
أبحاث قانونية 

سيادة القانون 
كأساس وشرط لبناء دولة وطنية حديثة 

الكاتب: قسم الدراسات 



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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ملخص تنفيذي

السورية،  الحالة  في  حديثة  وطنية  دولة  لبناء  وشرط  كأساس  القانون،  سيادة  في  البحث   
ً

سهال ليس 
بعدما تقّوض فيها مبدأ »سيادة القانون« ألكثر من نصف قرن؛ ألن البيئة التي أسهمت في هذا التقويض ما 
تزال تحيط بالحياة الحقوقية فيها، وبالرغم من ذلك، حاولنا في هذه الدراسة تسليط األضواء على مفهوم 
مبدأ سيادة القانون، حسب املعايير الدولية، وحسب واقعه في الحالة السورية، وأهم ضماناته في سورية 

املستقبل.

ت عن أهم األسباب الكامنة وراء االنفجار السوري في 2011، كغياب الحكم الرشيد 
َ
بعد مقدمة تحدث

في تقويض  الزمن، وأسهمت  التي استمرت زهاء نصف قرن من  املديدة  الطوارئ  القانون، وحالة  وسيادة 
سيادة القانون الذي يعّد أساس الحكم في البالد من الناحية الدستورية، وتطرقت إلى العالقة بين النظام 
فصول؛  ثالثة  إلى  الدراسة  تفرعت  للسالم«؛  املتحدة  الواليات  »معهد  يراها  كما  للدولة،  واألمني  القانوني 
وبّينت  الدولية،  األدبيات  في  وماهيته  القانون«  »سيادة  ملبدأ  العام  اإلطار  منها  األول  الفصل  في  تناولُت 
القانون:  في سيادة  دوليين  معيارين  أهم  واتكأت على  له،  تعريف اصطالحي  اتفاق عام حول  يوجد  أنه ال 
بأنه: »مبدأ للحكم، يكون فيه جميع األشخاص  العام لألمم املتحدة  أّولهما استمددته من تعريف األمين 
على  وتطّبق  علًنا،  صادرة  قوانين  أمام  مسؤولين  ذاتها،  والدولة  والخاصة،  العامة  والكيانات  واملؤسسات 
لحقوق  الدولية  واملعايير  القواعد  مع  وتتفق  مستقل،  قضاء  إلى  إطارها  في  ويحتكم  بالتساوي،  الجميع 

اإلنسان«.

ومن هذا التعريف، استنبطت الدراسة خمسة مرتكزات رئيسة له هي: 

مسؤولية األشخاص والدولة أمام القانون )املساءلة( 	 
املساواة أمام القانون )حماية الحقوق( 	 
اتفاق القوانين مع املعايير الدولية لحقوق اإلنسان	 
نشر القوانين 	 
استقالل القضاء.	 

خالل  من  للديمقراطية  األوروبية  »اللجنة  وضعتها  التي  القانون  سيادة  معايير  من  استمددته  وثانيهما 
القانون« املعروفة باسم )لجنة البندقية( وهي: 

وأن 	  وبموجبه،  القانون  مع  متوافقة  الدولة  تتخذها  التي  اإلجراءات  تكون  )أن  الشرعية 
تكون التشريعات متوافقة مع الدستور(

االستقرار 	   - الفهم  سهلة  صياغة   - منشورة  )قوانين  القانوني”  “اليقين  القانوني  الضمان 
التشريعي(
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الوقاية من سوء استخدام السلطة 	 
املساواة أمام القانون وعدم التمييز 	 
الوصول إلى العدالة	 

الحالة  في  القانون«  »سيادة  واقع  إلى  االستفاضة  من  ب�شيء  تطرقت  الدراسة،  من  الثاني  الفصل  في 
السورية، حيث تفرع الفصل إلى خمسة مباحث، تناول املبحث األول منها تغّول السلطة األمنية، من حيث 
إدارة  وهي  البالد،  في  الخمسة  األمنية  األجهزة  وهياكل  األفراد،  الدولة  مؤسسات  على  التغّول  هذا  مظاهر 
السيا�شي، وإدارة  املعروفة، وشعبة األمن  املخابرات وفروعها  املعروفة، وشعبة  العامة وفروعها  املخابرات 

املخابرات الجوية، ومكتب األمن الوطني.

ثم تناولت املركز القانوني لألجهزة األمنية، ومشروعية عملها، ورصد وضعها في التشريعات املعلنة التي 
أحصتها الدراسة، إذ قلما تطرقت القوانين إلى ذكرها، واستنتجت أن األجهزة األمنية تعمل وفق منظومة 
قانونية سرّية غير معلنة، وأن هذه األجهزة تصنف في عداد الضابطة اإلدارية، وليس العدلية، كما تطرقت 
إلى عالقة األجهزة األمنية بالسلطة القضائية، والحصانة من املساءلة التي يتمتع بها أفراد األجهزة األمنية، 
واختتمت بالوظيفة األساسية لألجهزة األمنية في الدولة، حسب املعايير الدولية. وخلص املبحث إلى مواطن 

انتهاك السلطة األمنية ملرتكزات األمم املتحدة ومعايير لجنة البندقية في سيادة القانون. 

وفي املبحث الثاني، تحدثت الدراسة عن تغّول حزب البعث الحاكم، وتناولت التشريعات التي أصدرها 
لالستحواذ على السلطتين التنفيذية والتشريعية، والتشريعات التي مكنته من إدارة الدولة بذهنية امللكية 
الخاصة، واستعرضُت نموذجين من هذه التشريعات، كما تناولت ظاهرة اإلفراط في إحداث املحاكم الجزائية 
وتكريس  القضائية،  السلطة  على  والهيمنة  العسكرية،  الشعبية  املنظمات  تشكيل  وظاهرة  االستثنائية، 
1973 التي فرضت حزب البعث قائًدا للدولة  هيمنة حزب البعث دستورًيا، عبر املادة الثامنة من دستور 
واملجتمع، وعرجُت على اتباع البعث مبدأ االستفتاء، كأسلوب إلسباغ الشرعية الصورية على االستحقاقات 
في ظل  الجمهورية،  رئاسة  التي يضعها، وعلى منصب  الدساتير  بها، كاالستفتاء على  يقوم  التي  الدستورية 
اإلنسان،  حقوق  لِشرعة  مخالفة  قوانين  بإصدار  البعث  قيام  إلى  أيًضا  وتطرقت   ،1973 دستور  سريان 
كقانون أمن حزب البعث العربي االشتراكي، والقانون القا�شي بإنزال عقوبة اإلعدام بكل منتسب إلى جماعة 
اإلخوان املسلمين، ثمَّ تحدثت عن هيمنة البعث على العمل النقابي في قطاعات الفالحين والعمال واملهن 
العلمية، واختتمت بواقع حزب البعث بعد إصدار دستور 2012، وإلغاء املادة الثامنة من دستور 1973؛ 
واستنتجت أنه لم يتغير �شيء من ممارساته بعد إصدار الدستور املذكور. وخلص املبحث أيًضا إلى مواطن 

انتهاك حزب البعث ملرتكزات األمم املتحدة ومعايير لجنة البندقية في سيادة القانون. 

ث املبحث الثالث عن تغّول السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية، وإفراط رئيس الجمهورية  وتحدَّ
مجلس  دورات  انعقاد  أثناء  التشريع  فيها  له  يحق  ال  التي  األوقات  في  حتى  التشريعية،  املراسيم  إصدار  في 
هذه  تعارض  مواطن  إلى  املبحث  وخلص  العام.  العفو  منح  لسلطة  الجمهورية  رئيس  واحتكار  الشعب، 

السياسة مع مرتكزات األمم املتحدة ومعايير لجنة البندقية في سيادة القانون. 

وفي املبحث الرابع، جرى الحديث عن التغّول على »السلطة القضائية« وإفقادها االستقالل. وكيف كان 
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السلطة  بتحكم  مباشًرا  والدستوري،  العادي واإلداري  الثالثة:  بفروعها  القضائية،  السلطة  تجاه  التغّول 
التنفيذية بشخص رئيس الجمهورية في مفاصلها، وكذلك التغول بإحداث لجان ذات والية قضائية، كلجان 
حل الخالفات في قوانين تنظيم املدن واالستمالك، ذات األغلبية من أعضاء السلطة التنفيذية. وتحدثت 
الفصل  والية  بإناطة  املختلفة  التشريعات  تحفل  حيث  القضائية،  السلطة  على  املباشر  غير  التغّول  عن 
 القضاء هذه السلطة، مثل قانون اإلدارة 

ً
بالخصومات املتنوعة، بأحد أعضاء السلطة التنفيذية، سالبة

املحلية. كما تطرقت إلى الهيمنة على القضاء العسكري، وإحداث املحاكم الجزائية االستثنائية التي بقي منها 
محكمة امليدان ومحكمة اإلرهاب. وخلص املبحث إلى بيان مكامن تعارض هذه السياسة مع مرتكزات األمم 

املتحدة ومعايير لجنة البندقية في سيادة القانون. 

وفي املبحث الخامس، تطرقت الدراسة إلى أحد أهم أسباب تقويض سيادة القانون، وهو كتمان القوانين 
خالف واحًدا 

ُ
وعدم نشرها في الجريدة الرسمّية للدولة، وكيف أنها ظاهرة شائعة لدى السلطات السورية، ت

)قوانين،  التشريعات  على  أجريت  إحصائية  وفي  القانوني«،  »اليقين  وهو  القانون  سيادة  معايير  أهم  من 
مراسيم تشريعية( الصادرة سنة 2011، من خالل تدقيق كل أعداد الجريدة الرسمية لتلك السنة، حسب 
ن أنه في عام 2011 صدر 35 قانوًنا، لم ُينشر منها 3 قوانين؛ و128 مرسوًما  بيَّ

َ
الرقم املتسلسل للتشريعات؛ ت

تشريعًيا لم ُينشر منها 16 مرسوًما. وال شك في أن هذا األمر يقّوض سيادة القانون بشكل خطير، إذ ال ُيعقل 
نشر ولم يطلعوا عليها. وخلص املبحث إلى أن هذه الظاهرة تنتهك واحًدا من أهم 

ُ
إلزام املواطنين بقوانين لم ت

مرتكزات األمم املتحدة ومعايير لجنة البندقية في سيادة القانون. 

وفي املبحث السادس، استعرضت واقع »سيادة القانون«، بعد رفع حالة الطوارئ في العام 2011، وتمَّ 
الحديث عن ركائز حالة الطوارئ الثالث في قانون الطوارئ، وفّندتها قانونًيا، وتحدثت عن أن إعالن التعبئة 
يغني عن فرض حالة الطوارئ، وهو ما رجحت الدراسة حدوثه، وقد شرحت بإيجاز مفهوم »إعالن التعبئة« 

كإحدى الحاالت املوسعة لسلطات الضابطة. 

التي  املستقبل  سورية  في  القانون  سيادة  ضمانات  باستعراض  الدراسة  اختتمت  الثالث،  الفصل  في 
تبدأ بضمانات دستورية، من حيث وجوب التفصيل في الدستور في الصياغة الفنية، لجهة تنظيم السلطة 
املراسيم  إصدار  إمكانية  من  بالحد  التشريعات  إصدار  وضبط  ال،  الفعَّ الدستوري  والقضاء  القضائية 
التشريعية، ووضع آلية خاصة إلصدار القوانين األساسية املكملة للدستور، ووجوب النص صراحة على 
القانون وهو »اليقين  في الجريدة الرسمية للدولة، لضمان واحد من أهم معايير سيادة  نشر التشريعات 
القانون«، ويجب أن يحِدث الدستور »هيئات دستورية مستقلة«، وأن ُيعيد إنتاج املادة العاشرة من دستور 

1950 التي تكفل حريات األفراد في دولة القانون.

الدستورية  الضمانات  تكامل  وجوب  عن  تحدثت  القانون،  لسيادة  التشريعية  الضمانات  سياق  وفي 
لسيادة القانون مع تشريعات تراعي الوصول إلى سيادة القانون، خاصة في مجال تنظيم السلطة القضائية 
والعملية التشريعية التي تق�شي بضرورة إلغاء التشريعات الشاذة املخالفة ملواثيق حقوق اإلنسان، وتلك 

التي تعاملت مع الدولة كملكية خاصة، ومنحت حزب البعث ميزات تفضيلية على غيره من األحزاب.

أما بالنسبة إلى التشريعات غير املنشورة، فقد نّبهت إلى وجوب مراجعتها من قبل هيئة وطنية متخصصة 
تعمل على اقتراح نشرها وإلغاء أو تعديل ما يلزم منها، وحول السياسة التشريعية وصناعة القانون، تحدثت 
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وآلية  التشريعية  والعطالة  التشريعات وتعديلها  للتشريعات، وكثافة إصدار  الرديئة  الصياغة  عن عيوب 
تالفيها.

بضبط  الدولة  في  املتغّولة  األجهزة  وحوكمة  الوطني،  الجيش  بناء  إعادة  ضرورة  على  الدراسة  ت 
َّ
وحث

سلطات األجهزة األمنية وإعادة هيكلتها، وضبط تغّول حزب البعث وإعادته إلى منظومة األحزاب الطبيعية، 
وفق أسس وقواعد ارتأتها. ثم عّرجت الدراسة على دور املجتمع املدني، ابتداًء من أهميته في الحالة السورية، 
مروًرا بوظيفته عموًما، وانتهاء بواقع املجتمع السوري. وختمُت الدراسة بتوصية األمين العام لألمم املتحدة 
إخفاق  بسبب  القانون،  سيادة  مجال  في  إصالح  ألي  الوطنية  بالخبرات  االستعانة  وجوب  على  ت 

َّ
حث التي 

املشاريع املصممة سلًفا أو املستوردة، لكون الخبرات الوطنية تعرف البيئة والذهنية الحقوقية في سورية.
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مقدمة

عوامل داخلية وخارجية كثيرة أسهمت في االنفجار السوري الكبير في آذار/ مارس 2011، ولعل من أهمها 
في املجتمع، ويحمي الحقوق والحريات  العدالة  الذي يكفل  القانون”  الرشيد ومبدأ “سيادة  الحكم  غياب 
رضت على سورية زهاء نصف قرن)1)، بما تتطلبه 

ُ
األساسية، ومما ال شك فيه أن حالة الطوارئ الطويلة التي ف

من الناحية الحقوقية من وجود حاكم عرفي يتمتع بسلطات استثنائية خارج املنظومة القانونية الطبيعّية، 
 على مؤسساتها ومرافقها، 

ً
إضافة إلى نظام حكم شمولي لحزب واحد احتكر كل السلطات في الدولة متغّوال

ا بمنظومة من التشريعات، على رأسها الدستور، تكفلت باستمراره في السلطة واحتكارها، وفي الواقع 
ً
محاط

كان إلمساك رأس السلطة في سورية بتالبيب السلطة التشريعية، وقيامه بسن التشريعات املختلفة بدون 
ضوابط أو معايير أو أي مراعاة لقوى سياسية أو مجتمعية في الدولة مع انعدام الرقابة الدستورية، إضافة 
إلى الهيمنة التاّمة على السلطة القضائية في الدولة، أبلغ األثر في تقويض سيادة القانون في سورية وتآكل 

الحياة الحقوقية فيها، وهذا ما سنبسطه في هذه الدراسة.

 عن أن تقويض مبدأ سيادة القانون ساعد في استشراء الفساد واملحسوبية، األمر الذي أسهم في 
ً

فضال
تغذية بذور الصراع مع السلطة، وفي تفكك النسيج االجتماعي والشعور بالتهميش، األمر الذي أدى إلى حالة 
الوطنية  الهوية  الضيقة على حساب  للهويات  الكبير والرجوع  في االنفجار  الحاد أسهمت  من االستقطاب 

الجامعة.

 دستورًيا في سورية منذ دستور العام 1973، حيث نصت 
ً
وبالرغم من أن مبدأ »سيادة القانون« يعّد مبدأ

2/25 منه على أن: “سيادة القانون مبدأ أسا�شي في املجتمع والدولة”، وانتقل هذا املبدأ إلى دستور  املادة 
2012، حيث نصت املادة /50/ منه على أن: »سيادة القانون أساس الحكم في الدولة”؛ فإن هذه النصوص 

من الناحية العملية بقيت نصوًصا شكلية مهملة، كغيرها من النصوص التي يحفل بها الدستور.

 جوهرًيا في تقويض سيادة القانون، فإن تحليل العالقة بين النظام 
ً

وملا كان النظام األمني في سورية عامال
القانوني للدولة والنظام األمني فيها يكت�شي أهمية لفهم أسباب التهديدات الداخلية والخارجية والتصدي 
وقّوة  واحدة،  لعملة  وجهان  واألمن  القانوني  فالنظام  للسالم«.  املتحدة  الواليات  »معهد  يرى  ما  وفق  لها، 
للمؤسسات  ما  البلدان،  استقرار  على  الحفاظ  حيث  من  األهمية،  من  لها  وأنظمته  القانون  مؤسسات 
العنصرين مًعا. فعندما يواجه  تترسخ إال مع توفر هذين  القانون أن  واألنظمة األمنية، وال يمكن لسيادة 
أحد البلدان تهديًدا ما، خارجًيا أم داخلًيا، ثم يحدث إثر هذا التهديد فقدان للتوازن بين توفير األمن من 
تتيح  العدالة،  القانون، ومؤسسات  ناحية أخرى، فإن قوة سيادة  ناحية، وحماية الحقوق والحريات من 
 من االعتقاد بأن االختيار يجب أن يكون 

ً
للدولة العودة من جديد إلى التوازن املثالي بين العدالة واألمن، بدال

ألحدهما على حساب اآلخر. وهذه هي قوة سيادة القانون.

ومن شأن ثقافة السيادة القوية للقانون، واملؤسسات واألنظمة واملؤسسات الفاعلة الشرعية في مجالي 

علنت حالة الطوارئ في 8 آذار/ مارس 1963 باألمر العسكري رقم /2/، وانتهت نظرًيا في 21 نيسان/ أبريل 2011 باملرسوم رقم /161/.
ُ
)1)  أ
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لها، والتي  التي يتعرض  الداخلية والخارجية  العدالة واألمن، تعزيز قدرة املجتمع على التصدي للضغوط 
يمكن أن تثير العنف وتهدد السلم واألمن)2). ومن هنا، تكمن أهمية تحليل املركز القانوني ألجهزة األمن في 

سورية وبيان مدى اتساقه مع مفهوم سيادة القانون، كما سيأتي في هذه الدراسة.

املشحونة  القضايا  أن  السلطة  أدركت  إذا  إال  سورية  في  يسودا  أن  واالستقرار  للسالم  يمكن  ال  وألنه 
سياسًيا، كعدم املساواة في توزيع الثروة والخدمات االجتماعية، وإساءة استعمال السلطة، وإنكار الحق في 
امللكية أو املواطنة، هي أول حتمية للعدالة)3)؛ فإن دراستنا هذه -بعد اإلحاطة باإلطار العام للمبدأ ومرتكزاته 
ومعاييره- تستعرض واقع »سيادة القانون« في سورية، وشروط ترسيخه كشرط لبناء دولة وطنية حديثة، 

والضمانات املطلوب توفرها لذلك. 

)2)   »نحو ثقافة سيادة القانون/ دليل عملي«، معهد الواليات املتحدة للسالم، 2015، ص 9.

آب/   23 الصراع،  بعد  ما  ومجتمعات  الصراع  مجتمعات  في  االنتقالية  والعدالة  القانون  سيادة  حول  املتحدة  لألمم  العام  األمين  تقرير    (3(
.”s/2004/616« أغسطس 2004، الفقرة 4، الوثيقة رقم
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الفصل األول

اإلطار العام ملبدأ »سيادة القانون«
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املبحث األول: ماهية “سيادة القانون”

فهم  على  يشتمل  معقد،  مفهوم  ألنه  القانون”؛  “سيادة  مصطلح  تعريف  حول  عام  اتفاق  يوجد  ال 
الحركات االجتماعية، والثقافية، والتاريخية ألي مجتمع وتطورها. ويتضمن فهم احتياجات الناس، حاكمين 

ومحكومين، وفهم رغباتهم، وطموحاتهم، ومصالحهم)4).

ر في املبدأ، كأحد املفاهيم الحقوقية الجوهرية في دولة 
ّ
ولكن تباين الرؤى حول املعنى الدقيق له ال يؤث

رون إلى االتفاق على أن تعريف سيادة القانون يستلزم، بالحد 
ّ
القانون واملؤسسات واملواطنة. ويميل املنظ

هو  الجوهر  في  القانون  وسيادة  القانون)5)،  أمام  الحكومات،  ذلك  في  بما  الجميع،  مسؤولية  األدنى، 
السلطة  ويشمل مسؤولي  العقاب،  من  وإفالتهم  أصحابها  تعسف  من  الحد  بهدف  السلطة،  لتقييد  نظام 
والحكومة، والشبكات اإلجرامية املنظمة، والقادة الدينيين، وأمراء الحرب، والنخب االقتصادية)6)؛ بحيث 
ال تستطيع الدول ارتكاب أفعال ضد مواطنيها واإلفالت من العقاب، كما يتعين على املواطنين أيًضا اتباع 
بين  معينة  عالقة  القانون«  »سيادة  مبدأ  ُين�شئ  بحيث  بعض،  مع  بعضهم  تعامل  في  القانونية،  القواعد 

املجتمع والدولة، يتحقق من خاللها اآلتي:

− تكون الحكومة واألفراد كافة ملتزمين بالقوانين املنشورة واملعلنة بشفافية؛	
− يتساوى املواطنون كافة أمام القانون؛ وال يجوز لعوامل، مثل الثروة، واألصل العرقي 	

أو الطبقي، والفساد، أن تقّوض هذه املساواة؛
− يتمتع املواطنون كافة بإمكانية الوصول إلى آليات العدالة القضائية الفّعالة، بغض 	

النظر عن مواردهم املالية؛
− تحظى حقوق املواطنين بحماية القانون وتطبيقه)7).	

تعريف األمين العام لألمم املتحدة:

وعلى الرغم من عدم االتفاق على تعريف للمبدأ، فإن هناك شبه توافق على تعريف األمين العام لألمم 
املتحدة لهذا املبدأ، بأن مفهوم “سيادة القانون” يشير إلى:

ذلك  في  بما  والخاصة،  العامة  والكيانات  واملؤسسات  األشخاص  جميع  فيه  يكون  للحكم  ))مبدأ 

)4)  »نحو ثقافة سيادة القانون/ دليل عملي«، معهد الواليات املتحدة للسالم، 2015، ص 5.

)5)  املرجع السابق، ص 12.

)6)  املرجع السابق، ص 39.

)7)  املرجع السابق، ص37.
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ا، وتطبق على الجميع بالتساوي، ويحتكم في إطارها إلى 
ً
الدولة ذاتها، مسؤولين أمام قوانين صادرة علن

قضاء مستقل، وتتفق مع القواعد واملعايير الدولية لحقوق اإلنسان(()8).

دوليين،  معيارين  أهم  وفق  القانون،  سيادة  مبدأ  وتحليل  استعراض  على  هذه  دراستنا  في  وسنقتصر 
املذكور،  العام  األمين  تعريف  في  وردت  التي  املتحدة  األمم  معايير  وهما  السورية،  الحالة  على  وإسقاطهما 
وسندعوها »مرتكزات« سيادة القانون، إضافة إلى معايير )اللجنة األوروبية للديمقراطية من خالل القانون 
»لجنة البندقية«()9)، التي استمدتها من مجموعة كبيرة من املواثيق الدولية، وهي عبارة عن معايير عامة 
درجت املعايير الفرعية 

ُ
عّد مرجعية ملختلف جوانب مبدأ سيادة القانون، وقد أ

ُ
تندرج تحتها معايير فردية ت

بصيغة أسئلة بحيث تصلح لقياس مبدأ سيادة القانون في الدول.

آب/   23 الصراع،  بعد  ما  ومجتمعات  الصراع  مجتمعات  في  االنتقالية  والعدالة  القانون  سيادة  حول  املتحدة  لألمم  العام  األمين  تقرير    (8(
”s/2004/616« أغسطس 2004، الفقرة 6، الوثيقة رقم

)9)  لجنة البندقية: جهاز استشاري حول القضايا الدستورية لـ »مجلس أوروبا للدفاع عن حقوق اإلنسان« الذي يضم 47 دولة، 28 منها أعضاء 
نشئت في 10 أيار/ مايو 1990.

ُ
عت جميعها على االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان، أ

ّ
في االتحاد األوروبي، وق
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املبحث الثاني: مرتكزات »سيادة القانون”

من تعريف األمم املتحدة املذكور أعاله ملبدأ »سيادة القانون«؛ نستطيع استنتاج العناصر األساسية 
لسيادة القانون، التي تتمثل بمسؤولية الجميع )حكام ومحكومين( أمام القانون الذي يجب نشره وإتاحته 
للمواطنين، وفرضه على الجميع بالتساوي، وتوخي العدالة في تطبيقه، والقضاء به من جانب سلطة قضائية 

 عن وجوب اتساقه مع املبادئ واملعايير الدولية لحقوق اإلنسان)10).
ً

مستقلة، فضال

وبناء على هذا التعريف، يمكن استنباط أهم الركائز لسيادة القانون وهي:

− مسؤولية األشخاص والدولة أمام القانون.	
− املساواة أمام القانون.	
− اتفاق القوانين مع املعايير الدولية لحقوق اإلنسان.	
− نشر القوانين.	
− استقالل القضاء.	

1 - املسؤولية أمام القانون:

أن  صفته،  كانت  ا  أيًّ القانون،  يخرق  من  فعلى  “املساءلة”،  -باختصار-  تعني  القانون  أمام  املسؤولية 
يتحمل عاقبة فعله ويتلقى العقوبة الواجبة مثل )السجن، أو الغرامة، أو التسريح من وظيفة قانونية(. فإذا 
 ما، أو انتهك أًيا من حقوق الغير، فيجب أن يخضع للمساءلة، من خالل نظام 

ً
ما ارتكب أي شخص خطأ

الحكوميين  العاديين واملسؤولين  الحال األشخاص  بطبيعة  املبدأ يشمل  للدولة)11). وهذا  الرسمي  العدالة 
واملؤسسات التي تنهض بأعباء الدولة، وقد أكدت املحكمة الدستورية في مصر أن: 

أو غاياتها، بقواعد قانونية  أًيا كانت وظائفها  في ممارستها لسلطاتها،  تتقيد  التي  القانونية هي  ))الدولة 
تعلو عليها، وتردها على أعقابها إن هي جاوزتها، فال تتحلل منها، وكان مضمون القاعدة القانونية التي تعتبر 
إطاًرا للدولة القانونية، تسمو عليها وتقيدها، إنما يتحدد من منظور املفاهيم الديمقراطية التي يقوم نظام 

الحكم عليها(()12).

)10)  »نحو ثقافة سيادة القانون/ دليل عملي«، معهد الواليات املتحدة للسالم، 2015، ص 12.

)11)  املرجع السابق، ص35

)12)  املحكمة الدستورية العليا املصرية، القضية رقم 274 تاريخ 13 أيار/ مايو سنة 2007،
 http//:www.sccourt.gov.eg/SCC/faces/PortalHome.jspx

http://www.sccourt.gov.eg/SCC/faces/PortalHome.jspx
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2 - املساواة أمام القانون:

الذي  املجتمعي  االستقرار  بسبب  القانون،  سيادة  مرتكزات  أهم  من  القانون  أمام  املساواة  مبدأ  يعدُّ 
األساسية،  والخدمات  العدالة  إلى  الوصول  سبل  وأعوزتهم  التهميش،  إلى  الناس  تعّرَض  ما  فإذا  يوفره، 
وعانوا مظاهر عدم املساواة والظلم، وتقاعست الدولة ومؤسساتها القانونية عن حماية حقوقهم، ومنع 
التمييز فيما بينهم، وضمان املساواة بين جميع األفراد أمام القانون، كل ذلك يمكن أن يسبب حالة من عدم 

االستقرار والنزاعات في الدولة)13).

وقد حرص الدستور على النص على مبدأ مساواة املواطنين أمام القانون، باعتباره الوسيلة األساسية 
لتقرير الحماية القانونية املتكافئة للحقوق والحريات جميًعا، سواء تلك التي نص عليها الدستور أو تلك التي 
يكفلها التشريع، وإذا كانت صور التمييز املخالف ملبدأ املساواة ال تقع تحت حصر، فإن قوامها كّل تفرقة أو 

تقييد أو تفضيل أو استبعاد بصورة تحكمية من التمتع بالحقوق املكفولة، دستورًيا أو تشريعًيا)14).

افق القانون الوطني مع املعايير الدولية لحقوق اإلنسان: 3 - تو

يؤكد األمين العام لألمم املتحدة أن االستراتيجّية الفعالة لبناء نظام العدالة املحلي هي تلك التي تولي 
والظروف  لالحتياجات  وتستجيب  اإلنسان،  لحقوق  الدولي  القانون  مع  تتوافق  لقوانين  الالزم  االهتمام 
الحالية للبالد. والدعامة الرئيسية لألنظمة التي تقوم على سيادة القانون هي النظام القضائي القوي املتمتع 
بالسلطة والتمويل والتجهيز، والتدريب من أجل إعمال حقوق اإلنسان لدى تطبيق  باالستقالل واملتمّتع 

العدالة)15). وهذا ما أكدته املحكمة الدستورية العليا في مصر قائلة:

الدولة  في  تسمو  التي  القانونية  القاعدة  مضمون  فإن  األساسية،  وحرياته  املواطن  حقوق  مجال  “في 
القانونية عليها، وتتقيد هي بها، إنما يتحدد في ضوء مستوياتها التي التزمتها الدول الديمقراطية باطراد في 
مجتمعاتها. وبالتالي، ال يجوز للدولة القانونية أن تنزل بالحماية التي توفرها لحقوق مواطنيها وحرياتهم عن 
الحدود الدنيا ملتطلباتها املقبولة بوجه عام في الدول الديمقراطية، وال أن تفرض على تمتعهم بها أو مباشرتهم 
لها قيوًدا تكون في جوهرها أو مداها مجافية لتلك التي درج العمل في النظم الديمقراطية على تطبيقها. بل إن 
خضوع الدولة للقانون، محدًدا في ضوء مفهوم ديمقراطي، مؤداه أال تخل بتشريعاتها بالحقوق التي يعتبر 
حقوق  لصون  أساسية  وضمانة  القانونية  الدولة  لقيام  أولًيا  مفترًضا  الديمقراطية  الدول  في  بها  التسليم 

)13)  نحو ثقافة سيادة القانون/ دليل عملي، معهد الواليات املتحدة للسالم، 2015، ص 16.

)14)  املحكمة الدستورية العليا املصرية، القضية رقم 50 تاريخ 12 أيار/ مايو سنة 2002.
http//:www.sccourt.gov.eg/SCC/faces/PortalHome.jspx

23 آب/  )15)  تقرير األمين العام لألمم املتحدة حول سيادة القانون والعدالة االنتقالية في مجتمعات الصراع ومجتمعات ما بعد الصراع، 
.”s/2004/616« أغسطس 2004، الفقرة 35، الوثيقة رقم

http://www.sccourt.gov.eg/SCC/faces/PortalHome.jspx
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اإلنسان وكرامته وشخصيته املتكاملة«)16).

ومن املعلوم أن املعايير الدولية لحقوق اإلنسان التي يجب أن تتوافق معها القوانين الوطنية، هي تلك 
املنصوص عليها في القانون الدولي اإلنساني واملواثيق الدولية، وأهّمها اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان الذي 
تبنته األمم املتحدة في 10 كانون األول/ ديسمبر 1948، والعهد الدولي الخاص بالحقوق املدنية والسياسية، 
والعهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، اللذين اعُتمدا بموجب قرار الجمعية 
العامة لألمم املتحدة 2200 ألف )د-21( املؤرخ في 16 كانون األول/ ديسمبر 1966، وصادقت عليهما الغالبية 

العظمى من دول العالم، إضافة إلى املواثيق واملعاهدات الدولية التي انضمت إليها الدولة نفسها.

4 - نشر القوانين:

به وسريانه عليهم،  ليكون حجة على املواطنين وإلزامهم  القانون شرط أسا�شي  به أن نشَر  م 
ّ
من املسل

طبق على الناس القاعدة القانونية الشهيرة )ال جهل بالقانون(.
ُ
وبهذا النشر ت

والنشر إجراء يقصد به إعالن التشريع للناس، وتحديد موعد العمل به، فال يكفي اإلصدار لتمام نفاذ 
 وعدالة- علمهم بها 

ً
التشريع بل يجب أن ينشر كذلك، ألن إلزام الناس بالقواعد القانونية يقت�شي -عقال

حتى يوّجهوا سلوكهم على مقتضاها، ونظًرا لتعذر إعالن التشريع لجميع الناس، فقد اكتفى املشرع في هذا 
الشأن بأن هّيأ وسيلة معينة للعلم به هي النشر في »الجريدة الرسمية« للدولة، كوسيلة يعتدُّ بها في تمام 
نفاذ التشريع، وال يغني عن النشر أية وسيلة أخرى إلعالن التشريع من الجريدة الرسمية للعلم به، كالنشر 
في الصحف أو اإلعالن في األماكن العامة أو اإلذاعة، ألن العلم الفعلي بالتشريع بأي طريقة أخرى ال يجعله 

ا ما دام لم ينشر في الجريدة الرسمية)17).
ً

نافذ

وقد أكدت املحكمة الدستورية العليا في مصر أن نشر القانون أحد مقومات تطبيق القانون، إذ قالت: 

ا إلنبائهم بمحتواها، وكان نفاذها بالتالي 
ً
“إن إخطار املخاطبين بالقاعدة القانونية بمضمونها يعتبر شرط

هذه  دخول  أن  مؤداه  ذلك  وكان  سريانها،  لبدء  املحدد  امليعاد  وحلول  نشرها،  خالل  من  إعالنها  يفترض 
القاعدة مرحلة التنفيذ مرتبط بواقعتين تجريان معا وتتكامالن، هما النشر ثم انقضاء املدة التي حددها 
املشرع لبدء العمل بها، بما مؤداه أن نشر القاعدة القانونية ضمان لعالنيتها وذيوع أحكامها واتصالها بمن 
التي ال تنشر،  القانونية  القاعدة  بها... ومن ثم فقد تعين القول بأن  بالجهل  يعنيهم أمرها، وامتناع القول 
ال تتضمن إخطاًرا كافًيا بمضمونها وال بشروط تطبيقها، فال تتكامل مقوماتها التي اعتبر الدستور تحققها 

ا لجواز التدخل بها لتنظيم الحقوق والواجبات على اختالفها”)18).
ً
شرط

ا رئيسًيا لنفاذة على املكلفين وإلزامهم بمضمونه، ومرتكًزا أساسًيا من 
ً
وبالتالي، يعتبر نشر القانون شرط

)16)  املحكمة الدستورية املصرية القضية رقم 22 تاريخ 4 /1/ 1992.
http//:www.sccourt.gov.eg/SCC/faces/PortalHome.jspx

)17)  الدكتور عبد املنعم فرج الصدة، أصول القانون، مطبعة دار النهضة العربية، طبعة 1972، ص 105. 

)18( http://www.sccourt.gov.eg/SCC/faces/PortalHome.jspx

http://www.sccourt.gov.eg/SCC/faces/PortalHome.jspx
http://www.sccourt.gov.eg/SCC/faces/PortalHome.jspx
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مرتكزات مبدأ “سيادة القانون”.

5 - استقالل القضاء:

د 
َّ

هناك اتفاق تام على أن وجود قضاء مستقل ومحايد ُيعدُّ من أهم ركائز مبدأ سيادة القانون، وقد أك
 مسبق لسيادة 

ٌ
املجلس االقتصادي واالجتماعي التابع لألمم املتحدة أن استقالل السلطة القضائية شرط

في  الركين  الركن  العادلة)19)؛ ألن “حرية اإلنسان وحماية حقوقه هي  للمحاكمة  القانون وضمانة جوهرية 
عمل السلطة القضائية التي تمثل قوة التوازن القادرة على ضبط إيقاع السلطتين التشريعية والتنفيذية 

ا على حقوق اإلنسان وحرياته”)20).
ً
حفاظ

وبالتالي فإن وجود سلطة قضائية مستقلة هو الضمانة الرئيسية ملبدأ »سيادة القانون« الذي تحرص 
الدساتير الوطنية على التأكيد عليه عادة.

.ECOSOC 23\2006 19)  املبادئ األساسية لسلوك القضاء – الوثيقة(

)20)  جورج سعد - املحاور العملية للبناء الدستوري - املؤسسة الدولية للديمقراطية واالنتخابات 2012 - ص 109.
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املبحث الثالث: معايير “سيادة القانون”

القانون«،  للديمقراطية من خالل  األوروبية  »اللجنة  به  الذي قامت  املهم  العمل  إلى  بد من اإلشارة  ال 
املعروفة باسم )لجنة البندقية()21)، في جلستها املنعقدة في 11-12 آذار/ مارس 2016، عندما وضعت قائمة 

معايير سيادة القانون)22) وهي:

− الشرعية	
− الضمان القانوني )اليقين القانوني(	
− الوقاية من سوء استخدام السلطة	
− املساواة أمام القانون وعدم التمييز	
− الوصول إلى العدالة	

ومن الواضح أن غالبية هذه املعايير تتقاطع مع املرتكزات األساسية ملبدأ سيادة القانون الوارد في تعريف 
األمين العام لألمم املتحدة أعاله، وهذا �شيء طبيعي، كون مبدأ سيادة القانون ما زال في طوره النظري قيد 
التي  القانون  العامة لسيادة  املعايير  والتأصيلية، وتتلخص  الفقهية  الناحية  بعد من  ل ولم يستقر 

ُّ
التشك

وضعتها »لجنة البندقية« بما يلي:

1 - الشرعية:

وتعني -باختصار- أن تكون كل اإلجراءات التي تتخذها الدولة متوافقة مع القانون وبموجبه، وأن تكون 
التشريعات متوافقة مع الدستور. وأن تكون صالحيات السلطات العامة في الدولة محددة وفًقا للقانون، 

وأن تتوافق التشريعات الوطنية مع القوانين الدولية لحقوق اإلنسان.

2 - الضمان القانوني )اليقين القانوني(:

“اليقين القانوني” مصطلح جديد على أدبيات الوسط الحقوقي السوري، وهو من أهم املعايير الدولية في 
سيادة القانون، وتضمن مجموعة من املرتكزات يمكن إجمالها باآلتي: 

تمكين املواطنين من االطالع على التشريعات من خالل نشرها. 	 
أن تكون التشريعات مصوغة بدقة وبطريقة يسهل فهمها. 	 
االستقرار التشريعي، بعدم تعديل التشريعات باستمرار وإنما عند الضرورة.	 

)21(  https//:www.venice.coe.int/webforms/events/

)22(  https//:www.venice.coe.int/images/SITE20%IMAGES/Publications/Rule_of_Law_Check_List_ARA.pdf

https://www.venice.coe.int/webforms/events/
https://www.venice.coe.int/images/SITE%20IMAGES/Publications/Rule_of_Law_Check_List_ARA.pdf
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مراعاة مبادئ: 	 
عدم رجعية القانون. . 	
ال جريمة وال عقوبة إال بنص. . 	
حجية ال�شيء املق�شي به. . 	

تسهيل وصول املواطنين إلى قرارات املحاكم. 	 

3 - الوقاية من سوء استخدام السلطة

يجب توفير ضمانات قانونية للمواطنين ضد التعسف وسوء استخدام الجهات العامة للسلطة، ووجود 
مَنح 

ُ
آليات قانونية وقضائية ملنع إساءة استخدام السلطة التقديرية وتصحيحها واملعاقبة عليها، عندما ت

السلطة التقديرية ألشخاص السلطة التنفيذية، وضمان حق املراجعة القضائية ملمارسة السلطة املذكورة.

4 - املساواة أمام القانون 

تتطلب سيادة القانون إخضاع الجميع للقانون على قدم املساواة، وحظر أي معاملة تمييزية غير مبررة 
بموجب القانون، وكفالة الحق لكل شخص بالحماية من التمييز على أسس مثل العرق أو اللون أو الجنس 
أو اللغة أو الدين أو الرأي السيا�شي أو غير السيا�شي أو األصل القومي أو االجتماعي أو االنتماء إلى أقلية 

قومية أو صفة مميزة أو ميالد أو املكانة أو أي وضع آخر.

5 - الوصول إلى العدالة

ال بد من وجود ضمانات دستورية وقانونية كافية الستقالل القضاء وعدم تعرض السلطة القضائية 
ويعد هذا  التنفيذية.  السلطة  التالعب، وال سيما من  أو  السيا�شي  للتأثير  لضغوط خارجية، وأال تخضع 

املطلب جزًءا ال يتجزأ من املبدأ األسا�سي للديمقراطية وهو الفصل بين السلطات. 

كما يجب ضمان حصانة القضاة من العزل أو النقل، كذلك يجب ضمان استقالل النيابة العامة عن 
عن  لألفراد  وإتاحتها  الدستورية  العدالة  توفير  من  بد  وال  املحامين،  نقابة  واستقالل  التنفيذية،  السلطة 

طريق الطعن املباشر بدستورية القوانين أمام القضاء الدستوري.
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الفصل الثاني
اقع »سيادة القانون« في الحالة السورية و

بعد استعراض ماهية مبدأ »سيادة القانون« ومرتكزاته ومعاييره الدولية، نتناول في هذ الفصل املظاهر 
الرئيسة التي تقّوضه في الحالة السورية، للوقوف على مدى توافق املنظومة التشريعية فيها وكذلك سياسات 
السلطة مع مرتكزات “األمم املتحدة”، ومعايير »لجنة البندقية« في سيادة القانون املشار إليها في الفصل 

األول، وسنتحدث عن:

− تغّول السلطة األمنية	
− تغّول الحزب الحاكم	
− تغّول السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية	
− التغّول على »السلطة القضائية« وإفقادها االستقالل	
− التكتم على التشريعات وعدم نشرها في الجريدة الرسمّية للدولة	
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املبحث األول: تغّول السلطة األمنية

ليس خافًيا مدى سطوة األجهزة األمنية في سورية وتغّولها على كافة مناحي الحياة فيها الخاصة والعامة، 
البوليسية على سورية،  أو  األمنية  الدولة  بات شائًعا إطالق صفة  بها، حتى  يحيط  الذي  الغموض  ومدى 
 الرهبة في النفوس. وكان لتغول السلطة األمنية آثاره 

ُّ
حيث يتدخل الجهاز األمني بكل �شيء في سورية، ويبث

الشديدة على املجتمع السوري لدرجة أنه أفقده قدرته على التمييز بين حقوقه الطبيعية وحرياته األساسية، 
إلى نشوء ثقافة مفادها أن الدولة كاإلله ال حدود لسلطانها، وأن  ومدى سلطة الدولة في تقييدها، وأدى 
ممارسة أي فعالية كانت -وإن لم تكن ذات طابع سيا�شي- تحتاج إلى ترخيص )موافقة أمنية(، وقد أدى ذلك 
 من ذهنية »املواطنة« بما تتيحه من فضاء واسع من 

ً
إلى تكريس ذهنية »الراعي والعصا« بين الناس، بدال

الحرية والحقوق.

املطلب األول: مظاهر الهيمنة األمنية

مظاهر هيمنة األجهزة األمنية على الحياة العامة في سورية واضحة ال تخطئها العين، تحيط بك كيفما 
عملها  تعرف  ال  قد  األجهزة.  ألحد  تابعة  أمنية  مفرزة  هناك  حكومية  ودائرة  وبلدة  قرية  كل  ففي  التفت، 
والجميع  بقوة،  حاضرة  ولكنها  معامالتك،  أو  اليومية  حياتك  في  مراجعتها  إلى  مضطًرا  ولست  بالتحديد، 

يخشاها.

تقويض  في  رئيس  سبب  وهي  الحريات،  وقمع  الحقوق  انتهاك  في  قاتم  تاريخ  سورية  في  األمنية  لألجهزة 
والتحقيق  للمواطنين آلجال طويلة،  القانوني  غير  االعتقال  بسلطة  تتمتع  الدولة، فهي  في  القانون  سيادة 
معهم باستعمال كافة أساليب انتزاع املعلومات بما فيها التعذيب الجسدي والنف�شي، كما أنها تمارس سلطة 
العقاب، إذ من املألوف أن يم�شي املعتقل في سجونها سنوات طويلة بدون محاكمة أو أي تحقيق أو إشراف 
 عن وفاتهم 

ً
قضائي، وفي حاالت كثيرة تلجأ األجهزة األمنية إلى إعدام املعتقلين بدون محاكمة أيًضا، فضال

اعتقلتهم  أو األمراض، وعن حاالت اختفاء أعداد ال تح�شى ممن  املعاملة  أو بسبب سوء  التعذيب  تحت 
ثابتة بشكل متواتر، من شهادة  األجهزة األمنية منذ عشرات السنين دون معرفة مصيرهم. وهذه املسائل 

اآلالف من املعتقلين السابقين لدى مختلف هذه األجهزة. 

بمنع  األمنية  األجهزة  تقوم  ما  كثيًرا  إذ  كثيًرا،  الحريات  والتعدي على  االعتقال  األمنية  الهيمنة  وتتجاوز 
سفر األشخاص، ألسباب تتعلق بنشاطاتهم السياسية أو بالشأن العام تحت ما يسمى “املراجعة األمنية” 
أي مراجعة هذا الجهاز األمني أو ذاك والحصول على موافقته للسفر خارج البالد، وهذا اإلجراء بالذات فيه 
مخالفة صريحة للفقرة /3/ من املادة /38/ من الدستور التي تنص على أن لكل مواطن الحق بالتنقل في 
ا 

ً
أرا�شي الدولة أو مغادرتها، إال إذا منع من ذلك بقرار من القضاء املختص أو من النيابة العامة أو تنفيذ

لقوانين الصحة والسالمة العامة.

كما تصل هيمنة األجهزة األمنية وتغّولها إلى اشتراط الحصول على موافقتها، ملمارسة طيف واسع من 
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أي  إلى  التقدم  من  ابتداًء  األمنية”  “املوافقة  بـ  يسمى  ما  منظومة  ضمن  باملواطنين  تتعلق  التي  املعامالت 
وظيفة عامة في الدولة، سواء أكانت هذه الوظيفة في البلدية أو القضاء، مروًرا بالحصول على العديد من 
 إلى شرط الحصول على 

ً
التراخيص ملمارسة املهن أو إشهار األحزاب أو الجمعيات وحتى الشركات، وصوال

موافقة هذه األجهزة في توثيق املعامالت التعاقدية للمواطنين، كالتملك في املناطق الحدودية أو عند تسجيل 
البيوع والهبات في السجل العقاري، أو تسجيل عقود اإليجار بالوحدات اإلدارية، أو توثيق الوكاالت لدى 
 عن التعدي على حقوق امللكية بلجوئها إلى وضع إشارات منع التصرف على عقارات 

ً
الكاتب بالعدل، فضال

األشخاص في السجل العقاري، بحيث يمكن القول -بكل أريحية- إن األجهزة األمنية في سورية تتدخل بكل 
�شيء تقريًبا كاتمة أنفاس الناس.

املطلب الثاني: هياكل األجهزة األمنية

تأتي صعوبة اإلحاطة بهياكل وتشكيالت األجهزة األمنية في سورية، بسبب التكتم على التشريعات الناظمة 
كرت عرًضا، كما سياتي 

ُ
بها، وإن كانت بعض التشريعات ذ لعملها وعدم نشر القوانين واألنظمة املتعلقة 

شهادات  من  الهياكل  هذه  تلمس  يمكن  ذلك  من  وبالرغم  حولها،  كاملة  حقوقية  جهالة  يضفي  ما  الحًقا، 
املعتقلين وبعض املراسالت الرسمية وبعض التشريعات، وذلك على النحو التالي:

هناك خمسة أجهزة أمنية تهيمن على البالد هي: 

1 - إدارة املخابرات العامة: 

وتعرف باسم جهاز )أمن الدولة( وكانت هذه تسميتها الرسمية سابًقا، وهي إدارة مستقلة يتضح 
حدثت بموجب املرسوم التشريعي رقم 14 تاريخ 15/ 1/ 1969، ويقوم 

ُ
من األحكام القضائية أنها أ

القائد العام للجيش والقوات املسلحة- بتعيين مديرها وكبار الضباط  رئيس الجمهورية -بوصفه 
ورؤساء األفرع التابعة لها، مقرها في دمشق، ولها فرع في كل محافظة، ولها عدة أفرع في العاصمة)23).

2 - شعبة املخابرات:

وتعرف باسم جهاز )األمن العسكري(، وهي تابعة من الناحية اإلدارية لوزير الدفاع، ولكن رئيس 
الجمهورية -بوصفه القائد العام للجيش والقوات املسلحة- هو الذي يعين رئيسها وكبار الضباط 
ورؤساء األفرع التابعة لها، مقرها في دمشق، ولها فرع في كل محافظة، ولها عدة أفرع في العاصمة)24).

)23)  أشهر هذه األفرع: الفرع 251 )الفرع الداخلي( ويتبع له قسم الـ /40/ - الفرع 279 )الفرع الخارجي( - الفرع 295 )فرع املداهمة( - الفرع 
285 )فرع التحقيق(.

)فرع   216 الفرع   - املنطقة(  )فرع   227 الفرع   - العسكري(  التحقيق  )فرع   248 الفرع   - فلسطين(  )فرع   235 الفرع  األفرع:  هذه  أشهر    (24(
الدوريات( - الفرع 291 )فرع اإلدارة( - الفرع 293 )فرع شؤون الضباط( - السرية 215 )سرية املداهمة( 
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3 - شعبة األمن السيا�سي

العام  القائد  الداخلية، ولكن رئيس الجمهورية -بوصفه  الناحية اإلدارية لوزير  تابعة من  وهي 
للجيش والقوات املسلحة- هو الذي يعّين رئيسها وكبار الضباط ورؤساء األفرع التابعة لها، مقرها 

في دمشق، ولها فرع في كل محافظة.

4 - إدارة املخابرات الجوية

اإلدارة األكثر غموًضا، من حيث تشكيلها، ومن املرجح أن تكون تابعة لوزير الدفاع، ولكن رئيس 
الجمهورية -بوصفه القائد العام للجيش والقوات املسلحة- هو الذي يعّين رئيسها وكبار الضباط 

ورؤساء األفرع التابعة لها، مقرها في دمشق، ولها فرع في كل محافظة، وأفرع عديدة في العاصمة.

5 - مكتب األمن الوطني

حدث هذا املكتب في العام 2011، بعد صدور قانون األحزاب ليحل محل »مكتب األمن القومي« 
ُ
أ

الذي كان أحد مكاتب القيادة القطرية لحزب البعث العربي االشتراكي، مقره في العاصمة، وليس 
عرف مهامه على وجه 

ُ
له أفرع تابعة له، وعلى ما يبدو أنه انفصل عن القيادة القطرية للحزب، وال ت

التحديد، لكن يبدو أنه مكلف بنوع من التنسيق بين األجهزة األمنية املذكورة آنًفا)25).

املطلب الثالث: املركز القانوني لألجهزة األمنية ومشروعية عملها

تمارس األجهزة األمنية نشاطها مع املواطنين ضمن منظومة من التشريعات واللوائح والقرارات واألنظمة 
وباملؤسسات  باملواطنين  وعالقتها  عملها  وآلية  تنظيمها  على  يرخي  مما  املنشورة،  أو  املعلنة  غير  املكتومة 
 من الغموض والجهالة يصعب معه الحديث عن املركز القانوني الذي 

ً
الحكومية األخرى وبين بعضها، ظالال

تتمتع به، وبالتالي تصعب مواءمة عملها مع التشريعات الناظمة للحقوق والحريات وتحديد مدى التزامها 
مع  الواضح  لتعارضها  واملشروعية،  الشرعية  بعدم  تتسم  تتخذها  التي  اإلجراءات  يجعل  الذي  األمر  بها، 

نصوص الدستور والقانون.

الفرع األول: األجهزة األمنية في التشريعات املعلنة

نشر فيها عادة القوانين واألنظمة والقرارات الصادرة، رصدنا 
ُ
من متابعة الجريدة الرسمية للدولة التي ت

لها  القانوني  الوجود  على  يؤشر  الذي  األمر  األمنية،  األجهزة  إلى  فيها  التطرق  تمَّ  التي  التشريعات  بعض 
كمؤسسات رسمية للدولة، علًما أن الجهاز الوحيد الذي لم نتمكن من رصد أي تشريع يتطرق إليه، ولو 

)25)  تجدر اإلشارة إلى أن سياسة »األسد« األب كانت تقوم على ربط جميع األجهزة األمنية به مباشرة، دون السماح لها بالتعاون والتنسيق فيما 
بينها، لذلك كانت تتنافس بهدف إرضاء الرئيس. 
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تابع ألحد األجهزة  أنه فرع  عرًضا، هو »إدارة املخابرات الجوية«، ولكن هذا ال يعني عدم وجود الجهاز أو 
األخرى، ألن التحقيقات والضبوط التي تحيلها هذه اإلدارة إلى القضاء برفقة املعتقلين لديها تدل بوضوح 
 عن أن تسميتها بـ )إدارة( يدل على استقالليتها، كجهاز أمني 

ً
على أنها جهاز مستقل عن بقية األجهزة، فضال

قائم بحد ذاته. أما التشريعات التي رصدناها في الجريدة الرسمية وتطرقت إلى األجهزة األمنية ولو عرًضا 
فهي التالية:

كرت فيه إدارة املخابرات العامة )أمن الدولة): 	 	
ُ
تشريع منشور ذ

املرسوم التشريعي رقم 10 تاريخ 26 نيسان 1971 )26) القا�شي بتعديل تسمية )إدارة أمن الدولة( 
وجعلها )إدارة املخابرات العامة(.

كر فيه شعبة املخابرات )األمن العسكري): 	 	
ُ
تشريع منشور ذ

املادة  في  نصَّ   ،2003 لعام   /18/ رقم  التشريعي  باملرسوم  الصادر  العسكرية  الخدمة  قانون 
/2/ منه على تشكيل »مجلس للدفاع العسكري«، برئاسة القائد العام للجيش والقوات املسلحة 
وعضوية قادة الجيش، ومن بينهم »رئيس شعبة املخابرات«، وورد في املادة /15/ منه أن املذكور 

يكون عضًوا أيًضا في لجنة الضباط التي تتولى أمور ضباط القوات املسلحة.

كرت فيها شعبة األمن السيا�شي: 	 	
ُ
تشريعات منشورة ذ

املرسوم التشريعي رقم /67/ تاريخ 24 آذار )27)1965، وهو الناظم ملهام قوى األمن الداخلي 	 
أحد  ووظيفة  مهام  صراحة  يحدد  الذي  املنشور  الوحيد  التشريع  يعّد  والذي  وتشكيلها، 
د في املادة /4/ منه الوحدات املرتبطة بقيادة قوى األمن الداخلي، ومن  األجهزة األمنية، عدَّ

:
ً

بينها »شعبة األمن السيا�شي«، وتحدث في املادة /13/ عن تنظيمها ومهامها قائال

املعلومات  استقصاء  مهمتها  القادة  أو  األمراء  من  ضابط  يرأسها  السيا�سي:  األمن  “شعبة 
املتعلقة بأمن الدولة السيا�سي بما تقوم به من أبحاث، وبما تتلقاه من معلومات من دوائرها في 
وتقديم املقترحات الالزمة إلى قيادة قوى األمن، بما يكفل املحافظة على  املراكز واملحافظات، 

األمن السيا�سي الداخلي”)28). 

)26)  منشور بالعدد 18 تاريخ 5 أيار/ مايو 1971 من الجريدة الرسمية الصفحة 842.

)27)  منشور بالعدد 17 تاريخ 1 نيسان/ أبريل 1965 من الجريدة الرسمية الصفحة 3783.

)28)  ترتبط بها الوحدات التالية:
التقرير   - التحقيق   – الصحافة   – املراقبة   – واملعلمين  الطالب   - واملعامل  العمال   - والهيئات  )األحزاب  فروع:  وتضم  الداخلي  األمن  أ-إدارة 

السيا�شي – املحفوظات – األجانب(
ب-إدارة األمن الخارجي وتضم فروع: )الشؤون العربية - العائدين الفلسطينيين - الشؤون اليهودية والصهيونية - شؤون الالجئين السياسيين(

ج- فرع الشؤون اإلدارية
د- إدارات وفروع األمن السيا�شي في املحافظات.
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ت املادة )18/ د( على أن إدارة أو فرع األمن السيا�شي باملحافظة يرتبط بقيادة الشرطة،  ونصَّ
وترك لتعليمات تصدر عن قيادة قوى األمن الداخلي تحديد كيفية هذا االرتباط.

لعام 	   /1/ رقم  التشريعي  باملرسوم  الصادر  الداخلي  األمن  قوى  عسكريي  خدمة  قانون 
هو  ما  منها  وحدات،  إلى  الداخلي  األمن  قوى  جهاز  منه   /6/ املادة  في  م  سَّ

َ
ق الذي   ،2012

منه،   /8/ املادة  وفي  السيا�شي«.  األمن  بينها »شعبة  مباشرة، ومن  الداخلية  بوزير  مرتبط 
أحدث املجلس األعلى لقوى األمن الداخلي برئاسة وزير الداخلية وعدد من األعضاء، من 

بينهم رئيس شعبة األمن السيا�شي.

كر فيه مكتب األمن الوطني: 	 	
ُ
تشريع منشور ذ

 /55/ رقم  التشريعي  باملرسوم  الصادر  الخاصة  والحراسة  الحماية  خدمات  شركات  قانون  وهو 
2013، وقد ورد في تعريفات املادة األولى منه أن املقصود بالجهة املعنية في القانون هو »مكتب  لعام 
األمن الوطني«. واشترط القانون موافقته لترخيص عمل شركات الحراسة الخاصة، وترخيص أسلحتها 

واستيرادها واملستفيدين من خدماتها.

الفرع الثاني: األجهزة األمنية تعمل وفق منظومة قانونية غير معلنة

لم  التشريعات املنشورة يقرُّ صراحة بوجود األجهزة األمنية، ولكنه  في بعض  وهكذا نالحظ أن املشرع 
ببقية  وعالقتها  البعض  ببعضها  وصالتها  باملواطنين  ولعالقتها  لعملها  الناظمة  التشريعات  يعلن  أو  ينشر 

األجهزة الحكومية األخرى! 

هذه املنظومة السرية أو غير املعلنة من التشريعات الناظمة لعمل األجهزة السرية، تخالف أهم معايير 
سيادة القانون، وهو معيار »اليقين القانوني« املشار إليه أعاله، وهذه الجهالة والغموض لم تربك املواطنين 
تناقضات محرجة، فعلى سبيل  في  في أحكامه وأوقعته  أيًضا، وجعلته يتخبط  القضاء  فحسب بل أربكت 
املثال، نراه تارة يعتبر »اإلدارة العامة للمخابرات« ليست ذات شخصية اعتبارية، بل مرتبطة بوزارة الدفاع 
التي تمثلها امام القضاء)29)، وتارة يعتبرها شخصية اعتبارية ذات استقالل مالي وإداري ويرأسها مديرها العام 
آمر الصرف فيها الذي يمارس صالحية الوزير في إدارته، وهو الذي يمثل هذه اإلدارة أمام القضاء والغير، في 
كل ما يتعلق بشؤونها)30)، وهذا التناقض في األحكام القضائية الذي يعكس جهالة تامة بهذه األجهزة، سببه 
عدم نشر القوانين التي تنظم عملها. فالقضاء يخلط بشكل مربك بين »إدارة املخابرات العامة« املعروفة 

)29)  كالقرار الذي أصدرته الدائرة املدنية في محكمة النقض برقم /141/ أساس /578/ لعام 1978، املنشور في مجلة »املحامون« عام 1978، 
القاعدة 124، وكذلك القرار الصادر عن الهيئة العامة ملحكمة النقض، رقم /317/ أساس /142/ لعام 2001، املنشور في مجموعة األلو�شي، 

اجتهادات الهيئة العامة ملحكمة النقض 2001 – 2004، القاعدة 94.

)30)  الغرفة املدنية في محكمة النقض بنفس العام في قرارها رقم /1692/ أساس /1713/ لعام 2001، املنشور في مجلة »القانون« لعام 2001 
القاعدة /34/ متكئة على اجتهاد سابق للهيئة العامة ملحكمة النقض في العام 1998 برقم /304/ أساس /190/.
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باسم جهاز »أمن الدولة«، وهي إدارة مستقلة لها شخصيتها االعتبارية، وبين »شعبة املخابرات« املعروفة 
باسم »األمن العسكري«، وهي جهاز غير مستقل تابع لوزير الدفاع.

وكي ال يذهب الذهن بعيًدا، تجدر اإلشارة إلى أن القضاء، عندما ينظر بدعوى تتعلق باألجهزة األمنية، 
ال يفعل ذلك في معرض مساءلتها أو مساءلة أحد أفرادها أبًدا، وإنما يفعل ذلك في معرض دعوى عادية 
ظم به ضبط أصولي 

ُ
كحادث سير ارتكبه أحد أفرادها بسيارة تابعة ألحد األجهزة تسبب بأضرار للغير، ون

نجمت عنه دعوى تعويض أضرار.

الفرع الثالث: األجهزة األمنية كضابطة إدارية

لألجهزة األمنية سلطات واسعة باعتقال املواطنين والتحقيق مع أٍي منهم، بدون إذن قضائي، مهما كانت 
صفة هذا املواطن ووظيفته دون وضوح كاٍف بما يختص به كل جهاز منها، فإذا ما اعتبرنا »إدارة املخابرات 
الجوية« تختص -كما يدل اسمها- بكل ما له صلة بعسكريّي سالح الجو والدفاع الجوي وحتى املدنيين في 
كل ما يتصل بالطيران املدني، نجد أن هذه اإلدارة تستدعي وتعتقل وتحقق مع أي كان، سواء كان له عالقة 
بالطيران أم لم يكن، فهي تحقق بكافة الجرائم حتى لو كانت ال تتعلق بالطيران ومنسوبة إلى مدنيين، سواء 
أكانت جرائم واقعة على أمن الدولة أو تتعلق باإلرهاب، أو كانت جرائم عادية كالتهريب أو التزوير أيًضا، فهي 
إدارة تحقق بكل �شيء. واألمر ذاته ينطبق على »شعبة املخابرات« املعروفة باسم األمن العسكري، املرتبطة 
إدارًيا بوزير الدفاع، فمن املفهوم أن اختصاصها يتعلق بكل ما له عالقة بالجيش أو بمدنّيي وزارة الدفاع، 
ولكن الالفت أيًضا أنها تحقق مع املدنيين أيًضا بجرائم ال عالقة لها بالجيش، كما أنها تحقق بجرائم عادية 

كالتهريب والتزوير، حتى إنها تولت التحقيق بجريمة تزوير عالمة تجارية فارقة. 

فمن أين استمدَّ هذان الجهازان سلطتيهما بالتحقيق في جرائم عادية يرتكبها مدنيون بعيًدا عن سلطة 
القضاء املختص؟ ال أحد يعرف! 

في الواقع، ال بد أن يكون هذان الجهازان قد استمدا سلطتيهما من تشريعات غير منشورة، وهذا بالطبع 
إحدى  تقوم  أن  املعقول  غير  فمن  املواطنين،  تجاه  بها  يقومان  التي  اإلجراءات  وقانونية  شرعية  يقّوض 
أو  يتكلم  أحد  ال  ولكن  يجهلونها!  تشريعات  بموجب  معهم،  والتحقيق  الناس  باعتقال  الدولة  مؤسسات 

يتساءل عن ذلك حتى السلطة القضائية! خشية سطوتهما.

وكذلك األمر بالنسبة إلى »شعبة األمن السيا�شي«، حيث إن مهامها مذكورة صراحة في املادة /13/ من 
املرسوم التشريعي رقم /67/ لعام 1965، وهي استقصاء املعلومات املتعلقة بأمن الدولة السيا�شي، وتقديم 
املقترحات الالزمة إلى قيادة قوى األمن، بما يكفل املحافظة على األمن السيا�شي الداخلي، ولكنها تجاوزت 
نافست  أنها  العادية منها، لدرجة  الجرائم، حتى  املهام وتمادت كثيًرا على صالحياتها وباتت تالحق كل  هذه 
حدثت باملرسوم التشريعي املذكور نفسه، وهي »إدارة األمن الجنائي«، 

ُ
وتعدت على إدارة أخرى موازية لها أ

ولها مهام محددة بكل وضوح في املادة /14/ من نفس املرسوم التشريعي، وهي معالجة الجريمة والكشف 
عما غمض منها! وبذلك؛ بات لدينا في تعداد قوى األمن الداخلي إدارتان مختلفتان تمارسان املهام نفسها 
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في مالحقة الجريمة، تابعتان إدارًيا لوزير الداخلية)31)، إحداهما )شعبة األمن السيا�شي( متغّولة ومتمادية 
على مهامها، وليس من وظيفتها مالحقة الجريمة، وهي تفعل ذلك بدون أي تنسيق مع القضاء أو إشراف 
منه؛ والثانية )إدارة األمن الجنائي( التي خّولها القانون صراحة بمالحقة الجريمة، وتقوم بمهمتها هذه تحت 
إشراف النيابة العامة، التي تمنح املشتبه به شيًئا من الضمانات، من حيث مدة االعتقال على األقل)32)، 

 مباشًرا من »شعبة األمن السيا�شي« يفتقد أي شرعية!
ً

ويعد ذلك تغوال

العام  للنائب  املساعدة  العدلية  الضابطة  موظفي  عداد  في  األجهزة  هذه  اعتبار  حال  بأي  يمكن  وال 
املذكورين في املادتين /8 و9/ من قانون أصول املحاكمات الجزائية، حتى لو اعُتبرت هذه األجهزة من فئة 
املوظفين الذين خولوا صالحيات الضابطة العدلية بموجب قوانين خاصة، كتلك املذكورة في َعُجز الفقرة 
األولى من املادة /8/ من القانون املذكور، فال توجد قوانين واضحة منشورة تخول تلك األجهزة هذه الوظيفة، 
حيث إن النيابة العامة ال تتعامل مع هذه األجهزة األمنية بهذه الصفة إال باالقتصار على استقبال املعتقلين 
منهم وتلقي الضبوط املنظمة بحقهم فقط، وال تمارس النيابة العامة مع هذه األجهزة أي دور آخر منوط 
بمساعدي النائب العام، كالطلب منها التحقيق ببعض الجرائم، أو فرض رقابتها عليها في األعمال املتعلقة 
بوظائف الضابطة العدلية، كما توجب الفقرة /2/ من املادة /14/ من قانون أصول املحاكمات الجزائية، 

أو مراقبة السجون التي تديرها حسب املادة /15/ من القانون نفسه.

التي  الوظائف  بأنها “إحدى  بالقانون اإلداري،  عرف 
ُ
إدارية« وت تعّد األجهزة األمنية »ضابطة  الواقع،  في 

تمارسها السلطات اإلدارية، فتفرض بموجبها قيوًدا على حريات األفراد تهدف منها إلى تأمين النظام العام 
واألمن، وذلك بواسطة تدابير من شأنها -إذا اتخذت- أن تغدو وسيلة وقائية ملنع اضطراب النظام العام كما 
تمنع استمراره عند وقوعه”. وال عالقة للضابطة اإلدارية بالنظام الجزائي بل بالنظام الوقائي، وهي تهدف 

 إلى منع وقوع االضطرابات بوسائل وقائية خاصة)33).
ً

أصال

فاألجهزة األمنية كضابطة إدارية تسّيرها فكرة الهدف الذي تسعى إليه، وهو تأمين النظام العام بمنع 
االضطراب العام، أي وقاية األمن العام والراحة العامة والسالمة العامة، وهي تحمي مجموعة من املصالح 
غير املتناهية في الصغر والتعدد لألفراد، وهي تختلف عن الضابطة القضائية التي تتدخل ملساءلة الفرد 
بعد ارتكاب الفعل، بينما الضابطة اإلدارية تتدخل قبل وقوع الفعل وقائًيا، ملنع الفرد من التصرف وارتكاب 
املجتمع،  إلى  اإلساءة  من  ومنعهم  األفراد،  نشاط  مراقبة  الضابطة  نظام  فغرض  املشروع،  غير  الفعل 
والضابطة اإلدارية توجه الفرد في ممارسة حقوقه وحرياته الفردية بأوامر أو نواٍه أو ترخيص، بينما الضابطة 
القضائية فتالحق التجاوزات بالدعوى املدنية أو الجزائية، كما أن الضابطة اإلدارية هي وسيلة قمع تتمتع 

األمن  »شعبة  أصبحت  الداخلي(  األمن  قوى  عسكريي  خدمة  )قانون   2012 لعام   /1/ رقم  التشريعي  من املرسوم   / 6/ املادة  بموجب    (31(
السيا�شي« مرتبطة بوزير الداخلية، و«إدارة األمن الجنائي« مرتبطة بمعاون وزير الداخلية.

)32)  تجدر اإلشارة إلى أن إدارة األمن الجنائي وفروعها ترتكب انتهاكات خطيرة أيًضا، وخاصة بموضوع تعذيب املشتبه بهم.

)33)  د. عبد اإلله الخاني، رئيس مجلس الدولة األسبق، نظام الطوارئ، ص41 وما بعدها.
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بحق قمع األفعال، ولكن بغير طريق الدعوى املدنية أو الجزائية، وإنما بامتياز التنفيذ الفوري للقانون)34). 

ويفترض أن تمارس األجهزة األمنية كضابطة إدارية وظيفتها عن طريق اللوائح، حيث تضع قواعد عامة 
غير شخصية بعض القيود على نشاط األفراد في سبيل تأمين النظام العام واألمن، وبما أن الحريات الفردية 
تحت حماية الدستور والقانون، فيجب أال تفرض قيود على هذه الحريات إال بنص أو تفويض قانوني، ومن 

الضروري أن يعلن وينشر نظام الضابطة في الجريدة الرسمية ليمكن إلزام األفراد به)35). 

إن األجهزة األمنية -كما بّينا آنًفا- تمارس نشاطاتها، وال سيما في مسائل منع السفر و”املوافقة األمنية” 
أو  معلنة  غير  لوائح  وفق  التوظيف،  أو  التوكيل  أو  بالتملك  الخاصة  الحقوق  من  العديد  على  املسبقة، 
منشورة بشكل يخالف الدستور والقانون بعيًدا عن أي مساءلة قضائية، وبذلك يكون نشاطها هذا فاقًدا 

ا واضًحا ملبدأ سيادة القانون!
ً
للشرعية، وانتهاك

الفرع الرابع: عالقة األجهزة األمنية بالسلطة القضائية

تقوم األجهزة األمنية بإحالة املعتقلين لديها إلى القضاء بعد االنتهاء من التحقيق معهم، وهي التي تحدد 
الجهة القضائية التي تحيل إليها التحقيقات، بينما األصل أن تحيلها إلى النيابة العامة وفق نّص املادة /25/ 
كاملحكمة  االستثنائية،  الجزائية  للمحاكم  القضايا  تحيل  وعادة  الجزائية،  املحاكمات  أصول  قانون  من 
لغى. وغني عن البيان أن هذه املحاكم تعّد 

ُ
امليدانية ومحكمة اإلرهاب، وسابًقا محكمة أمن الدولة قبل أن ت

-إلى حد ما- من أدوات األجهزة األمنية، وال تخالف توجهاتها. 

، تقوم األجهزة األمنية بإحالة القضية إلى القضاء العادي الذي 
ً

وفي الجرائم العادية، كجرم التهريب مثال
يتعامل معها كأنها وردته من الضابطة العدلية، حيث يعتبر االجتهاد القضائي أن أجهزة األمن من األجهزة 
املساعدة للنائب العام)36)، وبالرغم من هذا االتجاه القضائي، ال يمكن بالتأكيد اعتبارها في عداد الضابطة 

العدلية، وإنما في عداد الضابطة اإلدارية، كما ذكرنا أعاله.

أما من جهة تعامل القضاء العادي مع الضبوط والتحقيقات التي تجريها األجهزة األمنية، فمن املعروف 
أن املعتقلين يبادرون فوًرا أمام القا�شي إلى إنكار األفعال التي اعترفوا بها في الضبط، بحجة الحصول عليها 
تحت التعذيب، وغالًبا ما تكون آثاره ما تزال ظاهرة على أجسادهم. وفي الواقع لوحظ أنه نادًرا ما تعامل 
في  فيها، فقد جاء  الواردة  االعترافات  الرجوع عن  وأجاز  اكتراث،  بعدم  الضبوط  العادي مع هذه  القضاء 
أحد االجتهادات القضائية، على سبيل املثال: “إن اإلقرار الوارد في ضبط املخابرات العسكرية هو إقرار غير 
قضائي يجوز لصاحبه الرجوع عنه، ال سيما إذا أخذ تحت سلطان الرهبة. وإن من حق املحكمة األخذ به أو 

إهماله ]هيئة عامة رقم 49 لعام 1986[”)37).

)34)  املرجع السابق، ص54 وما بعدها.

)35)  املرجع السابق، ص45 وما بعدها.

)36)  مجلة »املحامون« 2011، القاعدة 184. 

)37)  نقض قرار 701، أساس 1756، لعام 1995 – منشور في مجلة »املحامون« لعام 1995، القاعدة 414.
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جريمة  في  إحداها  األمني،  الجهاز  أجراها  التي  التحقيقات  القضاء  فيها  أهمل  عديدة  حاالت  وهناك 
: “اإلقرار في ضبط األمن دون مصادرة البضاعة هو 

ً
تهريب، بسبب التعذيب الذي جرى للمشتبه به قائال

إقرار غير قضائي يجوز لصاحبه الرجوع عنه، ومن حق املحكمة األخذ به أو إهماله تبًعا لظروف القضية 
ومالبساتها”)38). وتطرق في حيثيات الحكم إلى التعذيب الذي تعرض له املتهمون في األمن العسكري »شعبة 

املخابرات«. 

ولكن القضاء في هذه الحالة، بالرغم من ثبوت حصول التعذيب للمشتبه بهم في الجهاز األمني، يكتفي 
بهدر االعترافات، وال تصل به الجرأة إلى درجة إحالة األمر إلى النيابة العامة، ملالحقة جريمة انتزاع اإلقرار 

واملعلومات باستعمال ضروب الشّدة املنصوص عليها في املادة /391/ من قانون العقوبات)39).

للمعتقل لدى  الفعلي  التوصيف  في  القضائية ال تخلو من مواقف متقدمة  إن األحكام  بالقول  ونختم 
بأنه بمكانة الشخص املفقود، ففي حكم أصدرته الغرفة العقارية في محكمة النقض في  األجهزة األمنية، 
قضية مدنية نشرتها مجلة »املحامون«، في دعوى أقامتها زوجة على زوجها املعتقل لدى »إدارة املخابرات 
التي لن يتمكن من حلفها،  اليمين الحاسمة  له  الزوجية، فوجهت  تثبيت شرائها لدار  الجوية« تطلب فيها 
بطبيعة الحال، فرفضت املحكمة توجيه اليمين، ألن “توقيف شخص لدى إحدى األجهزة األمنية يجعله 
وإدارة  مقامه  إلى  الرجوع  من  والعرفي  األمني  بالتوقيف  املتمثل  القاهر  ظرفه  منعه  الذي  الغائب  بواقع 
للحرية  حجًزا  يعتبر  املوقوف  بحق  العامة  للدعوى  تحريك  أو  ادعاء  بغير  العرفي  التوقيف  وأن  شؤونه..... 
غير مشروع، وتقييًدا لحرية الشخص بشكل يفقده ممارسة حياته ونشاطه وتدبير أموره وبعزله عن العالم 
الخارجي بشكل يجوز معه تعيين وكيل قضائي عنه، ألن هذا التوقيف القسري قد أدى إلى تعطيل مصالحه 
 للضوء على طبيعة التعامل 

ٌ
ومصالح غيره أحياًنا، ولعل ما ذهب إليه املشرع في األصول الجزائية فيه تسليط

الحال فيمن منعت  الغائب، فكيف  العدالة، حيث يجري معاملته معاملة  فاًرا من  كان  إذا  املطلوب،  مع 
العدالة أن تقول كلمتها بحقه، ومن أن يحاكم بهذا النوع من التوقيف... إن علم املدعية بغياب املدعى عليه 
واستحالة عودته أو صعوبة ذلك، إْن ألسباب تتعلق بسفر بعيد أو ألسباب تتعلق بحجز حريته الشخصية 
طلبها  يصم  ذلك  فإن  الجوية،  املخابرات  إدارة  لدى  اعتقاله  تبين  عليه  املدعى  بأن  علًما  أخذت  أنها  طاملا 

اإلثبات باليمين الحاسمة بالكيد، لعلمها باستحالة حضوره حتى لو تم تبليغه بشكل أصولي”)40).

الفرع الخامس: الحصانة من املساءلة التي يتمتع بها أفراد األجهزة األمنية

غت 
َ
بالرغم من أن السلطة القضائية في سورية، نتيجة لتغول السلطتين التنفيذية والتشريعية عليها، َبل

يرتكبونها، سواء  التي  والتجاوزات  الجرائم  في  األمنية  األجهزة  معها على مساءلة  تقوى  الوهن درجة ال  من 

)38)  نقض قرار 5244، أساس 4961 لعام 2009 – منشور في مجلة »املحامون« لعام 2012، القاعدة 273.

)39)  تنص املادة 391 عقوبات على: ))1- من سام شخًصا ضروًبا من الشدة ال يجيزها القانون رغبة منه في الحصول على إقرار عن جريمة أو 
على معلومات بشأنها؛ عوقب بالحبس من ثالثة أشهر إلى ثالث سنوات. 2 - وإذا أفضت أعمال العنف عليه إلى مرض أو جراح، كان أدنى العقاب 

الحبس سنة((

)40)  نقض عقارية، قرار 70، أساس 18، لعام 2015 – منشور في »املحامون« لعام 2016 القاعدة 92.
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كمؤسسات أو كأفراد، فإن املشرع تدخل ليضفي نوًعا من الحصانة على أفراد األجهزة األمنية من املالحقة 
القضائية عن الجرائم التي يقترفونها، فاشترط موافقة رؤسائهم قبل أي مالحقة قضائية لهم، كما تبّين في 
إحدى القضايا املرفوعة على أحد أفرادها، مما أدى إلى وقف هذه املالحقة القضائية، حيث جاء في حيثيات 
الحكم: “قضت املادة 16 من املرسوم التشريعي رقم 1969/14 بعدم جواز مالحقة عناصر املخابرات عن 

الجرائم التي يرتكبونها أثناء تنفيذ املهمات املوكلة إليهم، إال بعد موافقة رؤسائهم”)41).

وإذا كان هذا النص قاصًرا على أفراد »إدارة املخابرات العامة«، فإنَّ أفراد »شعبة املخابرات« و«إدارة 
املخابرات الجوية« يتمتعون أيًضا بمثل هذه الحصانة، كونهم من العسكريين، ومالحقتهم القضائية تكون 
أمر  بموجب  إال  العسكريين  يالحق  ال  املذكور  القضاء  أن  املعروف  ومن  العسكري،  القضاء  أمام  بالتالي 
مالحقة صادر عن القائد العام للجيش والقوات املسلحة أو رئيس األركان، حسب رتبة املطلوب مالحقته، 

 بأحكام املادة /53/ من قانون العقوبات وأصول املحاكمات العسكرية رقم /61/ لعام 1950.
ً

عمال

ُينفى عنهم صفة  الداخلية، ممن  إدارًيا لوزير  التابعين  إلى أفراد »شعبة األمن السيا�شي«  بالنسبة  وأما 
العسكريين، فقد صدر املرسوم التشريعي رقم /64/ لعام 2008 الذي عّدهم وأفراد قوى األمن الداخلي)42) 
وعناصر الضابطة الجمركية، من املشمولين باختصاص القضاء العسكري، ونصَّ صراحة على أن مالحقتهم 
للجيش والقوات املسلحة. وهكذا أصبح  العامة  القيادة  باملالحقة من  أمر  القضائية ال تجري قبل صدور 

عناصر األجهزة األمنية كافة يتمتعون بحصانة من املالحقة القضائية، إال إذا سمح رؤساؤهم بها.

وغني عن البيان أن تعليق املالحقة القضائية ألفراد األجهزة األمنية، وكذلك األمر بالنسبة إلى عسكريي 
الجيش، على موافقة مدير إدارة املخابرات العامة أو قيادة الجيش )حسب الحال(، ال يخلو من مخالفة 
 بالنائب 

ً
دستورية جسيمة لنيله من مبدأ استقالل القضاء الدستوري، بحسبان أن القضاء وحده -ممثال

 بأحكام املادة 
ً

العام- هو املنوط به استقصاء الجرائم وتعقب مرتكبيها دون وصاية أو إذن من أحد، عمال
السلطة  مسؤولي  أحد  بموافقة  وظيفته  تقييد  يجوز  وال  الجزائية.  املحاكمات  أصول  قانون  من   /17/

التنفيذية، كما ورد في النصوص آنفة الذكر!

الفرع السادس: الوظيفة األساسية لألجهزة األمنية في الدولة

بعد هذا االستعراض املقتضب لتغّول األجهزة األمنية في سورية، ال بد من التطرق إلى الوظيفة الحقيقية 
للرقابة  جنيف  ملركز  وفًقا  عام،  بشكل  ويتلخص  بها،  املنوط  الجوهري  والدور  الدولة  في  األمن  ألجهزة 

الديمقراطية على القوات املسلحة، باملهام التالية:

− توفير التحليالت الالزمة في املجاالت التي تتعلق باألمن القومي.	

)41)  حكم محكمة النقض - الغرفة الجزائية، قرار /25/ - أساس /28/ لعام 1979- منشور في مجلة »املحامون« 1979، القاعدة 392، 

2012 املتضمن )قانون خدمة عسكريي قوى األمن الداخلي( يعتبر أفراد قوى األمن الداخلي  )42)  بصدور املرسوم التشريعي رقم /1/ لعام 
 ضمًنا، بحسبان أن القانون املذكور وضع في املادة 

ً
الخاضعين له مستثنين من أحكام املرسوم التشريعي /64/ لعام 2008 الذي يعتبر معدال

 خاصة ملالحقة »عسكريي الشرطة« أمام القضاء، وبالتالي بقي أفراد »شعبة األمن السيا�شي« وأفراد »الضابطة الجمركية« 
ً

/23/ منه أصوال
خاضعين في املالحقة القضائية للمرسوم التشريعي 64 / 2008. 
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− توفير التحذيرات املبكرة حول األزمات التي تهدد األمن القومي.	
− املساهمة في إدارة األزمات القومية والدولية، من خالل املساعدة على الكشف عن نّيات 	

الجهات املعادية القائمة أو املحتملة.
− توفير املعلومات الضرورية لوضع الخطط الدفاعية والعمليات العسكرية.	
− عليها، 	 بالحصول  الخاصة  واألنشطة  مصادرها  بكل  يتعلق  فيما  وذلك  األسرار،  حماية 

باإلضافة إلى األسرار املتعلقة بأجهزة الدولة األخرى)43).

وبالتالي أن ينحصر عمل األجهزة األمنية بجمع املعلومات وتحليلها، وتقديمها لصانع السياسات، ليرسم 
تمارسها وفق تشريعات  التي  املهام اإلضافية  أما  له.  التي توفرها  للمعطيات  سياساته ويتخذ قراراته وفًقا 
ولوائح غير منشورة، كما مرَّ معنا آنًفا، كالتعدي على الحقوق والحريات باالعتقال، واتخاذ إجراءات كمنع 
دورها  يتجاوز  فهو  األفراد،  نشاطات  من  كثير  على  األمنية(  )املوافقة  املسبق  الترخيص  وفرض  السفر 
 قّوض سيادة القانون، وكان سبًبا مباشًرا في االنفجار الكبير في 

ً
األسا�شي حتى كضابطة إدارية، ويعدُّ تغّوال

آذار/ مارس 2011.

الخالصة:

ال  أنها  فسنجد  الدولية؛  املعايير  وفق  القانون،  سيادة  ميزان  في  األمنية  السلطة  سلوك  وضعنا  ما  إذا 
تتوافق مع مرتكزات »األمم املتحدة« في ثالث منها، وهي التنصل من مسؤوليتها وإمكانية مساءلتها )مؤسسة 
وأفراًدا( أمام القانون؛ وعدم املساواة أمام القانون، لعدم استطاعة السلطة القضائية حماية حقوق الغير 

من تغّولها؛ إضافة إلى ممارستها سلطتها تحت منظومة تشريعية غير منشورة.

مع  يتوافق  وال  الشرعية  إلى  سلوكها  يفتقر  إذ  البندقية«؛  »لجنة  معايير  جميع  مع  تتوافق  ال  وكذلك 
القانون، كما يفتقر إلى اليقين القانوني لجهة عدم نشر التشريعات التي تحكم عملها، وال يوجد أي وقاية 
من سوء استخدامها للسلطة، وال تتساوى مع الغير أمام القانون، وتعذر وجود طريق للوصول إلى العدالة 
بمواجهتها. وبالتالي؛ فإن استمرار سلوك وسياسة هذه السلطة على هذا النهج، ال يمكن أن يوفر بيئة أو 

فرصة لسيادة القانون في الدولة.

)43)  من تقرير بعنوان »أجهزة املخابرات«، مركز جنيف للرقابة الديموقراطية على القوات املسلحة. آذار/ مارس 2006،
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املبحث الثاني: تغّول الحزب الحاكم

عند الحديث عن “حزب البعث” في سورية، ال بّد من إدراك حقيقة أنه لم يكن يوًما حزًبا طبيعًيا حاكًما، 
له برامج يعمل على تنفيذها ضمن بيئة حزبية صحّية تنافسية، كباقي األحزاب السياسية في العالم. ذلك 
بأنه، وإن كان قد أخذ شكل الحزب في الظاهر، بات فعلًيا بعدما امتطاه عسكريو البعث الذين استولوا 
 عن جهاز سلطوي شاذ وواجهة للحكم، خاصة بعد إقصاء مؤسسّيه ميشيل 

ً
على السلطة عام 1963 عبارة

عفلق وصالح الدين البيطار، واالنقالب عليهم وطردهم خارج البالد. ثم تكرس ذلك بوضوح بعد أن استولى 
إلى مجرد واجهة  الحزب  للبالد، حيث تحول  املطلق  الحاكم  1970، وأصبح  السلطة عام  األسد األب على 

ديكورية، وذراع يعمل تحت إمرة الرئيس ويدين له بالطاعة العمياء.

عدد  إلى  إضافة  واملجتمع،  للدولة  قائًدا  الحزب  جعلت  التي   1973 دستور  من  الثامنة  املادة  ظل  وفي 
من التشريعات املدروسة، تغلغل “البعث” في كل مناحي الحياة في الدولة وفي كل أجهزتها ومؤسساتها وفي 
 له )فرقة أو شعبة( في كل حي وقرية، وكل دائرة حكومية أو 

ً
كل مفصل من مفاصلها، حتى بتنا نرى هيكال

بلدية، وفي أوساط الجيش والشرطة وأجهزة األمن، وكذلك الطالب بفئاتهم كافة من املدرسة االبتدائية حتى 
رموز  القطرية، وأصبحت  الحزب  بقيادة  ترتبط  الحكومية  للجامعات  صصت فروع حزبية 

ُ
الجامعات، وخ

السلطة في كل محافظة مؤلفة من الثالوث املعروف: املحافظ وأمين فرع حزب البعث وقائد الشرطة.

وقام البعث بتسخير وجوده في مرافق الدولة كافة ملصالحه الحزبية، كحشد موظفي الدوائر الحكومية 
إلى جعل  بقضية فلسطين، إضافة  كاملتعلقة  يريدها  التي  باملناسبات  في »مسيرات«  للشوارع  بهم  والخروج 
الدوائر الحكومية مراكز اقتراع في االستحقاقات الدستورية املختلفة، وجعل املوظفين فيها أصواًتا  تخدم 
الحزبية يديرون عملية االنتخاب،  الفرقة  التي يسيطر عليها موظفون من  في صناديق االقتراع  مصالحه، 

ا انتخابًيا يتمتع بشرعية زائفة.
ً
وُيخرج للناس باملحصلة استحقاق

لها،  الحزب  اكتساح  من  تنُج  لم  استقاللها  على  صراحة  الدستور  ينص  التي  القضائية  السلطة  حتى 
فأصبحت ترى قضاة حزبيين ينتظمون في ِفرق حزبية ترتبط عن طريق التسلسل بالقيادة القطرية للحزب، 
واملفارقة أن هذا النمط من العمل الحزبي محظور قانوًنا، بصريح املادة 81 من قانون السلطة القضائية 
التي تنص على أنه )يحظر على القضاة إبداء اآلراء وامليول السياسية. ويحظر كذلك على القضاة االشتغال 
الحزب  تجاوز  القضائية،  السلطة  استقالل  وفقدان  الدستور،  من   /8/ املادة  بذريعة  ولكن  بالسياسة(. 

صصت لها مقار في قصور العدل املختلفة. 
ُ

القانون وفسح املجال للقضاة بالتأطر في هياكل حزبية، خ

بالعمل  مختلفة  بأشكال  يتدخل  الحزب  أخذ  السيا�شي،  الحزبي  العمل  من  املألوف  غير  الشكل  وبهذا 
الحكومي عبر ممثليه الحكوميين الرسميين من وزراء ومديرين عاّمين، وكذلك عبر أمناء فروع الحزب أو أمناء 
الشعب والفرق الحزبية، بدون وجود دور واضح أو شرعي له ينظم عالقته بالجهاز الحكومي ومؤسسات 

الدولة، بنص قانوني منشور!

ونتيجة الستئثار الحزب بالسلطة ونفوذه وسيطرته على مفاصل الدولة كافة، بسلطاتها الثالث، طوال 
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عقود، وعدم وجود حياة سياسية حقيقية تدفعه إلى التنافس للوصول إلى السلطة؛ أصيب الحزب بالتكلس 
إليه يشكلون طبقة قوية  املنتسبين  باعتبار أن  الوظيفي،  للترقي  بيروقراطًيا ووسيلة  الشديد، وبات جهاًزا 
تتمتع بالنفوذ والحماية الحزبية داخل املؤسسات والدوائر الحكومية، وبذلك بات معيار الترقي في الوظيفة 

الحكومية عموًما هو الوالء واالنتماء الحزبي، ال الكفاءة واملهنية، األمر الذي أثر سلًبا في األداء الحكومي. 

املطلب األول: تشريعات االستحواذ على السلطتين التنفيذية والتشريعية

على مبدأ )القانون يسّنه املنتصر(، بدأ عسكريو البعث الذين حكموا البالد تحت مسمى )املجلس الوطني 
لقيادة الثورة(، بعد استيالئهم على السلطة مباشرة، مشواًرا لم ينتِه من التشريعات التي تحكم قبضتهم على 
البالد وتكفل بقاء سلطتهم فيها؛ إذ بدؤوا فوًرا بفرض حالة الطوارئ، باألمر العسكري رقم /2/ تاريخ 8 آذار 
العام للجيش والقوات  القائد  التالي باألمر العسكري رقم /4/ القا�شي بتعيين  في اليوم  أتبعوه  1963، ثم 
ثم  في قانون الطوارئ)44).   بممارسة كافة الصالحيات املنصوص عليها 

ً
العرفي مخوال للحاكم  نائًبا  املسلحة 

سّنوا تشريعات التضييق على الحريات، فأصدروا املرسوم التشريعي رقم /4/ تاريخ 13 آذار/ مارس 1963 
ثمَّ أصدروا مجموعة من  سياستهم.  مع  تتفق  ال  التي  واملطبوعات  الصحف  امتيازات  بموجبه  ألغوا  الذي 
نهم من السلطة، كاملرسوم التشريعي رقم /10/ تاريخ 13 آذار 1963 الذي نظم بموجبه آلية 

ّ
التشريعات تمك

إصدار املراسيم التشريعية والتنظيمية، ووزعها بين )املجلس الوطني لقيادة الثورة( ومجلس الوزراء. 

العزل السيا�سي:

في 23 آذار/ مارس 1963، أصدر عسكريو البعث »قانون العزل السيا�شي« املرسوم التشريعي رقم /11/ 
البعث بحق خصومه  مارسها  التي  تاريخ سورية  في  اإلقصائية  التشريعات  أسوأ  واحًدا من  يعّد  الذي   ،(45(

وكامل الطبقة السياسية املوجودة آنذاك، واألشخاص الذين ال يتماهون مع سياسته، وكان من القوانين 
الرئيسية التي ساهمت في تجفاف الحياة السياسية في سورية، وفرض لون سيا�شي واجتماعي واقتصادي 
واحد عليها منذ ذلك الوقت، إذ ق�شى -بعبارات فضفاضة ومائعة يمكن أن تشمل أي شخص طبيعي أو 

اعتباري- بفرض جزاء العزل السيا�شي بحق:

أ األشخاص الذين جعلوا من أنفسهم ركائز للعهد االنفصالي، سواء بأقوالهم أو أفعالهم.	-
أ خدمة 	- قصد  الدولة  في  وظائفهم  سخروا  أو  وثرواتهم  نفوذهم  استغلوا  الذين  األشخاص 

العهد االنفصالي أو خدمة رجاله.
أ الصحفيون والكتاب الذين أساؤوا إلى إيمان الشعب العربي في سورية بالقومية العربية، 	-

)44)  في الواقع، ليست املرة األولى التي تفرض حالة الطوارئ في سورية، فقد سبق أن فرضت مرات عدة قبل ذلك، أشهرها في الفترة الديمقراطية 
التي سبقت الوحدة مع مصر، حيث فرضها الرئيس ناظم القد�شي في 30 تشرين األول/ أكتوبر عام 1956 باملرسوم 3469 باسم »إعالن اإلدارة 
العرفية« في جميع أنحاء سورية، ثم اقتصرت بعد أشهر على املناطق الجنوبية من سورية، ثم أعلنها عبد الناصر على سورية، زمن الوحدة، 27 

أيلول/ سبتمبر 1958، وكانت معلنة في مصر منذ عام 1956. 

)45)  منشور بالجريدة الرسمية، العدد 14، تاريخ 1963/3/28، ص2827.
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أو بثوا األفكار الشعوبية، وال سيما الذين عملوا على زعزعة ثقة الشعب بقوميته بدافع 
الجهات  أو  الرجعية  الهيئات  املنافع غير املشروعة واألموال من  التكسب والحصول على 

األجنبية.
أ األشخاص الذين انحرفوا عن مبادئ القومية العربية، سواء من اليمينيين أو اليساريين أو 	-

االنتهازيين املرتدين.
أ تكريس 	- عملوا على  الذين  والنواب  والوزراء  ونوابهم  الوزارات  ورؤساء  الجمهوريات  رؤساء 

أم  بأقوالهم  سواء  الشعوبي،  االتجاه  وخدموا  القومي  االتجاه  عن  فانحرفوا  االنفصال، 
بأفعالهم أم بتشجيعهم اآلخرين.

أ اإلقطاعيون والرأسماليون واملستغلون الذين تسلطوا على الحكم، فزيفوا إرادة الشعب 	-
أو ناصروا االنتهازية والشعوبية والسلطات االنفصالية.

واألندية  واألحزاب  والجمعيات  والهيئات  الجماعات  على  املدني  العزل  جزاء  بفرض  ق�شى  كما 
واملؤسسات، مهما كانت تسميتها، التي تنطبق عليها األحكام املذكورة أعاله وتحلُّ حكًما وتصادر أموالها 

لصالح الدولة.

والعزل السيا�شي املقصود بهذا القانون هو حرمان املعاقب من الحق:

أ أو 	- الطائفية  أو  البلدية  أو  اإلدارية  أو  النيابية  املجالس  في  منتخًبا  أو  ناخًبا  يكون  أن  في 
الجمعيات أو النقابات أو النوادي، وسائر الهيئات االجتماعية، مهما كان نوعها، والحرمان 

من جميع الحقوق السياسية املنصوص عليها في القوانين النافذة.
أ في أن يكون مدير جريدة أو مجلة او مطبوعة دورية أو وكالة أنباء، وأن يكون رئيس تحرير 	-

فيها أو صاحب امتياز أو صاحب أي حق من الحقوق الصحفية، مهما كان نوعها.
أ في إحدى مؤسساتها 	- أو  الدولة  أو متعاقًدا مع   

ً
أو عامال أو مستخدًما  في أن يكون موظًفا 

العامة.
أ في أن يكون صاحب مدرسة أو مديًرا أو معلًما في جميع املدارس الخاصة أو الرسمية.	-
أ في أن يكون متعهًدا أو صاحب امتياز في الدولة ومؤسساتها.	-

وحدد القانون فترة العزل بمدة تراوح بين خمس وعشر سنوات، كما يقدر »مجلس قيادة الثورة«، ومنح 
في هذا الصدد ال يقبل أي  أمام املجلس نفسه وقراره  القانون حق االعتراض  الذي يطبق عليه  الشخص 

طريق من طرق الطعن، أي أن مجلس قيادة الثورة هي الخصم والحكم!

واضح أن هذا القانون رديء جًدا وإقصائي، وهو تجسيد ملقولة )من ليس معنا فهو ضدنا(، فقد تمّت 
التي  “التعبيرات  الفاضل:  محمد  الدكتور  قول  عليه  ينطبق  أوجه،  حّمالة  فضفاضة  بعبارات  صياغته 
محدودة  وال  املعالم  واضحة  غير  الدولة،  بأمن  املاسة  األفعال  تجريم  في  وهناك،  هنا  الشارع  استخدمها 

األطراف، وظالل األلفاظ فيها متموجة تكاد تتسع لكل �شيء...”)46).

)46)  د. محمد الفاضل، الجرائم الواقعة على أمن الدولة، ج1، ص 53.
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لغي هذا القانون فيما بعد، وجيء بوسائل أخرى كاملحاكم الجزائية االستثنائية 
ُ
وبعدما استتب األمر لهم، أ

 إلى سطوة وسيطرة األجهزة األمنية في عهد األسد األب، فكانت 
ً

وحظر العمل الحزبي وقمع الحريات، وصوال
نتيجة هذه التشريعات والسياسات جفاف الحياة السياسية واملجتمعية تماًما، حتى باتت كاملستنقع الراكد 

اآلسن الذي أدى إلى الوضع الراهن بتداعياته كافة.

ثمَّ أصدروا املرسوم التشريعي رقم /68/ تاريخ 9 حزيران/ يونيو 1963 املتضمن سلطات )املجلس الوطني 
املؤمنين  واملناضلين  املسلحة  القوات  قاد  الذي  القيادي  الثوري  الجهاز  نفسه  اعتبر  الثورة( حيث  لقيادة 
بالثورة إلسقاط الحكم الرجعي االنفصالي في 8 آذار 1963، وأقام باسم الشعب وملصلحته السلطة الثورية 
التي  واالشتراكية،  والحرية  الوحدة  في  الشعب  أهداف  تحقيق  عاتقها  على  أخذت  التي  سورية  في  القائمة 
 .(1 )املادة  الشاملة  العربية  للوحدة  كنواة  والعراق  ومصر  سورية  بين  الثالثية  الوحدة  لتحقيق  انطلقت 
واعتبر نفسه أعلى سلطة في الدولة، وله حق التوجيه والتخطيط والتنفيذ بكل ما يتعلق بسياسة الدولة 
)املادة 2(، واحتكر لنفسه السلطات التشريعية والتنفيذية كافة )املادة 3(. ثم منح املجلس نفسه، باملرسوم 

التشريعي رقم /64/ تاريخ 20 نيسان/ أبريل 1964، صالحية وضع دستور مؤقت للبالد! 

تولي  على  فيه  حافظ  مادة،   82 من  مؤلًفا   1964 أبريل  نيسان/   25 في  مؤقًتا  دستوًرا  أصدر  وبالفعل، 
حق  نفسه  مانًحا  للرئاسة،  مجلس  وإحداث   )31 )املادة  التنفيذية  السلطة  ومراقبة  التشريعية  السلطة 
انتخاب رئيسه وتسمية أعضائه، والحق بتعديل الدستور ووضع مشروع الدستور الدائم، واإلمساك بزمام 
األمور بالدولة )املادة 32 وما بعدها(، وألغى األمر العسكري رقم /1/ واملرسومين التشريعيين /10/ و/68/ 

املذكورين أعاله.

سيا�شي  فريق  مقاس  على  واحد،  لون  ذات  لسورية  دساتير  وضع  مشوار  البعث  عسكريو  بدأ  وبذلك، 
ا ألبسط األصول الديمقراطية املتبعة في وضع الدساتير التي تراعي 

ً
واحد، ُعرفت باسم )دساتير البعث( خالف

ا للسوابق التاريخية املتبعة في سورية، وأشهرها دستور 1950 الذي ُوضع 
ً
التمثيل الشعبي واملجتمعي، وخالف

بواسطة جمعية تأسيسية.

ومن التشريعات الشديدة التي أصدرها أيًضا:

قانون “مقاومة النظام االشتراكي” الصادر باملرسوم التشريعي رقم /4/ تاريخ 2 كانون الثاني/ يناير 1965 
القا�شي بفرض عقوبة اإلعدام على كل من يقدم على عرقلة تنفيذ التشريعات االشتراكية، وما يزال هذا 
أو  بقانون، وال تسقط بعدم االستعمال  إال  لغى 

ُ
ت الجزائية ال  القوانين  ا حتى يومنا هذا، ألن 

ً
نافذ التشريع 

اإلهمال)47).

املطلب الثاني: تشريعات إدارة الدولة بذهنية امللكية الخاصة

في معرض سرد تشريعات االستحواذ على السلطة، ال بد من لفت االنتباه إلى استخدام صالحية إصدار 
املراسيم التشريعية في التعامل مع الدولة كملكية خاصة، وسنعرض لتشريعين أصدرهما حافظ األسد، في 

)47)  يذكر أن محكمة األمن االقتصادي في ثمانينيات القرن املا�شي اتكأت على هذا التشريع، وحكمت باإلعدام على مجموعة من رجال األعمال 
بتهم فساد، من بينهم رجل األعمال املعروف »سليم ألتون”. 
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األيام األولى لتمكنه من رئاسة الجمهورية، ولتشريعات تهيئة األسد االبن لتولي السلطة بعد أبيه، األمر الذي 
يقدم داللة واضحة على الذهنية التي سيتبعها األسد األب في إدارة شؤون الدولة، منذ بداية حكمه كملكية 

خاصة بعيًدا عن دولة القانون واملؤسسات، التي أورثها لألسد االبن: 

: تشريعات األسد األب:
ً

أوال

التشريع األول: 

احتكر فيه لنفسه، مخالًفا كل القوانين واألنظمة، صالحية تشكيل فريقه الخاص في رئاسة الجمهورية، 
فأصدر املرسوم التشريعي رقم /9/ تاريخ 25 نيسان/ أبريل 1971 املؤلف من مادة وحيدة، تنص على أنه: 
وتحدد  الجمهورية،  رئاسة  جهاز  تنظيم  يصدر  النافذة،  باألحكام  التقيد  ودون  تشريعي  نص  لكل  ا 

ً
)خالف

اختصاصاته وصالحياته ومالكه العددي وكافة الشؤون املالية وحقوق العاملين فيه، من تعيين ونقل وندب 
وإيفاد وتكليف، ومنح التعويضات واإلعانات وغيرها من األمور األخرى كالصرف من الخدمة أو إنهائها، بقرار 

من رئيس الجمهورية()48). 

وكّبد  للدولة،  العامة  املوازنة  قانون  مثل  نافذ،  تشريع  أي  من  الجمهورية  رئاسة  جهاز  ثني 
ُ
است وهكذا 

املوازنة نفقات موظفين وعمال ال ُيعرف عددهم، ألنه هو من يحدد املالك العددي لهذا الجهاز، ويتحكم 
فيه زيادة أو نقصاًنا، وهو الذي يحدد مقدار رواتبهم وتعويضاتهم مهما كانت تسميتها! أو قانون املوظفين 
األسا�شي للدولة الناظم لحقوقهم لجهة التعيين والتسريح من الخدمة أو ساعات العمل واإلجازات وغيرها 
الجمهورية ملكية  رئاسة  قانوًنا يجعل من جهاز  العام، وباختصار: أصدر  للموظف  املعروفة  الحقوق  من 

خاصة على نفقة الدولة، بعيًدا عن أية رقابة رسمية ألجهزة الدولة)49). 

التشريع الثاني:

َل األسد األب واجهة سياسية شكلية، يحكم من خاللها البالد تحت مسمى »الجبهة الوطنية 
َّ
بعدما شك

يونيو  حزيران/   11 تاريخ   /25/ رقم  القانون  أصدر  يذكر،  وزن  لها  ليس  هالمية  أحزاًبا  تضم  التقدمية«، 
)50)1972، ق�شى بمعاملة أعضاء القيادة املركزية لهذه الجبهة )رؤساء أحزابها( معاملة الوزراء في الرواتب 

والتعويضات، وبصرف هذه املخصصات من ميزانية رئاسة الجمهورية، وأناط برئيس الجمهورية اختصاص 
تفسير أحكام هذا القانون!

األب  األسد  منحهم  أحزابهم،  أموال  من  املالية  تعويضاتهم  األحزاب  هذه  رؤساء  يتقا�شى  أن  من   
ً

وبدال
-بواسطة سلطته التشريعية- مخصصات مالية تعادل مخصصات وزير من أموال الدولة العامة! ولم يجد 
أي غضاضة في انتهاك ميزانية الدولة، ومنحهم رشوة سياسية من املال العام، لقبولهم القيام بدور الواجهة 

السياسية لهيكل ديكوري يحكم البالد باسمه!

)48)  صورة التشريع في امللحق الرابع.

لها خصوصيتها املستقلة عن وزارات وأجهزة  إلى وزارة دولة باسم »شؤون رئاسة الجمهورية«،  )49)  فيما بعد تحول جهاز رئاسة الجمهورية 
الدولة األخرى. 

)50)  صورة التشريع في امللحق الخامس.
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ثانًيا: تشريعات توريث السلطة لألسد االبن:

بعد وفاة باسل األسد )النجل األكبر لحافظ األسد( في 21 كانون الثاني/ يناير 1994، وكان مهندًسا برتبة 
رائد في الجيش السوري ُيعّد لخالفة والده؛ استدعى األب نجله الثاني »بشار«، وكان طبيًبا متطوًعا في الجيش 
الكلية  لغير خريجي  القانون ال يسمح  ونظًرا ألن  بإعداده لخالفته،  وبدأ  إنكلترا،  في  دراسته  يتابع  السوري 
الحربية بتولي مناصب قيادية في الجيش، قام األسد األب، بعد أقل من ثالثة أشهر على عودة نجله بشار، 
بموجبه  ل  خوَّ  ،1994 أبريل  نيسان/   12 تاريخ   /2/ الرقم  يحمل  ألجله  خصيًصا  تشريعي  مرسوم  بإصدار 
بالكلية الحربية  في الجيش  نفسه -كقائد عام للجيش والقوات املسلحة- صالحية إلحاق أطباء متطوعين 

ومنحهم قدًما مدته سنة، وبذلك؛ مّهد الطريق أمام نجله الثاني »بشار« لتولي قيادة الجيش)51).

بعد وفاة األسد األب في 10 حزيران/ يونيو 2000؛ بدأ العمل سريًعا على تولية األسد االبن املناصب التي 
كان يشغلها والده، فجرى في يوم الوفاة تعديل املادة /83/ من الدستور، من قبل مجلس الشعب في اجتماع 
 من 40، ليتناسب 

ً
له استغرق أقل من ساعة، وجعل ِسّن الشاغل ملنصب رئاسة الجمهورية 34 سنة، بدال

مع عمر األسد االبن آنذاك، وفي اليوم التالي للوفاة مباشرة، قام نائب الرئيس )عبد الحليم خدام( بإصدار 
2000، كما أصدر  11 حزيران/ يونيو  قانون التعديل الدستوري الذي حمل اسم القانون رقم /9/ تاريخ 
في اليوم نفس مرسومين تشريعيين: األول برقم /9/ تاريخ 11 حزيران/ يونيو، ق�شى بترقية األسد االبن من 
رتبة عقيد لرتبة فريق، متجاوًزا رتب )العميد واللواء والعماد والعماد أول(، واملرسوم الثاني برقم /10/ تاريخ 
11 حزيران/ يونيو، ق�شى بتعيينه قائًدا عاًما للجيش والقوات املسلحة خلًفا لوالده حافظ)52). وهكذا بقي 

الجيش الركيزة األساسية التي يقوم عليها النظام، بدون قائد له يوًما واحًدا فقط.

وبعد ذلك، جرى تنصيب بشار رئيًسا للجمهورية، في 17 تموز/ يوليو 2000، وفق الطريقة املتبعة في عهد 
والده بترشيح مجلس الشعب له، بناء على اقتراح الحزب، ثم االستفتاء الصوري املعروف.

 للدستور الذي 
ٌ

املفارقة في السيناريو الذي تمَّ بموجبه توريث للسلطة لألسد االبن أنه باطٌل ومخالف
 لهذا 

ً
وضعه األب بنفسه بشكل صارخ؛ ألن التشريعات الثالث املذكورة التي أصدرها نائب الرئيس تسهيال

التوريث ال يحق له إصدارها! علًما أنه لم يصدر خالل فترة واليته القصيرة سوى هذه التشريعات الثالث.

ويتبدى وجه املخالفات الدستورية املرتكبة فيما يأتي:

في عدم أحقية نائب الرئيس ممارسة هذه الصالحية: 	 	

تنص املادة 88 من دستور 1973 على أن: ))يمارس النائب األول لرئيس الجمهورية أو النائب الذي يسميه 
صالحيات رئيس الجمهورية، حين ال يمكنه القيام بها وإذا كانت املوانع دائمة، وفي حالتي الوفاة واالستقالة 

يجري االستفتاء على رئيس الجمهورية الجديد وفًقا لألحكام الواردة في املادة ]84[ ....((.

ومؤدى هذا النص أن »نائب الرئيس« يمارس سلطاته التي نصَّ عليها الدستور، إذا كان الرئيس موجوًدا 

ألغى   ،2003 أبريل  نيسان/   21 في   /18/ رقم  التشريعي  باملرسوم  العسكرية«  الخدمة  »قانون  االبن  األسد  أصدر  عندما  سنوات  بعد    (51(
 في املادة 26 منه، ولعله يقصد إسباغ الشرعية عليه 

ً
التشريعات السابقة التي تخالف أحكامه، ولم ينَس أن يدرج محتويات هذا التشريع كامال

كقاعدة قانونية دائمة، أو تحسًبا الحتمال تهيئة أحد أنجاله في حال دراسته للطب، لعملية توريث محتملة، كما جرى معه شخصًيا. 

)52)  امللحق السادس صور املراسيم التشريعية لتوريث األسد االبن.
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على قيد الحياة وبكامل أهليته، ولكن ال يمكنه القيام بها نتيجة مانع )مؤقت(، كأن يكون مريًضا أو مسافًرا، 
األهلية  كفقدان  الدستورية،  سلطاته  ممارسة  من  الجمهورية  رئيس  يمنع  )دائم(  مانع  هناك  كان  إذا  أما 
( أو في حالتي االستقالة أو الوفاة، فتنتهي حينها والية نائبه أيًضا، ألنه استمد وجوده وتعيينه 

ً
)الجنون مثال

في املنصب بمرسوم من رئيس الجمهورية، فهو ليس منتخًبا من الشعب، وال يحق له دستورًيا ممارسة أي 
من صالحيات الرئيس. 

والفكرة من وراء ذلك أن نائب الرئيس، حينما يمارس صالحيات الرئيس، عند قيام املانع املؤقت كاملرض 
ويعلمه  معه  دائم  اتصال  على  يكون  إذ  الرئيس،  مسؤولية  وعلى  الرئيس  بإشراف  بذلك  يقوم  والسفر، 
أو  كالجنون  لصالحياته،  الرئيس  ممارسة  من  الدائم  املانع  وجود  عند  أما  بتعليماته،  ومزود  به  يقوم  بما 
أو  الرئيس عليه  إمكانية إشراف  لعدم  الصالحيات  نائبه ممارسة ذات  الوفاة، فال يستطيع  أو  االستقالة 
-من  ألحد  يجوز  ال  الوفاة،  بسبب  هذه  الرئا�شي  الفراغ  حالة  ففي  وبالتالي  بتعليماته،  تزويده  أو  بها  علمه 

الناحية الدستورية- ممارسة صالحية الرئيس لحين انتخاب البديل. 

في ترفيعه وتعيينه قائًدا عاًما للجيش: 	 	

سبق أن ذكرنا التاريخ الحافل لعسكريي البعث في العبث بتركيبة الجيش، وبالتالي ليس غريًبا أن يجري 
ا للقانون واألصول، ولكن املخالفة الدستورية 

ً
القفز فوق الِقدم والرتب العسكرية لتوريث األسد االبن، خالف

ا ألحكام املادة 103 من 
ً
الفاضحة كانت بتعيينه قائًدا للجيش قبل توليته منصب رئاسة الجمهورية، خالف

الدستور التي تنص صراحة على أن )رئيس الجمهورية هو القائد األعلى للجيش والقوات املسلحة ....(.

وهذا يعني أن من يتولى رئاسة الجمهورية يصبح تلقائًيا قائًدا للجيش، وليس العكس، وبالتالي ال يجوز 
تعيين قائد للجيش إال من قبل الشعب بعد انتخاب رئيس الجمهورية الذي يصبح تلقائًيا قائًدا للجيش، 
وبالتالي فإن املرسوم التشريعي رقم /10/ تاريخ 11/ 6/ 2000، الذي أصدره نائب الرئيس )خدام( بتعيين 
شرعية  عدم  عن   

ً
فضال للدستور،  الواضحة  ملخالفته  باطٌل  للجمهورية،  رئيًسا  تنصيبه  قبل  االبن  األسد 

نائب الرئيس ملمارسة صالحية رئيس الجمهورية وإصدار املراسيم التشريعية، كما ذكرنا آنًفا. علًما بأنه ال 
يوجد فرق اصطالحي بين عبارة )القائد األعلى للجيش( املذكورة بالدستور، وعبارة )القائد العام للجيش( 

ألن املعنى واحد، إذا ال يوجد سوى قائد واحد للجيش، وإن اختلفت تسميته بين الدستور والقانون.

إن عملية توريث األسد االبن التي جرت بسالسة وبسرعة فائقة وبدون أدنى اعتبار للمخالفات الدستورية 
أو  الدستورية  املؤسسات  من  تحّفظ  أو  احتجاج  أو  اعتراض  بال  وسهولة  بيسر  ومرورها  اكتنفتها،  التي 
التشريعية أو القانونية في الدولة، هي دليٌل على تردي الوعي السيا�شي واملجتمعي والحقوقي لدرجة البالدة، 
وهذا مرده القمع املفرط والسطوة األمنية الشديدة واحتكار السلطة بكاملها طوال عقود من الزمن، مما 
السلطة  التعامل مع  الدولة. كما يعكس ذلك ذهنية  في  السياسية والنشاط املجتمعي  الحياة  تسبب بوأد 
السائدة منذ استيالء  الذهنية  كـ )مزرعة(، وهي ذات  أو  الدولة كملكية خاصة مستباحة  كغنيمة، وإدارة 
نوفمبر  الثاني/  تشرين   16 في  عليهم  األب  األسد  وانقالب   ،1963 آذار   8 في  السلطة  على  البعث  عسكريي 
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 لالنفجار السوري الكبير في 15 آذار 2011، وما تاله من أحداث دموية. وجميعها دالئل تجعل 
ً

1970، وصوال
الدستور ضمن هكذا نظام وبهذه  القانون وسمّو  إلى سيادة  الوصول  بإمكانية  التفكير  العسير مجرد  من 

الذهنية. 

املطلب الثالث: تغيير تركيبة الجيش

الجيش السوري أخطر مؤسسة في سورية، فقد كان له الدور الرئيس في الحياة السياسية فيها، ويمكن 
القول إنه كان الحاكم الفعلي لها معظم الفترة املمتدة من االستقالل عن فرنسا حتى اآلن، فالجيش انقلب 
وحكم  بعده،  االنقالبات  وتوالت  الزعيم،  حسني  بقيادة   1949 مارس  آذار/   30 في  السيا�شي  النظام  على 
1954 حيث شهدت سورية شيًئا من االستقرار النسبي والديمقراطية لم يدم أكثر من  الجيش حتى العام 
أربع سنوات، إذ قام الجيش باالتفاق مع عبد الناصر على الوحدة بين سورية ومصر، وأجبر السياسيين 
تكد  ولم  مصر،  باالنفصال عن  وقام   ،1961 عام  الوحدة  الجيش على  انقلب  ثالث سنوات،  وبعد  عليها، 
السلطة  واستولى على  بها،  البعث(  الجيش )عسكريو  أطاح  في سورية حتى  النور  تبصر  السياسية  الحياة 
في 8 آذار 1963، وحكم البالد بشكل مباشر، ودار صراع معقد بين عسكريي البعث في النصف الثاني من 
ستينيات القرن املا�شي حسمه األسد األب لصالحه عام 1970، وتمكن من السيطرة على الجيش والدولة 

وحكم البالد ثالثة عقود حتى توفي وقد أورث السلطة لألسد االبن. 

ن عسكريو 
َّ

وهكذا كان الجيش الحاكم الفعلي للبالد في معظم الفترة املمتدة منذ االستقالل، وعندما تمك
البعث من السلطة بدؤوا على الفور بتغيير تركيبة الجيش حتى يضمنوا والءه لهم وعدم انقالبه عليهم وذلك 

على النحو التالي: )53)

1963 الذي يسمح بنقل ضباط الجيش  30 نيسان/ أبريل  أصدروا املرسوم التشريعي رقم /35/ تاريخ 
إلى الوظائف املدنية، وقاموا على إثره بحملة تطهير في الجيش، فتمَّ نقل وتسريح الضباط املشكوك بوالئهم 
31 تشرين  تاريخ  التشريعيين /236 و237/  أو يمكن أن يشكلوا خطًرا عليهم. ثم أصدروا املرسومين  لهم، 
األول/ أكتوبر 1963 اللذين عدال يمين الوالء الذي يقسمه ضباط وصف ضباط وأفراد الجيش، بإضافة 
الجيش  أصبح  وهكذا  واالشتراكية،  والحرية  الوحدة  في  البعث  أهداف  تحقيق  على  بالقسم  تلزمهم  عبارة 
الذي أطلق عليه الحًقا صفة )الجيش العقائدي( أداة بيد البعث، وصار يعمل لتحقيق أهدافه وحمايته 

 من أن يكون سياج الوطن.
ً

بدال

ثمَّ أقدم عسكريو البعث على العبث بالِقدم والتراتبية العسكرية، حيث كانت رتبهم العسكرية صغيرة 
ويجب أن يتجاوزوا الرتب العسكرية الكبيرة، حتى يستولوا على قيادة الجيش، فاستغلوا سلطتهم التشريعية 

)53)  نظًرا لطبيعة هذه الدراسة، نكتفي باستعراض تغيير تركيبة الجيش من الناحية التشريعية، ونحيل االطالع على تغييرات بنية الجيش إلى 
املراجع التالية:

فالحو سورية، حنا بطاطو، املركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات، ص405 وما بعدها.	 
مراكز القوة في جيش النظام 2020، محسن املصطفى، إصدار مركز عمران للدراسات االستراتيجية، 13 آذار/ مارس 2020. 	 
غيتو ضباط األسد، خضور خضور، إصدار مركز كارنيجي، 4 تشرين الثاني/ نوفمبر 2015.	 
الجيش والسياسة في سورية، بشير زين الدين، إصدار دار الجابية للنشر، ط 2008.	 
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1963 صدر  الثاني/ نوفمبر  12 تشرين  وأصدروا عدًدا من التشريعيات لترفيعهم بالرتب العسكرية، ففي 
مرسومان تشريعيان: األول برقم /255/ ق�شى بترفيع »صالح جديد« من رتبة مقدم إلى رتبة لواء وتسليمه 
رئاسة أركان الجيش؛ والثاني برقم /259/ ق�شى بترفيع »محمد عمران« من رتبة عقيد إلى رتبة لواء. وأصدروا 
املرسوم التشريعي رقم /70/ تاريخ 30 نيسان/ أبريل 1964، ق�شى بترفيع »أمين الحافظ« من رتبة لواء إلى 
رتبة فريق، وكان رئيًسا للدولة، ومن الجدير بالذكر أن األسد األب كان من بين الضباط اللذين تمت ترقيتهم 
عام 1964 من رتبة مقدم إلى رتبة لواء، وتم تعيينه قائًدا للقوات الجوية وبدأ نجمه بالصعود بشكل ظاهر 

حتى انقلب على الجميع مستأثًرا بالسلطة لنفسه.

في  املطلق  والءه  ليضمن  الخاصة،  رؤيته  وفق  الجيش  تركيبة  تغيير  على  بذكاء  العمل  األب  األسد  تابع 
في  املثال،  سبيل  فعلى  حسيب،  أو  رقيب  أي  بدون  ذلك  في  ونجح  بدقة،  رسمه  الذي  حكمه  أركان  توطيد 
مفاصل  في  وعّينهم   ،1970 انقالب  في  ساعدوه  الذين  الضباط  التقاعد  سن  إلى  وصل   1996 عام  أوائل 
الجيش العليا طوال فترة حكمه وساعدوه في توطيد أركانه، ولم يكن يرغب في االستغناء عنهم)54)، وقام في 4 
كانون الثاني/ يناير 1996 بإصدار ثالثة مراسيم تشريعية عّدلت قانون خدمة الضباط)55)، وقانون خدمة 
الضباط االحتياط)56)، لتسهل عملية االحتفاظ بهم في مناصبهم، بالرغم من بلوغهم سن التقاعد وسقف 

املدة الزمنية في رتبة )لواء(:

األول رقم /2/ أحدث بموجبه رتبتين عسكريتين جديدتين في فئة الضباط األمراء، وهما )العماد – العماد 
أول(، ومن الواضح أنه لم يكن يرغب في ترفيع أحد للرتبة العليا في الجيش )الفريق( التي استأثر بها لنفسه، 

ولم يسمح ألحد من ضباطه بنيلها والوصول إلى مستوى رتبته. 

الثاني: رقم /3/ ق�شى بتمديد سّن التقاعد في الجيش، من الخامسة والستين حتى السابعة والستين.

الثالث: رقم /4/ منح لنفسه -بوصفه القائد العام للجيش- صالحية استبقاء ضباط االحتياط من رتبة 
)لواء( فما فوق في الخدمة، بعد بلوغه السن القانوني، ملدد يقوم بتجديدها بنفسه)57).

إلى  فيها  لجأ  التي  تلك  وباألخص  التشريع،  ألصول  مخالفة  التشريعات  هذه  أن  بالذكر  الجدير  ومن 
أن  يجب  التشريعي  الصك  ألن  الجيش؛  ضباط  بقية  أقدمية  فوق  والقفز  العالية  للرتب  الضباط  ترفيع 
القانون  بالعموم والتجريد، وبأن يكون موجًها لكل األفراد وليس لفرد معين بذاته، وإال فقد صفة  يتسم 

شعبة  رئيس  دوبا”  علي  »اللواء  األركان،  رئيس  الشهابي«  حكمت  »اللواء  الدفاع،  وزير  طالس«  مصطفى  »اللواء  الضباط:  هؤالء  من    (54(
املخابرات، “اللواء ابراهيم صافي” قائد الفرقة األولى بالجيش، “اللواء شفيق فياض ديب” قائد الفرقة الثالثة بالجيش، وفي الواقع كان االحتفاظ 
باألشخاص في مناصبهم لفترات طويلة جًدا، سواء في الجيش أو في املناصب املدنية الكبيرة، سياسة ثابتة لألسد األب، حيث احتفظ برئيس 
وزراء ورئيس مجلس الشعب وأعضاء القيادة القطرية للحزب، وأحياًنا بمديرين عامين مثل “مكرم عبيد” مدير عام مؤسسة االتصاالت، في 

مناصب ألكثر من عقدين أو ثالث من الزمن، وعند االستغناء عنهم كان يجري نقلهم ملناصب أخرى ال تقل شأًنا عن املنصب السابق.

)55)  املرسوم التشريعي رقم 278 تاريخ 1969/11/27.

)56)  القانون 234 لعام 1959.

)57)  من املالحظ أن األسد االبن لم يتبع سياسة والده باالحتفاظ بكبار الضباط واملسؤولين املدنيين في مناصبهم فترات زمنية طويلة، فقد كان 
تعاقب األشخاص على املنصب بشكل دوري مستمًرا حتى تاريخه، باستثناء شقيقه »ماهر« القائد الفعلي للفرقة الرابعة في الجيش، وهي تأتي 

باملرتبة الثانية بعد الحرس الجمهوري في دعم أركان النظام.
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وانحدر إلى مستوى القرار الذي ال يجوز للمشرع اتخاذه، وهذا ما يؤكده الدكتور عبد املنعم فرج الصدة، 
وعاّمة،  مجردة  القانونية  القاعدة  كانت  هنا  ومن  قاعدة،  لكل  تثبتان  صفتان  والعموم  “التجريد  بالقول: 
ويراد بالتجريد أن يوجه الخطاب في القاعدة القانونية إلى األشخاص بصفاتهم، وأن تتناول القاعدة الوقائع 
بشروطها، فهي ال توجه إلى شخص معين بذاته، وال تتناول واقعة بعينها، ويؤدي تجريد القاعدة على هذا 
النحو إلى عموم تطبيقها، فتنطبق القاعدة على كل شخص تثبت له الصفات املقررة، وتسري على كل واقعة 

تتوفر فيها الشروط املطلوبة.

ويتضح من هذا أن التجريد والعموم وجهان لخاصة واحدة، حيث تكون القاعدة مجردة عند نشوئها، 
فتصبح بذلك عامة في تطبيقها.

إن املشرع وهو ينظم سلوك األشخاص على نحو نموذجي متماثل تتحقق به املساواة بينهم، ال بد من 
أن تكون وسيلته إلى هذا التنظيم أن يضع قواعد مجردة وعامة تطبق على جميع الحاالت املتماثلة، وبذلك 
الالزمة، وبدون هذا  في أي وقت وتتوفر فيها الشروط  تنشأ  القانونية على كل حالة  القاعدة  رد تطبيق 

ّ
يط

التجريد والعموم، يصبح التكليف الصادر من السلطة العامة في خصوص شخص معين بذاته أو واقعة 
محددة بعينها مجرد أمر فردي ال قاعدة عامة”)58).

وبالتالي، فإن هذه التشريعات تفتقر إلى واحد من أهم معايير مبدأ سيادة القانون، وهو »الشرعية”، 
القدم  يعّد  التي  العسكرية  املؤسسة  أفراد  بين  السلبي  أثرها   عن 

ً
بعيد، فضال إلى حد  تقويضه  إلى  وتؤدي 

والتراتبية والتسلسل العسكري بين أفرادها من املبادئ األساسية لها، وحيث يؤدي اإلخالل بها إلى خفض 
واجبها  الصارمة  والقوانين  باألنظمة  منضبطة  مؤسسة  إلى  باالنتماء  الشعور  واستبدال  املعنوية،  الروح 
الرئي�شي الدفاع عن الوطن، بشعور االنتماء إلى جماعة أو “عصابة” )إن جاز التعبير( تدافع عن نظام أو 

شخص )يرفع وينقل ويسّرح من يشاء(، وهذا أبعد ما يكون عن واجبات الجيش!

هذا وقد واصل األسد االبن السياسة التي ورثها، بالعبث ببنية الجيش التشريعية لجعله شديد الوالء 
والخضوع له؛ فبعد سقوط بغداد في 9 نيسان/ أبريل 2003 بالغزو األميركي للعراق، استشعر األسد االبن 
الخطر الذي أصبح جاثًما في الشرق، فقام بعد أيام قليلة في 21 نيسان/ أبريل 2003 بإصدار قانون جديد 
تشريعية  مرونة  أعطاه   ،/18/ رقم  التشريعي  باملرسوم  سنة،  خمسين  قبل  الصادر  لسابقه  خلًفا  للجيش 
تسمية  عليه  وأطلق  االستثنائية،  الرتب  ومنح  الترقية  لجهة  وخاصة  الجيش،  في  أكثر  التحكم  في  واضحة 
 من التسمية القديمة »قانون الجيش«، وهو يختلف عن »قانون خدمة 

ً
»قانون الخدمة العسكرية«، بدال

العلم« الصادر باملرسوم التشريعي /30/ لعام 2007 الناظم للخدمة اإللزامية في الجيش، ويتجلى أهم تغيير 
تشريعي أجراه األسد االبن على قانون الجيش على الوجه اآلتي:

في 22 حزيران/ يونيو 1949، أصدر حسني الزعيم، صاحب أول انقالب في تاريخ سورية املعاصر، ثالثة 
مراسيم تشريعية: 

األول: برقم /150/ يتضمن قانون الطوارئ، وسمي: »تنظيم اإلدارة العرفية«، وسنتطرق إليه الحًقا.

الثاني: برقم /151/ يتضمن »تشكيالت وزارة الدفاع الوطني«، أحدث في املادة الثانية منه )املجلس األعلى 

)58)  عبد املنعم فرج الصدة، أصول القانون - طبعة 1972، ص 16.
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الدفاع  الوزراء وعضوية وزراء  ]برئاسة رئيس مجلس  اثنين،  املؤلف من ستة مدنيين وعسكريين  للدفاع( 
الوطني، الخارجية، الداخلية، املالية، األشغال العامة، إضافة إلى رئيس األركان العامة وآمر القوة الجوية[. 
ونصَّ في املادة الثالثة منه على مهام هذا املجلس، وهي تقرير حالة الطوارئ وحالة الحرب، واتخاذ القرارات 

الالزمة املتعلقة ببقية الوزارات في مقتضيات الدفاع، والنظر في كل ما يتعلق بسياسة الدفاع العليا.

كما أحدث في املادة /16/ منه مجلًسا للدفاع العسكري، برئاسة رئيس األركان وعضوية عسكريين من 
الجيش واستشاريين، مهمته تنظيم الجيش وتسليحه وتدريبه وتنظيم النفير العام وإعداد الجيش للحرب.

والترقي  االنتساب  وآلية  الجيش وقوامه  لهيكل  الناظم  الجيش«  »قانون  املتضمن   /152/ برقم  الثالث: 
والخروج منه.

لوزارة  1953 تشريعين جديدين  آذار/ مارس   3 في  السلطة، أصدر  الشيشكلي على  أديب  بعد استيالء 
 محل سابقيهما، األول: املرسوم التشريعي رقم /45/ أعاد في املادة /2/ منه تشكيل 

ّ
الدفاع وللجيش، ليحال

)مجلس الدفاع الوطني( مجدًدا، ليتألف من رئاسة رئيس الجمهورية وعضوية رئيس مجلس الوزراء وكافة 
الوزراء من املدنيين، إضافة إلى رئيس األركان العامة من العسكريين، وأناط في املادة /3/ منه بهذا املجلس 

نفس الصالحيات في القانون السابق، باستثناء النظر بسياسة الدفاع العليا. 

التي جعلها  الدفاع العسكري واختصاصاته، باستثناء رئاسته  املادة /16/ منه على مجلس  في  وحافظ 
لنائب رئيس األركان، وسحب منه صالحية إعداد الجيش للحرب.

والثاني: املرسوم التشريعي رقم /46/ الناظم لهيكل الجيش.

وهكذا نالحظ أن الزعيم والشيشكلي، بالرغم من الخلفية العسكرية التي جاءا منها، واستيالئهما على 
من  غاية  على  تشريعات  وهي  الدفاع،  ووزارة  للجيش  قوانينهما  وضعا  عندما  عسكري،  بانقالب  السلطة 
الحساسية كونها تنظم واحدة من أخطر املؤسسات في البالد، لم يقوما بإقصاء السياسيين املدنيين عن 
القرارات املصيرية والسيادية التي تتعلق بمصير البالد عن املجلس الذي قاما بتشكيله، ال بل منحا املدنيين 
هذه  عن  أعرض  فقد  أصدره  الذي  التشريع  في  االبن  األسد  أما  أعضائه.  غالبية  وتكوين  رئاسته  حق  فيها 
الدفاع  لوزارة  تشريع  إصدار  من   

ً
وبدال املصيرية،  القرارات  هذه  اتخاذ  بصالحية  لنفسه  مستأثًرا  الصيغة 

وآخر للجيش، اكتفى بإصدار تشريع واحد مركب من قسمين: األول قانون إصدار على طريقة املشرع املصري 
مؤلف من ثمانية مواد، والثاني يحتوي على التشريع الذي أطلق عليه تسمية »قانون الخدمة العسكرية«، 

ينظم هيكل الجيش وهو مؤلف من 197 مادة. 

العام  القائد  برئاسة  العسكري(  الدفاع  )مجلس  إحداث  اإلصدار(  )قانون  األول  القسم  تضمن  وقد 
وحجم  القتالية،  العقيدة  دراسة  مهام  به  وأناط   ،)2 )املادة  العسكريين  الجيش  قادة  وعضوية  للجيش 
الجيش وتنظيمه وتمركزه وتسليحه وتجهيزه وتدريبه، ومشاريع القوانين واألنظمة املتعلقة بالقوات املسلحة، 

والقضايا التي يرى القائد العام للجيش عرضها عليه لتقديم االقتراحات الالزمة بشأنها )املادة 3). 

استشارًيا  وجعله  العسكري  الدفاع  مجلس  دور  ومسخ  الوطني،  الدفاع  مجلس  عن  استغنى  وهكذا 
ومحصوًرا في تقديم الدراسات فقط، حتى ال يبقى أحد يشاركه القرار!
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املطلب الرابع: اإلفراط في إحداث املحاكم الجزائية االستثنائية

ما إن م�شى نحو شهر على استالمهم زمام السلطة، حتى سارع عسكريو البعث إلى إحداث محكمة جزائية 
املحاكمات  أصول  قانون  في  عليها  املنصوص  اإلجراءات  اتباع  من  مستثناة  واسعة  بصالحيات  استثنائية 
الجزائية التي تضمن املحاكمة العادلة، ملحاكمة األشخاص الذين يهددون سلطتهم، وهذا شأن من يستولي 
على السلطة عنوة، وفي ذلك يقول الفقيه الجزائي الكبير الدكتور عبد الوهاب حومد: “حفظت لنا وقائع 
املا�شي أدلة دامغة على أن الذين يصلون إلى السلطة، يصممون على البقاء فيها. لذلك فإنهم كثيًرا ما يلجؤون 
إلى إنشاء هذه املحاكم ]االستثنائية[ للتخلص من خصوم وقعوا في قبضتهم، وفي نيتهم أال يتركوهم أحياًء أو 

أحراًرا مهما كانت اعتبارات العدالة”)59).

وتكريًسا لسياسة إقصاء الخصوم أو القضاء عليهم، أم�شى النظام سنوات حكمه وهو يلغي محكمة 
جزائية استثنائية وين�شئ أخرى ال تقل عنها وطأة، وذلك على النحو التالي:

ألغاهما)62)  ثمَّ  العرفي”)61)،  »املجلس  وإحداث  القومي”)60)،  األمن  »محاكم  إحداث  مع  كانت  البداية 
بقيت  وهذه  العليا«)64)،  الدولة  أمن  “محكمة  بإحداث  وألغاها  استثنائية”)63)،  عسكرية  »محاكم  وأحدث 
قائمة لعقود حتى ألغيت بعد الحراك الشعبي عام 2011 )65). كما أحدث »محاكم امليدان العسكرية”)66)، 
بإصدار  قام  العليا، حتى  الدولة  أمن  إلغاء محكمة  قائمة حتى اآلن. ولم يمض وقٌت طويٌل على  زالت  وما 

قانون ملكافحة اإلرهاب)67)، ومحكمة لـ »قضايا اإلرهاب«)68) ما زالت قائمة حتى اآلن.

وبالتالي؛ فإن السمة الحقوقية التي حكم النظام فيها البالد باسم »حزب البعث” طوال نصف قرن كانت 
مزيًجا بين حالة طوارئ مزمنة، وقضاء جزائي استثنائي واسع الصالحيات ومعفى من اتباع اإلجراءات التي 
ما  وهذا  القانون،  دولة  قّوض  الذي  األمر  النافذة!  القوانين  في  عليها  املنصوص  العادلة  املحاكمة  تضمن 

)59)  د. عبد الوهاب حومد، دراسات معمقة في الفقه الجنائي املقارن، ط2، ص 773.

)60)  املرسوم التشريعي /21/ تاريخ 1963/4/24.

)61)  املرسوم التشريعي رقم /110/ تاريخ 1963/7/18.

)62)  املرسوم التشريعي /113/ تاريخ 1964/11/5.

)63)  املرسوم التشريعي /6/ تاريخ 1965/1/7.

)64)  املرسوم التشريعي /47/ تاريخ 1968/3/28.

)65)  املرسوم التشريعي /53/ تاريخ 2011/4/21.

)66)  املرسوم التشريعي /109/ تاريخ 1968/8/17.

)67)  القانون رقم /19/ تاريخ 2012/7/2.

)68)  القانون رقم /22/ تاريخ 2012/7/26.
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تؤكده رئيس محكمة االستئناف املدنية في مدينة السويداء الباحثة الدكتورة حنان حمد عمرو، قائلة:

“عندما يلجأ املشرع إلى إصدار بعض القوانين االستثنائية، ويحدث محاكم استثنائية لتطبيق أحكام 
تلك القوانين، ويستمر هذا الوضع لعقود من الزمن، فإن ذلك سيؤثر بالتأكيد في سلطة مجلس الشعب 
وسيخلق من حيث النتيجة بيئة قانونية معينة تؤثر في سلطة املجلس التشريعية، ويكرس ثقافة األمر الواقع 
في املجتمع وهيمنة السلطة التنفيذية والخضوع لتقديراتها، وهو ما ينال من تطبيق مبدأ دولة القانون”)69).

املطلب الخامس: تشكيل املنظمات الشعبية العسكرية

كي يحمي الحزب سلطته، قام بإنشاء منظمة شعبية عسكرية سميت )قوات الحرس القومي()70)، وربطها 
رطّية 

ُ
وش عسكرية  بصالحيات  رسمي  غير  عسكري  تشكيل  وهي   .)1 )املادة  الثورة  لقيادة  الوطني  باملجلس 

كاملة، تتألف من متطوعين ومتطوعات سوريين وشرائح أخرى من العسكريين، ويمكن أن تضم متطوعين 
القومي!  والتوجه  األمن  وحفظ  الثورة  حماية  مهامها  بين  من   ،)2 )املادة  العربية  األقطار  من  ومتطوعات 
)املادة 3(. ويكون االنتساب إلى هذه املنظمة تطوعًيا بدون مقابل )املادة 9(، ويتم منح ميزات للمتطوع إذا كان 

 بالدولة لجهة قبض الراتب وحفظ الحق بالترفيع وعودته للخدمة )املادة 12).
ً

موظًفا أو عامال

انفك خالل فترة  ما  البعث  القومي” استمرت فترة وجيزة، فإن حزب  أن منظمة »الحرس  وبالرغم من 
األزمات  ملعالجة  رديًفا  تكون  عسكرية  شبه  أو  عسكرية  منظمات  تشكيل  أسلوب  إلى  اللجوء  عن  حكمه 
التي تعصف بالحكم، كما فعل بمنظمة »شبيبة الثورة« في أزمة »أحداث اإلخوان« أوائل ثمانينيات القرن 
املا�شي، حيث تم إخضاعهم لدورات املظليين والصاعقة آنذاك، وكما فعل ُبعيد انفجار 2011 في املناطق 
التي بقيت خاضعة لسيطرته، حين قام بتشكيل منظمات مثل »كتائب البعث« و«الدفاع الوطني« و«اللجان 
الشعبية«، وغير خاٍف حجم التجاوزات التي ترتكبها مثل هذه املنظمات وتفلتها من االلتزام بالقانون بشكل 

أوسع من القوات املسلحة الرسمية، مما يساهم بزيادة تقويض سيادة القانون.

املطلب السادس: الهيمنة على السلطة القضائية

الثالثة  السلطة  على  هيمنته  البعث  استكمل  والتشريعية،  التنفيذية  السلطتين  على  هيمنته  بعد 
في  أجاز  و24/،   23/ التشريعيين  املرسومين   1966 فبراير  شباط/   14 بتاريخ  فأصدر  البالد؛  في  القضائية 
تعيين  فتم  القضاة،  ونقل  تعيين  بمنحه صالحية  األعلى  القضاء  مجلس  الحلول محل  العدل  لوزير  األول 
قضاة يدينون له بالوالء السيا�شي واستبعاد الشخصيات املناوئة له، وفي الثاني قام بتعديل تشكيلة مجلس 
القضاء األعلى، حيث أصبح يرأسه )رئيس مجلس الرئاسة( ينوب عنه وزير العدل، وهو من حزب البعث 

)69)  د. حنان حمد عمرو، رسالة لنيل درجة الدكتوراه في الحقوق بعنوان )تعزيز األداء التشريعي ملجلس الشعب السوري - دراسة مقارنة(، 
جامعة دمشق، 2013، ص410.

)70)  املرسوم التشريعي 89 تاريخ 1963/6/29.
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بالطبع، وسنتحدث الحًقا عن تغّول البعث على السلطة القضائية.

املطلب السابع: تكريس هيمنة حزب البعث دستورًيا

بعدما سيطر عسكريو البعث على الحياة السياسية واملدنية تماًما في الدولة؛ أصدروا باسم “القيادة 
القطرية للحزب” دستوًرا مؤقًتا جديًدا في األول من أيار/ مايو 1969 بنفس األسلوب األحادي الذي صدر 
في سبيل أهدافه حتى  الحزب  بإسهاب عن »نضال«  في مقدمته  1964! تحدث  السابق عام  الدستور  فيه 
م السلطة، وأن الشعب في »القطر« العربي السوري سيواصل »معركة« التحرير والبناء تحت قيادة 

ّ
تسل

حزب البعث العربي االشتراكي، وقام النظام عبر الدستور بإقصاء القوى السياسية واملجتمعية كافة محتكًرا 
نصَّ  إذ  الخاص!  منظوره  وفق  وانتماءاته  وتنوعه  مكوناته  بكل  املجتمع  أدلجة   

ً
ومحاوال لنفسه،  السلطة 

صراحة في املادة السابعة منه على أن: »الحزب القائد في املجتمع والدولة هو حزب البعث العربي االشتراكي«. 

البعث، نجم عنه فوز )حافظ األسد( واستالمه مقاليد  بين قيادات حزب  1970، دار صراع  وفي عام 
طابع  ذات  شكلية  سياسية  واجهة  بتصنيع  ذلك  إثر  فقام   ،1970 نوفمبر  الثاني/  تشرين   16 في  السلطة 
األمر  له  استتب  وبعدما  التقدمية«.  الوطنية  »الجبهة  تسمية  عليها  أطلق  باسمها،  الدولة  يحكم  ديكوري 
وسيطر على كل مقدرات ومفاصل الدولة؛ أصدر دستوًرا دائًما في العام 1973، ولكن إصداره هذه املرة كان 
مختلًفا، إذ تمَّ من خالل لجنة قام هو بتشكيلها، ثمَّ عرض الدستور على االستفتاء العام بغية إسباغ شرعية 
شكلية عليه، وتم إقراره بأغلبية ساحقة، علًما أن االستفتاءات في سورية، منذ االستفتاء على الوحدة مع 
مصر عام 1958، كانت تظهر نسبة تأييد جماهيرية تفوق 99 باملئة)71)، وكالدستور السابق استمرَّ البعث في 

)71)  - تجدر اإلشارة إلى أن أسلوب االستفتاءات الذي يلجأ له حزب البعث دائًما، إلسباغ شرعية شكلية على استحقاق دستوري أو سيا�شي 
يقوم بتنظيمه، ُيعدُّ من الوسائل املفضلة لديه لتغليف أسلوبه غير الديمقراطي بثوب من الشرعية عند تنظيم هذا االستحقاق، سواء أكان 
قبل  للجمهورية  رئيًسا  للحزب  القطرية  القيادة  تختاره  الذي  الجمهورية  رئيس  تنصيب  على  استفتاء  أو  ينظمها،  التي  الدساتير  على  استفتاًء 
دستور 2012، وكانت نتيجة هذه االستفتاءات دائًما قبول الشعب بما ارتآه الحزب بنسب تقارب %100، إذ إن تنظيم االستفتاء في الدول غير 
الديمقراطية التي تفتقر إلى الحريات، محل انتقاد فقهاء القانون، وينقل الدكتور منير العجالني )أستاذ القانون الدستوري في جامعة دمشق( 
: “لقد شوه أباطرة فرنسا سمعة االستفتاء، ألن اإلمبراطور كان 

ً
عن الفقيه الفرن�شي »الفيريير” انتقاده ألسلوب االستفتاء في فرنسا امللكّية قائال

يضع نص الدستور ويدعو الشعب إلى إقراره، فيقره كما يقر األمر الواقع”. 
ويرى الدكتور محمد حسنين عبد العال أن »وضع الدستور بواسطة لجنة فنية ال ُيعد من تطبيقات األسلوب الديمقراطي، حتى لو عرض ذلك 
الدستور على الشعب في استفتاء عام. إذ إن مثل هذا االستفتاء ال يقصد به سوى إضفاء مظهر كاذب للديمقراطية، على نظام حكم هو في 

حقيقته مطلق ودكتاتوري...«. 
ويؤيده أيًضا الدكتور ماجد راغب الحلو، إذ يقول: »ثبت أن االستفتاءات غير جدّية وال مجدية من حيث الواقع في البالد املتخلفة؛ إذ تأتي 
%99 من مجموع األصوات  تتجاوز  بنسبة  بل  تقارب اإلجماع،  بأغلبية  بالهزل-  أو  -بالجد  فيها  الشعب  إيجابية، وتكون موافقة  نتائجها عادة 
أحياًنا. ولم يحدث في دولة متخلفة -على حد علمنا- أن رفضت املوافقة على أي استفتاء. وتفسر هذه املوافقة إما بتزييف نتيجة االستفتاء من 
جانب القائمين عليه وهذا هو الراجح، وإما بخوف الناس من بطش الحاكم في حال الرفض، وإما بعدم اكتراثهم بموضوع االستفتاء أو عدم 
فهمهم له. وذلك بخالف الحال في البالد املتقدمة ذات األنظمة الديمقراطية الحرة، حيث تكون االستفتاءات غالًبا على درجة الئقة من النجاح، 
ويكون الرأي فيها قائًما في الغالب على أسس ومبررات معقولة، بفضل الدور املهم الذي تلعبه األحزاب السياسية في بيان موضوعاتها وتقييمها، 

من وجتهي النظر املؤيدة واملعارضة، وال يجد الشعب غضاضة في رفض ما ال يروق له منها«. 
وبالتالي يعّد اللجوء إلى االستفتاء في الدول غير الديمقراطية، وسيلة زائفة إلسباغ شرعية شكلية على عملية دستورية تعدُّ نوًعا من الديكور 

املسرحي أمام الداخل والخارج.
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ت املادة الثامنة منه على أن )حزب  نهج اإلقصاء السيا�شي واحتكار السلطة وتأطير املجتمع وفق رؤاه، فنصَّ
البعث العربي االشتراكي هو الحزب القائد في املجتمع والدولة، ويقود جبهة وطنية تقدمية تعمل على توحيد 

طاقات جماهير الشعب ووضعها في خدمة أهداف األمة العربية(.

ومما ال ريب فيه أن نهج االستفراد بالسلطة هذا الذي سلكه البعث بأن له وحده الحق بقيادة البالد، 
دولة ومجتمًعا، كانت له تداعيات تراكمية مستقبلية أوصلت البالد النفجار 2011.

ومن نافل القول هنا تخلي دستور 2012 عن هذا النص املثير للجدل واستبعاده من بين بنوده، ولكن 
هذا اإللغاء بقي في الحيز النظري، إذ ما زال نهج حزب البعث كما هو لم يطرأ على سلوكه أدنى تغيير، حيث 
ما زال حتى اآلن يزاول نشاطه في كل مرافق الدولة بما فيها السلطة القضائية والجيش والجامعات، وكأن 

املادة الثامنة من دستور 1973 لم تلَغ!

املطلب الثامن: إصدار قوانين مخالفة لِشرعة حقوق اإلنسان

بات  ما  في  الخطير مع اإلخوان املسلمين  الدموي  النزاع  إثر  املنصرم، وعلى  القرن  أواخر سبعينيات  في 
الشاذة، أشهرها  التشريعات  البعث بتحصين نفسه بمجموعة من  حداث اإلخوان(، قام حزب 

َ
)أ بـ  ُيعرف 

قانونان يخالفان كل مواثيق حقوق اإلنسان، ويقوضان مبدأ سيادة القانون بشكل صريح هما:
األول: قانون أمن حزب البعث العربي االشتراكي: )72)

وقد أسبغ فيه على أمواله صفة األموال العامة التي ال يجوز حجزها )املادة 4(، وفرض عقوبات جزائية 
على بعض األفعال كعقوبة الحبس من خمس إلى عشر سنوات لكل عضو في الحزب ينتمي إلى تنظيم سيا�شي 
آخر، أو كل من اندس في صفوف الحزب بقصد العمل لصالح أية جهة سياسية أو حزبية أخرى )املادة 5(. أو 
عقوبة الحبس من سنة إلى ثالث سنوات، ملن يدخل أو يحاول الدخول إلى أحد مقار الحزب بقصد الحصول 
على وثائق أو معلومات أو مقررات ذات صفة سرية أوجبت القيادة القطرية بقاءها مكتومة )املادة 6(. أو 
عقوبة األشغال الشاقة املؤقتة ملن يسرق وثائق تتضمن معلومات سرية من أحد مقرات الحزب )املادة 7( أو 
عقوبة االعتقال املؤقت من ثالث إلى عشر سنوات، لكل من يعتدي على أحد مقار الحزب، وتكون العقوبة 

اإلعدام، إذا وقع الفعل بتحريض أو تدخل من جهة خارجية )املادة 10). 
الثاني: إنزال عقوبة اإلعدام بكل منتسب إلى جماعة اإلخوان املسلمين: )73)

وبموجب هذا القانون، يعّد مجرًما يعاقب باإلعدام كّل شخص منتسب إلى جماعة اإلخوان املسلمين 
يرتكب  لم  لو  حتى  باإلعدام،  ُيعاقب  جرًما  يعّد  الجماعة  إلى  التنظيمي  االنتساب  مجرد  أن  أي   ،)1 )املادة 

املنتسب أي فعل يستوجب العقوبة. 

)72)  القانون رقم /53/ تاريخ 1979/4/8.

)73)  القانون رقم 49 تاريخ 1980/7/8.
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املطلب التاسع: الهيمنة على العمل النقابي

ا 
ً
عمل حزب البعث على إعادة تنظيم العمل النقابي في سورية، واضًعا ملختلف التنظيمات النقابية أهداف

تتماهى مع أهدافه وشعاراته التي رفعها، وأصدر تشريعات جديدة لهذه التنظيمات ألزمتها بأهدافه؛ وبذلك 
ن من السيطرة على شرائح اجتماعية واسعة من املجتمع.

ّ
تمك

الفالحون:

في ما يتعلق بالفالحين، أصدر قانون تشكيل االتحاد العام للفالحين)74)، الذي نصَّ في املادة 2 منه على 
أنه للفالحين والفالحات الذين يقيمون في قرية واحدة يزيد عدد سكانها عن 400 نسمة أن يشكلوا جمعية 
االتحاد  أن  46 نصَّ على  املادة  الريف... وفي  في  القومية واالشتراكية  بالتوجيه والتوعية  القيام  تعمل على 

العام للفالحين يعمل على تنمية الوعي القومي واالشتراكي واملنهي بين الفالحين....)75).

العمال:

وفي ما يتعلق بالعمال، أصدر قانون التنظيم النقابي بناء على قرار القيادة القطرية املؤقتة لحزب البعث 
العربي االشتراكي رقم 2 تاريخ 25 شباط/ فبراير 1966 )76)، وجاء في املادة 17 منه أنه )يحق للعمال في كل 
والحرية  الوحدة  في  العربي  الشعب  أهداف  تحقيق  على  تعمل  هادفة،  نقابة  بينهم  فيما  يشكلوا  أن  مهنة 

واالشتراكية(.

املهن العلمية:

وتغيير  عليها،  للسيطرة  سعى  فقد  محامين(  مهندسين،  )أطباء،  العلمية  املهن  نقابات  إلى  بالنسبة  أما 
تركيبتها لتتوافق مع توجهه في وقت مبكر من حكم حافظ األسد، فقام بتأجيل االنتخابات النقابية للنقابات 

الثالث)77)، تمهيًدا إلصدار قوانين جديدة خاصة بها، ثمَّ أصدر قوانين جديدة ناظمة لعملها وفق هواه)78).

)74)  املرسوم التشريعي 127 تاريخ 1964/12/14

بدل هذا القانون بقانون التنظيم الفالحي رقم 21 تاريخ 1974/4/20
ُ
)75)  فيما بعد است

ت على: ))يهدف نشاط التنظيم الفالحي إلى .... نشر وتعميق الوعي الطبقي وترسيخ النضال  وحافظ على األهداف نفسها في املادة 5 التي نصَّ
القومي االشتراكي .... وإحالل العالقة االشتراكية محل سائر االنتماءات والعالقات املرضية األخرى، وكذلك تعريف الفالحين بدورهم النضالي 

األسا�شي في الثورة على واقع التجزئة والتخلف واالستعمار وبناء املجتمع العربي االشتراكي املوحد((
ت على: ))تمارس الجمعية الفالحية في ..... نشر وتعميق الوعي الطبقي وترسيخ النضال القومي االشتراكي بين أعضائها.....(( واملادة 6 التي نصَّ

ثمَّ جرى تعديله باملرسوم التشريعي رقم 41 تاريخ 2014/4/14، وكان من الالفت في التعديل إلغاء كّل اإلشارات للنضال القومي أو االشتراكي في 
القانون.

)76)  املرسوم التشريعي رقم 84 تاريخ 1968/6/26.

)77)  قام بتأجيل انتخابات نقابة املحامين ملدة 6 أشهر، بموجب القانون رقم 32 تاريخ 14 كانون األول 1971. وتأجيل انتخابات نقابة األطباء 
ملدة 6 أشهر، بموجب القانون رقم 43 تاريخ 2 كانون األول 1972. وتأجيل انتخابات نقابة املهندسين ملدة 6 أشهر، بموجب القانون رقم 44 

تاريخ 2 كانون األول 1972.

1973/7/2. وقانون  22 /1972/4. وقانون تنظيم مهنة الهندسة رقم /17/ تاريخ  )78)  فأصدر قانون مزاولة مهنة املحاماة رقم /14/ تاريخ 
التنظيم النقابي لألطباء البشريين رقم /32/ تاريخ 1974/7/24.
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األجهزة  وتجاوزات  الحريات  على  الشديد  التضييق  ونتيجة  املا�شي،  القرن  من  الثمانينيات  بداية  وفي 
على  احتجاج  بيانات  وأصدرت  واملهندسين(  واألطباء  )املحامين  العلمية  املهن  نقابات  دت  تمرَّ األمنية، 
السياسية القمعية التي تنتهجها السلطات، وطالبت بإلغاء حالة الطوارئ وإطالق الحريات. وكمثال عليها 
البيان الذي أصدرته النقابات املهنية العلمية في حمص بتاريخ 9 آذار/ مارس )79)1980، وأعلنت فيه اإلضراب 
العام، فقامت السلطات بحّل النقابات املذكورة، واعتقلت بعًضا من القادة النقابيين الداعين لإلضراب. 
ورأى حزب البعث أن القوانين السابقة الناظمة لعمل هذه النقابات، والتي أصدرها منذ سنوات، لم تحكم 
به  ارتباطها  زادت من  النقابات،  تنظم عمل هذه  بإصدار قوانين جديدة  عليها كما يشتهي؛ فقام  قبضته 
وجعلتها تعمل بتوجيهه ولتحقيق أهدافه، وقد جعلت املادة /3/ املشتركة في القوانين الثالث املذكورة النقابة 
عبارة عن “تنظيم منهي اجتماعي مؤمن بأهداف األمة العربية في الوحدة والحرية واالشتراكية وملتزم بالعمل 

على تحقيقها وفق مبادئ ومقررات حزب البعث العربي االشتراكي وتوجيهاته”.

وفوق ذلك، ألزم نقابتي املحامين واألطباء عند الدعوة الجتماعات املؤتمر العام للنقابة، دعوة ممثل عن 
املكتب املختص في القيادة القطرية لحزب البعث وعن وزارة العدل أو الصحة -حسب الحال- تحت طائلة 
اعتبار االجتماع غير قانوني)80)، وبتلك القوانين هيمن الحزب على نقابات املهن العلمية الثالث)81)، وبقوانين 
نظيرة لها، هيمن على القطاع النقابي في سورية، وألزمه بالعمل على تحقيق أهدافه، وهكذا استطاع تحويل 

النقابات إلى أذرع له.

اقع حزب البعث بعد دستور 2012 املطلب العاشر: و

 1973 دستور  من  الثامنة  املادة  إلغاء  هو   2012 بدستور  جرى  الذي  الوحيد  الجوهري  التغيير  لعل 
التي كرست حزب البعث قائًدا للدولة واملجتمع، واتكأ عليها لبسط هيمنته على الدولة، وكان من املفترض 
الدولة  مفاصل  من  وينسحب  الدستوري،  التوجه  هذا  البعث  حزب  يحترم  أن   2012 دستور  سريان  بعد 
حتى  آخر  سيا�شي  حزب  كأي  املعتاد  نشاطه  ويمارس  الحكومي،  بالجهاز  التدخل  عن  ويكف  ومؤسساتها، 
لو كان ما يزال هو الحزب الحاكم، ويقوم بإلغاء وتعديل التشريعات التي تمنحه دوًرا تفضيلًيا في املنظومة 
كر، وبقي على سيرته األولى، وكأن املادة املذكورة لم 

ُ
القانونية، ولكن الذي حدث أن الحزب لم يفعل أًيا مما ذ

لَغ وكأن شيًئا لم يكن! األمر الذي يؤكد أن تغيير الدستور عام 2012 كان تغييًرا صورًيا اقتضته تكتيكات 
ُ
ت

مقاومة حراك الشعب السوري وامتصاص نقمته فقط، ولم تكن هناك إرادة جدية لدى السلطة الحاكمة 
في دمشق بإجراء أي إصالح سيا�شي حقيقي.

)79)  امللحق السابع: بيان النقابات املهنية العلمية االحتجاجي تاريخ 9 آذار/ مارس 1980.

)80)  املادة 37 من قانون تنظيم مهنة املحاماة رقم 39 لعام 1981، واملادة 27 من قانون التنظيم النقابي لألطباء البشريين رقم 31 لعام 1981.

)81)  أصدر قانون تنظيم مهنة الهندسة رقم /26/ تاريخ 1981/7/13. وقانون التنظيم النقابي لألطباء البشريين رقم /31/ تاريخ 1981/8/21. 
وقانون تنظيم مهنة املحاماة رقم /39/ تاريخ 1981/8/21
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وبالتالي؛ ما يزال حزب البعث يمارس تغّوله وهيمنته على مناحي الحياة كافة في الدولة، كسابق عهده منذ 
أن استولى على السلطة من أكثر من نصف قرن.

الخالصة:

وهكذا نجد أن السياسات التي اتبعها حزب البعث في إدارة الدولة ال تتفق مع املعايير الدولية لسيادة 
القانون، وال تتوافق مع مرتكزات »األمم املتحدة«. حيث تنصل من مسؤوليته، ووضع نفسه خارج املساءلة 
القانونية، لعدم استطاعة السلطة القضائية حماية حقوق الغير من تغّوله، كونه يقف في الكواليس خلف 
السلطة التنفيذية ويدفعها إلى سلوك السياسة التي يضعها، إضافة إلى سياسته في إصدار تشريعات تنتهك 

املواثيق الدولية لحقوق اإلنسان.

كما أن تلك السياسات ال تتوافق مع معايير »لجنة البندقية«؛ إذ يفتقر سلوكه إلى الشرعية، وال يتوافق 
مع الدستور، وال يوجد أي وقاية من سوء استخدامه للسلطة، وال يتساوى مع الغير أمام القانون، وتعذر 

وجود طريق للوصول إلى العدالة في مواجهته.
وبالتالي، فإن استمرار سلوك وسياسة حزب البعث على هذا النهج، أدى إلى تقويض مبدأ سيادة القانون 

في الدولة، وهو يتساوى في ذلك مع سلوك السلطة األمنية.
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املبحث الثالث: تغّول السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية

املطلب األول: إفراط رئيس الجمهورية في إصدار املراسيم التشريعية حتى في األوقات التي ال 
يحق له فيها التشريع!

السلطة  الشعب  مجلس  يتولى  أن  على  بوضوح  نصت   1973 دستور  من   50 املادة  أن  من  بالرغم 
2012، فإن كال الدستورين منحا “رئيس الجمهورية”  التشريعية، وكذلك األمر في املادة /55/ من دستور 
سلطة التشريع عن طريق إصدار )مراسيم تشريعية( بدون أي قيد خارج دورات انعقاد مجلس الشعب، 
وحتى أثناء انعقادها إذا استدعت الضرورة القصوى ذلك، على أن تعرض التشريعات على مجلس الشعب 
ال  التشريع  الجمهورية  رئيس  بمنح  الدستوري  االستثناء  هذا  ولكن  تعديلها)82)،  أو  إلغاؤها  له  يحق  الذي 
ينفي أن األصل في التشريع وسّن القوانين معقود دستورًيا ملجلس الشعب. وهذا ما يؤكده الفقه القانوني، 
 في 

ً
حيث يقول الدكتور عبد اإلله الخاني، رئيس مجلس الدولة األسبق: “املراسيم التشريعية تدخل أصال

اختصاص السلطة التشريعية، وفي غياب هذه السلطة وملدة محدودة وبخصوص معين وتحت وطأة ظروف 
خاصة كاألزمات السياسية أو االقتصادية أو اإلدارية، ُيمنح حق إصدارها لرئيس الجمهورية بصفته رئيًسا 

للسلطة التنفيذية، وبتفويض صريح منها ملعالجة كل هذه الظروف أو بعضها”)83).

وبالنسبة إلى األساس القانوني ملمارسة التشريع من رئيس الجمهورية، بوصفه رئيًسا للسلطة التنفيذية، 
األساس،  لهذا  نظريات  أربع  اإلداري(  القانون  )موسوعة  القّيم  مرجعه  في  »الخاني”  الدكتور  استعرض 
النظام( كأساس لهذه الصالحية، وشرحها بإسهاب خالصته  الفقه على )نظرية  إلى استقرار أغلب  وانتهى 
أن السلطة التنفيذية تصدر املراسيم التشريعية بوصفها منابة عن السلطة التشريعية، على أن يكون هذا 
العمل التشريعي مقيًدا بالزمان واملحل، فال يستأثر بالزمان ويستمر بعد حضور املنيب، وأال تحل سلطة 

مكان سلطة إال حسب الحاجة وعند الضرورة)84).

ولكن في الواقع يالحظ تغّول السلطة التنفيذية باستخدام هذه السلطة االستثنائية بالتشريع من قبل 
في  سلطته  يمارس  الجمهورية  رئيس  أن  سورية  في  التشريعية  الحياة  في  املألوف  من  إذ  الجمهورية،  رئيس 
التشريع بإفراط، حتى أثناء انعقاد دورات مجلس الشعب! وبدون أي اعتبار للضوابط الدستورية بالتشريع 
في حالة الضرورة القصوى أثناء االنعقاد، لدرجة أن رئيس الجمهورية بات يهّمش مجلس الشعب صاحب 

)82)  املادة 111 من دستور 1973، واملادة 1
13 من دستور 2012.

)83)  د. عبد اإلله الخاني، رئيس مجلس الدولة األسبق، موسوعة القانون اإلداري، املجلد 2، ص157.

)84)  املرجع السابق ص 160.



مركز حرمون للدراسات المعاصرة

53

السلطة األساسية في التشريع ويشّرع أكثر منه. 

رئيس  أن  وجدنا  الكبير،  السوري  االنفجار  عام   ،2011 سنة  الصادرة  التشريعات  استعرضنا  ما  فإذا 
الجمهورية أصدر في تلك السنة 128 مرسوًما تشريعًيا، مقابل 36 قانوًنا سّنه مجلس الشعب، أي أنه أصدر 
أن  األمر  في  والغريب  األول،  امللحق  في  الجدول  السنة! كما هو واضح من  في هذه  التشريعات  %78,5 من 
نصف هذه املراسيم التشريعية أصدرها أثناء فترة انعقاد مجلس الشعب، أي في الفترة التي ال يحق له فيها 

التشريع إال لضرورة قصوى من الناحية الدستورية، وصدرت تلك املراسيم التشريعية على النحو التالي:

حسب املادة 2 من النظام الداخلي ملجلس الشعب 1974 الساري تلك السنة، يعقد املجلس ثالث دورات 
عادية في السنة، األولى في أول يوم أحد من شهر حزيران حتى نهاية شهر تموز، والثانية في أول يوم أحد من 
شهر تشرين األول حتى نهاية شهر كانون األول، والثالثة في أول يوم أحد من شهر شباط حتى نهاية شهر آذار.

أي أن مجلس الشعب من الناحية العملية عقد في سنة 2011 الدورات التالية:

من  وبالرغم   ،2011 مارس  آذار/   31 لغاية  فبراير  شباط/   6 من  الشعب  مجلس  انعقد  األولى:  الدورة 
 /18/ الرقم  التشريعية، من  املراسيم  25 مرسوًما تشريعًيا، وهي  أثناءها  الجمهورية  انعقاده أصدر رئيس 

لغاية املرسوم التشريعي /43/.

الدورة الثانية: انعقد مجلس الشعب من 5 حزيران/ يونيو لغاية 31 تموز/ يوليو 2011، وبالرغم من 
انعقاده أصدر رئيس الجمهورية أثناءها 34 مرسوًما تشريعًيا، وهي املراسيم التشريعية من الرقم /62/ لغاية 

املرسوم التشريعي /96/.

الدورة الثالثة: انعقد مجلس الشعب من 2 تشرين األول/ أكتوبر لغاية 31 كانون األول/ ديسمبر 2011، 
وبالرغم من انعقاده أصدر رئيس الجمهورية أثناءها 5 مراسيم تشريعية، وهي املراسيم التشريعية من الرقم 

/123/ لغاية املرسوم التشريعي /128/.

مجلس  انعقاد  فترة  أثناء  في  الجمهورية،  رئيس  أصدرها  التي  التشريعية  املراسيم  مجموع  بلغ  وبالتالي؛ 
64 مرسوًما تشريعًيا، أي نصف املراسيم التشريعية التي أصدرها  الشعب بدوراته الثالث في تلك السنة، 

ذاك العام، كما هو واضح في الجدول امللحق الثاني.

والسؤال الذي يطرح نفسه في هذا الصدد: ما األسباب التي دعت رئيس الجمهورية للتشريع أثناء انعقاد 
مجلس الشعب؟ من الناحية الدستورية، نجد أن النص الدستوري الذي يخوله هذه الصالحية وهو املادة 
2/111 من دستور 1973 النافذ حينها، يخوله سلطة التشريع فقط، »إذا استدعت ذلك الضرورة القصوى 

املتعلقة بمصالح البالد القومية أو بمقتضيات األمن القومي«. 

فإذا علمنا أن من بين التشريعات التي سّنها تشريعات رئيسية، منها قانون الشركات الصادر باملرسوم 
التشريعي رقم /29/ تاريخ 2011/2/14، وتعديل قانون تملك الحقوق العقارية في مناطق الحدود الصادر 
باملرسوم التشريعي رقم /43/ تاريخ 2011/3/24، وتشريعات عادية جًدا، منها تصديق اتفاقيات ذات طابع 
2011/6/16، وقانون نظام  تاريخ  التشريعيين رقم /69 و70/  اقتصادي بحت كتلك الصادرة باملرسومين 
عمليات اإلسكان الصادر باملرسوم التشريعي رقم /76/ تاريخ 2011/6/28، وقانون إحداث املركز الوطني 
للفنون البصرية الصادر باملرسوم التشريعي رقم /123/ تاريخ 2011/10/3، جميعها ال يستدعي إصدارها 
أي ضرورة قصوى تتعلق بمصالح البالد القومية أو تتصل بمقتضيات األمن القومي، وبناء على ذلك؛ ال 
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األصلي  السلطة  صاحب  الشعب  مجلس  دور  متجاوًزا  إصدارها  منه  يستدعي  دستوري  مسوغ  أي  يوجد 
في سن التشريعات! دون أي اعتراض بتعديل أو إلغاء هذه املراسيم من قبل مجلس الشعب الذي يكتفي 
باملصادقة عليها، كما ترده، وتؤكد الدكتورة حنان حمد عمرو أن “تعديل أو إلغاء املراسيم التشريعية من 
قبل مجلس الشعب ... لم يحدث طيلة األدوار التشريعية التسعة ملجلس الشعب، ألسباب مرتبطة بطبيعة 
تركيبة النظام السيا�شي في سورية، فرئيس الجمهورية هو األمين العام الذي يقود جبهة وطنية، ويقود الدولة 
واملجتمع من خالل نص املادة الثامنة من الدستور. هذه األسباب انعكست على األداء التشريعي للمجلس 
الزمن،  لعقود من  العملية  باملمارسة  األداء  ترّسخ هذا  نتجت عن  التي  العطالة  ما يسمى قوة عزم  ل 

َّ
وشك

وباملحصلة فقد أعدمت أي فكر ريادي أو مبادر لدى األغلبية البرملانية في مجلس الشعب التي كانت تشعر 
بأنها تدين بعضويتها في املجلس وبكونهم أعضاء معينين للقيادات الحزبية”)85).

وسياسة تغّول رئيس الجمهورية على السلطة التشريعية، باستغالل سلطته التشريعية، ليست جديدة 
فقد أحصت الباحثة الدكتورة حنان حمد عمرو، في رسالتها املشار إليها بين أعوام 2003 و2010، إصدار 
373 قانوًنا من مجلس الشعب، مقابل إصدار 539 مرسوًما تشريعًيا من رئيس الجمهورية! منتهية إلى القول: 
“إن رئيس الجمهوري كان يتقاسم السلطة التشريعية مع مجلس الشعب، ويتفوق عليه بقوة التشريعات 

لجهة التعديل والكثافة العددية باإلصدارات التي يصدرها”)86).

وفي هذا الصدد، قررت املحكمة الدستورية العليا في مصر ما يلي:

))إن سن القوانين عمل تشريعي تختص به الهيئة التشريعية التي تتمثل في مجلس الشعب طبًقا للمادة 
من  املقررة  القواعد  مقت�شى  على  التشريع  سلطة  بنفسها  الهيئة  هذه  تتولى  أن  واألصل  الدستور.  من   86
ال  بتدابير  توجب سرعة مواجهتها  الشعب من ظروف  في غيبة مجلس  يطرأ  ملا قد  نظًرا  أنه  إال  الدستور، 
تحتمل التأخير، فقد أجاز الدستور لرئيس الجمهورية في تلك الحاالت أن يصدر في شأنها قرارات لها قوة 
في التشريع من الضوابط  القانون. وقد حرص املشرع الدستوري على أن يضع لهذه السلطة االستثنائية 
ا بذلك بين مقتضيات مبدأ الفصل بين 

َ
ها إلى ممارسة تشريعية مطلقة، موفق

ّ
والقيود ما يكفل عدم تحول

السلطات وضمان مباشرة كل منها للمهام املنوطة بها، وبين االعتبارات العملية امللحة التي تتطلب تخويل 
رئيس الجمهورية رخصة التشريع -على سبيل االستثناء- ملواجهة تلك الظروف الطارئة في حال غياب املجلس 

 بذلك...
ً

التشريعي املختص أصال

إن الدستور، وإْن جعل لرئيس الجمهورية اختصاًصا في إصدار قرارات تكون لها قوة القانون في غيبة 
مجلس الشعب، رسَم لهذا االختصاص االستثنائي حدوًدا ضيقة تفرضها طبيعته االستثنائية، منها ما يتعلق 
بشروط ممارسته، ومنها ما يتصل بمآل ما قد يصدر من قرارات استنادا إليه. فأوجب إلعمال رخصة التشريع 
افر بها حالة تسّوغ لرئيس  االستثنائية أن يكون مجلس الشعب غائًبا وأن تتهيأ خالل هذه الغيبة ظروف تتو
تلك  أن  باعتبار  الشعب،  مجلس  انعقاد  حين  إلى  التأخير  تحتمل  ال  بتدابير  مواجهتها  سرعة  الجمهورية 

)85)  حنان حمد عمرو، املرجع السابق، ص406.

)86)  حنان حمد عمرو، املرجع السابق، ص402.
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الظروف هي مناط هذه الرخصة وعلة تقريرها(()87).

فإذا كانت هذه الضوابط التي قررها القضاء الدستوري حتى يمارس رئيس الجمهورية سلطته االستثنائية 
بالتشريع في أثناء غياب مجلس الشعب عن االنعقاد، فمن باب أولى أال يمارس هذه السلطة أثناء االنعقاد، 
ما يدل على تغّول مفرط غير مبرر من السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية بشكل يتعدى على مبدأ 

فصل السلطات، وينتهك بشدة مبدأ »سيادة القانون« كثيًرا.

املطلب الثاني: احتكار رئيس الجمهورية لسلطة منح العفو العام

رئيس  احتكار  التشريعية،  السلطة  على  التنفيذية  السلطة  تغّول  موضوع  في  إليه،  اإلشارة  تجدر  مما 
الجمهورية لسلطة إصدار قوانين العفو العام عن الجرائم، بالرغم من النّص صراحة في دستوري 1973 

و2012 على أن مجلس الشعب يتولى سلطة إقرار العفو العام)88).

جريمة  ذاته  في  هو  فعل،  عن  الجريمة  صفة  إزالة  به  يقصد  كإجراء  العام،  العفو  أن  به  م 
ّ
املسل ومن 

األساسية  القواعد  من  فإن  لذلك  معينة،  أحوال  في  القانون  نص  تعطيل  يعني  ما  القانون،  ألحكام  طبًقا 
هي  العام  العفو  بإصدار  املختصة  السلطة  أن  أي  بقانون،  إال  يكون  ال  العام  العفو  أن  الجنائي  للتشريع 
ا للعفو الخاص، وهو من حق رئيس الدولة)89). وبالتالي من املستغرب جًدا لجوء 

ً
السلطة التشريعية، خالف

رئيس الجمهورية إلى احتكار إصدار مراسيم تشريعية تمنح العفو العام، حتى في أثناء انعقاد دورات مجلس 
الشعب، وإحجام األخير تماًما عن ممارسة هذه السلطة التي أناطه بها الدستور. ذلك أنه باستثناء قانون 
الجمهورية،  رئيس  والية  مطلع  في  الشعب  مجلس  سّنه  الذي   2000/11/22 تاريخ   /17/ رقم  العام  العفو 
وقانون العفو الجزئي عن بعض الجرائم العسكرية رقم /56/ تاريخ 2002/10/31، لم يعد املجلس يسنُّ 
بعد هاتين املرتين الفريدتين أيَّ قانون عفو عام، متخلًيا عن سلطته الدستورية لرئيس الجمهورية الذي بات 

يحتكر العفو العام بمراسيم تشريعية أثناء وخارج انعقاد دورات مجلس الشعب)90). 

)87)  املحكمة الدستورية العليا املصرية، الدعوى رقم 28 لسنة 2، تاريخ 4 أيار/ مايو 1985، موقع املحكمة
http//:www.sccourt.gov.eg/SCC/faces/PortalHome.jspx

)88)  املادة 71/ 6 من دستور 1973، واملادة 75/ 7 من دستور 2012.

)89)  الدكتور محمد الفاضل، املبادئ العامة في التشريع الجزائي، طبعة عام 1979-1980، صفحة 533.

)90)  أصدر رئيس الجمهورية حتى تاريخه مراسيم العفو التالية:
1. املرسوم التشريعي رقم /38/ تاريخ 24/6/2002، )عفو عن األحداث الجانحين(

2. املرسوم التشريعي رقم /22/ تاريخ 2/4/2003، )عفو عام(
3. املرسوم التشريعي رقم /41/ تاريخ 15/7/2004، )عفو عام(

4. املرسوم التشريعي رقم /58/ تاريخ 29/12/2006، )عفو عام(
5. املرسوم التشريعي رقم /56/ تاريخ 18/7/2007، )عفو عام(
6. املرسوم التشريعي رقم /22/ تاريخ 23/2/2010، )عفو عام(

7. املرسوم التشريعي رقم /34/ تاريخ 7/3/2011، )عفو عام(

http://www.sccourt.gov.eg/SCC/faces/PortalHome.jspx
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إصدار  لصالحية  الجمهورية  رئيس  احتكار  ظاهرة  عمرو  حمد  حنان  الدكتورة  الباحثة  انتقدت  وقد 
مراسيم العفو، ورأت أنها مخالفة للدستور، وشرحت وجهة نظرها بإسهاب وخلصت إلى القول: “إن صدور 
العفو بمرسوم تشريعي وعرضه الحًقا على مجلس الشعب ملناقشته وتعديله أو إلغائه ... ال يمكن تصوره، ألن 
مراسيم العفو تنفذ مباشرة فور صدورها، ويغدو من غير املمكن تدارك آثارها القانونية بالنسبة للحاالت 
التي لم يجر تنفيذ مرسوم العفو عليها بعد، وما قد يسببه تعديلها أو إلغاؤها من تفاوت في املراكز القانونية 
للمحكومين ال يمكن القبول به، وهو ما يشكل مؤيًدا إضافًيا للسبب الذي حدا باملشرع الدستوري لحصر 
العفو  قانون  القانون بشكل عام وطبيعة  أن   عن 

ً
الشعب، فضال في مجلس  بقانون  بإقرارها  االختصاص 

العام بشكل خاص يتضمن قواعد موضوعية عامة التطبيق، ويقرر الشعب بموجب إقراره لقانون العفو 
عبر ممثليه أن يمنح العفو عن بعض الجرائم، مما ال يصح معه أن يكون أمًرا شخصًيا يصدر عن رئيس 

الدولة في مناسبة من املناسبات”)91).

الخالصة:

يتضح أن سلوك رئيس الجمهورية، بوصفه رأس السلطة التنفيذية، ال يتوافق مع مرتكزات األمم املتحدة 
التي  التشريعات  عن  ومساءلته  لجمه  إمكانية  توفر  وعدم  القانون  أمام  مسؤوليته  لجهة  القانون  لسيادة 
يوغل بإصدارها، وال يتوافق مع معيار نشرها، وال تتوافق مع معايير »لجنة البندقية«، إذ يفتقر سلوكه إلى 
الشرعية الدستورية، وخاصة لجهة إصدار املراسيم التشريعية أثناء انعقاد دورات مجلس الشعب، ويفتقر 
كذلك إلى اليقين القانوني لجهة عدم نشر التشريعات، واالستقرار التشريعي لجهة كثافة إصدار التشريعات، 
وال يوجد أي وقاية من سوء استخدامه لسلطاته الدستورية، وال يتساوى مع الغير أمام القانون، ويتعذر 

8. املرسوم التشريعي رقم /61/ تاريخ 31/5/2011، )عفو عام( 
9. املرسوم التشريعي رقم /72/ تاريخ 20/6/2011، )عفو عام( 

10. املرسوم التشريعي رقم /124/ تاريخ 5/11/2011، )عفو عن جرائم عسكرية(
11. املرسوم التشريعي رقم /10/ تاريخ 15/1/2012، )عفو عام( 

12. املرسوم التشريعي رقم /71/ تاريخ 23/10/2012، )عفو عام( 
13. املرسوم التشريعي رقم /23/ تاريخ 16/ 4/2013، )عفو عام( 

14. املرسوم التشريعي رقم /70/ تاريخ   29/10/2013، )عفو عن جرائم عسكرية( 
15. املرسوم التشريعي رقم /22/ تاريخ 9/6/2014، )عفو عام(

16. املرسوم التشريعي رقم /32/ تاريخ 25/7/2015، )عفو عن جرائم عسكرية(
17. املرسوم التشريعي رقم /8/ تاريخ 17/2/2016، )عفو عن جرائم عسكرية(

18. املرسوم التشريعي رقم /15/ تاريخ 28/7/2016، )عفو عن جرائم عسكرية(
19. املرسوم التشريعي رقم /11/ تاريخ 4/2/2017، )تمديد العمل بالعفو السابق(

20. املرسوم التشريعي رقم /18/ تاريخ 9/10/2018، )عفو عن جرائم عسكرية(
21. املرسوم التشريعي رقم /20/ تاريخ 15/9/2019، )عفو عام( }صدر يوم األحد أول أيام انعقاد دورة مجلس الشعب{

22. املرسوم التشريعي رقم /6/ تاريخ 22/3/2020، )عفو عام للتصدي لجائحة فيروس الكورونا(

)91)  د. حنان حمد عمرو، املرجع السابق، ص607 وما بعدها.
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وجود طريق للوصول إلى العدالة من الناحية الدستورية في مواجهته. وبالتالي؛ فإن استمرار سلوك وسياسة 
رأس السلطة التنفيذية على هذا املنوال، ال يمكن أن يوفر بيئة أو فرصة لسيادة القانون في الدولة.
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إفقادها االستقالل املبحث الرابع: التغّول على “السلطة القضائية” و

هو  والنزيه  واملحايد  املستقل  فالقضاء  القانون«؛  »سيادة  مبدأ  ركائز  أهم  من  القضاء  استقالل  لعل 
املالذ ألي انتهاك للقانون، وهو الضامن لحقوق الناس وحرياتهم، ومن أهم مظاهر تقويض مبدأ »سيادة 
القانون« في سورية، تغّول السلطتين التشريعية والتنفيذية على السلطة القضائية، بشكل مباشر بإفقادها 
التنفيذية، وذلك على  السلطة  وتفويض سلطاتها ألعضاء من  بتهميشها  مباشر  أو بشكل غير  استقاللها، 

النحو التالي:

املطلب األول: التغّول املباشر على السلطة القضائية

الفرع األول: التغّول تجاه الجهاز القضائي مباشرة

اإلداري  والقضاء  العادي،  القضاء  هي:  رئيسية  أجهزة  ثالثة  من  سورية  في  القضائية  السلطة  تتألف 
)مجلس الدولة(، والقضاء الدستوري. وتتبدى مظاهر التغول على هذه السلطة وإفقادها استقاللها على 

النحو التالي:

 - القضاء العادي:
ً

أوال

 بموجب قوانين السلطة القضائية املتعاقبة التي تراعي أن يرأس 
ً

بقي القضاء العادي، نسبًيا، مستقال
مجلس القضاء األعلى قاٍض هو »رئيس محكمة النقض« أو »رئيس املحكمة العليا«. وُبعيد االنفصال عن 
شؤون  على  اإلشراف  مهمة  أناط   ،1961/11/15 تاريخ   /95/ رقم  القضائية  السلطة  قانون  صدر  مصر، 
القضاء ملجلس القضاء األعلى برئاسة “رئيس محكمة النقض” وجميع أعضائه قضاة باستثناء األمين العام 
لوزارة العدل، حتى العام )92)1966، حيث بدأ فعلًيا التغّول على السلطة القضائية، فأصدر عسكريو البعث 
بصالحية  والقيام  أشهر  ستة  ملدة  األعلى  القضاء  مجلس  محل  الحلول  العدل  وزير  خّول  األول  تشريعين: 
تعيين ونقل القضاة)93)؛ والثاني عّدل في تشكيل مجلس القضاء األعلى، فهيمنت السلطة التنفيذية عليه 

منذ ذلك الوقت حتى اآلن)94)، وأصبح مجلس القضاء األعلى مؤلًفا من سبعة أعضاء على النحو التالي: 

رئيس الدولة ينوب عنه وزير العدل.	 
رئيس محكمة النقض.	 
النائبان األقدمان لرئيس محكمة النقض.	 

)92)  املادة 65 من قانون السلطة القضائية.

)93)  املرسوم التشريعي رقم /23/ تاريخ 1966/2/14.

)94)  املرسوم التشريعي رقم /24/ تاريخ 1966/2/14.
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األمين العام لوزارة العدل )معاون وزير العدل(.	 
النائب العام.	 
رئيس إدارة التفتيش القضائي.	 

وهكذا استأثرت السلطة التنفيذية بشكل غير مباشر باألكثرية داخل املجلس، عبر عضوية وزير العدل 
ومعاونه، وعضوية النائب العام الذي ُيعتبر وزير العدل رئيًسا له)95)، وعضوية رئيس إدارة التفتيش القضائي 

الذي يتحكم في اقتراح تعيينه وزير العدل نفسه)96). 

 مباشرة، 
ً

ولم يقف التغّول على السلطة القضائية عند هذا الحد، بل كان يأخذ في بعض األحيان أشكاال
ا لألصول املنصوص عليها في قانون السلطة القضائية، يصدر 

ً
فعندما ُيراد تعيين مجموعة من القضاة، خالف

ل السلطة التنفيذية ذلك، كاملرسوم التشريعي رقم 29 تاريخ 1971/2/18، الذي  عادة مرسوم تشريعي يخّوِ
منح رئيس الجمهورية بناء على اقتراح وزير العدل خالل فترة شهر سلطة تعيين قضاة حكم ونيابة عامة دون 
التقيد باألصول املنصوص عليها بقانون السلطة القضائية، من بين املحامين أو من حملة اإلجازة في الحقوق 

العاملين في وزارة العدل، أو من الناجحين في مسابقة رئاسة مجلس الوزراء الجارية بتاريخ 1969/6/6!

واملرسوم التشريعي رقم 58 تاريخ 1972/8/21، الذي خّول وزير العدل سلطة تعيين قضاة حكم ونيابة 
عامة من بين الناجحين بمسابقة لوزارة العدل في العام السابق، واملرسوم التشريعي 36 تاريخ 1973/5/24 
الذي منح رئيس الجمهورية، بناء على اقتراح وزير العدل، خالل فترة شهرين سلطة تعيين قضاة حكم ونيابة 
عامة دون التقيد باألصول املنصوص عليها بقانون السلطة القضائية، من بين املحامين أو حملة اإلجازة في 

الحقوق عموًما، وإن كان من املوظفين فيحتفظ بمرتبته الوظيفية وقدمه عند تعيينه في القضاء! 

السلطة  قانون  في  عليها  املنصوص  لألصول  ا 
ً
خالف نقلهم،  أو  الخدمة  من  قضاة  صرف  يراد  عندما  أو 

كاملرسوم  يحددها،  وجيزة  فترة  خالل  ذلك  التنفيذية  السلطة  يخّول  تشريعي  مرسوم  يصدر  القضائية، 
 24 ا لألحكام النافذة، وخالل مدة 

ً
ل مجلس الوزراء، خالف 1966/5/29 الذي خوَّ 40 تاريخ  التشريعي رقم 

ساعة، سلطة صرف القضاة من الخدمة أو نقلهم بمرسوم غير معلل وغير قابل ألي طريق من طرق الطعن.

ا لألحكام النافذة، 
ً
ل مجلس الوزراء أيًضا، خالف واملرسوم التشريعي رقم 95 تاريخ 2005/10/3 الذي خوَّ

وخالل مدة 24 ساعة، سلطة صرف القضاة من الخدمة أو نقلهم بمرسوم غير معلل وغير قابل ألي طريق 
من طرق الطعن.

وهكذا أحكمت السلطتان التشريعية والتنفيذية قبضتيهما على السلطة القضائية وأفقدتاها استقاللها، 
سلط على رقاب القضاة، 

ُ
سواء من جهة تشكيل مجلس القضاء األعلى، أو لجهة سيف العزل واإلقالة امل

ا لألصول املنصوص عليها في قانون السلطة القضائية، كما رأينا أعاله بسابقتي عام 1966 و2005، 
ً
خالف

وقد أسهم ذلك إلى حّد بعيد في تقويض مبدأي »استقالل القضاء« و »سيادة القانون«.

ثانًيا - القضاء اإلداري )مجلس الدولة(:

)95)  املادة 1/56 من قانون السلطة القضائية.

)96)  املادة 2/11 من قانون السلطة القضائية.
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لحق 
ُ
وأ اإلدارية)97)،  الخصومات  في  للنظر  سورية  في  الدولة  مجلس  حدث 

ُ
أ مصر،  مع  الوحدة  زمن  في 

هذا املجلس كهيئة مستقلة برئاسة الجمهورية)98)، وبعد االنفصال عن مصر، أعيد إلحاق مجلس الدولة 
برئاسة مجلس الوزراء)99)، وبقي كذلك حتى صدر دستور 2012 الذي نصَّ صراحة في املادة 139 منه على 
شكلية  م�شى خطوة  الدولة)100)،  ملجلس  جديد  قانون  فصدر  مستقلة،  قضائية  هيئة  اإلداري  القضاء  أن 
في طريق استقالل القضاء، حيث أصبح ملجلس الدولة مجلس يدير شؤونه برئاسة قاٍض يدعى »املجلس 
وإقرارها،  إعدادها  الخاص«  »املجلس  يتولى  مستقلة  سنوية  موازنة  الدولة  ملجلس  أصبح  كما  الخاص«، 
املالي  القانون  أحكام  عليها  وتسري  تنفيذها،  بشأن  املالية  لوزير  املقررة  السلطات  املجلس  رئيس  ويمارس 

األسا�شي في الدولة )املادة 130).

ولكن القانون أبقى للسلطة التنفيذية اليد الطولى في مجلس الدولة، إذ نصَّ على أن تعيين وتثبيت قضاة 
املجلس يتمُّ بمرسوم من رئيس الجمهورية، بناء على مسابقة يحدد شروطها »املجلس الخاص« )املادة 83). 
كما أبقى على سلطة تعيين رئيس مجلس الدولة بيد رئيس الجمهورية الذي يختاره من بين أعضاء »املجلس 
الخاص« أو نواب رئيس محكمة النقض، وكذلك األمر بالنسبة إلى اختيار نواب رئيس مجلس الدولة، حيث 
يسميهم رئيس الجمهورية من بين أقدم قضاة املجلس )وليس األكثر قدًما( ولكن بناء على اقتراح “املجلس 
الخاص” )املادة 84(. وأجاز لرئيس الجمهورية تعيين قضاة من خارج مجلس الدولة، بناء على اقتراح »املجلس 
القانون  نصَّ  الدولة  مجلس  قضاة  تعيين  إلى  وإضافة   .)87 )املادة  عليها  نصَّ  محددة  آلية  وفق  الخاص« 
على أن إعارتهم ونقلهم بناء على طلبهم وقبول استقالتهم تتم أيًضا بمرسوم من رئيس الجمهورية، بناء على 
اقتراح رئيس مجلس الدولة )املادة 93(. كذلك األمر بالنسبة إلى إعارتهم خارج الدولة بعد موافقة »املجلس 
الخاص« )املادة 97(. ونصَّ أيًضا على أن إحالة قضاة مجلس الدولة إلى مجلس التأديب تتمُّ بمرسوم بناء 
على اقتراح »املجلس الخاص« )املادة 108/ 3(، وإذا قام مجلس التأديب بعزل أحد القضاة، فال ينفذ قراره 
إال بمرسوم من رئيس الجمهورية بناء على اقتراح من »املجلس الخاص« )املادة 109/ 3(. كما ال تنهى خدمات 
القا�شي ألسباب صحية إال بمرسوم من رئيس الجمهورية بناء على اقتراح من »املجلس الخاص«، أو بطلب 
من القا�شي نفسه )املادة 113/ 1(. وأناط القانون برئيس الجمهورية إصدار »الالئحة الداخلية« للمجلس 
بناء على اقتراح من املجلس الخاص )املادة 122(، وكذلك إصدار الهيكل الوظيفي املتضمن املالك العددي 

للوظائف القضائية واإلدارية في مجلس الدولة بناء على اقتراح املجلس الخاص )املادة 125).

بيد  أبوابه  مفاتيح  أبقى  ولكنه  اإلداري،  القضاء  الستقالل  شكلية  نافذة  فتح  املشرع  أن  نرى  وهكذا 
السلطة التنفيذية!

)97)  املرسوم التشريعي رقم /55/ تاريخ 1959/2/21.

)98)  املادة 1 من قانون مجلس الدولة. 

)99)  بموجب املرسوم التشريعي 50 تاريخ 1961/10/25.

)100)  القانون رقم /32/ تاريخ 2019/12/16.
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ا - القضاء الدستوري:
ً
ثالث

تخالفه، عن  بعدم إصدار تشريعات  الدستور  العليا هيئة قضائية واجبها حماية  الدستورية  املحكمة 
طريق بسط رقابتها وفق آليات مرنة على دستورية القوانين، إضافة إلى إقامة التوازن بين السلطات الثالث 
التشريعية والتنفيذية والقضائية. ومن املعروف أنه ال توجد في سورية حياة دستورية سليمة، بسبب طبيعة 
نظام الحكم الشمولي طوال نصف قرن، األمر الذي أنتج دستوًرا )دستور 1973، ودستور 2012( انبثقت 
 الحياة في بيئة حقوقية 

ّ
عنه محكمة دستورية عليا كانت عبارة عن هيكل شكلي »ديكوري« عاجز عن بث

دستورية صحية، وأدى ذلك إلى عدم وجود اجتهاد دستوري متراكم يفترض أن يكون خزاًنا لقواعد دستورية 
وطنية، وعدم وجود فقه دستوري وطني أصيل يمكنه رفد الحياة التشريعية بقواعد تكفل »سمو الدستور« 

واحترامه. 

1973 في شلل املحكمة الدستورية العليا في سورية، وأفقدها استقاللها وفعاليتها،  وقد تسبب دستور 
بتوافق  املحكمة  هذه  تشكل  أن  يفترض  بينما  الجمهورية،  رئيس  بيد  أعضائها  تسمية  حق  حصر  عندما 
تبعية  في  الثالث وجعل مدة عضوية املحكمة أقل من مدة والية رئيس الجمهورية، وإمعاًنا  بين السلطات 
املحكمة للسلطة التي عينتها، أوجب الدستور أن يحلف رئيس وأعضاء املحكمة اليمين القانونية أمام رئيس 
الجمهورية، بحضور بروتوكولي لرئيس مجلس الشعب، ومنح حق االعتراض على القانون قبل إصداره لرئيس 

الجمهورية أو ربع أعضاء مجلس الشعب.

وعلى النهج نفسه سار دستور العام 2012، ولكنه أنقص من النسبة املقبولة العتراض أعضاء مجلس 
مس، كما زاد في اختصاص املحكمة اإلشراف على 

ُ
الشعب على دستورية قانون قبل إصداره، من الربع للخ

انتخابات الرئاسة ومجلس الشعب والنظر بالطعون الواردة عليها، وأناط بها حق النظر بدستورية القوانين 
شرط أن يتم ذلك بطريق الدفع أثناء النظر بنزاع قضائي شريطة أن توافق املحكمة الناظرة بالنزاع على 

الدفع وتحيل املوضوع إلى املحكمة الدستورية العليا.

أيًضا  أنياب  بدون   2012 في دستور  الدستورية  املحكمة  بقيت  البسيطة،  التعديالت  وبالرغم من هذه 
بحسبان أن اختصاص النظر بدستورية القوانين عن طريق الدفع كان معقوًدا باألصل للقضاء العادي. 

الفرع الثاني: التغول بإحداث لجان ذات والية قضائية 

الناجمة عن  النزاعات  لحّل  كاملة،  إلى إحداث لجان ذات والية قضائية  في حاالت خاصة  املشرع  يلجأ 
تطبيق القانون، ويحظر على القضاء النظر فيها ويحصرها بتلك اللجان العتبارات تتصل بالسرعة واملرونة، 
وبالرغم من أن هذه اللجان عادة ما تكون برئاسة قاض فإن أعضائها اآلخرين يكونون من أشخاص السلطة 
التنفيذية، وبذلك تكون هذه اللجان عبارة عن خليط من السلطة القضائية والتنفيذية، واألرجحية فيها 
تكون للسلطة التنفيذية، كلجنة »حل الخالفات« املنصوص عليها في املادة 19 من قانون االستمالك)101)، 
للمصالح  العامة  املديرية  عن  وآخر  املستمِلكة  الجهة  عن  ممثل  وعضوية  قاٍض  برئاسة  أحدثها  الذي 

)101)  املرسوم التشريعي رقم 20 لعام 1983.



مركز حرمون للدراسات المعاصرة

62

العقارية، ولجان »حل الخالفات« املنصوص عليها في املادة 28 من قانون تنظيم وعمران املدن)102)، املحدثة 
برئاسة قاٍض وعضوية ممثل عن مديرية املصالح العقارية وممثل عن الوحدة اإلدارية، واملادة 15 من قانون 
تنظيم وعمران املدن الخاص رقم 10 لعام 2018 املحدثة برئاسة قاٍض وعضوية ممثل عن الجهة املخولة 
مسك سجل ملكية في املحافظة وممثل عن الوحدة اإلدارية، واللجنة القضائية املنصوص عليها في املادة 7 
من قانون تنظيم املناطق العشوائية رقم 33 لعام 2008 التي أحدثها برئاسة قاض عقاري وعضوية رئيس 
دائرة السجل العقاري في املحافظة ورئيس دائرة املساحة في املحافظة وممثل عن املحافظة وخبير من أهالي 

املنطقة يسميه املحافظ.

هذه اللجان املختلطة ذات الوالية القضائية الكاملة تحجب عن القضاء سلطة البت بالنزاعات املتعلقة 
أن املشرع غالًبا  في الخصومات، وبالرغم من  النظر  القوانين وتتولى هي  بأحكام هذه  بالعقارات املشمولة 
لي السلطة التنفيذية فيها من حملة اإلجازة بالحقوق، ويجب أن يحلفوا اليمين 

ّ
ما ينصُّ على أن يكون ممث

 على السلطة القضائية، بسبب 
ً

القانونية قبل مزاولة مهمتهم القضائية، فإن تكوينها بحد ذاته يعّد تغّوال
عدم خضوع أعضاء هذه اللجان -باستثناء رئيسها- لسلطة مجلس القضاء األعلى نهائًيا، وألن ممثلي السلطة 
األصلي  الوظيفي  إلى عملهم  إضافة  فيها  القضائي  يزاولون عملهم  متفرغين  غير  اللجان  في هذه  التنفيذية 
وأنظمتهم  لقوانينهم  بل  القضائية  السلطة  لقانون  يخضعون  وال  إليها،  ينتمون  التي  الحكومية  الدوائر  في 
 على السلطة القضائية ويسهم في 

ً
الوظيفية التي تمَّ تعيينهم في الوظيفة بموجبها، األمر الذي يشكل تغّوال

تقويض مبدأ »سيادة القانون« بشكل واضح، مهما كانت مبررات وجودهم في لجنة ذات والية قضائية كاملة.

املطلب الثاني: التغّول غير املباشر على السلطة القضائية

تحفل التشريعات املختلفة بإناطة والية الفصل بالخصومات املتنوعة بأحد أعضاء السلطة التنفيذية 
سالًبا القضاء هذه السلطة، مثال على ذلك: 

التغّول في قانون اإلدارة املحلية:

نصَّ قانون اإلدارة املحلية)103) على قواعد تنال من السلطة القضائية، حينما منح -من دون أي مسوغ- 
موظفين في السلطة التنفيذية سلطات قضائية! حيث أعطى في املادة 44 منه »املحافظ«، وكذلك في املادة 
79 “مدير املنطقة” سلطة القيام بوظيفة الضابطة العدلية، في ما يتعلق بالجرم املشهود، كما هو منصوص 
عليه في قانون أصول املحاكمات الجزائية، وأكثر من ذلك منحهما أيًضا صالحية التحقيق في الجرائم “غير 
 على السلطة 

ً
املشهودة” عند االقتضاء، وهذا أمر مستغرب دستورًيا!! وال ريب أن هذا التفويض يعتبر تغّوال

القضائية املنوط بها صالحية التحقيق بالجرائم. ولئن كان من املستساغ من الناحية العملية قيام املذكوَرين 
بالتحقيق في الجرائم املشهودة نظًرا لطبيعتها، فمن غير املقبول تحت أي ذريعة منحهما صالحية التحقيق 

)102)  القانون رقم 23 لعام 2015.

)103)  الصادر باملرسوم التشريعي رقم 107 لعام 2011.
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 كبيًرا 
ً

بالجرائم غير املشهودة، التي يعود حق التحقيق فيها للنيابة العامة، كما هو معروف، مما يطرح تساؤال
حول مدى دستورية هذه النصوص، باعتبار أن الدستور نصَّ بشكل صريح على استقالل القضاء.

ومن ناحية أخرى، من الواضح أن السمة العامة لهذا القانون تسير باتجاه تهميش دور القضاء وعدم 
منحه واليته كجهة حيادية، ليكون حكًما في أي نزاع ينشأ بين املجالس املحلية املنتخبة والسلطات التنفيذية 
املركزية، التي أناطها بالسلطة التنفيذية، كما فعل في املادة 29/ 7 منه، إذ منَح وزير اإلدارة املحلية سلطة 
على  األعمال  وتوزيع  املحافظات  مراكز  ومدن  املحافظات  في  التنفيذية  املكاتب  تشكيل  على  املصادقة 
أعضائها، وحظر على هذه املكاتب ممارسة أعمالها قبل هذا التصديق! وألن هذه املكاتب هي هيئات منتخبة 
أعمال  تعليق  التشريعي  الشذوذ  فمن  بالدستور،  السلطة  مصدر  والشعب  إرادته،  وتمثل  الشعب  من 
مجالس منتخبة ورهن بدء عملها بمشيئة الوزير عضو السلطة التنفيذية! وعلى فرض كان هناك تحفظ 
للوزير يستدعي حجب هذه املصادقة، كان من األجدى باملشرع إيجاد جهة ثالثة لتكون حكًما بين الوزير وبين 

مجلس منتخب، وهي جهة قضائية محايدة بدون شك.

كما منح قانون اإلدارة املحلية في املادة 115 منه الحق للمجالس املحلية باإلشراف على املكاتب التنفيذية 
املنبثقة عنها ومحاسبتها، وحتى حجب الثقة عنها في حال ارتأت هذه املجالس ذلك، وهذه عملية ديمقراطية 
املدهش  ال�شيء  ولكن  عنها.  انبثقت  منها  أدنى  سلطة  محاسبة  منتخبة  لسلطة  يحق  إذ  الواقع،  في  سليمة 
أن القانون وضع آلية غير ديمقراطية ملمارسة هذا الحق بحجب الثقة، إذ اشترط إرساله إلى وزير اإلدارة 
قرار  على  الوزير  تصديق  عدم  حال  وفي  قبله!  من  تصديقه  تاريخ  من  إال  مفعوله  سريان  وعدم  املحلية، 
إلى املجلس الذي أصدره، وإذا أصرَّ عليه، دون موافقة الجهة املختصة عليه،  القرار  يعاد  الثقة،  حجب 
يحال املوضوع إلى القسم االستشاري في مجلس الدولة للبت فيه )املادة 116(. ويتبدى شذوذ هذه اآللية في 
أن املكاتب التنفيذية معينة من قبل املجلس املحلي املنتخب، فال يجوز للوزير بوصفه عضًوا في السلطة 
التنفيذية أن يكون له حق االعتراض على مجلس منتخب يمثل إرادة الشعب، فمن املعلوم أن من يملك 

سلطة التعيين يملك حق اإلقالة وحجب الثقة، فال يجوز ملن لم يتدخل بالتعيين أن يعترض على اإلقالة!!

ومن نافلة القول هنا أن القانون منح الوزير أيًضا سلطة االعتراض على أي قرار تتخذه املجالس املحلية 
بذات اإلجراءات التي منحها في قرار حجب الثقة!! والغريب في هذه اإلجراءات الشاذة هو جعل االختصاص 
في هذه الحالة للقسم االستشاري بمجلس الدولة، وليس القسم القضائي!! ومن املعلوم أن آراء هذا القسم 
وليس  الحكم  قضاء  أمام  القرارات  بهذه  الطعن  حق  الوزير  يعطي  أن  املشرع  على  يجب  وكان  ملزمة.  غير 

القسم االستشاري بمجلس الدولة!

كما نصت املادة 123 من قانون اإلدارة املحلية على حالتين إللغاء عضوية املجالس املنتخبة، هما فقدان 
ثقة الهيئة الناخبة بالعضو، أو الغياب غير املبرر. ونصت املادة 124 على آلية معينة إللغاء العضوية من 
قبل املجلس املعني. ولكن الغريب أن القانون وضع مرجًعا للطعن بالقرار الصادر بإلغاء العضوية، عن طريق 
االعتراض أمام السلطة التنفيذية، بحيث يتم أمام مجلس الوزراء، بالنسبة إلى أعضاء مجلس املحافظة، 
املحلية،  املجالس  بقية  إلى  بالنسبة  املحلية  اإلدارة  وزير  وأمام  املحافظات،  مراكز  مدن  مجالس  وأعضاء 

ويكون القرار الصادر عن هذه املراجع مبرًما.

وجعلها  القرارات  بهذه  للطعن  كمرجع  القضاء  بإقصاء  يقوم  املشرع  جعل  الذي  ما  املعروف  غير  ومن 
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بيد السلطة التنفيذية، إذ إن من البديهي أن يكون القضاء هو الفيصل بأي نزاع من هذا القبيل مع هيئة 
إرادة  تمثل  منتخبة  هيئة  بقرار  النظر  سلطة  التنفيذية  للسلطة  يكون  أن  بمكان  الشذوذ  ومن  منتخبة، 

 من السلطة القضائية!
ً

الشعب بدال

في الواقع، هذا املظهر هو من مظاهر التغّول غير املباشر على السلطة القضائية، وتهميش دورها، وهي 
مظاهر تحفل بها التشريعات املختلفة، مثل القوانين املالية التي تفرض الضرائب والرسوم وغيرها مّما ال 
يتسع املجال لبسطها في هذه الدراسة، وغني عن البيان أن هذا التهميش غير املباشر واملنهجي لدور السلطة 

القضائية هو عامٌل آخر في تقويض مبدأ »سيادة القانون« في سورية.

املطلب الثالث: الهيمنة على القضاء العسكري وإحداث املحاكم الجزائية االستثنائية

الهيمنة على  إلى  التطرق  في سورية من  القضائية  التغّول على السلطة  في معرض الحديث عن  لنا  البد 
القضاء العسكري وإحداث املحاكم الجزائية االستثنائية فيها، وذلك على النحو التالي:

الفرع األول: الهيمنة على القضاء العسكري

القضاء العسكري هو قضاء جزائي خاص ينظم أحكامه قانون العقوبات العسكري والتنظيم القضائي 
في  اإلجازة  على  حائزين  عسكريين  قضاة  من  مؤلف  وهو  العسكرية)104)،  املحاكمات  وأصول  العسكري 
الحقوق، وينظر في الجرائم العسكرية ويحاكم العسكريين، وبالرغم من أن هذا النوع من القضاء موجود في 
أغلب دول العالم حتى الديمقراطية منها، كالواليات املتحدة وإنكلترا وفرنسا وسويسرا، وتقره األمم املتحدة 
التي  كالجلسة  العسكرية،  املحاكم  طريق  عن  العدل  إقامة  مسألة  دورًيا  العامة”  “الجمعية  تناقش  حيث 
عقدتها في 29 كانون الثاني/ يناير 2015 ملناقشة تقرير مفوض األمم املتحدة السامي لحقوق اإلنسان حول 
العادي،  القضاء  على  االختصاص  حيث  من  متغّول  سورية  في  العسكري  القضاء  فإن  املوضوع)105)؛  هذا 
كونه يحاكم أشخاًصا مدنيين كاملوظفين املدنيين التابعين لوزارة الدفاع أو املدنيين املستخدمين في مختلف 
مصالح الجيش، كما يحاكم املدنيين الذين يعتدون على العسكريين، وفاعلي الجريمة والشركاء واملتدخلين، 
إذا كان أحدهم ممن تجب محاكمته أمام املحاكم العسكرية )املادة 50(، ويحاكم املدنيين أيًضا في جرائم 

حيازة سالح بدون ترخيص)106)، وكذلك في تهريب وتجارة األسلحة)107).

وال يمكن للقضاء العسكري النظر بالقضايا قبل صدور أمر مالحقة من رئيس الجمهورية، بالنسبة إلى 
يجعل  الذي  األمر   )53 )املادة  العسكرية  الرتب  لباقي  بالنسبة  الجيش  قيادة  أو  والقادة،  األمراء  الضباط 

)104)  الصادر باملرسوم التشريعي 61 تاريخ 1950/2/27.

A/HRC/28/32 105)  الوثيقة رقم(

)106)  املرسوم التشريعي 96 لعام 2011.

)107)  املرسوم التشريعي 31 لعام 2011.
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السلطة  على   
ً

تغّوال ذلك  ويعّد  التنفيذية،  السلطة  بإرادة  رهًنا  العسكرية  املحاكم  أمام  بالجرائم  املالحقة 
القضائية.

الفرع الثاني: إحداث املحاكم الجزائية االستثنائية

ذكرنا أن السمة الحقوقية البارزة التي حكمت سورية طوال نصف القرن املا�شي كانت قبضة املحاكم 
أخيًرا »محكمة قضايا  حدثة 

ُ
امل العسكرية« واملحكمة  امليدان  منها »محكمة  بقي  التي  الجزائية االستثنائية 

اإلرهاب«، وتعمل هاتان املحكمتان على الشكل التالي:

 - محكمة امليدان العسكرية:
ً

أوال

هي محكمة جزائية استثنائية)108)، يشكلها وزير الدفاع )املادة 3(، تنظر بالجرائم الداخلة في اختصاص 
املحاكم العسكرية التي يقرر وزير الدفاع إحالتها إليها )املادة 1(، ال يترافع فيها املحامون بسبب حرمان املتهمين 
واإلجراءات  باألصول  التقيد  من  املحكمة  أعفت  تشكيلها  قانون  من   /5/ املادة  كون  الدفاع  حق  من  فيها 
املنصوص عليها في التشريعات النافذة، تصدر األحكام عنها مبرمة ال تقبل أي طريق من طرق الطعن )املادة 
6(، وتخضع أحكامها قبل تنفيذها لتصديق وزير الدفاع، باستثناء أحكام اإلعدام فإنها تخضع لتصديق 

رئيس الدولة، ويحق لكليهما تخفيف العقوبة أو إلغاؤها! )املادة 8).

وهكذا نرى أن هذه املحكمة ال تحمل من صفات القضاء الحقيقي سوى االسم فقط! 

ثانًيا - محكمة قضايا اإلرهاب:  

 ،)1 )املادة  اإلرهاب  بقضايا  بالنظر  تختص  سالفتها،  من  وطأة   
ّ

أخف استثنائية)109)،  جزائية  محكمة 
يشكلها رئيس الجمهورية بناء على اقتراح مجلس القضاء األعلى )املادة 2( تحاكم املدنيين والعسكريين )املادة 
4( تخضع أحكامها للطعن بالنقض )املادة 5( أما األحكام الغيابية التي تصدرها فال تقبل إعادة املحاكمة إال 
م املتهم نفسه طواعية )املادة 6(، وهي معفاة أيًضا من التقيد باألصول املنصوص عليها بالتشريعات 

ّ
إذا سل

النافذة، ما عدا حق الدفاع عن املتهم )املادة 7). 

الخالصة:

االستقالل  لجهة  املتحدة،  األمم  مرتكز  تنتهك  القضائية  السلطة  على  التغّول  سياسة  أن  الواضح  من 
الفعلي للقضاء، كما تنتهك معايير لجنة البندقية لجهة الشرعية الدستورية، ومعيار املساواة أمام القانون 

خريين.
ُ
الذي يتطلب فصل فعلي للسلطات وخاصة السلطة القضائية عن السلطتين األ

)108)  أحدثت باملرسوم التشريعي /109/ تاريخ 1968/8/17.

حدثت بموجب القانون رقم /22/ تاريخ 2012/7/26.
ُ
)109)  أ
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املبحث الخامس: التكتم على التشريعات وعدم نشرها في الجريدة الرسمّية للدولة

يعدُّ نشر القانون في الجريدة الرسمية للدولة ركيزة أساسية ملبدأ »سيادة القانون«، حسب تعريف األمم 
املتحدة، وقد ذكرنا أعاله أن نشر القانون أحد مقومات إلزام الناس بتطبيقه، وُيعدُّ من أهم معايير سيادة 

القانون وهو »اليقين القانوني« املشار إليه أعاله.

 ومبدأ نشر القوانين متبع ومستقر في سورية منذ مئة عام، حيث صدرت جريدة »العاصمة« في دمشق 
بن  األمير فيصل  بلسان حكومة  الناطقة  الرسمية  الجريدة  وكانت  في سورية،  العثماني  الحكم  انهيار  بعد 
الحسين. َصدر عددها األول، بإيعاز من الحاكم العسكري رضا باشا الركابي في 17 شباط/ فبراير )110)1919، 
حتى وضَع دستور العام 1930 حيث تضمن أحكاًما تفصيلية في املادة 72 وما بعدها لنشر القوانين، وهو 
الدستور السوري الوحيد الذي فعل ذلك، وبموجب هذا الدستور صدر قانون النشر بالجريدة الرسمية في 

العام )111)1936، الذي استمر حتى صدر القانون النافذ حالًيا في العام 2004 )112).

وبالرغم من هذا االستقرار في النشر فإن هذا املبدأ غير محترم كما ينبغي؛ وقد رأينا أن الغالبية العظمى 
من التشريعات الناظمة لعمل األجهزة األمنية مكتومة وغير منشورة، وثمة أكثر من ذلك حيث تعّد سياسة 
من   /3/ املادة  أن  العلم  مع  سورية،  في  ملحوظ  بشكل  سائدة  القوانين  أو  التشريعية  املراسيم  نشر  عدم 
القانون النافذ تنصُّ على أنه )يجوز بناء على ضرورة الدفاع الوطني ومقتضيات سالمة الدولة عدم نشر 

بعض القوانين واملراسيم والقرارات ومالحقها في الجريدة الرسمية، أو نشرها بصورة مقتضبة...(.

ومن املالحظ إفراط املشرع بإصدار تشريعات مكتومة دون نشرها في الجريدة الرسمية للدولة، فعلى 
سبيل املثال، أجرينا إحصائية على كافة التشريعات )قوانين، مراسيم تشريعية( الصادرة سنة 2011، وهي 
السنة، حسب  لتلك  الرسمية  الجريدة  أعداد  تدقيق  ومن خالل  السوري،  البركان  فيها  تفجر  التي  السنة 

الرقم املتسلسل للتشريعات؛ تبين أنه في عام 2011:

أ ا لم ُينشر منها 3 قوانين.	-
ً
صدر 35 قانون

أ صدر 128 مرسوًما تشريعًيا لم ُينشر منها 16 مرسوًما. 	-

مرفق مع هذه الدراسة في امللحق الثالث نموذجان من التشريعات غير املنشورة، وهما املرسوم التشريعي 
رقم /56/ تاريخ 2011/4/21، يتضح في املادة الخامسة منه أنه ق�شى بأن )ال ينشر هذا املرسوم التشريعي( 
والغاية من عدم نشره دفع اإلحراج من صدوره، ألنه غير دستوري، كونه ال يريد رد املظالم التي جرت أثناء 

)110)  وكيبيديا 
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8
%B5%D9%85%D8%A9

)111)  املرسوم التشريعي رقم /5/ تاريخ 11 شباط/ فبراير 1936.

)112)  القانون رقم /5/ تاريخ 3/23/ 2004.
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حالة الطوارئ إلى أصحابها إال عبر آلية قضائية يمكن التأثير عليها وضبطها.

اتفاقية  إلى  2013/9/12، املتضمن موافقة سورية على االنضمام  تاريخ  واملرسوم التشريعي رقم /61/ 
املعنية  للجهات  املرسوم  بتبليغ  الثانية  بمادته  اكتفى  والذي  الكيميائية)113)،  األسلحة  استخدام  حظر 
لتنفيذه دون أي إشارة لنشره أو عدم نشره، ما يعد مخالفة واضحة ألصول إصدار الصكوك التشريعية 
ينشر  لم  التشريعي  املرسوم  هذا  أن  األمر  وواقع  نشرها،  عدم  أو  نشرها  وجوب  على  تنص  أن  يجب  التي 
بالجريدة الرسمية، بالرغم من أهميته البالغة وآثاره على الدولة بحسبان أن االنضمام لالتفاقيات الدولية 
يرتب التزامات كبيرة على الدولة يجب أن يعلم بها الشعب، ألنه على أثر هذا املرسوم جرى تدمير املخزون 

 طائلة من خزينة الدولة! 
ً

االستراتيجي من السالح الكيمياوي الذي استنزف تصنيعه أمواال

وبالتالي، يتبين أن اللجوء إلى عدم نشر التشريعات يتّم بطريقتين؛ إما أن ينص صراحة على عدم النشر، 
أو أن يكتفي بالسكوت.

ويبين الجدول في امللحق الثاني عدد التشريعات غير املنشورة وأعداد الجريدة الرسمية التي يفترض أن 
في الجريدة  أنه لم ينشر ما مجموعه /19/ تشريًعا، من أصل /163/ تشريًعا، أي لم تنشر  بها، أي  تنشر 
الرسمية ما نسبته أكثر من /%11/ من مجموع التشريعات الصادرة عام 2011 وهي نسبة كبيرة، األمر الذي 
يسهم إلى حّد كبير في تقويض مبدأ سيادة القانون بتطبيق تشريعات غير منشورة على املواطنين بدون أن 

يخطروا أو يعلموا بها!!

الخالصة:

من الواضح أن السياسة التي تنتهجها السلطة، بكتمان التشريعات وعدم نشرها، تنتهك مرتكز األمم 
املتحدة لجهة وجوب نشر القوانين، كما تنتهك معيار لجنة البندقية لجهة اليقين القانون الذي يعتبر نشر 

القوانين من أولى أساسياته. 

)113)  تم االنضمام إلى هذه االتفاقية في ذلك العام، لتوقي الضربة العسكرية التي كانت تعتزم الواليات املتحدة القيام بها على الجيش السوري 
على إثر استخدامه السالح الكيمياوي على الغوطة الشرقية في 21 آب/ أغسطس 2013، والتسبب بمصرع املئات.
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اقع »سيادة القانون« بعد رفع حالة الطوارئ في العام 2011 املبحث السادس: و

مما ال شك فيه أن حالة الطوارئ املديدة التي رزحت تحتها سورية زهاء نصف قرن، بموجب قانون حالة 
والحياة  القانون  سيادة  على  بظاللها  أْرخت   ،1962 لعام   /51/ رقم  التشريعي  باملرسوم  الصادر  الطوارئ 
الحقوقية فيها، وسمحت لألجهزة األمنية بممارسة نشاطها ضمن بيئة قانونية مريحة وفرتها مظلة »األحكام 

العرفية« بعيًدا عن أي رقابة برملانية أو قضائية.

املمنوحة  الصالحيات  بأشواط  يتجاوز  واملجتمع  الدولة  على  األمنية  األجهزة  تغّول  أن  أيًضا  شك  وال 
لها كقوى أمن داخلي أو ضابطة إدارية بموجب قانون الطوارئ، ويتجاوز سلطات الحاكم العرفي )رئيس 
الوزراء( الذي يفترض أنها تتفيأ بظله، وتمارس تغّولها هذا دون أدنى اعتبار لقيد في الدستور أو القانون، 

وفًقا العتبارات ومعايير ذاتية خاصة بها. 

في سورية  القانون  يذكر على سيادة  أثًرا  ُيحدث  لم  الطوارئ  رفع حالة  أن مرسوم  أحد  يخفى على  وال 
وخاصة على صعيد الحريات العامة، وللوقوف على أسباب ذلك، ال بّد من استعراض الركائز التي يفرضها 

رضت فيها حالة الطوارئ.
ُ
القانون عند إعالن حالة الطوارئ ومدى االلتزام بها خالل املدة التي ف

املطلب األول: ركائز حالة الطوارئ 

1962 على  لعام   /51/ التشريعي رقم  باملرسوم  الصادر  الطوارئ  قانون  بمقت�شى  الطوارئ  تقوم حالة 
ثالث ركائز رئيسة:

األولى: وضع قوى األمن تحت السلطة املباشرة لرئيس الوزراء بوصفه حاكًما عرفًيا.

الثانية: نقل والية النظر بعدد من الجرائم من القضاء العادي إلى القضاء العسكري.

الثالثة: تقييد بعض الحقوق والحريات األساسية بدون تفويض قضائي.

بالنسبة إلى الركيزة األولى فقد نصَّ القانون الناظم لحالة الطوارئ في املادة /3/ على تسمية »رئيس مجلس 
الوزراء« حاكًما عرفًيا، وَوضَع تحت تصرفه جميع قوى األمن الداخلي والخارجي. ومن املعلوم أن القانون 
حينما أناط بشخص رئيس الوزراء هذه الصالحية في العام 1962 قبيل انقالب البعث وانتزاعه للسلطة، كان 
نظام الحكم الساري في البالد آنذاك من الناحية الدستورية أقرب ما يكون لنظام برملاني، بعدما أعيد العمل 
بدستور عام 1950 مع بعض التعديالت، أي أن رئيس الوزراء منتخب من الشعب ومسؤول أمامه، ولكن 
1971 بات حبًرا على ورق، حينما استلم حافظ األسد السلطة كرئيس للجمهورية،  هذا النص بعد العام 
ألن هذه األجهزة أصبحت خاضعة له فقط بعدما قام بهيكلتها مجدًدا وإطالق صالحيتها لتطيع أوامره وتحمي 
حكمه، وبإصدار دستور 1973 الذي منح رئيس الجمهورية سلطات مطلقة ومركزة بيده بات منصب رئيس 
الوزراء )الحاكم العرفي( أشبه ما يكون بكبير املوظفين في الدولة، يأتمر بأوامر رئيس الجمهورية ويعمل وفًقا 
َد أي تأثير أو صالحية على األجهزة األمنية، وباتت سلطته عليها كحاكم 

َ
ق

َ
لتوجيهاته ومسؤول أمامه، وبذلك ف
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عرفي شكلية محضة. وهكذا تمَّ تقويض هذه الركيزة منذ بداية السبعينيات، وأصبح رئيس الجمهورية هو 
الحاكم العرفي فعلًيا في الدولة.

الطوارئ  قانون  استثنى  فقد  العسكري،  القضاء  باختصاص  املتعلقة  الثانية  الركيزة  إلى  بالنسبة  أما 
العرفي  الحاكم  عن  الصادرة  األوامر  بمخالفة  املتعلقة  الجرائم  من  واسًعا  طيًفا  منه   /6/ املادة  بمقت�شى 
، من اختصاص القضاء العادي وأوجب 

ً
وأمن الدولة، والتي تخلُّ بالثقة العامة أو التي تشكل خطًرا شامال

مالحقتها أمام القضاء العسكري، وفي املادة /8/ منه سمح للحاكم العرفي، في أحد أكثر النصوص القانونية 
ا للسلطة القضائية، أن يفصل بقرار مبرم في تنازع االختصاص بين القضاء املدني والقضاء 

ً
ا وانتهاك

ً
شذوذ

العسكري!

هذا ولم يكد القضاء العسكري يمارس واليته على هذه الجرائم التي أصبحت من اختصاصه بعد إعالن 
قبل  من  تشكيلها  تمَّ  استثنائية  جزائية  محكمة  لصالح  الصالحية  هذه  منه  ُسحبت  حتى  الطوارئ،  حالة 
بموجب  القومي  األمن  محاكم  لتشكيل   1963 أبريل  نيسان/   24 في  سارعوا  الذين  البعث  حزب  عسكرّيي 
املرسوم التشريعي رقم /21/ للنظر في هذه الجرائم وغيرها، ثم أحدث املجلس العرفي في 18 تموز/ يوليو 
حدثت محكمة 

ُ
قلت إليه صالحية النظر بهذه الجرائم، ثم أ

ُ
1963 بموجب املرسوم التشريعي رقم /110/ ون

قلت إليها صالحية 
ُ
عسكرية استثنائية بموجب املرسوم التشريعي رقم /6/ تاريخ 7 كانون الثاني/ يناير 1965 ن

التشريعي  املرسوم  املعروفة بموجب  العليا  الدولة  أمن  حدثت محكمة 
ُ
أ الجرائم، وهكذا حتى  بهذه  النظر 

نيط بها صالحية النظر بهذه الجرائم، واستمرت لعقود طويلة 
ُ
رقم /47/ تاريخ 28 آذار/ مارس 1968 التي أ

21 نيسان/  لغيت املحكمة تزامًنا مع رفع حالة الطوارئ بموجب املرسوم التشريعي رقم /53/ تاريخ 
ُ
حتى أ

أبريل 2011، وبذلك نرى أن القضاء العسكري لم يمارس أي صالحية على الجرائم املنصوص عنها في قانون 
الطوارئ طوال فترة إعالن حالة الطوارئ في سورية، بسبب نزع االختصاص عنه ملصلحة محاكم جزائية 
استثنائية أشدُّ وطأة منه في انتهاك ضمانات املحاكمة العادلة للمتهم املاثل أمامها، وال سيما لجهة التقا�شي 
إعالن  قليلة من  أسابيع  بعد  الطوارئ  قانون  ركائز  الثانية من  الركيزة  تقويض  على درجتين، وهكذا جرى 
حالة الطوارئ، وفي الواقع فإن لعسكرّيي حزب البعث تاريخ حافل في إحداث املحاكم الجزائية االستثنائية، 
ال يتسع املجال لتفصيله، وقد أسهمت هذه املحاكم إلى حد بعيد في االفتئات على سيادة القانون، بسبب 
بالحسبان  أخذنا  وإذا  مستقل،  حقيقي  قضاء  عن  بعيًدا  خصومها  لتصفية  السلطة  بيد  كأداة  تسخيرها 
إحداث محاكم امليدان العسكرية عام 1968، وإحداث محكمة قضايا اإلرهاب عام 2012 بعد حوالي السنة 
في  القانون  وسيادة  الطوارئ  حالة  إعالن  فترة  آثار  إزالة  أمام  كأداء  العقبة  تكون  الطوارئ،  حالة  رفع  من 

الدولة.

أما بالنسبة إلى الركيزة الثالثة، فقد سمحت املادة /4/ من القانون املذكور للسلطات اإلدارية عند إعالن 
حالة الطوارئ أن تتخذ إجراءات تحد من كثير من الحقوق والحريات األساسية منها:

− اعتقال أي شخص ترى السلطة أنه يشكل خطًرا على األمن والنظام العام ملدة غير محددة 	
توقيًفا احتياطًيا دون أمر قضائي.

− وضع قيود على حرية االجتماع.	
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− وضع قيود على اإلقامة والتنقل.	
− تفتيش األشخاص واألماكن بأي وقت دون إذن قضائي.	
− مراقبة الرسائل واالتصاالت.	
− املراقبة املسبقة للصحف واملطبوعات ومصادرتها وإلغاء ترخيصها وإغالق مطابعها.	
− االستيالء على أي منقول أو عقار وفرض الحراسة املؤقتة على الشركات واملؤسسات.	

املنعقد  الوزراء  ملجلس  الطوارئ  قانون  من   /5/ املادة  أجازت  التشريعية،  للسلطة  واضح  انتهاك  وفي 
برئاسة رئيس الجمهورية بقرار منه توسيع دائرة القيود والتدابير املنصوص عليها في القانون! أو تضييقها. 

أن  يمكن  القانون  في  عنها  منصوص  غير  أخرى  تدابير  باتخاذ  التنفيذية  السلطة  فّوض  املشرع  أن  أي 
تضيق من الحريات العامة والخاصة أو تنتهك الحقوق وتقيدها أكثر من تلك املنصوص عنها في القانون! 
ومن املسلم به أنه ال يجوز للمشرع من الناحية الدستورية تفويض سلطته التشريعية للسلطتين األخريين 

التنفيذية أو القضائية.

2011، كان من املفروض عودة الحياة  21 نيسان/ أبريل  وبرفع حالة الطوارئ من الناحية النظرية في 
الحقوقية إلى سابق عهدها بعدم تقييد الحريات إال بأمر من القضاء، ولكن السلطات سرعان ما أصدرت 
الذي رفعت فيه  اليوم  في  بدأتها  الخلفي،  الباب  الطوارئ من  التي تعيد فيها حالة  التشريعات  سلسلة من 
حالة الطوارئ باملرسوم التشريعي رقم /55/ الذي عّدلت فيه قانون أصول املحاكمات الجزائية، ومنحت 
بموجبه للضابطة العدلية أو من يقوم بمهامها )األجهزة األمنية( صالحية استقصاء الجرائم الواقعة على 
أمن الدولة والتحفظ على املشتبه بهم )اعتقالهم( ملدة تصل إلى ستين يوًما بموافقة نظرية من النائب العام، 
ومن الواضح أن عبارة )من يقوم بمقام الضابطة العدلية( الواردة باملرسوم التشريعي تمنح غطاء لألجهزة 
األمنية بالتحقيق واعتقال األشخاص في جرائم أمن الدولة، إذ من املعلوم أن الضابطة العدلية التي تعمل 
تحت إمرة النائب العام مثل أقسام الشرطة وإدارة األمن الجنائي ال تحقق بهذا النوع من الجرائم، وبالرغم 
من هذا التشريع فإن األجهزة األمنية لم تلتزم به وعادت لسابق تغّولها وتجاوزت صالحيتها وتقوم بالتحقيق 

كافة الجرائم وملدة تتجاوز مهلة ستين يوًما. 

 /20/ رقم  والقانون   ،/19/ رقم  اإلرهاب  مكافحة  قانون   2012 يوليو  تموز/   2 في  السلطة  أصدرت  ثم 
القا�شي بتسريح أي عامل أو موظف بالدولة وحرمانه من رواتبه وحقوقه التقاعدية، وكذلك حرمان كل 
أو  أخرى،  مهنة  أي  أو  )طبيب، مهندس، محام(  مهنة علمية  يمارس  أكان  تقاعدي، سواء  صاحب معاش 
عامل في القطاع الخاص، إذا أدين بجريمة إرهاب! كما أحدثت محكمة جزائية استثنائية لقضايا اإلرهاب 
بالقانون رقم /22/ تاريخ 26 تموز/ يوليو 2012، ثم أصدرت املرسوم التشريعي رقم /63/ تاريخ 16 أيلول/ 
في معرض  التحقيق،  العامة وقا�شي  العدلية والنيابة  2012، أجازت بموجبه لسلطات الضابطة  سبتمبر 
التحقيق في الجرائم الواقعة على أمن الدولة الداخلي أو الخارجي، وجرائم اإلرهاب، إلقاء الحجز االحتياطي 

على أموال املتهم، ومنعه من السفر أيًضا. 
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املطلب الثاني: وظيفة الجيش عند إعالن حالة الطوارئ 

لم ينّص قانون الطوارئ على دور محدد للجيش عند إعالن حالة الطوارئ، ولكن القانون الناظم لعمل 
املادة  في  )114)، نصَّ  إليه أعاله  العسكرية” املشار  2003، تحت اسم “قانون الخدمة  الصادر عام  الجيش 
الخامسة منه على تعريف حالة الطوارئ بأنها: )اتخاذ تدابير عسكرية خاصة في القوات املسلحة، عند توقع 

خطر خارجي أو اضطرابات أو طوارئ أو كوارث داخلية، وتعلن بأمر من القائد العام(. 

الغرض من  القانون، ألن  متن هذا  في  الطوارئ وحشرها  لحالة  تعريف  بإيراد  االكتفاء  املستغرب  ومن 
تعريف  هو  آنًفا،  املذكور  التشريعية«  للصياغة  االسترشادي  »الدليل  في  ورد  كما  القانون  في  التعريفات 
بتلك املصطلحات  التشريع، كما ورد إيضاح املعاني املقصودة  في متن  املصطلحات واملفردات املستخدمة 
مفردة  املشرع  ويستخدم  املشرع،  يقصده  ال  ما  واستبعاد  املصطلح،  باستخدام  الدقة  تحري  بغرض 
»التعريفات« عنواًنا لهذه املادة االستهاللية)115). ووجه الغرابة هو االكتفاء بالتعريف فقط بدون إيراد أحكام 
تفصيلية في متن ذلك القانون توضح ما هو دور الجيش عند إعالن حالة الطوارئ، بحسبان أنه عند إعالن 
حالة الطوارئ توضع قوى األمن الداخلي والخارجي كافة تحت تصرف رئيس الوزراء بوصفه الحاكم العرفي، 
وليس من هذه القوى بطبيعة الحال مؤسسة الجيش، فما هو دور الجيش في هذه الحالة؟ هذا ما لم ُيجب 
عنه هذا القانون مكتفًيا بالتعريف: )اتخاذ تدابير عسكرية خاصة في القوات املسلحة....( دون تحديد واضح 
 عن أن تعبير »القوات املسلحة« وليس »الجيش« الوارد بالتعريف غير دقيق، 

ً
ملاهية هذه التدابير؟ فضال

ألنه يشمل قوات األجهزة األمنية التي يجب أن توضع تحت تصرف الحاكم العرفي قانوًنا، بينما الجيش يبقى 
تحت تصرف رئيس الجمهورية بوصفه القائد العام للجيش دستورًيا. 

وفي واقع األمر، دور الجيش عند إعالن حالة الطوارئ دور إشكالي، يختلف حسب طبيعة الظرف الذي 
دفع إلعالن حالة الطوارئ، فإن كان الخشية من وقوع اعتداء خارجي أو وقوع حرب فدوره جوهري هنا، 
بها  املناط  هي  الداخلي  األمن  داخلية، فدوره هام�شي، ألن قوى  الخشية من وقوع اضطرابات  كان  إذا  أما 
الحفاظ على األمن الداخلي، مما كان يفترض معه عدم التطرق إلى تعريف حالة الطوارئ في قانون الجيش 
نهائًيا تحاشًيا لالزدواجية التشريعية الشاذة لجهة الصالحيات في إعالنها، أو لجهة التدابير املتخذة ملواجهتها 
بين الحاكم العرفي وقائد الجيش، وال سيما أن املادة الثانية من قانون الطوارئ وضعت آلية إلعالن حالة 
الطوارئ بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء املنعقد برئاسة رئيس الجمهورية الذي هو قائد الجيش وبحضور 
وزير الدفاع بالضرورة، ويمكن أن يحدد في هذا املرسوم التدابير التي يجب على الجيش اتخاذها، ما يغني 

عن ضرورة ذكرها في قانون الجيش.

ومن الجدير بالذكر أن إشكالية تعريف حالة الطوارئ في قانون الجيش تعود ألول قانون للجيش صدر 
بعد االستقالل عن فرنسا في العام 1949، وذلك على النحو التالي:

كما ذكرنا أعاله في 22 حزيران/ يونيو 1949، أصدر حسني الزعيم ثالثة مراسيم تشريعية: 

)114)  املرسوم التشريعي رقم /18/ لعام 2003

)115)  الدليل االسترشادي للصياغة التشريعية، قرار رئاسة مجلس الوزراء رقم \41\ لعام 2019، الجريدة الرسمية – ملحق العدد 23 تاريخ 
19 حزيران/ يونيو 2019، ص 43.
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األول: برقم /150/ يتضمن قانون الطوارئ وسمي: »تنظيم اإلدارة العرفية« نصَّ في املادة الثانية منه على 
علن اإلدارة العرفية )حالة الطوارئ( بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.

ُ
أنه ت

الثاني: برقم /151/ يتضمن “تشكيالت وزارة الدفاع الوطني” أحدث في املادة الثانية منه )املجلس األعلى 
للدفاع(. 

 في املادة 11 منه حالة الطوارئ بأنها انتقال 
َ

ف الثالث: برقم /152/ املتضمن »قانون الجيش« الذي عرَّ
البالد من حالة سلم إلى حالة حرب.

وهكذا بدأ الشذوذ التشريعي منذ ذلك الوقت بمعالجة حالة حقوقية واحدة بثالثة تشريعات مختلفة، 
تناول األول أركانها، والثاني صاحب الصالحية بإعالنها، والثالث تعريفها! وهذا ديدن الدكتاتور عندما يمسك 

قلم التشريع ال يقيم وزًنا ألصول القانون.

3 آذار/ مارس  في  وبعد استيالء أديب الشيشكلي على السلطة، أبقى قانون الطوارئ كما هو، وأصدر 
1953 تشريعين جديدين لوزارة الدفاع وللجيش، ليحال محل سابقيهما: األول املرسوم التشريعي رقم /45/ 
الذي أعاد في املادة /2/ منه تشكيل )مجلس الدفاع الوطني(، والثاني: املرسوم التشريعي رقم /46/ الذي 
عّرف في املادة /10/ منه حالة الطوارئ بأنها )انتقال البالد من حالة سلم إلى حالة حرب، عند توقع خطر 

خارجي أو اضطرابات داخلية(.

وهكذا أبقى »الشيشكلي« على الشذوذ التشريعي الذي ورثه من سلفه، بحيث تحكم »حالة الطوارئ« 
نصوص متناثرة في ثالث تشريعات متفرقة. 

ومن غير املجدي اآلن البحث في مدى توافق هذه التشريعات مع القانون الدستوري السائد وقتها، ولكن 
بالعودة إلى تعريف حالة الطوارئ الذي تبناه »قانون الخدمة العسكرية« الصادر عام 2003 موضوع بحثنا 
هنا، نجد أنه وقع في مطب دستوري وتشريعي كبير، ألنه أناط صالحية إعالنها بالقائد العام للجيش! وهو 
أمر مخالف للمادة 101 من دستور 1973 النافذ آنذاك، التي تنص على أن )يعلن رئيس الجمهورية حالة 
الطوارئ ويلغيها على الوجه املبين في القانون(، ومخالف لقانون الطوارئ الذي وضع آلية واضحة إلعالنها 
بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء املنعقد برئاسة رئيس الجمهورية وبأكثرية ثلثي أعضائه، على أن يعرض على 

مجلس النواب في أول اجتماع له )املادة 2)!

وفي الحقيقة، يمكن االستدالل بوضوح من هذا النص املخالف الوارد بقانون الخدمة العسكرية لعام 
بطبيعة  االبن«  »األسد  هو  الذي  للجيش  العام  للقائد  الطوارئ  حالة  إعالن  صالحية  منح  والذي   2003
الحال، على الذهنية التي يدير بها البالد، والتي تنبع من سلطوية ومركزية شديدة مناطها وضع كل السلطات 
مهما كانت بيده وحده فقط، دون مشاركة من أحد، ما يعني أن األسد االبن غير راض عن اآللية املنصوص 
عليها في قانون الطوارئ التي تشترط موافقة أكثرية ثلثي الوزراء إلعالن حالة الطوارئ، ليس ألنه ال يضمن 
النظام  لطبيعة  بالنظر  ألنهم  الرئيس،  يريده  �شيء  أي  على  حتًما  سيوافقون  فهم  اإلعالن،  على  موافقتهم 
كان جماعًيا  القرار  أن  الناس  لدى  انطباًعا  يعطي  أن  يريد  وإنما ال  له وليسوا أصحاب قرار،  أتباع  مجرد 
تشاركًيا بينه وبين مجلس الوزراء، بينما هو يريد تكريس النهج الذي بني عليه النظام بأنه هو وحده فقط 
صاحب القرار في الدولة، وهذا ما يفسر إحجامه عن إعالن حالة الطوارئ، عندما انفجرت االضطرابات 
الداخلية أواخر العام 2011، وأصبحت حرًبا دامية بينه وبين الشعب الثائر عليه! ويفسر أيًضا عدم إعالن 
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حالة الطوارئ ملواجهة جائحة فيروس كورونا في 24 آذار/ مارس 2020، في حين أن دول العالم قاطبة أعلنت 
حالة الطوارئ ملواجهتها، مكتفًيا بإصدار قرار ملجلس الوزراء يحمل الرقم /20/ ألزم الناس بإغالق املحالت 

التجارية وفرض حظر تجول، بدون أي مستند قانوني يسبغ على القرار الشرعية!

وهذا يعني أن مجرد التفكير في بناء سيادة للقانون في ظل ذهنية كهذه، ال تأبه بالقانون عند تعارضه مع 
مركزية السلطة وفردية اتخاذ القرار، يعدُّ ضرًبا من الخيال.

املطلب الثالث: إعالن التعبئة يغني عن فرض حالة الطوارئ

أصدرت السلطة بتاريخ 21 آب/ أغسطس 2011 “قانون التعبئة” باملرسوم التشريعي رقم /104/، وهو 
هذا   

َ
يحظ ولم  السلطة،  على  الصراع  لخوض  تمهيًدا  الطوارئ  حالة  رفع  بعد  التشريعات  أهم  من  واحد 

التشريع باهتمام من الوسط الحقوقي السوري، ما يدفعنا إلى تخصيص حيٍز له نسلط فيه بعض الضوء 
على خطوطه العريضة، نظًرا ألن »إعالن التعبئة« يعّد أحد الحاالت املوسعة لسلطات الضابطة)116)، ويمنح 

صالحيات واسعة للسلطة التنفيذية على املواطنين وأجهزة الدولة على النحو التالي:

التعبئة: هي تحويل البالد بشكل عام والقوات املسلحة بشكل خاص، من زمن السلم إلى زمن الحرب، 
العامة: هي وضع  والخارجية، والتعبئة  الداخلية  األخطار  الوطن ومواجهة  للدفاع عن سيادة  استعداًدا 
جميع موارد البالد البشرية واملادية في خدمة املجهود الحربي وفًقا ملقتضيات مصلحة البالد. وتنفيذ التعبئة: 
استعداًدا  منها  جزء  أو  املسلحة  والقوات  البالد،  بتحويل  املتعلقة  واإلجراءات  التدابير  من  مجموعة  هو 
للدفاع عن سيادة الوطن ومواجهة األخطار الداخلية والخارجية)117). وإضافة إلى ذلك فإن »قانون الخدمة 
العسكرية« املذكور اعتبر في تعريفات املادة السادسة منه أن حالة الحرب: هي التعبئة الجزئية أو العامة 

استعداًدا الشتباكات مسلحة قادمة.

التعبئة  وتعلن  الشعب)118)،  مجلس  موافقة  بعد  الجمهورية  رئيس  عن  يصدر  بمرسوم  التعبئة  علن 
ُ
ت

الجمهورية  رئيس  فيها  ويتولى  الوطن)119)،  أمن  تهدد  داخلية  منها عند حدوث اضطرابات  في حاالت عديدة 
وتحديد  وتنفيذها،  التعبئة  بإعداد  املتعلقة  واملراسيم  القوانين  وإصدار  للتعبئة  العامة  السياسة  رسم 
نظام التعاون بين أجهزة السلطة التنفيذية، وتحديد نظام عمل أجهزة السلطة التنفيذية، وأجهزة اإلدارة 
املحلية. ويجب على املواطنين تقديم كل ما يلزم من العقارات واملنقوالت اململوكة لهم أو كانت بحيازتهم)120)، 

)116)  د. عبد اإلله الخاني، املرجع السابق، ص87.

)117)  )املادة 1 من املرسوم التشريعي 104/ 2011)

)118)  )املادة 2 من املرسوم التشريعي 104/ 2011)

)119)  )املادة 3 من املرسوم التشريعي 104/ 2011)

)120)  )املادة 10 من املرسوم التشريعي 104/ 2011)
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وتأمين وسائط النقل للقوات املسلحة أثناء التعبئة)121).

وبالتالي، فإن إعالن التعبئة يسير بشكل مواٍز مع إعالن حالة الطوارئ في ما يتعلق بحالة الحرب، ولدى 
السلطة منظومة تشريعية مريحة تمكنها من العمل بظل حالة التعبئة، ولها الخيار باستخدام الحق بإعالن 

 أوسع وأرحب أفًقا)122). 
ً

حالة الطوارئ أو إعالن التعبئة التي تعطيها في حالة الحرب مجاال

1807 و1813 حينما  العامين  بين  أملانيا  أو تعبئة مكتومة، كما فعلت  التعبئة معلنة  ويمكن أن تكون 
طورت نظاًما يسمح بتوفير احتياط كبير من املجندين املسرحين على مدى طويل، وذلك بدعوة املكلفين 
للتدريب املكثف الجيد بأعداد ال تتجاوز 42 ألف مقاتل سنوًيا )العدد الذي فرضه نابليون بونابرت عليها(، 

واتبع هتلر النهج نفسه متخطًيا شروط معاهدة فرساي)123).

في الواقع تشير الظواهر إلى وجود حالة تعبئة عامة في سورية غير معلنة منذ العام 2011، بدليل وجود 
16 مرسوًما تشريعًيا وثالثة قوانين غير منشورة في الجريدة الرسمية للدولة ذلك العام، كما مرَّ معنا آنًفا، 
وهذا واضح من خالل قيام الجيش بوضع اليد على املمتلكات خالل العمليات الحربية، أو استخدام وسائط 
النقل العامة أو الخاصة في تنقالته، كما فعل في نقل املسلحين واملوطنين غير الراغبين في البقاء من مناطق 

التسويات املختلفة إلى إدلب أثناء الحرب، أو تسخير املواطنين في أعمال عديدة لصالحه كإقامة املتاريس.

الخالصة:

تغّول  استمرار  إلى  إضافة  املذكورة  التشريعات  وإصدار  نرجح-  -كما  املعلنة  غير  التعبئة  حالة  بفرِض 
األجهزة األمنية وعدم كبح جماحها؛ استمر بعد رفع حالة الطوارئ اعتقال األشخاص خارج األطر القضائية، 
واستمرت القيود على حرية االجتماع وتشكيل األحزاب والجمعيات، واستمرت القيود على حرية التنقل ومنع 
ا لنص املادة 38 من الدستور( إضافة 

ً
سفر بعض األشخاص والناشطين إال بموافقة األجهزة األمنية )خالف

والصحف  االتصاالت  مراقبة  في  واالستمرار  قضائي،  إذن  دون  واألماكن  األشخاص  تفتيش  استمرار  إلى 
واملطبوعات، ما يعني أن حالة الطوارئ ما زالت مستمرة، بشكل أو بآخر، وأن التشريع القا�شي برفع حالة 
الطوارئ أصبح أثًرا بعد عين، وبالتالي فإن سياسة تقويض سيادة القانون ما تزال سائدة وتنتهك املرتكزات 

واملعايير الدولية على النحو املشار إليه في هذه الدراسة.

)121)  )املادة 13 من املرسوم التشريعي 104/ 2011)

)122)  د. عبد اإلله الخاني، املرجع السابق، ص91.

)123)  وكيبيديا 
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B9%D8%A8%D8%A6%D8%A9_%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9
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الفصل الثالث

ضمانات سيادة القانون في سورية املستقبل

مما ال شك فيه أن سيادة القانون تحتاج إلى مناخ من الحرية والديمقراطية، وإلى دستور يفصل بين 
 عن أن طبيعة نظام الحكم في الدولة لها أثر مباشر في سيادة القانون فيها، 

ً
السلطات ويوازن بينها، فضال

ضت سيادة القانون بتركيز السلطات فيها بيد شخص رئيس  ورأينا في الفصل الثاني من هذه الدراسة كيف قِوّ
الجمهورية، وهو رأس السلطة التنفيذية، وتغّوله على السلطة التشريعية بإصدار املراسيم التشريعية كلما 
ا املجلس صاحب الوالية 

ً
َعنَّ على باله التشريع في أي موضوع وفي أي وقت، بدون ضوابط أو رقابة، مهمش

 عن هيمنته على السلطة القضائية بفروعها كافة، كما مرَّ معنا في هذه الدراسة، جميعها 
ً

األصلية، فضال
عوامل لعبت الدور األسا�شي في تقويض سيادة القانون، ما يؤكد أن تمكين السلطات من ممارسة دورها 
وواليتها املناطة بها دستورًيا عامل جوهري في سيادة القانون، وبما أن نظام الحكم في الدولة وتوزيع السلطات 
فيها وتنظيم صالحياتها، مواضيع ينظمها دستور البالد، فإن أي تمكين ملبدأ سيادة القانون وفًقا للمرتكزات 
التي وضعها األمين العام لألمم املتحدة في تعريفه للمبدأ، وللمعايير التي وضعتها لجنة البندقية، يبدأ من 

الدستور.
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املبحث األول: الضمانات الدستورية لسيادة القانون

1 - في شكل نظام الحكم:

ال شك في أن شكل نظام الحكم يلعب دوًرا رئيًسا في سيادة القانون في دولة مثل سورية، ولذلك فإن من 
أولى مهام الدستور تحديد شكل نظام الحكم في البالد: رئا�شي أو شبه رئا�شي أو برملاني، وُيعّد اختيار نظام 
بناء دولة املواطنة والقانون واملؤسسات وترميم سيادة  في  الحكم املناسب لسورية املستقبل أمًرا حاسًما 
ين من نظام الحكم الرئا�شي السائد فيها منذ عقود، ولذلك ُيعّد  القانون فيها، حيث إن سورية عانت األمرَّ

العزوف عن ذلك النظام، واختيار واحٍد من النظامين اآلخرين، أولى مهام الدستور العتيد.

في الواقع، هناك رغبة عامة لدى السوريين في العودة للنظام البرملاني الذي كان سائًدا قبل حقب البعث 
واالنقالبات والوحدة، كونه يضمن تداول السلطة والحريات أكثر مما عهدوه في تلك الحقب، ولكن بسبب 
تجفيف الحياة السياسية والعامة في سورية طوال نصف قرن، لم يعد هناك أحزاب وطنية حقيقية لها 
ثقلها بين الناس، وال يوجد مجتمع مدني فّعال حتى بات املجتمع السوري عبارة عن تيارات متباينة ومتنافرة، 
الحال،  وفي هذه  مناطقية.  أو مذهبية، وحتى  أو طائفية  أبعاد قومية  يخلو من  استقطاب ال  تعاني حالة 
الواقع السوري من نظام  إليه  في ما يحتاج  السليمة  القراءة  إلى  برملاني  لنظام  العودة  الحديث عن  يفتقر 
للحكم، كونه يحتاج إلى أحزاب سياسية راسخة ذات برامج واضحة لها جذور تستطيع استيعاب التيارات 

املجتمعية وحشد الناس في صفوفها.

لهذا، فإننا نرى أن نظام الحكم املناسب لسورية -في حالتنا اآلن- هو النظام املختلط شبه الرئا�شي، حيث 
 أمامه وله حق 

ً
تتوزع السلطات فيه بين رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء الذي ينتخبه البرملان، ويكون مسؤوال

حجب الثقة عنه. وبذلك يتمُّ توفير مناخ مناسب لسيادة قانون فعالة في الدولة

2 - دستور تفصيلي من حيث الصياغة الفنية:

اتسَم دستورا 1973 و2012، من حيث الصياغة الفنية، إلى النصوص الناظمة للسلطات بطابع العموم 
األقرب للشعارات، واالكتفاء باإلحالة إلى القانون، دون وضع ضوابط ومعايير تفصيلية يتقيد بها املشرع 
 28 في  القانون  إلى   2012 دستور  أحال  وقد  الدستور،  من  املحال  للموضوع  الناظم  القانون  إصدار  عند 
موضًعا، وهذا أمر طبيعي، ألن الدستور ال يتسع لكل التفاصيل بطبيعة الحال، ولكنه كان قاصًرا في بعض 
املسائل التي يجب أن يفصل فيها، كما فعل عند النص على استقالل القضاء، ومن هنا تأتي أهمية التفصيل 
في الدستور حتى ال ُيترك املجال للمشرع للخروج عن مبادئ الدستور، في حال استحواذ أكثرية نيابية على 

البرملان، وفيما يلي أهم املسائل املتصلة بسيادة القانون، ويجب أن يوليها الدستور عنايته:
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أ- تنظيم السلطة القضائية:

بمعزل عن شكل نظام الحكم في الدولة، يعتبر استقالل القضاء أول وأهم املواضيع التي يجب أن تحظى 
الدولة، وهذا يقت�شي أن  في  القانون  الساهرة على سيادة  العين  القضاء هو  باعتبار أن  الدستور،  بعناية 

ينص الدستور نفسه على القواعد التي يجب مراعاتها لضمان استقالل القضاء. 

لذلك  الضامن  الجمهورية هو  رئيس  وأن  القضاء،  بتأكيد استقالل  2012 و1973  اكتفى دستورا  لقد 
يعاونه مجلس القضاء األعلى)124)، دون أن يبينا ماهية تشكيل مجلس القضاء األعلى، واكتفيا باإلحالة إلى 
القانون في طريقة تشكيله واختصاصاته وقواعد سير العمل فيه، ولكنه أكد أن رئيس املجلس هو رئيس 
بتشريع  املجلس  هذا  تشكيل  يريد  الوحيد، عندما  الدستوري  الضابط  بهذا  املشرع  يقّيد  الجمهورية حتى 
مستقل)125). ومن جهة أخرى عند الحديث عن استقالل القضاء، ال بّد أن يلحظ الدستور أيًضا استقالل 
النيابة العامة وتحريرها من سيطرة السلطة التنفيذية، ويجب أن يلحظ الدستور املقبل لسورية في موضوع 

استقالل القضاء النواحي التالي:

تنظيم املجالس التي تشرف على القضاء:) 1

ى تشكيل  ي متنه عل ا باستقالل القضاء، أن ينص ف ا حًق كان يفترض بدستور 2012، لو كان مهتًم
املقارنة  الدساتير  غرار  ى  عل فيه،  العضوية  ومعايير  مواصفات  ويحدد  ى،  األعل القضاء  مجلس 
ي  ي لعام 2014 ف ي املادة 65 املطّولة والتفصيلية منه)126)، والدستور التون�ش ي ف كالدستور الفرن�ش

رئيس  ويضمن  مستقلة،  القضائية  ))السلطة  تقول:  التي   :2012 دستور  من   /132/ للمادة  املطابقة   1973 دستور  من   131 املادة    (124(
الجمهورية هذا االستقالل، ويعاونه في ذلك مجلس القضاء األعلى((

)125)  املادة 133 من دستور 2012.

)126)  املادة )65( من الدستور الفرن�شي:
))يتألف املجلس األعلى للقضاء من تشكيلة خاصة بقضاة املحكمة وتشكيلة خاصة بقضاة النيابة العامة.

العامة،  النيابة  من  وعضًوا  قضاة،  خمسة  التشكيلة  تضم  كما  املحكمة،  بقضاة  الخاصة  التشكيلة  النقض  ملحكمة  األول  الرئيس  يرأس 
ومستشار دولة يعينه مجلس الدولة، ومحامًيا وكذا ست شخصيات مؤهلة ال تنتمي إلى البرملان أو إلى النظام القضائي أو إلى الجهاز اإلداري.

يعين كل من رئيس الجمهورية، ورئيس الجمعية الوطنية، ورئيس مجلس الشيوخ، شخصيتين اثنتين مؤهلتين. وُيطبق اإلجراء املنصوص عليه 
في املادة )13( على تعيين الشخصيات املؤهلة. 

تخضع التعيينات التي يجريها رئيسا مجل�شي البرملان لرأي اللجنة الدائمة املختصة في املجلس املعني دون سواها.
العامة  النيابة  التشكيلة خمسة قضاة من  النقض، وتضم  العام لدى محكمة  النائب  فيرأسها  العامة  النيابة  بقضاة  الخاصة  التشكيلة  أما 

وقا�شي محكمة وكذا مستشار الدولة واملحامي والشخصيات الست املؤهلة املنصوص عليها في الفقرة الثانية.
تقدم التشكيلة الخاصة بالقضاة في املجلس األعلى للقضاء االقتراحات الخاصة بتعيين القضاة لدى محكم النقض والرئيس األول ملحكمة 

االستئناف، ورئيس املحكمة االبتدائية، ويعين القضاة اآلخرون بناًء على رأيه املطابق.
وتبدي التشكيلة الخاصة بقضاة النيابة العامة في املجلس األعلى للقضاء رأيها في التعيينات التي تخص قضاة النيابة العامة.

 عن األعضاء املنصوص عليهم 
ً

تبت التشكيلة الخاصة بالقضاة في املجلس األعلى للقضاء كمجلس تأديب خاص بالقضاة، وتضم حينئذ -فضال
في الفقرة الثانية- القا�شي الذي ينتمي إلى التشكيلة الخاصة بقضاة النيابة العامة.

 عن 
ً

وتبدي التشكيلة الخاصة بقضاة النيابة العامة في املجلس األعلى للقضاء رأيها في العقوبات التأديبية التي تخصهم، وتضم حينئذ -فضال
األعضاء املنصوص عنهم في الفقرة الثالثة- قا�شي النيابة الذي ينتمي إلى التشكيلة الخاصة بقضاة املحكمة.

بذات  وُيفصل   ،)64( املادة  بموجب  الجمهورية  رئيس  يقدمها  التي  االستفتاءات  على  للرد  الكاملة،  بتشكيلته  للقضاء  األعلى  املجلس  ينعقد 
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مستقلة،  القضائية  السلطة  أن  ى  عل نصَّ  عندما   ،1973 دستور  أن  سيما  وال  منه)127)،   112 املادة 
لم يقم بتعديل قانون السلطة القضائية بما يتوافق مع الدستور ويعيد تشكيل مجلس القضاء 
جلس، ويخرج معاون وزير  ا لرئيس امل ًب ائ ى ويخرج وزير العدل الذي يرأس جلساته بوصفه ن األعل
ا  ًف العدل منه باعتبارهما من أعضاء السلطة التنفيذية، ووجودهما من ضمن تشكيلته يعدُّ مخال
جلس  حديث الذي يمكن األخذ به هو أن يضم امل ى أن االتجاه الدستوري ال للدستور! مع اإلشارة إل
يضم  كما  يرأسه،  أن  دون  معاونه  أو  العدل  كوزير  التنفيذية  السلطة  عن   

ً
ممثال عضويته  ي  ف

ي  ف حامين، شريطة أال يشاركوا  نقابة امل  عن 
ً

جامعة، وممثال ال ي  ف حقوق   عن كليات ال
ً

أيًضا ممثال
اجتماعاته عندما ينعقد بوصفه مجلًسا لتأديب القضاة.

القضاة  الخاص من  املجلس  يتكون  أيًضا، بحيث  الدولة  إلى تشكيل مجلس  بالنسبة  وِقس على ذلك، 
ويتمتع بصالحيات التعيين والعزل واإلقالة وإنهاء الخدمة والتأديب كافة.

استقالل النيابة العامة:) 2

كونها  الدولة،  في  القانون  سيادة  في  جوهرًيا  دوًرا  للمجتمع،  حاٍم  قضائي  كجهاز  العامة،  النيابة  تلعب 
مكلفة بمالحقة الجرائم والتحقيق فيها ومالحقة مرتكبيها وإنفاذ العقوبة الصادرة بحقهم، وهي املشرفة على 
 عن أنها ترأس الضابطة العدلية )الشرطة، األمن الجنائي .....( وتشرف على 

ً
السجون ومحال التوقيف، فضال

أعمالها بشكل مباشر، ولها سلطة األمر عليها، إضافة إلى وظائف أخرى منصوص عليها في القوانين املتفرقة. 
الناشئة عن  العامة  الدعوى  مباشرة  أمر  الدولة  “أوكلت  بالقول:  دورها  الفاضل  الدكتور محمد  ويلخص 
الجريمة وأناطت حق تحريكها بالنيابة العامة بوصفها تمثل املجتمع، وتمثل مصالحه، وتقف باملرصاد لكل 
من تسول له نفسه اإلخالل بأمنه، أو االعتداء على القيم والحرمات والحقوق واملصالح الكبرى التي توجب 

التشكيلة في املسائل املتعلقة بأخالقيات القضاة وكذا في كل مسألة تتعلق بسير القضاء يبلغه بها وزير العدل. 
وتضم التشكيلة الكاملة ثالثة من خمسة قضاة املحكمة املنصوص عليهم في الفقرة الثانية، وثالثة من خمسة قضاة النيابة العامة املنصوص 
عنهم في الفقرة الثالثة، كما تضم مستشار الدولة واملحامي والشخصيات الست املؤهلة املنصوص عليها في الفقرة الثانية، ويرأسها الرئيس 

األول ملحكمة النقض، الذي يمكن أن يخلفه النائب العام لدى هذه املحكمة.
وباستثناء املسائل التأديبية، يجوز لوزير العدل أن يشارك في الجلسات التي تعقدها تشكيلتا املجلس األعلى للقضاء.

يجوز ألي متقاض اللجوء إلى املجلس األعلى للقضاء وفق الشروط التي يحددها قانون أسا�شي.
تتحدد شروط تطبيق هذه املادة بموجب قانون أسا�شي((

)127)  املادة 112 من الدستور التون�شي:
))يتكّون املجلس األعلى للقضاء من أربعة هياكل، هي مجلس القضاء العدلي، ومجلس القضاء اإلداري، ومجلس القضاء املالي، والجلسة العامة 

للمجالس القضائية الثالثة.
يتركب كل هيكل من هذه الهياكل في ثلثيه من قضاة أغلبهم منتخبون وبقيتهم معينون بالصفة، وفي الثلث املتبقي من غير القضاة من املستقلين 
لفترة واحدة مدتها ست  املنتخبون مهامهم  ويباشر األعضاء  املنتخبين.  الهياكل من  أغلبية أعضاء هذه  تكون  أن  من ذوي االختصاص، على 

سنوات.
ينتخب املجلس األعلى للقضاء رئيًسا له من بين أعضائه من القضاة األعلى رتبة.

يضبط القانون اختصاص كل هيكل من هذه الهياكل األربعة، وتركيبته، وتنظيمه، واإلجراءات املتبعة أمامه((.
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التشريعات الجزائية صيانتها وحمايتها تحت طائلة العقاب”)128).

تضررت  سورية  في  القانون  سيادة  كانت  ملا  قانوًنا،  بها  املناط  دورها  ممارسة  العامة  للنيابة  قّيض  ولو 
التنفيذية،  بيد السلطة  أداة  العدل، بات  تاريخًيا لوزير  وتآكلت لهذا املستوى، وبسبب تبعية هذا الجهاز 
وبات منصب “املحامي العام” في املحافظة الخاضع قانوًنا لوزير العدل، ذراعه الضاربة على قضاة الحكم 
وخاصة في محاكم الدرجة األولى إضافة إلى قضاة التحقيق يمارس سلطته عليهم، والتي تفوق حجم منصبه 

بدون غطاء يخوله ذلك في قانون السلطة القضائية والقوانين اإلجرائية! 

العظمى من  الغالبية  أن  به  م 
ّ
املسل املحافظة، فمن  في  النيابة  العام ورئيس  املحامي  وعدا عن منصب 

أعضاء هذا الجهاز أقرب للموظفين العامين من كونهم قضاة في األصل، ونستطيع القول بكل أريحية إن 
أكثر من %90 من أعضاء النيابة يمارسون دوًرا هامشًيا أقرب للوظيفة اإلدارية الكالسيكية، من دور قا�شي 
النيابة الذي يالحق فاعل الجريمة أمام قضاء الحكم، لدرجة أن وظيفة النيابة العامة التمييزية في محكمة 
النقض ال تمارس أي دور، حتى وصلنا إلى حالة إذا ما أريد إقصاء قاض حكم عن منصة القضاء، لسبب أو 

آلخر، يتمُّ نقله للنيابة العامة كنوع من العقاب! 
والحقوق  املجتمع  حماية  في  الجوهري  دوره  يمارس  أن  املهم  القضائي  الجهاز  لهذا  أريد  ما  إذا  لذلك، 
والحريات والذود عن سيادة القانون في الدولة؛ فال بد من أن يتّم فصله نهائًيا عن سلطة وزير العدل، بحيث 
يكون تحت رئاسة النائب العام للجمهورية، ومن الضروري بمكان فصل وظيفة قضاة النيابة العامة عن 
وظيفة قضاة الحكم، بتشكيل مجلس خاص للنيابات العامة)129)، يرأسه النائب العام للجمهورية، وتناط به 
جميع صالحيات مجلس القضاء األعلى التي يمارسها على قضاة الحكم لجهة التعيين والنقل والترفيع وإنهاء 
الخدمة والتأديب، وأن يحظر االنتقال بين وظيفة النيابة العامة وقضاة الحكم وبالعكس إال في حاالت 

استثنائية.

 حقيقًيا للقضاء.
ً

هذه املسائل كلها يجب أن يلحظها الدستور العتيد، إذا أردنا استقالال

ب- إعالن حالة الطوارئ والتعبئة والحرب

على  يجب  القانون،  سيادة  على  سورية  تحتها  رزحت  التي  املديدة  الطوارئ  لحالة  املدمرة  لآلثار  نظًرا 
إلى  بالنسبة  األمر  وكذلك  ومدتها،  وسعتها  إعالنها  صالحية  لجهة  لها  واضحة  محددات  يضع  أن  الدستور 

)128)  د. محمد الفاضل، املبادئ العامة في قانون العقوبات، ط2، ص26.

)129)  سبق أن أحدث مجلس للنيابات العامة في سورية بموجب املادة 104 من قانون السلطة القضائية الصادر باملرسوم التشريعي رقم 133 
تاريخ 8 تشرين األول/ أكتوبر 1953، واستمر قائًما حتى زمن الوحدة مع مصر، حيث صدر قانون جديد للسلطة القضائية برقم 56 تاريخ 21 
شباط/ فبراير 1959 صرف النظر عنه. وفي عهد االنفصال صدر قانون السلطة القضائية باملرسوم التشريعي رقم 98 تاريخ 1961/11/15، ثم 
تم تعديله باملرسوم التشريعي رقم 120 تاريخ 11 أيلول/ سبتمبر 1962 الذي أحدث مجلس نيابات مرة أخرى على غرار مجلس القانون 1953، 
ولكنه ألغي مجدًدا بعد سنوات عدة، بموجب املادة الرابعة من املرسوم التشريعي رقم 24 تاريخ 14 شباط/ فبراير 1966، ونقلت اختصاصاته 
إلى مجلس القضاء األعلى، بعدما أحكمت السلطة التنفيذية قبضتها عليه وغيرت بموجب ذات املرسوم التشريعي تركيبته على النحو املذكور 

آنًفا في هذه الدراسة.
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أيًضا، بحيث  الدولة والشعب  التي تمس  القرارات املصيرية  الحرب، كونها من  التعبئة وحالة  إعالن حالة 
يحظر على رئيس الجمهورية اتخاذ هذه القرارات منفرًدا، وإنما في مجلس الوزراء أو مجلس األمن القومي 
مرتفعة  بأغلبية  عليها  للموافقة  البرملان  على  إعالنها  فور  تعرض  أن  على  عالية،  بأغلبية  برئاسته  املجتمع 

أيًضا، وبذلك نأمن من إساءة استعمالها أو توظيفها ضد الشعب.

ج- الالمركزية اإلدارية

مما ال ريب فيه أن الالمركزية اإلدارية ال تقّل أهمية عن شكل نظام الحكم القادم لسورية، نظًرا لألضرار 
التي تسببت بها مركزية القرار بيد رئيس الجمهورية أو العاصمة في العقود املاضية، لذلك يجب على الدستور 
املقبل أيًضا إيالء عناية فائقة لهذا املوضوع، بأن يضع ضوابط ومعايير واضحة تكفل االستقالل اإلداري 
املجال  فتح  مع  املحافظ،  أو  املركز  اإلدارية من  الوحدات  أي وصاية على  يمنع  وأن  العاصمة،  واملالي عن 
للرقابة القضائية على سياساتها وأعمالها، فإن كان للعاصمة أو املحافظ أي مأخذ عليها، فلهما مراجعة 

القضاء.

بالوحدات  وعالقته  صالحياته  لجهة  سواء  مراجعة،  »املحافظ«  منصب  يستحق  أخرى،  ناحية  من 
اإلدارية أو لجهة تعيينه، نظًرا للدور املهيمن الذي يمارسه على الوحدات اإلدارية، فيمكن أن يتم تعيينه 
الوحدات  أعضاء  من  املباشر  غير  أو  السكان،  من  املباشر  باالنتخاب  أو  ضيقة،  صالحيات  مع  بمرسوم 
اإلدارية املنتخبين، وفي هذه الحالة يمكن أن تكون صالحياته أوسع، وال يشترط أن يتطرق الدستور نفسه 

إلى هذه املسألة.

د- حرية اإلعالم

 
ً

ملا كان اإلعالم سلطة رابعة غير رسمية في الدولة، ويلعب دوًرا رئيًسا في الحياة السياسية والعامة، فضال
عن تأثيره املباشر على تشكيل الوعي لدى الناس، فإن أي حديث عن سيادة قانون بدون حرية واسعة لإلعالم 
يكون من قبيل الترف الفكري، مما يحتم على دستور املستقبل، أيًضا، إيالء عناية فائقة لهذا املوضوع، وأن 
يقوم  كي  الحصانة لإلعالمي  الصحافة واإلعالم، ومنح  املشرع إطالق حرية  تلزم  يضع ضوابط ومحددات 

برسالته بدون قيود أو رقابة، ما خال تلك املنصوص عليها في مواثيق الشرف الدولية.

ال: 3 - قضاء دستوري فعَّ

الدستور،  الحارس األمين على  الدولة، كونه  في  القانون  الدستوري صمام األمان لسيادة  القضاء  يعدُّ 
والرقيب على املشّرع من أي تجاوز للمبادئ الدستورية، األمر الذي يوجب تفعيل دور القضاء الدستوري 
الذي عانى التهميش ألكثر من نصف قرن، ويبدأ تفعيل هذا القضاء من الدستور نفسه الذي يجب أن تكون 
مة تتالفى العيوب التي أدت لتعطيله، فعلى سبيل املثال، يجب اشتراك السلطات 

َ
نصوصه الناظمة له ُمْحك

الثالث )التنفيذية والتشريعية والقضائية( في تعيين القضاة الدستوريين، وأن تكون مدة واليتهم أطول من 
مدة والية رئيس الجمهورية أو حتى مدى الحياة، وأن يحدد عددهم ومؤهالتهم وخبراتهم الدستورية. وأن 
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القضاء  إلى  الوصول  آلية  تكون  أن  يجب  ذلك،  وفوق  بالدستور،  بدقة  القضاء  هذا  اختصاصات  تحدد 
الدستوري متاحة لشرائح أوسع من املجتمع، كالسماح للشخص االعتباري غير الربحي كمنظمات املجتمع 

املدني والنقابات وغيرها بالطعن بدستورية التشريعات بطريق الدعوى املباشرة.

4 - ضبط إصدار التشريعات:

أ- الحد من إمكانية إصدار املراسيم التشريعية:

استعرضنا في هذه الدراسة كيفية قيام رئيس الجمهورية بإساءة استخدام سلطته في التشريع، من دون 
 عليه بشكل 

ً
انضباط أو مراعاة للضوابط الدستورية، وخاصة في أثناء انعقاد دورات مجلس الشعب، متغوال

ضت سيادة القانون، ويفترض بأي مؤسس دستوري أن  ا له. وكان ذلك من أهم املسائل التي قوَّ
ً

فج ومهمش
يلحظ هذه املسألة بأي إصالح دستوري قادم، كأن يحجب عن رئيس الجمهورية سلطة التشريع، أو تحويلها 
انعقاد  ثلثي أعضائه، على أن يستخدم هذه الصالحية خارج  بأغلبية  الوزراء  إلى مجلس  اقت�شى األمر  إن 

دورات مجلس الشعب، وملسائل تهدد أمن الدولة وتحتاج إلى تشريع مستعجل ال يحتمل االنتظار حصًرا.

ب- آلية خاصة إلصدار القوانين األساسية: 

واالنتخابات  األحزاب  كقوانين  للدستور،  املكملة  القوانين  من  تعدُّ  األساسية«  »القوانين  فئة  كانت  ملا 
والتنظيم القضائي واإلدارة املحلية واإلعالم وغيرها، فمن الضروري أن يلحظ الدستور آلية خاصة إلقرارها 
من السلطة التشريعية، كاشتراط نسبة عالية من أصوات أعضاء الندوة البرملانية تفوق النسبة املطلوبة 
إلصدار القوانين العادية، واشتراط عرضها على القضاء الدستوري واستمزاج رأيه قبل إصدارها، والحظر 

على السلطة التنفيذية إصدار مراسيم تشريعية تتعلق بها. 

ا لكثير من الدساتير املقارنة، لم يعترف بالقوانين األساسية، ولم يلحظ 
ً
2012، خالف علًما أن دستور 

 
َ
لَحظ  2017 يوليو  تموز/  في 30  الصادر  الشعب  ملجلس  الداخلي  النظام  أن  غير  إلصدارها،  خاصة  آلية 

القضائية، ومجلس  الناظمة لالنتخابات واألحزاب والسلطة  بالقوانين  القوانين، وحصرها  الفئة من  هذه 
الدولة، واملحكمة الدستورية العليا، واإلدارة املحلية)130). واشترط إلقرارها موافقة األغلبية املطلقة لعدد 
في  الحاضرين  لعدد األعضاء  املطلقة  األغلبية  العادية موافقة  القوانين  بينما اشترط إلقرار  أعضائه)131)، 

الجلسة على أال يقل عن ثلث عدد أعضاء املجلس)132).

تتعلق  منها  ثالثة  الفئة،  هذه  من  قوانين  ستٍة  اعتبار  على  اقتصرت  التشريعية  السلطة  أن  واملالحظ 
بالتنظيم القضائي، وفي الواقع تعدُّ القوانين املكملة للدستور أوسع مما أقره املشرع السوري، فقد تجاهل 

)130)  الفقرة /3/ من املادة 122 من النظام الداخلي ملجلس الشعب الصادر في 30 تموز/ يوليو 2017.

)131)  الفقرة /2/ من املادة السابقة.

)132)  الفقرة /1/ من املادة السابقة.
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على سبيل املثال إدراج قوانين اإلعالم ضمن هذه الفئة على غرار الدساتير املقارنة، نظًرا ملا لها من أثر في 
تشكل وعي األفراد، األمر الذي يوجب على املؤسس الدستوري إيالء هذه الفئة من القوانين عناية بالغة كما 

فعل الدستور الفرن�شي.

ج- النص على نشر كل القوانين في الجريدة الرسمية:

نظًرا لإلفراط في كتمان القوانين وعدم نشرها في الجريدة الرسمية، ال بد أن يلحظ الدستور وجوب نشر 
إليها  الدولة، ويكتفى باإلشارة  التي تمس أمن  القوانين  إمكانية استثناء  في الجريدة الرسمية، مع  القوانين 
نشر منها النصوص املتعلقة بحقوق وحريات املواطنين، وبذلك يتّم ضمان واحدة من أهم 

ُ
فقط، على أن ت

معايير سيادة القانون وهي »اليقين القانوني«.

5 - مجلس األمن القومي والهيئات الدستورية املستقلة:

ألحق أضراًرا  نظاًما شمولًيا،  الجمهورية  رئيس  بيد شخص  للسلطة  تركيز شديد  أنتج نصف قرن من 
 بالحياة الحقوقية وسيادة القانون، فباتت سورية تحتاج إلى هيئات مستقلة فّعالة ينشئها الدستور، 

ً
بالغة

على رأسها “مجلس األمن القومي«، الذي يتألف من شخصيات سياسية وعسكرية، وتناط به صالحية وضع 
الجيش  قائد  وإقالة  بتعيين  ويقوم  هيكلتها،  بعد  األمنية  األجهزة  على  واإلشراف  واألمن،  الدفاع  سياسات 
ورئيس األركان ورؤساء إدارة املخابرات العامة وشعبة املخابراتـ إضافة إلى إنشاء هيئات مستقلة ال تتبع أًيا 
من السلطات الثالث، تسهم في دعم الديمقراطية، وقد لحظت هذه الهيئات عدة دساتير حديثة مقارنة، 
)املادة  الدستورية«  للديمقراطية  الداعمة  الدولة  »مؤسسات  عليها  وأطلق  إفريقيا،  جنوب  دستور  مثل 

181(، وكذلك الدستور التون�شي الذي أنشأ في املادة 125 منه الهيئات التالية: 

− هيئة االنتخابات 	
− هيئة االتصال السمعي والبصري	
− هيئة حقوق اإلنسان	
− هيئة التنمية املستدامة وحقوق األجيال القادمة	
− هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد	

لذلك يجدر باملؤسس الدستوري لحظ مثل هذه الهيئات في أي إصالح دستوري قادم، بعد دراسة ما 
تحتاج إليه الحالة السورية من هيئات دستورية، ومنحها الفعالية والصالحيات الالزمة حتى ال تكون هياكل 

شكلية ال تأثير لها. 
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6 - إعادة إنتاج املادة /10/ من دستور 1950 كضمانة للحريات:

املنظومة  في  تام  انهيار  من  تحتها،  رزحت  التي  الشمولي  الحكم  طريقة  جراء  من  سورية  شهدته  بعدما 
إنتاج  إعادة  إلى  قادم  دستوري  إصالح  أي  في  ملحة  الحاجة  باتت  اإلنسان،  حقوق  تكفل  التي  الحقوقية 
اإلنسان  لحقوق  كفالتها  في  مة 

َ
حك

ُ
امل  1950 دستور  من  العاشرة  املادة  كرستها  التي  الدستورية  السابقة 

دستورًيا، وخاصة في التوقيف وضمانات املحاكمة العادلة، ومنع إحداث محاكم جزائية استثنائية، وتنص 
هذه املادة على: 

حرية الفرد مصونة. 1

كل إنسان بريء حتى يدان بحكم قانوني.. 2

ال يجوز تحري أحد أو توقيفه إال بموجب أمر أو قرار صادر عن السلطات القضائية، أو إذا قبض . 3

عليه في حالة الجرم املشهود، أو بقصد إحضاره إلى السلطات القضائية بتهمة ارتكاب جناية أو جنحة.

ال يجوز تعذيب أحد أو معاملته معاملة مهينة. ويحدد القانون عقاب من يفعل ذلك.. 4

أو األحكام . 5 في حالة الطوارئ  ال يحق للسلطات اإلدارية توقيف أحد احتياطًيا إال بموجب قانون 

العرفية أو الحرب.

والنص . 6 توقيفه  أسباب  ساعة  وعشرين  أربع  خالل  خطًيا  يبلغ  أن  يجب  عليه  يقبض  شخص  كل 

القانوني الذي أوقف بموجبه. ويجب أن يسلم إلى السلطات القضائية خالل ثمان وأربعين ساعة على األكثر 

من توقيفه.

يعترض . 7 املختص  القا�شي  إلى  طلًبا  قريب  أو  محام  بواسطة  أو  بذاته  يقدم  أن  موقوف  لكل  يحق 

الذي أمر  . وله أن يدعو املوظف 
ً

في هذا الطلب حاال القا�شي أن ينظر  التوقيف، وعلى  فيه على قانونية 

بالتوقيف ويسأله عن الواقعة، فإذا وجد أن التوقيف غير مشروع أمر بإخالء سبيل املوقوف في الحال.

حق الدفاع مصون في جميع مراحل التحقيق والدعوى وأمام جميع املحاكم وفًقا ألحكام القانون.. 8

ال يجوز إحداث محاكم جزائية استثنائية، وتوضع أصول خاصة للمحاكمة في حالة الطوارئ.. 9

هذه . 10 من  يستثنى  ما  القانون  ويحدد  الجيش،  أفراد  غير  العسكرية  املحاكم  أمام  أحد  يحاكم  ال 

القاعدة.

ال يحكم على أحد بسبب فعل أو ترك لم يكن حين اقترافه معاقًبا عليه بموجب القوانين املعمول . 11

بها، وال تطبق عقوبة أشد من العقوبة النافذة أثناء ارتكابه.

الدولة . 12 يطالب  أن  الحكم،  العقوبة وثبت خطأ  مبرًما، ونفذت فيه  لكل شخص حكم عليه حكًما 

بالتعويض عن الضرر الذي لحق به.
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املبحث الثاني: الضمانات التشريعية لسيادة القانون

ال بّد أن تتكامل الضمانات الدستورية لسيادة القانون، مع ضمانات تشريعية يجب مراعاتها في سبيل 
الوصول إلى سيادة القانون وفق املعايير الدولية املعتمدة في هذه الدراسة، ويتلخص أهمها في ما يلي:

1 - تشريعات السلطة القضائية:

لقانون  العمل على إصالح تشريعي  بد من  آنًفا، ال  القضائية دستورًيا، كما ذكرنا  السلطة  بعد هيكلة 
السلطة القضائية بما يتوافق مع الدستور، بحيث يعاد تشكيل مجلس القضاء األعلى بإبعاد األشخاص 
التابعين للسلطة التنفيذية عنه، وإلغاء تبعية النيابة العامة لوزير العدل، وإلحاقها بمجلس القضاء األعلى 
أو مجلس خاص بها، وإعادة النظر بشروط انتقاء القا�شي بما يكفل وصول أشخاص يتمتعون بأق�شى قدر 

من النزاهة واملعرفة القانونية.

وكذلك يجب إصالح القانون الناظم لعمل مجلس الدولة )القضاء اإلداري( وجعل شؤون قضاته بيد 
 من الحاجة إلى مرسوم من رئيس الجمهورية.

ً
املجلس الخاص الذي يديره بدال

2 - العملية التشريعية:

م به أن السياسة التشريعية الرشيدة وصناعة القانون هي إحدى األسس الرئيسة في سيادة 
ّ
من املسل

القانون، فهي تحتاج إلى جهد حقوقي مكثف ونوعي وتراكمي ضمن مسار طويل ال بد من السير عليه حتى 
نصل إلى شكل مرٍض من سيادة القانون، يبدأ باتخاذ الخطوات التالية:

: إلغاء التشريعات الشاذة املشار إليها بالدراسة وهي:
ً

أوال

− التشريعات املخالفة ملواثيق حقوق اإلنسان، 	
− التشريعات التي تعاملت مع الدولة كملكية خاصة، 	
− التشريعات التي منحت حزب البعث ميزات تفضيلية على غيره من األحزاب.	

ثانًيا: حول التشريعات غير املنشورة:

يجب مراجعة التشريعات املكتومة وغير املنشورة بالجريدة الرسمية، من قبل هيئة وطنية متخصصة 
رفيعة املستوى، بصالحيات مدروسة، تعمل على اقتراح نشرها وإلغاء أو تعديل ما يلزم منها، مقتضية في 

نهجها املبادئ الدستورية والسياسة التشريعية للدولة.

ا: حول السياسة التشريعية وصناعة القانون:
ً
ثالث

من املعلوم أن سورية تفتقر إلى سياسة تشريعية واضحة، وتعاني أمراًضا مستعصية في صناعة القوانين 
ا ال يستهان به في إنفاذ التشريعات، وكان له أثر بالغ على سيادة القانون. وتتبدى أهم 

ً
ا وتخبط

ً
ألحقت إرباك
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هذه األمراض بما يلي:

3 - صياغة تشريعية رديئة

في  القانوني  بالحقل  الصياغة الرديئة والقاصرة للصكوك التشريعية مسألة ال تخفى على كل مشتغل 
 2019 يونيو  حزيران/  في  الوزراء  مجلس  فقام  لها،  تنبهت  السورية  الحكومية  السلطات  إن  حتى  سورية، 
بإصدار )الدليل االسترشادي للصياغة التشريعية()133)، من أجل تالفي هذه الظاهرة التي اعترف فيها بمتن 
لجهة  العيوب  بعض  يعتريها  نافذة  تشريعات  ثمة  أن  التشريعي  الواقع  “يبين  صراحة:  قال  عندما  الدليل 

الصياغة”، ولكن املالحظ أن إصدار هذا الدليل لم يؤِت ثماره حتى اآلن.

4 - كثافة إصدار التشريعات

عدُّ كثافة إصدار التشريعات وتعديالتها املتالحقة خالل مدة قصيرة نسبًيا أحد أهم األمراض التشريعية 
ُ
ت

التي تعانيها سورية، والتي تتسبب بعدم االستقرار التشريعي، وفي الواقع فقد استفحلت هذه الظاهرة السلبية 
بعد تولي األسد االبن منصب الرئاسة. فعلى سبيل املثال، صدر خالل ثالث سنوات قانونان للشركات: األول 
عام 2008 )134)، ولم تكد تم�شي ثالث سنوات على صدوره، أي لم يكد يستقر ويوضع موضع التطبيق وتظهر 
لث القانون تقريًبا)135)، وقد أصدره الرئيس 

ُ
عيوبه ومثالبه، حتى قام رئيس الجمهورية بتعديل واسع له طال ث

أثناء انعقاد جلسات مجلس الشعب، مما يشكل مخالفة دستورية واضحة، كما ذكرنا في الدراسة أعاله، 
وخالل أقل من عشر سنوات أيًضا بين عامي 2001 و2010 صدر ثالث تشريعات للسرية املصرفية)136). 

القانون، وهو  تتعارض مع واحد من أهم معايير سيادة  التشريعات وتعديلها  في إصدار  الكثافة  وهذه 
معيار »اليقين القانوني« املشار إليه في الفصل األول من هذه الدراسة. 

للصياغة  االسترشادي  )الدليل  أجرى  حيث  السلبية،  الظاهرة  بهذه  السورية  الحكومة  أقرت  وقد  هذا 
التشريعية( الذي أصدره مجلس الوزراء السوري إحصائية لعدد التشريعات الصادرة منذ العام 1958 حتى 
1958 حتى  بالقول: ))يقّدر عدد التشريعات الصادرة منذ عام  إلى هذه الظاهرة  تاريخ إصداره، أشار فيها 
تاريخه بـ 7000 تشريع، تتراوح بين 3022 قانوًنا، و4500 مرسوم تشريعي. وقد بلغ إجمالي عدد التشريعات 

النافذة والناظمة لعمل الجهات العامة في الدولة 949 تشريًعا، تقريًبا، موزعة على النحو اآلتي:

)133)  الدليل االسترشادي للصياغة التشريعية صدر عن رئاسة مجلس الوزراء بالقرار رقم /41/ تاريخ 9 حزيران/ يونيو 2019 - منشور في 
الجريدة الرسمية – ملحق العدد 23 تاريخ 19 حزيران/ يونيو 2019.

)134)  قانون الشركات رقم /3/ تاريخ 13 آذار/ مارس 2008.

)135)  قانون الشركات الصادر باملرسوم التشريعي /29/ تاريخ 14 شباط/ فبراير 2011. 

)136)  صدر أول قانون للسرية املصرفية برقم /29/ تاريخ 16 نيسان/ أبريل 2001، الذي ألغي باملرسوم التشريعي رقم /34/ تاريخ 1 أيار/ مايو 
2005، الذي ألغي أيًضا باملرسوم التشريعي رقم /30/ تاريخ 15 نيسان/ أبريل 2010 النافذ حالًيا.



مركز حرمون للدراسات المعاصرة

86

%14 من التشريعات صادرة قبل عام 1970، ويبلغ عددها 132 تشريًعا.	 
 	 170 عددها  ويبلغ   2000 عام  وحتى   1970 عام  بعد  صادرة  التشريعات  من   18%

تشريًعا.
%68 من التشريعات صادرة بعد عام 2000 ويبلغ عددها 645 تشريًعا((	 

وقد الحظ الدليل أن أغلب التشريعات النافذة واملعمول بها لدى الجهات العامة حديثة نسبًيا، صدرت 
 أو جزئًيا، حسب الدليل، تعود إلى ما 

ً
 كامال

ً
بعد عام 2000، وأن %56 من التشريعات املقترح تعديلها تعديال

بعد عام 2000، ويبلغ عددها 190 تشريًعا)137).

وقد انتقد الدليل املذكور هذه الظاهرة بمنتهى الوضوح، واصًفا إياها بأنها تهدد فكرة »األمن القانوني« 
شأنه  من  التشريع،  على  والطارئة  قصيرة  زمنية  مدد  في  املتالحقة  والتغييرات  التعديالت  إجراء  )إن   :

ً
قائال

يكون  أن  يستلزم  التشريع  على  تعديل  أي  فإن  لذلك  القانونية،  للقاعدة  املفترض  النسبي  الثبات  زعزعة 
الثقة  إلى فقدان  الكثيرة تؤدي  التعديالت  إذ إن  املتأنية،  أو املتغيرة، وبالدراسة  الطارئة  بالظروف  مرهوًنا 

بالتشريعات وزعزعة ما ينبغي أن تتصف به من ثبات()138).

واملفارقة أنه بالرغم من تشديد »الدليل« على االستقرار التشريعي والتوصية بعدم إصدار التعديالت 
بهذه  القوانين،  مشروعات  تعّد  التي  التنفيذية  السلطة  خلفه  ومن  املشرع،  يأخذ  لم  للقوانين،  املتالحقة 
التوصية عندما قامت بتعديل واسع لقانون األحوال الشخصية رقم /59/ لعام 1953 في أوائل شهر شباط/ 
)139). وسرعان ما قام املشرع في حزيران/ يونيو من العام نفسه بإصدار قانون ثان)140)،   2019 فبراير عام 

ق�شى بتعديل التعديالت نفسها التي أجراها منذ أقل من خمسة أشهر!

القوانين  تكون  بأن  التشريعي،  االستقرار  مبدأ  على  القانون  سيادة  في  الدولية  األدبيات  وتشدد  هذا 
متكرر،  بشكل  تغيرت  إذا  فالقوانين  كثيرة.  تغيرات  أو  لتعديالت  تخضع  وأال  الزمن،  مدى  على  مستقرة 
سيصعب اتباعها. ومن شأن التغييرات املتكررة أن تؤدي أيًضا إلى التباس دائم بشأن فحوى القوانين. وعالوة 
على ذلك، سيستحيل القيام باألفعال التي تنطوي على تخطيط طويل األجل. وتؤكد أن االستقرار مسألة 
نسبية، ومن املستحيل تحديد فترة زمنية يجب أن تبقى فيها القوانين على ما هي عليه. وعالوة على ذلك، فإن 

االستقرار أهم في بعض ميادين القانون عنه في ميادين أخرى)141).

)137)  الدليل االسترشادي للصياغة التشريعية، مرجع سابق، ص7.

)138)  الدليل االسترشادي للصياغة التشريعية، مرجع سابق، ص33.

)139)  جرى التعديل بموجب القانون رقم /4/ تاريخ 7/ 2/ 2019

)140)  القانون رقم /20/ تاريخ 27/ 6/ 2019 

)141)  سيادة القانون/ دليل السياسيين، معهد ويلنبيرغ ومعهد الهاي لتدويل القانون، 2012، ص 11.
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5 - العطالة التشريعية 

أدى انكفاء املشّرع عن ممارسة دوره األصيل بالتشريع إلى عطالة تشريعية ال تخطئها العين الحقوقية، 
مجلس  أعضاء  من  اقتراح  على  بناًء  األولى  بطريقتين:  القوانين  سّن  في  سلطته  الشعب  مجلس  يمارس  إذ 

الشعب)142)؛ والثانية بناًء على مشروع قانون أعّده مجلس الوزراء )السلطة التنفيذية()143).

ولم يحدث في تاريخ املجلس، منذ أن تولى حزب البعث السلطة، أن أقر قانوًنا بناء على اقتراح تقدم به 
أعضاء املجلس -باستثناء حالتين أو ثالث- مكتفًيا بتلقي مشاريع القوانين التي ترده من السلطة التنفيذية 

وإقرارها كما هي بشكل روتيني بعد مناقشة شكلية ملنحها الشرعية الدستورية كصك تشريعي. 

وكذلك األمر بالنسبة إلى املراسيم التشريعية الصادرة عن رئيس الجمهورية، والتي ترده فيقرها كما هي 
بدون أي نقاش)144).

التنفيذية واملوافقة  السلطة  التشريعية من  الصكوك  بتلقي  الشعب  ينهجها مجلس  التي  السياسة  إن 
عليها بشكل آلي، دون إنتاج قوانين بمبادرة ذاتية منه كما تمليه عليه واجباته الدستورية، أدت إلى عطالة 
تشريعية حقيقية، ألحقت ضرًرا كبيًرا بعملية صناعة القانون، إذ أنتج سلطة تنفيذية متغّولة تعتبر السلطة 
التشريعية جهاًزا للمصادقة على الصكوك التي تقوم بإعدادها بدون أن تخ�شى ردها أو تعديلها، وهذه ظاهرة 
متوقعة في دولة يهيمن عليها حزب واحد يمسك بتالبيب السلطتين التنفيذية والتشريعية فيها منذ عقود. 

وهذا ما تؤكده الدكتورة حنان عمر حمد، بالقول:

))إن املتابع لعمل مجلس الشعب يجد أن الحكومة هي التي تهيمن على العملية التشريعية، من خالل 
مشاريع القوانين املعدة من قبلها..... 

)142)  املادة /74/ من الدستور، وتركت للنظام الداخلي للمجلس تنظيم اقتراح القوانين، فحددها في املادة 155/ 1 منه بأن يتقدم باقتراح 
القانون عشرة أعضاء أو إحدى اللجان الدائمة للمجلس.

)143)  املادة 128/ 4 من الدستور.

)144)  نشير إلى سابقة تاريخية قام بها املجلس بتعديل مرسوم تشريعي، عندما أصدر رئيس الجمهورية بتاريخ 20 أيلول/ سبتمبر 2018 املرسوم 
شر في الجريدة الرسمية بالعدد الصادر يوم األربعاء 25 أيلول/ سبتمبر 2018، وكان مخالًفا 

ُ
التشريعي رقم /16/ الناظم لعمل وزارة األوقاف، ون

للدستور، ألنه أصدره بعد أربعة أيام من انعقاد مجلس الشعب، الذي انعقد بدورة عادية مقررة بموجب املادة 7 من النظام الداخلي للمجلس، 
ا كبيًرا في أوساط 

ً
في األحد الثالث من شهر أيلول/ سبتمبر، وقد صادف هذا العام يوم 16 من ذلك الشهر، وأثار هذا املرسوم التشريعي لغط

الشارع السوري وبعض النواب في املجلس، وسط مخاوف من عبارات وهياكل فيه قد تسمح بتمدد التيار الديني، وفي رغبة الحتواء هذا اللغط 
كان املخرج بالسماح ملجلس الشعب تعديل املرسوم في سابقة تاريخية لم تحدث سابًقا منذ أن تولى حزب البعث زمام السلطة في سورية. ولكن 
مجلس الشعب لم يتبع الطريق الذي رسمه الدستور في املادة 113 بتعديل هذا املرسوم التشريعي، حيث كان يتوجب عليه إصدار قانون يق�شي 
بتعديله، باعتبار أن املرسوم املذكور قد صدر وهو منتج آلثاره ريثما يبت املجلس بشأنه، وال يكون لتعديله أثر رجعي، كما تقول الفقرة /3/ من 
املادة 113 من الدستور، وإنما قام بإصدار قانون جديد يحمل الرقم /31/ لعام 2018، متضمًنا نفس أحكام املرسوم التشريعي مع التعديالت 
الجزئية التي أقرها، وكان املفروض باملجلس أن يقوم بإلغاء املرسوم التشريعي بكامله بموجب القانون الذي أصده حتى يتحا�شى االزدواجية 
التشريعية التي تنظم حالة واحدة، ولكنه لم يفعل ذلك حتى ال يظهر مجلس الشعب بمظهر املواجهة مع مقام رئاسة الجمهورية، وأن إرادته 
غلبت إرادة رئيس جمهورية، تجنب املساس باملرسوم التشريعي، وأصدر تشريًعا جديًدا ضمن سلطته الدستورية، وهذا املخرج يعتبر من باب 
 باملادة /2/ من القانون املدني التي تفيد بأن النص التشريعي يلغى 

ً
»اللياقة التشريعية«، وبالطبع يعتبر املرسوم التشريعي املذكور ملغى، عمال

بتشريع الحق ينظم من جديد املوضوع الذي سبق أن قرر قواعده ذلك التشريع. 
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واملراسيم  القوانين  مشاريع  خالل  من  التشريعية،  الوظيفة  على  تهيمن  التنفيذية  السلطة  إن   ....
التشريعية... وبما أن الحكومة تمثل وجهة نظر حزب البعث.. من خالل وجود األغلبية الحزبية في مجلس 
األغلبية  مجموع  فعاليتها  في  تقابل  أنها  لدرجة  جًدا  الواسعة  املجلس  رئيس  سلطات  خالل  ومن  الشعب، 
النقاش واتجاه التصويت وغيرها من  التلويح بقفل باب   عن مكانته الحزبية وقدرته على 

ً
الحزبية... فضال

السلطات، فإن هذه الصالحية التي يتمتع بها رئيس املجلس يسيطر بها على العملية التشريعية برمتها(()145).

واألمر الذي يسترعي الوقوف عنده أن عطالة السلطة التشريعية في سورية لم تقف عند هذا الحد، وإنما 
تجاوزته لدرجة تمرير قوانين مخالفة للدستور، حيث تقول الدكتورة حنان حمد عمر:

))إن التشريع في دولة القانون يعني أن تبقى السلطة التشريعية ملتزمة بالقواعد الدستورية الشرعية، 
ومن أهمها مبدأ »سيادة القانون« املستند إلى مبدأ سمو القاعدة الدستورية...

ا 
ً
ومن املثير للجدل أن األداء التشريعي ملجلس الشعب لم يكن خالل األدوار التشريعية السابقة منضبط

على نحو دائم بهذه القاعدة، والدليل على ذلك، الكم الهائل من التشريعات التي أسست ملخالفات دستورية 
جارت  وقد  املجلس،  إلى  املحالة  التشريعية  واملراسيم  القوانين  مشاريع  نصوص  ضمن  بالظهور  استمرت 
من  له  املتاحة  اآلليات  عبر  املجلس  يتمكن  ولم  املخالفات،  بهذه  التنفيذية  السلطة  التشريعية  السلطة 

تعديل هذه املشاريع أو املراسيم التشريعية التي استمرت حتى استقرت على هذا النهج(()146).

وكمثال على املخالفات الدستورية التي ارتكبها املشرع في سورية، إصدار تشريعات تحجب حق التقا�شي 
الدستوري، وقد أحصت الدكتورة »عمرو« في رسالتها 23 تشريًعا، بين قانون أقره مجلس الشعب أو مرسوم 

تشريعي غضَّ الطرف عنه، جميعها تحوي مخالفات دستورية بحجب حق التقا�شي)147).

)145)  د. حنان عمر حمد، املرجع السابق، ص576.

)146)  د. حنان عمر حمد، املرجع السابق، ص550.

)147)  د. حنان عمر حمد، املرجع السابق، ص 616 وما بعدها، وهذه التشريعات هي:
1- القانون رقم 21/1974 )قانون التنظيم الفالحي( املادة 99 منه.

2- القانون رقم 31/1981 )قانون تنظيم مهنة الطب البشري( املادة 57 منه.
3- القانون رقم 14/2005 )قانون اتحاد الناشرين( املادة 32 منه.

4- القانون رقم 55/2004 )قانون اتحاد الفنانين التشكيليين( املادة 64 منه.
5- القانون رقم 30/2010 )قانون تنظيم مهنة املحاماة( املادة 7 منه.

6- القانون رقم 31/2005 )قانون تنظيم استثمار املوارد املائية( املادة 14 منه.
7- القانون رقم 21/2010 )قانون زراعة وتصدير القطن( املادة 19 منه.

8- القانون رقم 33/2008 )قانون تنظيم مناطق املخالفات( املادة 9 منه.
9- القانون رقم 30/1984 )قانون استصالح األرا�شي الزراعية( املادة 2/ب منه.

10- القانون رقم 9/1974 )قانون تنظيم املدن( املادة 39 منه.
11- القانون رقم 64/2004 )قانون التعبئة العامة( املادة 31 منه.

12- القانون رقم 26/2007 )قانون وقاية النباتات والحجر الصحي الزراعي( املادة 9 منه.
13- القانون رقم 2/2009 )قانون تنظيم املؤسسات السياحية( املادة 19 منه.

14- القانون رقم 42/1972 )قانون الخبراء( املادة 16 منه.
15- القانون رقم 50/2004 )قانون األسا�شي للعاملين بالدولة( املادة 52 منه.
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ومن البديهي أن تجاوز هذه العطالة لن يتّم إال ضمن حياة حزبية قويمة ضمن نظام سيا�شي سليم، 
يكفل تداول السلطة بين أحزاب ذات برامج شاملة واضحة تسعى لتنفيذها من خالل برملان حقيقي يتمتع 
ا للهيكل الديكوري الحالي الذي أنتجه البعث 

ً
بتمثيل واسع ومنتخب من الشعب بشكل حّر وديمقراطي خالف

ومن يقف خلف البعث.

أما بالنسبة إلى إصالح العملية التشريعية من الناحية التقنية البحتة لضمان جودة التشريع، فنشير 
إلى إحداث معاهد للتدريب والصياغة في املجال التشريعي،  البرملانات، كالهند التي لجأت  إلى تجربة بعض 
تقدم تدريًبا على أساليب الصياغة التشريعية للموظفين البرملانيين، واألشخاص املعنيين بصناعة القانون، 
التشريعي تحت مسميات مختلفة،  بإنشاء جهة لإلشراف  إلى قيام دول  بها)148)، كما نشير  يمكن االحتذاء 
كهولندا وأملانيا والسويد وبريطانيا، تعنى باإلشراف على التشريعات املزمع إصدارها وبشكل خاص بـ »قياس 
في سورية،  بالتشريع  إلى أسماع املشتغلين  التشريع«)149). وهذه مسألة على غاية من األهمية لم تصل  أثر 

بالرغم من أهميتها في عملية صناعة القانون.

16- القانون رقم 20/2010 )قانون تنظيم الري الحديث( املادة 6 منه.
17- القانون رقم 11/2011 )قانون تملك األجانب للحقوق العقارية( املادة 6 منه.

18- املرسوم التشريعي رقم 20/1983 )قانون االستمالك( املادة 7 منه.
19- املرسوم التشريعي رقم 55/2004 )قانون تنظيم التعليم الخاص( املادة 44 مكرر املضافة باملرسوم التشريعي 35/ 2008.

20- املرسوم التشريعي رقم 61/2004 )قانون رسم االنفاق االستهالكي( املادة 4 منه.
21- املرسوم التشريعي رقم 8/2010 )قانون إعمار العَرصات( املادتين 3 -15 منه.

22- املرسوم التشريعي رقم 76/2011 )قانون تنظيم عمل املؤسسة العامة لإلسكان( املادتين 22/4 – 11/د منه.
23- املرسوم التشريعي رقم 166/1968 )قانون شروط توزيع أرا�شي أمالك الدولة الزراعية( املادة 1/و منه.

)148)  سيادة القانون/ دليل السياسيين، معهد ويلنبيرغ ومعهد الهاي لتدويل القانون، 2012، ص 14. 

)149)  الدكتور ديفيد باركر، األستاذ بجامعة كرينفيلد/ بريطانيا - مقال بعنوان تقييم األثر التشريعي والتشريعات األفضل - املبادرة املصرية 
إلصالح مناخ األعمال - 5 تموز/ يوليو 2012.

http//:www.errada.gov.eg/index.php?op=show_feature_details&id&24=start&0=type2= 

http://www.errada.gov.eg/index.php?op=show_feature_details&id=24&start=0&type=2
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املبحث الثالث: إعادة بناء الجيش الوطني وحوكمة األجهزة املتغّولة

كان لتغّول السلطة التنفيذية واألجهزة األمنية على السلطتين التشريعية والقضائية، على النحو الذي 
انتهاكها  موضع  بّينا  وقد  سورية،  في  القانون  سيادة  تقويض  في  األثر  بالغ  الدراسة،  هذه  في  استعرضناه 
املبحثين  في  إليها  لمع 

ُ
امل والتشريعية  الدستورية  الضمانات  كانت  ولئن  القانون،  لسيادة  الدولية  للمعايير 

السابقين تسهم إلى حد كبير في تعزيز سيادة القانون، فإن سيادة القانون ستبقى منقوصة، ما لم يترافق 
ذلك مع إعادة بناء جيش وطني ولجم تغّول األجهزة األمنية وإعادة حوكمتها، ولجم تغّول حزب البعث وإعادته 

ملنظومة األحزاب السياسية الطبيعية، مما يوجب العمل الجدي على تحجيم سلطاتهما.

 املطلب األول: إعادة بناء جيش وطني

النظام  يحمي  ا 
ً

جيش وجعله  الدراسة،  تناولت  كما   ،1963 منذ  السوري  الجيش  بتركيبة  للعبث  نظًرا 
وشخص الرئيس، نرى أنه ال بد من إعادة بناء الجيش وهيكلته على أسس احترافية ووطنية صرفة، وتحديد 
دور واضح له يتمثل بحماية الحدود، والنأي به عن التجاذبات السياسية، وعن استخدامه في حماية نظام 
الحكم أو رئيس الجمهورية. وال بد لذلك من إخضاعه لسياسات وتوجيهات مجلس األمن القومي وفصل 
قيادته عن منصب رئيس الجمهورية والحد من سلطته عليه. ناهيك طبًعا عن ضرورة مساءلة أفراد الجيش 

الذين ارتكبوا جرائم في أثناء الحرب، وفق أسس العدالة االنتقالية وبعيًدا عن روح االنتقام.

املطلب الثاني: ضبط سلطات األجهزة األمنية وإعادة هيكلتها

عدُّ حوكمة األجهزة األمنية، وحصر دورها كأجهزة لجمع املعلومات وتحليلها وتقديمها لصانع السياسات، 
ُ
ت

أو للنيابة العامة في حال االشتباه بارتكاب جرم، وسحب الصالحيات التي ُمنحت لها من تحقيق واعتقال 
لألفراد، ومنع سفرهم والترخيص لهم قبل ممارسة نشاط معين تحت ما يسمى بالـ )املوافقة األمنية(، وإلغاء 
ولسيادة  صحية  حقوقية  لبيئة  الحياة  إعادة  في  األولى  بنة 

ّ
الل وأفراًدا..  مؤسسة  بها  تتمتع  التي  الحصانات 

القانون، وبدون ذلك، يكون الحديث عن سيادة القانون في سورية عبثًيا وهدًرا للوقت وبدون أي معنى.

وتبدأ هذه الحوكمة بإعادة هيكلة األجهزة األمنية على النحو اآلتي:

− وتقليص 	 فروعها  ودمج  املخابرات«،  »شعبة  مع  ودمجها  الجوية«،  املخابرات  »إدارة  حّل 
جمع  في  املتمثلة  القانونية  وظيفتها  مع  يتناسب  بما  املالية  وميزانيتها  الوظيفية  مالكاتها 
إلى  والتحقيق-  باالعتقال  يتعلق  ما  -في  صالحياتها  ونقل  معتقالتها،  وإغالق  املعلومات، 
النيابة العامة العسكرية، على أن تقتصر سلطتها على عسكرّيي الجيش والقوات املسلحة 
دون املدنيين، وفي الجرائم العسكرية فقط، على أن ترتبط شعبة املخابرات برئيس األركان 
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مباشرة.
− إدارة 	 إلى  والتحقيق  االعتقال  في  العامة«  املخابرات  »إدارة  تمارسها  التي  الصالحيات  نقل 

األمن الجنائي، بوصفها ضابطة عدلية تعمل تحت إمرة النيابة العامة، وإغالق معتقالتها 
كافة، وتقليص مالكاتها الوظيفية وميزانيتها املالية بما يتناسب مع وظيفتها القانونية، على 

أن ترتبط هذه اإلدارة بمجلس األمن القومي.
− إدارة 	 إلى  والتحقيق،  االعتقال  في  السيا�شي«  األمن  تمارسها »شعبة  التي  الصالحيات  نقل 

األمن الجنائي بوصفها ضابطة عدلية تعمل تحت إمرة النيابة العامة، وإغالق معتقالتها 
كافة، وتقليص مالكاتها الوظيفية وميزانيتها املالية بما يتناسب مع وظيفتها القانونية، مع 
دراسة إمكانية دمجها مع إدارة األمن الجنائي، على أن تبقى مرتبطة بوزير الداخلية وهو 

الذي يقوم بتعيين رئيسها.
− فعاليات 	 بممارسة  الترخيص  في  القانونية  صالحياته  ونقل  الوطني«،  األمن  »مكتب  حّل 

معينة مثل الترخيص لشركات الحراسة الخاصة لوزارة الداخلية.
− حياة 	 في  األخير  القرن  نصف  مدى  على  األمنية،  األجهزة  لعبته  الذي  الهدام  للدور  نظًرا 

سورية املعاصر، واآلالم التي تسببت بها نتيجة سلوكها املخالف ألبسط حقوق اإلنسان، 
فال بد من مساءلة أفراد هذه األجهزة واألذرع املرتبطة بها، مثل أعضاء املحاكم الجزائية 
روح  عن  بعيًدا  االنتقالية  العدالة  مبادئ  إطار  في  ارتكبوها  التي  الجرائم  عن  االستثنائية 

االنتقام والتشفي.
− القطاع األمني 	 في  املعالم  باالعتبار توصية »اإلسكوا« بتطوير تسلسل هرمي واضح  األخذ 

وعالقته بالسلطة املدنية، والتأكد من أن املجتمع املدني لديه القدرة على مراقبة املؤسسة 
األمنية والنفاذ للمعلومات التي تمكنه من ممارسة هذا الدور)150).

 املطلب الثالث: ضبط حزب البعث وإعادته ملنظومة األحزاب الطبيعية

أجهزتها  بكل  الدولة  على  الحاكم  البعث  حزب  به  يقوم  الذي  املؤسساتي  غير  الوصائي  للدور  نظًرا 
ومؤسساتها، فإن إعادته إلى منظومة األحزاب السياسية الطبيعية جزٌء جوهري في عملية بناء دولة وطنية 

حديثة أساسها سيادة القانون، وهذا يقت�شي:

إلغاء التشريعات التي تمنحه مركًزا قانونًيا متميًزا عن غيره من األحزاب السياسية.	 
حّل تنظيمات الحزب لدى الجيش والقوات املسلحة واألجهزة األمنية والشرطة والجامعات 	 

والسلطة القضائية. 
تسريح كل الضباط واألفراد في هذه الجهات ممن ينتمون إلى الحزب، ما لم ينسحبوا منه، 	 

وكذلك األمر بالنسبة إلى القضاة وأساتذة الجامعات. 

)150)  تقرير لـ »اإلسكوا« بعنوان اإلطار االستراتيجي لبدائل السياسات - سوريا ما بعد النزاع، ص 138.
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حل املنظمات الشعبية التي أنشأها الحزب، كمنظمة طالئع البعث واتحاد شبيبة الثورة، 	 
وإعادة حوكمة االتحاد العام للعمال واالتحاد العام للفالحين واالتحاد العام لطلبة سورية، 
الفالحية  العمال والجمعيات  نقابات  إلى  بالنسبة  نهائًيا، وكذلك األمر  ارتباطها معه  وفك 

والنقابات املهنية.
فك ارتباطه مع أجهزة ودوائر الدولة كافة، وإخالء مقاره فيها وتسليمها للجهات الحكومية 	 

التابعة لها.
دراسة الوضع القانوني ملمتلكاته ومقاره ومعرفة ما يملكه منها وكيفية تملكه لها، وإذا كان 	 

وفق  ومساءلته  األموال،  هذه  مصدر  في  التحقيق  وجب  الخاصة  أمواله  من  اشتراها  قد 
القانون عن أي تجاوز أو انتهاك للحقوق العامة أو الخاصة ارتكبه في هذا الشأن، وإخراجه 

من املقار التي يشغلها بدون مسّوغ قانوني وإلزامه بتعويض مالكيها.
دراسة إمكانية إعادة حظر انتساب املوظف العام إلى األحزاب والجمعيات السياسية أو 	 

وضع ضوابط ومعايير النتسابه إليها، وترى الدراسة وجوب حظر انتماء كبار املوظفين في 
الدولة إلى أي حزب سيا�شي)151).

لتأثير حزبي وذلك بموجب  أو الخضوع  أو ممارسة نشاط سيا�شي  السياسية  املوظفين من االنتساب لألحزاب  أن منع  للمشرع  )151)  سبق 
ل املادة 45 من قانون املوظفين األسا�شي رقم /135/ تاريخ 1945/1/10.  املرسوم التشريعي رقم /47/ تاريخ 1952/1/6، الذي عدَّ



مركز حرمون للدراسات المعاصرة

93

املبحث الرابع: دور املجتمع املدني

أهمية دور املجتمع املدني في بناء الدولة وتكريس سيادة القانون:

سيادة  تكريس  في  جوهري  دور  وله  واملواطنة،  واملؤسسات  القانون  دولة  بناء  في  رافعة  املدني  املجتمع 
القانون في الدولة، وال تكاد تخلو وثيقة دولية من التأكيد على دوره الفّعال هذا، وفي الحالة السورية يحتاج 
املجتمع املدني السوري إلى عناية فائقة لتمكينه من ممارسة دوره في بناء عقد اجتماعي جديد، بعد نصف 
وصيانته  عليه  واملحافظة  بصياغته  السوريون  يقوم  الدامية،  الحرب  سنوات  وبعد  االستبداد،  من  قرن 
إلرساء مصالحة مستدامة، وإعادة االعتبار لسيادة القانون، وإعادة بناء نظام قانوني يحقق العدالة. وقد 
أكد األمين العام لألمم املتحدة، في تقريره حول سيادة القانون والعدالة االنتقالية في مجتمعات الصراع 

ومجتمعات ما بعد الصراع عام 2004، أنه:
فرض من الخارج لإلصالح في مجال سيادة القانون 

ُ
))ال يمكن أن يرجى أي نجاح أو استدامة ألي مبادرة ت

أو إعادة بناء العدالة أو العدالة االنتقالية. وينبغي أن يكون دور األمم املتحدة واملجتمع الدولي دور تضامن 
املهنيين  تشمل  مجدية  عامة  مشاركة  إلى  الجهود  هذه  تستند  أن  الضروري،  ومن  استبدال.  دور  وليس 
في  أخفق  فقد  املدني.  واملجتمع  املتضررة،  والفئات  واألقليات،  واملرأة،  والحكومة،  الوطنيين،  القانونيين 
امتحان إصالح قطاع العدالة عدٌد ال يح�شى من املشاريع املصممة سلًفا أو املستوردة، مهما كان إحكامها 
يتم  لن  العامة؛  التشاور  ومبادرات  الجماهيريين  والتثقيف  التوعية  حمالت  وبدون  أنيًقا.  وتغليفها  دقيًقا 
تحقيق الفهم الجماهيري لجهود اإلصالح الوطني وتقديم الدعم لها. فمنظمات املجتمع املدني والرابطات 
لهم  يكون  أن  بد  ال  والضعفاء  الضحايا  عن  واملدافعون  اإلنسان  حقوق  ومجموعات  الوطنية  القانونية 

جميًعا رأي في هذه العمليات(()152).

عملية  في  أساسًيا   
ً

حامال ليكون  السوري،  املدني  املجتمع  إشراك  أهمية  »اإلسكوا«  لـ  تقرير  أكد  كما 
املصالحة والتأسيس لسيادة القانون: ))إشراك املجتمعات املحلية واملجتمع املدني منذ اليوم األول يؤسس 
عن  الحديث  يمكن  وال  سورية.  في  واالجتماعية  الوطنية  املصالحة  لعملية  اساسًيا   

ً
حامال هي  تصبح  لكي 

مصالحة، ما لم يتم وضع خطة واضحة لسياسات مشاركة السلطة ونقلها وإجراء االنتخابات الحرة والنزيهة 
وبناء املؤسسات الديمقراطية وقدراتها الحوكمية وإصالح األجهزة األمنية والقضائية والقانونية، والتأسيس 
عبر ذلك لسيادة القانون والعمل الفاعل على فك النزاع ونزع السالح ودمج املقاتلين واملجموعات العسكرية 

املتقاتلة في مؤسسة عسكرية وطنية مهنية وموحدة(()153).

)152)  تقرير األمين العام لألمم املتحدة حول سيادة القانون والعدالة االنتقالية في مجتمعات الصراع ومجتمعات ما بعد الصراع، 23 آب/ 
.”s/2004/616« أغسطس 2004، الفقرة 17، الوثيقة رقم

)153)  تقرير اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا »اإلسكوا« بعنوان اإلطار االستراتيجي لبدائل السياسات - سوريا ما بعد النزاع، ص144.
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أما عن وظيفة منظمات املجتمع املدني، فقد لخصتها املحكمة الدستورية العليا في مصر خير تلخيص 
بشخصية  باالرتقاء  الكفيلة  فهي  والدولة،  الفرد  بين  العقد  واسطة  هي  املدني  املجتمع  ))منظمات  قائلة: 
العامة،  والثقافة  املعرفة  ونشر  الوعي  بث  عن طريق  املجتمع،  بناء  في  األساسية  القاعدة  بحسبانه  الفرد 
ومن ثم تربية املواطنين على ثقافة الديمقراطية والتوافق في إطار من حوار حر بّناء، وتعبئة الجهود الفردية 
الوسائل املشروعة على  بكل  مًعا، والعمل  التنمية االجتماعية واالقتصادية  والجماعية إلحداث مزيد من 
ضمان الشفافية، وترسيخ قيمة حرمة املال العام، والتأثير في السياسات العامة، وتعميق مفهوم التضامن 
االجتماعي، ومساعدة الحكومة عن طريق الخبرات املبذولة، واملشروعات الطوعية على أداء أفضل للخدمات 

العامة، والحث على حسن توزيع املوارد وتوجيهها، وعلى ترشيد اإلنفاق العام، وإبراز دور القدوة(()154)؟

اقع املجتمع املدني السوري: و

2010، حول مشاركة املجتمع املدني في  1 كانون األول/ ديسمبر  يعطي تقرير فريق خبراء »اإلسكوا« في 
 عن واقع املجتمع املدني في البلدان العربية عموًما، ومنها 

ً
 واضحة

ً
السياسات العامة في الدول العربية فكرة

سورية، فقد خلص التقرير إلى ما يلي: “يفتقر مفهوم املجتمع املدني في البلدان العربية إلى الوضوح، نظًرا 
لضعف مبادئ ومعايير املساواة وحكم القانون واملواطنة والديمقراطية، ويفتقد التعريف املعتمد ملكونات 
األحزاب  لهيمنة  وخضوعها  األهلي  املجتمع  مكونات  مع  لتداخلها  نظًرا  كذلك،  الدقة  إلى  املدني  املجتمع 
السياسية وتحيزها لفئات حاكمة واختراقها من جمعيات دينية متنامية النفوذ. ويفتقر التصنيف املعتمد 
ملنظمات املجتمع املدني إلى الدقة ألنه يقوم على الخلط بين النشاطات الجارية والفئات املستفيدة منها”)155).

 :
ً

قائال النزاع،  التي سبقت  السنوات  في  في سورية،  املدني  املجتمع  وتهميش  إقصاء  التقرير عن  وتحّدث 
“خالل العقود السابقة على النزاع، تعرض املجتمع األهلي واملجتمع املدني لعملية تهميش وإعاقة، حالت 
بينه وبين ممارسة أدواره الحوكمية التي من أبرزها الحماية والتوعية الحوكمية واملساءلة”)156). كما تحدث 
 من 

ً
التقرير بإسهاب عن الصعود امللحوظ للمجتمع املدني السوري، خالل سنوات النزاع، الذي يمثل عامال

سست واملبادرات 
ُ
عوامل ترميم الشرخ االجتماعي، ومن ثم أثًرا من آثاره اإليجابية. حيث تنوعت األطر التي أ

طلقت في الوطن واملهجر والتي ترفع لواء املجتمع املدني. 
ُ
التي أ

إذن؛ ال تكتمل ضمانات سيادة القانون إال بوجود منظمات مجتمع مدني معافاة وفاعلة تلعب دورها 
املأمول، وال بد لذلك من قانون جديد ينظم عملها، ويوفر لها متطلبات النجاح من مرونة واستقالل.. 

)154)  القضية رقم 153 لسنة 21 قضائية، تاريخ 3 حزيران/ يونيو 2000. املصدر:
http//:www.sccourt.gov.eg/SCC/faces/RuleViewer.jspx

(E/ESCWA/SDD/2010/WG.3/Report( 155)  اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا »اإلسكوا« الوثيقة(

)156)  تقرير اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا »اإلسكوا« بعنوان اإلطار االستراتيجي لبدائل السياسات - سوريا ما بعد النزاع، ص20.

http://www.sccourt.gov.eg/SCC/faces/RuleViewer.jspx
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الخاتمة

الدولة  واملؤسسات،  القانون  دولة  بناء  في  األساس  حجر  هو  القانون”  »سيادة  مبدأ  أن  على  خالف  ال 
في سورية طريق طويل  القانون  املؤسسات وسيادة  دولة  إلى  الطريق  أن  الحديثة. وال خالف على  الوطنية 
إليه من ضمانات  وشاق، وهو مسؤولية الحكومة والنخب واملجتمع، بكل شرائحه ومستوياته. وما أشرنا 
هو بداية السير الواثق في هذا الطريق. وال بد من التأكيد على وجوب إسهام املهنيين القانونيين الوطنيين 
واملجتمع املدني في عملية بناء سيادة القانون، ونعيد تأكيد ما قاله األمين العام لألمم املتحدة، في التقرير 

املشار إليه في الدراسة، إذ خلص إلى أنه:

فرض من الخارج لإلصالح، في مجال سيادة القانون أو إعادة 
ُ
“ال ُيرجى أي نجاح أو استدامة ألي مبادرة ت

بناء العدالة أو العدالة االنتقالية... ومن الضروري أن تستند هذه الجهود إلى مشاركة عامة مجدية تشمل 
القانونيين الوطنيين..... فقد أخفق في امتحان إصالح قطاع العدالة عدٌد ال ُيح�شى من املشاريع  املهنيين 

املصممة سلًفا أو املستوردة، مهما كان إحكامها دقيًقا وتغليفها أنيًقا”)157).

سيادة  مجال  في  والتأهيل،  التمكين  إلى  سورية  في  الحقوقي  الوسط  حاجة  إلى  أيًضا  اإلشارة  من  بد  وال 
القانون وصناعة التشريع، بسبب نقص العلم والخبرة والكفاءة في هذا املجال. 

ص جوهر سيادة القانون وحدد عالقة الدولة  ونختم أخيًرا برأٍي للقا�شي اللبناني خليل جريج، الذي لخَّ
مستقلة  أجهزة  إقامة  طريق  عن  وحرياتهم،  حقوقهم  تكفل  تشريعات  بواسطة  باألفراد  الهائلة  بسلطاتها 
عنها، قضائية وغير قضائية، تحدُّ من سلطانها عليهم، فيتساوون معها أمام القانون: “مهما تنوعت األنظمة 
السياسية واالجتماعية، وتطورت النظريات القانونية؛ فإن عمل الدولة يرتكز بالدرجة األولى على تحديد 
الكرامة  من  األوفر  القسط  للفرد  تكفل  بحيث  عادلة،  أسس  على  العالقة  هذه  وإقامة  بها،  الفرد  عالقة 
والرخاء. وهذا الهدف ال يتحقق بصورة مجدية إال إذا كانت حقوق الفرد وواجباته، وحقوق الدولة وواجباتها، 

 على أساس احترام الحقوق وتأدية الواجبات.
ً
 بوضوح، وكانت الثقة املتبادلة بينهما قائمة

ً
معّينة

ونظًرا ملا للدولة بالنسبة للفرد من سلطة تتيح لها فرض إرادتها عليه وتجاهل حقوقه وامتهانها، كان على 
ا ملواجهة إجراءات التعسف والحيلولة دون وقوعها، وذلك بإلزام الدولة بوضع األنظمة 

ً
الفرد أن يبقى يقظ

والقواعد القانونية، وإقامة األجهزة املستقلة عنها التي تستطيع أن تضع حًدا ألي استهتار بحقوقه، ورفع 
الظالمة التي أوقعتها به، فيتساوى الطرفان أمام القانون”)158).

)157)  تقرير األمين العام لألمم املتحدة حول سيادة القانون والعدالة االنتقالية في مجتمعات الصراع ومجتمعات ما بعد الصراع، 23 آب/ 
.”s/2004/616« أغسطس 2004، الفقرة 17، الوثيقة رقم

)158)  خليل جريج، الرقابة القضائية على أعمال التشريع، معهد البحوث والدراسات العربية، ط1971، ص7.
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املالحق

امللحق األول: جدول بالتشريعات الصادرة عام 2011

)قوانين – مراسيم تشريعية( املنشورة بالجريدة الرسمية

ويوضح املراسيم التشريعية الصادرة أثناء انعقاد املجلس

رقم التشريع

تاريخ 

التشريع
موضوع التشريع

النشر في الجريدة 

الرسمية
فترة 

انعقاد 

مجلس 

الشعب

مالحظات

مرسوم 

تشريعي
قانون

رقم 

العدد

تاريخ 

العدد

31/12تعديل قانون العقوبات العام1-1/3

عطلة 

املجلس

 

إحداث هيئة التخطيط والتعاون الدولي11/5-

41/19

قر في مجلس الشعب في 
ُ
أ

2010/12/29 وبالتالي يعتبر 

من قوانين العام 2010

 تطبيق املرسوم التشريعي 2002/7 على العقود 2-1/5

 تصديق اتفاقية مع الكويت3-1/5

 تصديق اتفاقية املالحة مع لبنان4-1/5

 تصديق اتفاقية التعليم العالي مع لبنان5-1/5

 إضافة فقرة لقانون الجمارك6-1/5

 تصديق قانون اإلرث للروم والسريان األرثوذكس7-1/11

 إعادة توزيع كتلة مالية في مرفأ الالذقية وطرطوس8-1/11

إحداث الصندوق الوطني للمعونة االجتماعية9-1/13

51/26

 

 تصديق اتفاقية استثمار مع لبنان11-1/16

 زيادة مقدار تعويض التدفئة12-1/16

تمديد العمل بقانون تقويم األصول الثابتة13-1/19
62/2

 

 إضافة فقرة للمرسوم التشريعي 9 لعام 14-1/191985

تعديل اسم مؤسسة إكثار البذار15-1/19
72/9

 

 تعديل قانون املعاشات العسكرية17-1/31
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تعديل نسبة تعويض أعضاء هيئة البحث العلمي18-2/6

82/16

انعقاد 

املجلس

 

 تشميل رسوم القانون 2008/27 بالقانون 19-2/61976/45

 اعتبار املؤسسة العامة لإلعالن ذات طابع اقتصادي20-2/8

 ربط مصرف سورية املركزي برئيس مجلس الوزراء21-2/9

تصديق اتفاقية مع فنزويال22-2/14

92/23

 

23-2/14
تخفيض رسم االنفاق االستهالكي على بعض السلع 

الغذائية
 

 تخفيض نسبة رسم التأمين على الديون24-2/14

 السماح للجهات العامة بالتسديد بالعملة الصعبة25-2/14

 تعديل قانون غسيل األموال27-2/14

 إضافة فقرة لقانون املعاشات العسكرية28-2/14

 قانون الشركات 29-2/14

 إضافة مادة لقانون املوازنة املستقلة30-2/14

 103/2إضافة عبارة إلى املرسوم التشريعي 31-2/142011/25

تعديل مرسوم منح ذوي الشهداء مساعدة مالية32-2/23
113/9

 

 تعديل قانون معاش شهيد اإلخوان املسلمين33-2/27

 123/16منح عفو عام34-3/7

تصديق اتفاقية النقل الجوي مع اإلمارات23/10-

133/23

 

 تصديق اتفاقية البحث واإلنقاذ مع قبرص33/10-

 تصديق االتفاقية القنصلية مع أوكرانيا43/10-

إعفاء املدينين مشتركي الهاتف من الفوائد 63/22-

143/30

 

 تعديل املادة 3 من قانون خدمة العلم35-3/19

 زيادة رواتب وأجور العاملين بالدولة40-3/24

 زيادة املعاشات التقاعدية للعسكريين واملدنيين41-3/24

 تعديل املادتين 68 و69 من قانون ضريبة الدخل42-3/24

 تعديل قانون التملك في مناطق الحدود43-3/24

إلغاء االتفاقية مع شركة اإلعمار والتنمية53/22-

154/6

 

 تصديق اتفاق مالي مع النمسا73/22-

 تعديل املرسوم التشريعي 44-3/302011/40



مركز حرمون للدراسات المعاصرة

100

تأسيس شركة شام للتأمين الصحي45-4/3

164/13

عطلة 

املجلس

 

 تشميل متقاعدي الدولة بالتأمين الصحي46-4/3

 إعفاء الفالحين من غرامات الري47-4/3

 إحداث معهد الشام للعلوم اإلسالمية48-4/4

تصديق اتفاق ضريبي مع الصين94/3-

174/20

 

 تصديق اتفاق جمركي مع الكويت104/3-

 تملك غير السوريين للعقارات114/10-

 تعديل قانون العالقات الزراعية124/10-

 منح الجنسية السورية ألجانب الحسكة 49-4/7

إحداث وزارة الخارجية واملغتربين50-4/14

184/27

 

 تصديق اتفاقية النقل البحري مع فنزويال51-4/14

 إحداث الشركة العامة لتصنيع اآلليات الزراعية52-4/14

إلغاء محكمة أمن الدولة53-4/21

195/4

 

 قانون تنظيم حق التظاهر54-4/21

 إضافة مادة إلى أصول املحاكمات الجزائية55-4/21

إضافة عبارة لقانون الخدمة االحتياطية57-4/28

215/18

 

 إعفاء من فوائد وغرامات استجرار الكهرباء58-5/4

 تصديق اتفاقيتين مع إسبانيا59-5/4

إحداث محاكم إدارية في املحافظات135/8-

225/25

 

 حول هيئات البحث العلمي145/8-

 تصديق مذكرة تفاهم مع تركيا5/8 60

 246/8منح عفو عام61-5/31
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إعادة تعيين العمال املؤقتين62-6/5

256/15

انعقاد 

املجلس

 

63-6/5
تطبيق قانون معاشات القوات املسلحة على عسكريي 

قوى األمن الداخلي
 

64-6/8
ترقين الذمم الشخصية املستحقة األداء وفق قانون 

جباية األموال العامة
266/22

 

65-6/8
إلغاء املكتب الخاص امللحق بمجلس الضابطة 

الجمركية
 

 إضافة عبارة إلى قانون الخدمة العسكرية66-6/12

تعديل املرسوم التشريعي 67-6/162009/31

276/29

 

68-6/16
تطبيق املرسوم التشريعي 2008/59 على األمالك 

البحرية
 

 منح عفو عام72-6/20

تصديق اتفاقية قرض مع الصندوق العربي للتنمية69-6/16

287/6

 

 تصديق اتفاقية قرض مع بنك االستثمار األوروبي70-6/16

71-6/16
تصديق اتفاقية إنشاء األكاديمية الدولية ملكافحة 

الفساد
 

 السماح للمخابر اللغوية بإقامة دورات لغة أجنبية73-6/22

 297/13نظام عمليات مؤسسة اإلسكان76-6/28

تصديق اتفاقية قرض إنشاء محطة كهرباء دير الزور77-6/30

307/20

 

 إنشاء الهيئة العامة إلدارة وحماية البادية78-7/5

 تعديل املرسوم التشريعي 79-7/72011/52

 تعديل املرسوم التشريعي 80-7/72005/91

منح مهلة لتسوية أوضاع آليات املنطقة الحرة82-7/13

317/27

 

83-7/13
إعفاء من فوائد مشتركي مؤسسة التأمينات 

االجتماعية 
 

 إحداث صندوق تنمية اجتماعية بدير الزور84-7/13

 إحداث صندوق تنمية في دير الزور85-7/13

 تعديل قانون االنتساب ملدارس الشرطة 86-7/17

89-7/18
زيادة مساهمة سورية في املؤسسة اإلسالمية لتنمية 

القطاع الخاص
 

 حول مكافآت العاملين في هيئة االتصاالت 90-7/19

تصديق اتفاقية تجارة مع إيران 87-7/17

328/3

 

 تصديق اتفاقية تجارة مع جنوب إفريقيا88-7/17

 التمديد للمجالس املحلية واملكاتب التنفيذية91-7/26

 تعديل قانون العقوبات العسكري92-7/26

تعديل القانون 2009/36)قبول البدل النقدي(94-7/28
338/10

 

 تعديل قانون العقوبات العسكري96-7/28
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قانون التعاون السكني99-8/3

338/10

عطلة 

املجلس

 

 قانون األحزاب100-8/3

 قانون االنتخابات العامة101-8/3

ترخيص جامعة الشام97-7/28
348/17

 

 تصديق اتفاقية نقل مع رومانيا98-8/3

تصديق اتفاقية استثمار مع الجزائر93-7/27
358/24

 

102-8/4
تطبيق قانون العاملين على أعضاء هيئة املوسوعة 

العربية
 

 368/29قانون التعبئة 104-8/21

106-8/22
استمرار العمل بمرسوم إحداث مركز الباسل 

379/7لجراحة القلب
 

 قانون اإلدارة املحلية107-8/23

تصديق اتفاقية تعاون مع اإلمارات105-8/21

389/14

 

 قانون اإلعالم108-8/28

 تعديل قانون العقوبات العام 110-8/29

تعديل املرسوم التشريعي 109-8/282011/55

399/21

 

 تصفية الحقوق التقاعدية لصف الضباط 111-9/7

 ضم مدد وخدمات العسكريين العاملين112-9/7

إحداث صندوق تخفيف آثار الجفاف 114-9/13
409/28

 

 تعديل قانون العاملين األسا�شي وقانون العمل116-9/18

113-9/7
تصديق اتفاقية التمويل مع صندوق الدولي للتنمية 

الزراعية
4110/5 

تصديق اتفاقية نقل األشخاص مع اإلكوادور117-9/18

4210/12

 

 إعفاء صاالت السينما من بعض الرسوم 118-9/22

 منح تعويض طبيعة العمل لعمال الدباغات119-9/22

 إعفاء قروض املصرف الزراعي من الفوائد120-9/27

 إعادة جدولة القروض املمنوحة للصناعيين121-9/27

 تحديد املنح املجانية التي تخصصها الجامعة122-9/27
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4410/26إحداث املركز الوطني للفنون البصرية123-10/3

انعقاد 

املجلس

 

 4611/16تصديق اتفاقية ضمان اجتماعي مع تشيكيا1510/23-

تمديد مهلة زيادة رأسمال املصارف العامة1610/25-

4711/23

 

 تمديد مهلة زيادة رأسمال املصارف الخاصة1710/25-

 تعديل مرسوم إحداث مشفى الشرطة1810/25-

 منح عفو عن جرائم التخلف عن السوق124-11/5

 4811/30إعفاء من غرامات مالية1911/15-

تعديل قانون األحوال املدنية 2011/23-

4912/7

 

 تصديق اتفاقية الطاقة املتجددة مع قبرص2111/23-

 تعديل قانون االنتخابات العامة125-12/4

 5012/14تمويل الفالحين من املصرف الزراعي2212/4-

تعديل رسم اإلنفاق االستهالكي للخدمات2312/7-
5112/21

 

 إعفاء رسوم بلدية من فوائد وغرامات2412/7-

تحديد اعتمادات املوازنة العامة للدولة2712/20-
5212/28

 

 تعديل قانون اإلدارة املحلية128-12/14

قانون الهيئة العامة للتطوير العقاري2512/14-
112/01/04

 

 عقوبات تهريب واالتجار بالسالح2612/20-

فرض رسوم على املستوردات من تركيا2812/28-

212/01/11

 

 إضافة اعتماد إلى املوازنة العامة للدولة2912/29-

 إعفاء مكتتبين املساكن من غرامات تأخير3012/29-

 تعديل قانون اإليجار3212/31-

متعلق بالرسوم القضائية11/4-

312/01/18

قر في مجلس الشعب في 
ُ
أ

2011/12/29 وبالتالي يعتبر 

من قوانين العام 2011

إحداث الصندوق الوطني لالستثمار21/4-

قر في مجلس الشعب في 
ُ
أ

2011/12/28 وبالتالي يعتبر 

من قوانين العام 2011

41/25تصديق قانون اإلرث لألرمن األرثوذكس31/8-

قر في مجلس الشعب في 
ُ
أ

2011/12/28 وبالتالي يعتبر 

من قوانين العام 2011

52/1إحداث معهد التخطيط االقتصادي واالجتماعي51/8-

قر في مجلس الشعب في 
ُ
أ

2011/12/29 وبالتالي يعتبر 

من قوانين العام 2011
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امللحق الثاني: جدول بالتشريعات غير املنشورة في الجريدة الرسمية عام 2011

القوانيناملراسيم التشريعية

مسلسل
رقم املرسوم 

التشريعي

عدد الجريدة الرسمية 

املفترض أن ينشر به 

املرسوم التشريعي

مسلسل 
رقم 

القانون

عدد الجريدة الرسمية املفترض أن ينشر به 

القانون

العدد 1817 العدد 1105

العدد 2 لعام 2312012 العدد 2167

العدد 3269

 

34/2012

العدد 4 أو 5 عام 2012

 
باعتبار أن مجلس الشعب أقره قبل القانون 

قر في 2011/12/29
ُ
2012/5 الذي أ

    العدد 43614

    العدد 53714

    العدد 63814

    العدد 73914

    العدد 20 أو 85621

    العدد 28 أو 97429

    العدد 28 أو 107529

    العدد 30 أو 118131

    العدد 129533

    العدد 35 أو 1310336

    العدد 1411540

    العدد 50 - 1512652

    العدد 50 - 1612752
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امللحق الثالث: عّينة من املراسيم التشريعية غير منشورة )املنشورة( في الجريدة الرسمية
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امللحق الرابع: عينة من التشريعات التي تعاملت مع الدولة كملكية خاصة
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امللحق الخامس: عينة ثانية من التشريعات التي تعاملت مع الدولة كملكية خاصة
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امللحق السادس: تشريعات توريث السلطة لألسد االبن
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امللحق السابع: صورة بيان النقابات املهنية العلمية االحتجاجي تاريخ 9 آذار 1980
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