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الفصـل الرابع

كتابة دستور عصري وحديث
لسوريا



الثقافة الدستورية في سوريا
ً
ّ
صدر يف سوريا مخسة عرش دستورا ما بني دستور دائم ومؤقت ومعدل أو عود ٍة دلستور أسبق
منذ تأسيس ادلولة السورية بمفهومها احلديث اعم  ،)1(1920ويعود السبب يف عدم ثبات ادلولة
السورية ىلع دستور حمدد إىل كرثة االنقالبات العسكرية واتلحوالت السياسية اليت اكنت تأيت
ً
دستور يف ابلالد اعم  1920وهو
بتغيريات جذري ٍة حماولة االصطباغ برشعي ٍة ما .وقد ُو ِضع أول
ٍ
ٍ
ً
ما ىّ
يسم بدستور اململكة العربية السورية واذلي اعترب سوريا دولة ملكية مدنية نيابية حمددا
صالحيات امللك ورئيس الوزراء اذلي حيظى بثقة املؤتمر العام املكون من غرفتني هما جملس
انلواب املنتخب من قبل الشعب وجملس الشيوخ املنتخب نصفه من قبل جملس انلواب يف حني
يعني امللك نصفه اآلخر ،كما ّ
أقر ادلستور وجود حمكمة دستورية عليا.

صدر في سوريا خمسة
ً
دستورا ما بين دستور
عشر
ومعدل أو
ومؤقت
دائم
ّ
عودةٍ لدستور أسبق منذ
تأسيس الدولة السورية
بمفهومها الحديث عام 1920

يف اعم  ً 1928انتخبت اجلمعية اتلأسيسية
املنتخبة شعبيا جلنة لوضع دستور جديد
ً
لسوريا ،واعترب هذا ادلستور سوريا مجهورية
نيابية اعصمتها دمشق ودينها اإلسالم ،وأعطى
ذلك ادلستور صالحيات كبرية لرئيس ادلولة،
غري أنه حدد واليته خبمس سنوات وال جتوز
إاعدة انتخابه إال بعد مرور مخس سنوات ىلع
انقضاء فرتة رئاسته األوىل ،ويف اعم 1930
تم تعديل ادلستور بأمر من املندوب السايم
الفرنيس.
مع حصول الشعب السوري ىلع االستقالل
اعم  1946وجالء آخر جندي فرنيس عن
ّ
الرتاب السوري اعم  ،1947عدل أول رئيس
دلولة االستقالل السورية الرئيس ً شكري
القوتيل ادلستور يف اعم 1947؛ ّ
ّ
حموال انلظام
االنتخايب من مرحلتني إىل مرحلة واحدة،
كما قام ّ
القوتيل بتعديل ادلستور مرة أخرى
ّ
اعم  1949للسماح بانتخاب الرئيس لوالية
مبارشة بعد واليته األوىل ،قبل أن ينقلب
عليه ً حسين الزعيم يف  30آذار /مارس 1949
ّ
معلقا العمل بادلستور .ويف شهر آب 1949
حدث انقالب عسكري آخر بقيادة سايم
احلناوي اذلي داع النتخاب مجعية تأسيسية

لوضع دستور جديد للبالد .وصدر قانون
جديد النتخاب (اجلمعية اتلأسيسية)،
وشاركت املرأة السورية حينها للمرة األوىل يف
املعروف بدستور
االقرتاع ،ويعترب ًدستور ً1950
ً
االستقالل تطورا ديمقراطيا كبريا يف سوريا،
وقد اعترب ًهذا ادلستور سوريا دولة ذات نظام
ماحنا رئيس احلكومة صالحيات أوسع،
نيايبً ،
ّ
ومقلصا يف الوقت ذاته صالحيات رئيس
اجلمهورية ،كما عزز ادلستور من سلطة
القضاء ومن ديمقراطية ادلولة ومؤسساتها
ادلستورية العليا.
باستحداث املحكمة
ً
 1950متقدما يف احلقوق
وقد اعتبرِ دستور
ً
واحلريات العامة معتمدا ىلع اإلعالن العاليم
حلقوق اإلنسان اذلي صدر اعم  ،1948ويف اعم
 1952قاد أديب الشيشيلك انقالبه
اثلاين وعطل ً
ً
العمل بادلستور قبل أن يُصدر دستورا جديدا
يف اعم ً 1953تمزي بوصفه أول دستور رئايس ً
يف ابلالد ملغيا منصب رئيس الوزراء ،ومعطيا
صالحيات تنفيذية واسعة للرئيس يف نظام
شبيه بنظام الواليات املتحدة األمريكية،
قبل أن يسقط إثر انقالب ىلع الشيشيلك اعم
 1954أعيد ىلع إثره العمل بدستور اعم .1950
ُ
يف اعم  1958ع ِّطل العمل بادلستور وذلك
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ً
ّ
لجنة
شكل بشار األسد
إلعادة كتابة الدستور إثر
اندالع الثورة السورية في
شهر آذار  2011ضمن حزمة
ما يسمى بـ»إصالحات»
في النظام السياسي
واإلداري في سوريا.

في عام  1963قام حزب
البعث بانقالبه الذي ُعِّلق
على إثره العمل بالدستور
وتم فرض حالة الطوارئ
(والتي لم تُ رفع إلى ما
بعد اندالع الثورة السورية
في آذار  ،)2011كما أصدر
مجلس قيادة الثورة عام
ً
ً
مؤقتا للبالد
دستورا
1964

إثر الوحدة مع مجهورية مرص يف إطار ما سيم
ُ
بدل
باجلمهورية العربية املتحدة ،حينها است ِ
دستور  1950بدستور مؤقت وضعه مجال عبد
انلارص قبل أن يلىغ العمل به اعم  1962بعد
االنفصال ،ويف ِّاعم  1963قام حزب ابلعث
بانقالبه اذلي ُعلق ىلع إثره العمل بادلستور
ُ
وتم فرض حالة الطوارئ (واليت لم ترفع إىل ما
بعد اندالع اثلورة السورية يف آذار  ،)2011كما ً
 1964دستورا
أصدر جملس قيادة اثلورة اعم
ً
ً
مؤقتا للبالد ،ثم اعد وأصدر دستورا آخر اعم
 ،1969وآخر بعد وصول حافظ األسد إىل
السلطة اعم .1971
كلّ
يف اعم  1973ش حافظ األسد جلنة
لصياغة دستور دائم للبالد ،وتم إقراره يف
استفتاء شعيب ،وقد فرض ذلك ادلستور
فكر ومبادئ حزب ابلعث ىلع ًاملجتمع
السوري؛ واعترب حزب ابلعث قائدا لدلولة
واملجتمع يف مادته اثلامنة ،والقيادة القطرية
ّ
املخولة برتشيح
يف حزب ابلعث اجلهة الوحيدة
رئيس اجلمهورية واذلي يتم االستفتاء عليه
ً
صالحيات
ادلستور
هذا
ويعطي
،
شعبيا
ً
واسعة لرئيس اجلمهورية اذلي هو فضال
عن موقعه كرئيس لدلولة هو األمني العام
حلزب ابلعث اذلي يعطيه ادلستور السوري يف
مادته اثلامنة احلق يف قيادة ادلولة واملجتمع،
كما أنه جيمع إىل ذلك منصب القائد العام
للجيش والقوات املسلحة وفق (مادة )103
من ادلستور ،وهو رئيس القيادة املركزية
للجبهة الوطنية اتلقدمية ،أما صالحياته فيه
تتجاوز الصالحيات اتلنفيذية إىل الترشيعية،
ذلك أنه يملك حل جملس الشعب (مادة )107
والترشيع يف غري دورات انعقاده (مادة ،)111
ورد القوانني (مادة  108من انلظام ادلاخيل
ملجلس الشعب) ،وهل احلق يف تعيني نائب هل
أو أكرث ،وحيدد اختصاصاتهم ويعفيهم من
مناصبهم ،كما أن هل احلق يف تعيني رئيس
جملس الوزراء ونوابه والوزراء وإعفائهم من
مناصبهم (مادة  ،)95وإعالن حالة احلرب
(مادة  ،)100وإعالن حالة الطوارئ وإلغائها
(مادة  .)1()101جرى تعديل دستور اعم 2013
حتت ضغوط املظاهرات السلمية اليت انبثقت
مع بدء اثلورة السورية يف آذار /مارس ،2013
ومع أن ادلستور اجلديد (دستور اعم )2012
ألىغ املادة اثلامنة اليت تنص ىلع أن حزب
ابلعث هو احلزب القائد يف ادلولة واملجتمع
لكنه أبىق ىلع صالحيات الرئيس ذاتها .كما
أن طريقة كتابة ادلستور تمت بالصيغة ابلعثية
ً
كلّ
ذاتها ،فقد ش بشار األسد جلنة إلاعدة كتابة
ادلستور إثر اندالع اثلورة السورية يف شهر
آذار  2011ضمن حزمة ما يسىم بـ «إصالحات»
يف انلظام السيايس واإلداري يف سوريا ،ثم

أعلن وزير ادلاخلية يف حكومة بشار األسد
أن  89.4باملئة من املشاركني باالستفتاء وافقوا
ادلستور اجلديد للبالد ،يلصبح
ً
ىلع مرشوع ً
بذلك دستورا ناجزا كما رصح بذلك ،وأضاف
َّ
الشعار إن نسبة املعرتضني ىلع مرشوع
الوزير
ادلستور يف االستفتاء الشعيب بلغت  9باملئة،
بينما بلغت نسبة األصوات الالغية  1.8باملئة.
بكل تأكيد لك هذه األرقام مشكوك بها
فقد قاطعت املعارضة بكل أطيافها مرشوع
ادلستور ونقلت وسائل اإلعالم تقارير عديدة
عن الضعف الكبري يف نسبة اإلقبال واملشاركة
يف اتلصويت لدلستور.
وبكل األحوال وبالرغم من إلغاء ادلستور
اجلديد املادة اثلامنة اليت تنص ىلع أن حزب
ابلعث هو قائد ادلولة واملجتمع إال أنه حافظ
ىلع أغلب بنود ومواد ادلستور السابق ،كما
زاد من سلطات رئيس اجلمهورية وركزت
السلطات يف يديه بشلك أكرب ،كما يف املادة
 113اليت تعطي لرئيس اجلمهورية صالحيات
واسعة يف الترشيع أكرب من تلك املمنوحة
ملجلس الشعب ويه غري مألوفة يف معظم
دساتري العالم إال يف احلاالت االستثنائية
الطارئة اليت يتعذر فيها مجع الربملان ،وحيث
أن املجلس يف سوريا ال جيتمع إال فرتة حمدودة
من العام (حسب املادة  64فإن جملس الشعب
يدىع ثلالث دورات اعدية يف السنة ،ىلع
أن ال يقل جمموعها عن ستة أشهر) وهو ما
يعطي لرئيس اجلمهورية صالحيات ترشيعية
خارج فرتة انعقاد املجلس ،وهو ما اكن جيري
باستمرار فالكثري من القوانني باتت تصدر
بمراسيم يف فرتات انقطاع املجلس وبشلك
غري طارئ ثم تصبح مهمة السلطة الترشيعية
يه املوافقة ىلع قرارات رئيس اجلمهورية بعد
أن يكون قد أصدرها وبدأ العمل بها.
كما أن املادة  114تعطي لرئيس اجلمهورية
إذا قام خطر جسيم وحال يهدد الوحدة
الوطنية أو سالمة واستقالل أرض الوطن أن
يعوق مؤسسات ادلولة عن مبارشة مهامها
ادلستورية وأن يتخذ اإلجراءات الرسيعة اليت
تقتضيها هذه الظروف ملواجهة اخلطر ،وتعطي
اللغة املطاطة اليت تتضمنها املادة إماكنية
كبرية للعسف يف استخدام رئيس اجلمهورية
لصالحياته وهو ما حدث باملايض بشلك
كبري ،دون أن تضع املادة ضوابط ترشيعية أو
إجراءات حمددة قبل العودة للحالة الطبيعية.
أما املادة  97فتنص ىلع أن رئيس اجلمهورية
يقوم بتسمية رئيس جملس الوزراء ونوابه
وتسمية الوزراء ونوابهم وقبول استقاتلهم
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يعين أن ًرئيس
وإعفائهم من
مناصبهم مما ً
ً
اجلمهورية أصبح فعليا مسؤوال مبارشا عن
عمل لك وزارة من الوزارات وباتلايل فإن
صالحيات الرئيس تتطلب منه مسؤويلات

يعتبر دستور  1973أحد
الوسائل التي كرست و
فرضت شرعية نظام البعث
المتمثل بالرئيسين حافظ
و بشار األسد لقرابة أربعة
عقود ،فقد نص الدستور
على أن حزب البعث هو
قائد الدولة و المجتمع

مبارشة عن عمل احلكومة ،وباتلايل فهو خيضع
ملساءلة املجلس عن ذلك ،ولكن ذلك غري
متاح يف ادلستور فالرئيس ال يسأل عن عمله
إال يف حالة اخليانة العظىم(.)2

الشرعية الدستورية في المرحلة االنتقالية
مع اندالع اثلورة السورية يف شهر آذار
حالة املعارضة
من اعم  ،2011وتصاعد
ً
نلظام ابلعث ولرئيسه حتديدا ،ارتفعت
حدة املطالب الشعبية وسقفها بشلك غري
مسبوق ،مما وضع املعارضة السورية والشعب
السوري أمام حتد كبري إلاعدة صياغة العقد
الوطين املتمثل بادلستور وإاعدة بناء املنظومة
السياسية واإلدارية والقانونية يف سوريا،
األمر اذلي يعد كذلك فرصة تارخيية حقيقية
بلناء دولة ديمقراطية تنسجم مع اإلرادة
الشعبية الرافضة للواقع السيايس واالجتمايع
والقانوين اذلي فرضه انلظام ،وتنسجم كذلك
مع متطلبات العرص اذلي يرفض حالة
االستبداد واالستئثار بالسلطة وكبت احلريات
واالنغالق السيايس واالقتصادي.
من هذا املنطلق درس فريق العمل اخلاص
باإلصالح ادلستوري والقانوين أهم األفاكر
املطروحة تلحقيق الرشعية ادلستورية إثر
سقوط انلظام السوري .وحيث أن اثلورة
ترفض يف ًأساسها انلظام القائم،
السورية
ً
وتعتربه مستبدا وحائال أمام حتقيق طموحات
الشعب السوري ،بكل ما يمثله من رشعية
دستورية كرسها دستور  1973اذلي جعل
من ادلولة واملجتمع أداة بيد فئة أو حزب أو
شخص ،اكن ال بد ألي باحث أو سيايس أن
يضع يف حساباته أن دستور  1973ودستور
 2012ال يمكن أن يعربا بأي حال من األحوال
ً
خصوصا بعد
عن قنااعت الشعب السوري
ثورة آذار .2011
ويعترب دستور  1973أحد الوسائل اليت
كرست وفرضت رشعية نظام ابلعث املتمثل
بالرئيسني حافظ وبشار األسد لقرابة أربعة
عقود ،فقد نص ادلستور ىلع أن حزب ابلعث
هو قائد ادلولة واملجتمع ،واعترب أن اجلهة
الوحيدة املخولة بتسمية مرشح لرئاسة ابلالد
يه القيادة القطرية حلزب ابلعث .عدا عن
أن هذا ادلستور اذلي يرى سوريا ً دولة قومية
عربية اشرتاكية يعترب نموذجا يف تقييد
احلريات العامة.

وىلع الرغم من اعتباره أهم عملية إصالحية
قام بها بشار األسد منذ تويله منصب الرئاسة،
إال أن دستور  2012اعترب وسيلة حقيقية
بيد الرئيس الحتاكر السلطة واتلعدي ىلع
السلطتني الترشيعية والقضائية؛ إذ أن
ادلستور األخري واذلي يعد نسخة متقدمة
عن دستور  1973يمنح الرئيس سلطة تتعدى
مؤسسات ادلولة الترشيعية والقضائية من
خالل ختفيض املدة الترشيعية ملجلس
الشعب (الربملان) ،وباتلايل إعطاء الرئيس
فرصة إلصدار ترشيعات دون العودة للربملان
كما يرد يف املادتني  114و ،116كما أن الرئيس
يعني رئيس الوزراء ،ويعد يف الوقت
هو من ً
ذاته رئيسا ملجلس القضاء األىلع ،وهو أىلع
هرم السلطة القضائية يف سوريا ،إىل جانب
أن جملس القضاء مكون من سبعة أشخاص
يكون أربعة منهم خاضعني للسلطة
اتلنفيذية.
من هذا ً املنطلق وجب ابلحث عن بديل ولو
اكن مؤقتا عن هذين ادلستورين ،وقد تمت
دراسة عدة مقرتحات حلل هذه اإلشاكيلة
اليت تتعلق بالرشعية اليت ستدار بها ابلالد
حال سقوط انلظام القائم ،وطرحت عدة
سيناريوهات أو خيارات يه:
ـ الخيار األول:

تعليق العمل بدستور  2012والعودة إىل
تعديالت عليه.
أي ً
دستور  1950دون إجراء ً
مرجعا هاما يف الترشيع
ادلستور
إذ يعد هذا
ً
ً
السوري وحدثا تارخييا حبد ذاته كونه
دستور االستقالل (أول دستور يصدر بعد
االستقالل عن فرنسا) ،وباعتباره ادلستور
األخري اذلي يصلح لالعتماد عليه؛ حيث تم
انتخاب اجلمعية ادلستورية املنشئة هل من قبل
الشعب ىلع درجتني أي أنه نال رشعية شعبية
ّ
متطور عن بايق ادلساتري بما
حقيقية .كما أنه
يتعلق باحلقوق واحلريات العامة بانلظر إىل
توقيت صدوره ،وقد اتفق معظم املشاركني
يف الورشات اخلاصة بإدارة املرحلة االنتقايلة
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اليت نظمها بيت اخلربة السوري منذ اندالع
اثلورة السورية ىلع هذه الفكرة اليت باتت حمل ً
شبه إمجاع دلى املعارضة السورية (خصوصا
يف ظل حالة احلنني لفرتة االستقالل ًواليت
تمثلت باعتماد علم االستقالل بديال عن
العلم احلايل كعلم للثورة).
إال أن هذه الفكرة ال ختلو من انلواقص؛ إذ
أن دستور  1950ال حيوي أي صيغة حلكومة
انتقايلة أو جسم تنفيذي انتقايل ومدى
صالحياته اتلنفيذية أو الترشيعية واملواقيت
اخلاصة باالستحقاقات ادلستورية يف حالة
ّ
ّ
ٍ
دستوري
فراغ
وإداري مثل سقوط انلظام
ٍ
ٍ
املتوقع ،وباتلايل فإن العودة إىل دستور 1950
بعد تعليق العمل بدستور  2012لن تكون
هلا قيمة كبرية أو تأثري عميل إجيايب ىلع إدارة
املرحلة االنتقايلة ،وستكون جمرد خطوة
شلكية ال حتل معضلة الرشعية ادلستورية
املطلوب حلها.
أن دستور  1950واذلي وضع قبل حوايل
كما ً
 63اعما يف ً ظل حالة اجتماعية وسياسية
خمتلفة تماما عن الوقت احلايل اذلي يطالب
فيه الشعب بتغيري حقييق يمس حياتهم
السياسية واالجتماعية واالقتصادية وحيقق
تطلعاتهم بمزيد من احلريات واحلقوق اليت
ضمنتها العديد من املعاهدات واالتفاقيات
ادلويلة اليت صادقت عليها سوريا بعد صدور
ادلستور اعم  1950وخاصة العهدين ادلويلني
اخلاصني باحلقوق السياسية واملدنية واخلاص
باحلقوق االقتصادية واالجتماعية اذلين
صادقت عليهما سوريا اعم .1968
ـ الخيار الثاني:

هناك آليتان لوضع دستور
للبالد ،فإما أن يتم وضع
الدستور من قبل هيئة
منتخبة من الشعب يطلق
عليها اسم الجمعية
التأسيسية أو المجلس
التأسيس ،وإما أن يتم
طرح مشروع الدستور
لالستفتاء العام ،وهو ما
يطلق عليه اسم االستفتاء
التأسيسي أو االستفتاء
الشعبي التأسيسي

تعليق العمل بدستور  2012والعودة إىل
دستور  1950مع إجراء تعديالت رضورية

ً
عليه .تقدم هذه الفكرة حال للمشلكة
السابقة؛ وذلك بإجياد صيغة دستورية تنظم
إدارة املرحلة االنتقايلة ،كما سيتم تعديل
املواد املختلف عليها بني مكونات الشعب
السوري أو إلغاؤها بشلك مؤقت إىل حني وضع
دستور دائم للبالد.
إن ما يعيب هذه الفكرة هو عدم وجود
آيلة دستورية أو رشعية ولو باحلد األدىن
تكون ممكنة إلجراء هذه اتلعديالت ،إذ
أن واضيع هذا ادلستور اكنوا منتخبني ،يف
حني يصعب إجياد جلنة منتخبة تلعديل هذا
ادلستور مبارشة بعد سقوط انلظام .كما أن
اختيار جلنة معينة تلعديل هذا ادلستور هو
أمر ليس من صالحيات أي جهة سوريا يف
املرحلة االنتقايلة ،وباتلايل ال يمكن تعديل
دستور  1950يف بداية املرحلة االنتقايلة وفق
طموحات السوريني يف دولة حترتم الرشعية
ادلستورية والقانونية .من هنا تأيت أهمية
اإلرساع يف عملية صياغة دستور جديد ودائم
يف سوريا ،وذلك من خالل االتفاق ىلع آيلة
لوضع هذا ادلستور (وهو ما سيتم اتلطرق هل يف
الفقرة القادمة).
ـ الخيار الثالث:

وهو ما يويص به بيت اخلربة السوري أن
تقوم احلكومة االنتقايلة اليت ستعقب سقوط
نظام األسد بإصدار إعالن دستوري حمدود
الصالحيات واإلطار الزمين يوضح صالحيات
احلكومة ومهامها وطبيعة إدارتها لدلولة
ومدتها الزمنية وصالحياتها الترشيعية املؤقتة
وآيلة وطريقة تنظيمها النتخابات اجلمعية
اتلأسيسية اليت من صالحياتها وضع مسودة
لدلستور ادلائم اذلي سيعرض ىلع االستفتاء
فيما بعد.

آليات وضع دستور سوريا الجديد
ألنه اإلطار العام اذلي ينظم العالقة بني
املواطن والسلطات اثلالث ،وألنه الضامن
حلقوق وحريات أفراد الشعب بكل مكوناته
العرقية وادلينية ،وألنه الضابط للحكومات
وأجهزتها ،والستقاليلة القضاء ونزاهته،
وفعايلة الربملان وحيويته ،وألنه يعرب عن هوية
ادلولة والشعب ،يعترب ادلستور الوثيقة أو
يربم من جديد
العقد األسايس اذلي ال بد وأن ً
بني أبناء الشعب السوري مجيعا وأن يعرب
عنهم وعن تطلعاتهم وطموحاتهم املرشوعة

والصادقة ،فال بد وأن يربم ىلع أسس علمية
حديثة وواضحة تشيع اثلقة بني املواطن
وادلولة وتشعر السوريني بالفخر واالعزتاز
بهذا العقد .إن املشلكة الكربى يف أي حتول
ديمقرايط يف هذا العرص وخباصة عند اتلحول
من دولة استبدادية دكتاتورية إىل دولة حديثة
ديمقراطية تشبه بايق ديمقراطيات العالم هو
ً
أوال يف اتلحول إىل دولة بمعناها احلديث ،ومن
املعروف أن أساس ادلول املعارصة القانوين هو
ادلستور ،وهنا تكمن املشلكة فكيف بإماكن
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ادلول اليت تعاين من كم هائل من ًالفوىض ً
والقانونية أن تتبىن دستورا جديدا
السياسية
ً
ً
يشلك انقطااع عن املايض اذلي امتد فرتة
طويلة من الزمن.
ومن املفاهيم ادلستورية الراسخة يف العرص
احلديث أن الشعب هو صاحب السيادة يف
أي دولة فقد انتقلت السيادة من احلاكم
إىل األمة أو الشعب منذ أن حتول الشعب من
جمموعة من الراعيا إىل مواطنني ضمن عقد
اجتمايع واضح املعالم .ويف سبيل ممارسة
الشعب تللك السيادة من الواجب انفراده
بممارسة السلطة اتلأسيسية األصلية ،حيث
احلاكم
ال بد أن يتوىل بمفرده ودون تدخل من ً
وضع قانونه ادلستوري اذلي يراه مناسبا ويف
املقابل يلزتم الشعب واحلاكم ىلع حد سواء
بقواعده.
ومما ال شك فيه أن أحد أهم األولويات اليت
ستقع ىلع اعتق اجلهة املخولة بإدارة سوريا
يف املرحلة االنتقايلة يه وضع آيلة لصياغة
دستور جديد للبالد بأرسع وقت ممكن،
ً
ىلع أن تكون آيلة واضحة ومنظمة تعرب عن
تطلعات الشعب السوري وطموحاته يف بناء
دولة عظيمة وديمقراطية.

تعتبر الجمعية التأسيسية
ً
ً
مباشرا لفكرة العقد
تطبيقا
االجتماعي االفتراضي الذي
يؤسس الجماعة السياسية
ويضع قواعد السلطة العامة
فيها ،ومن ثم ال يمكن أن
يكون الدستور إال من وضع
جميع أفراد الجماعة ،أي من
صنع الشعب في مجموعه،
ال من صنع فئة معينة منه

هناك آيلتان لوضع دستور للبالد ،فإما أن
يتم وضع ادلستور من قبل هيئة منتخبة من
الشعب يطلق عليها اسم اجلمعية اتلأسيسية أو
املجلس اتلأسيس ،وإما أن يتم طرح مرشوع
ادلستور لالستفتاء العام ،وهو ما يطلق عليه
اسم االستفتاء اتلأسييس أو االستفتاء الشعيب
اتلأسييس.
وسنستعرض األسلوبني بشلك رسيع ومن ً
ثم ندرس األفضل للحالة ًالسورية علما
بأن آيلات وضع ادلستور بدءا من مسودته
األساسية ًوحىت إقراره حتمل أهمية استثنائية
ال تقل أبدا عن نص ادلستور ذاته.
ـ الجمعية التأسيسية:

تعترب اجلمعية اتلأسيسية أحد األسايلب
ادليمقراطية املتبعة يف وضع وإنشاء ادلساتري.
ونستعرض يف هذه الفقرة مضمون هذا
األسلوب ،واألسس الفكرية اليت يستند إيلها،
األسلوب ،وأنواع اجلمعيات
وانتشار هذا ً
اتلأسيسية ،وأخريا تقدير هذا األسلوب.
تعود أصول فكرة اجلمعية اتلأسيسية إىل
مبدأ سيادة األمة ،اذلي ال يرى سيادة يف

ادلولة إال لألمة أو للشعب حسب تطور نظرية
السيادة الشعبية ًاملعروفةً ،وتعترب هذه الفكرة
يف جوهرها تطبيقا حقيقيا نلظام ادليمقراطية
اتلمثيلية أو انليابية بعد ًأن أصبح تطبيق
ادليمقراطية املبارشة متعذرا.
ويعين هذا األسلوب يف وضع ادلساتري أن
تقوم األمة ويه صاحبة السيادة ومصدر لك
ّ
السلطات بمنح تفويض ملمثلني عنها ملمارسة
السيادة ملرة واحدة لوضع ادلستور ،ويشلك
ً
ممثلو األمة هيئة يُطلق عليها اسم املجلس
اتلأسييس أو اجلمعية اتلأسيسية أو املؤتمر
ادلستوري ،حبيث تتوىل تلك اهليئة باسم
ً
األمة ونيابة عنها وضع قواعد نظام احلكم
يف ابلالد ،وحبيث يمكن اعتبار ادلستور
الصادر عنها ًوكأنه صادر عن جممل األمة
بأفرادها مجيعا .ويف هذه احلالة ال دايع من
عرض ادلستور اجلديد ىلع الشعب من جديد،
فبمجرد أن تقره اهليئة تصبح هذه الوثيقة
ً
نافذة دون ربط ذلك بإقرار ثان من أية جهة
موجود ،وتعترب اجلمعية
اتلفويض
أخرى ألن
ً
ً
اتلأسيسية تطبيقا مبارشا لفكرة العقد
االجتمايع االفرتايض اذلي يؤسس اجلماعة
السياسية ويضع قواعد السلطة العامة فيها،
ومن ثم ال يمكن أن يكون ادلستور إال
من وضع مجيع أفراد اجلماعة ،أي من صنع
الشعب يف جمموعه ،ال من صنع فئة معينة منه.
وقد انترش أسلوب اجلمعية اتلأسيسية يف
العديد من دول العالم ىلع خمتلف املراحل
اتلارخيية فأخذت بها املستعمرات األمريكية
اثلائرة ضد االستعمار اإلنكلزيي بهذا
األسلوب يف وضع دساتريها عقب استقالهلا
عن اتلاج الربيطاين يف اعم  ،1776ومن ثم
انتقل هذا األسلوب من الواليات املتحدة
األمريكية إىل فرنسا بعد اثلورة يف اعم
 ،1789وذلك عند وضع أول دساتري َاثلورة يف
اعم  ،1791ثم أخذت به فرنسا أيضا يف وضع
دستوري سنة  1848وسنة .1875
من جهة أخرى جرى استعمال أسلوب
اجلمعية اتلأسيسية يف دول أخرى خالل
القرن املايض وخباصة خالل الفرتة املمتدة
بني احلربني العامليتني وما بعد احلرب العاملية
اثلانية عندما أخذت الكثري من ادلول
استقالهلا أو دخلت يف مراحل جديدة يف
تارخيها .فعىل سبيل املثال أخذ به ادلستور
األملاين لعام  ،1919وانلمساوي لعام ،1920
وكذلك اإلسباين اعم  ،1931واإليطايل اعم
 ،1947واهلندي اعم  ،1949وقد أخذ دستور
اجلمهورية السورية الصادر يف سنة 1950
بأسلوب اجلمعية اتلأسيسية.

 | 50خطة التحول الديمقراطي في سوريا

يرمي االستفتاء الدستوري
التأسيسي إلى وضع دستور
جديد للبالد .وقد يكون
ً
ً
تعديليا إلحداث بعض
استفتاءا
التغييرات في دستور قائم.
ً
ووفقا لهذا
وفي سياق الدستور
األسلوب قد تضع لجنة معينة
اختصاصية مسودة الدستور

قد تتأثر عملية انتخابات اللجنة
التأسيسية بالصراعات السياسية
والطائفية والمذهبية في
المجتمع مما قد يفرز جمعية
ً
تأسيسية ذات مستوى ال
يكافئ طموح الشعب السوري
ومبادئ ثورته التاريخية

ً
وهناك أنوااع عدة للجمعيات اتلأسيسية
فيه إما مجعية تأسيسية حمصورة اهلدف ال
يمتد عملها خارج هدف وضع دستور للبالد
واجلمعيات اتلأسيسية األمريكية يه املثال
اتلارييخ هلا ،أو مجعية تأسيسية ذات دور
ترشييع يمتد عملها ليشمل إىل جانب وضع
ادلستور العمل كسلطة ترشيعية.
وقد جند هذا انلوع من اجلمعيات ،بصورة
أساسية ،يف أعقاب قيام احلراكت اثلورية،
حيث يسند للجمعية اتلأسيسية ،بسبب
اتلغيري اجلذري الشامل اذلي حتدثه اثلورة
ليس فقط وضع ادلستور
يف بنية املجتمعً ،
للبالد ،وإنما أيضا مبارشة اختصاصات
السلطتني الترشيعية واتلنفيذية ريثما يتم
تشكيل السلطات املختلفة يف ادلولة بعد
وضع ادلستور اجلديد ،وذلا توصف مثل هذه
اجلمعيات بأنها «مجعيات تأسيسية اعمة»،
ومثاهلا اجلمعيات اتلأسيسية الفرنسية .ومما
ال شك فيه أن اجلمعية اتلأسيسية حمصورة
اهلدف يه األفضل ملنع تداخل السلطات
وحرصها ضمن ضوابط حمددة.
غري أن انتخاب اجلمعية اتلأسيسية برغم
ما قد تكسبه من شعبية واسعة ال خيلو
ونواقص ،فقد حتتاج احلكومة
من عيوب ً
ً
االنتقايلة وقتا طويال يك تتمكن من إجراء
عملية انتخابية نزيهة يف ظل ظروف أمنية
واجتماعية معقدة وصعبة وخاصة يف ظل
الظروف األمنية وغياب االستقرار اليت
ستكون السمة الواضحة بعد سقوط انلظام
بسبب انتشار املجمواعت املسلحة ،باإلضافة
إىل العدد الكبري لالجئني وانلازحني مما
يصعب عقد أية عملية انتخابية قبل عودتهم
إىل مدنهم وقراهم وشعورهم باالستقرار
النسيب قبل ممارسة حقهم االنتخايب.
كما أن انلاخب السوري يف حال إجراء
انتخابات قد ال يعطي صوته ىلع أساس
الكفاءة واخلربة القانونية وادلستورية ،أو
ىلع أساس اقتناعه بمرشوع ورؤية حقيقية
ملرشحه ،وقد تتأثر عملية انتخابات اللجنة
اتلأسيسية بالرصااعت السياسية والطائفية
واملذهبية يف املجتمع مما قد يفرز مجعية
ً
تأسيسية ذات مستوى ال يكافئ طموح
الشعب السوري ومبادئ ثورته اتلارخيية.
إذ سيكون من الصعب إقناع لك انلاخبني
السوريني بأنهم ذاهبون الختيار مجعية
تأسيسية ذات مهمة تقنية اعيلة ومعقدة
حتتاج إىل ذوي اخلربة والرؤية واالطالع ،يف
وقت سيذهب فيه كثري من السوريني إىل
صندوق االقرتاع الختيار من يمثل مناهجهم

السياسية أو طوائفهم أو أعراقهم أو عشائرهم،
فدور الشعب ًيف طرح ادلستور اجلديد
اجلمعية
سيكون حمصورا بانتخابه ألعضاء
ً
اتلأسيسية ومن ثم ينكفئ يلصبح منفعال ال
ً
فاعال ،فمصري الشعب بالاكمل يكون بني
يدي أعضاء اجلمعية انليابية املنتخبة ،أي
أنه نوع من اتلفويض املطلق .فهل يكيف
هذا األسلوب يلنقل الزخم اجلماهريي ًيف إرادة ً
اتلغيري دلى الشعب يلتجسد دستورا جديدا
ً
ينطلق من حاجات الشعب؟ قد ال
حديثا
ً
يكون اكفيا وخباصة أن هذا احلدث سيأيت
بعد فرتة نضال شعيب طويل وأسطوري قدم
فيه الشعب الغايل والرخيص ،وسوف يشعر لك ً
فرد من أفراده برغبته وأحقيته يلكون جزءا
من العملية ادلستورية اجلديدة .ذللك ال بد
من اقرتان هذا األسلوب بأسلوب االستفتاء
ً
الشعيب بعد أن يعطى املجتمع فرتة اكفية من
اتلداول وانلقاش ىلع اكفة املنابر.
ـ االستفتاء التأسيسي:

أسلوب االستفتاء
بشلك اعم ال يتعلق
ً
الشعيب بوضع ادلساتري حرصا وإنما هو أحد
أسايلب ادليمقراطية انليابية اذلي تلجأ فيه
ادليمقراطية ً إىل طلب رأي الشعب
األنظمة
ً
يلصبح مشاراك فعليا يف ممارسة ًالسلطة .ويف
األصل تقوم هذه األنظمة أساسا ىلع األخذ
بنظام ادليمقراطية انليابية ،أي احلكم عن
طريق الربملان املنتخب ،لكن مع ذلك تعود
إىل الشعب يف بعض األمور اهلامة يلمارس
السلطة بنفسه من خالل االستفتاء الشعيب،
فمن جهة تقوم اهليئات انليابية املنتخبة ممارسة
احلكم ًباسم الشعب لكنها يف الوقت نفسه
أسايلب ادليمقراطية املبارشة
تفرد حزيا بلعض ً
اليت اكنت سائدة يوما ما يف أثينا القديمة واليت
حيكم ً نفسه بنفسه ،ويعترب
جتعل الشعب ً
ادليمقراطية
بني
جيمع
وسطا
هذا انلظام نظاما
ً
انليابية وادليمقراطية املبارشة ،ويسىم تبعا
ذللك بنظام ادليمقراطية شبه املبارشة.
أما يف سياق بناء ادلساتري يريم االستفتاء
ادلستوري اتلأسييس إىل وضع ً دستور ً
جديد للبالد ،وقد يكون استفتاءا تعديليا
اتلغيريات يف دستور قائم.
إلحداث بعض
ً
ويف سياق ادلستور ووفقا هلذا األسلوب قد
تضع جلنة معينة اختصاصية مسودة ادلستور
ومن ثم جيري استقصاء رأي الشعب من
خالل استفتاء اعم ،ويعد هذا األسلوب من
املعارص ،ولكنه
األسايلب املنترشة يف اعملنا ً
مثارا للجدل ،فقد
مع ذلك من أكرث األسايلب ً
يكون هذا األسلوب ناجعا يف حال السلم
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التجييش الطائفي أو
المذهبي أو المناطقي
سيحد بالتأكيد من حرية
الجماهير في اختيار
المبادىء المناسبة للحكم.
وكذلك فوجود الجماعات
المسلحة من جهة وبقايا
النظام األمني القمعي
من جهة أخرى سيكون
له أثر بالغ السوء

تمر عملية إعداد الدستور
بمرحلتين :األولى ،هي
مرحلة إعداد مسودة
الدستور ،ويتولى القيام
بهذه المهمة جمعية
تأسيسية ينتخبها الشعب.
وتعرض نتائج أعمال
الجمعية المتمثلة بمشروع
الدستور أمام الشعب
من خالل استفتاء عام

األهيل واالستقرار وخباصة دلى إحداث
تعديالت ىلع دستور قائم ومستقر .ولكن
يف حال اثلورات وانتشار الريبة وعدم اثلقة
جمرد وضع مسودة ادلستور من قبل
يصبح ً
جلنة أمرا يدعو إىل الشك حىت لو اكنت جلنة
اختصاصية.
كما يعيب هذه اآليلة غياب املشاركة ً
الشعبية يف اختيار واضيع ادلستور ،خصوصا
يف وقت خترج فيه سوريا من ثورة شعبية
اكنت ادليمقراطية يه مطلبها األسايس .كما
أن احلكومة امللكفة بإدارة املرحلة االنتقايلة
بشلك توافيق تعترب حكومة
واليت ستُختَار
ٍ
حمدودة الصالحيات ،وباتلايل فإن إعطاءها حق
تعيني أعضاء اللجنة ادلستورية هو أمر يتجاوز
بكثري صالحيات حكومة غري منتخبة
مهمتها تسيري األعمال لفرتة مؤقتة .كما أن
ٌ
يتسبب
تعيني أعضاء اللجنة ادلستورية أمر قد ً
يف ًإثارة نزاع أو خالف سيايس اعجال أم
السوري العتبار آيلة
آجال بني أطياف
الشعب ً
ً
حبد ذاتها أمرا مثريا للجدل املستمر
اتلعيني ً
اكنت نوعية األشخاص اذلين سيتم
والطويل أيا ً
تعيينهم ،أو أيا اكنت دوافع احلكومة االنتقايلة
يف اختيارها هلؤالء األشخاص.
ثمة يف سوريا حالة تشبه االنعدام يف اثلقة ً
من قبل الشعب بأي جلان يتم تعيينها تعيينا
ملمارسة عملية وضع مسودة دستور للبالد.
كما أن معايري وضع أعضاء اللجنة لن تكون
مهمة سهلة ال من حيث اإلطار انلظري وال
اتلطبييق ،وقد رأينا رفض الشعب ملجرد فكرة
تكليف بشار األسد للجنة بوضع مسودة
ادلستور يف اعم  2011حيث لم يؤدي ذلك إال
للمزيد من الرفض الشعيب للنظام وألسلوب
حكمه ،ومن جانب آخر فإن إجراء االستفتاء
ادلستوري يف ظروف أمنية غري مستقرة
سيكون بالغ اخلطورة يف ظل ما قد يلجأ إيله
فلول انلظام وداعميه اإلقليميني من تفجريات
واستعمال العنف خالل املرحلة االنتقايلة.
وبانلظر إىل عيوب لك أسلوب فإن هناك
ً
خيارا آخر وهو األسلوب املختلط اذلي جيمع
أسلويب اجلمعية العامة اتلأسيسية باالستفتاء
ادلستوري ،وهو ما يويص به بيت اخلربة
السوري ،ويف هذا احلالة تمر عملية إعداد
ادلستور بمرحلتني :األوىل ،يه مرحلة إعداد
مسودة ادلستور ،ويتوىل القيام بهذه املهمة
مجعية تأسيسية ينتخبها الشعب ،وتعرض
نتائج أعمال اجلمعية املتمثلة بمرشوع
استفتاء اعم،
خالل
ادلستور أمام الشعب من
ً
ً
وال يعد مرشوع ادلستور نافذا أو رشعيا ما لم
يعرض ىلع االستفتاء وينال أغلبية األصوات.

يف املرحلة اثلانية ،ويه مرحلة انتقال ادلستور
إىل حيزّ املوافقة الشعبية فتبدأ باقرتان مرشوع
ادلستور بموافقة الشعب بعد عرضه عليه يف
استفتاء اعم .ويف لك األحوال فإن االستفتاء
ادلستوري اتلأسييس يعد أكرث الوسائل
ً
ديمقراطية يف ًوضع ادلساتري ،فهو أصدق
األسايلب تعبريا عن الرأي احلقييق للشعب،
وهو أفضل من أسلوب اجلمعية اتلأسيسية،
ألن انلواب يف هذه احلالة قد حيلون إرادتهم
حمل إرادة اجلماهري الشعبية.
ويف إطار اجلانب القانوين ادلستوري يف
سوريا بعد انتصار اثلورة ال بد من األخذ
باألسلوب املختلط؛ أي بأسلوب اجلمعية
املنتخبة اليت تنتج مسودة أو
اتلأسيسية
ً
ً
مرشواع دستوريا يعرض ىلع االستفتاء العام.
ويربز يف هذا اإلطار عدد من املعوقات:
• ضمانات عملية وضع ادلستور.
• ادلستور املؤقت اذلي سيستمر وجود ادلولة
يف ظله ريثما يتم الوصول إىل ادلستور اجلديد.
• القانون اذلي سيجري وفقه انتخابات
اجلمعية اتلأسيسية.
 الضمانات في مرحلتي انتخاب أعضاءالجمعية التأسيسية واالستفتاء

إن األساس يف اتلميزي بني ادلستور املستند
إىل اإلرادة الشعبية ،وذلك املوضوع بأسلوب
غري ديمقرايط هو الظروف العامة املحيطة
باالستفتاء .فاتلجييش الطائيف أو املذهيب أو
املناطيق سيحد باتلأكيد من حرية اجلماهري
يف اختيار املبادئ املناسبة للحكم ،وكذلك
فوجود اجلمااعت املسلحة من جهة وبقايا
انلظام األمين القميع من جهة أخرى سيكون
الوصول إىل ًاملبتىغ املنشود
هل أثر بالغ السوء يف
ً
من دستور يعرب تعبريا صادقا عن اإلرادة
الشعبية.
ذللك ال بد من توافر الضمانات واملحددات
اتلايلة لضمان تعبري آيلة الوصول إىل ادلستور
عن اإلرادة الشعبية يف مرحلة انتخاب أعضاء
اجلمعية اتلأسيسية:
ً
 1ـ انتخاب أعضاء اجلمعية اتلأسيسية انتخابا،
واالبتعاد عن اتلعيني سواء من قبل احلكومة
االنتقايلة أو أية جهة أخرى؛ سياسية اكنت
أم عسكرية أم ثورية .
 2ـ ديمقراطية االنتخاب حبيث يتم االنتخاب
وفق آيلة االقرتاع الرسي املبارش ضمن
إرشاف قضايئ حميل ودويل.
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رغم أن المجتمع السوري
مكون في أغلبيته من
العرب إال أن بقية األعراق
السورية التي أثبتت وطنية
ً
كثيرا في
عالية و ضحت
مواجهة ظلم النظام
السابق لها و وقفت إلى
جانب الثورة السورية

 3ـ إتاحة الفرصة أمام مجيع األحزاب
واتليارات ىلع الساحة السياسية السورية يف
االشرتاك يف انتخابات اجلمعية اتلأسيسية.
 4ـ أن جيري االنتخاب ضمن أجواء مالئمة
من احلريات واملناخ املتسامح ،فاالنتخاب
اذلي جيري ضمن مناخ غري حر لن يعترب
باتلأكيد وسيلة للتعبري عن اإلرادة الشعبية.
 5ـ ال بد من ترك املجال للجمعية املنتخبة
للعمل حبرية تامة للوصول إىل انلص األفضل
اذلي يعكس إرادة اجلماهري دون ممارسة
الضغوطات سواء السياسية أو غريها .أما يف
مرحلة االستفتاء فال بد من السيع لوجود
مقومات وضمانات أساسية تضمن ديمقراطية
الوصول إىل انلص ادلستوري املناسب وأهم
تلك الضمانات:
أ ـ السيع لرفع درجة الويع السيايس
وأهمية املشاركة عند مجاهري الشعب
الواسعة.

ب ـ ضمان احلد املناسب من االبتعاد عن
اتلحريض الطائيف واملناطيق يف سوريا.
ت ـ وجود فرتة اكفية من انلقاش العام
ملنح الفرصة لاكفة فئات الشعب لطرح
اليت قد تكون خمتلفة
وجهات نظرها ً
ومفيدة يف آن معا.
ث ـ ترك فرتة اكفية ما بني طرح ادلستور
لالستفتاء وما بني عملية االستفتاء حبد
ذاتها.
ج ـ وجود جو فع ّ
يل من ادليمقراطية
واحلرية قبل وأثناء االستفتاء.
ح ـ وجود وسائل إعالم حرة ومستقلة
تغطي عملية انلقاش ما قبل االستفتاء
وباملقابل تغطي بشفافية عملية
االستفتاء.
خ ـ اختاذ اكفة األسباب اللوجستية
والقضائية والقانونية لضمان نزاهة
االستفتاء.

تسلسل الخطوات الدستورية

ً
متقدما
يعتبر دستور 1950
ً
جدا مقارنة مع الفترة التي
ظهر فيها من حيث صون
الحريات و حقوق اإلنسان.
و مع أن فيه الكثير من
المواد الجيدة و المتطورة
إال أنها تحتاج بشكل عام
إلعادة صياغة بحيث
تتماشى مع المواثيق و
المعاهدات الدولية التي
وقعت عليها سوريا

كما ذكر يف الفصل السابق املخصص
للحديث عن هيكيلية انلظام السيايس يف
سوريا املستقبل أنه البد من قيام احلكومة
االنتقايلة اليت ستلكف بتنظيم انتخابات
اجلمعية اتلأسيسية من أجل كتابة ادلستور
أن تقوم بإعالن دستوري حيدد مهامها
وصالحياتها وآيلة تنظيمها لالنتخابات،
وجرت اإلشارة إىل أنه يمكن العودة إىل
دستور اعم  1950كنقطة انطالق للنقاشً ،
لكن ورغم كون دستور  1950يعد متقدما
ىلع سائر ادلساتري اليت مرت ىلع ادلولة
تأسيسها ،ورغم أنه يمكن أن
منذ ً
السورية ً
يلعب دورا مؤقتا يف تنظيم املرحلة االنتقايلة
يف سوريا ،إال أن هذا ادلستور حيوي الكثري
املجتمع
من انلقاط اخلالفية بني مكونات ً
السوري ،كما أنه وبعد مرور  63اعما ىلع
صدوره حيتاج للتحديث من أجل مواكبة
االتفاقيات ادلويلة اليت وقعت عليها ادلولة

السورية باذلات فيما يتعلق باحلريات العامة
وحقوق اإلنسان .كما أن نظام ادلولة السورية
اذلي اعتمده دستور  1950وهو نظام ديمقرايط
نيايب ،حيتاج ملراجعة دقيقة حبسب مقتىض
اتلوافق الوطين من خالل اجلمعية اتلأسيسية
املخولة بوضع دستور جديد لسوريا.
وقد قام فريق العمل اخلاص باإلصالح
ادلستوري والقانوين بدراسة عدد من مواد
دستور  1950ويه املواد املتعلقة بهوية ادلولة
السورية وباحلقوق واحلريات العامة واملواد
املتعلقة بهيلكية انلظام السيايس القادم يف
سوريا ،ويويص فريق العمل بتحريض انلقاش
حول هذه املواد ،وفيما ييل بعض اخلالصات
اليت نتجت عن احلوارات ضمن فرق العمل
اخلاصة ببيت اخلربة السوري حول مواد
دستور اعم .1950

هوية الدولة السورية:
املتعلقة بهوية ً
يتوقع الفريق أن املادة ًاألوىل ً
ادلولة سوف ًتثري نقاشا سياسيا واجتماعيا
ً
حادا ،وحتديدا ابلند األول اذلي ينص ىلع
أن «سوريا مجهورية عربية ديمقراطية نيابية
ذات سيادة تامة» كما تنص املادة يف دستور
اعم  ،1950وابلند اثلالث اذلي ينص ىلع أن

«الشعب السوري جزء من األمة العربية».
وتثري اهلوية القومية املذكورة يف املادة األوىل
من ادلستور حساسية دلى األقليات العرقية
يف سوريا وخاصة الكرد ،مما قد يثري تساؤالت
حول إماكنية ذكر اكفة القوميات املكونة
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للشعب السوري يف هذه املادة ،أو اتلخيل
عن ذكر أي قومية تصف الشعب السوري،
ىلع اعتبار أن القومية ال يشرتط ذكرها يف
العقد االجتمايع الوطين واذلي هو دستور
سوريا .يف حني ترى رشحية كبرية من الشعب
السوري أن ذكر القومية العربية يف ادلستور
أمر رضوري لكون العروبة مكون أسايس يف
اثلقافة والوجدان السوري ،كما أن ذكرها يف
ادلستور يثبت مدى ارتباط ادلولة السورية
والشعب السوري بامتداده العريب املمتد يف
شبه اجلزيرة العربية وشمال إفريقيا.
إثر تشكيل الحكومة
االنتقالية أو الجسم
التنفيذي االنتقالي المخول
بإدارة المرحلة االنتقالية
المؤقتة والذي سينشأ إثر
اتفاق وطني ،وبإشراف
دول كبرى و أخرى إقليمية،
ً
مرسوما
تصدر تلك الحكومة
يتم فيه تعليق العمل
بدستور  2012و العودة
المؤقتة لدستور 1950

كما قد يثار جدل آخر ىلع ابلند اثلاين ،إن
اكنت لكمة «الفقه اإلساليم» يه األنسب أم
استبداهلا بـ «الرشيعة اإلسالمية» أو»مبادئ
الرشيعة اإلسالمية» ،وسيحتاج هذا انلقاش
إىل األخذ بآراء علماء الرشيعة وفقهاء ادلين
اإلساليم .يف املقابل قد يثار خالف حول لكمة
«املصدر األسايس» للترشيع يف وقت سيطالب
به ابلعض باستبداهلا بكلمة «الوحيد» أو»أحد
مصادر».
ذللك يرى الفريق أن من املهم دراسة هذه
االختالفات بشلك عليم وبمشاركة اجلميع،
غري أن الفريق يرى أن الصيغة املذكورة يف
دستور اعم  1950قريبة للمثايلة واالعتدال،
وذلا تويص بإبقائها كما يه إىل جانب املواد
الرابعة واخلامسة والسادسة.

تعد هذه انلقطة مثار جدل كبري يف املجتمع
السوري ،ورغم أن املجتمع السوري مكون
يف أغلبيته من العرب إال أن بقية األعراق
السورية اليت أثبتت وطنية اعيلة وضحت
ً
كثريا يف مواجهة ظلم انلظام السابق هلا
ووقفت إىل جانب اثلورة السورية .من هنا
وجب ىلع املرشع السوري أن يتحىل حبكمة المبادئ األساسية والحريات العامة
كبرية حبيث يوازن بني قيم وثقافة املكون
ً
ً
يعترب دستور  1950متقدما جدا مقارنة
األسايس يف املجتمع وهم العرب ،وبني حقوق
رشحية هامة من الشعب السوري اكلقوميات مع الفرتة اليت ظهر فيها من حيث صون
الكردية والرتكمانية واآلشورية وغريها ،وبني احلريات وحقوق اإلنسان .ومع أن فيه الكثري
الواقعية السياسية اليت جيب أن يراعيها من املواد اجليدة واملتطورة إال أنها حتتاج
املرشع يف ظل ضعف ادلولة وحتقيق اتلوازن بشلك اعم إلاعدة صياغة حبيث تتماىش مع
املواثيق واملعاهدات ادلويلة اليت وقعت عليها
بني املكونات املختلفة للمجتمع السوري.
سوريا وخاصة العهد ادلويل اخلاص باحلقوق
أما املادة اثلاثلة من دستور اعم  1950فقد السياسية واملدنية والعهد ادلويل اخلاص
ختضع إىل نقاش طويل بني أعضاء اجلمعية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية اذلين ً
اتلأسيسية بل وبني ًمكونات الشعب السوري صادقت عليهما سوريا اعم  ،1968وحتديدا
بشلك اعم ،وحتديدا يف ابلندين األول اذلي املادة العارشة واحلادية عرشة واثلاثلة عرشة
ينص ىلع أن «دين رئيس اجلمهورية هو والرابعة عرشة واخلامسة عرشةً .كما أن
اإلسالم» واثلاين اذلي ينص ىلع أن «الفقه صياغة ادلستور بشلك اعم وحتديدا يف هذا
الفصل حتتاج ملزيد من املراجعة واتلوضيح
اإلساليم هو املصدر الرئييس للترشيع».
فيما يتعلق بامللكية العامة واخلاصة وحرية
وقد يكمن اخلالف يف حقيقته دلى فئتني ،اتلملك والعمل واالستثمار كما يبني يف املواد
األوىل ترى أن هذه املادة ال تكيف للتعبري عن من احلادية والعرشين إىل السادسة والعرشين.
هوية ادلولة اإلسالمية ،وبأنه جيب أن ينص
وبشلك اعم يويص فريق العمل بإثراء
بشلك أكرث رصاحة ىلع أن اإلسالم هو دين
ادلولة ،يف حني ترى فئة أخرى أنه ال جيب أن انلقاش حول دستور اعم  1950وتطوير مواده
جذري مع اإلشارة إىل أن االعتماد عليه
حيرم مكون أسايس من الشعب السوري من بشلك
ً
فرصة الوصول هلرم السلطة اتلنفيذية ملجرد يعطي شكال من أشاكل املرشوعية ادلستورية
كونه غري مسلم ،مما قد ينايف مبدأي املساواة كما ذكرنا عندما تتم اإلحالة إيله.
يف احلقوق وتكافؤ الفرص.
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سقوط النظام
تشكيل حكومة إنتقالية
تعليق دستور  2012والعودة المؤقتة
لدستور 1950
إعالن موعد انتخابات
المجلس التأسيسي
تشكيل الهيئة العليا لالنتخابات خالل
مدة  3أشهر
إقرار قانون االنتخابات خالل
مدة  6أشهر
إجراء االنتخابات البرلمانية خالل
ً
شهرا
مدة 15

الجدول الزمني
تبدأ املرحلة االنتقايلة منذ اللحظة اليت
يسقط فيها انلظام القائم متمثلة يف تنيح رأس
انلظام بشار األسد عن السلطة ،ويتم االتفاق
فيها ىلع نقل السلطة حلكومة انتقايلة تدير
شؤون ابلالد حبسب اتفاق يتم بني املعارضة
والسلطة القائمة أو بقرار فردي من قبل
املعارضة اليت تستمد رشعيتها من تمسكها
تعلن احلكومة االنتقايلة عن تشكيل
بمطالب الشعب املطالب بإسقاط انلظام إثر اهليئة العليا املستقلة لالنتخابات خالل مدة
تنيح رئيس انلظام عن سلطته.
ال تتجاوز ثالثة أشهر ىلع إصدار املرسوم
السابق ،وتقوم اهليئة بتقديم قانون االنتخاب
مبارشة إثر تشكيل احلكومة االنتقايلة املفصل خالل مدة ال تتجاوز ستة أشهر ىلع
أو اجلسم اتلنفيذي االنتقايل املخول بإدارة تأسيسها للحكومة اليت تقوم بإقراره ،ويفرتض
سوريا ضمن فرتة ال
املرحلة االنتقايلة املؤقتة واذلي سينشأ إثر أن جتري االنتخابات يف ً
وأخرى تتجاوز مخسة عرش شهرا ىلع إصدار هذا
اتفاق وطين ،وبإرشاف دول كربى ً
إقليمية ،تصدر تلك احلكومة مرسوما يتم املرسوم .وحيوي الفصل اخلامس من هذا
فيه تعليق العمل بدستور  2012والعودة املؤقتة اتلقرير تفاصيل املدد واتلوقيتات اليت جتري
دلستور  1950اذلي يعترب ادلستور الوحيد اذلي ىلع أساسها انتخابات املجلس اتلأسييس أو
صدر بإرادة شعبية سوريا حقيقية .كما يشمل اجلمعية اتلأسيسية واليت يفرتض أن تناط
املرسوم حتديد شلك اجلسم اتلنفيذي للمرحلة بها ثالث مهام أساسية؛ صياغة دستور دائم
االنتقايلة ومهامه وآيلات عمله وصالحياته للبالد ،ومنح احلكومة اثلقة ومراقبة أدائها،
واليت تتضمن سلطة إصدار إعالنات دستورية والترشيع.
مكملة دلستور  1950حتدد فيه املواعيد الرسمية
النتخابات املجلس اتلأسييس والنتهاء عمر
احلكومة االنتقايلة ،إىل جانب سلطة إصدار
ترشيعات وقوانني باحلد الضيق الالزم إلدارة
املرحلة االنتقايلة.

هوامش
( )1انظر :دستور اجلمهورية العربية السورية لعام ( 1973دمشق :مؤسسة انلوري.)2002 ،
( )2للمزيد حول ذلك ،انظر :اخلطة الوطنية ملستقبل سوريا ،اكنون األول .2012

الفصل الرابع | 55

التوصيات

تصدر الحكومة المكلفة
بإدارة المرحلة االنتقالية
ً
ً
مكمال
دستوريا
إعالنا
ً
لدستور  1950يوضح
صالحيات هذه الحكومة،
ً
خصوصا في ما يتعلق
بالمراسيم و القوانين،
ومهامها و آليات عملها
و معايير تشكيلها

ً
 1ـ انطالقا من أهمية وخطورة املرحلة
االنتقايلة وتأثريها ابلالغ ىلع مستقبل
ادلولة السورية احلديثة ،وحيث أن أهم
مطالب اثلورة السورية اكنت املطابلة بدولة
ديمقراطية تشيع احلرية واألمن االجتمايع
وحيكمها قانون اعدل بإطار دستور يمثل لك
طابلوا
السوريني ،وحيث أن السوريني اذلين ً
ونادوا باحلرية والشفافية لم يعد مقبوال أن
حيكموا بذات األنظمة واألطر ادلستورية
ال
اليت أدار بها نظام ابلعث ادلولة ،وألنه ً
مقبوال
يمكن أن يكون الفراغ ادلستوري
ً
يف بدل حضاري عظيم يسىع ألن يكون مثال
حيتذى به ،يويص فريق عمل ورشة اإلصالح
ادلستوري والقانوين ضمن بيت اخلربة
السوري بما ييل:
أ ـ أن تقوم احلكومة االنتقايلة أو اجلسم
اإلداري املناط به إدارة املرحلة االنتقايلة
بإصدار مرسوم يعلق به العمل بدستور
 2012ويعتمد العودة إىل دستور  1950كما
هو دون أي تعديل وملدة مؤقتة تنتيه
بمجرد إصدار ادلستور اجلديد.
ب ـ أن تصدر احلكومة امللكفة بإدارة ً
االنتقايلة بذات املرسوم إعالنا
املرحلة ً
ً
يوضح
دستوريا مكمال دلستور ً 1950
صالحيات هذه احلكومة ،خصوصا يف
ما يتعلق باملراسيم والقوانني ،ومهامها
وآيلات عملها ومعايري تشكيلها ،واملدد
واملواقيت القانونية إلجراء االنتخابات
ولعمر هذه احلكومة.
 2ـ يعتقد فريق عمل ورشة اإلصالح ادلستوري
والقانوين أن انتخاب اجلمعية اتلأسيسية
اليت ستقوم بوضع دستور جديد لسوريا
بشلك مبارش من قبل أفراد الشعب السوري
يه اآليلة املثىل رغم ما حتتويه من سلبيات،
حيث أن مشاركة الشعب يف وضع دستوره
من خالل انتخاب أعضاء هذه اجلمعية
هو اخلطوة األساسية يف طريق انتهاج مبدأ
ادليمقراطية منذ ايلوم األول لرحيل انلظام،
ذلا فإن الفريق يرى أن من واجب احلكومة
امللكفة بإدارة املرحلة االنتقايلة أن تهيئ اجلو
النتخابات نزيهة وشفافة الختيار أعضاء
اللجنة اتلأسيسية وأن تساعد بقدر اإلماكن
ىلع تثقيف وتوعية انلاخبني بأهمية دور هذه
اجلمعية ووظيفتها.

كما يرى الفريق أن ىلع القوى الوطنية
سواء اكنت أحزاب أو تيارات سياسية أو
منظمات مدنية أن تلعب دورها الوطين يف
توعية وتثقيف املواطنني السوريني حول
أهمية هذه االنتخابات وأهمية دور اجلمعية
اتلأسيسية ،كما أن القوى السياسية ستكون
أمام استحقاق تارييخ يعرب عن مدى حرصها
ىلع الوطن وىلع ادلولة السورية ووحدتها
ومستقبلها القريب وابلعيد ،وذلك من خالل
اختيار مرشحني من ذوي الكفاءة والقدرة ىلع
حتمل املسؤويلة الوطنية امللقاة ىلع اعتقهم.
 3ـ يرى فريق ورشة اإلصالح ادلستوري
والقانوين يف سوريا أن هناك رضورة ملحة
دلراسة مواد وبنود دستور اعم  1950مع األخذ
بعني االعتبار لك وجهات انلظر املختلفة من
قبل املكونات الوطنية .خاصة فيما يتعلق
حبقوق الكرد واآلشوريني والرتكمان وغريهم
من األقليات وتمثيلهم وأن يتم وضع هذه
ادلراسات حتت ترصف املجلس اتلأسييس.

