما	كتب	جان	جاك	روسو	1762	كتابه	الشهير	العقد	االجتماعي،	وتحدث	فيه	عن	الحاجة	
لبناء	الدولة	بالتوافق	بين	الناس	وفق	رغباتهم،	من	دون	إلزام	املجتمع	بشروط	كهنوتية	صادرة	من	
جهة	عليا،	وذلك	في	عقب	مئة	وخمسين	عاًما	من	الحروب	الدينية	الطاحنة	بين	الكنيسة	واألباطرة.

وفي	العقد	االجتماعي	فإن	الحاكم	السيد	محكوم	بسلطة	التشريع،	ويعمل	فقط	من	خالل	القوانين؛	
وملا	كانت	القوانين	هي	وحدها	التعبير	الحق	عن	ارادة	العامة،	وهي	ما	يقره	الشعب	عن	طريق	ممثليه	

»فإن	الشعب	هو	الذي	يصنع	الدولة	وإن	األرض	هي	التي	تطعم	البشر«)4(.

ولم	يستخدم	املسلمون	مصطلح	العقد	االجتماعي،	ونحن	مدينون	لفالسفة	عصر	األنوار	في	ابتكار	
هذا	املصطلح،	وتسمية	محدداته	بدقة،	ومع	أن	املصطلح	يعد	بدعة	في	التفكير	اإلسالمي،	ولكن	لن	
يعسر	أبًدا	إطالق	معناه	في	تأسيس	الدولة	النبوية	وفي	التشريعات	التي	قدمها	الفقه	اإلسالمي،	وتقرير	

أصوله	على	أساس	من	االستنباط	بالوسائل	املعتبرة	في	الفقه	اإلسالمي.

السورية	بعد	عقود	 للدولة	 املأمول	 للقيام	 الواقعية	 الحلول	 تقديم	 الدراسة	 وال	يخفى	أن	هدف	
النظام	 من	 للخالص	 الشعب	 هذا	 أحرار	 خاضها	 مجيدة	 ثورة	 وبعد	 والقهر،	 االستبداد	 من	 ضارية	

)3(		جان	جاك	روسو،	العقد	االجتماعي،	عبد	العزيز	لبيب	)مترجًما(،	)بيروت:	مركز	دراسات	الوحدة	العربية	2011(،	ص146

)4(		جان	جاك	روسو،	العقد	االجتماعي،	عبد	العزيز	لبيب	)مترجًما(،	)بيروت:	مركز	دراسات	الوحدة	العربية	2011(،	ص136
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االستبدادي	بكل	تبعاته	وآثاره	وممارساته	في	املستويات	األخالقية	واالجتماعية	والسياسية.

إشكالية البحث 

في	غمار	التحوالت	الكبيرة	التي	تشهدها	البالد	العربية	واإلسالمية،	وبوجه	خاص	في	تداعيات	الربيع	
العربي،	فإن	املنطقة	مقدمة	على	تشكل	جديد،	ويجب	االعتراف	أن	املشهد	السوري	هو	أشد	املشاهد	
اكتمال	عشر	 أننا	نشهد	 ،	ومع	

ً
لهيًبا	واشتعاال التناقضات	 الواقع	أشد	 في	 وأنه	فرض	 عنًفا	ودموية،	

سنوات	من	عمر	هذه	الثورة،	فإننا	اليوم	أبعد	ما	نكون	عن	نهايتها،	وقد	صار	املشهد	أشد	بؤًسا	وظلًما،	
وهو	ما	يفرض	مزيًدا	من	املسؤولية	في	نشر	الوعي،	وبناء	تصور	صحيح	عن	سورية	املأمولة	وعد	عدالة	

وأمن	واستقرار.

وتكمن	إشكالية	البحث	في	سؤال	محوري،	كيف	سيبني	السوريون	دولتهم	املأمولة	في	ظل	االشتباك	
املفهوماتي	الحاد	بين	الدين	والدولة؟	وكيف	يمارسون	رسم	مالمح	هذه	الدولة	في	ضمير	الجيل	القادم؟	

وهل	هناك	إمكان	للوصول	إلى	مشترك	وطني	بين	التيار	الديني	والتيار	العلماني	في	بناء	الدولة؟

ويتركز	السؤال	بصورة	حادة:	هل	يوجد	في	الفقه	اإلسالمي	جواب	لسؤال	العقد	االجتماعي	والدولة	
الحديثة؟	وهل	الفقه	الذي	يؤصل	لإلسالم	السيا�سي	ويمده	بأدلته	يستطيع	أن	يقدم	منسجًما	في	بناء	
الدولة	الحديثة	وفق	مرجعية	من	عالم	الشهود	الذي	يؤمن	به	الجميع	بعيًدا	عن	عالم	الغيب	الذي	

يختص	به	املؤمنون؟

فرضيات الحل

يمكن	افتراض	الجواب	في	صيغتين:

لعقد	 مشروع	 أثر	 وال	 حاكم،	 املقدس	 املصدر	 وإن	 حاسم،	 اإلسالمي	 الفقه	 إن	 األولى:	 الصيغة 
اجتماعي	ال	يلتزم	الكتاب	والسنة	وفق	فهم	السلف،	وال	خيار	للمسلم	إال	الجهاد	حتى	إسقاط	الدول	
في	 وتختلفان	 الغاية	 في	 تتفقان	 اثنتين	 نجد	مدرستين	 أن	 يمكن	 وهنا	 وإقامة	حاكمية	هللا،	 القائمة،	
الضغط	 وممارسة	 بالدعوة	 يتم	 الغاية	 هذه	 إلى	 الوصول	 أن	 الفقهاء	 سواد	 يرى	 فبينما	 األسلوب،	
البرملانية	 املشاركات	 ثورة	وعصيان	مدني	وقطيعة،	ويندفع	بعضها	نحو	 به	من	 السيا�سي	وما	يتصل	
الصاخبة،	التي	تواجه	العلمانيين	بأدواتهم،	مع	عدم	القناعة	بهذه	األدوات،	فإن	السلفية	الجهادية	

	لتحقيق	الحاكمية.
ً

اختارت	الجهاد	والعنف	سبيال

الصيغة الثانية:	إن	الحكم	في	اإلسالم	شأن	مدني،	يرتبط	بحاجات	الشعب	ومصالح	األمة،	وال	
يلتزم	بتجربة	مقدسة،	والفقه	اإلسالمي	قادر	على	التطور	واالستجابة	لشرط	الدولة	الحديثة،	وأن	



ملف العددالعدد الخامس عشر- نيسان/ أبريل 2021

160

التيارات	التي	تنادي	بفصل	الدين	عن	السياسة	تزداد	قوة	وحضوًرا،	ولديها	ما	يكفي	من	الدليل	التراثي	
ا	بناء	في	الدولة	الحديثة.	

ً
والتأصيلي،	ويمكن	أن	يكون	الفقه	اإلسالمي	شريك

وتؤكد	هذه	الصيغة	إمكانية	بناء	دولة	املواطنة	بالعقد	االجتماعي	خارج	السياقات	األيديولوجية،	
الديني	 النص	 مقاصد	 تتبنى	 عميقة	 قراءة	 وفق	 نفسه،	 لإلسالم	 األيديولوجي	 الفهم	 بالطبع	 ومنها	

املقدس،	وروح	الشريعة،	وتجدد	الفقه	اإلسالمي،	وتطوره.

تتجه	هذه	الدراسة	إلثبات	الفرضية	الثانية،	وهذا	ما	نؤصله	في	الصفحات	اآلتيات.

: موقف التيارات اإلسالمية من دولة العقد االجتماعي
ً

أوال

تسود	في	التيارات	اإلسالمية	اليوم	نظريات	متعددة	في	شكل	الحكم	ومصادره،	واملوقف	من	دولة	
العقد	االجتماعي،	ويمكن	أن	نوحدها	في	اتجاهات	ثالثة:

1. نظرية الحاكمية الجهادية  

ملتزًما	 يكون	 ان	 يجب	 الحكم	 أن	 يعني	 وهو	 الحاكمية،	 مصطلح	 اإلسالمية	 الحركات	 تستخدم	
بأمر	هللا	تعالى،	وأنه	ال	سبيل	ملشاركة	الناس	في	الشريعة،	وأن	التشريع	كله	أمر	هللا	وشأنه،	يبلغ	عنه	
والطاعة،	وكل	عقد	 السمع	 إال	 الناس	 الفقهاء،	وليس	على	 الثقات	من	 الرسول	 رسوله،	ويروي	عن	
	واتفاقًيا	فهو	بال	معنى	ما	لم	يقره	الشرع	وفق	رؤية	السلف	

ً
	وشامال

ً
ينشئه	املجتمع	مهما	كان	عادال

الذين	هم	خير	القرون.

أما	االجتهاد	املأذون	به	فهو	االجتهاد	في	تأويل	النصوص،	وتفسيرها،	وفهمها،	ويجب	أن	تطابق	هذه	
التأويالت	فهم	السلف،	وال	تخرج	عنه،	وال	بأس	أن	يتم	االجتهاد	في	املسائل	التي	ال	نظير	لها	من	األحكام.

الكريم:	}وأن	احكم	 القرآن	 في	 الكتاب	والسنة،	ومنها	 في	 أدلة	 إلى	مجموعة	 النظرية	 وتستند	هذه	
40(،	}ومن	لم	 إياه{	)يوسف	 49(،	}إن	الحكم	إال	هلل	أمر	أال	تعبدوا	إال	 )املائدة	 بينهم	بما	أنزل	هللا{	

يحكم	بما	أنزل	هللا	فأولئك	هم	الكافرون{	)املائدة	44(.

وقد	ظهر	هذا	الجانب	من	سلطان	الدين	على	الحياة	ظهوًرا	واضًحا	في	محاوالت	اإلحياء	اإلسالمي	في	
القرون	املتأخرة،	وبصورة	خاصة	في	الدولة	الوهابية	التي	قامت	في	نجد	في	نهاية	القرن	الثامن	عشر،	
فقد	نجح	محمد	بن	سعود	وخلفاؤه	في	إقامة	حكم	ثيوقراطي	شديد	البيوريتانية	في	نجد	والحجاز،	
امتيازات	غيبية،	ولكنه	طلب	ذلك	كله	 أنه	لم	يطلب	لنفسه	أي	 العربية،	ومع	 وسيطر	على	الجزيرة	
إلى	 مسألة	 كل	 في	 االحتكام	 وأوجب	 الناس،	 حكم	 وليس	 أنه	حكم	هللا،	 فأعلن	 الحكم،	 في	 ملشروعه	



161

العدد الخامس عشر- نيسان/ أبريل 2021ملف العدد

الشريعة	اإلسالمية	وفق	فهم	السلف،	وبذلك	ألغى	أي	دور	للمجتمع	في	التشريع،	ورأى	أن	املطلوب	
هو	فقط	سلطة	تنفيذية	تنفذ	أحكام	الشرع	وفق	ما	يرجحه	فقهاء	الدين	امللتزمون	بطريقة	السلف	في	

فهم	النص	وتأويله.	

	
ُ
ولعل	أوضح	صورة	لفهم	تفكير	الحركة	الوهابية	التي	هي	اإلرهاص	األول	للسلفية	الجهادية	رسالة

محمد	عبد	الوهاب	في	نواقض	اإلسالم	العشرة،	والتي	يعد	صراحة	منها:

فهو	 الطواغيت	 يفضلون	حكم	 كالذين	 أكمل	من	هديه،	 النبي	 غير	 أن	هدي	 اعتقد	 من	 »الرابع:	
بالشريعة	 بالقوانين	أحسن	من	الحكم	 في	تفسير	ذلك:	كأن	يعتقد	أن	الحكم	 الراجحي	 كافر،	وكتب	
فهذا	مرتد	بإجماع	املسلمين.	وكذلك	إذا	اعتقد	أن	الحكم	بالقوانين	مماثل	لحكم	الشريعة	يكفر	أيًضا.

الخامس:	من	رفض	شيًئا	مما	جاء	به	الرسول،	ولو	عمل	به	فإنه	كافر«)5(.

وفي	الواقع	فإن	االشتباك	حتمي	بين	الدولة	الحديثة	وأصحاب	نظرية	الحاكمية	منهًجا	وتطبيًقا،	
وأجد	نف�سي	غير	مضطر	لشرح	عواقب	نظام	الحاكمية	بعد	أن	شاهدنا	نماذج	تطبيقية	مختلفة	منه	
في	العقود	األخيرة	في	تطبيقات	طالبان	وبوكو	حرام	واملحاكم	اإلسالمية	في	الصومال	وداعش	في	املشهد	
السوري	والعراقي،	فهذه	كلها	حركات	قامت	بشكل	كامل	على	أساس	مبدأ	الحاكمية	هلل،	ويمكن	القول	
في	دراسة	خاصة	كتبتها	بعنوان:	»األصول	 بالتفصيل	 إنها	قامت	بتطبيقه	حرفًيا،	وقد	شرحت	ذلك	

املؤسسة	للسلفية	الجهادية«.)6( 

2. نظرية الحكم الرشيد 

يمتلك	 اإلسالم	 أن	 تقريرهم	 في	 الرشيد	 الحكم	 نظرية	 مع	 الجهادية	 الحاكمية	 أصحاب	 يشترك	
	للحكم،	تشريًعا	وتطبيًقا،	وأن	هذا	التطبيق	قد	تحقق	على	وجه	مثالي	في	زمن	الخالفة	

ً
نموذًجا	كامال

الراشدة،	وأن	سلوك	الراشدين	ملزم	لألمة،	وهو	مضمون	وصية	نصية	من	الرسول	الكريم:	عليكم	
بسنتي	وسنة	الراشدين	املهددين	من	بعدي	عضوا	عليها	بالنواجذ.)7(

ولكنهم	يختلفون	عن	أصحاب	الحاكمية	في	اعتماد	الوصول	إلى	السلطة	عبر	نضال	سلمي،	حيث	
العقيدة	 يحملون	 ولكنهم	 للتغيير،	 	

ً
العنف	سبيال وينبذون	 املعروفة،	 البرملانية	 الوسائل	 يستخدمون	

ذاتها	في	قصر	التشريع	على	هللا	وحده	وفق	ما	رجحه	فقهاء	اإلسالم	املعتمدون،	وليس	من	حق	البرملانات	

)5(		محمد	عبد	الوهاب،	شرح	عبد	العزيز	الراجحي،	تبصير	األنام	بنواقض	اإلسالم،	)الرياض:	دار	مدار	الوطن	2015(،	ص30.

)6(	محمد	حبش،	األصول	املؤسسة	للسلفية	الجهادية،	)دمشق:	دار	التجديد،	2011(،	ص57.

)7(		رواه	الترمذي	في	كتابه	الجامع	الصحيح	عن	العرباض	بن	سارية.	محمد	بن	عي�سى	الترمذي،	الجامع	الصحيح/	سنن	الترمذي،	ج4،	)بيروت:	
دار	الغرب	اإلسالمي،	1998(،	ص341
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وال	الهيئات	التشريعية	تغيير	ما	جاء	به	القرآن	والسنة	وفق	الفهم	الذي	اهتدى	إليه	السلف	الذين	هم	
خير	القرون،	ومن	املمكن	اإلشارة	هنا	إلى	حركة	النهضة	اإلسالمية	التونسية،	وكذلك	حركة	العدالة	
والتنمية	في	املغرب،	فكالهما	يستخدم	األصول	البرملانية،	ولكنهما	يريان	أن	مناط	البرملان	في	ما	سكت	
عنه	الشرع،	وتصر	هذه	األحزاب	على	قيود	شرعية	غير	قابلة	للمناقشة	في	ما	يخص	لباس	املرأة	وتقييد	

حقها	في	الزواج	والطالق.	

ويتبنى	أصحاب	نظرية	الحكم	الرشيد	مقولتين	اثنتين:	السيادة	هلل	والسلطان	لألمة،	فتفترض	أن	
حاكمية	هللا	في	الشريعة	وليس	في	األشخاص،	فالشريعة	يختارها	هللا،	ونتعرف	إليها	عبر	رواة	الدين،	

أما	تسمية	السلطان	وأجهزة	الحكم	فهي	�سيء	تختاره	األمة،	ويقرره	أهل	الحل	والعقد.	

مبادئها	 الذي	قامت	عليه	 الجوهري	 الشرط	 في	محدداتها	 تتجاوز	 الرشيد	ال	 الحكم	 ولكن	نظرية	
العقاب	 في	 العقابي	 النظام	 تطبيق	 وجوب	 ترى	 تزال	 ما	 وهي	 الشريعة،	 حاكمية	 وجوب	 وهو	 األولى	
ا	لوصايا	الفقه	اإلسالمي	وفق	تطبيق	

ً
الجسدي،	وما	تزال	تلزم	املرأة	بقدر	غير	قليل	من	القيود	تنفيذ

السلف.	

3. نظرية الصفر الحضاري؛ تيارات اإلصالح الديني

ال	بد	من	القول	بأن	تسمية	الصفر	الحضاري	ما	تزال	غير	شائعة،	ولكننا	نطرحها	بصفتها	التعبير	
األنسب	ملا	تطالب	به	تيارات	اإلصالح	الديني	بصورة	خاصة	منذ	الحركة	اإلصالحية	التي	قام	بها	الشيخ	
ا	إلى	القارة	الهندية	بفضل	

ً
جمال	الدين	األفغاني	ومحمد	عبده،	وفي	ما	بعد	مالك	بن	نبي،	وامتدت	شرق

جهد	محمد	إقبال.

واملقصود	بالصفر	الحضاري	هو	استعداد	األمة	لقبول	اإلصالح	السيا�سي	والحقوقي	الذي	أنجزه	
اإلنسان	على	مر	التاريخ،	والقدرة	على	التكامل	معه،	واالعتراف	بدوره	اإلصالحي،	بحيث	نعّد	ما	أنجزته	
بإضافة	 ونبدأ	 األمم،	 تجارب	 من	 فيه	 نفيد	 الذي	 الحضاري	 الصفر	 بمنزلة	 وتشريعًيا	 األمم	حقوقًيا	

القيم	اإلسالمية	عليه.)8(

ويعد	كتاب	الشيخ	علي	عبد	الرازق	)اإلسالم	وأصول(	الحكم	أول	كتاب	يصرح	فيه	برفض	اعتبار	
	من	ذلك	باالنخراط	تماًما	في	املنجز	الحضاري	

ً
الدولة	النبوية	والراشدية	تشريًعا	ملزًما،	ويطالب	بدال

والحقوقي	للدولة	الحديثة.)9(

وتؤكد	هذه	النظرية	أن	نظرية	الحكم	اإللهي	الشائعة	في	الثقافة	الغربية،	ومثلها	الحاكمية	السائدة	

)8(		وقد	فصلنا	األمر	في	كتابنا	محمد	حبش،	نظام	الحكم	في	اإلسالم،	)دبي:	دار	الفالح،	2017(.

)9(	علي	عبد	الرازق،	اإلسالم	ونظام	الحكم،	)دمشق:	دار	الطليعة	1975(.
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في	املجتمعات	اإلسالمية،	هي	فهوم	جامدة	وطارئة	على	التاريخ	اإلسالمي،	وخالل	التاريخ	لم	يستخدم	
الدولة	 أو	 الخالفة	األموية	اإلسالمية	 اإللهية،	وال	حتى	اإلسالمية،	فلم	يكن	شائًعا:	 الدولة	 مصطلح	
ترتبط	 ألقاب	 فكلها	 والعثمانية،	 والفاطمية	 واالخشيدية	 الحمدانية	 وكذلك	 اإلسالمية،	 العباسية	

بعائالت	حاكمة،	وال	يمكن	نسبة	اسم	اإلسالمية	أو	اإللهية	إليها	إال	بتعسف	ظاهر.

وفي	هذه	النظرية	فإن	تطبيق	السلف	للنشاط	السيا�سي	هو	أمر	يهتدى	به،	وال	يقاس	عليه،	وهو	
نور	يهدي،	وليس	قيًدا	يأسر،	وسواء	كان	التطبيق	في	عصر	النبوة	أم	عصر	الخالفة	الراشدة	أو	الدول	
اإلسالمية	التالية،	فهو	في	النهاية	حكم	بشري	ليس	له	أي	صفة	إلهية،	وقد	يكون	مناسًبا	في	عصور	

خالية،	ولكنه	ليس	بالضرورة	مناسًبا	في	هذا	الزمان.

وال	 األمويين،	 وال	 الراشدين،	 دولة	 من	 يبدأ	 ال	 الحضاري	 الصفر	 فإن	 الفرضية	 هذه	 منطق	 وفي	
العباسيين،	بل	يبدأ	من	تلك	الدول	الناجحة	في	مجال	الحريات	والعدالة	وحقوق	اإلنسان،	تلك	الدول	
التي	أنجزت	نظًما	قوية	وصارمة	تمنع	املظالم	واملآثم،	وتبني	التكافل	والتراحم،	وذلك	يتحقق	في	أكثر	
دول	العالم	رفاهية	وتقدًما	وحقوق	إنسان،	وهذه	الدول	التي	يتحقق	فيها	هذا	املعنى	هي	التي	أنجزت	
أهداف	الشريعة	من	التسامح	والحرمة	واإلخاء	والعدالة	والتكافل،	فيمكن	اختيار	النموذج	النرويجي	

	على	أنه	الصفر	الحضاري	الذي	ننطلق	منه،	ونضيف	إليه	القيم	اإلسالمية.
ً

أو	السويدي	مثال

وال	شك	في	أن	القيم	اإلسالمية	النبيلة	هي	إضافة	حضارية	لتجارب	األمم	خاصة	في	الجوانب	التي	
وحق	 الوالدين	 وبر	 الرحم	 وصلة	 والطهارة	 العفاف	 في	 خاصة	 وبصورة	 الحديثة،	 الحضارة	 أهملتها	

اإلنسان	في	أن	يولد	بين	أبوين،	فهذه	كلها	قيم	إسالمية	تشكل	قيمة	مضافة	ألي	بلد	حديث.

وال	ينازع	أصحاب	هذه	النظرية	في	قدسية	الكتاب	والسنة،	ولكنهم	يؤكدون	أن	النصوص	متناهية،	
ان	 يقت�سي	 الشريعة	 وأن	خلود	هذه	 يتناهى،	 ما	ال	 يتناهى	ال	يضبط	 وما	 متناهية	 وأن	األحداث	غير	
تتوافر	مصادر	تشريعية	مستقلة	غير	القياس	على	النص	األول،	إلنتاج	الحلول	القانونية	والتشريعية	

ملا	يستجد	من	أحداث،	ويتطور	من	مسائل.

ويستدل	اإلصالحيون	على	إمكان	تجديد	الشريعة،	وتغيير	أحكامها	بما	يوافق	الزمان	واملكان	على	
نصوص	كثيرة	منها:

»إني	وهللا	ال	أحلف	على	يمين	ثم	أجد	غيرها	خيًرا	منها	إال	فعلت	الذي	هو	خير	وكفرت	عن	يميني«)10(.

وكذلك	قوله	صلى	هللا	عليه	وسلم:	»إذا	أمرتكم	بال�سيء	من	أمر	دينكم	فالتزموه	وإن	أمرتكم	بال�سيء	

)10(		حديث	صحيح،	رواه	محمد	بن	اسماعيل	البخاري	عن	أنس	في	الجامع	الصحيح،	مصطفى	البغا	)محقًقا(،	)جدة:	دار	طوق	النجاة،	2002(	
ج	8،	ص	127.
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من	أمر	دنياكم	فإنما	أظن	ظًنا	أنتم	أعلم	بأمور	دنياكم«)11(.

من	 الجمهور	 قول	 وفق	 على	 مرة	 وعشرين	 إحدى	 النسخ	 فيه	 وقع	 الكريم	 القرآن	 أن	 ثبت	 وقد	
املفسرين	والفقهاء،	وكان	ذلك	التغيير	باستمرار	يكشف	عن	الحاجة	إلى	تبدل	األحكام	بتبدل	األزمان.

وقد	جاء	املعنى	أوضح	في	السنة	النبوية	فقد	ثبت	ان	النبي	الكريم	نسخ	خالل	حياته	أكثر	من	48 
حكًما	شرعًيا	ثبتت	بالسنة،	بل	إن	الجمهور	على	أن	السنة	نسخت	القرآن	أيًضا،	وهذا	اإلقرار	بالنسخ	

موقف	حضاري	متقدم،	يجعل	األولوية	لإلنسان	وفق	ما	يرشد	إليه	القرآن.

ويم�سي	فقهاء	متنورون	إلى	تقرير	حقيقة	مهمة،	وهي	أن	النص	القرآني	والنبوي	يمكن	نسخه	أو	
تقييده	باستمرار	إذا	أجمعت	األمة	على	حاجة	حقيقية	تصادم	ظاهر	النص،	ويمكن	عّد	آيات	الرق	
للقانون	 بإقرار	األمة	اإلسالمية	 الدين	منسوخة	 في	 الجزية	وقتال	األمم	حتى	يدخلوا	 والسبي	وفرض	

الدولي،	والتوقيع	على	معاهدات	تحريم	اإلتجار	بالبشر.)12(

ويشير	تيار	اإلصالح	الديني	إلى	إمكان	إنتاج	التشريعات	على	أسس	من	القواعد	العقلية	واالجتهادية	
السائدة	في	املنطق	الحقوقي	الحديث،	ويؤكد	باستمرار	أن	قواعد	التشريع	في	الدولة	الحديثة	تتقارب	

)بيروت:	دار	 الباقي	)محقًقا(،	ج4،	 النيسابوري	عن	عائشة،	الجامع	الصحيح،	فؤاد	عبد	 القشيري	 )11(		حديث	صحيح	رواه	مسلم	بن	الحجاج	
إحياء	التراث	العربي	بيروت	2003(،	ص	1836.

)12(		نسخ	القرآن	باإلجماع	عنوان	شهير	في	الفقه	اإلسالمي	وإن	كان	عامة	رجال	الدين	اليوم	ال	يستحسنونه،	وقد	أجاز	نسخ	القرآن	باإلجماع	أئمة	
كبار	من	السلف	الصالح	نعد	منهم:

الحافظ	ابن	عادل	الحنبلي	اللباب	في	علوم	الكتاب،	ج3،	)بيروت:	دار	الكتب	العلمية،	1998(،	ص	242،	وعلله	بأنهم	علموا	وجود	دليل	تقديًرا.
كما	أورده	ابن	حزم	في	اإلحكام	في	أصول	األحكام،	احمد	محمد	شاكر	)محقًقا(،	ج4،	)بيروت:	دار	اآلفاق	الجديدة،	2008(،	ص	120.

كما	اورده	السرخ�سي	في	أصوله	وانتصر	له.	محمد	بن	أحمد	السرخ�سي،	كشف	األسرار	شرح	أصول	البزدوي،	ج2،	)بيروت:	دار	الكتاب	اإلسالمي–	
بدون	تاريخ(،	ص66.

كما	أورده	اآلمدي	في	أصول	األحكام	في	معرض	نسخ	الثلث	لألم	باألخوين.		سيف	الدين	اآلمدي،	أصول	األحكام،	عبد	الرزاق	عفيفي	)محقًقا(،	ج3،	
)بيروت:	املكتب	اإلسالمي،	2002(،	ص	163.

وانتصر	له	البزدوي	في	كشف	األسرار.	محمد	بن	أحمد	السرخ�سي،	كشف	األسرار	شرح	أصول	البزدوي،	ج3،	)بيروت:	دار	الكتاب	اإلسالمي،	د.ت(،	
ص	175 

ونقله	الزرك�سي	في	البحر	املحيط	عن	الحنابلة.	بدر	الدين	الزرك�سي،	البحر	املحيط	في	أصول	الفقه،	ج5،	)القاهرة:	دار	الكتبي،	1994(،	ص	287.
ونقله	عن	السرخ�سي	أيًضا	ابن	املوقت	الحنفي	في	التقرير	والتحبير.	ابن	املؤقت	الحنفي،	محمد	بن	محمد،	التقرير	والتحبير،	ج3،	)بيروت:	دار	

الكتب	العلمية،	1983(،	ص69.
ونقله	عالء	الدين	الصالحي	في	التحبير	وعلله	بأنه	على	تقدير	وجود	ناسخ	لم	يظهر	لنا.	عالء	الدين	أبو	الحسن	الصالحي،	التحبير	شرح	التحرير،	

جبرين	والقرني	والسراح	)محققان(،	ج6،	)الرياض:	مكتبة	الرشد،	2000(،	ص	363.	
ونقله	محمد	أمين	املعروف	بأمير	بادشاه	الحنفي	عن	أئمة	الحنفية	في	تيسير	التحرير،	ج3،	)بيروت:	دار	الفكر،	1983(،	ص209.

ونقله	الشوكاني	في	إرشاد	الفحول	عن	أئمة	الحنابلة	على	تقدير	الناسخ.	محمد	بن	علي	الشوكاني،	إرشاد	الفحول	إلى	تحقيق	الحق	من	علم	األصول،	
أحمد	عزو	عناية	)محقًقا(،	ج2،	)بيروت:	دار	الكتاب	العربي،	1999(،	ص75.	

ونقله	بدر	الدين	العيني	عن	أئمة	الحنفية	في	كتابه	الهداية	شرح	البداية،	طالل	يوسف	)محقًقا(،	ج3،	)بيروت:	دار	إحياء	التراث	العربي،	1995(،	
ص	445،	وهو	في	النهاية	من	أقوى	الزم	االستحسان	الذي	أخذ	به	اإلمام	أبو	حنيفة.
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تماًما	مع	املصادر	التي	اعتمدها	الفقهاء	املتنورون	خالل	التاريخ	اإلسالمي،	وبصورة	خاصة	االستحسان	
إلى	 الديني	 النص	 تتجاوز	 محضة	 عقلية	 قواعد	 هي	 واالستصحاب،	 واالستصالح	 والعرف	 والذرائع	

الحاجات	املجتمعية،	وال	تنكرها	أي	هيئة	تشريعية	في	العالم،	وإن	اختلفت	التسميات.

الدول	 بها	 حكمت	 شرعية	 أحكام	 من	 تاريخًيا	 جرى	 ما	 كل	 أن	 اإلسالمي	 اإلصالح	 تيار	 ويؤصل	
اإلسالمية	من	قرآن	وسنة	وإجماع	وقياس	بدًءا	من	دولة	النبوة	وانتهاء	بسقوط	الخالفة	هي	جهد	بشري	
كريم	يتعين	احترامه	واالستنارة	به،	ولكنها	ال	تلزم	املستقبل	في	�سيء،	فاملستقبل	مسؤولية	املجتهد	الحي	
من	خبراء	القانون	والبيئة	واملجتمع،	الذين	يلتقون	بأمر	الدولة	إلنتاج	الفقه	الجديد،	مستنيرين	بكل	
تجارب	اإلنسان،	ولكنهم	غير	محكومين	بها،	وفق	القاعدة	القرآنية	الجليلة:	}تلك	أمة	قد	خلت	لها	ما	

كسبت	ولكم	ما	كسبتم	وال	تسألون	عما	كانوا	يعملون{	)البقرة	134(.

	في	تشريع	القوانين	الجديدة،	وهي	بالفعل	شبيهة	بما	
ً

ونكتفي	هنا	بذكر	خمسة	مصادر	نعّدها	أصال
تتبعه	اللجنات	التشريعية	التي	تكلف	بإعداد	القوانين	في	الدولة	الحديثة.

أ االستحسان	.

وهو	اختيار	الحنفية،	وهو	موقف	عقلي	واضح	يتبنى	التشريع	بما	يستحسنه	الناس،	استناًدا	إلى	
18(	وقول	النبي	 قواعد	نصية	جاء	بها	كتاب	هللا:	}الذين	يستمعون	القول	فيتبعون	أحسنه{	)الزمر	
بما	هو	 القياس	واألخذ	 ترك	 بقولهم:	هو	 الحنفية	 األعظم،)13(	وقد	عرفه	 الناس	 الزم	سواد	 الكريم:	

أوفق	للناس)14(،	وفي	تعريف	أشد	وضوًحا	هو	دليل	ينقدح	في	ذهن	املجتهد	يعسر	التعبير	عنه.)15(

أما	ابن	العربي	املالكي	فنقل	له	الشاطبي	في	املوافقات	تعريًفا	أشد	انفتاًحا:	ترك	مقت�سى	الدليل،	
على	طريق	االستثناء	والترخيص	ملا	يعارضه	في	بعض	مقتضياته)16(

الذي	 والحقوقي	 القانوني	 التشريع	 آلية	 هو	 كان	 الحنفية	 الذي	وضعه	 باالستحسان	 التشريع	 إن	
،	وحكمت	به	الدولة	العثمانية	معظم	العالم	اإلسالمي	نحو	

ً
حكمت	به	الدولة	العباسية	شطًرا	طويال

واملرور	 والقضاء	 والسياحة	 املالحة	 في	 اليوم	 الجديدة	 القوانين	 يبتكر	 أن	 قادر	 وهو	 قرون،	 خمسة	
والجنسية	والهجرة	وسائر	الحاجات	التشريعية	لالمة.

)13(			رواه	اإلمام	أحمد	في	املسند	عن	النعمان	بن	بشير.	أحمد	بن	حنبل	الشياني،	مسند	اإلمام	أحمد،	شعيب	األرناؤوط	)محقًقا(،	ج32،	)املدينة	
املنورة:	مؤسسة	الرسالة،	2001(،	ص	96.

)14(		محمد	بن	أحمد	السرخ�سي،	كشف	األسرار	شرح	أصول	البزدوي،	ج3،	)بيروت:	دار	الكتاب	اإلسالمي،	د.ت(،	ص4.	

)15(	علي	بن	عبد	الكافي	تقي	الدين	السبكي،	اإلبهاج	في	شرح	املنهاج،	ج3،	)بيروت:	دار	الكتب	العلمية،	1995(،	ص188.

	الشاطبي،	إبراهيم	بن	مو�سى،	لشاطبي	اللخمي،	إبراهيم	بن	مو�سى،	املوافقات،	أبو	عبيدة	مشهور	بن	حسن	)محقًقا(،	ج5،	)القاهرة:	دار	 	)16(
ابن	عفان،	1997(،	ص196.



ملف العددالعدد الخامس عشر- نيسان/ أبريل 2021

166

أ االستصالح	.

في	 املحض	 االجتهاد	 في	 الفقهاء	 يتأسس	على	حق	 املالكية،	وهو	موقف	عقلي	واضح	 اختيار	 وهو	
املصالح	املرسلة،	واملصالح	املرسلة	هي	تلك	الشؤون	التي	لم	يقض	فيها	الشرع	بحظر	وال	إباحة،)17(  
وتشمل	أكثر	من	تسعين	باملئة	من	شؤون	الحياة،	وهي	تتزايد	كل	يوم،	مع	كل	جديد،	وقد	وضع	فقهاء	
املالكية	الضوابط	املقاصدية	الواضحة	التي	تجعل	هذه	األداة	التشريعية	قادرة	على	تلبية	اي	مطلب	
تشريعي،	وإصدار	أي	قانون	حديث	تحتاجه	األمة،	وقد	حدد	اإلمام	الشاطبي	هذه	املقاصد	في	الجوانب	

الخمسة،	وهي	حفظ	الدين	وحفظ	النفس	وحفظ	العقل	وحفظ	املال	وحفظ	العرض.)18(

ومن	املؤسف	ان	الفقهاء	توسعوا	في	دالالت	النص	حظًرا	وإباحة،	وحملوها	ما	ال	تحتمل	وألزموها	ما	
ال	يلزم،	حتى	أوشكوا	أن	يقضوا	على	مساحة	املرسل	منها،	مع	أن	املرسل	هو	األصل	والحظر	واإليجاب	

استثناء	من	األصل.

ج. االستصحاب

ولالستصحاب	معان	ومقاصد	عدة،	ولكنه	من	الجانب	التشريعي:	بناء	األحكام	على	أن	األصل	في	
الحاجات	اإلنسانية	البراءة،	أو	بالتعبير	الفقهي:	األصل	في	األشياء	اإلباحة)19(،	وأن	التحريم	بنصوص	
الشريعة	إنما	طرأ	على	أشياء	محددة	وقليلة،	وهي	مختصة	بالجانب	التعبدي	في	الغالب،	في	ما	تكون	
شؤون	الحياة	من	بيع	وشراء	ومعامالت	وعالقات	دولية	وهياكل	حكم	شأًنا	يتصل	باالجتهاد	اإلنساني،	

واألصل	في	كل	ذلك	اإلباحة	حتى	يقرر	القانون	ما	يأمر	وما	يحظر.

وال	يحتاج	املشرع	البرملاني	إلى	أن	يخوض	في	�سيء	من	أمر	العبادات،	فهي	مسألة	اتباع	وتوقيف،	
وإنما	يحتاج	إلى	التشريع	في	أمر	العادات	وهو	أمر	يكاد	يشمل	القوانين	جميًعا	إال	في	مسائل	محددة	

محسومة	في	القرآن	الكريم،	}وقد	فصل	لكم	ما	حرم	عليكم{	)األنعام(.	

د. العرف

وهو	أصل	عند	الحنابلة،	وأحد	مصادر	الحنفية	أيًضا،	وهو	قائم	على	التشريع	بما	يحترمه	الناس	
من	عادات	وقوانين	وأعراف	مستقرة،	»والعرف	ما	يعرفه	الناس	ويتعارفونه	في	ما	بينهم	معاملة«)20( 
ا	وقيوًدا	ضابطة	تجعل	منه	أداة	مرنة	متطورة	تصلح	الستنباط	

ً
وقد	وضع	له	فقهاء	الحنابلة	شروط

)17(		محمد	بن	عمر	الفخر	الرازي،	املحصول،	طه	جابر	العلواني	)محقًقا(،	ج6،	)بيروت:	مؤسسة	الرسالة،	1997(،	ص162.		

)18(	إبراهيم	بن	مو�سى	الشاطبي	اللخمي،	املوافقات،	أبو	عبيدة	مشهور	بن	حسن	)محقًقا(،	ج2،	)القاهرة:	دار	ابن	عفان،	1997(،	ص20.	

)19(		إبراهيم	بن	علي	الشيرازي،	التبصرة	في	أصول	الفقه،	حسن	هيتو	)محقًقا(،	ج1،	)بيروت:	دار	الفكر،	1983(،	ص535.

)20(			املنصور	بن	أحمد	املروزي،	قواطع	األدلة،	محمد	بن	حسن	الشافعي	)محقًقا(،	ج1،	)بيروت:	دار	الكتب	العلمية،	1998(،	ص29.	
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تشريعات	مناسبة	لنظم	حديثة.

وتتعامل	الدول	اإلسالمية	اليوم	مع	مسائل	العرف	مصدًرا	لتشريع	األحكام	الجديدة	التي	تحتاج	
إليها	الدولة،	وتؤخذ	في	الحسبان	األعراف	املناطقية	واألعراف	الحرفية	واملهنية	واألكاديمية	واألعراف	
الدولية،	وهذا	في	الواقع	أول	ما	تعتمده	املؤسسات	التشريعية	في	العالم	إلعداد	التشريع	الذي	يحتاج	

إليه	املجتمع	ويناسبه.

ه. الذرائع

	وأثًرا،	وهو	باب	قرره	فقهاء	املالكية	
ً
يعد	باب	الذرائع	سًدا	وفتًحا	من	أكثر	مصادر	التشريع	استعماال

والحنابلة	لبيان	حق	الدولة	في	سد	الذرائع	التي	تراها	مفسدة	ولو	كانت	من	املباحات	في	الدين،	وفتح	
الذرائع	التي	تراها	مفيدة	للمجتمع،	ولو	كانت	من	املحرمات	الدينية.

	في	التشريع	
ً

ومع	أن	التطبيقات	متفاوتة	لهذه	القاعدة،	ولكن	يمكن	القول	إن	هذا	الباب	يعد	أصال
في	الدولة	الحديثة،	حيث	يهدف	املشرع	دوًما	إلى	درء	املفاسد	وجلب	املصالح،	»والذرائع	بابان:	فتح	
الذرائع	وهو	فتح	األبواب	املفضية	إلى	املنافع،	وسد	الذرائع:	منع	الوسائل	املفضية	إلى	املفاسد«)21(،	
وفتح	األبواب	التي	تعود	بالفائدة	على	الناس	في	معاشهم	وحرياتهم،	وإغالق	األبواب	التي	تأتي	بالشر	

على	الناس،	ولو	كانت	مشروعة	في	األصل.

وفي	الحقيقة	فإن	هذه	املصادر	الخمسة	تعد	أيًضا	من	أبرز	مصادر	التشريع	في	املدارس	التشريعية	
الحديثة،	وربما	تختلف	الشروط	جزئًيا،	ولكن	القوانين	الحديثة	في	العالم	معظمها	إنما	تشرع	تأسيًسا	
على	هذه	املصادر	في	بنيتها	الحقوقية	والتشريعية،	وذلك	كله	في	ما	سوى	الشؤون	التعبدية	التي	يحكم	

فيها	النص،	وهي	قضايا	ال	شأن	للبرملانات	بها،	وإنما	هي	عالقة	بين	العبد	وربه.

ملا	قدمه	 املصادر	محض	توصيف	 الحاكمية	تجعل	هذه	 تيارات	 أن	 في	 بالضبط	 املفارقة	 وتكمن	
الكتاب	والسنة	والسلف،	وتلزم	اآلخرين	بالتزام	ما	أنجزه	األولون)22(،	ويمكن	فهم	هذا	التوجه	تماًما	
في	كتب	األصول	لفقهاء	الشافعية	والحنابلة	التي	أصلت	لفهم	مبدا	الحاكمية،	وفي	كتاب	املستصفى	
	خاًصا	للرد	على	املصادر	املوهومة،	وفيه	فند	القول	بأهلية	هذه	املصادر	

ً
عقد	أبو	حامد	الغزالي	فصال

لالحتجاج،	وأكد	أنها	ال	تعدو	أن	تكون	وصًفا	ملا	أنجزه	الوحي،	وليست	منهاًجا	يمكن	اعتماده	باستقالل،	
وال	تأذن	بإعادة	استعمالها،	في	ما	يطالب	اإلصالحيون	باستعمال	هذه	املصادر،	وإعادة	إنتاج	األحكام	

وفق	مصالح	الناس	بغض	النظر	عن	تطابق	النتائج	مع	اختيارات	األولين	أو	تناقضها.

)21(		عياض	بن	نامي،	أصول	الفقه	مما	ال	يسع	فقيًها	جهله،	ج1،	)الرياض:	الدار	التدمرية،	2005(،	ص213.

)22(		أبو	حامد	محمد	بن	محمد	الغزالي،	املستصفى	في	أصول	الفقه،	ج1،	)بيروت:	دار	الكتب	العلمية،	1993(،	ص171.
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ثانًيا: املوقف الفقهي من دولة العقد االجتماعي

1. العقد االجتماعي في تأسيس الدولة النبوية

السلمي	 التحول	 لوًنا	من	 الكريم	كان	 الرسول	 في	زمن	 الدولة	اإلسالمية	 تأسيس	 القول	إن	 يمكن	
والعقد	االجتماعي،	وباالستقراء	الدقيق	فإنه	يمكننا	القول	إن	املؤرخين	املسلمين	وغير	املسلمين	قد	
اتفقوا	على	أن	قيام	دولة	النبي	الكريم	في	املدينة	املنورة	قد	حدث	بكفاح	سلمي	تام،	ولم	يستخدم	فيه	

أي	سالح،	وقد	جرى	في	محاوالت	خمس،	وهي:

الرسالة	 ملحاربة	 بطشها	 وكرست	 كبير،	 بصدود	 قريش	 وتلقتها	 مكة،	 في	 كانت	 األولى	 املحاولة 
الكهنة	 بين	 تفصل	 مدنية	 دولة	 لبناء	 اإلطالق	 على	 أفق	 ال	 أن	 تبين	 قليلة	 سنوات	 وبعد	 والرسول،	
ا	وأكثر	مرتفًقا،	وحين	فهموا	مشروعه	بعمق،	قالوا	

ً
والحياة	على	أرض	مكة،	فالكهنة	كانوا	أقوى	بطش

أخرجوهم	من	قريتكم	إنهم	أناس	يتطهرون.

بن	 أبي	طالب	وعثمان	 بن	 إليها	طليعة	رجاله	جعفر	 الحبشة،	وأرسل	 في	 كانت	 الثانية	 واملحاولة 
عفان،	وسرعان	ما	تبين	أن	الحبشة	تصلح	أرض	لجوء،	وال	تصلح	أرض	قيام	الرسالة،	وذلك	لغربة	
اللغة	واللسان	واإلنسان	فيها،	وآوت	الحبشة	الالجئين،	ولكنها	لم	تكن	جاهزة	الحتضان	مشروع	رسالي	

يغير	من	طبيعة	الحياة	الكهنوتية	العميقة	في	الحبشة.

أما	املحاولة الثالثة	فقد	كانت	في	الطائف،	وقد	ذهب	الرسول	بنفسه	ليمهد	الطريق	لهجرة	واقعية	
يمتلكه	كهنة	مكة،	وكان	 الذي	 النفوذ	 لديهم	ذلك	 ليس	 الطائف	 في	 الجبل،	فالكهنة	 إلى	 الوادي	 من	
الرسول	يملك	من	قوة	اإلقناع	وحجية	البيان	ما	ال	يملكه	أحد،	ولكنه	جوبه	بصدود	مريع،	وتواطأ	

الثقفيون	على	صده	وضربه	بالحجارة	حتى	سال	الدم	من	رأسه	إلى	أخمص	قدميه.

وأما	املحاولة الرابعة	فقد	كانت	في	الحيرة	حيث	تقيم	قبائل	عربية	عريقة	على	أطراف	الحضارة	
الساسانية،	وكان	بإمكانها	أن	تحتضن	مشروع	الرسالة	والرسول،	ولطاملا	تمنى	الرسول	أن	يرحل	هناك	
حيث	يقترب	من	املشهد	الحضاري	الدولي،	ويقدم	مشروعه	من	أفق	بصير	عند	تخوم	الحضارات	األولى	
بن	عمرو	 له	مفروق	 األخيرة	وقال	 اللحظة	 في	 اآلمال	 تراجعت	 أور...	ولكن	 في	 إبراهيم	 أبيه	 بلد	 حيث	

وهانئ	بن	قبيصة:	إن	هذا	األمر	الذي	تدعو	إليه	لهو	األمر	الذي	تكرهه	امللوك.)23(

البرامج	 اثنين	من	 بالنجاح	بعد	عامين	 للت	
ُ
ك للهجرة،	وقد	 الخامسة	 الوجهة  يثرب	هي	إذن	 كانت	

اإلعدادية	املستمرة	التي	خاضها	في	يثرب	الصحابي	الكريم	مصعب	بن	عمير،	وهكذا	أصبح	في	املدينة	
الدولة	 بناء	 على	 معه	 والعمل	 الكريم،	 الرسول	 استقبال	 سلمًيا	 اختارت	 كافية	 ديمقراطية	 أغلبية	

)23(		القا�سي	عبد	الجبار	الهمداني،	تثبيت	دالئل	النبوة،	ج1،	)القاهرة:	دار	املصطفى،	2006(،	ص22.	
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الجديدة.)24(

اجتماعي	وقيم	 بالفعل	من	خالل	عقد	 املدينة	قامت	 في	 الدولة	 أن	 تخليده	هو	 ينبغي	 ما	 أهم	 إن	
ديمقراطية	في	ذلك	الزمان،	ولم	يملك	املشركون	وال	اليهود	وال	املنافقون	أن	يعترضوا	على	هذه	الحقيقة	
ا	ديمقراطًيا	واضًحا	للرسول	وأصحابه،	ولم	يستخدم	في	هذا	الصعود	كله	أي	قطرة	

ً
التي	كرست	تفوق

دم،	ولم	يستخدم	في	قيام	هذه	الدولة	أي	سالح	على	اإلطالق،	ولم	يكن	في	طليعة	رجاله	أي	انتحاري	
وال	انغما�سي	وال	مجاهد	استشهادي،	لقد	حدث	ذلك	كله	بعمل	سلمي	أبيض.

وتسمح	لنا	هذه	الحقائق	االتفاقية	التي	ال	يوجد	حولها	أي	جدل	بين	املؤمنين	وغير	املؤمنين،	وبين	
الدراسات	الروائية	والدراسات	التحليلية،	وكذلك	الدراسات	االستشراقية،	تسمح	لنا	هذه	الحقائق	
	ديمقراطًيا	نظيًفا	تماًما	في	قيام	دولته،	وإعالن	

ً
االتفاقية	أن	نقول	بثقة	إن	النبي	الكريم	مارس	نضاال

رسالته.

تحت	 ذلك	 بعد	 الوطني	 قيام	جيشه	 أعلن	عن	 األرض،	 على	 الدولة	 بناء	 في	 نجح	سلمًيا	 أن	 وبعد	
عنوان	جيش	الجهاد،	ليقوم	بواجبه	في	الدفاع	عن	الدولة	والناس،	وتأمين	حماية	الثغور،	وكل	ما	روي	
عن	الرسول	في	العنف	فهو	بعد	قيام	الدولة،	وليس	قبل	قيامها،	فالدولة	هي	التي	جاءت	بالجيش،	

وليس	الجيش	هو	من	جاء	بالدولة.

ويجب	التأكيد	أننا	نقصد	هنا	زمن	اإلعداد	لقيام	الدولة،	وليست	املمارسات	التي	وقعت	بعد	قيام	
الدولة.

وثيقة املدينة

سست	الدولة	في	اإلسالم	برغبات	الناس	واتفاقهم،	وأن	القيم	العليا	في	الدولة	الناجحة	هي	إرادة	
ُ
أ

في	 غيبي	 دور	 أي	 ورفض	 للدولة،	 الثيوقراطي	 التفسير	 ورفض	 األقليات،	 وحماية	 واتفاقهم،	 الناس	
رسم	مالمح	الدولة،	وتحديد	سكانها،	وحتمية	إصدار	القوانين	العامة	بصيغة	من	التوافق	بين	أفراد	

املجتمع.

كانت	 فقد	 التاريخ،	 من	 املرحلة	 تلك	 في	 ا	
ً
مدهش االجتماعي	 العقد	 ملبدأ	 الرسول	 تطبيق	 كان	 لقد	

الدول	تقوم	على	رغبة	املتغلب،	وكان	الناس	على	دين	ملوكهم،	ولكن	دولة	الرسول	قدمت	نموذًجا	آخر	
مختلًفا	قائًما	على	العقد	االجتماعي.

لوثيقة	 متأنية	 دراسة	 من	 أكثر	 الرسول	 دولة	 في	 االجتماعي	 العقد	 حقيقة	 فهم	 إلى	 نحتاج	 وال	

)24(	لقد	فصلنا	املحاوالت	الخمس	في	كتابنا:	النبي	الديمقراطي،	)بيروت:	دار	سائر	املشرق،	2018(.
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عد	بحق	أول	وثيقة	دستورية	في	اإلسالم،	ومالحظة	توافق	أطراف	العقد	االجتماعي	
ُ
ت التي	 املدينة)25(	

فيها	من	مسلمين	ويهود،	ومهاجرين	وأنصار،	والتأسيس	لدولة	املواطنة،	بغض	النظر	عن	االختالف	
املهاجرين	 من	 تبعه	 ومن	 محمًدا	 وأن	 الوثيقة:	 صدر	 في	 صراحة	 ذلك	 عن	 التعبير	 تم	 وقد	 الديني،	

واألنصار	ويهود	بني	عوف	أمة	واحدة	من	دون	الناس.)26(

  وثيقة الحديبية

ع	عليها	في	السنة	السادسة	بين	الرسول	وقريش،	ونصت	بوضوح	على	أمرين:
ّ
وقد	وق

حق	مغادرة	املدينة	والتخلي	عن	اإلقامة	فيها	ملن	شاء	من	مواطنيها،	وحقه	في	االرتحال	والرحيل	وتغيير	دينه		. 
حيث	شاء	دون	مؤيد	جزائي.)27(

إمكان	دخول	من	شاء	في	دولة	محمد	بغض	النظر	عن	الدين،	وقد	دخلت	خزاعة	في	حلف	الدولة	من	دون		. 
أن	تدخل	في	حلف	الدين،	ومن	العجيب	أن	أعظم	فتح	في	اإلسالم	وهو	فتح	مكة	إنما	انطلق	للدفاع	عن	مواطنين	غير	

مسلمين	في	خزاعة	تعرضوا	العتداء	من	قريش!)28(

الطبيعة املدنية لدولة الرسول

لقد	قامت	دولة	اإلسالم	في	األصل	على	مركزية	الكعبة:	}جعل	هللا	الكعبة	البيت	الحرام	قياًما	للناس	
والشهر	الحرام	والهدي	والقالئد{	)املائدة(،	وهو	أول	بيت	وضع	للناس،	وهي	القبلة	التي	يصلي	إليها،	

وإليها	يجب	الحج	على	الناس	من	كل	فج	عميق،	وهذه	كلها	حقائق	ال	ينازع	فيها	أحد.

ومع	ذلك	فحين	أراد	الرسول	بناء	دولته	لم	يلتفت	إلى	هذه	الحقائق	الغيبية،	بل	بحث	عن	عقد	
اجتماعي	صحيح	تتأسس	فيه	الدولة	بعد	أن	رفضه	مجتمع	مكة،	وبحث	في	الحبشة	والطائف	والحيرة	
قبل	أن	يستقر	به	األمر	في	يثرب،	وهي	قرية	صغيرة	ليس	لها	أي	تاريخ	مقدس،	ولكنها	كانت	جاهزة	إلقامة	
هذا	العقد	االجتماعي،	وقد	استمر	اإلعداد	لذلك	نحو	عامين	بإشراف	مصعب	بن	عمير	وأسعد	بن	
زرارة،	ولكنه	لم	يشأ	أن	يدخل	ويعلن	قيام	الدولة	إال	بعد	أن	حظي	بأغلبية	ديمقراطية	معقولة،	وبعد	

أن	صار	العقد	االجتماعي	واقعًيا	وممكًنا.

)25(	عبد	امللك	املعافري	ابن	هشام،	سيرة	ابن	هشام	السيرة	النبوية،	طه	سعد	)محقًقا(،	ج1،	)القاهرة:	شركة	الطباعة	الفنية	املتحدة،	2007(،	
ص	503.

دار	 )لبنان:	 )محقًقا(،	 الواحد	 النبوية،	مصطفى	عبد	 السيرة	 اسماعيل،	 الفداء	 أبو	 الدين	 كثير،	عماد	 ابن	 أيًضا:	 وانظر	 نفسه،	 املصدر	 	 	 	)26(
املعرفة،	1976(.	

أبو	القاسم	السهيلي،	الروض	األنف،	عمر	عبد	السالم	السالمي	)محقًقا(،	)بيروت:	دار	الكتاب	العربي،	2000(.
أبو	الربيع	الكالعي	الحميري،	االكتفاء	بما	ورد	في	أخبار	النبي	والثالثة	الخلفاء،	محمود	حسن	أبو	ناجي	)محقًقا(،	)بيروت:	دار	مكتبة	الحياة،	1983(.

)27(		محمد	الغزالي،	فقه	السيرة،	ناصر	األلباني	)محقًقا(،	)دمشق:	دار	القلم،	2006(،	وقد	بسط	القول	في	دراسة	الوثيقة	ص335. 

)28(		املصدر	نفسه.	
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وحين	نجح	في	فتح	مكة،	وهو	حلمه	وقلبه	ومنيته	وقبلته،	لم	يشأ	أن	يتحول	إليها،	واختار	العودة	إلى	
العقد	االجتماعي	األكثر	استقراًرا	في	املدينة	وقال	املحيا	حياكم	واملمات	مماتكم	يا	معشر	األنصار.)29(

ولم	يحصل	في	التاريخ	كله	أن	كانت	مكة	عاصمة	سياسية	ألي	دولة	على	الرغم	من	مكانها	الديني	
املقدس.

2. النصوص الدينية الداعية للعقد االجتماعي

نورد	هنا	عدًدا	من	النصوص	الدينية	التي	نراها	مؤسسة	في	بناء	العقد	االجتماعي	والتأسيس	للدولة	
الحديثة:

}وأمرهم	شورى	بينهم{	)الشورى38(	تعد	هذه	اآلية	نًصا	مركزًيا	في	التأسيس	للشورى	في	اإلسالم،	
وليس	على	اآلية	قيد	وال	مخصص،	فتكون	على	العموم،	سارية	في	كل	أشكال	الحكم	التي	ينبغي	أن	

تقوم	في	العالم	اإلسالمي.

وفي	الواقع	فإن	النص	باق	على	عمومه،	وهو	أصل	في	الدولة	اإلسالمية	الراشدة،	وهو	قيمة	ومنهج،	
يغني	كل	أشكال	الدولة	جمهورية	أو	ملكية	أو	برملانية،	وكلما	كان	شكل	الحكم	أكثر	شورى	ومشاركة	

كلما	كان	أقرب	إلى	هذا	الهدي	القرآني.

اإلصالح	 على	 قدرتها	 أفسدت	 محدثة	 لقيود	 التاريخ	 في	 الشورى	خضعت	 آية	 أن	 املؤسف	 ولكن	
والتغيير،	وانتزعت	منها	قدرتها	على	مقاومة	االستبداد	وإلجاء	املستبد	إلى	النزول	عند	رأي	الجمهور،	

وأفتى	كثير	من	الفقهاء	للحاكم	بأن	الشورى	ُمعلمة	وليست	ُملزمة.	)30(

والذي	نذهب	إليه	أن	الشورى	تكون	في	حالين:

األولى:	املستشارون	يعينهم	الحاكم	لتقديم	الرأي	واملشورة	فيكون	رأيهم	بالنسبة	إلى	الحاكم	ُمعلًما،	
وليس	ُملزما.

الثانية:	املستشارون	ينتخبهم	الشعب	على	هيئة	مجلس	شورى	أو	مجلس	نواب	أو	مجلس	أمة،	
فرأيهم	هنا	ليس	ملجرد	اإلعالم،	بل	يجب	تنفيذه	على	سبيل	اإللزام. 

ويمكن	أن	نستأنس	بعدد	من	النصوص	الدينية	الداعية	إلى	احترام	خيار	الجماعة	والتزامه:

159(،	)ال	تجتمع	أمتي	على	ضاللة،	ويد	هللا	على	الجماعة،	ومن	 }وشاورهم	في	األمر{	)آل	عمران	

)29(			محمد	الطيب	النجار،	القول	املبين	في	سيرة	سيد	املرسلين،	)بيروت:	دار	الندوة	الجديدة،	1991(،	ص	343.	

)30(				القا�سي	حسين	املهدي،	الشورى	في	الشريعة	اإلسالمية،	ج1،	)اليمن:	مكتبة	اإلرشاد،	1999(،	ص231.
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شذ	في	النار()31(،	)عليك	بسواد	الناس	األعظم()32(،	)مثل	القائم	في	حدود	هللا	والواقع	فيها	كمثل	قوم	
اشتركوا	في	سفينة	فأصاب	بعضهم	أعالها	وبعضهم	أسفلها،	فكان	الذين	في	السفل	إذا	مروا	على	من	
ا	فلم	نؤذ	من	فوقنا!!	فلو	تركوهم	وما	أرادوا	هلكوا	جميًعا،	

ً
فوقهم	قالوا	لو	أننا	خرقنا	في	نصيبنا	خرق

ولو	أخذوا	على	أيديهم	لنجوا	ونجوا	جميًعا()33(،	)أذا	أمرتكم	بال�سيء	من	أمر	دينكم	فخذوه	عني	وإن	
أمرتكم	به	من	شأن	دنياكم	فإنما	أظّن	طًنا	فأنتم	أعلم	بأمور	دنياكم()34(.

ا: قضايا راهنة في جدل العقد االجتماعي
ً
ثالث

1. دين الدولة ودين رئيس الدولة

	تطرح	في	تصورات	املخرج	من	الكارثة	السورية	مسألة	دين	الدولة،	وهي	مسألة	تكشف	االنقسام	
املستمر	في	املجتمع	السوري،	فبينما	يرى	املحافظون	أنها	ضمانة	للحفاظ	على	هوية	الدولة	وتاريخها،	
	تمييًزا	غير	مقبول،	وأنه	يتعارض	تعارًضا	

ً
يرى	التيار	العلماني	أن	النص	على	ذلك	في	الدستور	يعد	عمال

حاًدا	مع	قيم	املواطنة	ودولة	املساواة.

وعلى	كثرة	االنقسامات	املعروفة	في	الشارع	السوري،	فإن	هذه	الثنائية	قد	تكون	واحدة	من	أخطر	
الثنائيات	املتفجرة	في	املشهد	السيا�سي	السوري،	وهي	تتطلب	وعًيا	خاًصا،	وال	يمكن	بحال	من	األحوال	

القفز	فوقها	وتجاوزها.

وطنًيا	 طلًبا	 يعد	 املادة	 هذه	 إلغاء	 أن	 وترى	 الدستور،	 من	 املادة	 هذه	 الدراسة	حذف	 هذه	 وترى	
وجًها	 أرى	 ال	 فإنني	 الواقع	 وفي	 لسورية،	 الديمقراطي	 التحول	 لجهة	 اإلستراتيجي	 املستوى	 في	 حقيقًيا	
حقوقيا	كافًيا	وال	حتى	نًصا	دينًيا	مباشًرا	لفرض	مادة	كهذه	في	الدستور،	بل	إنني	أرى	أن	إضافة	الديانة	
الخالفة	 دولة	 اإلسالمي	 املجتمع	 يعرف	 وال	 األول،	 اإلسالم	 أدبيات	 في	 معروفة	 غير	 بدعة	 الدولة	 إلى	
الراشدة	اإلسالمية	أو	الدولة	األموية	اإلسالمية	أو	الدولة	العباسية	اإلسالمية،	فقد	كانت	إضافة	هذا	

)31(	رواه	الترمذي	في	كتابه	الجامع	الصحيح	عن	ابن	عمر.	محمد	بن	عي�سى	الترمذي،	الجامع	الصحيح،	ج4،	)بيروت:	دار	الغرب	اإلسالمي	1998(،	
ص36.

)32(	رواه	أحمد	في	مسنده	عن	النعمان	بن	بشير.	أحمد	ابن	حنبل	الشياني،	مسند	اإلمام	أحمد،	شعيب	األرناؤوط	)محقًقا(،	ج30،	)املدينة	املنورة:	
مؤسسة	الرسالة،	2001(،	ص	392.

)33(	رواه	البخاري	عن	النعمان	بن	بشير.	محمد	بن	اسماعيل	البخاري،	الجامع	الصحيح،	مصطفى	البغا	)محقًقا(،	ج3،	)جدة:	دار	طوق	النجاة،	
2002(،	ص	139.

)34(	رواه	مسلم	بن	الحجاج	القشيري	النيسابوري	في	الصحيح	عن	أنس	بن	مالك،	فؤاد	عبد	الباقي	)محقًقا(،	ج4،	)بيروت:	دار	إحياء	التراث	العربي	
بيروت	2003(،	ص1836	وقد	رواه	أيًضا	أحمد	وابن	ماجه	والبزار	واللفظ	له،	وأبو	يعلى	وابن	حبان.
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القيد	غير	مألوفة	وغير	واردة	وفيها	لزوم	ما	ال	يلزم،	فاإلسالم	تكليف	على	األفراد،	وال	معنى	لوصف	
النظم	السياسية	بذلك.

ولكننا	في	الوقت	نفسه	نؤكد	أن	الدخول	في	جدل	بخصوص	هذه	املادة	غير	مجٍد	في	الوقت	الحالي،	
في	 املبادرة	 هذه	 يحمل	 من	 وسيجعل	 السوريين،	 بين	 واالنقسام	 االصطفاف	 من	 مزيد	 إلى	 وسيؤدي	
مواجهة	مباشرة	مع	الكتلة	األكبر	من	املواطنين	الذين	دفعتهم	موجات	العنف	الهائلة	إلى	االصطفاف	
بأنها	قد	منيت	باستهداف	طائفي	 تحت	العنوان	التقليدي	أهل	السنة،	وباتت	هذه	الطائفة	مقتنعة	
مباشر	وتفريغ	ديموغرافي	فظيع	بهدف	إنتاج	واقع	جديد	يذهب	باألكثرية	التقليدية	املستقرة	في	سورية.

املشروع	 ملواجهة	 طبيعية	 نتيجة	 جاء	 الطائفي	 االنتماء	 في	 الورائي	 النكوص	 هذا	 أن	 في	 شك	 وال	
من	 تبرئته	 بحال	 يمكن	 ال	 وهو	مشروع	 النظام،	 مارسها	 كثيرة	 وسلوكات	 ومشروع	حزب	هللا	 اإليراني	

البعد	الطائفي	واملذهبي.

ونشير أيًضا إلى النقاط اآلتية:

أ في	سورية،	ولم	تكن	معاناة	السوريين	من		. الغاضب	 للحراك	 ا	
ً
املادة	هدف تغيير	هذه	 لم	يكن	

وجودها	سبًبا	في	تفجر	العنف	في	الداخل	السوري.
أ املنتظرة		. االنتقالية	 املرحلة	 مستوى	 في	 وال	 السيا�سي،	 الراهن	 في	 السورية	 الهيئات	 تملك	 ال	

صالحيات	تغيير	دستوري	بهذا	الحجم،	ومن	الطبيعي	أن	يؤجل	ذلك	إلى	استقرار	معقول	في	الحياة	
ر	هذه	املادة	في	واقع	ديمقراطي	مقبول. غيَّ

ُ
الديمقراطية،	حيث	من	املمكن	تماًما	أن	ت

أ إن	الدول	اإلسالمية	تستخدم	عادة	مصطلح	دين	الدولة	اإلسالم،	وهو	موقف	أقل	تمييًزا،	وفي		.
الواقع	فإن	هذا	الشعار	ال	يعدو	أن	يكون	وصًفا	لتاريخ	هذه	الدولة	وواقع	األغلبية	فيها،	وقد	ثبت	أن	
تأثيره	محدود	جًدا	في	املستوى	التشريعي،	حيث	جرى	تجاوز	الفقه	التقليدي	إلى	القوانين	الحديثة	في	
القوانين	كلها	في	معظم	الدول	اإلسالمية،	ويعد	هذا	التغيير	على	نطاق	واسع	لوًنا	من	تجدد	الشريعة	
وتطورها،	»على	سبيل	املثال	فإن	تطبيق	قانون	العقوبات	الشرعية	بصورته	التقليدية	)حدود	القطع	
والرجم	والجلد(	لم	يعد	وارًدا	في	52	دولة	من	أصل	57	حيث	تم	التحول	إلى	قوانين	عقوبات	عصرية«.

أ إن	النص	على	أن	دين	الدولة	هو	اإلسالم	هو	مادة	موجودة	في	55	دستوًرا	من	أصل	57	دستوًرا		.
للدول	اإلسالمية	في	منظمة	التعاون	اإلسالمي،	وهي	دول	تحتضن	عشرات	املاليين	من	أبناء	الديانات	
والطوائف	األخرى،	ولم	يشكل	هذا	التوصيف	مخاطر	حقيقية	لألقليات	في	تلك	البالد،	أما	االضطهاد	
والظلم	الذي	عانته	األقليات	فقد	جرى	فقط	في	البالد	املضطربة،	وعاناه	الجميع،	وليس	من	الواقعي	
القول	بأن	ذلك	االضطهاد	قد	جرى	بفعل	املواد	الدستورية،	بل	كان	في	إطار	انقالب	تام	على	الدستور	

والقوانين	واالستقرار.
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أ إن	وجود	املعنى	الديني	في	الرموز	السيادية	الوطنية	هو	أمر	شائع،	وفي	أوروبا	على	سبيل	املثال		.
21	دولة	ما	يزال	الصليب	موجوًدا	على	علمها	الوطني،	وهو	أمر	يمكن	استقراؤه	ببساطة،	كذلك	فإن	
	من	الدساتير	في	أوروبا	ما	تزال	تنص	على	دين	محدد،	وتعامله	بأفضلية	ما،	وتراه	تعبيًرا	

ً
عدًدا	مماثال

عن	الهوية	الوطنية،	وتسعى	لتكريسها	في	ممارسات	كثيرة،	وال	يؤدي	ذلك	إلى	أي	اضطهاد	أو	انتقاص	
من	حقوق	املواطنين	املختلفين	في	املذهب	والدين.

أ يشير	تقرير	األمم	املتحدة	الخاص	بحقوق	اإلنسان	2015	إلى	أن	81	دولة	في	العالم	تشير	إلى		.
دين	من	األديان	بصفة	تفضيلية،	و102	دولة	ال	تشير	إلى	أي	دين،	و10	دول	تتخذ	موقًفا	عدائًيا	من	
الدين	وال	ترغب	له	بأي	دور،	ومن	الواقعي	أن	تكون	سورية	في	هذه	املرحلة	في	الفئة	األولى،	وإن	كنت	

أؤيد	االنتقال	في	مرحلة	الحقة	وبخطة	إستراتيجية	مدروسة	إلى	األفق	الثاني.

2. الفقه اإلسالمي مصدر للتشريع

تشير	كل	الدساتير	في	البالد	اإلسالمية	إلى	أن	الفقه	اإلسالمي	مصدر	من	مصادر	التشريع،	وتتناوس	
أنه	مصدر	 أو	 للتشريع،	 وأنه	املصدر	األساس	 الوحيد،	 الفقه	اإلسالمي	هو	املصدر	 أن	 التأكيد	 بين	

للتشريع.

وتثير	هذه	املادة	في	الدستور	حساسية	خاصة	باستمرار	لدى	غير	املسلمين،	وكذلك	لدى	أصحاب	
التوجه	العلماني،	بوصفها	حالة	ارتكاس	للما�سي	في	حين	إن	الدولة	الحديثة	يجب	أن	تقوم	على	قيم	

العدالة	اإلنسانية	والعقد	االجتماعي	بعيًدا	عن	اشتراطات	رجال	الدين.

وتؤكد	هذه	الدراسة	الرفض	املطلق	ملنطق	تحديد	الفقه	اإلسالمي	املصدر	الرئيس	للتشريع،	ولكنها	
تقبل	أن	يشير	النص	إلى	التشريع	اإلسالمي	بوصفه	أحد	املصادر	الرئيسة	للتشريع.

ومن	الواقعي	تماًما	أن	يشير	الدستور	إلى	الفقه	اإلسالمي	بصفته	القانون	السابق	الذي	ظل	مطبًقا	
قروًنا	طويلة	في	سورية،	وقد	انطلقت	القوانين	الجديدة	في	تطورها	وتجددها	من	نصوصه	القديمة،	

وهذا	هو	واقع	الحال	في	دول	العالم	كلها.

ووجود	هذه	املادة	في	الدستور	ال	تلغي	أبًدا	أن	التشريعات	العربية	والتشريع	الفرن�سي	وتشريعات	
األمم	املتحدة	هي	أيًضا	من	مصادر	التشريع،	ولكن	بقاء	هذه	املادة	يمنح	األغلبية	التي	شعرت	بالسحق	
والتهجير	واالستهداف	خالل	عشر	سنوات	ضارية	ضمانة	لهويتهم	الوطنية،	وتأكيًدا	على	احترام	تاريخ	

هذا	الوطن	وأيامه	األكثر	مجًدا	ونجاًحا.

وأود	أن	أشير	في	هذه	الدراسة	إلى	أمرين	اثنين	أقدمهما	في	سياق	شهادة	خبرة	ملا	نطرحه	من	مسائل:

األول:	إن	وجود	هذه	املواد	في	الدساتير	في	الدول	اإلسالمية	املستقرة	لم	ينعكس	على	اإلطالق	بأي	
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ضرر	على	األقليات	املختلفة	دينًيا	ومجتمعًيا،	وسأشير	إلى	الدستور	اإلماراتي	الذي	يشير	بوضوح	إلى	
أن	دين	الدولة	اإلسالم،	وينص	النشيد	الوطني:	»دمت	لشعب	دينه	اإلسالم	هديه	القرآن«،	ومع	ذلك	
فإنه	يعيش	في	هذه	البالد	جاليات	تنتمي	لنحو	200	جنسية	متعددة	الديانات	والثقافات	والعادات،	
وال	يعاني	الناس	بسبب	أديانهم،	وقد	نجحت	هذه	الدولة	املحكومة	بالفقه	اإلسالمي	املستنير	أن	توفر	
املعابد	املناسبة	للمسيحيين	واليهود	والبوذيين	والهندوس	والسيخ	وغيرهم،	وأن		تمنحهم	حق	تطبيق	
قوانينهم	التي	يرغبون	في	كل	ما	له	صلة	بالشأن	الشخ�سي،	كما	توقفت	عن	تطبيق	الحدود	في	العقاب،	
الشخصية	 الناس	 في	خيارات	 تتدخل	 والخنزير،	وهي	ال	 الكحول	 املسلمين	حاجتهم	من	 لغير	 ووفرت	

مهما	كان	دينهم،	وقد	تم	ذلك	كله	باالسترشاد	بالفقه	املستنير	ووسائله	املوضوعية.

الثاني:	لقد	خدمت	في	مجلس	الشعب	السوري	أحد	عشر	عاًما،	وكنت	في	أغلبها	بصفة	املراقب	
في	وقف	أي	مشروع	إصالحي	 أبًدا	سبًبا	 لم	تكن	 الشريعة	 أن	 أقدم	شهادتي	 أن	 للمجلس،	وأستطيع	
تقدمت	به	هيئة	حكومية،	وكنا	نجد	على	الدوام	األدلة	الوافية	ألي	مشروع	تنموي	عبر	أدوات	الفقه	
اإلسالمي	نفسها	من	االستحسان	واملصالح	والعرف	واالستصحاب	والذرائع	وفق	ما	بيّناه،	ونسترشد	

بعموميات	النصوص	في	القرآن	والسنة.

3. قانون األحوال الشخصية

يخطئ	كثير	من	املحللين	حين	يتصورون	أن	قانون	األحوال	الشخصية	هو	قانون	خاص	يختلف	
في	إجرائياته	عن	القوانين	األخرى،	والحقيقة	أنه	ال	يوجد	دستورًيا	ما	يميز	قانون	األحوال	الشخصية،	
التشريع،	وهذا	 الفقه	اإلسالمي	مصدر	أسا�سي	من	مصادر	 إلى	أن	 الدستور	تشير	 في	 الثالثة	 فاملادة	
أمر	ينطبق	على	سائر	القوانين	ومنها	قانون	األحوال	الشخصية،	ولكن	هذه	املادة	الدستورية	ال	تمنع	

اقتباس	األحكام	الشرعية	من	املصادر	األخرى،	كما	يجري	في	القوانين	كلها.

وقانون	األحوال	الشخصية	قانون	مدني	يصدر	عن	مجلس	الشعب	باقتراح	الحكومة،	وعادة	ما	
يكون	االقتراح	مستنًدا	إلى	لجنة	متخصصة	في	وزارة	العدل،	وال	تشترط	فيه	موافقة	املفتي	أو	األوقاف	
أو	كلية	الشريعة،	وما	يقوم	به	وزراء	العدل	هو	مجرد	استئناس	ال	قيمة	له	من	الناحية	الدستورية.

كالنائب	 املسلم	 النائب	 ويملك	 امتيازات،	 توجد	 املجلس	ال	 في	 التصويت	عليه	 لدى	 فإنه	 وكذلك	
الشيوعي	أو	املسيحي	صوًتا	مكافًئا	من	دون	تمييز.

ولكن	ما	هو	السبب	في	بطء	التعديل	الجوهري	في	قانون	األحوال	الشخصية	واستمرار	وجود	مواد	
تمييزية	ضد	املرأة،	بمثل	تعدد	الزوجات	والتمييز	في	امليراث	ووهن	حقوق	املرأة	في	الحضانة	والنفقة؟

إنه	بكل	بساطة	قناعة	النواب	ومكوناتهم	املذهبية	واملجتمعية،	ما	يجعلهم	فاترين	في	تأييد	هذه	
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املطالب	النسوية،	وأحياًنا	معارضين	لها،	وباملناسبة	فهذا	قدر	يشترك	فيه	النواب	والنائبات	السوريات	
القادمات	من	مجتمعات	محافظة.

ويوجه	للنظام	الحاكم	أنه	لم	يمارس	دوًرا	قيادًيا	في	تعديل	هذه	األحكام،	واكتفى	بجعلها	نموذًجا	
مشروعات	 في	 عادة	 به	 يقوم	 بما	 يقوم	 أن	 دون	 من	 عليها،	 والتفرج	 الديمقراطيات،	 لتطبيق	 مخبرًيا	

القوانين	األخرى	التي	تمس	من	سيطرته	الكاملة	على	الدولة	واملجتمع.

وفي	الواقع	فإن	هذه	املخاوف	التي	تشتكي	منها	النساء	عولجت	في	برملانات	إسالمية	أخرى	بناء	على	
بأن	 والنائبات	 النواب	 من	 كبير	 عدد	 إقناَع	 الحكومات	 وتمكنت	 اإلسالمي،	 التنوير	 بها	 قام	 دراسات	
هذه	التطورات	ال	تتعارض	وجوهر	الدين،	ما	مكن	الحكومة	من	تمرير	املشروعات	املطلوبة،	وفي	هذا	
السياق	أشير	إلى	قانون	منع	التعدد	الذي	أخد	به	املشرع	التون�سي،	وقانون	إنصاف	املرأة	في	امليراث	
وحقها	في	الشغل	واالستقالل	بالنفقة	وحقها	في	الحضانة	وغيرها	من	التطورات	السريعة	التي	أخذ	بها	

القانون	املغربي	في	مدونة	األسرة	التي	أنجزها	قبل	نحو	عشر	سنوات.

إن	اإلصالحات	املمكنة	على	املدى	املنظور	مرهونة	برفع	الوعي	االجتماعي،	وهي	ممكنة	تماًما	في	ظل	
الدستور	الحالي	لو	شاءت	اإلدارة	السياسية	العمل	بجدية	والتزام	تجاه	إصالح	قوانين	النساء.

فهذه	 للمسيحية	 للطوائف	 املذهبية	 القوانين	 في	 هي	 الكبرى	 املشكلة	 أن	 إلى	 هنا	 التنبيه	 ويجب	
القوانين	يعدها	رجال	الدين	في	الكنيسة،	ويرفعها	البطرك	مباشرة	إلى	مجلس	الشعب،	وتنص	عادة	
أننا	أقررنا	هذا	القانون	في	الكنيسة،	ويسرنا	أن	تطلعوا	عليه،	وتمر	هذه	القوانين	عادة	من	دون	أي	

مناقشة	معتبرة.

وفي	تقديري،	فإن	ذلك	غير	دستوري،	وال	هو	في	صالح	الطوائف	املسيحية،	بخاصة	أن	مجلس	
الشعب	قد	أقر	حتى	تاريخه	ستة	قوانين	مختلفة	خاصة	بالطوائف	الدينية	املختلفة	في	سورية.

وما	يزال	قانون	األحوال	الشخصية	اإلسالمي	واملسيحي	والدرزي	ينص	من	دون	تردد	على	منع	غالب	
أحوال	الزواج	بين	األديان،	وهو	ما	يعد	تمييًزا	حقيًقا	يعانيه	سوريات	وسوريون	كثر.

	من	قانون	األحوال	الشخصية	
ً
وفي	مواجهة	هذه	املعاناة	تطرح	عادة	فكرة	صدور	قانون	مدني	بدال

اإلسالمي،	ومن	املؤكد	أن	الفكرة	غير	قابلة	للتحقيق	ديمقراطًيا	في	املجتمعات	اإلسالمية،	ولكن	ما	
الزواج	خارج	 توثيق	عقود	 في	 يرغب	 من	 إليه	 يلجأ	 مواٍز	 مدني	 قانون	 هو	وجود	 عنه	 الحديث	 يمكن	

	.
ً
املحاكم	املذهبية،	واعتمادها	أصوال

يقر	 حيث	 القوانين،	 تعدد	 مبدأ	 	
ً

أصال يمارس	 بلد	 في	 خصوًصا	 ممكن	 ذلك	 تحقيق	 أن	 ونعتقد	
حَدث	محكمة	مدنية	خارج	املذاهب	واألديان.

ُ
القانون	محاكم	سنية	ودرزية	وكنسية،	ومن	املمكن	أن	ت
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ويتطلب	ذلك	بالطبع	قانوًنا	خاًصا	ينظم	العالقة	بين	القوانين	املتعددة	في	األحوال	الشخصية.

أما	االشتباك	املوهوم	مع	املادة	الدستورية	التي	تشير	الى	مرجعية	الفقه	اإلسالمي	فهو	غير	واقعي،	
وبكل	تأكيد	فإن	الفقه	اإلسالمي	في	نسخته	اإلصالحية	يقدم	باستمرار	قراءات	متقدمة	وجديرة	قادرة	

على	تجاوز	املرحلة	املظلمة	في	قوانين	األحوال	الشخصية.

وفي	النهاية،	فإن	النموذج	الذي	يمكن	أن	يقدمه	التيار	اإلصالحي	اإلسالمي	للمشهد	السيا�سي	في	
أملانيا	 الذي	يحكم	 الديمقراطي	 املسيحي	 التجمع	 	من	

ً
األملانية	مثال الحالة	 في	 ما	نشاهده	 سورية	هو	

منذ	16	عاًما،	وقد	بلغ	مجموع	حكمه	ألملانيا	بعد	الحرب	العاملية	الثانية	56	سنة،	حيث	حكم	أديناور	
وإيرهارت	وهلموت	كول	وكيزينغر	وميركل	ولم	تظهر	خالل	هذه	األزمنة	كلها	أي	مخاوف	من	تغول	الدين	

على	املجتمع،	وإنما	هي	مسألة	ارتباط	بالقيم	والهوية.

4. مسألة الحدود وتناقضها مع الدولة الحديثة

تجاوز	املشرع	السوري	مسألة	العقوبات	البدنية،	وانتقل	إلى	نظام	العقوبات	اإلصالحية،	وقد	جرى	
تغيير	هذه	القوانين	بهدوء	ومن	دون	صخب،	وفي	الواقع	فإن	هذا	هو	حال	49	دولة	من	الدول	الـ	57 

املنضوية	في	منظمة	التعاون	اإلسالمي.

ولم	تشكل	املادة	الخاصة	بالفقه	اإلسالمي	في	الدستور	أي	عقبة	في	التقدم	باتجاه	اإلصالح	الجنائي،	
ّيد	هذا	التحول	بوسائل	الفقه	اإلصالحي	نفسها.

ُ
وأ

أحكام	 تطبيق	 على	 تنص	 قوانينها	 تزال	 ما	 التي	 الثماني	 الدول	 في	 حتى	 إنه	 القول	 الواجب	 ومن	
الحدود	وفق	الفقه	اإلسالمي،	وهي	إيران	والسعودية	واإلمارات	وقطر	والصومال	وموريتانيا	وباكستان	
وقطر	 اإلمارات	 توقفت	 وقد	 الجسدية،	 الحدود	 هذه	 تطبيق	 جًدا	 النادر	 من	 بات	 فإنه	 والسودان،	

والسودان	منذ	عقود	عن	تطبيق	أي	منها،	وهي	كذلك	نادرة	التطبيق	في	الدول	األخرى.)35(

وال	يوجد	اليوم	في	التيارات	اإلسالمية	الرئيسة	في	سورية	من	يعد	تطبيق	هذه	الحدود	مطلًبا	واجًبا	
باستثناء	داعش	والنصرة	ومن	يدور	في	فلك	التفكير	الجهادي	القائم	على	أساس	فرض	الشريعة	بقوة	
السيف،	في	ما	يختار	اآلخرون	النص	بأن	هذه	األحكام	هي	شرع	هللا،	ولكن	الحاكم	يمكنه	التحول	إلى	
راد	من	دون	استنكار	حاد	في	

ّ
ق	باط العقوبات	التعزيرية،	إذا	رأى	في	ذلك	مصلحة	األمة،	وهذا	األمر	ُيطبَّ

الخطاب	اإلسالمي	السائد	في	سورية.

ولكن	الحكم	الوحيد	الذي	ما	يزال	يطبق	باطراد	هو	حكم	اإلعدام	في	جريمة	القتل	العمد،	ومن	

ملسألة	 واٍف	 تفصيل	 وفيه	 	)2014 اإلنسان،	 لحقوق	 االسكندنافي	 املعهد	 طبع	 )جنيف:	 اإلنسان	 وكرامة	 الجسدية	 العقوبات	 كتابنا	 انظر	 	 	)35(
الحدود	وإمكان	التحول	إلى	العقاب	اإلصالحي	فقهًيا.
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باملعارضين	 بالبطش	 الدكتاتوريات	 لقيام	 باستمرار	 الفرصة	 يوفر	 اإلعدام	 حكم	 بقاء	 أن	 املؤسف	
وإعدامهم	تحت	عنوان	الحرابة	واإلفساد	في	األرض	والخيانة	واالرتباط	بالخارج،	وحتى	مقاومة	النظام	
االشتراكي	أو	االنتظام	في	حزب	ممنوع،	وقد	ورد	ذكر	اإلعدام	في	قانون	العقوبات	السوري	1949	في	29 
حالة،	وذكر	قانون	العقوبات	العسكري	1950	اإلعدام	32	مرة،	ونص	قانون	اإلخوان	املسلمين	1980 

على	اإلعدام	للمنتمي	للتنظيم،	في	ما	أشار	قانون	اإلرهاب	2012	إلى	اإلعدام	مرتين.

وأعتقد	أن	النضال	من	أجل	سورية	حديثة	وقوية	يوجب	االنخراط	في	الجهد	الدولي	ملناهضة	حكم	
اإلعدام،	وإذا	كانت	الدول	الـ	106	التي	وقعت	على	إلغاء	عقوبة	اإلعدام	قد	فعلت	ذلك	ألسباب	تتصل	
بتطورها	ورقيها،	فإننا	مدعوون	للتوقيع	على	هذه	االتفاقية	بمنطق	الضرورة	األخالقية	واإلنسانية،	
	هذه	املواد	التي	تمنحه	فضاء	مريًحا	

ً
سًدا	لذريعة	القتل	التي	يباشرها	النظام	ضد	معارضيه	مستغال

تتوقف	فوًرا	عن	أشكال	 أن	 العالم	 في	 الدكتاتوريات	 أن	يفرض	على	 للخالص	من	معارضيه،	ويجب	
الحكم	باإلعدام	وتطبيقه	سًدا	لذريعة	القتل	السيا�سي	املشؤوم.)36(

5. مسألة املناهج التي ما تزال تمارس تمييًزا ضد الطوائف الدينية

الديني،	وقد	مارس	املسلمون	واملسيحيون	 التعليم	 في	سورية	كافة	بوجوب	 التعليم	 تلتزم	هيئات	
مسيحي	 قسمين	 إلى	 الطالب	 فصل	 على	 العرف	 واستقر	 املدارس،	 في	 الديني	 التعليم	 خاص	 بوجه	
ومسلم،	وهذا	في	الواقع	أحد	أوضح	أشكال	التمييز	على	أساس	ديني	الذي	ما	يزال	سائًدا	في	سورية.

ومن	املؤسف	أن	تتكرس	هذه	الحالة	من	دون	وعي	بنتائجها	الخطرة	في	تربية	الجيلين،	فمن	املطلب	
التمييزي	بين	الطالب	املسلم	واملسيحي،	إلى	الهمس	الذي	يتبادله	الطلبة	عما	يدور	في	النصف	اآلخر	

من	القاعات،	فإن	فرص	الريب	والشكوك	تتزايد	بين	الديانتين	كل	يوم.

وفي	الحصيلة	فإن	الطالب	املسيحي	يتخرج	من	الدراسة	من	دون	أن	يسمع	كلمة	واحدة	عن	النبي	
محمد	وخلفائه	والقرآن	الكريم	والسنة	النبوية،	ومن	دون	أن	يتعرف	إلى	عادات	املسلمين	الدينية،	
وبالعكس	فإن	الطالب	املسلم	لن	يعرف	شيًئا	على	اإلطالق	عما	يدين	به	النصف	اآلخر	من	مجتمعه،	
املواطن	 اآلخر	 على	 الحقيقي	 التعرف	 فرض	 فإن	 ثم،	 ومن	 ورجالها،	 وتاريخها	 املسيحية	 أعالم	 وعن	
التي	تكون	عادة	منحازة	وطائفية	بصورة	غير	 إلى	وسائل	اإلعالم	 املنهاج	الوطني	 تلقائًيا	من	 ستتحول	

مراقبة	منهاجًيا	األمر	الذي	يؤدي	إلى	نتائج	خطرة.

إن	املنطق	التربوي	يقت�سي	أن	يقوم	املنهاج	الوطني	تحديًدا	بتعريف	املواطن	على	سكان	بلده	تعريًفا	
إيجابًيا،	في	ما	يتصل	باعتقاداتهم	العامة	ومقدساتهم	وأنبيائهم	وأعيادهم	وأبطالهم،	والحديث	في	القيم	

)36(	Mohamad	Habash,	Sharea	law	and	the	death	penalty,	)London:	Penal	Reform	International	2014(,	English	and	French.
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م	الطلبة	الشعائر	والطقوس	الدينية	في	املعابد،	وعبر	اآلباء.
َّ
املشتركة	واألخالق	املتفق	عليها،	في	ما	ُيعل

وفي	هذا	السياق،	فإن	الحل	املنطقي	يتمثل	في	إصدار	منهاج	وطني	موحد	يتضمن	التعريف	اإليجابي	
يشير	 أن	 بد	 وال	 أساس،	 إيجابية	 معلومات	 ومع	 واملسيحية،	 اإلسالم	 في	سورية؛	 األساسين	 بالدينين	
بوضوح	إلى	الحرية	الدينية،	ويذكر	باحترام	األديان	األخرى،	واالتجاهات	اإلنسانية	والعلمانية	بوصف	
التعدد	والتنوع	تجلًيا	لحكمة	هللا	تعالى	في	الخلق،	بناء	على	األمر	اإللهي	في	القرآن	واإلنجيل	بالتعارف	
والتواصل،	ويتولى	تدريسه	خبراء	في	الدين	من	أبناء	الديانتين	في	قاعات	مشتركة،	ضمن	مراقبة	وطنية.

،	ويشترط	التحول	الشامل	من	
ً

وبالطبع	فإن	التفكير	بإصدار	هذا	املنهاج	يتطلب	تعاوًنا	وطنًيا	كامال
املناهج	القديمة	إلى	النمط	الجديد،	فاملنهاجان	متناقضان،	وال	بد	من	القطع	مع	املا�سي	والبناء	مع	

املستقبل.

6. مسألة املساواة بين األديان

عانى	املسيحيون	واليهود	واإليزيديون	بشدة	في	سورية	والعراق	التمييَز	الديني	ضدهم،	وكانت	آخر	
املآ�سي	إقدام	الدواعش	على	اجتياح	جبل	سنجار،	وارتكاب	الفظائع	في	القرى	اإليزيدية	في	جبل	سنجار.

ا	خارج	سياق	أي	
ً
ا	متوحش

ً
ولكن	علينا	االعتراف	أن	هذه	الجرائم	التي	ارتكبتها	داعش	كانت	سلوك

قانون،	وال	يمكن	تبريره	بوجود	مواد	تمييزية	في	القانون	السوري،	فاملجرمون	ال	يؤمنون	بقانون	وال	
	لسورية	وال	للعراق.

ً
دستور،	وال	يؤمنون	بحدود	تاريخية	أصال

وفي	الواقع	ومع	أن	فكرة	املساواة	بين	األديان	ما	تزال	مرفوضة	بشدة	في	التعليم	التقليدي	لرجال	
الدين	اإلسالمي،	ولكنها	لم	تعد	كذلك	ابًدا	في	النصوص	الدستورية	والتشريعية	التي	باتت	تنص	وفق	
إعالن	حقوق	اإلنسان	على	الحق	الكامل	لكل	إنسان	أن	يمارس	دينه	وشعائره	على	الوجه	الذي	يختار.

إثبات	مساواة	األديان	 الفكر	اإلصالحي	اإلسالمي	سلسلة	دراسات	تأصيلية	تعمل	على	 وقد	قدم	
في	الحقوق	والواجبات،	ومنع	أي	تمييز	ضد	أي	دين،	ويمكن	القول	إن	دساتير	البالد	اإلسالمية	في	51 
الدينية،	ولكنها	غير	 في	إقامة	شعائرها	 ا	متساوية	

ً
أتباع	األديان	حقوق باتت	تمنح	 	57 دولة	من	أصل	

متساوية	في	التبشير	والبرامج	الدينية	األخرى.)37(

ومن	الضروري	أن	ينص	أي	دستور	لسورية	الجديدة	على	تساوي	املواطنين	جميعهم	في	الحقوق	
الدينية	في	إقامة	الشعائر	وإحياء	املناسبات	واألعياد	الدينية،	وفق	القانون.

)37(	لقد	فصلت	هذا	األمر	في	كتابي:	إخاء	األديان،	)املغرب:	مؤمنون	بال	حدود،	2021(،	وفيه	تفاصيل	األدلة	الشرعية	التي	تؤصل	للمساواة	بين	
األديان	
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7. القيود الفقهية على الحريات اإلنسانية

الحرية	 على	 قيوًدا	 تشكل	 الشرعية،	 املحرمات	 من	 سلسلة	 على	 نصت	 الشريعة	 أن	 املعلوم	 من	
اإلنسانية،	من	مثل	تحريم	الخمر	وامليسر	والزنى	والخنزير،	وهي	حريات	ال	يرغب	كثير	من	املواطنين	في	

	عن	أنها	غير	محرمة	في	الديانات	األخرى.
ً

التخلي	عنها،	فضال

ا	من	التشريع	توفر	لغير	املسلمين	
ً
وفي	الحقيقة	فإن	التيار	اإلصالحي	في	الفقه	اإلسالمي	ابتكر	طرق

ممارسة	حرياتهم	في	هذه	الجوانب،	ولكنه	يراها	حراًما	على	املسلم،	ويمنع	الدولة	من	ترخيص	هذه	
الخدمات	باسم	مسلم.

حدود	 ضمن	 ألفراد	 وليس	 لشركات،	 الترخيص	 عبر	 اإلسالمية	 البالد	 في	 كله	 ذلك	 اليوم	 ر	
َّ
وُيوف

وشروط	وضعها	املشرع	الحترام	خصوصية	الدين	اإلسالمي،	وفي	الوقت	عينه	لتوفير	الحريات	املطلوبة	
لغير	املسلمين.

ومصالحهم،	 العباد	 بواقع	 ر	 غيَّ
ُ
وت قّر	

ُ
ت الشرعية	 السياسة	 من	 لون	 هي	 القيود	 هذه	 أن	 يخفى	 وال	

ومع	أنه	ليس	من	حق	أحد	أن	يفتي	فيها	باإلباحة	وهي	نصوص	قطعية	في	القرآن	الكريم،	ولكن	حجم	
في	 معظمها	 او	 الحريات	 هذه	 توفير	 في	 نجح	 املتطورة	 بقواعده	 اإلسالمي	 الفقه	 في	 املتاحة	 الحريات	

املجتمع.

الفرد	 يتعدى	 ال	 ممارسة	 أو	 شراب	 أو	 طعام	 بتحريم	 الحكم	 أن	 لتأكيد	 اإلصالحي	 التيار	 ويتجه	
بين	العبد	وربه،	أما	الدولة	فمسؤوليتها	توفير	الحريات	 النهاية	أمر	تعبدي	 في	 إلى	سواه،	وهو	 املؤمن	
الكاملة	للناس،	وليست	مهمة	الدولة	إدخال	الناس	إلى	الجنة،	بل	توفير	الحريات	واألمن	والتنمية.	)38(

نتائج البحث

يمكن	تقديم	نتائج	البحث	في	املحددات	اآلتية:

قدمت	الدراسة	تعريًفا	للعقد	االجتماعي	بوصفه	الصورة	االجتماعية	املثلى	للدولة	الحديثة.. 	
دت	إشكالية	البحث	في	سؤال	مدى	تقبل	التيارات	اإلسالمية	لبناء	دولة	العقد	االجتماعي	. 	 ُحّدِ

في	سورية،	وقدرتها	على	اإلسهام	فيه.
دت	فرضيات	الحل	بين	االستحالة	واإلمكان،	واختارت	الدراسة	اإلمكان،	ووعدت	بتقديم	. 	 ُحّدِ

األدلة	الوافية	عليه.
وهي	. 	 الجهادية،	 الحاكمية	 اتجاهات:	 ثالثة	 في	 اإلسالمية	 التيارات	 مواقف	 الدراسة	 نظمت	

)38(		جودت	سعيد،	ال	إكراه	في	الدين،	محمد	نفيسة	)معًدا(،	)دمشق:	دار	العلم	والسالم،	دمشق،	1997(،	ص	160	وما	بعدها.
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التي	 السلمية	 الحركات	 وهي	 الرشيد	 الحكم	 ونظرية	 لحاكمية	هللا،	 تعمل	 التي	 العنيفة	 الحركات	
الصفر	 ونظرية	 للتطبيق،	 مكتمل	جاهز	 إسالمي	 نظام	حكم	 بوجود	 وتؤمن	 لحاكمية	هللا	 تسعى	
الحضاري،	وهي	تقوم	على	أساس	البناء	على	الدولة	الحديثة	أًيا	كان	دينها	وإضافة	القيم	اإلسالمية	

إليها.
قدمت	الدراسة	شرًحا	موجًزا	ملوقف	الحاكمية	بصورتيه	العنيفة	والسلمية.. 	
منذ	. 	 الديني	 بها	اإلصالح	 نادى	 التي	 الحضاري	 الصفر	 لنظرية	 دقيًقا	 الدراسة	تصوًرا	 قدمت	

للدولة	 التشريعي	 البناء	 في	 بها	 تسهم	 التي	 األدوات	 في	 مهًما	 بياًنا	 وأوردت	 العشرين،	 القرن	 مطلع	
الحديثة	على	أساس	من	قواعد	الفقهاء	التاريخية.

أن	. 7 على	 وتبرهن	 الحديثة،	 الدولة	 لبناء	 	
ً

سبيال االجتماعي	 العقد	 إلى	 الدعوة	 الدراسة	 تتبنى	
الفقه	اإلسالمي	يحتوي	على	ما	يكفي	من	البرهان	والدليل	لبناء	دولة	العقد	االجتماعي	خارج	شروط	

الكهنوت.
أكدت	الدراسة	أن	الدولة	النبوية	التي	نادى	بها	الرسول	الكريم	كانت	قائمة	بصورة	ما	على	. 8

العقد	االجتماعي،	وقد	التزمت	طابًعا	سلمًيا	وديمقراطًيا	في	تأسيسها	وقيامها.
أشارت	الدراسة	إلى	وثيقة	املدينة	املنورة	بوصفها	أول	عقد	اجتماعي	في	تاريخ	العرب.. 9
أشارت	الدراسة	إلى	وثيقة	صلح	الحديبية	بوصفها	صيغة	تتضمن	نصوًصا	في	مفهوم	املواطنة	. 0	

وقدرة	الدولة	على	ضم	رعايا	من	غير	املسلمين.
أوردت	الدراسة	طائفة	من	البيانات	واألدلة	الشرعية	من	الكتاب	والسنة	التي	تدعو	إلى	بناء	. 		

دولة	العقد	االجتماعي،	وقدمت	تفسيرات	محددة	لتعزيز	الفكرة.
ناقشت	الدراسة	تسع	مسائل	تعدها	قضايا	راهنة	في	جدل	العالقة	بين	التيارات	اإلسالمية	. 		

والتأصيل	لدولة	العقد	االجتماعي	في	سورية.
ناقشت	الدراسة	موضوع	دين	الدولة	ودين	رئيس	الدولة،	ومع	أنها	اختارت	تحرير	الدستور	. 		

من	هذا	النص،	واعتبار	الدولة	شخصية	اعتبارية	ال	توصف	بإيمان	أو	تدين،	ولكنها	أوصت	أن	
ينجز	ذلك	في	مراحل	الحقة،	وبالوسائل	الديمقراطية	اإلقناعية،	وأنه	ليس	أولوية،	وأنه	شائع	في	
األمم	املتقدمة،	وهو	ضرورة	في	اللحظة	الراهنة	لدفع	غائلة	الريبة	والشكوك	بالدستور	من	املاليين	

التي	ترى	أنها	استهدفت	طائفًيا	بهذه	الحرب.
التشريع،	. 		 مصادر	 من	 رئيس	 مصدر	 اإلسالمي	 الفقه	 الدستورية:	 املادة	 الدراسة	 ناقشت	

من	 مصدًرا	 اإلسالمي	 التشريع	 بوصف	 املادة	 هذه	 وجود	 وقبلت	 والتعميم،	 االحتكار	 ورفضت	
مصادر	التشريع،	وليس	املصدر	الوحيد	للتشريع،	إلى	جانب	التشريعات	العربية	واألممية	والتشريع	

الفرن�سي	وغيرها.
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ناقشت	الدراسة	قانون	األحوال	الشخصية،	وطالبت	بتطويره،	ولكنها	لم	توافق	على	أنه	يتمتع	. 		
فيها	 التي	تشرع	 باألساليب	نفسها	 ُيشرع	 أنه	قانون	عادي	 القوانين،	وأكدت	 ما	دون	كل	 بحصانة	
	على	عاتق	اإلرادة	السياسية،	وثانًيا	على	النواب	

ً
القوانين	األخرى،	وأن	مسؤولية	تطويره	تقع	أوال
الذين	يفترض	أنهم	يملكون	القدرة	على	التغيير.

تأسيًسا	على	. 		 املذهبية،	 العوائق	 لتجاوز	 املدني	 للزواج	 الدراسة	مبدأ	إحداث	محكمة	 أيدت	
حقوق	اإلنسان	املقررة	في	الشريعة،	وعلى	مقدمتها	حقه	في	اختيار	شريكه.

أوضحت	الدراسة	أن	االنتقال	من	الحدود	الشرعية	والعقاب	الجسدي	إلى	العقاب	اإلصالحي	. 7	
هو	أمر	ممكن،	وهو	اختيار	قوي	في	الفقه	اإلسالمي،	وقد	أخذت	به	عملًيا	نحو	52	دولة	إسالمية	

من	أصل	57	دولة	إسالمية	في	العالم.
ناقشت	الدراسة	مسؤولية	التعليم	بين	اشتراطات	تيارات	اإلسالم	السيا�سي	وشروط	الدولة	. 8	

الحديثة،	وطرحت	عدًدا	من	الحلول	الواقعية.
ناقشت	الدراسة	القيود	التي	يفرضها	الفقه	اإلسالمي	على	الحريات	العامة،	وطرحت	عدًدا	. 9	

من	األساليب	التي	يمكن	من	خاللها	توفير	الحريات	والحقوق	واملساواة	استناًدا	إلى	القواعد	العامة	
في	الفقه	اإلسالمي.

الديمقراطية	. 0	 لتشويه	 املتطرفة	 الحركات	 قادتها	 التي	 الشعبية	 الحمالت	 الدراسة	 ناقشت	
واعتبارها	نقيًضا	لإلسالم،	وطرحت	عدًدا	من	الدراسات	ملواجهة	التيارات	املناوئة	للديمقراطية.
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