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أثر غياب سيادة القانون في انتشار الفقر في سورية

خالد العكيدي)1(

: امللخص
ً

أواًل

السوريون	يبحثون	عن	رغيف	الخبز	على	األرض،	وبقية	الشعوب	تبحث	عن	الكنوز	على	سطح	القمر،	فجنة	
األرض	أصبحت	جحيًما	يكتوي	به	أبناؤها	على	يد	ثلة	من	أبناء	جلدتهم	ممن	حكموهم	باسم	السياسة	والقانون،	
لكن	القانون	والسياسة	ال	يلتقيان	إال	تحت	مظلة	سيادة	القانون	عندما	تكون	مصالح	الشعوب	الفكرية	والسياسية	
لاللتقاء.	 مكان	 فال	 وإال	 وضعيف،	 وقوي	 وفقير	 غني	 بين	 تمييز	 دون	 من	 الغاية	 هي	 واالجتماعية	 واالقتصادية	
فسيادة	القانون	تأبى	أن	تنتهك	الحقوق	بأوامر	ُمشرعنة،	وترفض	التمييز	بين	أبناء	البلد	بحجج	مصطنعة،	وتقف	
في	وجه	عدم	املساءلة	واإلفالت	من	الجزاء،	وتدين	إغالق	طرق	العدالة	في	وجه	الضعفاء.	فسيادة	القانون	سبيل	
التنمية	والنماء،	وتغييبه	العوز	وانتظار	الشفقة	والصدقة،	والضحية	الكبرى	الوطن	واملواطن.	فأين	سورية	في	

سياقات	سيادة	القانون؟.

ثانًيا: مقدمة

سورية	البلد	الذي	يضم	بين	جنباته	كثيًرا	من	الثروات	الباطنية	من	النفط	والغاز	والفوسفات	وغيرها،	وتزرع	
فيه	أجود	أنواع	الحبوب	والبقوليات	والسكريات	والحمضيات،	ويقصده	كثير	من	السياح	بسبب	طبيعته	الخالبة	
وتراثه	الدال	على	حضارة	أبنائه	وعزتهم،	إضافة	إلى	الثروات	البشرية	من	أصحاب	املهن	العلمية	والفكرية	واملهنية	
التي	تشكل	أعمالهم	وإبداعاتهم	فخًرا	للعالم	بأسره.	لكن	على	الرغم	من	تلك	اإلمكانيات	كلها،	فإن	السواد	األعظم	
من	أبناء	هذا	الشعب	يعاني	قسوة	الحياة	املادية	واملعنوية،	فراتب	املوظف	ال	يكفي	لسد	الرمق،	واملزارع	ليس	
بحال	أفضل،	في	حين	تتنعم	فئات	قليلة	بهذه	الثروات،	وكأنها	ورثت	ذلك	من	اآلباء	واألجداد.	لم	تكن	تلك	الحال	
لوال	سوء	التوزيع	االقتصادي	وغياب	املساواة	في	إتاحة	الفرص	وإفالت	كثير	من	املفسدين	من	العقاب،	ثم	جاءت	
الحرب	التي	لم	تبق	وتذر	في	ظل	انعدام	املساءلة	ونشوء	طبقة	تجار	الحروب	التي	قضت	على	القلة	املتبقية	في	يدي	

الناس.	

العالم	 وبالد	 عموًما،	 املجتمعات	 تعانيها	 التي	 املشكالت	 أعقد	 من	 واحد	 للمجتمعات	 املعي�شي	 املستوى	 تدني	
الثالث	خصوًصا،	والسقوط	األخالقي	لإلنسانية	يتمثل	بتفرد	الدول	باستغالل	خيرات	وثروات	الدول	األخرى،	
منها،	 الشعب	 الدولة،	وحرمان	غالبية	 بثروات	 باالستئثار	 نفسه	 املجتمع	 قليلة	من	 فئة	 قيام	 واألخطر	من	ذلك	

)1(		دكتور	في	القانون	الخاص،	باحث	وقاض	سابق.
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مستغلين	عدم	مشروعية	القوانين	تارة،	ومحاباة	السلطة	تارة	أخرى،	بينما	يزداد	حال	أقرانهم	سوًءا.

1. أهمية البحث

تسعى	الدول	جاهدة	لوضع	سياسات	اقتصادية	واقعية	تراعي	متطلبات	الشعوب	للمحافظة	على	االستقرار	
االجتماعي	والسيا�شي،	ألن	حياة	اإلنسان	وكرامته	هما	املحور	الذي	تدور	حوله	القوانين	العاملية	واملحلية	كلها.	
على	 اإلنسانية	 وإال	سقطت	 اإلنسان،	 كرامة	 على	 تحافظ	 التي	 الوسائل	 أهم	 املعي�شي	 املستوى	 تحسين	 ويشكل	

شرعن	بالقانون،	وسقط	الفقراء	ضحية	العدالة	املفقودة.
ُ
أعتاب	الفقر	امل

2. إشكالية البحث

سيادة	القانون	هي	البوتقة	التي	ينصهر	فيها	القانون	والسياسة،	فيجب	على	الساسة،	وهم	صناع	التشريعات	
على	مر	العصور،	استعمال	سلطتهم	لتلبية	رغبات	الشعب	الحقيقة	وفًقا	للواقع	بعيًدا	عن	فهمهم	الذي	قد	يكون	
هذه	 احترام	 عليهم	 يجب	 الذين	 السياسيين	 وسلوك	 السياسة	 تحكم	 التي	 هي	 القانون	 وقواعد	 افتراضًيا.	 بعيًدا	
الحريات	والحقوق،	ويسود	االستقرار	 إلى	األهواء	واملعتقدات	الشخصية،	فُتنظم	 القوانين	من	دون	االلتفات	
الحقوق	 وغياب	 إفقار،	 االقتصادي	 التخطيط	 وسوء	 الثروة	 مع	 فالفقر	 واالقتصادي.	 واالجتماعي	 السيا�شي	
البحث	 يتناول	 ذلك	 خالل	 من	 القانون.	 سيادة	 إلى	 افتقار	 والبشرية	 والفكرية	 العلمية	 الطاقات	 مع	 والحريات	
إشكالية	سيادة	القانون	واملرحلة	التي	وصلت	إليها	في	سورية،	وتبعاتها	وآثارها	في	الحالة	االجتماعية	االقتصادية	

للمجتمع	السوري.

3. أهداف البحث

الحالة	 انهيار	 في	 القانون	 سيادة	 غياب	 ودور	 الحرب،	 ظل	 في	 السوري	 للمجتمع	 املعي�شي	 املستوى	 تحديد	
االقتصادية	للمواطنين،	والحلول	املناسبة	تشكل	أهم	أهداف	البحث.

4. خطة البحث

ا	متناسًبا	مع	الغايات	املرجوة،	يتطلب	اعتماد	التقسيم	اآلتي:	القسم	األول	يتضمن	
ً
عرض	البحث	عرًضا	مبسط

التعريف	بسيادة	القانون	ومرتكزاته،	والقسم	الثاني	يتناول	املستوى	املعي�شي	في	سورية،	والقسم	الثالث	يناقش	
العالقة	بين	غياب	سيادة	القانون	وحالة	الفقر،	وأخيًرا	الخاتمة	والتوصيات	الضرورية	لحل	مشكلة	الفقر.

5. منهجية البحث

يعتمد	البحث	على	االستقراء	والتوصيف	والتحليل	واملقارنة	قدر	اإلمكان،	مع	أن	البحث	في	كثير	من	املواضع	
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يرتبط	بفلسفة	القانون.

ا: سيادة القانون ومرتكزاته
ً
ثالث

الرجال	 املتحدة	حق	 األمم	 قرارات	 وأكدت	 بكرامة،	 العيش	 اإلنسان	حق	 لحقوق	 األساسية	 املبادئ	 كفلت	
والنساء	بالعيش	مع	أوالدهم	وبناتهم	بكرامة	في	مأمن	من	الجوع	والخوف	والظلم)2(.	

عن	 تصدر	 التي	 السنوية	 التقارير	 من	خالل	 الدول	 في	 االنسان	 تقييم	حقوق	 أضحى	 األخيرات	 السنوات	 في	
مؤسسات	متخصصة	عاملية	تراقب	حالة	سيادة	القانون،	وهو	في	الوقت	نفسه	مؤشر	على	التنمية	االقتصادية	

ومستوى	املعيشة)3(.

سيادة	القانون	مصطلح	قديم	حديث	في	العلوم	القانونية،	وأدرج	بوصفه	مبدأ	صريًحا	من	املبادئ	الدستورية	
واملؤتمرات	إلظهار	 الندوات	 وثائقها،	ونظمت	 في	 اعتمدته	 املتحدة	 األمم	 إن	 أغلبها)4(،	حتى	 الحديثة	 الدساتير	 في	

قيمته	الحقوقية	على	أساس	أنه	ركن	من	أركان	الحكم.	

لفهم	مبدأ	سيادة	القانون	فهًما	واضًحا	يقت�شي	بيان	مساره	التاريخي،	ومفهومه،	ومن	ثم	تحديد	مرتكزاته.

1. املسار التاريخي ملبدأ سيادة القانون

في	فيينا	 العالمي	لحقوق	االنسان	 املؤتمر	 في	 الوضوح	ألول	مرة	 بهذا	 القانون	 بدأ	استخدام	مصطلح	سيادة	
عام	)5(1993،	وبعد	ذلك	تابعت	لجان	األمم	املتحدة	املتخصصة	إصدار	التقارير	السنوية	من	أجل	تعزيز	سيادة	
القانون،	وصدر	عدد	من	التوصيات	لتعزيز	مبدأ	سيادة	القانون،	لكن	جذور	هذا	املبدأ	قديمة	في	التاريخ،	وبعضهم	
ينسب	ظهوره	إلى	غابر	التاريخ	في	العصور	القديمة،	فهو	من	مبادئ	العدالة	الطبيعية	التي	عرفت	في	مصر	القديمة	
وبابل	وغيرهما،	في	حين	إن	بعضهم	اآلخر	يعد	أفالطون	وأرسطو	أول	من	تحدث	عن	سيادة	القانون	بوضوح))(.

2004(،	إعالن	األمم	املتحدة	 )2(		د.م،	حقوق	اإلنسان	والسجون:	مجموعة	صكوك	دولية	في	حقوق	اإلنسان	في	مجال	إقامة	العدل،	)جنيف:	األمم	املتحدة،	
.		/https://cdn.penalreform.org 11 ف	،A/55/L.2 2000  العامة	الجمعية	قرار	األلفية،	بشأن

)3(		خليفة	ابراهيم	عودة،	"سيادة	القانون	ودورها	في	الحد	من	الجريمة"،	ص	،4	https://law.uodiyala.edu.iq؛	محمد	سليمان	الرفاعي،	"الحكم	الرشيد	في	
االردن-	الواقع	واملأمول"،	املجلة	العربية	لإلدارة،	مج:	39،	ع	3،	)أيلول،	2019(،	ص	38؛	برهان	زريق،	السلطة	السياسية	ومسألة	الحكم	الصالح	الرشيد،	)دمشق:	

مطبوعات	وزارة	االعالم	السورية،	)201(،	ص	359.

https://tafahom.mara.gov.om/storage/	.1(7 )4(		فايز	محمد	حسين	محمد،	"فلسفة	القانون	وسيادة	القانون	في	الدولة	الحديثة"،	املحور،	)د.ت(،	ص	
pdf/09.pdf/039/al-tafahom/ar/2013

https://www.gcedclear- والجريمة،	 باملخدرات	 املعني	 املتحدة	 األمم	 مكتب	 السياسات،	 لواضعي	 دليل	 التعليم-	 طريق	 عن	 القانون	 سيادة	 تعزيز	 د.م،	 	 	)5(
 /inghouse.org/resources

في	تعزيز	مبدأ	 املتحدة	 )17.،	عاطف	عبدهللا	عبد	ربه،"دور	األمم	 الحديثة"،	ص	 الدولة	 في	 القانون	 القانون	وسيادة	 	فايز	محمد	حسين	محمد،	"فلسفة	 	)((
سيادة	القانون	على	الصعيدين	الوطني	والدولًي"،	مجلة	الحقوق	للبحوث	القانونية	واالقتصادية	بكلية	الحقوق	جامعة	االسكندرية،	ع	2،	مج	4،	)2017(،	ص	

.752

https://cdn.penalreform.org/wp-content/uploads/2013/06/man-2005-humanrightsandprisons-standards-ar-1.pdf
https://cdn.penalreform.org/wp-content/uploads/2013/06/man-2005-humanrightsandprisons-standards-ar-1.pdf
https://law.uodiyala.edu.iq
https://tafahom.mara.gov.om/storage/al-tafahom/ar/2013/039/pdf/09.pdf
https://tafahom.mara.gov.om/storage/al-tafahom/ar/2013/039/pdf/09.pdf
https://tafahom.mara.gov.om/storage/al-tafahom/ar/2013/039/pdf/09.pdf
https://www.gcedclearinghouse.org/resources/
https://www.gcedclearinghouse.org/resources/
https://www.gcedclearinghouse.org/resources/
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2. تعريف سيادة القانون

يعده	 لها)7(.	 جامع	 تعريف	 على	 الوقوف	 يصعب	 التي	 الفلسفية	 القانونية	 املصطلحات	 من	 القانون	 سيادة	
بينما	 الحكومية)8(،	 للسلطة	 والسيئ	 العشوائي	 االستخدام	 من	 املواطنين	 حماية	 يحاول	 الذي	 النظاَم	 بعضهم	
يرى	آخرون	أنه	األداة	املثلى	في	تحقيق	العدالة	املجتمعية	بصورة	يمكن	االعتماد	عليها	في	االنتقال	نحو	مستقبل	
أفضل	عبر	إخضاع	األفراد	لحكم	القانون	بصورة	شفافة	من	دون	التمييز	بينهم)9(.	في	حين	ورد	في	تقرير	األمين	
العام	لألمم	املتحدة	أن	سيادة	القانون	تعني	خضوع	جميع	األفراد	واملؤسسات	والقطاعات	العامة	والخاصة	بما	
فيها	مؤسسات	الدولة	لحكم	القوانين	الصادرة	بصورة	علنية،	وتطبق	على	الجميع	بالتساوي،	ويحتكم	في	إطارها	

لقضاء	مستقل،	وتتفق	مع	املعايير	الدولية	لحقوق	اإلنسان)10(.

حاكمين	 ومؤسسات،	 أفراًدا	 الدولة	 في	 الجميع	 خضوع	 تعني	 القانون	 سيادة	 إن	 باختصار	 القول	 يمكن	
والقول	 وحرية.  بكرامة	 العيش	 في	 اإلنسان	 حقوق	 مع	 يتما�شى	 مشروع	 عادل	 لقانون	 بالتساوي	 ومحكومين،	
بالفئة	الحاكمة،	ألن	زوال	 الدولة	من	دون	االهتمام	 إلى	حماية	 التي	تهدف	 العدالة	 القانون	يعني	سيادة	 بسيادة	
الحكام	طبيعي	لكن	الكارثة	في	انهيار	الدولة،	وهذا	ما	يتوجب	على	القضاة	السعي	للمحافظة	عليه	من	خالل	قواعد	

العدالة.

ويخلط	بعضهم	بين	سيادة	القانون	والقانون،	حيث	إن	األخير	يمثل	مجموعة	القواعد	السلوكية	التي	تحدد	
محل	 القانونية	 الدولة	 مصطلح	 يستخدم	 اآلخر	 وبعضهم	 والحريات)11(.	 الحقوق	 وتوضح	 البشر،	 بين	 العالقة	
فوق	 نفسها	 تضع	 التي	 وليست	 للقانون،	 نفسها	 تخضع	 التي	 تلك	 القانونية	 الدولة	 إن	 حيث	 القانون،	 سيادة	
القانون)12(،	ولكن	وجود	القانون	في	دولة	ما	ال	يعني	أنها	دولة	قانونية،	ألن	القانون	قد	يكون	غير	مشروع	ملخالفته	
القانون	 القانون	وسيادة	 وإنفاذ	 القانون	 وأخيًرا	يستخدم	بعضهم	حكم	 اإلنسان)13(.	 القواعد	األساس	لحقوق	

	من	سيادة	القانون)14(.
ً
باملعنى	نفسه،	في	حين	يقترح	بعضهم	استخدام	الشرعية	بدال

)7(			ميشيل	تروبير،	فلسفة	القانون،	جورج	سعد	)مترجًما(،	)بيروت:	دار	األنوار،	2004(،	ص	32	وما	بعدها.

)8(			عاطف	عبدهللا	عبد	ربه،"دور	األمم	املتحدة	في	تعزيز	مبدأ	سيادة	القانون	على	الصعيدين	الوطني	والدولًي"،	ص	758.

)9(			خليفة	ابراهيم	عودة،	"سيادة	القانون	ودورها	في	الحد	من	الجريمة"،	ص	4.	

.	/https://www.ictj.org/ar/publication	،الصراع	بعد	ما	ومجتمعات	الصراع	مجتمعات	في	االنتقالية	والعدالة	القانون	سيادة	بعنوان:	التقرير	انظر		10((

)د.م:	 القانون،	 علم	 الى	 مدخل	 عاشور،	 سامح	 محمد	 	،( 2003(،	ص	 دمشق،	 جامعة	 مطبوعات	 )دمشق:	 القانون،	 علم	 الى	 املدخل	 القاسم،	 هشام	 	 	 	)11(
منشورات	الجامعة	االفتراضية	السورية،	2020(،	ص	3.

)1،	عاطف	عبدهللا	عبد	 2005(،	ص	 )12(		سعيد	السيد	علي،	املبادئ	األساسية	للنظم	السياسية	وأنظمة	الحكم	املعاصرة،	)القاهرة:	دار	الكتاب	الحديث،	
ربه،	"دور	األمم	املتحدة	في	تعزيز	مبدأ	سيادة	القانون	على	الصعيدين	الوطني	والدولًي"،	ص	8)7؛	دالل	القحطاني،	الدولة	القانونية:	التعريف	الفقهي	والتطور	

	./https://eipss-eg.org	،التاريخي

)13(		ليان	مكاي،	سيادة	القانون،	)معهد	الواليات	املتحدة	األمريكية	للسالم،	2015(	ص	5؛	ظافرمدحي	فيصل	وظريفة	نادية،	"ضمانات	مبدأ	سيادة	القانون-	
العراق	والجزائر	أنموذجا"،	مجلة	العلوم	القانونية/	كلية	القانون،	جامعة	بغداد،	عدد	خاص	)2018(،	ص	287

)14(			عصمت	سيف	الدولة،	الطريق	الى	الديمقراطية	أو	سيادة	القانون	في	الوطن	العربي،	ص	)1؛	عاطف	عبدهللا	عبد	ربه،"	دور	األمم	املتحدة	في	تعزيز	مبدأ	
في	 لهيئة	الشرطة	 التنظيمية	 اللوائح	 في	 القانون	 759؛	عبده	محمد	الصيادي،	"مبدأ	املشروعية	وسيادة	 الوطني	والدولًي"،	ص	 القانون	على	الصعيدين	 سيادة	

اليمن"،	مجلة	العلوم	القانونية،	)2020(،	ص7.

https://eipss-eg.org/
https://eipss-eg.org/
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3. مرتكزات سيادة القانون

املشروعية،	واملساواة	بين	املواطنين،	واملساءلة	القانونية،	وسهولة	الوصول	للعدالة	تشكل	أبرز	املرتكزات	
املتفق	عليها)15(.

أ. املشروعية

مفهوم املشروعية

في	حين	يرى	بعضهم	اآلخر	أن	سيادة	 القانون،	 ا	لسيادة	
ً
تعبيًرا	مرادف إلى	املشروعية	بوصفها	 يشير	بعضهم	

القانون	تدخل	ضمن	املشروعية.	ونرى	أنه	ال	معنى	لسيادة	القانون	في	ظل	غياب	شرعية	القانون،	ألن	الهدف	من	
سيادة	القانون	احترام	الحقوق	وضمان	الحريات،	وال	قيمة	للقانون	غير	املشروع))1(.	وإذا	كان	قياس	مشروعية	
القانون	يرتبط	بمطابقته	الدستور،	فهل	يعد	الدستور	السوري	متوافًقا	مع	قواعد	حقوق	اإلنسان	املتفق	عليها	

عاملًيا؟.

مقياس املشروعية

الصالحيات	 ويمنح	 حرياتهم،	 ويصون	 حقوقهم،	 على	 ويحافظ	 الشعب،	 رغبات	 يمثل	 الدستور	 أن	 األصل	
التوازن	 حالة	 املشروعية	 تشكل	 ذلك	 وفي	ضوء	 مهماتها،	 املؤسسات	 أداء	 على	 واملحافظة	 الدولة	 إلدارة	 للدولة	
جلب	من	تجارب	دول	أخرى،	

ُ
بين	سلطة	الدولة	وحرية	األفراد)17(.	والدستور	ليس	عبارات	ومصطلحات	رنانة	ت

عبر	عن	تطلعات	الشعب	ورغبته	في	العيش	بكرامة.	فما	قيمة	وجود	
ُ
وليس	ترجمة	لقوانين	بالد	متقدمة،	ولكنه	امل

الحقوق	بين	دفتي	الدستور،	إذا	كانت	تلك	الحقوق	والحريات	تنتهك	على	قارعة	الطريق	باسم	سيادة	القانون؟،	
وماذا	يستفيد	املواطن	الجائع	من	وجود	قانون	يضاهي	القانونين	األوروبي	أو	األميركي،	إذا	كان	يدفع	الضريبة،	

وال	يحصل	على	فوائدها،	بينما	يستفيد	املستثمر	من	تسهيالت	قانون	االستثمار،	ويتهرب	من	الضريبة؟.

من	املفترض	أن	تلعب	املحكمة	الدستورية	الدور	األبرز	في	تقييم	مشروعية	القوانين	وإبطال	املخالف	منها،	
لكن	اختيار	أعضائها	من	طرف	رئيس	الجمهورية	أفقدها	قيمتها،	وجعلها	أداة	بيد	السلطة	الحاكمة	تقرر	ما	تراه	
الحكومة	مناسًبا،	فأضحت	قراراتها	مسيسة،	وفقدت	حيادها	املفترضة)18(.	فكثير	من	القوانين	واملراسيم	تشكل	
يشعر	 ما	 املحكمة	 عن	 يصدر	 لم	 ذلك	 ومع	 رسمًيا،	 عليها	 املصادق	 الدولية	 واالتفاقات	 للدستور	 ا	

ً
ا	صارخ

ً
انتهاك

بوجودها.

	./https://www.venice.coe.int	،)201((	،"القانون	سيادة	"معايير	البندقية،	لجنة	تقرير			)15(

))1(			ليان	مكاي،	سيادة	القانون،	ص	4.

)17(			برهان	زريق،	السلطة	السياسية	ومسألة	الحكم	الصالح	الرشيد،	ص	350،	ليان	مكاي،	سيادة	القانون،	ص	4.

البحري،	 101،	حسن	مصطفى	 2020(،	ص	 	،LSE	منشورات	د.م:( تاريخية،	 قانونية	 السورية	قراءة	 الدساتير	 في	 الدستورية	 املحكمة	 الدًراجي،	 إبراهيم	 	 	 	)18(
القانون	الدستوري	والنظم	السياسية،	)د.م:	منشورات	جامعة	الشام	الخاصة،	2020(،	ص	2)1.

https://www.venice.coe.int/
https://www.venice.coe.int/
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ب. املساءلة القانونية

ا	وثيًقا	بسيادة	القانون)19(،	وتتضمن	تطبيق	الجزاء	املقابل	لإلخالل	بالقواعد	القانونية،	
ً
ترتبط	املساءلة	ارتباط

بحيث	يشعر	املواطن	بالثقة	في	قدرة	السلطة	على	تحقيق	االستقرار	السيا�شي	واالجتماعي	واالقتصادي.	

ج. املساواة

دون	 من	 املساواة	 قدم	 على	 والواجبات	 الحقوق	 من	حيث	 للقانون	 الجميع	 إخضاع	 تتطلب	 القانون	 سيادة	
التمييز	بين	األفراد	على	أساس	الطائفة	أو	الدين)20(.	واملساواة	مبدأ	عالمي	يدخل	في	صميم	كل	املواثيق	الدولية)21(،	

ويشمل	املساواة	في	دفع	الضرائب	والحصول	على	الدخل	واالمتيازات.

د. الوصول للعدالة

في	 بالطعن	 حقهم	 مع	حفظ	 عناء	 دون	 من	 املحاكم	 إلى	 املواطنين	 وصول	 وتأمين	 ونزاهته	 القضاء	 استقالل	
املرتكزات	 أحد	 وهي	 للعدالة،	 الضرورية	 القواعد	 تشكل	 درجات	 على	 التقا�شي	 ملبدأ	 تطبيًقا	 الصادرة	 األحكام	

األساس	املؤثرة	في	تقييم	حالة	سيادة	القانون	في	البلد)22(.

4. تقييم حالة سيادة القانون في سورية

مع	 يتوافق	 الذي	 التطبيق	 في	 فالعبرة	 املجتمع،	 تطور	 أهميتها	 من	 الرغم	 على	 تعكس	 ال	 التشريعات	 حداثة	
العدالة	االجتماعية،	وحقوق	وحريات	املواطن	هي	األساس	في	تقييم	احترام	سيادة	القانون،	لكن	الواقع	يشير	
إلى	أن	سورية	ُرفعت	في	السنوات	األخيرات	من	قوائم	املؤسسات	الدولية	التي	تحدد	حالة	احترام	وتطبيق	سيادة	

القانون	في	الدول	بسبب	تغييب	سيادة	القانون)23(.

)19(  Sarker,	Abu	Elias	&	Rahman,	Mohammad	Habibur,	The	Role	of	Social	Accountability	in	Poverty	Alleviation	Programs	in	Developing	
Countries:	An	Analysis	with	Reference	to	Bangladesh,	Public	Organiz	Rev,	A	Global	journal,	volume	14,	ıssue	1,	)2014(,	p.	5.

2013(،	ص	 االنسان،	 لحقوق	 العربية	 املنظمة	 )د.م:	 معارف	وخبرات،	 للفقراء:	 القانوني	 التمكين	 دليل	 باهلل	عثمان،	 ومعتز	 	محسن	عوض	وعالء	شبلي	 	)20(
112،	سام	دلة،	القانون	الدستوري	والنظم	السياسية،	)حلب:	منشورات	جامعة	حلب،	د.ت(،	ص	232،	عبد	هللا	املغازي،	"املساواة	وكفالة	حق	التقا�شي"،	مجلة	

الشرق	األوسط،	ع:	47،	)د.م:	د.ت(،	ص	288.

)21(  	 	Weiwei,	Li,	equality	and	non	discrimination	under	international	human	right	law,	)Norwegian	center	for	human	right	university	of	
olso,	2004(,	p.	6.

)22(		أحمد	إبراهيم	حسن،	غاية	القانون،	دراسة	في	فلسفة	القانون،	)مصر:	الدار	الجامعية،	2000(،	ص	137،	ليان	مكاي،	سيادة	القانون،	ص	248.	وانظر	
أيًضا:	تقرير	لجنة	البندقية،	قائمة	معايير	سيادة	القانون،	الفقرات	من	)8- 110.	

https://www.venice.coe.int/images/SITE%20IMAGES/Publications/Rule_of_Law_Check_List_ARA.pdf.

)23(			رسالن	عامر،	"مؤشر	سورية	في	املؤشرات	والتقارير	الدولية	واألرقام	تتحدث	عن	نفسها"،	)الدوحة/	إسطنبول:	مركز	حرمون	للدراسات	املعاصرة،	2022(،	
 /	https://www.harmoon.org/reports

https://www.venice.coe.int/images/SITE%20IMAGES/Publications/Rule_of_Law_Check_List_ARA.pdf
https://www.harmoon.org/reports%20/
https://www.harmoon.org/reports%20/
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رابًعا: الحالة ااًلقتصادية املعيشية للمجتمع السوري في ظل الحرب 

	دراسة	مفهوم	الفقر	ومقاييسه	وفق	الفقه	االقتصادي	
ً
تقييم	املستوى	املعي�شي	للمواطن	في	سورية	يتطلب	أوال

العالمي.

مفهوم الفقر ومحددات قياسه. 1

الفقر	مصطلح	نسبي	يختلف	بين	دولة	وأخرى	ومن	زمان	إلى	آخر،	وال	يوجد	تعريف	ثابت	له)24(،	فقد	عرفه	
في	 املعقول	واملقبول	 الحد	األدنى	 املادية	يمثل	 املعيشة	 القدرة	على	تحقيق	مستوى	معين	من	 بأنه	عدم	 بعضهم	
مجتمع	ما	من	املجتمعات	في	مدة	زمنية	محددة)25(،	في	حين	إن	البنك	الدولي	يرى	أن	الفقر	يتمثل	في	عدم	القدرة	
على	تحقيق	الحد	األدنى	من	مستويات	املعيشة	وغياب	ملكية	األصول	أو	حيازة	املوارد	أو	الثروة	املتاحة	املادي	منها	

وغير	املادي))2(.

للفقر	تصنيفات	كثيرة	أشهرها	القائم	على	التمييز	بين	الفقر	املطلق	والنسبي،	ويقسم	الفقر	املطلق	أيًضا		إلى	
بأنه	عدم	املقدرة	على	الحصول	على	دخل	يكفي	إلشباع	 الفقر	املدقع	 الفقر	املدقع	والفقر	غير	املدقع.	ويعرف	
قدرات	 نقص	 يمثل	 املدقع	 غير	 الفقر	 إن	 في	حين	 واملسكن)27(.	 وامللبس	 املأكل	 من	 الضرورية	 األساس	 الحاجات	
الفرد	في	الوصول	إلى	الحد	األدنى	من	الدخل	الذي	سيكفي	لالستمتاع	بمستوى	الئق	للمعيشة،	فتتمثل	الحاجات	
األساس	املادية	في	الغذاء	وامللبس	واملسكن	والتعليم	والصحة،	أما	الحاجات	غير	املادية،	فتمثل	املشاركة	في	األمن	

والعدالة	والديمقراطية)28(.

وثمة	عدد	من	املقاييس	العاملية	لتحديد	حالة	الفقر	ومستوى	املعيشة،	ولكن	أبسط	هذه	املؤشرات	يعتمد	
على	تحديد	نصيب	الفرد	من	االستهالك،	أو	نصيب	الفرد	من	الدخل	القومي)29(.	

ويحدد	البنك	الدولي	حد	الفقر	في	أوقات	أو	سنوات	مختلفة	بحسب	األوضاع	العاملية،	ففي	عام	1985	ُحدد	
للفرد	 بـ	1.90	دوالر	 ُحدد	 	2011 وفي	عام	 للفرد،	 بـ	1.25	دوالر	 ُحدد	 	1990 وفي	عام	 يومًيا،	 للفرد	 بدوالر	واحد	

)24(  	JASMINE	ZAMPROGNO,	”Poverty,	Promises,	and	Political	Accountability:	How	a	Lack	of	Accountability	Caused	New	Zealand’s	Child	
Poverty	Reduction	Act	to	Fail“,	OREGON	REVIEW	OF	INTERNATIONAL	LAW,	Vol.	22,	85,	)2021(,	p.	88.

	عبدالرزاق	الفارس،	الفقر	وتوزيع	الدخل	في	الوطن	العربي،	)بيروت:	مركز	دراسات	الوحدة	العربية،	مكتبة	مؤمن	قريش،	2001(،	ص	18،	فايز	سارة،	الفقر	في	
سورية	نحو	تحول	جذري	في	سياسة	معالجة	الفقر،	)د.م:	مركز	التواصل	واالبحاث	االستراتيجية،2011(،	ص	5؛	مروة	منصورقموح،	"الفقر	في	العالم	مع	التركيز	

على	مصر"،	مجلة	بحوث	الشرق	األوسط،	ع:	40	))201(،	ص	494.

)25(		عبدالرزاق	الفارس،	الفقر	وتوزيع	الدخل	في	الوطن	العربي،	ص21،	قموح،	ص	495،	فضيلة	تواتي،	"املقاربات	النظرية	لظاهرة	الفقر-	أسبابه	ومشاكله	
وقياسه"،	مجلة	أبحاث	ودراسات	التنمية،	مج:	8،	ع:	2،	)2021(،	ص	)33،	سمير	التنير،	الفقر	والفساد	في	العالم	العربي،	)بيروت:	دار	الساقي،	2001(،	ص	57.

))2(			فايز	سارة،	الفقر	في	سورية	نحو	تحول	جذري	في	سياسة	معالجة	الفقر،	ص	).

)27(			مروة	منصورقموح،	"الفقر	في	العالم	مع	التركيز	على	مصر،	ص	497،	عدنان	حمدان،	"اإلطار	املنهجي	ملحددات	الفقر	والقرائن	االقتصادية	لقياسه:	حالة	
تطبيقية	مقارنة	على	الدول	العربية	–	سورية	واليمن	ومصر	واليمن"،	مجلة	النهضة،	مج:	12،	ع:	4،	)2011(،	ص	4.

498،	محسن	عوض	وعالء	شبلي	ومعتز	باهلل	عثمان،	دليل	التمكين	القانوني	للفقراء:	 )28(			مروة	منصور	قموح،	"الفقر	في	العالم	مع	التركيز	على	مصر،	ص	
معارف	وخبرات،	ص	37.

)29(			عبدالرزاق	الفارس،	الفقر	وتوزيع	الدخل	في	الوطن	العربي،	ص	21،	سمير	التنير،	الفقر	والفساد	في	العالم	العربي،	ص	58.
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الواحد)30(،	أما	التصنيف	األخير	في	عام	2017،	فقد	عد	الحد	األدنى	2.15	دوالًرا	للفرد	الواحد،	وسيطبق	بدًءا	
من	خريف	2022،	أي	بدًءا	من	شهر	أيلول	الفائت،	وهو	املقياس	في	التطبيق	الحالي)31(.

 املستوى املعي�شي في سورية. 2

الفقر	حالة	ليست	استثنائية،	فاهلل	خلق	البشر	متفاوتين	في	العقول	واألموال	لحكمة	يبتغيها،	لكن	املشكلة	
تكمن	في	إفقار	الشعوب،	واالستيالء	على	أموالهم	باسم	القانون.	

الخافيين	على	 والتخلف	غير	 الفقر	 اليه	من	 السوري	وما	وصل	 الشعب	 الكالم	عن	حال	 ينفطر	عند	 القلب	
أحد،	وتصريحات	خبراء	االقتصاد	من	داخل	مناطق	النظام	للصحف	اليومية	توضح	ذلك،	فقد	أشار	رئيس	مركز	
حماية	املستهلك	إلى	أن	دخل	املواطن	أصبح	ال	يتناسب	ال	من	قريب	وال	من	بعيد	مع	أبسط	احتياجاته	األساسية،	

وهو	ما	يشكل	خطًرا	حقيًقا	يهدد	تماسك	املجتمع)32(.

أظهر	التقرير	الصادر	عن	البرنامج	اإلنمائي	لألمم	املتحدة	بعد	دراسة	أجريت	بالتعاون	مع	الحكومة	السورية	
عن	الواقع	املعي�شي	في	سورية	بين	عامي	)199-2004	وجود	نسبة	من	الفقر	تراوحت	بين	10	باملئة	الى	30	باملئة)33(،	

ويشير	تقرير	األونروا	إلى	أرقام	قريبة)34(	مع	أنه	من	املفترض	أن	تكون	هذه	املدة	زمن	ازدهار	اقتصادي.

وتشير	التقارير	الدولية	الصادرة	عن	األمم	املتحدة	إلى	حالة	مأسوية	تستلزم	املساعدة	العاجلة،	فنسبة	الفقر	
في	سورية	تجاوزت	90	باملئة،	حيث	يحتاج	13.4	ماليين	شخص	إلى	املساعدة	اإلنسانية،	بينما	يعاني	12.4	مليون	
يعانون	 الخامسة	 دون	 مليون	طفل	 من	نصف	 أكثر	 فإن	 آخر	 لتقرير	 ووفًقا	 الغذائي)35(.	 االنعدام	 حالة	 شخص	
التقزم	نتيجة	لسوء	التغذية	املزمن))3(.	في	لغة	األرقام	نحاول	دراسة	إمكان	تأمين	االحتياجات	الغذائية	األساسية	

–	من	دون	امللبس	واملسكن	والتدفئة-	لعائلة	مكونة	من	أربعة	أفراد،	وفق	الجدول	اآلتي:

)30(			ياسمين	شكيمة	ومحمد	بشير	األعور،	"الفقر	في	املنطقة	العربية	وآليات	مكافحة	سياسات	النمو	االقتصادي	وسياسات	توزيع	الدخل"،	مجلة	البحوث	
االقتصادية	املتقدمة،	ع:	5،	)2018(	ص	5)1.

)31(   https://blogs.worldbank.org/ar/voices/tdyl-khtwt-alfqr-alalmyt	.

.	/https://www.actionpal.org.uk/ar/post	،"املقاييس	كل	تجاوز	سوريا	في	"الفقر	سورية،	فلسطيني	أجل	من	العمل	مجموعة			32((

)33(			فايز	سارة،	الفقر	في	سورية	نحو	تحول	جذري	في	سياسة	معالجة	الفقر،	ص	10،	سمير	التنير،	الفقر	والفساد	في	العالم	العربي،	ص	59.

)34(  	 Syrian	 center	 for	 policy	 research,	Unrwa,	 Syria	War	on	development:	 socioeconomic	monitoring	 report	 of	 Syria	 Second	quarterly	
report	)April	–	June	2013(,	p.	27.

)35(		د.م،	"سوريا:	األمم	املتحدة	تدعو	الى	دعم	الغذاء	االنساني	وتمديد	تفويض	العمليات	االنسانية	عبر	الحدود"،	

https://news.un.org/ar/story/2021/06/1078512.

)36( 	Syria	conflict	10	years	on:	90	per	cent	of	children	need	support	as	violence,	economic	crisis	and	COVID-19	pandemic	push	families	to	
the	brink	https://www.unicef.org/	.

https://blogs.worldbank.org/ar/voices/tdyl-khtwt-alfqr-alalmyt
https://news.un.org/ar/story/2021/06/1078512
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املادة

احتياج	شخص	ليوم	واحد
احتياج	عائلة	من	أربعة	
تكلفة	إنتاج	السلعة	أشخاص	ليوم	واحد

ليوم	واحد	بالدوالر
الكمية

السعرات	
الحرارية

الكمية	
السعرات	
الحرارية

بيض	
بيضة	
واحدة

77.5
أربع	
بيضات

3100.405

0.684)00137)5003441غبطاطا
2504510001800.789طماطم
0.473)0042)150106.5لبن
0725.60.631)40181.41جبن
20053280021280.421خبز
3529914011990.110زيتون

023110.421)55772)زيت	دوار	شمس
200.263)0)401551ُسكر	
003120.315)15078تفاح

0.00.001بعض	املنكهات
500/307.52000/30300.526لحم	مرتين	في	الشهر

0.00.157طاقة	إلنتاج	الطعام	فقط

2402.99587.65.196

155	دوالر	شهرًيا	لتأمين	أبسط	 بمقت�شى	الجدول	أعاله،	فإن	العائلة	املؤلفة	من	أربعة	أشخاص	تحتاج	إلى	
االحتياجات	من	السلع	الغذائية	الضرورية	الستمرار	الحياة	فقط،	من	دون	حساب	امللبس	واملسكن	والتدفئة)37(،	
فإذا	علمنا	أن	90	باملئة	من	العائالت	السورية	ال	يتجاوز	دخلها	الشهري	120	دوالر	على	أحسن	تقدير،	فإن	90 

باملئة	من	السوريين	دون	خط	الفقر)38(.

عالقة الفقر بسيادة القانون. 3

القانون	والتنمية،	فإن	 بين	سيادة	 القانون	وحقوق	االنسان،	والترابط	 بين	سيادة	 للتالزم	 نتيجة	طبيعة	 في	
الجوع	 عن	 بمنأى	 بكرامة	 العيش	 حق	 بينها	 ومن	 االنسان	 حقوق	 إهدار	 إلى	 طبيعية	 بصورة	 يؤدي	 األول	 غياب	

)37(		تتشابه	أسعار	املواد	باستثناء	مادة	الخبز	التي	توزع	بسعر	أرخص	في	مناطق	اإلدارة	الذاتية	بسبب	توافر	الوقود	بسعر	رخيص،	لكن	في	الوقت	نفسه	دخل	
الفرد	أقل	بقليل	من	املناطق	األخرى.

)38(		األرقام	تتحدث	عن	الفقر	املدقع	فقط،	من	دون	اإلشارة	إلى	التعليم	والصحة	اللذين	يدخالن	في	الفقر	غير	املدقع.
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والخوف	والظلم.	والربط	بين	الفقر	وغياب	سيادة	القانون	يتطلب	دراسة	العالقة	بين	انتهاك	مرتكزات	سيادة	
القانون	ونشوء	الفقر	في	املجتمع)39(.

الفقر املتولد عن اإلخالل باملشروعيةأ. 

	الجميع	متفق	على	أن	املشروعية	تعني	تطابق	القوانين	الصادرة	من	السلطة	التشريعية	واألنظمة	والتعليمات	
مع	أحكام	الدستور	على	بوصفه	القانون	األعلى	في	الدولة)40(،	وأن	السلطة	إذا	لم	تلتزم	باملشروعية،	فإنها	تصبح	
قادرة	على	ابتالع	حقوق	األفراد	بالقوة.	تعد	املصادرة	والحرمان	من	الحقوق	املالية	وسوء	التخطيط	االقتصادي	

أبرز	أسباب	الفقر	الناتجة	عن	اإلخالل	بمشروعية	القوانين	التي	تشكل	أحد	مرتكزات	سيادة	القانون.

املصادرة وتهجير الطاقات البشرية- 

في	الوقت	الذي	كان	ينتظر	الشعب	السوري	من	خالل	املطالبات	الشعبية	عبر	القامات	العلمية	والفكرية	تعزيز	
سيادة	القانون	بغية	إعادة	سورية	إلى	سابق	عهدها،	تمد	يد	املساعدة	إلى	الدول	األخرى،	لكن	ما	حدث	كان	على	
النقيض،	فصدر	قانون	اإلرهاب	مصنًفا	أولئك	باإلرهاب،	بينما	عاث	اللصوص	فساًدا	في	البلد	مستغلين	النفوذ	
واملحاباة.	هذه	الوقائع	أدت	إلى	نتائج	معروفة	مسبًقا،	فقد	أشعلت	حرًبا	كان	وقودها	البشر	والحجر،	وتعمقت	
جراح	السوريين،	وإن	شئت	القول	سقطت	سورية	الجريحة	املكلومة	وشعبها	العظيم	في	يد	ثلة	من	أبنائها	الذين	

.
ً
افترسوها،	فزاد	الفقر	فقًرا	والذل	إذالال

وصدرت	األحكام	من	محكمة	اإلرهاب	بمصادرة	كثير	من	أموال	املعارضين	وممتلكاتهم،	وحتى	حرمان	كثير	
نسج،	وكأنها	

ُ
من	املوظفين	مصدر	رزقهم	الوحيد،	بناًء	على	ضبوط	األمن	التي	يعرف	القضاة	قبل	غيرهم	كيف	ت

دستور	منزل،	مع	علمهم	املسبق	بأن	املصادرة	العامة	ممنوعة	حتى	لو	صدرت	بقانون	ملخالفتها	نص	املادة	1/15 
التي	 والبشرية	 الفكرية	 الطاقات	 ُهجرت	 فقد	 فحسب	 هذا	 ليس	 االنسان)41(.	 حقوق	 ونصوص	 الدستور	 من	
وجدت	من	ُينصفها	خارج	بالدها،	ما	أسهم	في	إفقار	الشعب	السوري	الذي	أضاع	تلك	الخبرات	التي	كانت	تطمح	
لبناء	وطنها.	واستمراًرا	للمعاناة	فقد	هجر	كثير	من	العقول	والطاقات	البشرية	مجدًدا	مناطق	املعارضة	إلى	أوروبا	
املناطق.	هذه	 تلك	 املسيطرة	على	 الهيئات	 باختالف	 في	عموم	سورية	 األمالك	 أيًضا	مصادرة	 وأميركا،	وتجددت	

املصادرات	تسببت	بافقار	عدد	من	األشخاص	الذين	كانت	أجرة	البيت	الذي	يملكونه	مصدر	رزقهم	الوحيد.

الحرمان من الحقوق املالية- 

كثيرة	تلك	التشريعات	التي	تقيد	حق	املواطن	بالتمتع	بحقوقه	املالية،	وتسلبه	مصدر	رزقه:

-	تقييد	يد	املالكين	من	التصرف	باملمتلكات	من	خالل	عدد	من	التعليمات	والبالغات	الصادرة	عن	وزارة	العدل	

)39(		املعايير	والقواعد	والعناصر	واملرتكزات	تعابير	مستخدمة	في	تقييم	أسس	سيادة	القانون.

)40(		خليفة	إبراهيم	عودة،	"سيادة	القانون	ودورها	في	الحد	من	الجريمة"،	ص	5.

)41(		املادة	12	من	القانون	19	لعام	2012؛	تشير	التقارير	إلى	أن	عدد	املصادرات	وصل	الى	30	ألًفا	في	عام	)201،	وأربعين	ألًفا	عام	2017،	انظر:	د.م،	االقتصاد	
/https://www.arab-reform.net/ar/publication	،العربي	اإلصالح	مبادرة	مركز	الحرب،	قبل	ما	توجهات	ترسيخ	سورية	في	السيا�شي

https://www.arab-reform.net/ar/publication/
https://www.arab-reform.net/ar/publication/
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املتضمنة	عدم	قبول	أي	وكالة	خارجية	قبل	الحصول	على	موافقة	أمنية)42(،	وكذلك	اشتراط	املوافقة	األمنية	
ألن	 االنسان،	 حقوق	 ومبادئ	 للدستور	 مخالف	 التعميم	 هذا	 والغائبين)43(.	 املفقودين	 عن	 الوكاالت	 منح	 قبل	
املقرر	لحقوق	 العالمي	 املبدأ	 إرهابي(	من	دون	حكم	قطعي	صادر	وفًقا	إلجراءات	عادلة	يخالف	 إطالق	)رفض	
املتهم،	وأنه	بريء	حتى	يدان	بحكم	قطعي.	ومع	أن	البالغات	الوزارية	غير	ملزمة	للقضاة	قانوًنا،	إال	أن	عدًدا	من	
القضاة	ُعزلوا	بسبب	مخالفتها.	من	جهة	أخرى	يشير	الواقع	في	سورية	إلى	أن	مراجعة	الفروع	األمنية	تشكل	حالة	
علن	

ُ
ت من	الرعب	للسوريين،	فكثير	من	املواطنين	قضوا	فيها	شهوًرا	طويلة	بسبب	تشابه	األسماء	فقط	قبل	أن	

ا	ال	يقوى	على	كسب	قوت	نفسه،	
ً
براءتهم	الحًقا،	حتى	إن	كثيًرا	منهم	خرج	مختل	الشعور	أو	في	الحد	األدنى	معوق

عالة	على	غيره،	إضافة	إلى	الذين	فقدوا	حياتهم.	

السلطة	 ملصلحة	 وإيجارها	 استغاللها	 خالل	 من	 الحرب	 من	 للفارين	 العائدة	 الخاصة	 باألمالك	 -التصرف	
الحاكمة،	فقد	عمدت	السلطات	املحلية	في	إدلب	وحلب	إلى	تأجير	االرا�شي	الزراعية	لبعض	الشخصيات	املتنفذة	
واالستعمال	 االستغالل	 حق	 املالك	 تمنح	 التي	 والقوانين	 الدستور	 مخالفة	 املزادات،	 عبر	 للحكومة	 التابعة	

والتصرف)44(.

مع	 تتناسب	 ال	 امللكية	 زمنية	إلثبات	 مدًدا	 العمراني	محددة	 التجميل	 تنظم	عمليات	 التي	 القوانين	 -	صدرت	
حال	السوريين	الذين	فقدوا	كثيًرا	من	وثائق	امللكية	نتيجة	هدم	بيوتهم	بسبب	الحرب،	وُدمر	عدد	من	السجالت	
العقارية	املثبتة	لحقوق	املالكين،	وأتلف،	األمر	الذي	يؤدي	إلى	سلب	الحقوق	واملمتلكات)45(.	حتى	إن	النص	الذي	
يمنح	األقارب	الحق	باملراجعة	وإثبات	الحقوق	أضحى	من	دون	معنى	في	ظل	اشتراط	املراجعة	األمنية	التي	تخلق	

	من	الذعر	للمواطنين))4(.	
ً
حاال

سوء التخطيط ااًلقتصادي- 

	بالدستور	الذي	من	املفترض	أن	يضمن	كرامة	االنسان	وحقوقه	
ً
عدم	مالئمة	القوانين	للواقع	يشكل	إخالال

في	العيش	السليم)47(.

-	االستثمار	من	أهم	العوامل	التي	تساعد	في	تخفيض	نسبة	البطالة	وزيادة	الدخل)48(،	إال	أن	التخبط	في	قوانين	
االستثمار	التي	لم	ترسم	على	أسس	صحيحة،	وتغيرت	مرات	عدة،	فابتداًء	بسيارات	االستثمار	التي	طال	االنتظار	
	إلى	

ً
حتى	تم	حلها،	وشراء	الطائرات	املستعملة	بأسعار	الجديدة	منها	لسرقة	أموال	الشعب	بغطاء	املنصب،	وصوال

القانون	األخير	الذي	لم	يفلح	في	خلق	الفرص	االستثمارية	وتشجيع	االستثمار،	فالصناعيون	الذين	غادروا	لم	تعد	
بهم	الرغبة	في	العودة.	ويقول	أحد	خبراء	االقتصاد	إن	القرارات	الحكومية	لتشجيع	الزراعة	والصناعة	خجولة	

.	https://www.syrian-lawyer.club 2019	لعام	19	رقم	التعميم		42((

.	https://stj-sy.org/ar 2021	لعام	30	رقم	التعميم		43((

)44(			الجمعية	العامة	لألمم	املتحدة،	مجلس	حقوق	االنسان،	تقرير	اللجنة	الدولية	املستقلة	بسورية،	الدورة	49	)2022(،	الفقرة	45.

)45(			القانون	10	لعام	2018	املعدل	بالقانون	42	لعام	2018.

عدل	للقانون	10	لعام	2018.
ُ
))4(			املادة	1/ب	من	القانون	42	لعام	2018	امل

)47(		برهان	زريق،	السلطة	السياسية	ومسألة	الحكم	الصالح	الرشيد،	ص	355.

)48(			ماهر	ملندي،	القانون	الدولي	االقتصادي،	)منشورات	الجامعة	االفتراضية	السورية،	2018(،	ص	70.

https://www.syrian-lawyer.club
https://stj-sy.org/ar
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مقارنة	بقطاع	السياحة،	وإن	الصناعيين	معظمهم	محرومون	من	السوق	الصناعي	والزراعي	نتيجة	القرارات	غير	
املدروسة،	ما	أدى	إلى	تدهور	الوضعين	االقتصادي	واملعي�شي)49(.

-	الرواتب	واألجور	تشكل	مصدر	الدخل	األساس	للشريحة	الكبرى	من	املواطنين	في	سورية،	ويجب	أن	تكون	
منذ	 تتناقص	 بدأت	 لألجور	 الحقيقة	 القيمة	 لكن	 الحكومية،	 الوظيفة	 بمنزلة	 املوظف،	والئقة	 لكرامة	 حافظة	
تسعينيات	القرن	املا�شي،	حتى	أصبحت	حالة	املوظف،	وبالتبعية	الوظيفة	العامة،	يرثى	لها.	فعندما	تشاهد	املعلم	
يعمل	سائق	تك�شي	أو	في	ورشة	خارج	أوقات	عمله	لتغطية	نفقاته،	مع	أن	اإلنتاج	املحلي	من	النفط	والغاز	كاٍف	
لجعل	دخول	املواطنين	ضمن	سوية	الدول	األوروبية.	وعلى	الغم	من	ذلك	كله،	جاءت	الزيادة	األخيرة	على	الرواتب	
واألجور	غير	متناسبة	مع	الحد	األدنى	للعيش	أو	باألحرى	مع	خط	الفقر،	متجاهلة	االنخفاض	الحاصل	في	قيمة	

الليرة	السورية)50(،	وهي	ال	تكفي	لسد	حاجات	أيام	معدودة	من	الشهر	بأبسط	مستلزمات	الحياة)51(.

-	الجميع	يعلم	أن	قانون	الضريبة	في	سورية	غير	عادل،	فيعد	خبراء	االقتصاد	نظام	الضريبة	على	الرواتب	
واألجور	غير	مراٍع	أوضاع	ذوي	الدخل	املحدود،	ويزيد	من	تدني	مستوى	املعيشة	بصورة	كبيرة،	ألن	من	شروط	
النظام	الضريبي	أن	يكون	مالئًما	لألوضاع	املادية	واملعيشية	لدافعي	الضرائب)52(.	ولم	يتغير	�شيء	في	التعديالت	
.)53( األخيرة	على	قانون	الضريبة،	فشملت	نسًبا	من	الضريبة	على	الرواتب	واألجور	التي	ال	تكفي	للمعيشة	أصالً

وتشير	التقارير	أيًضا	إلى	أن	اإلدارة	الذاتية	أصدرت	التشريعات	التي	تتضمن	فرض	ضرائب	غير	متناسبة	مع	
الرواتب	واألجور)54(.

الفقر املتولد عن غياب املساءلة القانونيةب. 

	الوضع	القائم	على	سيادة	الفلتان	األمني	وغياب	املساءلة	القانونية	أديا	إلى	غياب	االستثمار	وإغالق	املشروعات	
املنتجة)55(.	ومظاهر	غياب	املساءلة	كثيرة،	منها	القديم	املستمر،	واآلخر	ظهر	بعد	عام	2011.

الرشوة	 السلطة))5(،	وتعد	 بالقوانين،	واستغالل	 التزام	املؤسسات	 بعدم	 املتمثل	 الفساد	اإلداري	املستمر	 	-

https://	.)2022	،أكتوبر	األول/	تشرين	)24	)03)1،	ع:	األوسط،	الشرق	السوري"،	النظام	سيطرة	مناطق	في	االقتصادية	الشركات	اغالق	"تسارع	د.م،			49((
.	aawsat.com/home/article/3947571

)50(			هاني	كيكي	وإلياس	نحمة،	"الضرائب	املباشرة	في	سورية	من	منظور	العدالة	الضريبية"،	ص	25،	

.https://www.researchgate.net/publication

)51(			املرسوم	التشريعي	رقم	29	لعام	2021	الذي	يق�شي	بزيادة	رواتب	العاملين	بنسبة	30	باملئة	فقط،	والقانونان	34	و35	لعام	2022	اللذان	يقضيان	بزيادة	
رواتب	القضاة	بمقدار	200	باملئة،	ورفع	تعويض	املكتبة	ليصبح	خمسين	ألف	ليرة	سورية.

13،	هاني	كيكي،	وإلياس	نحمة،	 )2019(،	ص	 العلوم	االقتصادية	السورية،	 		محمد	الجليالتي،	"النظام	الضريبي	السوري	واتجاهات	اصالحه"،	جمعية	 	)52(
الضرائب	املباشرة	في	سورية	من	منظور	العدالة	الضريبية،	ص	28.

)53(			محمد	حالق،	التشريع	الضريبي،	)د.م:	منشورات	الجامعة	االفتراضية،	2018(،	ص	)14- 147.

.201(https://www.rudawarabia.net/arabic/kurdistan/2509201611/9/2(	،RÜDAW		،حمكاري	آزاد			)54(

)55(			ماهر	ملندي،	النظام	االقتصادي	الدولي،	)د.م:	منشورات	الجامعة	االفتراضية،	2018(،	ص	7)	وما	بعدها.

))5(			مهند	نوح،	"الفساد	اإلداري"،	املوسوعة	العربية،	http://arab-ency.com.sy/law/category/4؛	شريف	أحمد	الطباخ،	أثر	الفساد	الحكومي	في	انتشار	
الجريمة،	)اإلسكندرية:	دار	الفكر	الجامعي،	2012(،	ص	9).

https://aawsat.com/home/article/3947571
https://aawsat.com/home/article/3947571
https://www.researchgate.net/publication
https://www.rudawarabia.net/arabic/kurdistan/2509201611
http://arab-ency.com.sy/law/category/4
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والفساد	االجتماعي	وعزوف	املستثمرين	عن	القيام	باالستثمار	بسبب	كثرة	الرشاوى	التي	يتلقاها	املوظفون	أبرز	
)57(.	وتشير	التقارير	إلى	أن	سورية	تقبع	في	املراتب	العشر	األكثر	فساًدا	في	العالم	وفًقا	ملنظمة	الشفافية	 نتائجه 

العاملية	لعام	2017. 

- انتشار	اقتصاد	الظل	الذي	تسبب	في	انخفاض	األجور	بسبب	عدم	وجود	فرص	للعمل،	واضطرار	املواطن	
نتيجة	 ضبطهم	 عن	 الحاكمة	 السلطة	 عجز	 بعد	 البلد	 مقدرات	 على	 سيطروا	 الذين	 األزمات	 تجار	 عند	 للعمل	
شرعنة	أعمالهم	بذريعة	الحرب)58(.	ويشير	تقرير	لجنة	العمل	الدولية	إلى	أن	تراجع	النمو	االقتصادي،	وانتشار	

الفقر	أساسه	عدم	وجود	أطر	قانونية	ومؤسساتية	مالئمة	وفعالة)59(.

-	التهرب	الضريبي	الخطر	األكبر	املؤدي	إلى	إفقار	غالبية	املواطنين	مقابل	زيادة	الرفاه	للقلة	املستثمرة	بأموال	
الشعب،	فشركة	االتصاالت	)سيريا	تيل(	العائدة	لرامي	مخلوف	التي	عملت	لسنوات	طويلة	باستثمار	مقدرات	
الشعب	السوري	من	دون	أن	تسدد	للدولة	االستحقاقات	الضريبية	املتوجبة،	ما	حدا	بالحكومة	بعد	سنوات	من	

	عبر	لبنان	إلى	دول	أخرى.
ً

التهرب	الضريبي	إلى	الحجز	على	أموالها	من	دون	جدوى،	ألنها	ُهربت	أصال

-	غياب	املساءلة	لعناصر	الحواجز	والفصائل	املنتشرة	على	امتداد	سورية	التي	استمدت	قوتها	من	السلطة	
التجار	 الحاكمة،	فأضحت	أكبر	منها،	ففرضت	األتاوات	على	السلع	ووسائل	اإلنتاج	املنقولة	عبر	املدن،	إلرغام	
الحالة	 تحسين	 في	 مساعدة	 مشروعات	 فتح	 عن	 املستثمرين	 عزوف	 في	 تتسبب	 ما	 األموال،	 دفع	 على	 وغيرهم	
االقتصادية.	وكانت	تمارس	هذه	الحواجز	عمليات	سلب	املوظفين	الذين	كانوا	يقبضون	رواتبهم	في	طريق	عودتهم	

إلى	بيوتهم،	حيث	كانوا	يقاسمونهم	مصدر	دخلهم	باسم	حمايتهم	من	اإلرهاب.

الحديدية،	 والسكك	 الهاتفية،	 والكابالت	 الكهربائية،	 واألسالك	 املولدات	 سرقة	 تقدم	 ما	 إلى	 يضاف	
واملشروعات	اإلنتاجية،	ما	أسهم	في	القضاء	على	البنية	التحتية	التي	هي	ملك	الشعب	ال	الحكومة.

الفقر املتولد عن عدم املساواةج. 

املساواة	في	الحقوق	والواجبات	بين	املواطنين	أحد	مرتكزات	سيادة	القانون،	وأشارت	إلى	ذلك	املادة	33//2 
من	الدستور،	وقد	أدى	انتهاك	هذا	املرتكز	إلى	تأثر	املركز	االقتصادي	للمواطنين،	ونشير	إلى	بعض	األمثلة	للتدليل	

على	ذلك.

-	فقانون	التشاركية	بين	القطاع	العام	والخاص	الذي	أقر	في	عام	)201	في	خطة	لتحسين	االقتصاد،	جاء	بنتائج	
معاكسة،	حيث	أدى	إلى	سيطرة	شبكات	املحسوبية	الرأسمالية	على	األصول	العامة،	فقد	ُمنحت	شركة	القاطرجي	
االمتيازات	في	القطاع	النفطي،	في	ما	حازت	شركة	وسيم	قطان	على	امتيازات	الفنادق	واملجمعات	التجارية)0)(.	

)57(   ERIC	M.	USLANER,	Corruption,	Inequality,	and	the	Rule	of	Law,	Published	in	USA,	Cambridge	University	Press,	New	York,	2008,	p.	7.

http://،2022 يوليو	 22	تموز/	 البعث	السورية،	 في	االقتصاد"،	جريدة	 الخبراء	 	عن	
ً

في	سورية	نقال الظل	 "تقرير	عن	اقتصاد	 	رشا	سيروب	ورامي	زيدان،	 	)58(
./22/0(/newspaper.albaathmedia.sy/2022

https://www.ilo.org/public/	،80	ص	2003(،	الدولي،	العدل	مكتب	)جنيف:	والتسعون،	الحادي	الدولي	العمل	مؤتمر	تقرير	الفقر:	من	الخالص	د.م،			59((
.arabic/standards/relm/ilc/ilc91/pdf/rep-i-a.pdf

	./https://www.arab-reform.net/ar/publication	،العربي	اإلصالح	مبادرة	مركز	الحرب،	قبل	ما	توجهات	ترسيخ	سورية	في	السيا�شي	االقتصاد	د.م،		0)((

http://newspaper.albaathmedia.sy/2022/06/22/
http://newspaper.albaathmedia.sy/2022/06/22/
http://newspaper.albaathmedia.sy/2022/06/22/
https://www.ilo.org/public/arabic/standards/relm/ilc/ilc91/pdf/rep-i-a.pdf
https://www.ilo.org/public/arabic/standards/relm/ilc/ilc91/pdf/rep-i-a.pdf
https://www.arab-reform.net/ar/publication/
https://www.arab-reform.net/ar/publication/
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وأكدت	التقارير	بأن	هذه	االستثمارات	منحت	لشخصيات	متنفذة	في	السلطة،	وأدت	إلى	نشوء	طبقة	مترفة	على	
حساب	مصالح	الطبقة	الفقيرة	التي	لم	تستفد	من	هذه	الخطة)1)(.

-	التمييز	بين	املواطنين	في	املناقصات	إلنجاز	املشروعات	العامة،	فمشروعات	إنشاء	وتعبيد	الطرق	والجسور	
كانت	تمنح	لشخصيات	متنفذة	مقربة،	مثل	شركات	تنفيذ	اإلنشاءات	العسكرية،	ومؤسسة	اإلسكان	العسكرية	

التي	كانت	تتمتع	بصالحيات	استثنائية)2)(،	ومصانع	األلبان	واألجبان	واملعلبات	أيًضا	لم	تسلم	من	ذلك. 

-	إن	رفع	الدعم	عن	بعض	السلع	االساسية	لبعض	املواطنين	من	مثل	الكهرباء	والوقود	والخبز	بهدف	توفير	
أخطر،	 نتائج	 ذلك	 على	 وترتب	 االقتصاديين)3)(،	 بعض	 يسميها	 كما	 الفقراء	 إفقار	 كون	ظاهرة	 للخرينة،	 موارد	
التي	كانت	توفر	العمل	والسلع)4)(.	ويوضح	الجدول	اآلتي	 الزراعية	الصغيرة	 حيث	أغلقت	كثير	من	املشروعات	

قيمة	الدعم	السنوي	وفًقا	للموازنة	العامة)5)(.

املوازنة	بالليرة	السوريةالسنة
املوازنة	
بالدوالر

الدعم	املقدر	بالليرة	
السورية

الدعم	املقوم	
بالدوالر

سعر	
الصرف

5.51470	مليار	دوالر)38	مليار	ليرة	سورية18.950	مليار1326.55	مليار	2012

5.44694	مليار	دوالر512	مليار	ليرة	سورية14.712	مليار1383	مليار2013

3.967155	مليار	دوالر15)	مليار	ليرة	سورية8.967	مليار1390	مليار2014

4.368225	مليار	دوالر983	مليار	ليرة	سورية6.906	مليار1554	مليار2015

2.432400	مليار	دوالر973	مليار	ليرة	سورية4.95	مليار1980	مليار)201

0.801528	مليار	دوالر423	مليار	ليرة	سورية5.037	مليار0))2	مليار2017

9)1.5994	مليار	دوالر750	مليار	ليرة	سورية6.793	مليار3187	مليار2018

1.515535	مليار	دوالر811	مليار	ليرة	سورية7.256	مليار3882	مليار2019

0.407915	مليار	دوالر373	مليار	ليرة	سورية4.371	مليار4000	مليار2020

4.086	مليار8500	مليار2021
3	تريليون	و500	مليار	

ليرة	سورية
1.6822080	مليار	دوالر

2022
13	تريليون	وثالثمئة	

وخمسة	وعشرون	مليون
3.692	مليار

5	تريليون	و529	مليار	
ليرة	سورية

05)1.5333	مليار	دوالر

2023
)1	تريليون	خمسمئة	
وخمسة	خمسون	مليون

3.009	مليار
4	تريليون	و927	مليار	

ليرة	سورية
0.8955500	مليار	دوالر

)1)(			مرجع	سابق.

.	/https://syriatrends.com	،"العسكري	اإلسكان	مؤسسة	في	تجربته	"عن	سعيفان،	سمير			2)((

https://syria.	،نيوز	سيريا	الفقر،	خط	دون	لألجور	األدنى	الحد	أن	مع	لألجور،	األدنى	الحد	دون	الدخل	وذوي	العمل	عن	العاطلين	بقاء	إلى	تشير	الخطة			3)((
./https://awanmedia.net/opinion-analysis	،"حكومي	بقرار	الفقراء	"إفقار	سيروب،	رشا	؛html.27112112-news/90a98972

.)2021(	MEUI	،))مترجمة	صوان	مايا	سورية"،	في	تبعاته	النفطية	املشتقات	عن	الدعم	"خفض	ضاهر،	جوزيف			4)((

للدراسات،	 قاسيون	 مركز	 في	عشر	سنوات"،	 تم	شفطه	 الحكومي	 الدعم	 أرباع	 "ثالثة	 ومن:	 السوري،	 للنظام	 املالية	 وزارة	 نشرات	 من	 مأخوذة	 األرقم	 	 	 	)(5(
)2018/2/14(،	و:	"املوازنة	العامة	في	سورية	لعام	2019	أداة	لتمويه	الواقع	االقتصادي"،	مركز	عمران	للدراسات	اإلستراتيجية،	)2018/12/24(.

https://syriatrends.com/
https://syriatrends.com/
https://syria.news/90a98972-27112112.html
https://syria.news/90a98972-27112112.html
https://syria.news/90a98972-27112112.html
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وبقراءة	بسيطة	ملحتويات	الجدول	يتضح	انخفاض	نسبة	الدعم	الحكومي	للطبقة	الفقيرة	التي	من	املفترض	
أن	تزداد	حصتها	في	هذه	األوضاع،	ما	يؤكد	السير	باتجاه	إفقار	الفقراء.

وال	بد	من	القول	بأن	ظاهرة	دعم	بعض	السلع	معتمدة	في	بعض	املناطق	في	الشمال	السوري	والشمال	الشرقي،	
لكنها	غير	كافية	لتحسين	املستوى	املعي�شي)))(.

الفقر املتولد عن غياب العدالة د. 

إذا	كانت	استقاللية	القضاء	وحياده	طريق	الوصول	إلى	العدالة،	فإن	صعوبة	الوصول	إليه	أو	تأخير	البت	في	
الطلبات،	أو	عدم	تنفيذ	القرارات	القضائية	طريق	لنشوء	حالة	الفقر	والظلم	في	املجتمع.

حق	التقا�شي	مصون	بالدستور	ومتاح	للجميع،	لكن	شكوى	الضعفاء	تصطدم	بمصالح	أمراء	الحرب،	فتعود	
ا	من	

ً
عليهم	بالوبال.	فالواقع	العملي	يشير	إلى	خشية	بعضهم	من	الشكوى	عند	نزع	ممتلكاتهم	وسرقة	أموالهم	خوف

القضاة	 املتنفذين،	حتى	لو	صدرت	أحكام	لصالحهم)7)(.	وهذا	ليس	حال	املواطن	فقط،	فحال	كثير	من	 مواجهة	
يشابه	ذلك	بسبب	تسلط	السلطة	التنفيذية	على	رقاب	القضاة	الذين	ينفذون	خشية	النقل	أو	العزل،	فأضحى	مبدأ	

استقالل	القضاء	مبدأ	من	دون	مضمون)8)(.

القانون	يرسم	حدود	الحقوق	والحريات،	فالقضاة	أمناء	على	صيانتها	وحماية	املواطنين	من	بطش	 إذا	كان	
السلطات،	لكن	الكارثة	عندما	يدخل	بعض	القضاة	أنفسهم	معترك	السياسة،	ويبتعدون	عن	الحياد	املفروض	
كواجب	قانوني	وأخالقي.	فعندما	يعلل	أحد	القضاة	في	دمشق	قراراه	برد	دعوى	املدعي	بطلب	طرد	الغاصب	بأن	
املدعي	مقيم	في	تركيا،	ومن	ثم،	فهو	من	اإلرهابين،	وال	يحق	له	إخالء	بيته	من	الشخص	الذي	يقيم	فيه،	ضارًبا	
بعرض	الحائط	قانون	امللكية	وحقوق	استعمال	واستغالل	والتصرف	في	العقار	املصانة	بالدستور.	وهذا	ليس	

القرار	الوحيد،	فهذه	الواقعة	تكررت	في	عدلية	حلب،	وردت	الدعوى	بحجة	أن	صاحب	البيت	خارج	سورية.

وليس	بعيًدا	عن	ذلك،	فعدم	تنفيذ	القرارات	القضائية	كان	بسبب	فساد	األجهزة	املساعدة	للقضاء،	فأجهزة	
أقوى	من	 أن	بعض	املحكومين	 إلى	جانب	 القضائية،	 القرارات	 بتنفيذ	 الجهة	املخولة	 أنها	 املفترض	 الشرطة	من	
،	وال	يمكن	الوصول	اليهم	أو	محاسبتهم.	فكثير	من	املذكرات	القضائية	تبقى	حبيسة	الدروج	

ً
أجهزة	الدولة	أصال

في	املكاتب	حتى	يسقط	الحكم	من	دون	تنفيذ،	وهذه	حالة	ليست	بالجديدة،	فدوائر	تنفيذ	األحكام	الجزائية	في	
	ُيجلبون	على	بساط	

ً
قصور	العدل	متخمة	بهذه	املذكرات،	في	حين	إن	املطلوبين	ملذكرات	أمنية	غير	قانونية	أصال

الريح.

)))(	هذا	الدعم	يشمل	الخبزفي	مناطق	جرابلس	واعزاز	عبر	املجالس	املحلية	بدعم	من	بعض	املنظمات،	بينما	يشمل	الخبز	واملازوت	في	مناطق	اإلدارة	الذاتية	
بوصفها	املسيطرة	على	منابع	النفط.

)7)(	برهان	زريق،	السلطة	السياسية	ومسألة	الحكم	الصالح	الرشيد،	ص	4)3.

)8)(	ما	يزال	عدد	من	القضاة	الشرفاء	في	كل	مكان	من	سورية	ثابتين	على	مبادئهم	التي	أقسموا	عليها،	وال	يخشون	أحًدا.
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خامًسا: الخاتمة

سقوط	العدالة	آذن	بخراب	البالد	وسوء	حال	العباد،	وهذا	حال	املجتمع	السوري	بعد	سنوات	الحرب،	حيث	
الطبقة	 انقرضت	 فقد	 الفقراء،	 في	عدد	 أم	 في	درجته	 إلى	درجة	مخيفة	سواء	 السوري	 املجتمع	 في	 الفقر	 وصل	
التي	زادت	بؤًسا	 الفقيرة	 الفقري	للمجتمع	السوري،	وأضحت	من	ضمن	الطبقة	 العمود	 التي	شكلت	 املتوسطة	
وفاقة،	بينما	زاد	ثراء	الطبقة	الغنية.	ولم	تكن	الحرب	والعقوبات	االقتصادية	السببين	الوحيدين	في	هذه	الصورة	
القاتمة	-كما	ُيظن-،	لكن	القوانين	البعيدة	عن	الواقع	والشرعية،	وسيطرة	تجار	الحرب	على	أقوات	الناس	برضا	
السلطات	ومساعدتها،	وفقدان	الشعور	بالعدالة	وإمكان	استعادة	الحقوق	املسلوبة،	إلى	جانب	تهجير	الخبرات	
طالبة	باملساواة	والحقوق	ورفع	الظلم،	كلها	شكلت	عوامل	أساًسا	في	وصول	الحالة	االقتصادية	

ُ
العلمية	واملهنية	امل

وبات	 القانون،	 يبق	معنى	لسيادة	 لم	 الفقر	فحسب.	 املوت،	وليس	خط	 إلى	حد	 الفكرية	 الحالة	االجتماعية	 بل	
الناس	يكرهون	سماع	هذه	الكلمة	التي	ال	تسمن	وال	تغني	من	جوع،	فالقانون	الذي	يطبق	على	الفقراء،	ويدوسه	

املتنفذون	والسارقون	جسد	بال	روح،	عدالة	باالسم،	ظلم	في	الواقع	والحقيقة.	

الحلول	كلها	التي	يمكن	أن	تقترح	النتشال	هذا	الشعب	الجريح	من	خطر	املوت	تبدو	مستحيلة	التطبيق	إال	
العدالة	االنتقالية	التي	أثبتت	جدواها	في	عدد	من	الدول	التي	عانت	حروًبا	وظلًما	لسنوات	طويالت،	هذه	العدالة	
التي	 العاملية	 بالتشريعات	 الحقوق	والحريات	املحددة	 القانون	قاعدتها	ومرشدها	على	أسس	 التي	تشكل	سيادة	
تتبنى	كرامة	االنسان	فوق	كل	اعتبار	وسلطة.	ولكن	ال	بد	لهذه	العدالة	من	هيئات	قضائية	مستقلة	عن	أي	تأثير	
سيا�شي	بإشراف	دولي	حقيقي	بعيًدا	عن	املصالح	الدولية	حتى	تكون	قادرة	على	محاسبة	أي	شخص	كائًنا	من	كان	

ا	للمظلومين،	وتعويًضا	لهم	عن	حقوقهم	التي	ُسلبت	باسم	القانون.
ً
إنصاف



55

العدد الثاني والعشرون- كانون الثاني/ يناير 2023ملف العدد

املصادر واملراجع

بالعربية

1	 البحري.	حسن	مصطفى،	القانون	الدستوري	والنظم	السياسية،	)د.م:	منشورات	جامعة	الشام	الخاصة،	.
.)2020

2	 التنير.	سمير،	الفقر	والفساد	في	العالم	العربي،	)بيروت:	دار	الساقي،	2001(..

3	 تاريخية،	)د.م،	منشورات	. في	الدساتير	السورية	قراءة	قانونية	 ابراهيم،	املحكمة	الدستورية	 الدراجي.	
.)LSE،	2020

4	 السيد	علي.	سعيد،	املبادئ	األساسية	للنظم	السياسية	وانظمة	الحكم	املعاصرة،	)القاهرة:	دار	الكتاب	.
الحديث،	2005(.

5	 الجامعي،	. الفكر	 دار	 )اإلسكندرية:	 الجريمة،	 انتشار	 في	 الحكومي	 الفساد	 أثر	 احمد،	 شريف	 الطباخ.	
.)2012

(	 الفارس.	عبدالرزاق،	الفقر	وتوزيع	الدخل	في	الوطن	العربي،	)بيروت:	مركز	دراسات	الوحدة	العربية،	.
.)2001

7	 القاسم.	هشام،	املدخل	الى	علم	القانون،	)دمشق:	مطبوعات	جامعة	دمشق،	2003(..

8	 تروبير.	ميشيل،	فلسفة	القانون،	جورج	سعد	)مترجًما(،	)بيروت:	دار	األنوار،	2004(..

9	 حسن.	أحمد	ابراهيم،	غاية	القانون:	دراسة	في	فلسفة	القانون،	)مصر:	الدار	الجامعية،	2000(..

10	 دلة.	سام،	القانون	الدستوري	والنظم	السياسية،	)حلب:	منشورات	جامعة	حلب،	د.ت(..

11	 االعالم	. وزارة	 مطبوعات	 )دمشق:	 الرشيد،	 الصالح	 الحكم	 ومسألة	 السياسية	 السلطة	 برهان،	 زريق.	
السورية،	)201(.

12	 سارة.	فايز،	الفقر	في	سورية	نحو	تحول	جذري	في	سياسة	معالجة	الفقر،	)د.م:	مركز	التواصل	واألبحاث	.
االستراتيجية،2011(.

13	 عاشور.	محمد	سامح،	مدخل	الى	علم	القانون،	)د.م:	منشورات	الجامعة	االفتراضية	السورية،	2020(..

14	 محسن.	عوض	وعالء	شبلي،	عالء،	ومعتز	باهلل	عثمان،	دليل	التمكين	القانوني	للفقراء:	معارف	وخبرات،	.
)د.م:	املنظمة	العربية	لحقوق	االنسان،	2013(.



ملف العددالعدد الثاني والعشرون- كانون الثاني/ يناير 2023

56

15	 مكاي.	ليان،	سيادة	القانون،	)د.م:	معهد	الواليات	املتحدة	األمريكية	للسالم،	2015(..

1(	 ملندي.	ماهر،	النظام	االقتصادي	الدولي،	)د.م:	منشورات	الجامعة	االفتراضية،	2018(..

بلغة أجنبية

1.	 Jasmine	 Zamprogno,	 ”Poverty,	 Promises,	 and	 Political	 Accountability:	 How	 a	 Lack	 of	 Ac-
countability	Caused	New	Zealand’s	Child	Poverty	Reduction	Act	to	Fail“,	Oregon	Review	Of	
International	Law,	Vol.	22,	85,	2021.	

2.	 Sarker,	Abu	Elias	&	Rahman,	Mohammad	Habibur,	The	Role	of	Social	Accountability	in	Pov-
erty	Alleviation	Programs	 in	Developing	Countries:	An	Analysis	with	Reference	 to	Bangla-
desh,	Public	Organiz	Rev,	A	Global	journal,	volume	14,	ıssue	1,	2014.

3.	 Syrian	center	for	policy	reseach,	Unrwa,	Syria	War	on	development:	socioeconomic	monitor-
ing	report	of	Syria	Second	quarterly	report	)April	–	June	2013(.

4.	 Uslaner,	Eric	M.,		Corruption,	Inequality,	And	The	Rule	Of	Law,	)Published	in	USA,	Cambridge	
University	Press,	New	York,	2008(.

5.	 Weiwei,	Li,	equality	and	non	discrimination	under	international	human	right	law,	Norwegian	
center	for	human	right	university	of	olso,	2004.




