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مركز حرمون للدراســات املعاصرة هو مؤّسســة بحثية وثقافية وإعالمية مســتقلة، ال �ســ��دف 
ع�ــ� �شــ�ل رئ�ــس بإنتــاج الدراســات والبحــوث املتعلقــة باملنطقــة العر�يــة، خصوًصــا 

ُ
الر�ــح، �

املد�ــي،  ا��تمــع  أداء  و�عز�ــز  اإلعالمــي  والتطو�ــر  الثقافيــة  بالتنميــة  و��تــم  الســوري،  الواقــع 
تقديــم  إ�ــ� جانــب  اإل�ســان،  واح�ــ�ام حقــوق  ا��ــوار  قيــم  و�عميــم  الديمقراطــي  الو�ــ�  و�شــر 
االس�شــارات والتدر�ــب �ــ� املياديــن السياســية واإلعالميــة ل��هــات ال�ــ� تحتــاج إل��ــا �ــ� ا��تمــع 

ا من الهو�ة الوطنية السور�ة.
ً
السوري انطالق

�عمــل مركــز حرمــون للدراســات املعاصــرة لتحقيــق أهدافــھ مــن خــالل مجموعــة مــن الوحــدات 
التخّصصيــة (وحــدة دراســة السياســات، وحــدة البحــوث االجتماعيــة، وحــدة مراجعــات الكتــب، 
(برنامــج  العمــل  برامــج  مــن  وعــدٍد  القانونيــة)  املقار�ــات  وحــدة  والتعر�ــب،  ال��جمــة  وحــدة 
الــرأي  وصناعــة  اإلعالميــة  وا��مــالت  ا��دمــات  برنامــج  السياســية،  واملبــادرات  االس�شــارات 
و�مكــن  برنامــج مســتقبل ســور�ة)،  واملدنيــة،  الثقافيــة  والتنميــة  ا��ــوار  دعــم  برنامــج  العــام، 
للمركــز أن يضيــف برامــج جديــدة بحســب حاجــة املنطقــة والواقــع الســوري، و�عتمــد املركــز 
واملؤتمــرات  والنــدوات  العمــل  وورشــات  �ا��اضــرات  برامجــھ،  إنجــاز  �ــ�  دة  متعــِدّ آليــات 

والدورات التدر��ية وال�شر الور�� واإللك��و�ي.

مركز حرمون للدراسات املعاصرة 
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ا
ً
امقدمة:اأول

اعلىاالشاملاوالدماراالخرابامنابحالةاوالثورات،اوالنزاعاتاالحروبافتراتامناالشعوباتخرجامااغالًبا

ابناءاهواكبير،اتحد اامواجهةافياالقديم،االنظامامناالتخلصابعدانفسه،ااملجتمعاليجداالصعد،امختلف

اأنابهاُيفترضاالذياالقانونياالنظاماهواالبناءاهذااوأساساالناس،اتطلعاتامعايتالءماجديداسياس يانظام

ا.املنشوداالسياس ياالنظامالبناءاالقانونية،اواآللياتاوالشرعية،االبيئة،ايوفر

اشكلهاويحدداالجديد،االسياس ياالنظاماأسسايضعاومظلته،اقانونيانظاماأيارأساوهواوالدستور،

داوطبيعته، ِّ
اكما.االبينيةاوعالقاتهااوانتقالها،اوممارستهااتوليهااوكيفيةاووظائفها،االعامة،االسلطاتاويحد 

د، ِّ
الهاويوفراحكامه،امحاسبةاللشعباويتيحاالعامة،اوالحرياتاللمواطنينااألساسيةاالحقوقااويحمي،ايحد 

ا.األمرايتطلباعندمااعنف،ادوناامنام،لتغييرهاالالزمةااآلليات

اعلىااقادرًااويكوناااملجتمع،اوفئاتاقوىاامختلفابإجماعايحظىاديمقراطي،ادستورااصوغاإلىا-إذن-انحتاج

اتلقيااملاضيةااملرحلةافآثارا؛بذلكاتسمحالااألزمةامناالخارجااملجتمعاظروفالكنا،انسبي ااطويلةافترةاالبقاء

ااملجتمع،افئاتابينامعدومةاشبهاالثقةواامرعب،االحاصلةاالنتهاكاتاجمحفااملشهد،اعلىاالقاتمةابظاللها

اتسعىاالحرب،افياأواالثورةافيااملنتصرة،اوالقوىاانفوذها،السترجاعاوسعهااتبذلاالقديماالنظاماوفلولا

التا،وشروطهاارؤيتهاالفرض
 
هااعلىاالخارجيةاوالتدخ ِّ

د 
ُ
ا.أش

ِّعينافريقااختيارافياسواءاالجميع،ايقبلهااحلولااإيجادامنابد االاكهذه،اومعيقةاصعبةامناخاتافي
ااملشر 

امسودةاصيغةافياأمااستثناء،ادوناامناالفئاتاجميعاتمثيلامنابد االاحيثا؛(التأسيسيةاالهيئة)االدستوريين

االسلطةاوانتقالاوالتعاونااالتعايشافرصاوتتيحاالجميع،امنامقبولةاصيغةامنابد االاحيثاالدستور؛

اأغلبية)ااألقلية،احقاتهدراأنادوناامنا،األغلبيةارأياعناتعبراأنابهااُيفترضاك،كذلاتكونااوحتىابسالسة،

ا(.السياس ياباملعنىاوأقلية

االتوافقاتحققادستوريةاصيغةاوجودااألقلية،الطمأنةايكفي،الاإذاالحد،اهذااعندايقفالااألمرالكن

االدستور،اعلىاتعديالتاوإجراءا،أغلبيتهااباستغاللاما،الحظةافيااألغلبيةاقيامامنايمنعاش يءافالاوالرضا،

قااألغلبيةاطغيانامنافالخوفامجدًدا،ااألقليةاحقوقااتهدر
 
ا.اوباملستقبلابالحاضرايتعل
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جرِّاالابأناالدستور،اصلبافياضمانات،اوجودامنا-إذن-ابد اال
ُ
اشأنهاامناتعديالتاما،الحظةافيااألغلبية،ايات

ااألقليةاحقوقااعلى(اوزنهااثقلامهما)ااألغلبيةاطغيانادوناايحولااحائلامنابدالا:أيا،األقليةاحقوقاامناالنيل

اامهما)
 
ايكونااأنايجبالاالدستور،اوضعابهماناطسيُااملناسُيمنحاالذياالتفويضافإنا،لذلكا؛(وزنهااخف

اابلا،امطلًقاااتفويضًا اا،محددةاقيوداهتحد 
ُ
نواابأنالزمهمت اتسمحالا،محددةامبادئادستورهمادةمسو اايضم 

اوهذهاتخالفها،اجديدةاأحكاماإحاللالهاايجوزاالاكما.الحًقااالدستوراامنابعادهاباستاقادمةابيةأغلاألي

لحامااهيااملبادئ
ُ
ا."دستوريةافوقاامبادئ"اتسميتهاعلىااصط

اكاناوإنااألقلية،احقوقااوضمانااألغلبية،اطغيانامنعاعلىاالدستورية،افوقاااملبادئاإلىاالحاجةاتتوقفال

ايعودواايتسلل،اكيا؛القديمانظامللاالفرصةاإتاحةاعدمامهمةا-أيًضا-ابهااُيناطابلااألعقد،اهواالجانباهذا

دتوااقدا،ثغراتاعبر
 
احقوقااوحراسةاضمانامهمةاذلك،اإلىاإضافةابها،اُيناطا.نفسهااالدستوريةاالعمليةاهال

ا.البالداوحدةاعلىاواملحافظةاالعامة،اوالحرياتااإلنسان

 

االدستوريةافوقاااملبادئامفهوم:اثانًيا

سةاالقواعداأواالعليا،االدستوريةااملبادئ أوا،الدستوريةافوقاااملواداأواالدستورية،اقافواااملبادئ ِّ
ااملؤس 

عطى،ادستوريةاقواعداهيا،(واحدالش يءاتسمياتاوكلها)اإلخ...للدستورااالحاكمةااملواداأواللدستور،
ُ
ات

اومصالحاحقوقاباوتتعلقاالدولة،افيااستثنائيةاأبعاداوذاتاومصيرية،اكبرىااقضايااتمساقواعدابوصفها

اااستثناء،ادونااالشعبافئاتاكلاومستقبل
ً
االتياالحصانةاتفوقااوالتعديل،االتغييراتجاهااستثنائيةاحصانة

عطى
ُ
اأواالدستورااتعديلانتيجةاإيقافها،اأواتغييرهااأواتعديلهاايكوناابحيثاالدستور،اقواعدامنالغيرهاات

اايكنالماإنا،الحاكمةاالسلطاتاعلىاالصعوبةابالغاأمًرااتعطيله،اأواتغييره
ً

-الديناافيصبحا،(1)امستحيال

ااأكثُراادستوريةاقواعدا-بالنتيجة االقوانينامناأسمىا-بدورها-اوالتيااألخرى،االدستورااقواعدامناسمو 

ا.العادية

اوثائقاتكونااقدابلاالدستور،اصلبافياموجودةاقواعداتكونااأناالدستوريةافوقاااملبادئافياُيشترطال

االالزمةاالحصانةاومنحهاا،بهاإلحاقهاايتما،(لحًقاابالتفصيلانتناولها)اوقاالحقاإعالناتكاعنه،امستقلة



 

 
 4 

عطىاالتياالحصانةامستوىااهواتلك،اصفتهااالدستوريةافوقاااملبادئايمنحاوماا،.أعلىاكمبدأ
ُ
افيالهاات

ا.ااملوضوعافياالجوهريةاالنقطةاهياوهذهاالدستور،

اااااا

ا
ً
االدستوريةافوقاااملبادئامضمونا:اثالث

اإلىاالدستوريةافوقاااملبادئابتقسيمالنفس ياأسمحااملضمار،اهذاافياالدول،اتجارباعلىاالطالعاخاللامن

االعالم،ادولاامعظماباعترافاتحظىاالتياوهياالعاملية،االدستوريةافوقااالقواعدااألولىاتشمل:ارئيستينافئتين

ابيناواملساواةاة،العاماوالحرياتااإلنسان،اكحقوقااللبشر،اومستقرةاثابتةابحقوقااوترتبطاخالف،ادونا

االخاصةاأواالوطنية،االدستوريةاالقواعداتشملاوالثانيةالها،ااألبرزاااملثالاهياالحقوقااوإعالناتااملواطنين،

ااترتبطاوالتياالعالقة،اصاحبةابالدولة
ً
اخصوصيتها،اتجربةافلكلاوحاجاتها؛ابتجربتها،اوثيًقااارتباط

االجمهورياالنظاماوتثبيتاامللكي،االنظامامعاالقطعادنريافهناااآلخرين،اتجارباعناتميزهااالتياوهواجسها

اتحصينانريداثالثامكاناوفيا،(املتحدةاالوليات)االولياتابيناالتحاديةاالحالةاحمايةانريداوهناكا،(فرنسا)

ا(.اأملانيا)االستبداداعودةامناالبالد امااهياآخر،اعنابلًدااتميزاالتياوالهواجساالتاريخية،االتجارباهذهاإن 

ا.الوحدهااتخصهاادستوريةافوقاامبادئااعتماداوراءا-عادة-اتكونا

 ا

 العامليةاالدستوريةافوقااالقواعدا-1

امرتبطةاألنهااعاملية؛اصفةاذاتاقواعداهياالدستورية،افوقاافالقواعداالسابقة،االفقرةافياأشرنااكما

نةمتض ااوأصبحتاالعالم،ادولاامعظماوقبولاااعترافامحلاوهياللبشر،اومستقرةاثابتةابحقوقا اأغلبافيامَّ

اكالثورةاالحقوق،اإعالناتاعنهااصدرتاالتيااملهمةاالعامليةاالتاريخيةابالتجارباتكر ستاوقدادساتيرها،

رعةاتكرَّستاكماا،(3)(اواملواطنااإلنساناحقوقااإعالن)االفرنسيةاوالثورةا،(2)ا(الحقوقااوثيقة)ااألميركية
َّ
ابالش

ا(4)اإلنسانالحقوقااالعالميااإلعالن)ااملتحدةالألممالعامةااالجمعيةاعناالصادرةااإلنسان،الحقوقااالدولية

االقتصاديةابالحقوقااالخاصاالدولياوالعهدا،(5)والسياسيةااملدنيةابالحقوقااالخاصاالدولياالعهدواا،
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احتىانظامها،اكانامهماااملبادئ،اهذهاتجاهلادولةاأياعلىاالصعبامناأصبحاوقد(.ا(6)والثقافيةاوالجتماعية

ا.ديمقراطيةاغيراأنظمةالدىاورقاعلىاحبًراابقيتالو

ااعلًنا-اوالحكاماالشعباتعريفاإلىا-تلك-االحقوقااإعالناتاتهدف اوالجتماعي،االسياس ياباملذهبا-ورسمي 

اوحرياتهمااألفراداحقوقااحمايةاإلىاآخر،اجانبامناتهدف،اكمااالدولة،انشاطاوُيوجهاُيلهماأنايجباالذي

امجرداكانتاأنافبعداالزمن؛امعاامللزمة،اوقوتهاااألدبية،اقيمتهااتتغيرااوقداوإجراءاتها،االدولةانشاطامن

اعلىابالعملاالدولةامناالتزاًماابعداماافياأصبحتااألفراد،اوحرياتاحقوقاالحمايةاالدولة،انشاطاعلىاقيود

ا-ايكفيايعدافلمالتحقيقها؛اوالسعيابمضامينها،االحقوقااهذهاملء
ً

االجنسين،ابينااملساواةاعناالحديثا-مثال

ساعداإيجابية،ابأفعالاالقيامااملطلوباأصبحابل
ُ
،ااملساواةاهذهاتحقيقاعلىات

ً
زيلافعال

ُ
اطريقامناالعوائقاوت

ا.تحقيقها

اخصائصااستخالصايمكنناالحًقا،استرداوالتياالدستورية،افوقااللمبادئاالعامةاالخصائصاإلىاإضافة

ا:التالياالنحواعلىاالعامليةاالقواعدامناالفئةاهذه

 .والحكوماتاالشعوباكلاتهمافهابوص:اعاملية .1

 .اعنهااالتراجعايمكنالاثابتة،ابحقوقااتتعلقابكونها:امستقرة .2

 .العامةاوالحرياتااإلنسانابحقوقاامرتبطة .3

نة .4 ا.ادوليةاوتشريعاتاإعالناتافيامقن 

ا

ورد
ُ
ااالعامليةاالدستوريةافوقاااملبادئاهذهامنانماذجاأدناهاون

ا"س يالفرناالدستورااديباجةافياجاء - ا-االفرنس ياالشعبايعلن: كها-رسمي  ااإلنسان،ابحقوقااتمس 

ا،1946ادستورااديباجةاوأتمتهااوأكدتهاا،1789اإعالناحددهاامثلمااالوطنية،االسيادةاوبمبادئ

 (7)ا."2004اعاماالبيئةاميثاقاأقرهااالتياوالواجباتابالحقوقااتمسكهاوكذلك
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ا/آبافياالصادراواملواطن،اإلنسانااحقوقااإعالنامناالفرنس ياالدستورااواضعواجعلاإذن،

يدا،1789اأغسطس ا،(9)1946ادستورااديباجةافياإليهاأضيفاوماا،(8)االفرنسيةاالثورةاانطالقاُبع 

اابهاااملساسايجوزاالادستورية،افوقاامبادئ
ً

ااأواتعديال
ً
ا.مقبلةاحكومةاأيامناحذف

ايوليوا/تموزاا4ابتاريخاصدرالذيواابريطانيا،اعنااألميركيةااملتحدةاالولياتااستقاللاإعالنافياجاء -

ابأنانؤمن(:ا"آنذاكاالبريطانيةااملستعمرات)اعشرةاالثالثااألميركيةاالولياتاممثليابإجماعا،1776

لقوااالبشراأناوهيابديهية،االحقائقاهذه
ُ
ايمكنالامعينة،ابحقوقااحباهماخالقهماوأنامتساوين،اخ

كرانها
ُ
اافيها،اوالتصرفان شداناسبيلافياوالسعيُااوالحرية،احياةالافياالحُقاابينهاامناوأنَّ

ُ
.االسعادةان

ه نشأاالحقوق،اهذهالضماناوإنَّ
 
دةاالناس،ابيناالحكوماتات اموافقةامناالعادلةاُسلطاتهاامستمِّ

ًماااألوقات،امناوقتاأيافياالحكم،اأشكالامناشكلاأيايصبحاعندمااوإنهااملحكومين، اومدمًرااهادِّ

اامنايصبحاالغايات؛الهذه ِّ
رهاأناالشعباحق  ِّ

لاُيلغيه،اأوايغي  ِّ
 
اأساسهاامقيًمااجديدة،احكومةاويشك

؛اأفضل االهاتبدواالتياالكيفيةاوفقاسلطاتها،اومنظًماااملبادئ،اعلى
ً
اسالمتهالتحقيقامالءمة

 (10)ا...."ورفاهه

اعنه،االدفاعااملتحدةاالولياتاعلىايتوجباالذيااألخالقيااملعيارا-بعدافيما-ااإلعالناهذااأصبحاوقد

ه ادستورااتفسيرا-خاللهاامن-اينبغياالتيااألساسياتاوثيقة"الينكولناأبراهام"ااألميركيارئيسالاوعد 

ا.(11)ااملتحدةاالوليات

دخلتا،1791االعاماوفي
ُ
اوالتيا،"الحقوقااوثيقة"ااملسماةاالعشرةاالتعديالتااألميركياالدستورااإلىاأ

د ِّ
ا.(12)امنهااالبشراتحرماأنافدراليةالاللحكوماتايجوزاالاالتياوالحرياتاوالمتيازاتاالحقوقااتحد 

ِّعامنعتااألملاني،االدستوراامن(ا79)ااملادة -
اتمنع،اوالتياالدستور،امنااألولىاباملادةااملساسامنااملشر 

افقرتهاافياوتمنع،اوصيانتها،احمايتهااالدولةاعلىاوتوجبااإلنسان،ابكرامةااملساسااألولى،افقرتهاافي

 (13)....ااإلنساناحقوقااانتهاكاالثانية،

ا

ا  
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 الوطنيةاالدستوريةافوقااالقواعدا-2

اا.أخرىاابلداناوحاجاتاظروفاعناتختلفاوالتيابلد،ابكلاالخاصةاواألوضاعابالحاجاتاترتبطاالتياوهي

ا:يليابمااالفئةاهذهاخصائصابعضاتمييزايمكننا

 .بذاتهاادولةاتخصاوطنية، .1

 .الدولةاتلكاوأحوالابمعاناةامرتبطة .2

باولادولية،امواثيقاأواشريعاتتاعليهااتنصال .3 ِّ
 
رت
ُ
ا.ااالخارجاتجاهاالتزاماتاأياالدولةاعلىات

ا

ورد
ُ
ا:أفرزتهااالتياواألسبابااألوضاعاإلىااإلشارةامعااملبادئ،اهذهاعنااألمثلةابعضاأدناهاون

امناإقرارهايتماالدستور،اعلىاتعديلاأيايؤدياألااألميركياالدستوراامناالخامسةااملادةااشترطت -

 ا(14)ا".الشيوخ مجلس في القتراع حق من موافقتها، دوناا،وليةاأياحرماناإلىاغرس،الكون

 .ااألميركياالدستورااواضعيالدىاالفدرالي،االنظاماعلىااملحافظةاأهميةاعلىاالقاعدةاهذهاتدل

االتراباووحدةاللدولة،االجمهورياالطابعامسألةارفعاالدستورااأنانالحظاالفرنس ي،االدستوراافي -

افقداالتعديل؛اضدامطلقةاحصانةامنحهااعندماادستورية،افوقااقواعدامستوىااإلىاالفرنس ي،

"لاتجوزامباشرةاإجراءاأياتعديل،اأوامواصلته،افياحالا:اأنهاعلىاالدستوراامن(ا89)ااملادةانصت

 .(15)ولايجوزاتعديلاالطابعاالجمهورياللحكومة" "املساسابالسالمةاالترابية"،ا

فياقطعاالطريقاعلىاعودةاامللكيةااواضعياالدستوراالفرنس ي،عنارغبةااوالفقرةااألخيرةاهذه،اتعبر

اااإلىاالحكم.

االقانونااعلىاتعديالتاإجراءامنااملشر عاتمنعااألملاني،االدستوراامن(ا79)ااملادةامناالثالثةاالفقرة -

اشاركةماأوااتحادية،اولياتاإلىاالتحاداتجزئة"ابـااملساساشأنهاامن(ااألملانياالدستورا)ااألساس ي

 .(16)"فعالابشكلاالتشريعاعمليةافيااملبدأ،احيثامناالوليات،

ا.الفدرالياالنظاماعلىاباملحافظةااملؤسسيناانشغالايعنياما
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ا79)ااملادةاتمنعاكما افياتنصاوالتياالدستور،امنا20اباملادةااملساسامنااألملانيااملشرعانفسها(

اوفيا،"واجتماعيةاديمقراطيةااتحاديةادولةاهيا،التحاديةاأملانيااجمهورية:ا"أناعلىااألولىافقرتها

اإذااالنظام،اهذااعلىاالقضاءايحاولاامناكلامقاومةااملواطنينالكافةايحق:ا"أنهاعلىاالرابعةافقرتها

ا(17)"أخرىاابوسائلاذلكامنامنعهايمكنالم

االرابعة)ااألخيرةاالفقرةاوهذه االتياواملعاناةااأللمامقداراتعكساالتعديل،امناتحصينهااتماالتي(

اأمثالهماتسللاضداديمقراطيتهاتحصينافياورغبتهاالنازيين،احكماإبانااألملانياالشعباعاشها

ا.مجدًدا

 التي الدستور، من 1 املادة أحكام تعديل يجوزا ل"ا:أنهاعلىاتنصاتركيا،ادستوراامناالرابعةااملادة -

 ول ،3ااملادة كاموأح الجمهورية،اسمات بشأن 2 املادة وأحكام كجمهورية، الدولة شكل تحدد

ا،"جمهوريةادولةاتركياادولة"االدولةابشكلااملتعلقةاهيااملواداوهذها،"لذلك بمقترح التقدم يجوزا

 سيادة على تقوم اجتماعية، علمانية ديمقراطية جمهورية التركية الجمهورية"االجمهوريةاوسمات

 (18)ا...."األراض ياوسالمةا...القانونا

 

االدستوريةافوقاابادئللماالعامةاالخصائص:ارابًعا

اولكيالاالبعيد،ااملدىاعلىاالتعديلاضداوالتحصيناالعالية،االحمايةاالدستوريةاالقواعدابعضاتستحقالكي

اتتميزاأناُيفترضااألمر،ايتطلباعندمااالدستور،اوتحديثالتطويرامعيًقااالصارماتجميدهاايكونا

ا:التاليةابالخصائص

 .اللدولةاأمالمواطنلاسواءاومصيرية،اجًداامهمةابقضايااتتعلق -

 (.التجميداتقبل)اوأخرىاافترةابيناالتعديلاتتطلبامتحركة،ابقضاياامرتبطةاغير -

ب،ااأليديولوجياامنابعيدة -  .السياسيةاوالتجاذباتاوالتحز 

 .وضعيفةاصغيرةاكانتامهمااالفئات،اوجميعااملواطنين،اجميعاتهم ا -

ا
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االدستوريةافوقاااملبادئاديمقراطية:اخامًسا

ااهلاآخر،اوبتعبيراالديمقراطية؟امعاالدستوريةافوقاااملبادئافكرةاارضتتعاهل عد 
ُ
ااألغلبيةاحقامصادرةات

امبادئامنامبدأاأهماعلىااعتداءًااالتغيير،اأواالتعديلامناتحصينهااعبراالدستور،اقواعدابعضاتعديلافي

اتأسيسيةالطاتسامنعاحقاتأسيسيةالسلطةايكونااحقابأياثمااألغلبية؟احكماعلىاالقائماالديمقراطية،

اتقييدالهااويحقاأخرى،اتأسيسيةاسلطةامناأسمىاتأسيسيةاسلطةاثمةاوهلادورها؟اممارسةامنامقبلة

اعملها؟

ااألغلبيةاقراراعلىايقومالاالديمقراطيافالنظاماالحقيقة؛اليسالكنهاديمقراطي،اغيراوكأنهااألمرايبدو

االديمقراطيةامبادئاعلىاوالحفاظاب،جانامنااألقليةاحقوقااعلىاالحفاظا-بالضرورة-ايقتض يابلاوحسب،

اتقوماالتياباملبادئااملساساودوناااألقلية،ابحقوقاااملساسادوناااألغلبيةاقراراأنهابمعنىاآخر،اجانبامن

احكًما،اديمقراطياغيراقراراهوااألقلية،احقوقاامناحًقاايهدراباألغلبيةاقرارافصدورااالديمقراطية،اعليها

رتاومهماااألغلبية،اكُبرتامهما
ُ
األقليةااصغ اوجعلاالدستور،ابتعديلااألغلبيةايملكاممناقراراوصدورا.

االديمقراطية،امبادئامنارئيًساامبدأايهدراألنهاحكًما؛اديمقراطياغيراقراراهواالحياة،امدىاالرئيساسلطة

ا.السلطةاانتقالاوهواأل

اهوابمااور،فالدستاغيره؛اعنامختلفاأمراالدستوري،االشأنافياالديمقراطيةافمقاربةاأخرى،اناحيةامن

داوثيقةاهواوبمااللبالد،ااألعلىاالقانونا ةاوثيقةاهواوبمااالبالد،احكماطريقةاتحد  اطويلة،افترةاللحكماُمعد 

امناتتجاوز،اشرعيتهاأنابمعنىاواحدة،ابدورةااملحددةاالتشريعيةاالسلطةاعمرا-بكثير-اتتجاوزاامااغالًبا

االحاكمةاالشرعياتافيهااتتغيرامقبلة،األجيالاالبالدايحكماأنالهاوُيراداالحاكمة،االشرعيةاحدودااملدة،احيث

امشر ع،اأياقبلامناتجاوزهاايجوزاالاعليا،ادستوريةامبادئاوضعامنابدالالذلكاعديدة؛امراتاواألغلبيات

اامتصلةاكونها
ً

ا.الشعباأفراداكلابحقوقااوثيًقاااتصال

اطويلة؛السنواتاهم،غيرااويحكماسيحكمهم،ادستوًرا،اسيضعوناافمناالتعقيد،امناش يءاعلىاالقصة

اوالحرياتاالحقوقااإهدارامناتمنعهماتجاوزها،ايمكنهمالادستورية،افوقاابمبادئاتقييدهمامنابدالالذلك،

ايتنازلوناافاألفراداعنها،االتخلياالشعباأفرادامنافرداأليايحقالاكمااإهدارها،األحدايحقالاالتياالعامة



 

 
 10 

اكلاليستا-بالتأكيد-الكناوخدمات،اورعايةاأمانامناهملاالدولةاتوفرهاماالقاءاحرياتهم؛ابعضاعناللمشر ع

ا.حريتهابفقدانامهدداكلهاوالشعباباملرصاد،االطغيانافإناوإلاالحريات،

ا؛الشعباأغلباسلطةاكانتالواحتىامعها،اوتتنافىاالديمقراطية،اعناغريباعنصرااملطلقةاالسلطةاإن

ابحقوقاااملساسامناومنعهااالتشريعية،ااتهاقدرااعلىاقيودابفرضااألغلبية،اطغياناتفاديامنابدالالذلك،

 .اااالقائماوالجتماعياالسياس ياالنظامابأسسااملساساومناللبشر،اثابتةاأساسية

 

االحقوقااإلعالناتاالقانونيةااملرتبة:اسادًسا

االفرنسية،االثورةافقهاءاومنهمافمؤيدوها،االحقوق،اإلعالناتاالقانونيةاالقيمةاإلىانظرتهمافياالفقهاءاانقسم

اوأناالدولة،اوجوداعلىاسابقةاوهياالدستور،امناوأسمىاأعلىااألساسية،اوحرياتهمااألفراداحقوقااأنايرون

ابحقوقاااملتعلقةاالدوليةاواملواثيقاالحقوق،اإعالناتافإنالذلكاالحريات؛اتلكالضماناإلاتنشأالماالدولة

االقانونياالبناءافإنا،"DUGUIT"االفرنس ياالفقيهاوبحسباالدستور،امناوأسمىاأعلىاتكوناااإلنسان،

ا،(19)التشريعاهواوالثالثاالدستور،اهواوالثانياالحقوق،اإعالناتاهوااألولا:اطوابقاثالثةامنايتكونااللدولة

لزمالاالحقوقااإعالناتافإناوبذلك،
ُ
ِّعات

شر 
ُ
ِّعاتلزمابلافحسب،االعادياامل

شر 
ُ
ايستدعيامااأيًضا؛االدستورياامل

اإلىااللجوءاويمكنابالبطالن،اجديرةاكانتاوإلاالحقوق،اعالناتإامعاالدستورااأحكاماتتوافقاأناضرورة

ا.مخالفتهااحالافياالقضاء

اواحدة،اقانونيةاسويةاعلىاالحقوقااوإعالناتاالدساتيرايضعاعدًدا،ااألوسعاوهواالفقهاء،امناآخرافريق

ا.ااألميركيةااملتحدةاالولياتامنهااعديدة،ادولاابهاتأخذامااوهذا

ا،فلسفياأوا،عقائدياعرضامجردابأنهااويصفهاا،القانونيةاالقيمةااإلعالناتاههذاعلىاينكراثالثافريق

باأنايمكناولا،املباشرالتطبيقااقابليةاإلىايفتقر ِّ
 
رت
ُ
ا؛اأثًراات لهمافهياقانوني 

ُ
اتلزمالالكنهاافحسب،ااملشرعات

ا.القاض ي



 

 
 11 

ملكاهلالكن ا-االفرداي  امبدأاتجاهلاعناناجماببلسا؛ماابتعويضاواملطالبةاالقضاء،امراجعةاحقا-عملي 

اللحقوق؟اإعالناعليهانصاملصلحته،ا،معيناحكمابتطبيقايطالباأناملكي ااهلاأوادستوري؟افوقا

اإعالناتاتتضمنهااالتيااألحكامامناطائفتينابيناالتمييزاوجوبايرىاا،"BURDEAU"ابوردوا،الفرنس ياالفقيه

ا:الحقوقا

املزمةاأنهااالدستورااواضعاقصدابوضعهاوااالوضعي،االقانونااقواعدامناقاعدةاعناريعب اافبعضها .1

احقوقااإعالناعليهاينصاماا:ذلكامثالاالراهن،االقانونياالنظامافياالتطبيقاممكنةاألنهااا؛قانونًا

 .وحمايتهااوالتعبيراالرأيالحريةاتكريسامناالفرنس ي،ااملواطناوحقوقاااإلنسان،

رالااآلخراوبعضها .2  
داالتياكاألحكاماالوضعي،االقانونااقواعدامناقاعدةاعنايعب  ِّ

االدولة؛اغاياتاتحد 

حافهي
ُ
ًهااتكونااألناتصل ِّ

حالالكناللمشر ع،اموج 
ُ
اابوصفهاااملحاكم،اأمامابهاالالحتجاجاتصل

ً
اغيراحقوق

ا.(20)االعملافيااألفراداحقاإعالن:اذلكامثال.اقانونيامؤيدالهااوليسامباشرة،الالستيفاءاقابلة

 

االتياوالصعوباتاسورية،افيادستوريةافوقاامبادئاإلىاالحاجة:اسابًعا

اتعترضها

االفترةاهذهاكانتواا،فاسدةابوليسيةامافيويةاطغمةاحكمامناونصف،اعقوداأربعةامدىاعلىا،ةسورياعانت

اوالثقافةاواملبادئاللقيماالتخريباأنواعاوكلااإلنسان،الحقوقااالنتهاكاتاأنواعاوكلا،بالقهرامليئةاالطويلة

ااًباحراااملأساويةانهايتهااوكانتاية،املجتمعاوالروابطاوالعالقاتاولاوالعق
ً
ااداخلية

ً
انظامابدأهااوطويلة،اقاسية

اانتائجهاامناوكاناوكرامته،ابحريتهاامطالبًااالشعُبااخرجاأنامنذا،شعبهاعلىاالطغمة اوتهجيراوتدميراموت 

،االتاريخالهايعرفالماوخراب،
ً

عاتاهذهانتائجها،اأسوأامناولعلامثيال اي،السوراااملجتمعافياالعميقةاالتصد 

اأسوأامناوأقولاانجاته،اطرقااأهماكأحدا-قوةابكل-االنظاماإليهاسعىاالذياالحاد،االطائفياالستقطاباوهذا

ااعقوًداايتطلباوالطوائف،االفئاتابيناالثقةاوإعادةااملجتمعي،االخراباهذااإصالحاألناالنتائج؛ اوتعاقب 

ا.أجيال
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االبشرافياهائلة،ابناءامهمةاأمامانفسهمأاالسوريونااويجداالطغمة،انظاماويرحلايوم،اذاتاالحرباستنتهي

اتاوحسناالثقةامنامتوفر،اغيراأدنى،احًدااتتطلباوالحجر، ا.االني 

اإضافةااألكبر،االطائفةاالسنية،افالطائفةااملشكلة،اهذهافياالزاويةاحجراهيايبدو،اكمااالطائفية،اواملسألة

االحرب،اسنواتاخاللاتعر ضت،ا،الطغمةاحكمافترةاطيلةاوالتهميش،ابالظلماإحساسامناراكمتهامااإلى

ناالاباهظة،اأثماًنااودفعتااإلبادة،امستوىااإلىاوصلامهول،العنف قار 
ُ
ايداعلىاوذلكااآلخرون،ادفعهابماات

ا ايداعلىاثماواملضمون،االشكلاطائفيةاشيعيةاوميليشيااإيران،ايداوعلىاالعلوية،االطائفةاأبناءاعمادهانظام 

لاامنافيخشونااعموًما،اخرىااألااالطوائفاأبناءاأما.االروس ياالجيش احالافياالسنيةاالطائفةاوطغياناتغو 

اتزداداوخشيتهمااملجتمع،اأسلمةافيارغبتهااويخشونااأصابها،امااعلىافعلهاارداتاويخشونااالحكم،اإلىاوصولها

اومستوياتادرجاتهاااختالفاعلىااملحاربة،االجهاديةاالسلفيةاالتنظيماتاأداءامراقبةامعاآخر،ابعدايوًما

ا.ااسيطرتهااتحتاتقعاالتيااملناطقاإدارةافياأماالحرب،افياسواءا،تطرفها

اوالتي،االحرب،ابعداتسوداقداالتيااألجواءاعنافكرةاإلعطاءاهواوإنمااطبًعا،اش يءاكلاليساأعالهاأوردناهاما

لة،االطينايزيداومااالدستورية،االعمليةاستجريااظلها،افي اعبراالعقاب،امنااملجرميناإفالتااحتمالاهوابِّ

ا.الجروحاوبلسمةاالنفوسالتهدئةاكبيرة؛افرصةاخسارةايعنيامااالحرب؛اإلنهاءامااسياسيةاويةتس

ابزمامااإلمساكاعلىاالطائفة،اأبناءامعظماوحولهااالسنية،االسياسيةاالقوىاامناحرص،اهناكاسيكونااإذن،

اسيكوناابل،وباملقااوهواجسها،ارؤاهااتوائماوتشريعات،ادستورااوصوغاأخرى،امرةاإضاعتهااوعدمااألمور،

ااستعمالها؛اواحتمالاالسلطة،اإلىاالسنيةاالسياسيةاالقوىااهذهاوصولاامنااآلخريناخوفاهناك

ا.حقوقهماعلىاوالتجاوزااتهميشهم،اأواإلقصائهم،

ااوتضعاالجديد،االسورياالدستورااتحكمادستورية،افوقاامبادئاعلىاالتوافقاضرورةاستبرزالذلك، احد 

ااألخرى،االفئاتاحقوقااتهدراتشريعاتاأوادستورية،اقواعدامريرتاعلىااملسيطرةاالسنيةاالقوىاالقدرة

ا:نفسهاالوقتافياوتضمن

 .العامةاوالحرياتااإلنساناحقوقا -

 .السلطةاوانتقالاواملشاركةاالديمقراطية،ااآلليات -
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 .الستبداداعودةاعدم -

 .السوريااملجتمعااستقرار -

 .السورياالتراباوحدة -

ااألوضاعاظلافياالصعوبة،ابالغاأمًرااسيكونااسورية،افيادستوريةافوقاامبادئاعلىاالتوافقاإن:اأقولااأنابقي

بدياالحاد،ااملجتمعياالنقساماظلاوفياأوردناها،االتي
ُ
امااغراراعلىاحيالها،اشديدةامقاومةااألغلبيةاوست

اوثيقةامشروعاتمريرا،(العسكرياااملجلس)اآنذاكاالشرعيةاالسلطةاحاولتاعندماا،2011اعامامصرافيارأينا

اسيطرةاتحتاسيكونااأنهاواضًحااكاناوالذياانتخابه،ااملزمعاالبرملاناعلىاقيوًدااتضعادستورية،افوقاامبادئ

تااإلسالمية،االقوىااثائرةاثارتاحيثااإلسالميين،
 
امعاتتنافىاأنهاازاويةامناالفكرة،اضداشرسةاحملةاوشن

ااوتصادراالديمقراطية،االعملية ااملبادئافكرةااألغلبيةاورفضاقرارات،امنايناسبهااماااتخاذافيااألغلبيةاحق 

ا.بهااللتمسكالآلخريناالرئيساالدافعاهوابالذاتاالرفضاهذااإناالقولااويمكناطبيعي،اأمراالحاكمة

 .]![مؤثرةاكبرىااقوىاامناخارجيةاتدخالتادوناامناممكنة،اغيراالستعصاءاهذااإزالةاأنالياويبدو

ا

ا
ً
 خاتمة:اثامن

اوأصبحتاالعامة،اوالحرياتااإلنسانابحقوقااتتعلقاوثوابت،ااهيممفاالبشرية،االحضارةابتطورااترسخت،

اغيراعليا،اكمبادئادساتيرها،افياواعُتمدتاديمقراطية،اأنظمةاتتبنىاالتياالدولاابينامشتركةاقواسماتشكل

اوثوابتاوقيماتتناسبالااملبادئاتلكاأنااألخرى،ااملجتمعاتافيابعضهم،اادعاءاومااواإللغاء،اللتعديلاقابلة

االبشراحقوقااألناديمقراطية؛اغيراأنظمةاممارساتاوتبريرااملبادئ،اتلكاعلىاللتجاوزاامحاولةاإلااتها،مجتمع

أ،الاوحرياتهم اأصبحامكان،اأيافياوخرقها،انفسها،ابالدرجةااملجتمعاتاكلافياالبشراكلاتخصاوهياتتجز 

ا.اإلنسانيةاضداجريمةاُيعد ا

لااحيثاالقصوى،ااألهميةاتلكاأيًضاافتكتس ياالوطنية،االعلياااملبادئاأما االبالداحمايةافياعليهاايعوَّ

ا.فيهااالجميعاحقوقااوضماناواستقرارها،
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ااملمكنامنايعداولماالديمقراطية،االدساتيرافيارئيًسااعنصًرااالحاضر،االوقتافيااملبادئ،اتلكاأصبحتاوقد

افرصاوإضعافان،اإلنسااحقوقااهدراطائلةاتحتاالعالم،ادولاامختلفافياالدساتير،اواضعيامناتجاهلها

ا.الدولةااستقرار

،اكسوريةاالدول،ابعضافياواعتمادهاااملبادئ،اتلكاوإقرار
ً

اخاصةااألطراف،اكافةابرضاايحصلالنامستقبال

ر اأنظمةاأورثتهااالتياوالفوض ى،اوالصراعاتاالبؤساحالةامناللخروجاأمامها؛اآخراسبيلالالكنامنها،ااملسيطِّ

ا.اءوالبناالستقراراحالةاإلىاالستبداد،

اصعًبا؛اسيكونااوتمريرهاامجتمعنا،اعناوغريبةاجديدة،االدستوريةافوقاااملبادئاثقافةاإن:ابالقولااأختم

ا"ااألغلبية،امقاومةابسبب
ً

ااأو"اجهال
ً
اانفسه،االوقتافيالكنها،اكليهما،اأوامصلحة االاأمر  االعمليةاإلنجازامنه؛ابد 

االالزم؛االجهدابذلااملعنييناجميعامناضُيفتراالذلكاالستقرار؛امرحلةاإلىاالبلداوإيصالاالدستورية،

امقاومتها،اشدةامناالتخفيفافيايسهماذلكالعلاالسوريين،الدىابهااالقناعةاوترسيخااملبادئ،ابهذهاللتوعية

ا.الخالصالحظةاوتقريب

ا

ا

ا

ا  
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ا:هوامش

اتلكانامضموااإلىااستندتا،لتعريفهاامحاولةاوهذهاالدستورية،افوقااللمبادئاامعتمًدااامحددًاااتعريًفاانجدالم .1

 .ا2011اعاماالدستوريةااألزمةابمناسبةااملصريةاالصحفافياوردتاالتياالتعريفاتاوبعضاوخصائصها،ااملبادئ

2. con.html-http://hrlibrary.umn.edu/arabic/us 

3. -constitutionnel.fr/conseil-http://www.conseilا

constitutionnel/root/bank_mm/arabe/constitution_arabe.pdfا 

4. http://hrlibrary.umn.edu/arab/b001.htmlا 

5. http://hrlibrary.umn.edu/arab/b003.htmlا 

6. ab/b002.htmlhttp://hrlibrary.umn.edu/arا 

7. -constitutionnel.fr/conseil-http://www.conseilا

constitutionnel/root/bank_mm/arabe/constitution_arabe.pdf 

 3ارقماالسابقااملصدراالفرنس ي،اوراالدست .8

 3ارقماالسابقااملصدراالفرنس ي،االدستورا .9

10. http://iipdigital.usembassy.gov/st/arabic/texttrans/2009/03/20090326164658bsibhew0.3102

075.html#axzz4DThBGzNt 

11. https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%

84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8

%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A 

 2ارقماالسابقااملصدراكي،يرااألماالدستورا .12

13. https://www.constituteproject.org/constitution/German_Federal_Republic_2012.pdf?lang=arا 

 2ارقماالسابقااملصدراكي،يرااألماالدستورا .14

 3ارقماالسابقاصدراملاالفرنس ي،االدستورا .15

 13ارقماالسابقااملصدرااألملاني،االدستورا .16

 13ارقماالسابقااملصدرااألملاني،االدستورا .17

18. ng=arhttps://www.constituteproject.org/constitution/Turkey_2011.pdf?laا 

19. http://www.alyassir.com/index.php?pid=3&i=1&f=24ا 

اااا126اصادمشق،اجامعةاالسياسية،اوالنظماالدستورياالقانوناامبادئاالغالي،اكمال.اد .20

http://hrlibrary.umn.edu/arabic/us-con.html
http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-%20constitutionnel/root/bank_mm/arabe/constitution_arabe.pdf
http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-%20constitutionnel/root/bank_mm/arabe/constitution_arabe.pdf
http://hrlibrary.umn.edu/arab/b001.html
http://hrlibrary.umn.edu/arab/b003.html
http://hrlibrary.umn.edu/arab/b002.html
http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-%20constitutionnel/root/bank_mm/arabe/constitution_arabe.pdf
http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-%20constitutionnel/root/bank_mm/arabe/constitution_arabe.pdf
http://iipdigital.usembassy.gov/st/arabic/texttrans/2009/03/20090326164658bsibhew0.3102075.html#axzz4DThBGzNt
http://iipdigital.usembassy.gov/st/arabic/texttrans/2009/03/20090326164658bsibhew0.3102075.html#axzz4DThBGzNt
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A
https://www.constituteproject.org/constitution/German_Federal_Republic_2012.pdf?lang=ar
https://www.constituteproject.org/constitution/Turkey_2011.pdf?lang=ar
http://www.alyassir.com/index.php?pid=3&i=1&f=24
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