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دولة القانون في الدستور السوري:
قراءة في الدستور السوري الدائم
وتجديده المطابق
من العدل واملواطنة الكاملة املتساوية اللذين يفرتضهام الدستور يف مفهومه النظري ،بوصفه
قانونيا أعىل ،إىل التعبري عن إرادة الشعب العامة ،واالعرتاف بحكم القانون واحرتام
معيارا
ً
ً
لاً
فصل السلطات ،وصو إىل إقرار اإلرشاف القضائي عىل أعامل اإلدارة ،ترتسم معامل الضوء
الذي تتناول فيه هذه الورقة الدستور السوري الدائم لسنة  1973استكشا ًفا ملدى جتسيده
دولة القانون.

أن الدستور السوري لسنة  ،2012الذي ُدعي ً
تأيت أمهية الورقة ً
أيضا «دستور األزمة»،
أيضا من َّ
تنص عىل قيادة حزب
يبقى  -عىل الرغم من جتاوزه املادة الثامنة من الدستور الدائم ،التي ّ
البعث العريب االشرتاكي للمجتمع والدولة ،وحماولته التخلص من عبء األيديولوجيا القومية
نوعا من إعادة إنتاج الدستور
االشرتاكية التي كانت تعشش يف ثنايا الدستور الدائم وديباجته ً -
الدائم من دون أي تغيريات ذات مغزى .وهو ما جيعله ،بحكم ظروف إنتاجه ،حمكو ًما بالفشل،
إذ يعيد إنتاج الدولة التسلطية يف ظل انقسام جمتمعي حاد ،ويفتقد الصفات األساسية للعقد
االجتامعي وبرنامج العمل اللذين تطمح البالد عمو ًما إىل أن تتوافق عليهام أو أن تسري عىل
هدهيام باجتاه التقدم االجتامعي واالزدهار اإلنساين.

مقدمة
ّ
يمثّل الدستور ،يف مفهومه العام ،مجاع تطور الفكر القانوين العاملي يف ما يتع ّلق بنظام احلكم والدولة،
ويعبرّ عن املدى الذي وصل إليه احرتام حريات املواطنني وحقوقهم ،إضاف ًة إىل حماولته محاية األفراد
وتغوهلا ،وذلك عرب توزيع السلطات وبيان اختصاصاهتا ،بام يضمن حفظ الدولة
من استبداد السلطات احلاكمة ِّ
* باحث وقانوين سوري ،من أبرز املدافعني عن املعتقلني السياسيني وسجناء الرأي.
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عرب حفظ توازناهتا الداخلية ،من جهة ،وعرب حفظ احلقوق الرئيسة املقررة لألفراد ،ضامنة هلذه التوازنات
وعمقها األساس ،من جهة ثانية.

الدستور
بيد أن مهمة الدستور واملبادئ الدستورية ال تقترص عىل تقرير احلالة القائمة يف البالد ،بل يضمر
ُ
ّ
َ
العمل ً
ويمكن
أيضا عىل إرساء هذه املبادئ والقواعد الدستورية يف املستقبل ،إن مل تكن قائمة عند وضعه.
األمة ،أو برنامج عمل تطمح إىل حتقيقه يف
هذا الفهم من النظر إىل الدستور عىل أنه عقد اجتامعي تتوافق عليه ّ
للتقدم
األمة من الدستور أدا ًة
ّ
احلرة  -بالسري عىل َه ْديه .ووفق هذا املنظور ،جتعل ّ
املستقبل ،أو تتعهد -بإرادهتا ّ
والتطور اإلنساين ،وهو أمر ال يمكن للدستور القيام به إن مل يكن
االجتامعي
مرشوعا مجُ ْ َم ًعا عليه من جانب
ً
ّ
األمة .ولكي تتحقق هذه الرشعية الدستورية ،البد للدستور من حتقيق الرشوط التالية:
مكونات ّ
خمتلف ّ
ً
منهجا يعتمده املجتمع يف ترشيع رشوط تطبيق قوانينه
أوال :أن يقوم بوظيفة املعيار القانوين األعىل ،الذي يفرض ً

حرفيتها .ولكي
مرشوعا إذا ما انتهك روح هذه الرشوط أو
ويف ترمجتها وحتديدها؛ فال يمكن اعتبار أي قانون
ً
ّ
ً
مبنيا عىل أساس
يقوم الدستور بوظيفته كمعيار قانوين أعىل يف املجتمع ،ينبغي أن يكـون
عادال ،أي أن يكون ً
ّ (((
َ
املواطنة الكاملة املتساوية ،والتسليم بأن الشعب هو مناط السلطات ،وأن ليس عليه سيادة لفرد أو قلة .

ثانيا :أن يعبرّ عن اإلرادة أو الروح العامة للشعب ،ويتم فيه التشديد الواضح عىل احلقوق واحلريات؛ ذلك
ً
أنه إذا ما كانت احلرية هي الرشط األساس للكرامة اإلنسانية واهلدف األسمى للدولة ،وفق املبدأ الذي أتى
به مونتسكيو أولاً واعتنقه روسو وهيغل يف ما بعد ،فإن حتقيق الشعب هذه احلرية يقتيض أن حيكم نفسه عن
طريق القوانني الصادرة عن إرادته ،واملعبرّ ة عن مصلحته .والدستور املرشوع ،من هذه الزاوية ،هو باختصار
ذلك الدستور الذي حيمي حقوق املواطنني وحرياهتم التي ال يمكن من دوهنا حتقيق أي عملية تقدم اجتامعي،
والتجمع والتنقّل
والرسية وامل ْلكية
خصوصا تلك احلريات الفردية واجلامعية املتع ّلقة بالضمري واالعتقاد والرأي
ً
ّ
ّ
والتصويت والسالمة ....إلخ.

ثالثًا :أن يعرتف بحكم القانون وحيرتم فصل السلطات؛ ذلك أن الدولة احلديثة دولة ديمقراطية ،حيكمها
القانون ال اإلرادة اإلنسانية .والقانون ال حيكم من تلقاء ذاته ،بل يعمل بواسطة السلطات املوجودة يف الدولة،
هذه السلطات التي أمجعت اآلراء الفقهية منذ مونتسكيو عىل تقسيمها وفصلها إىل ثالث :ترشيعية مسؤولة عن
سن القوانني؛ قضائية مسؤولة عن تفسري القوانني وتطبيقها؛ تنفيذية مسؤولة عن تنفيذ القوانني .وهدف ذلك
حدا دفع
هو احليلولة دون إساءة استعامل السلطة أو اغتصاهبا من ِقبل فرد أو مجاعة .وقد بلغت أمهية ذلك ًّ
قادة الثورة الفرنسية يف دستور  1791إىل أن يقرروا أن املجتمع الذي ال يتوفّر عىل ضامنات للحريات وفصل
السلطات ،هو جمتمع بال دستور.

احلد من االستبداد ،وضامن احلرية .وهو هيدف يف الواقع إىل
ُيعترب مبدأ فصل السلطات ،إ ًذا ،مبدأ دستور ًيا غايته ّ
ضبط التوازن داخل الدولة ،من جهة ،ويف عالقتها باملجتمع ،من جهة أخرى .وال بد من تأكيد فكرة مونتسكيو
كل منها يف جماهلا اخلاص ،فإن َّ
التي تقول إنه رغم وجود ثالث سلطات تستقل ٌّ
كل ممارس للسلطة ميال بطبعه إىل
البت» ،أي بحقها
سوء استعامهلا .لذلك ،يتوجب حتديد السلطة بالسلطة ،بمعنى أنه وإن متتعت كل سلطة بـ «قدرة ّ
املطلق يف ممارسة الصالحيات التي تدخل أصلاً يف نطاق اختصاصها ،فإن السلطات الثالث تتمتع ً
أيضا بـ«قدرة
 1أحممد مالكي« ،الدستور الديمقراطي والدساتري يف الدول العربية :نحو إصالح دستوري »،ورقة قدمت إىل« :نحو تعزيز املساعي
الديمقراطية يف البالد العربية( »،اللقاء السنوي اخلامس عرش ملرشوع دراسات الديمقراطية ،جامعة أكسفورد ،كلية سانت كاثرينز،
أكسفورد ،)2005/8/27 ،ص  ،20عىل املوقع اإللكرتوينhttp://www.arabrenewal.com/index.php?rd=AI&AI0=9926>< :

.)(accessed on 14/7/2006
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بشكل حي ّتم عىل ٍّ
ٍ
كل منها االلتزام بدائرة االختصاصات
املنع» ،أي بصالحية قيام كل واحدة بمراقبة األخرى
املسموح هلا بمامرستها .وال يمكن ضامن فاعلية الفصل بني السلطات إلاّ من خالل الرقابة القضائية عىل أعامل
اإلدارة ،التي ال ُيغني عنها ال اإلرشاف الربملاين وال اإلرشاف الرئايس .ويف هذا ،كان إحداث اإلرشاف القضائي
أساسيا يف دولة القانون إذا ما أريد هلا أن حتقق رسالتها .وقد اعترب الفقه اإلداري
عنرصا
ذلك التجديد الذي أصبح
ً
ً
احلديث أن مقياس تقدم نظام دولة القانون هو ما تبلغه من «توفيق يف املالءمة بني احلقوق الفردية والسلطات
احلكومية ،وأن يكون ألحكام السلطة القضائية يف هذا املوضوع احرتامه وقوته التنفيذية الكاملة»(((.
وأكثر من ذلك ،فإن سمو القانون عىل اإلدارة ،تطبيقًا وممارس ًة ،هو أمر مقرر .ووفق نظرية «دولة القانون»،
ٍ
بشكل خمالف للقانون ،بل هي جمبرَ ة ً
أيضا عىل الترصف وفق قواعده
التدخل
ال يكفي أن متتنع الدولة عن
ّ
وأحكامه ،أي إهنا جمبرَ ة عىل احرتام الرشعية القانونية((( .والوسيلة األساسية حلامية دولة القانون وضامن حتققها
خصوصا ما يتعلق منها باستقاللية القضاء اإلداري الذي من شأنه صون دولة القانون
هي الرقابة القضائية،
ً
وفرض احرتامها.

ال يمكن التقليلً ،
أيضا ،من األمهية الفائقة ملراقبة دستورية القوانني كرشط رضوري لدولة القانون؛ فمن
دوهنا يصبح الدستور بال معنى ،وتغدو قيمته رمزية فحسب .لذلك نرى أنه أصبح للقضاء الدستوري مكانة
نظرا إىل الضامنات التي يقدمها يف محاية احلقوق واحلريات ،فضلاً عن
مركزية يف معظم النظم الديمقراطيةً ،
تأثريه الواضح يف ضبط النظم السياسية .ويمكن القول إن ديمقراطية الدساتري ال تقاس بمدى إقرارها احلقوق
واحلريات فحسب ،بل بدرجة حرصها عىل تأكيد الرشعية الدستورية ً
أيضا ،أي جعل ما هو مدرج يف باب
احلقوق واحلريات حمرت ًما عىل صعيد التطبيق واملامرسة.

للتقدم
رابعا :الدستور املرشوع هو ،يف نظر مجيع فئات الشعب ،قانون دائم .ولكي يقوم الدستور بمهمته كرافعة ّ
ً
بد له من أن يعبرّ عن جمموع إرادة الشعب ،وهو ما يدفعه إىل أن يتضمن اإلشارة إىل عدم اقتصار
االجتامعي ،ال ّ
وتعديه ذلك إىل خدمة األجيال القادمة ،ومتثيل الرتاث احلضاري الذي
غاية وضعه عىل خدمة اجليل احلايل،
ّ
ترتكه هلا األجيال املاضية واحلارضة.
تبعا لتغيرّ ظروف احلياة
ال ُيبطل هذا إمكانية تعديل الدستور يف هذه النقطة أو تلك ،أو حتى نقضه بالكاملً ،
التي هي يف تغيرّ مستمر ،بل املقصود هو أن تغيري البنية الكلية للدستور ،املعبرِّ عن مجاع إرادة الشعب واملوضوع
ميسا ّ
كل وقت ،ألن انتهاكه يف كل وقت هو انتهاك لصفته
مقرة ،جيب ألاّ يكون رَّ ً
بآليات ديمقراطية-شعبية َّ
مجعيا يعني
التعاقدية ،كونه يف األساس رض ًبا من التعاقد اجلمعي .وكونه تعاقدً ا يعني أن له صفة رشعية ،وكونه ً
أن له صفة كلية ،وهو هلذا السبب إلزامي للجيل احلايل ولألجيال القادمة ما دام أنه موضوع هبذه الرشوط؛ أي
احلرة.
ما دام يعبرّ عن اإلرادة الكلية للشعب الذي وضعه بإرادته ّ
ٍ
بشكل قانوين يف األحوال مجيعها .وهذه املامرسة هي ،بحد ذاهتا،
غري أن تغيري الدستور أو تعديله جيب أن يتم
إقرار بأن الدستور وثيقة دائمة ،أو ينبغي أن تكون كذلك .وعندما تقوم املحكمة العليا أو الربملان بتغيري
الدستور ،فإن أ ًيا منهام يقوم بذلك ،أو جيب أن يقوم به ،طبقًا لروح مواد الدستور والقوانني وأهدافها املعرتف
هبا يف الدولة .ويف هذا تأكيد حلرمة الدستور ومرشوعيته واعرتاف هبام.
 2عبد اهلادي عباس« ،القرار اإلداري يف دولة القانون »،املحامون ،العددان ( 2 -1شباط /فرباير  ،)2006ص .52
 3مالكي ،ص .13
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«دستورا دائماً » ،سنة  ،1973بعد عرشات الدساتري «املؤقتة»،
كان الدستور السوري قد رأى النور ،بصفته
ً
باالسم أو بالواقع ،التي فرضت عىل البالد والعباد ،ابتدا ًء من خط هامايون كل هانه املوضوع أيام السلطان
مرورا بدستور السلطان عبد احلميد ( )1876الذي كان أول
عبد املجيد يف ظل الدولة العثامنية سنة ،1839
ً
ٍ
درجة ما مع تطور الفكر الدستوري العاملي آنذاك ،وقىض بتحويل
متناسبا إىل
دستور ي ّتخذ شكلاً عرص ًيا
ً
السلطنة إىل «م َلكية دستورية برملانية» قبل وقف العمل به بعد عامني من والدته ،وصولاً إىل الدستور السوري
«اجلديد» أو «دستور األزمة» ،إن جازت التسمية ،الذي رأى النور إبان األزمة السورية سنة  ،2012وهو ال
تنص
خيتلف يف مضمونه عن الدستور «الدائم» إلاّ يف جتاوزه املادة الثامنة من هذا األخري ،أي تلك التي كانت ّ
عىل أن «حزب البعث العريب االشرتاكي هو احلزب القائد يف املجتمع والدولة ،ويقود جبهة وطنية تقدمية،
األمة العربية» ،إضافة إىل حماولة الدستور
تعمل عىل توحيد طاقات مجاهري الشعب ووضعها يف خدمة أهداف ّ
اجلديد ،أو «دستور األزمة» ،التخلص من عبء األيديولوجيا القومية االشرتاكية التي كانت تعشش يف ثنايا
الدستور الدائم وديباجتهّ .أما سوى ذلك ،فقد أعاد دستور األزمة  2012إنتاج الدستور الدائم من دون أي
تغيريات ذات مغزى .وهو ،بحكم ظروف إنتاجه ،حمكوم بالفشل كونه يعيد إنتاج الدولة التسلطية يف ظل انقسام
جمتمعي حاد؛ وبذلك هو فاقد صفاته األساسية كعقد اجتامعي وبرنامج عمل ملا تطمح األمة إىل أن تكونه .وعىل
هذا األساس ،فإن بحثنا التفصييل يف الدستور الدائم  1973هو بحث يف أصل «دستور األزمة» من جهة ،كام
أنه ،من جهة أخرى ،بحث يف وجه من وجوه األزمة السورية ذاهتا؛ إذ قامت يف مواجهة هذا الدستور باعتباره
التكثيف القانوين لدولة تسلطية ركّ زت السلطات كافة يف قبضة السلطة التنفيذية ممثَّلة يف رئيس اجلمهورية،
ساحقة كرامات البرش وحرياهتم ،أولئك البرش الذين ُيفرتض أهنم مصدر مجيع السلطات وأساسها.

إن ما ينرصف إليه الرتكيز يف هذه الورقة هو مضامني الدستور الدائم ودستور األزمة ،استطرا ًدا ،ومدى مسامهته
يف بناء دولة القانون من عدمها ،خاص ًة ما تع ّلق بـ املرشوعية وفصل السلطات والرقابة القضائية ،انطال ًقا من أن
طريقة تناول هذه النقاط دستور ًيا هي التي متايز بني الدولة القانونية والدولة التسلطية أو االستبدادية ،وذلك
نفصل يف بقية املبادئ الدستورية ،مثل مصادر الترشيع واحلقوق واحلريات والقانون االنتخايب..
من دون أن ّ
إلخ ،عىل رضورهتا وأمهيتها.

ومكوناته وتعديالته
والدة الدستور الدائم
ّ

رئيسا للدولة ،وتس ّلم
بعد قيام احلركة التصحيحية يف  16ترشين الثاين /نوفمرب ُ ،1970عينَّ أمحد اخلطيب ً
حافظ األسد رئاسة الوزراءُ ،
وش ِّكلت قيادة قطرية مؤقتة حلزب البعث العريب االشرتاكي أصدرت ،الحقًا،
ُ
الدستور املؤقت لسنة  ،1971وهو الدستور املؤقت ذاته لسنة  ،1969بعد أن أدخل عليه بعض التعديالت
ُ
عضوا ملجلس
وأصدر وفق املرسوم  141تاريخ  .1971/2/19كام قامت القيادة القطرية املؤقتة بتعيني 173
ً
الشعبُ ،ك ِّلفوا بوضع دستور دائم .ويف  12آذار /مارس ُ ،1971أجري استفتاء شعبي أصبح بنتيجته حافظ
رئيسا للجمهورية .ويف  12آذار /مارس ُ 1973عرض الدستور الذي وضعه جملس الشعب يف االستفتاء
األسد ً
ُ
وأ ِق ّر .ويف  13آذار /مارس  ،1973صدر املرسوم رقم  208الذي ينرش دستور اجلمهورية العربية السورية
املعروف باسم «الدستور الدائم» ،ويعتربه ً
نافذا منذ تاريخ .1973/3/13

يتكون الباب األول ،املعنون «املبادئ
يتألف الدستور السوري من  156مادة موزعة يف أربعة أبواب
ّ
ومقدمةّ .
األساسية» ،من أربعة فصول :الفصل األول :املبادئ السياسية (املواد من  1إىل )12؛ الفصل الثاين :املبادئ
االقتصادية (املواد من  13إىل )20؛ الفصل الثالث :املبادئ التعليمية والثقافية (املواد من  21إىل )24؛ الفصل
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ويتكون الباب الثاين ،املعنون «سلطات
الرابع :احلريات واحلقوق والواجبات العامة (املواد من  25إىل .)49
ّ
الدولة» ،من ثالثة فصول :الفصل األول :السلطة الترشيعية (املواد من  50إىل )82؛ الفصل الثاين :السلطة
التنفيذية (املواد من  83إىل  ،130وتتناول رئيس اجلمهورية ،وجملس الوزراء ،وجمالس الشعب املحلية)؛
الفصل الثالث :السلطة القضائية (املواد من  131إىل  ،148وتتناول قضاء احلكم والنيابة العامة ،واملحاكم
يتكون
الدستورية العليا).
ويتكون الباب الثالث ،املعنون «تعديل الدستور» ،من مادة وحيدة ( ،)149يف حني ّ
ّ
الباب الرابع ،املعنون «أحكام عامة وانتقالية» ،من املواد  150إىل .156

مل يدخل عىل هذا الدستور طوال فرتة إعامله (  )2012-1973سوى ثالثة تعديالت ،صدر ّأوهلا بالقانون
«تعدل املادة السادسة من
رقم  2تاريخ  ،1980/3/29وطاول املادة السادسة من الدستور ،حيث قىض بأن َّ
الدستور ،عىل الشكل التايل :املادة السادسة :يبينّ القانون َع َلم الدولة وشعارها ونشيدها واألحكام اخلاصة بكل
منها» .وصدر ثانيها بالقانون رقم  18تاريخ  ،1991/7/3وطاول الفقرة الثالثة من املادة  84من الدستور
عىل النحو التايل« :يتم انتخاب الرئيس اجلديد قبل انتهاء والية الرئيس القائم يف مدة ال تقل عن شهر واحد،
وال تزيد عىل ستة أشهر» .وصدر التعديل الثالث بالقانون رقم  9تاريخ  ،2000/6/10وطاول املادة  83من
متمتعا بحقوقه املدنية
عربيا سور ًيا
ً
الدستور التي أصبحتُ « :يشرتط يف من يرشح لرئاسة اجلمهورية أن يكون ً
والسياسية ،متماً الرابعة والثالثني من عمره».

الدستور الدائم بين الشرعية القانونية والشرعية «الواقعية»
مقدمة الدستور أن «حزب البعث العريب االشرتاكي هو أول حركة يف الوطن العريب أعطت الوحدة
قررت ّ
العربية حمتواها الثوري الصحيح ،وربطت بني النضال القومي واالشرتاكي» ،وأنه «يف ظل احلركة التصحيحية
حتققت خطوة هامة عىل طريق تعزيز الوحدة الوطنية جلامهري شعبنا ،فقامت بقيادة حزب البعث العريب
االشرتاكي جبهة وطنية تقدمية» ،وبنا ًء عليه« ،يأيت إنجاز هذا الدستور تتوجيًا لنضال شعبنا عىل طريق مبدأ
الديمقراطية الشعبية»((( .انطال ًقا من هذه املقدمات ،جاءت املادة  8من الدستور لتقول إن «حزب البعث العريب
االشرتاكي هو احلزب القائد يف املجتمع والدولة ،ويقود جبهة وطنية تقدمية ،تعمل عىل توحيد طاقات مجاهري
الشعب ووضعها يف خدمة أهداف األمة العربية».

واقعيا كشكل من أشكال الرشعية الثورية
لقد جاء انفراد حزب البعث العريب االشرتاكي بقيادة الدولة واملجتمع
ً
التي وجدت تربيرها التارخيي ،خالل األعوام األوىل لوصول حزب البعث إىل السلطة ،يف ما قدمه حزب البعث
خصوصا الفالحني ،من جهة ،ويف األيديولوجيا القومية  -االشرتاكية التي رفعها
جلامهري الطبقات الوسطى،
ً
حزب البعث ،إنْ عىل صعيد العمل عىل وحدة األمة العربية أو عىل صعيد الرصاع العريب – اإلرسائييل ،من جهة
ثانيةُّ .
كل ذلك ضمن ظرف تارخيي عاملي متمثِّل يف رصاع القطبني االشرتاكي والرأساميل عىل املستوى الدويل،
وانعكاسات ذلك عىل املنطقة.
قانونيا وفق مبدأ الرشعية
هذه الرشعية الثورية «الواقعية» كان ينبغي هلا أن تتأسس دستور ًيا ،وتتمأسس
ً
القانونية بعد انتهاء فرتة املخاض السياسية التي استمرت بني سنتي  1963و  ،1970أي عند قيام احلركة
قانونيا -بصدور
التصحيحية التي « ُيفرتض» أهنا أعادت االستقرار إىل املجتمع ،معبرّ ة عن هذا االستقرار –
ً
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يسميه بعض الفقهاء مبدأ سيادة القانون أو
الدستور الدائم .لكن هذا املبدأ األسايس« ،مبدأ الرشعية» الذي ّ
سيطرة أحكام القانون ،كان يتناقض بشكل تام مع إيراد املادة الثامنة يف صلب الدستور ،جلهة عدم التساوي يف
بغض النظر عن انتامءاهتم السياسية .ذلك
احلقوق بني مجيع املواطنني ،وجلهة غياب تكافؤ الفرص بني املواطنني ّ
أن «مبدأ الرشعية» يستتبع التزام اهليئات احلاكمة كافة احرتام القواعد القانونية ،خاص ًة القواعد الدستورية التي
مجيعا
متثّل أسمى القواعد القانونية يف الدولة ،وما يعنيه ذلك  -يف أحد أوجهه  -من رضورة مساواة املواطنني ً
أمام القانون يف احلقوق والواجبات ،وهو ما كان الدستور السوري قد كرسه ،نظر ًيا ،يف الباب األول  -الفصل
الرابع  -مادة  25التي تنص عىل -2« :سيادة القانون مبدأ أسايس يف املجتمع والدولة -3.املواطنون متساوون
أمام القانون يف احلقوق والواجبات -4 .تكفل الدولة مبدأ تكافؤ الفرص بني املواطنني».
كان ينبغي لعدم االنسجام هذا ،أو التناقض القائم داخل مواد الدستور ،أن يحُ َّل باعتامد مبدأ الرشعية القانونية
بديلاً من الرشعية الثورية «الواقعية» ،بام يعنيه ذلك من تأكيد للحريات واحلقوق والواجبات العامة كام جاءت
يف الفصل الرابع من الباب األول من الدستور ،ألن مواد هذا الفصل متثّل املشرتك اإلنساين العاملي املعبرِّ عن
طبيعة الدولة القانونية وشكلها يف العصور احلديثة ،وهو ما مل تقم به السلطة احلاكمة بحكم طبيعتها التسلطية
تفج ًرا عني ًفا.
تفجر املجتمع ّ
وعدم ثقتها بالشعب ،األمر الذي كان يوفر العوامل املؤدية إىل ّ

كان يمكن لرضورة إحالل الدولة القانونية مكان الدولة البوليسية أن ّ
تشكل ضامنة حتول دون انفجار املجتمع،
ألن الدولة القانونية هتدف إىل إرساء سيادة القانون ،ودوام النظام الرشعي لإلدارة ،بعكس الدولة البوليسية
حيث يقترص هدف الدولة عىل حتقيق األمن واستقراره من خالل حمق حريات األفراد وكراماهتم ،وهو ما
مارسته السلطة السورية خالل تارخيها من دون النظر إىل حقيقة حاجات البرش وحاجات بناء الدولة الرشعية.
لقد أخذ واضعو الدستور الدائم بفكرة الدولة القانونية كام لو أهنا جمرد لوحة نع ّلقها لتزيني حائط الدستور،
إىل جانب لوحات أخرى تتضارب معها باألشكال واألحجام واأللوان ،متجاهلني أن فكرة الدولة القانونية
يف القانون اإلداري ليست جمرد لوحة للزينة ،وأهنا ليست نظرية فلسفية أو دينية ،بل نظرية قانونية وضعية تقوم
تتكون من عنارص
بمجملها عىل الكيفية التي يترصف هبا رجال اإلدارة .وعىل هذا يمكن القول إن دولة القانون ّ
أساسية ،اتفق الفقه اإلداري عىل ذكر أمهها وهي :أ -الفصل بني السلطات ،ب -مبدأ املرشوعية ،جـ -قيام نوع
من الرقابة ذات الضامنات القضائية ألعامل اإلدارة»(((.

إضافة إىل ذلك ،فإنّ الدستور السوري الدائم ،الذي أغفل اإلشارة إىل رشوط تشكيل األحزاب السياسية يف
املجتمع السوري ومل يدسرت احلياة السياسية التي تعبرّ عن نفسها بوجود أحزاب خمتلفة تتصارع يف ما بينها عىل
مهد
قاعدة احرتام الدستور والسلم الداخيل ونبذ العنف والتداول السلمي للسلطة ،نقول إن هذا الدستور ّ
موضوعيا لتفجري املجتمع ،دع عنك ما وقع فيه من تناقض منطقي حني قرر يف مادته الثامنة أن حزب البعث
ً
العريب االشرتاكي هو احلزب القائد يف الدولة واملجتمع وهو يقود جبهة وطنية تقدمية ...إلخ ،عىل الرغم من
خلو الدستور ّمما يرشعن وجود األحزاب ،أكانت «أحزا ًبا وطنية تقدمية» أم أحزا ًبا «بعثية» أم غري ذلك!
ّ

فصل السلطات بين اإلقرار واإلنكار في الدستور الدائم
مل ت ُْع َن الدساتري املؤقتة التي أعقبت «ثورة  8آذار» لسنة  1963باملبدأ الدستوري الذي يقرر فصل السلطات
واستقالهلا ،إذ ُقسمت سلطة الدولة إىل سلطتني ،سياسية وإدارية ،وكان املجلس الوطني يف دستور 1964
 5عبد اهلادي عباس« ،القرار اإلداري يف دولة القانون بني االنربام واالنعدام »،املحامون ،العددان ( 2 – 1شباط /فرباير ،)2006
ص .52 – 51
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املؤقت يامرس الترشيع ويراقب عمل السلطة التنفيذية ،يف حني كانت القيادة القطرية حلزب البعث العريب
االشرتاكي متثّل يف دستور  1966السلطة السياسية وتعينّ رئيس الدولة ورئيس الوزراء والوزراءّ ،أما السلطة
اإلدارية ،فكان يمثّلها رئيس الدولة وجملس الوزراء ،وكانت تساهم يف الترشيع.

ّأما الدستور الدائم لسنة  ،1973فقد أخذ ،نظر ًيا ،هبذا املبدأ املهم ،وذلك عرب تقسيم بابه الثاين املعنون «سلطات
ينص رصاحة ،ويف
الدولة» إىل ثالثة فصول (السلطة الترشيعية والسلطة التنفيذية والسلطة القضائية) ،وإن كان ال ّ
مادة مستقلة ،عىل مبدأ فصل السلطات ،األمر الذي دفع بعض املختصني يف جمال القانون الدستوري إىل القول إن
اجتاها
جممل التنظيم الدستوري ،وفق نصوص الدستور الدائم لسنة  ،1973يقود إىل استنتاج مفاده «أن هنالك ً
واضحا إىل عدم االعرتاف بمبدأ فصل السلطات ،بشكله التقليدي»((( .والصحيح يف هذه الرؤية هو أن الدستور
ً
مل ينص يف مادة مستقلة عىل مبدأ فصل السلطات ،لكن إفراد فصول مستقلة لكل سلطة من السلطات الثالث يف
باب عنوانه« :سلطات الدولة» هو بمنزلة إقرار «خجول» و«مراوغ» هبذا املبدأ الدستوري املهم ،خاص ًة نص املادة
 131من الدستور التي تقول« :السلطة القضائية مستقلة ...إلخ» ،فال يمكن أن نقول إن الدستور مل يفصل بني
السلطات – نظر ًيا– يف الوقت الذي يفرد فيه لكل سلطة فصلاً مستقلاً  .كام أنه يذكر برصيح العبارة أن «السلطة
القضائية مستقلة» ،مع أن واضعي الدستور جلأوا هنا إىل عملية «التزيني» ذاهتا التي جلأوا إليها يف باب املرشوعية!

ّأما ما يتعلق هبيمنة السلطة التنفيذية عىل السلطتني الترشيعية والقضائية ،أكان يف النصوص الدستورية أم
مرده  -يف حقيقة األمر -إىل غياب مادة دستورية تقول إن مبدأ فصل السلطات هو
يف احلياة العملية ،فليس ُّ
مبدأ مقرر ،عىل أمهية ذلك ،بل هو ناجم عن طبيعة السلطة السياسية التي هي سلطة تلفيقية يف تب ّني خياراهتا
األيديولوجية ،بام فيها الدستورية .كام أهنا سلطة استبدادية يف املامرسة أولاً
وأخريا .وقد عبرّ هذا األمر عن
ً
نفسه –دستور ًيا– بوجود الكثري من املواد التي متنح السلطة التنفيذية إمكانية اهليمنة عىل السلطتني الترشيعية
والقضائية ،وذلك عرب السامح هلا بالقيام بالوظيفة الترشيعية يف مناسبات خمتلفة ،إضاف ًة إىل دورها البارز واملؤثر
يف طريقة عمل السلطة القضائية وتشكيلها ،كام سنرى.

صالحيات السلطة التنفيذية في المجال التشريعي
إن رئيس السلطة التنفيذية هو ،وفق الدستور الدائم لعام « ،1973رئيس اجلمهورية» ،وهو الذي «يامرس
السلطة التنفيذية نياب ًة عن الشعب ،ضمن احلدود املنصوص عليها يف هذا الدستور»((( .ورغم أنه رئيس
السلطة التنفيذية ومهمته األساسية هي أن «يسهر ...عىل احرتام الدستور ،وهو يضمن السري املنتظم للسلطات
العامة وبقاء الدولة»((( ،فإن الدستور منحه صالحية املشاركة يف العمل الترشيعي يف أكثر من مناسبة؛ فلرئيس
اجلمهورية أن يصدر الترشيع بالعفو اخلاص وإعادة االعتبار((( .كام أعطاه الدستور حق ممارسة سلطة الترشيع
خارج دورة جملس الشعب ،عىل أن تُعرض مجيع الترشيعات التي يصدرها عىل املجلس يف أول دورة انعقاد
له( .((1وأعطاه الدستور ً
أيضا سلطة الترشيع حتى يف أثناء انعقاد دورات املجلس يف حالة الرضورة( .((1كام
أنه يتولىّ سلطة الترشيع يف املدة الفاصلة بني واليتي جملسني ،وال تُعرض هذه الترشيعات عىل جملس الشعب،
 6عبد اهلل طلبة ،مبادئ القانون اإلداري ،ط ( 5دمشق :جامعة دمشق ،)1992-1991،ج  ،1ص .144
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ويكون حكمها يف التعديل أو اإللغاء حكم القوانني النافذة( .((1ويمكنه استفتاء الشعب مبارشة (يف القضايا
املهمة) ،وتكون نتيجة االستفتاء مل ِزمة ونافذة من تاريخ إعالهنا( .((1إضاف ًة إىل ذلك ،انفرد الدستور األخري
لسنة  1973بإعطاء رئيس اجلمهورية اختصاص إعداد مشاريع القوانني وإحالتها إىل جملس الشعب للنظر يف
إقرارها (املادة  .((1()110ويمكن للرئيس أن يوقف أي تعديل دستوري إذا مل يوافق عليه ،حتى لو دعت إليه
(((1
املقرة يف جملس الشعب خالل
أكثرية ثالثة أرباع أعضاء جملس الشعب  .وحيق له االعرتاض عىل القوانني َّ
(((1
أخريا ،حل جملس الشعب بقرار مع َّلل يصدر عنه(.((1
شهر من تاريخ ورودها إليه  .و حيق لهً ،

وتغوهلا
جليا ّمما سبق ،مدى تغلغل السلطة التنفيذية ممثَّلة يف رئيس اجلمهورية يف عمل السلطة الترشيعية ِّ
يبدو ً
مقر ًرا دستور ًيا ،كام جيعل من السلطة
عليه ،وهو ما جيعل من هيمنة السلطة التنفيذية عىل السلطة الترشيعية ً
أمرا َّ
الترشيعية  -من حيث النصوص الدستورية ،عىل األقل -جمرد تابع للسلطة التنفيذية ،عليها أن حتسب هلا ألف
واقعيا -هي السلطة
حساب يف كل ترشيع يمكن أن تتنطح له .وبذلك ،فإن مرجعية السلطة الترشيعية تصبح –
ً
التنفيذية ال إرادة الناخبني الذين انتخبوها لتحقيق رؤاهم وتطلعاهتم التي جيب أن تكون هي املحدد األسايس
للترشيعات واملوضوعات التي يعاجلها أعضاء جملس الشعب بصفتهم يمثّلون إرادة الشعب ،ويف ذلك إهدار
واقعي وواضح ملبدأ سيادة الشعب.

إن السؤال الذي يطرح نفسه هنا هو :إذا كانت االختصاصات الترشيعية التي يامرسها رئيس اجلمهورية،
بوصفه مم ِّثلاً للسلطة التنفيذية ،تتم عرب إصدار املراسيم الترشيعية ،فام هو األساس القانوين هلذه املراسيم؟!
واجلواب هو أن األساس القانوين املعتمد واملقبول لدى أغلبية فقهاء القانون لتربير قيام اهليئة التنفيذية
بإصدار املراسيم الترشيعية هو «نظرية العرف الدستوري» .وفق هذه النظرية ،تتنازل السلطة الترشيعية
للسلطة التنفيذية ،إبان األزمات احلادة التي هلا صفة مستعجلة ويقتيض حلها اختاذ تدابري مستعجلة ،عن
بعض اختصاصاهتا الترشيعية ،مع أن هذه االختصاصات املتنازَ ل عنها ليست ،يف األصل ،من صميم
توسيعا الختصاصاهتا التنفيذية ،بـ«رشط أن
اختصاصات السلطة التنفيذية دستور ًيا ،وإنام يمكن اعتبارها
ً
متارس ضمن هدف معينّ  ،وملدة زمنية حمدودة ،وعىل أن تُعرض املراسيم الترشيعية عىل اهليئة الترشيعية ،ويف
َ
(((1
تقرها»  ،األمر الذي توسعت فيه السلطة التنفيذية ممثَّلة يف رئيس
هذه احلالة يمكن أن تلغيها أو ّ
تعدهلا أو ّ
اجلمهورية وجتاوزته بحيث أصبح القاعدة ال االستثناء.

صالحيات السلطة التنفيذية في المجال القضائي
نصت املادة  131من الدستور بشكل واضح عىل أن «السلطة القضائية مستقلة ،ويضمن رئيس اجلمهورية هذا
االستقالل ،يعاونه يف ذلك جملس القضاء األعىل» .وأشارت املادة  1–133إىل أن «القضاة مستقلون ،ال سلطان
عليهم يف قضائهم لغري القانون» ،غري أن هذه النصوص الدستورية الواضحة مل متنع السلطة التنفيذية من اهليمنة
مربر «دستور ًيا» لألسباب التالية:
عىل السلطة القضائية بشكل َّ

12
13
14
15
16
17
18

املصدر نفسه ،املادة .4 – 111
املصدر نفسه ،املادة .112
طلبة ،مبادئ القانون اإلداري ،ص .170
اجلمهورية العربية السورية ،جملس الشعب ،دستور اجلمهورية العربية السورية ،1973 ،املادة .4- 149
املصدر نفسه ،املادة .98
املصدر نفسه ،املادة .1- 107
طلبة ،مبادئ القانون اإلداري ،ص .169
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ً
أوال ،منحت املادة  132من الدستور رئيس اجلمهورية رئاسة جملس القضاء األعىل« :يرأس رئيس اجلمهورية
جملس القضاء األعىل ،ويبينّ القانون طريقة تشكيله ،واختصاصاته ،وقواعد سري العمل فيه» .وبمقارنة هذه
املادة بسابقتها (املادة  ،)131نجد أن هذه األخرية تطلب من رئيس اجلمهورية (رئيس السلطة التنفيذية) احرتام
استقالل القضاء بمعاونة جملس القضاء األعىلّ .أما جملس القضاء األعىل ،فريأسه  -بحسب املادة  -132رئيس
اجلمهورية ،وأعضاؤه (بحسب املادة  65من قانون السلطة القضائية الصادر باملرسوم  98لسنة  ،1961املعدلة)
عضوا؛ النائبان األقدمان لرئيس
رئيسا؛ رئيس حمكمة النقض،
ً
هم رئيس اجلمهورية ،ينوب عنه وزير العدل ً
عضوا؛ رئيس إدارة التفتيش
عضوا؛ النائب العام،
حمكمة النقض ،عضوين؛ معاون الوزير ،لوزارة العدل،
ً
ً
عضوا.
القضائي،
ً

هناك ،إ ًذا ،أربعة أعضاء يف جملس القضاء األعىل ،من جمموع سبعة أعضاء ،هم أعضاء يف السلطة التنفيذية :وزير
العدل ومعاونه والنائب العام ورئيس إدارة التفتيش القضائي يف وزارة العدل ،فوزير العدل ومعاونه ورئيس إدارة
التفتيش القضائي يف الوزارة هم موظفون رسميون وأعضاء يف السلطة التنفيذية بشكل مبارشّ ،أما النيابة العامة،
ملزم باتّباع األوامر اخلطية الصادرة إليه من رؤسائه (املادة  56من قانون تنظيم السلطة
فريأسها وزير العدل ،وهو َ
القضائية) ،ذلك أن النيابة العامة هي مؤسسة قضائية يرأسها وزير العدل بحسب املادة  137من الدستور.

هكذا تغدو السلطة التنفيذية هي الطرف املهيمن واملتحكم الفعيل يف جملس القضاء األعىل الذي عليه،
بالتعاون مع رئيس اجلمهورية (السلطة التنفيذية) ،ضامن استقالل السلطة القضائية بحسب املادة  131من
تتغول عىل اجلميع وال تثق بأحد؟!
الدستور ،فكيف يمكن حل هذه األحجية إلاّ يف ظل وجود سلطة استبدادية َّ
وللمقارنة ،نذكّ ر بطريقة تشكيل جملس القضاء األعىل يف دستور « :1950يؤ َّلف جملس القضاء األعىل من سبعة
رئيسا .ب -اثنني من أعضاء املحكمة العليا .جـ -أربعة من قضاة حمكمة
أعضاء :أ -رئيس املحكمة العلياً ،
التمييز األعىل مرتب ًة»(.((1

خصت املادة  139من الدستور رئيس اجلمهورية (رئيس السلطة التنفيذية) بتأليف املحكمة الدستورية
ثانياَّ ،
ً
َّ
يسميهم رئيس اجلمهورية،
رئيساّ ،
العليا« :تؤلف املحكمة الدستورية العليا من مخسة أعضاء ،يكون أحدهم ً
موضوعيا يف موقع التبعية إزاء السلطة
بمرسوم» ،أي إن أعضاء املحكمة الدستورية ،وفق هذه املادة ،يكونون
ً
التنفيذية ،التي هلا حق إقالتهم وتعيينهم .إضاف ًة إىل ذلك ،يقترص عمل هذه املحكمة الدستورية العليا عىل
بت دستورية القوانني يف احلاالت التالية -1 :اعرتاض رئيس اجلمهورية أو ربع أعضاء جملس الشعب(.((2
ِّ
(((2
 -2اعرتاض ربع أعضاء جملس الشعب عىل دستورية مرسوم ترشيعي  -3 .إبداء الرأي يف دستورية مشاريع
القوانني ،بنا ًء عىل طلب رئيس اجلمهورية( .((2لكن يف األحوال كافة« ،ال حيق للمحكمة الدستورية العليا أن
تنظر يف القوانني التي يطرحها رئيس اجلمهورية عىل االستفتاء الشعبي ،وتنال موافقة الشعب»( .((2يعني هذا أن
مهمة املحكمة الدستورية تنحرص يف النظر يف دستورية القوانني أو مشاريعها أو املراسيم االشرتاعية املحالة إليها
عن طريق رئيس اجلمهورية أو جملس الشعب ،وهي ال متلك إمكانية النظر ابتدا ًء يف مدى دستورية قانون ما ،بنا ًء
عىل طلب قضائي أو شخيص أو من تلقاء نفسها .وللمقارنة ،نذكر أن دستور  1950كان يعطي املحكمة العليا
19
20
21
22
23
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احلق يف النظر يف املراسيم والقرارات التي يتقدم بالشكوى من يترضر منها« :تنظر املحكمة العليا ،وتبت بصورة
مربمة يف األمور اآلتية :هـ :طلب إبطال األعامل والقرارات اإلدارية واملراسيم املخالفة للدستور أو للقانون أو
للمراسيم التنظيمية ،إذا تقدم بالشكوى من يترضر منها»(.((2
إن عجز املحكمة الدستورية العليا عن البحث يف دستورية القوانني إلاّ بطلب من السلطة التنفيذية ،وعجزها عن
بحث هذه الدستورية يف القوانني املطروحة عىل االستفتاء الشعبي حتى لو طلبت ذلك منها السلطة الترشيعية،
إضاف ًة إىل طريقة تشكيلها بمرسوم من ِقبل رئيس اجلمهورية ،إنام تودي هبا إىل شكل من أشكال التبعية للسلطة
التنفيذية والدوران يف فلكها .وللمقارنة ،فإننا نذكّ ر بطريقة تشكيل املحكمة الدستورية العليا يف ثالثة عهود
عضوا ،نصفهم من الشيوخ ونصفهم
متباينة :ففي دستور امللك فيصل  ،1920تألفت املحكمة من ستة عرش
ً
اآلخر من رؤساء حماكم التمييز ،يتم اختيارهم من هيئاهتم بالقرعة .ويف دستور  ،1950تألفت املحكمة العليا
من سبعة أعضاء ينتخبهم جملس النواب ،ملدة مخس أعوام ،من قائمة يقرتحها رئيس اجلمهورية وتضم أربعة
رئيسا للمحكمة العليا( .((2ويف دستور  1973تألفت املحكمة الدستورية
عرش اسماً  ،وينتخب السبعة من بينهم ً
ويسميهم رئيس اجلمهورية بمرسوم(.((2
رئيسا،
ّ
العليا من مخسة أعضاء ،يكون أحدهم ً

ثالثًا ،أعطت املادة  123من الدستور الدائم رئيس اجلمهورية (رئيس السلطة التنفيذية) حق إحالة الوزراء إىل
املحاكمة ملقاضاهتم عماّ يرتكبونه من جرائم يف أثناء توليهم مهامهم ،أو بسببها .ويتضمن هذا احلق املمنوح
ً
مبارشا عىل اختصاصات السلطة القضائية ،التي ُيفرتض أهنا متتلك احلق احلرصي
تعد ًيا
لرئيس السلطة التنفيذية ّ
بإحالة املتهمني أو املشتبه هبم إىل املحاكم.

جراء اجتهاد قضائي صدر عن إدارة الترشيع
رابعا ،ازداد ّ
ً
تدخل السلطة التنفيذية يف آليات عمل القضاء ّ
ِ
التابعة لوزارة العدل ،قىض بـ«عدم جواز مساءلة الوزير املمتنع عن تنفيذ األحكام القضائية ،إلاّ من قبل رئيس
اجلمهورية»( ،((2وهو ما أفسح يف املجال ملعظم أجهزة الدولة (أجهزة السلطة التنفيذية) لكي متتنع عن تنفيذ
أي حكم قطعي ،رغم أن هذا االمتناع عن تنفيذ األحكام القضائية القطعية يقع حتت طائلة املعاقبة القانونية.

تدخلها
كثريا من الضامنات يف معرض ّ
خامسا ،رغم أن الدستور الدائم أعطى السلطة التنفيذية – يف مواد منهً -
ً
يف عمل ٍّ
كل من السلطتني الترشيعية والقضائية ،ومنحها «األغطية الدستورية» الالزمة للهيمنة عىل قراراهتا
وتوجهاهتا ،فقد أبى ً
أيضا إلاّ أن يحُ ِّصن هذه السلطة من عواقب خرقها الدستور نفسه الذي أعطاها تلك
الضامنات واألغطية؛ فقد أعفى الدستور احلايل رئيس اجلمهورية (رئيس السلطة التنفيذية وممثّلها) من املساءلة
يف حالة خرق الدستور ،بحسب نص املادة  91التي تقول« :ال يكون رئيس اجلمهورية مسؤولاً عن األعامل
التي يقوم هبا ،يف مبارشة مهامه ،إلاّ يف حالة اخليانة العظمى ،ويكون طلب اهتامه بنا ًء عىل اقرتاح من ثلث أعضاء
جملس الشعب عىل األقل»( .((2وللمقارنة ،فإن دستور  1950كان قد نص يف املادة  86عىل أن -1« :رئيس
اجلمهورية مسؤول يف حالتي خرق الدستور واخليانة العظمى -2 .وهو مسؤول عن اجلرائم العادية -3 .ال
24
25
26
27

«الدستور السوري عام  »،1950املادة  - 122هـ.
«الدستور السوري عام  »،1950املادة .106
اجلمهورية العربية السورية ،جملس الشعب ،دستور اجلمهورية العربية السورية ،1973 ،املادة .139
نقلاً عن :هيثم املالح « ،القضاء يف الترشيع السوري »،العدالة ،العدد ( 4متوز /يوليو  ،)2002عىل املوقع اإللكرتوين:

<http://
webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:YBA0SbM5CaUJ:www.shrc.org/data/aspx/d0/990.aspx+&cd=1&hl=e
.>n&ct=clnk&gl=lb

 28اجلمهورية العربية السورية ،جملس الشعب ،دستور اجلمهورية العربية السورية ،1973 ،املادة .91
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َ
حياكم رئيس اجلمهورية إلاّ أمام املحكمة العليا -4 .ال جيوز البحث يف إحالة رئيس اجلمهورية إىل املحكمة
(((2
تقدم ربع أعضاء جملس النواب بطلب خطي مع َّلل» .
العليا إلاّ إذا ّ
واضح ّمما سبق أن الدستور الدائم لسنة  1973أعطى السلطة التنفيذية إمكانية اهليمنة عىل السلطتني الترشيعية
ٌ
والقضائية وإحلاقهام هبا ،بشكل أو بآخر ،وهو ما جيعل املبدأ الدستوري القائل بفصل السلطات ،وهو الذي
ناضلت البرشية قرونًا طويلة إلقراره ،جمرد مبدأ نظري تعامل معه الدستور ،من حيث إفراد فصل خاص ٍّ
بكل
تدخلاً يف
يقره ،لكنه ،يف املتن ،سمح للسلطة التنفيذية
بالتغول عليه وجتاوزهّ ،
ّ
من السلطات الثالث ،وكأنه ّ
الترشيع ّ
وحتكماً يف القضاء ،األمر الذي حاول بعضهم تربيره وفق قاعدة «الظروف االستثنائية» ،التي سنرى أهنا
التغول.
ال تعطي املرشوعية ملثل هذا ّ

نظرية الظروف االستثنائية
املتضمنة يف «مبدأ الرشعية» ومراعاهتا ،فإهنا تكون
مقيدة يف ترصفاهتا باحرتام قواعد القانون
ّ
إذا كانت اإلدارة َّ
يف ِح ٍّل من ذلك يف األحوال النامجة عن األزمات والكوارث واحلروب التي ال يمكن للقواعد القانونية أن
تؤمن سالمة
حتكمها بشكل دقيق ومسبق؛ أي أنه ّ
مرخص لإلدارة القيام باإلجراءات الرسيعة واحلازمة التي ّ
حددهتا نظرية الظروف االستثنائية .وقد نصت املادة 93
البالد والعباد يف حاالت الرضورة القصوى التي ّ
من الدستور عىل أن «يسهر رئيس اجلمهورية عىل احرتام الدستور ،وهو يضمن السري املنتظم للسلطات
العامة ،وبقاء الدولة» ،وهذا يعني ،من حيث النتيجة أن «سالمة الشعب هي القانون األعىل الذي يسمو حتى
عىل الدستور»(.((3

من هذه األرضية انبثقت نظرية الظروف االستثنائية ،التي تنضوي حتتها حالة الطوارئ املبنية عىل أساس
حقوقي يمكن ر ّده إىل اعتبارين مها -1 :القواعد القانونية املؤ ِّلفة ملبدأ الرشعية واملوضوعة ملعاجلة ظروف عادية
ال ملجاهبة أوضاع وظروف طارئة؛  -2احرتام القاعدة القانونية يعبرّ عن وجود الدولة القانونية ،فإذا كانت
مراعاة مبدأ الرشعية بدقة ّ
خطرا عىل وجودها وكياهنا ،يكون بقاء الدولة وسالمتها يف هذه احلالة يف
تشكل
ً
املحل األول ،ألنه ال جيوز التضحية بالكل يف سبيل اإلبقاء عىل البعض.

ّأما حالة الطوارئ ،بالتعريف ،فهي «نظام دستوري استثنائي قائم عىل فكرة اخلطر املحيق بالكيان الوطني،
يسوغ اختاذ السلطات املختصة لكل التدابري املنصوص عليها يف القانون ،واملخصصة حلامية أرايض
والذي ّ
ونظرا إىل خطورة السلطات التي تتمتع هبا اإلدارة يف معرض تطبيق هذه احلالة ،فإن الدستور
الدولة»(.((3
ً
حدد الرشوط التي يتوجب توافرها لكي يتمكن رئيس اجلمهورية من استخدام
الفرنيس للجمهورية اخلامسة ّ
(((3
هذه الصالحيات االستثنائية ،عند تعرض البالد للخطر  :أ -وجود خطر جسيم هيدد املؤسسات اجلمهورية
األمة أو سالمة أرايض الدولة؛ ب -جيب أن يكون هذا اخلطر اجلسيم ً
حاال ،أي ليس بعيد الوقوع،
أو استقالل ّ
ّأما إذا كان يحُ تمل وقوع اخلطر بعد فرتة زمنية ،فإن رئيس اجلمهورية ال يستطيع استخدام صالحياته االستثنائية
املمنوحة له يف املادة  16من الدستور الفرنيس من أجل معاجلة الظروف الطارئة املتوقّع حدوثها؛ جـ -جيب
29
30
31
32

«الدستور السوري عام  »،1950املادة .86
عبد اهلل طلبة ،الرقابة القضائية عىل أعامل اإلدارة ،القضاء اإلداري ،ط ( 3دمشق :جامعة دمشق )]1993[ ،ص .34
عبد اإلله اخلاين ،نظام الطوارئ واألحكام العرفية :دراسة فقهية وقانونية (دمشق :نقابة املحامني.)]1973[ ،
طلبة ،الرقابة القضائية ،ص .36

80

العدد 4
ربيع 2013

أن ينجم عن هذا اخلطر اجلسيم واحلال انقطاع يف سري أحد املرافق العامة الدستوريةّ ،أما إذا مل ينجم عن هذه
الظروف اختالل يف عمل هذه املرافق ،فإن رئيس اجلمهورية ال يستفيد من السلطات االستثنائية؛ د -يتوجب
عىل رئيس اجلمهورية أن ي ّتخذ مجيع اإلجراءات الكفيلة بإعادة األمور إىل نصاهبا ،مستلهماً يف ذلك الصالح العام
وقيام املرافق العامة بمهامها العادية ،يف أقرص وقت ممكن.

يف هذا السياق ،جاءت املادة  113من الدستور السوري لتنص عىل أنه حيق لـ «رئيس اجلمهورية ،إذا قام خطر
جسيم وحال هيدد الوحدة الوطنية ،أو سالمة واستقالل الوطن ،أو يعوق مؤسسات الدولة عن مبارشة مهامها
الدستورية ،أن يتخذ اإلجراءات الرسيعة التي تقتضيها هذه الظروف ملواجهة اخلطر» .وملا كانت نظرية الظروف
االستثنائية هي من وضع القضاء ،قبل أن تتب ّناها الترشيعات الوضعية ،فإن القضاءين السوري واملرصي اللذين
ً
رشوطا وقيو ًدا عىل تطبيقها ،تتمثل يف :أ -وجود خطر جسيم هيدد النظام واألمن العام؛
حددا
تب ّنيا هذه النظرية ّ
ب -استحالة دفع هذا اخلطر بالطرق القانونية العادية؛ جـ -جيب أن هتدف اإلدارة من ترصفاهتا املتخذة يف ظل
الظروف االستثنائية ،إىل حتقيق الصالح العامّ .أما إذا خرجت عن هذا اهلدف وبحثت عن رغبات ونزعات
تعرض ترصفاهتا لإللغاء والتعويض؛ د -جيب
شخصية ،فإهنا تكون قد انحرفت وتعسفت بالسلطة ،وبالتايل ّ
عىل اإلدارة ألاّ تضحي بمصلحة األفراد يف سبيل املصلحة العامة إال بمقدار ما تقتضيه الرضورة ،وأن ختتار من
رضرا باألفراد.
الوسائل أقلها
ً

ختول اإلدارة (السلطة التنفيذية) صالحية جتاوز السلطتني
باختصار ،يمكن القول إن الظروف االستثنائية التي ّ
الترشيعية والقضائية هي حالة استثنائية ومرشوطة ،وكوهنا استثنائية فهي مؤقتة ،وكوهنا مرشوطة فإن انتفاء
خصوصا أن تربيرها مرتبط بفكرة اخلطر املحيق بالكيان الوطني،
رشوطها يستدعي إلغاءها وعدم تطبيقها،
ً
حيث يكون هذا اخلطر حالاً وجدِّ ًيا وجسيماً  ،وال يمكن دفعه باستخدام القواعد القانونية املعروفة ،غري أنه
ليس حلالة الطوارئ ،يف مجيع األحوال ،أن تستبيح حياة األفراد وحرياهتم وحقوقهم املقررة دستور ًيا إلاّ بام
تقتضيه الرضورة القصوى ،ويف أضيق احلدود ،إذ «ال جيوز للقانون ،وهو يف سبيله لتنظيم احلقوق والواجبات،
أن يمحق هذه احلقوق بحجة التنظيم ،فال سيادة حلاكم أو طبقة ،وإنام السيادة للقانون ،وفيه وحده يتمثّل
السلطان»( .((3بيد أن السلطة السياسية (التنفيذية) السورية جتاوزت هذه النواظم واملحددات ،وجعلت من
االستثناء قاعدة وحيدة يف معرض ممارستها سلطتها أكثر من أربعة عقود .وعملت بشكل ممنهج عىل إهدار مبدأ
واقعيا
املرشوعية القانونية ،كام أحلقت بعملها كلاً من السلطتني الترشيعية والقضائية بحيث تكثفت السلطات
ً
معبا عنها برئاسة اجلمهورية.
يف سلطة وحيدة هي السلطة التنفيذية رّ ً

التغول
والسؤال اآلن هو :هل استطاع القضاء -باعتباره سلطة مستقلة ،كام جاء يف الدستور -أن يواجه هذا
ّ
عليه وأن يعيد األمور إىل نصاهبا ،بإعامل مبدأ املرشوعية وتطبيقه عىل أعامل اإلدارة ؟

موقف القضاء واالجتهاد من دستورية القوانين
ومن القوانين االستثنائية
إذا كان عنرص املرشوعية هو أحد العنارص التي تنبني عليها دولة القانون ،كام أسلفنا ،فإن ذلك يعني ،يف أحد
أوجهه ،رضورة اإلرشاف القضائي عىل مدى انطباق سلوك اإلدارة عىل هذا املبدأ أو توافقه معه ،عرب القرارات
 33نرصت منال حيدر« ،دور القضاء يف محاية احلقوق واحلريات العامة» ،املحامون ،السنة  ،61العددان  ،)1996( 10-9ص .806
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التي تصدرها .وال يفيد هنا احلديث عن وجوب أن يكون لإلدارة سلطة تقديرية تسمح هلا بمتابعة تسيري شؤون
الدولة من دون إعاقات ،ألن التساؤل يثور هنا عن مدى هذا اهلامش ،وعن وجوب أن تراقب السلطة القضائية
توافر مبدأ الرشعية عند استخدام اإلدارة للسلطة التقديرية املمنوحة هلا ،ألن االعرتاف بالسلطة التقديرية
لإلدارة ال يعني االعرتاف هلا بسلطة استبدادية حتكمية مطلقة ،ال ختضع ألي رقابة من أي نوع كان .ومثل هذه
السلطة املطلقة مل يعد هلا وجود يف الدولة احلديثة ،وال يمكن االعرتاف هبا ألي جهة ،وال للمرشّ ع ذاته ،وال
لألفراد يف تنظيم عالقاهتم اخلاصة .فاملرشّ ع يملك سلطة تقديرية يف إصدار القوانني ،ولكن هذه السلطة ليست
مطلقة ،بل تتقيد باعتبارات العدل واملصلحة العامة ،وتتقيد كذلك بأحكام الدستور ،وهبذا «يزول كل تعارض
موهوم بني مت ّتع اإلدارة بسلطة تقديرية ،وبني خضوعها يف الوقت نفسه لرقابة القضاء الذي يبارش رقابته عىل
قرارات اإلدارة التقديرية ،فيام يتعلق باالختصاص والشكل واهلدف»(.((3
انطال ًقا من هذا الفهم ،واعتام ًدا عىل مبدأ فصل السلطات ،وجد القضاء السوري نفسه إزاء نوعني من القضايا
الناشئة عن استخدام السلطة التنفيذية لسلطتها التقديرية ،يف إصدار القرارات ،والتي هي أحد نوعني :أ-
القرارات التي متس املبادئ الدستورية املقررة؛ ب -القرارات التي متس املراكز القانونية لألفراد ،واملستندة إىل
قوانني استثنائية .وقد تعاطى القضاء السوري مع هذين النوعني من القرارات بشكلني خمتلفني ضمن حدود
الصالحيات الدستورية والقضائية املتاحة له.

موقف القضاء واالجتهاد السوري من دستورية القوانين
خمولة النظر يف دستورية القوانني وب ّتها -وفق الدستور الدائم -إلاّ يف
ملّا كانت املحكمة الدستورية العليا غري ّ
حددهتا املادة  145من الدستور (وهي  -1اعرتاض رئيس اجلمهورية أو ربع أعضاء جملس الشعب
احلاالت التي ّ
عىل دستورية قانون قبل إصداره؛  -2اعرتاض ربع أعضاء جملس الشعب عىل دستورية مرسوم ترشيعي؛ -3
إبداء الرأي يف دستورية مشاريع القوانني واملراسيم الترشيعية ،بنا ًء عىل طلب رئيس اجلمهورية) ،وذلك خال ًفا
لدستور  1950الذي سمح يف مادته  ،122فقرة هـ ،بـ«طلب إبطال األعامل والقرارات اإلدارية واملراسيم
املخالفة للدستور أو للقانون أو للمراسيم التنظيمية ،إذا تقدم بالشكوى من يترضر منها» ،وهو ما يعني عدم
قدرة القضاء السوري يف ظل الدستور الدائم عىل التصدي لدستورية القوانني بطريق الدعوى األصلية ،فإن
ذلك مل يمنع القضاء السوري من النظر يف الدعاوى التي فيها مساس بالدستور بشكل غري مبارش ،عرب الدفع
باالمتناع عن تنفيذ القانون املخالف للدستور ،يف الدعاوى املاثلة أمامه ،وهذا ما استقرت عليه اجتهادات
حمكمة النقض كام يف األمثلة التالية:
اجتهاد رقم  :1جاء يف قرار حمكمة النقض رقم  334أساس  ،697الصادر بتاريخ « :1974/4/22إذا
خيوله
كان يمتنع عىل القضاء التصدي لدستورية القوانني بطريق الدعوى األصلية ،النتفاء النص الذي ّ
هذا احلق ،إلاّ أنه ليس ما يمنعه من التصدي لذلك عن طريق الدفع باالمتناع عن تنفيذ القانون املخالف
للدستور ،يف الدعوى املاثلة أمامه ،وال ُيعترب ذلك تعد ًيا من القضاء عىل سلطة الترشيع ،ما دامت املحكمة
ال تضع بنفسها قانونًا ،وال تقيض بإلغاء قانون ،وال تأمر بوقف تنفيذه ،وغاية األمر أهنا تفاضل بني قانونني
قد تعارضا فتفصل يف هذه الصعوبة ،بحكم وظيفتها القضائية ،وتقرر أهيام أوىل بالتطبيق .وإذا كان القانون
 34عبد اهلادي عباس« ،القرار اإلداري يف دولة القانون »،املحامون ،العدد ( 2 – 1شباط /فرباير  ،)2006ص .55
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العادي قد أمهل ،فمر ّد ذلك يف احلقيقة إىل سيادة الدستور العليا عىل سائر القوانني ،تلك السيادة التي جيب
أن يلتزمها كل من القايض والشارع عىل حدٍّ سواء ،بحسبان أن الدستور يتميز عن سائر القوانني بام له من
طبيعة خاصة ،تضفي عليه صفة العلو وتسمه بالسيادة ،ألنه كفيل احلريات ومناط احلياة الدستورية ونظام
عقدها»( .((3وبنا ًء عىل هذا االجتهاد ،ينبغي استبعاد تطبيق أي قانون خيالف مبادئ الدستور التي هي املبادئ
األسمى بني املبادئ القانونية.
اجتهاد رقم  :2جاء يف القرار رقم  ،185يف القضية  44الصادر بتاريخ  ،1999/6/14الذي قررته اهليئة
العامة ملحكمة النقض« :ال جيوز ألي نص أن حيجب عن املواطن حق التقايض أمام القضاء ،ألنه يتناىف مع
أحكام الدستور»(.((3
اجتهاد رقم  :3جاء يف القرار رقم  ،168يف القضية  211بتاريخ  ،2003/5/18الذي قررته اهليئة العامة
ملحكمة النقض« :إذا كان الدستور أبا القوانني ،فإنه حري االلتفات عن أحكام القانون ،إذا خالفته ،إن مل يكن
عن طريق الدفع بعدم دستورية القانون ،فعن طريق االمتناع عن تنفيذ أحكامه»(.((3
من الواضح يف االجتهادات الثالثة اآلنفة أصالة موقف القضاء واالجتهاد السوريني يف الدفاع عن أحكام
الدستور بصفته القانون األسمى يف الدولة واملجتمع ،وذلك ضمن احلدود الدنيا املقررة له  -دستور ًيا،
وقضائيا -واملتمثلة يف االمتناع عن تنفيذ القوانني املخالفة للمبادئ الدستورية املقررة ،عىل اعتبار أن الدستور
ً
هو «كفيل احلريات ،ومناط احلياة الدستورية ،ونظام عقدها».

موقف القضاء واالجتهاد السوري من القوانين االستثنائية
حدد املرشّ ع السوري اختصاصات القضاء اإلداري يف املواد 12 ،11 ،10 ،9 ،8 :من قانون جملس الدولة رقم
ّ
«سادسا» من هذا القانون« :مادة  ... :8خيتص جملس الدولة هبيئة
 55لسنة  .1959و ّمما جاء يف املادة  ،8فقرة
ً
سادسا :الطلبات
قضاء إداري ،دون غريه ،بالفصل يف املسائل التالية ،ويكون له فيها والية القضاء كاملة.... :
ً
التي يقدمها األفراد أو اهليئات بإلغاء القرارات اإلدارية النهائية».
واضحا متا ًما؛ إذ حدد موقفه من
كان موقف القضاء السوري إزاء املقصود من تعبري «القرارات اإلدارية»
ً
الطبيعة القانونية لـ«األحكام العرفية» ،مص ِّن ًفا إياها ضمن القرارات اإلدارية التي يرجع إليه وحده النظر فيها،
باعتباره املرجع القضائي املختص بحسب املادة  8من قانون جملس الدولة اآلنف الذكر ،وذلك بوالية كاملة،
ً
وتعويضا .وهذا ما أكدته ،إضاف ًة إىل النص ،االجتهادات الكثرية الصادرة
أي إهنا ختضع لرقابته الكاملة إلغا ًء
عن القضاء اإلداري والتي صاغت مبادئ قانونية مهمة ،باعتبار أن القضاء اإلداري هو قضاء منشئ ،وليس
قضاء كاش ًفا ،أي أنه يف معرض نظره يف القضايا املوضوعة بني يديه ،ينشئ مبادئ قانونية جديدة تضاف إىل مجلة
ً
املبادئ القانونية املستقرة ...كام يف األمثلة التالية:
 35نقلاً عن :املحامون ،األعداد .)1974( 3– 1
 36املحامي أمحد قدور املنصور وحممد ناهل املرصي ،أهم املبادئ القانونية التي قررهتا اهليئة العامة ملحكمة النقض السورية خالل مخسة
أعوام (( ،)2003-1998دمشق[ :د .ن ،)2003 ،].ص .855
 37املصدر نفسه ،ص .860
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تدخالت اإلدارة العرفية :جاء يف القرار رقم  1976/309يف القضية رقم
حق القضاء اإلداري يف مراقبة ّ
تدخل
مسوغات ّ
 1976/269الصادر عن حمكمة القضاء اإلداري ،أن «للقضاء اإلداري حق الرقابة عىل ِّ
يسوغه ،وليس الز ًما
اإلدارة العرفية يف شأن من الشؤون ،أو عدم قيامها ،فإذا تبني أن
ّ
التدخل مل يكن له ما ّ
لاً
معينة :من دفع خطر جسيم هيدد النظام واألمن ،كان القرار باط »....
ملواجهة حاالت ّ

رضورة مالءمة األمر العريف للظروف التي استلزمت إصداره :جاء يف القرار رقم  ،147طعن  275لسنة
 ،1973الصادر عن املحكمة اإلدارية العليا ،أن «نظام األحكام العرفية رشع ملواجهة الظروف الطارئة ،ابتغاء
املحافظة عىل سالمة الدولة وأمنها القومي ...فاملناط واحلالة هذه يف مرشوعية القرار الذي تتخذه اإلدارة هو
معينة ،من دفع خطر جسيم هيدد النظام واألمن باعتبار أن اإلجراء هو
أن يكون الترصف الز ًما ملواجهة حاالت ّ
املسوغ أو عدم قيامه ،فإذا اتضح
الوسيلة الوحيدة ملنع هذا الرضر .وللقضاء اإلداري حق الرقابة عىل قيام هذا ّ
أن األسـباب مل يكن فيهـا من األمهيـة احلقيقية ما هيدد األمن والنظام ،كان القرار ً
باطال».

تقيد احلاكم العريف بحدود صالحياته القانونية :جاء يف القرار رقم  95الصادر عن دائرة فحص الطعون
رضورة ّ
يف الطعن  136لسنة  1972أنه «ينبغي ألاّ تتجاوز سلطة احلاكم العريف احلدود املرسومة ،وألاّ ختل بالتزاماته
القانونية ،وألاّ
تتغول عىل احلريات العامة أو امل ْلكية اخلاصة أو األحكام القضائية ،بدون مربر قانوين وإلاّ شاب
ّ
ً
وتعويضا».
ترصفاته عدم املرشوعية ،وانبسطت عليها رقابة القضاء :إلغا ًء

رضورة تعويض األفراد املترضرين من إعامل القوانني االستثنائية :جاء يف رأي للجمعية العمومية للقسم
االستشاري للفتوى والترشيع رقم  64لسنة  ،1994أن «االجتهادات املستقرة ،والتي مفادها استحقاق العامل
لدى الدولة الذي يوقف ألسباب أمنية ،ثم ُيفرج عنه ،دون أن يدان بيشء ودون أن حيال إىل القضاء ،إنام يستحق
تقايض أجوره يف الوظيفة عن فرتة توقيفه ،كام تُعترب مدة توقيفه من خدماته الفعلية»(.((3

من الواضح أن االجتهادات املستقرة  -يف هذا املجال -ما زالت مقترصة عىل احلكم باستحقاق األجور
عن مدة التوقيف للعاملني يف الدولة ،من دون احلكم بالتعويض عن األرضار املادية واملعنوية املرتتبة عن
هذا التوقيف ،األمر الذي جيب تداركه عرب شمل مجيع املترضرين من إعامل األحكام العرفية  -دون وجه
حق -وذلك بالتعويض املادي واملعنوي عليهم ،عملاً بقواعد املسؤولية التقصريية عن أعامل اإلدارة التي
قامت هبذا العمل.

خاتمة
يمكن ،من خالل دراستنا للدستور السوري (بنسختيه« :الدائم» لسنة  1973و«األزمة» لسنة  )2012ومدى
متثّله مبادئ دولة القانون ،أن نخلص إىل النتائج التالية:

مرشوعا ألنه مل يقم بوظيفته
 -1مل يقم هذا الدستور بوظيفته كعقد اجتامعي تتوافق عليه األمة؛ أي انه مل يكن
ً
كمعيار قانوين أعىل؛
 -2مل ُي ْب َن عىل قاعدة املواطنة املتساوية الكاملة مع التسليم الفعيل بأن الشعب هو مصدر السلطات؛
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 -3مل يستطع التعبري عن اإلرادة العامة للشعب ،كونه مل يلتزم بحقوق األفراد وحرياهتم ،ومل حيرتم إراداهتم؛

قانونيا -للسلطة التنفيذية -ممثلة يف رئيس اجلمهورية-
 -4مل يقنن مبدأ فصل السلطات ،األمر الذي سمح –
ً
بالتغول عىل السلطتني الترشيعية والقضائية؛
ّ

قوض أسس الدولة الديمقراطية احلديثة التي حيكمها القانون ال إرادات
 -5مل يعرتف بحكم القانون ،وبالتايل ّ
األشخاص؛

واسعا أمام
 -6أضعف إىل حد بعيد إمكانية قيام إرشاف قضائي فعال عىل أعامل اإلدارة ،وهو ما فتح الباب
ً
للتغول عىل كامل املجتمع من دون خوف من مساءلة
السلطة التنفيذية ،املنفلتة من أي ضوابط أو قيود،
ّ
أو عقاب؛

 -7مل يقم بإجياد اآلليات الداخلية التي تسمح للمجتمع املدين بالتعبري عن نفسه وعن طموحاته بشكل هادئ
وسلمي وديمقراطي (تنظيم األحزاب والنقابات واجلمعيات ...إلخ ) ،وهو ما ساهم يف الدفع نحو أشكال
انفجارية مدمرة للتعبري عن التيارات التي تتوالد يف املجتمع؛

دستورا جديدً ا عام ،2012
 -8إن حماولة السلطة السياسية السورية اهلروب إىل األمام من خالل إصدارها
ً
ِ
نفعا ،ألن الدستور اجلديد كان نسخة منقحة ومزيدة بشكل سيئ من النسخة األصل،
دستور األزمة ،مل جتد ً
وذلك بدلاً من أن تعمد السلطة السياسية إىل جعله بديلاً
تضمنه
ديمقراطيا ،ولو باحلد األدنى ،وبدلاً من أن ّ
ً
األمة عىل طريق
املبادئ الدستورية األساسية التي متنح هذا العقد االجتامعي اجلديد إمكانية التعبري عن روح ّ
صنع مستقبلها ،وهو ما جعله يسقط مي ًتا حلظة إعالن والدته.

واحلال أنه مل يكن اهلدف من دراسة الدستور السوري – بطبعتيه ،الدائمة لعام  1973واملستحدثة لعام
 -2012هو الكشف عن مدى ابتعاده عن معايري دولة القانون وتأصيله لدولة حتتكر فيها السلطة التنفيذية مجيع
السلطات ،وال الكشف عن تناقضاته الداخلية املقصودة وغري املقصودة التي جتعل منه ألعوبة يف يد السلطة
معينة ،من
التنفيذية ،عىل أمهية ذلك ،بل كان اهلدف تسليط الضوء عىل هذه املثالب التي تعبرّ عن حالة سلطوية ّ
أجل العمل عىل جتاوزها يف سياق والدة جمتمع جديد مأمول ،عرب العمل عىل إنتاج أفكار ميثاقية جديدة تؤسس
لعقد اجتامعي جديد يأخذ يف احلسبان طموحات الشعب السوري يف احلرية والكرامة وإقامة دولة القانون.

غياب احلريات أكثر من نصف قرن .وهذا املجتمع ذاته هو
لقد ُأفرغ املجتمع السوري من السياسة ،وعانى
َ
وقوميا عىل
طائفيا
مطالبا بحريته وكرامته ،يف ظل واقع معقد ومتشابك
الذي انتفض منذ ما ينوف عىل السنتني،
ً
ً
ً
املستوى الداخيل ،ومتداخل مع املحيط اإلقليمي الذي ينظر إىل «األزمة السورية» من منطلق حسابات خاصة
وضيقة هي أبعد ما تكون عن تلبية طموحات الشعب السوري يف احلرية والكرامة وإقامة الدولة الديمقراطية.
ّ
ُّ
وهذا املجتمع حيتاج اليوم أكثر من أي وقت مىض – ومن منطلق إعادة اللحمة إىل النسيج الوطني السوري عىل
َ
املكرسة يف دستور يتأسس وفق مبادئ دولة القانون -إىل إنتاج ما يدعوه عزمي
أساس من
املواطنة املتساوية َّ
أفكارا ومبادئ ميثاقية تستند إليها عملية صوغ مبادئ الدولة الديمقراطية .وهي أفكار يصلح بعضها
بشارة
ً
ألن يكون يف الدستور ،يف حني جيدر ببعضها اآلخر أن يكون قيماً ثاوية يف أساسه ،بينام ال يمكن ألخرى أن
توجه السياسات إذا ما حتولت إىل شبه مس َّلامت يمكن أن تك ّنى بـ«قيم الثورات العربية
يشملها دستور ،لكنها ّ
الديمقراطية ومقاصدها».

