


مركز حرمون للدراسات المعاصرة

مركــز حرمـون 
للدراســات املعاصــرة

عنــى بإنتــاج الدراســات والبحــوث املتعلقــة باملنطقــة 
ُ
هــو مؤّسســة بحثيــة وثقافيــة مســتقلة، ال تســتهدف الربــح، وت

العربيــة، خصوًصــا الواقــع الســوري، وتهتــم بالتنميــة املجتمعيــة والفكريــة والثقافيــة واإلعالميــة، وتعزيــز أداء 
املجتمــع املدنــي، ونشــر الوعــي الديمقراطــي، وتعميــم قيــم الحــوار واحتــرام حقــوق اإلنســان.

يحــرص املركــز علــى عقــد لقــاءات حواريــة ومناقشــات فكريــة، حــول القضيــة الســورية ومــا يكتنفهــا مــن متغيــرات 
سياســية وإنســانية واجتماعيــة واقتصاديــة، وتمتــد هــذه اللقــاءات واملناقشــات، لتشــمل التأثيــرات اإلقليميــة 
والدوليــة، ومواقــف األطــراف الســورية املختلفــة منهــا، ســلطة ومعارضــة، مــع الرصــد الدائــم ألدوار الحلفــاء 
اإلقليمييــن والدولييــن للفرقــاء الســوريين، والتقييــم املســتمر لتطــور تلــك األدوار ودرجــة فاعليتهــا فــي املشــهد 

الســوري.
 للعمــل الجــّدي املثمــر علــى 

ً
يســعى املركــز ألن يكــون ميداًنــا لتالقــح األفــكار والحــوار والتخطيــط للبنــاء، وســاحة

الصعــد كافــة، البحثيــة والسياســية والفكريــة والثقافيــة؛ ويأمــل أن يبنــي عالقــة متقدمــة باملجتمــع الســوري، 

والعربــي عموًمــا، تقــوم علــى التأثيــر اإليجابــي فيــه والتأثــر بــه فــي آٍن مًعــا.

قسم الدراسات:
م هذا القسم الدراسات العلمية واملوضوعية التي تناقش القضايا السورية األساسية، وتعالج املشكالت  ُيقّدِ
الرئيســة، وتقتــرح الحلــول والبدائــل املناســبة، وهــو مســؤول عــن إنتــاج املــواد البحثّيــة العلميــة االجتماعيــة 
واالقتصاديــة والقانونيــة والثقافيــة والتربويــة، التــي تســتند إلــى جهــٍد بحثــّي أصيــل ورصيــن يتوافــق مــع أصــول 

العمــل البحثــّي العلمــي.
يحــرص قســم الدراســات علــى تقديــم قــراءات للواقــع الراهــن، ويضــع علــى جــدول أعمالــه إنتــاج دراســات مــن 
الفئات البحثية كافة، بهدف إعادة بناء املنظومة الفكرية والسياسية والقانونية والثقافية والتربوية في سورية 
املســتقبل، ويستكشــف التأثيــرات املتبادلــة بيــن السياســة واالقتصــاد والقانــون واملجتمــع والفكــر، ويبحــث فــي 

تأثيــرات الحــرب الســورية وســبل تجاوزهــا فــي املســتقبل فــي نظــام ديمقراطــي تعــددي تداولــي.
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توطئة

هذه الدراسة هي متابعة وتطوير وإغناء لجهود سابقة ومتواصلة لي، في مجال املبادئ فوق الدستورية، بدأت 
فــي حزيــران/ يونيــو 2016، بورقــة بحثيــة عنوانهــا »أولويــة املبــادئ فــوق الدســتورية فــي حالتنــا الســورية«، تلتهــا 
شــرتا علــى 

ُ
فــي تمــوز/ يوليــو مــن العــام نفســه ورقــة بحثيــة أخــرى بعنــوان »فكــرة املبــادئ فــوق الدســتورية«، ن

موقــع مركــز حرمــون للدراســات املعاصــرة. تــال ذلــك مشــاركات عديــدة فــي منتديــات مختلفــة، ثــم جــاءت مســاهمتي 
فــي كانــون األول/ ديســمبر 2019، فــي نــدوة إســطنبول »تجــارب ســورية الدســتورية«، بورقــة حــول املبــادئ فــوق 
الدستورية. وأخيًرا مساهمتي في كانون الثاني/ يناير 2020، في ندوة برلين »تجارب سورية الدستورية«، بورقة 

متصلــة باملوضــوع عنوانهــا »فــي حاجــة الســوريين إلــى عقــد اجتماعــي جديــد«. 

هــذه املســاهمات العديــدة، ومــا اتصــل بهــا مــن نقاشــات، دفعتنــي إلــى التفكيــر فــي ضــرورة إعــادة النظــر باملــادة 
النظريــة، وتطويرهــا، مــن حيــث املحتــوى، ومــن حيــث طريقــة الطــرح والتقديــم.

من حيث املحتوى، رأيت أن علّي التركيز أكثر على إسقاط فكرة املبادئ فوق الدستورية على الحالة السورية، 
ومحاولة اإلجابة عن كل التساؤالت/ املسائل التي تتعلق بهذا اإلسقاط. أما من حيث طريقة الطرح والتقديم، 
تــه  فقــد علمتنــي النقاشــات ذات الصلــة أن طريقــة مقارباتــي الســابقة للموضــوع لــم تكــن تراعــي حساســيته وِجدَّ
وغرابتــه بمــا يكفــي. حساســيته التصالــه الوثيــق بموضــوع األكثريــة واألقليــات، املوضــوع الــذي غــدا األكثــر 
حساســية لــدى الســوريين بســبب هــذه املأســاة املســتمرة. وغرابتــه ألنــه يتنــاول قواعــد دســتورية تســمو علــى 
عــي أنهــا أســمى مــن باقــي الشــعب، بــل أســمى  ســواها، وتتمتــع بحصانــة تمنــع املســاس بهــا، وكأنهــا مــن صنــع فئــة تدَّ
تــه ألنــه لــم يســبق أن تــم طرحــه ومناقشــته علــى الســاحة الســورية، إذ لــم يســبق  حتــى مــن األجيــال القادمــة. وِجدَّ
بحثــي األول فــي املوضــوع املنشــور فــي حزيــران/ يونيــو 2016، ســوى وثيقــة أصدرهــا »املركــز الســوري للدراســات 
سة للدستور«1، تتضمن عشرة بنود،  واألبحاث القانونية«، في 14 شباط/ فبراير 2014، عنوانها »القيم املؤّسِ
هي بمنزلة أسس توافق وطني، وهي تقترب كثيًرا من موضوعنا، باعتبارها تتناول »قيًما توافقية عليا« ُيبنى عليها 
الدســتور، وال يجــوز املســاس بهــا. واملوضــوع حديــث حتــى علــى مســتوى الســاحة العربيــة، حيــث تــم تداولــه للمــرة 

األولــى فــي مصــر عــام 2012، فيمــا بــات يعــرف بوثيقــة »علــي الســلمي«2. 

ُتــه فــي الوســط الســوري، واســتدراك مــا شــابه مــن قصــور ونقــاط ضعــف، هــو مــا تســعى 
َ
إذن؛ تطويــر البحــث وتبِيئ

هــذه الورقــة لفعلــه.

بقــي أن أقــول فــي هــذه التوطئــة، إن هــذه الورقــة، التــي أســمتيها تجــاوًزا »ورقــة بحثيــة«، ال تشــبه كثيــًرا األبحــاث 
التقليدية، كما ال تشبه كثيًرا الدراسات، بل ربما هي أقرب إلى مقال رأي طويل، ألن رأي كاتبها واجتهاداته تطغى 
نــي مضطــًرا إلــى اســتخدام ضميــر املتكلــم، واإلشــارة إلــى االجتهــاد الذاتــي فــي غير 

ُ
علــى معظــم فقراتهــا، ومــن هنــا وجدت

موقــع، والقصــد هــو عــدم إعطــاء انطبــاع خاطــئ للقــارئ أن هــذا التعريــف أو ذاك التصنيــف، موجــود مســبًقا أو 
متعــارف عليــه.. 

1.  https://cutt.ly/pys0QdX
2. https://cutt.ly/gys0Wag
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: مقدمة 
ً

أول

ــمة مفككــة، علــى كل الُصعــد.  ــف هــذا الصــراع العنيــف واملديــد واملعقــد، فــي ســورية وعليهــا، بــالًدا منهكــة مهشَّ
َّ
خل

مقســمة أو علــى وشــك التقســيم، أكثــر مــن نصــف عمرانهــا آل إلــى أنقــاض، وأكثــر مــن نصــف ســكانها يهيمــون 
علــى وجوههــم. بنيتهــا التحتيــة مدمــرة، واقتصادهــا ميــت. أمــا علــى صعيــد املجتمــع، فالكارثــة أكبــر وأخطــر وأبعــد 
ها، مقابــل ُهويــة وطنيــة  ــّدِ

ُ
أثــًرا، حيــث العالقــات بيــن املكونــات فــي أســوأ حاالتهــا، واالســتقطابات الُهَوويــة علــى أش

تحتضر. انعدام الثقة سيد املوقف، ومشاعر الغضب والحقد والرغبة في االنتقام تمأل القلوب.. فكيف يمكن 
ملجتمــع مفــكك مــأزوم كهــذا، يقــف علــى تلــك التلــة مــن الخــراب، وخلفــه إرث نصــف قــرن مــن االســتبداد والعنــف 

والفســاد، أن يتجــاوز كل هــذا ويبــدأ ببنــاء دولتــه؟ 

نهــي هــذا الصــراع وتفتــح مســار املرحلــة الجديــدة، 
ُ
ــة أن التســويات السياســية التــي ُيفتــرض بهــا أن ت

ّ
يزيــد الطيــن ِبل

فسح املجال، على األغلب، أمام حٍد أدنى من العدالة واملحاسبة، وبالتالي سُيفلت من العقاب من تسببوا 
ُ
لن ت

، وأنه سيكون من 
ً

في كل هذه الويالت، ما يعني أن حمولة الغضب واألحقاد ستبقى جاثمة على الصدور طويال
الصعوبة بمكان تخليق تلك القيم اإليجابية التي تســاعد في التجاوز، كالتســامح والصفح.  

أمام هذا املشهد البائس، ليس ثمة إال مخرج واحد مضمون وآمن أمام السوريين، هو تواضعهم على مجموعة 
مــن املبــادئ والقيــم املشــتركة، تؤســس لدولتهــم ومســتقبلهم، وتــزرع بــذور الطمأنينــة فــي قلوبهــم، وتجعلهــم 
لــح علــى تســميته بـــ »العقــد 

ُ
قابليــن لبــدء حيــاة مشــتركة جديــدة. هــذه املجموعــة مــن القيــم واملبــادئ هــي مــا اصط

ســة فعلهــا التأسي�ســي، وتكــون موضــع ثقــة ومصــدر طمأنينــة  االجتماعــي«. وحتــى تفعــل هــذه القيــم واملبــادئ املؤّسِ
ترجــم إلــى قواعــد ثابتــة راســخة فــي صلــب الدســتور؛ قواعــد ال يمكــن لفئــة أو لقــوة أو ألغلبيــة 

ُ
للجميــع، يجــب أن ت

لح على تسميته بـ »املبادئ فوق 
ُ
 أو إلغاًء. وهنا نكون أمام ما اصط

ً
مهما بلغت، وتحت أي ظرف، املّس بها تعديال

الدســتورية«. وعلــى هــذه املبــادئ يقــوم البنــاء السيا�ســي والدســتوري والقانونــي الجديــد الــذي ُينــاط بــه مهمــة 
إخــراج البــالد مــن محنتهــا.

إضافة إلى مجموعة القيم واملبادئ التي تعكس أسس العقد االجتماعي، فقد تشمل »املبادئ فوق الدستورية« 
مجموعة أخرى من املبادئ تعكس هموم البلد وهواجسه، كالخوف من عودة االستبداد، أو الخوف من حرب 
أهليــة، أو مــن تقســيم البــالد. وقــد تشــمل مجموعــة ثالثــة مــن املبــادئ التــي تُهــمُّ العالــم بأســره، وال تختــص بدولــة 
بعينهــا، وهــي تحديــًدا مــا يتعلــق بحقــوق اإلنســان والحريــات العامــة، وقــد اصطلحــُت علــى تســميتها بـــ »املبــادئ 
فــوق الدســتورية العامليــة«. بينمــا اصطلحــُت علــى تســمية كلتــا املجموعتيــن، التــي تعكــس العقــد االجتماعــي والتــي 
تعكــس تجربــة وهواجــس املجتمــع، بـــ »املبــادئ فــوق الدســتورية الوطنيــة«؛ الرتباطهمــا وجــوًدا وعدًمــا بحاجــات 

البلــد املعنــي وهمومــه3. وســيكون هــذا موضــوع فقــرة قادمــة. 

وكمــا ورد فــي التوطئــة، فــإن هــذه الورقــة هــي متابعــة وتطويــر وإغنــاء لجهــود ســابقة لــي فــي هــذا املجــال، لذلــك كان 
من الطبيعي أن تضمَّ فقرات وأفكاًرا شبه مكررة من أعمالي السابقة، باعتبارها ال تحتاج إلى تحديث، إضافة 
إلى فقرات جديدة بالكامل، وأخرى جرت عليها تعديالت كبيرة.. فقد كان الَهمُّ هو تقديم مادة متكاملة تضم في 

جنباتهــا كل النقــاط الرئيســة التــي تخــص املوضــوع وتحيــط بــه.

3. هذه التسميات هي اجتهاد شخ�سي. 
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ثانًيا: تعريف املبادئ فوق الدستورية:

ســة للدســتور، أو املبــادئ الحاكمــة  املبــادئ فــوق الدســتورية، أو املبــادئ الدســتورية العليــا، أو القواعــد املؤّسِ
عطــى، بوصفهــا قواعــد 

ُ
للدســتور، أو املــواد املحّصنة…إلــخ )وكلهــا تســميات ل�ســيء واحــد(، هــي قواعــد دســتورية ت

تمــس قضايــا كبــرى ومصيريــة، وذات أبعــاد اســتثنائية فــي الدولــة، وتتعلــق بحقــوق ومصالــح ومســتقبل كل فئــات 
عطى لغيرها من قواعد 

ُ
 استثنائية تجاه التغيير والتعديل، تفوق الحصانة التي ت

ً
الشعب دون استثناء، حصانة

الدســتور، بحيــث يكــون تعديلهــا أو تغييرهــا أو إيقافهــا، نتيجــة تعديــل الدســتور أو تغييــره أو تعطيلــه، أمــًرا بالــغ 
4، فيصبــح لدينــا -بالنتيجــة- قواعــد دســتورية أكثــُر  ً

الصعوبــة علــى الســلطات الحاكمــة، إن لــم يكــن مســتحيال
ا مــن قواعــد الدســتور األخــرى، التــي -بدورهــا- أســمى مــن قواعــد القوانيــن العاديــة. ســموًّ

ال ُيشــترط فــي املبــادئ فــوق الدســتورية أن تتجســد بقواعــد موجــودة فــي صلــب الدســتور، بــل قــد تكــون وثائــق 
عطــى هــذه 

ُ
مســتقلة عنــه، كوثيقــة الوفــاق الوطنــي/ العقــد االجتماعــي، أو كإعالنــات الحقــوق، لكــن ُيشــار إليهــا وت

املكانــة بنــص دســتوري. 

4. تتحول القاعدة الدستورية إلى مبدأ فوق دستوري بمجرد منحها حصانة أعلى من حصانة القاعدة الدستورية، مهما كانت نسبة الحصانة اإلضافية. 
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قسم  الدراسات

ا: في الحاجة إلى املبادئ فوق الدستورية:
ً
ثالث

يمكنني القول إن الحاجة إلى املبادئ فوق الدستورية، أي إلى تجميد قواعد معينة وإعطائها حصانة استثنائية 
في الدستور، تصبح ماّسة في حاالت ثالث رئيسة5: 

الحالــة األولــى عندمــا تمــّر بــالد تتميــز بالتعدديــة االثنيــة و/أو الطائفيــة، بظــروف اســتثنائية صعبــة 	 
ومديــدة، إن بســبب اســتئثار فئــة معينــة بحكمهــا ومقدراتهــا وثرواتهــا لفتــرة طويلــة، مــع مــا يتطلبــه 
هذا االســتئثار من تخريب للنســيج االجتماعي وتســميم للعالقات بين املكونات، أو بســبب صراعات 
سياســية، وحــروب أهليــة مديــدة وحكومــات فاشــلة، مــا يتــرك آثــاًرا بالغــة الســوء علــى العالقــة بيــن 
مكونــات املجتمــع، يصعــب الخــروج منهــا دون وجــود ضمانــات عليــا مــن نــوع مبــادئ فــوق دســتورية، 
تكون كافية لطمأنة بعض/ كل مكونات املجتمع، إلى أن حقوقهم وحرياتهم ستكون مصانة دائًما، 
أو إلــى أن قضايــا معينــة فــي طريقــة حكــم البــالد ســوف تســير دائًمــا علــى نحــو معيــن متفــق عليــه، أو إلــى 
أن مجموعــة مــن القيــم واملبــادئ ســيتم احترامهــا مــن قبــل أي ســلطة قادمــة، مهمــا كان شــأنها. وهــذا 
ينطبق إلى حد كبير على ما نحن عليه اآلن في سورية، كما ينطبق على ما كانت عليه الحال عشية 

 .
ً

تصفيــة نظــام الفصــل العنصــري فــي جنــوب أفريقيــا مثــال

ب فيها حكام مستبدون، وأدت إلى إلحاق 	  الحالة الثانية عندما تخرج الدول من حروب مدمرة تسبَّ
أضــرار كارثيــة باملجتمــع والدولــة، ويرغــب املجتمــع املنكــوب فــي قطــع الطريــق علــى عــودة االســتبداد 
عبــر تحصيــن نظامــه السيا�ســي بقواعــد فــوق دســتورية. وهــذا ينطبــق إلــى حــد بعيــد علــى حالــة أملانيــا 

االتحاديــة، عشــية انتهــاء الحــرب العامليــة الثانيــة التــي تســببت بهــا النازيــة بقيــادة هتلــر. 

الحالــة الثالثــة عندمــا تكــون الدولــة/ الدويلــة مقبلــة علــى حــاالت اندماجيــة أو اتحاديــة مــع غيرهــا، 	 
وتخ�سى معها من ضياع بعض حقوقها أو تدني مستوى حرياتها، أو من أشياء أخرى، فتطالب بهذا 
النــوع مــن الضمانــات الدســتورية. حــدث هــذا عنــد نشــوء الواليــات املتحــدة األميركيــة، حيــث كان 
ممثلو الواليات الثالث عشــرة التي شــكلت الدولة االتحادية في البداية، يخشــون من ضياع حقوق 
املواطنيــن األساســية، كمــا كانــوا يخشــون مــن تغــول الحكومــة املركزيــة علــى صالحيــات حكومــات 
والياتهم، فجاءت التعديالت العشــر التي ســميت بـ »وثيقة الحقوق« والتي أصبحت جزءا ثابًتا من 

الدســتور األميرـكـي. 

ا وثيًقا بمسألة الخوف والثقة، 
ً
يمكن القول إذن إن الحاجة إلى وجود املبادئ فوق الدستورية مرتبطة ارتباط

كما أنها مرتبطة إلى حد بعيد بظروف البالد الخاصة ومشــاكلها، فعندما ال نكون أمام أزمة ثقة بين املكونات، 
أو ليــس لدينــا خــوف مــن وصــول مســتبد جديــد إلــى الســلطة، وعندمــا ال يكــون لدينــا ظــروف اســتثنائية يســتدعي 
الخــروج منهــا قواعــد عليــا حاكمــة غيــر قابلــة للتعديــل؛ فلســنا بحاجــة عندهــا إلــى مبــادئ فــوق دســتورية، وتكــون 
أعلى القيم واملبادئ موجودة كقواعد دستورية عادية مثل غيرها. والعكس صحيح، إذ تمس الحاجة إلى تلك 
املبادئ عند انهيار الثقة بين املكونات نتيجة أزمات داخلية أو حروب أو أنظمة مستبدة. ويصبح من الضروري 
وجــود ضمانــات، قويــة ومســتقرة بمــا فيــه الكفايــة، إلعــادة الثقــة إلــى كل الفئــات الخائفــة، وتخفيــف هواجســها 

مــن املســتقبل، ودفعهــا إلــى الدخــول بتســويات وحلــول وتوافقــات سياســية مشــتركة مــع شــركائها فــي الوطــن.

5.  وضعت هذا التقسيم بعد دراسة حاالت وجود املبادئ فوق الدستورية في دساتير بعض الدول. 
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رابًعا: تصنيف املبادئ فوق الدستورية

كمــا جــاء فــي املقدمــة، فقــد ســمحت لنف�ســي بتصنيــف املبــادئ فــوق الدســتورية تحــت عنوانيــن رئيســين، املبــادئ 
فوق الدستورية الوطنية، واملبادئ فوق الدستورية العاملية، وذلك تبًعا الرتباطها بشأن وطني أو بشأن عالمي.

املبــادئ فــوق الدســتورية العامليــة: تنطبــق علــى كل األمــم، وتهــم كل البشــر، ألنهــا ترتبــط بحقــوق 	 
أصبحــت ثابتــة ومســتقرة لهــم، كحقــوق اإلنســان والحريــات العامــة.. وهــي تحظــى -نظرًيــا- باعتــراف 
نــة فــي كثيــر مــن الدســاتير، ومثالهــا األبــرز هــو  معظــم دول العالــم، دون خــالف، وأصبحــت متَضمَّ
ــة التــي صــدرت عنهــا  إعالنــات الحقــوق، التــي تكّرســت بفضــل التجــارب التاريخيــة العامليــة املهمَّ
تلــك اإلعالنــات، كالثــورة األميركيــة )وثيقــة الحقــوق(، والثــورة الفرنســية )إعــالن حقــوق اإلنســان 
ــرعة الدوليــة لحقــوق اإلنســان، الصــادرة عــن الجمعيــة العامــة لألمــم  ســت بالشَّ واملواطــن(. كمــا تكرَّ
املتحــدة )اإلعــالن العالمــي لحقــوق اإلنســان، والعهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق املدنيــة والسياســية، 
والعهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة(. وقــد أصبــح مــن الصعــب 
علــى أي دولــة تجاهــل هــذه املبــادئ، مهمــا كان نظامهــا، حتــى لــو بقيــت حبــًرا علــى ورق فــي األنظمــة غيــر 

الديمقراطيــة.

 بهدف حماية حقوق األفراد وحرياتهم من نشاط الدولة وإجراءاتها. لكن قيمتها 
ً
ّرِعت إعالنات الحقوق بداية

ُ
ش

رت مع الزمن؛ فبعد أن كانت مجرد قيود على نشاط الدولة، لحماية حقوق وحريات  األدبية وقوتها امللزمة تغيَّ
األفــراد، أصبحــت فــي مــا بعــد التزاًمــا مــن الدولــة بالعمــل علــى مــلء تلــك الحقــوق بمضامينهــا، والســعي لتحقيقهــا؛ 
- الحديــث عــن املســاواة بيــن الجنســين، بــل أصبــح املطلــوب القيــام بأفعــال إيجابية، تســاعد 

ً
فلــم يعــد يكفــي -مثــال

زيــل العوائــق مــن طريق تحقيقها.
ُ
، وت

ً
فــي تحقيــق هــذه املســاواة فعــال

مــن خصائــص هــذه الفئــة مــن املبــادئ أنهــا عامليــة، كونهــا تهــم كل الشــعوب والحكومــات؛ ومســتقرة، كونهــا تتعلــق 
بحقــوق ثابتــة للبشــر ال يمكــن التراجــع عنهــا؛ وموضوعهــا هــو حقــوق اإلنســان والحريــات العامــة.

ولعل من أبرز األمثلة عليها ما جاء في ديباجة الدستور الفرن�سي 1958، حول تمسك الشعب الفرن�سي بإعالن 
حقــوق اإلنســان واملواطــن الــذي صــدر عــن الجمعيــة التأسيســية الوطنيــة ُبَعيــد انطــالق الثــورة الفرنســية عــام 
كه بحقوق اإلنسان، وبمبادئ السيادة الوطنية،  ا تمسُّ 1789، جاء في الديباجة: »يعلن الشعب الفرن�سي رسميًّ

مثلمــا حددهــا إعالن 1789...«6 

هــذا اإلعــالن كان جــزًءا رئيًســا مــن ديباجــة معظــم الدســاتير الفرنســية التــي جــاءت بعــد الثــورة، وهــو يعــّد أعلــى 
قيمــة مــن باقــي قواعــد الدســتور وفــق بعــض الفقهــاء الفرنســيين، وقــد قــام املجلــس الدســتوري الفرن�ســي، وهــو 
الســلطة القضائيــة العليــا املكلفــة بحراســة الدســتور، بإبطــال عــدة تشــريعات بســبب مخالفتهــا لهــذا اإلعــالن.7 
مثــال مهــم آخــر هــو اعتبــار إعــالن اســتقالل الواليــات األميركيــة عــن بريطانيــا عــام 1776، بمنزلــة املعيــار األخالقــي 

الــذي يجــب علــى الواليــات املتحــدة اتباعــه والدفــاع عنــه، وعــّده الرئيــس األميركــي »أبراهــام لينكولــن« وثيقــة 

https://cutt.ly/Fys0W3V  1958 6. الدستور الفرن�سي
7. https://cutt.ly/sys0EFf
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األساسيات التي ينبغي -من خاللها- تفسير دستور الواليات املتحدة األميركية8. 
د  دخلــت إلــى الدســتور األميرـكـي التعديــالت العشــرة املســماة »وثيقــة الحقــوق«، والتــي تحــّدِ

ُ
وفــي العــام 1791، أ

الحقــوق واالمتيــازات والحريــات التــي ال يجــوز للحكومــات الفدراليــة أن تحــرم البشــر منهــا.

تجدر اإلشارة هنا إلى أن الفقهاء اختلفوا في تقييمهم للمرتبة القانونية إلعالنات الحقوق، فمنهم من رآها أعلى 
وأســمى مــن الدســتور، باعتبارهــا تتنــاول الحريــات العامــة وحقــوق اإلنســان، وهــي ســابقة فــي وجودهــا علــى وجــود 
الدولة، وأن الدولة لم تنشأ إال لضمان تلك الحريات؛ لذلك فإن إعالنات الحقوق، واملواثيق الدولية املتعلقة 
بحقوق اإلنسان، تكون أعلى وأسمى من الدستور. على رأس هؤالء املؤيدين، فقهاء الثورة الفرنسية. فبحسب 
الفقيه الفرن�سي »DUGUIT«، فإن البناء القانوني للدولة يتكون من ثالثة طوابق: األول هو إعالنات الحقوق، 
شــّرِع العادي فحســب، بل 

ُ
لزم امل

ُ
والثاني هو الدســتور، والثالث هو التشــريع، وبذلك، فإن إعالنات الحقوق ال ت

شّرِع الدستوري أيًضا؛ ما يستدعي ضرورة أن تتوافق أحكام الدستور مع إعالنات الحقوق، وإال كانت 
ُ
تلزم امل

جديــرة بالبطــالن، ويمكــن اللجــوء إلــى القضــاء فــي حــال مخالفتها.

ومــن الفقهــاء مــن وضــع الدســاتير  وإعالنــات الحقــوق علــى ســوية قانونيــة واحــدة، وهــذا مــا تأخــذ بــه دول عديــدة، 
منهــا الواليــات املتحــدة األميركيــة. وفريــق ثالــث ينكــر علــى هــذه اإلعالنــات القيمــة القانونيــة، ويصفهــا بأنهــا مجــرد 
لهــم 

ُ
ــا؛ فهــي ت ــب أثــًرا قانونيًّ ِ

ّ
رت

ُ
عــرض عقائــدي، أو فلســفي، يفتقــر إلــى قابليــة التطبيــق املباشــر، وال يمكــن أن ت

املشــرع فقــط، لكنهــا ال تلــزم القا�ســي.

ا- حق مراجعة القضاء، واملطالبة بتعويض ما؛ لسبب ناجم عن تجاهل مبدأ فوق  لكن هل َيملك الفرد -عمليًّ
دستوري؟ أو هل َيملك أن يطالب بتطبيق حكم معين، ملصلحته، نص عليه إعالن للحقوق؟

نــة فــي إعالنــات  تضمَّ
ُ
الفقيــه الفرن�ســي بــوردو »BURDEAU« رأى وجــوب التمييــز بيــن طائفتيــن مــن األحــكام امل

الحقــوق، فبعضهــا يعّبــر عــن قاعــدة مــن قواعــد القانــون الوضعــي، وبوضعهــا قصــد واضــع الدســتور أنهــا ملزمــة 
قانوًنــا؛ ألنهــا ممكنــة التطبيــق فــي النظــام القانونــي الراهــن، مثــال ذلــك مــا ينــص عليــه إعــالن حقــوق اإلنســان 
واملواطــن الفرن�ســي مــن تكريــس لحريــة الــرأي والتعبيــر وحمايتهــا؛ وبعضهــا اآلخــر ال يعّبــر عــن قاعــدة مــن قواعــد 
ــح 

ُ
ًهــا للمشــّرع، لكــن ال تصل ــح ألن تكــون موّجِ

ُ
د غايــات الدولــة؛ فهــذه تصل القانــون الوضعــي، كاألحــكام التــي تحــّدِ

ــا غيــر قابلــة لالســتيفاء مباشــرة، وليــس لهــا مؤيــد قانونــي. مثــال ذلــك: 
ً
لالحتجــاج بهــا أمــام املحاكــم، بوصفهــا حقوق

إعــالن حــق األفــراد فــي العمــل.
ــا 	 

ً
املبــادئ فــوق الدســتورية الوطنيــة:   وطنيــة، ألنهــا تخــص الدولــة صاحبــة العالقــة، وترتبــط ارتباط

وثيًقــا بتجربتهــا، وحاجاتهــا؛ فلــكل تجربــة خصوصيتهــا، ومعطياتهــا التــي تميزهــا عــن تجــارب اآلخريــن، 
ففي فرنسا أرادوا قطع الطريق على عودة النظام امللكي، وتثبيت النظام الجمهوري، وفي الواليات 
املتحــدة األميركيــة أرادوا حمايــة الحالــة االتحاديــة وطمأنــة الواليــات، وفــي أملانيــا أرادوا تحصيــن 

البــالد مــن عــودة االســتبداد. 

https://cutt.ly/mys0Tbj .8  مــن أهــم مــا جــاء فــي إعــالن اســتقالل الواليــات املتحــدة األميركيــة عــن بريطانيــا، الــذي صــدر بتاريــخ 4 تمــوز/ يوليــو 1776، بإجمــاع 
لقوا متســاوين، وأن خالقهم حباهم 

ُ
ممثلي الواليات األميركية الثالث عشــرة )املســتعمرات البريطانية آنذاك(: »نؤمن بأن هذه الحقائق بديهية، وهي أن البشــر خ

نشــأ 
َ
ــه لضمــان هــذه الحقــوق، ت شــدان الســعادة. وإنَّ

ُ
كرانهــا والتصــرف فيهــا، وأنَّ مــن بينهــا الحــُق فــي الحيــاة والحريــة، والســعُي فــي ســبيل ن

ُ
بحقــوق معينــة، ال يمكــن ن

الحكومات بين الناس، مستِمدة ُسلطاتها العادلة من موافقة املحكومين، وإنه عندما يصبح أي شكل من أشكال الحكم، في أي وقت من األوقات، هاِدًما ومدمًرا 
ل حكومــة جديــدة، مقيًمــا أساســها علــى املبــادئ، ومنظًمــا ســلطاتها، وفــق الكيفيــة التــي تبــدو لــه  ِ

ّ
ــره أو ُيلغيــه، ويشــك لهــذه الغايــات؛ يصبــح مــن حــّقِ الشــعب أن يغّيِ

؛ لتحقيــق ســالمته ورفاهــه«. 
ً
أفضــَل مالءمــة
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هــذه التجــارب التاريخيــة، والظــروف الخاصــة التــي تميــز بلــًدا عــن آخــر، هــي مــا تكــون -عــادة- وراء اعتمــاد مبــادئ 
فــوق دســتورية تخصهــا وحدهــا.

نســوق فــي هــذا الســياق بعــض األمثلــة، فقــد اشــترطت املــادة الخامســة مــن الدســتور األميرـكـي أن »ال يــؤدي أي 
تعديــل علــى الدســتور، يتــم إقــراره مــن الكونغــرس، إلــى حرمــان أي واليــة، دون موافقتهــا، مــن حــق االقتــراع فــي 
مجلــس الشــيوخ«. هــذه املــادة قيــدت الكونغــرس األميركــي إلــى األبــد، فــي مــا يتعلــق بقدرتــه علــى تشــريع مــا يخالــف 
ا من الواليات لقبولها بالدولة 

ً
مضمونها، أي حق الواليات في التصويت بمجلس الشيوخ. وهذا املبدأ كان شرط

االتحاديــة. 

أمــا الدســتور الفرن�ســي، فقــد رفــع املــادة التــي تنــص علــى الطابــع الجمهــوري للدولــة، ووحــدة التــراب الفرن�ســي، 
إلــى مســتوى قواعــد فــوق دســتورية، عندمــا منحهــا حصانــة مطلقــة ضــد التعديــل، بموجــب نــص املــادة 89 مــن 
الدســتور: »ال تجــوز مباشــرة إجــراء أي تعديــل، أو مواصلتــه، فــي حــال املســاس بالســالمة الترابيــة«، »وال يجــوز 
تعديل الطابع الجمهوري للحكومة«. إذن الطابع الجمهوري ووحدة األرا�سي خط أحمر أمام كل البرملانات وكل 

 أحمــر. 
ّ
األجيــال، حتــى مجــرد طــرح فكــرة التعديــل فــي مــا يتعلــق بوحــدة التــراب خــط

أما الفقرة الثالثة من املادة 79 من الدستور األملاني، فتنص على أنه »ال يجوز إجراء تعديالت على هذا القانون 
األسا�ســي من شــأنها املســاس بتقســيم االتحاد إلى واليات، أو باملشــاركة املبدئية للواليات في عملية التشــريع، أو 
باملبــادئ املنصــوص عنهــا فــي املــادة 1 واملــادة 20«. أمــا املــادة 1 فتنــص فــي فقرتهــا األولــى علــى صيانــة واحتــرام كرامــة 
اإلنســان، وفــي الثانيــة علــى احتــرام حقــوق اإلنســان. أمــا املــادة 20 فتنــص فــي فقرتهــا األولــى علــى أن »جمهوريــة 
أملانيا االتحادية هي دولة اتحادية ديمقراطية واجتماعية«، وفي فقرتها الرابعة على أنه »يحق لكافة املواطنين 
مقاومــة كل مــن يحــاول القضــاء علــى هــذا النظــام، إذا لــم يمكــن منعــه مــن ذلــك بوســائل أخــرى«. إذن تعّبــر هــذه 
املادة فوق الدســتورية، من خالل املواد التي منحتها الحصانة، عن انشــغال الســلطة التأسيســية األصلية التي 
وضعت الدستور ُبعيد الحرب العاملية الثانية باملحافظة على النظام الفدرالي. وعن رغبتهم في تحصين نظامهم 

الجديد من تســلل نازيين جدد9.

املــادة الرابعــة مــن دســتور تركيــا، تنــص علــى أنــه: »ال ُيعــدل وال ُيقتــرح تعديــل، ُحكــم املــادة 1 مــن الدســتور، التــي 
تنــص علــى أن شــكل الدولــة هــو جمهوريــة، وكذلــك أحــكام املــادة 2 بشــأن ســمات الجمهوريــة، وأحــكام املــادة 3«، 
وهــذه املــواد هــي املتعلقــة بشــكل الدولــة »دولــة تركيــا دولــة جمهوريــة«، وســمات الجمهوريــة »الجمهوريــة التركيــة 
جمهوريــة ديمقراطيــة علمانيــة اجتماعيــة، تقــوم علــى ســيادة القانــون واحتــرام حقــوق اإلنســان…«. و«وحــدة 

األرا�ســي، واللغــة التركيــة« 10.

https://cutt.ly/Jys0XyB  9. الدستور األملاني
https://cutt.ly/yys0Lnn 10.الدستور التركي
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خامًسا: تجارب عاملية

نــورد فــي هــذا الفصــل بعــض التجــارب العامليــة، باســتثناء تلــك التــي وردت فــي متــن الفصــول الســابقة، لالطــالع 
واإلفــادة:

التجربة البرتغالية: )تحصين دائم – جزئي(*	 
د فيها التعديل«، ما يلي: جاء في املادة 288 من دستور البرتغال الصادر في العام 1976، وعنوانها »املسائل التي ُيقيَّ

 »يجب أال تمس قوانين التعديل الدستوري ما يلي:

 أ.  االستقالل الوطني ووحدة الدولة؛  	
ب.  الشكل الجمهوري للحكومة؛  	
ج.  الفصل بين املؤسسات الدينية والدولة؛  	
د.  حقوق املواطنين وحرياتهم وضماناتهم؛  	
ه.  حقوق العمال واللجان العمالية والنقابات؛  	
و.  التعايش بين القطاعات العام والخاص والتعاوني واالجتماعي فيما يتعلق بملكية وسائل اإلنتاج؛  	
ز.  اشتراط وضع خطط اقتصادية، في إطار اقتصاد مختلط؛  	
ح.  تعيين مسؤولي الهيئات السيادية باالنتخاب، أو مسؤولي هيئات منطقتي الحكم الذاتي، أو مسؤولي 	
      الحكم املحلي باالقتراع العام املباشر السري الدوري، ونظام التمثيل النسبي؛  	
ط. التعبير الجماعي والتنظيم السيا�سي، بما في ذلك األحزاب السياسية، والحق في املعارضة الديمقراطية؛  	
ي.  الفصل بين الهيئات السيادية واعتمادها على بعضها البعض؛  	
ل.  إخضاع القواعد القانونية للرقابة الالحقة على دستوريتها وللرقابة على عدم دستوريتها بسبب  	
      اإلغفال؛  	
م.  استقالل املحاكم؛  	
ن.  استقالل السلطات املحلية؛  	
س. االستقالل السيا�سي واإلداري ألرخبيلي األزور وماديرا«11. 	 	 

نالحــظ أن الســلطة التأسيســية األصليــة التــي جــاءت بعــد انتهــاء عهــد الدكتاتوريــة عــام 1974، واالنتقــال إلــى 
النظام الجمهوري الديمقراطي، قد حّصنت بموجب هذه املادة، الكثير من املواد الدستورية، ومنعت تعديلها 
الحًقــا، ونالحــظ أن ثمــة قضايــا كبــرى تناولتهــا املــادة، كالشــكل الجمهــوري للدولــة، والحقــوق والحريــات.. وثمــة 
قضايــا قــد ال نراهــا كبــرى لدرجــة رفعهــا إلــى مســتوى مبــادئ فــوق دســتورية، إنمــا هــي بالنســبة إليهــم وإلــى تجربتهــم 
وهواجسهم تعّد قضايا كبرى وتستحق هذه املكانة، ملا لها من أثر على استقرار نظامهم، كاشتراط وضع خطط 

اقتصاديــة فــي إطــار اقتصــاد مختلــط، واملســألة بالنتيجــة هــي نســبية وخاصــة ووطنيــة خالصــة. 

* أنظر ص 15 - تتناول الفقرة الالحقة »مسألة التجميد املطلق لقواعد دستورية« أنواع التجميد.
https://cutt.ly/wys0GXM :11. دستور البرتغال
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التجربة الجزائرية: )تحصين دائم – جزئي(	 
نصت املــاّدة 212 من دستور الجزائر املعدل في العام 2016 على أنه:

»ال يمكن ألي تعديل دستوري أن يمس:
أ.    الطابع الجمهوري للدولة، 	
ب. النظام الديمقراطي القائم على التعددية الحزبية، 	
ت. اإلسالم باعتباره دين الدولة، 	
ث. العربية باعتبارها اللغة الوطنية والرسمية، 	
ج.  الحريات األساسية وحقوق اإلنسان واملواطن، 	
ح.  سالمة التراب الوطني ووحدته، 	
خ.  العلم الوطني والنشيد الوطني باعتبارهما من رموز الثورة والجمهورية، 	
د.   إعادة انتخاب رئيس الجمهورية مرة واحدة فقط« 12. 	 	 

الالفت في هذه املادة )212( هو البند األخير الذي منع إمكانية تعديل ما يتعلق بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية. 
وكان ذلك بناء على طلب الرئيس بوتفليقة آنذاك.

نالحظ أيًضا أن عملية التحصين هذه لم تكن من صنع السلطة املؤسسة األصلية التي جاءت بعد االستقالل 
لــة/ منشــأة أتــت وعملــت  عــن فرنســا عــام 1962، ووضعــت دســتور 1963، بــل مــن قبــل ســلطات تأسيســية معّدِ
بموجــب أحــكام دســتور ســابق، لذلــك يصــح التســاؤل هنــا عــن شــرعية هــذا التحصيــن، باعتبــار أنــه ال فــرق فــي 

الســمو بيــن ســلطة تأسيســية معدلــة وأخــرى. 

التجربة اإلسبانية: )تجميد مؤقت - جزئي(	 
نصت املادة 169 من الدستور اإلسباني لعام 1974 على أنه: 

»ال يمكــن الشــروع فــي تعديــل الدســتور فــي وقــت الحــرب أو خــالل اإلعــالن عــن الحــاالت املنصــوص عنهــا فــي املــادة 
»116

واملادة 116 تتناول حاالت االستنفار والطوارئ والحصار.

تجربة الهند: )تعديل مشروط(	 
جاء في الفقرة 4 من املادة 239 من دستور الهند لعام 1949: 

» ال يجــوز رفــع مشــروع قانــون لتعديــل الدســتور إلــى رئيــس الجمهوريــة العتمــاده، إذا كان مــن شــأن هــذا القانــون 
ر حدود أي إقليم، إال بعد موافقة املجلس اإلقليمي املعني عليه بأغلبية الثلثين من إجمالي أعضائه«13. أن يغّيِ

إذن؛ التحصين مقرر ملصلحة األقاليم، وُيرفع في حالة موافقة املجلس اإلقليمي املعني بأغلبية الثلثين. 

https://cutt.ly/Cys0HIK :12. دستور الجزائر
https://cutt.ly/Xys0Jmf :13. دستور الهند
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تجربة اليونان:	 

نصت الفقرة 1 من املادة 110 من دستور اليونان لعام 1975: 
»تخضع أحكام الدستور للمراجعة، باستثناء تلك التي تحدد شكل الحكم كجمهورية برملانية، وأحكام الفقرة 
1 مــن املــادة 2، والفقــرات 1و 4 و7 مــن املــادة 4، والفقرتيــن 1 و3 مــن املــادة 5، والفقــرة 1 مــن املــادة 13، واملــادة 

.14»26
والفقرات التي طالها التحصين بموجب هذه املادة هي على الشكل التالي:

الفقرة1 من املادة2: »يشكل احترام وقيمة اإلنسان، االلتزامين األساسيين للدولة«.
الفقرة1 من املادة4: »جميع اليونانيين متساوون أمام القانون«.

الفقرة4 من املادة4: »يكون من حق املواطنين اليونانيين وحدهم العمل بالخدمة العامة، إال إذا كانت قوانين 
خاصــة تنــص علــى ذلك«.

الفقرة7 من املادة4: »ال ُيمنح املواطنون اليونانيون ألقاب النبالة أو أي امتيازات/ وال يعترف لهم بأي من تلك 
األلقــاب أو االمتيــازات«.

الفقــرة1 مــن املــادة5: »يكــون لجميــع األشــخاص الحــق فــي تنميــة شــخصيتهم بحريــة والحــق فــي املشــاركة فــي حيــاة 
البلد االجتماعية واالقتصادية والسياســية، بقدر ما ال يمس ذلك بحقوق آخرين أو ينتهك الدســتور والتقاليد 

الجيــدة«.
الفقــرة3 مــن املــادة5: »ال يجــوز انتهــاك حرمــة الحريــة الشــخصية، وال يتعــرض أحــد للمقاضــاة أو االعتقــال أو 
الســجن أو تقييــد حريتــه علــى أي نــوع آخــر إال عندمــا ينــص القانــون علــى ذلــك وعلــى النحــو الــذي ينــص عليــه«.

الفقــرة1 مــن املــادة13: »لحريــة الضميــر الدينــي حرمتــه التــي ال يجــوز انتهاكهــا، وال يتوقــف التمتــع بالحقــوق 
والحريــات املدنيــة علــى معتقــدات الفــرد الدينيــة«.

املادة26:
 »يمارس البرملان ورئيس الجمهورية السلطة التشريعية«	 

»يمارس رئيس الجمهورية والحكومة السلطة التنفيذية«	 

نفــذ قــرارات تلــك املحاكــم باســم الشــعب 	 
ُ
»تمــارس املحاكــم القانونيــة الســلطات القضائيــة، وت

اليونانــي«. 

https://cutt.ly/sys0Kck :14. دستور اليونان
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سادًسا: القضايا اإلشكالية املتعلقة باملبادئ فوق الدستورية

مسألة الشرعية	 
لعل مسألة »شرعية املبادئ فوق الدستورية« هي، إضافة إلى أهميتها البالغة ودورها الحاسم في هذا النقاش، 
مــن أصعــب املســائل التــي يمكــن التصــدي لهــا، خاصــة فــي حالتنــا الســورية. وصعوبتهــا تأتــي مــن صعوبــة إثباتهــا 
وإقنــاع اآلخريــن بهــا، فاملجــال مفتــوح دائًمــا آلراء واجتهــادات عديــدة ومختلفــة، وليــس ثمــة اجتهــاد مســتقر حولــه 
علــى مســتوى العالــم. وتتضاعــف الصعوبــة فــي حالتنــا الســورية ألســباب ثالثــة، األول ابتعــاد الحالــة الســورية 
عــن كل مصــادر الشــرعية املعروفــة، حيــث ال شــرعية طبيعيــة شــعبية يمكــن توفرهــا أو قياســها؛ وال شــرعية 
دستورية ابتداًء بسبب نظام دمر كل مقومات شرعيته، املجروحة أساًسا؛ وال شرعية أمٍر واقع يفرضها طرف 
منتصــر. والســبب الثانــي هــو ظــروف الســوريين فــي الداخــل وفــي دول الشــتات، مــا يجعــل مــن معرفــة رأي النــاس 
. أما الثالث فهو ضخامة حجم املعارضين لفكرة املبادئ فوق الدستورية، وحماسهم للطعن بها 

ً
أمًرا مستحيال

وإســقاطها بالضربــة القاضيــة إذا أمكــن، ملساســها بمــا يعّدونــه حًقــا طبيعًيــا لهــم، أي قــرار األغلبيــة. 

إذن، بــدون توضيــح وحســم مســألة شــرعية املبــادئ فــوق الدســتورية، ســتبقى فكــرة صعبــة القبــول، صعبــة 
التطبيــق.

األســئلة التــي تطــرح نفســها مــن العتبــة: مــن أيــن يســتمد واضعــو املبــادئ فــوق الدســتورية هــذه الشــرعية 
االســتثنائية التــي تخولهــم وضــع قواعــد دســتورية ُيمتنــع علــى املجالــس املنتخبــة مــن الشــعب تعديلهــا مهمــا كانــت 
األغلبية املسيطرة، ومهما امتد الزمن، وال تسقط إال بسقوط النظام السيا�سي القائم والدستور الذي يمثله؟ 
وهل ثمة سلطة تأسيسية أرفع شأًنا من سلطة تأسيسية أخرى، أو جيل أعلى منزلة من األجيال الالحقة؟ وهل 
فــي تحصيــن مبــادئ بعينهــا، ومنــع تعديلهــا، إلغــاء أو انتقــاص مــن ســيادة الشــعب، الــذي ُيفتــرض أنــه املصــدر األول 

للشــرعية ولــكل الســلطات؟ أســئلة محقــة وال شــك، وال بــد مــن اإلجابــة عنهــا..
قبــل الخــوض فــي كل هــذا، نحتــاج إلــى توضيــح مصطلــح الســلطة التأسيســية، والتمييــز بيــن نوعيهــا، الســلطة 

التأسيســية األصليــة، والســلطة التأسيســية املشــتقة. 

ــف، نيابــة عــن 	 
ّ
كل

ُ
فالســلطة التأسيســية األصليــة، وتســمى عــادة »الجمعيــة التأسيســية«، هــي التــي ت

الشــعب15، بمهمــة كتابــة الدســتور ألول مــرة، أي عندمــا تكــون الدولــة خاليــة تماًمــا مــن النصــوص 
الدســتورية النافــذة، ويحــدث ذلــك فــي حالتيــن، عنــد بدايــة تأســيس الدولــة، كمــا حصــل فــي الواليات 
األميركيــة بعيــد حــرب االســتقالل، أو فــي حالــة تغييــر النظــام السيا�ســي جذرًيــا، كمــا حصــل بعــد قيــام 
الثــورة الفرنســية 1789 16، وكمــا يحصــل عموًمــا إثــر نجــاح ثــورة أو انقــالب. وفــي كلتــا الحالتيــن، ال 
تســتند الســلطة التأسيســية األصليــة فــي عملهــا، إلــى أي نصــوص دســتورية ســابقة تحكمهــا، ولهــا 
أن تضع القواعد الدســتورية التي تراها دون قيود. لكنها رغم ذلك تكون مقيدة بمطالب الثوار أو 
االنقالبييــن، إذا جــاءت بعــد ثــورة أو انقــالب، أو بــإرادة مؤس�ســي الدولــة الجديــدة. أي عليهــا أن تعّبــر 
عــن الفكــر والتوجــه الجديديــن. وغالًبــا مــا ينتهــي دورهــا بانتهــاء مهمتهــا، أي بوضــع الدســتور؛ وقــد 

تتحــول فــي بعــض الحــاالت إلــى ســلطة تشــريعية عاديــة.     
15.  نيابــة عــن الشــعب فــي األنظمــة الديمقراطيــة الحديثــة، ذات يــوم كان الحاكــم املطلــق هــو صاحــب الســيادة وليــس الشــعب، والدســتور يصــدر عنــه كمنحــة 

للشــعب.. ثــم ظهــرت الدســاتير التعاقديــة بيــد الحاكــم واملحكوميــن، إلــى أن أصبــح الشــعب هــو املصــدر الوحيــد للســلطة.. 
16. النظرية العامة في القانون الدستوري – د حنان القي�سي – جامعة املستنصرية – إصدار املركز القومي لإلصدارات القانونية.
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لــة/ املشــتقة، تقــوم بتعديــل بعــض نصــوص الدســتور، عندمــا تتقــادم 	  َعّدِ
ُ
الســلطة التأسيســية امل

وتصبــح عاجــزة عــن مواكبــة تطلعــات الشــعب ورغباتــه. وهــي تقــوم بذلــك اســتناًدا إلــى دســتور نافــذ 
يحــدد اإلجــراءات واآلليــات الواجــب اتباعهــا، فهــي مقيــدة إذن بمــا وضعتــه الســلطة التأسيســية 

األصليــة مــن شــروط وقواعــد ضمــن الدســتور. 

تســتمد الســلطة التأسيســية األصلية شــرعيتها إذن من إجماع األمة، ســواء كنا في حالة تأســيس دولة جديدة، 
أو في حالة ثورة على نظام قائم، لكن ماذا عن دولة ممزقة، تعيش حروًبا ونزاعات أنهكت الجميع، وليس فيها 

مــن منتصــر يقيــم شــرعية األمــر الواقــع، وليــس ثمــة إمكانيــة ملعرفــة رأي الشــعب فــي مــا يريــد ومــا ال يريــد؟

تخــرج املجتمعــات عــادة مــن هــذه الحالــة بموجــب اتفــاق مصالحــة بيــن مكونــات املجتمــع وقــواه الحيــة والفاعلــة، 
وهــذا االتفــاق يضــع أســس وفــاق وطنــي/ عقــد اجتماعــي جديــد، يعالــج النقــاط الخالفيــة الرئيســة، وهواجــس 
بنى عليهــا الدولــة املقبلــة. وهــذا الوفــاق الوطنــي/ العقــد االجتماعــي 

ُ
ومخــاوف الجميــع، ويضــع األســس التــي ســت

الجديــد هــو الــذي يشــكل، نظرًيــا وعملًيــا، مرتكــز الدســتور، ومصــدر شــرعيته، وهــو الــذي يوجــه ويلهــم ويقيــد 
واضعيه. ولجلب الطمأنينة لقلوب الجميع، واالستقرار الالزم لبناء النظام السيا�سي الجديد، تعطى بنود هذا 
االتفــاق/ العقــد الوطنــي، ســمًوا خاًصــا فــي الدســتور، َيحظــر تعديلهــا أو تبديلهــا تحــت وطــأة انهيــار االتفــاق الوطنــي 
التأسي�ســي وعــودة البــالد إلــى املربــع األول، مربــع الحــروب والنزاعــات. فعندمــا يتعاقــد العربــي والكــردي علــى دولــة 
عطــى فيهــا األقاليــم الجغرافيــة صالحيــات معينــة إلدارة شــؤونها؛ فــإن نقــض هــذا االتفــاق مــن قبــل 

ُ
ال مركزيــة، ت

أغلبيــة عربيــة فــي لحظــة قــوة معينــة يعنــي انهيــار الثقــة وعــودة النــزاع مجــدًدا. 
إذن، ال سمّو خاًصا لهذه الهيئة التأسيسية األصلية بحد ذاتها، هذه الهيئة التي تجسد وتترجم الوفاق الوطني 
إلــى نصــوص دســتورية، وتجعــل مــن أســس الوفــاق الوطنــي مبــادئ فــوق دســتورية محصنــة تجــاه الجميــع وعبــر 
األجيــال. فهــي علــى نفــس الســوية واملرتبــة مــع الســلطات التأسيســية القادمــة. إنمــا الســمو هنــا هــو لهــذا الوفــاق 
الوطنــي الــذي ُيخــرج البــالد مــن محنتهــا، وُيترجــم إلــى مبــادئ فــوق دســتورية علــى يــدي هــذه الســلطة التأسيســية. 

وأرى أن هــذا مــا ســتكون عليــه الحــال فــي ســورية.

مسألة الديمقراطية	 
عــّد مصــادرة حــق األغلبيــة 

ُ
هــل تتعــارض فكــرة املبــادئ فــوق الدســتورية مــع الديمقراطيــة؟ وبتعبيــر آخــر: هــل ت

فــي تعديــل بعــض قواعــد الدســتور، عبــر تحصينهــا مــن التعديــل أو التغييــر، اعتــداًء علــى أهــم مبــدأ مــن مبــادئ 
الديمقراطيــة، القائــم علــى حكــم األغلبيــة؟ 

يبدو األمر وكأنه غير ديمقراطي، لكنه ليس الحقيقة؛ فالنظام الديمقراطي ال يقوم على قرار األغلبية وحسب، 
بــل يقت�ســي -بالضــرورة- الحفــاظ علــى حقــوق األقليــات17 مــن جانــب، والحفــاظ علــى مبــادئ الديمقراطيــة مــن 
جانــب آخــر، بمعنــى أنــه قــرار األغلبيــة دون املســاس بحقــوق األقليــات، ودون املســاس باملبــادئ التــي تقــوم عليهــا 
الديمقراطيــة، فصــدور قــرار باألغلبيــة يهــدر حًقــا مــن حقــوق األقليــة، هــو قــرار غيــر ديمقراطــي حكًمــا، مهمــا كُبــرت 
ــرت األقليــة. وصــدور قــرار ممــن يملــك األغلبيــة بتعديــل الدســتور، وجعــل ســلطة الرئيــس 

ُ
األغلبيــة، ومهمــا صغ

مــدى الحيــاة، هــو قــرار غيــر ديمقراطــي حكًمــا؛ ألنــه يهــدر مبــدأ رئيًســا مــن مبــادئ الديمقراطيــة، أال وهــو انتقــال 

17. أًيا كانت هذه األقليات، سياسية، عرقية، مذهبية، عشائرية.. ومهما صغرت.
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الســلطة.
مــن ناحيــة أخــرى، فمقاربــة الديمقراطيــة فــي الشــأن الدســتوري، أمــٌر مختلــف عــن غيــره؛ فالدســتور، بمــا هــو 
القانون األعلى للبالد، وبما هو وثيقة تحّدد طريقة حكم البالد، وبما هو وثيقة ُمعّدة للحكم مدة طويلة، غالًبا 
ما تتجاوز -بكثير- عمر السلطة التشريعية املحددة بدورة واحدة، بمعنى أن شرعيته تتجاوز، من حيث املدة، 
حــدود الشــرعية الحاكمــة، وُيــراد لــه أن يحكــم البــالد ألجيــال مقبلــة، تتغيــر فيهــا الشــرعيات الحاكمــة واألغلبيــات 
مــرات عديــدة؛ لذلــك ال بــد مــن وضــع مبــادئ دســتورية عليــا، ال يجــوز تجاوزهــا مــن قبــل أي مشــّرع، كونهــا متصلــة 

 وثيًقــا بحقــوق كل أفــراد الشــعب.
ً

اتصــاال

القصــة علــى �ســيء مــن التعقيــد، فمــن ســيضعون دســتوًرا، ســيحكمهم، ويحكــم غيرهــم، ســنوات طويلــة؛ ال بــد 
مــن تقييدهــم بمبــادئ فــوق دســتورية ال يمكنهــم تجاوزهــا، تمنعهــم مــن إهــدار الحقــوق والحريــات العامــة التــي ال 
يحــق ألحــد إهدارهــا، كمــا ال يحــق ألي فــرد مــن أفــراد الشــعب التخلــي عنهــا، فاألفــراد يتنازلــون للمشــّرع عــن بعــض 
حرياتهــم؛ مقابــل مــا توفــره الدولــة لهــم مــن أمــان ورعايــة وخدمــات، لكــن -بالتأكيــد- ليــس كل الحريــات، وإال فــإن 

الطغيــان باملرصــاد، والشــعب كلــه مهــدد بفقــدان حريتــه.

إن السلطة املطلقة عنصر غريب عن الديمقراطية، وتتنافى معها، حتى لو كانت سلطة أغلب الشعب؛ لذلك، 
ال بــد مــن تفــادي طغيــان األغلبيــة، بفــرض قيــود علــى قدراتهــا التشــريعية، ومنعهــا مــن املســاس بحقــوق أساســية 

ثابتة للبشــر، ومن املســاس بأســس النظام السيا�ســي واالجتماعي القائم18.

مسألة التجميد املطلق لقواعد دستورية	 
سمو الدستور على القوانين العادية هو مبدأ مهم وراسخ من مبادئ الفقه الدستوري؛ وسمو الدستور يأتي، 
موضوعًيــا، مــن كونــه يضــع أهــم القواعــد القانونيــة التــي تقــوم عليهــا الدولــة ونظامهــا السيا�ســي، والقواعــد التــي 
تحــدد منظومــة الحريــات وحقــوق اإلنســان فــي الدولــة وتحميهــا. وهــذا الســمّو ُيترجــم شــكلًيا عــن طريــق التجميــد 
النســبي للقواعــد الدســتورية وإحاطتهــا بإجــراءات تجعــل تعديلهــا أصعــب وأكثــر تعقيــًدا مــن تعديــل القوانيــن 

العاديــة.

مَّ االستقرار في الحقوق واملعامالت 
َ
والتجميد، على أهميته وضرورته لتوفير االستقرار في النظام القانوني، ومن ث

بقي باب التعديل مفتوًحا 
ُ
والعالقات واملراكز القانونية.. فإنه، عموًما، ال بد أن يكون نسبًيا، وبحدود معينة، ت

كــي ال تتحــول تلــك القواعــد إلــى عوائــق وعقبــات أمــام تطــور املجتمــع وحركتــه املحتومــة، مــا قــد يســتدعي تعديلهــا 
بطرق استثنائية من خارج الدستور، تصل إلى االضطرابات والثورات. 

إذن، كما أن التجميد ضروري الستقرار النظام القانوني، فإن التعديل ضروري أيًضا لحماية الدستور، وعدم 
تآكل مشروعيته السياسية من خالل االصطدام بحركة املجتمع وحاجته الدائمة إلى التطور. لذلك ال بد من 
املوازنــة بيــن األمريــن. وهــذا التجميــد الخــاص الــذي ُيعطــى للنــص الدســتوري، هــو الــذي يمنحــه الســمو الشــكلي 

عــن النصــوص القانونيــة األخــرى، ويضعــه علــى رأس الهــرم القانونــي فــي الدولــة. 

18. هذا مبدأ أسا�سي من مبادئ الديمقراطية.
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لكــن ثمــة اســتثناءات علــى هــذه القاعــدة العامــة، أي قاعــدة التجميــد النســبي19، وهــي اســتثناءات ال تقــّل أهميــة 
عــن القاعــدة نفســها، فالتجميــد االســتثنائي أو املطلــق، يكــون ضرورًيــا ومهًمــا فــي حــاالت وظــروف وأوقــات معينــة، 
بحيــث يكــون عــدم اللجــوء إليــه فــي تلــك الحــاالت هــو مصــدر الخطــر. وهــذا التجميــد االســتثنائي/ املطلــق قــد يكون 
مؤقًتا، يشــمل بعض أو كل القواعد الدســتورية لفترة محددة؛ أو يكون دائًما يشــملها دون ســقف زمني محدد. 
وقد يكون جزئًيا يشمل قواعد محددة فقط، أو كلًيا يشمل كامل النص الدستوري. وباستثناء التجميد الكلي 
نافي ملبدأ سيادة الشعب، فإن االستثناءات األخرى 

ُ
والدائم، الغريب عن منطق الحياة وتطور املجتمعات، وامل

واردة ومنطقيــة ومطلوبــة20. 

التجميد املؤقت الكلي، نراه مستخدًما في حالتين رئيستين: األولى بعد اعتماد الدساتير، لتوفير بعض االستقرار 
لهــا فــي البدايــة، وهــذا مــا يحصــل خصوًصــا عنــد نشــوء أنظمــة سياســية جديــدة بعــد ثــورة أو انقــالب. والثانيــة 
عندمــا تمــر البــالد فــي ظــروف اســتثنائية معينــة خطــرة، كحــاالت الحــرب والكــوارث، كــي ال تأتــي التعديــالت تحــت 

وطــأة تلــك الظــروف. وهــذه بعــض األمثلــة: 

املادة 110 من دســتور اليونان 1975، حظرت مراجعة الدســتور قبل انقضاء خمس ســنوات من 	 
إتمام آخر مراجعة دســتورية له21.

املــادة 89 مــن الدســتور الفرن�ســي 1958، حظــرت املباشــرة بــأي تعديــل علــى الدســتور فــي حــال وجــود 	 
مــا يهــدد ســالمة أرا�ســي الدولــة.

املــادة 289 مــن دســتور البرتغــال 1976، حظــرت أي عمــل ينطــوي علــى تعديــل الدســتور أثنــاء حالــة 	 
حصــار أو حالــة طــوارئ22. 

التجميد املؤقت الجزئي، نراه مستخدًما لغير سبب في دساتير عديدة، مثال ذلك املادة 7 من الدستور الفرن�سي 
حظرت تعديل املواد 49 - 50 - 89 من الدســتور عند شــغور منصب رئاســة الجمهورية، أو عند وجود ما يمنع 
أهليتــه للحكــم، ريثمــا يتــم انتخــاب رئيــس جديــد. واملادتــان 49 و50 تتعلقــان بحجــب الثقــة عــن الحكومــة، حيــث 
أراد واضعــو الدســتور منــع إســقاط الحكومــة فــي حــال شــغور منصــب الرئيــس. أمــا املــادة 89 فتتعلــق بتعديــل 

طــرح تعديــالت علــى الدســتور عنــد شــغور منصــب الرئاســة.
ُ
الدســتور، والقصــد أال ت

نقطــة أخيــرة تجــدر اإلشــارة إليهــا، قبــل الوصــول إلــى غايتنــا مــن هــذه الفقــرة، هــي أن قابليــة القواعــد الدســتورية 
للتجميــد والتعديــل تختلــف بيــن قاعــدة وأخــرى، بحســب موضوعهــا وطبيعتهــا، فمنهــا مــا يقبــل التجميــد، ومنهــا 
مــا يأبــاه. فقواعــد الحريــات العامــة وحقــوق اإلنســان تقبــل التجميــد باعتبارهــا أصبحــت قواعــد راســخة فــي تاريــخ 
البشــرية، وال يمكــن التراجــع عنهــا، بــل يستحســن تعزيزهــا. بينمــا تأبــى قواعــد أخــرى مثــل هــذا التجميــد، وُيفتــرض 
أن تبقــى متحركــة، تســاير حركــة املجتمــع وتطــوره عنــد اللــزوم. فقــد يتطلــب األمــر التعديــل علــى قواعــد تنظــم 
 علــى القواعــد التــي أصبحــت تتعــارض 

ً
العالقــة بيــن رئيــس الجمهوريــة ورئيــس الــوزراء، وقــد يتطلــب األمــر تعديــال

مــع انضمــام الدولــة إلــى معاهــدة مــا.

19. التجميــد النســبي يعنــي التجميــد الخــاص املعطــى للنــص الدســتوري نســبة إلــى مســتوى تجميــد النصــوص القانونيــة، أمــا التجميــد املطلــق فهــو التجميــد الكامــل 
لجــزء أو ملجمــل النــص الدســتوري. 

20. التجميد املطلق والدائم لم يعد موجوًدا اآلن، باستثناء األنظمة اإلسالمية التي تعتبر القرآن دستورها. 
https://cutt.ly/Gys0SYo :21.  دستور اليونان
https://cutt.ly/7ys0DFq :22. دستور البرتغال



17

مركز حرمون للدراسات المعاصرة

نأتــي اآلن إلــى مــا يخــص قضيتنــا، املبــادئ فــوق الدســتورية، أي تلــك القواعــد الدســتورية التــي ُيفتــرض تحصينهــا 
تجاه التعديل، عبر تجميدها بشكل دائم. ونتساءل عن قابليتها للتجميد، وعن القيمة القانونية لهذا التجميد.

رأينــا فــي الفصــول الســابقة أن هــذه املبــادئ فــوق الدســتورية قــد تكــون موجــودة فــي صلــب الدســتور، كقواعــد 
دســتورية طبيعيــة، وقــد تكــون ضمــن وثائــق مســتقلة، ويتــم منحهــا هــذه املكانــة بنــص دســتوري، وهــذه الوثائــق 
املســتقلة قــد تكــون إنتاًجــا وطنًيــا، كوثيقــة وفــاق وطنــي، وقــد تكــون إنتاًجــا دولًيــا كاإلعــالن العالمــي لحقــوق 
اإلنســان. وهــي جميًعــا تتعلــق بمواضيــع تقبــل التجميــد بطبيعتهــا، كمــا هــي الحــال فــي النصــوص املتعلقــة بحقــوق 
اإلنســان والحريــات، أو بمواضيــع تســتوجب التجميــد ملصلحــة األمــة، دون أن تتعــارض بالضــرورة مــع مبــدأ 
خرجها من أزمتها، وكما هي الحال مع 

ُ
الحركة واملرونة، كما هي الحال مع بنود وثيقة وفاق وطني تنقذ البالد وت

نصوص تعالج هواجس الشعب، وتساعده في تجاوز محنته، وهنا نكون أمام مصلحة غالبة تفوق بكثير مضار 
التجميــد املحتملــة. 

نتــرك الحريــات العامــة وحقــوق اإلنســان التــي ال خــالف علــى قابليتهــا للتجميــد االســتثنائي، ونناقــش الحــاالت 
األخــرى املذكــورة، التــي ال تخضــع للتجميــد فــي الحــاالت الطبيعيــة والــدول الطبيعيــة، والتــي قلنــا إن املصلحــة فــي 
تجميدها تفوق بكثير مضار هذا التجميد، الرتباطها بحالة استثنائية تاريخية في البلد املعني، كأن يكون خارًجا 
 من رفع قضية »المركزية الحكم« إلى 

ً
ب بها حاكم مســتبد. فال ضير مثال ، أو من كارثة تســبَّ

ً
من حرب أهلية مثال

مستوى مبادئ فوق دستورية، ومنحها الحصانة الالزمة، إذا كان ذلك من شأنه طمأنة مكون رئيس وجلبه إلى 
مصالحــة وطنيــة، وال ضيــر مــن إضعــاف موقــع الرئاســة لضمــان عــدم ظهــور اســتبداد جديــد..

بالنتيجــة؛ لــن يتــم تحصيــن إال مــا هــو قابــل للتحصيــن، وفــي تحصينــه ضــرورة ومصلحــة خالصــة لألمــة. وباعتبــاره 
أمًرا استثنائًيا ُوجد لتلبية حاجات وطنية استثنائية، فال يجب التوسع به إال ضمن حدود الحاجة والضرورة.  

نأتــي إلــى القيمــة القانونيــة لفكــرة التحصيــن، التــي تعنــي تقييــد أو حرمــان األجيــال الالحقــة، ممثلــة بســلطاتها 
التأسيســية املنشــأة/ املعدلــة، مــن حقهــا فــي التعديــل.

ــد  قّيِ
ُ
فقهًيــا، ثمــة مــدارس ووجهــات نظــر مختلفــة حــول املوضــوع، فمنهــم مــن يراهــا عديمــة األثــر القانونــي، ال ت

الســلطات القادمــة، ويســوقون لتبريــر ذلــك الحجــج التاليــة:
ســة أعلــى مرتبــة مــن ســلطة مؤسســة قادمــة، وإن كانــت ســلطة تعديــل، 	  ال يجــوز اعتبــار ســلطة مؤّسِ

فهــذا مخالــف ملنطــق األمــور. 

ســة قادمــة يتعــارض مــع مبــدأ ســيادة الشــعب/ األمــة، ويعنــي مصــادرة حــق 	  تقييــد ســلطات مؤّسِ
األجيــال القادمــة فــي التعديــل، وهــذا غيــر مقبــول.

التجميــد االســتثنائي يتعــارض مــع ديناميــة املجتمــع وحاجتــه إلــى التطــور الدائــم. مــا قــد يــؤدي إلــى 	 
لجــوء املجتمــع إلــى وســائل عنيفــة للتغييــر. 

سة األصلية املستمد من معطيات اللحظة  ومنهم من يعترف بقيمتها القانونية استناًدا إلى حق السلطات املؤّسِ
التاريخية التأسيسية التي يولد فيها بلد جديد، أو نظام سيا�سي جديد. 

وفريق ثالث يرى أن األمر نســبي، ويعتمد إلى حد بعيد على مضمون التجميد االســتثنائي/ التحصين وأهدافه، 
وعلى الظروف  املوضوعية  التي تمر   بها البالد املعنية.  ويرى أن  مصلحة الشعب  هي املوجه الرئيس في هذا املجال.
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يمكــن االســتنتاج فــي نهايــة هــذه الفقــرة أن التجميــد االســتثنائي للقواعــد الدســتورية يحــوز قيمــة قانونيــة، وهــو 
حــق للســلطة التأسيســية األصليــة، وهــذا الحــق، كمــا ورد فــي فقــرة ســابقة، ليــس ناجًمــا عــن ســمو تلــك الجماعــة 

التأسيســية عــن غيرهــا، وال عــن ســمو جيــل عــن جيــل الحــق، إنمــا يتأتــى هــذا الحــق/ تلــك القيمــة القانونيــة مــن:
 	 .

ً
تلك الظروف االستثنائية التي تتطلب مثل هذا التجميد لبعض القواعد الدستورية أوال

ومــن خطــورة املســاس بهــا ثانًيــا، تحــت طائلــة إعــادة البــالد إلــى املربــع األول، أو خلــق مخاطــر جديــة 	 
للدولــة واملجتمــع، وتهديــد الثقــة بيــن املكونــات..

املهــم فــي األمــر أن تكــون النصــوص قابلــة للتجميــد، وال يتســبب تجميدهــا فــي أي إعاقــة للمجتمــع، وأي تصــادم مــع 
حاجاتــه للتغييــر.. 

بقــي أن نقــول إن بــاب التعديــل للنصــوص املجمــدة يبقــى مفتوًحــا فــي حالتيــن: األولــى هــي التعديــل نحــو األحســن 
نــة وتمكينهــا. بهــذا املعنــى يمكــن أن نعــدل علــى أحــكام الحريــات  فقــط، أي نحــو تعزيــز هــذه النصــوص املحصَّ
.. ويمكــن أن نعــدل علــى األحــكام الخاصــة بقطــع 

ً
املحصنــة بتعزيــز حمايتهــا، أو بإضافــة حريــات جديــدة مثــال

الطريــق علــى عــودة االســتبداد، بإضافــة ضوابــط جديــدة تعــزز هــذه األحــكام. الحالــة الثانيــة هــي التعديــل ضمــن 
نة )التي تقرر التحصين(، فإذا جاء النص على أن هذا التحصين ُيرفع  االســتثناءات التي تحددها املواد املحّصِ
نــة كغيرهــا، مــن حيث خضوعها للتعديل.  نــة، فإنــه يــزول بتحقــق تلــك الحالــة، وتصبــح املــادة املحصَّ فــي حالــة معيَّ
فعندمــا اشــترطت املــادة الخامســة مــن الدســتور األميركــي أن »ال يــؤدي أي تعديــل علــى الدســتور، يتــم إقــراره مــن 
الكونغــرس، إلــى حرمــان أي واليــة، دون موافقتهــا، مــن حــق االقتــراع فــي مجلــس الشــيوخ«. فــإن هــذا التحصيــن 

يــزول، إذا وافقــت واليــة مــا علــى إســقاط حقهــا فــي االقتــراع فــي مجلــس الشــيوخ.   

تقــول هــذه اإلشــكاالت التــي وردت أعــاله إن موضــوع املبــادئ فــوق الدســتورية موضــوع معقــد وإشــكالي إلــى درجــة 
ته وشح األدبيات التي تتناوله، خاصة في عاملنا العربي؛ فإذا  ما، إضافة إلى ما يحيط به من غموض بسبب ِجدَّ
ــا ثابتــة، فإننــا نســتطيع 

ً
أضفنــا إلــى ذلــك حالــة الريبــة والتوجــس منــه، بســبب مساســه بمــا تعتبــره األغلبيــة حقوق

تصــور مــا ينتظرنــا مــن صعوبــات عنــد طــرح املوضــوع للتــداول. وســألخص أدنــاه التجربــة املصريــة املتواضعــة فــي 
املوضــوع لتوضيــح مــا أقــول.  

التجربة املصرية	 
التجربة املصرية مع »املبادئ فوق الدستورية« تجربة قصيرة غير مكتملة، مجرد محاولة انتهت بالفشل. لكنها 
ُرغم ذلك تكت�سي، بالنسبة إلينا -السوريين- أهمية نسبية استثنائية، لتشابه الظروف واملعطيات التي تسمح 

لنــا بالقيــاس وبتوقــع ما ينتظرنا.

بدأت القصة في 1 تشرين الثاني/ نوفمبر 2011، عندما طرح الدكتور علي السلمي، نائب رئيس الوزراء آنذاك، 
ــف بصياغتهــا مــن قبــل  ِ

ّ
ل
ُ
علــى ممثلــي األحــزاب والشــخصيات العامــة، وثيقــة »مبــادئ فــوق دســتورية«، كان قــد ك

ريــد لهــا أن تكــون حاكمــة للدســتور املقبــل، وُمقيــدة للهيئــة 
ُ
املجلــس العســكري. وتضمنــت مجموعــة مبــادئ أ

لــزم بمراعاتهــا عنــد 
ُ
التأسيســية التــي ســيناط بهــا وضعــه، بحيــث ُيمتنــع عليهــا تخطــي تلــك املبــادئ أو مخالفتهــا، وت

وضــع الدســتور. وقــد أعلــن علــي الســلمي بعــد طــرح الوثيقــة أن »اإللــزام صفــة وثيقــة بالوثيقــة« 23. 

23.  https://cutt.ly/tys0AQL
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ســمت الوثيقــة املكونــة مــن 21 مــادة إلــى قســمين رئيســين: األول هــو »املبــادئ األساســية«، 
ُ
قدمــة، ق

ُ
إضافــة إلــى امل

وتنــاول طبيعــة الدولــة والنظــام السيا�ســي وســيادة القانــون واملواطنــة والعدالــة واملســاواة ودور الديــن وعالقــة 
مصــر بالفضــاءات العربيــة واإلفريقيــة واإلســالمية؛ والثانــي هــو »الحقــوق والحريــات العامــة«، وتنــاول حريــة 
العقيــدة وحريــة الــرأي والتعبيــر، والحــق فــي املعرفــة واإلقامــة والتنقــل والعمــل والحيــاة اآلمنــة والرعايــة الصحيــة 

والتعليــم وتشــكيل الهيئــات النقابيــة والتظاهــر.

أطلقــت الوثيقــة عاصفــة مــن ردات األفعــال، وقســمت الشــارع املصــري بيــن مؤيــد ومعــارض. ضــّم فريــق املؤيديــن 
معظــم القــوى الليبراليــة واملدنيــة واليســارية والقوميــة، إضافــة إلــى األقليــات. بينمــا تصــدر اإلســالميون بمختلــف 
ألوانهــم الفريــق املعــارض24، مهدديــن بمليونيــات شــعبية، ومطالبيــن بإقالــة علــي الســلمي، واســتقالة الحكومــة25.
حــاول الطرفــان، املؤيــد لوثيقــة املبــادئ فــوق الدســتورية )وثيقــة الســلمي( واملعــارض لهــا، التمويــه علــى دوافعــه 
الحقيقيــة، عبــر التركيــز علــى األســس الدســتورية والديمقراطيــة التــي بنــى عليهــا مواقفــه، بينمــا كان واضًحــا أن 

دوافــع الطرفيــن الحقيقيــة وهواجســهما كانــت فــي مــكان آخــر. 

صِدري ومؤيدي الوثيقة تقوم على فكرة أن الدستور يجب أن يأتي معّبًرا عن الجميع، وليس 
ُ
املواقف املعلنة مل

عــن األغلبيــة فقــط، وأن الديمقراطيــة ال يمكــن اختزالهــا بصنــدوق االنتخابــات، وهــي ال تكتمــل إال بالحفــاظ علــى 
حريــة االعتقــاد وكفالــة حريــة الــرأي والتعبيــر، والحفــاظ علــى حقــوق الفئــات املســتضعفة واألقليــات الدينيــة26. 
لذلك ال بّد من وثيقة مبادئ فوق دستورية تحكم الدستور، وتضمن احترامه لكل ذلك، فيأتي ضامًنا للمساواة 

واملواطنة والحقوق، وُمطمِئًنا لكل ألقليات. وبذلك تحقق الثورة هدفها في بناء الدولة الوطنية الحديثة 27. 

أما الدافع الرئيس وراء تلك املواقف، فيقوم على الخوف من وصول أغلبية إسالمية إلى البرملان عبر االنتخابات 
قّرت باإلعالن الدستوري الذي تم االستفتاء عليه بتاريخ 19 آذار/ مارس 2011. فهذه 

ُ
البرملانية القادمة، التي أ

االنتخابــات ســتجلب، غالًبــا، أغلبيــة إســالمية إلــى البرملــان، وهــذا البرملــان، بلونــه اإلســالمي، ســيقوم، اســتناًدا 
إلــى اإلعــالن الدســتوري املعنــي، باختيــار جمعيــة تأسيســية ســتضع دســتورا للبــالد. ومــن الطبيعــي أن يقــع اختيــار 
األغلبية البرملانية اإلسالمية على أشخاص من لونهم لوضع الدستور، وبالتالي سيأتي الدستور بصبغة دينية، 

ــس لدولــة دينيــة تفــرض معتقــدات األغلبيــة علــى كل أفــراد املجتمــع. وربمــا يؤّسِ
لذلك رأوا أن املخرج املناسب من هذا املأزق هو فرض مبادئ فوق دستورية، تضع حدوًدا وضوابط للمؤسسين 

الجدد ال يمكنهم تجاوزها.

فــي الحقيقــة، جــاء إصــرار القــوى الراغبــة فــي وجــود وثيقــة مبــادئ حاكمــة للدســتور، بعــد اســتيعابها للمــأزق الــذي 
وضعــت نفســها بــه بموافقتهــا علــى اإلعــالن الدســتوري الــذي اســُتفتي عليــه، والــذي وضــع االنتخابــات البرملانيــة 
، قبــل وضــع الدســتور، مــا يعنــي أن الجمعيــة التأسيســية ســتكون مــن اللــون اإلســالمي، لــون البرملــان، لذلــك 

ً
أوال

ال بــد مــن إنقــاذ مــا يمكــن إنقــاذه عبــر وثيقــة مبــادئ فــوق دســتورية تضمــن عــدم تحكــم اإلســالميين فــي الدســتور،

24. شكل املعارضون اإلسالميون للوثيقة ما يسمى »ائتالف القـوى اإلسالمية« الذي ضم جماعة »اإلخوان املسلمين« و»الجماعة اإلسالمية« وجماعة »الدعوة 
السلفية« و«الهيئة الشرعية للحقوق واإلصالح« وجماعة »أنصار السنة املحمدية« و»مجلس شورى العلماء«.

25.  قال الدكتور أحمد أبو بركة، املستشار القانوني لحزب الحرية والعدالة التابع لجماعة اإلخوان املسلمين: »أي اتفاق سيوقع عليه على السلمى مع األحزاب 
التــي حضــرت ال قيمــة لــه، والحكومــة واملجلــس العســكري ال يملــكان إصــدار تشــريع بوثيقــة تحــدد معاييــر اختيــار اللجنــة التأسيســية لوضــع الدســتور الجديــد«.  

https://cutt.ly/Cys0PDf
26. https://cutt.ly/Wys0OBQ
27.  https://cutt.ly/tys0UVV
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 وتضمن إمكانية االنتقال إلى الدولة املدنية الحديثة.

أمــا معارضــو الوثيقــة )املبــادئ(، مــن اإلســالميين، فأغضبتهــم الوثيقــة، ورفضوهــا بشــدة، محاوليــن تأســيس 
مواقفهــم علــى فكرتــي الشــرعية والديمقراطيــة. فالوثيقــة بالنســبة إليهــم ليســت ســوى »إبــداع نخبــة سياســية 
ــد صالحيــات لجنــة تأسيســية ناجمــة عــن برملــان منتخــب مــن الشــعب املصــري،  غيــر منتخبــة«، ال يحــق لهــا أن تقّيِ
وستطرح نتيجة عملها )مشروع الدستور( على الشعب املصري لالستفتاء عليه. هذا عيب دستوري، وسابقة 
ســتفتح البــاب أمــام األخــذ باإلجــراءات االســتثنائية. مــا يتعــارض مــع دولــة املؤسســات والقانــون28. ومــن جانــب 
 للشــعب أقرته الديمقراطية، وهو أنه مصدر الســلطات، وهو من يضع 

ً
آخر، فإن هذه الوثيقة تنزع حًقا أصيال

الدســتور، ســواء عبــر انتخابــه لجمعيــة تأسيســية يفوضهــا لهــذه الغايــة، أو عبــر اســتفتائه علــى مــا تنجــزه جمعيــة 
نــة، وال ســلطة فوقــه إال ســلطة الســماء. لذلــك ال يمكــن بــأي حــال أن تقــوم مجموعــة مــن البشــر، مهمــا كان  معيَّ
فــرض علــى الشــعب كلــه رغًمــا عــن إرادتــه. فهــذا مخالــف ألبســط 

ُ
شــأنها، بوضــع مبــادئ وقواعــد فــوق دســتورية ت

مبــادئ الديمقراطيــة الــذي ُيعلــي رأي األغلبيــة. كمــا أن قيــام فئــة مــن البشــر بوضــع مبــادئ فــوق دســتورية ُيمتنــع 
علــى اآلخريــن تعديلهــا أو إلغاؤهــا فــي املســتقبل، يمثــل قمــة الطغيــان، ويضــع هــذه الفئــة بموقــع الــذات اإللهيــة، 

حيــث يعطــون لوثيقتهــم الصــالح املطلــق عبــر الزمــان، ويحكمــون النــاس فــي حياتهــم وبعــد مماتهــم..

يحــاّج اإلســالميون أيًضــا بأنــه ال وجــود ســابق ملصطلــح املبــادئ فــوق الدســتورية، وهــو اختــراع حديــث تــم نحتــه 
للتوظيــف السيا�ســي. ويحاّجــون كذلــك أنــه ال قيمــة قانونيــة للوثيقــة، حتــى لــو تــم إقرارهــا مــن الحكومــة واملجلــس 
العســكري، باعتبارهــا تخالــف اإلعــالن الدســتوري الــذي وافــق عليــه الشــعب بنســبة عاليــة فــي االســتفتاء العــام 

املشــار إليــه أعــاله، والــذي جــرى بتاريــخ 19 آذار/ مــارس 2012.

معارضون إســالميون آخرون عّبروا صراحة عن مخاوفهم من وثيقة الســلمي وفكرة املبادئ فوق الدســتورية، 
بعيــًدا مــن التلطــي وراء فكــرة هــدر الديمقراطيــة والشــرعية، وقالــوا إنهــا تهــدف إلــى إضعــاف تأثيــر اإلســالميين فــي 
عمليــة صناعــة الدســتور، وتمكيــن القــوى املدنيــة والَعلمانيــة مــن الدولــة 29. فالدولــة املدنيــة الَعلمانيــة ســتعمل 
علــى إقصــاء الديــن مــن الشــأن العــام، وهــي تخالــف هويــة املجتمــع املســلم، وتمنــع مطلبــه فــي تطبيــق الشــريعة 

اإلســالمية 30.

28. https://cutt.ly/Qys0IMd
، واعتبرت أنها »اغتصاب لسلطة الشعب وتهميش اإلسالميين ودعم للمتشدقين بالدولة املدنية«. أما عصام 

َ
29. رفضت الجماعة اإلسالمية والدعوة السلفية الوثيقة

دربالــة، رئيــس مجلــس شــورى الجماعــة اإلســالمية، فقــال: »إن هــدف الوثيقــة طمأنــة التيــارات السياســية الليبراليــة واليســارية والعلمانيــة علــى حســاب الهويــة 
 http://almoslim.net/node/155427 .»اإلســالمية، وتهميــش وجــود اإلســالميين فــي العمــل السيا�ســي، وتقليــص دورهــم فــي وضــع الدســتور

30. https://cutt.ly/xys0YL7
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سابًعا: املبادئ فوق الدستورية التي تحتاجها سورية

الخــروج مــن املأســاة، عــودة الثقــة بيــن املكونــات، ضمــان عــدم عــودة االســتبداد، االنتقــال إلــى دولــة الحريــات 
واملواطنــة وســيادة القانــون، كتابــة دســتور متقــدم يســمح للبــالد باالســتقرار واالزدهــار، املحافظــة علــى وحــدة 
ــه نحــو معرفــة محتــوى  البــالد.. هــذه هــي عموًمــا حاجــات الســوريين وأمنياتهــم الكبــرى، وُيفتــرض أن تكــون املوّجِ
املبادئ فوق الدستورية التي يحتاجونها. ويمكنني تلخيص هذه الحاجات الرئيسة/ القضايا الوطنية الكبرى، 

علــى الشــكل التالــي:
 

1. ضمان الحقوق والحريات	 
ُصــودرت حقــوق الســوريين وحرياتهــم األساســية علــى مــدى عقــود، علــى يــد طغمــة مســتبدة بوليســية فاســدة، 
ــرص تشــكل مجتمــع حديــث قــادر علــى مواكبــة العصــر، وحــول الســوريين إلــى رعايــا 

ُ
مــا بــدد طاقــات األمــة، ومنــع ف

ُينشــدون األمــان ولقمــة العيــش. لذلــك ال بــد أن يكــون تحصيــن الحريــات وحقــوق اإلنســان علــى رأس أولويــات 
مشــروع التأســيس. وباعتبــار أن الحريــات والحقــوق شــأن عالمــي عــام، وثمــة تــراث عالمــي رائــع فــي هــذا املجــال، 
يتمثل بشكل خاص في الشرعة الدولية لحقوق اإلنسان، لذلك يفضل اعتمادها بكل ما فيها، وتحصينها بنص 

دســتوري صريــح، كمبــادئ فــوق دســتورية ال ُيســمح بالتراجــع عنهــا. 

قــد تكــون هنــاك بعــض املــواد اإلشــكالية التــي يصعــب أن تحظــى بتوافــق الســوريين، بســبب اختــالف الثقافــات، 
كاملــادة 18 مــن اإلعــالن العالمــي لحقــوق اإلنســان، واملــادة 18 أيًضــا مــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق املدنيــة 

والسياســية، اللتيــن تتنــاوالن حريــة التفكيــر والضميــر والديــن، وال بــأس مــن اســتثنائهما مــن مســألة التحصيــن. 
 

2. تحصين النظام السيا�سي ضد عودة الستبداد	 
هــذا االســتبداد الــذي يعــي جميــع الســوريين أنــه دمــر حياتهــم ومســتقبلهم وعمرانهــم، وكان الســبب الرئيــس وراء 
كل مآســيهم. واالحتيــاط لعــدم تســلله مجــدًدا، يجــب أن يكــون أيًضــا علــى رأس أي مشــروع تأســيس جديــد، وال 

ضمانــة أفضــل مــن تحصيــن هــذه القواعــد التــي ســتضمن عــدم إتاحــة الفرصــة ألي اســتبداد جديــد. 
 

3. حماية أسس النظام الديمقراطي	 
كنظام، ثبت تاريخًيا أنه أفضل ما أنتجته البشرية من أنظمة حكم، ملا يوفره من بيئة للتقدم، ومن ضمانات 
للحريات والحقوق، ومن آليات النتقال السلطة واملراجعة واملحاسبة والتجديد وإعادة النظر. لذلك ال بد من 

ضمان وحراسة أسس ومبادئ النظام الديمقراطي بنصوص دستورية محصنة.

4. حماية العقد الجتماعي	 
ال يخــرج الســوريون مــن محنتهــم، وال يتجــاوزن مــا أصــاب عالقاتهــم مــن تهشــيم، إال بموجــب عقــد اجتماعــي فيمــا 
بينهم، يتوافقون فيه على املبادئ واألسس التي توضح وتنظم حياتهم املشتركة وعالقاتهم املستقبلية، وطبيعة 
نظام حكمهم وشكل دولتهم، وتعالج هواجسهم ومخاوفهم من بعضهم البعض، وتكون مرجعية دائمة وثابتة 
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لهم.. وعلى أساس مبادئ وأسس هذا العقد االجتماعي، ينهض مجدًدا اجتماعهم اإلنساني وتفاهمهم الوطني، 
بنــى الثقــة بينهم..

ُ
ويعــود التواصــل وت

وهــذا العقــد ال بــد مــن تحصينــه دســتورًيا، ســواء تمــت ترجمتــه إلــى مــواد دســتورية، أو تمــت اإلشــارة إليــه فــي 
الدســتور كوثيقــة مســتقلة. لضمــان اســتقراره واســتمراره وعــدم االنقــالب عليــه مــن قبــل أي حاكــم مقبــل، األمــر 

الــذي مــن شــأنه أن يوفــر الطمأنينــة الالزمــة للجميــع. 

5. الحفاظ على وحدة التراب	 
أيًضا من املستحسن إحاطة هذا املبدأ بالضمانات الكافية لقطع الطريق على أفكار التقسيم.
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خاتمة

حاولــت هــذه الورقــة البحثيــة القــول إن »املبــادئ فــوق الدســتورية« حقيقــة دســتورية راســخة وُمعتمــد عليهــا فــي 
كثير من دول العالم، لضمان الحريات والحقوق، وبعض الثوابت والقضايا الوطنية. وأن لها منطقها وأسبابها 
وشــروطها التــي تمنحهــا مــا يكفــي مــن الشــرعية. وأنهــا، وحدهــا، مــن يمكنــه إضفــاء الثقــة والثبــات واالســتقرار علــى 
تلك القواعد الدستورية املؤسسة لحياة السوريين واستقرارهم، وضمان حرياتهم وحقوقهم. وهي من يمكنه 
إضفــاء الثقــة علــى ذلــك العقــد االجتماعــي الــذي ســيضع أســس اجتمــاع الســوريين ومســتقبل عالقاتهــم، ويعالــج 
مخاوفهم من بعضهم، ومن املستقبل، ويوفر لهم حًدا كافًيا من الطمأنينة والثقة للعمل املشترك على مشروع 
وطني جامع ينقل البالد إلى مربع الخالص. وأن عدم وجودها ُيضعف الضمانات الضرورية ملنح تلك الثقة، ما 

ُيبعــد فرصــة الخــالص.

أختــم بالقــول إن املبــادئ فــوق الدســتورية، عبــر تحصينهــا لتلــك النصــوص الخالصيــة، هــي، إضافــة إلــى أنهــا 
 لجميــع املكونــات، لألغلبيــة كمــا لألقليــات، وأن مــن مصلحــة األغلبيــة 

ٌ
 خالصــة

ٌ
مصلحــة وطنيــة عليــا، مصلحــة

أيًضا، طائفية كانت أم عرقية، القبول بها والدفاع عنها، ألنها تعني االستقرار املجتمعي والسلم األهلي الدائم، 
وألن منطق الغلبة الذي توفره أغلبية ما، في لحظة ما، ما هو إال تأجيل ملشاكل وأزمات لن تلبث أن تتفجر عند 

أول فرصــة، ومــا هــو  إال وصفــة مؤجلــة لحــرب أهليــة فــي املســتقبل..

مــا يجلــب االســتقرار والطمأنينــة والســعادة للمجتمعــات هــو هــذا االســتقرار السيا�ســي واالجتماعــي، وهــذا الســلم 
األهلــي الراســخ، واملبــادئ فــوق الدســتورية خيــر أداة لترســيخه.
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