
ني قد نالًمتلعي: رظ لصاح حالت يتشكالتالا

لدخظ:
عندما تسود الفوىض والتنازع وتصاُدُم املصالح 
يرُبز  االستبداد،  من  طويلة  عقوٍد  إثر  الخاصة 
إطار  ضمن  املجتمع  تنظيم  رضورة  عن  الحديث 
العامة  املصلحة  بتغليب  مكوِّناته  لتفاُهم  س  يؤسِّ
والسلطة  املجتمع  بني  العالقات  وتوضيح وتحديد 
السياسية، وهذا ما يُفسِّ ارتفاع األصوات واتِّساع 
الدعوات لوضع محدداِت ميثاٍق أو اتفاٍق اجتماعيٍّ 
يكون  حيث  الحالة،  تلك  تسودها  التي  البلدان  يف 
وتكرار  التصادمية  الحال  تصاعد  من  التخّوُف 

العقالء. لدى  بقوة  حارًضا  االستبداد  تجارب 

ما  لظهور  الرئيسية  البذرة  كانت  الحالة  هذه 
يف  أوروبا  يف  االجتماعي«  »العقد  بنظرية  يعرف 

والتحقيق. ماجستير في أصول الفقه، له عّدة إسهامات في التأليف   )*(
بينما يرى »جون لوك« أن  وهو يتفق بهذا مع »هوبز«،  روسو«،  رؤية »جاك  وغيرها حسب  الحقوق األساسية  بالحقوق هنا جميع  المقصود   )((
والمحافظة عىل حقوق الجميع، لذا فهو يستثني منها  الحقوق التي يتنازل عنها األفراد ليست مطلقة بل تقتصر عىل القدر الالزم إلقامة السلطة 
رؤيته بأن تنازل األفراد عن حقوقهم ال يفقدهم حرياتهم ألنهم يستعيضون عنها  ويبرر »روسو«  الحقوق األساسية )الحياة، الحرية، التملك(، 

المدنية. الجماعة  وحقوق مدنية تقررها لهم  بحريات 

القرنني السابع عرش والثامن عرش امليالديني، حيث 
ُولدت النظرية من رحم معاناة قاسية عىل مدى عّدة 
)عصور  الوسطى  القرون  يف  االستبداد  من  قرون 
والسلطة  الدولة  نشأة  تفسري  كان  حيث  الظالم(، 
يقوم عىل أساس ديني وّلد ما يسمى بنظرية الحق 
الّسيفني تربر حكم الحكام باسم  اإللهي أو نظرية 
اإلله، وترفعهم فوق أي مساءلة، مما اضطرَّ املفكِّرين 
وإيجاد  الحالة،  هذه  من  تُخرجهم  حلوٍل  البتكار 
تفسري ألساس الدولة والسلطة غري األساس الديني.

ني قد نالًمتلعي - ت هلف ونشأة:
يمكن تعريف »نظرية العقد االجتماعي« بأنَّها 
األفراد  تنازل  عىل  بناًء  الدولة  قيام  تفسِّ  نظرية 
هي  التي  العامة  اإلرادة  لصالح  حقوقهم)1)  عن 

تشهد السنوات األخرية محاوالت هنا وهناك لصياغة عقد اجتماعي لبعض 
بلدان الربيع العربي، باعتباره رضورة ملحًة للحالة السياسية التي تمرُّ بها 
هذه البلدان، ويف أثناء ذلك تكثر التساؤالت: ما هو العقد االجتماعي؟ وكيف 

نشأ؟ وهل كان مفيًدا يف سياق نشأته؟ وما الغاية منه؟ وهل نحن بحاجة للعقد 
االجتماعي لحل مشكالتنا؟ تجيب هذه املقالة عن ذلك بيشء من التفصيل.

 العقد االجتماعي: العقد االجتماعي:
هل يصلح حالً لمشكالتنا؟هل يصلح حالً لمشكالتنا؟

أ. ياسر المقداد )*(
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مجموعهم، ومن خالل هذا التنازل تتشكل السيادة 
الصالح  عن  يعربِّ  الذي  السلطة  جسم  أو  العامة 
العام. هذا ما يسمى بالعقد أو امليثاق االجتماعي، 
-السلطة-  الدولة  هذه  تتمتع  العقد  هذا  ووفق 
لحماية  القانون  مبادئ  وتؤسس  بالصالحيات 
املصلحة العامة، ويكون الشعب هنا هو األساس أو 

للدولة)1). الرشعية  مصدر 

يد  عىل  أمرها  أول  النظرية  هذه  برزت  وقد 
الفيلسوف اإلنكليزي توماس هوبز سنة )1679م( 
وتقوم نظريته عىل اعتبار الحالة الطبيعية لإلنسان 
الفوىض  حالة  إىل  يُفيض  مما  والرش،  األنانية 
والحرب، فاإلنسان لإلنسان كالذئب، وتكون الحالة 
سبيل  وال  الكل«)2)،  ضد  الكل  »حرب  الطبيعية 
للخروج من هذه الحال إال بأن يتنازل الجميع عن 
جميع حقوقهم الطبيعية آلخَر يحكمهم لينهي حالة 
الفوىض ويحقق األمان للجميع، ثم بعد ذلك ليس 
لهم أن يُنازعوه أو يثوروا عليه، فهو ليس طرًفا يف 
العقد وهم قد تنازلوا عن حقوقهم بالكامل، وبهذا 
لو  حتى  تُناَزع  ال  مطلقة  لسلطة  »هوبز«  يؤسس 
انحرفت؛ معلالً ذلك بأنه خري من العودة إىل حالة 

الهمجية)3).

يد  عىل  للنظرية  الثاني  التطوير  كان  ثم 
هوبز  فكرة  يتبنَّ  لم  حيث  )1704م(  لوك  جون 
أن  قرَّر  بل  البرشية،  الحالة  أصل  هو  الرش  أنَّ  يف 
يعيشون  كانوا  الطبيعية  حالتهم  أصل  يف  األفراد 
الفردية  بحقوقهم  ويتمتَّعون  ومساواة)4)،  بسالم 
ومع  لذلك  سعيهم  يف  لكنهم  الخاصة،  وامللكية 
يحصل  والتنافس  االقتصادية  العالقات  ظهور 

هذا التفسير وفق منظور الفيلسوف الفرنسي جان جاك روسو صاحب كتاب »العقد االجتماعي« وسيأتي توضيح اتجاهات أخرى للنظرية سابقة   )((
لروسو.

والسياسية لسلطان الدولة، لتوماس هوبز، ص )33)-34)(. اللفياثان: األصول الطبيعية   )2(
المصدر السابق، ص )330( فما بعد.  )3(

ينظر: مقالتان في الحكم المدني، لجون لوك، ص )39)(.  )4(
المصدر السابق، ص )89)( فما بعد، وينظر في حدود السلطة: ص )9)220-2(.   )5(

ينظر: العقد االجتماعي، لجان جاك روسو، ص )80(.  )6(
ينظر: العقد االجتماعي، لجان جاك روسو، ص )92( فما بعد.  )7(

جزء  عن  التنازل  لرضورة  يدفعهم  مما  االختالف 
من حقوقهم لطرف آخر فتتشكل السلطة، ولهم أن 
ينازعوها ويثوروا عليها إذا لم تحافظ عىل حقوقهم 

.(5 الطبيعية)

الفيلسوف  يد  عىل  الثالث  التطوير  أتى  ثم 
الفرنيس جان جاك روسو )1778م( حيث أسس 
لنظرية حقوقية وقانونية كاملة تجاوزت إشكاالت 
من قبله، فهو وإن أخذ ممن قبله مفهوم العقد أو 
الطبيعية  للحالة  تنظريه  لكّن  االجتماعي  امليثاق 
االصطناعية  الحالة  إىل  منها  واالنتقال  لإلنسان 
يها- وتأصيله لكيفية الوصول إىل اإلرادة  -كما يسمِّ
الجزئية  اإلرادات  تصادم  من  والخروج  العامة 
الحريات  مفهوم  وكذلك  العامة،  املصلحة  لتتحقق 
لتفسري  النظرية  املرجعيَة  واملواطنة، جعل طرحه 
واملفاهيم  نشأتها  وأساس  الحديثة  الدولة  مسألة 
الرئيسية املرتبطة بها، ومبادئ العمل السيايس يف 

عرش. الثامن  القرن  منذ  أوروبا 

للبرش  السابقة  الطبيعية  الحالة  روسو  اعترب 
لتحقيق  سعيهم  يف  ولكنَّهم  واملساواة)6)،  الحرية 
قد  بما  التنازع  يف  يقعون  الخاصة  مصالحهم 
يُهدِّدهم جميًعا، وال سبيل للخروج من تلك الحالة 
العامة  للسيادة  بتنازلهم عن حقوقهم  إال  البدائية 
السيادة  فتكون  منها،  جزًءا  فرٍد  كلُّ  يشّكل  التي 
السلطة  يعترب  الذي  السيايس  الجسم  هي  العامة 
العليا، وهنا يكون التنازل عىل حدِّ تعبري روسو من 
كل شخص للجميع ال ألحد بعينه، فيتشكل امليثاق 
معنوي  جسم  عنه  وينتج  االجتماعي  العقد  أو 
هذا  وفق  فيه  السيادة  وتكون  عمومي،  جماعي 

للشعب)7). العقد 

وهثهرل في هوروبل: نلهلة ني قد نالًمتلعي 
»العقد  منظِّري  اختالف  من  الرغم  عىل 
لدى  البدائية  مستوى  تشخيص  يف  االجتماعي« 
يف  السائدة  األنظمة  نمط  تحديد  ويف  املجتمعات، 
الدوافع  ويف  السيايس«،  قبل »النضج  ما  مرحلة 

ُولدت نظرية العقد االجتماعي يف أوربا 
من رحم معاناة قاسية عانتها الشعوب 
عىل مدى عّدة قرون من استبداد القرون 

الوسطى والتي حرمتهم من أقل حقوقهم 
ورفعت الحكام فوق أي مساءلة

العدد 12 | جمادى األوىل 1443ه - كانون األول/ ديسمرب 2021م10



ني قد نالًمتلعي: رظ لصاح حالت يتشكالتالا

إىل  املفضية  واالقتصادية  والسياسية  االجتماعية 
أنَّهم اتفقوا عىل أنَّ  صياغة »العقد االجتماعي« إال 
التحوُّالت الكربى يف املجتمعات ال بد وأن تُنتج عقًدا 
واملجتمع)1). السلطة  بني  العالقة  يحكم  اجتماعيًا 

أوروبا  يف  الحال  إليه  انتهى  ما  هذا  وبالفعل 
االضطراب  سادها  طويلة  مرحلة  من  للخروج 
والحروب والفوىض خضع الناس فيها ألعتى أنواع 
االضطهاد، وتعرَّضوا النتهاك أبسط الحقوق، فقام 
املفكرون بتحليل واقعهم وشّخصوا مشكالته بدقة، 
ثم حاولوا رسم الحلول بما يتناسب مع هذا الواقع، 
»العقد  نظرية  توجهات  اختالف  يفس  ما  وهو 
حقيقٍة  عىل  يؤكِّد  وهذا  تاريخها،  عرب  االجتماعي« 
طبيعة  فهم  من  تكون  االنطالقة  أنَّ  وهي  ة  ُمهمَّ
مشكالت املجتمع، ثم صياغة الحلول املرتكزة عىل 

الخصوصية. هذه 

لدى لالءلة نلهلة ني قد نالًمتلعي يبالدنل:
 الذي نشهده اليوم هو محاوالٌت لصياغة عقٍد 
أصل  يف  منهجية  تناقضات  ن  تتضمَّ اجتماعيٍّ 
خارجية،  منطلقات  من  تنطلق  حيث  النظرية؛ 
من  أو  دولية،  جهات  من  املبارش  بالتدخل  إما 
قيم  عن  غريبة  خارجيٍة  لقيٍم  املحيل  التبنِّي  خالل 
املجتمعات املحلية، وهو يُعترب خطأ بنائيًا يف صياغة 
بني  الهوَّة  توسيع  يف  يُسهم  بل  االجتماعي،  العقد 
مكوِّنات املجتمع بدالً من الوصول إىل ميثاٍق جامع، 
هذا إن قلنا بأنَّ املطلوب هو العمل عىل صياغة عقٍد 

إشكاليتني:  بني  فوقعنا  اجتماعي، 

سلمنا 	  -إن  للنظرية  مشوَّه  تطبيٌق  األوىل: 
عليها-. العمل  بأولوية 

يف 	  انبثقت  نظريات  استرياد  إىل  القفز  الثانية: 
لحظٍة تاريخية معينٍة يف سياق مجتمعيٍّ وسيايسٍّ 

خاص، وإسقاطها عىل واقع مختلٍف كليًا.

زين العابدين. العقد االجتماعي لمرحلة ما بعد البعث، مقال عىل موقع »شارك شباب«، بإشراف د.بشير   )((

يف  يُلحظ  ما  األوىل:  اإلشكالية  مظاهر  فمن 
ملكونات  اختزال  بعملية  القيام  من  املحاوالت  تلك 
املجتمع، حيث تقوم مجموعاٌت منفردة تزُعم تمثيل 
بمحاوالت  تُعرب عن هويته  أنها  أو  املجتمع،  غالب 

االجتماعي! العقد  صياغة 

الكبري  التهويل  الثانية:  اإلشكالية  ومن مظاهر 
الذي يُطرح من النخب وبشكل مكثَّف عىل أنه هذا 
هو الحل، وذلك عىل حساب تغييب أطروحاٍت أكثر 

ُعمًقا ومناسبًة لواقع مجتمعاتنا.

منذ  مّرت  العربية  املنطقة  بأنَّ  القول  ويجدر 
شكلية  بمحاوالٍت  اليوم  حتى  االستقالل  مرحلة 
أو  االجتماعي  بالعقد  يسمى  ما  لبناء  ومشوهة 
حقيقة  يف  هي  بينما  الجامعة،  الوطنية  الهوية 
ثقافة  يف  رصيحة  وتدخالٌت  دولية  توافقاٌت  األمر 
وقيم املجتمع، أسفرت عن تشوُّهات كبرية للهوية 
الوطنية وتهميش كبري لفئات واسعة من املجتمع، 
مع إيجاد تيارات فكرية وسياسية مصطنعة تدعم 

ه. التوجُّ هذا 

الحقبة  تلك  من  نستفد  لم  إن  اليوم  ونحن 
إىل  البوصلة  توجيه  نُعيد  بأن  املشوَّهة  والتجارب 
السابقة  التجارب  إىل  فسنضيف  املجتمع  داخل 
للمجتمع  والتشويه  الفشل  من  أخرى  تجربًة 

الوطنية. والهوية 

نيشهوط نيهئيسية يا قد نالًمتلعي:
قد يكون من املعالجة املجدية أن نطرَح األفكار 
بجرأة أكثر ونتساءل: هل غدت سوريا وغريها من 

بلدان املنطقة حقالً للتجارب؟

منظِّري  نرى  عندما  التساؤل؟  لهذا  الدافع  ما 
بقوة  فيها  والساعني  االجتماعي«  العقد  »نظرية 
الجهات  من  أو  املحلِّيني  الفاعلني  من  بلداننا  يف 
داعمًة  أو  ميّسًة  بصفتها  كانت  سواء  الخارجية 
إىل  الكرة  نعيد  أن  علينا  فإن  التجارب،  هذه  ملثل 
ملعبهم ونقول: هل ما يقومون به هو تطبيق أمنٌي 
التعامل  يتم  ذكرنا سابًقا  كما  أنه  أم  لنظريَّتهم!؟ 
مع مجتمعنا كحقل تجارب عىل غرار ما هو حاصٌل 

العسكري! املجال  يف 

األفكار  يف  للتأمل  لنرجع  أكثر  ذلك  ولتوضيح 
العقد  »نظرية  عليها  قامت  التي  الرئيسية 
االجتماعي« نجد أنَّ هناك رشوًطا موضوعية ال بد 

ما نشهده اليوم هو محاوالٌت لصياغة 
ن تناقضات  عقٍد اجتماعيٍّ تتضمَّ

منهجية يف أصل النظرية؛ حيث تنطلق 
من منطلقات خارجية، إما بالتدخل 

املبارش من جهات دولية، أو من خالل 
التبنِّي املحيل لقيٍم خارجيٍة غريبة عن قيم 

املجتمعات املحلية
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رها كما وضعها مؤسسوها، وإال أصبحت  من توفُّ
النظرية فارغة من مضمونها، ويمكن تلخيص هذه 
الرشوط يف ثالثة مرتكزات ال يمكن تجاوزها يف أي 

اجتماعي: عقد  لصياغة  محاولة 

كافة، 	  املجتمع  فئات  ومشاركة  تمثيل  األول: 
العليا  للمبادئ  تأسيسية  حالة  هو  العقد  فهذا 
جهة،  من  املجتمع  مكونات  جميع  تحكم  التي 
أخرى،  جهة  من  الدولة  مع  املجتمع  وعالقات 
فال يسوغ أبًدا انفراد فئات محددة أو ممارسة 
يخدم  بما  للتأثري  محاوالت  معينة  عاٍت  تجمُّ

الخاصة. مصالحها 

من 	  صادًرا  االجتماعي  العقد  يكون  أن  الثاني: 
املجتمع نفسه دون تدخل جهات خارجية سواء 
رعاية  أو  حوارات  بتيسري  أو  مسودات  باقرتاح 
الحوارات وتحديد الجهات املشاركة فيه، بل يجب 
أن يكون جهًدا وطنيًا خالًصا من ألفه إىل يائه)1).

غنى 	  ال  أولوية رضورية  الحرية، وهي  الثالث: 
عنها، بحيث تكون األفراد واملجتمعات بعيدة عن 
أي قيود أو وصايا تحول دون التعبري الحقيقي 
الت  عن إرادتها الحرة)2)، وما نراه اليوم من تدخُّ

زين العابدين. لمزيد من التوضيح ينظر: العقد االجتماعي لمرحلة مابعد البعث، مقال عىل موقع »شارك شباب« بإشراف د.بشير   )((
ريخ 8 أكتوبر 2020م. ينظر: هل تحتاج سوريا عقًدا اجتماعًيا أم دستورًا ؟ مركز الحوار السوري: مادة منشورة عىل موقع مركز الحوار السوري بتا  )2(

خارجية تمارس ضغوًطا مبارشة أو غري مبارشة، 
يف  املنخرطني  األفراد  عىل  وإغراءات  وإيحاءات 
محاوالت صياغة عقٍد اجتماعي تنقض االفرتاض 
الذي قامت عليه فلسفة العقد االجتماعي من أنَّ 

الناس حكماء عقالنيون يف خياراتهم.

فما هي نسبة توفر وتحقق تلك الرشوط؟

نلهلة ني قد نالًمتلعي ونالنمقلدنت نيتوًهة يهل:
تعرضت نظرية العقد االجتماعي ملجموعة من 
االنتقادات من عدد من املفكرين الغربيني أنفسهم، 
مثل ديفيد هيوم وبلونتشيل وبرتراند راسل، وكان 

أبرزها:

أوالً: تقوم النظرية عىل حالة متخيَّلة ليس لها  	
يثبت عرب  لم  فإنَّه  التاريخ،  أو  الواقع  سنٌد من 

هت لنظرية  من أبرز االنتقادات التي ُوجِّ
العقد االجتماعي أنَّها تقوم عىل حالة 
متخيَّلة ليس لها سنٌد من الواقع أو 

التاريخ، فإنَّه لم يثبت عرب التاريخ أنَّ 
دولًة ما تشكَّلت بهذه الطريقة من التعاقد

العقد االجتماعي: هل يصلح حالً لمشكالتنا؟

حالة متخيلة

الحالة الفطرية 
متوهمة

تفضي إىل
السلطة المطلقة

الحريات 
األساسية ال تصلح 

محالً للتعاقد
ال تستقيم قانونياً

فشلت في
تحقيق نبوءتها

مجرد فرضية
ال واقع لها

المآخذ عىل 
نظرية العقد 

االجتماعي

العدد 12 | جمادى األوىل 1443ه - كانون األول/ ديسمرب 2021م12



ني قد نالًمتلعي: رظ لصاح حالت يتشكالتالا

من  الطريقة  بهذه  تشكَّلت  الدولة  أنَّ  التاريخ 
التعاقد)1).

ثانيًا: الحالة الفطرية املفرتضة للبرش تقوم عىل  	
أوهام، ولم تعتمد عىل دراسات تفيد أنَّ البرش 
يف األصل كانوا يف حالة فوىض ورشور عىل مبدأ 
جون  يقرر  كما  بعيًدا  العزلة  حالة  أو  هوبز، 
فيما  افرتضها روسو  التي  الحالة  تلك  أو  لوك، 

السلطة)2). وجود  قبل 

ثالثًا: تقوم نظرية العقد االجتماعي عىل تكريس  	
هوبز،  عند  واضًحا  بدا  وهذا  املطلقة،  السلطة 
حقوقهم  جميع  عن  الناس  تنازل  يقرِّر  فهو 
من غري استثناء، وليس لهم مساءلة الحاكم إذا 

مطلقة. لديكتاتورية  تأصيل  فهذا  انحرف، 

أما روسو فعندما يفرتض تفويض جميع األفراد  	
للحاكم،  مطلقًة  سلطًة  يقرِّر  فهو  حقوَقهم 
كان  وإن  العامة،  اإلرادة  هي  ستكون  فإرادته 
روسو قيد ترصفات الحاكم بحدود ما تقتضيه 
هي  املطلقة  السلطة  لكن  العامة،  املصلحة 
ويرى  أرسطو)3)،  يقول  كما  الطغيان  جوهر 
ديفيد هيوم أنَّ نظرية العقد ضارَّة من حيث إنَّ 
واجب املحكومني يف املجرى العادي لألحداث هو 
الخضوع للسلطة، وعىل الرغم من أنَّ نظرية العقد 
هه  تشدُّ انتباهنا بعيًدا عن القاعدة العامة وتُوجِّ
قد  االستثناءات  حالة  يف  فإنَّنا  االستثناءات،  إىل 
عها، إنَّ الوالء  نميل كثريًا إىل أن نؤمن بها ونوسِّ

باملخاطر)4). محفوف  والء  هو  اإلرادي 

يصلح  	 ال  األساسية  والحقوق  الحريات  رابًعا: 
للتعاقد أو التنازل، وإن حاول  أن تكون محالً 
أصحاب النظرية االلتفاف عىل ذلك باعتبار أن 
هذا التنازل نفسه هو فعٌل واٍع من البرش وهو 

يعربِّ عن حريتهم يف األصل!

من  	 تستقيم  ال  ذاتها  يف  العقد  فكرة  خامًسا: 
اإللزامية  القوة  فكرة  ألنَّ  القانونية،  الناحية 

ريخ الفلسفة السياسية، لِيو شتراوس وجوزيف كروسبي )29/2)(. ينظر: تا  )((
المصدر السابق )2/)2)(.  )2(

راسل )07/2)(. ينظر لمزيد من النقاش لنقد فكرة تنازل األفراد عن حقوقهم وما ينجم عنه من سلطة غير مقيدة: حكمة الغرب، لبرتراند   )3(
المصدر السابق )30/2)(.  )4(

ماذا تبقى من دولة العقد االجتماعي، د.برهان غليون، مجلة قلمون، العدد الخامس عشر، ص )36(.  )5(
في الحقيقة لم يكن تقرير هذه المبادئ )الشعب مصدرًا للسلطة –الحريات -حق التملك( إبداًعا جديًدا في مجال الفكر السياسي العالمي، بل عرف   )6(
ودور الشعب كمصدر  العالم نظرية متكاملة في الفقه السياسي اإلسالمي بما يخص الحريات وحقوق المشاركة السياسية وحق مساءلة الحاكم 
للسلطة، كما ُعرف في حضارة اليونان شيء مما يتعلق بحق الشعب لكنها كانت منقوصة حيث اقتصرت عىل فئات محددة، ينظر تفصيل لذلك في 

رواء، ص )28(. مقال بعنوان: النظرية السياسية اإلسالمية مقارنة بالنظريات السياسية الحضارية، مقال منشور في العدد الخامس من مجلة 

للعقد ال توجد إال بوجود سلطة تحمي العقود 
العقد  يكون  أن  يمكن  فال  الجزاءات،  وتطبق 
الذي يحتاج إىل حماية السلطة العامة هو الذي 

وأقامها. السلطة  أنشأ 

سادًسا: فكرة العقد االجتماعي لم تُثِبت ُقدرتها  	
وإنما  االستبداد،  بزوال  نبوءتها  تحقيق  عىل 
واسع  تثقيف  إيجاد  هو  إليه  وصلت  ما  أقىص 
جًدا للشعوب والنخب بخصوص الحريات وحقِّ 
األفراد يف املشاركة السياسية، وأعادت االعتبار 
بل  ومساءلتها،  السلطة  اختيار  يف  للشعب 
جعلت الشعب أساس الدولة ومصدر رشعيتها، 
وهذا إنجاز عظيم »لكنَّ نبوءتها الضمنية بزوال 
العقد  فلسفُة  تَثْبُت  ولم  تتحقق،  لم  االستبداد 
االجتماعي أمام امتحان الواقع التاريخي.. وهي 
الحيلولة دون  قادرة عىل  تزال  ما  أنها  يبدو  ال 
ظهور دكتاتوريات من طراز جديد أكثر قسوة 

القديم«)5). االستبداد  من  أحيانًا 

نؤكد  أن  االنتقادات  هذه  بعد  املهم  من  ولعله 
يف  االجتماعي«  العقد  »نظرية  بأنَّ  نعتقده  ما 
وال  اليوم  يوجد  ال  فإنه  فرضية،  مجرَّد  حقيقتها 
وثيقة  قامت بصياغة  العالم  يف  ديمقراطية  سابًقا 
اسمها »العقد االجتماعي«، فهناك دساتري مكتوبة 
الديمقراطية  الدول  من  كثري  يف  عرفية  ودساتري 
صياغة  بمرحلة  تمر  لم  لكنها  ناجحة  وتجارب 
النظرية  نضع  أن  ينبغي  لذا  االجتماعي،  العقد 
منها  استفاد  كما  منها  لنستفيد  صحيٍح  سياٍق  يف 
عاملية  ثقافة  إيجاد  حققته  ما  فقصارى  العالم، 
قوية يف مجال الحقوق والحريات وإعادة االعتبار 
للشعب)6)، وليس وثيقة يشرتط العمل عليها لتكون 
استبداد  مرحلة  من  انتقال  عملية  ألي  مقدمًة 

واستقرار. وعدالة  عام  ِسلم  مرحلة  إىل  وفوىض 

رظ نحملج نييوم ي قد نًمتلعي يحظ لشكالتالا
ما سبق من انتقادات لنظرية العقد يجعلنا نقف 
النخب حول نظرية  بني  اليوم  يُطرح  ما  أمام  كثريًا 
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املستبدَّة  الدولة  لألزمة بني  االجتماعي« حالً  »العقد 
العربية،  املنطقة  يف  أمرها  عىل  املغلوب  والشعوب 
العقد  مفهوم  أحدثها  التي  التغيري  حالة  مستلهمني 
عرش  السابع  القرنني  خالل  أوروبا  يف  االجتماعي 
والثامن عرش، حيث جعل امللوَك مسؤولني أمام الشعب 
وليس أمام الله وكان ذلك نقًضا لنظرية الحق اإللهي 
مساءلة-  أي  فوق  الحاكم  يجعل  الذي  -بمفهومها 
يف  الفرتة  تلك  امللوك  خاللها  من  يحكم  كان  والتي 
االجتماعي  العقد  فكرة  أنَّ  يدل عىل  أوروبا)1)، وهذا 
لها جذوٌر اجتماعية ودينية كانت تنظِّم العالقة بني 
الله واإلنسان وبني الحاكم واملحكوم، وهذه املعادلة لم 
تكن موجودًة يوًما ما يف مجتمعاتنا)2)، لذا فإنَّ تحويل 
فكرة العقد االجتماعي إىل محرك تاريخي وصريورة 
وهٌم  هو  دونها  من  االستبداد  إنهاء  يمكن  ال  عملية 
تاريخي)3)، ومحاولة لتعميم نظريات مبتوتة عن فهم 
خصوصية السياقات والظروف املجتمعية والزمانية 
واملكانية املراد توظيفها فيها؛ ومن البدهي القول إنَّ 
عند  نفسها  تفرض  املجتمعية  الحالة  خصوصيات 
محاولة تعميم الحل ملجتمعات أخرى، ومن البدهي 
القول أيًضا إنَّ نجاح نظريٍة ما يف مجتمٍع ما ال يعني 
املنظور  من  اإلفادة  وتبقى  وسط؛  كلِّ  يف  نجاحها 
العام للنظرية؛ حيث رسخت مضامني مهمة كإعادة 
االعتبار لسلطة الشعب، كما أعادت االعتبار للحقوق 
والحرية  الحياة  حق  يف  املتمثلة  لألفراد  األساسية 

السياسية. واملشاركة  والتملك  والعدالة 

جاهزة  بقوالب  غربية  نظريات  استرياد  إنَّ 
للتطبيق عىل مجتمعاتنا كأنها عصا سحرية للتغيري 

رة هنا إىل أن نظرية الحق اإللهي في تلك الفترة لم تكن مقتصرة عىل أوروبا بل كانت شائعة في أغلب العالم، لكن النموذج األوروبي  تجدر اإلشا  )((
كان نموذًجا ذا خصوصية من خالل الحكم البابوي األكثر تسلطًا داخلًيا وخارجًيا وفي جميع مجاالت الحياة، حيث عرفت تلك الفترة باسم عصور 
بعنوان:  رواء  الخامس من مجلة  العدد  توضيح حول ذلك من خالل مقال منشور في  االطالع عىل مزيد  ويمكن  الوسطى،  العصور  أو  الظالم 

رية«، ص )28(.  بالنظريات السياسية الحضا رنة  »النظرية السياسية اإلسالمية مقا
المقصود هنا باالمعادلة التي تنظم العالقة الدينية بين هللا واإلنسان وبين الحاكم والمحكوم هي تلك التي كانت تقوم عىل ما عرف بنظرية السيفين   )2(
أو الحق اإللهي، وهي ادعاء القدسية للحاكم بحيث يكون فوق المساءلة مع مصادرة حقوق الشعب في التعبير أو االختيار أو التمثيل، وإال فإن الفقه 
السياسي اإلسالمي قائم عىل المرجعية الدينية وينظم جميع العالقات بين هللا والناس وبين الحاكم والشعب عىل أساس الحقوق والعدل، لمزيد من 

التفصيل ينظر: »النظرية السياسية اإلسالمية مقارنة بالنظريات السياسية الحضارية«، مقال منشور في العدد الخامس من مجلة رواء، ص )28(.
ريخ ))سبتمبر)202م. ينظر للتوسع في هذه الفكرة: العقد االجتماعي.. سوريا نموذًجا، لحسين عبد العزيز، مقالة منشورة عىل موقع »عربي)2« بتا  )3(

راسل )48/2(. حكمة الغرب، لبرتراند   )4(

هو نوع من العجز الذي يمثِّل عدم القدرة عىل صنع 
مجتمعاتنا. لخصوصية  مناسبة  خاصة  مقاربات 

الغربية  النظريات  مع  التعامل  يف  النظرة  هذه 
عليها  ارتكزت  ة  مهمَّ أسٍس  عن  التفكري  تحُجب 
لنا يف األسس  ونابعٍة من املجال الخاص بها، فلو تأمَّ
والتي  االجتماعي  العقد  نظرية  عليها  بنيت  التي 
التعاقد،  ومسألة  الفطرية،  )الحالة  يف:  تتلخص 
سلطة  حدود  ومسألة  األساسية،  الحقوق  ومسألة 
خصوصيات  عىل  بنيت  كلَّها  أنها  سنجد  الحاكم( 
الفطرية  الحالة  فمسألة  النظرية،  نشوء  مرحلة 
ورش  أنانية  حالة  هي  هل  فيها  اختالفهم  -عىل 
وفوىض أو مساوة وسالم؟- ُجعلت أساًسا وتمهيًدا 
ٍج  طبيعيًا لتربير نشوء الدولة وانتقالها بشكل تدرُّ
اإلله. باسم  الكنيسة  لتدخل  الحاجة  طبيعي دون 

االنتقال  لحالة  ست  أسَّ التعاقد  مسألة  وكذلك 
للبرش  الفطرية  الحالة  أو  الطبيعي  املجتمع  من 
بالكامل  الحق  جعلت  بحيث  التنظيمية  الحالة  إىل 
بيد البرش، ثم قاموا بالتنازل عن حقوقهم لصالح 
الدولة لتقوم بحمايتهم من الفوىض وألجل تحقيق 
ومسؤولية  مرجعية  فسحبت  واملساواة،  األمن 

الناس. أمام  لتكون  الكنيسة  أمام  من  الحكام 

ومسألة الحقوق األساسية هي تأكيد عىل الحقوق 
التحوُّل  عنوان  تكون  حتى  الفرتة  تلك  يف  املسلوبة 
عىل  واألباطرة  الكنيسة  هيمنة  عن  بعيًدا  الجديد 
حريات وحقوق األفراد أو نزعهم حقَّ التملك الخاص.

أما مسألة حدود سلطة الحاكم فكانت مطلقًة 
عند هوبز مراعاًة للظروف والقالقل التي عصفت 
حاكًما  نظره  يف  الحلُّ  فكان  زمانه،  يف  بأوروبا 
مطلًقا ال يُنازع، يقول برتراند راسل: »لقد تأثرت 
انترشت  التي  السياسية  بالقالقل  هوبز  نظرية 
هو  منه  وينفر  يخشاه  ما  أكثر  وكان  عرصه،  يف 
السالم  تنشد  آراؤه  كانت  ولذا  الداخيل،  االنشقاق 

ثمن«)4). بأي 

إنَّ استرياد نظريات غربية بقوالب جاهزة 
للتطبيق عىل مجتمعاتنا كأنها عصا 

سحرية للتغيري هو نوع من العجز الذي 
يمثِّل عدم القدرة عىل صنع مقاربات 
خاصة مناسبة لخصوصية مجتمعاتنا
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بينما أخذت شكالً أكثر اعتداالً من خالل تقييد 
سلطة الحاكم بالحقوق األساسية عند جون لوك، 

وبالترصف وفق اإلرادة العامة عند هوبز.

يقول ماترن يف كتابه »مفاهيم الدولة والسيادة«: 
»إنَّها حقيقٌة هامة، وإن كانت مجهولة لدى كثري، 
أنَّ نظريات »هوكر« و»هوبز« و»لوك« و»روسو« 
كانت نتيجة نوازعهم السياسية واهتمامهم بنتائج 
املعارك الدينية والسياسية التي كانت عىل التعاقب 
يدينون  كانوا  التي  األوطان  يف  زمانهم  يف  ناشبًة 
موئالً  فيها  وجدوا  التي  البالد  يف  أو  بالوالء،  لها 

ومقاًما«)1).

فنرى أنَّ أصول النظرية قامت عىل حل مشكالٍت 
ومعضالت كانت تعاني منها مجتمعاتهم، لذا فإن 
تشخيص  دون  حالً  واعتباره  النموذج  استحضار 

نقلها عنه د.ضياء الدين الريس في كتابه »النظريات السياسية«، ص )23(.  )((

مشكالت  سيحدث  للواقع  الرئيسية  املشكالت 
إضافية.

ملشكالت  دقيق  تشخيص  إىل  يدعونا  فهذا 
مجتمعنا، وليس جلب نصوص ومسودَّات من هنا 
نضعها  ثم  الدولية،  الوثائق  بعض  ومن  وهناك 
يف  حصل  كما  جديد،  اجتماعيٍّ  لعقٍد  محدداٍت 
علمانية  عىل  تنصُّ  راحت  حيث  املحاوالت  بعض 
الدين لبلد يشّكل املسلمون نسبة  الدولة وتهميش 
هوية  من  أصيل  جزٌء  وهو  سكانه،  من   %90-80
الدين،  الردة عن  البلد وحضارته، واملناداة بحرية 
السلوكية  الشذوذات  ملمارسة  الحرية  وإطالق 
الجامعة  القيم  من  هذه  فأين  شابه،  وما  كاملثلية 

له!؟  جامع  ميثاق  وضع  املراد  للمجتمع 

من  األوىل  بالدرجة  اليوم  مجتمعاتنا  تعاني 
الحياة،  استبداد سيايس متحكِّم يف جميع مفاصل 
فمشكلتنا ليست دينية أو كنسيّة، وليست يف تصادم 
روسو،  عند  كما  املجتمع  لفئات  الجزئية  اإلرادات 
االجتماعي  العقد  نصوغ  أن  نستطيع  أال  وبالتايل 
أفكار نشأت  الخاص بمجتمعاتنا بعيًدا عن طرح 
يف سياق تاريخي معني وظروف مجتمعية خاصة؟

الشروط الرئيسية للعقد االجتماعي
رؤية منظريها وفق 

مشاركة
المجتمع كافة

صدوره عن 
المجتمع نفسه 

دون تدخل
حرية األفراد

مشكلتنا اليوم ليست دينية، وليست يف 
تصادم اإلرادات الجزئية لفئات املجتمع، 

بل يف االستبداد السيايس املتحكم بمفاصل 
املجتمع، وبالتايل أال نستطيع أن نصوغ 
العقد االجتماعي الخاص بنا بعيًدا عن 

أفكار نشأت يف سياق تاريخي معني 
وظروف مجتمعية خاصة؟
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