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 ٢۰١٢دستور سوريا الحالي لعام 

ي هذه المقالة
ن فن السيما ما يرتبط منها   وأهم مضامينه،  ٢۰١٢عملية صياغة واعتماد الدستور السوري الحالي لعام   سنبي 

، من ناحية، وتقييد سلطات الحكومة المركزية  ي
ي واألثنن

امها التنوع الدينن بمسألة الالمركزية مثل شكل الدولة وهويتها واحتر

ز   ي دستور عام    دورها أهمية الالمركزية، و أو النظام الحاكم وأجهزته، من ناحية أخرى. كما سنتر
    ٢۰١٢فن

ً
والذي يبقر ضعيفا

 بدساتت  سورية أخرى، السيما دستورعام للغاية م
ً
 . ١٩٥۰و دستور عام  ١٩٢۰قارنة

 أركان الدستور وأهميته  

، وهي كل من   البناء عليها العتماد أي دستور ديمقراطي ه هناك ثالثة أركان أساسية يجب 
ّ
أن التأكيد عىل   من 

ً
 بداية

ّ
البد

 عىل  دمقرطة ألية صياغة الدستور، ثّم اتساق مضمونه والديمقراطية
ً
ا  حتر

 تطبيقه عىل أرض الواقع لكي ال يبقر
ً
ا ، وأخت 

سواء   ن  المواطني  فيها  ك  شر
ُ
ت  
ّ
أن يجب  الدستور  صياغة  عملية   

ّ
بأن المعروف  ومن  ن   ورق.  عيي  الشر ليهم 

ّ
ممث بواسطة 

ي حال عدم
ي إطار جمعية تأسيسية لكتابة الدستور، أو من خالل تعيينهم بطريقة ديمقراطية وذلك فن

ن فن إمكانية    والمنتخبي 

االنتخابات لجمعية   مثل هذه  ي حال غياب 
. وفن ي

المعنن البلد  استثنائية يشهدها  أوضاع  ي ظّل 
فن انتخابات مسبقة  إجراء 

ي العملية الدستورية من خالل التصويت العتماد ُمسّودة  
ن فن اك المواطني   عىل أقل تقدير من أن يتم إشر

ّ
تأسيسية، البد

 عن الدستور بانتخابات حرة نزي  هة، وهذا م
ً
ام الدستور، فضال ي احتر

ي تعزيز شعورهم بالمسؤولية فن
ا سيكون له أكتر األثر فن

 
ً
ي تشهد اقتتاال

ي الحالة السورية النر
ل قطيعة مع الحقبة السابقة، األمر الذي تزيد أهميته فن

ّ
تأسيسه لمرحلة جديدة تشك

ة. ف   وارتكاب جرائم خطت 
ً
ن أطياف الشعب يؤسس لدولة    سيكون بالتالي دستور سوريا الجديد بمثابةعنيفا عقد اجتماعي بي 

 من االحتقان المجتمعي ذو األبعاد الطائفية واألثنية وتأصيل المواطنة القائمة 
ّ
ي الحد

جديدة ذو نظام ديمقراطي تسهم فن

ي الحقوق والواجبات وأمام القانون والمحاكم. 
ن فن ن المواطني   عىل المساواة التامة بي 

 ٢۰١٢سياق اعتماد دستور 

 اعتماد الدستور السوري الحالي لعام  
ي حاول  من خاللها   ١٢۰٢لقد تزامن 

ن السورية النر مع استصدار حزمة من القواني 

نظام األسد امتصاص غضب الشارع، وإعادة السيطرة عىل مقاليد الحكم كما كان عليه الحال قبل بدء االنتفاضة الشعبية 

ي آذار/م
 نظامه فن

ّ
اندلعت هذه االنتفاضة، مثل ثورات أخرى شهدتها دول عربية ، للمطالبة بإحداث   فقد   .١١۰٢ارس  ضد

ن خالل  المواطني  لحقوق  والممنهجة  المستمّرة  وانتهاكاتها  األمنية  األجهزة  من سطوة   
ّ
الحد سّيما  ال  سياسية،  ات  تغيت 

 عىل رفع حالة
ً
زت بداية

ّ
 مطالب الشارع السوري قد ترك

ّ
سة لعمل األجهزة األمنية   العقود الماضية. ونذكر بأن الطوارئ المكرِّ

الرأي  معتقىلي  بآالف  الزّج  عن  والمسؤولة  السيط  سّيئة  الدولة  أمن  بمحكمة  ل 
ّ
المتمث  ّ ي

األمنن ذراعها  وإلغاء  وامتيازاتها، 

ي السجون ومراكز االعتقال السورّية، باإلضافة إل 
 ١٩٧٣عام إلغاء المادة الثامنة من الدستور السوري السابق ل والضمت  فن

اكي 
ي االشتر  حزب البعث العربر

ّ
ي نّصت عىل أن

ي المجتمع والدولة".  "هو والنر
 الحزب القائد فن

ن لحكمه، فقد استجاب   ي قمع التظاهرات السلمية والمعارضي 
 لهذه   عىل الرغم من تعامل النظام بطريقة همجية فن

ً
شيعا

أعاله   المذكورة  م المطالب  الثامنة  المادة  إلغاء  ذلك  ي 
فن وم بما  أدناه،  سنبينه  السابق كما  الدستور  استصدار   ن خاللن 

يعي رقم    ١٦١المرسوم رقم   ي بإنهاء العمل بحالة الطوارئ، والذي تزامن  مع المرسوم التشر
ق بإلغاء محكمة    ٥٣القاضن

ّ
المتعل

ي  
ه شعان ما تّم التعويض عن هذا النقص٢۰١١نيسان/أبريل    ٢١أمن الدولة العليا، وذلك فن

ّ
يعي  . غت  أن   التشر

ّ
الذي حد

 القانون 
 
يعية جديدة تحت مسّّم "مكافحة اإلرهاب". فاعتمد من صالحية األجهزة األمنية، من خالل التأسيس لبنية تشر

المرسوم رقم   ٢۰١٢ لعام  ١٩رقم   بإنشاء    ٢۰١٢لعام    ٢٢الخاص "بمكافحة اإلرهاب" والذي مّهد الستصدار  الخاص 

ي قضايا اإلرهاب، وهي الذراع الجديد لألجهزة األمنية، فقد ورثت هذه المحكمة الجديدة المهاّم 
محكمة تختّص بالنظر فن

ي إطار استمرار ما ُيسّم "باصالحات النظام السوري" الهادفة إل إعادة  
 بمحكمة أمن الدولة الملغاة. وفن

ً
المناطة سابقا

ي السيطرة عىل مقاليد الح
، أصدر  بشار األسد فن ين األول/أكتوبر من نفس   ١٥ كم وااللتفاف عىل التغيت  الديمقراطي تشر

ي ظّل غياب    ٣٣العام المرسوم الجمهوري رقم  
الذي ينّص عىل تشكيل اللجنة الوطنية إلعداد مسودة لدستور جديد، فن

ئ النظام وصفها بالعصابات   ي ما فنر
ي مع أطياف المعارضة النر

ن طريقة استصدار  أي حوار حقيقر اإلرهابية أو بداعميها. كما تبي ّ
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يعية   نهج االعتداء عىل السلطة التشر
ّ
 للسلطة التنفيذية، بأن

ً
المرسوم المذكور من طرف رئيس الجمهورية، بوصفه ممثال

. وبال  لاللتفاف عىل االنتقال السياسي
ً
 التغيت  الذي يسع النظام إل إظهاره ليس إال محاولة

ّ
، اختلفت  سيستمر وبأن تالي

ي  عليها الدستور الجديد عّما شهدته صناعة دستور سوريا لعام  
ي ُبنن

والذي تّم صياغته من    ١٩٥۰األرضية القانونية النر

ي  
 من أحزاب مختلفة، وذلك فن

ً
لة ديمقراطيا

ّ
/نوفمتر من العام  ٢٦طرف جمعية تأسيسية منتخبة ومشك ي

ين الثابن  .   ١٩٤٩تشر

 رئيًسا للجنة وضع دستور عام    ١٢۰٢م  ترأسَّ لجنة صياغة دستور عا
ً
ي الذي كان أيضا  بوضع  ١٩٧٣مظهر العنتر

ً
، ومشاركا

ي أكتر من منصب حساّس منذ استيالء حزب البعث عىل السلطة عام  ١٩٦٤دستور عام    العنتر
ي ١٩٦٣، وقد شغل 

، بما فن

ي دمشق.  
ن فن ي ظّل    ٢٨  كما ضّمت اللجنة المذكورةذلك منصب وزير العدل ونقيب المحامي 

 آخرين، فن
ً
اقصاء كامل عضوا

هذا   الجديد،  ي  الشعنر الحراك  عن  المنبثقة  أو  التقليدية  السورية  المعارضة  الذي كانت ألطياف  قدري جميل  باستثناء 

ة. مع ذلك، ضّمت اللجنة   ي تلك الفتر
 للنظام السوري فن

ً
شخصيات مستقلة ذات كفاءات علمية عالية مثل  مواقفه مساندة

ي جامعة حلب. وقاطع   عبود الشاج،  
ي جامعة دمشق، وسام دلة، عميد سابق لكلية الحقوق فن

عميد سابق لكلية الحقوق فن

ي كانت تتعرض 
معارضو الداخل والخارج هذه العملية الدستورية واالستفتاء الذي تالها بسبب االقصاء والقمع الشديد النر

ي ه 
 .  1ذه العمليةله االنتفاضة الشعبية وقتها، وغياب النهج الديمقراطي فن

ي ظّل حكم نظام األسد األب واألبن،  
جري  االستفتاء عىل مسودة دستور عام  وكحال كافة االنتخابات فن

ُ
ي ظّل   ١٢۰٢أ

فن

 مكونات الشعب السوري،  
ّ
 استمرار النظام بارتكابه النتهاكات حقوقية واسعة النطاق ضد

ً
غياب أي جو ديمقراطي وأيضا

ي ذلك القتل والتعذيب وال 
ن  بما فن ن المعارضي  ي طالت مئات اآلالف من السوريي 

تهجت  الجماعي واالعتقاالت التعسفية النر

ن الجبارهم عىل التصويت، لحكمه.    عىل المواطني 
ً
ة  كبت 

ً
وقد مارس  النظام السوري أثناء االستفتاء عىل الدستور ضغوطا

  
ً
أيضا إنما  ي الدخل، 

ن فن المقيمي  ن  أّما عن نتيجة االستفتاء  طالت ليس فقط السوريي  ي دول الجوار كلبنان. 
المتواجدين فن

 و 
ّ
ن باالستفتاء قد وافقوا عىل الدستور الجديد  ٨٩.٤ بحسب الحكومة السورية، فإن تّم إصداره الذي   2بالمئة من المشاركي 

اير  ي شباط/فتر
ن ودول أخرى بأنه ١٢۰٢فن  .3"مهزلة". وقد ُوصف االستفتاء من طرف بعض المعارضي 

 مضمون الدستور الجديد : استمرار أيدلوجية وهيمنة النظام األمنية 

ه لم يعيد إدراج مضمون   ١٢۰٢سأبدأ بذكر بعض إيجابيات دستور عام   
ّ
ي من أهمها بأن

من الدستور  الثامنة  المادة    والنر

ي  
الحاكم، بل وجاء  فن البعث  بهيمنة حزب  أعاله والمتعلقة  المذكورة   "يقوم   األول منالفقرة  السابق 

ّ
بأن الثامنة  مادته 

اع"  عتر االقتر
ً
وقد تضّمن الدستور   .النظام السياسي للدولة عىل مبدأ التعددية السياسية، وتتم ممارسة السلطة ديمقراطيا

ن كالمساواة بينهم، وذلك ي  الجديد العديد من الحقوق والحريات األساسية للمواطني 
ي المواد   ديباجته فن

 فن
ً
 ١٩و    ١٨وأيضا

د٣٣و    ٢٦و  
ّ
وتؤك ّ  والتنّوع الوطنّية الوحدة عىل حماية الديباجة .  ي

 والعدالة اإلنسان وحقوق العاّمة والحّرّيات الثقافن

ي  الفرص والُمواطنة وسيادة وتكافؤ االجتماعية
 "يكفل الدستور حماية التنوع الثقافن

ّ
القانون. ونّصت المادة التاسعة عىل أن

ي الجمهورية  للمجتمع السوري بجميع مكونا
ي إطار وحدة أراضن

 يعزز الوحدة الوطنية فن
ً
 وطنيا

ً
ته وتعدد روافده، باعتباره تراثا

ة    .العربية السورية"
ّ
 ٢٦وبموجب الفقرة الثانية من الماد

ّ
ن  ، فإن ي  متساوون المواطني 

ي  فن
ّ
وتدعو المادة   .العاّمة  الوظائف تول

إل   ٣٣ الثالثة  الفقرة  ي 
ن  المساواة فن ن  بي  ن  ال والواجبات، الحقوق حيث منكافة   المواطني  ي  بينهم  تميت 

 بسبب ذلك فن

 
الدولية،   1 مونت كارلو  حة،  أنظر  المقتر والتعديالت  الحالي  السوري  الدستور  ي    ١أبرز خطوط 

الثابن ين  /تشر الرابط:  ١٩۰٢نوفمتر متوفر عىل    ،
-%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D8%B2-doualiya.com/articles/20191101-https://www.mc
-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-8%AE%D8%B7%D9%88%D8%B7%D
-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D9%84%D9%8A-D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%
-D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AA%

D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%AA%D8%B1%D8%AD%D8%A9%  أ ،  أنظر 
ً
دستور  العربر   الديمقراط   المركز يضا  ،

لعام” السورية  العربية  سوريا،  ١٢۰٢الجمهورية  ي 
فن األوضاع  وتطور  األول/يناير    ۰٢“  الرابط:    ،  ١٨۰٢كانون  عىل  متوفر 

https://democraticac.de/?p=5168 
ي  2 ي سي نيوز بر ،  بر ي ي االستفتاء وافقوا عىل الدستور،  ٨٩. ٤سوريا:  عربر

ن فن اير  ٢٧بالمئة من المشاركي   ،  متوفر عىل الرابط:  ، ١٢۰٢شباط/فتر
https://www.bbc.com/arabic/middleeast/2012/02/120227_syria_const_voting_results 

حة، مرجع سابق.   3  أبرز خطوط الدستور السوري الحالي والتعديالت المقتر

https://www.mc-doualiya.com/articles/20191101-%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D8%B2-%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%AA%D8%B1%D8%AD%D8%A9
https://www.mc-doualiya.com/articles/20191101-%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D8%B2-%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%AA%D8%B1%D8%AD%D8%A9
https://www.mc-doualiya.com/articles/20191101-%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D8%B2-%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%AA%D8%B1%D8%AD%D8%A9
https://www.mc-doualiya.com/articles/20191101-%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D8%B2-%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%AA%D8%B1%D8%AD%D8%A9
https://www.mc-doualiya.com/articles/20191101-%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D8%B2-%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%AA%D8%B1%D8%AD%D8%A9
https://democraticac.de/?author=2
https://democraticac.de/?p=5168
https://www.bbc.com/arabic/middleeast/2012/02/120227_syria_const_voting_results
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ة نفس من الفقرة الرابعة . وتنّص 4أو العقيدة  الدين أو  اللغة أو األصل الجنس أو
ّ
 تكافؤ مبدأ الدولة  تكفل أن عىل الماد

ن  بي  إل   الفرص   
ً
استنادا ن  المواطني  ن  بي  ن  التميت  حظر  يجب  وبالتالي   .

ن يشمل المواطني  بما  الدستورية  النصوص  هذه 

ن   من القواني 
ً
 األمر ليس كذلك عىل أرض الواقع كما تشهد عليه، عىل سبيل المثال، منظومة   استئصاله أيضا

ّ
كافة، غت  أن

ن المرأة والرجلاألحوال الشخصية الدينية  ن المسلم وغت  المسلم وبي  ن بي  ي تتضمن تمت 
 .5السورية النر

بنّص  ال السوري الدستور ينّص    ، م"أن   عىل ،١٩٧٣عام   مماثل لدستورشبه  حالي  وتكفل األديان، جميع الدولة تحتر

القيام ُيخلّ  عىل شعائرها بجميع حّرّية  بالنظام أن ال  ة   . "العام ذلك 
ّ
الماد الفقرة األول من   الدستور من ٤٢وتضيف 

 ّ  حّرّية الحالي
ّ
  االعتقاد مصونة  أن

ً
ي دساتت   وفقا

للقانون. ويبدو هذا النّص ضعيفا مقارنة مع ما ورد عن الحرية الدينية فن

ي والدستور المرصي لعام  
    ١٤۰٢دول عربية أخرى مثل الدستور اللبنابن

ّ
ي  "حرية االعتقاد مطلقة" اللذان ينّصا عىل أن

. وفن

ي  للدستورين خالف
، اللبنابن ي

. ينّص الدستور السوري الجديد   مالتعلي حّرّية السوري  الدستور يضمن ال واألردبن ي
 الدينن

ً
أيضا

الذي لم ُيدرج هكذا نّص.    ١٩٧٣، وذلك بخالف دستور عام  6عىل أن األحوال الشخصية للطوائف الدينية مصونة ومرعية

بة لعلمانية الدولة، وذلك عىل الرغم   ل ضن
ّ
ي ويشك

 هذا النّص سيؤدي إل تعقيد مسار استصدار قانون للزواج المدبن
ّ
غت  أن

 لسلطتها  
ً
ي ترى فيه حماية

حيب فيه من طرف أغلب الجماعات الدينية السورية، السيما المسيحية والدرزية، النر من التر

ي تطبيق قوان
عية اإلسالمية فن  رعاياها، وبالتالي تقييد اختصاص المحاكم الشر

ن ينها الدينية الخاصة بكل طائفة والحكم بي 

  . ن ن من السوريي  ي تسع إل توسيع اختصاصاتها وإعمالها عىل غت  المسلمي 
 النر

 

عام   دستور  العر   ١٢۰٢تضّمن  الحاكم  بأيدلوجية  سبغه  مثل  السابقة  السورية  الدساتت   عيوب  وبنصوص أغلب  وبية 

ي 
دستورية ذات صبغة دينية متعارضة مع حقوق المكونات غت  المسلمة. وكمثال عىل ذلك، نّص المادة الثالثة منه النر

ي سوريا واعتباره جميع  
افه باللغات أو المكونات غت  العربية فن

 عدم اعتر
ً
 اإلسالم دين رئيس الجمهورية، وأيضا

ّ
شت  إل أن

ُ
ت

ي هذا  
ن كعرب. وفن ي  جاء  اإلطار،  السوريي 

ن  الجديد الدستور مقدمة  فن  "تعتر
ّ
،  بانتمائها السورية العربية الجمهورية بأن ي  العربر

  وبكون شعبها
ً
ي  االنتماء هذا مجسدة العربية األمة من يتجزأ ال جزءا

وعها فن ي  مشر
، الوطنن ي  والقومي

 دعم عىل العمل وفن

ي  العربر  العروبية المصطلحات السوري الدستور ويكرر ". العربية األمة وحدة وتحقيق التكامل تعزيز بهدف التعاون 

ي دستور الواردة
ي تدّل عىل أيدلوجية النظام العروبية، ومنها مصلح  ١٩٧٣عام   فن

ي  الدور"العربية و الحضارة "والنر  العربر

د المادة  .العروبة" قلب" و  "السوري
ّ
 دون ،"للدولة الرسمية اللغة هي  العربية بأن "اللغة الرابعة من الدستور الجديد وتؤك

ن  الثقافية والحقوق األخرى اللغات إل  اإلشارة    .بها للناطقي 

  
ّ
أن الرغم من  الجمهورية، عىل  لرئيس  الواسعة  الصالحيات  الجديد عىل  الدستور   

َ
الدولة، حافظ الحكم وشكل  وعىل صعيد نظام 

عام   دستور  وبخالف  السلطات.  ن  بي  التام  الفصل  عىل  قائم  حكم  لنظام  التأسيس  يتطلب  السياسي  لرئيس  ١٩٥۰االنتقال  ، كان 

الدستور   هذا  بموجب  يعية الجديدالجمهورية  تشر  ،
ً
جدا واسعة  مادته  وقضائية  وتنفيذية سلطات  فنّصت  عىل    ١۰٥. 

 
ّ
هو "رئيس  أن واألوامر جميع ويصدر  المسلحة والقوات للجيش األعىل  القائد الجمهورية  ارسة  لمم الالزمة القرارات 

ن  التفويض  وله  السلطة، هذه ُيعي ّ كما  السابق.  للدستور  مماثل  بنّص  وذلك  الرئيس   ببعضها"، 

ن  ن  الموظفي  ن  المدنيي    خدماتهم  وينهي  والعسكريي 
ً
م ١۰٦للقانون )المادة   وفقا (،  ١۰٧)المادة   المعاهدات واالتفاقيات الدولية  (، وُيتر

)المادة   الخاص  العفو  الحق ١۰٨ويمنح  وله  )المادة   بمنح  (  )المادة  ١۰٩األوسمة  الشعب  مجلس  وحّل  مشاري    ع  ١١١(  وإعداد   )

ن   ي    ع )المادتي   وتولي سلطة التشر
ن   ١١٧(. وتضمن كذلك المادة  ١٣٣(، ويرأس كذلك مجلس القضاء األعىل )المادة  ١١٣-١١٢القواني 

ي حا عدم مسؤولية رئيس الجمهورية عن
ة مهامه، إال فن ي مباشر

ي يقوم بها فن
 األعمال النر

ّ
ي هذه الحالة البد

من أن    لة الخيانة العظّم. وفن

اح ثلث أعضاء المجلس عىل   ي أعضاء المجلس، وذلك بناًء عىل اقتر
ي وبأغلبية ثلنر

يتم اتهامه بقرار من مجلس الشعب بتصويت علنن

ن الرئيس نفسه جميع قضاتها، وذلك بموج ي يعي ّ
ب مرسوم رئاسي )المادة  األقل. وتجري محاكمته أمام المحكمة الدستورية العليا النر

 
م 4

ّ
ي هذا تقد

 بدساتت  دول مجاورة كما هو الحال    وفن
ً
ي الذي   بمقتضن مقارنة

ن   الدستور األردبن ، فتنّص  لم يرد فيه ذكر "الجنس" كمعيار لنبذ التميت 
  
ّ
ن مادته السادسة عىل أن ي العرق أو اللغة أو الدين".  األردنيي 

ي الحقوق والواجبات وأن اختلفوا فن
ن بينهم فن  "أمام القانون سواء ال تميت 

،  أنظر نا 5 ي ، مبادرة االصالح العربر ي ق العربر
ي دول المشر

ي مجال األحوال الشخصية فن
،  متوفر  ١٣۰٢حزيران/يونيو    ٥ئل جرجس، إدارة التنوع فن

الرابط:   ab_Reform_Initiative_2013content/uploads/2013/06/Ar-reform.net/wp-https://www.arab-عىل 
p06_Research_Paper_ar_governing_diversity_in_the_personal_status_domain_in_the_arab_mashreq_states.

df   
 .  ٣أنظر المادة  6

https://www.arab-reform.net/wp-content/uploads/2013/06/Arab_Reform_Initiative_2013-06_Research_Paper_ar_governing_diversity_in_the_personal_status_domain_in_the_arab_mashreq_states.pdf
https://www.arab-reform.net/wp-content/uploads/2013/06/Arab_Reform_Initiative_2013-06_Research_Paper_ar_governing_diversity_in_the_personal_status_domain_in_the_arab_mashreq_states.pdf
https://www.arab-reform.net/wp-content/uploads/2013/06/Arab_Reform_Initiative_2013-06_Research_Paper_ar_governing_diversity_in_the_personal_status_domain_in_the_arab_mashreq_states.pdf


 

8 

)المادة  ١٤١ أمامه  بالقسم  الرئيس١٤٥( ويدلون  إمكانية  إل  باإلضافة  االتهام، كما ذكرنا   (،  الذي يصدر قرار  الشعب  حّل مجلس 

 أعاله.  

ه أغفل  ذكر مبدأ سمو  
ّ
ي باب الحقوق والحريات من هذا الدستور، غت  أن

ن فن وعىل الرغم من وجود حقوق أساسية للمواطني 

بينهما اال  التعارض  حال  السيما  الداخلية،  يعات  التشر عىل  االنسان  لحقوق  الدولية  ن 7تفاقيات  بي  المساواة  يذكر  ولم   ،

 عن الحقوق 
ً
ي وحقوق ذوي االحتياجات الخاصة، فضال ن أمام القضاء أو المحاكم، وال حق االستنكاف الضمت  المواطني 

وط تطبيق حاالت الطوارئ واالستثناء، وأغفل  كذلك ذكر  الجماعية للمكونات السورية المختلفة، كما لم يفّص  ي شر
ل فن

. فقد   ي
 من سلطات األجهزة األمنية والقضاء االستثنابئ

ّ
 أمام المحاكم العسكرية، وبالتالي الحد

ن عدم جواز محاكمة المدنيي 

، دور أجهزة األمن واعتدائاتها الممنهجة عىل  كان من المنتظر اعتماد ضمانات دستورية لتحجيم   ن ن و المعتقلي  المواطني 

ورة وضع جميع مراكز االعتقال   الجديد عىل ضن الدستور  ينّص   
ّ
اف هيئات قضائية وبرلمانية وحقوقية، كأن تحت إشر

ن وعائالتهم خالل حكم األسد. وتبقر مسألة   كان لالختفاء القشي الذي عابن منه مئات آالف السوريي 
ً
وبعدم تعريض أيا

ذا األمنية  األجهزة  ي حصانة 
القانوبن ممثلها  أو  الضحية  الجديد عىل حق  الدستور  ينّص  لم  ذلك  مع  أهمية قصوى،  ت 

 من انتهك سالمتها الجسدية أو النفسية أثناء االحتجاز أو من عّرضها 
ّ
بتحريك الدعوى أمام هيئة قضائية مستقلة ضد

. كما لم تكفل الدولة، بحسب هذا الدستور  ي
م الدعوى وعدم تعرضه لالختفاء القشي أو لالعتقال التعسقن

ّ
، سالمة مقد

ر.    عن حق الضحية أو ذوي  ها بالتعويض وجتر الرصن
ً
 إلجراءات انتقامية، فضال

ي دستور عام  
 لرقابة مدنية فن

ً
 أن يتم كف يد الجيش وتقييد صالحيته واتباعه ضاحة

ً
. فمن ٢۰١٢وكان من المنتظر أيضا

ي دول عربية كتونس ومرص 
 فن
 
ي الحالة السورية، كما حدث

 السبب الرئيسي لعدم تحقيق تغيت  سياسي شي    ع فن
ّ
المعروف بأن

ي ثكناته خالل العقود الماضية، قد توّسعت 
ي السوري. هذا األخت  الذي كان فن ي ظّل حكم مبارك، هو عقائدية الجيش العربر

فن

  
ً
 دوره تدريجيا

 
. فمن  صالحّياته وتصاعد

ً
التسليح الحقا إثر  المسلحة عىل  المعارضة  ي قتال 

، وفن
ً
بداية االنتفاضة  ي قمع 

فن

  . ن ي الحياة السياسية وقمع المعارضي 
ي الدستور، وذلك لردعه عن التدخل فن

ي  المهم تحديد مسؤولية الجيش فن
فقد جاء  فن

   ١١المادة  
ّ
بأن الجديد  الدستور  المسلحة مؤسسة وطنية مسؤ  من  والقوات  أرض "الجيش  الدفاع عن سالمة  ولة عن 

  ." ي
ي خدمة مصالح الشعب وحماية أهدافه وأمنه الوطنن

 استخدام مصطلح "خدمة إالوطن وسيادته اإلقليمية، وهي فن
ّ
ن

النظام  ات  تفست  ظّل  ي 
فن والسيما  حياديته،  وعدم  الجيش  عقائدية   

ً
ا مجدد  يكّرس  أهدافه"،  وحماية  الشعب  مصالح 

ي دستور . بين8لمصطلح "أهداف الشعب"
ي دساتت  دول أخرى نصوص واضحة لدور الجيش وحيادتيه، كما فن

ما نجد فن

ي فصله )مادته(    ١٤۰٢تونس لعام  
ه "يضطلع بواجب الدفاع عن الوطن واستقالله ووحدة ترابه، وهو    ١٨والذي جاء فن

ّ
بأن

القانون". ك  يضبطه  ما  وفق  المدنية  السلطات  ي 
الوطنن الجيش  ويدعم  التام.  بالحياد  دستور جنوب  ملزم  بدوره  د 

ّ
أك ما 

ي مادته  
ن
ي سياق ممارستهم لمهامهم، أن يدعموا   ٧،  ١٩٩أفريقيا، ف

ن
ه "ال يجوز لألجهزة األمنية وال ألي من أفرادها، ف

ّ
ب، بأن

ي دستور سوريا لعام  .  أية مصلحة لحزب سياسي من خالل االنحياز له"
ي مادته  ۰١٩٥وقد جاء  حنر فن

 مهمة  ۰٣، فن
ّ
، بأن

الجيش محصورة بالدفاع عن حدود الوطن وسالمته وبالتالي عدم تفويضه بمهام عقائدية، عىل خالف الدساتت  الالحقة. 

 لم ينّص دستور عام  
ً
ا عىل ضمانات لوجود ونشاط المعارضة السياسية، وذلك بخالف دساتت  دول أخرى   ١٢۰٢وأخت 

ي الما
ي الدستور التونسي الذي نّص فن

   ۰٦دة  كما فن
ّ
ي مج عىل أن

لس نواب الشعب، لها حقوقها  "المعارضة مكّون أساسي فن

المجلس وأنشطته   ي كل هياكل 
تمثيلية مناسبة وفاعلة فن لها  ي وتضمن  النيابر العمل  ي 

بمهامها فن النهوض  نها من 
ّ
تمك ي 

النر

 الداخلية والخارجية".  

 

 

 

 
7   : ي تصدير )مقدمة( دستور المملكة المغربية مايىلي

ي نطاق    جعل االتفاقيات الدولية، كما صادق عليھا "فعىل سبيل المثال جاء فن
المغرب، وفن

ي يعات الوطنية، والعمل عىل مالءمة ھذه التشر ھا، عىل التشر ن المملكة، وھويتھا الوطنية الراسخة، تسمو، فور نشر عات،  أحكام الدستور، وقواني 
 .  "مع ما تتطلبه تلك المصادقة

ي أنظر نائل جرجس،  8
ي المنظومة الدستورية السورية، المنتدى القانوبن

ي فن
،   القطاع االمنن ي كانون األول/ديسمتر    ١١السوري/مبادرة االصالح العربر

 ،  متوفر عىل الرابط :  ٢۰١٨
m.net/publications/view/81?fbclid=IwAR3pBWr_3N_nuxI1veyqTGfKgb5X06g9h_tjhttp://www.syrianlegalforu

O4ULfMrP7qzmtyU6B_OpmMw#_ftn17 

http://www.syrianlegalforum.net/publications/view/81?fbclid=IwAR3pBWr_3N_nuxI1veyqTGfKgb5X06g9h_tjO4ULfMrP7qzmtyU6B_OpmMw#_ftn17
http://www.syrianlegalforum.net/publications/view/81?fbclid=IwAR3pBWr_3N_nuxI1veyqTGfKgb5X06g9h_tjO4ULfMrP7qzmtyU6B_OpmMw#_ftn17
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ي سوريا 
 
 نحو الالمركزية ف

 

 الالمركزية ذات أهمية  
ّ
ي عملية االنتقال الديمقراطي السوري، هذا وعىل الرغم من وجود أصوات معارضة لها تعد

قصوى فن

 مزايا الالمركزية متعددة يكمن 
ّ
ي مراحل عدم االستقرار. غت  أن

 لها، خاصة فن
ً
بة لوحدة وكيان الدولة وإضعافا ها ضن تعتتر

ي واألث
ي مجال إدارة التنوع الدينن

 من التقسيم غت  العادل أبرزها عىل الصعيد االقتصادي وفن
ّ
ي الحد

. فتسهم الالمركزية فن ي
نن

ن األقاليم، والنهوض بالمناطق المهمشة. كما تسهم وات وعدم المساواة بي 
ي معالجة مشاكل ضعف النمو االقتصادي،   للتر

فن

ي كافة مناطق الدولة. 
، يخفف اعتماد النظام الالمر   وعجز الحكومة عن ضمان التنمية فن ن كزي من  فبحسب بعض الباحثي 

واال  االقتصادية، كالتضخم  األزمات  ة 
ّ
االقتصاديحد الدولة   نكماش  انية  ن مت  ي 

فن بسمة 9والعجز  السورية  الباحثة  وتقول   .

" 
ّ
ي بأن

ي اطار الالمركزية ستكون قادرة عىل تفعيل التنمية االقتصادية وتوفت  الخدمات  قضمابن
مؤسسات الحكم المحىلي فن

ي تحتاج إليها مختلف المناطق ال
ن أقرب بطبيعة الحال إل فهم شواغل واحتياجات النر ن المحليي  سورية، إذ أن المسؤلي 

ن  ام خصوصية الجماعات العرقية والدينية وممارستها   .10" المواطني  ي احتر
وعىل صعيد الحكم الرشيد، تسهم الالمركزية فن

ي ظّل د
ي تقرير المصت  من خالل ممارسة اإلدارة المحلية فن

  لشكل من أشكال حقوقها فن
ً
ولة موحدة. ويمكن اعتبارها مدخال

افقة بحكم استبدادي، كسوريا  ي شهدت مركزية شديدة متر
ي الدول النر

. فستسمح  11لإلصالح السياسي واإلداري، خاصة فن

الالمركزية بتوزي    ع السلطة من المركز إل األقاليم وبالتالي التخفيف من القبضة األمنية وهيمنة أجهزة المخابرات عىل كافة  

ي حال الخالف عىل هوية الدولة، كما 
 من خالل النظام الالمركزي الوصول إل تفاهمات فن

ً
المناطق السورية. ويمكن أيضا

ي ي
ي الحالة السورية النر

 له من أطراف أخرى. فن
ً
 شديدة

ً
 معارضة

ُ
ي من بعض األطراف، يقابله

ي ودينن وجد فيها توجه عروبر

ي ظّل حكم المركزي 
ام الخصوصية األثنية والعرقية والدينية فن ي الوصول إل احتر

، ستسهم الالمركزية فن بالتالي
، كما هو  12

ي 
ها  سويشا الحال فن

ّ
ي مكن

 نظامها الفدرالي من ضمان حماية فّعاالنر
ّ
لة للتنوع اللغوي لمواطنيها. ومن هنا، يمكن القول بأن

الالمركزية مهمة للحفاظ عىل وحدة البالد، بالمقابل نجد بأن فرض أيدلوجية الغالبية أو الحكومة المركزية عىل المناطق  

وخات  ذات االنتماءات الدينية واألثنية المختلفة عن الغالبية يؤدي   المجتمعية، فضال عن  إل تعزيز نزعة االنفصال والشر

ي سوريا.  
 عدم االستقرار السياسي وزيادة التدخالت الخارجية، كما هو الحال فن

 

ي الدستور السوري لعام  
 فن
 
 إل ذكر المجالس المحلية فقط، ورد

 
ذكر   ٢۰١٢بخالف الدستور السوري السابق الذي تطّرق

ي المادة  
ي جاء  فيها: "  ١٣١ضي    ح لمصطلح الالمركزية، وذلك فن

. يرتكز تنظيم وحدات اإلدارة المحلية عىل تطبيق  ١والنر

ن القانون عالقة هذه الوحدات بالسلطة المركزية واختصاصاتها وإيراداتها  مبدأ ال مركزية السلطات والمسؤوليات، ويبي 

اختصا وكذلك  رؤسائها،  انتخاب  أو  ن  تعيي  طريقة  ن  ُيبي  أعمالها، كما  عىل  والرقابة  رؤساء المالية  واختصاصات  صاتهم 

 ٢المصالح فيها.  
ً
 ومتساويا

ً
ا  ومباشر

ً
 وشيا

ً
 عاما

ً
. وعىل الرغم من  13". يكون لوحدات اإلدارة المحلية مجالس ُمنتخبة انتخابا

ه الحكومة 
ّ
ك للقانون الذي ستسن ها تتر

ّ
 بالدستور السابق، غت  أن

 
ي هذه المادة بخصوص الالمركزية مقارنة

بعض التفصيل فن

لمان تنظيم مسألة الالمركزية، مما قد يؤدي إل إفراغها من مضمونها. فقد شهدت المنظومة القانونية السورية عىل  أو ال تر

ن  ، حيث صدرت الكثت  من القواني  ن وك أمر تنظيمها للقواني 
 والمتر

ً
ه تّم تقييد الحقوق والحريات المنصوص عليها دستوريا

ّ
أن

ن المختلفة ومضمونها.  لتؤدي إل انصياع الدستور ألحكامها، و   تحكم القواعد الدستورية تنظيم القواني 
ّ
 من أن

ً
ذلك بدال

ي دستور تونس الذي تضّمن العديد من المواد حول  
كما تفّصل الكثت  من الدساتت  بنظامها الالمركزي، كما هو الحال فن

اإلداري لسوريا، وصالحيات رؤساء   التقسيمعىل ستة مواد تتعلق ب  ۰١٩٥الالمركزية. كما اشتمل  الدستور السوري لعام  

 
 متوفر عىل الرابط :  ، ١٨۰٢أب/أغسطس،  ١٧،٢٤ختر (، شبكة  ٢باقر الكردو، حول المركزية و الالمركزية ) أنظر  9

https://xeber24.org/archives/122217 
10 ، ي ي سوريا، مبادرة االصالح العربر

، مسار آمن نحو الالمركزية الديمقراطية فن ي
 ،  متوفر عىل الرابط:  ٣، ص ١٩۰٢تموز/يوليو  ٣١بسمة قضمابن

-reform.net/wp-https://www.arab
8182.pdf?ver=93bfe94892e639af7851bcc523956content/uploads/pdf/Arab_Reform_Initiative_ar_615 

ي نهاية حقبة فرانكو.  11
 وقد تبنت أسبانيا المركزية بمقتضن دستورها المعتمد فن

ي بهذا الخصوص : " 12
 حال كانت الهوية الوطنية متجانسة، لكن العالم مكّون من  تقول قضمابن

ً
ربما يستطيع النظام المركزي أن يكون ديمقراطيا

ق األوسط، أدت الالمركزية دول ُيعد فيها التجانس االستثناء ال   ي أغلب دول الشر
ي المجتمعات المتنوعة، مثل الحال فن

انها   –القاعدة. فقن عند اقتر
  
ً
 دائما

ً
ي الذي تتسلح به النظم السلطوية وباستخدام الوحدة الوطنية كذريعة واعتبار التدخالت األجنبية تهديدا إل الحيلولة    –بالخطاب الديماغوجر

ي المجتمع من الحقوق األساسية"دون التنوع وحرمان مكو 
، مرجع سابق، ص  .نات أساسية فن ي

 .  ٣- ٢بسمة قضمابن
 المادة  13

ً
 .  ١٢۰٢من دستور عام  ١٢أنظر أيضا

https://xeber24.org/archives/122217
https://www.arab-reform.net/wp-content/uploads/pdf/Arab_Reform_Initiative_ar_6152.pdf?ver=93bfe94892e639af7851bcc523956818
https://www.arab-reform.net/wp-content/uploads/pdf/Arab_Reform_Initiative_ar_6152.pdf?ver=93bfe94892e639af7851bcc523956818
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المرتبطة  األمور  من  ذلك  وغت   شيح 
والتر االنتخاب  وآليات  المحافظات  ومجالس  المصالح  ورؤساء  اإلدارية  الوحدات 

 . 14بالالمركزية 

ي دستورها الجديد المركزية موسعة، وذلك عقب انهاء حكم رئيسها السابق زين العابدين بن
  وكما رأينا، اعتمدت تونس فن

تها الباحثة أسماء ساليمية 
ّ
ي فصل

 تطبيقها عىل أرض الواقع واجه واليزال العديد من التحديات و المصاعب النر
ّ
، غت  أن عىلي

ي عصفت بالمجالس البلدّية 
ي دراسة منشورة عىل موقع المفكرة القانونية. فأشارت ساليمية إل االستقاالت المتكررة النر

فن

ى إل كلفة سياسية وانتخابية باهظة  المنتخبة، بما فيها استقاالت جما
ّ
ي مما أد

ت إل انحالل المجلس البلدي المعنن
ّ
عية أد

مثل سحب الثقة من رؤساء البلديات وزعزعة ثقة السكان بهذه المجالس وبالالمركزية. وتعود هذه االستقاالت لسبب  

ك بسبب ضعف التواف ثت الباحثة عن وحيد أال وهو تفّرد الرئيس بالرأي واستحالة العمل المشتر
ّ
ن األعضاء. وتحد ق بي 

 وزارة الشؤون  
ّ
ي تحقيق استقرار المجالس المحلية وبأن

يعي الذي اليسهم فن ي مسار الالمركزّية عىل المستوى التشر
خلل فن

ّية إلنجا  ي الموارد المالية والبشر
 عن النقص فن

ً
ح  المحلية ال تقوم بشكل جيد بالمهام المنوطة بها الرساء الالمركزية، فضال

 .   15المسار الالمركزي

ستصدر  بموجب المرسوم
ُ
ي سوريا، فقد ا

م الالمركزية فن
ّ
ين األول/أكتوبر   ٧۰١رقم    أّما القانون الذي ينظ بتاري    خ األول من تشر

،  ٧مادة، نجد من بينها ما هو مكّرس لسلطة المركز بشكل واسع. وبحسب مادته    ١٦١. يتكون هذا القانون من  ١١۰٢

قّسم الجمهورية إل وحدات ادارية، هي كل من المحافظة، المدينة، البلدة، البلدية
ُ
ه يحفظ سلطات واسعة    .ت

ّ
ونجد بأن

ن من طرف رئيس الجمهورية والذين يدلون بالقسم أمامه  ن المعيني  ن  16للمحافظي  ي حي 
اليوجد إال صالحيات محدودة  ، فن

المادة   المحافظات. ويحق، بحسب  ي 
المحلية عىل مختلف ١٢٢للمؤسسات فن المجالس  أن يحّل  الجمهورية  لرئيس   ،

لها ن  الموالي  ن  باالنتخابات وتعيي  التأثت   ي 
فن األمنية  األجهزة  استمرت  إصداره،  ومنذ   17مستوياتها. 

ّ
أن يدّل عىل  ما  ، وهذا 

ي ذلك دمقرطة نظام الحكم.  الالمركزية ال تستقيم
ي ظّل نظام استبدادي، بل يتوجب توفر مقومات نجاحها بما فن

 فن

ي الختام
 
ي إطار تدخالت من طرف بعض القوى الدولية واألقليمية لفرض ٢۰١٢، تستمر محاوالت تغيت  دستور عام  ف

، فن

. 18باعداد مسودة للدستور السوري والذي تّم توزيعه خالل مفاوضات أستانا   ١٧۰٢اجنداتها، وهنا نذكر قيام روسيا عام  

ي جنيف لتعديل
ي إطار مفاوضات اللجنة الدستورية الجارية فن

 المسار الحالي األبرز يتمثل فن
ّ
الدستور بحسب النظام،   غت  أن

  
ّ
أن الراجح  ه من 

ّ
بأن المعارضة. يبدو  ي ظّل ال  أو اعتماد نسخة جديدة بحسب 

ي أي نجاح فن
التفاوضن المسار  ُيكتب لهذا 

ي عىل بنية 
ن يمّهد أولهما يحقق تغيت  سياسي جذري يقضن ن مختلفي  ي يواجهها، وقد ُيسفر عن مآلي 

المصاعب الشديدة النر

ي سوريا لصا
م حقوق وحريات مواطنيها، بينما سيؤدي اآلخر إل إعادة إفراز النظام السوري  االستبداد فن لح بناء دولة تحتر

ن من ناحية المشاركة  ن المعارضي  ي أوساط السوريي 
ي ظّل الحفاظ عىل أركانه. هذا ما يفّش االنقسامات المستمرة فن

وتعويمه فن

ه من األمور الحا
ّ
بأن ي هذه المفاوضات. وأعتقد 

لت من عدمها فن
ّ
ن معضالت عديدة عط التفاوض، ومن بي  سمة لمآالت 

 
ي سوريا والفرص القائمة، نون بوست،   14

ي مع الالمركزية فن
، التعاطي الدستوري والقانوبن ،  متوفر عىل  ١٧۰٢أيار/مايو    ٦للمزيد، أنظر منت  الفقت 

   https://www.noonpost.com/content/17862ط:  الراب
ي العدد   15

ي مسار طويل األمد، مقال منشور فن
مركزّية: خطوات أول متثاقلة فن

ّ
من مجلة المفكرة القانونية | تونس،  متوفر    ١٧أسماء ساليمية، الال

 عىل الرابط :  
https://legal-

agenda.com/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D9%91%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A%D9%91
%D8%A9-%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89-

%D9%85%D8%AA%D8%AB%D8%A7%D9%82%D9%84%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B3 
 من هذا القانون.   ۰٤بحسب المادة   16
ي اال  17

ي أيلول/سبتمتر كما فن
ي جرت فن

 .  ١٨۰٢نتخابات المحلية النر
ي أستانة، ٢٤فرانس   18

/يناير   ٢٤، روسيا تسلم مسودة دستور جديد لسوريا إل الفصائل المعارضة فن ي
   ،  متوفر عىل الرابط: ١٧۰٢كانون الثابن

https://www.france24.com/ar/20170124-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-
%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D9%85%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A9-

%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-
%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6%D8%A9-

%D8%A3%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%A9   
  

  

https://www.noonpost.com/content/17862
https://www.france24.com/ar/20170124-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D9%85%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A9-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6%D8%A9-%D8%A3%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%A9
https://www.france24.com/ar/20170124-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D9%85%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A9-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6%D8%A9-%D8%A3%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%A9
https://www.france24.com/ar/20170124-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D9%85%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A9-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6%D8%A9-%D8%A3%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%A9
https://www.france24.com/ar/20170124-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D9%85%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A9-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6%D8%A9-%D8%A3%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%A9
https://www.france24.com/ar/20170124-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D9%85%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A9-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6%D8%A9-%D8%A3%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%A9
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ي هذه  
ي السلطة وترشّحه النتخابات جديدة. وفن

ة طويلة التقدم باتجاه التفاوض والحّل، هي مسألة استمرار األسد فن ولفتر

 أقض لمن يشغل منصب الر اإلطار،  
ّ
ن كحد  أبرزها تحديد واليتي 

ً
ن الدستور السوري الجديد نصوصا  من تضمي 

ّ
ئاسة، البد

ي المادة  
ي إطار مشابه، جاء فن

من   ٧٢وأن ال يكون المرشح ممن شغل  هذا المنصب لمدة تزيد عن األربعة عشر عاما. وفن

 "مدة رئاسة الجمهورية خمس سنوات كاملة تبدأ منذ انتخاب الرئيس. وال يجوز تجديدها إال بعد  ۰١٩٥دستور عام  
ّ
، بأن

ل اعتماد دستور ديمقراطي سوري غت  جزء من  مرور خمس سنوات كاملة عىل انتهاء رئاست
ّ
ي جميع األحوال، ال ُيشك

ه". وفن

ي ذلك  
، بما فن

ً
 ألركان العدالة االنتقالية كافة

ً
 تشمل بالتأكيد انتقال سياسي جذري وتحقيقا

ّ
ي يجب أن

التسوية السياسية النر

ي الجرائم ضد اإلنسانية وجرائم الحرب و 
 الكشف عن مصت  المفقودين والتحقيق فن

ً
تقديم مرتكبيها إل المحاكمة، فضال

 .عن تعويض الضحايا أو أشهم، ليتم تحقيق المصالحة الوطنية بما يمّهد لسالم مستدام 

 

 -النهاية  -

 

 





 

 
 

 

 

 


