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 سيرة الكاتب 

أبناء بلدة مرمريتا، أكمل دراسته في كلية سوري األصل/من  هو أكاديميالدكتور نائل جرجس 

الحقوق/جامعة دمشق قبل أن يلتحق بجامعة غرنوبل الثانية/فرنسا إلتمام دراساته العليا، حيث حصل 

وشهادة الدكتوراه في حقوق االنسان بدرجة مشرف بي و ور واأل منها على شهادة ماجستير في القانون الدولي 

شرت العلمية املؤتمرات من عديد  في  . شارككافة املناقشةلجنة مع تهنئة من أعضاء  اجد  
ُ
له مقاالت  ون

من املنظمات غير الحكومية  عديد  لحّرر تقارير واستشارات قانونية  عربية وأجنبية. في مجالت عّدة علمية

ا لعمالعاملة على منطقة املشرق العربي، كما  اجامع مدرس  في كلية الحقوق/جامعة باريس الجنوبية  ي 

  في مجال حقوق اإلنسان وحوار األديان في جامعة جنيف. وكذلك كباحث  
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ص التنفيذّي 
ّ

 امللخ

ااملواطنة في سورية إصال  ةيتطلب إحالل السالم الدائم وإقامة دول اعمي ح  ا للمنظومة وجذري   ق 

منها. فعلى الرغم من انحسار تطبيق  كافة يكفل استئصال أوجه التمييزالتشريعية في هذا البلد بما 

نا ال نزال بعيدين كل البعد  ملصلحةالشريعة اإلسالمية خالل القرن املاض ي 
ّ
تطبيق تشريعات وضعية، غير أن

عات عن دولة املواطنة القائمة على املساواة بين جميع املواطنين. فقد دأب النظام السوري على إدراج تشري

لوجية البعث ومكرسة لالستبداد وللتمييز بين العرب وغير العرب وبين البعثيين وغيرهم. يو مستلهمة من أيد

ولم يكن ذلك غير وجه آخر لتشريعات التمييز بين املسلمين وغير املسلمين واملرأة والرجل والتي استمر 

بشكل أساس ي من الشريعة اإلسالمية  مستقىالعمل بها خالل العقود املاضية. وهذا النوع األخير من التمييز 

دور الدين في دساتير وقوانين سورية املختلفة. أو تفسيراتها، وهو ما سيدفعنا في هذه الورقة إلى معالجة 

ا من مبادئ مرتبطة ارتبا اغير أّن منظومة سورية التشريعية ال تخلو أيض 
 
ا باملواطنة املكّرسة للحقوق  ط وثيق 

اكما سيتبين في إطار هذه الدراسة. سنجيب  والحريات املختلفة
 
بشكل أساس ي على التساؤل التالي: هل  إذ

  سورية دولة دينية أم علمانية، وما مدى تأثير الدين والقانون الوضعي في تشريعاتها املختلفة؟

 

 مقّدمة

 تهاينذر بتغيرات جوهرية ستطال بنيعديدة منذ سنوات  ةإّن املشهد الدامي الذي تعيشه سوري

بمنأى عن االحتجاجات  ةسوريلم تبق فوالديموغرافية.  تشريعيةالسياسية واالقصادية واالجتماعية وال

، غير أّن تعقيدات في املنطقة العربية من األنظمة السياسية االستبدادية ديد  عتغيير أّدت إلى الشعبية التي 

على مدى العقود املاضية من حكم النظام التراكمات السياسية واالجتماعية  وال سّيماالحالة السورية، 

صراعات مسلحة تغلب عليها قد أّدى إلى وتأجيج االحتقان الطائفي  نتهاكاتاستشراسه في اال االستبدادي و 

 االقتتاالت الطائفية واألثنية وتصفية الحسابات الدولية واإلقليمية.

لم السابقة  السياسية والعسكريةاالنقالبات االنتفاضات الشعبية و  أّن على  ةسورييشهد تاريخ 

بين  ةتأرجحمتزال  الكانت و التي  تشريعيةتسفر عن إفراز نظام سياس ي واضح املعالم من حيث بنيته ال

 ، مقارنة بدول عربية أخرى،ةسوري تشريعات فعلى الرغم من ضعف التأثير الديني فيالدينية والوضعية. 

ى هذه الدولة. وفي هذا اإلطار، ستبحث هذه الدراسة في الواقع يمكن إطالق صفة العلمانية عل الفإنه 

بناء تحديد العناصر املعززة لإلصالح القانوني و  ذلك فيبما التشريعي السوري الحالي ودور الدين فيه، 

 قادرة على الرقي بمبادئ حقوق االنسان والتمهيد لدولة القانون.  ةسوريتشريعية في منظومة 

ل املنظومة الت
ّ
بأمن املواطنين بنظام الحكم و الوثيقة صلتها إلى  اشريعية أهم أركان الدولة نظر  تشك

ط هذه الدراسة الضوء على املبادئ والنصوص الدستورية وحرياتهم واستقرار املجتمعات وتنميتها. 
ّ
ستسل
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حقوق لى عوالقانونية ذات الصلة بالدين وبمبادئ املواطنة. كما سيتم بحث مدى تأثير هذه النصوص 

 و . وشكل الدولة السورية املواطنين وحرياتهم
 

للواقع التشريعي  اونقدي   اموضوعي   ستقّدم الدراسة تحليال

واقع  في الحسبانتأخذ الدراسة وسالسوري، في مقارنة مع تشريعات بعض الدول العربية املجاورة. 

التغييرات  خّص يفي ما  وال سّيما، ةسوري تشهدهاشهدتها و التحوالت السياسية واالستراتيجية املهمة التي 

مختلف الجهات واألطراف الفاعلة و صّناع القرار وتستهدف الدراسة بشكل أساس ي  الدستورية األخيرة.

التأثير في  من ثّم تقديم رؤية واضحة للواقع التشريعي السوري و واملعنية بالوضع السوري، بما يسهم في 

ُيعالج القسم األول . سوريةاملنظومة التشريعية املأمول العمل عليها في إطار الحّل السياس ي املرتقب ل صوغ

ز القسم 
ّ
من هذه الدراسة تأثير كل من الدين والقانون الوضعي في املنظومة الدستورية السورية، بينما يرك

  األخرى.الداخلية السورية التشريعات تأثير كل منهما في  لىالثاني ع

 

  بين الوضعية والدينية السوريةاملنظومة الدستورية القسم األول: 

من  وال سّيماعلى الدولة، التأثير الديني  منالحّد في املنظومة الدستورية السورية  ساهمتلقد 

. الدينيةما سيّ  ات املختلفة والاملواطنين وتضمن لهم الحرياملساواة بين  إدراج نصوص دستورية تتبنىخالل 

إدراج  اوتحديد   اإلنسان، األساسية لحقوق  املبادئ صوغفي  ساهمتالدستورية قد  نظومةاملّن أفي شّك  فال

استئصال التمييز الديني بين املسلم وغير املسلم في قطيعة مع حقب تاريخية لم تعهد و  ̎املواطنين̎مصطلح 

إلنشاء لحقوق أساسية ذات أهمية بالغة املختلفة  سورية. وعلى الرغم من تبني دساتير الوطنية ةدولال

امستميزال  خاصة اإلسالمي، ال ،فإّن التأثير الدينيالدولة الوطنية،  بعض الفقرات  ةكما يتبين من قراء ر 

جزء ص السنخّص  . ، من ناحية، ومن دور الدين في تشريعات قانونية أخرى، من ناحية ثانيةفي هذه الدساتير

ز يبينما ساملتعاقبة سورية ور الدين في الدساتير الملعالجة داألول 
ّ
نصوص القانون على تأثير  الجزء الثانيرك

 . ما منها املكرسة لدولة املواطنةسيّ  الو ، الوضعي

 

 
ً

 : الدين والدساتير السوريةأول

ة املتعاقبة على اهتمام جميع األطراف سوريالدساتير ال صوغحازت مسألة تأثير الدين في 

 سورية ونظام الحكم فيهافي تكوين هوية الدولة ال ايعّد الدين أساسي   إذالسياسية الفاعلة. 
 

عن  ، فضال

السورية  الدساتير صوغيبرز الجدل أثناء وبشكل عام . تأثيره على حقوق وحريات شرائح املجتمع املختلفة

هما باتجاه تعزيز قيم الدولة املدنية القائمة على الفصل بين الدين بين تيارين، يشّد أحد العربيةو 

إثر االستقالل عن العثمانيين و والسياسة، بينما يسعى التيار الثاني إلى تعزيز دور الدين وتأثيره في الدساتير. 

إلى جاء في أول دستور يعود ، 1920و 1918وإعالن أول دولة سورية مستقلة ترأسها فيصل بن الحسين بين 
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حكومة ملكية مدنية نيابية عاصمتها دمشق الشام "هذه األخيرة ّن أ، 1"اململكة السورية العربية"حكومة 

ه أذا الدستور هاملادة السادسة من  وأضافت" ودين ملكها اإلسالم
ّ
على امللك حين جلوسه أن يقسم أمام "ن

امللك  إّن يمكن القول  من ثّم . و "ساس ياأل وبمراعاة القانون  لألمةمانة وباأل  اإللهيةاملؤتمر باحترام الشرائع 

 ا، كما لم يتم اعتبار اإلسالم دين  2للمسلمين دون غيرهم اديني   الم يكن في تصميم هذا الدستور رئيس  

  1920عامي بين دام الذي الفرنس يّ  االنتداب ظّل  في وذلك ،1928سوري لعام ثّم صدر الدستور الللمملكة. 

 فيها املتكّررة، والتي لم يتم العسكرية ه مجموعة من الدساتير التي رافقت االنقالباتت، وتبع1946و

  1950دستور عام  صوغوشهدت . بشكل كامل تبعاد تأثير الديناس
 

بخصوص هوية الدولة  اواسع   جدال

القومية منها، العتبار  وال سّيماسية، امن التيارات السي ديد  ع. وُيذكر رفض 3السورية ودور اإلسالم فيها

 عقدعفلق وفارس الخوري، كما تزامن ذلك مع  . وقد تزّعم هذه التيارات كل من ميشيلةللدول ااإلسالم دين  

 الحكومة إلى على إثره مذكرة يوليو، قّدموا /تموز  20 يوم دمشق في مؤتمر لجميع الطوائف املسيحية

على  الدستوري . وقد ُحسم الجدل بالتنصيص4بالدولة لدين خاص الدستور مطالبين إياها بعدم تضمين 

  للتشريع. ارئيسي   امصدر   اإلسالمي الفقه وعّد اإلسالم  رئيس الجمهورية أّن دين

 

 
ُ
لطة إلى األسد حافظ وصول  حتى دستورية عديدة استمرت تغييرات جرَيتأ  1970 العام في السُّ

 إلى اُمسّيس   اجديد   ادستور   األسد نظام اعتمد 1973مارس  /آذار من عشر الرابع عسكري. وفي انقالب عبر

إثر االنتفاضة الشعبية ضّد نظام األسد.  2012بعيد استمر العمل به إلى حين اعتماد دستور عام  حّد 

إال  ،ينّص على أّن االسالم دين الدولة ال 2012الذي اعتمده نظام األسد سنة  الجديدالدستور ّن أصحيح 

ه يحتوي 
ّ
، ينّص 1973، مثل سابقه لعام فالدستور الجديدعلى بعض النصوص ذات املرجعية الدينية.  أن

 نفسها في هذه املادة افي مادته الثالثة على أّن دين رئيس الدولة هو اإلسالم. وكال الدستورين يشيران أيض  

". ينّص الدستور الجديد في مادته الثالثة على الفقه اإلسالمي هو أحد املصادر الرئيسية للتشريع"على أّن 

الذي خال من  1973أّن "األحوال الشخصية للطوائف الدينية مصونة ومرعية"، وذلك بخالف دستور عام 

من ناحية التعددية الدينية  سوريةليعزز ما هو معمول به في  الجديد. وجاء هذا النّص  كهذانّص  

ل من إمكانية علمنة تشريعات األحوال الشخصية والتشريعية في مجال األحوال الشخصي
ّ
أو ة، وليعط

  .للتشريعات الدينيةمواز   اعتماد قانون للزواج املدني

                                                           
  .1920يوليو لعام  /تموز  31الصادر في  1
(: الدستور السوري األول، في: الدستور في الفكر العربي 1919-1920محمد جمال باروت، املؤتمر السوري العام ) انظر 2

 . 46 ، ص2013، املجلد األول، شتاء 3الحديث: تواريخ وقضايا، جريدة تبين، العدد 
ا إلى تنظ ورية السورية،الصكوك الدست من أهم    1950العام دستور  يعّد  3 يهر 

ّ
 في التأسيسية الجمعية من قبل اقانوني   بن

الشعب وبتقليص واضح  وُسلطة املواطنين حقوق  أحكامه على تركيز وبسبب ،1949 العام من نوفمبر /الثاني تشرين 26

 .لصالحيات رئيس الجمهورية
 . 223ص  لندن، الطبعة األولى، العابدين، الجيش والسياسة في سوريا، دار الجابية، زين بشير 4
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الذي يخلو  اللبناني الدستور وبهذا يزيد تأثير الدين في الدستور السوري عّما هو عليه الحال في 

وعلى أّن  "اإلسالم دين الدولة"عدم التنصيص على أّن املقابل في من أي هيمنة للدين اإلسالمي، ولكن 

الدساتير العربية ديد عمن  ايجعله أقّل تدين   "أحد املصادر الرئيسية للتشريع"أو  يالشريعة املصدر الرئيس 

امليثاق الوطني لعام  ويعتبر ،"دين الدولة على أّن "اإلسالم األردنيتنّص املادة الثانية من الدستور ف. األخرى 

من  28القانون اإلسالمي هو املصدر الرئيس للتشريع، وتشترط الفقرة الخامسة من املادة ّن أ 1990

لك 
ُ
  ايكون مسلم  ن أالدستور "فيمن يتولى املممم

 
افتتح و  .من زوجة شرعية ومن أبوين مسلمين" امولود   عاقال

"مبادئ الشريعة اإلسالمية املصدر  ّن أمقدمته في وجاء " البسملة اإلسالمية" مب 2014لعام املصري الدستور 

الدولة،  نتعيد إدراجه املادة الثانية من هذا الدستور مع إضافة أّن اإلسالم ديالرئيس ي للتشريع"، وهو ما 

على غرار أغلب الدساتير العربية، توجد في و  ،اأخير  و  السابقة.الثالثة  املصرية كما هي حال الدساتير

التي  20من املادة  ألولىمن الدين كالفقرة ا بشكل غير مباشر السوري نصوص أخرى مستقاةالدستور 

 ".األسرة هي نواة املجتمع ويحافظ القانون على كيانها ويقوي أواصرها" تقول إن

 النصوص الدستورية ذات املرجعية اإلسالمية لها أكبر األثر في تكريسّن إيمكن القول  اوختام  

 الدينية ومبدأ املساواة احترام الحق في الحّرّية على افهي تؤثر سلب   املدنية والسياسية، الحقوق انتهاكات 

سلمين بين
ُ
سلمين وكذلك بين وغير امل

ُ
االنتقاص  للدولة ااإلسالم دين   اعتمادهذا ومن شأن املرأة والرجل.  امل

 
 

عن الخلط بين الدين والدولة، األمر الذي  من مدنية الدولة وحياديتها تجاه جميع األديان والعقائد، فضال

قة تتوافق الفقرات وال. 5لكليهما ءيس يقد 
ّ
تعل

ُ
 أحكام   مع للتشريع كمصدر   اإلسالمية بالفقه أو بالشريعة امل

ر اد  ُمعّق  ايخلق وضع   ما املواطنين، بين املساواة مثل أخرى، دستورية
ّ
القضائّي والقانوني  االستقرار في يؤث

يخّص النصوص الدستورية املكّرسة لتعددية األحوال الشخصية، فهي بدورها سبّبت ما في أّما  .6البالد في

اتزال  وال  امن االنتهاكات الحقوقية ومن تقويض لدولة القانون كما سنبين أدناه. وتجدر اإلشارة أخير   عديد 

الديكتاتورية الحزب الحاكم و لوجية يو لهيمنة أيد تكريسهااألخيرة  إلى أنه يؤخذ على الدساتير السورية

لة للحياة السياسية واملدنية وإلرساء دعائم الدولة الديمقراطية والحكم  منديد عإدراجها و 
ّ
الفقرات املعط

   .7الرشيد

                                                           
نادر جبلي، إشكالية الدين في الدستور السوري  انظرآلثار السلبية األخرى لوجود النص الديني في الدستور، وعن ا 5

 بعدها.  وما 8، ص 2016أغسطس  /آب 24، وحدة املقاربات القانونية، مركز حرمون للدراسات املعاصرةاملقبل، 
عبارة "الدور الديني للشريعة" في الدساتير من تأثير النصوص الدينية على الدساتير أن تترافق ينبغي من أجل الحّد  6

ل على ُينّص  كأن بنصوص متعلقة بحقوق االنسان،
ّ
شك

ُ
شتركة املبادئ أّن "ت

ُ
 اإلنسان وحقوق  اإلسالمية بين الشريعة امل

 .مع حذف ما هو متعارض وحقوق االنسانهذه املبادئ  إعمال فقط يتّم  الحالة هذه وفي للتشريع"، امصدر  
قضايا جدلية في الدستور نائل جرجس،  انظرلوجية العروبة على الدساتير السورية املتعاقبة. يو أيدكما هي حال هيمنة  7

 /أيلول  24، بيروت، املفكرة القانونية( نحو دستور لجميع السوريين: العروبة واملنظومة الدستورية في سوريا، 2السوري )

 ، متوفر على الرابط: 2014بتمبر س

http://www.legal-agenda.com/article.php?id=863&folder=articles&lang=ar 
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 في الدستور السورياملواطنة  :اثانيً 

 
ُ
ل كل من املساواة والحرية الدينية ركيزتين أساسيتين ملبدأ املواطنة و ت

ّ
للدولة املدنية.  من ثّم شك

سيما املساواة بين املرأة والرجل وبين  وبهذين املبدأين، يتكرس التأثير الحقيقي للتشريعات الوضعية وال

الحرية تعّد ف .التأسيس لدولة املواطنة من ثّم و يمهد للحّد من الصبغة الدينية  مااملسلم وغير املسلم، 

االدينية من أهم مبادئ املواطنة ويشمل تأثيرها  مكوناته ما سيّ  ، والسوريمن شرائح املجتمع ال عديد 

للفصل بين الدين وذوي التفسيرات اإلسالمية الداعية  دينيين وحتى العلمانيين والال الدينية املتنوعة

 ،لتمتع بالحريات بما فيها الدينيةل اتعلى ضمانالتي تنّص دساتيرها دول املشرق العربي فمثل بقية . دولةوال

 جميع الدولة تحترم″أن  وهو ،1973عام  مماثل لدستور شبه الحالي، بنّص  السوري الدستور  ينّص 

  على شعائرها بجميع حّرّية القيام وتكفل األديان،
ّ
وتضيف الفقرة األولى من  .8العام" ذلك بالنظام يخل أال

ا مقارنة مع ويبدو هذا النّص ضعيف  للقانون.  اوفق   االعتقاد مصونة أّن حّرّية الحاليّ  الدستور  من 42املاّدة 

 2014ما ورد عن الحرية الدينية في دساتير دول عربية أخرى مثل الدستور اللبناني والدستور املصري لعام 

 السوري من ناحية ُيفهم من هذا النّص قصد املشرع كما ال .9"حرية االعتقاد مطلقة"اللذين ينّصان على أّن 

وبخالف دساتير مصر األخيرة . ″األديان السماوية″يشمل حقوق غير املنتمين إلى الحرية الدينية بما توسيع 

ا كهذان ااألخير  سورية رادستو ، ال يتضمن 10التربية الدينية مادة أساسية في املنهاج التعليميالتي تعّد  ، نص 

 من املجموع العامتأثير مادة الديانة في فحص الشهادة الثانوية العامة وإسقاطها عدم وهذا ما قد يفّسر 

 .11النهائي

بالغة ليس فقط ألتباع األقليات الدينية أهمية  وويكّرس مبدأ املساواة لبناء الدولة الوطنية، وهو ذ

ما سيّ  من مناحي الحياة وال كثير  للنساء. فتعاني هذه الشرائح من التمييز في  اأيض  واملذاهب غير السنية، إنما 

وتبرز أهمية  .تأثير التشريعات الدينيةب ببسفي الحقوق والواجبات وأمام القانون والقضاء، خاصة 

في ظّل انتشار التمييز في التشريعات السورية بين مختلف شرائح التنصيص الدستوري على مبدأ املساواة 

                                                           
. حرية 1على اآلتي:  1973من دستور العام  35املادة تنّص . و 2012الفقرة الثالثة من املادة الثالثة لدستور عام  انظر  8

 تكفل الدولة حرية القيام بجميع الشعائر الدينية على  .2 االعتقاد مصونة وتحترم الدولة جميع االديان
ّ
يخل ذلك  أال

  بالنظام العام.
 من الدستور اللبناني.  9من الدستور املصري واملادة  46املادة  انظر 9

ت املادة  أّن  1971من دستور مصر لعام  19املادة تنّص  10 "التربية الدينية مادة أساسية في مناهج التعليم العام". كما َعد 

 في التعليم ما قبل الجامعي ولكنها أشارت أيأ 2014من الدستور املصري لعام  24
 
 أساسية

 
اّن التربية الدينية مادة إلى أّن  ض 

التي يجب أن تعمل الجامعات على تدريسها، من " حقوق اإلنسان والقيم، واألخالق املهنية للتخصصات العلمية املختلفة"

 دون أن يكون لها دوٌر في مرحلة التعليم األساسية بحسب هذه املادة. 
في مادة الديانة، وذلك في امتحانات الشهادة االعدادية والشهادة  افي ما إذا كانت عالمته صفر   اغير أن الطالب يعّد راسب   11

 الثانوية.
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تظهر بعض أنواع  . قد13العربي، العربي وغير 12خاصة املسلم وغير املسلم، املرأة والرجل ،وفئات املجتمع

 ،بشكل غير مقنن في التشريعات، وأبرز مثال عليه التمييز ضد غير املنتمين إلى الطائفة العلويةالتمييز 

ودوائر  الجيش في سلكفي منح التعليم العالي إلى الخارج وخاصة من أتباع الطائفة السنية وذلك 

في ظل  وال سّيمابالغة لغير املسلمين،  أهمية وذ دستوري ّ  كحق   املساواة . كما أّن إدراج مبدأ14املخابرات

أو أحد  ارئيسي   ادين الدولة هو اإلسالم أو اعتبار الشريعة اإلسالمية مصدر   التنصيص الدستوري على أّن 

شتمل الشريعة، أو بعض التفسيرات الدينية لها، على انتهاك ملبدأ املساواة بين قد تمصادر التشريعات. ف

سلمين
ُ
  .15والنساء الرجال وبين وغيرهم، امل

 في املساواة ، مبدأ1973كحال الدستور السابق الذي صدر عام  ،الحالي السورييضمن الدستور 

د33و 26و 19و 18ا في املواد وأيض   ديباجته
ّ
 الثقافيّ  والتنّوع الوطنّية الوحدة على حماية الديباجة . وتؤك

واطنة وسيادة وتكافؤ واملساواة االجتماعية والعدالة اإلنسان وحقوق  العاّمة والحّرّيات
ُ
 الفرص وامل

ي في متساوون املواطنين فإّن  26وبموجب الفقرة الثانية من املاّدة  القانون.
ّ
وتدعو  .العاّمة الوظائف تول

 في بينهم تمييز ال والواجبات، الحقوق  حيث منكافة  املواطنين بين املساواة في الفقرة الثالثة إلى 33املادة 

 أن على نفسها املاّدة من الفقرة الرابعة العقيدة. وتنّص  أو الدين أو اللغة أو األصل الجنس أو بسبب ذلك

إلى هذه  ايجب حظر التمييز بين املواطنين استناد   من ثّم املواطنين. و  الفرص بين تكافؤ مبدأ الدولة تكفل

  .كافة من القوانين االنصوص الدستورية بما يشمل استئصاله أيض  

على وضعية املنظومة التشريعية وتقليص  كبير   أثر   اذ اإلنسانالدولية لحقوق ملعايير التزام اعّد يُ 

املساواة بين  وال سّيمامن نصوصها لدولة القانون،  ديد  عاالتفاقيات الدولية في كّرس تأثير الدين فيها. فت

املواثيق  الدستور السوري الجديد، كحال السابق، بسمّو  ال يعترف املواطنين وحرية املعتقد. مع ذلك،

صاَدق عليها على القوانين الداخلية
ُ
بالتطرق في مواده إلى  الحالي يكتفي الدستور السوريف. 16الدولية امل

                                                           
إدارة نائل جرجس،  انظرتمييز بين املرأة والرجل واملسلمين وغيرهم في مجال األحوال الشخصية. تبدو أبرز أوجه ال  12

 ص 8، 2013يونيو  /، باريس، حزيرانمبادرة اإلصالح العربيالتنوع في مجال األحوال الشخصية في دول املشرق العربي، 
رت  13

ّ
على سبيل  انظرخاصة األكراد.  ،على حقوق غير العرب اسلب  إّن سياسة التعريب التي انتهجها النظام السوري قد أث

ه لم يتم الجنسية السورية والذي تّم بموجبه تجريد آالف األكراد من 1962لعام  93املرسوم التشريعي رقم املثال 
ّ
. كما أن

 احترام الحقوق الثقافية للكورد، خاصة إمكانية تدريس اللغة الكردية في مدارس الدولة الرسمية. 
ع،  ظران 14

ّ
، تركيا، ستراتيجيةعمران للدراسات اال ، األجهزة األمنية السورية وضرورات التغيير البنيوي والوظيفيمعن طال

 وما بعدها.  10، ص 2014تموز/ يوليو  14
 من املفكرين اإلسالميين والكّتاب على أّن الشريعة اإلسالمية تضمن حق املساواة ونبذ التمييز على أساس كثيٌر ُيجمع  15

اللون أو اللغة أو األصل اإلثني، بينما تبقى قضية عدم التمييز على أساس الدين والجنس مثار جدل ويسير االتجاه الغالب 

 على ترسيخ هذا النوع من التمييز بمقتض ى الشريعة.
 . 2012من الدستور الحالي لعام  107و 75واملواد  1973من دستور عام  104و 71املواد  انظر 16
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سمو  الوضوح في مبدأعدم إلى ضافة إصالحية مختلف األجهزة الحكومية في املصادقة وإقرار املعاهدات. 

في ها عنمن الحقوق والحريات املنصوص  كثير  من  النصوص الدستورية، تخلو القانون الدولي على الداخلي

االتفاقيات الدولية. فنذكر على سبيل املثال بعض الفقرات الواردة في العهد الدولي الخاص بالحقوق 

 معتقد أو بدين يدين أن في الشخص ة(، وحّريّ 27املدنية والسياسية، كحماية املنتمين إلى أقليات )املادة 

 الزوجين بين املساواة إلى (، إضافة14 املادة)القضاء  أمام املساواة (، حّق 18املاّدة )قيود  اعتناقه دون  أو ما

ما في (. واألمر كذلك 23املادة )الطالق  وعند الزواج وخالل االقتران في الحقوق واملسؤوليات حيث من

 الطفل(.  اتفاقية حقوق  من الثانية واملادة من هذا العهد 24 املادة)تمييز  دون  األطفال يتعلق بحماية

 

 القسم الثاني: املواطنة والدين في التشريعات السورية الداخلية

رت بكل  النصوص الدستورية قد  أّن لقد تبين أعاله 
ّ
الشريعة اإلسالمية والتشريعات  من تأث

تدقيق واقع التشريعات  التأثير هذه من خاللدواجية ز ا اأيض  تبدو الوضعية املتضمنة على مبادئ املواطنة. 

 .القسمهذا سنبين في  كما سوريةالداخلية ال

 

 
ً

 في التشريعات الداخلية السورية  : تأثير الدينأول

عّد األحوال الشخصية، 
ُ
التي تشمل جميع القضايا املتعلقة بالعائلة بما فيها الزواج والطالق ت

تشريعات  عددتتف. سوريةخاصة اإلسالمي، في ، بالدين امن أبرز املجاالت تأثر   ،وامليراث والنفقةوالحضانة 

ُيطّبق على املسيحيين واليهود شرائعهم لالنتماء الديني للمواطنين، حيث  اتبع  األحوال الشخصية الدينية 

الدينية الخاصة بهم في مجال األحوال الشخصية، بينما يحتكم املسلمون للتشريعات املستقاة من الشريعة 

ما في سيّ  وتعود استقاللية الطوائف الدينية في مجال األحوال الشخصية إلى فترات طويلة، والاإلسالمية. 

وُينظر عادة إلى قانون العائلة في املجتمعات العربية على أنه الفرع األكثر نية. العثماطورية امبر اإل حكم ظّل 

 
ّ
ا إلىنظسم بالتمرد على أي تدخل خارجي أو محاولة للعلمنة استقاللية في القانون، وهو فرع يت لته ص ر 

قوانين األسرة في توحيد بدأت املحاوالت الهادفة إلى . ومع ذلك خاصةوحياتهم ال هوية األشخاصالوثيقة ب

ت اإلمبراطورية العثمانية قانون  1917العام 
ّ
باألحوال الشخصية )قانون حقوق العائلة(  اخاص   ا، حيث تبن

  17.اختصاص املحاكم الخاصة بغير املسلمين 156ألغت مادته  العام،هذا األول أكتوبر من  /تشرين 25 في

تشريعات األحوال إصالح محاوالت علمنة و  سوريةاالنتداب الفرنس ي على  شهدت فترةكما 

من  ديد  ع، داميان دي مارتل، بالتوقيع على سوريةفقد قام املفوض السامي الفرنس ي في الشخصية، 
                                                           

 ،2006شرح األحوال الشخصية، دار النفائس، عمان، الطبعة الثالثة،  في ضحالواعمر سليمان األشقر،  انظرللمزيد   17

 .19 -18ص 
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الذي يحمل  1938نوفمبر من العام  /تشرين الثاني 18 فيالقرارات بهذا الشأن، بما في ذلك القرار الصادر 

ل.ر.، الصادر في  60الرامية إلى تحديث القوانين من خالل تبني القرار . وقد جرى دعم الجهود 146الرقم 

  والهادف إلى علمنة تشريعات األحوال الشخصية والذي ال 1936مارس عام  /آذار 13
 

ببعض  يزال معموال

وتقض ي املادة  18،من هذا القرار تسّهل اإلجراءات املتعلقة بتغيير الدين 11املادة ف أحكامه حتى يومنا هذا.

دعى طوائف الحق العام، وهذه الطوائف "تنظم وتدير شؤونها  14
ُ
منه بإنشاء طوائف مدنية وعلمانية ت

بالزيجات املعقودة في الخارج بين السوريين  25بحرية ضمن حدود التشريعات املدنية"، وتتعلق املادة 

قانون مدني للعائلة، بالتوازي مع القوانين  كان الغرض األساس ي من هذا القرار وضع 19.ين واألجانبيواللبنان

تستطيع الفئات غير  من ثّم من شأنه أن يسمح بعدم االنتماء إلى طائفة ما، و كهذا الدينية، ألن سّن تشريع 

املسلمة أن تتجنب التمييز الذي تتعرض له نتيجة لألفضلية املمنوحة للمنتمين للدين اإلسالمي. ما لبثت 

ولبنان )سنية وشيعية ودرزية(، املناهضة  سوريةخاصة في األوساط اإلسالمية في  االحتجاجات الشعبية،

للتحديث ولتوحيد قوانين األحوال الشخصية ولعلمنتها إلى أن أفضت إلى التضييق على تشريعات العلمنة 

ها سلطة من التشريعات القانونية من أجل الحّد من اإلصالحات التي أجرت كثير  هذه. وهذا ما أسفر عن تبني 

ذكرة الصادرة االنتداب الفرنس ي. فقد اعتُ 
ُ
ل.ر.  53والقرار رقم  1929مارس من العام  /آذار 16 فيمدت امل

  21.ق على املسلمينيطبّ  ل.ر. ال 60والذي ينّص على أّن القرار  193920مارس من العام  /آذار 30 فيالصادر 

للطوائف  تعددية األحوال الشخصيةتوجهات حكومية تؤيد  سوريةفي  أعقبت فترة االستقاللقد و 

، الخاص بالتنظيم 1953أكتوبر من العام  /تشرين األول  8تاريخ  133. وهكذا جاء املرسوم رقم املختلفة

تبقى املحاكم الروحية للطوائف غير اإلسالمية "منه على أن  31الجديد للسلطة القضائية، ليؤكد في املادة 

 22قانون األحوال الشخصية السوري الحاليوفي العام نفسه صدر  ".اضعة لألحكام النافذةواختصاصاتها خ

أحكام تشريعية بتطبيق ما لدى كل طائفة من للطوائف املسيحية واليهودية  308في مادته  أتاحوالذي 

فقانون األحوال الشخصية هذا املستقى من املذهب الحنفي عام  .محددة مجاالت، ولكن في دينية

                                                           
 18، ص 1979بشير البيالني، قوانين حول األحوال الشخصية في لبنان، دار العلم للماليين، بيروت،  18
الزواج املدني: الحق والعقد على األراض ي اللبنانية، الساقي، بيروت، طالل الحسيني،  انظرعن مضمون هذا القرار،  19

 وما بعدها.  42، ص 2013الطبعة األولى، 
وديع رحال، القواعد العامة لألحوال الشخصية، معايير الزواج املدني والديني، الجزء الثاني، منشورات الحلبي  20

 . 61، ص 1997الحقوقية، 
 . 64-63طالل الحسيني، مرجع سابق، ص و . 18، ص بشير البيالني، مرجع سابق 21
على املذهب  ا. وقد جرى وضع هذا القانون اعتماد  1953أيلول/ سبتمبر 7 في 59صادر بموجب املرسوم التشريعي رقم  22

د املادة 
ّ
من هذا القانون بلزوم عودة الجهاز القضائي إلى هذا املذهب، أي إلى كتاب قدري باشا، في  305الحنفي. كما تؤك

 حال غياب النّص القانوني.
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ذات  دعلى بعض املوا 23يشتمل القانون املدني السورياالختصاص ويطّبق على عموم السوريين. كما 

األولى إلى أّن  التي تنّص في فقرتها 836 على جميع السوريين، كاملادة في الغالب التي تطّبق الصبغة اإلسالمية

الورثة، وتحديد أنصبائهم في اإلرث، وانتقال أموال التركة إليهم، تسري في شأنها أحكام الشريعة تعيين "

ضيف املادة "اإلسالمية والقوانين الصادرة في شأن اإلرث واالنتقال
ُ
تسري على الوصية أحكام ": 876. وت

تشريعات األحوال الشخصية  أّن  وتجدر اإلشارة إلى. "الشريعة اإلسالمية والقوانين الصادرة في شأنها

ظّل القضايا املشتركة، أي بين شخصين  وال سّيماضّد غير املسلم واملرأة،  من أوجه التمييز اديد  ع تتضمن

  24.ينتمي أحدهما إلى الديانة اإلسالمية

 ،"لألديان غير السماوية"نتماء اال ق حظر فيطبّ  ،أخرى مجاالت  في اأيض  تؤثر الشريعة اإلسالمية 

 حيث 
ُ
إلحاقهم والبهائيين، بل ويتم  هيهو باملناسبات الدينية أو القيام بالشعائر لشهود  تأي احتفاال  منعت

وفي بديانة ال يؤمنون بها وما يتبع ذلك من فرض أحوال شخصية وتعليم ديني مغاير ملعتقداتهم الدينية. 

ومع أّن مادة التربية الدينية اإللزامية بشكل وثيق بالدين اإلسالمي.  لنظام التربوي رتبط اياملجال التعليمي، 

سالمية تبدو اإل ، غير أّن امليول في مراحل الدراسة ما قبل الجامعية سوريةتختلف بحسب دين الطفل في 

شير هذه األخيرة باستمرار إلى التعاليم اإلسالمية،  دراسية من خالل مواد
ُ
أخرى كمادة اللغة العربية. فت

برز كتب التاريخ لدريسها وتحفيظها وتتضمن آيات قرآنية يجري ت
ُ
لطالب بصرف النظر عن دينهم. كما ت

الفتوحات اإلسالمية بصورة إيجابية، وفي املقابل تظهر سلبية الحروب الصليبية ونكبتها على األمة 

 
 

  25.سة للطائفيةعن استخدام مصطلحات مكرّ  اإلسالمية، فضال

ما يتبعها انتهاكات حقوقية  افي قضية الردة عن اإلسالم والتي غالب   اأساسي   االشريعة دور   تؤديكما 

املحاكم بتفريق املرتد  امختلفة تتمثل خاصة بتجريد املرتد من الحقوق السياسية واملدنية. فتقض ي غالب  

سقط عنه حضانة األطفال ويتم الحجر على أمالكه ويفقد شخصيته القانونية 
ُ
عن شريكه في الزواج وت

من دون إشكاالت اعتناق االسالم يجري  ّن أوفي املقابل، نرى  26.منحه القدرة على إبرام العقود املختلفةالتي ت

                                                           
امه . وقد تّم نقل أغلبه عن القانون املدني املصري وبعض أحك1949مايو  /أيار 18 في، 84صادر باملرسوم التشريعي رقم  23

 عن قانون املوجبات اللبناني.
الطرف املسلم في القضية، ويحق للرجل املسلم تعدد الزوجات ملصلحة  سوريةما تحكم املحاكم الشرعية في  افغالب   24

إدارة التنوع في مجال األحوال الشخصية في دول املشرق العربي، نائل جرجس،  انظرللمزيد  ويرث ضعف ما ترثه املرأة.

  .مرجع سابق
من اتفاقية حقوق  29انتقدت لجنة حقوق الطفل الحكومة السورية لعدم توافق نظامها التعليمي مع أحكام املادة  25

املناهج تفتقد إلى الثقافة واحترام حقوق اإلنسان وكذلك إلى مفاهيم التسامح  أّن الطفل. فتالحظ اللجنة املذكورة 

لجنة حقوق الطفل، املالحظات الختامية، الجمهورية العربية  انظررقية. واملساواة بين الجنسين ومع األقليات الدينية والع

 ، ب.46، الفقرة 2003يوليو  /تموز  10، تاريخ CRC/C/15/Add.212السورية، 
، 2012حزيران/ يونيو 28 في، 652، قرار 6782املحكمة الشرعية الثالثة في دمشق، دعوى حسبة، أساس قرار  انظر 26

 قرار غير منشور. 
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لى أن هيمنة الشريعة اإلسالمية إ اأخير  تجدر اإلشارة و  ، وهو ما ينتهك مبدأ املساواة أمام القانون.قانونية

مع مبادئ هذه  واضح   قوانين تتعارض بشكل  قد تكون ذات طابع سلبي، وما نقصده هو عدم القيام بتشريع 

خاصة في تحديد ما هو  ،افي جميع جوانب الحياة تقريب   ٌم مه ٌر كان للشريعة دو  نفسه الشريعة. وفي اإلطار

في بعض حالل أو حرام في املجتمع كتقييد حرية التعبير عندما تتعلق بنقد األديان وتحريم الربا والخمور 

ل اللخإ، األماكن
ّ
على الشرعة الدولية  سوريةعقبة أساسية في عدم انفتاح  اشريعة اإلسالمية أيض  . وتشك

 27.لحقوق االنسان وهو ما يتبين من مواقفها وتحفظاتها املختلفة في هذا املجال

 

 في التشريعات الداخلية السورية  : تأثير املواطنةاثانيً 

متعلقة بالرّدة عن اإلسالم  نصوصيتبعها من  األحوال الشخصية وما بعض تشريعات باستثناء

السورية من حيث املبدأ  قوانينال بيةأغلحرمان غير املسلم من الترشح لرئاسة الجمهورية، تنّص  اوأيض  

النصوص التشريعية الدينية غياب  اتدريجي   ساهمقد على املساواة أو عدم التمييز على أساس الدين. و 

بشكل أساس ي من الضرورية ملواكبة التطور الحاصل في املجتمع بإدخال تشريعات وضعية مستوحاة 

نهاية فترة وتعود املراحل األولى لتأثير القانون الوضعي في التشريعات العربية إلى  القوانين الغربية.

طلق عليها إصالحات إبانها ة والتي بدأت العثمانيطورية امبر اإل 
ُ
 . هذه األخيرة"التنظيمات"سم اواسعة أ

لت بداية الحّد من التأثير الديني في الدولة
ّ
مرسوم اإلصالح األول، الخط الشريف )كلخانة( فقد تضّمن . شك

 بصرف النظر عن انتمائهم الديني، وأيض  1839لعام 
 
 اوعد   ا، مبدأ املساواة بين رعايا اإلمبراطورية كافة

 /لبث أن أبصر النور في شهر شباط املفروضة على غير املسلمين. هذا الوعد ما الجزية اإلسالميةدفع لغاء إب

 (، وحظَر 19، وذلك من خالل تبني مرسوم الخط الهمايوني الذي ألغى الجزية )املادة 1856فبراير من العام 

(. 8)املادة  […]الدين أو اللغة ا من غيرها بسبب أقل شأن   [.…]أي تمييز أو تسمية من شأنها أن تجعل فئة ما 

جمهورية  سأّما الثورة العلمانية الحقيقية، فقد ظهرت في عهد مصطفى كمال أتاتورك، مؤّس  

منطقة املشرق العربي التي انحسر فيها  ألتاتورك الحديثة. ومع ذلك لم تشمل العصرنة القانونية تركيا

 نفوذ األتراك بسبب تفكك اإلمبراطورية العثمانية وبدء مرحلة االنتدابات الغربية. 

بما يمكن أن نطلق عليه ثورة التحديث القانوني الذي  سوريةترافقت فترة االنتداب الفرنس ي على 

ل أبرز وجوهه باعتماد قوانين غربية وضعية في شتى امل
ّ
التجارية واملدنية والجنائية. جاالت، بما فيها تمث

املنظومة القانونية لدول املشرق العربي شديدة التأثر ببعض التشريعات  إّن ويقول السنهوري في هذا اإلطار 

                                                           
املتحدة: املوقع الرسمي للمفوضية السامية لألمم  انظر ،سوريةمن أجل االطالع على تحفظات الدول املختلفة، بما فيها  27

http://www.ohchr.org 

http://www.ohchr.org/


 
 13 

 افال تلعب الشريعة في بعض املجاالت إال دور   28.سكسونية والسويسرية والفرنسية واألملانية -األنجلو

على حاالت غياب النّص القانوني الواجب التطبيق. فتنّص املادة األولى من  يقتصر إعمالها، حيث اثانوي  

تسري النصوص التشريعية على جميع املسائل التي تتناولها هذه  :1"على أْن: القانون املدني السوري 

مقتض ى م فإذا لم يوجد نص تشريعي يمكن تطبيقه، حكم القاض ي ب2النصوص في لفظها أو في فحواها. 

مبادئ الشريعة اإلسالمية، فإذا لم توجد، فبمقتض ى العرف، وإذا لم يوجد، فبمقتض ى مبادئ القانون 

يسري في شأن املفقود والغائب األحكام "نه: أمن هذا القانون  34وتضيف املادة . "الطبيعي وقواعد العدالة

وهذا القانون املدني بمجمله وضعي . "املقررة في قوانين خاصة. فإن لم توجد فأحكام الشريعة اإلسالمية

كل اتفاق "وغير متأثر إلى حّد كبير بالشريعة اإلسالمية، وإن كان فيه بعض األحكام املستلهمة منها كبطالن 

( والتي يمكن أن تستنبط 6(، ونظرية التعسف في استعمال الحق )املادة 057املادة ) "خاص بمقامرة أو رهان

صراحة مبادئ الشريعة  السوريبل وتخالف بعض بنود القانون املدني  29.رافمن سورة األع 199من اآلية 

 .(234دة كما في إجازتها للفوائد في العقود التجارية )أنظر املا

املرسوم  قد جعلف، داخليةالقوانين ال وسموها علىالتشريعات الدولية  دور بالنسبة إلى و 

إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق املدنية والسياسية في  سوريةالذي انضمت بموجبه ، 3التشريعي رقم 

وهو أمر غير كاف  حيث تسمو االتفاقية في ، هذا العهد بمنزلة التشريع الداخلي. 1969أبريل  /نيسان 21

 .هذه الحالة فقط على القوانين السابقة إلقرارها أّما القوانين الالحقة فتلغي بنودها عند التعارض بينهما

الستبعادها بمقتض ى املبدأ  االقوانين الصادرة بعد تاريخ إقرار املعاهدات واملتعارضة معها مبرر  فُتعدُّ 

هذا وقد أقّرت  30.أحكام القوانين الالحقة تلغي القوانين السابقة في حال التعارض بينهما إّن القانوني القائل 

على أن  االوطنية ال تطبق املعاهدات تأسيس  "املحاكم ّن أالغرفة املدنية في محكمة النقض في أحد قراراتها 

من قوانين الدولة الداخلية. وإذا وجد  ابتطبيقها، وإنما باعتبارها أصبحت جزء   االدولة قد التزمت دولي  

تعارض بين أحكام املعاهدة وأحكام قانون داخلي، فإن على املحكمة الوطنية أن تطبق أحكام املعاهدة 

كما توجد بعض القوانين التي ُيشار فيها صراحة إلى مسألة  31.لقانون الداخلي"الدولية مرجحة حكمها على ا

                                                           
دار النهضة العربية،  عبد الرازق السنهوري، الوسيط في شرح القانون املدني، الجزء األول، الطبعة الثالثة، انظر 28

 .بعد وما 50، ص 1981القاهرة، 
 ."خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين"تنّص هذه اآلية على اآلتي:  29
ه: تنّص على سبيل املثال املادة الثانية من القانون املدني السوري  30

ّ
ال يجوز إلغاء نص تشريعي إال بتشريع الحق "على أن

 على هذا 
 
اإللغاء، أو يشتمل على نص يتعارض مع نص التشريع القديم، أو ينظم من جديد املوضوع الذي ينص صراحة

  ".سبق أن قرر قواعده ذلك التشريع
 انظر. 1981لعام  305منشور في مجلة "املحامون" ص  1980ديسمبر  /كانون األول  21، تاريخ 366/1905قرار رقم  31

 /تموز  CCPR/C/SYR/2004/3 ،5التقرير الدوري الثالث، الجمهورية العربية السورية، اللجنة املعنية بحقوق اإلنسان، 

د 39، الفقرة 2004يوليو 
ّ
مبدأ سمو القانون الحكومة السورية، كغيرها من الحكومات العربية، باستمرار على . كما تؤك

مايو  /مم املتحدة، كما أقّره صراحة وزير العدل السوري، في الرابع من أيارالدولي على القانون الداخلي أمام لجان األ 
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على عدم سريان  25الدولية كما هو حال القانون املدني السوري الذي تنّص مادته  تفاقياتالعالقة مع اال

ملحاكمات في ، إضافة إلى أن قانون أصول اسوريةاملخالفة ملعاهدة دولية نافذة في  أحكام املواد السابقة أو

بأحكام املعاهدات املعقودة  منه على أن: "العمل في القواعد املتقدمة ال يخّل  311قد نّص في املادة  سورية

 والتي تعقد بين سورية وغيرها من الدول في هذا الشأن." 

أكبر انخفاض لبنان ُيالحظ في  على الرغم من تأثير القانون الوضعي في التشريعات السورية،

 هيمنة التشريعات اإلسالمية والتي وإن طبّ ستوى مل
 

يطّبق  قت تقتصر على املسلمين من اللبنانيين. فمثال

 الذي يحكم موضوع املعامالت املدنية والذي كان قد اعتُ  "قانون املوجبات والعقود"هذا البلد 
 

من  مد بدال

 سوريةفي  1949ة حتى عام قهذه األخيرة مستقاة من الفقه الحنفي، كانت مطبّ  32.مجلة األحكام العدلية

تّم استصداره وروبية أذو مرجعية  "قانون املوجبات والعقود")تاريخ اعتماد القانون املدني السوري(، بينما 

انخفاض تأثير  سوريةفي املقابل، ُيالحظ في خالل فترة االنتداب الفرنس ي.  1932عام  مارس /آذار 9في 

  33.دول الخليج العربيو  عربية كاألردن ومصرالالتشريعات الدينية مقارنة بأغلب الدول 

 

 خاتمة

طنا الضوء في هذ
ّ
الدستورية  سوريةعلى دور الدين ومبادئ املواطنة في منظومة ا البحث لقد سل

سوريين على إقامة الدولة املدنية الكفيلة وحدها بضمان احترام كرامة وحقوق ال، وآثار كل منهما والقانونية

على مجموعة من النصوص  ات السوريةالتشريعشتمل تف اتهم الدينية والعرقية.انتماءبصرف النظر عن 

اتسّبب أحياتالتي القانونية ذات املرجعية الدينية و الدستورية و  املواطنين، خاصة الحرية حقوق انتهاك في  ن 

وفي هذا اإلطار فإنه من في الحقوق والواجبات. القضاء والدينية وحرية التعبير واملساواة أمام القانون و 

العالم العربي بمصطلح  وغيرها من بلدان سورية الحاضر بقوة في "األمة"الضروري االستعاضة عن مفهوم 

اتهم بغض النظر عن انتماء نواطنيامل ة بينساواة الكاملى املمبدأ املواطنة القائم علالذي يكّرس  "الوطن"

إعمال مبدأ املواطنة استبدال األحكام التشريعية والدينية التعسفية املختلفة بما فيها الدينية. يقتض ي 

 بأحكام تتوافق مع 
 
 حقوق اإلنسان. شرعة كافة

                                                           

للجنة مناهضة التعذيب. ومع ذلك ينبغي التشكيك باملصداقية وبعنصر حسن نية في التطبيق  44، أثناء الجلسة 2010

 في ظّل االنتهاكات واسعة النطاق التي يرتكبها النظام االستبدادي السوري.  وال سّيماعلى املستوى املحلي، 
ه ال تزال بعض أحكام هذه املجلة معمول بها في لبنان ولكن في مجاالت ضيقة للغاية كأحكام مرض إلى أتجدر اإلشارة  32

ّ
ن

 ،، األوضاع التشريعية في الدول العربيةصبحي املحمصاني انظراملوت والحجر على السفهاء والصغار واملعتوهين واملجانين. 

 وما بعدها.  260، ص 1981ماضيها وحاضرها، دار العلم للمالين، بيروت، 
ما في ظّل استمرار سيّ  فعلى سبيل املثال، تستمر مصر بالتمييز بين املواطنين في ما يخّص بناء دور العبادة وترميمها، وال 33

  على املسيحيين.تطبيق مرسوم الخط الهمايوني العثماني 
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ه يتعرض لالنتهاك كلما تّم التمييز بين ، لكنّ السوريةت اتشريعالمبدأ املواطنة موجود في  ّن إ

  دولة املواطنة إلى ير الدينيذات التأثالتحول من الدولة  يعّد ف املواطنين أو الدعوة إلى ذلك.
 

على  امهم   عامال

املعركة في املشرق  إّن مع ذلك يمكن القول . املستقبل سوريةتعزيز التعايش والبناء الديمقراطي لصعيد 

تطبيق الشريعة  ملصلحةالعربي مستمرة بين تيارين رئيسين: يهدف األول إلى إلغاء كل قانون وضعي 

ضغط اإلسالميين، عن النضال من أجل  على الرغم منيكف التيار الثاني،  ، في حين البصرامة اإلسالمية

إرساء دولة املواطنة التي يتمتع فيها جميع األفراد بحقوقهم وحرياتهم دون أي تمييز على أساس العرق أو 

بين التشريع الوضعي  االدين أو الجنس. تبدو انعكاسات ذلك على الواقع التشريعي الذي يشهد بدوره صراع  

حتى  سوريةعرف تلم فوالتشريع الديني، فلم يتمكن أي من التيارين املذكورين من بلوغ أهدافه حتى اليوم. 

ر النظام االستبدادي . تبحإسالمية  ةاملواطنة الديمقراطية وال دول ةال دول اليوم
ّ
هذا السوري وقد سخ

 . ̎تسد فرق ̎على مبدأ  الذكرنفي آلصراع بين التيارين ، إذ شّجع اعقود لتحقيق استمراريتهدة مل الوضع

 ،مسؤولة عن التمييز ضد فئة من مواطنيها فحسب الدولة الدينية ستليأنه إلى وتجدر اإلشارة 

اأيإنما نجد ذلك  ل العروبة لوجيات أخرى، كحال النظام السوري الذي َجعَ يو في إطار دول قائمة على أيد ض 

لكرد، فمن غير ابالنسبة إلى سّبب التمييز بين العرب وغيرهم. كذلك األمر  مالحكمه،  اأيديولوجي   اأساس  

أننا نؤيد إعطاء الكرد حقوقهم املشروعة،  على الرغم مناملمكن تأييد قيام دولة كردية، على أساس عرقي، 

احتألّن هذه الدولة ستؤدي   جة الثانية. من هنا الإلى التمييز ضد غير الكرد ومعاملتهم كمواطنين من الدر  م 

هذه  ةفركيز لوجيات املختلفة من إسالموية وقومجية عن هوية الدولة السورية. يو بّد من استبعاد األيد

مبدأ املواطنة بما يضمن التعددية الدينية والعرقية واستئصال أنواع  تكون قائمة على األخيرة يجب أن

 وحتى تجريمه بقوانين
 
 واضحة.  التمييز كافة

التساؤل في إطار اإلصالحات الدستورية والتشريعية املقبلة عن التوازنات بين مفاهيم  اأخير   ويبقى

حقوق اإلنسان الحديثة من ناحية، ودور الدين والشريعة اإلسالمية من ناحية ثانية. وتجدر اإلشارة إلى 

م كدين للدولة في مقابل التجربة الدستورية الفريدة في تونس التي اتفق فيها األطراف على اعتبار اإلسال 

الدولية لحقوق اإلنسان بما في ذلك املساواة بين ملعايير التزام اانحسار دور الشريعة اإلسالمية وتعزيز 

الرجل واملرأة وحرية املعتقد. بينما ال تبدو الدساتير املصرية األخيرة املعتمدة في إطار الحراك الشعبي خالل 

خاصة في ظل عدم التوافق  ،جديدة من االستقرار وبناء دعائم دولة املواطنةالسنوات األخيرة ممهدة ملرحلة 

بالتأكيد ستكون املرحلة القادمة مفصلية في السياس ي والرضا الشعبي الكافي والتأثير الديني الواضح فيها. 

ح نظام األسد وإمكانية زواله. فموا وال سّيماظّل الوضع السياس ي واألمني السوري الراهن، 
ّ
 سوريةطنو ترن

أمام مرحلة انتقال سياس ي عميق، فهل ستنتصر املواطنة في معركتها ضد الطموح اإلسالمي  اهم حالي  

 ؟لوجي الذي يهدف إلى تطبيق كامل وصارم للشريعة اإلسالميةيو الراديكالي واأليد
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