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 مخطط الورقة
 .األهدافالقسم األّول ـ 
 .تنفيذي ملخص القسم الثاني ـ 
  .سورية في  القطاع أوضاع القسم الثالث ـ 

.تحليلأوضاعالقطاعقبلاألزمة -أ
.تحليلأوضاعالقطاعبعداألزمة -ب

 .2025 لسورية العمل مجموعة أو القطاع رؤية تطوير القسم الرابع ـ 
.خياراتالمسارالتأسيسيللوثيقةالدستورية -أ
.خياراتمضمونالوثيقةالدستورية -ب

 .خيارات السياسات العامة المقترحة وأهداف من هذه الخيارات  القسم الخامس ـ 
.الصحيحدعمجهودالحلالسياسيووضعالقضاياالدستوريةفيمسارها -أ
.دعمجهودالسوريينلصياغةدستورجامع،قدراإلمكان،يتالفىالسلبياتالسابقة -ب
واالقليات -ت المرأة خاصة حقوقاإلنسانوبصورة وقضايا الدولية المعايير تراعىفيه دستور ضمانصياغة

 .المتنوعة
 .ضمانمراعاةالمشاركةالشعبيةفيعمليةصياغةالدستور -ث
.الدستوردعمجهودلجنةصياغة -ج
 .دعمعمليةإقرارالدستور -ح
.الدستوردعمجهودضمانتنفيذ -خ

 .تحديات خيارات السياسات  القسم السادس ـ 
 .المؤشرات األولية لنجاح خيارات السياسات  القسم السابع ـ 
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 مخطط تفصيلي 

 .األهداف 1-
 .تنفيذي ملخص 2-
  :سورية في القطاع أوضاع 3-

 .أ ـ تحليل أوضاع القطاع قبل األزمة 
 . أّواًل ـ التاريخ الدستوري لسورية

.ـالمالمحالدستوريةفيعهدالحكمالعثماني1
.ـمشروعالدستورالملكيفيظلالحكمالعربي2
.ـدساتيرعهداالنتداب3

.1221أـمشروعدستور/3
.1231دستوربـ/3
.الدستوراعادةاحياءجـ/3

.ـدساتيرعهوداالنقالباتالعسكرية4
.أـمشروعدستورحسنيالزعيم/4
.1291ـدستورب/4
.جـدستورأديبالشيشكلي/4

.ـدستورالوحدةالمؤقت9
.ـدستورعهداالنفصالـ6
.دساتيرحزبالبعثـ7

.1264أـدستور/7
.1262بـدستور/7
.1271جـدستور/7

 .ثانيًا ـ دستور األزمة
.أـمضمونالدستور

.بـاالنتقاداتالتيوجهتللدستور
 .ب ـ تحليل أوضاع القطاع بعد األزمة 

.أواًّلـعالقةقطاعالدستورباألزمة
.ثانيًاـمضمونالدستورالحالي



January 1, 
2016 

 ورقة قطاع الدستور

 

 4                          االسكوا -األجندة الوطنية لمستقبل سورية  برنامج

 

.2112ثالثًاـاالنتقاداتالتيوجهتإلىدستور
.ـرؤيةالمعارضاتالسوريةلقضاياالدستوررابعاً

 2025 لسورية العمل مجموعة أو القطاع رؤية تطوير 4-
 .أ ـ  خيارات المسار التأسيسي للوثيقة الدستورية 

.الصالحللتطبيقلحينإنجازالدستورالنهائي"البديلالدستوري"ـتحديد1
.القائمةوالقوانين2112تعديلدستورعام.1الخيار
.االتفاقعلىدستورحكممؤقت.2الخيار
.1291 عام دستور إلى العودة .3 الخيار

.ـتحديدالجهةالتييمكنأنتتولىمهمةكتابةالدستورالجديد2
.الجمعيةالتأسيسيةالخياراألّولـأسلوب

.الخيارالثانيـأسلوباالستفتاءالتأسيسي
.الخيارالثالثــاألسلوبالمختلط

.الدستورإلقرارالمعتمداألسلوبيخصـفيما3
 .ب ـ خيارات مضمون الوثيقة الدستورية 

 . الحّد األدنى الدستوري  - أ

.ـالقيموالمبادئالعاّمةالتيتقومعليهاالدولة1
o مبدأاستقالليةالدولةوسيادتها.
o الدينيةمبدأالدولةالمدنيةأو.
o مبدأالديمقراطية.
o مبدأسيادةالشعب.
o مبدأدولةالقانون. 

ـشكلالدولةوتقسيمهااإلداريوالسياسي2
o الموحدة أو البسيطة الدولة الخياراألّولـ. 
o الخيارالثانيـالدولةالفيدراليةأواالتحادية
o الخيارالثالثـاالتحادالكونفدراليأوالتعاهدي.

.ـشكلنظامالحكم3
ـطبيعةالنظامالسياسي4

o الرئاسي النظام  الخياراألّولـ . 
o البرلماني النظام الخيارالثانيـ. 
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o الخيارالثالثـنظامحكومةالجمعيةاوالنظامالمجلسي.
o الخيارالرابعـالنظامشبهالرئاسي.

.ـالحقوقوالحريات9
.وتحديدخصائصهاـالمنظومةالقانونية6

o التأكيدعلىاستقاللالسلطةالقضائيةفيالدستورالجديد. 
o ضوابطتفعيلدورالمحكمةالدستوريةالعليا. 

 . المسائل الدستورية المستحدثة أو الجديدة  - ب
 .وضعآلياتلضمانعلويةالدستور .1
 .كفالةمبدأالتعددية .2

 .المستقلينأضمانمراعاةتمثيلالمرشحين
 .النساءبـضمانمراعاةتمثيل

 .جـتمثيلاألقليات
 .تخصيصأحكاملبعضالقطاعاتالعموميةالحساسةكاألمنوالدفاعوالمالية .3

 .القرار اتخاذ هيئات القيادة، تسلسل .المدنية السيادة .أ
 .الدفاع ميزانية . ب
 .العسكرية المحاكم مقابل المدنية المحاكم  .ج
 .األمن قوات تركيبة .د

 .تخصيصأحكامللمعارضةالسياسية .4
 والتناسبية المتساوية المعاملة -أ
 اإلعالم وسائل في والتغطية إلى الوصول -ب
 .الفعالة الحكومية الرقابة -ت
 الدستورية المحكمة أمام الطعن -ث
 .الثقة سحب إجراءات -ج
 التشريعات اقتراح -ح
 اللجان عمل في المشاركة -خ
.المسؤولين كبار تعيين /انتخاب في المشاركة -د
.العضوية صحة -ذ

.الملكية احتكارا الدستوريةلتجنب اإلعالموالخيارات ـضمانحرية9
 اإلعالم وسائل ملكية تركيز في اإلفراط حظر .أ

اإلعالم لجان . ب
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.حقوقالمرأةوجندرةالدستور–6


 . المسائل الدستورية الخاّصة التي تدرج في الدستور استجابة لخصوصيات محلية -ج
 .د ـ ضمانات دستورية لعدم السماح بإعادة إنتاج أنظمة سياسية ال تسمح بتداول السلطة

.تحديدالواليةالرئاسية1
.ـبنودواضحةومقيدةإلعالنحالةالطوارئ2
.الراسخةغيرالقابلةللتعديلـاألحكاموالمبادئالدستورية3
.أغلبيةتشريعيةعظمىتصدقعلىالتعديالتالدستورية4
.ـبنودمفصلةوواضحةبخصوصاالستفتاءاتالدستورية9
.ـضماناتالنتخاباتنزيهةذاتإدارةمستقلة6
.ـالمراجعةالقضائيةللدستور7
.ـالرقابةالبرلمانيةعلىالموازنة1
.القوىالمعارضةللديمقراطيةـتقييد2

 :ـ  خيارات السياسات العامة المقترحة وأهداف من هذه الخيارات 5
.أواًّلـدعمجهودالحلالسياسيووضعالقضاياالدستوريةفيمسارهاالصحيح

.دعمجهودالسوريينلصياغةدستورجامع،قدراإلمكان،يتالفىالسلبياتالسابقة-ثانيًا
 ـ المرأةثالثًا خاصة وبصورة اإلنسان حقوق وقضايا الدولية المعايير فيه تراعى دستور صياغة ضمان

 .واالقلياتالمتنوعة
 .ضمانمراعاةالمشاركةالشعبيةفيعمليةصياغةالدستوررابعًاـ

.دعمجهودلجنةصياغةالدستورخامسًاـ
 .دعمعمليةإقرارالدستورسادسًاـ
.ضمانتنفيذالدستوردعمجهودسابعًاـ

 .ـ  تحديات خيارات السياسات 6
 .ـ  المؤشرات األولية لنجاح خيارات السياسات 7
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 :األولالقسم 

 األهداف 


:تسعىهذهالورقةإلىتحقيقاألهدافالتالية
بينكافةأطيافالمجتمعالسوريمنخاللعرضوجهاتنظر(الموضوعيوالواقعي)توفيرمنصةللنقاش–1

.الجميع،دوناقصاءأوتهميش،وبمايكفلتواجدالجميع،بأفكارهمومبادراتهم،لرسممالمحالمستقبل
من–2 بغرضاالستفادة تعرضوجهاتالنظركافًة، موضوعية التاريخالدستوريلسورية،بصورة عرضوتقييم

وتجنبكلأخطاءوسلبياتالماضيلعدمتكرارهأو.لدستوريلسوريةوالبناءعلىمظاهرالقوةوالنجاحفيهالماضيا
.الوقوعفيه

كيفية-3 حول االفكار وتحفيز الحالية النصوصالدستورية في والسلبيات الخلل مظاهر إلى االنظار توجيه
.إصالحهاوتجاوزها

راألزمةالتيتشهدهاالبالدوتقديمرؤىأوافكاريمكنأنتساهمبصورةإيجابيةإبرازمكانةالدستورفيمسا–4
.فيرسممالمحالمستقبلالدستوريللبالد

.تحفيزالنقاشحولالخياراتالدستوريةالتييمكنأنتكونبدياًلللصراعالمسلحالقائمحاليًا-9
تحفيزالنقاشحول-6 دستوريةحديثة" فيكلالتجاربالدستورية"قضايا لمتكنمعروفةوالمطروحةمسبقًا

.السوريةالماضيةوالحاليةلفتحنقاشحولمدىإمكانيةوفائدةتبنيهافيسورية
إبرازمكانةحقوقاإلنسانفيأيدستورمستقبليوعرضنماذجلكيفيةضمانتجسيدوتفعيلتلكالحقوقفي-7

.أينصوصدستورية
،اإلقليميةأوالعالمية،التييمكنأنتكوننموذجًاقاباًللالهتداءفيسوريةلمساعدةضالتجاربالدستوريةعر-1

.صانعيدستورالمستقبلعلىاالطالععلىالخياراتالدستوريةالناجحةواالهتداءبهابمايناسبالواقعالسوري
متحققةفيأيمشروعدستورقادملصياغةدستورعصرييلبيإبرازالمعاييرالدوليةالتيينبغيأنتكون-2

.مطالبوطموحاتالسوريينوينسجممعالمبادئالقانونيةالدوليةوالدستوريةالراسخة
عرضالتحدياتالتيستواجهصانعيدستورالمستقبلوعرضالخياراتوالبدائلالتيستكونمتاحةأمامهم-11

موضوعيةومنصفةمنخال للسوريينأنفسهمبصورة لإبرازااليجابياتوالسلبياتالخاصةبكلخياروتركالحرية
.النتقاءأوصياغةالخيارالذييناسبواقعهمويلبيتطلعاتهمللمستقبل

دستورسوري-11 بناء جهود فيتدعيم ايجابية بصورة تساهم يمكنأن ومستقبلية مالمحسياساتحالية رسم
.موحاتالشعبالسوريعصريويلبيمطالبوط
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 لقسم الثاني ـا

 ملخص تنفيذي 


السورية اسباباالزمة كانأحد الدستور بأن علىنطاقواسع، يعتقد، بأنيكون. كبير، إلىحد ويؤمل،
.الدستورايضًاأحدأسبابحلاألزمةوالمضيبسوريةقدمًانحومستقبلافضللكلمواطنيها

:الماضي –أّواًل  التاريخالدستوريلسوريةحيثتعود وتحليل لدراسة الماضي، إلى، موجزة بصورة الورقة،
الفرنسي االنتداب أو العثماني، الحكم خالل سواء وشهدتها به مرت التي المراحل بكل مرورًا عهد. إلى وصواًل
االشتراكيالسلطةاالستقاللوماعرفهمنانقالباتعسكريةوتجاربوحدويةوصواًلإلىتوليحزبالبعثالعربي

.فيسورية
 بغرضالتأريخ يكن لم الدستوري للماضي العودة الغرضمن أن لمعرفةفحسب،الدستوري،علمًا نما وا 

دساتيروبيانوتحليل.البالدالمراحلوالتجاربالدستوريةالتيعرفتها
والفشل النجاح المفاصل. شهدتها التي المختلفة التطورات وعرض

السوري الدستور في وصالحياتهكتعيينرئيسا)الرئيسية .لجمهورية
البالد عرفته الذي السياسي النظام وبيان بعض..( أن خاصًة

إلىبعضالتجارب المطالباتالسياسيةالحاليةكانتتطالببالعودة
 الماضية )الدستورية دستور لتبني خالل1291كالدعوة مؤقتة لفترة

انتقالية مرحلة ا( السياسية بعضاألنظمة التي للعودة تدعو لتيأو
.1291عرفتهاالبالدمسبقًاكالنظامالبرلمانيفيدستور

تكشفهذهالمرحلةأنلسوريةتاريخًادستوريًاعميقًايعودإلى
مضت طويلة عقود الكثيرمندعوات. وأن ميزة مراحلوتجاربدستورية بالفعل، شهدت، قد البالد أن تبّين كما

–كآليةانتخابرئيسالجمهوريةومدةواليته)ابقتنفيذيةفيالماضياإلصالحفيالحاضرتوجدلها،بالفعل،سو
(.والتعدديةالسياسية–وعلمانيةالدولة–وتفعيلمبدأفصلالسلطات

كشخصنةالدستوروسرعةوسهولة)كماأنبعضاخفاقاتالحاضريوجدلها،أيضًا،سوابقفيالماضي
(.ألسلطاتوعدممراعاةمبدأالفصلبين–تعديله

تسعى هذه الورقة التي تقدم في 
مشروع األجندة الوطنية "إطار 

إلى التركيز على  ”سوريةلمستقبل 
جزئية الدستور من خالل المضي 

الماضي )به في ثالث مراحل زمانية 
 (.والحاضر والمستقبل
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وتكشفعالقة:ألحاضر –ثانيًا  الدستوري الواقع وتحليل إبراز خالل من للحاضر الدراسة تعرضهذه
.ستورباألزمةالتيتشهدهاالبالدالد

2111الذيكانسائدًاوقتبدايةاألحداثفيالعام1273أيدستور"لدستوراألزمة"حيثتمالتعرض
االحداث فيبداية للمحتجين المطالباألساسية أحد  بعضمواده لغاء وا  وبينتهذه.والتيكانتدعواتتعديله

منذآذارالدراسة البالد حركًايكشفبوضوحأنالدستوركانم2111أناستعراضمساراألحداثالتيشهدتها
للمطالبالشعبيةالتيشّكلتالشرارةاألولىلتلكاألحدث لفظالدستور"معمالحظةأن.رئيسيًا نلميستخدم" وا 

األحيان من كثير في صراحًة المطالباتكانتتعكس. من الكثير أن النواقصوالعيوبالدستورية"إال الواضحة"
السائد فيالدستور فجًا نقصًا "وتكشفإّما السياسيةكم: طالباتالتعددية واسعة" المطالباتالشعبية والتيجسدتها

آنذاكوالذيكانيرّسخحزب الثامنةمنالدستورالذيكانسائدًا بإلغاءالمادة النطاقالتيكانتتطالبصراحًة
 بوصفه االشتراكي العربي البعث " والمجتمع للدولة النصوصوالم".قائدًا من للعديد تعطياًل الدستوريةأو "بادئ

والتيكشفتأنالعديدمنالحقوقوالضماناتالتيكفلهاالدستوركانتمجمدة".والعدالةكمطالباتالحريةوالمحاسبة
وهوماجسدتهعلىسبيلالمثالالمطالبالتيتقدم.انيسّهلانتهاكهاوالتعديعليهافعليًاأومعطلةقانونيًامماك

 محافظتهم أهالي باسم درعا مدينة وجهاء االحتجاجاتبها لحركة األولى األيام تمتفي التي المفاوضات خالل
علمًاأنكلتلكالمطالباتيفترضأنتمّثلحقوقًامكفولةبموجبالدستورالذيكانسائدًا2111الشعبيةفيآذار

ي،لوكانفعااًلواحترمتنصوصهوضماناته،لمااحتاجاألمرإلىاحتجاجاتشعبيةللمطالبةبالتطبيقالفعليوالذ
.للحقوقالدستوريةالنظرية

 الحالي الدستور تحليل على الدراسة تركز البالد2112ثم تشهده تداعياتما كأحد واعتمد والذيصيغ
هوتمّيزه،برأيأنصاره،وكذلكمظاهرضعفهوقصوره،برأيمعارضيه،كماتمحيثتمابرازمظاهرقوت.حاليًا

إبرازرؤيةالمعارضاتالسوريةالمختلفةلدستورالمستقبلوتصورهاللشكلالذيينبغيأنتكونعليهالدولةوطبيعة
.نظامهاالسياسي

ستورالحاليكقضاياطبيعةالنظامالسياسيركزتهذهالدراسةعلىتحليلوتقييماإلشكالياتالكبرىفيالد
ومكانته وصالحياترئيسالجمهورية السلطاتالسائد، فصل ومبدأ والمرأة، اإلنسان حقوق وقضايا ، وبّينت.

الكثيرمنالقواعدوالنصوصالتيباتتمن"تفعيل"و"تبني"منأجل"لثورةدستورية"بوضوحأنثمةحاجةفعلية
.سلماتالدستوريةفيعالمناالحاضرالبديهياتوالم

التي حولدستورالمستقبلوالقضايا الكبيرالذياليزالسائدًا االنقسام بوضوححجم المرحلة تكشفهذه
ففيالوقتالذيتعتبرفيهالحكومةالسوريةأنهاأوفتبوعدهااإلصالحيةوهوماتجسدبوثيقة.يتضمنهاينبغيأن
فإنقوىالمعارضةالمختلفةالتعترفبشرعية".إصالحاتتلبيمطالبالشارع"منبمايتضمنه2112دستور

 الدستوروتشككبقيمةمضمونهأيضًا .هذا بالمقابلمشاريعوافكارأساسيةينبغيأنيتضمنها دستور"وهيتقّدم
".المستقبل
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.ليسمحلإجماع(الحكومةوهوأقصىإصالحات)2112وهوماترتبعليهأنالدستورالسائدلعام
.بلإنإجماعالمعارضةالوحيدهوحولرفضه

وهي.خصصتهذاالدراسةالحيزاألكبرمنهالماينبغيأنيكونعليهدستورالمستقبل:المستقبل –ثالثًا 
.راعتأنهذاخيارًايقررهويحددهالسوريونأنفسهمبعمليةدستوريةديمقراطيةتجريوتتمبظروفطبيعية

وثيقةدستوريةمستقبليةلذلكتمعرضالخياراتالتييمكنأنتكونمتاحةبالنسبةللمستقبلسواءلكيفيةصياغة
وتمعرض.وكيفيةحكمالمرحلةالفاصلةأواالنتقاليةلتبنيواعتماددستورقادم.واآللياتالتييمكنأنتكونمتاحة

مجموعةمنالخياراتمعإبرازمظاهرقوةوضعفكلمنهاليكونللسوريينأنفسهمحقاعتمادمايناسبهموبما
.لقادمةيناسبالبالدفيالفترةا

تمعرضالقضايااألساسيةالتييفترضأنيتضمنهاأيدستورقادموفقًاللمبادئالقانونيةالدوليةمعابراز
.التجاربالمقارنةالقابلةللتطبيقوبمايراعيقضاياحقوقاإلنسانبكافةمظاهرهاوأبعادها

:لهذاالغرضتمإبراز
التييفترضأنيتضم الجوهرية أيدستورمستقبليالقضايا نها عليها) التيتقوم والمبادئالعاّمة كالقيم

الدولة،شكلالدولةوتقسيمهااإلداريوالسياسي،شكلنظام
الحكم،طبيعةالنظامالسياسي،الحقوقوالحريات،المنظومة

(.القانونيةوتحديدخصائصها
يراعيها أن ينبغي التي الجديدة القضايا وكذلك

،كفالةمبدأالتعددية،ركوضعآلياتلضمانعلويةالدستو)
الحساسة العمومية القطاعات لبعض أحكام تخصيص
للمعارضة أحكام تخصيص ، والمالية والدفاع كاألمن
المرأة حقوق  وكفالة اإلعالم حرية ضمانات  السياسية،

(.وجندرةالدستور
جاوزأخطاءالماضيلتجاوزهومايمكنتبنيهاستجابًةللخصوصيةالمحليةلكلدولة،إضافًةإلىمايكفلت

كتحديدالواليةالرئاسيةوفرضبنودواضحةومقيدةإلعالنحالةالطوارئ،تبنيأحكامومبادئدستورية)وعدمتكراره
مفصلة بنود يرادـ وا  التعديالتالدستورية عظمىتصدقعلى تشريعية أغلبية اعتماد ، للتعديل القابلة غير راسخة

.(...تفتاءاتالدستورية،ضماناتالنتخاباتنزيهةذاتإدارةمستقلةوواضحةبخصوصاالس
وهيتسعىألنتقدم.بأنالتحدياتالدستوريةالتزالكبيرةبحجماألزمةالسوريةوتداعياتهاتقر هذه الدراسة

منخالل.لدوليةرؤيةللسوريينلكييتمتأسيسدستوريراعياحتياجاتومطالبالمواطنينويتوافقمعالمعاييرا
للتطبيقعرض وقابلة متعددة ونماذجواقعية خياراتعديدة، أزماتفكيفنجحاآلخرونبتجاوزحروبووتكش.
.وكيفكانالدستورأحدأدواتحلالصراعبعدأنكانأحدأبرزأسبابه.عميقة

 

التحديات الدستورية ال تزال كبيرة بحجم األزمة 
تسعى ألن تقدم رؤية  والورقة. السورية وتداعياتها

للسوريين لكي يتم تأسيس دستور يراعي احتياجات 
 .ومطالب المواطنين ويتوافق مع المعايير الدولية
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 ـ القسم الثالث  

 سورية في القطاع أوضاع
  

أوضاع       األحداثاليتطلبتحليل قبل القطاع هذا واقع بيان الدستور العامقطاع منذ البالد تشهدها تي
إبرازعالقةاألحداثالحاليةبدستورالبالد.2111 القطاع.ومنثم البالدمنأحداثوكيفتأثرهذا تشهده بما
.عنفية



 :أ ـ تحليل أوضاع القطاع قبل األزمة
  :أّواًل ـ التاريخ الدستوري لسورية

منالمؤكدأنالعودةللتاريخليسأمرًامطلوبًافيكثيرمناألحيانخاصًةعندمانفكربأننصنعالمستقبل
البالد لتجاوزالحاضرالذيتشهده مفيدًا. إلىالتاريخالدستوريلسوريأمرًا لكنفيقطاعالدستورسيكونالعودة

:لتساؤالتالتاليةلتسليطالضوءعلىبعضالقضاياالهامةالتيتلخصهاا
المتميزةالتينريدهاجميعًا؟"النقلةالدستورية"هلنملكبالفعلتاريخًادستوريًامتميزًايؤهلنالتحقيق .1
هلنملكفيالتاريخالدستوريمايمكننامناالعتمادعليه،فيمرحلةانتقاليةربما،خاصًةمعتبنيبعض .2

كمرحلةانتقاليةمؤقتة؟1291األراءوالمشاريعفكرةالعودةلدستور
3.  دستور في كانتاستثناء الثغراتوالعيوبوالنواقصالدستورية اندالع1273هل وقت نافذًا كان والذي

 ؟أمأنهكاننتيجةتراكمإرثدستوريمنالعيوبوالثغراتوالنواقص؟2111األحداثفيسوريةفيالعام
النصالدستوريذاتهأمفيالممارساتالتيكانتمجانبةتماماهلأنالثغراتوالعيوبوالنقائصكانتفي .4

 لهذاالنصومتجاهلةإّياهوالتيتسّببفيهاغيابآلياتضماناحترامأحكامهذاالدستور؟
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 ـ المالمح الدستورية في عهد الحكم العثماني 1
 

تكن لم إلىأنسورية بدايًة مناإلشارة البد " بعيدة كانتعن" حتىعندما والية"التطوراتالدستورية
عثمانية . جاكاستيف" يشيرالسيد لهذا الحقوق) فيمعهد واألستاذ السورية المستشارالتشريعيلدىالحكومة

حسبناأننعرفأنسورياالعثمانيةخاللالقرنالتاسععشر"إلىأنه1232فيمؤلفهالصادرعام(العربيبدمشق
ولكنهناالبدمناإلشارة".1يبةعنالمبادئالتيهيأساسالحقوقالعامةالحديثةوالسيماالدستوريةلمتكنغر

أيالذيبادرتبهالنخبةولميطالببهالشعبكمالميشاركفيضبط)أنهإذاكانالطابعالعموديأوالنخبوي
بسببطبيعةالمجتمعالذيلميكنللشعبآنذاكفيهمنلإلصالحالدستوريفيالعهدالعثمانيلهمبّرراته(محتواه

الوعيالسياسيمايسمحبذلكفإنهذاالمنهجلميعدمقبوالاليوموهذامايفّسرفيجانبمنهفشلمحاولةاإلصالح
.2112الدستوريالتيتّمتبتاريخ



















                                                           
1 مطبعةالجامعةالسوريةـ تعريبالدكتورأحمدالسمانـ موجزالحقوقالدستوريةـ ـ361مـص1232ه1391جاكأستيفـ

362.



January 1, 
2016 

 ورقة قطاع الدستور

 

 03                          االسكوا -األجندة الوطنية لمستقبل سورية  برنامج

 





 ـ  مشروع الدستور الملكي في ظل الحكم العربي 2

 العثمانية السلطنة انهيار الحديثبعد تاريخسوريا بدأ . تشريناألولعام دخلت1211ففياألّولمن
تشريناألولتأليف9،وقدأعلنفيصلفي2جيوشالثورةالعربيةدمشقبقيادةاألميرفيصل،ابنالشريفحسين

.3حكومةيغلبعليهاالطابعالعسكريالمؤقت
تكونحكومةسوريةملكيةدستوريةتقومعلى)انعقدالمؤتمرالسوريوالذيقررأن1212تموز2وبتاريخ

.5كمابايعفيصلملكًاعلىسورياالقديمة.4(المبادئالديمقراطيةوفقنظامالمركزييكفللألقلياتحقوقهم
 بتاريخ السوريقرارًا المؤتمر اتخذ 6ثم دستور ووضع الدولة شكل لتقرير منآذار فتألفتلجنة للبالد،

يتألفمن وضعتمشروعًا مادة،عرضعلىالمؤتمرللنقاش،ولكنلميستطعالمؤتمرأن147عشرينعضوًا
،ودخولالجيشالفرنسيدمشق6يتابعمهمته،بسببإنذارالجنرالغورووماتالهمنأحداثانتهتبموقعةميسلون

.7ومغادرةالملكفيصلالبالدتموز،وانتهاءعهدالحكمالعربي24في
الدستور الملكيالنيابي–ويسمىالقانوناألساسي–يأخذ ،8(البرلماني)بالشكلاالتحاديللدولةوبالنظام

ذاتوحدةسياسيةال10(مقاطعات)وتتألفالمملكةمن.9وينحصرالملكفياألكبرفاألكبرمنأبناءالملكاألول
العاصمة11تتجزأ هي ودمشق الرسمية12، اللغة هي والعربية ،13 والدينية. المدنية الحريات الدستور ويكفل

المدارساالبتدائية14والشخصية في مجاني وهو إجباري، االبتدائي التعليم أن وينصعلى يكون15، ويفرضأن ،
.16أساسالتعليموالتربيةفيالمدارسالرسميةوالخاصةواحدًاعلىأساسالمبادئالوطنية

                                                           
.231ـالنظمالسياسيةوالدستوريةفيلبنانوكافةالدولالعربيةـمنشوراتدارالفكرالعربيـبيروتـصأحمدالسرحال.د2
.242حسنالحسنـاألنظمةالسياسيةوالدستوريةفيلبنانوسائرالبالدالعربيةـالداراللبنانيةللنشروالعالقاتالعامةـص3
.291والدستوريةفيلبنانوسائرالبالدالعربيةـمرجعسابقـصحسنالحسنـاألنظمةالسياسية4
.جانحبشـقـراءةفيالدســـتورالســـوريـدراسةقانونيةصادرةعنمركزدمشقللدراساتالنظريةوالحقوقالمدنية5
 .291سابقـصحسنالحسنـاألنظمةالسياسيةوالدستوريةفيلبنانوسائرالبالدالعربيةـمرجع6
 ـ.929ـص1271كمالغاليـمبادئالقانونالدستوريوالنظمالسياسيةـمنشوراتدارالعروبةللطباعةـدمشقـ.د7
.1م8
.4م9

.232أحمدالسرحالـالنظمالسياسيةوالدستوريةفيلبنانوكافةالدولالعربيةـمرجعسابقـص.د10
.2م11
.1م12
.3م13
.حقوقاألفرادوالجماعات:الفصلالثالث14



January 1, 
2016 

 ورقة قطاع الدستور

 

 04                          االسكوا -األجندة الوطنية لمستقبل سورية  برنامج

 


 ساتير عهد االنتدابـ د 3

 
أعلنتالثورةالسوريةضدالحكماالنتدابي،وكانتمطالبالثورةاالعترافباالستقالل،1229فيتموزسنة

لغاءالحكمالعسكري لغاءاالنتداب،وتأليفجمعيةتأسيسيةتضعدستورًاديمقراطيًا،وا  .17وا 
فيديجوفنيل،ومنثمبونسوالذيدعاولحقهأرسلتالحكومةالفرنسيةعّدةمفوضينسامينفجاءساراي،

للبالد19 أساسيًا جمعيةتضعنظامًا ضمننطاقاالتفاقاتالدوليةوالعقود"شباطإلىانتخاباتعامةتنبثقعنها
".التيتعتبرالدولةالمنتدبةأنهامسؤولةعنهاأمامعصبةاألمم

 : 1221أ  ـ مشروع دستور /  3
أبرزأقطابالوطنيينفيالبالد67أسيسيةالتيتألفتمنضمتالجمعيةالت وقدأنجزتاللجنة.عضوًا

بتقريراللجنةالمتضمناألسبابالموجبة،وبعد1221عملها،وتقدممقرراللجنةإلىالجمعيةالتأسيسيةفيأولآب
،وفيالجلسةالتيخصصت18لمناقشةإجماليةاستغرقتجلستينطرحالمشروعبكاملهالمؤلفعلىالتصويتفقب

11220و111و79و74و73اعتراضهعلىالمواد19لمناقشةالمشروعمادةمادةأبلغالمفوضالساميالجمعية
 المشروعلمخالفتها يقتضياالتفاقالمسبقمع)من أو المنتدبة، الدولة مسؤولية بعضها التييحدد الدولية العهود

                                                                                                                                                                                                           
.21م15
.21م16
.292حسنالحسنـاألنظمةالسياسيةوالدستوريةفيلبنانوسائرالبالدالعربيةـمرجعسابقـص17
 .932كمالغاليـمبادئالقانونالدستوريوالنظمالسياسيةـمرجعسابقـص.د18
.234لسياسيةوالدستوريةفيلبنانوكافةالدولالعربيةـمرجعسابقـصأحمدالسرحالـالنظما.د19
:حيثتنصهذهالموادعلىمايلي20

 أماالعفوالعامفاليمنحإالبقانون.لرئيسالجمهوريةحقالعفوالخاص–73المادة.
 المتعلقةبسالمةالدولةأوماليتهاوالمعاهداتالتجاريةأماالمعاهدات.يعقدرئيسالجمهوريةالمعاهداتويوقععليها-74المادة

.التياليجوزفسخهاعندانتهاءكلسنةفالتعدنافذةإالبعدأنيقرهاالمجلس
 يختاررئيسالجمهوريةرئيسالوزراءويعينالوزراءبناءعلىاقتراحرئيسهمويقبلاستقالتهمويعينالممثلينفي-79المادة

يقبلالممثليناألجانبويعينالموظفينالملكيينوالقضاةويرأسالحفالتالرسميةضمنالشروطالمنصوصعليهافيو.الخارج
.القانون

 يوضعقانونخاصبتنظيمالجيشالذيسينشأ-111المادة.
  في-112المادة العرفية األحكام إعالن اقتراحمجلسالوزراء على بناء التيتحدثفيهايحقلرئيسالجمهورية المناطق

ذاكانالمجلسفيالعطلةدعاهرئيسالجمهوريةبدونتأخيرلالجتماع اضطراباتبشرطأنيعلمالمجلسحااًلبذلك،وا 
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طالبًافصل21(تخالفاالتفاقاتالدوليةالتياليمكنتعديلهامنطرفواحد)2،كماأنالمادة(الحكومةالفرنسية
.الموادالستعنالمشروع

.برفضالطلبالفرنسي(67عضوًامنأصل61أغلبية)آبقرارًابمايشبهاالجتماع2اتخذتالجمعيةفي
آبأبلغالمفوضالساميالجمعيةتأجيلجلساتهالمدةثالثةأشهر،وتكررالتأجيل،ومنثمصدرقراربحل11وفي

.22الجمعية
 :1231بـ دستور /  3 

 14بتاريخ سنة الد1231أيار المفوضالسامي السورينشر منهستور الثانية المادة تعديل تم أن بعد
 تتجزأ)وأصبحت ال سياسية وحدة (سورية المادة وأضيفت 23المشهورة116، الصريح االعتراف تضمن  والتي

باالنتداب،وأنهاليجوزأليحكممنأحكامالدستورأنيعارضسلطةالمنتدبوتعهداتفرنساالدولية،وأنالقرارات،
ات التشريعيةالتي الصفة ذات الفرنسية، الحكومة ممثلو خذها

والتنظيمية،اليجوزتعديلهاإالَّبعداالتفاقبنيالحكومتينالفرنسية
.والسورية

وفي.جةكبيرةمناالستياءواالستنكاروقدأحدثنصهذهالمادةمو
 االتفاقعقب1239أواخرعام تم الوطنية المقاومة ونتيجةاشتداد

مفاوضاتجرتفيباريسعلىأنتعقدمعاهدتنهياالنتداببعدثالثسنواتعلىأنيعترفلسوريةبحقالسيادة
1236كانوناألول21وجرتانتخاباتجديدةواجتمعالمجلسالمنبثقعنهافي.وممارستهضمنأحكامالدستور

                                                           
البالدالسوريةالمنفصلةعنالدولةالعثمانيةوحدةسياسيةالتتجزأ،والعبرةبكلتجزئةطرأتعليها-علىأن2المادةحيثتنص21

.منذالحربالعامة
.933كمالغاليـمبادئالقانونالدستوريوالنظمالسياسيةـمرجعسابقـص.د22
نصهذهالمادة23

 (،مامنحكممنأحكامالدستوريعارضواليجوزأنيعارضااللتزاماتالتيقطعتهافرنساعلىنفسهافيمايختصبسورية
.والسيماماتعلقمنهابعصبةاألمم

 ينطبقهذاالتحفظبشكلخاصعلىالموادالتيتتعلقبالمحافظةعلىالنظاموعلىاألمنوبالدفاععنالبالدوبالموادالتيلها
.شأنبالعالقاتالخارجية

 هذه سريان مدة خالل يختصبسورية فيما الدولية فرنسا التزامات تمس أن شأنها من التي الدستور هذا أحكام تطبق ال
.ماتإالضمنالشروطالتيتحددفياتفاقيعقدبينالحكومتينالفرنسيةوالسوريةااللتزا

 وعليهفإنالقوانينالمنصوصعليهافيموادهذاالدستورويكونلتطبيقهاعالقةبهذهالتعباتاليتناقشفيهاوالتنشروفقًالهذا
.الدستورإالتنفيذًالهذاالتفاق

 ا القراراتذاتالصفة بينإن االتفاق بعد إال تعديلها يجوز ال الفرنسية الحكومة ممثلو اتخذها التي التنظيمية أو لتشريعية
(.الحكومتين

نشر المفوض  1231أيار سنة  11بتاريخ 
عديل المادة بعد أن تم تالسامي الدستور السوري 

الثانية منه وأصبحت سورية وحدة سياسية ال 
 .تتجزأ
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فرنسا تبرمها ولم المجلسالسوريالمعاهدة وأبرم األولى، الوطنية وتألفتالحكومة بالدستور العمل 24وأعيد وأخذ.
يوبادرالمفوضالساميالمفوضالسامييتدخلفيشؤونالبالدفقدمرئيسالجمهوريةاستقالتهإلىالمجلسالنياب

1232.25تموز1إلىحلالمجلسوتعطيلالدستورفي
 :ج ـ اعادة احياء الدستور/  3

وفيأصدرالجنرالكاتروقرارًاأعادبموجبهتطبيقالدستور،،فيفترةحكمالجنرالديغول1243فيعام
منالدستورالسوريالمتعلقةباالنتداب116دةاعتبارالماقررالمجلسالنيابيباإلجماع1243تشرينالثاني27

،واعتبار(كأنلمتكن،ألنهاأضيفتمنسلطةأجنبيةعلىالدستورالذيوضعتهالجمعيةالتأسيسية)غيرنافذة
.26مقاطعتيالعلويينوجبلالدروزضمنأراضيالجمهوريةالسورية
:والمؤسساتالتيانبثقتعنهوفيمايليعرضموجزألبرزخصائصهذاالدستور

 : 27أ ـ خصائص الدستور
دستورجامد1 ـ بالمبادئالعامةللنظامالبرلماني،واستمدأحكامهمن28وبرلمانيبالجدال. ،حيثأخذ

إنسوريةجمهورية)بعضالدساتيرالبرلمانيةالوضعية،بلأنهأعلناعتناقهالفكرةالبرلمانيةفيمادتهالثالثةالقائلة
.1179وهويستلهممنالدستورالفرنسيلعام(.برلمانية

.29لدولةاإلسالمـيحافظعلىمبدأدينرئيسا2
3 أن على ينصالدستور تتجزأ)ـ ال وحدة 30(سورية األمة)وأن سلطة( كل يكرس31(مصدر وبالتالي ،

.الوضعالراهندونالتفاتإلىوحدةسوريةالكبرىأواالنتماءالقوميالعربي
ويكفلالدستور.عمحافظـحقوقاإلنسانوالمواطنالتييكفلهاالدستورهيالحقوقالتقليدية،وتتسمبطاب4
 المختلفة)حقوق الدينية 32(الطوائف األحداث المدارسلتعليم إنشاء فيها الخاصة)بما و(بلغتهم األقليات)، تمثيل
.33(الطائفية

                                                           
.236أحمدالسرحالـالنظمالسياسيةوالدستوريةفيلبنانوكافةالدولالعربيةـمرجعسابقـص.د24
.939اسيةـمرجعسابقـصكمالغاليـمبادئالقانونالدستوريوالنظمالسي.د25

:أيضًاراجع
.372جاكأستيفـموجزالحقوقالدستوريةـمرجعسابقـص

.294حسنالحسنـاألنظمةالسياسيةوالدستوريةفيلبنانوسائرالبالدالعربيةـمرجعسابقـص
.237لالعربيةـمرجعسابقـصأحمدالسرحالـالنظمالسياسيةوالدستوريةفيلبنانوكافةالدو.د26
.939كمالغاليـمبادئالقانونالدستوريوالنظمالسياسيةـمرجعسابقـص.د27
.363جاكأستيفـموجزالحقوقالدستوريةـمرجعسابقـص28
.2م29
.22م30
 .21م31
.21م32
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 : ب ـ المؤسسات السياسية التي نص عليها الدستور 
 .تتكونالهيئةالتمثيليةمنمجلسواحد،هومجلسالنواب:ـ السلطة التشريعية ـ مجلس النواب 1
.34وتتألفمنرئيسالجمهوريةومجلسالوزراء:ـ السلطة التنفيذية 2

 : أ ـ رئيس الجمهورية
 مجلسالنوابباالقتراع وينتخبه والثالثين، الخامسة أتم قد يكون أن رئيسالجمهورية في يشترط

 .رئاسةالجمهوريةوالنيابةواليجوزالجمعبين.السري
 35مدةواليتهخمسسنوات،واليجوزإعادةانتخابهإالبعدانقضاءخمسسنواتعلىرئاسته. 

:مجلس الوزراء -ب
 ويتألفمجلسالوزراءمنعدداليزيدعناثني.36علىجميعدوائرالدولة(مهيمن)مجلسالوزراء

رئيسالجمهوريةرئيسالوزراء،ويعينالوزراءبناًءيسمى.37عشر،ويمكناختيارهممنغيرالنواب
 .علىاقتراحرئيسمجلسالوزراء

 : ـ  المحكمة العليا 3
 تؤلفمنخمسةعشرعضوًا،ثمانيةنوابينتخبهممجلسالنوابفيبدايةكلسنةوسبعةقضاة

العامةكلسنة وتختصبمحاكمة.يشغلونأعلىمناصبالقضاء،وتعينهممحكمةالتمييزبهيئتها
 .رئيسالجمهورية








                                                                                                                                                                                                           
.37م33
.931كمالغاليـمبادئالقانونالدستوريوالنظمالسياسيةـمرجعسابقـص.د:راجع34

.ومابعدها376جاكأستيفـموجزالحقوقالدستوريةـمرجعسابقـص:أيضًا
,منجديدلدورةرئاسيةجديدةوقدتمكنشكريالقوتليمنإقناعالبرلمانبتعديلهذهالفقرةمنالدستورإلتاحةالفرصةأمامهللترشيح35

لهذلكفي انتخـابالرئيسمرةواحدة1241نيسان11وتّم التعديالتالدستوريةبما))حيثأصبحيجوزتجــديد ليدشنبذلكعهد
((.يتناسبمعالرغباتالرئاسية

 .جانحبشـقـراءةفيالدســـتورالســـوريـمرجعسابقراجع
.11م36
.،وكانالعدداليزيدعنالسبعة1241حسبتعديلعام12م37
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 ـ  دساتير عهود االنقالبات العسكرية 1
 

انعكاساتوتداعيات لها كان والتي المتالحقة االنقالباتالعسكرية متاهة في لسنواتطويلة دخلتالبالد
العملبأحكامالدستورفيأكثرمنمناسبة"تعطيل"دستوريةواضحةسواءلجهة

.دساتيرلخدمةأشخاصبعينهمأومشاريعبذاتها"تفصيل"أولناحية.
 هذا قراءة أن علمًا حجم بوضوح لنا يكشف الدستور التاريخ التدخل"

العسكري السياسية" العملية في المباشر غير الحكم أو المباشر االنقالب عبر
أنويبين.الدستوريةوكذلك لنا لديها السورية الدولة تاريخعريق" منالتداخل"

الالشرعي" العسكروالدستوروالسياسةبين" اليبرروصوغا. لمزاجأومقاسلتبريرما المناسبة الدستورية ألنظمة
.وشخصيةحاكماومغامرعسكري

أوتعليق"استسهال"كمايبدوواضحًامنخاللقراءةوتقييمهذهالمرحلة أوتغييرالدساتيركليًا العملبهاجزئيًا
اليناسبالبعض تعديلما لضبط. الصارمة الدستورية القواعد يفرضعلىواضعيدستورالمستقبلوضع مما

خضاعهللسلطاتاالخرىمنجهة ،ومنجهة38تدخلالجيشفيالحياةالسياسيةبصورةمباشرةأوغيرمباشرةوا 
يجعلالعمليةأكثرصعوبةممااعتدناتتبعهفيالواقعالسوريأخرىلوضعقيودعلىعمليةتعديلالدستوربشكل

ويقربالدستور،فيبعضأحكامه،منفكرةالدستورالجامدوذلكفيمايتعلقبالقواعدالجوهريةاالساسيةالتييتم
.االتفاقعليها

 : أ ـ  ـ مشروع دستور حسني الزعيم/  1  
نيسانلجنةلوضع7عسكريبقيادةالزعيمحسنيالزعيموالذيآّلففيوقعانقالب1242آذار31بتاريخ

.124239حزيران27مشروعللدستورمنسبعةأعضاءأنجزتمشروعهابتاريخ
:مادة،ويتسمبالخصائصالتالية161يتألفالدستورمن: أ ـ خصائص الدستور

                                                           
إضافًةإلى.راجعفيهذاماسيردالحقًاحولقضاياتخصيصأحكاملبعضالقطاعاتالعموميةالحساسةكاألمنوالدفاعوالمالية38

 .تبنيضماناتدستوريةلعدمالسماحبإعادةإنتاجأنظمةسياسيةالتسمحبتداولالسلطة
.941كمالغاليـمبادئالقانونالدستوريوالنظمالسياسيةـمرجعسابقـص.د39
.629ـص2119فيصلكلثومـدراساتفيالقانونالدستوريوالنظمالسياسيةـمنشوراتجامعةدمشقـكليةالحقوقـسنة.د

تاريخ " أن الدولة السورية لديها 
بين " الالشرعي"من التداخل " عريق

 العسكر والدستور والسياسة
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جامد-1 دستور . النيابي بالنظام يأخذ شكالً(البرلماني)و برئيس، ممثلة التنفيذية السلطة طغيان مع ،
.والإشارةفيهإلىدينرئيسالدولة.الجمهوريةعلىالسلطةالتشريعية

فيأحكامالدستور،ومعذلكيوردالدستورفيمادتهاألولىأن(األمةالسورية)،و(األمة)يتكررتعبير-2
(.جمهوريةعربية)سورية

التجاهاتالدستوريةالحديثةالتيظهرتبعدالحربالعالميةالثانيةفينصعلىالحقوقـيستلهمالدستورا3
(.تقومعلىأسسالمساواةوالعدالةاالجتماعية.)االقتصاديةواالجتماعية،ويذكرفيالمادةاألولىأنسوريةجمهورية

عدماألخذبالطائفية4 بينالسوريينمنوحدةالشعورالوطني)ـ .واألخذبالنظاماإلداريالالمركزي،(لما
سابقة جّيدة يمكن االقتداء بها لما تجّنبه من إفراز أنظمة قانونية  تمثل وهنا ال بد من اإلشارة إلى أن هذه النقطة

متعّددة ومختلفة يخّص كل واحد منها طائفة مما يمكن أن يخّلف عدم المساواة بين المواطنين والمواطنات ومما 
ّتب عنه عزلة الطوائف عن بعضها البعض ودخولها في منافسة يمكن أن يتر 

.بينها قد تحتّد إلى حّد الوصول إلى العنف
 : ب ـ المؤسسات السياسية التي نص عليها الدستور

النواب: ـ السلطة التشريعية 1 مجلس ويمارسها ينتخب. والذي
تمديدها،ويجوز41ومدةواليتهخمسسنوات.40باالقتراعالعامالمباشرالسري

 .بقانونفيحالةالحرب
و.42(تتجلىفيهشخصيةاألمة)هورئيسالدولة،و:ـ رئيس الجمهورية 2

الثانية وفيالجولة المطلقة، أعضائه ينتخببقرارمنمجلسالنواببأكثرية
 .43باألكثريةالبسيطة

 وهوغيرمسؤولإالفيأحوالخرق.44مدةواليةالرئيسسبعسنوات
 .45الخيانةالعظمىالدستورأو

:ـ مجلس الوزراء  3
 والوزراء تتألفالحكومةمنرئيسالوزارة يعينالوزراءبناًء. ثم حيثيعينرئيسالجمهوريةرئيسالوزارة،

 .46علىاقتراحه،وعلىرئيسالوزراءأنيطلبالثقةمنالمجلسخاللشهرعلىاألكثرمنتأليفالوزارة
                                                           

.32م40
.42م41
.77م42
.71م43
.11م44
.111م45
.113م46

ألخذ وا عدم األخذ بالطائفية
 تمثل, بالنظام اإلداري الالمركزي

 سابقة جّيدة يمكن االقتداء بها
لما تجّنبه من إفراز أنظمة 

قانونية متعّددة ومختلفة يخّص 
كل واحد منها طائفة مما يمكن 

لمساواة بين أن يخّلف عدم ا
 .المواطنين والمواطنات
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 :لنظام البرلماني وليس الرئاسي ج ـ مبررات اللجنة لتبني ا
يقيمنظامًارئاسيًا،إذتشير يبدوأنمشروعالدستورلميرقلحسنيالزعيم،ألنهكانفيمايبدويريددستورًا

أنالنظامالبرلمانيخيرأنظمةالحكمللجمهوريةالسوريةألنهيفسح)اللجنةفيتقريرهاالمرفقبالمشروعإلىأنهارأت
راقبةالسلطةالتنفيذية،ويتصلفيالوقتنفسهبميولالشعبورغباتهوبماألفهمنأسلوبالحكمكلماكانلألمةم

أمانظامالرئاسةاألمريكيفلمتراللجنةإمكانًالألخذبه،ألنهيقومعلىأساستقسيم:)،وتضيفاللجنة(األمرإليه
التشريعيةوا لتنفيذيةوالقضائية،مماالمجالللعملبهفيالجمهوريةالسوريةالدولةإلىوالياتمستقلةفيشؤونها
إنهذاالنظاميعرضمقامالرئاسةالعلياإلى:)وتستطرداللجنة.47(حتىيمكناألخذبنظامالرئاسةالذييقومعليه

التاريخيةالتيتقضيبأنيكونه اليتفقمعمصلحةالبالدوتقاليدها المقامبمعزلعنالمسؤوليةالمباشرةمما ذا
خاصةمعالربطبماآلتإليههذهوينبغي اإلشارة هنا إلى أن التذكير بهذا االستطراد هو أمر بالغ األهمية  .48(النقد

"التغّول"إلىالمسؤوليةالمباشرةوكلالتجاوزاتو(رئاسةالجمهورية)التقاليدالقائمةعلىعدمتعريضمثلهذاالمقام
 التصّور مثلهذا يؤديإليه أن هذه)الذييمكن عانتوالزالتتعانيمنمثل دوناستثناء العربية الدول وكل

ذاكانالتوّجهلسورياالغدهوالنظامالديمقراطيفيجباإلقالععنهذهالتقاليدإذأنالديمقراطيةتقتضي(.الظاهرة وا 
.هماكانمقامهوجوبمساءلةكلمنبيدهحّيزامنالسلطةم

 :1251ب ـ  دستور /  1  
الذيأعطىالحكملحكومة,حدثاالنقالبالعسكريالثانيبقيادةساميالحناوي1242آب14 بتاريخ

 مدنية عامة, انتخابات قانون جمعية,وضعت انتخاب جرى حيث
,أصدرتأحكامًادستوريةمؤقتة,1242تشرينالثاني19تأسيسيةفي

في للدولة األتاسيرئيسًا يتمتع1242كانوناألول14وانتخبتهاشم
 دستور وفق رئيسالجمهورية الدستور1231بصالحيات وضع لحين

.49الجديد
حتىأ تبدأ التأسيسية الجمعية تكد 12/12/1242بتاريخ50طاحأديبالشيشكليبساميالحناويولكنلم
ومنثماستقالرئيسالدولةثمتراجععناالستقالة تحتسيطرة,واستمرتالجمعيةالتأسيسيةبالعملبالدستور,

.1291أيلول9وتمإقرارالدستورالجديدفي,فعليةألديبالشيشكلي
الدستورمقدمةشرحتاألسس التييقومعليها،والمبادئالتييؤمنبهاالشعبفيظلالحكمتضمنهذا

الحرّ الجمهوريالديمقراطي الدستور. من يتجّزأ ال جزءًا المقدمة وجعلتهذه وست. مئة من الدستور وتألفهذا
                                                           

التبريربالقولأنهيعلق47 األستاذالدكتوركمالغاليعلىهذا فيرأياللجنةوعدمالتمييزبينشكل" منالواضحأنثمةالتباسًا
".الدولةونظامالحكم،إذالعالقةمباشرةبينالشكلاالتحاديللدولةوالشكلالرئاسيلنظامالحكم

.2ـهامش943يوالنظمالسياسيةـمرجعسابقـصكمالغاليـمبادئالقانونالدستور.د:راجع48
 .جانحبشـقـراءةفيالدســـتورالســـوريـمرجعسابق49
 .629فيصلكلثومـدراساتفيالقانونالدستوريوالنظمالسياسيةـمرجعسابقـص.د50

أن الديمقراطية تقتضي وجوب مساءلة كل 
 من بيده حيّزا من السلطة مهما كان مقامه
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فيالجمهوريةالسورية،والمبادئاألساسية،والسلطاتال تشريعيةوستينمادةمقسمةعلىعشرةفصولتبحثتباعًا
.51والتنفيذيةوالقضائية،والتقسيماتاإلداريةوالشؤونالماليةواالقتصادية،وتعديلالدستور،واحكامانتقالية

منتاريخإقرارهحتى الدستورفيفترتين،تمتدإحداهما تاريخانقالبأديب22/11/1291وقدطبقهذا
 في الشيشكلي نظام سقوط وبعد وحت29/2/1294الشيشكلي، في المتحدة العربية الجمهورية قيام شباط22ى

1291.
 : أ ـ خصائص الدستور

.52وهويقيمنظامًاجمهوريًانيابياً.ـدستورجامد1
:ـيعكسالدستورحدةالصراعاالجتماعيوالسياسيفيسورية،ومنثميتميزبنزعةتوفيقيةواضحة2

قومي اتجاه ـ أ : استخدام عن الدستور يتخلى العربية)تعبير واألمة األمة الدساتير( في مألوفًا الذيكان
.،ويتعززالنصالمتعلقباالنتماءالعربي53(جمهوريةعربية)،وسورية(الشعب)السابقة،ويستخدممحلهتعبير

قامصراععنيففيالجمعيةحولدينالدولة،ومعأنهذاالنقاشالمبررلهأصاًلألن:بـاتجاهديني
بالدرجةاألولى،54لدولةمجردشخصيةاعتبارية،والديناليكونإالإلنسانمدركوعاقلا ،فإنالهدفكانسياسيًا

،والفقه55(دينرئيسالجمهوريةاإلسالم)ألبسلباسالدين،وانتهىالنقاشإلىاألخذبحلوسط،وهوالنصعلىأن
ذهالنصوصبإعالنأنحريةاالعتقادمصونةوتحترمالدولة،وموازنةه56للتشريع(الرئيسي)اإلسالميهوالمصدر

 .57للطوائفالدينيةمصونةومرعية(األحوالالشخصية)جميعاألديانالسماويةوأن
اشتراكيإصالحي اتجاه توفيقي)جـ الدستورأناللجنةوجدت(: أنالمبادئ)وفيذلكيقولمقررلجنة

وبذلك.58(مساواةوالحريةوالعدالةاالجتماعيةوتمتينأواصراألسرةوتوجيهالتعليمالمتطرفةاليمكنأنتقاومإالبال

                                                           
.292حسنالحسنـاألنظمةالسياسيةوالدستوريةفيلبنانوسائرالبالدالعربيةـمرجعسابقـص51
.1م52
.3م53
.946كمالغاليـمبادئالقانونالدستوريوالنظمالسياسيةـمرجعسابقـص.د54
.3م55
واستمساكالدولةباإلسالمومثلهالعليا،(بإرادةاهلل)يةإنمااجتمعتفالجمعيةالتأسيس:56كمااصطبغتالديباجةبصبغةدينيةواضحة56

راجع(.اإلسالمواألديانالسماويةاألخرى،ومكافحةاإللحادوانحاللاألخالق)وبناءالدولةعلىأسسمناألخالقالقويمةالتيجاءبها
 .محاضرةللدكتورفؤادشباطكمالغالينقاًلعن.د

سالميونمنهذهالجزئيةفيتلكالفترةراجعبصورةخاصةالبيانالذيأصدرهالدكتورمصطفىالسباعيحولمعركةحولموقفاإل57
:وانظرأيضًا.1291شباط1الدستوربتاريخ

القاهرةـالطبعة.د ـبصورة2117األولىعبداهللساميإبراهيمالداللـاإلسالميونوالديمقراطيةفيسوريةـمنشوراتمكتبةمدبوليـ
ومابعدها21ـص"مصطفىالسباعيوالدستور"خاصةالفصلاألولبعنوان

 .946كمالغاليـمبادئالقانونالدستوريوالنظمالسياسيةـمرجعسابقـص.د58
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تجاوزالدستورنطاقالحرياتوالحقوقالتقليديةليسايراتجاهالدساتيرالتيظهرتبعدالحربالعالميةالثانيةباألخذ
.بالحقوقاالقتصاديةواالجتماعية

.متفوقًاعلىالسلطةالتنفيذيةـيمنحالسلطةالتشريعيةمركزا4ً
.ـيأخذالدستوربرقابةدستوريةالقوانينمنقبلمحكمةعليا9
.ـويأخذفيالتنظيماإلداريباألسلوبالالمركزي6
.59عاما11ًـمنحتالمرأةحقاالنتخاب،وخفضسنالرشدالسياسيإلى7

 : ب ـ المؤسسات السياسية
.يتوالهامجلسالنوابالمنتخبباالقتراعالعامالسريوالمباشروالمتساوي:ـ السلطة التشريعية 1
.ويمارسهارئيسالجمهوريةومجلسالوزراء:ـ السلطة التنفيذية 2

 : رئيس الجمهورية
 خمسسنواتينتخبه واليته مجلسالنوابومدة النظم. في لرئيسالدولة ويمارساالختصاصاتالتقليدية

 .النيابية
 : مجلس الوزراء 

 يسمىرئيسالجمهوريةرئيسمجلسالوزراءويسمىالوزراءبناًءعلىاقتراحرئيسالوزارة،وتتقدمهذهإلى
الحاضرين النواب بأغلبية ثقته ليمنحها مجلسالنواب برئاسة. وينعقد الدولة، سياسة مجلسالوزراء يدير

.رئيسه
وينتخبهؤالءرئيستؤلفمنسبعةأعضاء: ـ المحكمة العليا 3 ينتخبهممجلسالنوابلمدةخمسسنوات،

.المحكمةالعليا
:دستور أديب الشيشكلي -ج /  1

,تولىأديبالشيشكليمهامرئاسةالدولةبعدالقيامبانقالبهالعسكريالثاني1291كانوناألول2بتاريخ
استفتاءعامتّم1292تموز11وجرىفي,ىوضعأديبالشيشكليمشروعدستورباسمالمجلسالعسكرياألعل

وتّمانتخابمجلسنواب,بنتيجتهتنصيبالشيشكليرئيسًاللجمهوريةوالموافقةعلىالدستورالذييقيمنظامًارئاسيًا
.60علىأساسه

.1291يقيمالدستورنظامًارئاسيًا،ويستقيكثيرًامنأحكامهواتجاهاتهالعامةمندستور




                                                           
.629فيصلكلثومـدراساتفيالقانونالدستوريوالنظمالسياسيةـمرجعسابقـص.د59
 .بشـقـراءةفيالدســـتورالســـوريـمرجعسابقجانح60
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 دستور الوحدة المؤقت - 5

 
أقراهمجلساالشعب,وقعتحكومتامصروسوريااتفاقًايتضمنأسسالوحدةبينالبلدين1/2/1291بتاريخ

برئاسة21/2/1291وفي.فيالبلدين المتحدة العربية الجمهورية أجرياستفتاءوافقفيهشعبالبلدينعلىقيام
.مادة73أعلنالرئيسالدستورالمؤقتالمؤلفمن9/3/1291وبتاريخ.جمالعبدالناصر

 وسلطةرئيسالجمهوريةأوسعمدىمماهو.يقيمالدستورنظامًارئاسيًا،معبعضمظاهرمنالنظامالنيابي
 .61فيسورية(البرلماني)وهويكرسنهايةالنظامالنيابي.مألوففيالنظمالرئاسية

 62(اتحادًاقومياً)علىأنالمواطنينيكونونيستبعدتعدداألحزاب،بنصه. 
















                                                           
.241أحمدالسرحالـالنظمالسياسيةوالدستوريةفيلبنانوكافةالدولالعربيةـمرجعسابقـص.د61
 .991كمالغاليـمبادئالقانونالدستوريوالنظمالسياسيةـمرجعسابقـص.د62
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 ـ دستور عهد االنفصال 6
 

بقيادةعبدالكريمالنحالوي1261أيلول21بتاريخ ,أدىإلىقياماالنفصال,قامانقالبعسكريفيسوريا
كانون2و1باالستفتاءالذيجرىفيوتكليفحكومةمدنيةقامتبوضعدستورمؤقتوافقعليهالشعبالسوري

1261األول بانتخاب, وقام المجلسالتأسيسيوالنيابي) ) , األولىوضعدستوردائم ومهمته هذا, حيثقام
:معبعضالتعديالتوأهمها1291وأقرإعادةتطبيقدستور.ناظمالقدسيرئيسًاللجمهورية.المجلسبانتخابد

 (.الجمهوريةالعربيةالسورية)إلى(الجمهوريةالسورية)الجمهوريةمنتعديلتسمية
 تخويلرئيسالجمهوريةحقحلالمجلسالنيابي.
  التنفيذية منحالسلطة , برئاسةرئيسالجمهورية المنعقد بمجلسالوزراء ممثلة صالحياتإصدارمراسيم,

 .63تشريعية














                                                           
.جانحبشـقـراءةفيالدســـتورالســـوريـمرجعسابق63
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 ـ دساتير البعث 7
 

سيطرحزبالبعثالعربياالشتراكيعلىالسلطةومنذذلكالحينوهويتولىالقيادة1263آذار1بتاريخ
نلميكنكاماًل–تشّكلمرحلةجديدةوانفصااًل64حيثشهدتسوريةخاللهاإصدارعّدةدساتير.السياسيةللبالد وا 

.65عنمفهومالقانونالعامالغربي،باتجاهالنظمالسياسيةاالشتراكية–
:1261أ  ـ دستور /  7

الدستورفي دستور29/4/1264تمتتبنيهذا الذيأقامه الخطوطالكبرىللتنظيم 1264ويمكنرسم
:66علىالنحوالتالي

.قيادةالحزبالواحد،الذييتولىمسؤوليةتحقيقأهدافالوحدةوالحريةواالشتراكيةمبدأ-أ
القيادةجماعية،علىالمستوىالحزبي،وعلىمستوىالحكم،باالختيارالجماعيمنقبلالهيئاتالحزبية-ب
.المختصة
.67والوظيفةاإلداريةيؤخذفيمايتعلقبتنظيمالحكمبالتفرقةبينالوظيفةالسياسية-ج

 : بالنسبة للوظيفة السياسية   
  للثورة المجلسالوطني تتألفمن السياسية تنهضبالوظيفة التي الدولة الواسعة)سلطة ومجلس(الهيئة ،

 (.لجنةمصغرة)الرئاسةالمنبثقعنه
 : بالنسبة للوظيفة اإلدارية

                                                           
سنعرض،بشكلموجز،الدساتيرالمتالحقةالتيصدرتفيعهدحزبالبعثالعربياالشتراكيوصواًلللدستورالدائمللبالدوالذي64

أحد1273صدرفيالعام بوصفهالدستورالذيكانتغييره مطالباالحتجاجاتالشعبيةالتيتشهدهاوالذيسنفردلهفصاًلخاصًا
 .2112كماسنفردفصاًلالحقًالتقييمالدستورالحاليللبالدوالذيصدرفيالعام.2111البالدمنذالعام

 .992كمالغاليـمبادئالقانونالدستوريوالنظمالسياسيةـمرجعسابقـص.د65
.672انونالدستوريوالنظمالسياسيةـمرجعسابقـصفيصلكلثومـدراساتفيالق.د:راجع66

 .244أحمدالسرحالـالنظمالسياسيةوالدستوريةفيلبنانوكافةالدولالعربيةـمرجعسابقـص.د:أيضًا
.179راجعالبند67
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  يملك وال بحتة، إدارية وصفته الوزراء، مجلس حقيقيةيتوالها مبادرة أية أعضاء. من الوزراء فرئيس
المجلسالوطنيعن68المجلسالوطني بالتضامنتجاه مسؤولة والوزارة تنفيذ)، العامة( السياسة وكل.

وزارته عن وحده مسؤول وزير قالتها. وا  تعيينها يملك الذي الرئاسة مجلس أمام مسؤولة أنها كما
 .69وتوجيهها

وقعانقالبعسكري،داخلي،أطاحبالدستور1266شباط23الدستورطوياًلفبتاريخبالمحصلةلميدمهذا
للثورة70المؤقت الوطني المجلس وحل ، دستور. وضع يتم أن إلى االنتقالية، الفترة في السلطة ممارسة ونظمت
.721266شباط29الصادر2،بمقتضىأحكامالقراررقم71جديد

:1262ب ـ دستور /  7
صدرالدستورالمؤقتتنفيذًالقراراتالمؤتمرالقطريالرابعاالستثنائيالذيانعقدفيأواخر1/9/1262في

وتضمنتإقامةمجلسللشعبمنتخبعلىمستوىالقطريمارسدورالتشريعووضعالدستور1262شهرآذار
العالق وينظم المقبلة المرحلة إطار يحدد مؤقت دستور بوضع قضت كما الدولةالدائم، سلطات مختلف بين ات

.ومؤسساتها
:1271ج ـ  دستور /  7

الدستورعنالقيادةالقطريةالمؤقتةلحزبالبعثالعربياالشتراكيوهويستنسخدستور 1262صدرهذا
.12/2/1271تاريخ141بعدإدخالتعديالتعليهبقرارهارقم

 :  أـ مضمون هذا الدستور 
 الفصلاألولمنالباباألولعلىأنالقطرالعربيالسوريدولةديمقراطيةشعبيةينصالدستورالمؤقتفي

 .73اشتراكيةذاتسيادة،وهوجزءمنالوطنالعربي
                                                           

.61م68
.91م69
.بالدستورالمؤقت(وقفالعمل)خدمتعبيراست23/2/1266الصادربتاريخ1يالحظأنقرارالقيادةالقطريةرقم70
.2منقرارالقيادةالقطريةرقم1المادة71
:حيثتمتوزيعالسلطةبين.1269بمثابةالدستورفقدأعادإقرارمبادئالقيادةالقطريةفيآذار/2/قرارالقيادةالقطريةرقمبات72
 ـ السـلطةالسياسيةأ : القيادة وتمثلها القطريةنفسها الثورة1264فيدستور) مجلسقيادة (كانيمثلها وهيالتيتعينرئيس,

قالتهم,الدولةورئيسالوزراءوالوزراء .ولهاقبولاستقالتهموا 
 التشريعيةبتوقيعرئيسوهيتساهمفيالتشريعحيثتصدرالمراسيم,ويمثلهارئيسالدولةومجلسالوزراء:الســلطةاإلداريةبـ

.الدولةبعدإقرارهافيمجلسالوزراء
أمارئيسالدولةفهواألمينالعامللقيادةالقطرية وقدعينالدكتورنور,وهوصلةالوصلبينالسلطتينالسياسيةواإلدارية,جـ

.الديناألتاسيرئيسًاللدولة
 .ـــوريـمرجعسابقجانحبشـقـراءةفيالدســـتورالس:راجع
.994كمالغاليـمبادئالقانونالدستوريوالنظمالسياسيةـمرجعسابقـص.د:أيضًا
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 االنتماءالعربيفاليكتفيبالبعدالجغرافي،بليضيفالبعدالبشري،فينصأنالشعب يعززالدستورهذا
 .74بيةالعربيفيهذاالقطرجزءمناألمةالعر

 في المبين الوجه على ويمارسسلطاته للشعب السيادة وأن جمهوري، بأنه الدولة في الحكم نظام يحدد
 .75الدستور

 76يشيرإلىالتعلقبالتراثالقوميفيذكرأنالفقهاإلسالميمصدررئيسيللتشريع. 
 77والدولةيحدددورحزبالبعثالعربياالشتراكيبأنهالحزبالقائدفيالمجتمع. 

 : ب ـ تنظيم السلطة وفقًا ألحكام هذا الدستور 
ومجلسالوزراء، رئيسالجمهورية القطر، في مجلسالشعب بأنها الدولة في الحكم مؤسسات الدستور يحدد

.ومجالسالشعبالمحلية،والقضاءوالنيابةالعامة
ومدةمجلسالشعبسنتانمنتاريخانعقاد.مجلسالشعبهوالمؤسسةالعليالسلطةالدولة:ـ مجلس الشعب 1

.78أولاجتماعله
الشعبي:ـ رئيس الجمهورية 2 يختاررئيسالجمهوريةباالستفتاء ترشيحهمنمجلسالشعببناءعلى. ويتم

 .80اريخإعالننتيجةاالستفتاءالشعبيمدةواليةالرئيسسبعسنواتمنت.79اقتراحالقيادةالقطريةللحزب
أن يستدعيمالحظة األحكام استعراضهذه لحزبالبعثإن القطرية القيادة أساسًا تتوالها السياسية الوظيفة

فالقيادةهيالتيتملكتعديلالدستورالمؤقتوترشيحشخصرئيسالجمهوريةوتعيينأعضاء.ورئيسالجمهورية
وسلطاته.هوريةهوحجرالزاويةفيهذاالنظامألنهفيالوقتذاتهاألمينالعامللحزبورئيسالجم.مجلسالشعب

فهويملكحلمجلسالشعب،والتشريعفيغيردوراتانعقاده،ورد:واسعةتتعدىماهومألوففيالنظامالرئاسي
ويقيلهم الوزراء يعين الذي وهو القوانين، المسلح. للقوات الفعلي القائد مجلسوهو فيتوالها اإلدارية السلطة أما ة،

شرافهواليملكالمجلسمبادرةحقيقية،وصفتهإداريةبحتة .81الوزراءتحتتوجيهالرئيسوا 



                                                                                                                                                                                                           
.1م73
.2م74
.2م75
.6م76
.7م77
.47م78
.41م79
.92م80
 .992كمالغاليـمبادئالقانونالدستوريوالنظمالسياسيةـمرجعسابقـص.د81
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 .ثانيًا ـ دستور األزمة 
ليحلمحلالدستورالمؤقت31/1/1273أنجزمجلسالشعببتاريخ وقد.وضعمشروعالدستورالدائم،
.،واقترنبتأييدأغلبيةكبيرةمنهيئةالناخبين12/3/1273عرضعلىاالستفتاءالشعبيبتاريخ

، جزئيًا أو كّليًا ، مواده تغيير وكان إقراره منذ كبيرًا جداًل الدستور هذا آثار األساسية المطالب أحد
.2111لالحتجاجاتالشعبيةالتيانطلقتفيالعام

إضافًة.وسنعرضفيمايليأبرزمالمحه،وفقًاألنصاره،وأبرزاالنتقاداتالتيوجهتلهمنقبلمعارضيه
.إلىإرتباطهبمساراألحداثالتيعرفتهاالبالد
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 : 82أ ـ مضمون الدستور

نعرضفيمايليلخصائصهذاالدستور،وتنظيمالحكمالذيتضمنه،وأهمالمؤسساتالسياسيةالتينص
.83عليها

 : خصائصه العامة أـ
فسوريةجزءمن:يتابعالدستورالتقاليدالدستوريةفيالقطرالسوريفيؤكدالطابعالقومي: الطابع القومي -1 

واليكتفيبالبعدالجغرافي،بليضيفإليهالبعدالبشري،إذينصأنالشعبالعربيفيهذاالقطرالوطنالعربي،
ويحّرمالدستورالتنازلعنأيجزءمناألراضيالسورية،ويشيرإلى.جزءمناألمةالعربيةتناضللتحقيقوحدتها

.أنالفقهاإلسالميمصدررئيسيللتشريع
منتخبة:يـ الطابع الديمقراط 2 مؤسسات الشعب مجالس وأن للشعب السيادة أن على الدستور ينص

يمارسالمواطنونمنخاللهاحقوقهمفيإدارةالدولةوقيادةالمجتمع،كماأنرئيسالجمهوريةيرشحمن ديمقراطيًا
.مجلسالشعبالمنتخبويتمتعيينهباالستفتاءالشعبي

مستقبالكمجّردواجهةتهدفإلىخداممصطلحالديمقراطيةواستغاللهاينبغيالحذردومًامنإساءةاستهنا
ولذلكينبغيالتأكيددومًاعلىأنالديمقراطيةتقومعلىبعدإجرائييتمثلفي.إضفاءالمشروعيةعلىنظامدكتاتوري

السياسيةمساءلةكلاالنتخاباتأساساوبعداماديمضمونييتمثلفيضمانالتداولالسلميعلىالسلطةالتعددية
وتكاملها كانموضعهاوضمانحقوقاالنسانفيكونيتهاوشموليتها السلطةفيالدولةمهما طرفأوجهةبيدها

.وترابطهاإضافةإلىتكريسآلياتمنشأنهاأنتكفلإنزالكلهذهالمبادئعلىأرضالواقع

                                                           
:راجعفيتحليلأحكامهذاالدستور82
.972ـ961كمالغاليـمبادئالقانونالدستوريوالنظمالسياسيةـمرجعسابقـص.د
.721ـ621فيصلكلثومـدراساتفيالقانونالدستوريوالنظمالسياسيةـمرجعسابقـص.د
 .ومابعدها293كافةالدولالعربيةـمرجعسابقـصأحمدالسرحالـالنظمالسياسيةوالدستوريةفيلبنانو.د

يتخذمنهجًاوسطًابخصوصإجراءاتتعديله،فقدحّرمالتعديلمدةثمانيةعشرشهرًابعدتاريخنفاذه،فيمايتعلقبتعديلالدستورفإنه83
إلجراءاتمحددةوبسيطة،حيثيحقلكلمنرئيسليتمكنعنطريقالممارسةتبينالثغراتفيه،وأجازذلكبعدالمدةالمذكورةوفقاً

الجمهورية،كماولثلثأعضاءمجلسالشعب،اقتراحالتعديل،ويتمالتعديلبإقرارهمنقبلالمجلسبأكثريةثالثةارباعأعضائه،وموافقة
 .رئيسالجمهورية
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ديمقراط:ـ  الطابع االشتراكي 3 فيالدولةينصالدستورأنالدولة أناالقتصاد كما يةشعبيةواشتراكية،
اقتصاداشتراكيمخططيهدفإلىالقضاءعلىجميعأشكالاالستغالل،ويحددالدستورحقوقوواجباتالمواطنين،

.84والمنظماتالشعبيةوالجمعياتالتعاونية
  :التاليةيتسمتنظيمالحكمالذيتضمنههذاالدستوربالخصائص :الحكمب ـ تنظيم 

:ـ حكم الحزب القائد 1 أن الدستور المجتمع)يحدد في الحزبالقائد حزبالبعثالعربياالشتراكيهو
(.والدولة،ويقومجبهةوطنيةتقدميةتعملعلىتوحيدطاقاتجماهيرالشعبووضعهافيخدمةأهدافاألمةالعربية

:ريةـ  التفرقة بين الوظيفة السياسية والوظيفة اإلدا 2
.أـأماالوظيفةالسياسيةفيتوالهاحزبالبعثالعربياالشتراكيومجلسالشعبورئيسالجمهورية

.بـيتولىمجلسالوزراءالوظيفةاإلدارية
أقامالدستورمحكمةدستوريةعلياتبتفيدستوريةالقوانين،وفيهذابعث:ـ المحكمة الدستورية العليا3 

.1291الذيأقامهدستورلنظامالمحكمةالعليا
 : 1273ج ـ المؤسسات السياسية في ظل الدستور الدائم لعام   
 :السلطة التشريعية - 1 

 التشريعيةمجلسمنتخبيسمى مجلسالشعب"يتولىالسلطة باالقتراعالعاموالسري" انتخابأعضاؤه يتم
منعددأعضائه،%/91/والمباشروالتساوي،ويكونتمثيلالعمالوالفالحينفيالمجلسبنسبةالتقلعن

 .ويمثلالنسبةالباقيةباقيفئاتالشعب
 :السلطة التنفيذية - 2

.منرئيسالجمهوريةومجلسالوزراءومجالسالشعبالمحلية(حسبماجاءفيالدستور)وتتكون
 أ ـ رئيس الجمهورية  

 الرابعة بحقوقهالمدنيةوالسياسية،ومتمًا متمتعًا سوريًا يشترطفيمنيرشحلرئاسةالجمهوريةأنيكونعربيًا
 .(2111حسبالتعديلالذيأقرفيعام)والثالثينمنعمره

 القطريةلحزبالبعث يصدرالترشيحلمنصبرئاسةالجمهوريةعنمجلسالشعببناًءعلىاقتراحالقيادة
العربياالشتراكي،ويعرضهذاالترشيحعلىالمواطنينالستفتائهم،فيه،ثميجرىاالستفتاءبدعوةمنرئيس

االكث على بحصوله للجمهورية رئيسًا المرشح يصبح حيث الشعب، أصواتمجلس لمجموع المطلقة رية
.تكونمدةواليةالرئيسسبعةأعوامميالدية.المقترعين

 باختصاصات واسعةيتمتعرئيسالجمهورية. 

                                                           
ينيحددانالمبادئاالقتصاديةوالمبادئالتعليميةوالثقافيةوينعكسهذاالطابعاالشتراكيبشكلواضحفيالفصلينالثانيوالثالثاللذ84

اإلنسان إلىإعالناتحقوق باإلضافة ويتضمن والواجباتالعامة، الحرياتوالحقوق الثالثالذييبحثفي الفصل ينعكسفي كما
 .يثفيالعالمالتقليديةالحقوقاالقتصاديةواالجتماعيةوالثقافيةالتيتمخضعنهاالتطورالسياسيالحد
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 :ب ـ مجلس الوزراء
 ويتكونمنرئيسمجلسالوزراءونّوابه،والوزراء،85مجلسالوزراءهوالهيئةالتنفيذيةواإلداريةالعلياللدولة،

الدولةومؤسساتها،ويشرفرئيسمجلسالوزراءويشرفعلىتنف ويراقبعملأجهزة القوانينواألنظمة، يذ
.علىأعمالالوزراء

  أنرئيسمجلسالوزراء هنا )يذكر لعام الدائم الدستور 1273فيظل فياختيار( سلطة بأية يتمتع ال
 البرلماني، النظام في به معمول هو لما خالفًا وذلك حكومته الوزراءأعضاء رئيسمجلس يتمتع حيث

بسلطاتواسعةفياختيارشركائهفيالحكومةالذينسوفيحملونمعهالمهامواألعباءالملقاةعلىعاتقهم
.86لتنفيذالسياسةالعامةللدولة

 :ج ـ مجالس الشعب المحلية
  فيالوحداتاإلداريةوفقًا الوحداتمجالسالشعبالمحليةهيهيئاتتمارسسلطاتها للقانونالذييحدد

اإلداريةومجالسها،وطريقةانتخابهاوتكوينها،وحقوقأعضائهاوواجباتهم،وجميعاألحكاماألخرىالمتصلة
.بها
 :ـ السلطة القضائية 3

 والمحكمةالدستوريةالعليا.تتضمنقضاءالحكموالنيابة. 
 منخمسةأعضاءيكونأحدهم تتألفالمحكمةالدستوريةالعليا

تختصفي وهي بمرسوم، رئيسالجمهورية يسميهم عّدة رئيسًا
منبينها ذلك قضايا محاكمةرئيسالجمهورية،ولكناليمكنها

فرئيسالجمهوريةغيرمسؤولعن.إاّلفيحالةالخيانةالعظمى
الخيانة حالة في إاّل مهامه، مباشرة في بها قوم التي األعمال
أعضاء ثلث من اقتراح على بناًء اتهامه يكون حيث العظمى

وق األقل، على علنيمجلسالشعب المجلسبتصويت من رار
.وبأغلبيةثلثيأعضائهبجلسةخاصةوسرية

 
                                                           

علىالرغممنانتسميةرئيسمجلسالوزراءونّوابهوالوزراءونّوابهمهيمنالصالحيات"يشيرالدكتورفيصلكلثومهناإلىأنه85
مقّيدأيضًاالدستوريةلرئيسالجمهورية،إاّلأنالرئيسمقّيدبالمرشحينالذينتتقدمبهمالقيادةالقطريةلحزبالبعثالعربياالشتراكي،و

".بمراعاةتمثيلبقيةأحزابالجبهةالوطنيةالتقدميةفيالحكوميةتنفيذًالميثاقالجبهةالذيأقرمنأطرافها
القطرية الرئاسةمعالقيادة يتعلقبعالقة السابقةعلىاألقلفيما اثيرتفيايمرحلةطوالالعقود قد اإلشكالية لكناليبدوأنهذه

.رئيسالجمهوريةهيفيالوقتذاتهاألمينالعاموالقطريللحزبالحاكمللحزببحكمكون
.712فيصلكلثومـدراساتفيالقانونالدستوريوالنظمالسياسيةـمرجعسابقـص.د:راجع

 .712فيصلكلثومـدراساتفيالقانونالدستوريوالنظمالسياسيةـمرجعسابقـص.د86

مجالس الشعب المحلية هي هيئات تمارس 
وحدات اإلدارية وفقاً للقانون سلطاتها في ال

الذي يحدد الوحدات اإلدارية ومجالسها، 
وطريقة انتخابها وتكوينها، وحقوق 

أعضائها وواجباتهم، وجميع األحكام األخرى 
 المتصلة بها
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 :87ب ـ االنتقادات التي وجهت للدستور
 : أّواًل ـ من حيث الجهة التي أصدرته والقيود على تعديله

أوبرلمانمنتخب تأسيسية الدستورمنقبلجمعية هذا يوضع لم السابقة, كانمعبعضالدساتير كما
منقبلمجلسشعبمعينمنقبلقيادةقطريةمعينةمنقبلقائدوصلإلىالسلطة1273دستورحيثوضع.

كماتم.12/3/1271علىتسلمهلرئاسةالجمهوريةعبراستفتاء88علمًاأنهتمأخذموافقةالشعبالسوري.بانقالب
.12/3/1273أخذموافقةالشعبالسوريعلىالدستورعبراستفتاء

للسلطة،وانعكسأسلوُبنشأتهعلىماتضّمنه وبالتاليلميكنالدستوُرنتاَجعمليٍةديمقراطيٍةوتداوٍلسلميٍّ
.89منأحكامٍ

منالدستور192فوفًقاللمادة.أيضًا"قيودتعديله"واليقتصرالنقدهناعلىآليةصياغتهبلتمتدلتشمل
الدستوُربناًءعلى اقتراحرئيسالجمهوريةأوثلِثأعضاءمجلسالشعب،الذييشّكللجنًةخاصًةالسوري،يعدَُّل

فإذاأقّرهبأكثريةثالثةأرباعأعضائه،اعتُبر:ثميناقشالمجلُسهذااالقتراح.لبحثالتعديلبمجردوروداالقتراحإليه
.التعديُلنهائّيًاشريطَةاقترانهبموافقةرئيسالجمهورية

 هذه أّن حيثتعطىغير العالم، دساتير معظم في عليه متعارٌف هو تخالفما الدستور تعديل في الطريقة
مًعا تعديلالدستورإلىالبرلمانأوالشعبأوكلْيهما اشتراُطموافقةرئيسالجمهوريةمنأجلإقرار.صالحيُة أما

إذيَ مطلق، شبَه جموًدا التعديلبيدرئيسالجمهوريةالتعديل،فهويجعلمنالدستورالسوريجامًدا ْحصرإمكانيَة
.90دونغيره،خالًفالماُيفترضفيالدستورلكونهتعبيًراعنإرادةاألمة

 
 :ثانيًا ـ غلبة الطابع األيدلوجي وفق عقيدة حزب البعث 

يميزالدستورالسوريهيمنةالطابعاإليديولوجيالقوميوفقعقيدةالبعث لىقولبةالذييسعىإ,منأهمما
والعمل,ويفرضعلىالشعبالسوريوالدولةالسوريةتبنيشعاراتهوأهدافه,المجتمعالسوريوفقمعتقداتهالقومية

.منأجلتحقيقها
وليس,التيتصلحألنتكونمقدمةلدستورأوبرنامجحزبالبعث,نجدهبشكلخاصفيمقدمةالدستورهذهما

.تهااألساسيةهيالتعددوالتنوعالعرقيالقوميواالجتماعيوالدينيوالسياسيميز,دستورلدولةمثلسوريا
 الكيانالذي لهوية العام والسياق األطار ترسم وأنها دستورية، مافوق موادا عادة، الدستورية المقدمات تشكل حيث
 يشكل ذلك فأن " مقدس حق الحرية" على السوري مقدمةالدستور فقرات أحدى تنص وحين .المذكور للدستور يخضع

                                                           
 .ةفيالدســـتورالســـوريـمرجعسابقجانحبشـقـراء87
يعرضونهاعليهم88 يحصلونعلىموافقةشعوبهمعلىمواضيعاالستفتاءاتالتيكانوا دائمًا :انظر.يذكرالتاريخأنالحكامكانوا

 .جانحبشـقـراءةفيالدســـتورالســـوريـمرجعسابق
.11/2111-11ـمجلةاآلدابرزانزيتونةـالدستورالديموقراطيوالدستورالسوريـمقالةمنشورةفي89
.11/2111-11ـمجلةاآلدابرزانزيتونةـالدستورالديموقراطيوالدستورالسوريـمقالةمنشورةفي90
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 الصيغة هي الشعبية والديمقراطية"جملة أتت مباشرة، الجملة تلك على عطفا لكن .العامة للحريات الدستور داللةتبني
.91السياسية مراميه من تفرغه وأن ألمجتمعي سياقها فيالحريةالمقدسة تلك لتحصر " المثالية

 :ثالثًا ـ عدم وجود فصل بين السلطات 
أنالبابالثانيمنالدستور رغم إلىثالثفصولتتضمن, تقسيمه تم :والذييتضمنسلطاتالدولة

 التشريعية السلطة , التنفيذية السلطة , القضائية السلطة فصل, الدستورعلىمبدأ بقيام يوحيظاهرًا التقسيم هذا
فإنقراءةمتأنيةللدستورتؤكدعلىأنهليسهناكإالأنهـإضافةإلىعدمذكرالدستورلمبدأالفصلـ,السلطات

:معمراعاةالمالحظاتالتالية.فصلبينهافيالواقع
.علىالسلطتينالتشريعيةوالقضائية(رئيسالجمهورية)هيمنةالسلطةالتنفيذيةممثلةبرئيسها .1
رسقيادتهامنخاللتدخلهاوهيمنتهاتما(1/م)وجودسلطةسياسيةعلياهيالحزبالقائدللدولةوالمجتمع .2

.علىكافةسلطاتالدولةومؤسساتالدولةوالمجتمع
التدخلوالهيمنةعلىالسلطةالتشريعيةنالحظهمنخاللالمادة .3
منالدستورالتيتتضمنأننصفأعضاءمجلسالشعبيجب(93)

ىأرضالواقعهذهالمادةتمتنفيذهاعل:أنيكونوامنالعمالوالفالحين
من مسبقًا ناجحين لمرشحين انتخابية قوائم بإعداد معروف هو وكما

 والفالحين العمال ( الشعب فئات وباقي البعث( حزب أعضاء من
كونتلكاألحزابهيالممثلةالشرعيةالوحيدةللعمال,وأحزابالجبهة

بل,ولميقتصرهذااألسلوبعلىانتخاباتمجلسالشعب.والفالحين
والجمعيات والنقابات المحلية المجالس انتخابات ليشمل تعداها

 .ليتمبذلكتأمينهيمنةالحزبعليها,الخ...والتنظيماتالجماهيرية
التنظيما .4 على الحزب هيمنة نالحظ الجماهيريةكما ت

التيمنالمفترضأنتعبرعنالمجتمع,حولتالتنظيماتالجماهيريةمنالدستوروالتي(42)منخاللالمادة
وتابعةلسلطةالدولةتعملعلىحماية,تعملعلىتنفيذسياستهوبرامجه,المدنيإلىمؤسساتخاضعةللحزب

.النظامالسياسيوتطويعوتدجينالمواطنين
 :رابعًا ـ إشكالية الحزب القائد للدولة والمجتمع  

حزبالبعثالعربياالشتراكيهوالحزبالقائدفيالمجتمع:تنصالمادةالثامنةمنالدستورعلىمايلي
والدولة الشعب, طاقاتجماهير توحيد على تعمل تقدمية وطنية جبهة ويقود أهدافا, خدمة في ألمةووضعها
.العربية

                                                           
أحوال91  وأثناء قبل سوريا في النساء الناعمةـمنشورفيدراسةحقوق السيطرة سيرة:البعثي العهد في السورية المرأة رستممحمودـ

 .6ـصوالواقع الخطاب:الثورة

هيمنة الحزب على التنظيمات الجماهيرية 
من الدستور والتي ( 12)من خالل المادة 

التي من  ,حولت التنظيمات الجماهيرية
المفترض أن تعبر عن المجتمع المدني إلى 

تعمل على تنفيذ , مؤسسات خاضعة للحزب
وتابعة لسلطة الدولة , سياسته وبرامجه

تعمل على حماية النظام السياسي وتطويع 
 وتدجين المواطنين
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:أننذكرمنهاعلىالمجتمعالسورييمكنكانلهذهالمادةنتائجسلبية

إلغاءالتعدديةالسياسية1 رغممشاركةعّدةأحزابإلىجانبالبعث,وهيجوهرالديمقراطيةالسياسية:ـ
حيثلمتكنالجبهةعمليًاسوى,7/3/1272فيالجبهةالوطنيةالتقدميةالتيصدرميثاقهاونظامهااألساسيفي

.الحزبالواحدالذيأقرتهدساتيرالبعثالسابقةلنظام,واجهةتمثيليةمفرغةمنمضمونها
هوالذيفجرثورةالثامنمن)فكونحزبالبعثـوفقمقدمةالدستورـ:ـتكريسمبدأالشرعيةالثورية2

وكونمسيرتهالنضاليةجاءتبالحركة,الذييمثلإرادةاألمةالعربيةوتطلعاتهانحوالمستقبلوهو,1263آذار
ويعطيألمينهالعامـ,فهذايعطيهالحقبقيادةالدولةوالمجتمع,(الخ...1271تشرينالثاني16حيحيةفيالتص

وهناينبغيالتأكيدعلىأنهيجباستخالصالعبرةمن .قائدالثورةـالحقبأنيكونالرئيسذوالصالحياتالمطلقة
هذهالمسألةوتجّنباالنسياقوراءالخطاباإليديولوجيالذييطفوعلىالّسطحفترةاألزماتواالنتفاضاتوالثورات
حتىاليتحّولبدورهإلىأساسلهيمنةجهةأوطرفعلىالمساراالنتقاليوعلىالمشهدالسياسيفيالفترةاالنتقالية

شرعيةثوريةوشرعية)قادهاكماينبغياالنتباهإلىظاهرةتنافسالشرعياتبدعوةأنههودونغيرهمنفّجرالثورةأو
.الذييمكنأنينسفالمجهودالوطنيإلعادةالبناء...(خبرتيةوشرعيةانتخابية

3 المواطنين بين القانوني للتمييز التأسيس ـ ( التمييز انتماءهم(:شرعنة حسب  المواطنين بتقسيم
:منالدستوروالتيتنصعلى/29/هذاالتمييزيتناقضمعالمادةعلمًاأن.السياسي

 المواطنونمتساوونأمامالقانونفيالحقوقوالواجبات.
 المواطنينتكفلالدولةمبدأتكافؤالفرصبين.

التعديعلىمبدأالسيادة4 عنهبمبدأسيادةواالستعاضة,الثانيةوالذيتضمنهالدستورفيالمادة:الشعبيةـ
.الحزب

ممايساهمفيإنتاجالبيروقراطيةوالفساد,ومايؤديإليهمنركودفيالمجتمعوالدولة:احتكارالســلطة.9
ويؤديإلىحيويةالمجتمعوالقوى,وهومايتناقضمعمبدأتداولالسلطةالذييميزالدولالديمقراطية,واالستبداد
.ؤديإلىالتطويروالتقدمالمتواصلمماي,المتنافسة
المساهمةفيإنتاجالفساد6 وبالتاليفإناالنتماءإلىالحزبيسهل,كونالحزبقائدالدولةوالمجتمع:ـ

فإنتوزيعالثروة,وكماهومعروف,وبالنتيجة,ممايشجعاالنتهازيةوينميالفساد,الوصولإلىامتيازاتالسلطة
.وانعكاسلتوزيعالسلطةفيهفيالمجتمعه

,فبدلأنيكونالحزبفيخدمةالدولةوالمجتمعكماهومفروض:ـقلبعالقةالحزببالدولةوالمجتمع7
.92أصبحتالدولةوالمجتمعرهينتانللحزبالذييقودهماوفقًاللدستور

                                                           
أخرىومعأّن،المادةالثامنةتحديدًا،هيالتيتحظىعادًةبتركيزالقوىالديمقراطيةالداعيةإلىاإلصالحالدستوري،فإّنثمةمواد92َّ

.ـمرجعسابقرزانزيتونةـالدستورالديموقراطيوالدستورالسوري:انظر.تتضّمنأكثَرمنمجردمنححزٍببعينهقيادَةالمجتمعوالدولة
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 : خامسًا ـ إشكاليات انتخاب رئيس الجمهورية وصالحياته 
:منالدستورفيثالثةمراحل(14/1)يمرحسبالمادة:إلىرئاسةالجمهوريةأـالوصول

 اقتراحالقيادةالقطرية.
 ترشيحمجلسالشعب.
 استفتاءشعبي.

أما.كونمجلسالشعباليملكإالأنيرشحمنتقترحهالقيادةالقطريةألحاسمةوتعتبرالمرحلةاألولىهي
.الشعبفكاندائمًاينتهيبانتزاعموافقة,الوحيداالستفتاءالشعبيللمرشح

:يليمنالدستورعلىما/19/نصتالمادة:الجمهوريةـمدةواليةرئيس2
".القائمينتخبرئيسالجمهوريةلمدةسبعةأعوامميالديةتبدأمنتاريخانتهاءمدةواليةالرئيس"

.ويمكنتجديدالواليةلمدىالحياة
صالح3 :الجمهوريةياترئيسـ تكونمطلقة ,أعطىالدستورالسوريلرئيسالجمهوريةصالحياتتكاد

:يمكنأننقسمهاتجاوزًاإلىخمسةأقسام
  :آـ صالحيات تشريعية 

:يتمتعالرئيسبالصالحياتالتشريعيةالتالية
 (117/م)يحلمجلسالشعب
 (111/م)بيعدمشاريعالقوانينويحيلهاإلىمجلسالشع
 (21/م)يعترضعلىالقوانينالتييقرهامجلسالشعب
 فقطليس,التشريعيتولىسلطة:

o (111/4م)فيالمدةالفاصلةبينمجلسين
o (111/1م)وخارجانعقاددوراتالمجلس
o البالدإذااستدعتذلكالضرورةالقصوىالمتعلقةبمصلحة)أثناءانعقاددوراتالمجلس:بلحتى

(.111/2م()
 (.142/م)إنلميوافقعليه(يقرهمجلسالشعببأكثريةثالثةأرباعأعضاءه)يلغيأيتعديلللدستور

ومنالطبيعيأنتؤديهذهالصالحياتالتشريعيةالواسعةإلىالهيمنةعلىالسلطةالتشريعيةمنقبلالسلطة
.التنفيذيةممثلةبرئيسالجمهورية

 :قضائيةب ـ صالحيات  
:التاليةيتمتعبالصالحياتالقضائية,الدستوريةتعيينرئيسالجمهوريةألعضاءالمحكمة:إضافةإلى

o يترأسمجلسالقضاءاألعلى.
o يقترحتعديلالدستور.
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o الوطنيةأو الوحدة قامخطرجسيموحاليهدد إذا الدستورية مهامها يعيقمؤسساتالدولةعنمباشرة
(.113/م)مةواستقاللأرضالوطنسال

كانمن(21/م)إضافةإلىعدممسآلتهإالفيحالةالخيانةالعظمى,هذهالصالحياتالقضائيةالواسعة
:وبالتاليإلى,الطبيعيأنتؤديإلىهيمنتهعلىالســلطةالقضائية

استقاللالسلطةالقضائيةالتييضمنهارئيسالج .1 مهوريةمعمجلسالقضاءاألعلىوفقالتعديعلىمبدأ
.منالدستور/131/المادة

(.29/2م)التعديعلىمبدأســـيادةالقانونالتيتضمنهاالدســتوركمبدأأسـاســـيفيالمجتمعوالدولة .2
قالة :لكلمن:ج ـ صالحيات تعيين وا 

(29/م)نوابالوزراء,الوزراء,رئيسالوزراء,نوابالرئيس .1
(112/م)الموظفينالمدنيينوالعسكريين .2

(132/م)أعضاءالمحكمةالدستورية .3
:إضافةإلى

/م)اعتمادرؤساءالبعثاتالسياسيةلدىالحكوماتاألجنبية .1
112)
(114/م)تشكيلالهيئاتوالمجالسواللجانالمختصة .2

 :د ـ صالحيات عسكرية وأمنية  
:هوحيثرئيسالجمهورية

(113/م)القائدالعامللجيشوالقواتالمسلحة .1
(111/م)يعلنالحربوالتعبئةالعامةويعقدالصلح .2
(111/م)يعلنحالةالطوارئويلغيها .3
:يسهرعلىاحترامالدستورويضمن .4

a. السيرالمنظمللسلطاتالعامة.
b. (.23/1م)!بقاءالدولة؟

 :هـ ـ صالحيات تنفيذية أخرى  
(23/2م)يمارسالسلطةالتنفيذية .1
(21/م)يصدرالقوانينالتييقرهامجلسالشعب .2
(22/م)المراسيموالقراراتواألوامريصدر .3
(114/م)يبرمالمعاهداتواالتفاقياتالدوليةويلغيها .4
(116/م)يمنحاألوسمة .9
(112/م)يستفتيالشعبفيالقضاياالهامة .6

بوصفه  الصالحياُت المنوطُة برئيس الجمهورية،
رئيسًا للسلطة التنفيذية، تجاوزًا للسلطتين 

ْفقدهما استقالَلهما التشريعية والقضائية، وتُ 
 .المفترضَ 
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 .(119/م)يصدرالعفوالخاصورداالعتبار .7
المنوطةُتظهر الصالحياُت التشريعيةهذه للسلطتين تجاوًزا التنفيذية، للسلطة رئيًسا بوصفه برئيسالجمهورية،

سواءلجهةمنحهسلطَةالتشريعفيالعديدمنالمواّدكماسبقالذْكر،أو:والقضائية،وتُْفقدهمااستقالَلهماالمفترَض
التيمنالمفترضأنتكونخارجًةبمنحهصالحيَةتعيينأعضاءالمحكمةالدستوريةأوغيرذلكمنالصالحيات

.عنصالحياتالسلطةالتنفيذية
ذاأضفناإلىذلكأّنالمادة منالدستورتنّصعلىعدممسؤوليةرئيسالجمهوريةعناألعمالالتييقوم21وا 

ألقّل،وبقراٍربهافيمباشرةمهاّمهإاّلفيحالةالخيانةالعظمى،وبناًءعلىاقتراحثلثأعضاءمجلسالشعبعلىا
منمجلسالشعببتصويٍتعلنّيوبأغلبيةثلثْيأعضائهفيجلسٍةسّريٍةخاصة،علىأنتتّممحاكمُتهأمامالمحكمة

 بنفسه)الدستوريةالعليا ذلكاليعنيفقطصالحّياتللرئيستتجاوزكاًلمنالسلطتين(التييعّينأعضاءها فإّن ،
.93لهالحصانَةأيًضاالتشريعيةوالقضائيةبلتؤّمن

 : سادسًا ـ هدر مبدأ دستورية القوانين من خالل استمرار العمل بالقوانين السابقة المخالفة ألحكام الدستور  
،(بمعنىموافقتهاألحكامه)اليمكنالتوفيُقبينمبدأْيسمّوالدستورعلىغيرهمنالقوانينودستوريةهذهاألخيرة

منالدستورالسوري،التيتنّصعلىبقاءالتشريعاتالنافذة193وقدأتتالمادة.المبدأْينوبينهدرالدستورلهذين
ومنبينهذه.،لتهدرهذينالمبدأين94والصادرةقبلإعالنالدستورساريَةالمفعولإلىأنتعدَّلبمايوافقأحكاَمه

التشريعات : العرفية واألحكام الطوارئ حالة إعالن (1263-3-1)قانوُن الثورة حماية وقانوُن ،(7-1-
-3-21)،وقانوُنإحداثمحكمةأمنالدولة(1261-1-17)،وقانوُنإحداثالمحاكمالعسكرية(1269
وهوماَقطَعالطريَقعلى.وهيتتناقضجذرّيًافيأحكامهامعالدستور،ولهااألولويُةفيالتطبيقعملّياً(.1261

من لصالحالمجتمعوالمواطناالستفادة الدستوُر التيتضّمنها المزايا خصوصيته: وحمايِة المواطن، كتقديِسحرية
.95وحرياتهالعامة،وحقهفيالتقاضيأمامقضاٍءمحايٍدومستقلّ

,بالدعلمًاأنتلك،التشريعاتاالستثنائية،أتاحتللسلطاتالتنفيذيةاإلمساكوالتحكمبكافةمقاليداألمورفيال
.96والهيمنةعلىالسلطةالتشريعيةوالقضائيةوالتعديعلىالدستورنفسه

 :الســـوري واألكرادسابعًا ـ الدستور   

                                                           
.رزانزيتونةـالدستورالديموقراطيوالدستورالسوريـمرجعسابق93

تبقىالتشريعاتالنافذةوالصادرةقبلإعالنهذاالدستورساريةالمفعولإلى"منالدستورعلىمايلي/193/تنصالمادةحيث94
 ".أنتعدلبمايوافقأحكامه

 .وقراطيوالدستورالسوريـمرجعسابقرزانزيتونةـالدستورالديم95
 .جانحبشـقـراءةفيالدســـتورالســـوريـمرجعسابق96
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 وفقعقيدة الدستور القوميعلى الطابع هيمنة سبقعن ما إلىكل البعثحزبإضافة في, نجد فال
بلالمواطنونفي,التيتتميزبالتنوعالعرقيوالقوميالدستورأيإشارةلوجوداألكرادأوأيةأقلياتقوميةفيسوريا

(.1/م)همفقطالعاملونمنأجلتحقيقالوحدةالعربيةالشاملة,وفقًاللدستور,الجمهوريةالعربيةالسـورية
لدولةوتكفلا,(29/3م)المواطنونمتسـاوونأمامالقانونفيالحقوقوالواجبات:ويكتفيالدستوربالقول

(.29/4م)فؤالفرصبينالمواطنينمبدأتكا
.وقدتجّلتهذهالنزعةعلىأرضالواقعمنخاللالعديدمنالممارساتالتمييزيةحيالالشعبالكردي

 :ثامنًا ـ فيما يتعلق بحقوق المرأة 
 مواد وهي ، 45 و 44 المادة في إال بشكلخاص، وشؤنها للمرأة ذكر أي على السوري الدستور يأتي ال

 األساسيةوتحميها المجتمع خلية هي األسرة(:على الدستور من 44 منالمادة األولى الفقرة تنص حيث نسبيا، متأخرة
لألحوال جنائية قوانين إصدار أو مؤسسات أو جمعيات تأسيسأية لمنع الدستورية، الفقرة هذه أستغلت وقد ،)الدولة

 أن كما .ألسرهن الخاص المجال خارج العيش اللواتيأخترن النساء أو المعنفات، النساء حماية على تعمل الشخصية،
 أن يمكن التي القوانين في العائلةوأولويتها مؤسسة مركزية من لتعمق أتت الدستورية، الفقرة نفس الثانيةمن المادة

 عليه وتشجع الزواج الدولة تحمي( :نصتعلى حيث بعد، فيما تسيطر
 األمومة وتحمي تعوقه التي واالجتماعية العقباتالمادية إزالة على وتعمل

 الحقوق وليس الزواج، لحماية مخولة الدولة المادة، ،فحسبهذه)والطفولة
تنص 45 الدستورية المادة أن صحيح .الزوجية الحياة المتساويةلشريكي

لها تتيح التي الفرص جميع للمرأة الدولة تكفل( :على مقدمتها في
واالجتماعية الحياة في والكاملة الفعالة المساهمة والثقافية السياسية

 على وتعمل( :هي المادة تكملة ألن فحسب، تراهمناسبا ما حيز في المشاركة تلك لتختصر تعود لكنها ،)واالقتصادية
(.االشتراكي العربي المجتمع بناء في ومشاركتها تطورها التيتمنع القيود إزالة

 القاعدة شكل والذي 1973 - السوريالدائم الدستور – هذه الدستوري النص تفكيك عملية خالل ومنمن
 السوري؛ المجتمع فيعموم " النسائية الحالة" تموضع بالذات ومنها السوري، تأثيرابالمجتمع األكثر والنظرية القانونية
 :رئيسية نقاط ثالث مالحظة يمكننا

 أن إال ، المدني و  العلماني  السوري السياسي-والعقداالجتماعي التركيبة تثنائيةباس اإلدعاء أشكال كل بالرغم .1
 في الدينية التشريعات مركزية حيث من التقليدية، الدساتير لجميع ومشابه متماهي كان السوري جوهرالدستور
 تراضي أن الدوام على النخبةالحاكمة حرصت حيث االجتماعية؛ المحافظة لتثبيت الميل حيث التشريع،ومن

 .منالمجتمع المحافظة الدينية الطبقات
 فيما المختلفة وأجهزته السياسي للنظام مباشرومحدد إيجابي دور إلى الدستورية القواعد من أي تشير تكن لم .2

 أو الدولة، لمسؤولية ابدا لمتشر فمثال . السوري المجتمع في حضورهن وتطور اإلناث عنحقوق الدفاع يخص
 تكفلبشكل لم أنها كما المجتمعي، وحضورها المرأة حقوق عن تنظيماتمدافعة لتأسيس مؤسساتها، من أي

هيمنة الطابع القومي على الدستور وفق ان 
فال نجد في الدستور أي  ,البعث حزب عقيدة 

إشارة لوجود األكراد أو أية أقليات قومية في 
 سوريا التي تتميز بالتنوع العرقي والقومي
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 روح أن حيث المجال، هذا في تنشط التي المؤسساتالمدنية وحماية حفظ الدولة مسؤولية إلى ومعلن مباشر
 .السوري،اإلناث المجتمع في األضعف تجاهالفاعلين اإليجابي للتميز يميل الدستوريال القانون

  و  الحرية مبدأ جوهرانية على الرئيسية بعضالمواد تنص فبينما جوهري، تناقض على الدستورية البنية تشتمل .3
 كأعتبار المجتمع، في المحافظة شأنالقيم من للرفع تنزاح أخرى دستورية نصوص فأن  الشخصيةوالفردية الحياة

عتبار رئيسللتشريع، مصدر الديني التشريع  .األسرية علىالخلية الحفاظ في االجتماعي الدول مهام في األولية وا 
 في الدستورية النصوص تطبيقات النصوص سياقاستخدامها في ألنها بدقة، الحاكمة النخبة تعيه تناقض وهو

 97.المتحولة سياساتها في التناقض هذا استخدام في تمعن العامة،كانت الحياة





 :القطاع بعد األزمة ب ـ تحليل أوضاع 
 
  األزمةعرضعالقةقطاعالدستورباألزمة يتطلبتحليلأوضاعقطاعالدستوربعد إلىالواقع. إضافًة

الحاليللدستورالنافذوموقفالمعارضاتالسوريةالمختلفةلهذاالدستورورؤيتهمللدستورالذيينبغيأنيسودفي
".األزمةمابعد"مرحلة


 

 :عالقة قطاع الدستور باألزمة  أّواًل  ـ
 
أنالدستوركانمحركًارئيسيًا2111يتضحلنامناستعراضمساراألحداثالتيشهدتهاالبالدمنذآذار

.للمطالبالشعبيةالتيشّكلتالشرارةاألولىلتلكاألحدث
نلميستخدمصراحًةفيكثيرمناألحيان"لفظالدستور"معمالحظةأن إالأنالكثيرمنالمطالباتكانت.وا 

:الواضحةوتكشف"النواقصوالعيوبالدستورية"تعكس
 والتيجسدتهاالمطالباتالشعبيةواسعةالنطاق"كمطالباتالتعدديةالسياسية:"إّما نقصًا فجًا في الدستور السائد

التيكانتتطالبصراحًةبإلغاءالمادةالثامنةمنالدستورالذيكانسائدًاآنذاكوالذيكانيرّسخحزبالبعث
".قائدًاللدولةوالمجتمع"العربياالشتراكيبوصفه

                                                           
 وأثناء قبل سوريا في النساء ـمنشورفيدراسةحقوقالناعمة السيطرة سيرة: البعثي العهد  في السورية المرأة أحوالرستممحمودـ97

 7والواقعـص الخطاب:الثورة
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 والتيكشفتأن".والعدالةكمطالباتالحريةوالمحاسبة:"أو تعطياًل للعديد من النصوص والمبادئ الدستورية
مماكانيسّهلانتهاكهاالعديدمنالحقوقوالضماناتالتيكفلها أومعطلةقانونيًا الدستوركانتمجمدةفعليًا

وهوماجسدتهعلىسبيلالمثالالمطالبالتيتقدمبهاوجهاءمدينةدرعاباسمأهاليمحافظتهم.والتعديعليها
إذكانمنضمنهذه2111خاللالمفاوضاتالتيتمتفياألياماألولىلحركةاالحتجاجاتالشعبيةفيآذار

المطالب اعتقالأيشخصخرجفيالمظاهرات) محاسبةمنأطلقالرصاصالحيعلىالمتظاهرين،عدم
الطالسلمية، قانون إلغاء وحديثًا، قديمًا السياسيين المعتقلين عن اتخاذاإلفراج العامة، للحريات المقيد وارئ

اإلجراءاتالمشددةلمكافحةالفساداإلداريوالمالي،إعادةالمدرساتالمنقباتإلىالتدريسفيمدارسهنواحترام
المهجرينالمطلوبينإلىسورية المطالباتيفترضأن.98...(الحريةالشخصية،السماحبعودة أنكلهذه علمًا

مكفول والذي،لوكانفعااًلواحترمتنصوصهوضماناته،لماتمّثلحقوقًا ةبموجبالدستورالذيكانسائدًا
 .احتاجاألمرإلىاحتجاجاتشعبيةللمطالبةبالتطبيقالفعليللحقوقالدستوريةالنظرية

مرصحفيمساءالدكتورةبثينةشعبانالمستشارةالسياسيةواإلعالميةفيرئاسةالجمهوريةفيمؤتولهذاأعلنت
الخميس  2111آذار24يوم لحزبالبعثالعربياالشتراكيبرئاسة القطرية الرئيسبشاراألسدأنالقيادة

وقررتعلى.واالضطراباتالتيرافقتها محافظةدرعا األمينالقطريللحزبتوقفتمطواًلعنداألحداثالمؤسفةفي
 :المستوىالسياسي

  .وضعآلياتجديدةوفعالةلمحاربةالفسادومايتطلبذلكمنإصدارللتشريعاتواحداثللهيئاتالالزمةلها .1
  .دراسةإنهاءالعملبقانونالطوارئبالسرعةالكليةواصدارتشريعاتتضمنامنالوطنوالمواطن .2
  .ديمهللحوارالسياسيوالجماهيرياعدادمشروعلقانوناالحزابفيسوريةوتق .3

إصدارقانونجديدلالعالميلبيتطلعاتالمواطنينفيمزيدمنالحرية .4
  .والشفافية
يخدمتسهيالتمعامالت42تعديلالمرسوم .9 حولالمناطقالحدوديةبما

  .المواطنينوازالةاسبابالشكوىمنتطبيقه
و .6 العشوائي التوقيف ومنع القضاء سلطة المواطنينتعزيز بقضايا البت

ممكنة سرعة  .باقصى
 .البيانالختاميللقاءالتشاوري

                                                           
غيرمنشورة،تتضمنالمطالباتالتيقدمهاوجهاءمحافظةدرعاباسمأبناءمحافظتهمإلىاللجنةالتيأرسلتهاالقيادةالسوريةورقة،98

 .فيبدايةاالحداثللتحاورمعأهاليالمحافظةوتلبيةمطالبهم

". والعدالة مطالبات الحرية والمحاسبة
ديد من الحقوق والتي كشفت أن الع

والضمانات التي كفلها الدستور كانت 
مجمدة فعلياً أو معطلة قانونياً مما 
 كان يسهّل انتهاكها والتعدي عليها

http://www.discover-syria.com/bank/1417
http://www.discover-syria.com/bank/1417
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أن التأسيسياألّولعلمًا عرضتمؤتمرها عندما فيالداخل، السورية، لقوىالمعارضة التنسيقالوطنية هيئة
ب بتاريخ األحداث بداية في هو31/6/2111دمشق األزمة إلنهاء الالزمة المتطلبات أبرز أحد أن اعتبرت
الدستورالتيتمثلعنواناالستبدادالدعوةالعلنيةخاللفترةزمنيةوجيزةلعقداإلقراربضرورةإلغاءالمادةالثامنةمن)

مؤتمروطنيعاميكونمنأهدافهوضعأسسصياغةمشروعدستورلنظامبرلمانييعرضعلىاالستفتاءالعام
(.إلقراره

ا تضمنه ما في البالد تشهدها التي باألزمة الدستور قطاع عالقة أيضًا تتضح للقاءكما الختامي لبيان
،وقاطعتهقوى2111تموز12و11و11التشاوريللحوارالوطنيوالذيانعقدفيدمشقفيالفترةمابينأيام

والناشطين والمجتمع والفكر السياسة رجال من مجموعة  على ليقتصر ، والخارج الداخل في الرسمية المعارضة
تدارساللقاءالتشاوريموادالدستوروعكسالنقاشوجهات"دستورأنهإذاتضمنهذاالبيانبخصوصال.الشباب

نظرمختلفةصحيةووطنيةبمافيذلكمسألةالمادةالثامنةمنالدستورووجدأنتعديلهايستدعيحتمًاتعديلالعديد
الدستو لمراجعة سياسية قانونية لجنة أوصىبإنشاء ولذا عنمقدمته الدستورفضاًل وتقديممنمواد كافة ربمواده

والعدالة السياسية التعددية يضمن السورية العربية للجمهورية وجديد عصري دستور بصياغة الكفيلة المقترحات
االجتماعيةوسيادةالقانونوالحقوقاألساسيةلإلنسانويمّكنالمرأةويرعىدورهاويصونحقوقالطفلويحددحقوق

 ".اواةبينالجميعوواجباتالمواطنينعلىقدمالمس
إّمابسببالنقصفيمواده،أوتعطيلالعملبالكثير)وهومايكشفبوضوحأنالدستوركاندافعًالألحداث

.كماأنهيمكنأنيكونأيضًاأداًةللحلوتجاوزاألزمة.(منها


 :ثانيًا ـ مضمون الدستور الحالي 
 

القرارالجمهوريرقمأصدررئيسالجمهورية2111ـ11ـ19بتاريخ
العربية33 للجمهورية دستور مشروع إلعداد الوطنية اللجنة بتشكيل القاضي

إلقرارهوفقالقواعدالدستورية وحددالقرارالمذكورمّدةأربعة.السوريةتمهيدًا
.أشهرمنتاريخصدورهلكيتنجزاللجنةعملها

الجد الدستور مشروع صياغة اللجنة أتمت أن لرئيسوبعد وسلمته يد
القاضيبتحديد2112لعام19الجمهوريةأصدرالرئيسالمرسومالرئاسيرقم

وضع آليات جديدة وفعالة لمحاربة 
دراسة إنهاء العمل بقانون دز الفسا

اعداد مشروع  .الطوارئ بالسرعة
إصدار قانون  .بلقانون االحزا

حول  12تعديل المرسوم  .ملالعال
تعزيز سلطة  .ةالمناطق الحدودي

 .القضاء
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 في الواقع األحد 26يوم شباط . السورية2112فبراير العربية الجمهورية دستور مشروع على لالستفتاء موعدًا
.99الجديد

فيالداخلوالخارج،لمقاطعةعمليةوقدترافقتهذهالدعوةمندعواتمماثلةمنسائرقوىالمعارضة،
ومنهذهالدعوات،علىسبيلالمثال،البيانالصادرعنالهيئةالعامةللثورةالسوريةـ.االستفتاءعلىالدستور
29المجلسالثوريبتاريخ /2 أن2112/ والذيأكد الشعبالسوريإلى" تدعو السورية للثورة العامة الهيئة

المقاطعةالتامةوعدمالذهاب"وطالبهذاالبيانالمواطنين"ةاالستفتاءعلىالدستوراحترامالعقولهممقاطعةمهزل
".إلىمراكزاالستفتاء

بيانًا26/2/2112وضمنذاتالسياقأصدرالمكتبالتنفيذيلهيئةالتنسيقالوطنيةالمعارضةبدمشقفي
 مزعومال"حولاالستفتاءعلىالدستورالجديد إلىأن" الهيئة خلصتفيه غيرمعنيبمهزلة..الشعبالسوري"

".االستفتاءعلىدستورجديدمزعوملنيكونفيظلهذاالنظامسوىأوراقالتساويقيمةالحبرالذيكتبتبه
أعلنوزيرالداخليةأنهنسبةالذينوافقواعلىمشروع26/2/2112وبعدإجراءعمليةاالستفتاءبتاريخ

:وفقالتفصيلالتالي.100منعددالمستفتين%12.4الدستورالجديدقدبلغت
 مواطنًا14.912.249عددمنيحقلهماالستفتاءهو.
 97.4أيبنسبة.مواطنًا1.376.447عددالذينمارسواحقهمفياالستفتاء.%
 منعددالمستفتين%12.4أيبنسبة.مواطنًا7.421.312عددالذينوافقواعلىمشروعالدستور.
 منعددالمستفتين%2أيبنسبة.مواطنًا793.211عددالذينلميوافقواعلىمشروعالدستورالجديد.
 1.6ةأيبنسب.132.221عدداألوراقالباطلة.%

ثرذلكأصدررئيسالجمهوريةالمرسومرقم -27لجعلالدستورالجديدنافذًامنتاريخ2112للعام24وا 
2-2112. 

 

                                                           
14.912.249وماقبليبلغ1/1/1224منمواليدوقدبّينتوزارةالداخليةأنعددالمواطنينالذينيحقلهماالستفتاءممنهم99

مركزًاإلجراءعمليةاالستفتاءداعيًةالمواطنين14119وأعلنتالوزارةأنهتمتخصيص.مليونمواطنومواطنةفيمختلفالمحافظات
 .إلىممارسةحقهمفياالستفتاءبتلكالمراكز

ب100 ، الحال بطبيعة شككت، المعارضة أن علمًا وأشارتإلىأنه النسبة قاطعت)هذه فقد مشكوكبها األرقام هذه كل بكلتأكيد
المعارضةبكلأطيافهامشروعالدستورونقلتوسائلاإلعالمتقاريرعديدةعنالضعفالكبيرفينسبةاإلقبالوالمشاركةفيالتصويت

:انظر(.للدستور
دراسةصادرةعن ـ أبخطةالتحولالديمقراطيفيسوريا السوريوالمركزالسوريللدراساتاالستراتيجيةوالسياسيةـ .بيتالخبرة

 .46ـص2113أغسطس
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 .  101وهو الدستور النافذ حالياً  2112وسنعرض فيما يلي موجزًا لمضمون دستور 

تعتزالجمهوريةالعربيةالسوريةبانتمائهاالعربي،وبكونشعبهاجزءًااليتجزأمن"جاءفيمقّدمةهذاالدستورأنه
"األمةالعربية

:أّواًل ـ المبادئ السياسية 
:تضمنمجموعةمنالمبادئالسياسيةأبرزهاأن

 ،غيرقابلةللتجزئة،واليجوزالتنازلعنأيجزءالجمهوريةالعربيةالسوريةدولةديمقراطيةذاتسيادةتامة
.102منأراضيها،وهيجزءمنالوطنالعربي

 103نظامالحكمفيالدولةنظامجمهوري.
 وتحترمالدولةجميعاألديان،وتكفل.دينرئيسالجمهوريةاإلسالم،والفقهاإلسالميمصدررئيسيللتشريع

علىأنال القيامبجميعشعائرها العامحرية يخلذلكبالنظام أناألحوالالشخصيةلطوائفالدينية. كما
.104مصونةومرعية

 105يقومالنظامالسياسيللدولةعلىمبدأالتعدديةالسياسية،وتتمممارسةالسلطةديمقراطيًاعبراالقتراع.
 ،يعززيكفلالدستورحمايةالتنوعالثقافيللمجتمعالسوريبجميعمكوناتهوتعددروافده باعتبارهتراثًاوطنيًا

.106الوحدةالوطنيةفيإطاروحدةأراضيالجمهوريةالعربيةالسورية
:التشريعيةثانيًا ـ السلطة 

 107يتولىالسلطةالتشريعيةفيالدولةمجلسالشعبعلىالوجهالمبينفيالدستور.
                                                           

:تكشفلنااآلتي1273ودستورالعام2112إجراءمقارنةسريعةمابيندستورعام101
 141273ولمتكنموجودةفيدستور2112مادةجديدةأضيفتإلىدستور. 
 47بشكلجوهريوأساسي"مادةتمتعديلها." 
 34مادةتماالكتفاءبتعديلصياغتهافقط. 
 391273بقيتكماوردتفيدستور2112مادةفيدستور. 
ـ2112ـمنشوراتدارالشرقللطباعةوالنشرـدمشقـ2112مازنيوسفصباغـدستورالجمهوريةالعربيةالسوريةالجديد:راجع
.32ص
.1ف1م102
 .1ف2م103
 .1/4ف3م104
وقدأقرتهذهالمادةمبدأالتعدديةالسياسيةوحلتمكانالمادةالثامنةالسابقةوالتيكانتترّسخحزبالبعثالعربي.1ف1م105

 ".قائدًاللدولةوالمجتمع"اإلشتراكي
 .2م106
 .99م107
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 جلسالشعبعلىاألقلمنويجبأنيكوننصفأعضاءم.108واليةمجلسالشعبأربعسنواتميالدية
بانتخاباتأعضاءو.109العمالوالفالحين فيالنظرفيالطعونالخاصة العليا الدستورية تختصالمحكمة

.110مجلسالشعب
 : ثالثُا ـ السلطة التنفيذية 

.المحليةومجالساإلدارةالوزراء،مجلسالجمهورية،وهيمجسدةبرئيس
 :رئيس الجمهورية(  1) 

 :الجمهوريةأ ـ انتخاب رئيس 
 لمدةسبعةأعوامميالديةتبدأمنتاريخانتهاءواليةالرئيس.111ُينتخبرئيسالجمهوريةمنالشعبمباشرة

.113،واليجوزإعادةانتخابرئيسالجمهوريةإاللواليةواحدةتالية112القائم
 114خابرئيسالجمهوريةتختصالمحكمةالدستوريةالعليافيالنظرفيالطعونالخاصةبانت.

 : ب ـ صالحيات رئيس الجمهورية 
 : تضمن الدستور الحالي صالحيات واسعة جدًا لرئيس الجمهورية نوجز ، بعضها،  على النحو التالي 

 عفاءهممنمناصبهم .115تسميةرئيسمجلسالوزراءونوابهوتسميةالوزراءونوابهموقبولاستقالتهموا 
 116الوزراءبرئاستهالسياسةالعامةللدولةويشرفعلىتنفيذهايضعفياجتماعمعمجلس.
 118وكذلكالمراسيموالقراراتواألوامروفقًاللقوانين.117إصدارالقوانينالتييقرهامجلسالشعب.
 وكذلكُيعلنحالةالطوارئوُيلغيها.119ُيعلنالحربوالتعبئةالعامةويعقدالصلحبعدموافقةمجلسالشعب

.120تخذفيمجلسالوزراءالمنعقدبرئاستهوبأكثريةثلثيأعضائهبمرسوميُ
                                                           

 .96م108
 .61م109
 .1ف66م110
.1ف16م111
تضمنتاألحكامالختاميةمنهذاالدستورمادةتعطيالرئيسبشاراألسدصالحيةالتقدملالنتخاباتالرئاسيةدوناحتسابسنوات112

مناالنتخاباتالرئاسيةالالحقة اعتبارًا الفقرة الخامسةوالخمسونبعد.حكمهالسابقةوبحيثتسريعليههذه إذجاءفينصالمادة
تنتهيمدةواليةرئيسالجمهوريةالحاليبانقضاءسبعسنواتميالديةمنتاريخأدائهالقسمالدستوريرئيسًاللجمهورية،وله)ةأنهالمئ

 (.منهذاالدستوراعتبارًامناالنتخاباتالرئاسيةالقادمة/11/حقالترشحمجددًالمنصبرئيسالجمهوريةوتسريعليهأحكامالمادة
 .11م113
 .12م114
.27م115
.21م116
 .111م117
.111م118
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 رئيسالجمهوريةهوالقائداألعلىللجيشوالقواتالمسلحةويصدرجميعالقراراتواألوامرالالزمةلممارسة
.121هذهالسلطة،ولهالتفويضببعضها

 122ُيعينالموظفينالمدنيينوالعسكريينوينهيخدماتهموفقًاللقانون.
 123ُيبرمالمعاهداتواالتفاقياتالدوليةويلغيهاوفقًاألحكامالدستوروقواعدالقانونالدولي.
 124حلمجلسالشعببقرارمعلليصدرعنه.
 ،يتولىسلطةالتشريعخارجدوراتانعقادمجلسالشعب،أوأثناءانعقادهاإذااستدعتالضرورةالقصوىذلك

.125المجلسمنحالًأوخاللالفترةالتييكونفيها
 يستفتيالشعبفيالقضاياالمهمةالتيتتصلبمصالحالبالدالعليا،وتكوننتيجةاالستفتاءملزمةونافذةمن

 .126تاريخإعالنها،وينشرهارئيسالجمهورية
 127َيرأسمجلسالقضاء.
 128تعيينأعضاءالمحكمةالدستوريةالعليا.

 : ج ـ مسؤولية رئيس الجمهورية 
 مهامهإالفيحالةوفقًا فيمباشرة بها الدستورفإنرئيسالجمهوريةغيرمسؤولعناألعمالالتييقوم ألحكام

الخيانةالعظمى،ويكونطلباتهامهبقرارمنمجلسالشعببتصويتعلنيوبأغلبيةثلثيأعضاءالمجلسبجلسة
وت األقل المجلسعلى ثلثأعضاء اقتراح على بناء وذلك سرية، الدستوريةخاصة المحكمة أمام محاكمته جري

.129العليا
 مجلس الوزراء(  2) 

 ،ويتكونمنرئيسمجلسالوزراءونوابهوالوزراء للدولة، العليا التنفيذيةواإلدارية مجلسالوزراءهوالهيئة
 .130ويشرفعلىتنفيذالقوانينواألنظمة،ويراقبعملأجهزةالدولةومؤسساتها

                                                                                                                                                                                                           
 .112م119
 .113م120
.119م121
 .116م122
 .117م123
 .1ف111م124
.1ف113م125
 .116م126
 .1ف133م127
 .141م128
 .117م129
,1ف111م130
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 : ة المحليةمجالس اإلدار ( 3) 

وحدودها القانونعددها ويبين منوحداتإدارية، السورية العربية الجمهورية تتكون أنه على حيثنصالدستور
.131واختصاصاتهاومدىتمتعهابالشخصيةاالعتباريةواستقاللهاالماليواإلداري

 : رابعًا ـ السلطة القضائية 
:وأبرزماتضمنهالدستورتأكيدهأن.اءاإلداريوالقض.وهيتشملقضاءالحكموالنيابةالعامة

 القضاء مجلس ذلك في ويعاونه االستقالل، هذا الجمهورية رئيس ويضمن مستقلة، القضائية السلطة
 .133ويكفلمجلسالقضاءاألعلىتوفيرالضماناتالالزمةلحمايةاستقاللالقضاء.132األعلى

 : خامسًا ـ المحكمة الدستورية العليا
:ماتضمنهالدستورحولهذهالمحكمةأبرز
 رئيسالجمهورية يسميهم رئيسًا أعضاءعلىاألقليكونأحدهم منسبعة العليا الدستورية تؤلفالمحكمة

.135وتكونمدةالعضويةفيالمحكمةالدستوريةالعلياأربعسنواتميالديةقابلةللتجديد.134بمرسوم
 136قابلينلإلقالةمنعضويتهاإالوفقًاللقانونأعضاءالمحكمةالدستوريةالعلياغير.
 اليحقللمحكمةالدستوريةالعلياأنتنظرفيدستوريةالقوانينالتييطرحهارئيسالجمهوريةعلىاالستفتاء

 .137الشعبيوتنالموافقةالشعب
 :سادسًا ـ حقوق اإلنسان 

 للمعاييرالدولية وفقا حقوقاالنسانوالحرياتالعامة فئاتتقسم إلىأربعة -اقتصادية-مدنية-سياسية:
 .138اجتماعية،سيتمتسليطالضوءعلىكلمنهذهالفئاتومدىتوافرأركانهااالساسيةفيالدستورالحالي

 

                                                           
 .131م131
 .132م132
 .2ف133م133
 .141م134
.143م135
 .144م136
 .141م137
 .أعدتلصالحمشروعاألجندةالوطنيةلمستقبلسورية"مفهومحقوقاالنسانفيالدستور"ورقةبحثيةبعنوان138
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:تناولالنصالحاليللدستورالسوريمسألةحقوقاالنسانمنخاللالمواداآلتية
 :الحقوقالسياسيةأـ
تحددالمادةاألولى -1 يعودليظهرفيقسم3و2فقرة ما طبيعةالهويةالوطنيةللشعبوهويةاألمة،وهذا

 (.7مادة)الرئاسة
2-  السيادة ممارسة الشعبفي حقوق الثانية )تكرسالمادة 2م تقرير(2فقرة حق مفهوم مع يتوافق مما ،

 .المصيركحقمنحقوقاالنسان
 (.34)اءمكفوالفيالمادةلكلمواطنفيالحياةالسياسيةجحقاالسهام -3
 (.42م)رأىالدستورأنعلىالمواطنينواجبالمشاركةباالنتخاباتواالستفتاءات -4

 الحقوقالمدنية–ب
 .منالدستورفيفقرتهااألولىإلىتحديددينرئيسالدولةليكونبحسبهامسلما(3)ذهبتالمادة -1
 ..علىأنالتخلبالنظامالعامعلىأناالديانتحترم3فقرة(3)نصتالمادة -2
 ".األحوالالشخصيةللطوائفمصونةومرعية"علىأن4فقرة(3)نصتالمادة -3
4-  1)تناولتالمادة وترسيخ( األحزاب، التعدديودور السياسي النظام األولىطبيعة األربع فقراتها في

 بسبب السياسي العمل في االقصائي التمييز بممارسة السماح عدم العرق،مفهوم الطائفة، الدين،
 ..المنطقة،الفئة،المهنة،الجنس،العرق،اللون

بسببالجنسأواألصلأو"منالدستورالحقفيالمساواةدونأيتمييز3فقرة(33)كفلتالمادة -9
 ".اللغةأوالدينأوالعقيدة

 (36م)كفلالدستورحرمةالحياةالخاصةويتركللقانونآلياتضبطهذهالحريات -6
 .سريةالمراسالتواالتصاالتبكافةأنواعهاوفقاللقانون(37)كفلالدستورفيالمادة -7
لهاالبموجب -1 العامةأو"كفلالدستورالحقفيالتنقلولميضعحدا أمرمنالقضاءأومنالنيابة

العامة والسالمة لقوانينالصحة تنفيذا " فيالمادة جاء لما 31)وذلكوفقا ) ذهبتالفقرة،3فقرة كما
".اليجوزإبعادالمواطنعنالوطن،أومنعهمنالعودةاليه"األولىمنهذهالمادةإلىالنصعلىأنه

 (.42م")حريةاالعتقادمصونةوفقاللقانون"أخضعالدستورحريةاالعتقادلضوابطيضعهاالقانون -2
 (43م)انونأخضعالدستورحريةاالعالموالصحافةلضوابطيضعهاالق -11
 (44م)الحقفياالجتماعوالتظاهروفقاللقانون -11
 (.44م)كفلالدستورالحقفياالضرابعنالعملوفقاللقانون -12
 (.41)الحقفيالحصولعلىالجنسيةجاءمحميافيالمادة -13
 (.49م)نصالدستورعلىحريةتكوينالجمعياتوالنقابات -14
المبادئ -19 الثانيمنالدستور الفصل القانونوتنظيمعالقةذكر سيادة التيتتعلقبمفهوم االساسية

 (.94الى91الموادمن)الفردبالقضاءوماهيةالحقوقالتييكفلهاالدستورفيميدانتحقيقالعدالة
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 الحقوقاالقتصادية-ج
1-  المصادرةواالسس(19)الملكياتمصانةبموجبالمادة التيوالتيحددتالحاالتالتييجوزفيها

 .يقومعليهااالستمالك
2-  منالدستورالحاليعلىأنالقانونيضبطسقفالملكيةالزراعيةوفقمعايير(16)نصتالمادة

  (!!مصلحةالفالحوالعاملوزيادةاالنتاج)غيرواضحة
 (.17م)حقاالرثمضمونوفقاللقانون -3
 (41م)كفلالدستورالحاليالحقفيالعملواألجرالعادل -4

 الحقوقاالجتماعية-د
 (2م)التنوعالثقافيلجميعمكوناتالمجتمع2يكفلالدستورفيالمادة -1
 (!!11م)يرىالدستورأناالسرةهينواةالمجتمع -2
 (.29-22م)الحقفيالصحة -3
 (.41-24–22م)الحقفيالضماناالجتماعي -4
 (.22م)امةوالخاصةيكفلالدستورالحقبالتعلمفيالمؤسساتالتعليمةالع -9
 (.31م)يكفلالدستورالحرياتالثقافية -6
 (.42م)يكفلالدستورحريةاالعتقادمقيداذلكبنصوصالقانون -7
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 :  2112ثالثًا ـ االنتقادات التي وجهت إلى دستور 
 

ا األراء أن برغم ترىأنه الجديد للدستور "لمؤيدة بل جديدة، مرحلة سوريةبداية فيحياة مصيريًا انعطافًا
رساءأساسديمقراطيتعدديتمثيليللنظامالسياسي السياسية،وتاريخهاالمعاصر،وخطوةكبيرةنحوالديمقراطية،وا 

".139السوري،وبدايةجديةلتحقيقإصالحاتسياسيةواقتصاديةواجتماعيةفيمختلفمجاالتالحياةالسورية
ل إضافًة الشخصياتوالقوىالمعارضة االنتقاداتمن من تعرضللكثير قد الدستور هذا أن منإال لعديد

لميأتمشروعالدستوربأيشيءجديدسوىمحاولةتغيير"ديميةوالتيرأىبعضهاأنهالشخصياتالحقوقيةواألكا
ولميعدلشيئافيموضوعاالنتماءللوطنالعربيودين.تعبيراتاالستئثاروالسيطرةوالتفردبالحكمبمفرداتملتبسة

الذيلميفكرأنيعدلتسميتهلمجلس/نصفأعضاءمجلسالشعبرئيسالجمهوريةومصادرالتشريعوتحديد
التيتغنىبأنانتخاباتهاستكونتحتشعارعدمقيادةالحزبالحاكم–ولميحدددوراألغلبيةالبرلمانية/.النواب

 والمجتمع الذي–للدولة برنامجها وتنفيذ وتنفيذها الدولة سياسة رسم في
".140وأبقىدورهاهامشياللمراقبةانتخبتعلىأساسهللحكم

رئيس صالحيات على رئيسية، بصورة االنتقادات، هذه تركزت وقد
القضائية، السلطة استقاللية وضمانات السلطات، فصل ومبدأ الجمهورية،

وضماناتها اإلنسان حقوق وقضايا الشكلية. بعضالمالحظات إلى إضافًة
.لدستورواالستفتاءعليهواإلجرائيةالمرتبطةبزمنوظروفكتابةا

:ونوجزفيمايليألبرزهذهاالنتقادات
 :أّواًل ـ من حيث الشكل 

 :   تركزتاالنتقاداتالموجهةللدستور،منحيثالشكلواإلجراءات،علىثالثةقضاياأساسيةوهي
 :ـ اللجنة التي قامت بصياغة مسودة الدستور  1
تركزتاالنتقاداتهناعلىطريقةتعييناللجنةالتيصاغتمسودةالدستور،والتيُعّينتبقرارجمهوري

  .م،فضاًلعنعدمإخضاعمشروعالدستورللنقاشالعاوعلىالخلفيةالسياسيةألعضائهاألجمهوريةصادرعنرئيس
المفروضأنتضعالدستورهيئةتأسيسيةمنحيثالمبدأ،كانمن"حيثذهبالرأيالمعارضهناإلىأنه

منتخبةمنالشعبتشاركفيهامختلفاالتجاهاتالسياسيةوالفئاتاالقتصاديةواالجتماعية،ومختلفتنوعاتفئات
المجتمعالسوري،كييكونالدستورملبيًالمطامحالجميعومصالحالجميع،وتضعهذهالهيئةأسسمشروعالدستور،

عداده،ثمبعدذلكيطرحعلىاالستفتاءالشعبيثمتكلفلجنة بعد.منالمختصينواألكاديميينوالقانونيينصياغتهوا 
                                                           

ـحولمشروعالدستورالسوريـصحيفةالبيانتاريخـحسينعودات:راجع.مشارلهذاالرأيفيمقاللألستاذحسينعودات139
 .2112فبراير29
:أنورالبنيـقراءاتنقدّيةفيمشروعالدستورالسوريالجديدـراجعهذهالقراءةعلىالموقعاإللكتروني140

http://www.all4syria.info/web/archives/53194. 

االنتقادات، بصورة رئيسية، تركزت هذه 
على صالحيات رئيس الجمهورية، ومبدأ 

فصل السلطات، وضمانات استقاللية 
السلطة القضائية، وقضايا حقوق 

إضافًة إلى بعض . اإلنسان وضماناتها
 المالحظات الشكلية
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الحواروالنقاش من كافية 141فترة رئيس" شكّلها لجنة وضعته السوريفقد الدستور يتحققفيمشروع لم ما وهو
ولهذااعتبرتهيئةالتنسيق.الجمهوريةمناألشخاصالموالينللنظامفقط،يمثلمعظمهمشريحةواحدةمنالمجتمع

قدُكتب الدستور أنهذا المثال، علىسبيل ، "المعارضة ا.. هذا يشاركفيإعداد القوىودونأن لنصأيمن
المجربينفي اللهمسوىأتباعالنظام ، فيالبالد الكثيرة التقدمية)السياسية الوطنية ،ودونأنتشاركأي(الجبهة

.142"شخصيةوطنيةحقوقيةعامةتحظىبثقةالمجتمعواحترامه
علمًاأنتياراتالمعارضةالسوريةرفضتالمشاركةفيلجنةوضعالدستورعندتشكيلها،ألنهاحسبوجهة
نظرهاتؤديمهمتهافيظروفسيئةجدًا،وغيرصحية،وعلىأشالءآالف

الجيشوالقواتالمسلحةالقتلى،وعشراتآالفالمعتقلينوالمشردين،وانتشار
النظام إصرار مفترضة السورية، القرىوالبلداتوالمدن فيشوارع واألمنية

.143المسبقعلىأنيكونالدستورعلىصورتهوحسبمصالحه
على سبقفإناالنتقاداترّكزتأيضًا إلىما إضافًة عدمطرح"
زوالمؤسساتمشروعالدستورعلىالنقاشالعامفيوسائلاإلعالموالمراك

145خالفًالماهومتبععندصياغةالدساتيرعالمياً".144الثقافيةوالجامعاتإلظهارحسناتهوسيئاتهأمامالرايالعام
والصحافةوالمنتدياتالثقافية إلىنقاشوحوارتجريهحولهوسائلاإلعالم حيثيتعينإخضاعمسودتهومشاريعه

المجتمعالمدنيواألهليومختلفالجهاتذاتالعالقة،بحيثُيشبعدراسةوحوارًاوالهيئاتالنقابيةوالمهنيةومنظمات
الفئاتجميعها،وتتحققصورةواضحةعنهوعنمضمونهلدى يشملالمالحظاتعليهمنقبلهذه شعبيًا ونقاشًا

موضوعيةبالرفضوالقبولجميعالناخبينمنأبناءالشعب،بحيثيتاحلهمإبداءآرائهمالحقيقيةواألقربللصحةوال
وهوما.خاللاالستفتاء،وقددرجتمعظمدولالعالمبلكلدولالعالمالمعاصرة،علىإتباعهذهالمراحلوالتقاليد

.146"وكلماعملتهالسلطةهونشرنصالدستورونشرآياتالمديحوالثناءعليه"لميتبعفيسورية
.أنهنالكطريقتانمقبولتانومتَّبعتانعالميًالكتابةمشروعالدستورعلمًاأنأراءأخرىكانتقدأوضحت

الدستور لوضع تأسيسية انتخابجمعية األولى بموجبالطريقة يتمُّ خبراء. علىاختيار الثانية الطريقة تقوم بينما
مماالهذاالرأي،إلىأنه،ويذهب.قانونيينلوضعالمسوّدةاألولىللدستور،ومنثمُيعرضعلىاالستفتاءالعام

انتخابالجمعيةالتأسيسيةقد الطريقةاألولىهياألكثرديمقراطية،لكنهاليستبالضرورةاألفضل،ألنَّ فيهأنَّ شكَّ
                                                           

 .ريـمرجعسابقحسينعوداتـحولمشروعالدستورالسو141
.26/2/2112ـالمكتبالتنفيذيـدمشقفي"االستفتاءعلىالدستورالجديدالمزعوم"بيانصادرعنهيئةالتنسيقالوطنيةحول142
 .حسينعوداتـحولمشروعالدستورالسوريـمرجعسابق143
 .26/2/2112ـالمكتبالتنفيذيـدمشقفي"الجديدالمزعوماالستفتاءعلىالدستور"بيانصادرعنهيئةالتنسيقالوطنيةحول144
145 المرحلة هذا حول راجع د: وضع. التوافقالمجتمعيفيعملية وبناء المشاركة ـ العظيم عبد نادية ـ العينين أبو فاروق ياسين

.ومابعدها7ص.2113ةدروسمستفادةمنالتجاربالدوليةـمنشوراتمركزالعقداالجتماعيـالقاهر:الدستور
 .حسينعوداتـحولمشروعالدستورالسوريـمرجعسابق146

وضعته لجنة  2112مشروع الدستور 
شكّلها رئيس الجمهورية من األشخاص 

يمثل معظمهم و لنظام فقط، الموالين ل
 .شريحة واحدة من المجتمع
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إلىتشكيل(بخاصةفيدولالعالمالثالث،حيثتكونالمعاييرالشخصيةمرّجحةعلىالمعاييرالموضوعية)يؤدِّي
أمااألسلوبالثاني،فهوأقل.منأشخاصليسواخبراءقانونيين،واليتمتعونباالستقاللوالموضوعيةجمعيةتأسيسية

لهم المشهود الخبراء من الصياغة لجنة أعضاء يكون عندما بخاصة السورية، للحالة األنجع لكنه ديمقراطية،
لموادالدستورقبل(منقبلالجمهور)اقشةعامةبالموضوعيةواالستقالليةوالخبرةالقانونية،وبشرطأنيكونهنالكمن

 .147طرحهعلىاالستفتاء
 :البالدـ تجاهل الدستور الكّلي لألحداث التي تشهدها  2 

.2111علىذكراألحداثالحاصلةفيالبالدوالمنطقةمنذالعامترّكزهذاالنقدعلىأنالدستورلميآت
فإلىجانبتحديدنظامالحكمفيالبالدوالعالقةبينالدولةوالشعب،يمكنللدساتيراّلتيتصاغعقبصراععنيف

النتقاليةأنتوّفرفرصةويمكنلإلجراءاتالمحّددةالمتعّلقةبالعدالةا.أنتلعبدورًاهامًافيتعزيزالمصالحةالوطنية
كمايمكنللدساتيرأنتهدفإلى.لطيالصفحةمنجهة،وإلعادةاالعتبارإلىضحاياالعنفوالقمعمنجهةأخرى

نكانذلكمنخاللاستخدام التوفيقبينوجهاتالنظرالسياسيةالمتنافسة،وا 
القانونيالعمليّ إلىالمفعول المحضالتيتفتقر الرمزية بتقليصاللغة أماًل ،

محّددة دولة ضمن القائم التوّتر .148حّدة دستور كّليًا تجاهله ما 2112وهو
.وكأنهُكتبفيظروفعاديةوطبيعيةالاستثنائيةتشهدهاالبالدوالمنطقة

 :ـ توقيت وظروف االستفتاء علي الدستور   3
نما"كتابةالدستور"لميقتصرالنقدعلىظروفوتوقيت .أيضًا"االستفتاءعليه"أيضًاظروفوتوقيتوا 
 أن المعارضة التنسيق هيئة بّينت ولهذا .. وتدوي" سياسيا تغلي البالد فيما لالستفتاء يطرح الدستور مشروع

االنفجاراتفيمناطقكثيرةمنها،وتنشرالدباباتوالمدرعاتوالجنودفيكلمكان،وتطغىأصواتالقنابلوالقذائف
شاشاتعلىكلصوتآخرفيالعديدمنالمدنوالبلداتوالقرىمنحورانفيأقصىالجنوبوحتىحلبفيوالر

.149"أقصىالشمال
إنتحديدموعداالستفتاءمعاستمرارالقتلواالعتقالوحصارالمدنهو"المعارضةإلىأنلتخلصاألراء

األساسية والحاجات االعتقال وتعذيب البندقية وطلقة المدفع سبطانة تحت سيكون الرأي بأن صريحة رسالة
.150"لإلنسان

  
                                                           

.19/2/2112موسىمتريـمالحظاتقانونيةعلىمشروعالدستورـمقالمنشوربجريدةبلدناالسوريةبتاريخ.د147
148 لصالح دراسة ـ الجديد السوري الدستور تقييم عالمياً" الدستور بناة دعم " اإللكتروني الموقع على نصالدراسة راجع ـ  : 

                         arabic-assessment-constitution-syrian-http://www.constitutionnet.org/es/news/new
 .26/2/2112ـالمكتبالتنفيذيـدمشقفي"االستفتاءعلىالدستورالجديدالمزعوم"بيانصادرعنهيئةالتنسيقالوطنيةحول149
.أنورالبنيـقراءاتنقدّيةفيمشروعالدستورالسوريالجديدـمرجعسابق150
 

يمكن للدساتير الّتي تصاغ عقب صراع 
عنيف أن تلعب دوراً هاماً في تعزيز 

 المصالحة الوطنية

http://www.constitutionnet.org/es/news/new-syrian-constitution-assessment-arabic
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 :المضمونثانيًا ـ من حيث 
 :ـ دين رئيس الجمهورية  1
وفيفقرتها"دينرئيسالجمهورية"مادةالثالثةمنالدستوروالتيتحدثتفيفقرتهااألولىعنآثارتال

وأبرزماوجهلهذهالمادةمننقديتجسدفي.الكثيرمنالجدلوالنقاش"األحوالالشخصيةللطوائف"الرابعةعن
:الرأيالتالي

ديانةالشخصهيأنهاتميِّزبينالمواطنينعلىالهوية،، .1 وليسالدين،ألنهيكفيأنيشيرقيدالنفوسإلىأنَّ
ديانتهماإلسالمحتىيمكنهأنيكونرئيسًا،وبالتاليأستبعداألشخاصاآلخرينالذينال يشيرقيدنفوسهمإلىأنَّ

وكانالرئيسغيرمؤمن،أوواألمراليتعلَّقباإليمان،فتكفياإلشارةإلىالديانةفيقيدالنفوس،حتىل.اإلسالم
 .اليمارسالشعائرالدينية

وحتىلوكانغيرعربي .2 فيكفيأنيكونالرئيسمسلمًا، تميِّزبيناألقّليات؛ أنها أو.. العربيالمسيحي، أما
 .الدرزي،فاليمكنهأنيكونرئيساً

إرضاءالغالبيةاليكونإالبمساواتهاذهالمادةهيإلرضاءالغالبيةالمسلمةفيسورية،ولكنيبررالبعضبأنه .3
ماالهجرة السوفتطالبالغالبيةبحقوقأكثر،وتصبحاألقليةأمامحلين؛إماتغييرالدين،وا   .معغيرها،وا 

أودرزياًاليمكنقبولالتبريربأنه .4 إذاكانتالغالبية:الجوابهو..منغيرالمعقولأنيكونالرئيسمسيحيًا
 .صوَّتتله،فهلنحرماألغلبيةمنحقاالختيار؟(سلمونبمنفيهاالم)

الفخرللمسلمينالسوريينالعرباختياراألقلياتالدينيةوالعرقيةاألخرىبقاءهمفيسورية .9 وعلىالرغممن..إنَّ
علىالهجرةوسائلالهجرةالسهلةحاليًا،اختارتهذهاألقلياتالبقاءمعأبناءوطنها،رغماختالفالدينوالعرق،

الفخرالذييتمتَّعبهالمسلمونالعربالسوريون.إلىبلدآخردينأغلبيةشعبهالمسيحية  .فهذهالمادةتمسُّ
يتضمَّنالدستورالحقوقاألساسيةللمواطنين،واليميِّزبينهمفيالجنسأوالدينأوالعرقأوغيرها،ولكنهذه .6

 .المادةالتساويبينالمواطنين
علىصيانةاألحوالالشخصيةللطوائف،علمًابأنهآناألوانللتخلُّصأماا .7 لفقرةالرابعةمنالمادةنفسها،فتنصُّ

إشارةإلىقوانينوأفكارطوائفوديانات،وكفىمايجريفيسوريةوالوطنالعربيمنوراءالفكرالديني منأيِّ
 .151الوقتلنسمحبالزواجالمدني،إلىجانبالزواجالطائفيوالطائفي؛أيحانوقتالدولةالمدنية،أوأقّلهحان

 :الجمهوريةـ صالحيات رئيس  2 
"يتقاسمها"السلطةالتشريعية،والسلطةالتنفيذية،التيسورية،يتحدثالدستورالسوريعنثالثسلطاتفي

لكنتحلياًللموادالدستورالتيتفّصلفيهذهالسلطات.والسلطةالقضائيةنظريارئيسالجمهوريةومجلسالوزراء،

                                                           
مرجعس.د151 مالحظاتقانونيةعلىمشروعالدستورـ الدينوالدستور.ابقموسىمتريـ حولقضايا انظرأيضًا إعادةميالد:

براونلبرنامجاألممالمتحدةاإلنمائيبمساعدةماريانمسينغوسكوت.دستوريةـتونسومصرتعيدانبناءنفسهماـدراسةأعدهاناثانج
 .بعدهاوما27ص.2111أغسطس.آب12وينرـمنشوراتبرنامجاألممالمتحدةاإلنمائيـ
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الثالثةيظهرأنلرئيسالجمهوريةصالحياتكبيرةتتدخلفيصلبعملالسلطةالتشريعيةوالسلطةالقضائية،اللتين
طيعجميعالمواطنين،نساءيفترضأنتكونامستقلتينحتىتتمكنامنممارسةدوريهماالتشريعيوالرقابي،وحتىيست

.152ورجاال،أومنيمثلهم،مناالحتكامإلىهاتينالسلطتين
.ومنهنافإنأكثراالنتقاداتالتيُوجهتللدستورتركزتعلىالصالحياتالواسعةجدًالرئيسالجمهورية

ًالمصالحهما،ولذلكأعطىلرئيسحيثجاءالدستورمعّبرًاحقيقيًاعنرأيالسلطةوالرئيس،متضمنًارغباتهما،حافظ
الجمهوريةصالحياتالتقلعنصالحياتهالتيتضمنهاالدستورالسابق،بلأعطىهذاالدستورللرئيسصالحيات

أيرئيسآخر بها اليتمتع مطلقة وفيكلالحاالتفإنهذه. كاماًل، فصلالسلطاتتناقضًا مبدأ وتتناقضمع
.153تضمنتهموادالدستوراألخرىحولالديمقراطيةوالتعدديةومايشبههاالصالحياتألغتواقعيًاما

لرئيسالجمهورية أبقىعلىالسلطاتالكاملة الجديد الدستور علىأن تركزتاالنتقاداتهنا وبالتاليفقد
القائد,يعينالحكومةويرسمسياستها)بالسيطرةعلىكلالسلطاتالتنفيذية

يبرماالتفاقياتوالمعاهدات,يعينالموظفين,المسلحةالعامللجيشوالقوات
 , والسلم الحرب حالة يعلن , األزمات حالة في مطلقة سلطات (لديه

 والسلطاتالتشريعية والتشريعات) القوانين إصدار ) القضائية )والسلطة
أيجمعكلالسلطاتالتيمنالمفروض(رئيسمجلسالقضاءاألعلى

.154بنصالدستورذاته–ةأنتكونمستقل
إنالسلطاتالمعطاةللرئيسهيغيرعادّية،وأكبربكثيرمماهو

 :فعلىسبيلالمثال.مقبولعادةفيالممارساتالدستوريةالمقارنة
يتمّتعالرئيسبسلطةواسعةعلىالحكومة،إذأّنهوحدهمسؤولعنتعيينرئيسالوزراء،وسائرالوزراء،وحتى .1

وعلىالرغممنأّنالمجلسيتمّتعبصالحّيةسحبالثقةمنمجلسالوزراءككّلأو(.27المادة)عنهمالنائبين
،فإنصياغةالدستورتلّمحبشكلواضحأّنالرئيسوحدهمسؤولعنمنحالثقة(79المادة)منالوزراءمنفردين

لمجلسالوزراءفيبادئاألمر مسؤولعنتحديدسياس. اّنهوحده كما الدولةواإلشرافعلىتنفيذها المادة)ة
21.)

،يكونالرئيسوحدهمسؤواًلعن111فبموجبالمادة.يمارسالرئيسسلطةاليستهانبهاعلىمجلسالشعب .2
وال.والشرطالوحيديقضيبأنهيتوّجبعلىالرئيستقديمسبٍبلتبريرقراره(.111المادة)حّلمجلسالشعب

                                                           
تقريرحولالمدخلإلىدستورحساسللنوعاالجتماعيمنأجلدستورديمقراطيفيسورياوالدروسالمستفادةمنعملياتبناء152

–تجمعسورياتمنأجلالديمقراطيةالسوريةبدعممنالمبادرةالنسائيةاألوربية-الدستورفيمنطقةالشرقاألوسطوشمالأفريقيا
 .16ص–2114انيتشرينالث

.حسينعوداتـحولمشروعالدستورالسوريـمرجعسابق153
.أنورالبنيـقراءاتنقدّيةفيمشروعالدستورالسوريالجديدـمرجعسابق154

يمارس الرئيس سلطة ال يستهان بها 
فبموجب المادة . على مجلس الشعب

، يكون الرئيس وحده مسؤواًل عن 111
 (.111المادة )حّل مجلس الشعب 

والشرط الوحيد يقضي بأنه يتوّجب على 
 الرئيس تقديم سبٍب لتبرير قراره



January 1, 
2016 

 ورقة قطاع الدستور

 

 54                          االسكوا -األجندة الوطنية لمستقبل سورية  برنامج

 

عّلقبتحديدأنواعمعّينةمناألسبابالتيتعتبروتلكالتيالتعتبرمقبولة،األمرالذييفسحتتوّفرأيإشارةتت
 .المجالللرئيسبأنيقّررحّلالمجلسعلىأساسعدمرضاهأورضاهاعنتركيبةالمجلسالسياسّية

ب .3 يتمّتع المفترضأن من التي النظرية االستقاللية من الرغم على ذلك، إلى يترأسرئيسإضافة القضاء، ها
)الجمهوريةمجلسالقضاءاألعلى غيراعتيادّيوغيرمرحببه((1)133المادة يعتبرأمرًا إنسلطات.،ما

أكبرللقلق لالسلطةرئيسالجمهوريةاستقال"يضمن."رئيسالجمهوريةعلىالسلطةالقضائيةتشكلمصدرًا
 من"القضائية اآلعل"بمعاونة )ىمجلسالقضاء 132المادة .) المعنىالغامضل قبول تم "يضمن"وحتىلو

من"و أوطريقة"بمعاونة بنيته أنالدستوراليحدد كما رئيسالجمهورية، اآلعلىيرأسه فإنمجلسالقضاء ،
وكذلك،فإنتعيين،تأديبوعزلالقضاةمتروكللقانون(.133المادة)تشكيله؛بليتركذلكللقانونالتشريعي

وبوجودالسلطاتالتييمتلكهارئيسالجمهوريةفيالمسائلالقضائية،فإن(.136المادة)بداًلمنالدستور
 .155هذهاألحكامليستكافيةلضماناستقالليةالقضاء


 :ويمنح الدستور أيضًا الرئيس عددًا من السلطات التي تتخطى المقبول به عامة، منها

فمامنقيودتتعّلقباألسبابالتيعلىأساسهايتّمإعالن(.113المادة)الطوارئيمكنللرئيسأنيعلنحالة .1
 الجغرافي تطبيقها نطاق أو مّدتها تحّدد تفاصيل أو الطوارئ، )حالة 113المادة يقضي(. الذي الشرط ّن وا 

يعتبر ال الثلثين بغالبية الطوارئ حالة قرار على الوزراء مجلس بمصادقة
.ذلكألّنالرئيسهومسؤولعنتكليفالحكومةضمانةفعالة،و

2.  المادة تمنح جدّية، أكثر 114وبصورة أي إّتخاذ تدابير"الرئيسسلطة
أيضًاغير")خطركبير"فيحالةوجود(لحيبقىغيرمعّرفمصط")سريعة
معّرف ) الوطنية"يهّدد )الوحدة معّرفة" غير ممارسة( إمكانية دون يحول أو

 الدولة الدستورية"مؤسسات اّنه"مسؤولياتها بحيث للغاية شائع ظرف وهو ،
منالحاالتاالعتيادية المتناهيًا النحو،يكونالرئيسمخوالبشكلأساسيفعلىهذا.يمكنأنيتضّمنعددًا

.لممارسةسلطاتاستثنائيةوغيرمعّرفةتحتظروفقدالتكوناستثنائية
وذلكعند .3 اليكونمنعقدًا، مجلسالشعبوحتىعندما انعقاد خالل المراسيم إصدار الرئيسبصالحّية يتمّتع

أنمنحقمجلسالشعبإلغاءأيقانونيقّرهومع(.113المادة()مصطلحغيرمعّرف")الضرورةالمطلقة"
الرئيس،إالأنهاليمكنهالقيامبذلكإالفيحالحصولهعلىتصويتالغالبيةالمطلقةألعضائه،وهومطلبال

نتمّكنالمجلسمنإلغاءالقرار،فهذا.يتوّفرإلقرارالتشريعاتالعاديةمنقبلمجلسالشعب فضاًلعنذلك،وا 
كماأنتلك.156اليكونذاأثررجعي،مايعنيأنهتّممنحالرئيسسلطةدونقيودإلصدارتشريعمؤقتاإللغاء

                                                           
.12ـص2114أغسطس/سورياخياراتالنتقالسياسيـدراسةغيرمنشورةخاصةبمعهدكارترـمسودةنسخةآب155
 .ـمرجعسابق"دعمبناةالدستورعالميًا"تقييمالدستورالسوريالجديدـدراسةلصالح156

ومع أن من حق مجلس الشعب إلغاء أي 
قانون يقرّه الرئيس، إال أنه ال يمكنه 
القيام بذلك إال في حال حصوله على 

 تصويت الغالبية المطلقة ألعضائه
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تعطيلرئيسالجمهوريةصالحياتواسعةفيالتشريعأكبرمنتلكالممنوحةلمجلسالشعبوهي113المادة
التييتعذرفيهاجمعالبرلمان،وحيثأنغيرمألوفةفيمعظمدساتيرالعالمإالفيالحاالتاالستثنائيةالطارئة
فإنمجلسالشعبيدعىلثالثدورات64المجلسفيسوريااليجتمعإالفترةمحدودةمنالعامحسبالمادة

عاديةفيالسنة،علىأناليقلمجموعهاعنستةأشهر،وهومايعطيلرئيسالجمهوريةصالحياتتشريعية
هوماكانيجريباستمرارفالكثيرمنالقوانينباتتتصدربمراسيمفيفتراتانقطاعخارجفترةانعقادالمجلس،و

المجلسوبشكلغيرطارئثمتصبحمهمةالسلطةالتشريعيةهيالموافقةعلىقراراترئيسالجمهوريةبعدأن
.157يكونقدأصدرهاوبدأالعملبها

وهومايطرحالتساؤل".وضعالسياسةالعامةللدولة"حيةالثامنةوالتسعونبصاليتمتعالرئيسبموجبالمادة .4
 الحكومةودورها والعشرينبعد.عنصالحية الحادية المادة بأحكام عماًل سوىتنفيذها، والتياليبقىعليها

 الوزير من يجعل محضة وتنفيذية إدارية صالحيات الوزراء مجلس إعطاء فإن وبالتالي كبير“المئة؟
وصالحياتو.”الموظفين الجمهورية رئيس صالحيات بين الدستور في واضحة حدود وضع من بدَّ ال لذلك

السياسةالخارجية.الحكومة،التيتنبثقعناألغلبيةالبرلمانية خالفلدىأغلبالحقوقيينعلىأنَّ اليوجدأيُّ
السفراء،ويكونالقائداألعلىواألمنالخارجيواألمنالداخليهيمنصالحياترئيسالجمهورية،الذييسمِّي

عليهتقريبًاالدستور..للجيشوقوىاألمن أماالسياسةاالقتصادية،فهيلمجلسالوزراءالمنبثق..وهذامانصَّ
 .158عناألغلبيةالُمنتخبةفيمجلسالشعب

صالحياتالمطلقةإذأنهذهال"جندرية"علمًاأننقدًاآخرمسصالحياترئيسالجمهوريةولكنمنزاوية
،"اإلرادةالكلية"لرئيسالبالدتجعلمنحقوقالنساءرهينةبإرادتهالمطلقة،دونوجودأيآليةلالعتراضعلىهذه

وكأنالنظامالبطريركييتجسدمنجديدفي.ودونوجودأيآليةمستقلةلمراجعةقراراترئيسالبالدوالبتبشرعيتها
تتحدثعن"رئيسالجمهورية"،خاصةأنموادالدستورالتيتتحدثعن"لرئيس،الرجلا"شكلالدولةالتييحكمها

.159الذييحقلهأنيكونرئيساً"الرجلالسوري"
 :صالحيات مجلس الشعب ـ3 
:الممنوحةلمجلسالشعبومنهاعلىسبيلالمثال"الصالحياتالمحدودة"طالتاالنتقاداتايضًا
لمجلسالشعبمناقشةبيانالوزارة،دونالحقفيإقرارهأو:والسبعونأنالمادةالخامسة .1 علىأنهيحقُّ تنصُّ

الموافقةعليه؛أيليسلمجلسالشعبسلطةفياختياررئيسالوزراءوالوزراء،وبالتاليأصبحمجلسالشعب
                                                           

.خطةالتحولالديمقراطيفيسورياـدراسةصادرةعنبيتالخبرةالسوريوالمركزالسوريللدراساتاالستراتيجيةوالسياسيةـأب157
.46ـص2113أغسطس

 .قانونيةعلىمشروعالدستورـمرجعسابقموسىمتريـمالحظات.د158
تقريرحولالمدخلإلىدستورحساسللنوعاالجتماعيمنأجلدستورديمقراطيفيسورياوالدروسالمستفادةمنعملياتبناء159

–ةالنسائيةاألوربيةتجمعسورياتمنأجلالديمقراطيةالسوريةبدعممنالمبادر-الدستورفيمنطقةالشرقاألوسطوشمالأفريقيا
.17ص–2114تشرينالثاني
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إعدادهامنقبلالحكومة،ويمكنأنيرفضمجلسالشعب القوانينالتيتمَّ بأغلبيتهغيرالممّثلةبالحكومةيقرُّ
واليته مشروعقانونيعرضعليهخاللمدة أيَّ حقيقية. سياسية نصلإلىأزمة عندها . أنه فيالدول علمًا

الديمقراطية،الوزارةتحصلعلىالثقةبإقراربيانهافيمجلسالنواب،وبالتاليتعكساألغلبيةالُمنتخبةمنقبل
فيإقراربيانالوزارةأوورفضه،لذا،كان..الشعب ينبغيتعديلهذهالمادة،بحيثيكونلمجلسالشعبالحقُّ

األغلبية من ووزراء رئيسوزراء يختار أن يجب الذي الجمهورية، رئيس من المسمَّاة رفضالوزارة وبالتالي
 .160الُمنتخبة

علىالرغممنأّنمجلسالشعبقادرعلىاّتهامالحكومةبسوءاإلدارة .2
منجهة،واّنهيمكنحّلالمجلسنفسهمنقبلالرئيسمنجهةأخرى،إال

لسالشعببأنيتّهمأّنالوجودلبندفيأيمكانفيالدستوريسمحلمج
الرئيسبسوءاإلدارة انتخابه،اليمكنخلعالرئيسلمّدة. أنيتّم ما لذلك،

غير األحداث أو المرض حاالت باستثناء األقل، على سنوات سبع
 .161المتوّقعة

الدستوريقّرباستفتاءفرغمأن"وعندمامنحالدستورمجلسالشعبسلطاتإضافيةفإنهاأثارتجداًلونقدًا
".162أعطىمجلسالشعبصالحياتتعديلهباستهتارواضحلإلرادةالشعبية،الدستور،شعبيفإن


 :ـ شروط انتخاب أعضاء مجلس الشعب و رئيس الجمهورية 1
بعض أيضًا االنتقادات شملت " الكوتا " الشعب مجلس انتخابات في تحققها الواجب الشروط. وكذلك

:اإلجرائيةالنتخابرئيسالجمهورية
"أنيكوننصفأعضاءمجلسالشعبمنالعمالوالفالحينوهوماأثارتساؤاًلجوهره61حيثتشترطالمادة .1

هناأيضًايبرزعدمالمساواة..ءمجلسالشعبمنالعمالوالفالحين؟لماذااإلصرارعلىأنيكوننصفأعضا
طالماأّنهناكحريةفياالختيار،لنتركهذهالحرية.بينالمواطنين،ألنهلمتتّمحمايةأصحابالمهناألخرى

.بًا،ليمثِّلهمللجميع،بمنفيهمالفالحونوالعمال،فقديختارونرجلدينأوصاحبمهنحرةأومحاميًاأوطبي
منجهةأخرى،إذاكانالعمالوالفالحونيمثِّلونأكثرمننصفالمجتمع،فيجبتمثيلهمبأكثرمنالنصف،

أقل تمثيلهم يكون فيجبأن أقل، كانوا ن وا  يخالفمبدأ. بعضالمواطنين لتمثيل نسب وضع فإنَّ وبالتالي
الدستورعلىأنيكوننصفأعضائهمنالنساء،فهنيشكِّلنالمساواةأمامالقانون،ألنهمناألجدرأنينصَّ

 .163نصفعددالسكان
                                                           

.موسىمتريـمالحظاتقانونيةعلىمشروعالدستورـمرجعسابق.د160
 .ـمرجعسابق"دعمبناةالدستورعالميًا"تقييمالدستورالسوريالجديدـدراسةلصالح161
 .لجديدـمرجعسابقأنورالبنيـقراءاتنقدّيةفيمشروعالدستورالسوريا162
 .موسىمتريـمالحظاتقانونيةعلىمشروعالدستورـمرجعسابق.د163

ومع أن من حق مجلس الشعب إلغاء أي 
نه ال يمكنه قانون يقرّه الرئيس، إال أ

القيام بذلك إال في حال حصوله على 
 تصويت الغالبية المطلقة ألعضائه
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2.  المادة 19أوجبت موافقة على الجمهورية النتخاباترئاسة  المرشح يحصل مجلس%21أن أعضاء من
هذافيمجلسالشعبمنالترشُّح،و%21الشعب،وبالتاليحرمناأّيمواطنمستقلالينتميإلىحزبممثلبـ

ذلكيسمح من واألكثر حزب، إلىأيِّ منتٍم انتخابرئيسغير ويخالفإمكانية يخالفالمبادئالديمقراطية،
هذهالمادة لعضومجلسالشعببأنيساومعلىتوقيعهطلبترشيح،وقديكونالثمننقديًا،أومعنويًا؛أيأنَّ

زالفساد  .164تخالفمبادئالديمقراطية،وتعزِّ
 :لية السلطة القضائية ـ استقال  5

:تركزتاالنتقاداتحولماتضمنهالدستورحولالسلطةالقضائيةبالمالحظاتالتالية
وهومايشكل"يضمناستقاللالسلطةالقضائية"منالدستورعلىأنرئيسالجمهورية132نصتالمادة .1

دستورذاته،وليسرئيسالجمهورية،وذلكخرقًاباعتبارأناستقالليةالسلطةالقضائيةينبغيأنيضمنهاال
 .تطبيقًالمبدأالفصلبينالسلطاتالقضائيةوالتنفيذيةوالتشريعية

2.  المادة خرقًا133نصت يشّكل ما وهو األعلى يرأسمجلسالقضاء من هو رئيسالجمهورية أن على
 .الستقالليةهذهالسلطةأيضًا

الحاجةإلىم .3 الدستورعلىالسلطةالقضائيةبأمسِّ  :نحهااالستقالليةالدستورية،ويجبأنينصَّ
أـيرأسالسلطةالقضائيةمجلسالقضاءاألعلى،الذييتألَّفمنسبعةمستشارينفيمحكمةالنقضاألكثرخبرة 

 .فيعددالسنوات،ويرأسهالمستشار،الذييتمُّانتخابهمنقبلهم
 .يارالقضاةوتعيينهموفقًاللقانونبـيتولَّىمجلسالقضاءاألعلىاخت 
.165مجلسالقضاءاألعلىبميزاتالوزراءنفسها،فيحدِّدونأجورهموتعويضاتهمبأنفسهمـيتمتَّعج 
 
 :ـ دور المحكمة الدستورية العليا  6
وذلكمن   العليا الدستورية علىالحدمنالدورالذييمكنأنتؤديهالمحكمة خاللتركزتاالنتقاداتهنا

فيالتعيينوالتمديد ثانيةإخضاعقضاتها ،ومنجهة منجهة لها واالحتكام إليها تقليصإمكانيةوفرصاللجوء
.لمزاجيةوتأثيرجهاتوسلطاتأخرى،إضافًةإلىسلبهاصالحيةالنظربالقوانينالتييتماالستفتاءعليها

الدستورعلىأنهيجوزاللجوءإلىالمحكمة .1 الدستوريةالعليا،ليسمنقبلالمواطنمباشرة،ولكنفيحيثنصَّ
نصقانوني وترىاآلراءالمنتقدةأنه.معرضدعوىمرفوعةأمامالقضاء،ويطعنأحدأطرافهابعدمدستوريةأيِّ

مواطن اللجوءإليهامنأيِّ حقَّهالدستوريفيالمساوا(أوشخصيةاعتباريه)يجبأنيكونحقُّ ةأماميشعربأنَّ
نزاع قاٍضينظرفيأيِّ اللجوءإليهايجبأاليوقفإجراءات.القانونقدغبن،ويجبأالتتركلرأيأيِّ كماأنَّ

                                                           
 .موسىمتريـمالحظاتقانونيةعلىمشروعالدستورـمرجعسابق.د164
.موسىمتريـمالحظاتقانونيةعلىمشروعالدستورـمرجعسابق.د165
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لكنصدورقرارمنالمحكمةالدستوريةالعليابعدمدستورية.التقاضي،حتىالتكونذريعةللتسويفوالمماطلة
قرارقضائيصدرخالفذلكالقانونأوالبندالقانونيأوغيره،يؤدِّي  .إلىانعدامأيِّ

الدستوريةومددواليتهمحيثنصالدستورالحاليعلىتعيينهمبمرسوممنقبلبالنسبةلتعيينأعضاءالمحكمة .2
.القضائيةوهوماكانمحاًلللنقدلكونهيمسباستقالليةالسلطةدرئيسالجمهوريةلمّدةأربعةسنواتقابلةللتجدي

سنة29لحقوقيينالذينلديهموترىاآلراءالمنتقدةهناأنأعضاءالمحكمةالدستوريةالعليايجبأنيكونوامنا
تعيينهمفيالدورةاألولىمنقبلرئيسالجمهوريةومجلسالشعبومجلسالقضاء علىاألقلخبرةقانونية،ويتمُّ

جهة)األعلى لكلِّ أعضاء (ثالثة لضغوطَمنيعيِّنهم حتىاليخضعوا مدىالحياة، وتكونواليتهم علىأو)،
أنتكونواليتهمأربعسنوات،فذلكيعنيأنيبقواتحترحمةالرغباتالسياسيةأما(.سنة79األقلحتىسن

ويمكنمنحرئيسالجمهوريةصالحيةترميمأعضاءالمحكمةالدستوريةالعلياوتسمية.والحزبيةفيمجلسالشعب
 .رئيسها

عليه .3 نصَّ التي المفاجئة النقاط صالحيةأهم بعدم تتعلَّق الدستور
المحكمةالدس أيَّ االستفتاءعليه،وكأنَّ قانونيتمُّ توريةللبحثفيأيِّ

يمكنهأنينالمنحّق(منالشعب%29حتىلووافقعليه)قانون
آخر مواطن أليِّ دستوري . المادة هذه تؤدِّي الثامنة)سوف المادة

المئة بعد واألربعون الجمهورية( رئيس قبل من األقليات نبذ إلى
.ءأكانتهذهاألقليةحزبيةأمدينيةأمعرقيةأمغيرهاواألغلبية،سوا

الجنسية يسحببموجبه قانونًا أنيصدررئيسالجمهورية المادة يمكنبموجبهذه مثالعلىذلك، وإلعطاء
السوريةِمنكّلَمنهوِمنأصلغيرعربيأوغيرمسلم،ويستفتيبهالشعبالذييمكنهبتحريضخارجي

وهوحقالجنسيةطائفيأوغيره حقله، المواطنأهم وبالتالييفقد أنيوافقبأغلبيتهعلىهذا، المحكمة..
مواطن،حتىلوكانضدهالخمسةوالعشرونمليونمواطن الدستوريةتحميالحقوقالدستوريةواألساسيةأليِّ

 .166اآلخرين
 الجديد الدستور فإن "وبالتالي الدستورية المحكمة بتعطيل رئيساستمر يد تحت بوضعها استمر حيث العليا

احترام على وتسهر القوانين لتصوب الصالحيات كل من وجردها ومدته التعيين حيث من الجمهورية
 ".167الدستور
 ـ وضع مبادئ وحقوق تفتقد آلليات تنفيذية  7

                                                           
:انظرأيضًا.عالدستورـمرجعسابقموسىمتريـمالحظاتقانونيةعلىمشرو.د166

.12سورياخياراتالنتقالسياسيـدراسةغيرمنشورةخاصةبمعهدكارترـمرجعسابقـص
 .أنورالبنيـقراءاتنقدّيةفيمشروعالدستورالسوريالجديدـمرجعسابق167

استمر بتعطيل المحكمة "الدستور الجديد 
الدستورية العليا حيث استمر بوضعها تحت 

يد رئيس الجمهورية من حيث التعيين 
ومدته وجردها من كل الصالحيات لتصوب 

 الدستور القوانين وتسهر على احترام
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أيآليةمحّددةتضمناحتراميوليالدستورالجديداهتمامًاسطحّيًالعددمنالمبادئالمهّمة،ولكنهاالتقّدم
 :فعلىسبيلالمثال.تلكالمبادئفيالممارسةالفعلية

  باالسم مستقّل هو القضائي )النظام (132المادة ، أن يترأسمجلسالقضاءعلمًا من هو رئيسالجمهورية
 )األعلى 1)133المادة سيطرة((. تحت فعليًا القضائية السلطة بذلك فتكون التنفيذية برئيسالسلطة ممثلة
 .الجمهورية

 وتجدراإلشارةإلى.أّماالمثالالثانيفيتعّلقبالحقوقوالحرّياتالمفّصلةفيالفصلالثانيمنالدستورالجديد
أّنصياغةالنّصالمعتمدةهيمبهمةبقدرماكانتعليهفيالّدستورالسابق،والتيبموجبهاارتكبعددمن

توّضحهذهالنقطة،(1273مندستورالعام31التيهيشبهمطابقةللمادة)43فالمادة.الدستوريةالتجاوزات
 الدولة بأّن القانون"وتفيد مع يتوافق بما اإلعالم ووسائل والنشر والطباعة الصحافة واستقاللية حرية ."ستكفل

 المادة أّن الصياغة فيهذه المشكلة إشار43وتكمن أّي تقّدم يقّرهاال أن التييمكن القيود كانتإلىنوع ة
من كّل ترغببها التقييداتقد من ألينوع عرضة الواقع في هي الحرّياتالمذكورة أّن يعني مما القانون،

 .168السلطتينالتنفيذيةوالتشريعية
خط كمجّرد الدستور تصّور عن اإلقالع ضرورة إلى االنتباه بوجوب دومًا التذكير ينبغي أووهنا ابسياسي

القانونيةوبالتاليضرورة القواعد شأنبقية ملزمةشأنها قانونية إيديولوجيوتقديمهعلىأنهخطابقانونيةوقاعدة
المبادئ إشفاعهذه التمييزومنثمةضرورة عدم ومبدأ المساواة فيهعلىغرارمبدأ ورد بتبعاتكلمبدأ االلتزام

نزالهاأ .رضالواقعوالممارسةبآلياتتضمناحترامهاوا 
 ـ قضايا حقوق االنسان  1

فيالفصلالثاني،سلسلةمناألحكامالمتعلقةبحمايةحقوقاإلنسانالعالمية،2112يتضمندستورعام
ومعذلك،فإنهذه(.2المادة")حكمالشعببالشعبوللشعب"بلإنالدستوريشيرحتىإلى.والحرياتاألساسية

األحكامالداعمةلقيمحقوقاإلنسانالعالميةمقيدةبفعلأحكاموتشريعاتدستوريةأخرى،مثلالتقييدعلىاألحزاب
وبشكلأكثرتحديدًا،فإنحقوقاإلنسانوالحرياتاألساسيةهذه.ئلاإلعالمالسياسية،منظماتالمجتمعالمدنيووسا

أو ملغاة بفعل بشدة الطوارئمقوضة قوانين رقم القانون اإلرهاب، مكافحة قانون منذ٢٢، الصادرة والمراسيم ،
ضافةإلىذلك،فإنالمحاكم.الستينياتإلىالفترةالحاليةمنوساريةالمفعولوصواًلإلىالفترةالحاليةمناألزمة وا 

.169الدستورالخاصةواألجهزةاألمنيةتسببتبتقويضالحقوقالفرديةالمعترفبهافي
 

 :  170إضافًة إلى ما سبق فقد تم توجيه االنتقادات التالية لواقع حقوق اإلنسان في الدستور الحالي

                                                           
.ـمرجعسابق"تورعالميًادعمبناةالدس"تقييمالدستورالسوريالجديدـدراسةلصالح168
.12سورياخياراتالنتقالسياسيـدراسةغيرمنشورةخاصةبمعهدكارترـمرجعسابقـص169
 .أعدتلصالحمشروعاألجندةالوطنيةلمستقبلسورية"مفهومحقوقاالنسانفيالدستور"ورقةبحثيةبعنوان:راجعفيهذا170
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يخلوالدستورالحاليمنتأكيد،يأتيعادةفيمقدمته،علىمكانةودورمنظومةحقوقاالنسانوالحرياتالعامة -1
هذا يفقد مما الدستور، السياسيواالقتصاديواالجتماعيللمجتمعالسوريالمعنيبهذا مالمحالنظام فيرسم

سألةترىأنهاالزمةلوجوده،ويتركمسألةضبطالنصأولىاالساسياتالمطلوبةفيصياغةالدساتيرلحمايةم
الدولةذاتهامنخاللاالنضمامإلىالمعاهداتالدوليةذات هذهالحرياتخارجالمعاييرالدوليةالتيارتضتها

المجال النقصعلىخالفماذهبتإليه.الشأنأومنخاللالعرفالدوليوالقواعداآلمرةفيهذا يأتيهذا
،وأخرهاعلىسبيلالمثالالدستورالتونسيالذيبدامتمسكافيمقدمتهبالقيم171لدساتيرفيالعالمالكثيرمنا

 .172االنسانيةوالمبادئالعالميةلحقوقاالنسان
2-  الدستور هذا يتمسكبها التي الصلبة النواة تظهر المصانةال الحقوق إمكانيةفيميدان للدول يتركعادة  ،

االنسانوتظهرهذهالنواةجليافيوثائقحقوق.تضييقأوتوسيعهذهالنواةحسبماتراههذهاألخيرةمناسبالها
واالقليمية العالمية المختلفة ركزت. كانتقد الوثائق هذه كل أن إال

منع الحياة، حق  وصيانة احترام النصعلىضرورة في وتشاركت
مبادئتحكم وذلكبصفتها البشرية، الكرامة على التعذيبوالمحافظة

 السلطة مع الفرد عالقة جهة من  شاقوليه)وتضبط تدعى عالقة
ح االنسانبمفهوم بعضهم(قوق بين األفراد أخرىعالقة جهة ومن ،
أن(.عالقاتأفقية)البعض الدستورنجد إلىنصوصهذا وبالعودة

سيادةالقانون"منهذهبتإلىالقولبأن(91)،فعلىالرغممنأنالمادة173هذهالحقوقتغيبتماماعنالذكر
كفيذلكأنالقانونقديكونجائرأوالتتوفرفيهالضمانات،إالأنهذهالمادةالت"أساسالحكمفيالدولة

.الالزمةوالكافيةلألفرادفيعالقاتهمالمختلفة
لميسبقذكرهفيالدساتيرالسابقةمنحيثأن(94)وكانالدستورقدأضاففيالمادة كل"مفهوماجديدا

أو الخاصة الحياة اوعلىحرمة الشخصية التياعتداءعلىالحرية منالحقوقوالحرياتالعامة علىغيرها
القانون الدستوريعدجريمةيعاقبعليها يكفلها القانون". لمينصعليه الدستوروما لمينصعليه ليصبحما

لوجاءمفهومحقوقاالنسانوالحرياتالعامةفيمقدمةالدستورمصانا بينما خارجإطارالرقابةالدستورية،
.كافياأوعلىاألقلتركمجااللمناقشةدستوريةهذهالنصوصمحلالتساؤللكانهذاالنص

يعليالدستورالحاليمنمقامالفقهاالسالميفيصياغةالتشريعليغدوالنظامالعامفيميداناألحوالالشخصية -3
المغزىمنها،إضافةإلىمنذاتالمادةمحلتساؤلحول4،ممايجعلالفقرة(3و2فقرة3م)حبيسهذاالفقه

 (.33/3)التناقضالذيسيحصلحتمامعماجاءمنمبدأالمساواةالذيكرستهالمادة
                                                           

 .أعدتلصالحمشروعاألجندةالوطنيةلمستقبلسورية"مفهومحقوقاالنسانفيالدستور"ورقةبحثيةبعنوان171
.26/1/2114الدستورالجديدثمتبنيهبتاريخ-172
،وهذاال."كيفعلذلاليجوزتعذيبأحدأومعاملتهمعاملةمهينة،ويحددالقانونعقابمن"علىأنه2فقرة93نصتالمادة-173

 .يغطيمطلقامفهومعدمالتعذيبوالمعاملةالمحطةفهوممفهومأوسعبكثيرمنهذهالفقرة

استمر بتعطيل المحكمة "الدستور الجديد 
الدستورية العليا حيث استمر بوضعها تحت 

يد رئيس الجمهورية من حيث التعيين 
دها من كل الصالحيات لتصوب ومدته وجر 

 الدستور القوانين وتسهر على احترام
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لتغطيةهذاالحقوالتي(34)لميأتالدستورعلىذكرالحقفيالترشح،حيثاليكفيالنصالواردفيالمادة -4
 السياسيةواال"نصتعلىأنه فيالحياة القانونلكلمواطنحقاإلسهام وينظم والثقافية قتصاديةواالجتماعية

 ".حريةالناخبينباختيارممثليهموسالمةاالجراءاتاالنتخابيةونزاهتها"منان61/1،والماجاءفيالمادة"ذلك
م)إضافةإلىأنالضماناالجتماعيجاءفيأضعفصوره(29–22)الحقفيالصحةواردبصيغةضبابية -9

 (.41/3–24و1فقرة22
الفاصلةبينالعمل -6 الحدود يستطعالنصالحاليرسم  يغيبالجيلالرابعمنأجيالحقوقاالنسان،حيثلم

 المباشر أحزابوتجمعاتسياسية)السياسي مجموعاتالضغط( الذييسعىمنخالل المدني المجتمع وبين
األفراد،حيثاليبدوالنصالواردفيالمادةللتعاونمعالسلطةالحاكمةفيتحقيقتقدمماعلىمستوىحقوق

المنظماتالشعبيةوالنقاباتالمهنيةوالجمعيات،هيئاتتضم"قادراعلىالخروجعماكانمعمولبهسابقا(11)
المواطنينمنأجلتطويرالمجتمعوتحقيقمصالحأعضائها،وتضمنالدولةاستقاللهاوممارسةرقابتهاالشعبية

فيمختلفالقطاعاتوالمجالسالمحددةفيالقوانين،وذلكفيالمجاالتالتيتحققأهدافها،ووفقًاومشاركتها
 ".للشروطواألوضاعالتييبينهاالقانون

يغيبمفهومحقوقالطفلاالمنخاللالحقفيالتعليم،وتظهرالحاجةالماسةلتحديدالمبادئاألساسيةالتي -7
 .مرحلةالتيتليحاالتالفوضىالقصوىالتيتعيشهاالبالدتحكمحياةالطفل،خاصةفيال

،ممايفتحالبابواسعاأممعرفةمنهو"علىأسسوطنية"تمتقييدالحقبتكوينالجمعياتوالنقاباتبأنتكون -1
 ...وطنيمنغيره

 (.42)جاءالنصعلىحريةاالعتقادوليسعلىحريةممارسةالمعتقدفيالمادة -2
رغمأنالدستورالسورييتحدثعنالحقوقالمدنيةالسياسيةواالجتماعيةواالقتصاديةوالثقافية،وعنالحق-11

السن القاصرينوكبار فيرعاية الدولة الالئقومساعدة السكن وعن األمومة وعنحماية العيشدونعنف، في
لجندريةالكبيرةفيتمكينالنساءمنممارسةهذهالحقوقوالمعالينإالأنهيفتقدإلىأحكامخاصةبمواجهةالفجوةا

من فيحرمانالنساء رئيسًيا عاماًل األسرة المتكافئةضمنهيكلية يجعلالعالقاتغير ما "حقوقهن"والتمتعبها،
.174النظرية


 

                                                           
تقريرحولالمدخلإلىدستورحساسللنوعاالجتماعيمنأجلدستورديمقراطيفيسورياوالدروسالمستفادةمنعملياتبناء174

–تجمعسورياتمنأجلالديمقراطيةالسوريةبدعممنالمبادرةالنسائيةاألوربية-ريقياالدستورفيمنطقةالشرقاألوسطوشمالأف
 .21ص–2114تشرينالثاني
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 :رابعًا ـ رؤية المعارضات السورية لقضايا الدستور
 

أدواتحل"أحد"ويؤملأنيكونأيضًا.أسباباألزمة"أحد"كماسبقاإلشارةفإنقطاعالدستوركان
.تلكاألزمة

إنتأثرهذاالقطاعباألزمةيبدوواضحًالجهةاالنقسامالسائدحاليًاحولدستورالبالدففيالوقتالذيتعتبر
إصالحات"ايتضمنهمنبم2112فيهالحكومةالسوريةأنأوفتبوعدهااإلصالحيةوهوماتجسدبوثيقةدستور

.فإنقوىالمعارضةالمختلفةالتعترفبشرعيةهذاالدستوروتشككبقيمةمضمونهأيضًا".تلبيمطالبالشارع
".دستورالمستقبل"وهيتقّدمبالمقابلمشاريعوافكارأساسيةينبغيأنيتضمنها

:وهومايكشفلنامقدارتأثرقطاعالدستورباألزمةالحالية
أنالدستورالسائدلعام .1 بلإنإجماع.ليسمحلإجماع(وهوأقصىإصالحاتالحكومة)2112إذا

.المعارضةالوحيدهوحولرفضه
 .بالمقابلتقّدمالمعارضاتالسوريةالمختلفةرؤيتهاللحلالدستوري .2

ومبادراتالمعارضاتالسوريةستعرضالصفحاتالالحقة،بصورةموجزة،مكانةالدستورفيأفكارومشاريع
"معارضة"وليس"معارضات"معمالحظةأنهينبغيأننأخذبعيناالعتبارأننانتحدثدومًاعن.175المختلفة

علمًاالحالةالفريدةوالوحيدةوالتيلميتم.لعدموجودرؤيةمشتركةووثيقةموحدةلدىالمعارضاتالسوريةالمختلفة
والبناء تفعيلها عرفبإسم هيما عليها الوطني" العهد وثيقة يومينمن" ختام بعد فيالقاهرة إعالنها التيتم

.2112تموز2/3االجتماعاتفيمقرالجامعةالعربيةيومي



 :الوطنيأ ـ الرؤية الدستورية لوثيقة العهد 
لمعارضةالداخلوالخارجكانقدعقدبالقاهرة"فريد"كماسبقاإلشارةصدرتهذهالوثيقةفياختتاماجتماع

وبختامهاأصدرتأطيافمنالمعارضةالسورية.فيمقرالجامعةالعربيةوبرعايتها2112تموز2/3يومي
.تضمنتتعاهدالمؤتمرونعلىأنيقردستورجديدللبالدمضامينذلكالعهدالوطني"وثيقةعهدوطني"

:وهويشمل
السوريشعبواحد،تأسستلحمتهعبرالتاريخعلىالمساواةالتامةفيالمواطنةبمعزلعناألصلأوالشعب-

اللونأوالجنسأواللغةأواإلثنيةأوالرأيالسياسيأوالدينأوالمذهب،علىأساسوفاقوطنيشامل،شعار
                                                           

مشروعسوريةاليومالتالي)تظللديناوثيقتينتناقشانببعضالتفاصيلالعديدمنالمفاهيمالدستوريةوالقضايااإلجرائيةالمرتبطةبه175
معمالحظةأنهاصدرتعناشخاصمعارضينبصفاتهمالشخصيةوليسبما(2113ولالديمقراطيفيسوريةخطةالتح/2112

علمًاأنه.يمثلونهمنتياراتوقوىسياسيةمختلفةوبالتاليلميتمتبنيهاصراحةوبالمجملمنقبلالقوىالسياسيةوالمعارضةالرئيسية
.قتينواإلشارةلهمافيأكثرمنموضعبهذهالورقةسيتماالعتمادعلىأفكارهاتينالوثي
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فرضديٍنأواعتقاٍدعلىأحد،أوأنيمنعأحدامناليجوزألحد".الدينهللوالوطنللجميع:"آبائهالمؤسسينللدولة
.حريةاختيارعقيدتهوممارستها

اإلنسانهوغايةالعالقةبينأبناءالوطنالواحد،التيتتأسسعلىالتزامالمواثيقوالعهودالدوليةلحقوقاإلنسان-
 وضمان البشرية، كرستهما اللتين واالقتصادية، االجتماعية علىوالحقوق والمقيمين للمواطنين الحقوق بهذه التمتع

.السواء
الشعبالسوريحروسيدعلىأرضهودولته،وهماوحدةسياسيةالتتجزأواليجوزالتخليعنأيشبٍرفيها،بما-

.وللشعبالسوريالحقفيالنضالمنأجلاستعادةأراضيهالمحتلةبكلالوسائلالممكنة.فيذلكالجوالنالمحتل
تشكلالحرياتالفرديةوالعامةوالجماعيةأساسًاللعالقةبينأبناءالوطنالواحد،وتكفلالدولةالحرياتالعامة،بما-

فيهاحريةالحصولعلىالمعلومةواإلعالم،وتشكيلالجمعياتاألهليةوالنقاباتواألحزابالسياسية،وحريةاالعتقاد
واإلض التظاهر وحرية الشعائر، قواعدوممارسة وتضع السلميين راب

كماتكفل.لصونهذهالحرياتمنهيمنةعالمالمالأوالسلطةالسياسية
التنوعالمجتمعيومعتقداتومصالحوخصوصيات السوريةاحترام الدولة
كلأطيافالشعبالسوري،وتقربالحقوقالثقافيةوالسياسيةلكلمكوناته

.وتطلعهاللتطوروالرعاية
تورإزالةكلأشكالالتمييزضدالمرأةويسعىلخلقالمناخيضمنالدس-

التشريعيوالقانونيالذييؤمنتمكينهاسياسياواقتصادياواجتماعيافيما
.يتفقمعكلالمواثيقالدوليةذاتالصلة

المشروعةوفقالعهود- القومية وبحقوقه وبهويته شعبكرديضمنأبنائها، بوجود السورية الدولة والمواثيقتقر
كماتقر.ويعتبرالشعبالكرديفيسوريةجزءاأصيالمنالشعبالسوري.الدوليةضمنإطاروحدةالوطنالسوري

.الدولةبوجودوهويةوحقوققوميةمماثلةللشعبينالسريانياألشوريوالتركمانيالسوريين
و- الثقافة بوشائج ترتبطشعوبه العربي، الوطن من هيجزء التاريخوالمصالحواألهدافالكبرىوالمصيرسورية

المشترك بين. والترابط التعاون مختلفأشكال توثيق إلى تتطلع العربية، الدول جامعة مؤسسفي عضو وسورية
.البلدانالعربية

كذلكيلتزمالشعبالسوريدعمالشعبالفلسطينيوحقهفيإنشاءدولتهالحرةالسيدةالمستقلةوعاصمتهاالقدس،و-
.دعمجميعالشعوبفيتطلعاتهاالتحررية

تربطالشعبالسوريبجميعالشعوباإلسالميةاألخرىجذورتاريخيةمشتركةوقيمإنسانيةمبنيةعلىالرساالت-
.السماوية

يسورياجزءمنالمنظومةالعالمية،وهيعضومؤسسفيهيئةاألممالمتحدةوالمنظماتالمتفرعةعنها،ولذافه-
والهيمنة النزاعاتالمركزية عنكل دوليبعيد نظام الىإقامة العالم مندول غيرها وتسعىمع مواثيقها، ملتزمة

الشعب السوري حر وسيد على أرضه 
ودولته، وهما وحدة سياسية ال تتجزأ وال 
يجوز التخلي عن أي شبٍر فيها، بما في 

وللشعب السوري . ذلك الجوالن المحتل
الحق في النضال من أجل استعادة أراضيه 

 المحتلة بكل الوسائل الممكنة
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واالحتالل،نظامقائمعلىالتوازنفيالعالقاتوتبادلالمصالحوالمسؤوليةالمشتركةفيمواجهةالتحدياتواألخطار
.العامةالتيتهددأمنوسالمالعالم

فيهالشعب- يسود جمهوريديموقراطيمدنيتعددي، نظاٍم التيتتحققمنخالل والسيادة الشرعية مصدر هو
.واليجوزفيهاالستئثاربالسلطةأوتوريثهابأيشكٍلكان.القانونويقومعلىالمؤسسات

- بين التام والفصل الدورية االنتخابات أساس على السورية الدولة في الحكم مؤسسات التنفيذيةتقوم السلطات
نتائجاالنتخاباتالتي واحترام التداولعلىالسلطةعبراالنتخابالسريوالحر، والتشريعيةوالقضائية،وعلىمبدأ

.يقررهاصندوقاالقتراعمهماكانت
انتخابياعصرياوعاداليضمنحقمشارك- ةيقردستورجديدأسسالنظامالديموقراطيالتعدديالمدني،ونظاما

جميعالتياراتالفكريةوالسياسية،ضمنقواعدتؤمنأوسعتمثيلللشعباستقرارالنظامالبرلماني،وتضبطبشكٍلدقيق
.المواردالماليةواتفاقاألحزابوالجماعاتالسياسية

الجيشالسوريهوالمؤسسةالوطنيةالتيتحميالبالدوتصوناستقاللها-
الحياة في تتدخل وال القومي األمن تحرصعلى أراضيها، على وسيادتها

.السياسية
المحليةع- اإلدارة بحيثتقوم اإلدارية، الالمركزية مبدأ الدولة لىتعتمد

المحافظات في والتنمية المواطنين شؤون تدير تمثيلية تنفيذية مؤسسات
.والمناطق،بهدفالوصولإلىتنميةمستدامةومتوازنة

العامةضمنالقانونومقابلتعويض- إالللمنفعة التياليجوزاالستيالءعليها الخاصة، الملكية تصونالدولة
.صةعادل،دونأنيعادتجييرهالمصالحخا

تصونالدولةالمالالعاموالملكيةالعامةلمنفعةالشعب،وتقومسياستهاعلىالعدالةاالجتماعيةوالتنميةالمتوازنة-
عادةتوزيعالدخلوالثروةعبرالنظامالضريبيبينالفئاتاالجتماعيةوبينالمناطق،وكذلكعلىضمان المستدامةوا 

االقتصاد والمبادرة االستثمار والمضارباتوتحميحرية االحتكار تكافح الفرصواألسواقضمنضوابط وتكافؤ ية
.حقوقالعاملينوالمستهلكين

تلتزمالدولةالسوريةإزالةكلأشكالالفقروالتمييزومكافحةالبطالةبهدفالتشغيلالكاملالكريمالالئقواإلنصاف-
الوطنية، الثروة توزيع في العدالة وتحقيق األجور، الخدماتفي وتأمين البيئة، وحماية المتوازنة التنمية وتحقيق

مواطن لكل األساسية والهاتف: والكهرباء، الصحي والصرف النظيفة، الشرب ومياه العمراني، والتنظيم السكن
.واإلنترنت،والطرقوالنقلالعام،والتعليموالتأهيلالنوعيين،والتأمينالصحيالشامل

الغائبفيهذاالمقترحوالذييجعلمنهمقترحتقليديوغيرمجّددهوغيابالحديثعنبالمقابلفإنالعنصر
إلىإرساءقضاء فيغيابالدعوة الخياراتوضمانهاوتتمثلأساسا الضماناتالدستوريةالتيستكفلتجسيدهذه

قض إرساء كذلك خالل ومن مستقّل بدوره هو للقضاء أعلى مجلي إرساء خالل من مستقّل دستوري محكمة)اء
(.دستورية

الجيش السوري هو المؤسسة الوطنية التي 
تحمي البالد وتصون استقاللها وسيادتها 

على األمن القومي على أراضيها، تحرص 
 وال تتدخل في الحياة السياسية



January 1, 
2016 

 ورقة قطاع الدستور

 

 65                          االسكوا -األجندة الوطنية لمستقبل سورية  برنامج

 

:ب ـ هيئة التنسيق الوطنية


حيثجاءفيالوثيقةالتأسيسيةلهيئةالتنسيقالوطنيةلقوىالتغييرالوطنيالديمقراطيفيسوريةوالتيأعلنت
جديدًاوضعمشروعدستورلنظامبرلمانييرسيعقدًااجتماعيًا"وفيمايتعلقبالدستور31/6/2111بدمشق

يضمنالدولةالمدنيةوحقوقالمواطنةالمتساويةلكلالسوريينويكفلالتعدديةالسياسيةوتكافؤالفرصبيناألحزاب،
وينظمالتداولالسلميللسلطةعبرصناديقاالقتراع،ويرشِّدمهاموصالحياترئيسالجمهوريةويحددعددالدورات

 ".بينالسلطاتالثالث،ويعرضهذاالمشروععلىاالستفتاءالعامإلقرارهالرئاسية،ويضمناستقاللالقضاءوالفصل
ُويالحظأنهذامقترحمقتضبالجديدفقطهوإشارةسريعةإلىاستقاللالقضاءدونبيانداللتهأوآلياتهوالدعوة

.إلىإقرارالدستورعنطريقاالستفتاءالشعبي


:المحليةج ـ لجان التنسيق 

11/6/2111أمابالنسبةللجانالتنسيقالمحليةفقدأعلنترؤيتهاحولالدستورببيانصدرعنهابتاريخ

انتخابجمعيةتأسيسيةتضعدستوراجديداللبالد،يتضمنتحديدسلطاترئيسالجمهورية،وقصرواليته"وتضمن
سنواتفقط أربع منهما كل مدتين، على اإليديو, إقصاء الشعبوينهي لنسيج المكونة لوجياتواألحزاباألخرى

".السوري
(:وفقًالوثيقةلجانالتنسيقالمحلية)علمًاأنالمبادئالتيينبغيأنيتضمنهادستورالمستقبلتشمل

.وهيالتورثمنآباءألبناء.سوريةجمهوريةودولةمدنيةيملكهاالسوريون،وليسفرداأوأسرةأوحزبا.1
وريونشعبواحد،أفرادهمتساوونفيالحقوقوالواجبات،الينالأحدمنهمامتيازاأوينتقصمنحقوقهالس.2

.بسببأصلهالدينيأوالمذهبيأواإلثني
3  الجديدة،على. فيسورية للمجتمعالسورياالحترام المكونة الثقافيةوالدينية ستنالكلالمجموعاتالقومية

ولكلمنهاحقوقوواجباتعلىقدمالمساواةمع.حظىأيمنهابامتيازخاصفيالدولةأساسالمواطنةولنت
وتتخلص,ماضيهااالستبدادي,وعليهيبدوضروريًاوأمرًاملحًاأنتتجاوزتمامًاالدولةالسوريةمستقبالً.الجميع

وحتى,السياسيةوالتشريعيةعبرمجموعةمنالتدابير,منميراثالتعسفبحقالكوردأوالمجموعاتاألخرى
التيتؤهلهاألنتكوندولةعموممواطنيها,الرمزية

وإزالةآثار.العدالةوالتسامح،الالثأروالاالنتقام،هماالمبدآنالناظمانلمعالجةأيةخصوماتبينالسوريين.4
.الغبنالقوميواالضطهادالذيتراكمخاللعقودمنسياساتالبعث

.والمحاسبةمبدأشاملالاستثناءألحدمنهألحدفوقالقانون،الحصانة.9
نثمارالتنميةينبغيأنتوجهنحورفعمقدراتومستوىحياة.6 الوطنيةملكللسوريينجميعا،وا  إنالموارد

.الشرائحوالفئاتاألكثرحرمانا



January 1, 
2016 

 ورقة قطاع الدستور

 

 66                          االسكوا -األجندة الوطنية لمستقبل سورية  برنامج

 

ومستقلةاإلرادة.7 الجديدةحرة انسورية الوطنيةوملتزمةمعالمجتمعالدولي, التيتضمنحقوقها باتفاقياتها
.والقومية

إنأيةمصالحمشروعةقائمةاليوملنيلحقبهاالضرر،لكنليسمقبوالأنتحميالدولةأوضاعاسياسية.1
.واقتصاديةتمييزيةوغيرعادلة

:ويبدوواضحًاأنالجديدفيهذهالمقترحاتمقارنًةبالمقترحيناألولينهو
 مصالحةوطنية"للتمّكنمنتحقيق"العدالةاالنتقالية"التطرقإلى." 
 االلتزامباالتفاقياتالدوليةالتيصادقتعليهاسوريا. 


:الكرديد ـ المؤتمر الوطني 


بالنسبةلألكرادفقدأكدالمؤتمرالوطنيالكرديولذيانعقدفيمدينةالقامشليفيالسادسوالعشرينمنتشرين

،علىوجوب2111أول االعترافالدستوريبالشعبالكرديكمكونرئيسيفيالبالد" ". يتطلباإلقرار" وهذا
يجادحلديمقراطيعادلالدستوريبوجودهكمكونرئيسيمنمكوناتالشعبالسوري،وثا نيأكبرقوميةفيه،وا 

توفيرضماناتحرية"إضافًةإلىوجوب.لقضيتهالقوميةبمايضمنحقهفيتقريرمصيرهبنفسهضمنوحدةالبالد
المعتقداتوممارسةالشعائرالدينيةواحترامهاوحمايتهادستوريا،وضرورةتأمينالحقوقالقوميةللسريانكلدوآشور

.أألخرىألقلياتوا



:ه ـ االخوان المسلمين 


بالنسبةلإلخوانالمسلمينفيسوريةفقداصدرواماباتيعرفبعهدوميثاقمنجماعةاإلخوانالمسلمينفي
وتضمنالتزاماإلخوانالمسلمونبالعملعلىأنتكونسوريةالمستقبلدولةتقومعلى2112أذار29سورية

:يجسدالمبادئالتاليةالتيتعكسرؤيتهملسوريةالمستقبلدستورمدنّي
قائمعلىتوافقيةوطنية،–1 أبناءالشعبالسورّي، دولةمدنيةحديثة،تقومعلىدستورمدنّي،منبثقعنإرادة

 أّي من والجماعات، لألفراد األساسية يحميالحقوَق نزيها، حرًا انتخابًا منتَخبة تأسيسية جمعية أوتضعه تعّسٍف
.تجاوز،ويضمنالتمثيَلالعادللكّلمكّوناتالمجتمع

جمهورّي–2 حكم ذاتنظام الحديث، الفكراإلنسانّي إليه وصل وفقأرقىما تداولية، تعددية ديمقراطية دولة
.نيابّي،يختارفيهاالشعبمنيمثلهومنيحكمه،عبرصناديقاالقتراع،فيانتخاباٍتحرةنزيهةشفافة

دولةمواطنةومساواة،يتساوىفيهاالمواطنونجميعًا،علىاختالفأعراقهموأديانهمومذاهبهمواتجاهاتهم،تقوم–3
علىمبدأالمواطنةالتيهيمناطالحقوقوالواجبات،يحّقألّيمواطٍنفيهاالوصولإلىأعلىالمناصب،استنادًا
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وىفيهاالرجاُلوالنساء،فيالكرامةاإلنسانية،واألهلية،وتتمتعفيهاالمرأةكمايتسا.إلىقاعدتياالنتخابأوالكفاءة
.بحقوقهاالكاملة

بحقوقاإلنسان–4 تلتزم –دولة والمواثيقالدولية السماوية الشرائع أقرتها وحرية–كما والمساواة، الكرامة من
،والمشاركةالسياسية،وتكافؤالفرص،والعدالةاالجتماعية،التفكيروالتعبير،وحريةاالعتقادوالعبادة،وحريةاإلعالم

للعيشالكريم مواطنفيعقيدتهوالفيعبادته،واليضّيُقعليهفي.وتوفيراالحتياجاتاألساسية فيها اليضاُم
.دولةترفُضالتمييز،وتمنُعالتعذيَبوتجّرمه..خاّصأوعاّممنأمره

المشاركة،الاالستئثارواإلقصاءوالمغالبة،يتشارُكجميعأبنائهاعلىقدمالمساواة،فيدولةتقومعلىالحوارو–9
والمذهبية، والدينية العرقية مكوناتها سائر حقوق باحترام ويلتزمون وخيراتها، بثروتها والتمّتع وحمايتها، بنائها

واالجتماع والثقافية الحضارية أبعادها بكل المكّونات، هذه الخصوصية،وخصوصية هذه عن التعبير وبحّق ية،
.معتبرينهذاالتنوَععامَلإثراء،وامتدادًالتاريخطويلمنالعيشالمشترك،فيإطارمنالتسامحاإلنسانّيالكريم

طريقه،–6 يختاُر قراره، وصاحَب نفسه، سيَد الشعُب فيها يكون دولة
ويقّرُرمستقبله،دونوصايةمنحاكممستبّد،أوحزبواحد،أومجموعة

.متسلطة
التشريعية–7 السلطات فصل على وتقوُم المؤسسات، تحترُم دولة

 الشعبوالقضائية خدمة في فيها المسئولون يكوُن والتنفيذية، وتكوُن.
فيالدستور المسلحة.صالحياُتهموآلياُتمحاسبتهممحّددًة القواُت وتكوُن

وأجهزُةاألمنفيهالحمايةالوطنوالشعب،وليسلحمايةسلطةأونظام،والتتدّخُلفيالتنافسالسياسّيبيناألحزاب
.والقوىالوطنية

أمن–1 عامَل وتكوُن الدولية، واالتفاقياِت والمعاهداِت والمواثيَق العهوَد وتحترُم وتحارُبه، اإلرهاَب تنبُذ دولة
.واستقرار،فيمحيطهااإلقليمّيوالدوليّ

.دولةالعدالةوسيادةالقانون،المكاَنفيهالألحقاد،والمجاَلفيهالثأرأوانتقام–2
هفيهذهاألفكارهوعدمالدعوةإلىإرساءدولةإسالميةوالإلىإقرارالفقهأوالشريعةمصدرولعلمايلفتاالنتبا

 .كذلكعدماشتراطأنيكونرئيسالدولةمسلماً.التشريعرئيسيوالحتىمصدرًامنمصادر


 : دو ـ رؤية المجلس الوطني للدستور ومستقبل البال
 

دستور"السوريرؤيتهللمبادئالعامةالتيينبغيأنيتضمنها الوطني للمجلس السياسي البرنامج تضمنمشروع
 :وهيتشمل"المستقبل

 مبدأ على ويقوم للشعب، فيها السيادة برلماني، جمهوري نظامها تعددية، مدنية ديمقراطية دولة الجديدة ـسورية .1
 .حقوقهم وضمان األقليات وحماية القانون وسيادة السلطة وتداول السلطات وفصل المتساوية المواطنة

دولة تنبُذ اإلرهاَب وتحاربُه، وتحترمُ العهوَد 
والمواثيَق والمعاهداِت واالتفاقياِت الدولية، 

واستقرار، في محيطها وتكوُن عامَل أمن 
 اإلقليميّ والدوليّ 
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 والرأي االعتقاد في األساسية والحريات اإلنسان، حقوق من الدولية الشرائع في ورد ما لمواطنيها تضمن وهي .2
 على تمييز أي دون والواجبات الحقوق في متساوين مواطنيها جميع يكون كما وغيرها، واإلعالم واالجتماع والتعبير
 الجنس أو الدين أو القومية أساس

 والبشرية االقتصادية للتنمية طموحة بخطط الحكومة تلتزم .3
يالء الفقر بمكافحة الجديدة سورية تلتزم .4  بين الفرص وتكافؤ العدالة تحقيق وتعتبر المحرومة بالمناطق االهتمام وا 

 وطنياً واجباً المواطنين جميع
 رشيد، حكم إطار في جميعاً للسوريين ملكاً الوطنية واردالم تكون بحيث الوطنية، الثروة توزيع في العدالة تحقيق .9

 حرماناً األكثر مقدمتها وفي ومناطقهم شرائحهم جميع حياة ومستوى مقدَّرات رفع نحو التنمية ثمار وتوجيه
 السكان لعموم الصحيحة والمعلومات المعرفة وتوفير األمّية على بالقضاء الجديدة سورية تلتزم .6
 القومية السوري الشعب فئات لكافة ضمانة أفضل ودستورها الديمقراطي المدني بنظامها الجديدة سورية تشكل .7

 والطائفية والدينية
 سورية وحدة إطار في عادالً ديمقراطياً حالً الكردية المسألة وحل الكردي للشعب القومية الحقوق الدستور يكفل .1

 المواطنين جميع بين المتساوية المواطنة وواجبات حقوق ممارسة مع وشعباً أرضاً
 في عادالً ديمقراطياً حالً السريانية اآلشورية القضية وحل السرياني اآلشوري للشعب القومية الحقوق الدستور يكفل .2

 المواطنين جميع بين المتساوية المواطنة وواجبات حقوق ممارسة مع وشعباً أرضاً سورية وحدة إطار
 وكافة السياسية الحياة في الفعالة مشاركتها ضمان ذلك في بما الكاملة حقوقها للمرأة الجديدة سورية تضمن .11

 االخرى القطاعات
 المستوى وعلى واإلقليمي العربي محيطها في حقيقي استقرار وعامل إيجابية دولة ستكون الجديدة سورية إن .11

 الدولي
 ذات الدولية الشرعية قرارات إلى باالستناد المحتل الجوالن في سيادتها استعادة على الجديدة سورية ستعمل .12

 الصلة
 الفلسطيني للشعب والمشروعة الكاملة الحقوق ستدعم الجديدة سورية .13
 أساس على الدول مع عالقاتها وستُبَني اإلقليمي والتعاون العربي التضامن تعزيز على الجديدة سورية ستعمل .14

 الوطنية والمصالح المتبادل االحترام
 



January 1, 
2016 

 ورقة قطاع الدستور

 

 69                          االسكوا -األجندة الوطنية لمستقبل سورية  برنامج

 

 
: 2في مؤتمر جنيف  176ي ـ رؤية وفد المعارضة


فيمؤتمرجنيف 2أما بتاريخ قّدمتالمعارضةورقة 2فقد /2 بيانالمبادئاألساسية"بعنوان2114/

حيثتقومرؤيةالمعارضةهناعلىإنشاءهيئةحكمانتقاليتتمتع".التسويةالسياسيةلمؤتمرجنيفللسالمإلتفاق
وذلك.اتخاذاإلجراءاتالمناسبةلتمكينالشعبالسوريمنتقريرمستقبله"بصالحياتواسعةويكونمنضمنها

توافقوطني فيمؤتمر ومكوناته فئاتالمجتمع جميع مدنيدوليةبمشاركة منظماتمجتمع بمراقبة يعقد جامع
ومستقلةووفقألياتيتمالتوافقعليها،بحيثتكونهذهالعمليةشاملةللجميعومجديةوتنتجعنهامجموعةمبادئ

ليمنثمتقومهيئةالحكماالنتقا.تشكلأساسًايصاغالدستورالجديدوفقهامنقبلالجمعيةالتأسيسيةالمنتخبةالحقاً
بإجراءانتخاباتالجمعيةالتأسيسيةوفقالنظاماالنتخابيالذييتمالتوافقعليهفياتفاقالتسويةوبمراقبةمنقبل

كماتقومهيئةالحكماالنتقاليبإجراءاستفتاءعامعلىالدستورالجديدالذيتقره.منظماتمجتمعمدنيدوليةمستقلة
.ةاالستفتاءمنقبلاألممالمتحدةويقرالدستوربغالبيةثلثيالناخبينالجمعيةالتأسيسيةوتتممراقبةعملي

 .ُويالحظأنهذهاألفكارتتمّيزبتركيزهاعلىمنهجيةالعملدونالتطّرقإلىالمضامين
















                                                           
.تعكسهذهالرؤيةفكرالمكونيناألساسيينلمعارضةالخارجوهمااالئتالفالوطنيوالمجلسالوطني176
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 القسم الرابع ـ
 2025 لسورية العمل مجموعة أو القطاع رؤية تطوير


ففيالصفحاتالسابقةأبرزناواقعالقطاعوتأثيراألزمة.لمستقبلقطاعالدستورنعرضفيهذاالقسمللرؤية

.عليه
القطاعوهوما لهذا دستورالمستقبلوكيفستكونالرؤية ينبغيأنيكونعليه لما القسم ونخصصهذا

:مسارينيتطلبأننركزعلى
.أولهماإجرائيويعرضالخياراتالمتاحةللمسارالتأسيسيللوثيقةالدستوريةالمنظرةكدستورلمستقبلسورية

قطاع ينبغيأنيكونعليه نعرضمالمحومضمونما الموضوعيوفيه المسار المساراآلخرفهو واّما
.177الدستورفيالمستقبل
















                                                           
شبهمنعندالبدءبهذهالمرحلةسيكونمنالمناسباالطالععلىالدروسالمستفادةمنتجاربمماثلةشهدتهادولبظروفقريبةال177

إعادةميالددستوريةـتونسومصرتعيدانبناءنفسهماـدراسة:راجعأيضًا:حولهذاالموضوعانظربصفةخاصة.الواقعالسوري
.ومابعدها21براونلبرنامجاألممالمتحدةاإلنمائيبمساعدةماريانمسينغوسكوتوينرـمرجعسابقـص.أعدهاناثانج
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 :للوثيقة الدستورية أ ـ خيارات المسار التأسيسي 

 
،يشكومنعيوبحقيقيةتحدمنقدرتهعلى2112خلصنافيماسبقإلىأنالدستورالحالي،دستورعام

وهومايتطلبالعملعلىإعدادوثيقةدستوريةجديدةتتحققفيهاالمعايير.أنيكونأحدأدواتحلاألزمةالسورية
.تؤهلهوتمّكنهمنأداءدورهبوصفهالقانوناألسمىللبالدالشكليةوالموضوعيةالالزمةالتي

:عقبتينتتجسدالمعضلةهنا
إنإنجازدستورجديد:الصالح للتطبيق لحين إنجاز الدستور النهائي" البديل الدستوري " أولهما ـ تحديد 
خضاعهللنقاشالعام،ومنثماالستفتاء)يستلزمفترةزمنيةطويلة وهومايثيرالتخوفمنوجود(عليهلكتابته،وا 

.غيرصالحهبوضعهالحاليلحكمتلكالفترة2112فراغدستوريخاللتلكالفترةبالنظرإلىأندستور
لتجاوزإمكانيةالطعنبشرعيتها:ثانيهما ـ تحديد الجهة التي يمكن أن تتولى مهمة كتابة الدستور الجديد 

.مستقباًل
إناالطالععلىمجملاآلراءوالمشاريعوالمقترحاتوالسوابقالدوليةيقودناإلىعرضمجموعةمنالخيارات

.لمظاهرالقوةوالضعففيكلخيار"حيادي"المتاحةوالتيسنقومبتوضيحهامعإبراز
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 : 178دستور النهائيالصالح للتطبيق لحين إنجاز ال" البديل الدستوري " ـ تحديد  1
 

:توجدهناثالثةخيارات
.إّمااإلبقاءعلىالدستورالحاليمعإدخالبعضالتعديالتعليه .1
.أوتبنيدستورمؤقتأوإعالندستوريمكمل .2
 .1291أوالعودةلخياردستورالعام .3




 :القائمةوالقوانين  2112تعديل دستور عام : 1الخيار 


يتمتقديمأيطرح عندما فشالها وا  .لمرحلةانتقاليةيضعالطرفانالعديدمنالعقباتوالذرائعللتهربمنها
 تتوافقمع ينبغيأن أنأيحل النظام حيثيعلن الحالي" البالد دستور . التوجد" أنه المعارضة تؤكد فيما

منالقوانينالرديفةالمعيقةأليضماناتلمرحلةانتقاليةفيظلالصالحياتالواسعةجدًالرئيسالجمهوريةوالكثير
.عمليةتحولديمقراطي

.يرضيالطرفينويشعركلمنهمابأنهحققمكسبًاماولميخسركلشيء"بحلوسط"ينبغيالتفكيرهنا
الدستورالحاليالمرحلةاالنتقاليةوهوماترفضهالمعارضةالتيتقّدمبالمقابل"يحكم"النظاميريدهناأن

أوالعودةإلىدستور.راتأخرىكوضعدستورمؤقتأوإعالندستوريلحكمالبالدخاللالمرحلةاالنتقاليةخيا
.هومايرفضهالنظامبطبيعةالحالو.1291العام

 
 :هوالحل الوسط هنا 

(.وهومايرضيالنظامجزئيًا)اإلبقاءعلىالدستورالحاليلحكمالمرحلةاالنتقالية .1
من .2 وتحد مخاوفالمعارضة تثير التي الحالية النصوصالدستورية على تعديالتحقيقية إدخال مع

(.وهومايرضيالمعارضةجزئيًا)قدرتهافيالمساهمةالفّعالةبالحكمخاللالمرحلةاالنتقالية
حياتمطلقةوتسمحبمقتضىهذاالحليتمتعديلكافةالنصوصالدستوريةالتيتمنحرئيسالجمهوريةصال

.بالتاليبصالحياتحقيقةللجهةالتيتتولىحكمالمرحلةاالنتقالية
                                                           

:رضهذهالخياراتوتحليلهاراجعفيع178
.سورياخياراتالنتقالسياسيـدراسةغيرمنشورةخاصةبمعهدكارتر

أب السوريوالمركزالسوريللدراساتاالستراتيجيةوالسياسيةـ دراسةصادرةعنبيتالخبرة ـ .خطةالتحولالديمقراطيفيسوريا
 ـ2113أغسطس
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وسيشعرهابأنهاحققتبعضالمكاسبأواًّلوأنهباتما سيرضي المعارضة جزئيًا إنإدخالهذهالتعديالتهو
.هناكبيئةصالحةللمشاركةالحقيقيةفيالمرحلةاالنتقالية

منقبله،وعنطريقه،"منخاللمنحهصالحيةأنتتمالتعديالتسيرضي النظام جزئياً  مانأتيهناإلى
 لدستوره ووفقًا وبإرادته . بعملية" اآللية هذه أحكامهوحصر لتعديل مرنه آلية وضع الحاليقد الدستور حيثأن

 .مشتركةمابينرئيسالجمهوريةومجلسالشعب
كلمنالنظاموالمعارضةعلىالبدءبالمرحلةاالنتقاليةفالنظامحققمكسبًا"فيزتح"وفقًالهذهالصيغةيمكن

وبأنالحلتموفقالدستورالسوري.بأنتمتمراعاةمطلبهبأنالدستورالحاليهومنسيحكمالمرحلةاالنتقالية
"الدستوريةالتيتثيرمخاوفهاوبالمقابلفإنالمعارضةحققتمكسبًامنخاللاستبعادالنصوص.وراعىأحكامه

.وتفرغأيعمليةانتقاليةمنمضمونها"المحقة
الخياريتماإلبقاءعلىالدستورالحاليمعإدخالبعضالتعديالتعليهليكونصالحًابالتالي بموجبهذا

.لحكمالفترةالالزمةلحينإنجازالدستورالنهائي
وتتفقاآلراءهناإلىأنتبنيهذهالخيارلحينإنجازدستورجديدخاللعمليةديمقراطيةوموافقةشعبية،في

.تفصيليةالحداألدنى،يتطلبيجبمعالجةالعيوبالتيتمعرضهافيالصفحاتالسابقةبصورة
 

 كيف يمكن إجراء التعديالت المطلوبة ؟ 
:خاللمسارينيمكنأنتتمهذهالتعديالتمن

منالدستورالحالي191أيبالعودةإلىأحكامالدستورذاتهحيثتبنتالمادة:أولهماـالمسارالدستوري
:إذتنصعلىأنه.قواعدإجرائيةمرنةلتعديلأحكامه

.لرئيسالجمهوريةكمالثلثأعضاءمجلسالشعبحقاقتراحتعديلالدستور-1
.ديلالنصوصالمرادتعديلهاواألسبابالموجبةلذلكيتضمناقتراحالتع-2
.يشكلمجلسالشعبفوروروداقتراحالتعديلإليهلجنةخاصةلبحثه-3
اقترانه-4 شريطة نهائيًا التعديل ُعدًّ أرباعأعضائه ثالثة بأكثرية أقره فإذا التعديل يناقشالمجلساقتراح

.بموافقةرئيسالجمهورية
.عبرميثاقوطنييتمالتوصلإليهفيمؤتمرسالمأوحواروطني:ارالسياسيثانيهماـالمس
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 ما هي المواد الدستورية التي ينبغي تعديلها وفقًا لهذا الخيار؟ 
179وهيتشمل.2112مادةمندستورعام22لتجنبأبرزاالنتقاداتالسابقةينبغيتعديلمااليقلعن

 الجمهوريةومجلسالوزراءالسلطةالتنفيذيةيمارسرئيس–13المادة.
 يتولىرئيسالجمهوريةتسميةرئيسمجلسالوزراءونوابهوتسميةالوزراءونوابهم–27المادة

عفاءهممنمناصبهم .وقبولاستقالتهموا 
 يضعرئيسالجمهوريةفياجتماعمعمجلسالوزراءبرئاستهالسياسةالعامةللدولة–21المادة

.رفعلىتنفيذهاويش
 لرئيسالجمهوريةأنيدعومجلسالوزراءلالنعقادبرئاسته،ولهطلبتقاريرمن–22المادة

.رئيسمجلسالوزراءوالوزراء
 ُيصدررئيسالجمهوريةالقوانينالتييقرهامجلسالشعب–111المادة.
 وفقًاللقوانينيصدررئيسالجمهوريةالمراسيموالقراراتواألوامر–111المادة.
 يعلنرئيسالجمهوريةحالةالطوارئ–113المادة.
 رئيسالجمهوريةهوالقائداألعلىللجيشوالقواتالمسلحةويصدرجميع–116–119المادتان

ويعينرئيسالجمهوريةالموظفينالمدنيين...القراراتواألوامرالالزمةلممارسةهذهالسلطة
ماتهموالعسكريينوينهيخد

 لرئيسالجمهوريةأنيقررحلمجلسالشعب–111المادة.
 يتولىرئيسالجمهوريةسلطةالتشريعخارجدوراتانعقادمجلسالشعبأوأثناء–113المادة

".إذااستدعتالضرورةالقصوىذلك"انعقادها
 سالمةأرض...جسيميهددإذاقامخطر"اإلجراءاتالسريعة"لرئيسالجمهوريةأنيتخذ–114المادة

 .الوطن
 لرئيسالجمهوريةأنيشكلالهيئاتوالمجالسواللجانالخاصةوتحددمهامهاوصالحياتها–119المادة

.بقراراتتشكيلها
 لرئيسالجمهوريةأنيستفتيالشعبفيالقضاياالمهمة–116المادة.
 لونأمامرئيسالجمهوريةرئيسمجلسالوزراءونوابهوالوزراءمسؤو–121المادة.
 لرئيسالجمهوريةحقإحالةرئيسمجلسالوزراءونوابهوالوزراءإلىالمحاكمةعمايرتكبه–124المادة

.أيمنهممنجرائمأثناءتوليهمهامهأوبسببهاويوقفالمتهمعنالعملفورصدورقراراالتهام
 ةعندانتهاءواليةرئيسالجمهوريةتعدالوزارةبحكمالمستقيل–ـأـ129المادة. 

                                                           
 .ومابعدها13ـص2114أغسطس/ـدراسةغيرمنشورةخاصةبمعهدكارترـمسودةنسخةآبسورياخياراتالنتقالسياسي179
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  القضاء–132المادة مجلس ذلك في ويعاونه القضائية، السلطة استقالل رئيسالجمهورية يضمن
 .األعلى

 يرأسمجلَسالقضاءاألعلىرئيُسالجمهورية–133المادة. 
 األقليكون،تؤلفالمحكمةالدستوريةالعليامنسبعةأعضاءعلى–141،146،147المواد

 .أحدهمرئيسًايسميهمرئيسالجمهوريةبمرسوم
ضافًةإلىالتعديالتالسابقةفإنتبنيهذاالخياريستوجبأيضًاالتغييرالكليللقوانينالمتحكمةبعملاألحزاب وا 

مكنخاللالسياسية،منظماتالمجتمعالمدني،وسائلاإلعالمواالنتخابات،منبينمؤسساتأخرى،بأسرعوقتم
.الفترةاالنتقالية،تحضيرًاللدورةاألولىمناالنتخاباتالتعدديةالتيتحددنهايةالفترةاالنتقالية

معوجوباآلخذبعيناالعتبارأنهكذلك،لوبقيبيانجنيفمطروحًا،فيجبأنتعملالتعديالتعلىتفعيل
تنفي ذاتصالحيات انتقالي حكم بهيئة المتعلقة نقلأحكامه لبعضالتفسيرات،  وفقًا تتطلب، التي ، كاملة ذية

 .السلطاتالتنفيذية،كّليًاأوجزئّيًا،منرئيسالجمهوريةإلىرئيسهيئةالحكماالنتقالي
الخيار إلىأنهذا هنا المطروحوالمتمثلفياإلبقاءينبغياإلشارة

نكانيبدوأنهاألفضللكونه2112علىدستور إلدارةالفترةاالنتقاليةوا 
يرضيبشكلأوبآخركلمنالطرفينخاصةوأناالتجاهنحواعتماد

2112تنظيممؤقتللسلطالعموميةأودستورمؤقتيحلمحلدستور
الدستوراليبدوصعبباعتباررأسالنظامالسوريوالذ يهووراءهذا

زالقائماويعّدطرفااليمكنتغييبهلتجاوزاألزمةعلىعكسماحدث
 .مثالفيمصروفيليبياوفيتونس

يصعب هناتمتعّددة يحمل الخيار هذا بأن يجبالوعي أنه على
:تجاوزهالعّلأهّمهاأن

بحوثيقةمرضيةللمعارضةإلدارةالمرحلةحتىيص2112التعديالتالتييجبإدخالهاعلىدستور-1
بخصوصمواطنالخطر آنفا التدقيقالواردة أبرزتهعملية االنتقاليةستكونتعديالتجوهريةوذلكعلىضوءما

والغايةاألساسيةمنهذهالتعديالتهيإدخالحّدأدنىمنالتوازنبينالسلطوذلكبنزعحزمةمن.والضعففيه
 فيصيغتهالحالية2112رئيسالجمهوريةالذييسيطرعلىكلالسلطبمقتضىدستوراالختصاصاتمن

ومتعّلقبالجهةالتييخّوللهاهذاالدستورتقديم2112منهنايطرحإشكالآخريجدمصدرهفيدستور-2
التعديالتسيقعمقترحاتتعديلهفيهذهالحالةيجبأنتنجحكلاألطرافالسوريةفياالتفاقعلىأنمضمون

ضبطهمنقبلالمعارضةوأنهسيقعتبنيهامنقبلثلثأعضاءمجلسالشعبأومنقبلالرئيسنفسهلكيتأخذ
مناقشته إجراءات انتهاء بعد التعديل هدا بقبوله الرئيس التزام على اإلحراز ينبغي كما مجراها التعديل اجراءات

الدستوريجعلالموافقةالنهائيةعلىالتعديلالدستوريومنهناوجبوالموافقةعليهمنقبلالمجلسباعتبارأن

تبني هذا الخيار يستوجب أيضاً التغيير الكلي 
للقوانين المتحكمة بعمل األحزاب السياسية، 

وسائل اإلعالم  منظمات المجتمع المدني،
واالنتخابات، من بين مؤسسات أخرى، بأسرع 

وقت ممكن خالل الفترة االنتقالية، تحضيراً 
للدورة األولى من االنتخابات التعددية التي 

 تحدد نهاية الفترة االنتقالية
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االهتمامبهذهالعمليةورعايتهاألننجاحهذاالخياررهننجاحهاوبالتاليفإنالمسارالسياسيالمتعّلقبتنظيممؤتمر
 .وطنيللحوارمنأجلالسالميجبأنيسبقالمسارالدستوري

لذيسيطرحههذاالخيارفيكمنفيأنهأمامالضرورةالبديهيةإلعادةالنظرفيالقوانينأمااالشكالاآلخرا-3
المنظمةللحياةالسياسيةعلىغرارقانوناألحزابوالقانونالمتعلقباإلعالموقانوناالنتخاباتللتمهيدللفترةاالنتقالية

ممشاريعالقوانينبهذاالشأنوسيصادقعليهاإذايكمنهذااالشكالإذافيمدىتمثيليةمجلسالشعبالذيسيقدّ
كانهذاالمجبسانتخبفيانتخاباتغيرديمقراطيةوالنزيهةوالشفافةكيفلألطرافالمعارضةأنتقبلبالقوانين

لهذاالسببيصبحتفعيلبيانجنيفالمتعلقبإحداث.التيسيصدرهاوالتيبمقتضاهاسيقعالعبورإلىالديمقراطية
 هيئةحكمانتقاليتنقلإليهاسلطاترئيسالجمهوريةضروريا

ألنالتغييراتالتيسيتّمإدخالهاعليهوالتي2112اليمكناإلبقاءعلىدستور بالتاليتوجدمخاوفمنأنه
كانيجبأنتقّلصمنصالحياترئيسالجمهوريةخاصةتجاهالوزيراألولوالحكومةوتجاهالسلطةالقضائيةإذا

هذااألمرسهالنسبياإالأنمنحصالحياترقابيةلمجلسالشعبتجاهرئيسالجمهوريةوتجاهالحكومةغيرواقعي
البعثيةوألنهاليحظىبمشروعيةديمقراطية المجلسالذييقومعلىقوةسياسيةواحدةوهيالقوة بحكمتركيبةهذا

أسا على انتخابه تّم االنتخابالتي طريقة التعدديوالنزيهبحكم للطابع أساسها من االنتخابية العملية وفقدان سها
 .والشفافأيللطابعالديمقراطيإجماالوتفصيال
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 :االتفاق على دستور حكم مؤقت: 2الخيار 
 

لجأتبعضالدولإلىخيارتبنيترتيباتدستوريةمؤقتةلفترةمحددةوصواًلإلىتكريسدستورعلىالمدى
صالحاتأخرىالطويل .180وا 

تم الخيارإذا ويمكنأنيتماللجوءإلىهذا التوافق" اتفاقات" علىترتيباتدستوريةالمؤقتةفيإطار
.ويمكنأنتنتجهذهالترتيبات،مبادئأساسيةتسعىألنتكونُملزمةفيجميعالدساتيرالمستقبلية.سياسيةشاملة

مبدأأساسيكييتمتطبيقهاخاللاالنتقال32،اتفقالفرقاءعلى1224ياعامفعلىسبيلالمثال،فيجنوبأفريق
المبادئعبرالتعديالتالمؤقتةفيالدستور.وعلىالدستورالجديدالذيسيلياالنتخاباتالحرة وقدتمتفعيلهذه

.الحالي
ينصعلىأنمحكمةدستوريةجديدة وقدتضمنتالترتيباتفيجنوبافريقياعلىسبيلالمثالاشتراطًا

 دستور ستدرسأي متناغمًا يكون بحيث تشكيله، يعاد الديمقراطي. للحكم األساسية المبادئ هذه فإن وبالتالي،
تغيير عملية أي عبر تعديلها باإلمكان يكون لن للقانون الخاضع

.دستوري
السودان، في السياسي االنتقال في ذاتها الصيغة تبني وتم

ل شامل سالم اتفاق لترسيخ مؤقتة دستورية ترتيبات الفترةمع يحكم
إثر2112وفيمثالأقرب،تمتعديلالدستوراليمنيعام.االنتقالية

المؤقتة لتكريسالترتيبات سياسي اتفاق التعديالت. مكنتهذه وقد
،إجراءانتخابات(معحصاناتقانونية)منتنحيرئيسالجمهورية

تنفيذي حكم لمنصبرئيسالجمهورية، عليه متوافق لمرشح جديدة
.مستمر،فترةطويلةلإلصالحاتالقانونيةوغيرها،حواروطني،وصياغةدستورجديد(تشاركي)

وهناالبدمنالتذكيردومًابوجوبالحذرعندعرضالتجاربالمقارنةبغرضاالستفادةمنهاواالقتداءبها
لفشلهماواليمنالسودانتجربةبشأنالتحّفظيجبمابقدرلنجاحهاإفريقياجنوببتجربةاالقتداءيمكنمافبقدر

إفريقياجنوبفيبالوضعمقارنةتمّيزهاالتيوالقوميةوالدينيةالسياسيةوالمعطياتللرهاناتالجذريلالختالفوالراجع
قبلالمقارنةالتجاربفيالتمحيصضرورةإلىيدعوماوهوحّظهاالشاملالوطنيالحوارمرحلةإيالءلعدمورّبما

."استيرادها"
الدستوري الترتيب من النوع هذا فائدة إلى سوريا في الحالية الدستورية الترتيبات بشأن المخاوف وتشير

(.كمافيجنوبأفريقيا)المؤقت،المترافقربمامعمبادئأساسيةستلتزمبهاجميعالدساتيرفيالمستقبل

                                                           
 .ومابعدها14ـص2114أغسطس/سورياخياراتالنتقالسياسيـدراسةغيرمنشورةخاصةبمعهدكارترـمسودةنسخةآب180

التفكير في إيجاد بديل لمجلس الشعب الحالي 
الضروري إعادة النظر في ألنه من  كجهة مشرّعة

أهم النصوص القانونية التي تنظم الحياة 
السياسية وعلى رأسها القانون االنتخابي الذي 
 سيتمّ على أساسه إما انتخاب الهيئة التأسيسية
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على الوثيقةكجزءمنميثاقوطنيشامللحكمويمكنلممثليالحكومةوالمعارضةأنيتفاوضوا مثلهذه
.وبالنتيجة،ستقومهذهالوثيقةبتوضيحالترتيباتاالنتقالية.وقيادةالمرحلةاالنتقالية

 الفرقاء التأسيسيةألياتفاقمماثلهياالتفاقالسياسيالذييتوصلإليه تكونالوثيقة ما ودائمًا وكما.
أفريقيا،كينيا،السودان،واليمن،سيتمالتفاوضعلىالترتيباتفيسياقسياسيليتمكانتعليهالحالفيجنوب

.تفعيلهابعدذلكعبرالتعديلالدستوري
 :وهناالبدمناإلشارةإلىوجودخيارينفيهذهالحالة

نسمعإقرارعلىغرارماحدثفيتو)2112محّلدستور"دستورالحكمالمؤقت"يحّل-الخياراألّول
وهذامايفترضإعالنالدستورالمؤقتعنتعليق(2111مارس23التنظيمالمؤقتللسلطالعموميةالمؤّرخفي

 .2112العملبدستور
–الخيارالثاني المؤقتهومجرد فيأنيكوندستورالحكم وقعاعتماده إلىما إعالندستوريأقربمنه

 :مصرأيإعالندستوريتكميلي
o بشكلاتوبالتحديدتلكالتيستتعارضمعالتوزيعالجديدللسلط2112ينسخعددامنأحكامدستور،

 .يضمنالتوازنبينها
o يقّدمالضماناتالمتعلقةبالحقوقوالحريات. 
o يقّربنسخكلاألحكامالمتعارضةمعه. 

:الترتيبالمؤقتوبحيثأنالترتيباتالمماثلة،علمًاأنالخياراألكثرواقعيةلسوريةقديكونمحاكاةبعض
 لنيحلمحلالدستورالقائمبشكلكامل.
 يعدلأجزاءجوهريةمنالدستور.
 يلغيقدرًاكبيرًامنالقوانين.
 يضمنأنتقومأحكامالدستورالمؤقتبإبطالأيأحكامأوقوانينأخرى.
 والحرياتاألساسية،استقاللالقضاء،ومبادئعامةأحكامتصونحقوقاإلنسانالعالميةيتبنى

.أخرى
 كريسبيئةسياسيةحياديةوعمليةحواروطنيي.

:ينبغيوحتىيصبحمثلهذاالخيارقاباًلللتطبيقفيسوريةفإنه
ألنهمنالضروريإعادةالنظرفيأهمالتفكيرفيإيجادبديللمجلسالشعبالحاليكجهةمشّرعة-1

النصوصالقانونيةالتيتنظمالحياةالسياسيةوعلىرأسهاالقانوناالنتخابيالذيسيتّمعلىأساسهإماانتخابالهيئة
قرارهمنقبلالشعبعب رالتأسيسيةأوقانونينّظماالستفتاءإذااتجهالخيارنحوإعدادالدستورمنقبلهيئةخبراءوا 

االستفتاء،األمرالذييصعبعلىمجلسالشعبالحاليالقيامبهلفقدانهالمشروعيةالضروريةلتقبلجميعأطراف
 .النزاعهذهاإلصالحاتالتشريعية



January 1, 
2016 

 ورقة قطاع الدستور

 

 79                          االسكوا -األجندة الوطنية لمستقبل سورية  برنامج

 

البناء-2 عادة التأكيدعلىضرورةبذلكلالجهودحتىينجحالحوارالوطنيالشاملمنأجلالسالموا 
شراكطرفتحكيميويمكنفيهذااإلطارإعا) منظمةأوشخصيةتكونانموضعثقة–دةإحياءمسارجنيفوا 

يكفلإنجاحالمرحلةعلىغرارماحدثمثالعقبحربالبلقانوالتسويةفيالبوسنةوالهرسك-لدىكلاألطراف
.الدستورالجديدويتّمفعالاالتفاقحولالمبادئاألساسيةالتيستمثلأرضيةإعداد(بمقتضىاتفاقيةدايتن




 : 1251  عام دستور إلى العودة :3 الخيار


ليحكمالفترةالزمنيةالالزمةلصياغةدستور1291تداولتبعضالمشاريعالمطروحةخيارالعودةلدستورالعام
:181علمًاأنمبرراتهذاالطرحبالنسبةألنصاره.جديدللبالد

السورياألصيلاألولبعداالستقاللعنفرنسا،والدستورالوحيدالذيكانتالدستور1291أنوثيقةعام .1
.182"(شرعيةشعبيةحقيقية"وبذلكيتمتعب)تمتبنيهعبرهيئةوطنيةمنتخبة

أنهكانشديدالقربمنإنتاجنظامبرلمانيفعلي،وبأنهاكثرتطورًامنالدساتيرالمتعاقبةبمايخصالحقوق .2
 .والحريات

يؤديإلىتقليص1291بالمئةمنأحكامدستورالعام11رمنانأكث .3 دونتغيير،ما يمكناستخدامها
القانوني بشأناإلطار المسودة التفاوضووضع فراغقانونيأثناء فيحالة سوريا الزمنالذيستكونفيه

 .االنتقالي
4.  نظريا الممكن من سيكون األطراف، بين اتفاق بالفعل، هناك، كان لو عام قاعدة من 1291االنطالق

قرارالناتجالكليكدستورمؤقتبماتوافقمعالخيار وبالتالي.2وتحديثأحكامهلصياغةوثيقةمالئمة،وا 
 .فإنهذاالخيارسيكونأسرعمنصياغةمسودةأوالتفاوضبشأنوثيقةجديدةللفترةاالنتقالي

:توجهلهذاالخيارأبرزهامخاطر وانتقادات بالمقابلتوجدعّدة
أيصيغةلحكمانتقاليأوهيئةتنفيذيةانتقالية،بمايخصمدىالسلطات1291اليتضمندستورعام .1

.التنفيذيةوالتشريعيةللحكومةاالنتقالية،أوالفراغالدستوريأوالحكومي
لهقيمةكبيرةأوتأثيرعمليلنيكون2112بعدتعطيلدستورعام1291إنإعادةإقراردستورعام .2

بل،سيقتصرعلىكونهخطوةتجميليةالتعالجمعضلةالشرعية.إيجابيعلىالحكمخاللالفترةاالنتقالية
.الدستوريةالفعلية

                                                           
17ـص2114أغسطس/ةبمعهدكارترـمسودةنسخةآبسورياخياراتالنتقالسياسيـدراسةغيرمنشورةخاص:راجعفيهذا181

 .ومابعدها
.17ـص2114أغسطس/سورياخياراتالنتقالسياسيـدراسةغيرمنشورةخاصةبمعهدكارترـمسودةنسخةآب182
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3.  العام دستور إقرار أن 1291كما سوسيو خاللوضع وستينعامًا ثالثة منذ كان سياسيكانشديد_
اليوم،يطالبالشعببتغييرحقيقيينعكسعلىحياتهماالقتصادية،السياسيةف.االختالفعنوضعاليوم

التي المواثيقوالمعاهداتالدولية لمزيدمنالحقوقوالحرياتالتيتضمنها واالجتماعية،ويرضيتطلعاتهم
 عام دستور إقرار منذ سوريا وا–1291وقعتها والسياسية المدنية للحقوق الدولي الميثاق لميثاقبخاصة

.1261الدوليبشأنالحقوقاالقتصادية،االجتماعية،والثقافيةاللذينصادقتعليهماسورياعام
4.  لدستور العودة بأن ترتبط أخرى إشكالية يثير1291ثمة ما وهو البرلماني الحكم نظام تبني يعني إنما

.يسياقانتقالييكونغيرمستقرالتساؤالتوالمخاوفحولصوابيةاللجوءإلىنظامحكميكونبرلمانيًاف
 .علمًاأندعواتكثيرةصدرتلتبنينظامنصفرئاسيبوجودمراجعاتومحاسباتمناسبة

صدرفيفترةزمنيةتميزتبلحمةالمجتمعالسوريوتكاتفهلمكافحةعدّومشتركوهوسلطة1291دستور .9
يرمؤقتةهوالصراعبينمختلفمكوناتاالنتدابفيحينأناالشكالالمطلوبمعالجتهعنطريقتداب

 ذاتالمجتمع
ليسعلىهذاالقدرمنالجودةالتييقّدمبهاإذأنطبيعةالنظامالسياسيالذيكّرسهلميكن1291دستور .6

التي حقوقاالنسان إلىجانبأنمنظومة الذينتصّوره التوازن من يكنعلىالقدر ولم محضا برلمانيا
م دون هي االستبدادكّرسها من عقود عد السوري خاصالمجتمع وبشكل اليوم المجتمعات إليه تتوق ا

سواءللحفاظعلىالتوازنبينالسلطأولحمايةالحقوق1291وباألخصإنالضماناتالتيأقّرهادستور
 والحرياتضعيفةإنلمنقلأنهامغيبة

 فإن خابالتالي االعتبار في أخذها يجب العوامل هذه الدساتيركل أن أثبتت المقارنة التجارب وأن صة
فيالدستورالدائملذا للخياراتالنهائيةأيتلكالتيسيقعتضمينها تشّكلتمهيدا ما االنتقاليةأوالمؤقتةغالبا

.وجبالحذربشأننوعيةالخياراتالتيسيتّمإقرارهافيالتنظيمالمؤقتللسلطالعمومية



 :الجديدـ تحديد الجهة التي يمكن أن تتولى مهمة كتابة الدستور  2
 

بأكثرماتّتسمآللياتولشروطيستجيبأنللوثيقةالدستوريةالتأسيسيمنالمتفقعليهأنعلىالمسار
أكبريحثّأنوالعموميةالسلطمشروعيةالدستورومشروعيةيدعمأنشأنهمنماهوو.الديمقراطيةمنيمكن
 .183فيهاالمشاركةوالجديدةالمؤسساتفياالنخراطالمواطنينعلىمنممكنعدد

 . بتحديد الجهة التي ستتولى مهمة كتابة الدستور الجديد للبالد تتعلق اإلشكالية هنا بالتالي فإن 
                                                           

برلينالشكلالجديدللمسارالتأسيسيـمذكرةصادرةعنالمنظمةالدوليةل:المدرسةالدستوريةالجديدة183 .لتقريرعنالديموقراطيةـ
 .ألمانيا
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:التاليةبصفةعامةيتّماختيارأعضاءالهيئاتالتأسيسيةبالرجوعإلىواحدةمنالطرقاألربعة
.االنتخابالعاموالمباشرمنقبلالشعب-1
 provincialلمحافظاتامستوىعلىالمباشربواسطةهيئاتسياسيةمثلالهيئاتالتشريعيةغيراالنتخاب-2

legislaturesالمحليأوالمجلسlocal government councils. 
عنهيئاتممثلينوالتشاركفياختياراالنتخابأوالتعينمنقبلهيئاتالتمارسعادةأنشطةسياسية-3

(مثلالمجتمعالمدني)تشريعية
ألسبابتّتصلبتركيبةهذهالجهةوخبرتهاالتعينمنقبلرئيسالمجلسأوشخصآخرأوهيئةمعينةوذلك-4

.يليتهاتمثحأوجهالقصورفيالأوإلص
عاممنذحصلتالدستوروالتيبكتابةالمتعّلقةالدستوريةالتجاربمن%69وتشيربعضالدراساتأن

تمّفيحينالمباشراالنتخابطريقعنمباشرةالشعبقبلمنالدستوريةالهيئةأعضاءخاللهااختيارتم،1217
قبلمناألعضاءتعيينأخرىحاالتفيوتمّ.منالحاالت%12فيالتنفيذيةالسلطةقبلمنالتعينطريقةاعتاد
غيرأووطنيالمؤتمرمنالتشريعيةأوالسلطةمنأعضاءقبلمنمباشرغيربشكلأواألطرافالمتصارعةقادة
.184اآللياتمنذلك






 

                                                           
ورقةنقاشصادرةعنالمؤسسةالدوليةللديمقراطيةواالنتخاباتـ.تجاربمقارنةودروسمستفادة:اختيارأعضاءالهيئةالتأسيسية184

.9ـص2112نوفمبر
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:185التأسيسيةالهيئةأعضاءالختيارالبلدانمنعددقبلمناعتمادهاتمّالتيويبينالجدولالمرفقالطرق


  

                                                           
ورقةنقاشصادرةعنالمؤسسةالدولية.دروسمستفادةتجاربمقارنةو:اختيارأعضاءالهيئةالتأسيسية:هذاالجدولمستمدمن185

 .6ـص2112للديمقراطيةواالنتخاباتـنوفمبر
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 :ويمكن أن نبرز هنا أيضًا ثالثة خيارات متاحة
 

 :المباشر االنتخاب عن طريق التأسيسية الهيئات أعضاء اختيارالخيار األّول ـ 
 

.الشعبقبلمنمنتخبينمنممثلينالمباشراالنتخابطريقعنالمختارةالتأسيسيةالهيئةتتكون
:عديدةمزاياالمباشراالنتخابولطريقة

.للجدالالمجالتفسحاللالختيارديمقراطيةطريقةهي .1
الشعبقبلمنمقبولةالغالبفيكونهانتيجةتفرزالتيالعملياتمنجملةتعتمدطريقةهي .2
تساهمالتأسيسيةالهيئةانتخابتسبقالتياالنتخابيةالحمالتأنإذالمدني،السلوكعلىاإليجابياألثر .3

الشعورإذكاءفيأيضاتساهمكما،واجتماعياًواقتصادياسياسياالمطروحةبالمشاكلالشعبتوعيةفي
 .الناخبينجمهوربالخاصةوالشعبأفرادلدىبالمواطنة

:مايليفيتتمّثلالمباشراالنتخابطريقةسلبياتإالأنهوبالمقابلفإن
.طوياًلوقتاوتستغرقمكلفةطريقةهي .1
.الحقيقيللشعبالتنوعتعكسنتائجإلىبالضرورةتؤّديالطريقةهي .2
أجلمنلالنتخاباتالترشحفياليرغبونوالذينالكفاءةوأصحابالملتزميناألفرادتقصيطريقةهي .3

.الدستورصياغةفيالمشاركة
جدّيكونواقدالتأسيسيةالهيئةاألحزابداخلممثليأنوالحالالسياسية،األحزابتمّيزطريقةهي .4

تنازالتعلىمترّددين يهيمنحزبهنالككانماإذاخاصةالتوافق،إنجاحقصدتقديم علىمعيّن
 .186التأسيسيةالهيئة


 :  187وعند طرح هذا الخيار في الواقع السوري يتعين علينا أن نأخذ أيضًا بعين االعتبار القضايا واإلشكاليات التالية

اليسيرإجراءانتخاباتنزيهةألعضاءالجمعيةالتأسيسيةفيظلظروفأمنيةواجتماعيةمعقدةلنيكونباألمر .1
وصعبةوخاصةمعغياباالستقراروترديالوضعاألمنيالذييسودفيأعقابأيأزمةكالتيتشهدهاسورية

 .حاليًا
انتخابي .2 عملية أية يصعبعقد  والنازحين الالجئين من كبير عدد وجود وقراهمإن مدنهم إلى عودتهم قبل ة

.وشعورهمباالستقرارالنسبيقبلممارسةحقهماالنتخابي
                                                           

ورقةنقاشصادرةعنالمؤسسةالدوليةللديمقراطيةواالنتخاباتـ.تجاربمقارنةودروسمستفادة:اختيارأعضاءالهيئةالتأسيسية186
 .7ـص2112نوفمبر

ديمقراطيفيسورياـدراسةصادرةعنبيتالخبرةالسوريوالمركزالسوريللدراساتاالستراتيجيةوالسياسيةـمرجعخطةالتحولال187
.91ص-سابق
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القانونية .3 والخبرة أساسالكفاءة على يعطيصوته ال انتخاباتقد إجراء حال في السوري الناخب أن يخشى
تخاباتاللجنةالتأسيسيةوالدستورية،أوعلىأساساقتناعهبمشروعورؤيةحقيقيةلمرشحه،وقدتتأثرعمليةان

بالصراعاتالسياسيةوالطائفيةوالمذهبيةفيالمجتمعمماقديفرزجمعيةتأسيسيًةذاتمستوىاليكافئطموح
إذسيكونمنالصعبإقناعكلالناخبينالسوريينبأنهمذاهبونالختيارجمعيةتأسيسيةذات.الشعبالسوري

ىذويالخبرةوالرؤيةواالطالع،فيوقتسيذهبفيهكثيرمنالسوريينإلىمهمةتقنيةعاليةومعقدةتحتاجإل
 .صندوقاالقتراعالختيارمنيمثلمناهجهمالسياسيةأوطوائفهمأوأعراقهمأوعشائرهم

الخيارعندصياغةدستورها –نيبال–تيمورالشرقية-ناميبيا–أفغانستان)منالدولالتياعتمدتهذا
(.بوليفيا–تونس


 :ر188رالمباش غير االنتخاب عن طريق التأسيسية الهيئات أعضاء اختيار الخيار الثاني ـ

الريغاالنتخابطريقعنالتأسيسيةالهيئةانتخابحالفي قبلمنالهيئةأعضاءاختياريتمّالمباشر
نمامباشرة،الشعب (المحليةالتشريعيةمثالالمجالس)التشريعيةالسلطةيمارسهيكلقبلمنإمايتمانتخابهموا 

.السياسيينقبلمنأو

التأسيسيةالهيئةداخلعضويةتحقيقمنمرنةتمّكنطريقةأنههوالمباشرريغاالنتخابايجابياتأهممن
.للمجتمعأكثرتمثيليةتكون

بنفسالتأسيسيةليستالهيئةأعضاءالختيارالطريقةهذهأنفهيالمباشرغيرلالنتخابالرئيسيةالسلبيةأما
.المباشراالنتخابديمقراطيةدرجة

.المباشرغيراالنتخابطريقعنالتأسيسيةالهيئةأعضاءاختيارلطريقةالمصريةمثاالالتجربةوتمثل
 

 : 189المختلط األسلوب عن طريق التأسيسية الهيئات أعضاء الخيار الثالث ـ اختيار
االنتخاب)االنتخابطرقمناعتمادطريقةالتأسيسيةالهيئةأعضاءاختيارفيالمختلطباألسلوبيقصد

.التعينطريقةو(غيرالمباشراالنتخابأوالمباشر
(.نيجيريا–أرتيريا)ومنالدولالتيتبنتهذاالخيارعندصياغةدستورها

أعضاءهذهالهيئةالتأسيسيةفإنهسيتمتقسيمهااثناءالعملإلىعلمًاأنهآّيًاكانأسلوبانتخابأواختيار
.190اجانمتعددةومتخصصةوفقمايبينهلناالجدولالمرفق

                                                           
ورقةنقاشصادرةعنالمؤسسةالدوليةللديمقراطيةواالنتخاباتـ.تجاربمقارنةودروسمستفادة:اختيارأعضاءالهيئةالتأسيسية188

.11ـص2112نوفمبر
النتخاباتـورقةنقاشصادرةعنالمؤسسةالدوليةللديمقراطيةوا.تجاربمقارنةودروسمستفادة:اختيارأعضاءالهيئةالتأسيسية189

 .11ـص2112نوفمبر
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 عدد أعضاء كل لجنة مواضيع اهتمامها عدد اللجان البلد


 إفريقيا جنوب
(1226دستور)

تأسيسيةجمعية





6



1.  الديمقراطية )الدولة والمواطنة والمساواةالديباجة
وسيادةالدستورواالنتخاباتوحريةاإلعالموالمساءلة

(.والفصلبينالسلط
والتعديل .2 التشريعية واإلجراءات السلط بين الفصل

المستويات مختلف على الحكومة وهيكلة الدستوري
والنظاماالنتخابيوالزعماءالتقليديينوالهيئةالتشريعية
.والسلطةالتنفيذية

.ينالمستوياتالمختلفةللحكومةالعالقاتب .3
.الحقوقاألساسية .4
.النظامالقضائيوالنظامالقانوني .9
.اإلدارةالعامةوالمؤسساتالماليةواألجهزةاألمنية .6





31

 
 
 
 
 
 
 

 نيبال
الجمعيةالتأسيسية
المنتخبةعام
2111 









11

.الحقوقاألساسيةوالمبادئالتوجيهية .1
.المجتمعالمهّمشةحقوقاألقلياتوشرائح .2
.إعادةتشكيلالدولةوتوزيعسلطاتها .3
.شكلالسلطةالتشريعية .4
.تحديدأساليبإدارةالدولة .9
.السلطةالقضائية .6
.تحديدهيكلةالهيئاتالدستورية .7
المالية .1 والصالحيات للبالد الطبيعية الموارد توزيع

.والمداخيلالعمومية
.أسسالتضامنالثقافيواالجتماعي .2

.المصالحالوطنيةحماية .11







43


 تونس

جمعيةتأسيسية


6

حسب

.التوطئةوالمبادئاألساسيةوتعديلالّدستور .1
.الحقوقوالحريات .2
.السلطةالتشريعيةوالسلطةالتنفيذيةوالعالقةبينهما .3





                                                                                                                                                                                                           
ورقةنقاشصادرةعنالمؤسسةالدولية.تجاربمقارنةودروسمستفادة.صياغةمشروعالدستور:مشارإلىهذاالجدولعند190

.19–14ـص2113للديمقراطيةواالنتخاباتـيونيو
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المجلسالوطني)
التأسيسيالمنتخب

(2111عام


64المادة
النظاممن

الداخلي

.واإلداريوالماليوالدستوريالقضاءالعدلي .4
.الهيئاتالّدستورية .9
.الجماعاتالعموميةالجهويةوالمحلية .6

22



هيكليةالجمعيةالتأسيسيةالتيتولتصياغةدستورجنوب،علىسبيلالمثال،ويمكنأننعرضهنا
:1226191افريقيافيالعام

أن نأخذ بعين االعتبار المالحظات التالية عند تبني أي من الخيارات  سورية،في  علينا،المحصلة يتعين ب

السابقة
192
  : 

.كلمكوناتالمجتمعالسوريبكافةأطيافهاومنابتهاالمختلفةتعكستأسيسيةهيئةتشكيلعلىالحثيثالسعي-1
سيماأناألزمةالسوريةلموالتوافقالمصالحةدستورإلىالوصولبهدفوذلكالمجتمعمكوناتعلىمنفتحةوتكون
النزاعاتاألهليةمنتخلو إفريقياجنوبفيالتجربةالحاصلةالتوافقإلىالسعيهذاعلىاألمثلةأبرزمنولعلّ.
.وتيمورالشرقيةكمبوديافيلوحظماعكسعلىوذلكاالنفتاحوالشفافيةمنكبراقدراعرفتالتي

                                                           
191
ورقةنقاشصادرةعنالمؤسسةالدولية.مقارنةودروسمستفادةتجارب.صياغةمشروعالدستور:مشارإلىهذاالجدولعند 

 .27ـص2113للديمقراطيةواالنتخاباتـيونيو
.قدمتخالصاتهذهالنصائحأثناءبدءالعمليةالسياسيةفيليبياوتمإعادةصياغتهاواستخدامهابمايتوافقمعالواقعالسوري192
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عملهاتوجيهبهدفوذلكأساسيةبالئحةمبادئالمرتقبةالتأسيسيةالهيئةأعمالتقييدإمكانيةفيوجوبالتفكير–2
مسبقةبصفةالتأسيسي أن. المبادئهذهتكّرسويقترح فيالسوريالجديدالدستورفيتضمينهاالمتعينّالالئحة
ويمكنالوطنيةوالوحدةالتسامحكنففيوالطائفيالعرقيواحترامالتنوعاإلنسانوحقوقاألساسيةالحرياتمجاالت

.إفريقياوجنوبوناميبياالهندهنابتجارباالستئناس
ضمن)علىنصوصالدستورالتصويتسيتماعتمادهاعندالتياألغلبيةنوعيةمسألةفيأيضاًينبغيالتفكير–3

التيالهيئةأعضاءثلثيتساويمريحةأغلبيةألغلبيةاهذهتكونحيثمنالمستحسنأن.(الجمعيةالتأسيسيةذاتها
منالسعيعلىوغيرهمأحزابمنممثلياألعضاءيحثّعاماًلمهماًستكوناألغلبيةفهذه.الدستورستصادقعلى

.برمتهالدستورحولالضروريةالتوافقاتإلىالوصولأجل
 :الدستور إلقرار المعتمد األسلوب يخص فيماـ 3

 :193الجمعية التأسيسيةالخيار األّول ـ أسلوب 

وتعتبرهذهالفكرةفيجوهرهاتطبيقًاحقيقيًا،«مبدأسيادةاألمة»إلىالجمعيةالتأسيسية"تعودأصولفكرة
.«الديمقراطيةالتمثيليةأوالنيابية»لنظام

أنتقوماألمةصاحبةالسيادةومصدركلالسلطات،األسلوبالديمقراطيفيوضعالدساتيرومنمقتضىهذا
اسمالمجلسالتأسيسيأوالجمعيةالتأسيسيةُيطلقعليهاوهؤالءيشكِّلونهيئًة)بتفويضممارسةسيادتهالممّثلينعنها

الدستورالذييصدر،بحيثُيعّديتولونباسمهاونيابًةعنهاوضعقواعدنظامالحكمفيالبالد(أوالمؤتمرالدستوري
عنهذهالهيئةالمنتَخبةالممثِّلةلألمةوكأنهصادٌرعناألمةبمجملها،وعلىذلكيكتملالدستورويصبحنافذًابمجرد
قرارهمنقبلهذهالهيئة،مادامتاألمةقدفوَّضتهابذلك،ممااليتطلببعدذلكعرضوثيقةالدستورعلى وضعهوا 

اأوأخذموافقتهعليها،إذأنهبمجردإقرارالهيئةالمذكورةللوثيقةالدستوريةفيصيغتهاالنهائية،الشعبالستفتائهفيه
.تصبحهذهالوثيقةنافذًةودونأنيتوقفذلكعلىإقراٍرمنأيجهٍةكانت

أنهيؤديإلىتحجيمهذااألسلوبعلىالرغممنأنهيعّدتطبيقًاسليمًاللديمقراطيةالنيابية،إالأنهيؤخذعليه
دورالشعبوحصرهفيإطاٍرضيقيقتصرعلىالمساهمةالسلبيةالتيالتتجاوزاختيارأعضاءالجمعيةالتأسيسية
التأثيرباإليجابفيمضمونالدستورالذييتحددمصيره أو اتجاهاتالجمعية دونأنيتدخلالشعبفيتحديد

.المنتخبةبالكاملمنقبلأعضاءالجمعيةالنيابية
واليقّللمنهذهالمخاوفأنانتخابالشعبألعضاءالجمعيةإنمايتمعلىأساساتجاهاتهمالمعلنةبالنسبة
تنصبعلى فإنها واهيًا، أدبيًا التزامًا عنكونها االتجاهاتفضاًل ألنهذه الدستوري، التنظيم للمبادئالتيتحكم

و إلىالتفصيالت؛ الشعبالذييعطيالعمومياتدونالنظر عنرقابة بعيدًا وضعه يتم أنالدستور يؤّكد ما هو
.الجمعيةتفويضًاعلىبياض

                                                           
 .ومابعدها142ـص2113ستوريـالطبعةالثانيةـحسنالبحريـالقانونالد.د193
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فيالدولالحزبيةسوفتحكمهذاتاألسس التأسيسيةخاصًة أنانتخابالجمعية األمرخطورًة، يزيد ومما
الت يؤديإلىتحويلالجمعية قد مما الحيادالتيتسيطرعلىاالنتخاباتالتشريعية، ُيفترضفيها أسيسيةمنهيئة

التي الحزبية االتفاقات فيها العمل سير ويحكم السياسية، النزعات عليها تسيطر جماعٍة إلى الفني الطابع وَغَلبة
.تستهدفتحقيقمصالٍحوأهداٍفذاتطابٍعحزبّيضّيق

أن ،ضعه الجمعية التأسيسية ديمقراطياً شروط معينة لعّد الدستور الذي ت الفقهالدستورييتطلبتوافرعلمًا
:وهذهالشروطتتمثلفياآلتي

.يجبأنتكونالجمعيةالتأسيسيةمنتخبةبواسطةالشعب،الأنُيعيَّنأعضاؤها 1
لمبادئ 2 يجبأنيكوناالنتخابديمقراطيًا،وبمعنىآخريجبأنيتمانتخابأعضاءالجمعيةالتأسيسيةوفقًا

 المباشر السري، المتساوي، الُحّر، العام، واحدة)االقتراع درجة على حصاء(أي وا  فرز يتم أن يجب كما ،
تحتإشرافو فيصناديقاالقتراع بها المدلى القضاءاألصواتاالنتخابية هذا.رقابة بأنسالمة قيل ولهذا

.تتوقفعلىصحةالعمليةاالنتخابيةودقةالتمثيلالنيابي(أسلوبالجمعيةالتأسيسية)األسلوب
بالمعنىالصحيح،فإنهمنالضروريأنيكونهنالكخياراتمتعددةأمامالناخبين3 .ولكييكوناالنتخابحرًا

األحزابالسي توّفره ما الديمقراطيةوهذا فيالدول اسية األحزابالسياسية. جميع أمام الفرصة يعنيإتاحة ما وهو
 .القائمةـدوناستثناءـللمشاركةفيعمليةانتخابالجمعيةالتأسيسية

4 العامة الحريات تكون أن فييجب المختلفة السياسية األحزاب اشتراك فإنَّ الَّ وا  ومكفولة، مصانة الدولة في
.تخاباتسيكونبالمعنى،ألنهذهاالنتخاباتستجرىفيجٍومنالقمعوالَكْبتللحرياتاالن
أنتمارسالتأسيسيةوباإلضافةإلىماسبق،ينبغيعلىالجمعية9 ـ التيتتوافرفيهاالشروطالتيذكرناهاآنفًا ـ

.التيقدتؤثرفيعملهاعملهابحرّيٍةوحياٍدتاّمين،أيأنتكونبمنأىعنكلالضغوطاتالسياسية

 194الخيار الثاني ـ أسلوب االستفتاء التأسيسي 

 التأسيسيبأنه يمكنتعريفاالستفتاء الذيينصّبع" الدولة،ذاكاالستفتاء لىمشروعدستورمعينلحكم
ذارفضهزالماكانلهمناعتباربصرفالنظر فيأخذالمشروعصفتهالقانونيةويصدرإذاوافقعليهالشعب،وا 

.("عمَّنقامبوضعهولوتعلَّقاألمربجمعيةتأسيسيةمنتخبةمنالشعب
:وبالتاليفأنأسلوباالستفتاءالتأسيسييمّربمرحلتين

ينتخبها تأسيسية جمعية إما المهمة بهذه القيام ويتولى الدستور، مشروع إعداد مرحلة هي األولى، المرحلة
ويعّدماتضعههذهالجمعيةأوتلكاللجنةمنقواعدنظامالحكمفي.الشعبأولجنةفنيةتعّينالحكومةأعضاءها

.والنفاذالدولةمجردمشروعللدستوريفتقرإلىصَفَتْيالنهائية

                                                           
 .ومابعدها191ـص2113حسنالبحريـالقانونالدستوريـالطبعةالثانيةـ.د194



January 1, 
2016 

 ورقة قطاع الدستور

 

 89                          االسكوا -األجندة الوطنية لمستقبل سورية  برنامج

 

اقترانمشروعالدستوربموافقة بمجرد المرحلة هذه وتبدأ الدستور، سريانونفاذ هيمرحلة الثانية، المرحلة
.الشعببعدعرضهعليهفياستفتاءعام

:وبذلكيكمنالفرقبينأسلوبالجمعيةالتأسيسيةوأسلوباالستفتاءالدستوريالتأسيسي
كانالشعببموجباألسلو الذينفإذا علىاختيارنوابه يقتصردوره نما وا  دستوره، بنفسه باألولالُيقّرر

دستورالبالد؛فإنالشعببموجباألسلوبالثانيهوالذييقرردستورهبنفسهمنخاللسيقّررونباسمهونيابًةعنه
.الموافقةأوعدمالموافقةعلىمشروعالدستورالمعروضعليه

أنويترتبعلىذلكنتيجة مفادها يستكملمهمة  التأسيسية ألسلوبالجمعية الذييوضعوفقًا  الدستور
بمجردإقرارهفيصيغتهالنهائيةمنقبلالهيئةالمنتخبةالممثِّلةلألمة،ودونأنيتوقفذلكوجودهقانونًاويصبحنافذًا

لوباالستفتاءالتأسيسياليستكملوجوده،فيحينأنالدستورالذييوضعوفقًاألسعلىإقراٍرمنأيجهٍةكانت
.قانونًاواليصبحنافذًاإالإذاأقرَّهالشعبفياستفتاٍءعام

 االستفتاء أن شك الوسائلال أكثر يعد التأسيسي الدستوري
الرأي عن تعبيرًا األساليب أصدق فهو الدساتير، وضع في ديمقراطيًة
ألن التأسيسية، الجمعية أسلوب على يفضل وبالتالي للشعب، الحقيقي
النوابفيهذهالحالةقديحلونإرادتهممحلإرادةالجماهيرالشعبية،وقد

.دةالحقيقيةللشعباليحسنونالتعبيرعناإلرا
بالمقابل االستفتاءفإن أن على متفٌق غالبيته في الدستوري الفقه

أو المقومات له تتوافر أن الضروري من فإنه الدساتير، لوضع األمثل الديمقراطي األسلوب  بحّق  يكون حتى
نشاء الدساتير،وهذهالمقوماتأوالضماناتالتيتحققلههذهاألفضليةعلىغيرهمناألساليبالمتبعةفيوضعوا 

:تتمثلفياآلتيتلك الضمانات
أنيجرياالستفتاءفيمجتمعسياسييكونفيهاألفرادعلىدرجةمناسبةمنالوعيوالنضجالسياسيتسمحلهمـ 1

السلطةالتأسيسية،والمساهمةالفعَّالةواإليجابية العامة،واالشتراكالجديفيمباشرة فيوضعقواعدبتفهمشؤونهم
فليسمنالمقبولاستفتاءشعبُأّمياليعرفحتىالقراءةوالكتابةوهيمفاتيحالعلمالمعتادة.نظامالحكمفيالدولة

.بينالناس،إذإناالستفتاءهوطلبالفتوى،واليتصوَّرأنُتطَلبالفتوىمنجاهٍلالعلمله
بمناقشاتكافيةلكلوجهاتالنظرمنمختلففئاتالشعبوقطاعاته،وهذاـ 2 يجبأنيكوناالستفتاءمسبوقًا

المشاركةفيعمليةاالستفتاءإالبعدانقضاءفترةكافيةعلىإعالنيستلزمبطبيعةالحالأنالُيطلبمنالشعب
اإل بواسطةأجهزة المختلفةمشروعالدستورالمقترحعلىالرأيالعام كالصحفوالمجالتواإلذاعةوالتلفزيون)عالم

،حتىتتاحالفرصةالكافيةأمامالمواطنينلالطالععلىمشروعالدستورالمقترحللوقوفعلىما(الخ...واالنترنت
.ينطويعليهمنالمزاياوالعيوب

عفيهالمواطنونبالقدرالكافيمنالحرياتـيجبأنُيجرىاالستفتاءفيجًومنالديمقراطيةالسليمة،بحيثيتمت 3
إتاحةالفرصةأماموهذايستلزمبطبيعةالحال.العامة،خاصًةحريةالرأيوالتعبيروحريةالصحافةوحريةاالجتماع

أن االستفتاء الدستوري التأسيسي يعد أكثر 
الوسائل ديمقراطيًة في وضع الدساتير، فهو 
أصدق األساليب تعبيراً عن الرأي الحقيقي 

 للشعب
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ولذلك.الجميعأفرادًاوأحزابًامنالمواالةأوالمعارضةللتعبيرعنآرائهمبحريةتامة،بعيدًاعنأجواءالخوفوالقمع
لكييستطيعالفردأنو.اليجوزاستبعاداالتجاهاتالمعارضةأواضطهادهاأوحرمانهامنحريةالتعبيرعنآرائها

على بناًء األمور يزن أن حتىيستطيع ومحايدة، ومستقلة حرًة اإلعالم وسائل تكون أن يتعيَّن مستنيرًا رأيًا ن ُيَكوِّ
اإلعالمأوجعلهاتكتسيطابعاإلرشادوالتوجيهواإلقناعبرأيواحددونسواه،حقائق،أمَّاوضعرقابةعلىوسائل

فمنشأنهأنيحولدوناالرتقاءبمستوىتفكيرالمواطنين،وتنميةالوعيالسياسيلديهم،وزيادةقدرتهمعلىتحّمل
.المسؤولية،واالهتمامبالشؤونالعامة

االس 1 عملية يجبلضماننزاهة وحريةوسريةوأخيرًا، واإلعالم، منحيثاستعمالوسائلالدعاية ذاتها، تفتاء
تحتالتصويت،وأمانةفرزوحساباألصواتالمعبَّرعنهافياالستفتاءلمعرفةنتيجتهالنهائية،أنيجرياالستفتاء

حليةأوغيرمحليةـإشرافورقابةالهيئاتالقضائيةفيالبالد،أوعلىاألقلتحتإشرافجهاتأوهيئاتأخرىم
قيمٍةحقيقية.تكونمستقلةومحايدة .فِممَّاالشكفيهأنتزييفنتائجاالستفتاءُيفقدهكلَّ

تكريسها حيثدرجة من فإنها وسلبياتها إيجابياتها تحمل الطريقتين هاتين من كل أن إلى هنا اإلشارة ينبغي
رهافإذاكاناعتمادأسلوبالجمعيةالتأسيسيةيضمنللشعبللديمقراطيةالتختلفعنبعضهابالدرجةالتينتصوّ

ألنهمدعوفقطالختيارنوابلهيعّدونالدستورالذيسيعيشونتحتسلطانهمكانهمدون محدودًا السوريتدّخاًل
الدستورفإناألمراليختلفبالنسبةألسلوباالستفتاءإذأنالش عبهناإمكانيةالمشاركةفيتحديدمحتوىهذا

للموافقةأولرفضالمشروعالذيوقعإعدادهدونإمكانيةقبولبعضفصوله تلكالفصولالتييراها)كذلكمدعّو
فإماأنيقبلبهكلهأوأنيرفضهكلهوقديضطّرإلى(تلكالتييراهادونتوقعاته)دونسواها(مستجيبةلتطّلعاته

وحاتهاللشيءإالألنهسئمعدماالستقراروهشاشةاألوضاعالسياسيةالقبولبمشروعدستوراليستجيبتمامالطم
 .واالقتصاديةالتيتمّيزكلفترةانتقالية


وتبعا لذلك نعتقد أن األسباب التي تشفع لصالح الخيار القائم على الحل االستفتائي على مشروع تعّده هيئة 

 :خبراء هو اآلتية
يصعببحكمالوضعاألمنيوالسياسيالراهنتنظيمانتخاباتلهيئةتأسيسيةإضافةإلىأنالمشهد-أوال

عقودوبالتاليليستلديه لمّدة الحزبالواحد للشعبالسوريالذيعاشتحتطائلة السياسيغيرواضحبالنسبة
المنظ إصالح بعد للوجود سيظهرون الذين الجدد السياسيين بالفاعلين باألحزابوذلكمعرفة المتعلقة القانونية ومة

يجبأننتركحّيزامن)بضمانحريةالتنّظيمفيشكلأحزابوحريةتكوينهاواالنخراطوالنشاطفيهاواالنسحابمنها
الوقتلألحزابالجديدةحتىتشّكلقواعدهااالنتخابيةوتتجّذرولوبشكلمحدودداخلالمجتمعكمايجبأننترك

 (.الوقتللشعبحتىيتعّرفعلىاألحزابالجديدةحّيزامن
 والكفاءة-ثانيًا الخبرة نوابلهم اختيار وسرية ومباشرة ونزيهة وحرة كانتعامة االنتخاباتمهما التضمن

الضروريتينإلعدادنصبأهميةالنصالدستوريمنحيثطبيعةالخياراتوالرهاناتالتييدورحولهاوتبعالذلكمن
.بيعةالمعارفالتييتطّلبهاحيثط
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الفقطعلى اختيارهم الذينسيتّم حولأعضائها تتفقكلاألطرافالمتنازعة وبالتاليفإنتكليفهيئةخبراء
أساسكفاءتهموخبرتهمبلكذلكعلىنزاهتهموعلىرصيدالثقةذييحضونبهمنطرفكلاألطرافالمتنازعة

رقهعمليةإعدادنصالدستورمنربحالوقتالذيسيكونمنناحيةفرصةلتهدئةسيمّكنخاللالوقتالذيستستغ
سيكونهذا إلىأرضالوطنكما العودة األمنيوللمهاجرينوالالجئين أدنىمناالستقرار األوضاعولتحقيقحّد

 .الحيزمنالوقتفرصةلضهوراألحزابالسياسيةوبدايةنشاطهاوتواصلهامعالشعب
طريقةعملهذهالهيئةفإنهمنالمستحسنأاّلتعملمتقوقعةعلىذاتهابلتنظمجلساتاستماعلممثلينأماعن

.عنكلمكوناتالمجتمعالسوريالثقافيةوالدينيةوالقوميةحتىتكفللعمليةصياغةالدستورحّدأدنىمنالتشاركية



 ب ـ خيارات مضمون الوثيقة الدستورية 

:لصياغةالقواعدالدستوريةيوجدطريقتان
التفاصيل:الطريقة األولى إرساء تاركة العامة األسس أو القواعد إيراد على الدستور مواد تقتصر وفيها

الصادرعامالمصريالدستورالطريقةهذهاتبعتالتيالدساتيرأمثلةومن .للقوانيناألدنىمرتبةفيالسلمالقانوني
.العامةالقواعدعلىمكتفيةبالنصالتفاصيللمعالجةللقانونمفرطبشكلنصوصهأحالتفقدم؛١٧٩١

محتويةعلىالجزئياتأوالتفاصيل-بعكسالطريقةاألولى-وفيهاُتصاغالموادالدستورية:الطريقة الثانية
.وليسفقطالقواعدالعامة

.تحادية،جنوبأفريقيا،والهندومنأمثلةهذهالدساتيردستوركلمنالبرازيل،روسيا،ألمانيااال
نتيجةلما.ويشهدالواقعالمعاصرأفولالنظريةالتقليديةالحاصرةللوثيقةالدستوريةفيالكلياتدونالجزئيات

اإلنسانيةوالحاجةلتقنينحريات تطورالحياة الوثيقةالدستوريةوكذا أحدثهالتحولالديمقراطيمنأثرفيتضخم
.195جديدة

المقابلينبغيالحذرمناعتبارأنالصيغالمطولةصيغاتحّتمهاالدساتيروباألخصتلكالخاصةباألنظمةلكنب
.التيتعيشانتقااًلديمقراطياً

المبادئاليشّكل أناالقتصارعلىالمبادئاألساسيةواإلحالةعلىالمشّرعكييتّمموينّظمويفّصلهذه علمًا
 لها تهديدًا أنالدساتيرالمعاصرةبالضرورة إذ لها وتفصيله تنظيمه بمناسبة المشّرعلها وامكانيةتصّرفومصادرة

الخطرواهتدتإلىطريقةلمعالجتهوهيإدراجفصلضمنالدستور والديمقراطيةمنهاتمّكنتمناالنتباهإلىهذا
التيعليهاحترامهاعندسّنهلمختلف(لمضاميناإلجرائيةوالماديةأيالمتعّلقةبا)يقّيدتدّخلالمشّرعويضعالشروط

 .التشريعاتالتيتشّكلامتدادلنصالدستور
                                                           

ـالمنظمةالعربيةلحقوقاإلنسان:ـالناشر(أسئلةوأجوبةفيضوءالدساتيرالمقارنة)الحالةالمصرية.الدستور–عمادالفقي.د195
 .21-21ص.2112القاهرةـ
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امافيمايخصالحقوقالحرياتوالقولبأنمقتضياتالحياةاإلنسانيةاليومأّدتإلىظهورحرياتجديدةتقتضي
 ما الدساتير كذلكوهنالكمن عليه التصورمردود فإنهذا وحمايتها الدستورضمانها علىغرار له وجدتحاّل

أن ثانية األولفقرة فيفصله لالنتهاكوال"األلمانيالذيأقّر قابلة الشعباأللمانييعترفلإلنسانبحقوقغير
اإلقرارالعامحولالحقوقأساسا".للتقادمكأساسلكّلمجموعةبشريةوللسلموالعدالةفيالعالم ويمكناعتبارهذا

حقمنالحقوقالتييمكنأنتظهرفيالمجتمعحتىتلكالتيلميقعالتنصيصعليهابصريحالعبارةدستورياألي
فيذاتالنصالدستوريأيأناإلقرارالعامبالحقوقوالحرياتكأساسللدستوريمكنأنيتحّولإلىأساسلتوسيع

ةإلتنقيحهكلماظهرتالحاجةإلىقائمةالحقوقوالحرياتالمنصوصعليهاصراحةفينصالدستوردونحاج
 .ضمانحقلميكنمعلومعندوضعالدستور

تشيرالمعاييرالدوليةوالتجاربالدستوريةإلىأنثمةقواعدأساسيةينبغيأنيتضمنهاأيدستوربالمحصلة
، الديمقراطي التحول عمليات لمراعاة مستحدثة قواعد الدستور تضمين مراعاة وجوب عن فضاًل لمراعاة، أو

.196الخصوصياتالمحليةوضمانًةلعدمإعادةإنتاجأنظمةالتسمحبتداولالسلطة
أي التييفترضأنيتضمنها القضايا إلىاهم الجديد واضعيالدستور سترشد الصفحاتالتالية وبالتاليفإن

:وهيتشملالقضايااألساسيةالتالية.تشريعدستوريقادم
 .الدستوري الحّد األدنى  -أ
 .المسائل الدستورية المستحدثة أو الجديدة  -ب
 .المسائل الدستورية الخاّصة التي تدرج في الدستور استجابة لخصوصيات محلية -ج

 .د ـ ضمانات دستورية لعدم السماح بإعادة إنتاج أنظمة سياسية ال تسمح بتداول السلطة
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                           

راجعورقةنقاشبعنوان196 " تجاربمقارنةودروسمستفادة المؤسسةالدوليةللديمقراطيةواالنتخاباتـ"صياغةمشروعالدستورـ ـ
 .2113يونيو
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  :الدستوريالحّد األدنى  - أ

منالثوابتالدستوريةيتّفق التيتعّد منالمواضيع عدد المختّصونفيالقانونالدستوريعلىوجود ويطلق.
هذهالمواضيعالتيتتناولهاكلدساتيرالعالمتعكسالوظيفةاألساسية".الحّداألدنىالدستوري"البعضعليهااسم

.القاتالدولةباألفرادواألصليةللدستور،أيتنظيمالسلطاتداخلالدولةوتحديدع
:197فيمايلي"التقليدية"ويمكنتلخيصهذهالمسائلالدستورية

ـالقيموالمبادئالعاّمةالتيتقومعليهاالدولة1
.ـشكلالدولةوتقسيمهااإلداريوالسياسي2
.ـشكلنظامالحكم3
فصلبينالسلطوضبطقواعدالتنظيمـطبيعةالنظامالسياسيالتيتتحّددمنخاللكيفيةتكريسمبدأال4

(نصفرئاسي/رئاسي(.)التشريعيةوالتنفيذيةوالقضائية)الهيكليوالوظيفيللسلطاتالثالث
.ـالحقوقوالحريات9
.ـالمنظومةالقانونيةوتحديدخصائصها6

وفيحينأنبعضهذهالقضاياالتثيرإشكاليةفإنمسائلأخرىتحتاجإلىبعضالتوضيحوتقديمالخيارات
.مالئمةالتيقدتكون


 :ـ القيم والمبادئ العاّمة التي تقوم عليها الدولة 1
.مبدأاستقالليةالدولةوسيادتها -
.مبدأالدولةالمدنيةأوالدينية -
.مبدأالديمقراطية -
.سيادةالشعبمبدأ -
 .مبدأدولةالقانون -
إنشاءقواتمسلحةوالتأكيدعلىدورالجيشالوطنيفيالدفاععنالوطنوعناستقالله - احتكارالدولة مبدا

التام السياسي بالحياد التزامه علىضرورة كذلك التأكيد مع السوري الشعب جانبحماية إلى حدوده وحماية
وتحت للسلطاتالمدنية إلىتاريخوخدمته بالنظر بقوىالجيشالوطنيضرورية المبادئالمتعلقة هذه إمرتها

 .سورياالتيعانتمنالحكمالعسكري
مبدااحتكارالدولةإنشاءالقوىاألمنيةوالتأكيدعلىدورهافيحفظاألمنوالنظامالعاملكنكذلكوبنفسالدرجة -

 .مسؤوليتهفيحمايةاألشخاصوالممتلكاتالعامةوالخاصةوالمؤسساتالعامةوالخاصة
                                                           

مقراطيةواالنتخاباتـيونيوورقةنقاشصادرةعنالمؤسسةالدوليةللدي.تجاربمقارنةودروسمستفادة.صياغةمشروعالدستور197
 .ومابعدها39ـص2113
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االنتكاسإلىالتمييزعلىأساسمبدأنبذالطائفيةفبسببخصوصيةتركيبةالنسيجاالجتماعيالسوريولتجّنب -
القوميةأوالدينأوالمذهبوالذيخّلفشعورابالّضيملدىعديدمكوناتالمجتمعالسوريغّذىالنزاعاتالحالية
فينبغياإلقراربنبذالطائفيةسواءفيطريقةتنظيمالسلطةأوبصفةخاصةفيضمانوحماية وزادفيحّدتها

سورياالحوقوالحرياتواعتبار بدولة والسورياتوأساسارتباطهم السوريين بينجميع الناظم الخيط المواطنة
 .خاصةوأنرفضالطائفيةوردفيرؤىجميعقوىالمعارضةبشأنالدستوروالواردةفيهذهالورقة

األعرافالدوليةوبيجباإلقرارضمنالمبادئاألساسيةبالتزامدولةسوريابكلالمعاهداتالدوليةالمصادقعليها -
 القانون على عليها المصادق المعاهدات علوية إقرار جانب )إلى دستور وأن رئيس2112سيما حق أقّر

(الجمهوريةبإلغاءالمعاهداتبعدالموافقةعليها
:أنعلىأفريقياجنوبدستورمناألولىالمادةنصتالمثال،سبيلعلى
:التاليةالقيمعلىتقومسيادةذاتديمقراطيةدولةأفريقياجنوبجمهورية”
.حرياتهودعماإلنسانبحقوقوالنهوضالمساواةوتحقيقاإلنسانيةالكرامة(أ

.الجنسأوالنوعأساسعلىالمواطنينبينالتفرقةعدم(ب
.القانونوحكمالدستورسيادة(ج
علىالقائمالديمقراطيالحكمالعادية،ونظامواالنتخاباتللناخبين،الوطنيالعاموالسجلللبالغينالعاماالقتراع(د

“.والشفافيةوالعالنيةالمساءلةلضماناألحزابتعدد


 ـ شكل الدولة وتقسيمها اإلداري والسياسي 2

 : وهي للدولة مختلفة ومسميات مصطلحات ثالث بين دوماً والتمييز الخلط بالنسبةللتقسيمالسياسيللدولةفيتم
 . بسيطة دولة .1
 . فيدرالية دولة .2
. 198كونفدرالية دولة .3

هيتحديدأيهماسيكونشكلالدولةالسوريةالمستقبليمنضمن"دستورالمستقبل"الخياراتالمتاحةأمامواضعي
 :199هذهالخيارات

                                                           
 .2117ساعدالشرقاويـالنظمالسياسيةفيالعالمالمعاصرـالقاهرة.د:راجعفيتحديدأعمقألشكالالدول198
دألسبابكثيرةتتلخصبالنسبةلشكلالدولةاليبدوأنمسألةشكلالدولةمطروحعلىبساطالبحث،وذلكيعو)يذهبرأيإلىأنه199

القبيليبدوأنهيخدمأجنداتغيرسورية،فليست لذلكفكلحديثمنهذا انفصاليا، فيأنالنزاعالسياسيفيالبالدلميكنيوما
نكانذلكاليعنيأنلالمركزيةاإلدا...مشاكلسوريةاليومنابعةمنأنهادولةبسيطةحتىنضعهذهالمسألةقيدالسؤال ريةهيوا 

إلدار االدارية الالمركزية وبين للرقابة أدوات مع المترافقة السياسية المركزية بين التوازن من نوع يحقق مما التطبيق الواجب ةالنظام
 .أعدتلصالحمشروعاألجندةالوطنيةلمستقبلسورية"مفهومحقوقاالنسانفيالدستور"ورقةبحثيةبعنوان:انظر(.المناطق
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 :الموحدة أو البسيطة الدولة الخيار األّول ـ

ن ،حتى واحد واحدةودستورها فيها السلطة وتكون واحدة فيها األمة كتلة تكون التي الموحدة الدولة تلك هي  وا 
 بين والفوارقالمحلية الخالفات كانت ومهما الخ … ومحافظات وواليات وأقاليم مديريات من اإلدارية أقسامها تعددت

.فيها الحكم أجهزة وتنوعت تعددت أو األقاليم، هذه
 ومظاهرالوظيفة سلطات جميع تتجمع حيث المركزية اإلدارة بنظام تأخذ البسيطة الدولة أن المتصور كان ذاو إ
 يتدرجمن الذي اإلداري الهرم قمة تمثل والتي البالد عاصمة في الموجودة المركزية الحكومة أيدي في للدولة اإلدارية
إدارية وحدات ثمة تكون بينما قاعدته يمثلون المختلفة والمصالح واألحياء القري في اإلداريين الموظفين حيث أسفل

في. الخ … والمحافظات األقاليم في ثم المراكز و المدن في متعددة وسيطة غيرمعهود  باتنمطًا إالأنهذا
.األنظمةالديمقراطيةوهوالخيارالمأمولبالنسبةلسوريا

إقرار تعني التي بالالمركزية اليوم كّلها تأخذ الديمقراطية فاألنظمة
بالضرورةوالالمركزيةتقوم.ريةبالنسبةللجهاتأوالمحافظاتاستقالليةإدا

يمكنأنيضبطهاالدستورأو)علىهياكلمنتخبةتتمّتعبصالحياتذاتية
القانون يضبطها أن يمكن ضمن( الهياكل هذه تصّنف السبب ولهذا

المحلية" السلطة لحماية" اإلداري القضاء إلى اللجوء لها ويجوز
.اختصاصاتهامنتدخلالسلطةالمركزية

 فإن أسلوبوبالتالي الدولة تبني هو ديمقراطية األكثر الخيار
الالمركزيةفتوزعالوظيفةاإلداريةبينالسلطةالمركزيةوالهيئاتالالمركزية
نكانتتخضع المستقلة،وبحيثتقومهذهاألخيرةبوظيفتهااإلداريةدونالخضوعأوالرجوعإلىالسلطةالمركزية،وا 

.تجاهاإلداريفيالدولةلرقابتهاحتىالتنعدموحدةاال

نماالدرجةفيليسالمركزيةعنتختلفالالمركزيةأنيعنيوهذا بسلطةتتمتعالمحليةالهيئةوأنالطبيعة،فيوا 
تحقيقإلىتهدفالالمركزيةأنعنفضالًللحكومة،مضادةسلطةبمثابةيجعلهاالذياألمرالذاتيالتسيير

.أوسعديمقراطية

.اإلداريةالناحيةمنهذاالمعنويةوبالشخصيةاإلداريةباالستقالليةالمحليةالهيئاتتمتعتتطلبفالالمركزيةوعليه

المختلفةاألقاليمفيالتشريعاتتعددمنتمنعالالدولةفيالتشريعيةالسلطةوحدةفإنالتشريعيةالناحيةمنأما
.البرلمانوهيالدولةفيالتشريعيةالسلطةفيويتمثلواحدالتشريعمصدركانإذاالموحدةللدولةالتابعة

إذ نما منتخبة المحلية الهيئات تكن لم امعوجوبالحذرمنأنه  في المركزية السلطة قبل من معينة كانت وا 
الوضع فإن العاصمة  نظام من كثيراً يقترب بشكل المركزية للسلطة وتابعة ضعيفة المحلية الهيئات هذه يجعل هذا

 ليس المركزية عن تختلف الالمركزية أن
نما الدرجة في  الهيئة وأن الطبيعة، في وا 

 األمر الذاتي التسيير بسلطة تتمتع المحلية
 مضادة سلطة بمثابة يجعلها الذي

 تهدف الالمركزية أن عن فضالً  للحكومة،
 أوسع ديمقراطية تحقيق إلى
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 ممارستها وتستطيع اإلداري المجال في واسعة اختصاصات تملك المحلية الهيئات كانت لو حتى المركزيةاإلدارية
نما المركزية السلطة مستقلعن بشكل  .وأشرافها السلطة هذه رقابة تحت فقط وا 

نظام معني هو ذلك ويجعل منتخبة هيئات المحلية الهيئات فيه تكون الذي النظام بين يميز البعض فإن ولذلك
. اإلداري التركز عدم نظام ويسميه منتخبه الهيئات هذه فيه تكون ال الذي النظام وبين اإلدارية الالمركزية

 :200بالتالي فإن ما ينبغي أن يتضمنه الدستور الجديد حول قضايا الالمركزية ينبغي أن يتضمن اآلتي
منحيث .1 المحليةفيسوريا االدارة لنظام وجوبالنصفيالدستورالسوريالجديدعلىاالطارالعام

.تقسيمسورياالىوحداتاداريةتتمتعبالشخصيةاالعتبارية
ويشرف .2 الديمقراطي، المحلي والحكم الالمركزية على يعتمد سوريا في اإلداري النظام أن النصعلى

 .ممثليهمالمنتخبينفيالمحلياتعلىاألنشطةاالقتصاديةوالخدماتالعامةالمواطنونمنخالل
 .تحديداختصاصاتالسلطاتاإلداريةالمختلفةوحدودعملها .3
 .بيانقواعدوضوابطانتخابأعضاءالمجالسالمحلية .4
9.  المركزية السلطة عن المحلية السلطة استقاللية لحماية إدراجالضماناتالدستورية وهيقضاءضرورة

 .إداريمختّصفيالبّتفيالنزاعاتالتييمكنأنتنشأبينالسلطةالمركزيةوالسلطةالمحلية



 :الخيار الثاني ـ   الدولة الفيدرالية أو االتحادية

برلمانها تتكونالدولةالفيدراليةمندويالتأومقاطعاتيتوافرلهاصفةالدولةمنالناحيةالداخليةفيكونلها
وقوانينهاوحكومتهاالمحليةوقضاؤهاالخاصوموظفوهاوسكانهاوميزانياتهاالمستقلةإليغيرذلكمناألمورالتيقد

.واليةأومقاطعةأخريداخلنفساالتحادتختلففيهاأختالفًاظاهرًامعأيدويلةأو
لكنهذهالدولتفقدفيالغالبكاملصفتهاالدوليةوالتعددولةمنأشخاصالقانونلدوليبحال،إذأنهذه
والتنفيذية التشريعية السيادية هيئاتها التييكونلها االتحاد أكبرهيدولة تدخلفيتكويندولة التكويناتجميعًا

ضائيةوتمارسسيادتهاعليجميعالتكويناتالداخلةفيهاويكونإقليمهاهومجموعأقاليموأراضيهذهالتكويناتوالق
.وشعبهاهومجموعأبناءهذهالتكويناتأيضًا

بعبارةأخرىفإنالدولةالفيدراليةأواالتحاديةتتكونمندولتينأوأكثرفينظامسياسيوقانونيجديدتتنازل
.جبهالدولالمتعاقدةعنكلسيادتهاالخارجيةوعنبعضسيادتهاالداخليةالىالهيئةالمركزيةالتييؤلفهااالتحادبمو

وتعلوعليهافيماتصدرهمن.وهذهالهيئةالجديدةهيحكومةبالمعنىالكاملللكلمةمستقلةعنالدولاالعضاء
.قوانين،وماتتخذهمنقرارات

                                                           
.نتيجةالتشبيكمعقطاعالالمركزية200
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 مستوىفالدولة على السيدة بالدولة الخاصة الحقوق كل بممارسة لها تسمح دولية بشخصية تتمتع الفيدرالية
العالقاتالدوليةوتصرفاتهاعلىهذاالصعيدملزمةكليًالجميعالدولالداخلةفياالتحادالتيتندمجشخصيتهابشكل

.تامفيالنظامالفيدرالي
لهملزمةونافذةفيجميعالدولأوةاالتحادفيحدوداالختصاصاتالمعطاوتكونقوانينوقراراتوأعمالدولة

حتىلوجرىالتنفيذمن سلطاتها الفيدراليةودونأنيتوقفذلكعليإرادة الوحداتالتابعةوالداخلةضمنالدولة
عاتمجردأقسامإداريةوالتعدهذهالدولأوالمقاط.خاللهذهالسلطاتوليسبشكلمباشرمنقبلهيئاتاالتحاد

منموضوعاتالقانوناإلداريبلمنصلبموضوعات كالشأنفيالدولةالبسيطةوالتعدأمورهاواختصاصاتها
القانونالدستوريحيثيكونمالهامناختصاصاتوسلطاتمحددًابموجبالدستوراالتحادينفسه

اليجوزل الدستوركما المساسبهإالفيضوءأحكام أوتعديلهإالعنواليجوزلسلطاتاالتحاد إلغاءه ها
طريقتعديلالدستورنفسهووفقًاللطرقواالساليبالتييحددهاالدستورلهذاالتعديلوفيالتوقيتاتالتيينصعليها

.تورالستحداثتعديالتهأونفاذهاالدس
بالتاليفإنإنالدولةاالتحاديةأوالفيدراليةالمركزيةهىدولةكاملة

يةوخارجيةلكنهاتتكونأوتتركبمنمجموعةمنالدولذاتسيادةداخل
وجه هو وهذا مختلفة دارية وا  وقانونية سياسية نظم ذات المقاطعات أو

.الخالفبينهاوبينالدولةالبسيطةأوالموحدة
بقيأننقولإنالتكويناتالداخلةضمنالدولةاالتحاديةالتكتسب

نوصفتبذلكفيدستوراالتحادالدوليحتىصفةالدولةفيالمحيط وا 
ذات أخريمن أيدولة وبين بينها أو داخلها تقوم الحروبالتي وتعد
القانون التيتخضعألحكام أوالمحلية منقبلالحروباألهلية االتحاد

.الداخليدونالقانونالدولي
 أبرز السابقة ويوغسالفيا االمريكية المتحدة والواليات سويسرا العصروتعتبر في المركزي االتحاد دول أمثله

.الحديث
 :دوافع االتحاد الفيدرالي والمعايير التي يقوم عليها
:إنهذهالدوافعتختلفمندولةإتحاديةألخرى

فقديكونثمةعواملمشتركة،كالعرق،واللغة،والدين،تلعبدورًامباشرًافيالتقاءاالراداتالوطنيةواالتفاق .1
.مستحدثةمنالعملالمشتركعلىصيغة

التقارب .2 أوالمصالحاالقتصاديةالهامةهيالدافعاالساسيلعملية أوالجغرافيا، تكونعواملالتاريخ، وقد
الوثيقبينكياناتسياسيةمختلف،بحيثينجمعنهاواقعقانونيجديدتلتزمفيههذهالكياناتبملءرغبتها

رادتها .وا 

إن الدولة االتحادية أو الفيدرالية المركزية هى 
ولة كاملة ذات سيادة داخلية وخارجية لكنها د

تتكون أو تتركب من مجموعة من الدول أو 
دارية  المقاطعات ذات نظم سياسية وقانونية وا 

مختلفة وهذا هو وجه الخالف  بينها وبين 
 الدولة البسيطة أو الموحدة
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اركةالطوعيةأواالختياريةتعكسإنتفاءالصفةاالرغاميةللتعاقدكماهيالحالعليهفيواالشارةهناالىالمش
.وهيسمةالتعدديةااليجابية.فالمفهومالفيدرالييقومعلىالحريةوالتفاهمبينأطرافه.االنظمةالموحدة

االح دائمًا تستطيع االتحادية، الدولة تتألفمنها التي الوطنية، يختصفالحكومات ما في الحركة بحرية تفاظ
بتنظيمهاالداخلي،وتشريعهاالقانوني،ومايلزممنسلطةعامةلضمانهذاالنظامفهي،وبالرغممنالرابطاالتحادي

.تبقىدواًللهاشخصيتهاالقانونية
تيتالسلطةبرغمذلكفالينبغيتجاهلأنبعضدوافعومبرراتهذاالخيارفيبعضالحاالتقديكونهوتف

ضعافهاكماحدثفيالمثالاأللمانيحيثتمفرضالشكلالفدراليأللمانيامنقبلدولالحلفعلىإثر الحاكمةوا 
ضعافهاوحتىالتعودإلىسالفقّوتهاالسابقة الحربالعالميةالثانيةوانهزامألمانيافيهاوذلكلتفتيتالسلطةفيهاوا 

 .وّسعوالهيمنةالتيدفعتهاإلىرغبةفيالت

للدول المحلية السلطات المركزية سلطاتاالتحاد االختصاصاتبين بها تتوزع التي الدستورية الطرق وتتنوع
الداخلةفيهوذلكحسبقوةاالتحادالتيتبلغأقصيمداهاحينيحدددستوراالتحاداختصاصاتالدولالداخلةفيه

بهنصفيعليسبيلالحصربحيثتكونالسلطاتاالتحا يرد لم ديةهيصاحبةاالختصاصالعامفيكلما
الدستوروقدتكوندرجةالوحدةأقلحينيحددالدستورسلطاتالدولةالمركزيةتاركًاللسلطاتالمحليةاالختصاص

.العامبكلمالميردفيهنص
االختصاصاتا الدستورتحديد الثالثةفهيتلكالتييتولىفيها الطريقة لمركزيةواالختصاصاتالمحلية،أما

كانمدى تثيرالكثيرمنالمنازعاتوتؤديإليعدماالستقرار،ذلكأنهمهما أنهاطريقةتحكميةجامدة ويعيبها
بتطور العمليالمتطوردائمًا كلحالةمنحاالتالواقع اليمكنأنتشملحكم فإنها اتساعالنصوصومرونتها

.دائمًامنالوقائعواالحداثمالميكنيخطرببالواضعيهذهالنصوصالظروفوالذييحدثفيه
:ويتضحمنالعرضالسابقللدولةاالتحاديةالفيدراليةأنه

يشبهالدولةالمركزيةالموحدةمنحيثأنكالمنهمادولةواحدةتتمتعبكاملشخصيتهاالمعنويةالمستقلةداخليًا
.ودوليًا

:ثمةفوارقكبيرةبينهذينالشكلينمنأشكالالدولولكنيبقيمعذلك
ذلكأناألمورداخلالدولالموحدةإنماتتعلقبالمسائلاإلداريةفقطوتنصبعلىالنشاطاإلداريللدولةمن1

مستوى إلي يرقي وال للدولة اإلداري القانون بموضوعات خاصًا موضوعه ويكون مركزيته ال أو مركزيته حيث
.تالقانونيالدستوريموضوعا

أماداخلنظامالدولةاالتحاديةالفيدراليةفإناألمريخضعللنشاطالحكوميفيمجموعةوتأخذالتكويناتالداخلة
.فياالتحادشكلالدولةوتكونلهاسلطةأصيلةنابعةمندستورهاالخاص

لداخلةفياالتحادوتعدداألنظمةالسياسيةواإلداريةكماأنالدولةالفيدراليةتفترضتعددالقوانينبتعددالدولا2
.والقضائيةبالتبعية
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فيحينيفترضوحدةهذهاألمورجميعًافيالدولالبسيطةالموحدةحتىلوكانتتأخذبنظامالالمركزيةاإلدارية
.كاماًل
نأيةسلطةفيذلكللسلطاتكماأنتوزيعالسلطاتفيالدولالموحدةيكونمنقبلالسلطاتالمركزيةدو3
.أمافيالدولاالتحاديةفإنالدستوراالتحاديهوالذييتولىتوزيعاالختصاصات.المحلية

ثلماتسمحوقدالحظالكثيرونأننظماالتحادالفيدراليربماتكونأفضلالنظمالمناسبةلطبيعةالعصرالحدي
وتعاظم الموارد ضخامة من ذلك عليه ينطوي بما واألجناسواألقاليم األعراق متعددة ضخمة أمم تكوين من به
وما اليوم المطلوبفيعالم والتقدم الشاملة للنهضة السبل أعظم التيتوفر والمعنوية والبشرية االمكاناتالمادية

.دولةلمالحقةثورةالتكنولوجياوالعلومالحديثةيتطلبهمنمواردضخمةالبدأنتتوافرألي
كذلكفإننظاماالتحادالفيدرالييحققتنوعًاديمقراطيًاكبيرًافيالنظمالسياسيةواإلداريةوالقانونيةبمايسمحبه

أنيمنعمنقيامأفضلالنظمالتيتناسباالعتباراتالمحليةالخاصةبكلدولةأوجماعةسياسيةداخلهفيهودون
بتعدد كذلك .منقياموحدةوطنيةحقيقيةعليأسسسليمةتحولدونطغيانأيمجموعة  وتنوعها النظم فإنه

.الجميع على فوائدها تسري كبيرة خبرات تتراكم وتفاعلها
استحضارتاريخعندمناقشةهذاالخياربالنسبةلسوريةفينبغيهنا

ألول فيه وقع الذي فالظرف المجال هذا في تجربتها وتحديدا سوريا
فرضته(وآلخر) مسقطًا كانخيارا الخيارالفدراليلسوريا اعتماد مّرة

 .قوىاالنتدابالفرنسي

أننتساءلعندطرحناهذاالمقترحهلأنحجمسورياوهناينبغي
بإحداثدولأعضاءوبالتالييفرضقيامهاعلىشكلفدرالييستوج

وباعتبارالوضع.يتطّلبرسمحدودكلدولةمنهذهالدولاألعضاء
اليوموالعنفالمسّلحالذيتعانيمنههلأنطرحتنظيمللدولةيتطّلبمفوضاتلالتفاق الحرجالذيتعيشهسوريا

رفعرهانالسلمالشاملواالستقرار؟حولعددالمقاطعاتالتيسيتّمإحداثهاوحدودهمنشأنهأنيساعدعلى
.النعتقدذلكولهذاالغرضنرىأنالخيارالفدراليليسأفضلخياربالنسبةلدولةسوريا

أن التييمكنأنكما القرارهوماهيالفائدة السؤالالذيينغيالتفكيرفياإلجابةعنهقبلاتخاذمثلهذا
.زهعنالشكلالبسيطللدولة؟كلهذادوناعتبارأنهذاالخيارمكلفماالذييميّ؟تحصلمنمثلهذاالخيار

 : الخيار الثالث ـ االتحاد الكونفدرالي أو التعاهدي

البعض،والتشاورالتخاذمواقف) وهونوعمناالتفاقبيندولإلقامةنوعمنالصالتالمميزةبينبعضها
.والبارزفيهذاالنوعمنالتعاهدعدموجودمؤسساتسلطويةبالمعنىالكاملللكلمة.مشتركةعلىالمستوىالدولي

 وتتنوع الطرق الدستورية التي تتوزع بها
االختصاصات بين سلطات االتحاد المركزية 
السلطات المحلية للدول الداخلة فيه وذلك 

حسب قوة االتحاد التي تبلغ أقصي مداها حين 
يحدد دستور االتحاد اختصاصات الدول 

 الداخلة فيه
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المستقل الحقفياالحتفاظبكاملشخصيتها أنلكلدولة يتناسبومصالحهاإذ بأيقرارإالبما االلتزام وعدم ة،
(.الخاصة
المقوماتمنهو"السوريةالدولةوحدة"مبدأأنباعتبارالمطروحةالخياراتضمنالنموذجهذاعرضيتملن

"ومنثم"يمالتقس"وهومايتعارضمعهذاالخيارالذييقومعلى"االجندةالوطنية"الرئيسيةالتيعليهامشروع
علىالتيتبنتهالتجاربالتاريخيةحتىأنهذاالشكللميعدمعموالبهاليومفضاًلعنأن".المقّسم"بين"التعاون

تلكوتحّولتإلىدولةاتحاديةأيفدرالية علىشاكلتها فهيلمتستقّر األمريكيةوسويسرا .غرارالوالياتالمتحدة
 .الحاكمحاليًاقبلقوىالمعارضةوالمنقبلالطرفالخيارليسمطروحًامنفضاًلعنأنهذا

الدولةلمشكليحّددلكنيتعينعلينااإلشارةهناإلىأنالتوجهاتالدستوريةالحديثترىأنالدستورالذي
منمجموعةللدولةتوجدنالشكليهذينبينإذ.فدراليةدولةوموحدةدولةبينخيارثنائييعدالخيارأمامهمجّرد

(الجنوبالنموذج)الجهويةالفدراليةنظامإلىوصوالالموحدةالالمركزية،بالدولةبدءا:اختبارهايمكنالتيالصيغ
.(اإلسبانيالنموذج)حسب«األقاليمالمستقّلةدولة»أو(اإليطاليالنموذج)الجهويةبالدولةمروراو

للتمركزالحادمرادفايعتبرالذيالمركزيةالموحدةالدولةلنموذجالنفورالمتزايدهومالحظتهيمكنمالكن
ذلكفيبماالمستوياتكلّعلىالسلطاتبينتوصيبالتوازنالجديدةالدستوريةالمدرسةفإنّالمقابلفيو.للسلطات

.الدولةذاتهاهياكلبين
محليةجماعاتوجودهوبهوالمقصود«.للسلطةالعموديالتقسيم»بتسميتهجرتماإلىيؤولماوهو

الوقتفيكمايضمنالقانونيوضعهاومستوياتهاتحديدالدستوريتوّلىالدرجةبالمركزيةمتفاوتةتّتسمالدولةداخل
أنهذا.لذلكالالزمةالماديةالوسائلمعمنحهاباستقالليةشؤونهاتسييرفيحّقهاووجودهاذاته لمالتمشيعلمًا
نجدحيث«الموحدة»الدولفيمتزايدبشكلوأيضابهفهومعمول.«بالفدرالية»المسماةالدساتيرعلىحكرايعد

الحياةتهمّالتيالقراراتبعضفإنّمنالدولالصنفهذافيحتىو.القانونيوالسياسيللنبضواحدامبدئيامركزا
.المحّليالمستوىعلىهؤالءمنمقربةعنتعملسلطاتعننجدهاتصدرللمواطنيناليومية

واردةصريحةإحالةبمقتضىلهاتعودحيث:حاسمايبدوالدستوريةالمحكمةدورفإنّوفقًالهذاالمنظور،و
 .201الجماعاتاألخرىمختلفوالدولةبيناالختصاصتنازعفيصالحيةالبتّالدستورفي

 .أيضًا ينبغي أن يتضمن الدستور حسمًا للتقسيم اإلداري للدولة ما بين نظامي المركزية  أو الال مركزية 
أنالالمركزيةماهياالأسلوبفيالتنظيميقومعلىتوزيعاالختصاصاتبينالسلطة المركزيةوهيئاتعلمًا

.ةسياسيةأوالمركزيةإداريةوهيبهذاالمعنىقدتكونالمركزي.أخرىمستقلةعنهاقانونيًا
التشريعيةوالتنفيذية)هيوضعدستورييقومعلىتوزيعالوظائفالحكوميةالمختلفة:أواًّلـالالمركزيةالسياسية

 والقضائية  من( الكانتوناتأوغيرها الجمهورياتأو فيالعاصمةوحكوماتالوالياتأو االتحادية بينالحكومة

                                                           
.6الشكلالجديدللمسارالتأسيسيـمرجعسابقـص:المدرسةالدستوريةالجديدة201
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حيثتمارسالوحداتالمذكورةسيادتهاالداخلية،فتقيمبرلمانًاوتنشئحكومة،وتسنالتشريعات.سيةالوحداتالسيا
.وتحكمبموجبها

اكبرفيعمليةصنع سلطة المنتخبينديمقراطيًا إلىإعطاءالمواطنينأوممثليهم السياسية وتهدفالالمركزية
.لتنفيذالقرارسواءخاللمرحلةاالعدادوالتخطيطأوا

 اإلدارية الالمركزية  ثانيًا اإلداريالمركزي: الجهاز بين اإلدارية الوظيفة علىتوزيع هيأسلوبإدارييقوم
موضوعي يأو علىأساسإقليم وهيئاتأخرىمستقلة فيكونها. السياسية الالمركزية وهيبذلكتختلفعن

.لدولالمركبةوالدولالبسيطةعلىالسواءتقتصرعلىالوظيفةاإلداريةوفيإمكانقيامهافيا


 ـ شكل نظام الحكم 3

.نظامملكيأونظامجمهوري
.الجمهوريالحكمبنظاماالحتفاظعلىإجماعوسطالحكمنظامشكلحولسوريةفيانقسامأوجدليوجدال
.المجالهذافيالتوسعيتملنلذلك

:ـ طبيعة النظام السياسي 1

التيتتحّددمنخاللكيفيةتكريسمبدأالفصلبينالسلطوضبطقواعدالتنظيمالهيكليوالوظيفيللسلطات
(.التشريعيةوالتنفيذية)المعنية

نظامحكممتداخلغيرواضحويأخذبعض2112والدستوراألخيرلعام1273سادالدستورالسوريلعام
.المالمحمنكلنظامعلىحّدة

كاننظامًاأقربإلىالنظامالرئاسييمنحرئيسالجمهوريةصالحياتواسعةجدًا،ومنجهةأخرىمنجهة
.يعتمدجهازحكوميتنفيذيقوينسبياً

ولميكننظامًابرلمانينصفرئاسيكماهوالحالفيفرنساألنهاليعتمدنتائجاالنتخاباتالبرلمانيةفي
.عيدفعالعنذلكتشكيلالحكوماتالمتعاقبةبلهوب

وبالتأكيدليسنظامًابرلمانيًاصافيًايكونفيهالرئيسأوالملكمنصبًافخريًاالصالحياتحقيقيةلديهمقابل
.صالحياتالحكمالتيتنحصربالفائزباالنتخاباتالبرلمانيةكالنظامالبريطانيأوالهندي

:وهي.202منالخياراتاالربعةالمتاحةسيكونأمامواضعيالدستورالسوريالجديدتبنيأي
 .الرئاسي النظام الخياراألّولـ
 .البرلماني النظام الخيارالثانيـ

                                                           
.7الشكلالجديدللمسارالتأسيسيـمرجعسابقـص:المدرسةالدستوريةالجديدة:راجعأيضًا202
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.الخيارالثالثـنظامحكومةالجمعيةاوالنظامالمجلسي
.ـالمختلطالخيارالرابعـالنظامشبهالرئاسي


 :الرئاسي النظامـ الخيار األّول 

يقومالنظامالرئاسيعلىمبدأاالستقالليةالعضويةبينالسلطتينالتشريعيةوالرئاسيةوعلىمبدأالتخّصص
يهّددبتفّكك البعضبما أنهنظاميكّرسعزلةالسلطتينعنبعضهما لكنهذااليعنيإطالقا الوظيفيلكلمنهما

المتب والرقابة التعامل وسائل أن األمر في ما كل النظامالدولة في معتمدة التيهي تلك تختلفعن بينهما ادلة
 Checks andالبرلمانيويعرفالنظامالرئاسيبالعكسبكونهنظامتوازنبينالسلطتؤّمنهآلياتالفراملوالموازنة

balances. 
يجمعبرغمانه)السلطةالتنفيذيةمرّكزةبيدرئيسالجمهوريةهذاالنظاماليجعلوخالفًالظاهرالحالفإن

إذاأنهنالكنظاممساءلةفيالنظامالرئاسيمتمثلةفيآليةالمالحقة(بينصفتيرئيسالدولةورئيسالحكومة
 ارتكابه Empeachmentالجزائية فيصورة القضاء بيد لوضعه رئيسالجمهورية إقالة يمكن بمقتضاها والتي

.جريمةأوارتكابهخرقاللدستور
(السلطةالتشريعية)ئيسالجمهوريةفيالنظامالرئاسياليخضعللمسؤوليةالسياسيةأمامالكونغرسصحيحأنر

:وهومايكفلاالستقرارالسياسيلكنيجبإدراكأنهفيالمقابل
(.سواءتعّلقاألمربمجلسالنوابأومجلسالشيوخ)اليجوزلرئيسالجمهوريةحلالكونغرس

بشكللكنوباألخصإنرز فيالوالياتالمتحدة نامةاالنتخاباتالتشريعيةواالنتخاباتالرئاسيةتّموضعها
ولوكانتمسؤوليةغيرمباشرة التشريعية السلطة أمام لرئيسالجمهورية يكّرسمسؤوليةسياسية وبالفعلفإنكل.

 تشريعية انتخابات حكمه من سنتين بعد يواجه إلىMid Terms Electionsرئيسللجمهورية تؤدي أن يمكن
انتخابالشعبألغلبيةمناهضةلهأيانتخابأغلبيةمنالحزبالمنافسلهوهذاالخيارالشعبيهوبمثابةتعبير
الخيارات تعرقل أن شأنها من أغلبية اختيار السياسيوتعّمده رئيسالجمهورية أداء الناخبينعلى رضا عنعدم

منخاللانتهاجسياسةتشريعيةغيرمالئمةللخياراتالسياسةلرئيسالجمهوريةالسياسيةلرئيسالجمهوريةوذلك
 .خاصةوأنالرئيساليجوزلهالتقّدمبمشاريعقوانينبطريقةرسميةأومباشرة)

 اإلشكالبالنسبةللنظامالرئاسي
التيتبقىالتجربةالوحيدة)هنالكعديداألنظمةالتياستلهمتمنالتجربةاألمريكيةبخصوصالنظامالرئاسي

(الناجحةاليومفيضمانالتوازنبينالسلطتينالسياسيتينوهماالتنفيذيةوالتشريعيةتحترقابةسلطةقضائيةمستقلة
ستلهمتمنهذاالنظامسواءدولأمركاالالتينيةأوالدولاإلفريقيةلكنماينبغيالتذكيربههوأنكلالدولالتيا

أوحتىالدولالعربيةفشلتفينقلهاالنظامالرئاسيالذيانحرففيكلهذهاألنظمةبسرعةمننظامرئاسيإلى
ي أنه حيث السلط كّل على ويهيمن مركزية مكانة الجمهورية رئيس فيه يحتّل نظام أي رئاسوي بيننظام جمع
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اختصاصاترئيسالحكومةفيالنظامالبرلمانيواختصاصاترئيسالجمهوريةفيالنظامالرئاسيمعإعفائهمنكل
 .أوجهالمسؤوليةسواءكانتسياسيةأوجزائية

ويصعبهذااألمربصفة(جربةذلكوأثبتتالت)وفيالواقعمنالصعبجّداإرساءالنظامالرئاسيفيدولأخرى
خصوصيات إلى وثانيا األمريكية التجربة خصوصيات إلى أوال الصعوبة هذه وترجع العربية األنظمة في خاصة

 المجتمعاتالعربية
 :أمافيمايتعّلقبخصوصياتالتجربةاألمريكيةفإننجاحالنموذجالرئاسيفيهايعود -

o الذيلهدورهامفيضماناحترامالدستوربمافي)يتجعلمنالقضاءأوالإلىتقاليدهاالسياسيةالت
السواء (203ذلكضماناحترامالفصلبينالسلطمنقبلرئيسالجمهوريةومنقبلالكنغرسعلىحّد

 .سلطةمستقلةوقويةبحكماستقاللهاهذا
o لدونتمركزالسلطةبيدشخصوثانياإلىالطابعالفدراليأياالتحاديللدولةوالذيمنشأنهأنيحو

 ).أوسلطة
تتمّيزبتمّسكها - تقاليد المجتمعاتلها السببالمتعّلقبخصوصياتالمجتمعاتالعربيةفيكمنفيكونهذه أما

بينتترىأنخالصالدولةوالمجتمعوبالزعاماتوبوجوهأوشخصيا
التنفيذيةبيدأيديهاوباعتبارأنالنظامالرئاسييقومعلىاختزالالسلطة

يساعد عمل فريق بل حكومة وجود وعدم الجمهورية شخصرئيس
الرئيسفيممارسةسلطتهوفريقيعّينهرئيسالجمهوريةدونحاجةإلى
تزكيةمنالسلطةالتشريعيةوهومسؤولحصرياأمامهفمنالسهللمثل
ينحرف أن والشخصية الفردية الزعامة بثقافة المسنودة المنظومة هذه
بسرعةمننظامتوازنبينالسلطإلىنظامهيمنةشخصعلىالسلطة

  .وعلىالمجتمع


 :البرلماني النظامـ الخيار الثاني 

 :ميزةهذاالنظامأنهيقومعلىسلطةتنفيذيةثنائيةغيرمتكافئةمركبةمن -
o يقتصرعلىاالضطالعبصالحيات(ملكأورئيساللجمهوريةحسبشكلالنظام)رئيسدولةمنجهة

تعّلق إذا ما منقبلالبرلمانالمنقبلالشعبفيصورة السببيكونمنتخبا رمزيةتشريفاتيةولهذا
 .األمربنظامجمهوري

o وائتالفحزبيفيالبرلمانوالومنحكومةعلىرأسهارئيسحكومةمنجهةثانيةتنبقعنحزبأ
 .يمكنلهاأنتعملفيغيابمساندةهذاالبرلمانلهاأيثقتهبها

                                                           
203
 0983لسنة   Ins v Chadhaوقرار ذات المحكمة  0926لسنة  ,Mayer vs United-Statesأنظر مثال قرار المحكمة العليا األمريكية  

المجتمعات العربية تتمّيز بتمّسكها بالزعامات 
أو شخصيات ترى أن خالص الدولة والمجتمع 

وباعتبار أن النظام الرئاسي يقوم وبين أيديها 
على اختزال السلطة التنفيذية بيد شخص رئيس 
الجمهورية وعدم وجود حكومة بل فريق عمل 

يساعد الرئيس في ممارسة سلطته وفريق 
 يعّينه رئيس الجمهورية دون حاجة إلى تزكية
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علىوقع عقود عاشتمذ فيدولة النظام هذا مثل أنيسير كيفيمكن هو والتحديهنا السؤال ولعل
 االستبدادوبالتحديدفيغيابتاّمللحركاتالسياسية؟

وهذااليخّصفقط)ولالتيعرفتحراكاشعبياأدىإلىمسارانتقالديمقراطيبمتابعةماحدثفيكلالد
يمكن(دولالمنطقةالعربيةإذيمكنأننالحظنفسالظاهرةفيدولأوروباالشرقيةبعدسقوطاالتحادالسوفياتي

كعددهائلأحيانامنأننالحظطفرةحزبيةمباشرةبعدسقوطالدكتاتورياتوفسحالمجالللعملالسياسيفهنال
.األحزابالسياسيةالتيتولدوتشرعفيالنشاطفيالفضاءالعام

نكاناألمريتوّقفإلىحّدبعيدعلىطبيعةنظاماالقتراعالذيسيتّماعتمادههلسيكون)فيهذهالحالة وا 
النسبي التمثيل نظام أم األغلبية نظام ) مفتّتا البرلمان داخل التمثيل مماسيكون األحزاب من كبير عدد بين

.يستوجبقيامحكومةائتالفية
األطراف من وتنازالت مشاورات تقتضي ألنها التكوين صعبة أنها الحكومية االئتالفات على والمعروف
يتفّككعند يمكنلالئتالفأن أذ الصعبالحفاظعليها من أنه المعروفعنها أيضا للتحالفلكن المرشحة

الحكوم مواجهة حازما أوقرارا انتقالية.ةأولمسألةتتطّلبموقفا وأنحكوماتالدولالتيتشهدمرحلة علما
التي والمؤسساتية بكلاإلصالحاتالتشريعية بالقيام مطالبة المواقفباستمرارألنها مثلهذه لمواجهة مرشحة

 يتطلبهااالنتقالالديمقراطي
النظام أن بوضوح ندرك أن يمكن لذلك بالتقاليدتبعا له عهد ال سياسي نظام ذات لدول بالنسبة البرلماني

المشروع يعوق أن السياسيوبالتالي االستقرار انعدام إلى يؤول أن يمكن تعّددية حزبية منظومة وفي الديمقراطية
   .الديمقراطي

ةوأحزابقويةومستقرةتتطلبالنظمالبرلمانيةلنجاحهاوجودحياةحزبي)بالنسبةلسوريةيذهبرأيإلىأنه
قادرةعلىإفرازحكوماتتعبرعناستقرارسياسييخدممشروعاتقدمههذهاألحزاب،وأكثرمايخشىفيالمراحل
التيتليالنزاعاتالحادةكماهوالحالفيسوريةأنيكرسواقعالتقسيمالطائفيوالعرقيليطغىعلىكاملمرافق

(.204الحزبيةالقادرةعلىتقديممشاريعمتنوعةتسمحللمواطناالختياربينهاالدولة،وذلكلغيابالمؤسسات


 :الخيار الثالث ـ نظام حكومة الجمعية او النظام المجلسي

للسلطة التنفيذية السلطة تبعية فيه تكون الذي النظام ذلك النيابية الجمعية حكومة بنظام عمومًا يقصد
.التشريعيةواندماجهافيها

نماهناكتبعيةإلحدىالسلطتينونالحظ هناانعدامالتساويأوالمساواةبينالسلطتينالتشريعيةوالتنفيذيةوا 
.األخرىوخضوعهاألوامرهاخضوعًاتاماً

                                                           
.أعدتلصالحمشروعاألجندةالوطنيةلمستقبلسورية"مفهومحقوقاالنسانفيالدستور"ورقةبحثيةبعنوان:انظر204
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واستمرهذاالوضع1722فيحقيقةاألمرعنهذاالنظاملميطبقكثيرًاوقدطبقألولمرهفيفرنساعام
.ولكنهلميدمطويال1141هعقبثورةعامثمعادتإلي1729حتىعام

ويبدوجليًاإننظامحكومةالجمعيةالنيابيةغالبًامايظهربعدالثوراتواالنقالباتوفيفتراتعدماالستقرار
.السياسيبيدأنهينتهيسريعًا،أيأنهيمكنالقولإنهخيارتكتيكيالإستراتيجي

 :ة الجمعية النيابيةأ  األسس والمتطلبات لنظام حكوم
.تركيزالسلطةبيدالبرلمان1-
.تبعيةالسلطةالتنفيذيةللبرلمان2-
.الدمجبينالسلطتينالتنفيذيةوالتشريعية3-

 :ب  مزايا نظام حكومة الجمعية
.إنهيمثلمرحلةانتقاليةتستطيعالدولمنخاللهاتجاوزمرحلةحرجهمنتاريخها1-
إمكانيةتعدد-كمايرىمؤيدوهذاالنظام-هناكهيئةتنفيذيةوليسمجردشخصواحدممايعطيإنهستكون2-

.اآلراءوبالتاليتعدداآلراءوالحلولوشموليةالرؤية
.إنالهيئةالتنفيذيةمسؤولهمسؤوليةسياسيةأمامالبرلمانممايمنعاستبدادالسلطةالتنفيذية3-
ا4- بليرىالبعضإنإنالشعبمنالناحية الحقيقية وهيالديمقراطية الحقيقية هومنيمارسالسلطة لنظرية

.النظامالمجلسيهوأكثرالنظمديمقراطية
 . :ج ـ   عيوب نظام حكومة الجمعية

الهيئة1- استبداد إمكانية دون يحول ال أنه بيد التنفيذية السلطة استبداد يمنع النيابية الجمعية حكومة نظام إن
".البرلمان"التشريعية

منالناحيةالعمليةهناكهيئةتابعهللسلطةالتشريعيةهيمنتنفذالقوانينوليسالشعبأيإنالسلطةالحقيقية2-
.الالشعب-الهيئةالتشريعية-هيلهوالء

.يجياًإنإدماجالسلطاتكلهابيدسلطةواحدهسيؤديإلىاالستبدادوالقضاءعلىالديمقراطيةتدر3-
إننجاحنظامحكومةالجمعيةالنيابيةفيسويسرايعودللظروفالخاصةبسويسرا،بيدأنهفشلفشاًلذريعًافي4-

.1224وفيتركيابعدسنة1712دولوقادإلىاالستبدادوالديكتاتوريةكماحدثفيفرنسابعدالثورةالفرنسيةلعام
ألنالخياربكلاألحوالالُيوصىبالتفكيربهذا أويكادوثانيا اليوم يعدمعتمدا أوالألنهنظاممهجورلم

تضمنحكمامعتدالوتوازنابينالسلطوالحالأنالنظامالمجلسيهونظامتهيمنفيهيتلالمفروضتناولالخياراتا
.السلطةالتشريعيةأيالبرلمانعلىالسلطةالتنفيذية
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 :ـ المختلط شبه الرئاسيالخيار الرابع ـ   النظام 

الرئاسي بالنظام يعرفأيضا ما الرئاسيأو شبه البرلماني-النظام الرئاسيو. النظام خليطبين نظام هو
وتوزيعهذهالسلطاتبينرئيس.يكونفيهرئيسالجمهوريةورئيسالوزراءشريكانفيتسييرشئونالدولة.البرلماني

علماً أن هناك  صيغا متعّددة للمزج بين آليات  النظام  .205نبلدإلىّآخرالجمهوريةورئيسالوزراءيختلفم

النظامعنالنظام.  البرلماني وآليات النظام الرئاسي ولهذا ُيطلق عليه تسمية النظام المختلط  يختلفهذا
.البرلمانيفيأنرئيسالجمهوريةيتماختيارهمنقبلالشعب

رئيسالوزراءمسئولأمامالبرلمانويستطيعالبرلمانمحاسبتهوعزلهاذايختلفعنالنظامالرئاسيفيأن
.أراد

فيو سائدة قواعده البرلمانيو النظام عن بها يتميز قواعد يشمل علىدستور تقوم الرئاسية شبه األنظمة
ة،وكذاالمجتمع،فهيتقررفيدساتيرهاانتخابرئيسالجمهوريةعنطريقاالنتخابوهويتمتعبسلطاتخاص

فهوكماذكرناسالفانظام.وجودرئيسوزراءأووزيرأوليقودالحكومةالتيكماذكرنايستطيعالبرلمانإسقاطها
.مالفرنسيوالنظامالبرتغاليمختلطيجمعبينالنظامينالبرلمانيوالرئاسيومنأمثلةاألنظمةشبهالرئاسيةالنظا

.النمساويوالنظامالفلنديو
 شبه الرئاسي أ ـ  مظاهر النظام  
رئيس1 جانب إلى الحكومة رئيس يوجد إذ التنفيذية السلطة ثنائية

.الجمهورية
يقومالبرلمانبمراقبةتشملالحكومةبعدةوسائلوالحكومةمسؤولة2

.أمامالبرلمانعنبرنامجهاويمكنهسحبالثقةمنها
.يمكنللسلطةالتنفيذيةحلالبرلمان3
.تشاركالسلطةالتنفيذيةومناقشتهاداخلالبرلمان4

 :ب ـ   مزايا  النظام شبه الرئاسي 
.ثنائيةالسلطةالتنفيذيةأيالجمعبينرئيسالجمهوريةوالوزيراألول1.
.مسؤوليةالحكومةأمامالبرلمانأيإعطاءالثقةأوسحبها2.
تلعباألحزابا3. إذ حزبية تعددية وجود مختلفمستوياتها االنتخاباتعلى في رئيسيا دورا لسياسية  بلدية،)

(برلمانية،رئاسية
                                                           

حوله205 تفصيلية بصورة راجع النصوصالدستورية في تصميمه وكيفية النظام ذا  : السلطة لتقاسم الرئاسيكوسيلة شبه .النظام
دراسةصادرةعنمركزالعملياتاالنتقاليةالدستوريةفي.ريتشاردستايسي.اإلصالحالدستوريبعدالربيعالعربيـسوجيتشودري

.2114للديمقراطيةواالنتخاباتـسنةاالصداركليةالحقوق،جامعةنيويوركـالمؤسسةالدولية

 

واألنظمة شبه الرئاسية تقوم على دستور 
ن النظام البرلماني يشمل قواعد يتميز بها ع

، فهي تقرر في وقواعده سائدة في المجتمع
يس الجمهورية عن طريق دساتيرها انتخاب رئ

هو يتمتع بسلطات خاصة، و كذا االنتخاب و 
 وجود رئيس وزراء أو وزير أول يقود الحكومة
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انتخابرئيسالجمهورية''،والديمقراطيةالمباشرة''انتخابالنواب''الجمعبينخصائصالديمقراطيةالتمثيلية4.
".االستفتاء''،والديمقراطيةشبهالمباشرة''

 :شبه الرئاسي ج ـ   عيوب النظام 
النظامهىعندماتتصادممصالحرئيسالجمهوريةمعمصالحرئيسمجلس1. المشكلةاألساسيةالتىتواجههذا

وهىالحالة."بمشكلةالتعايشالمزدوج"وهذهالمشكلةعرفتفيالسياسةالفرنسية.الوزراءالذىيمثلمصالحالبرلمان
اختياررئيسالجمهورية وعليهفمنالواجب.منإتجاةفكرىمناقضلالتجاهالذىيمثلهرئيسالوزراءالتىيتمفيها

.علىرئيسالجمهوريةورئيسالوزراءانيتعاوناوأنيتحدالكيتنجحالحكومةوتحققأهدافها
.إساءةاستخدامقانونالطوارئمنقبلرئيسالجمهورية2.
حقهفياستفتاءالشعبكماهوسائداليومفيكثيرمنالدولذاتإمكانيةقيامرئيسالجمهوريةبإساءةاستخدام3.

.النظامشبهالرئاسي
.هيمنةرئيسالجمهوريةإذيعتبرفيالمركزالمتفوقوالوزارةأقربإلىسكريتاريا4.
.عدممسؤوليةرئيسالجمهوريةإالفيحالةالخيانةالعظمى9.
.مصالحرئيسمجلسالوزراءالذييمثلمصالحالبرلمانتصادممصالحرئيسالجمهوريةمع6.
.صعوبةاالئتالفالحكوميبيناألحزاب7.

وهيالصورةالتيتبنتالنموذج.ولعلالتوصيفالسابقينطبقعلىصورةواحدةمنصورهذاالنظامالمختلط
النظام أخرىأفرزتنماذجأك.الفرنسفيتطبيقهذا أنثمةصورًا ثرايجابيةفيالتطبيقولعلأبرزهاهوعلمًا

والذييختلفعنالنظامالفرنسيوالحكمةفيهوالتيتفّسرنجاحههوأنتوزيعالصالحياتبينالنموذجالبرتغالي
 رئيسالجمهوريةورئيسالحكومةتّمتبشكلذكي

لشعبفقطملكاتردعدونإسنادهبالفعلأسندالدستورالبرتغاليلرئيسالجمهوريةالذيينتخبمباشرةمنقبلا
 .ملكاتإقرارأيأنسلطاتههيسلطاتمنعوليستسلطاتتدّخلإيجابي

البرلمان منقبلالبرلمانوحقحّل القوانينالمصادقعليها رّد فقطحّق أنلرئيسالجمهورية بهذا والمقصود
أوللنظام)كماهوالشأنبالنسبةللنظامالفرنسيواليتمّتعرئيسالجمهوريةمثال.وذلكدونطلبمنرئيسالحكومة

  دستور بمقتضى ورئيسالحكومة2114التونسي رئيسالجمهورية بين العالقة إشكالياتفي بإفراز بدأ (والذي
 .بصالحياتفيمجالالسياسةالخارجيةأوالدفاع

 فيملكاتالمنع إيجابياتحصرصالحياترئيسالجمهورية تكمن أنه رّدعلمًا حّق الّردعفيأنمنحه أو
يمّكنهمنأنينتصبكسلطةردعفيصورةماإذاأفرزتاالنتخاباتالتشريعيةأغلبيةvétoالقوانينأوحقالفيتو

ويمكنأنيقومهذاالوضعفيصورةاعتماد)واسعةلحزبتلكاألغلبيةالتيستمّكنهمنتمريرالقوانينالتيتريدها
وفيهذهالحالةيمكنلرئيسالجمهوريةأنيرفضختمالقوانينالمصادقعليهامنقبلهذه(غلبيةنظاماقتراعباأل

الحزبعلىالحصولعليها قديعجزهذا ثانيةتكونبأغلبيةمعّززة إيهلقراءة هكذا.األغلبيةفيالبرلمانفيعيدها
 .ةينتصبرئيسالجمهوريةبحقالرّدهذاكرقيبعلىأغلبيةبرلماني
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أمابالنسبةلحقرئيسالجمهوريةفيحّلالبرلمانحتىدونطلبمنالحكومةفهذهاآلليةتسمحلهباالنتصاب
تفرضقيام البرلمان في سياسية تعّددية وجود صورة في األهمية بالغ الدور وهذا والبرلمان الحكومة بين كحكم

 .حكوماتائتالفيةهشة
أيفي ثقتهمنها الحكومةوسحبه لوائحاللومضّد البرلمانحقهتقديم إفراطممارسة الحالةفيصورة فيهذه
صورةتسّببالبرلمانفيعدماستقرارحكوميبتواتراسقاطهللحكوماتيمكنلرئيسالجمهوريةحّلالبرلمانوالدعوة

ندمايدركالبرلمانأنبيدرئيسالجمهوريةأنيحّلهوأنيعيدهإلىانتخاباتتشريعيةسابقةألوانهاوبناءعلىهذاع
إلىاستعمالحقهفيسحبالثقةمنالحكومةبشكلمرّشدوالميلإلىالجلوس لمواجهةالناخبينقديؤّديبههذا

 .علىطاولةالحوارللوصولإلىحّلمعمختلفاألطرافالسياسيةعوضاعنإقالةالحكومة

كعنصروبالمحصلة   بالمعارضة يقّر أن الدستور يجبعلى ارساؤه سيتّم الذي النظام كانتطبيعة مهما
أساسيضمنالهياكلالتمثيليةوضمنالبرلمانبالتحديدمعضرورةإقرارالدستوربحقهافيأنتمثلداخلهياكل

حيثتترأسالمعارضةلجنةالماليةالمجلسالنيابيوأنتترأسلجنةأوبعضاللجانعلىغرارمانجدهفيبريطانيا
 .داخلالبرلمانوحّقهاتشكيللجانتقصيكلمااقتضىاألمرذلك
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 :ـ الحقوق والحريات 5

لحمايتها الضماناتالالزمة ويوفر الدولة، علىسلطة قيدًا ويجعلها وحرياتهم، الدستورحقوقاألفراد يعلن
بالتالييتضمنالدستورفيهذا.206الىالقضاءالستعادةالحقوقوالحرياتالمسلوبةوممارستها،وينظمحقالرجوع

  :السياق
.اإلعالنعنعددمنالحقوقوالحرياتالراجعةللمواطنين-
.اإلعالنعنعددمنالواجباتالمحمولةعلىالمواطنينفيإطارتنظيمالعالقةبينهموبينالدولة-

 فالدستور الوثيقةالدستورية؛ فيصلب بالغة مكانة تحتل التي الموضوعات أبرز من والحريات الحقوق تعتبر
نما سلطاتها، بين العالقة وتنظيم فيها، ونظامالحكم الدولة، شكل لبيان وثيقة مجرد ليس  ضمان وثيقة ذلك فوق هو وا 

.207للحقوقوالحريات
 الحقوق وثيقة تكون ألن اإلنسان حقوق واحترام إلىالديمقراطية، المتحولة الدول دساتير تتجهولهذاالغرض

 من رغبة دستورهاالقديم؛ في الحال عليه كان مما وتفصيالً إسهابًا أكثر الجديد دستورها فيصلب الواردة والحريات
 .رجعة بغير الماضي مظالم من التخلص في جانبها

ذاأردناأنيستجيبالنصالدستوريلمقتضياتالحياةالمعاصرةو ا 
وأنيقدرعلىرفعرهاناتهاومواجهةاإلشكالياتالتييطرحهافيجبأن
ينّصعلىالحقوقالمدنيةوالسياسيةواالقتصاديةواالجتماعيةوالثقافية

 وفيو. سليمة بيئة في الحق غرار على الثالث الجيل حقوق كذلك
فيالتنمي كذلك بل نصالدستور في فقط وردتال كما المستدامة ة

 المواثيقوالمعاهداتالدوليةذاتالصلة

الحقوقوهوما بضمانهذه إنهعلىالنصالدستوريأنيقّر ثم
األشخاصفي مضايقة بعدم السلطة على محموال واجبا عنه يترّتب

بزجركلانتهاكلهاسواءمنقبلالسلطةأّياكانالجهازالذيممارستهمهذهالحقوقكماعليهأنيقّرحمايتهاوذلك
 ارتكبهذااالنتهاكأومنقبلأشخاص

فيالحقوقوالواجباتوالمساواة بينجميعاألفراد فهيالمساواة األخرىالتيمنالضروريإقرارها القضية أما
 بينهمأمامالقانون

                                                           
أعدت"الضماناتالقانونيةوضماناتاستقالليةالسلطةالقضائيةوتفعيلدورالمحكمةالدستوريةالعليا"ورقةبحثيةبعنوان:انظر206

.لصالحمشروعاألجندةالوطنيةلمستقبلسورية
2113كيدزياـمنشوراتمركزالعقداالجتماعيـالقاهرة الدليلاإلرشاديعنحقوقاإلنسانووضعالدستورـإعدادالبرفسوردزيدك207
 .ومابعدها1ص.

النص الدستوري فيجب أن ينّص على الحقوق 
القتصادية واالجتماعية والسياسية واالمدنية 
وكذلك حقوق الجيل الثالث على . والثقافية

غرار الحق في بيئة سليمة وفي التنمية 
المستدامة كما وردت ال فقط في نص الدستور 

 بل كذلك في المواثيق والمعاهدات الدولية
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رادعلىأساسالجنسأوالعرقأوالدينأواللغةأوالمنشأأوكمايجبالتنصيصعلىحظرالتمييزبيناألف
 األفكارالسياسيةأوغيرهاأواإلعاقةأوغيرهامناألسباب

إلىجانب المرأة كلأشكالالعنفضّد لمكافحة اإلقراربالواجبالمحمولعلىالدولة ومنالضروريأيضا
الدولةكلالتدابيرالقانونيةوال اتخاذ والرجلفيضرورة أنتضمنتكافؤالفرصبينالمرأة التيمنشأنها ميدانية
 تحّملكافةالمسؤولياتفيجميعالمجاالت

 معناه للحقوقوالحرياتبما االنتكاسإلىالوراءبالنسبة عدم أيتعديلللدستورفرضقيودعلىاإلقراربمبدأ
لمكفولةأوالتضييقفيهافالتعديللنيكونمقبوالإالفييمكنأنيترّتبعنهالتخّليعنإحدىالحقوقوالحرياتا

 .اتجاهمزيددعمالحقوقوالحريات

بالنظرإلىالسلطةالواسعةالتيكانتمتاحةللمشّرعبحجةإحالةالدستورعليهفيكلمايتعلقبتنظيمممارسةو
الحقوقوالحرياتاإلقراربالقيودالتييجبعلىالمشّرعأنيلتزمبهاعندتنظيمهواضطرارهلتقييدممارسةهذهالحقوق

من42والمذكورفيالورقةأوالفصل1242دستوراأللمانيلسنةمنال12والحرياتعلىغرارماوردفيالفصل
يحّددالقانونالضوابطالمتعلقةبالحقوقوالحرياتالمضمونة:"والذيوردفيهمايلي2114الدستورالتونسيلسنة

دنيةديمقراطيةبهذاالدستوروممارستهابماالينالمنجوهرهاوالتوضعهذهالضوابطإاللضرورةتقتضيهادولةم
وبهدفحمايةحقوقالغيرأولمقتضياتاألمنالعامأوالدفاعالوطنيأوالصحةالعامةأواآلدابالعامةوذلكمع

الحقوقوالحرياتمنأيانتهاك بحماية الهيئاتالقضائية وتتكّفل الضوابطوموجباتها التناسببينهذ احترام ال,
 ."اتحقوقاالنسانوحرياتهالمضمونةفيهذاالدستوريجوزأليتعديلأنينالمنمكتسب

 .كلهذهاألحكامحولالحقوقوالحرياتلنتتجاوزحدودالتصريحلولميقعإشفاعهابالضماناتالكافيةعلمًاأن

 يبيح فيظله الدستور كان الذي البغيض، الماضي تجارب من استفادتوهناينبغياإلشارةإلىأنالدولقد
 القانون فيصدر ضوابطها، أوتحديد لتنظيمها القانون إلى الدستوري النص يحيل ثم والحقوق، الحريات  لها سالبًا
 جوهرها؛ على مفتئتًا صلب في والحريات الحقوق ضوابط بوضع إما وتدخلت ذاتها الدساتير لذلكتصدت وتالفيًا
ما الدستورية، الوثيقة  .208ورالدست ِقبل من إليه والحرياتالمحالة للحقوق تنظيمه عند المشرع على قيود بوضع وا 

 متعلًقا بنداً ٩١ الدستور هذا إذتضمن ـم ١٧١١  البرازيلي الدستور النهج هذه اتبعت التي الدساتير بين ومن
 .والحريات بالحقوق متعلقة مادة ٩٧ تضمن الذي م ١٧٧١  لدستوركولومبيا بالنسبة الحال كذلك والحريات، بالحقوق
 مادة ٢٢ (الحقوق ثيقة) منه الثاني تضمنالفصل الذي م، ١٧٧٧  أفريقيا جنوب لدستور بالنسبة الحال وكذلك
 .البنود علىعشرات تحتوي كبيرا تفصيالً مفصلة

                                                           
.ومابعدها49ص–ـمرجعسابق(أسئلةوأجوبةفيضوءالدساتيرالمقارنة)الحالةالمصرية.الدستور–عمادالفقي.د208
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 تضمين على نصا حين صنعا م ٢١١٢االنتقالي والسوداني م، ٢١١١  الجديد المغربي الدستوران أحسن وقد
وثيقة من جزءا واعتبراها إليهما، اإلنسان لحقوق الدولية والعهود واالتفاقات  المواثيق في الواردة رياتوالح الحقوق
 .قيمةدستورية االتفاقيات هذه إعطاء ذلك ومعنى فيهما، عليها المنصوص والحريات الحقوق

 :أن على الجديد المغربي منالدستور األساسية والحقوق الحريات) الثاني الباب من ( ١٧ الفصل نص فقد
 والثقافية واالجتماعية واالقتصادية والسياسية المدنية والحريات بالحقوق-المساواة قدم على- والمرأة الرجل يتمتع”

 صادق كما الدولية، االتفاقاتوالمواثيق في وكذا األخرى، مقتضياته وفي الدستور، من الباب هذا في والبيئية،الواردة
 .“…وقوانينها المملكة الدستوروثوابت أحكام نطاق في ذلك وكل المغرب، عليها

 الدولية والمواثيق والعهود٢٩ فيالمادة -الحقوق الثانيوثيقة الباب- االنتقالي السوداني الدستور نص وقد
 .“الوثيقة هذه من يتجزأ ال جزءا جمهوريةالسودان ِقبل من عليها والمصادق اإلنسان لحقوق

 مكانة الدستور ناحية،ويكسب من فيالدستور عليها المنصوص والحريات الحقوق دائرة من يوسع النهج وهذا
.دوليا بها المعترف اإلنسان حقوق يرعىويضمن دستورا باعتباره محترمة عالمية

 
 الواردة والحريات للحقوق عند تنظيمه القانون على قيود لفرض تدخلت التي -أيضاً - الدساتير أمثلة منو

 :أن منهعلى  ١٧  المادة في بنصه األلماني الدستور فيها
 بسبب أو قانون خالل من األساسي القانون هذا يكفلها التي األساسية الحقوق أحد من الحد إلى اللجوء تم إذا فيما .١

 يسميهذا أن ويتحتم هذا منفردة، حالة على صالحياته تنحصر ال وأن القانونعاما، هذا يكون أن فيجب قانوني،
 .إليها يرجع التي األساسي القانون مادة القانون

 .األساسي الحق مضمون بجوهر المساس األحوال من حال بأي يجوز ال .٢
أنه منه  ٢١  المادة في البحريني الدستور نص كما  العامة والحريات الحقوق تنظيم يكون ال” :على
 من التحديد أو التنظيم ينال أن يجوز وال عليه، بناءاً أو بقانون إال أوتحديدها الدستور هذا في عليها المنصوص
.“الحرية أو جوهرالحق

 الحقوق من حق أي ممارسة تقييد اليكون" أن على منه ٤٤ المادة في العراقي الدستور نص فقد كذلك
 جوهر والتقييد التحديد ذلك يمس ال أن على عليه، بناء أو بقانون إال أوتحديدها الدستور هذا في الواردة والحريات
."الحرية الحقأو

عليهاوالحرياتالمنصوصالحقوقبتنظيمقيامهعندالقانونعلىقيوداًفرضافريقياجنوبدستورفإنأيضاً
:أنهعلى(الحقوقتقييد)منه(٢٧)المادةنصتفقد.الشأنهذافيإليهوالمحالةفيه

يكونمابقدركافةالناسعلىيطبققانونبمقتضىإالالحقوقوثيقةفيالواردةالحقوقتقييديجوزال.١
كلمراعاةمعوالحرية،والمساواةاإلنسانيةالكرامةعلىيقوموديمقراطيمفتوحمجتمعفييبررهماولهمعقوالًالتقييد

:فيهابماالصلةذاتالعوامل
.الحقطبيعة(أ
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.التقييدمنالغرضأهمية(ب
.التقييدونطاقطبيعة(ج
.وغرضهالتقييدبينالعالقة(د
.الغرضلتحقيقتقييداًاألقلالوسائل(ه
٢ الفقرةعليهتنصماباستثناء. (١ حقأيقانونأييقيدالالدستور،أحكاممنآخرحكمأيأو(
“.الحقوقوثيقةفيعليهمنصوص

:هماالدستوريةالحقوقلتقييدأفريقياجنوبدستورعليهمانصطريقتانثمةأناألخيرةالفقرةنصومؤدى
الدستورينصأنوالثانية،(.٢٧)المادةمناألولىالفقرةفيعليهاالمنصوصوالضوابطاإلجراءاتيراعيقانون
تنصوالتيعليهاالواردةالقيودوتقررالتعبيرحريةعلىتنصالتي(١٧)المادةذلكمثال.التقييدهذاعلىذاته
:أنهعلى

”:ذلكفيبماالتعبير،حريةفيالحقشخصلكل.١
.األخرىاإلعالمووسائلالصحافةحرية(أ

.نشرهاأواألفكارأوالمعلوماتتلقيحرية(ب
.العلميوالبحثاألكاديميالتفكيرحرية(ج

:يليما(١)الفقرةفيعليهالمنصوصالحقيتضمنال.٢
.للحربالترويج(أ

.وشيكبعنفالقيامعلىالتحريض(ب
تشكلوالتيالدين،أواالجتماعيالنوعأوالعرقأوالعنصرعلىالقائمةالكراهيةعلىالحض(ج
“.الضررإلحاقعلىتحريضاً
 .209الدستوريةالحقوقمنحقأييقيدقانونأيصدوريحظرالحالتينهاتينعداوفيماذلكوعلى
 يضم وأن لها، مفصالً بالحقوقوالحريات يتعلق فيما يأتي أن الجديد  الدستور على المتعين من أنه وأظن

في والحريات الحقوق كافة صريح بنص إليها  التي اإلنسان لحقوق الدولية والمعاهدات والمواثيق االتفاقات الواردة
 .الدستورية صلبالوثيقة في عليها المنصوص والحريات الحقوق من يتجزأ ال جزءا لتصبح عليهاسورية، صدقت

 الدستورية والحريات للحقوق تنظيمه القانونعند بها يلتزم التي الضوابط ليضع الجديد الدستور يتدخل أن يتعين كما
.مضمونها أو بجوهرها يخل ال بما

  

                                                           
 .91ص–ـمرجعسابق(أسئلةوأجوبةفيضوءالدساتيرالمقارنة)الحالةالمصرية.الدستور–عمادالفقي.د209
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 :  210نماذج لبعض الحقوق المنصوص عليها في الدساتير المقارنة

 : الحق في المساواة وعدم التمييز  - أ
  من دستور جنوب أفريقيا على أنه(  ٩) تنص المادة:  
.الجميعسواسيةأمامالقانون،ولكلشخصالحقفيالتمتعبحمايةمتساوية،وفياالستفادةمنالقانون.١
تحقيقالمساواةيجوزاتخاذتتضمنالمساواةالتمتعالكاملعلىقدمالمساواةبكلالحقوقوالحريات،ولتعزيز.٢

المجحفضدهم التمييز بسبب مهمشين معينة فئات أشخاصأو لحماية التدابير من وغيرها تشريعية تدابير
.والنهوضبأوضاعهم

اليجوزللدولةأنتمارستمييزًامجحًفابشكلمباشرأوغيرمباشرضدأيشخصبسببالعنصرأوالنوع.٢
العملأوالحالةاالجتماعيةأواألصلالعرقيأواالجتماعيأواللونأوالميولالجنسيةاالجتماعيأوالجنسأو

أوالعمر
أواإلعاقةأوالدينأوالعقيدةأوالمعتقداتأوالثقافةأوالمولدأو

.مجموعةمناألسباب
اليجوزأليشخصأنيمارستمييزًامجحًفابشكلمباشرأو.٤

)غيرمباشرضدشخصآخربسببأوأكثرمماوردفيالفقرة
.رقوانينوطنيةلمنعأوحظرأيتمييزمجحفويجبإصدا(٢
(٢)يعتبرالتمييزلسببأوأكثرمناألسبابالواردةفيالفقرة.٢

.مجحًفاإالإذاثبتأنهعادل
  من الدستور الروسي على أنه(  ٩٩) تنص المادة: 

.الجميعمتساوونأمامالقانونوالقضاء.١
٢. وحريات حقوق مساواة الدولة بغضتضمن والمواطن اإلنسان

النظرعنالجنس،والعرق،والقومية،واللغة،والمنشأ،والمنصبالماليأوالحكوميأوأيةملكية،ومكانالسكن
وعالقتهبالدين،والمعتقدات،وعضويتهفيأيتنظيمأوتجمعشعبي،وغيرهامنالحاالت،ويمنعأيشكلمن

.نتماءاالجتماعيأوالعرقيأوالقوميأواللغويأوالدينيأشكالتقييدحقوقالمواطنيننتيجةاال
.يملكالرجالوالنساءحقوًقاوحرياتمتساوية.٢
 أنه على الدستور األلماني من( ٣)  المادة تنص: 
.أمامالقانونسواسيةالبشركل.١

                                                           
.ومابعدها11الدليلاإلرشاديعنحقوقاإلنسانووضعالدستورـمرجعسابقـص:راجعأيضًا210

 

 .ع متساوون أمام القانون والقضاءالجمي
تضمن الدولة مساواة حقوق وحريات اإلنسان و 

والمواطن بغض النظر عن الجنس، والعرق، 
والقومية، واللغة، والمنشأ، والمنصب المالي أو 
الحكومي أو أية ملكية، ومكان السكن وعالقته 
بالدين، والمعتقدات، وعضويته في أي تنظيم 
أو تجمع شعبي، وغيرها من الحاالت، ويمنع 

ل تقييد حقوق المواطنين أي شكل من أشكا
نتيجة االنتماء االجتماعي أو العرقي أو القومي 

 .أو اللغوي أو الديني
يملك الرجال والنساء حقوًقا وحريات .٣

 متساوية
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جاهدةوتسعىالرجالبينالنساءللمساواةالحقيقيالدولةالتطبيقوتشجعالحقوق،متساوونفيوالنساءالرجال.٢
.هذاالمجالفيقائمعنفأيإلزالة

أصله،وطنه،لغته،منبته،عرقه،جنسه،بسبببأحدإلحاقالغبنأوالتمييزيجوزال.٢
 .فيهإعاقةبسبببأحدإلحاقالغبنيجوزوالأوالسياسية،الدينيةرؤيتهأوعقيدته،

 : الحق في الملكية  - ب
 على أنه أفريقيا جنوب دستور من(  ٥٢)  المادة تنص: 
بالحرمانأيقانونيسمحأنيجوزوالكافة،الناسعلىبقانونيطبقإالممتلكاتهمنأحدحرمانيجوزال.١

.الممتلكاتمنالتعسفي
:يليلماوفًقاكافةعلىالناسيطبقبقانونإالالملكيةنزعيجوزال.٢

.المصلحةالعامةأجلمنأوعاملغرضيكونأن(أ
.دفعهوقتوطريقةتحديدمعقضاءأورضاءالتعويض(ب

منالعامةومصالحالمصلحةبينتوازًنايعكسبماعاداًلومنصًفا،دفعهوطريقةووقتالتعويضمبلغيكون.٢
:ضمنهاومنالصلةذاتكلالظروفاالعتبارفياألخذمعتضرر،

.للممتلكاتالحالياالستخدام(أ
.واستخدامهاالممتلكاتحيازةتاريخ(ب
.للممتلكاتالسوقيةالقيمة(ج
رأسمالهاوتحسينالممتلكاتاقتناءفيبهالذيأسهمتوالدعمالمباشر،الدولةاستثمارحجم(د

.المجزي
.الملكيةنزعمنالغرض(ه

 أن الروسي على الدستور من(  ٣٢)  المادة تنص: 
.قانوًنامكفولالخاصةالملكيةحق.١
أوباالشتراكشخصيًافيهاويتصرفيتملك،ويستخدموأنخاصة،ملكيةومواردحيازةفيالحقشخصلكل.٢
.آخرينأشخاصمع
الملكيةقسريًالصالحمصادرةتتمأنقضائي،ويمكنقرارغيرمنمنممتلكاتهشخصأيتجريديمكنال.٢

.لقيمتهاوالمساويالمسبقبشرطالتعويضفقطالدولة
.مكفولالتوريثحق.٤
 أنه األلماني على الدستور من(  ٩١)  المادة تنص: 
.القوانينخاللمنمضمونهاومحدداتهماتوضيحويتموحقاإلرث،الملكيةحقضمانينبغي.١
.العامالصالحلخدمةالوقتفينفستكونأناستخدامهافيإذيفترضبها؛الخاصةالتزاماتهاللملكية.٢
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منأوقانوني،بتبريرإالذلكاللجوءإلىيجوزوالفقطالعامخيرالصالحفيهلماإالالملكيةبنزعيسمحال.٢
.عنهاالتعويضاتومقداركيفيةالوقتنفسه،فيبموجبهيحددقانونخالل
ناحيةمنالعاموالصالحناحية،المعنيةمناألطرافبينالعادلأساسالتوازنعلىالتعويضهذاتحديديتم

 .مفتوحًاالنظاميةالمحاكمالقانونيةلدىالطرقبابيبقىكميةالتعويضاتحولالخالفحالةفي.أخرى

 : حقوق الطفل  - ت
 أن على أفريقيا جنوب دستور من(  ٥٢)  المادة تنص: 
:فيالحقطفللكل.١

.المولدمنذوجنسيةاسم(أ
.األسريةالبيئةمنحرمانهعندبديلةمناسبةرعايةأوأبويةرعايةأوأسريةرعاية(ب
.االجتماعيةوالخدماتالصحيةاألساسيةالرعايةوخدماتومأوىأساسيةتغذية(ج
.اإلهانةأوأواالستغاللاإلهمالأوالمعاملةسوءمنالحماية(د
.المستغلةالعملممارساتمنالحماية(ه
:خدماتأويقدمعمالًيؤديبأنلهيسمحأومنهيطلبأال(و

.عمرهفيلشخصمالئمةغير.١
أواألخالقيالمعنويأونموهأوالعقليةأوالجسديةأوصحتهتعليمهأوالطفلمصالحتعريض.٢

.للخطراالجتماعي
.األخرىكافةالتدابيركلاستنفادبعدإاليحتجزأال(ز
.المسلحةالنزاعاتفييستخدمأال(ط

 .سنة١١السنشخصتحتأيالطفلمصطلحيعنيالمادةهذهفي.٢

 :حقوق العمل  - ث
 أن على أفريقيا دستور جنوب من(  ٥٣)  المادة نصت: 
.العملمجالنزيهةفيممارساتبموجبأنيعاملفيالحقشخصلكل.١
:فيالحقعامللكل.٢

.إليهاعماليةواالنضمامنقابةتكوين(أ
.عماليةنقابةأيةأنشطةوبرامجفيالمشاركة(ب
.اإلضراب(ج
:الحقفيعملصاحبلكل.٢

ألصحابمنظمةتكوين(أ
.إليهاواالنضمامالعمل
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.ألصحابالعملمنظمةأنشطةوبرامجفيالمشاركة(ب
:فيالحقالعملمنظمةألصحابأوعماليةنقابةلكل.٤

.وبرامجهاوأنشطتهاإدارتهاطريقةتحديد(أ
.تنظيمها(ب
.إليهعامواالنضماماتحادتكوين(ج

سنويجوزمفاوضاتجماعية،إجراءفيعملالحقوصاحبالعملومنظمةألصحابعماليةنقابةلكل.٢
يجبهذاالفصل،فيالواردةالحقوقحًقامنالتشريعاتتقيدماالمفاوضات،وبقدرهذهلتنظيمتشريعوطني

التقييديتوافقأن المادةفيوردمامعهذا (٢٧( فيالحقوقتقييدضوابطالمادةهذهتضع(. الواردة
(.مضمونهامنيسمحبتفريغهاالبشكلالدستور

 على أن الروسي من الدستور(  ٣٣)  المادة تنص : 
المكافآتوعوائدعلىوالصحةوالحصولاألمانتلبيمتطلباتالتيبالشروطحقالعمليملكشخصكل.٢

منالحمايةحقالقانون،وكذلكفيمحددعماهويقلالوبأجرأشكالالتمييزمنشكلغيرأيمنالعمل
.البطالة

واألعيادوأيامالعطلالعمليوممدةعقودعملبموجبالقانونللعاملينويكفلفيالراحة،الحقشخصلكل.٢
 .األجرالسنويةمدفوعةواإلجازات

 :الحق في حرمة المساكن  - ج
 أنه على األلماني الدستور من(  ٩٣)  المادة تنص: 
.بهاللمساسقابلةغيرالسكنحرمة.١
وفقمخولةأجهزةأخرىمنبأمرالداهمالخطرردعحالةأوفيالقاضيمنبأمرفقطالسكنتفتيشيجوز.٢

.األوامرفيتلكعليهالمنصوصالنحوعلىالتفتيشُتجرىعمليةبحيثالقوانينأحكام
منيمكنكبيرة؛عندئذجريمةالقانونيعتبرهاجريمةارتكبشخصًاماقدبأنالظنمعينةحقائقبررتإذا.٢

بهالمشتبهأنيعتقدالذيفيالسكنيجريماعلىللتصنتسمعيةتقنيةتستخدموسائلأنحيثياتهامتابعةأجل
نسبيًاأوالعمليةتصعبقدأخرىبطرقفيالحيثياتالتحقيقاتأنتبينإذاقضائيأمروذلكبموجبفيه،يقيم
منهيئةمنهذااألمرمثليصدرأنوينبغيمحدودة،هذهاإلجراءاتتكونأنيجبوهناالجدوىعديمةتغدو
.وشيكاستدراكخطرحالةفيواحدقاضيعناألمرأنيصدريمكنبينما.قضاةثالثة

٤ وباألخصاألمنتهددالتياألخطارلردع. العلىالخطرأوالشاملالخطرالعام، توظيفيجوزالحياة
إصداريمكنوشيكخطرضرورةاستداركحالةفي.قضائيأمربموجبإالعلىالسكنللتصنتالفنيةالوسائل
.تأخيردونقضائيبقرارإلحاقهايتمأنالقانونعلىيحددهاقبلجهةمناإلجراءاتهذهباتخاذمثلالقرار
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فيمكنفيالمساكن،الوظيفيةبمهامهميقومونأشخاصعلىحمايةيقتصرالتقنيةالوسائلاستخدامكانإذا.٢
عليهاالحصولتممعلوماتأيةيسمحباستعمالوهناالقانون،يحددهاجهةِقبلاإلجراءاتمنبهذهاألمرإصدار

العملية ويسمحالخطرودرءالجريمةمتابعةبهدفأثناء قضائياًاإلقرارتمإذافقطباستعمالهافقط، المسبق
.تأخيربدونالحًقاالقرارالقضائييصدرأنالخطراستدراكفيحاالتويمكن.اإلجراءاتهذهبشرعية

وسائلمنتوظيفهتمماكلعلىتقريرهافيسنوياًالنواباالتحاديمجلسبإطالعاالتحاديةالحكومةتقوم.٧
وعلى،(٤)الفقرةبمقتضىصالحياتاالتحادإطارضمنتقعالتيتلكعلىوكذلك(٢)الفقرةبمقتضىتقنية
قبلمنتخبةمنهيئةوتمارس(.٢)الفقرةتدقيًقاقضائيًاحسبتتطلبالتيالوسائلهذهمنتماستخدامهماكل

البرلمانيةدوراالتحاديالنيابيالمجلس التقريرهذاعلىبناءالمراقبة أناالتحاديةعلىالوالياتينبغيكما.
.متكافئةرقابةبرلمانيةممارسةتضمن

علىخطرشاملأوخطردرءبغرضسوى،محدداتأوبوضعإجراءاتباتخاذالتدخليجوزالذلكدون.٩
خصوصًاالعاموالنظاماألمنوشيكةعلىأخطارمنالوقايةأجلومنأحدالقوانين،إلىبمرجعيةأشخاص،حياة
.بالخطرالمهدديناألحداثأولحمايةاألوبئةانتشارأخطارومكافحةالمكانأزمةضيقإلزالة

 : حقوق ذوي االحتياجات الخاصة  - ح
 منهعلىأنه34فيالفصل2111نصالدستورالمغربيلعام:
وتفعيلسياساتموجهةإلىاألشخاصوالفئاتمنذوياالحتياجاتالخاصةتقومالسلطاتالعموميةبوضع"

:ولهذاالغرضتسهرخصوصًاعلىمايلي
 معالجةاألوضاعالهشةلفئاتمنالنساءواألمهاتولألطفالواألشخاصالمسنينوالوقايةمنها.
 دماجهمفيالحياةإعادةتأهيلاألشخاصالذينيعانونمنإعاقةجسديةأوحسيةحركيةأوعق ليةوا 

".االجتماعيةوالمدنيةوتيسيرتمتعهمبالحقوقوالحرياتالمعترفبهاللجميع
  منه على أنه ٣٥نص الدستور العراقي في المادة: 
 ".ترعىالدولةالمعاقينوذوياالحتياجاتالخاصة،وتكفلتأهيلهمبغيةدمجهمفيالمجتمعوينظمذلكبقانون"
 

 القانونية وتحديد خصائصها ـ المنظومة 6
- أنواعها بشتى القانونية القواعد إنتاج كيفية التشريعية)تحديد والقوانين الدولية والمعاهدات الدستورية القواعد

...(والقرارات
.بيانمكانتهافيسلمالقواعدالقانونية-
.211العالقةبينمختلفأنواعالقواعدالقانونية-

                                                           
خاصة211 بصورة راجعفيهذا القضائيَّةعل: قابُة فيالرَّ ورقةتوجيهيةصادرة ـ الجديدة الديمقراطيَّة القوانينفياألنِظمة ىدستوريَّة

كتبهذهالورقةكلمنكاثرينغلينباسو)عنمركزالعملياتاالنتقاليةالدستوريةفيكليةالحقوقفيجامعةنيويورك2113سبتمبر
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:ضمنهذاالسياقينبغيأنيتضمنالدستورالجديدإبرازًالموضوعينقانونيينبالغياألهميةوهما
 :أ ـ التأكيد على استقالل السلطة القضائية في الدستور الجديد 

فال.الملكأساسفالعدل:ككلالدولةلكيانوحتىوالقانون،للدستوراألساسيةيعداستقاللالقضاءالدعامة
قضائيةسلطةوجوددونمن،212السلطاتفصللمبدأوالالفردية،والحرياتالحقوقإلعالنوالللدستور،قيمة

.213والتنفيذيةالتشريعيةالسلطتينأعمالعلىرقابتهافرضعلىوقادرةمستقلة
منحصانةومنحهمواألخالقية،العلميةبالكفاءتينيتمتعونالذينالقضاةاختياربحسنيبدأالقضاءواستقالل

.214واستقاللهمونزاهتهموحياتهمكرامتهملهميحفظوماليإداريبنظاموظيفتهمفيوخصهموالتأديب،والنقلالعزل
 فقلبت القضائية، السلطة شئون الكثيرمن لتنظيم القانون إلى اإلحالة مخاطر الدول بعض دساتير أدركت

الروسي الدستور الدساتير هذه أمثلة ومن المؤثر، غير القليل إال للقانونتترك ولم الكثير بتنظيم وتدخلت األوضاع،
 .أفريقيا جنوب ودستور والبرازيلي،
دارةشئون المحاكم منه الثامن الفصل في أفريقيا جنوب دستور تناول فقد  في القضائية السلطة العدالة وا 

.بنود عدة على المواد هذه من كلمادة وتحتوي ١١١  إلى ١٧٢ من المواد
 :أن على الدستور ذات من  ١٧٢  المادة نصت فقد
 ” .بالمحاكم منوطة الجمهورية في القضائية السلطة .١
 .محاباة أو خوف وبدون بنزاهة عليهماتطبيقهما يجب اللذين والقانون، للدستور سوى تخضع وال مستقلة المحاكم .٢
 .المحاكم عمل في التدخل الدولة أجهزة من جهاز أو شخص ألي يجوز ال .٢
 لضمان وحمايتها المحاكم اإلجراءاتمساعدة من وغيرها التشريعية اإلجراءات خالل من الدولة أجهزة تتولى .٤

 .إليها الوصول المحاكموسهولة أداء وفعالية ونزاهة، استقاللية،
 .الدولة هزةوأج مناألشخاص إليهم يوجه من لجميع ملزم محكمة أية تصدره حكم أو أمر أي .٢

                                                                                                                                                                                                           

الورقةكلمنمايكلمايروسوجيتشودريمنمركزالعملياتاالنتقاليةالدستوريةفيكل يةالحقوقفيجامعةنيويوركوحررهذه
.ومابعدها2ـص(ريزينديودانكنبيكاردمنالمنظمةالدوليةللتقريرعنالديمقراطية

 .23الدليلاإلرشاديعنحقوقاإلنسانووضعالدستورـمرجعسابقـص:راجعأيضًا212
عنمركزالعمليات2113المعاييرالدوليةبشأناستقاللالقضاءــورقةتوجيهيةصادرةفيسبتمبر:راجعفيهذابصورةخاصة213

نيويورك فيجامعة الحقوق كلية في الدستورية )االنتقالية ستايسي ريتشارد من كل الورقة كتبهذه مركز. سوجيتشودريمن و
شارته–امعةنيويوركوحررهذهالورقةكلمنمايكلمايروريزينديوايفلينميبالعملياتاالنتقاليةالدستوريةفيكليةالحقوقفيج

 .ومابعدها2ـص(وجيفريفايخشلباومومهديالفويضليمنالمنظمةالدوليةللتقريرعنالديمقراطية
أعدت"وتفعيلدورالمحكمةالدستوريةالعلياالضماناتالقانونيةوضماناتاستقالليةالسلطةالقضائية"ورقةبحثيةبعنوان:انظر214

 .لصالحمشروعاألجندةالوطنيةلمستقبلسورية
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 الرئيسية، واختصاصاتها أفريقيا جنوب المحاكمفي تحديد الدستور ذات من  ١٩٢  إلى  ١٧٧  من المواد تناولت وقد
. القضائية لهيئاتا.تحديد للقانون يترك لم إنه أي وتشكيلها؛

 مدة  ١٩٧  المادة حددت كما الموظفينالقضائيين، تعيين شروط  ١٩٤  المادة حددت فقد فحسب هذا ليس
 وشروطه القاضي عزل أسباب عن تحدثت فقد  ١٩٩  المادة أما أجرالقاضي، وضوابط القضائي، المنصب شغل

 .القرار هذا بإصدار والجهةالمختصة
 بتناول قام بل العامة الدعوىالجنائيةللنيابة في باالدعاء المنوطة السلطة أفريقيا جنوب دستور يترك ولم

 التعيين شروط من بدءا تنظيمها  المادة أعضائها وحصانة واختصاصها، فيها، الوظيفي والتدرج بتشكيلها، مرورًا
 السلطة العليا والمحاكم العليا ومحكمةاالستئناف الدستورية المحكمة ذاته الدستور من ١٩٢  المادة خولت وقد.١٩٧
 .العدالة مصلحة مراعاة مع العام، نونالقا نظام ضمن مبادئقانونية ووضع عملها، وتنظيم لحماية الذاتية

 تكفل فعلية حماية القضائية حاميًاللسلطة الجديد يأتيالدستور أن ضرورة نرى فإننا سبق، ما على وبناء
.أعضائها ومساءلة ورقابة شئونها إدارة في الذاتية السلطة شئونها،وتخولها في التدخل من وتمنع استقاللها،

,1266عاممنذاألعلىالقضاءمجلسرئاسة(العدلوزيرعنهينوب)الجمهوريةرئيسفيسوريةيتولى
التشريعيبالمرسومذلكو,القضائيةالسلطةقانونمن69المادةعلىانذاكالتشريعيةالسلطةاجرتهتعديلاثرعلى
يتولىالذيهوالعدلوزيركانحين,فرنسافيبهالمعمولمنمستوحىالتعديلهذاو1266\2\14تاريخ24رقم

فرنسافيالوضعهذاكانلقدو.طويلةسنواتمدىعلىالجمهوريةرئيسعننائبااالعلىالقضاءمجلسرئاسة
العدلوزيربينالتامالتوافقنتيجةناجحا جهةمناالعلىالقضاءمجلساعضاءبينو(الحكومةممثل) و,
لسلطةتجاوزاوخالفايفرنسافيالوضعهذايسجللمو.ثانيةجهةمنالسلطتينبينالمتبادلاالحترامنتيجة
.اخرىعلى

التعاملاتجهلذلك,بذاتهاقائمةكقيمةالسلطاتفصلمبدأتكريسعلىفرنسافيالجميعحرصذلكمعو
.العدلوزيرعنمستقالاألعلىالقضاءلمجلساألولىتركو,االداريةالمسائلعنالقضائيةالمسائلفصلعلى

علىالمشروعهذاباعدادالمكلفةاللجنةأعضاءتجامع,2112لعامالسوريالدستورمشروعاعدادعندو
بقولهاحرفيا1273عامدستورمن132المادةنصتبني الجمهوريةرئيساألعلىالقضاءمجلسيرأس>>:
...>>

السلطةلقانوناألمرتركتو<<العدلوزيرعنهينوب>>عبارةاضافةتجنبتاللجنةانذلكمنوواضح
العدلوزيرعنهينوبالجمهوريةرئيساألعلىالقضاءمجلسيرأسأنعلىمنه69المادةفينصالذيالقضائية

.انفاذكرهجاءكما,
النقضمحكمةرئيسالىتسندانيجبسوريةفياألعلىالقضاءمجلسلهذايذهبرأيإلىأنرئاسةو

سلطةيتولى,التنفيذيةالسلطةفيوزيرا1266عامكانكماالعدلوزيريعودانو–القضائيةالسلطةرأس–
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التعديالتبعضادخاليتطلبهذاو.األعلىالقضاءمجلسعنتصدرالتيالقراراتتنفيذو,العدلوزارةادارة
.1261215\11\19تاريخ21رقمالقضائيةالسلطةقانونعلى

المبادئمجموعةالقضائيةمتضمنةالسلطةبشأنالجديدةالدستوريةالنصوصتكونهوأنما أتبناه هنا
وهذهم،١٧١٢عامالصادرينبقراريهاالمتحدةلألممالجمعيةالعامةتبنتهاالتيالقضائيةالسلطةالستقاللاألساسية
:216هيالمبادئ

المؤسساتجميعواجبقوانينه،ومنأوالبلددستورعليهوينصالقضائية،السلطةاستقاللالدولةتكفل.١
.القضائيةالسلطةاستقاللاحترامومراعاةالمؤسساتمنوغيرهاالحكومية
دونللقانون،ووفًقاالوقائععلىأساستحيز،دونعليهاالمعروضةالمسائلفيالقضائيةالسلطةتفصل.٢

مباشرةغيرأوكانتمباشرةتدخالتأوتهديداتأوضغوطأوأيةإغراءاتأوسليمةغيرتأثيراتأوتقييداتأية
.سببأليأوجهةأيمن
إذافيماالبتبسلطةكماتنفردالقضائي،الطابعذاتالمسائلجميععلىالواليةالقضائيةللسلطةتكون.٢

.القانونفيالواردالتعريفحسباختصاصهانطاقفيفيهاتدخلللفصلعليهامعروضةمسألةأيةكانت
األحكامتخضعوالاإلجراءاتالقضائية،فيلهامبررالأوالئقة،غيرتدخالتأيةتحدثأنيجوزال.٤
المختصةالسلطاتبقيامأوالقضائيةالنظربإعادةالمبدأهذايخلالنظر،والإلعادةالمحاكمتصدرهاالتيالقضائية

.القضائيةالسلطةتصدرهاالتياألحكامتعديلأوبتخفيفوفًقاللقانون
القانونيةاإلجراءاتالتيتطبقالقضائيةالهيئاتأوالعاديةالمحاكمأماميحاكمأنفيالحقفردلكل.٢
اإلجراءاتالقضائيةهيئاتإنشاءيجوزوالالمقررة، بالتدابيروالخاصةاألصولحسبالمقررةالقانونيةتطبق

.القضائيةالهيئاتأوالعاديةالمحاكمبهاتتمتعالتيالقضائيةالواليةالقضائية،لتنتزع
٧ القضائيةاإلجراءاتتضمنسيرأنمنهاويتطلبالسلطة،لهذهالقضائيةالسلطةاستقاللمبدأيكفل.

.األطرافحقوقواحترامبعدالة
٩ منالسلطةلتمكينالكافيةالمواردتوفرأنعضودولةكلواجبمن. بطريقةمهامهاأداءالقضائية

.سليمة

                                                           
أعدت"الضماناتالقانونيةوضماناتاستقالليةالسلطةالقضائيةوتفعيلدورالمحكمةالدستوريةالعليا"ورقةبحثيةبعنوان:انظر215

.لصالحمشروعاألجندةالوطنيةلمستقبلسورية
عنمركزالعمليات2113ةفيسبتمبرالمعاييرالدوليةبشأناستقاللالقضاءــورقةتوجيهيةصادر:راجعفيهذابصورةخاصة216

.9االنتقاليةالدستوريةفيكليةالحقوقفيجامعةنيويوركـمرجعسابقـص

 



January 1, 
2016 

 ورقة قطاع الدستور

 

 020                          االسكوا -األجندة الوطنية لمستقبل سورية  برنامج

 

بحريةالتمتعالمواطنينمنالقضائيةكغيرهمالسلطةألعضاءيحقاإلنسان،لحقوقالعالميلإلعالنوفًقا.١
حقوقهم،مسلًكاممارسةلدىادائمالقضاةيسلكأنيشترطذلكومعوالتجمعالجمعياتوتكوينواالعتقادالتعبير
.القضاءواستقاللونزاهةمنصبهمهيبةيحفظ

٧ والنهوضمصالحهمالمنظماتلتمثيلمنغيرهاأوللقضاةجمعياتتكوينفيالحريةللقضاةتكون.
.إليهاوفياالنضمامالقضائياستقاللهموحمايةالمهنيبتدريبهم

١١ ذويالقضائيةالوظائفلشغلاالختيارعليهميقعمنيكونأنيتعين. من والكفاءة،النزاهةأفرادًا
ضماناتعلىالقضاةالختيارطريقةأيتشتملأنويجبفيالقانون،مناسبةمؤهالتأوتدريبعلىوحاصلين

للتمييزشخصأييتعرضأناختيارالقضاةعنديجوزوالسليمة،غيربدوافعالقضائيةالمناصبفيضدالتعيين
أوالقوميالمنشأأواآلراءمنغيرهاأوالسياسيةاآلراءأوالدينأوأوالجنساللونأوالعنصرأساسعلى

قضائيةلوظيفةالمرشحفييشترطأنُقبيلالتمييزمنيعتبرالأنهعلىالمركز،أوالميالدأوالملكيةأواالجتماعي
.البلدالمعنيرعايامنيكونأن

١١ المدةتمضيةمناسببشكلللقضاةالقانونيضمن.
واستقاللهملتوليهمالمقررة أجرعلىوحصولهموأمنهم،وظائفهم،
.تقاعدهموسنومعاشهمالتقليديخدمتهموشروطمالئم،

بضمانمنتخبين،أومعينينأكانواسواءالقضاةيتمتع.١٢
إلىفيبقائهم انتهاءأواإللزاميةالتقاعدسنبلوغهمحينمنصبهم
.بذلكمعموالًيكونحينمالتوليهمالمنصب،المقررةالفترة

هذامثلوجدحيثماالقضاة،ترقيةنظاميستندأنينبغي.١٢
.والخبرةوالنزاهةالكفاءةسيماوالالعواملالموضوعية،إلىالنظام

المحكمةإطارضمنالقضاةإلىالقضاياإسناديعتبر.١٤
.القضائيةاإلدارةتخصداخليةإليهامسألةينتمونالتي

١٢ وبالمعلوماتيتعلقفيماالمهنةسرعلىبالمحافظةملزمينالقضاةيكون. التيالسريةبمداوالتهم
هذهبشأنالشهادةعلىإجبارهميجوزوالالعامة،خالفاإلجراءاتاألخرىواجباتهمأداءأثناءعليهايحصلون
.المسائل

عنهميصدرعمابالتعويضالنقديمدنيةدعاوىأيضدالشخصيةبالحصانةالقضاةيتمتعأنينبغي.١٧
فيحقبأيأوتأديبيإجراءبأيإخاللدونوذلكتقصيرأوغيرسليمةأفعالمنالقضائيةمهامهمممارسةأثناء

.الوطنيللقانونوفًقاالدولةمنتعويضعلىالحصولفيأواالستئناف
مستعجلنحوعلىوالمهنيةوذلكالقضائيةبصفتهقاضيضدالشكوىأوالموجهةالتهمةفيينظر.١٩

فيوللقاضيمالئمة،إجراءاتبموجبوعادل فيالموضوعفحصويكونعادلة،محاكمةعلىالحصولالحق
.ذلكخالفالقاضييطلبلمسريًامامرحلتهاألولى

 وحاصلين والكفاءة، النزاهة القضاة من ذوي
 في القانون، مناسبة ومؤهالت تدريب على

 القضاة الختيار طريقة أي تشتمل أن ويجب
 المناصب في ضد التعيين ضمانات على

 عند يجوز وال سليمة، غير بدوافع القضائية
 للتمييز شخص أي يتعرض أن اختيار القضاة

 أو أو الجنس اللون أو العنصر أساس على
 غيرها أو السياسية اآلراء أو الدين
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غيرتجعلهمالتيدواعيالسلوكأوالقدرةعدملدواعيإالالعزلأولإليقافعرضةالقضاةيكونال.١١
.مهامهمألداءالئقين

١٧ المعمولوفًقاالعزلأواإليقافإجراءاتأوالتأديبيةاإلجراءاتجميعُتحدد. للسلوكبهاللمعايير
.القضائي

إلعادةقابلةالعزلأوإجراءاتاإليقافأوالتأديبيةاإلجراءاتبشأنالصادرةالقراراتتكونأنينبغي.٢١
بشأنالتشريعيةالسلطةأوالعلياالمحكمةتصدرهاالتيالقراراتذلكعلىينطبقوالمستقلة،جهةجانبمنالنظر

.يماثلهاوماالجنائياالتهامقضايا

أنه ضّمن نصوصه بعض هذه الضمانات 2111يحسب للدستور المغربي الجديد الصادر في العام  ُ هعلمًاأن
:منهوالذيتضّمن112اوردفيالفصلمومنهاعلىسبيلالمثال

 ”يمنعكلتدخلفيالقضاياالمعروضةعلىالقضاء،واليتلقىالقاضيبشأنمهمتهالقضائيةأيأوامر
.أليضغطأوتعليمات،واليخضع

 يجبعلىالقاضيكلمااعتبرأناستقاللهمهددأنيحيلاألمرإلىالمجلساألعلىللسلطةالقضائية.
 يعدكلإخاللمنالقاضيبواجباالستقاللوالتجردخطأمهنيًاجسيمًا،بصرفالنظرعنالمتابعات

.القضائيةالمحتملة
 بكيفيةغيرمشروعةيعاقبالقانونكلمنحاولالتأثيرعلىالقاضي.“ 

 :أنه علىمنه11كمانصذاتالدستورالمغربيفيالفصل
 "القضائية واألخالقيات التحفظ واجب مع يتالءم بما التعبير، حرية فيالحق للقضاة. 
 القضاء، واستقالل التجرد واجباتاحترام مع مهنية، جمعيات إنشاء أو جمعيات إلى االنتماء للقضاة يمكن 

 .القانون في عليها المنصوص للشروط وطبًقا
 النقابية والمنظمات السياسية األحزاب في االنخراط القضاة على يمنع.“ 

 : ب ـ ضوابط تفعيل دور المحكمة الدستورية العليا 
المؤسسةاألكثرأصالةوأهميةفيالدستور،إذاماأرادلهاواضعوالدستورالمحكمة الدستورية العلياتعتبر 

:217والمستفتونعليهأنتكونحارسًايقظًاوقويًاوفعااًلعلى
 .دستوريةالقوانين -1
 .مبدأالمشروعيةوسيادةالقانون -2
 .الحقوقوالحرياتالسياسيةواالقتصاديةواالجتماعية -3

                                                           
آلياتالتعيينواالستقاللالقضائيالنسبيـدراسةصادرةعنمركزالعملياتاالنتقالية.انظرالمحاكمالدستوريةبعدالربيعالعربي217

 .ومابعدها12ص.2114لحقوق،جامعةنيويوركوالمؤسسةالدوليةللديمقراطيةواالنتخاباتـسنةاالصدارالدستوريةفيكليةا
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 .الفرديةالحقوقوالحريات -1
تتصدى -5 أن المستقبل، في نراها كما العليا الدستورية المحكمة صالحيات من إذ وتفعيله؛ القانون تطبيق

لحاالتاالمتناععنتطبيقالقانون،وحاالتإساءةتطبيقالقانون،والتدخللدىالجهاتالمعنيةفيالدولة
 .218لمحاسبةالمسؤولينعنهذاالتقصير

المحكمةاختصاصاتكثيرًافيلىسبيلالمثال،إلىدستورجنوبافريقياوالذيتوسعيمكنهنااإلشارة،ع
بإخاللوالحكمللدستورتعديلأيدستوريةعدمأوالحكمبدستوريةاختصاصهامنجعلأنهلدرجةهناك،الدستورية
بشأنالدستوريةإلىالمحكمةمباشرةباللجوءشخصأليسمحأنهكمادستوري،بالتزامرئيسالجمهوريةأوالبرلمان

.219منالمحكمةوبإذنالعدالةلمصلحةذلككانإذادستوريأمر
 اإلجراءاتُ كانت إذا ما تحديد سلطة الدستورية،أي الرَّقابة سلطةَ َتحملُ قضائيَّةٍ سلطةٍ إنشاءُ اليوم ُيعَتَبرلهذا

 .الّديمقراطية عناصر من ُمعَتَمداً عنصراً الدُّستور، معأحكام تتماشى الحكوميَّة
دستوريَّةٍ الدُّستوريَّة الرَّقابة سلطة تفويض شيوعُ ويزدادُ  ما في بها موثوقاً قراراٍت ُتصدرُ ُمتخصِّصةٍ لمحكمٍة
دستوريَّةَ  . الدُّستور أحكامَ وتَُفسِّرُ الحكوميَّة واإلجراءات القوانين يخصُّ

دستوريَّة الرَّقابةُ منها ُمهمَّة، أدوارٍ عدَّة الّدستوريَّة المحكمةُ تلَعبُ قد  الحقوق وحماية التَّشريعات، على
.السياسيَّةاألحزاب وتقييممشروعيَّة ،االنتخابات نتائج على والتَّصديق السُّلطات، مبدأفصل وتطبيق الشَّخصيَّة،

ويمكنأن.قاضيا12معّدلعددالقضاةالملحوظفيمختلفاألنظمةيساوي:عدد قضاة المحكمة الدستورية  .1
وهوعددمنشأنهأنيضمن.قاضياكمافيألمانيامثال16أو(بولونيامثالوكمافيإيطاليا)19يصلإلى

 .220حسننسقالبّتفيالقضاياوبشكليحولدونتراكمهالدىالمحكمة
يتمّثلالمبدأفياعتمادمّدةعضويةأطولمنالمددالنيابيةالمنطبقةعلى:ريين مّدة عضوية القضاة الدستو  .2

شأنهمنماهوو.البرلمانبأعضاءوالجمهوريةبرئيسالخاّصةالمددالمنتخبةبالخصوصالهياكلالسياسية
منهاالمراَقبةخاّصةبهياكلعالقتهمفيأيضاوبلالتعيينعالقتهمبسلطفيفقطالالقضاةاستقالليةيضمنأن

تفاديفيوالسلطةعلىالسياسيفتراتالتداولخاللمناصبهمفيالقضاةعلىاالبقاءفييساهمكماالبرلمان،
كنففيهيأيضاتتمّأنيجبالجديدةالحكومةقبلمنإدخالهاالمرادأّناالصالحاتباعتبارالعنيفالتداول
أكثركماأوسنة12سنواتو9بينتتراوحلمّدةالدستوريينالقضاةتعيينيقععاّم،بشكلو.الدستوراحترام
الوالياتالمتحدةفيالعلياللمحكمةبالنسبةالحالهو األمريكية 2ألمانيا،فيسنة12المّدةهذهتبلغكما.

                                                           
أعدت"الضماناتالقانونيةوضماناتاستقالليةالسلطةالقضائيةوتفعيلدورالمحكمةالدستوريةالعليا"ورقةبحثيةبعنوان:انظر218

.لمستقبلسوريةلصالحمشروعاألجندةالوطنية
 .79ص–ـمرجعسابق(أسئلةوأجوبةفيضوءالدساتيرالمقارنة)الحالةالمصرية.الدستور–عمادالفقي.د219
قابُةالقضائيَّةعلىدستوريَّةالقوانينفياألنِظمةالديمقراطيَّةالجديدةـورقةتوجيهيةصادرةفيسبتمبر220 عنمركزالعمليات2113الرَّ

 .4االنتقاليةالدستوريةفيكليةالحقوقفيجامعةنيويوركـمرجعسابقص
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فيسنوات9والطوغووماليفيسنوات7فاسو،بوركيناوبولونياوإيطالياوإسبانياوفرنساسنواتفي
.بنين

فاعلين عدَّة إشراكُ ُيساهمُ وقد .الَمشروع غير الضَّغطالسياسيّ من الُقضاة حماية يجبُ :المحكمة في العضويَّة .3
األسبابَ قواعدٍ ووضعُ الُقضاة، تعيين عملّية في ُمخَتلفين سياسّيين  واإلجراءات قاضٍ َعزل إلى المؤدِّيةَ ُتَحدُِّد
ستنادُلَعزله، الُمتَّبعة مدد ،221والبراعة االستحقاق إلى القضائيَّة المؤّهالت وا   قابلةٍ غير  للقضاة واليةٍ  وتحديُد
طرفمنيعّينونالدستوريينالقضاةجلّهناأنّالمالحظومن.السُّلطةالقضائيَّة إستقاللتعزيز في ، للتَّجديد
واالستقالليةمتطّلباتمعلتضاربهللدهشةنظرامثيراوهلةألّوليبدوقدماهوو.سياسيةمؤسساتأوسلط
لممارسةالواجبالحياد 222قضائيعملأيّتوّفرهما ُيظنماعلىعكسوالواقع،فييمّثلاألمرهذالكن.
القضاءتدعيمفيتساهمالتيالعناصرمنعنصرا الخاضعةالسلط»مشاركةأنّباعتبارالدستوريمشروعّية
.«بالرقابةالمكّلفةالسلطة»أعمالتقّبلعلىأكثرتحّثهاأنشأنهامنالدستوريينالقضاةفيتعيين«للرقابة

تكونسلطفإنّالمعنّيةالدولوبحسب برلمانيةسلطاأو.حكومةالجمهورية،رئيستنفيذيةسلطاإّماالتعيين
االثنان.الشيوخمجلسأعضاءالنواب،البرلمانية،المجالسرؤساء .التعيينصالحيةتتقاسمانبحيثمعاأو
 .223ألمانيافيهوالحالكماالبرلمانيةالمجالسطرفمنالدستوريونالقضاةفيهالدولينتخبأمثلةحتىونجد

التيستعّينهم كانتالجهة مهما الدستورية المحكمة قضاة ضماناستقاللية علىضرورة بالتاليينبغيالتأكيد
 تجديد إمكانية عدم وكذلك بتعيينهم قامت التي تلك حتى وال كانت جهة أية من للعزل قابليتهم بعدم مّدةوذلك

 إمكانيةالتمديدأوحيثيشكلالعزلأداةتهديدوبا)عضويتهموالالتمديدفيها لتاليفهويمّسمناالستقالليةبينما
 (.تجديدالمدةتمثلأداةإغراءوهيتمّسكذلكمناالستقاللية

 :يختاراعضاءالمحكمةالدستوريةولتحديدمنوبالنسبة لسورية المستقبل
 : نحن امام عدة خيارات 

أعضاءالمحكمةالدستورية,وباالقتراعالسري,منخارجأعضائه,ينتخبمجلسالشعب:الخياراألول
.العليا

                                                           
221 العربي الربيع بعد الدستورية المحاكم العملياتاالنتقاليةآلياتالتع. مركز عن صادرة دراسة ـ النسبي القضائي واالستقالل يين

.22الدستوريةفيكليةالحقوق،جامعةنيويوركوالمؤسسةالدوليةللديمقراطيةواالنتخاباتـمرجعسابقـص
نسبيـدراسةصادرةعنمركزالعملياتاالنتقاليةآلياتالتعيينواالستقاللالقضائيال.المحاكمالدستوريةبعدالربيعالعربي:راجع222

.ومابعدها34الدستوريةفيكليةالحقوق،جامعةنيويوركوالمؤسسةالدوليةللديمقراطيةواالنتخاباتـمرجعسابقـص

 
.2الشكلالجديدللمسارالتأسيسيـمرجعسابقـص:المدرسةالدستوريةالجديدة223
ال قابُة ورقةتوجيهيةصادرةفيسبتمبرالرَّ ـ عنمركزالعمليات2113قضائيَّةعلىدستوريَّةالقوانينفياألنِظمةالديمقراطيَّةالجديدة

 .9االنتقاليةالدستوريةفيكليةالحقوقفيجامعةنيويوركـمرجعسابقص
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مناألعضاء:الخيارالثاني محدودا يختاررئيسالجمهوريةعددا أقلمننصفأعضاءالمحكمة, و,
.يختارالباقيمجلسالشعب

ويخضعاختيارهلمصادقةمجلسالشعب,يختاررئيسالجمهوريةأعضاءالمحكمة:الخيارالثالث
.وفيجميعاألحوالفانأعضاءالمحكمةغيرقابلينللعزلاالبموافقةمجلسالشعب

المجلس1291ففيفرنسامثالأنشأالبابالسابعمندستور.والواقعأندولالعالمتتباينفيخياراتها
يعينيون,ويبلغعدداألعضاءالمعينينتسعة.الذييتألفمنأعضاءمعينينوأعضاءحكميين,الدستوري

تسعسنوات لمدة كلثالثسنوات, ثلثهم يجدد رئيسالجمهوريةورئيسالجمعيةويتشاركفياختي. ارهم
.224بحيثيختاركلواحدمنهمثالثةأعضاء,الوطنيةورئيسمجلسالشيوخ

المجلسمدى فيهذا الذينيعتبرونأعضاء السابقون الجمهورية رؤساء الحكميونفهم األعضاء أما
.الحياة

نتسعةقضاةيعينونمنقبلالرئيساالميركيلمدىوفيالوالياتالمتحدةاألميركيةتتألفالمحكمةالعليام
.ويراعىعنداختيارهمالتوازنبينمختلففئاتالشعباالميركي.بعدموافقةمجلسالشيوخ,الحياة

,فهيمتباينة,وكذلكاألمربالنسبةللدولالعربيةالتياختارتانشاءمحكمةدستوريةتتولىسلطةالرقابة
.225ولالمغربالعربيتميلالىالنموذجالفرنسيأكثرمنغيرهوانكانتد

  

                                                           
آلياتالتعيين.المحاكمالدستوريةبعدالربيعالعربي:دستوريةانظرحولموقفالدساتيرالمختلفةمنعمليةتعيينقضاةالمحكمةال224

واالستقاللالقضائيالنسبيـدراسةصادرةعنمركزالعملياتاالنتقاليةالدستوريةفيكليةالحقوق،جامعةنيويوركوالمؤسسةالدولية
 .ومابعدها36للديمقراطيةواالنتخاباتـمرجعسابقـص

أعدت"الضماناتالقانونيةوضماناتاستقالليةالسلطةالقضائيةوتفعيلدورالمحكمةالدستوريةالعليا"ةبحثيةبعنوانورق:انظر225
.لصالحمشروعاألجندةالوطنيةلمستقبلسورية
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:226فيعّدةدوليعرض الجدول التالي مقارنة بين متطلبات العمر والخبرة للمحاكم الدستورية
 القانونية/ الخبرة المهنية  قيود العمر البلد





 ألمانيا

 
 
 عاما41مااليقلعن.
  عمر عند اإللزامي الثمانيةالتقاعد

.وستين
 لمدة واحدة والية القضاة يمارس

.اثنيعشرعاماغيرقابلةللتجديد


 األساسية بالمؤهالت القضاة يتمتع أن يجب
النجاحفيإكمالالدراسات:للوظيفةالقضائية

.الحقةمنالتدريبالتحضيريالقانونيةوفترة
 الدستورية المحاكم قضاة يشغل أال يجب

منصب أوالفيدرالية التشريعية السلطتين في ا
.ذاتهالتنفيذيةفيالوقت

 أخرىإال مهنية أيوظيفة يشغلوا يجبأال
.مهنةأستاذقانون

 يجباختيارستةمنأصلستةعشرعضوا
بين من الفيدرالية الدستورية المحكمة في
العادية العليا المحاكم قوس في القضاة

 (.نةالقضاةالممارسينللمه)واإلدارية









 مصر

 
 
 
 
 
 
  
 عامًا49مااليقلعن.
 التقاعداإللزاميعندعمرالسبعين.


:يمكناختيارالقضاةمنالفئاتالتالية
 أعضاءالمحكمةالعليا.
 أعضاءحاليونأوسابقون:السلطةالقضائية

فيالهيئاتالقضائيةبصفةمستشارأو
عنخمسسنواتمنصبيساويلمااليقل

.متالحقة
 أستاذقانونحاليأو:الميداناألكاديمي

سابقتولىمنصبأستاذفيجامعةمصرية
.أعواممتالحقةلمااليقلعنثمانية

 يجبأنيكونقدمارسالمهنة:المحامون
فيمحكمةالتمييزأوالمحكمةاإلداريةالعليا

                                                           
يالنسبيــمرجعسابقـصآلياتالتعيينواالستقاللالقضائ.المحاكمالدستوريةبعدالربيعالعربي:مشارإلىهذاالجدولفي226
24. 
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 .سنواتمتالحقةلمااليقلعنعشر



 ايطاليا

 للسنمامنشرط.
 القضاةيخدمونفقطواليةواحدة

.غيرقابلةللتجديدلتسعسنوات


 المحاكم إحدى في قاضيا يكون أن يجب
(.عاديةأوإدارية)اإليطاليةالعليا

 أستاذاكاماًلفيالقانون.
 محاميًامعخبرةعشرينعامافيالمزاولة.
 في متزامنين أعضاء القضاة يكون يجبأال

.وفيمجلسإقليميالبرلمانأ









 جنوب افريقيا

 مامنشرطللسن.
 واحدة والية فقط يخدمون القضاة

عشر اثني لمدة للتجديد قابلة غير
عمر عند يتقاعدوا ويجبأن عاما

.السبعين
 القضاة بإمكان بعضالحاالت في

البقاءفيقوسالمحكمةلمدةخمسة
عشرعاماأوحتىيصلأوتصل
إذا وسبعين الخمسة عمر إلى
اإللزام إلكمال الحاجة اقتضت
من عاما عشر بخمسة القانوني

.الخدمةالفاعلة


 
 
 
 
 على الدستورية المحكمة في يكون يجبأن

ونكقضاةعنداألقلأربعةأعضاءكانوايخدم
.الدستوريةتعيينهمإلىالمحكمة







 تركيا

 عاما49مااليقلعن.
 التقاعداإللزاميعندعمرالخامسة

.والستين
 غير واحدة فقطوالية القضاة يخدم

.قابلةللتجديدلمدةاثنيعشرعاما


:بإمكاناختيارالقضاةمنالفئاتالتالية
 أستاذامشارًكاأويجبأنيكون:األكاديميون

.أستاًذا
 عاما21مدةمزاولةالتقلعن:المحامون.
 يجبأنيكونقدأكمل:موظفوحكومة

الدراسةالعلياوعملفيالخدمةالعامةلمدة
.عاما21ً
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 خبرةعملالتقل:قضاةومدعونعامون
.عاما21عن




 َتَتضمَّنُ قضيَّةٍ كلِّ في اختصاصها ُتمارَس أن الدُّستوريَّةالمحكمة على ينبغي  : الدستوريَّة المحكمة اختصاصات .4
 في السياسة على كبيراً تأثيراً ُتحدثَ بأن الدُّستوريَّةلها المحكمة اختصاصاتإتِّساُع ويسَمحُ هذا . مسألًةدستوريَّة

 الدستوريّ نالقانو مجاالت لتستثنيقطعاً ُأخرى، جهةٍ من ،  المحكمة اختصاصات حصرَ أنَّ جهٍة،غير من الدَّولة
وينبغيالتفكيربضرورةاختصاصهابرقابة.القانون في النِّهائيُّ التَّحكيمُ وهو أال َدورالمحكمة مع يتناقُض كلَّها،

حيزالنفاذمنطرفرئيسالجهوريةأورئيس ودخولها قبلختمها قبليةمعحقرفعالقوانينالمصادقعليها
المفروض)ومنقبلرئيسالبرلمانوعددمنالنواب(حسبطبيعةالنظامالسياسيالذيسيتّماعتماده)الحكومة

العددمح حتىيتاحللمعارضةحقرفعقانونمّررتهأنيكونهذا دودا
الدستورية المحكمة لرقابة االغلية . كذلك( إقراراختصاصها وضرورة

المحاكم أمام نزاع في خصوم قبل من الدفع طريق عن الحقة برقابة
العدليةأواإلداريةوذلكللتثبتمنمدىمطابقةالقانونالمزمعتطبيقه

 اضينفيذلكالنزاعمعالدستورعلىالمتقاضيأوالمتق

 األفرادعلى إمكانيَّة مسألةُ ُتعتََبرُ :المحكمة إلى الوصول وسيلة .9
بالتَّصميم مسألةٍ أَلحَّ لربَّما الدُّستوريَّة  للمحكمة عريضةٍ تقديم  ُمرتبطٍة

زُ وقد .المحكمة إلى بالوصول وُمَتعلِّقةٍ  المواطنين من قبوُلالعرائض ُيَعزِّ
 َمنُعالمواطنين أّما . كبيرة زيادةً ة المحكم على الَعَمل عبءَ نفسه فيالوقت يزيدُ قد لكنَّه ، للمحكمة العامّ الدَّعمَ
إنتهاكًا َتَتَضمَّنُ التي إليها المرفوعة الدعاوى َعَددضإنخفا األرَجحإلى على فيؤّدي للمحكمة، العرائض توجيه عن

 227.الدُّستوريَّة الحقوق َفرضإحترام بدوره ُيضعفُ قد الذي األمر ، الدُّستوريَّة للحقوق
  الدُّستورّيةَ الُمخالفات ُمقابل اإلصالحات ض َفر  تتحّلىبسلطة أن الدُّستوريَّة المحكمة على ينبغي :اإلصالحات .6

 بموجبها المحكمةُ غمُ ُتر مثال أحكامٍ كسلطةإصدار فعلّيًا، تأثيراً ُتحدثُ والتي ُمختلفةً عديدةً حاالتٍ قدتطالُ التي
.إتِّخاذه عن  اإلمتناع على أو ما إجراءٍ علىإتِّخاذ حكومّياً فاعالً

ينبغي،كحدأدنى،أنيتضمنالقضاياالجوهريةالتاليةفيمايتعلقبالقضاءبالنسبة لدستور سورية المستقبلي
:228والقانون

                                                           
قابُةالقضائيَّةعلىدستوريَّةالقوانينفياألنِظمةالديمقراطيَّةالجديدةـورقةتوجيهيةصادرةفيسبتمبر227 عنمركزالعمليات2113الرَّ

 .8االنتقاليةالدستوريةفيكليةالحقوقفيجامعةنيويوركـمرجعسابقص
 .معالزمالءبقطاعالسلطةالقضائيةنتيجةالتشبيك228

خالل المرحلة االنتقالية يجب أن ينص 
الدستور المؤقت وبأي شكل جاء، على إيقاف 

العمل بجميع القوانين والتشريعات المسيئة 
لحقوق االنسان فال يمكن لهذه السلطة في أن 

ة للحقوق في ظل وجودها والحكم تكون حامي
 بمقتضاها
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معإبرازاستقاللالسلطة.إقرارمبدأفصلالسلطاتبمافيذلكالسلطةالقضائيةعنبقيةالسلطاتفيالدولة .1
القضائيةوبحيثتكونهذهالسلطةبكافةتكويناتهاومركباتهامسؤولةعنذلكوأنتكونالمحاكمخلوامنأعضاء

صدارأحكامبعيدةعنالحياديةيعينونمنقبلالسلطةالتنفيذية،والحيلولةدونتسييس قراراتهذهالسلطة،وا 
لذاتهفيكلاألمورالتيتؤثرعلىحسنعمله،وتوفيرمعايير والنزاهة،وتمكينالقضاءمنأنيكونرقيبًا

.األداءالرفيع
ال.2 بجميع العمل إيقاف على جاء، شكل وبأي المؤقت ينصالدستور أن يجب االنتقالية المرحلة قوانينخالل

والحكم وجودها فيظل للحقوق حامية تكون أن في السلطة لهذه يمكن فال االنسان لحقوق المسيئة والتشريعات
.بمقتضاها

التكاليف،.3 بأقل الحق هذا الدستور له ييسر وأن ، إنسان لكل دستوري كحق التقاضي في الحق على التأكيد
 .الدولةبتوفيرإعانةعدليةللمعوزينوالتزاموببساطةتجعلهممكنًاومتاحًاللجميع

وبالتاليينبغيأنيتضمنالدستور.التأكيدعلىحقكلإنسانفياللجوءإلىقاضيهالطبيعيوليساالستثنائي.4
نصًايمنعتشكيلمحاكماستثنائيةبصالحياتواسعة،تعتبرتعديًاعلىحقوقاالنسان،ويلزمالسلطةالقضائيةعلى

.مبادئالعامةللدستوراختصاصاتهاعندالحاجةدونالحاجةلخلقماهواستثنائيومخالفللتطوير

أنيقدمالدستورفيموادهضماناتواضحةللحقفيالتقاضي،خاللكافةمراحلالعمليةالقضائية،دونأي.9
.عائقأوشرطيعطلالوصولللعدالة

وبحيثيمكنللدستورأنيوضحوبجالءالمبادئالتي.اعداختصاصهاالنصعلىتقسيمالمحاكمفيالدولةوقو.6
تقومعليهاصالحياتكلمحكمة،مبادئناظمةومانعةأليتجاوز،علىأنتكونالمحكمةالدستوريةهيالجهة

.علىتطبيقهذهالمبادئالتيتسهر
:تحديدصالحياتالمحكمةالدستورية،والتركيزبصورةخاصةعلى.7

a.انيتضمناختصاصاتها،النظرفيالقضاياالمرفوعةإليهاحولاالنتهاكاتالتييمكنأليسلطةأن
تقدمعليهاتجاهسلطةأخرى،أسوةفيالنظرفيدستوريةالقوانين،بمعنىيجبتفعيلهذهالمحكمةلتأخذ

عليهابايشكلوتحتايمجالهاالحيويوالضامنعلىتطبيقنصوصالدستوربشكلكاملوعدمااللتفاف
.مسوغ

b.السلطة أعضاء قبل من سواء أعضائها، انتخاب عبر شرعيتها الدستورية المحكمة تكتسب أن يجب
القضائيةوترشيحأكثراألعضاءعلمًاوخبرةونزاهة،أواالنتخابالمباشرمنقبلالشعب،وعلىالدستورأن

.ويحفظتركيبتهامنهيمنةالسلطاتاألخرىيحددالمبادئالتييتمفيهاتعيينأعضاءها
فعاليات.1 مع الرقابة هذه يوزع وأن تنوعها، على االنتخابية العمليات مراقبة في للقضاء دورًا الدستور يمنح أن

ومؤسساتالمجتمعالمدنيللوصولإلىالحداألعلىمنمعاييرالنزاهةوالشفافية،وأنيضمنالسرعةفيبتقضايا
 .هاكاتوعدمتسييسهالصالحايطرفاالنت
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وبالمسارالمهنيللقضاةوبتسييرالمرفقالقضاةالتأكيدعلىضرورةإقرارمجلسأعلىللقضاءيختّصبانتداب.2
مسؤوليةرئيس2112الذيكانإلىحدوددستور)علىضماناستقاللالقضاءمسؤوالويكونخاصةألقضائيالعام

السياسي لمشروعه وتوظيفه القضاء تدجين من مكنه مما الجمهورية السلطاتالسياسي( قوىعن كذلكعن لكن ة
.المال

 .دومافيجلساتعلنيةضمانعلنيةالجلساتالقضائيةإالفيالحاالتاالستثنائيةعلىأنيتّمالنطقبالحكم.11

االكتراث .11 دون بالعمل تعرف والتي السياسية للمحاكمات بتنصيبها والمعروفة االستثنائية المحاكم تحجير
 .لإلجراءاتالضروريةللمحاكمةالعادلة

.حصراختصاصالمحاكمالعسكريةفيمحاكمةالعسكرييندونسواهم.12

يتضمن دستور سورية المستقبل ، كحد أدنى ، القضايا التالية ضمن سياق مبدأ فصل السلطات ينبغي أن و
:229لكفالة استقالل السلطة التشريعية بما يضمن تفعيل مبدأ فصل السلطات واحترامه

.التأكيدعلىمبدأسيادةالشعبالمعبرعنهامنخاللمجالسمنتخبةتمثلهذاالشعب-1
.لسلطاتالتأكيدعلىمبدأالفصلوالتعاونبينا-2
التأكيدعلىأنالسلطةالتشريعيةالمنتخبةديموقراطيًاوالممثلةللشعب؛هيمنيمتلكحقالتشريع-3

نمنحهذاالحقللسلطةالتنفيذيةهوإجراءاستثنائيويخضعلشروطخاصة .بشكلأساسي؛وا 
ئيةللبتفيالطعوناالنتخابيةوتحديدالمرجعيةالقضا.بيانآليةانتخابأعضاءالسلطةالتشريعية-4

.الخاصةبتلكاالنتخابات
.تحديدحصاناتأعضاءالسلطةالتشريعيةومددوالياتهم-9
.واجباتأعضاءالسلطةالتشريعيةوضوابطمساءلتهم-6
.صالحياتالسلطةالتشريعيةوحدودتدخلهامعالسلطاتاألخرى-7
حدأومجلسينوحدودتداخلهمابمافيذلكبيانمنسيؤديالدورحسممدىالحاجةلوجودمجلسوا-1

.التشريعي

مجالسرقابيةاوذات)إمكانيةالنصعلىوجودمجالسأوهيئاتتتبعمباشرةللسلطةالتشريعية-2
(.صلةبحقوقاإلنسان

 الديمقراطية لدعم الدستورية إلىجانبالمحكمة آلياتأخرى في النظر كذلك الحقوقينبغي حماية ودعم
وآليات منالسلطاتالمضادة جديدا التيتمثلنمطا االلياتفيالهيئاتالدستوريةالمستقلة والحرياتوتتمثلهذه

.التعديلوالتحكيم

                                                           
.نتيجةالتشبيكمعالزمالءبقطاعالسلطةالتشريعية229
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 :ب ـ المسائل الدستورية المستحدثة أو الجديدة
بإصالحاتدستوريةفيإطارمسارانتقالإلىجانبالمواضيعالدستوريةالتقليدية،تتجهجّلالدولالتيتقوم 

لتحقيقدولة والضامنة للديمقراطية الداعمة الجديدة الدستورية المواضيع من عددا دساتيرها إلىتضمين ديمقراطي
السابق الدستور مستوى على الواردة والثغرات السابقة الفترات أخطاء من لالستفادة منها محاولة وذلك القانون،

وبالرغممنأنالمواضيعالدستوريةالواردةفيهذااإلطارتختلفمنتجربةإلىأخرى،.230قانونيةعامةوالمنظومةال
:باعتبارخصوصيةالسياقاتالمحلية،إالأنهيمكنالقولبأنأهّمالمواضيعالمستحدثةتهدفإلى

.وضعآلياتلضمانعلويةالدستور .1
.كفالةمبدأالتعددية .2
.القطاعاتالعموميةالحساسةكاألمنوالدفاعوالماليةتخصيصأحكاملبعض .3
.تخصيصأحكامللمعارضةالسياسية .4
.الملكية احتكار الدستوريةلتجنب الخيارات اإلعالمو ضمانحرية .9
.حقوقالمرأةوجندرةالدستور .6


















                                                           
ورقةنقاشصادرةعنالمؤسسةالدوليةللديمقراطيةواالنتخاباتـيونيو.تجاربمقارنةودروسمستفادة.صياغةمشروعالدستور230

 .37ـص2113
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 : وضع آليات لضمان علوية الدستور .1

 األعلى القانون باعتباره اإللزامية وسيادته،وقوته مكانته، عن فيه يتحدث نصًا الجديد الدستور يتضمن أن يجب
 :231أمرين يؤكدعلى أن شأنه من النص فهذا البالد، في

نما لها، توجيه مجرد ليس الدستور· ألحكام وفًقا به االضطالع وسلطاتها الدولة على مقرر هو ما أن :األول  وا 
 .عليها حتمي التزام هو

 ضمان في المتمثلة العليا الدستورية المحكمة بها تقوم التي الوظيفة على قاصرة ليست الدستور مهمة أن :الثاني
نما فحسب، مخالفةألحكامه واللوائح التشريعات تأتي أال  وسلطاتهامخالفة الدولة تصرفات تأتي أال لضمان تتسع وا 

 .الئحةأو تشريع صورة في التصرفات هذه تتجسد لم ولو حتى ألحكامه
 في الدستور حال لسان ليكون الدستورالجديد؛ نصوص صدر في يقع أن يتعين كهذا نصًا فإن الحال وبطبيعة

 .232بأحكامه اإللزاميةللمخاطبين وقوته وسموه مكانته عن التعبير
 :أنه على الدستور من ٢  المادة فقدنصت أفريقيا؛ جنوب النص هذا مثل دساتيرها تضمنت التي الدول بين ومن

الوفاء ويجب باطاًل، معه يتماشى ال سلوك أو قانون أي يعد ثم ومن األعلىللجمهورية، القانون هو الدستور هذا”
 .“الدستور هذا يفرضها التي بااللتزامات
 :أنه على منه  ١٢  المادة نصت حيث الروسي للدستور بالنسبة الحال وكذلك

 يجب الفيدرالية، روسيا أراضي جميع على” ويسود مباشر تأثير وله عليا، قانونية بقوة الفيدرالية روسيا دستور يتمتع .١
من القوانين جميع تنسجم أن  أال الفيدراليةويجب روسيا دستور مع الفيدرالية روسيا في المعتمدة المراسيم وغيرها

 .معه تتناقض
 روسيا بدستور االلتزام والتنظيمات والتجمعاتوالمواطنين الرسمية والشخصيات الدولة، سلطة هيئات جميع على .٢

“.الفيدرالية






 

                                                           
.ومابعدها2الشكلالجديدللمسارالتأسيسيـمرجعسابقـص:الجديدةالمدرسةالدستورية:راجعأيضًا231
.43ص–ـمرجعسابق(أسئلةوأجوبةفيضوءالدساتيرالمقارنة)الحالةالمصرية.الدستور–عمادالفقي.د232
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 : كفالة مبدأ التعددية .2
 المختلفة، والمطالب والمعتقدات المصالح عن بطرقسلمية بالتعبير يسمح الذي ،"السياسية التعددية" مفهوم يشكل

.233التعددية تلك من ما درجةالدستورية الترتيبات تتضمن أن ويجب .الديمقراطية سمات أساسيةمن سمة
األمة، جميع تمثيل يتم أن التعددية تمثيل يعني العرقي والتنوع اإلقليمية االختالفات ذلك في بما جوانب

 ويعني)األفكار تعددية( واأليديولوجية السياسية اختالفالمعتقدات وكذلك الجنسين بين والتوازن اللغوية واالختالفات
 .القرار صناعة في حقيقا صوتا بأكمله الطيفالمجتمعي يعطي بشكل موزعة السياسية السلطة أن تمثيلالتعددية

.ويمكنتشجيعالتعدديةمنخاللدعمالدستورلضمانتمثيلالمرشحينالمستقلينوكذلكالنساءواألقليات
  :المستقلينأ ضمان مراعاة تمثيل المرشحين 

 منعناصر مهما عنصرا المستقلون المرشحون يكون أن الممكن من 
 من كثير وهمفي الرئيسية األحزاب آراء مواجهة يمكنهم فهم .التعددية
 بما األحزاب علىأعضاء المفروض لالنضباط يخضعون ال الحاالت

 االنتخابي النظام علىترتيبات وينبغي .االستقاللية من مزيدا لهم يتيح
لجنة .المستقلين ترشيح إمكانية توفير  لحقوق المتحدة األمم وتشير

الدولي من 29 للمادة تفسيرها في اإلنسان  بالحقوق الخاص العهد
 ال لالنتخابات الترشح األشخاصفي حق" أن إلى والسياسية المدنية
 أحزاب في أعضاء يكونوا معقولةبأن غير بشروط يقتصر أن ينبغي

  ."بعينها أحزاب في أو
الحق توفير الممكن غير من إنه األحيان بعض في يقول من وثمة

 أن الممكن من الحاالت، هذه ففي ذلك ومع .القوائمالحزبية على القائمة االنتخابية األنظمة في المستقلين ترشح في
 حقوق من حق هو االنتخابات خوض في أنالحق إلى وبالنظر ."المستقلين للمرشحين قوائم" بتشكيل يسمحللمستقلين

 .المستقلين المرشحين مسألة بشأن محددة تكون أن المفيدللدساتير فمن اإلنسان
 :  ب ـ ضمان مراعاة تمثيل النساء 

 لمشاركة مالءمة األكثر هو النسبي أنالتمثيل عموما به المسلم ومن .التعددية النساء تمثيل يعزز العموم في
 .العمليةالسياسية في المرأة

 عليها منصوص وهي الفردية االنتخابية فياألنظمة أكبر بشكل )الكوتة نظام( للنساء المخصصة المقاعد وتوجد
 البرلمان أن على )ب 7.1 المادة(الدستور ينص المثال، سبيل على أوغندا، ففي .األحوال فيأغلب الدساتير في

 ينص حيث مقاعدللمرأة )ب 66.1 المادة( التنزاني الدستور يحجز كما ."منطقة عنكل امرأة ممثلة" يضم أن يجيب
                                                           

.6ـص2113طيةـنيسانالتعدديةفيالدساتيرـتقريربحثيصادرعنالمنظمةالدوليةللتقريرعنالديمقرا233

 

 توفير الممكن غير من إنه يقول من وثمة
 األنظمة في المستقلين ترشح الحق في
 ومع .القوائم الحزبية على القائمة االنتخابية

يسمح  أن الممكن من الحاالت، هذه ففي ذلك
 للمرشحين قوائم" بتشكيل للمستقلين
 خوض في أن الحق إلى وبالنظر ."المستقلين
 فمن اإلنسان حقوق من حق هو االنتخابات

 مسألة بشأن محددة تكون أن المفيد للدساتير
 .المستقلين المرشحين
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 الصادرعام الكيني الدستور وينص .البرلمان "أعضاء كل من ثالثينبالمئة من أقل "النساء األعضاء" يكون أال على
وأربعين" الوطنية الجمعية تتضمن أن وجوب على 2010 في المسجلون الناخبون انتخبها منهن كل امرأة سبعا

.(ب27.1 المادة( "واحد عنهاعضو ينوب انتخابية دائرة مقاطعة كل تمثل أن على المقاطعات

 :  234ج ـ تمثيل األقليات

أوالقومية/يتمتعالمجتمعالسوري،كغيرهمنمجتمعاتشرقالمتوسط،بخليطعجيبمنالمكّوناتالدينيةو
فسيفساءحقيقية يجعلمنه أكثرمن. الشعبالسوريبنسبة من%11حيثيشكلالمواطنونالعربغالبية

وتعززالسياساتالسورية.صفتهالقوميةمجملالمواطنينالسوريين،فهمالمكّونالقومياألكبرالذييمنحللبلد
والدستوريثبت السورية، العربية الدولةهوالجمهورية القوميةفاسم الصفة المتتابعةعلىالحكمفيسوريةهذه
صراحةعروبةالدولة،وتقوماألجهزةاإليديولوجيةللدولةبتكريسهذهالصفة،وتتجاهلوجودمكوناتقوميةأقلوية

المكّونالكرديوالمكّونالتتشاركم مثل التقاليد أو الثقافة أو الهوياتيةكاللغة القومية العربيةبخصائصها ع
 .235األرمنيوالمكّونالشركسي

 حصص آليات وتستخدم .التعدديةالسياسية عناصر من مهم عنصر البرلمان في األقليات ومنهنافإنتمثيل
 البلجيكي، مثلالدستور الدساتير، من عدد في موجودة اآلليات وهذه .األقليات زيادةتمثيل أجل من عادة األقليات

  43.)  المادة( الجماعاتاللغوية أساس على مبني التمثيل حيث
 الدستور وينص .انتخابه يتم كي الدعمالجماعي من بدرجة الرئيس يحظى أن الدساتير بعض تتطلب كما

 عدد إجمالي من بالمئة منخمسين أكثر أصوات" على حصل إذا إال رئيسا المرشح أالينتخب على اإلندونيسي
 إجمالي مننصف أكثر في األصوات من األقل على المئة في عشرين العامةوعلى االنتخابات خالل األصوات

. .)236أ6 مادة( "األقاليم عدد






                                                           

فيالدستورألنذلك234 القضايا إثارةمثلهذه دولة)يذهبرأيإلىوجوبالحذرعند المساواةومفهوم معمبدأ يتناقضتماما
وفتحمثلهذاالبابيغلقإلىغيررجعةضرورةالعملعلىتكريسمفهومالمساواةفيالقانونومنثمفي...القانونوليسقانونالدولة

.أعدتلصالحمشروعاألجندةالوطنيةلمستقبلسورية"مفهومحقوقاالنسانفيالدستور"ورقةبحثيةبعنوان:انظر(.التعامل
 .2ص–2112حزيران–مبادرةاإلصالحالعربي–إدارةالتنوعفيسورية–حسانعباس235
حمايةحقوقاألقلياتالدينيةـورقةصادرة:ـالدساتيرواألقلياتالدينيةكاتياباباجياني:راجعبصورةتفصيليةحولهذاالموضوع236

.ومابعدها2منتدىالبدائلالعربيـص.عنمبادرةاإلصالحالعربي
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 :237والماليةتخصيص أحكام لبعض القطاعات العمومية الحساسة كاألمن والدفاع  .3
المحمولةعلىقّوات األساسية كأنيضبطالمهاّم بشأنها، التفصيلية يمكنأنيتضّمنالدستوربعضالقواعد

عدادهالتقاريرها .238العسكريةوقواتاألمنوالدورالمنوطبعهدتهافيحاالتالطوارئ،وكيفيةتمويلهاوا 
 :أسبابلعدة خاصاً تهديداً األمن قطاع يمثل أن الممكن من
 ال فإنها وبالتالي سرية الخصوص وجه على وأجهزةالمخابرات والجيش األمني القطاع من كثيرة جوانب أن أوال،

.المستويات كل المعنيةعلى األطراف جميع فيه تتشارك والعلنية بالشفافية يتسم إلىنقاش تؤدي
الدولة على ينطوي األمن قطاع أن ثانيا، عن استقالل بشبه قويا شعورا يولد أن ويمكن القهرية للقوة احتكار
 .الجيش في المتبع الهرميواالنضباط التسلسل منطق إلى يستند السياسي النظام أو المجتمع
 في دورحساس لعب تستطيع التي الداخلية المخابرات وأجهزة الشرطة األمنيمثل القطاع من أفرع هناك ثالثا،

منع في يفكر أن سوى المرء يحتاج وال الحقوق هذه تقييد تستخدمانفي اللتان األداتان ألنهما اإلنسان حقوق مجال
.لمظاهرة الشرطة
التدقيق أو البرلمان تدخل استبعاد محاوال مجاله األمن إلىاعتبار السلطة من التنفيذي الفرع يميل أخيرا ـرابعاً
  .المجال هذا في الشعبي

كانت التي األنظمة في المخاوف هذه كل وتتجلى غير  األداة األمن أجهزة كانت حيث سبقفيماديمقراطية
 .التعددية لقمع األساسية
 ال حيثما .كاملة تعددية ضمان اجل من األمنضروري قطاع على ديمقراطية سيطرة تأسيس فإن األسباب لهذه

 حسب دورهما تأدية من يتمكنا لن فإنهمااألمن، على السيطرة الشعب يمثل وبرلمان منتخبة مدنية تستطيعحكومة
 .239الشعبي تفويضهما

 على سلطة لهما يكون ان دون الحكومية كلالمؤسسات عن الناخبين أمام مسؤوالن سيكونان فإنهما وبالتالي،
 .مهمبالدولة قطاع

؟240كاملين مدنية وسيادة إشرافاً أنتوفر الدستورية لآلليات يمكن وهومايطرحتحدياتكيف
 :القرار  اتخاذ هيئات القيادة، تسلسل :المدنية السيادة .أ

                                                           
ّيرقدتغ"شيئًاما"يحتاجهاالجميعإلبرازأن"صدمة"يشكلطرحهذهالقضاياللنقاشوتضمينهافيمشروعالدستورالمستقبلي237

.ولكونضبطهذهالقطاعاتكانأحدمطالباالحتجاجاتالشعبيةفيبدايةاألزمةالسورية.بالفعل
براونلبرنامجاألممالمتحدةاإلنمائي.إعادةميالددستوريةـتونسومصرتعيدانبناءنفسهماـدراسةأعدهاناثانج:راجعأيضًا238

.ومابعدها26رجعسابقـصبمساعدةماريانمسينغوسكوتوينرـم
دروسللبلدانالتي:ـإصالحالقطاعاألمنيفيجنوبإفريقياكاوثرا غافين:انظر،علىسبيلالمثال،فيعرضتجاربمقارنة239

 .ومابعدها2صـ2114سبتمبر.ـأيلول(األمنفيالمراحلاالنتقالية)الحكمـمبادرةاإلصالحالعربيتشهدانتقااًلفيأنظمة
 .ومابعدها21ـص2113التعدديةفيالدساتيرـتقريربحثيصادرعنالمنظمةالدوليةللتقريرعنالديمقراطيةـنيسان240
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 مدنيا يكون األعلى القائد فإن السبب لهذا.المسلحة القوات على المدنية للرقابة ضروريا القيادة تسلسل يعتبر
المادة)واندونيسيا(1المادة2الجزء) المتحدة الواليات دساتير :هذاعلى الدساتير من وينصالكثير .أدائم منتخبا
(.19المادة)وفرنسة(11

 .الحرب خوض قرار اتخاذ أي المدنيالمنتخب، على الحرب إعالن حق يقتصر األعلى، القائد وبوصفه
 البرلمان يوافق أن يجب جدا أحيانكثيرة وفيالحرب إعالن في الحق الوزراء رئيس أو الدساتيرللرئيس بعض وتمنح
المادة) إالالبرلمان الحرب إعالن جيز ي ال فرنسا ففي .دالصد هذا في األقل يستشارعلى أو الحرب إعالن على
."السالم صناعة"و "يعلنالحرب حق البرلمان بموافقة الرئيس" أن على 11 المادة اندونيسياتنص وفي (39

 والمدنيين العسكريين من كبار منمسؤولين عادة تتألف للجان القومي األمن تنسيق يترك كثيرة دول في
 .بالدولة آخرين الخارجيةومسؤولين السياسة في وخبراء معلومات ومحللي الوزراء المستوىبمجلس رفيعي وأعضاء

 .القومي األمن مجالس أو الدفاعالوطني لجان الهيئات هذه على يطلق
 يتمكن المسلحة، القوات على المدنيةالكاملة الرقابة تتحقق ولكي

 موافقة بدون حتى األمر اقتضى إذا القرارالنهائي اتخاذ من المدنيون
 من الهيئات هذه في األغلبية تتكون أن يجب لهذاالسبب .الضباط كبار

 السلطة هذه وتمنح .بمدني مناط النهائي القرار يكون أوأن و المدنيين
 .الدفاع وزير أو الوزراء رئيس أو عادةللرئيس

 على يقتصر وان بوضوح الهيئات هذه تكليف تحديد ويجب
يبينو المسلحة القوات مجلس إنشاء) 137المادة)الدستورا يتضمنماليزيا، ففي)ضيق بمعنى( الدفاعية الشؤون

.فيه عسكريين وأربعة ثالثةمدنيين عضوية جانب صالحياتهإلى
 مدنيين من يتكون أن يجب القومي مجلساألمن أن(21المادة)البرازيلي الدستور يحدد أخرى ناحية من

.آخرين جانب إلى العدل ووزير الكونجرس مجلسي ورئيس نائبرئيس ويضم .بالكامل
  :الدفاع ميزانية .ب

 بقية غرار على الميزانية قواعد لنفس وانتخضع العامة الموازنة من جزءا الدفاع ميزانية تكون أن يجب
 ميزانية على الرقابة .وشفافةوعامة تعددية مناقشة بعد الدفاع ميزانية على البرلمان يوافق يجبأن .العام القطاع
 ميزانية محددةإلقرار مواد الدساتير معظم تشمل وال .المدني اإلشراف في عنصرأساسي العسكري واإلنفاق الدفاع
.العامة كلاألموال على كاملة رقابة البرلمان ويمارس الدفاع

 :العسكرية المحاكم مقابل المدنية المحاكم .ج
 والعاملين الجيش على سلطة المدنية يكونللمحاكم أن المسلحة القوات على الواسع المدني اإلشراف يتطلب

 .يوازيها ما أو المدنية تلتزمبالقوانين أن ويجب محدودا العسكرية المحاكم اختصاص يكوننطاق أن يجب .به
 علىالحكومة العسكرية الجنائية المحاكم إنشاء قصريو هذا على (2.26المادة)األلماني الدستور ينص

الذين المسلحة بالقوات أفراد بخصوص أو فقط الدفاع فيحاالت الجنائي القانون ممارسة" المحاكم هذه وتستطيع

 الموازنة من جزءا الدفاع ميزانية تكون أن يجب
 على الميزانية قواعد لنفس وان تخضع العامة
 يوافق يجب أن .العام القطاع بقية غرار

 مناقشة بعد الدفاع ميزانية على البرلمان
 وشفافةوعامة  تعددية
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 اقتصر 2111 عام أجريت التي الدستورية وبعدالتعديالت تركيا وفي ".حربية سفن متن على أو الخارج في يخدمون
 تتعامل الجديد الدستور وبموجب ."العسكرية والمهامالعسكرية الخدمة" على أيضا العسكرية المحاكم نطاقاختصاص
 قرارات ضد استئناف طلبات بتقديم وتسمحالتعديالت الدستوري والنظام الدولة امن ضد الجرائم مع المحاكمالمدنية

المجلس التي الفصل  والبحرية الجوية الجيشوالقوات قادة ويحاكم .المدنية المحاكم أمام األعلى العسكري يتخذها
 .الرسمية مهامهم خالل ترتكب أيمخالفات عن عليا محكمة أمام والدرك

 :األمن  قوات تركيبة .د
 درجة كانتهناك إذا إصالحات إلجراء مستعدة األرجح على ستكون القواتالمسلحة أن تؤكدالدراسات

 الطبيعيةمقابل المهنية والمسارات الجدارة مبادئ تحفظ التي منالقواعد واضحة مجموعة صورة في المأسسة من عالية
 .الطائفية أو القبلية أو الشخصية الوالءات على قائمة أنظمة

 المثال، سبيل على األلماني، الدستور الينص اإلطار، هذا وفي .الدستور مواد في المأسسة هذه إرساء ويجب
نما(أ17المادة( فحسب القواتالمسلحة دور على  .(ج17المادة( القواتالمسلحة تنظيم مبادئ يشمل وا 
 يستغل أال ويجب حزبية غير وهي. الشعبالبرتغالي خدمة في المسلحة القوات" أن إلى الدستور يشير البرتغال وفي

".سياسي تدخل أي اجل من وظائفهم أو مناصبهم أسلحتهمأو أعضاؤها
فإنه، المستقبل سورية لدستور بالنسبة هذا تنظيم القطاع،ولكفالة أن يتضمن،ينبغي القضاياأدنى،كحد

:التاليةالجوهرية
وبشكلينتهكهامنوعقاببهاالتمتعلكفالةواضحةآلياتووضعاإلنسانلحقوقوصريحودقيقواضحتبني.1

.االمنقبلمنانتهاكهااستسهالدونيحول
.الطوارئحالةإعالنعندالحقوقلتقييد،وزمانيةموضوعية،دقيقةضوابطتبني.2
وللحيلولةاألمنيةاالجهزةلتعسفتحسباًالطوارئحالةإعالنعنداالساسيةاإلنسانلحقوقضماناتعلىالتأكيد.3

.يدهاإطالقدون
(أخرىدولبدساتيرإسوةً)القوميلألمنمجلسإنشاءعلىالدستورفيالنصإلىالحاجةبمدىالتفكير.4

.العسكريةأواألمنيةالسلطاتباستخداموالتعسفاالنفراددونللحيلولة
االستثنائيةالمحاكممنالمزيدإنشاءدونيحولوبشكلواختصاصاتهاالمحاكمإنشاءلحاالتدقيقتفصيلوضع.9

.األمنيةلألجهزة،الطبيعي،القضائيالجهازتشّكلالتي
حصاناتاألمنيةاالجهزةمنتسبيمنحاستسهالدونيحولبشكلوالمساءلةوالمحاسبةالقانونالخضوعمبدأإعالء.6

.الحقوقانتهاكعندوالعقابالمحاسبةمنتعفيهممطلقة
المدنيينلحقوقحمايةًوالتحقيقالتوقيفمرحلتيعند(وزمانيةموضوعية)ودقيقةواضحةضماناتعلىالنص.7
.األمنيةاالجهزةتعسفمن
.بالتقادم(الحالبطبيعةالحربوجرائم)اإلنسانيةضدوالجرائمالتعذيبجرائمسقوطعدمعلىالنص.1
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الدستورألحكامالمخالفةالقوانينلكافةالفورياإللغاءعلىالصريحالنص.2 طبيعةذاتقوانينبمعظمهاوالتي)
والحسابالمساءلةمنحمايتهأواألمنقطاعتعسفلخدمةأوأمنية للتسويفتحسباًحكماًملغيةاعتبارهاأو(

.الغاءهافيوالمماطلة
 : تخصيص أحكام للمعارضة السياسية .1

تسّلطاألغلبيةالحاكمةوتفّردها.وذلكبتحديدموقعهافيالدولةوحقوقها،وذلكلدعمالديمقراطيةوالحيلولةدون
.بالحكم
 وتعتبر الحكومة لمواقف بدائل -البرلمانية أوالكتل البرلمان في الفرديين األعضاءسواء – الفعالة المعارضة توفر
 يستطيع لن البدائل تلك وبدون للحكومةالحالية، بدائل للجمهور المعارضة وتقدم ديمقراطي، نظام فيأي هاًما عنصًرا

 .فعال الحكومةبشكل اختيار الناخبون
إنها حيث المعارضة، عن لها غنى ال فإنه التعددية يخص وفيما
 تعرضهاالحكومة، التي تلك عن مختلفة وسياسات نظر وجهات تعرض

 .األفكار تنافس"فكرة يعزز مما النظر وجهات من أوسع نطاًقا تمنح كما
 المبادئ هذه على-المثال سبيل على- البرتغالي الدستور ويؤكد

 في والحق التعبيرالجمعي الدستورية التعديالت كل تحترم أن متطلًبا
البرتغال) 289مادة(ديمقراطية معارضة ممارسة  التعددية تمثل ففي
 .تغييره اليمكن الدستور من جانًبا المعارضة وحقوق

 المتحدة باألمم اإلنسان حقوق أقرمجلس ، 2112 أبريل وفي الفعالة، المعارضة بأهمية واسع نطاق على ويعترف
 وكان .  السليمة العمليةالديمقراطية في المدني والمجتمع السياسية المعارضة تلعبه الدورالذي أهمية على يؤكد قراًرا

 الديمقراطية بيناألنظمة الفرق توضيح 2111 يونيو في انعقد والذي البرلمان األوروبيلرؤساء المؤتمر في مالحًظا
  .المساواة قدم على السياسية تعترفبالمعارضة األولى إن حيث االستبدادية وتلك
 :241المعارضة حقوق ومضمون نطاق

 :242الحقوق هذه بين من .ضمنية أو بصورةصريحة سواء المعارضة حقوق على الدساتير من عدد ينص
 العمليات في الكاملة اإلعالم،والمشاركة وسائل إلى الوصول حرية الفعالة، الحكومية المتساوية،والمراقبة المعاملة
 .243المحاكمالدستورية إلى والوصول التشريعية

                                                           
 .الدستورية"الثوابت"ال..الدستورية"المحرمات"علىأذهانالمشرعينلكونهامن"جديدة"تمالتوسعبطرحهذهالقضاياألنها241
ـ2113راجعبصورةتفصيليةوحرفيةالتعدديةفيالدساتيرـتقريربحثيصادرعنالمنظمةالدوليةللتقريرعنالديمقراطيةـنيسان242
 .ومابعدها23ص
 .ومابعدها1الشكلالجديدللمسارالتأسيسيـمرجعسابقـص:المدرسةالدستوريةالجديدة:راجعأيضًا243

 حيث المعارضة، عن لها غنى ال فإنه :التعددية
 عن مختلفة وسياسات نظر وجهات إنها تعرض

 نطاًقا تمنح كما تعرضها الحكومة، التي تلك
 تنافس"فكرة  يعزز مما النظر وجهات من أوسع
 األفكار
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المتساوية هو أساسي مبدأ عن المعارضة حقوق معظم تنبثق :والتناسبية المتساوية المعاملةـ أ   لجميع المعاملة
نفس في صالحياتهم ممارسة على قادرين المعارضة نواب أنيكون يجب فإنه المبدأ لهذا ووفقا .البرلمان أعضاء
 الحقوق من بعدد البرلمان نواب كل يتمتع أن ذلكيجب على عالوة .األغلبية نواب من لنظرائهم المهيأة الظروف
.كتلة ألي منتميين غير أو صغيرة أو كبيرة كتلة من جزءا سواءكانوا المتساوية

 فيبنود عنه يعبر فالمبدأ الدساتير من صريحا جزءا عموما اليشكل المتساوية المعاملة مبدأ كون من الرغم وعلى
.للبرلمان الداخلية الالئحة في فنية، بنود غالبا معينة،

وسائل إلى الوصول في الحق المعارضة الدساتير من الكثير تمنح: اإلعالم وسائل في والتغطية إلى ب ـالوصول
 أن يندر وبينما :والخاص العام لإلعالم مختلفة عمومًاقواعد الدساتير وتتضمن .اإلعالمية التغطية في والحق اإلعالم
 .كذلك يكون ما عادة العام اإلعالم فإن للدستور، موضوعا اإلعالمالخاص يكون
 .والحمالتاالنتخابية الدعاية تنظم موادا الدساتير تتضمن ما وعادة
 يتناسب بما الرسمي اإلعالم في الهواء على وقتا" المثال،المعارضة سبيل على المغربي، الدستور من 10 المادة تمنح

 ."تمثيلها معحجم
دستور 39 للمادة وفقا السياسية األحزاب وتتمتع لإلعالم الوصول حرية" ب -القانون لشروط ووفقا –بيرو من

."انتخاباتعامة آخر نتائج مع يتناسب بما للدولة المملوك االجتماعي
 الحكومة تصدرها التي "السياسية البيانات على" فيالرد الحق المعارضة يمنح البرتغال دستور إن للنظر، الالفت ومن
 وبروز طول بنفس يكون أن يجب "علىالهواء المعارضة وقت" أن الدستور ويحدد .التلفزيون أو الراديوالعام عبر

(.2ـ41المادة( وبياناتها لبرامجالحكومة الممنوح الوقت
 الديمقراطية، فيالعملية والتوازن االختيار عوامل من حاسم عامل البرلمانية الرقابة: الفعالة  الحكومية الرقابة ج ـ 
التي بالنسبة خاصة أهمية تكتسب لكنها في التحقيق في أكبر دافع ولديها الحكومة تؤيد ال ما غالبا للمعارضة

 وطرح الحكومة برامج مناقشة في الحق ذلك بين الرقابة،ومن هذه لتحقيق المختلفة الطرق من العديد وهناك .أخطائها
يتضمن .الزمن من محددة فترة خالل اإلجابة وتلقي الحكومة األسئلةعلى  أنشطة في التحقيق في الحق ذلك كما

.كبيرة درجة إلى دعمالبرلمان على االعتماد من حالة في الحكومة يترك ما وهو الثقة طلببسحب وتقديم الحكومة
متطلبات أخرى دساتير تشترط بينما عمومية، الحكومةبصياغة مراقبة في الحق البرلمانات الدساتير من العديد وتمنح

 المثال، سبيل على التركي، الدستور ويمنح .بسحبالثقة االقتراحات أو واالستفسارات اإلحاطة وطلبات لالستجواب
 العامة والمناقشات البرلمانية األسئلةواالستفسارات بوسائل الرقابية سلطتها لممارسة" السلطة الوطنيةالتركية الجمعية
 التقديم شكل تحديد الداخلي النظام التركيلالئحة الدستور ويترك(.21المادة) "البرلمانية اللوموالتحقيقات وتوجيه
 .244البرلمانية ومدىاإلجراءات ومحتواه

                                                           
الحقوقالدستوريةللمعارضةـمذكرةإعالميةصادرةعنالمنظمةالدوليةللتقرير:راجعبصورةتفصيليةأيضًاحولهذاالموضوع244

.ومابعدها4ـص2113ـماي34عنالديمقراطيةـعدد
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 :والتدقيق الرقابة تحمي التي الدستورية األحكام على أمثلة
الحكومة على األسئلة طرح في الحق جماعي أو منفرد سواءبشكل للنواب :الحكومة على واالستجوابات األسئلة طرح
 يكون اإلندونيسي، الدستور من الثالثة، الفقرة أ،21للمادة ووفقا .محددة زمنية مهلة خالل عليها ترد أن يجب التي
بداء تقديماالقتراحات في والحق األسئلة تقديم في الحق" البرلمان نائبفي لكل  ."الرأي وا 
 تقديم في الحق فيليتوانيا البرلمان أعضاء خمس من تتكون مجموعة تملك األقليةالمؤهلة، حقوق على مثال وفي

.61لوزيرالمادة أو الوزراء لرئيس استجواب
.43البرلمانالمادة نواب من "األقل على عشرين من مجموعة"إلى األمر يحتاج التشيك جمهورية وفي

لعقد الدعوة زالت فما الحكومة، مراقبة بدور محصورة وسيلة ليست أنها من الرغم على :البرلمان جلسات لعقد الدعوة
 من العديد ويمنح .عاجل بشكل البرلمان على عرضأمر إلى المعارضة احتاجت إذا أساسية أداة برلمانية جلسة

 .)طارئة أو عادية( جلسات عقد إلى الدعوة في الحق الدساتيرالبرلمان
في االجتماع البرلمان نواب لربع يمكن  47 المادة كورياالجنوبية دستور ففي :مؤهلة أقلية توفر يشترط أخرى، ومرة
  .الخطوة هذه اتخاذ لثلثالبرلمان يمكن  70 المادة أرمينيا في بينما عادية، غير جلسة
 أقل تصبح أداة وهي الحكومة، مراقبة أدوات من مهمة أخرى أداة البرلمان أعمال جدول إعداد :األعمال جدول إعداد

 في الحق المعارضة  48 المادة الفرنسي ويمنحالدستور .وحدها البسيطة باألغلبية يعد األعمال جدول كان فاعليةإذا
.شهر كل االنعقاد أيام من واحد يوم في األعمال إعدادجدول

 األدوات من هي محددة مسائل في للتحقيق الدائمة اللجان أو محدد لغرض منشئة ال اللجان سواء :التحقيق لجان
 من اللجان تشكيل يكون أن يجب فعالة، هذهاألداة ولجعل .الحكومة على البرلماني اإلشراف في األهميةالخاصة ذات
 من لجنة لتشكيل البرلمان نواب من حدأدنى طلب إلى تدعو قوية حجة هناك نفسه، الوقت وفي .األقليةالمؤهلة خالل
 تشكيل فرض المنفردين النواببإمكان كان إذا يقوض أن يمكن البرلمان فعمل معين، تنشىءلغرض التي اللجان
 نصابا يمثلون كانوا إذا فقط اللجان تشكيل في الحق البرلمان نواب الدساتير من يمنحالعديد السبب ولهذا .اللجان
 .قانونيا
 أو الوزراء برئيس يتعلق تحقيق البرلمانلطلب أعضاء مجموع من األقل على %11 إلى يحتاجاألمر تركيا، ففي

 حقوق من أساسي حق من عمليا ألنهيقوض إشكالي أمر وهو البسيطة، األغلبية تقرره الطلب الوزراء،وهذا من بوزير
 طلب في الحق منفردا البرلمان نائبفي كل يملك حيث ،  البرتغال في القاعدة هذه على وهناكاستثناء .المعارضة

.196برلمانيةللتحقيقالمادة لجنة تشكيل
 وحيثما .النظامالدستوري وحماية لمراقبة قوية محتملة أداة الدستورية المحاكم: الدستورية  المحكمة أمام ث ـ الطعن

 المعارضةالحق ألعضاء يكون أن يجب المحكمة، أمام الطعن حقالبرلمان من وكان القوية الدستورية المحاكم وجدت
.القوانين دستورية مراجعة طلب في
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 الدستورية المحكمة أمام الطعن في الحق البرلمان مجموعنواب خمس أو "الرئيسي المعارضة حزب" يملك تركيا، وفي
.191المادة.للبرلمان الداخلي النظام الئحة أو مراسيم أو قوانين إللغاء
 برلمانية أولجماعات البرلمان في مفرد لنائب فيها يكون شائعة ممارسة هناك ليست: الثقة  سحب إجراءات ج ـ 
عددا تتطلب األخرى فالدساتير الحق، هذا منفردين لنواب بعضالدساتير تمنح وبينما .الثقة حجب اقتراح في الحق
 حزب عن نيابة سواء الثقة حجب اقتراح أنيقدم يمكن" التركي الدستور من 22 للمادة ووفقا .النواب من محددا من

 استجواب توجيه البرلمان لخمسأعضاء يمكن ليتوانيا، وفي ."األقل على نائبا عشرين توقيع عنطريق أو سياسي
 .245الثقة حجب إلجراء أولى كخطوة وهوضروري لوزير، أو الوزراء لرئيس
 في أو منفردين الدساتيرالنواب تعطي العادة وفي .التشريع هي البرلمان وظائف أحدى: التشريعات  اقتراح ح  ـ 

 .الحكومة تقدمها التي بقوانين المشروعات على التعليق في والحقتشريعية مقترحات تقديم في الحق جماعات
 منفردين للنواب أخرى دساتير تعطي بقانون، لتقديماقتراح النواب من محدد عدد دعم الدساتير بعض تتطلب وبينما
 .الحق هذا

 اجتماععشرة يتطلب حيث األول النوع على مثال األردني والدستور
 اقتراح لتقديم أكثر أو نواب المادة 29بقانون  ومصر .  وتركيا

ندونيسيا  الذي منالدساتير الثاني النوع على أمثلة والبرتغال وألبانيا وا 
 .منفردين للنواب القوانين اقتراح حق يعطي

 تتضمنالممارسات أن البرلمانات لرؤساء األوروبي المؤتمر ويوصي
 لتقديم )أقل المئةأو في خمسة( البرلمان نواب من قليالً نصاباً الجيدة

.وتقدمللتصويت اللجان في المشروعات هذه من األقل على مئويةمحددة نسبة تناقش أن ويجب .القوانين مشروعات
 وهي .منالقرارات وغيرها الميزانية تناقش كما وتعدها التشريعات اللجان تناقش: اللجان  عمل في المشاركة خ  ـ 
 نفسه،يجب الوقت وفي .اللجان في المعارضة مشاركة عن غنى ليسهناك السبب ولهذا .البرلمان عمل من مهم جزء
 مع اللجان تشكيل يتناسب أن على صراحة عديدة وتنصدساتير .السياسية األحزاب قوة اللجان تشكيل يعكس أن

(.3الفقرة61المادة) واليونان(2الفقرة171المادة)البرتغال ذلك أمثلة ومن .ككل البرلمان تشكيل
 الحكومة أعمال مراقبة عن المسؤولة لجانال رئاسة" بأن األوروبي للمجلس 2111للعام1611ويوصيالقراررقم

 من لعضو تمنح أن يجب المخابرات األمنوأجهزة على اإلشراف لجنة أو المراجعة ولجنة والمالية لجنةالميزانية مثل
(.2.9.1)المعارضةالفقرة أعضاء

 وفي .حساس سياسي أمر المسؤولين كبار تعيين أو انتخاب: المسؤولين  كبار تعيين /انتخاب في المشاركة . د 
.المسؤولين هؤالء فياختيار الحق الوزراء رئيس أو للحكومة أو للرئيس يكون األحيان كثيرمن

                                                           
.7ـص2113ـماي34ديمقراطيةـعددالحقوقالدستوريةللمعارضةـمذكرةإعالميةصادرةعنالمنظمةالدوليةللتقريرعنال245

 

 وفي .التشريع هي البرلمان وظائف أحدى
 في أو منفردين الدساتير النواب تعطي العادة

تشريعية  مقترحات تقديم في الحق جماعات
 بقوانين المشروعات على التعليق في والحق
 الحكومة تقدمها التي
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 من العاشرة المادة تسمح المغرب ففي .التعيين موافقتهاعلى تشترط أو/و المعارضة تستشار أن أيضا الشائع من لكن
 الجبل جمهورية وفي ."الدستورية أعضاءالمحكمة انتخاب وفي المرشحين اقتراح في المساهمة" الدستورللمعارضة

 حزب من أحدهما يكون أن على منالبرلمان – القضاة ينتخب الذي – القضائي المجلس من يختارعضوان األسود،
(.127المادة)منالمعارضة واآلخر األغلبية
 باألغلبية النواب عضوية للبرلمانإسقاط يمكن أال المعارضة ألعضاء بمكان الخاصة األهمية من: العضوية ذ ـ صحة
 األغلبية تتخذه علىقرار ببساطة تعتمد البرلمان في العضو فترة كانت فإذا .غيرواضحة ألسباب أو/و البسيطة

 مشكلةشأنها في تساوي مشكلة وهذه .مسلط سيف تحت الوقت ستعملطوال المعارضة أن سيعني فهذا البرلمانية،
 .األخالقي السلوك واضحةمثل غير ألسباب أو أسس على النواب عضوية إسقاط

 أن يجب السبب ولهذا .منمناصبهم كثيرين نواب عزل في الغامضة المعايير أو تستغلاألسباب أن الممكن ومن 
 جانب من للتأويلالذاتي القابلة الغامضة الصياغة تفادي ويجب ضيق بشكل البرلمانمحددة نواب عزل معايير تكون

.246البرلمانية األغلبية















 

                                                           
 .1ـص2113ـماي34الحقوقالدستوريةللمعارضةـمذكرةإعالميةصادرةعنالمنظمةالدوليةللتقريرعنالديمقراطيةـعدد246



January 1, 
2016 

 ورقة قطاع الدستور

 

 043                          االسكوا -األجندة الوطنية لمستقبل سورية  برنامج

 

:الملكية احتكار الدستورية لتجنب اإلعالم والخيارات ضمان حريةـ9
:247تعالجبعضالدساتيرهذهاإلشكالياتمنخاللمحورين

سواء اإلعالم، وسائل تركيز في اإلفراط الدساتير بعض يحظر: اإلعالم  وسائل ملكية تركيز في اإلفراط حظر .أ
 .مباشر غير بشكل أو صراحة

 والسلطة السلطةالسياسية عن واستقالله اإلعالم حرية تضمن أن يجب" أنالدولة على ينص البرتغال فدستور
 ال وتدعمهابشكل تعاملها وأن عامة، إعالم وسيلة تملك التي تخصصالشركات مبدأ فرض طريق عن االقتصادية

(9 الفقرة ، 31 المادة( المتداخلة أو المصالحالمتعددة طريق عن السيما تركيزها وتمنع فيه تمييز
الليتواني ينصالدستور بينما  ( 44المادة  السياسي واألحزاب علىالدولة يحظر" أن على صراحة ) (
  ."العامة اإلعالم وسائل احتكار األشخاص أو المؤسسات غيرهامن أو والعامة السياسية والمنظمات

 ذات غير يجعلها ال ذلك لكن .التشريع ثانويمن مستوى خالل من التنفيذ الدستورية األحكام هذه وتتطلب
 فهي وغموضها األحكام هذه مناتساع الرغم وعلى .والمحاكم للمشرعين عمل إطار تنشئ فاألحكامالدستورية .صلة
.مهمة دستورية قاعدة تقدم

 وتتضمن .اإلعالم ملكياتشركات بتنظيم أخرى وكاالت أو لجانا الدساتير بعض تفوض: اإلعالم لجان . ب
 هيئة البرتغالي،تكون الدستور من 32 المادة لنص ووفقا .واليونان أفريقياوبولندا وجنوب البرتغال من كال األمثلة
 ثانويتشكيل قانون ويحدد ."اإلعالم ملكية تركيز عدم" ضمان عن– أخرى مسؤوليات ضمن – مسؤولة مستقلة إدارية

 .البرلمان يعينهم الذين دورأعضائها وكذلك الهيئة هذه عمل ونمط وتنظيم ومسؤوليات
إنشاء جنوب دستور ويشترط اإلذاعي البث لتنظيم مستقلة هيئة الوطني التشريعي المجلس أفريقيا

(.122المادة)"أفريقي الجنوب المجتمع يمثل بما واسع بشكل اآلراء عدالةوتنوع بضمان" هيئةال وتفوض.والتلفزيوني
 األجهزة" لقانون وفقا والتلفزيوني للبثاإلذاعي الوطني المجلس هي مشابها، هيئة الدستور ينشئ بولندا، وفي

 والحق التعبير لحرية ضامنا" علىأنتكونهذهالهيئة1.213المادة وتنص ."الحقوق عن والدفاع  للدولة المملوكة
."القرارات وكذلك "والتلفزيوني اإلذاعي بالبث يتعلق فيما العامة وضامنًاللمصلحة المعلومات في

:وفيدستورسوريةالمستقبليينبغي،كحدأدنى،أنيتضمنالدستورالقضاياالتاليةفيمايتعلقباإلعالم
 .التأكيدعلىضماناتحريةاإلعالموالحصولعلىمصادرالمعلومات .1
 .لسلإلعالموتحديدمرجعيتهإنشاءمج .2
 .ضوابطلملكيةوسائلاإلعالم .3
 (.كإتاحةالوصوللوسائلاإلعالممنقبلالمعارضة)استخداماإلعالمبمايخدمقضاياالتعددية .4

                                                           
 .ومابعدها33صـ2113التعدديةفيالدساتيرـتقريربحثيصادرعنالمنظمةالدوليةللتقريرعنالديمقراطيةـنيسان247
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فيدستورسوريةالمستقبليينبغيالتفكيرفيهيئةدستوريةمستقلةلتعديلقطاعاالتصالواالعالمالسمعي
تضطلعالبرقابةاالعالمفهذااألخيرينبغيأنيبقىحّرابلتضطلعبضمانتعّدديهوتنّوعهخاصةالبصري

.امامقوىالمالونزاهته
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 :حقوق المرأة وجندرة الدستور  – 6

جندرةالدستورأكدتالجهاتالفاعلةفيمجالحقوقاإلنسانوحقوقالمرأةفيجميعمراحلالعملية،بأن
مفهوم248هيضرورة،وأنهعندمايتمتحديدالمفاهيمفمنالمهمأيًضاوضعخطةللوصول إلىتنفيذيشملدائمًا

.المساواةبينالمرأةوالرجل،وبذلالجهودكيتكونحقوقالمواطنةللنساءوالرجالفيقلبالدستورالمستقبلي
للجندر،بمايتضمنلغته،وأنوبالتاليفعلىالدستورالسوريالجديد، دستورالمستقبل،أنيكونحساسًا
األهلية كاملي مواطنين والنساء الرجال يعتبر اإليجابية. اإلجراءات عن صريحة نصوًصا مواده في يضمن وأن

.249المتعلقةبحقوقالنساء،وأنيقربالحاجةلتعزيزتلكالحقوق
 : 250ها صراحة مشروع الدستور المستقبليومن أهم المسائل التي ينبغي أن ينص علي

القانونية• الحماية بحق ويتمتعون وبموجبالقانون، القانون أمام متساوون ورجااًل، نساًء المواطنين، جميع
حقوق في ورجااًل، نساًء المواطنين، جميع بين التامة المساواة الدولة وتضمن القانون، من واالنتفاع المتساوية،

يتضمنالحقوقالمدنيةوالسياسيةواالجتماعيةواالقتصاديةوالثقافيةوفيجميعمجاالتالحياةالعامةالمواطنة،بما
.والحياةاألسرية

كمايجبأن.حظرجميعأشكالالتمييزضدالمرأة؛واعتبارالتمييزجريمةتستوجبالعقاببموجبالقانون•
كاًماتركزأيًضاعلىمجاالتمعينةمثلالزواجأوالعملوتعالجتتضمنبنودعدمالتمييزوالمساواةبينالجنسينأح
.الصورةالنمطيةللمرأةفيوسائلاإلعالم،والتعليم

تعملالحكوماتالمتعاقبةعلىوضعسياساتواتخاذتدابيرمؤقتةتتضمنإجراءاتإيجابيةلتأكيدتمكين•
العامةوا فيالحياة وتعزيزمشاركتها سياسيًا التدابيرالمرأة معتوضيحهذه النسائية، كوضعنسبللكوتا لسياسية،

وعلىذلكالينبغيأبًدااعتبارالمرأة.اإليجابيةهيتدابيرمؤقتة،حتىيتمتحقيقمبدأالمشاركةالمتساويةالكاملة
قيقيةوتضمنللفرد،تسمحالديمقراطيةالح.بلأنتعاملعلىأنهامستقلةفيالفكروالشخصية"اآلخر"أو"مكماًل"

.رجاًلكانإمإمرأة،حقهفيالتعبيروالمشاركة

                                                           
وكذلك.يتطلبهذا،علىسبيلالمثال،االستعدادلالشتراكفيالمسوداتالتيتقدمهاالمجموعاتوالجهاتالتأسيسيةاألخرى248

 .الضغطعلىالحكومةوتحريكالرأيالعامإلدراجالنساءوممثليالمجتمعالمدنيومنظماتحقوقالمرأةفيالهيئةالتأسيسية
عملياتبناءيرحولالمدخلإلىدستورحساسللنوعاالجتماعيمنأجلدستورديمقراطيفيسورياوالدروسالمستفادةمنتقر249

–تجمعسورياتمنأجلالديمقراطيةالسوريةبدعممنالمبادرةالنسائيةاألوربية-الدستورفيمنطقةالشرقاألوسطوشمالأفريقيا
 .14ص–2114تشرينالثاني

تفصيلية250 راجعبصورة والدروس: فيسوريا تقريرحولالمدخلإلىدستورحساسللنوعاالجتماعيمنأجلدستورديمقراطي
 تجمعسورياتمنأجلالديمقراطيةالسوريةبدعممن-المستفادةمنعملياتبناءالدستورفيمنطقةالشرقاألوسطوشمالأفريقيا

 .31ص.23ص.2114تشرينالثاني–األوربيةالمبادرةالنسائية
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إنشاءلجنةالمساواةالجندريةلمكافحةجميعأشكالالتمييزوالعملوفًقالالتفاقياتوالمواثيقالدوليةلحماية•
كماأنلديهادورًا.ةللدولةوينبغيأنتكونهذهاللجنةمستقلة،وعليهارصدومراقبةالسياساتالعام.حقوقالمرأة

معاالتفاقيات منانسجامها للتأكد التشريعاتالقائمة فينشرالوعيمنخاللاقتراحالقوانينالتشريعات،ودراسة
.الدولية،لحمايةحقوقالنساء

:معوجوبمراعاة
النساء"دروتحديدعبارةوبحيثتتمكتابةالدستوربلغةحساسةللجن.استخداملغةتشملالنوعاالجتماعي•

،والتأكيدعلىاعتبارالنساءوالرجالمتساوين"األفراد"أو"جميعالمواطنين"بوضوحبعدالعباراتالعامةك"والرجال
.فيالقيمةوالقانون

ضمانوجودالقضاياالنسويةفيجميعنواحيالدستور،وليسفقطفيتلكالنواحيالتيتخصالمرأةعلى•
.تحديدوجهال

 فعالة• بطرق والثقافية واالقتصادية االجتماعية وحرياتها حقوقها بجميع المرأة تمتع تضمن أحكام .إدراج
يتمتعالرجلوالمرأة،علىقدمالمساواة،بالحقوق:"على12ويمكناالسترشادبالدستورالمغربيالذينصفيمادته

تسعىالدولةإلىتحقيقمبدأالمناصفةبين"..جتماعيةوالثقافيةوالبيئيةوالحرياتالمدنيةوالسياسيةواالقتصاديةواال
والنساء الرجال التمييز". أشكال كل ومكافحة للمناصفة هيئة الغاية، لهذه وتحدث الدستور". حديثا اعتمده ما أو

كورواإلناثلديهمجميعالمواطنينمنالذ"التيتنصعلىأن21فيالمادة2114التونسيالذيصدرفيشباط
 ".نفسالحقوقوالواجبات،وهممتساوونأمامالقانوندونتمييز
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 : المسائل الدستورية الخاّصة التي تدرج في الدستور استجابة لخصوصيات محلية -ج

تحقيق على أيضا الجديدة الدساتير تعمل واألفراد، الدولة العالقاتبين وتحديد الحكم نظام جانبتحديد إلى
 ومنها تحقيق المصالحة الوطنية وتعزيز الوحدة الوطنيةغاياتأخرى، االعترافضمن. خالل من ذلك ويكون

لذا،تتضمن.عادللثرواتالبالدبينالجميعالدستورباألقلياتوبخصوصياتهموبحقوقهم،ومنخاللتحقيقتوزيع
المعنية للدولة المحلية واالجتماعية والثقافية الجغرافية بالخصوصيات ترتبط أحكاما 251بعضالدساتير أهم. ومن

أو الطبيعية بالموارد المتعلقة تلك هي المقارنة، الدساتير دراسة خالل من المجال هذا في تبرز التي المواضيع
.العرقيةوالدينيةباألقليات

خاصة ينبغيأنيتضمنالدستوروفيذاتالسياقالمحليأحكامًا ،بالشفافية وتفعيل قواعد المحاسبةأيضًا
ولهذاينبغيأنيتضمن.ترسيخ دور المجتمع المدنيوكذلك.ووضعاسسراسخةلمنظومةالخدمةالمدنيةالقائمة

:ذاالسياقالقضاياالجوهريةالتاليةدستورسوريةالمستقبل،كحدأدنى،فيه
 .إقرارالحقبشغلالوظائفالعامةوفقمعيارالكفاءةوبصورةتراعيضوابطالشفافية -1
 .إقرارإنشاءهيئاتمتخصصةمعنيةبقضاياالخدمةالمدنيةوتحديدمرجعيتهاوتبعيتها -2
مات،أوالحقفيالحصولعلىالمعلوماتإذاتمثلحريةتداولالمعلو252إقرارالحقبحريةتداولالمعلومات -3

كماأنالحقالقويوالفعال.التيتحتفظبهاالسلطاتالعامة،عنصرًاأساسيًافيالمساءلةوالمشاركةالديمقراطية
،ومنالصعبالمحافظةعلىنظام253فيالمعلوماتيشكلأساسالإلشراكالفعالللمواطنينفيآلياتالحكومة

 .254ذلكمشاركةفعليدون

                                                           
ورقةنقاشصادرةعنالمؤسسةالدوليةللديمقراطيةواالنتخاباتـيونيو.تجاربمقارنةودروسمستفادة.صياغةمشروعالدستور251

 .31ـص2113
كبيرمنالمصلحةالعامةوتوزيعهاعلىنطاققيامالهيئاتالعامةبنشرالوثائقالتيتحظىبقدر:تعنيحريةتداولالمعلومات252

:انظر.واسع،علىسبيلالمثال،المعلوماتالعمليةحولأسلوبعملأيهيئةعامةومضمونأيقرارأوسياسةقدتؤثرعلىالشعب
توبيتقريرمنإعد.تحليلأوجهالحمايةالدستوريةلحريةتداولالمعلومات.إرساءحريةتداولالمعلومات ادمايكلكارانيكوالسـ

 .6ـص2112ميندلـتقريرصادرعنمركزالقانونوالديمقراطيةـمارس
:منالدستوراأللبانيعلىأن21علىسبيلالمثالتنصالمادة253

.حريةتداولالمعلوماتمكفولة .1
الدولة،وكذلكاألشخاصالذينيمارسونوظائفلكلفردالحق،بموجبالقانون،فيالحصولعلىمعلوماتعننشاطأجهزة .2

.رسمية
 .يمنحكلشخصإمكانيةمتابعةاجتماعاتالهيئاتالمنتخبةبشكلجماعي .3

 .معاإلقرار،طبعًا،بوجودبعضالقيودالمقننةقانونًاالعتباراتالمصلحةالعامةأيضًا
 .3مرجعسابقـص.لدستوريةلحريةتداولالمعلوماتتحليلأوجهالحمايةا.إرساءحريةتداولالمعلومات254
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النصفيالدستورعلىآلياتواضحةلمكافحةالفسادبمايكفلتحصينقطاعالخدمةالمدنيةويعززقدرتهعلى -4
بخصوصالهيئاتالرقابيةيمكناحداثهيئةمستقلةلمكافحةو.اداءدورهبشكلعادل،وشفاف،ومنتظم

إرساء شروط بين من أن والخاصإذ العام القطاعين في والرشوة الفساد مظاهر لكل للتصّدي وذلك الفساد
النزاهة على ويقوم أشكاله بشتى للفساد يتصّدى رشيد حكم إرساء التنمية عجلة دفع كذلك لكن الديمقراطية

 .والمساءلة
 .تضمينالدستورالمبادئالتيتكفلتفعيلقواعدالشفافيةوالمساءلة -9
 :مثل.تيسيرعملالجهاتالمنوطةبدعممنهجيةعملالشفافيةوالمساءلة -6

i. القضاء. 
ii. اإلعالم. 
iii. مؤسساتالمجتمعالمدني. 
iv. ممثليالسلطةالتشريعية. 
v. دوراحزابالمعارضة. 

 .الشفافيةبكافةصورهاومظاهرهاصياغةقوانينانتخابيةتراعيقواعد -7
النصعليهفيالدستور -1 مكانية الدوروا  أومؤسساتمتخصصةألداءهذا التفكيربمدىالحاجةإلنشاءاجهزة

 .أوهيئةعليالمكافحةالفساد.كأجهزةالرقابةوالتفتيش.
 .إقرارالحقفيتأسيسمنظماتالمجتمعالمدنيوالنشاطفيإطارها -2

صدارقوانينتنظمإنشاءوآليةعملالمجتمعالمدنيبمايراعيالمعاييرالدوليةويكفللهاوضعضوابطإل -11
 .سهولةالتأسيسوحريةالعملمعمراعاةضوابطالشفافية

 .التأكيدعلىإلغاءكلالقيودغيرالشرعيةوالقوانينوالقرارتالمقيدةلعملمنظماتالمجتمعالمدني -11
المدني -12 المجتمع حق االنتخابيةإقرار العمليات مراقبة في بدوره االعتراف خاصة وبصورة دوره أداء في

 .بصورهاالمختلفة
منحمؤسساتالمجتمعالمدنيالحقفياللجوءللقضاءوبصورةخاصةتقديمالطعونأمامالمحكمةالدستورية -13

 .العليافيمايتعلقبمجالنشاطها
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 :  255بإعادة إنتاج أنظمة سياسية ال تسمح بتداول السلطةد ـ ضمانات دستورية لعدم السماح 

أيضًاتشيرتجاربأخرىإلىوجوبفرضبعضالقيودالدستوريةضمانًالعدمإعادةانتاجأنظمةتحتكرالسلطة
:ومنهذهالقيود.256والتؤمنبتداولهاأوالتوفرالبيئةالقانونيةوالسياسيةالتيتسمحبهذا

.تحديدالواليةالرئاسية .1
.بنودواضحةومقيدةإلعالنحالةالطوارئ .2
.األحكاموالمبادئالدستوريةالراسخةغيرالقابلةللتعديل .3
.أغلبيةتشريعيةعظمىتصدقعلىالتعديالتالدستورية .4
.بنودمفصلةوواضحةبخصوصاالستفتاءاتالدستورية .9
.قلةضماناتالنتخاباتنزيهةذاتإدارةمست .6
.المراجعةالقضائيةللدستور .7
.الرقابةالبرلمانيةعلىالموازنة .1
 .تقييدالقوىالمعارضةللديمقراطية .2

.ونظرًالحداثةهذهاألفكاروأهميتهافسيتمتخصيصشرحمناسبلها












                                                           
الضماناتالدستوريةضدإعادةإنتاجالسلطويةـورقةمنوحيعرضقدمهتوماسماركيتبورشةعمل:منعالديكتاتورية:راجع255

المنظمةالدوليةللتقريرعنالديمقراطيةتحتعنوان ديسمبر2،برلين،ألمانيا،"عالمالعربيتحدياتاإلصالحالدستوريفيال"أقامتها
212.

التطرقلهذهالقضاياسيكونأمرًامهمًاومهمابداصعبًاألنهبدونذلكسيتمالعملعلىدستورتقليدياليأخذبعيناالعتبارال256
.المطالبوالالمتغيرات
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  :الرئاسيةتحديد الوالية  - 1

عادةماتتركزالسلطةفيظلالحكمالغيرديمقراطيفيشخصواحد،هوفياألغلبرئيسيتولىالحكم
طويلة لفترة االستبدادي. الحكم لتجنب التنفيذية الجهة واليات وطول عدد تحديد على الدساتير من وتنصالعديد

.المشخصنغيرالخاضعللمساءلة
وفيماتسمحبعضالدساتيربواليةواحدة.لالعالممابينأربعوستسنواتوتتراوحتلكالمدةفيالدساتيرحو

.فقط،تسمحأخرىبواليتين،وغيرهابواليتينمتتاليتينكحدأقصىدونتقييدللعدداإلجمالي
كتعديلالدستور،)برغمذلكقديلجأبعضالرؤساءحولالعالملاللتفافعلىقيودالواليةبوسائلمتعددة

أوإلغاءبعضموادهأو تعطيله، فترة( ولتجنبذلكفيهندوراس،عملالدستورعلىتجنبالتالعبفيتحديد
وكانذلكهومصيرالرئيسالسابقمانويل.الواليةبأننصعلىاإلقالةالفوريةأليرئيسيقترحإزالةتلكالحدود

.257ثالثةزيالياالذياقترحتعديالدستوريايسمحلهبالترشحلفترة
ويمكنوضععددمنالحواجزالقانونيةفيالقانونالدستوريلمنعالرؤساءمنالترشحبشكلأبديعبرالتالعب

:وينبغيعلىواضعيالدساتيرأنيضعوافياعتبارهمبنوداتضمناآلتي.فيحدودالواليةالرئاسية
.تحديدعددوطولالوالياتالرئاسيةللمسؤولالتنفيذي .1
بشكلواضحعلىأنالبنودالخاصةبتحديدفترةالواليةتبقىفعالةحتىفيحالتعديلأجزاءأخرىالنص .2

.منالدستور
أنيوضحالنصإذاماكانسيتمتطبيقالحدالزمنياألقصىللواليةعلىالرئيسالذييشغلالمنصبوقت .3

.اعتمادالدستور،أمإذاكانذلكسيطبقعلىوالياتهالتالية
أو .4 دستورية، بتعديالت سواء الوسائل، من وسيلة بأي تتغير ال زمنية حدود قضائية،إعالن أوأحكام

 .استفتاءات








                                                           
مشروعالدساتيرالمقارنة،.،ـ"القواعدالمعوقةللنقاشفيمقابلالترسيخالوضعي:لغزالبنودغيرالقابلةللتعديل"ـتومجينبسبرج257
 .3الضماناتالدستوريةضدإعادةإنتاجالسلطويةـمرجعسابقـص:منعالديكتاتورية:مشارإليهعند.2112أغسطس22
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 :بنود واضحة ومقيدة إلعالن حالة الطوارئ -2

حالةالطوارئهيحالةمنحاالتالحكمالتنفيذيالذييسمحبتقويضالتوازنالدستوريللسلطاتفيالنظام  
.الديمقراطي

ولكنعدم.وتمدحاالتالطوارئالمسؤولينالتنفيذيينبالوسائلالتيتمكنهممنانتشالبالدهممناألزمات
حاالت استخدام بإساءة يسمح فيها تعريفالظروفالتيتستخدم أو تلكالوسائل علىطرقاستخدام قيود وضع

وقدعملتحاالتالطوارئالمستمرةلعقودكوسائلشائعة.258الطوارئفيتكثيفالسلطاتلفتراتطويلةمنالزمن
.لتركيزالسلطاتبشكلغيرديمقراطيفيالدولالعربي

وتشترطالعديدمنالدساتيرالتيتخولالمسؤولالتنفيذيللبالدفرضحالةالطوارئالحصولعلىموافقةجهةثانية
 الحكومة رئيس أو الدولة كرأس ا) ذات الحكم أنظمة لسلطتينفي

.،والبرلمان،والحكومة(التنفيذيتين
الدساتيرالتيتسمحبفرضحالةالطوارئشروطاصريحةإلعالنها،وتحوي

والتعرضل الحرب، االقتصادية،مثل واألزمات الطبيعية، والكوارث لغزو،
.وتهديدالنظامالدستوري

 ألواقعوفي المادة المدنية4تضع بالحقوق الخاص الدولي العهد من
فيأضيقالحدود"وتسمحتلكالمادةبتقييدالعملبالقوانينجزئيا.والسياسيةقيوداصارمةعلىتطبيقحالةالطوارئ

7،و6كماتشتملعلىحقوقاليمكن،التعديعليها،مثلتلكالمنصوصعليهافيالمواد".الوضعالتييتطلبها
.11،و16،و19،و11،و1و

منسلطات1214التياعتمدهاالمجلساالقتصاديواالجتماعيلألممالمتحدةفيعامكماتقيدمبادئسيراكوزا
:فرضالطوارئ؛وتعطيتفسيرامفصاللتلكالقيود،والتيمنها

.تحديدظروفمعينةيسمحفيهابفرضحالةالطوارئ .1
العهدالدوليالخاصمن1حمايةحقوقوحرياتمعينةحتىفيظلسريانحالةالطوارئ،اتساقامعالمادة .2

.259بالحقوقالمدنيةوالسياسية
.قيودواضحةعلىالسلطاتغيرالعاديةللمسؤولالتنفيذيبحيثتحددبتلكالممنوحةلهفيحالةالطوارئ .3

:وباإلضافةاهذهالضمانات،يمكنلواضعيالدساتير،كذلكأنيضعوافياالعتباراشتراط

                                                           
علمًاانالمطالبةبإلغاءقانونالطوارئكانأحدأبرز.النتقاداتالتيوجهتللدستورالحاليوماسبقهتجسدهذهالقضيةأحدأبرزا258

 .المطالبالشعبيةببدايةاألحداث
عنوالسياسيةـورقةبحثيةصادرة المدنية الحقوق على القانونية القيود:انظرهناحولالقيودالتيمكنتقييدهاوضوابطهذاالتقييد259

 .ومابعدها2ـص2112أكتوبر31المنظمةالدوليةللتقريرعنالديمقراطيةـ

حماية حقوق وحريات معينة حتى في ظل 
 1سريان حالة الطوارئ، اتساقا مع المادة 

من العهد الدولي الخاص بالحقوق 
 المدنية والسياسية
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.جهةحكوميةأخرىموافقةأغلبيةبرلمانيةعظمىأو .1
.تجديدالموافقةمنقبلجهةتفويضعلىفتراتزمنيةمنتظمة .2
.موافقةجهةمستقلةبإمكانهاتقريرمدىتوفرالشروطالتيتسمحبإعالنحالةالطوارئ .3
.تحديدفترةاستمرارحالةالطوارئ .4
تصريحبمنعاألخيرةمنحلضماناتلحمايةالجهاتالحكوميةاألخرىمنتدخلالسلطةالتنفيذية،مثلال .9

 .260البرلمان،أوتمديددورته،أوتعديلالدستور،أوإصدارقراراتلهاقوةالقانون
:حولإعالنوقيودحالةالطوارئدستوركينيامن91علىسبيلالمثالتنصالمادة

:وفقطعندما(د()4)132يمكنإعالنحالةالطوارئفقطبموجبالمادة-1
تكونالدولةمهددةبالحرب،أوالغزو،أوالعصيانالعام،أوالفوضى،أوالكوارثالطبيعية،أو(.أ)

.طوارئعامةأخرى
.يكوناإلعالنضروريًالمواجهةالظروفالتيُأعلنتمنأجلهاحالةالطوارئ(.ب)

:نتيجةاإلعالن،يكونفعااًلفقطأيإعالنلحالةالطوارئ،أوأيتشريعيصدرأوأيإجراءيتخذ-2
.فيالفترةالتيتلياإلعالن(.أ)
.إلعالنايومًامنتاريخاإلعالن،مالمتقررالجمعيةالوطنيةتمديد14لمدةالتتجاوز(.ب)

:يمكنللجمعيةالوطنيةتمديدإعالنحالةالطوارئ-3
:بقراريتمتبنيه(.أ)

.الجمعيةالوطنيةبعدمناظرةعلنيةفي .1
(.4)بأغلبياتمحددةفيالبند .2
.لمدةالتتجاوزشهرينفيكلمرة(.ب)

يتطلبالتمديداألولإلعالنحالةالطوارئموافقةثلثيجميعأعضاءالجمعيةالوطنيةكحدأدنى،كمايتطلب(4)
.أدنىتمديدالحقموافقةثالثةأرباعجميعأعضاءالجمعيةالوطنيةكحدأي
:يمكنللمحكمةالعلياأنتحكمبشرعية(9)

.إعالنحالةالطوارئ(أ)
أيتمديدإلعالنحالةالطوارئ؛(ب)
.أيتشريعُيسن،أوأيإجراءُيتخذ،بعدإعالنحالةالطوارئ(ج)

الطوارئحولوجوبالحصولعلىموافق ةسلطةيعرضالجدولالتاليموقفالدساتيرمناعالنحالة
%11تشترطأنهيكشفوهو.أولجهةاستلزامتحققشروطمحددةإلجازةإعالنحالةالطوارئ.أخرىوتصديقها

أوالدولةكرأسثانيةجهةموافقةعلىالحصولالطوارئحالةفرضللبالدالتنفيذيالمسؤولتخولالتيالدساتيرمن
                                                           

.4الضماناتالدستوريةضدإعادةإنتاجالسلطويةـمرجعسابقـص:منعالديكتاتورية260
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التيالدساتيرمن%14وتحوي.(والحكومةوالبرلمان،التنفيذيتين،السلطتينذاتالحكمأنظمةفي)الحكومةرئيس
واألزماتالطبيعية،والكوارثللغزو،والتعرضالحرب،مثلإلعالنها،صريحةشروطاالطوارئحالةبفرضتسمح

261.الدستوريالنظاموتهديداالقتصادية،





                                                           
9ص.1سابقـالشكلرقمالضماناتالدستوريةضدإعادةإنتاجالسلطويةـمرجع:منعالديكتاتورية:مشارإلىهذاالجدولفي261
.
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 : ـ األحكام والمبادئ الدستورية الراسخة غير القابلة للتعديل 3

بلإنهناكدساتيراتجعل.يمكنللدساتيرأنترسخبنودامعينة،وهوأسلوبيصعبمنتعديلهامقارنةبغيرها
.ىمندساتيرالعالمتشملبنوداأبديةكماتسم%39بعضالبنودوالمبادئغيرقابلةللتعديلعلىاإلطالق؛

بحيث للبالد الديمقراطية للطبيعة أساسية للتعديلإلىالترسيخلمبادئمعينةتعد وتهدفالبنودغيرالقابلة
.يجبإبعادهاعنسطوةالبرلمانأوالسلطةالتنفيذية

ولكنمنأجلضماننصدستورييتسمبالمرونة،تكونالمبادئ،الالبنود،بشكلعامهيالتيالتقبل
:وثمةأمثلةعلىذلك،مثل.التعديل
(.12فرنسا،المادة)اليتمتعديلنظامالحكمالجمهوري .1
(.2.2جمهوريةالتشيك،المادة)اليسمحبتغييرالمتطلباتاألساسيةللدولةالديمقراطيةالمحكومةبالقانون .2
اليات،أومشاركتهافيالعمليةغيرمسموحبتعديلهذاالقانوناألساسيالذييؤثرعلىتقسيماالتحادإلىو .3

1وتنصكذلكالمادة.3.72ألمانيا،المادة21ورقم1التشريعية،أوعلىالمبادئالواردةفيالموادرقم
ترسخالمادة لمبادئلدولةفيدرالية21منالدستوراأللمانيعلىعدمالتعديعلىالكرامةاإلنسانية؛فيما

.لسيادةالقانونديمقراطيةواجتماعيةوكذلك
.منالمبادئأقلشيوعاويعدترسيخمواددستوريةمعينةبدالً

 والتيتنصعلىأنالمواد الرابعةمنالدستورالتركي، للتعديل3و2و1فهناكالمادة وتنص.غيرقابلة
 الق"على2المادة سيادة تحكمها واجتماعية، وعلمانية، ديمقراطية، التركية وتضعفياالعتبارأنالجمهورية انون،

على وبناء أتاتورك قومية مع يتوافق بما اإلنسان حقوق واحترام والعدالة، الوطني، والتضامن العام، السلم مفاهيم
".الركائزاألساسيةالواردةفيالديباجة

امجيلمنوتوضحهذهالمادةخطورةجعلالموادالدستوريةغيرقابلةللتعديل،وعلىالتحديدالخوفمنإلز
".قوميةأتاتورك"واضعيالدساتيرأجياالأخرىقادمةبأيديولوجياتسياسيةمحددةمثل

أداةدستوريةمعقدةوربمامثيرةللجدل"وتعتبرلجنةالبندقيةبالمجلساألوروبيفيتقييمهاللبنوداألبديةأنها
لغاءهافقطلصالحالمبادئاألساسيةللنظامالديمقراطييبنغي وتضيفاللجنةأنعلىالديمقراطية.تطبيقهابحرصوا 

".الدستوريةمنحيثالمبدأأنتتيحالنقاشالمفتوححولاإلصالححتىفيمبادئهااألساسيةوتركيبةنظامالحكم
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 :الدستوريةأغلبية تشريعية عظمى تصدق على التعديالت  ـ 1

تعديلالدستور  بينضمانالمرونةوالسعيلالستقرارعند يتعينعلىواضعيالدساتيرالجمعما فالدستور،.
الذييمثلالقانوناألساسيللبالد،الينبغيأنيخضعألهواءاألغلبيةالبرلمانية؛ولكنهفينفسالوقتيجبأن

.المؤسسيبمرورالوقتيتكيفمعالتغيراتفيالرأيالعامأوالنظام
،1297فدستورتونسعام.وبهذاالشكل،يصبحإمامنالصعبجداأومنالسهلجداتعديلالدستور

علىسبيلالمثال،كانيسمحألغلبيةثلثيأعضاءمجلسالنواببإمكانيةتغييربعضبنوده،علمابأنالمجلسكان
.قيبةمنتعديلالدستورعمليابحسبرغبتهاعتماداعلىتلكالقاعدةوتمكنالرئيسبور.يخضعلهيمنةالرئيسسابقا

فيمايبدومنالعسيرللغايةتعديلدستورالوالياتالمتحدة،حيثأنالطريقةالمعتادةلتنفيذذلكتتطلبتصويتثلثي
.أمريكيةاألعضاءفيكلمنغرفتيالتشريعيليهاتصديقثالثةأرباعالهيئاتالتشريعيةلكلوالية

 يفوق ما مطلقة%21ويشترط أغلبية بين ما التعديالت، على عظمى أغلبية موافقة العالم دساتير من
 وثالثةأرباعالجهةالتشريعية(غالبيةأعضاءالمجلس،الاألعضاءالحاضرين) ، السياسيأمرا. ويعدشكلالنظام

المناس األغلبية تحديد يوضعفياالعتبارعند التعديلهاما بةإلجراء القائمةعلىاألكثرية،. االنتخابية ففيالنظم
.يمكنلحزبواحدأنيحظىبأغلبياتكبيرةتمكنهبكلسهولةمنترجمتهاإلىأغلبيةكافيةإلجراءتعديلدستوري

.262ويبينالجدولالمرفقاألغلبياتالمطلوبةلتعديلالدستورفياألنظمةالمختلفة




تشترطدساتيرأخرى تصويتينمتعاقبينمنجانبالجهةالتشريعيةعلى(مثلالسويدوليختنشتاين)فيما
إلىقانون التعديلالمقترحقبلتحويله إالأنهال. التأخيرمنفرصتعديلالدستورألهدافسياسية، ويقلصهذا

(كإيطاليا،وجويانا،وبوركينافاسو،والتفيا)اتيرأخرىوهناكدس.يسمحبإجراءتغييراتسريعةفيالمواقفاالستثنائية
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تشترطإجراءاستفتاءللموافقةعلىالتعديالتالتيجرىتمريرهافيالبرلمان،ويحدثذلكفيبعضالحاالتإذالم
.يحققالتصويتعليهافيالبرلمانأغلبيةمعينة

فتشترطأغلبيات وأيسلندا، دساتيرتشيليومالطا المقترحتعديله،وهناكأخرىأما متفاوتةبحسبنوعالبند
.263تشترطنسبةأغلبيةمختلفةفيكلغرفة(مثلكورياوسوازيالندذواتاالبرلماناتالمقسمةإلىغرفتين)

أنه فيالنهايةيبقىالضمانالحاسمهوحمايةالدستورذاتهمنالتعديالتالعشوائيةالتيقدتستهويعلمًا
سياسيامّكنتهاالنتخاباتمنأغلبيةداخلالبرلمانلذاوجبإقراردستورجامداليمكنتعديلهبنفساألغلبيةطرفا

التييتّمبمقتضاهاإقرارأوتعديلالقوانينالعاديةبليجبإخضاععمليةالتعديلإلىإجراءاتصارمةعلىغرار
أومصادقةأولىعنطريق(لثينأوثالثةأخماسأعضاءالبرلمانث)قراءتينمتتاليتينلذاتالمشروعبأغلبيةمعززة

 .البرلمانباألغلبيةالمطلقةألعضائهثممصادقةثانيةعنطريقاالستفتاءالشعبي
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 :ـ بنود مفصلة وواضحة بخصوص االستفتاءات الدستورية  5

است التعديالتعبر التصديقعلى الدساتير من الكثير فتاءاتعامةتشترط علىسبيل. ليتوانيا فينصدستور
المثالعلىأنتعديلموادمعينةاليجوزإالعنطريقاالستفتاء أنموادالفصلاألول141فتقولالمادةرقم.

.التعدلإالباستفتاء(تعديلالدستور)والرابععشر(دولةليتوانيا)
إالأنالموادالتيالتعدل.التعديالتذاتاألغراضالحزبيةويمكنلالستفتاءأنيعملكضمانةإضافيةضد

واستخدمتاالستفتاءات.سوىباستفتاءقدتفتحهياألخرىالبابأمامالحكامالمستبدينلتجاوزالنصوصالدستورية
لضربعرض ، دولوبمناسباتسابقة فيعدة الشعبيتغلبعلىأينصدستوري،  تعنيهمنأنحكم بما

.ائطبالقيودالدستوريةالح
ومنالطرقالتييمكنبهاموازنةالتصديقعلىالتعديالتمعتقليلالتهديدالمحتملللتحركاتالشعبوية
النصعلىإجراءواحدفقطيتممنخاللهمراجعةالدستور؛أالوهوعملاستفتاءشعبييعقبهتصديقأغلبيةكبيرة

لالمثالاليعدلإالعنطريقاالستفتاءالشعبيوتصويتالبرلمان؛هذامالمفدستورإيطالياعلىسبي.بالبرلمان
.يصوتالبرلمانبالموافقةبأغلبيةالثلثين

:ويمكنلواضعيالدساتيرتقليلخطراستخداماالستفتاءاتفيتقويضالدستورعبرالنصصراحةعلىالتالي
(.البرلمانبالموافقةهلهوقبلأمبعدتصويت)توقيتعمليةاالستفتاء .1
.نوعيةالموادالقابلةللتعديلعبراالستفتاء .2
.إجراءاالستفتاءاتوفقاإلجراءاتالموضحةفيالدستوروترسيختلكاإلجراءات .3
 .264االستفتاءالمتبوعبتصويتأغلبيةعظمىفيالبرلمانهوالسبيلالوحيدلتعديلالدستور .4
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 :نزيهة ذات إدارة مستقلةـ ضمانات النتخابات  6
موادًاالديمقراطيةالحديثةالدساتيرمنوتتضمنالعديد.واالنتخابالتصويتحقالعالمفيالدساتيرمعظمتحمي

ضمانحولمفّصلة التصويتحقكيفية الممارساتعقودبعدالناشئةالدولفيوتحديدًا المثيرةمن االنتخابية
 .265للجدل

التالعبفياالنتخاباتعامالأساسياوراءانزالقالنظمالديمقراطيةللحكماالستبدادي،وغالباعادةمايكونو
وفيظلالعديدمنالنظملمتنشرنتائجاالنتخاباتبشكلمفصل؛كمامنعتاألحزاب.مايرجعإلىاالفتقارللشفافية

بلإنالعملياتاالنتخابية.تالفرزوتجميعالنتائجالسياسيةومنظماتالمجتمعالمدنيمنمراقبةكيفيةإجراءعمليا
في العامة بثقة تحظ ولم األمنية األجهزة من كانتجزءا والتي وزاراتالداخلية، يد على األغلبتدار كانتفي

.حياديتها
أنفتنصدساتيرأكثرمننصفدولالعالمعلى.كمايمكنللدساتيرأنتضمنرقابةمستقلةعلىاالنتخابات
القضاءأوجهةإداريةمستقلة تشترطدولأخرىذلكعبرقوانينبعيدةعن.تخضعاالنتخاباتإلشرافإما فيما

.الدستور
الدستوريتضمنهاأنينبغيالتياألساسيةالمبادئمنمجموعةتبرزالدوليةوالمعاييرالدوليالقانونفإنبالتالي

:ذلكفيبمااالنتخاباتعن
.ذلكوفرصةوالترشحالتصويتفيالحقإقرارـ1
.التصويتفيالمساواةعلىالصريحالنص-2
.العاماالقتراعلممارسةضوابطوضع-3
.الحقهذاممارسةضماناتووضعاالقتراعسريةعلىالنص–4
.الزمنيةلمددهاواضحوتحديدالدوريةاالنتخاباتمبدأإقرار-9
.إرادتهمعنالناخبينتعبيرحريةعلىالتأكيد–6
االنتخابيةالنزعاتفيفعاللحسمواضحةوآلياتقواعدوضع–7
لالنتخاباتمستقلةإدارةوجودإقرار–1
.نزيهةانتخاباتإجراءضماناتإقرار–2
والسالمةوالمساءلةوالدقةالشفافيةذلك،فيبماعامةمبادئفي"النزيهةاالنتخابات"الدساتيرمنالعديدتترجمو

.االنتخاباتإجراءفيوالصحة
والمبادئالقواعدهذهلتطبيقمحددإرشادتقديممستوىحيثمنالدساتيرتختلفلكن األحوال،جميعوفي.
االنتخاباتمديريوتنظيماتاالنتخابيالقانونفيأكثرُتوّضح جداًمهمالدستورفيالمبادئهذهإدراجأنّإال.
أساسوتوفيرالقضائياإلطارفيالثغراتولملءلالنتخاباتالقضائيلإلطارتفسيرهمفياالنتخاباتمديريإلرشاد

                                                           
 .1ـص2114ابريل.أحكاماالنتخابفيالدستورـورقةتوجيهيةصادرةعنالمنظمةالدوليةللتقريرعنالديمقراطيةـنيسان265
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للعمليةضامناًيكونأنللدستوريمكنوهكذا،.انُتهكتقدحقوقهمأنّيشعرونعندماتعويضإلىللسعيللمواطنين
.266بالثقةالجديرةاالنتخابية
دستور سورية المستقبل ينبغي أن يتضمن الدستور ، كحد أدنى ، فيما يتعلق باالنتخابات القضايا وفي 

:267الجوهرية التالية
يجبأنيكفلالدستورحقالمواطنفيالترشحواالنتخابوأنيمارسهذاالحقبكلحريةوديمقراطية–1

أم سواءيعيشداخلسوريا السورية العربية كلمواطنيحملالجنسية يتمتعبه الحقمصونو انيعتبرهذا و
فيالناخبأوالمرشح.خارجها الشروطالواجبتوفرها فيذلكتحديد منحيثالعمروالصفاتالتييجببما

 .التمتعبهاولهاعالقةبالسمعةوالسلوك
 :يجبأنيتضمنالدستوروضعاألسسالعامةالنتخابكلمن-2

a. رئيسالجمهورية. 
b. أعضاءالسلطةالتشريعية. 
c. قضاةالمحكمةالدستوريةالعليا. 
d. أيجهاتأخرىسينصعليهافيالدستور. 

مراقبة-3 في الحق للمرشحين يعطي و نزاهتها و االنتخابية العملية سالمة الدستور يكفل أن يجب
 .االنتخاباتومعاقبةالمرتكبينأثناءسيرهاوبطرقيحددهاقانوناالنتخابات

ليةيجبأنيتضمنالدستورنصوصًاواضحةغيرقابلةللتأويلوالتفسيرحولالجهةالمنوطهبإدارةالعم-4 -
وتحديد(آّيًاكانمسماها)النظرفيإمكانيةإنشاءهيئةعليالالنتخاباتاالنتخابيهواالشرافعليهابمافيذلك

 منتنفيذيةوقضائيةوتشريعيهوكذلكتحديد.مرجعيتهاوضوابطعملها الجهاتالتييمكنانتساعدفيها
معبيانمرجعيةالطعوناالنتخابيةالخاصةبكلعملية.يكونلهادورمساعددونالتدخلفيصلبالعملية

بالتاليينبغيالتفكيرلغرضضمانانتخاباتديمقراطيةوحرةونزيهةوشفافةبعثإدارةانتخابيةمستقلة .انتخابية
مندائ تنظيمواالشرافعلىاالنتخاباتواالستفتاءاتوذلكإلخراجها مهمة إليها الدستورتعهد رةينصعليها

 .السلطةالتنفيذيةالتيلطالماسيطرتعليها

 .التمويلمعبيانضوابطممارسةهذاالحقالدستورحقالمرشحفيالدعايةواالعالمويجبأنيكفل-9
فيظلالظروفالسوريةيجبانيكفلالدستوربنصحقالنازحوالالجئبالترشحأوالتصويتسواء-6

 .الجئخارجهاكاننازحضمنسورياأم
يجبأنيكفلالدستوربنصواضححقالمرأةفيالترشحوأنيضمنوصولهاالىالبرلمانعبرطرق-7

 .268تحددبقانوناالنتخاباتمثلالكوتاوغيرها
                                                           

 .2ـص2114ابريل.المنظمةالدوليةللتقريرعنالديمقراطيةـنيسانأحكاماالنتخابفيالدستورـورقةتوجيهيةصادرةعن266
 .نتيجةالتشبيكمعالزمالءبقطاعاالنتخابات267
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تراعيالتنوعفي-1 السوريو الواقع مع تنسجم انتخابيه للعملبنظم المجال يجبأنيعطيالدستور
نتخابيةمعبحيثتنسجمأيضاهذهاألنظمةاالنتخابيواحدكالمعمولبهحالياووانالتتقيدبنظاماالمجتمعالسوري

 .اإلداراتمدىتوفراالستقراروديمومتهفيمختلفالمناطقووةالنزاعمعطبيعالتقسيماتاإلداريةوانتشاراألحزابو
.االنتخاباتيجبأنيكفلالدستوردورالمجتمعالمدنيفي-2




















 

                                                                                                                                                                                                           
268 المقترحة الكوتا تفصيليةحولأفضلنظم راجعبصورة : منأجلالمساواة التصميم . الكوتا ونظام االنتخابية النظم الخيارات:

.السويد.ريتاتافرونـتقريرصادرعنالمؤسسةالدوليةللديمقراطيةواالنتخابات.المناسبةـستيناالرسرودالمناسبةوالخياراتغير




January 1, 
2016 

 ورقة قطاع الدستور

 

 060                          االسكوا -األجندة الوطنية لمستقبل سورية  برنامج

 


 :ـ المراجعة القضائية للدستور7

ويعتمدتحديدالشكلالمالئمعلىعواملمعقدة.ثمةأشكالعدةمحتملةلعمليةالمراجعةالقضائيةللدستور 
وأهدافواضعيالدساتير والسياقالسياسي، والتقاليد، القضائي، النظام مثل . العام المبدأ القضائيةولكن للمراجعة

.والدستوريةعلىاألجهزةالتشريعيةوالتنفيذيةهوضمانرئيسي
ولكنينبغيعلىالدستورأنيتضمنصيغةتحدمنسلطةالمحاكمكنوعمنالحمايةضدالمحاكمالمسيسة

.التيإماتعملكآداةفييدالحاكمأوكمشرعبديل

 :ـ  الرقابة البرلمانية على الموازنة  7

مندساتيرالعالم،عنصراحيوياألي11%يعدتصديقالسلطةالتشريعيةعلىموازنةالدولة،والذيتتضمنه
.كمايعملفينفسالوقتكضمانةمحددةضدالعودةإلىالحكماالستبدادي.نظامديمقراطي

269ةويعرضالجدولالتاليمدىاشتراطالدستورموافقةالسلطةالتشريعيةعلىالموازن


فإ تخضعوبالتالي تحت أجهزة إلى النفقات بتوجيه للرؤساء يسمح التنفيذية السلطة نفقات مراقبة عدم ن

 .لسيطرتهمبعيداعنغيرها،ممايؤديإلىخرقمبدأفصلوتوازنالسلطات
.السلطاتبالتالي،تعدالرقابةالمالئمةعلىنفقاتالسلطةالتنفيذيةأمراأساسياللحفاظعلىتوازن

اللجانالتشريعية، يمكنأنتساعدرقابةمشابهةمنالسلطةالتشريعيةعلىنفقاتالجهاتالتنفيذيةباستخدام فيما
ومجالسالمشورةاالقتصادية،ووجودبنكمركزيمستقلفيمنعحشدالسلطاتبشكلغيرديمقراطيعبرصناعة

.النفقاتالمستهدفة،وفواتيرالتمويل،والسياساتالنقديةويتمذلكعنطريقمراقبة.السياسةاالقتصادية
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 : ـ تقييد القوى المعارضة للديمقراطية  1
تعدالمنافسةبيناألحزابالسياسيةأمرامحورياللحكمالديمقراطي،ولكنبعضاألحزابقدتتبنىبرامجامعارضة

.للديمقراطية
للديمقراطيةوتحظر المخالفة األحزاب الدساتير بعض . المادة المثال سبيل على دستور41فهناك من

.هندوراسالتيحظرتاألحزابالسياسيةالتيتهاجمنظامالحكمالجمهوريالديمقراطيوالتمثيلي
وتنص.القضائيمنالدستوراأللمانيبندامماثالباإلضافةإلىطريقةللفصل(2)21فيماتشملالمادة

تلكالمادةعلىعدمدستوريةاألحزابالتيتدعوبموجبأهدافهاأوسلوكياتأتباعهاإلىتقويضأوإلغاءالنظام
الديمقراطيالحرأوتهديدالنظامالفيدرالياأللماني،علىأنتفصلالمحكمةالدستوريةالفيدراليةفيمسألةدستورية

.تلكاألحزاب
الدستوريةالمعارضةلنشوءبعضاألحزابالسياسيةخطراكامنايتمثلفيإمكانيةاستغاللهاوقدتحملالبنود

.وينبغيتوخيالحرصعندصياغةوتنفيذتلكالبنود.منجانبالقوىالسياسيةالكبرىلتهميشالمعارضة
لصريحفيالقانون،مذكورةبشك"وتوصيلجنةالبندقيةبأنتكونالقيودالمفروضةعلىاألحزابالسياسية

منالعهدالدوليالخاصبالحقوقالمدنيةوالسياسية22فيماتنصالمادة".وأنتكونمبنيةعلىمعاييرموضوعية
لصيانةاألمنالقوميأوالسالمةالعامةأوالنظامالعامأوحماية"علىأالتقيدحريةتكوينالجمعياتإالبقانون،أو

".بالعامةأوحمايةحقوقاآلخرينوحرياتهمالصحةالعامةأواآلدا
أنإمكانيةحلاألحزابالسياسيةأومنعتكوينهايجبأنتكونمصممة"وتنصأيضالجنةالبندقيةعلى

".بشكلاستثنائيوفيحدودضيقة،وأنتطبقأيضافيحاالتالضرورةالقصوى
الدي غير السياسية األحزاب تحظر التي الدساتير أووفي التشريعية الجهة لدى يكون ما نادرا مقراطية،

المسؤولالتنفيذيسلطةالسماحبتأسيساألحزابالسياسيةأوإقصائها،فيتمتركاتخاذالقراربذلكالشأنللقضاءأو
.270للجنةانتخابيةمستقلة




 

                                                           
 .1لضماناتالدستوريةضدإعادةإنتاجالسلطويةـمرجعسابقـصا:منعالديكتاتورية270
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 الخيارات هذه من وأهداف المقترحة العامة السياسات خيارات القسم الخامس ـ 

السياسات لتحقيق الرؤية 
 2125العامة ل 

السياسات المقترحة خالل الثالث سنوات 
 االولى بعد انتهاء األزمة

السياسات المقترحة من اآلن حتى  وقف 
 اطالق النار

 الهدف

  
 
 دعمجهودتحويلالصراعالمسلحإلى

من اطرافالصراع بين نقاشسلمي
لمناقشة ومنابر أنشطة تنظيم خالل

 التيسلمية اإلشكالية للقضايا وواعية
وتقديم الصراع أسباب أحد كانت
المناسبة الدستورية والحلول الخيارات

 :وسيتم هذا من خالل.بشأنها
 .تنظيماجتماعاتوورشاتعمل .1
 .توزيعمنشوراتذاتصلة .2
تأهيلوتحفيزودعمجمعياتالمجتمع .3

لهذه بالترويج تساهم التي المدني
 .المفاهيم

 

القضايا .1 حول السوريين نقاش تحفيز
بين الحوار جهود دعم و الدستورية
للوصول السياسية األطياف مختلف
إلىنقاطتالقحولالقضاياالدستورية

 السعي.األساسية خالل من وذلك
المتعمقة والدراسات النقاشات لتحفيز

 .والمتخصصةبالواقعالسوري
أدوات .2 أحد بوصفه للدستور الترويج

الح والصراع العنف ووقف من.ل
العمل وورشات اإلعالم خالل

 .والمؤتمرات
التي .3 عرضالسوابقاإلقليميةوالدولية

بأن  ، بالفعل ، الدستور فيها نجح
 .يكونأداًةللحلووقفالعنف

الفاعلين .4 األطراف مع التواصل
   بخيار للنظر لدفعهم )والمؤثرين

 (.الدستوركأداةللحل
9.  جهود ومؤسساتدعم الشخصيات

المجتمعالمدنيالتيتتبنىهذاالخيار
.وترتيبشراكاتمعها.وتروجله

 

 
 أّواًل ـ

دعم جهود  
الحل السياسي 
ووضع القضايا 
الدستورية في 
 مسارها الصحيح

  
 
 دستوري إعالن صياغة جهود دعم

مؤقت أوأيخيارأخريتفقعليه)
 السوريين الدستور( إنجاز لحين

 .النهائي
 
 

وتحديد .1 الحالي الدستوري الواقع تقييم
 .أوجهالقّوةوالضعفوالنواقصفيه

المعايير .2 حول الالزمة المشورة تقديم
بالواقع الشبيهة والتجارب الدولية

.السوري
التيتستوجب .3 األساسية القضايا إبراز

 وسياسيًاخاصًا شعبيًا دستوريًا )نقاشًا
 الدين / العلمانية األ/ /قليات

 المعارضة / الرئيس /صالحيات

 
دعم  -ثانيًا 

جهود السوريين 
لصياغة دستور 
جامع ، قدر 

،يتالفى اإلمكان 
السلبيات 
 السابقة
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(طبيعةشكلالدولةوالنظامالسياسي
أو مشتركة تفاهمات إلى للوصول

 .متقاربةبصددها
قدر .4 ، الخلل إصالح جهود دعم

لحين الحالي الدستور في ، اإلمكان
 .إيقافالعملبه

 

الهيئات .1 جهود دعم
الدستور عن المنبثقة
تطبيق بكفالة والمعنية

 .هذهالحقوق
جهود .2 وتأهيل دعم

المدني المجتمع جهات
ضمان بمراقبة المعنية
هذه احترام وكفالة
الفعال والتنفيذ الحقوق

.للدستور
 

 

الدستورمن .1 لجنةصياغة جهود دعم
.المعاييرالدوليةالمالئمةخاللتقديم

عند .2 القضايا هذه مراعاة ضمان
تحفيز ذلك في بما الدستور صياغة
أنيتضمنالدستورهيئاتمتخصصة

 .ومعنيةبضمانهذهالحقوق
على .3 الحكومة مصادقة تشجيع

الصلة ذات اإلنسان حقوق اتفاقيات
 .ودعمحسنتطبيقهاوتنفيذها

 

1.  براز وا  الحالي الواقع السلبياتتقييم
 .والنواقصفيه

هذه .2 حول السوريين نقاش تحفيز
فيذلكإبرازأنإغفالها بما القضايا

 .كانأحدأسباباألزمة
المدني .3 المجتمع وأنشطة جهود دعم

تقود قد والتي الصلة وذات المعنية
 .عمليةالتحفيزوالنقاش

دعممشاركةالفئاتالمهمشةواالقليات .4
ال عملية في الحاليةالمتنوعة نقاش

يتم فيما االعتبار بعين رؤيتها وآخذ
.تقديمهمنافكار

 

ثالثًا ـ ضمان 
صياغة دستور 
تراعى فيه 

المعايير الدولية 
وقضايا حقوق 
اإلنسان وبصورة 
خاصة المرأة 
واالقليات 
 المتنوعة

الناجحة-1  التجارب وشرح عرض
التي الدول في خاصًة الشعبية للمشاركة

تجربةجنوبافريقيا)مماثلةشهدتأزمات
.) 
أثناء-2 الشعبية المشاركة مبدأ تفعيل

 قراره وا  الدستور كتابة عملية حمالت)
جلساتلهيئاتالمجتمع–إعالميةوتعبويه

 الدستور كتابة لجنة مع طباعة–المدني
 المسودات نسخ إعالمية–وتوزيع برامج

 ذاعية كتابة–وا  لجنة أعضاء تأهيل
منالدست االستفادة كيفية على ور

(.المالحظاتواآلراءالشعبية
 

بوصفها .1 الشعبية للمشاركة الترويج
وليس الدستور لشرعية الزم عنصر

 .نشاطشكليأودعائيغيرالزم
المدني .2 المجتمع هيئات مع التشبيك

التيقدتدعموتقودعملياتالمشاركة
.الشعبية

 

 
ضمان رابعًا ـ 
المشاركة مراعاة 

الشعبية في 
عملية صياغة 

 الدستور

انتخاب .1  أو اختيار يتم أن ضمان
الدستوربطريقة أعضاءلجنةصياغة

حول .1 والخيارات المقترحات تقديم
انتخاب أو لتعيين المتاحة الطرق

دعم خامسًا ـ 
جهود لجنة 
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 .مناسبةومحلقبولشعبيوسياسي
األطياف .2 كافة اللجنة أنتضم مراعاة

 .المختلفةبمافيهاالنساءواألقليات
تقديمالدعمالالزمألعضاءلجنةكتابة .3

 من خالصةالدستور عرض خالل
الدولية والمعايير الناجحة التجارب
مشروع في تضمينها الالزم والقضايا

.الدستورالجديد
 

 .أعضاءهذهاللجنة
لعرض .2 الفاعلة الجهات مع التواصل

 .الخياراتالمتاحةوتقييمها
 

 صياغة الدستور

تشجيعالمشاركةالشعبيةخاللمرحلة .1 
 .إقرارالدستور

مناسبة .2 إعالمية حمالت تنظيم دعم
الدستور بمسودة الشعب لتعريف
رأيهم بداء وا  المشاركة على وتحفيزهم

 (.سلبًاأوإيجابًا)
بمراقبة .3 المعنية الجهات ودعم تأهيل

  الدستور على االستفتاء )عملية
 المدني المجتمع –جمعيات

...(اإلعالم
 

دعم سادسًا ـ  
عملية إقرار 
 الدستور

 والخبرة الدعم تقديم
للهيئات والمشورة
أن يمكن التي الجديدة
الدستور عن تنبثق
حقوق كلجان الجديد

اإلعالم أو أو.اإلنسان
للدعم تحتاج التي
كالمحكمة والتفعيل

.الدستوريةالعليا
 

الدستور .1 صياغة لجنة جهود دعم
مع للتنفيذ قابل دستور كتابة لضمان
بعد بتنفيذه الكفيلة الضمانات توفر

علىسبيلالمثالمنالمناسب)إقراره
وجود الدستور كتابة لجنة تراعي أن

 تنفيذ عدم لخيار واقعية بعضحلواًل
 (.أحكامه

والتأهيلللجهات .2 الدعموالمشورة تقديم
القانون لتنفيذ عليها يعّول التي
المعنية الجهات تدريب هذا ويتضمن

 المثال سبيل على التالية جمعيات)
المدني –المجتمع أعضاء–القضاة

....(.البرلمان
 

  
دعم سابعًا ـ 

جهود ضمان 
 تنفيذ الدستور
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 القسم السادس ـ
 السياسات خيارات تحديات

 
،أوستعترض،مستقباًل،عمليةصياغة يتمالعملهناعلىإبرازالعديدمنالتحدياتالتيتعترض،حاليًا

:دستورجامعومقبولإلىحدكبيرمنهاعلىسبيلالمثال

 :الدستور ليس أولوية في المرحلة الحالية  .1

االقتصادي والوضع الدمار حجم ظل وفي ، الوطن مساحة امتداد على المنتشرة العنف عمليات ظل في
 .واإلنسانيوالمعاشيالمترديلغالبيةالسوريينممايجعلهليسأولويةالاألن،والفيالمستقبلالقريب

 : فقدان الثقة بأية نصوص قانونية أو دستورية  .2

تاريخحافل حيثأنلدينا والدستورية فيعمليةصياغةوتطبيقالنصوصالقانونية منالالمصداقية مما.
 :يجعلغالبيةالسوريينيحجمونعنالمشاركةواإلهتماملقناعتهمبأنه

 إماسيتمصياغةنصوصمعّدةمسبقًا،وبالتفصيل،لخدمةأجندةسياسيةمحددة. 
 يقهاأوستطبقبصورةمشوهةلنيتمتطب"نصوصجيدة"أوأنهسيتمإنتاج. 

 .وهوماأدىإلىحالةمنالسلبيةوالالمباالةوالتيستستمرفيالفترةالقادمة

 : إرتباط عملية صياغة الدستور بالنتيجة التي سينتهي إليها الواقع السوري .3

دةلسيادةمنطقاإلقصاءمعوجوداحتماالتشبهأكي.لناحيةتحقيقالنصرأليمناألفرقاءأوالقبولبالتسوية
كان،وبالتاليصياغةدستورآحاديوجهةالنظربحيثيقبلهالبعضويرفضه والتهميشواإلستبعادللمهزوم،آّيًا

على2112كماحدثفيالدستورالحاليللعام.)آخرونلعدممشاركتهمفينصوصه،وعدمقناعتهمبمضمونه
 (.سبيلالمثال

مشاركةشعبية،وواسعةالنطاقوحّرة،فيالنقاشحولمضمونه،دستور شرعي وجود تتطلب عملية صياغة .4
 .وفيآليةانتخابمنسيتولىصياغةمواده،وفيالمشاركةبعمليةالتصويتعلىالقبولبهأورفضه

 .وهذاكّلهمتعذرفيسوريةحاليًاوعلىالمدىالقريب

 .لكل األطراف المتصارعة في سورية" ورية المواقف الدست" وجود فجوة عميقة في  .9
والمعارضةترفضذلك.2112منخاللإنجازدستور"بوعودهاوواجباتهاالدستورية"فالدولةتعتبرأنهاأوفت

 هوسائد عما رؤيةتختلفكلّيًا وتقدم ومضمونًا الدستورشكاًل ويسيطرعلىاألرضال. فيحينأنمنيتقدم
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خاصةبهسترسموتحددمالمحدولتهالدينية"دينية"بإعتبارأنهيملكرؤية"الجدلالدستوري"يعترفبكلهذا
 .المستقبلية

ثورة " إن الدستور الحقيقي الذي يستحقه السوريين وينسجم مع المعايير الدولية والتجارب المقارنة يتطلب  .6
 .للقبول والمشاركة بها مهيأ " الجميع " حقيقية ال يبدو لآلن أن " دستورية 

قضاياالدينوالعلمانيةومصادرالتشريع،وطبيعةالنظام)إذاأنهاتتطلبحسمقضاياخالفيةلمتحسمبعد
(السياسيوشكلالدولة قضاياالمواطنةواألقليات،وترسيخفكرة)،وتبنيقواعدجديدةلميتمالتطرقلهامسبقًا

خضاعاألمنوالجيشلذاتقواعدالشرعيةالدستوريةالمعارضةوحقوقها،وتدا وهومايتطلبعمل(ولالسلطة،وا 
الذينيدركونخطورةالمعركة،ومستعدونلتقديم"رجالالدولة"ويتطلبوجودالعديدمن.حقيقيوشاقمعالجميع
 .التنازالتالالزمةلتجاوزها

:الدمار طول فترة األزمة وزيادة أعداد الضحايا وحجم .7
بعد"كلشيء"ممايزيدمنهوةاالنقسامويصعبأيعمليةتوافقمستقبليةويجعلكلطرفيتمسكبطلبه

 .ولميعدلديهمايخسرهمجددًا"كلشيء"أنخسر

 :ضعف الكوادر المحلية والمنظمات األهلية .1
المعنيةبعمليةصياغةالدستوروالعملياتاألخرىالسابقةأوالالحقةالمقترنةبهممايتطلبإعدادهابوقتمبكر

 .بشكلمهنيوسليم

 :"قوى ظالمية " تنامي قوة  .2
 .للمنظوماتالدينية"كلشيء"التعترفبدستورأرضيوتعملعلىإحالة
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 القسم السابع ـ
 السياسات خيارات لنجاح األولية المؤشرات


يتالفى ، اإلمكان قدر ، جامع دستور لصياغة السوريين جهود علىدعم الدستور فيقطاع رؤيتنا تقوم
السلبياتالسابقةوتراعىفيهالمعاييرالدوليةوقضاياحقوقاإلنسان،وكذلكقواعدالمشاركةالشعبيةفيصياغته

قرارهوتنفيذه ًةللحلالسياسيووقفالعنفالذيتشهدهالبالدويتضمنمقوماتضمانعدمتكرارهذاويكونأدا.وا 
 .العنف

رؤيتنابالعنفالحالي،ومظاهراالنقسامالتيباتتتشملكلشيء،فضاًلوكماسبقاإلشارةتصطدم
وهومايجعلالدستورليسأولوية.لهذاالصراع(والجماعيةالفردية.اإلقليميةوالدولية)عنالمؤثراتالخارجية

معوجودرغبة.فضاًلعنوجودرؤىتختلفوقدتتناقضحولتصورهملصياغتهومضمونه.بالنسبةللمتقاتلين
.تهيمنعلىكلأطرافالصراع(األخر)أكيدةبإقصاء

 :دما يتم نإن مؤشر نجاح خيار السياسات يتحقق ع
 الصحيحعلى.جهودالحلالسياسيلألزمةالسوريةلوتقدمتفعي الدستوريةفيمكانها ووضعالقضايا

 .طاولةالخصوموالمتفاوضينباعتبارأنهاقدتشكلأداةسلميةللحلوالتسوية
 أفكارواقعيةتراعيالمصالحواالحتياجاتبدء لتقديم ودعمجهودهم القضايا نقاشالسوريينحولهذه

 .فضاًلعنمّدهمبالمعاييرالدوليةوالتجاربالمقارنةالمناسبة.ختلفةوقابلةللتنفيذالم
 تفعيلالمشاركةالشعبيةفينقاشالقضاياالدستوريةالتيكانبعضهاأحدأسباباالزمةالحاليةبدء. 
 قرارورقابةألداءدورهافي(بمافيذلكمؤسساتالمجتمعالمدني)تنميةقدراتهمالنجاحب صياغةوا 

.تطبيقالدستورفيمرحلةالحقة
 قبولاألفرقاءالمختلفينمناقشةالقضاياالدستوريةفيإطارأيعمليةسياسيةيجرياإلعدادلها. 
 تجاوباألفرقاءمعطروحاتالمشروعبمافيذلكالمشاركةبفاعليةفياألنشطةالمقترحةوذاتالصلة

.نواقادرينفيالمستقبلعلىالمشاركةبفعاليةفيأياستحقاقدستوريمرتقبوتأهيلكوادرهمليكو
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المراجع
 ابريل.ورقةتوجيهيةصادرةعنالمنظمةالدوليةللتقريرعنالديمقراطيةـنيسانأحكام االنتخاب في الدستور ـ

 ـ2114
 النساء ـرستممحمودـمنشورفيدراسةحقوقالناعمة السيطرة سيرة: البعثي العهد  في السورية المرأة أحوال 

 والواقعـ الخطاب:الثورة وأثناء قبل سوريا في
 الدولية.تجارب مقارنة ودروس مستفادة : اختيار أعضاء الهيئة التأسيسية عنالمؤسسة نقاشصادرة ورقة

ـ2112للديمقراطيةواالنتخاباتـنوفمبر
 2112حزيران–مبادرةاإلصالحالعربي––حسانعباس.إدارة التنوع في سورية. 
  تقريرمنإعداد.تحليل أوجه الحماية الدستورية لحرية  تداول المعلومات . إرساء حرية  تداول المعلومات

 ـ2112مايكلكارانيكوالسـتوبيميندلـتقريرصادرعنمركزالقانونوالديمقراطيةـمارس
 غافيندروس للبلدان التي تشهد انتقااًل  في أنظمة الحكم: مني في جنوب إفريقياإصالح القطاع األ كاوثراـ ـ

 ـ2114سبتمبر.ـأيلول(األمنفيالمراحلاالنتقالية)مبادرةاإلصالحالعربي
 ممالمتحدةبراونلبرنامجاأل.دراسةأعدهاناثانجإعادة ميالد دستورية ـ تونس ومصر تعيدان بناء نفسهما ـ

 اإلنمائيـ المتحدة منشوراتبرنامجاألمم ـ ماريانمسينغوسكوتوينر أغسطس.آب12اإلنمائيبمساعدة
2111. 

 عبداهللساميإبراهيمالداللـمنشوراتمكتبةمدبوليـالقاهرةـالطبعة.ـداإلسالميون والديمقراطية في سورية
ـ2117األولى

  الداراللبنانيةللنشروالعالقات.والدستورية في لبنان وسائر البالد العربيةاألنظمة السياسية حسنالحسنـ
العامةـ

  الخياراتالمناسبةوالخياراتغيرالمناسبةـستينا:النظم االنتخابية ونظام الكوتا. التصميم من أجل المساواة
.السويد.ةللديمقراطيةواالنتخاباتريتاتافرونـتقريرصادرعنالمؤسسةالدولي.الرسرود

 ـ2113ـتقريربحثيصادرعنالمنظمةالدوليةللتقريرعنالديمقراطيةـنيسانالتعددية في الدساتير
  د(أسئلة وأجوبة في ضوء الدساتير المقارنة ) الحالة المصرية ـ الفقي. الناشر–عماد العربية: المنظمة

 .2112رةـلحقوقاإلنسانـالقاه
 عددالحقوق الدستورية للمعارضة ـ ـ34مذكرةإعالميةصادرةعنالمنظمةالدوليةللتقريرعنالديمقراطيةـ

ـ2113ماي
 كاتياباباجيانيــورقةصادرةعنمبادرةاإلصالح.حماية حقوق األقليات الدينية: الدساتير واألقليات الدينية

لعربيـمنتدىالبدائلا.العربي
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 11/2111-11ـمجلةاآلدابرزانزيتونةـمقالةمنشورةفيالدستور الديموقراطي والدستور السوري ـ.
 دزيدكالدليل اإلرشادي عن حقوق اإلنسان ووضع الدستور ـ البرفسور العقد إعداد منشوراتمركز ـ كيدزيا

 .2113االجتماعيـالقاهرة
 فيسبتمبرالرَّقابُة القضائيَّة على دستوريَّة القوانين في األنِظمة الديمقراطيَّة الجديدة ـ صادرة توجيهية ورقة

الدستوريةفيكليةالحقوقفيجامعةنيويورك2113 الورقةكلمن)عنمركزالعملياتاالنتقالية كتبهذه
كاثرينغلينباسوسوجيتشودريمنمركزالعملياتاالنتقاليةالدستوريةفيكليةالحقوقفيجامعةنيويورك

ـ(ايروريزينديودانكنبيكاردمنالمنظمةالدوليةللتقريرعنالديمقراطيةوحررهذهالورقةكلمنمايكلم
 ورقةبحثيةالضمانات القانونية وضمانات استقاللية السلطة القضائية وتفعيل دور المحكمة الدستورية العليا

.أعدتلصالحمشروعاألجندةالوطنيةلمستقبلسورية
 العربي المحاكم الدستورية بعد الربيع عنمركز. صادرة دراسة القضائيالنسبيـ آلياتالتعيينواالستقالل

العملياتاالنتقاليةالدستوريةفيكليةالحقوق،جامعةنيويوركوالمؤسسةالدوليةللديمقراطيةواالنتخاباتـسنة
 .2114االصدار

  ذكرةصادرةعنالمنظمةالدوليةللتقريرعنمالشكل الجديد للمسار التأسيسي ـ: المدرسة الدستورية الجديدة
 .ألمانيا.الديموقراطيةـبرلين

 ياسين.ددروس مستفادة من التجارب الدولية ـ: المشاركة وبناء التوافق المجتمعي في عملية وضع الدستور
.2113فاروقأبوالعينينـناديةعبدالعظيمـمنشوراتمركزالعقداالجتماعيـالقاهرة

 عنمركزالعملياتاالنتقالية2113ورقةتوجيهيةصادرةفيسبتمبرالمعايير الدولية بشأن استقالل القضاء ـ
وسوجيتشودريمن.كتبهذهالورقةكلمنريتشاردستايسي)الدستوريةفيكليةالحقوقفيجامعةنيويورك

عةنيويوركوحررهذهالورقةكلمنمايكلمايرومركزالعملياتاالنتقاليةالدستوريةفيكليةالحقوقفيجام
 ميب وايفلين عن–ريزيندي للتقرير الدولية المنظمة من الفويضلي مهدي و فايخشلباوم وجيفري شارته

ـ(الديمقراطية
  ريتشارد.اإلصالحالدستوريبعدالربيعالعربيـسوجيتشودري.النظام شبه الرئاسي كوسيلة لتقاسم السلطة

المؤسسة.ستايسي دراسةصادرةعنمركزالعملياتاالنتقاليةالدستوريةفيكليةالحقوق،جامعةنيويوركـ
.2114الدوليةللديمقراطيةواالنتخاباتـسنةاالصدار

 2117الشرقاويــالقاهرةسعاد.د.النظم السياسية في العالم المعاصر. 
 د.بنان وكافة الدول العربيةالنظم السياسية والدستورية في ل منشوراتدارالفكرالعربيـ. السرحالــ أحمد

بيروتـ
  تقرير حول المدخل إلى دستور حساس للنوع االجتماعي من أجل دستور ديمقراطي  في سوريا والدروس

-المستفادة من عمليات بناء الدستور في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا أجلتجمعسورياتمن
 .2114تشرينالثاني–الديمقراطيةالسوريةبدعممنالمبادرةالنسائيةاألوربية

http://adabmag.com/adab
http://adabmag.com/epublish/1/3
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  راجعنصالدراسةعلىالموقع"دعم بناة الدستور عالميًا " تقييم الدستور السوري الجديد ـ دراسة لصالح ـ
:اإللكتروني

 http://www.constitutionnet.org/es/news/new-syrian-constitution-assessment-arabic 
 2112فبراير29حسينعوداتـصحيفةالبيانتاريخـحول مشروع الدستور السوري ـ. 
  للدراساتالتحول الديمقراطي في سوريا ـخطة السوري المركز و السوري الخبرة بيت عن صادرة دراسة

ـ2113أغسطس.االستراتيجيةوالسياسيةـأب
 فيصلكلثومـمنشوراتجامعةدمشقـكليةالحقوقـسنة.ـددراسات في القانون الدستوري والنظم السياسية

ـ2119
 مازنيوسفصباغـمنشوراتدارالشرقللطباعةوالنشرــ 2112لعربية السورية الجديد دستور الجمهورية ا

ـ2112دمشقـ
 ـ2114أغسطس/دراسةغيرمنشورةخاصةبمعهدكارترـمسودةنسخةآبسوريا خيارات النتقال سياسي ـ
 صياغة مشروع الدستور ـ تجارب مقارنة ودروس مستفادة للديمقراطية. الدولية المؤسسة ـ  نقاش ورقة

 .2113واالنتخاباتـيونيو
 أنورالبنيـراجعهذهالقراءةعلىالموقعاإللكترونيقراءات نقدّية في مشروع الدستور السوري الجديد ـ:

http://www.all4syria.info/web/archives/53194. 
 دراسةقانونيةصادرةعنمركزدمشقللدراساتالنظريةوالحقوق.قـراءة في الدســـتور الســـوري جانحبشـ

.المدنية
 ـ1271كمالغاليـمنشوراتدارالعروبةللطباعةـدمشقـ.د.مبادئ القانون الدستوري والنظم السياسية
 لمستقبلسوريةورقةبحثيةأعدتلصالحمشروعاألجندةالوطنية.مفهوم حقوق االنسان  في الدستور. 
 19/2موسىمتريـمقالمنشوربجريدةبلدناالسوريةبتاريخ.دمالحظات قانونية على مشروع الدستور ـ/

2112.
 ورقةمنوحيعرضقدمهتوماسماركيتالضمانات الدستورية ضد إعادة إنتاج السلطوية ـ: منع الديكتاتورية

تحدياتاإلصالحالدستوريفيالعالم"للتقريرعنالديمقراطيةتحتعنوانبورشةعملأقامتهاالمنظمةالدولية
.2112ديسمبر2،برلين،ألمانيا،"العربي

 موجز الحقوق الدستورية . ـ السورية الجامعة مطبعة السمانـ تعريبالدكتورأحمد ه1391جاكأستيفـ
 مـ1232

 

http://www.constitutionnet.org/es/news/new-syrian-constitution-assessment-arabic
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 الفهرس

 رقم الصفحة  العنوان      
 الورقةمخطط 

 مخطط تفصيلي
 األهداف القسم األّول ـ 
 تنفيذي ملخص القسم الثاني ـ 
  سورية في  القطاع أوضاع القسم الثالث ـ 

 .أ ـ تحليل أوضاع القطاع قبل األزمة 
.أواًّلـالتاريخالدستوريلسورية

.ـالمالمحالدستوريةفيعهدالحكمالعثماني1
.الدستورالملكيفيظلالحكمالعربيـمشروع2
.ـدساتيرعهداالنتداب3
.1221أـمشروعدستور/3
.1231بـدستور/3
.اعادةاحياءالدستورجـ/3
.ـدساتيرعهوداالنقالباتالعسكرية4
.أـمشروعدستورحسنيالزعيم/4
.1291بـدستور/4
.جـدستورأديبالشيشكلي/4
.ـدستورالوحدةالمؤقت9
.ـدستورعهداالنفصالـ6
.دساتيرحزبالبعثـ7
.1264أـدستور/7
.1262بـدستور/7
.1271جـدستور/7

 .ثانيًا ـ دستور األزمة 
.أـمضمونالدستور

.للدستوربـاالنتقاداتالتيوجهت
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 .ب ـ تحليل أوضاع القطاع بعد األزمة 
.أواًّلـعالقةقطاعالدستورباألزمة

.ثانيًاـمضمونالدستورالحالي
.2112ثالثًاـاالنتقاداتالتيوجهتإلىدستور

.رابعًاـرؤيةالمعارضاتالسوريةلقضاياالدستور
 2025 لسورية العمل مجموعة أو القطاع رؤية تطوير القسم الرابع ـ 

 .أ ـ  خيارات المسار التأسيسي للوثيقة الدستورية 
.الصالحللتطبيقلحينإنجازالدستورالنهائي"البديلالدستوري"ـتحديد1

.والقوانينالقائمة2112تعديلدستورعام.األّولالخيار
.حكممؤقتاالتفاقعلىدستور.الثانيالخيار
.1291 عام دستور إلى العودة .الثالث الخيار

.ـتحديدالجهةالتييمكنأنتتولىمهمةكتابةالدستورالجديد2
.الجمعيةالتأسيسيةالخياراألّولـأسلوب

.الخيارالثانيـأسلوباالستفتاءالتأسيسي
.الخيارالثالثــاألسلوبالمختلط

 .خيارات مضمون الوثيقة الدستورية  ب ـ
 . الحّد األدنى الدستوري  - ت

.ـالقيموالمبادئالعاّمةالتيتقومعليهاالدولة1
ـشكلالدولةوتقسيمهااإلداريوالسياسي2

  .الموحدة أو البسيطة الدولة الخياراألّولـ
الخيارالثانيـالدولةالفيدراليةأواالتحادية

.الخيارالثالثـاالتحادالكونفدراليأوالتعاهدي
.ـشكلنظامالحكم3
ـطبيعةالنظامالسياسي4

  . الرئاسي النظام  الخياراألّولـ
  .البرلماني النظام الخيارالثانيـ

.الخيارالثالثـنظامحكومةالجمعيةاوالنظامالمجلسي
.النظامشبهالرئاسيالخيارالرابعـ

.ـالحقوقوالحريات9
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.ـالمنظومةالقانونيةوتحديدخصائصها6
 التأكيدعلىاستقاللالسلطةالقضائيةفيالدستورالجديد.  
 ضوابطتفعيلدورالمحكمةالدستوريةالعليا.  

 . المسائل الدستورية المستحدثة أو الجديدة  - ث
  .وضعآلياتلضمانعلويةالدستور .1
  .كفالةمبدأالتعددية .2
  .أضمانمراعاةتمثيلالمرشحينالمستقلين

  .بـضمانمراعاةتمثيلالنساء
  .جـتمثيلاألقليات

  .تخصيصأحكاملبعضالقطاعاتالعموميةالحساسةكاألمنوالدفاعوالمالية .3
  .القرار اتخاذ هيئات القيادة، تسلسل .المدنية السيادة .أ

  .الدفاع ميزانية .ب
  .العسكرية المحاكم مقابل المدنية المحاكم .ج
  .األمن قوات تركيبة .د
  .تخصيصأحكامللمعارضةالسياسية .4

  والتناسبية المتساوية المعاملة -أ
  اإلعالم وسائل في والتغطية إلى الوصول -ب
  .الفعالة الحكومية الرقابة -ت
  الدستورية المحكمة أمام الطعن -ث
  .الثقة سحب إجراءات -ج
  التشريعات اقتراح -ح
  اللجان عمل في المشاركة -خ
.المسؤولين كبار تعيين /انتخاب في المشاركة -د
.العضوية صحة -ذ
.الملكية احتكار الدستوريةلتجنب الخيارات اإلعالمو ـضمانحرية9
  اإلعالم وسائل ملكية تركيز في اإلفراط حظر .أ

اإلعالم لجان . ب
.حقوقالمرأةوجندرةالدستور–6
 .المسائل الدستورية الخاّصة التي تدرج في الدستور استجابة لخصوصيات محلية -ح
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 .د ـ ضمانات دستورية لعدم السماح بإعادة إنتاج أنظمة سياسية ال تسمح بتداول السلطة
.الرئاسيةتحديدالوالية1
.ـبنودواضحةومقيدةإلعالنحالةالطوارئ2
.ـاألحكاموالمبادئالدستوريةالراسخةغيرالقابلةللتعديل3
.أغلبيةتشريعيةعظمىتصدقعلىالتعديالتالدستورية4
.ـبنودمفصلةوواضحةبخصوصاالستفتاءاتالدستورية9
.ذاتإدارةمستقلةـضماناتالنتخاباتنزيهة6
.ـالمراجعةالقضائيةللدستور7
.ـالرقابةالبرلمانيةعلىالموازنة1
.ـتقييدالقوىالمعارضةللديمقراطية2

 .خيارات السياسات العامة المقترحة وأهداف من هذه الخيارات  القسم الخامس ـ 
.أواًّلـدعمجهودالحلالسياسيووضعالقضاياالدستوريةفيمسارهاالصحيح

 السلبيات-ثانيًا ،يتالفى اإلمكان قدر ، جامع دستور لصياغة السوريين جهود دعم
.السابقة



ـضمانصياغةدستورتراعىفيهالمعاييرالدوليةوقضاياحقوقاإلنسانوبصورة ثالثًا
 .خاصةالمرأةواالقلياتالمتنوعة

 

  .ضمانمراعاةالمشاركةالشعبيةفيعمليةصياغةالدستوررابعًاـ
.دعمجهودلجنةصياغةالدستورخامسًاـ
  .دعمعمليةإقرارالدستورسادسًاـ
.دعمجهودضمانتنفيذالدستورسابعًاـ

 .تحديات خيارات السياسات  القسم السادس ـ 
 .المؤشرات األولية لنجاح خيارات السياسات  القسم السابع ـ 

 المراجع 
 الفهرس





 :مالحظة
 –اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغرب اسيا  رأي شكالاألباي شكل من , عكستال ي وه الخبراء الذين عملوا على كتابتهاأراء  ةسار دلاهذه تعكس 

 .برنامج االجندة الوطنية لمستقبل سوريارأي  وأ ,االسكوا


