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 مــقدمــــــــة

 و ، (االنتقالية املرحلة)ا يسمى ملاملختلفة تعددت اآلراء واملواقف 
ا

أضاف الحقوقيون املعاصرون تعديًل

ا   وظائففحملوّها  ،على مصطلح املرحلة االنتقالية مهما
ا

 إضافية تتعلق بالعدالة، فبات املصطلح حامًل

 .لمشروع االنتقاإلى ملشروع العدالة إضافة 

ة تتعلق بتحديات مهمو مسائل دقيقة  أن يعالجالبد سورية في  البحث في موضوع العدالة االنتقاليةإن 

إلى جانب التسامح، وجبر الضرر، واملحاسبة،  فيها ق العدالةيتحق يةاملرحلة االنتقالية، وكيفهذه 

 .(عدالة انتقالية في سورية)عادل يؤدي إلى  تؤسس لقضاءعدالة دستورية  هو ما يفرض وجودوالعقاب، و 

تتمثل في التأسيس الدستوري ملؤسسات السلطة:  بداية املرحلة االنتقالية فيلعل الخطوة األكثر أهمية و 

على أساسه مجلس  نتخبي ،قتو إعًلن دستوري م بطريق إصدار، والقضائية، والتنفيذيةالتشريعية، 

 .تأسيس ي إلنجاز بند واحد وحيد هو وضع دستور عصري للبًلد

 

 
ا

 الناظمة للسلطة القضائية  املواثيق الدولية: أوًل

أشخاص القانون الدولي، والدول تمثلها في املؤسسات  يأساس أن الدول هلى إالنظام الدولي  ستندي

كان من املفترض تحديد األسس القانونية التي تؤهل تلك السلطات  من ثمو الدولية سلطات هذه الدول، 

هيئة األمم املتحدة ) الذي أصاب القانون الدولي ومنظماته الدولية خلللكن ال .لتمثيل تلك الدول 

املنتصرين في الحرب العاملية  ييدأهو أن تلك الهيئات الدولية للنظام الدولي أسست على  ،(هاومؤسسات

، اعتمد قانون القوة على حساب قوة القانون، وتمثل ذلك في احتكار القرار الدولي في السلطة (1) الثانية

 (الفيتو)لقوة فاحتكرت حق التنفيذية لهيئة األمم املتحدة املتمثلة في مجلس األمن بيد الدول التي تمتلك ا

، وامتد ذلك التعسف إلى السلطات التنفيذية داخل الدول (2) من ميثاق األمم املتحدة /27بموجب املادة /

عصابة أو جماعة مسلحة من اغتصاب السلطة في  أياألعضاء في هيئة األمم املتحدة، بحيث لو تمكنت 

 (الفيتو)دولة في هيئة األمم واملنظمات الدولية، فدول مقعد تلك ال احتلتو  ،االعتراف الدولي تدولة ما، نال

ا على شرعية السلطة  املقعد هي التي تمنح سلطة الدولة أو تحجبه بناء على مصالحها، وليس تأسيسا

                                                           
ِّع ميثاق األمم املتحدة في  (1)

ّ
في سان فرانسيسكو في ختام مؤتمر األمم املتحدة الخاص بنظام  1945و حزيران/ يوني 26وقـ

ا في 
ا
ا . ويعد 1945تشرين األول/ أكتوبر  24الهيئة الدولية وأصبح نافذ ا متمما النظام األساس ملحكمة العدل الدولية جزءا

 للميثاق.
تصدر  - 2يكون لكل عضو من أعضاء مجلس األمن صوت واحد.  -1من ميثاق األمم املتحدة على:  /27تنص املادة / (2)

ئل األخرى تصدر قرارات مجلس األمن في املسا - 3قرارات مجلس األمن في املسائل اإلجرائية بموافقة تسعة من أعضائه. 

كافة بموافقة أصوات تسعة من أعضائه يكون من بينها أصوات األعضاء الدائمين متفقة، بشرط أنه في القرارات املتخذة 

ا ألحكام الفصل السادس والفقرة  ا في النزاع عن التصويت 52من املادة  3تطبيقا
ا
 يمتنع من كان طرف
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ا (3) ومشروعيتها في تلك الدولة مؤسسات تلك الدولة في الداخل، وفي طليعتها  في، وهذا ينعكس بدوره سلبا

ين اكتسبوا االعتراف الدولي بهم، لن يستقر لهم األمر إال بتخريب السلطتين فالذ .السلطة القضائية

 أ، وهذا يهدد وجود الدولة املشروعة التنفيذيةالتشريعية و 
ا

وجود سلطة قضائية عادلة ومستقلة ألن  صًل

ا حرية اإلنسان ذاته، وهك ا مع وجود الدولة نفسها، وتاليا ذا افتقد ومحايدة ونزيهة في أي دولة يتناسب طردا

لقيام نظام دولي عادل، بافتقاده اشتراط قانون دولي بأن تكون السلطة  رئيسةالالنظام الدولي الشروط 

التي تمثل الدولة في املؤسسات الدولية، ابتداء من هيئة األمم املتحدة، سلطة شرعية بمعنى صحة تمثيلها 

 للشعب في الدولة املعنية بموجب نص قانوني دولي ملزم.

في النظام الدولي إلى انفصام شبه تام بين املؤسسات التنفيذية الدولية والنصوص التي خلل ذا الأدى ه

ن النصوص إلتنفيذ، وهكذا فإلى ا، والتي لم تجد طريقها صدقيةتصدر عن املنظمات الحقوقية ذات ال

اص النظام الدولي التي تضمنتها املواثيق الدولية لحقوق اإلنسان والعدالة الدولية واملساواة بين أشخ

ا على ورق (الدول ) اتطبيقها  يجري ، والقضاء الدولي بقيت حبرا  ويتغاض ى ، (الفيتو)وفق مصالح دول  نسبيا

مباشرة، أو من عصابات  نفسها عن الجرائم التي تتعرض لها األمم والشعوب مندول الهيمنة الدولية

على و  .(الفيتو)ان، مرتبطة بمصالح دول إجرامية محلية داخل تلك الدول، قد تكون حاكمة أغلب األحي

ا في  الرغم من ذلك يقوم الطغاة في تلك الدول بتدبيج املواثيق الدولية حول العدالة وحقوق اإلنسان نظريا

ا  ُيبالغ في الواقع بل تؤثردساتيرهم وتشريعاتهم طاملا أنها ال 
ا
بالتغني بتلك النصوص حتى في الدول األكثر انتهاك

أن يسأل  من دون لإلنسان ة رئيساللحقوق اي فة خطر للتضليل والتغطية على االنتهاكات ال لحقوق اإلنسان

من موادها على تأكيد املساواة  عدداملواثيق الدولية الحقوقية في تطبيقها، بينما تنص  صدقيةأحد عن 

زيهة. وهي أمام القانون، وعلى حق كل إنسان في أن تنظر في دعواه محكمة عادلة وحيادية، مستقلة ون

إذا أريد للبشر أال يضطروا آخر األمر إلى اللياذ »تفرض على النظام القانوني في أي دولة حماية هذه الحقوق 

 .(4) «واالضطهادبالتمرد على الطغيان، 

، فقد أكد هذه الحقوق في 1948ديسمبر  /كانون األول 10أما اإلعًلن العاملي لحقوق اإلنسان املؤرخ في 

لكل إنسان، على قدم املساواة التامة مع اآلخرين، الحق »( منه أن: 10نصت املادة ) إذ ،(11-10-8-7مواده )

ا، للفصل في حقوقه والتزاماته وفى  ا وعلنيا ا منصفا  أيفي أن تنظر قضيته محكمة مستقلة ومحايدة، نظرا

 .«تهمة جزائية توجه إليه

، 1979 مارس آذار/ 23 في ودخل حيز النفاذالعهد الدولي الخاص بالحقوق املدنية والسياسية واعتمد 

تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد باحترام الحقوق املعترف بها فيه، وبكفالة »( منه على أن: 2نص في املادة )

                                                           
 من ميثاق األمم املتحدة على: يجو  /5تنص املادة / (3)

ا
ز للجمعية العامة أن توقف أي عضو اتخذ مجلس األمن تجاهه عمًل

مجلس األمن، وملجلس األمن من أعمال املنع أو القمع، عن مباشرة حقوق العضوية ومزاياها، ويكون ذلك بناءا على توصية 

 أن يرد لهذا العضو مباشرة تلك الحقوق واملزايا.
 اإلعًلن العاملي لحقوق اإلنسان. (4)
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هذه الحقوق لجميع األفراد املوجودين في إقليمها، والداخلين في واليتها، دون أي تمييز بسبب العرق، أو 

ا، أو غير سياس ي، أو األصل القومي، أو االجتماعي، اللون، أو الجنس، أ و اللغة، أو الدين، أو الرأي سياسيا

. ومن مقتضيات هذا التعهد خصص العهد الدولي املادة (5) «األسبابأو الثروة، أو النسب، أو غير ذلك من 

من حق كل فرد، ا سواء أمام القضاء. و الناس جميعا »للحديث عن السلطة القضائية وفيها أن:  ،( منه14)

لدى الفصل في أية تهمة جزائية توجه إليه، أو في حقوقه والتزاماته في أية دعوى مدنية، أن تكون قضيته 

 .«منشأة بحكم القانون  محل نظر منصف، وعلني من قبل محكمة مختصة مستقلة حيادية،

، بإنشاء /1978ف في /وفي النصف الثاني من القرن العشرين، قامت لجنة الحقوقيين الدوليين في جني

 كان لجهد كل   وقد .جميعها مبادئ هذا االستقًلل في أنحاء العالم قّدمتمركز الستقًلل القضاء يعمل على 

وحماية األقليات التابعة للجنة  ،من: لجنة األمم املتحدة لحقوق اإلنسان، واللجنة الفرعية ملحاربة التمييز

في صدور اإلعًلن العاملي حول  همتحدة ملنع الجريمة، الدور املحقوق اإلنسان، إضافة إلى لجنة األمم امل

الذي أقرته الجمعية العامة لألمم  /1983استقًلل القضاء الصادر عن مؤتمر مونتريال في كندا عام/

من املسائل التي تتعلق بعمل السلطة  عدد، وأكدت مواد هذا اإلعًلن على ال29/12/1985املتحدة في 

ا، ومن هذه املسائل:القضائية، بما يضم  ن لها القيام بدورها على الوجه األمثل، وحددها اإلعًلن تفصيليا

تكفل الدولة استقًلل السلطة القضائية وينص عليه دستور البلد، أو قوانينه. ومن واجب  -1»

 وغيرها من املؤسسات احترام ومراعاة استقًلل السلطة القضائية. جميعها املؤسسات الحكومية

ا  من دون السلطة القضائية في املسائل املعروضة عليها  تفصل -2 تحيز، على أساس الوقائع، ووفقا

إغراءات، أو ضغوط، أو تهديدات، أو  أيتقييدات، أو تأثيرات غير سليمة، أو  أي من دون للقانون، و 

 تدخًلت مباشرة كانت، أو غير مباشرة، من أي جهة، أو ألي سبب.

أمام املحاكم العادية، أو الهيئات القضائية التي تطبق اإلجراءات  لكل فرد الحق في أن يحاكم -3

حسب األصول بالقانونية املقررة. وال يجوز إنشاء هيئات قضائية، ال تطبق اإلجراءات القانونية املقررة 

 ائية.الخاصة بالتدابير القضائية، لتنتزع الوالية القضائية التي تتمتع بها املحاكم العادية أو الهيئات القض

ا لإلعًلن العاملي لحقوق اإلنسان، يحق ألعضاء السلطة القضائية كغيرهم من املواطنين التمتع  -4 وفقا

ا،   عندبحرية التعبير واالعتقاد وتكوين الجمعيات والتجمع، ومع ذلك ُيشترط أن يسلك القضاة دائما

ا يحفظ هيبة منصبهم ونزاهة واستقًلل القضاء.
ا
 ممارسة حقوقهم، مسلك

ا من ذو  -5 ، جدارةوالالنزاهة  ي يتعين أن يكون من يقع عليهم االختيار لشغل الوظائف القضائية أفرادا

في القانون. ويجب أن تشتمل أي طريقة الختيار القضاة على ة ًلئمموحاصلين على تدريب، أو مؤهًلت 

ر القضاة أن يتعرض ضمانات ضد التعيين في املناصب القضائية بدوافع غير سليمة، وال يجوز عند اختيا

أو اللون أو الجنس أو الدين أو اآلراء السياسية أو غيرها من اآلراء،  أي شخص للتمييز على أساس العنصر

                                                           
 الدولي الخاص بالحقوق املدنية والسياسية. العهد (5)
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من قبيل التمييز أن يشترط  ديعأو املنشأ القومي، أو االجتماعي، أو امللكية، أو امليًلد، أو املركز، على أنه ال 

 .(6) «املعنيرعايا البلد  في املرشح لوظيفة قضائية أن يكون من

كذلك تضمن امليثاق العربي لحقوق اإلنسان الذي اعتمد من القمة العربية السادسة عشرة بتاريخ 

جميع األشخاص متساوون أمام القانون، ولهم الحق »من املبادئ التي أقرت أن:  اعددا ، 2004مايو  أيار/23

تساوون أمام القضاء. وتضمن الدول األطراف في التمتع بحمايته من دون تمييز، وجميع األشخاص م

استقًلل القضاء، وحماية القضاة من أي تدخل، أو ضغوط، أو تهديدات، كما تضمن حق التقاض ي 

الحق في محاكمة عادلة تتوافر فيها ضمانات كافية،  ولكل شخص ،بدرجاته لكل شخص خاضع لواليتها

ا بحكم القانون. وذلك في مواجهة وتجريها محكمة مختصة ومستقلة ونزيهة ومنشأة ساب تهمة جزائية  أيقا

ا اإلعانة العدلية للدفاع  توجه إليه أو للبت في حقوقه، أو التزاماته، وتكفل كل دولة طرف لغير القادرين ماليا

وتكون املحاكمة علنية إال في حاالت استثنائية تقتضيها مصلحة العدالة في مجتمع يحترم  .عن حقوقهم

 .(7) «اإلنسانوق الحريات، وحق

 : أتيي، بما أهمية املواثيق الدولية والعربية املتعلقة بالسلطة القضائية كثرأويمكن استعراض 

اإلعًلن العاملي لحقوق اإلنسان الذي اعتمد، ونشر على املأل بموجب قرار الجمعية العامة  -1

 .1948 ديسمبر كانون األول/ 10( املؤرخ في 3-)د 217لألمم املتحدة 

الدولي الخاص بالحقوق املدنية والسياسية، الذي اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق، العهد  -2

 كانون األول/ 16( املؤرخ في 21-)د 2200واالنضمام بموجب قرار الجمعية العامة لألمم املتحدة 

 .1976 مارس آذار/ 23تاريخ بدء النفاذ:  1966ديسمبر 

، التي اعتمدت ونشرت على املأل بموجب بشأن استقًلل السلطة القضائيةة رئيسالاملبادئ  -3

، 1985نوفمبر  تشرين الثاني/ 29املؤرخ في  40/32 :قراري الجمعية العامة لألمم املتحدة

 .1985 ديسمبر /كانون األول  13املؤرخ في  40/146و

لتوفير العدالة لضحايا الجريمة وإساءة استعمال السلطة اعتمد ة رئيسالإعًلن بشأن املبادئ  -4

 تشرين الثاني/ 29املؤرخ في  40/34 املأل بموجب قرار الجمعية العامة لألمم املتحدة ىر علونش

 .1985 نوفمبر

بشأن دور املحامين اعتمدها مؤتمر األمم املتحدة الثامن ملنع الجريمة ومعاملة ة رئيسمبادئ  -5

 .1990 سبتمبر أيلول/ 7إلى  أغسطس آب/ 27املجرمين املعقود في هافانا من 

القمة العربية السادسة عشرة التي استضافتها  ثاق العربي لحقوق اإلنسان الذي اعتمد مناملي -6

 .2004 مايو أيار/ 23 تونس

                                                           
 مبادئ رئيسة بشأن استقًلل السلطة القضائية. (6)
 امليثاق العربي لحقوق اإلنسان، مكتبة حقوق اإلنسان. (7)
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ا من دولة إلى أخرى، فكثير من  لكن التزام سلطات الدول بتلك املبادئ، والقواعد القانونية كان متفاوتا

ا التفاق الدول التي وقّعت على تلك املواثيق مما يلزمها العمل بموج لقانون املعاهدات عام  (فيينا)بها تطبيقا

 وإن نصت عليها في تشريعاتها.  لكن لم تتقيد بمضمونها حتى ،1973

 

 سورية في القضائية للسلطة الدستوري األساس :اثانيا 

الدستور هو أبو القوانين ومرجعية دستوريتها، وهو الذي يحدد مجال عمل السلطات واملؤسسات 

 تنفيذية والقضائية، وأي خلل في الدستور سيؤدي إلى خلل في مؤسسات املجتمع والدولةالتشريعية وال

 الخلل يبدأ من إصًلح الدستور. صحيحتف من ثمو ، جميعها

على عجل ملواجهة تحديات  صيغتمنها دساتير  ،قتة والدائمةو شهدت سورية سلسلة من الدساتير امل

وخضعت لتعديًلت تحت الضغط الشعبي، ومنها دساتير  ،س يطارئة، ومنها دساتير صاغها االنتداب الفرن

ا  1950صاغها االنقًلبيون العسكريون للتغطية على التفرد بالسلطة، وربما يمكن استثناء دستور  نسبيا

ا من ناحية الفصل بين السلطات، ربما من ذلك،  من  ى جر صوغه  نأل الذي جاءت مواده محكمة دستوريا

الذي عطلته االنقًلبات العسكرية  (أوحد   زعيم  )لها إنتاج  ن  سنقًلبات لم يتا خبراء دستوريين في ظل فوض ى

ا إال ملدة أربع سنوات من عام  متقطعة  ددومل، 1958وحتى عام  1954املتًلحقة بعد ذلك، ولم ُيعتمد فعليا

 .1963 مارس /آذار 8و 1961 سبتمبر /أيلول  28بين 

ية مع انتهاء الحرب العاملية األولى حيث انتهى االحتًلل ويمكن التأريخ للمسيرة الدستورية في سور 

لت العثماني، ِّ
ّ
ك
ُ
برئاسة علي رضا  1918 أكتوبر /تشرين األول أول حكومة وطنية في سورية في األول من  ش

دولة )التنسيق مع الحلفاء استقًلل  من دون أعلن املؤتمر السوري العام  1920 مارس /آذار 8في . الركابي

ا عليها، غير أن هذا  (فيصل األول ) أعلنو  ،(اململكة السورية العربية) نشوء وأعلن ،(يةسورية العرب
ا
ملك

املؤتمر السوري العام لجنة خاصة  لفأ ذلك فقد على الرغم منو  ،(8) دوليالكيان لم يحظ بأي اعتراف 

 ثناب 1920دستور اململكة الوليدة، وبالفعل جاء دستور  صوغبرئاسة هاشم األتاس ي مهمتها 
ا

ي عشر فصًل

 .(9) مادة 147و

وكفل الدستور  ،عاصمتها دمشق (ملكية مدنية نيابّية)العربية  ا: أن سوري1920ما جاء في دستور هم أ

، وحرية إنشاء الجمعيات واألحزاب، واملشاركة في النشاط السياس ي جميعهم بين السورييناملساواة 

نص على الحرّية الدينّية ونشر و  .ال التعسفيواالقتصادي، وسًلمة األفراد، وتجريم التعذيب واالعتق

محاكمة، وحّد من صًلحيات امللك بإلزام أي قرار يتخذه بتوقيع  من دون املطبوعات، ومنع النفي، والعقاب 

                                                           
 .103(، ص1983يوسف الحكيم، سورية واالنتداب الفرنس ي، )بيروت، دارا لنهار،  (8)
 .148يوسف الحكيم، سورية واالنتداب الفرنس ي، ص  (9)
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وبّين الدستور أن املؤتمر العام يتكّون من غرفتين هما مجلس النواب  .رئيس الوزراء، والوزير املختص

تين، ومجلس الشيوخ املنتخب من مجلس النواب بمعدل ربع عدد أعضاء املنتخب من الشعب على درج

ا نصفهم  16أما املحكمة الدستورية العليا فتتألف من  .نواب املقاطعة الواحدة في مجلس النواب عضوا

 /تموز  13ونشر هذا الدستور في   ،منتخبين من مجلس الشيوخ والنصف اآلخر من رؤساء محاكم التمييز

 فقد(10)نفسهم من العا يوليو
ا

ا لم تطبق  15ملدة  طبق ، ولم يعّمر ذلك الدستور طويًل ا فقط، وفعليا يوما

كثير من مواده املتعلقة بغرفتي املؤتمر السوري العام، واملحكمة الدستورية العليا والًلمركزية اإلدارية 

 /تموز  25دمشق في ل الفرنسيينومن ثم احتًلل  التي بلغت ذروتها مع إنذار غورو، حوادثبسبب تًلحق ال

ل االستعمار الفرنس ي الذي جاء تحت  إذ 1920 يوليو /تموز  28ثم نفي امللك فيصل في  1920 يوليو
ّ
عط

إلى دويًلت على أسس  1920 سبتمبر /أيلول  1، وقسّموا البًلد في 1920العمل بدستور  (انتداب)سم ا

 .مذهبّية ومناطقّية

واملطالبة  ،طالبات بوحدة البًلد السورّية العربية، واستقًللها، واملظاهراتتال دةهذه املفي ولم تتوقف 

وأعلن  ،(هنري غورو)بانتخاب جمعية تأسيسّية لوضع دستور جديد للبًلد، فاستجاب املفّوض الفرنس ي 

الدستور االتحادي ملقاطعات دمشق  نزلةبم، (القانون األساس لًلتحاد السوري) 1922 يوليو /تموز  28في 

الوحدة بين دولتي  أعلنت تحاد السوري،ل االُح   1925 يناير /كانون الثاني 1، وفي (11) يةوحلب والًلذق

، (الدولة السورية)في حين استمّر فصل السويداء والًلذقية، ودعيت تلك الوحدة  ،وحدهمادمشق وحلب 

ا (ماكسيم فيغان)وأصدر املفوض الفرنس ي الجديد  ولة، نّص على القانون األساس للد نزلةبم ُعّد آخر   قرارا

أن عاصمة الدولة دمشق، ولحلب االمتياز اإلداري واملالي، كما أفرد للمفوض الفرنس ي حق التصديق على 

  .(12) مقررات رئيس الدولة، والوزراء

قيادتها في السويداء، وكان على  واختيرت ،(الثورة السورية الكبرى )اندلعت  1925 يوليو /تموز  21في 

ا رأس مطالبها وحدة البًلد ا لسورية، وانتخاب جمعية تأسيسّية لوضع دستور جديد، وأدت الثورة أيضا

معت الثورة بالقّوة ،الستقالة صبحي بركات
ُ
ا للدولة السورّية، وفي عهده ق ، (13) وتعيين أحمد نامي رئيسا

، الذي نّص على انتخاب جمعية تأسيسّية (دي جوفنيل -الداماد )اتفاق عرف باسم إلى التوصل  جرى و 

 سوريةالوحدة السورّية، وتحديد االنتداب عن طريق اتفاق صداقة يقّره مجلس ي فرنسا و لتحقيق 

                                                           
 .2013يوسف الحكيم، ص  (10)
 .2014يوسف الحكيم، ص  (11)
 .391(، ص1994وديع بشور، سوريا صنع دولة ووالدة أمة، )دمشق، دار اليازجي،  (12)

 )13( Syrian Politics and the Military 1945-1958 by, H, he Graduate Institute for World Affairs of the Ohio 

State Gordon University,1961, Torrey P.35 
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ا، غير أن الفرنسيين، وبعد قمع الثورة، ماطلوا في الدعوة لتنفيذ االتفاق،  التشريعيين ملدة ثًلثين عاما

ا، ف واستقال أحمد نامي احتجاجا ِّ
ّ
ل
ُ
 .(14) لدولةتاج الدين الحسيني برئاسة ا وك

ا  1928 بريلأ /انتخابات جمعية تأسيسّية في نيسانت يجر أجواء في تلك األ  انتخبت هاشم األتاس ي رئيسا

ا  68، وتكونت الجمعية التأسيسية من (15)لها باإلجماع، وفوزي الغزي وفتح هللا آسيون نائبين للرئيس عضوا

ا يمثلون دولتي دمشق وحلب وحدهما  معية لجنة وضع السويداء والًلذقية، ثم انتخبت الج من دون منتخبا

ر عليه، إذ ُصّوِّت الدستور برئاسة إبراهيم هنانو، قِّ
ُ
ا  1928 أغسطس /آب 11في  وأ وقد جاء الدستور متوازنا

، وأن (16) (جمهورية نيابية عاصمتها دمشق ودين رئيسها اإلسًلم)سورية  عّد و في الفصل بين السلطات، 

سياسّية ال تتجزأ، وال عبرة بكل تجزئة طرأت  املنفصلة عن الدولة العثمانية هي وحدة (البًلد السورّية)

ضمن الدستور استقًلل القضاء، وحرية املواطنين ومساواتهم أمام و عليها بعد الحرب العاملية األولى، 

وفي الدولة، وكفل الدستور حرية التعبير، وغيرها من الحريات العامة، كما نص على احترام حقوق  القانون 

 وصفهبانين أحوالها الشخصية ومدارسها الخاصة، وقد وجهت له انتقادات الطوائف السورية، وكفل قو 

ا على تمثيل األقليات الدينية، والعرقية   ةعادلصورة بإعادة استنساخ لنظام امللل العثماني، فقد نّص أيضا

ف في البرملان، وسائر مؤسسات الدولة، وهو ما مهد لكون قوانين االنتخابات السورية لحظت مقاعد ملختل

أقّرت الجمعّية التأسيسّية وبعد أن  الطوائف، واملكونات، في االنتخابات التي جرت في ظل هذا الدستور،

املفوض الفرنس ي إصداره بحجة مخالفته صك  (هنري بونسو)مادة رفض  115الدستور املكون من 

 االنتداب وحقوق الدولة املنتدبة.

ا بتعطيل الجمعية التأسيسيّ  واضطرابات  تظاهراتة، وشهدت البًلد في إثر ذلك ثم أصدر بونسو قرارا

التي تنّص على  116حين أقر بونسو الدستور بعد أن أضاف إليه املادة  1930 مايو /أيار 14أمنية حتى 

، ولم يهدأ تظاهراتفقابل الشعب ذلك بالغضب وال «طي املواد التي تتعارض مع صك االنتداب حتى زواله»

حكم الشيخ تاج الدين الحسيني في  أنهي ، ثممقيدة لحقوق الدولة السورّية العربية املادة دتعُ إذ  الشارع،

في دمشق مهمتها  (سالومياك نائب بونسو)قتة برئاسة و وتشكلت حكومة م 1931 نوفمبر /تشرين الثاني 16

عقد أول ، وان1932 أبريل /نيسان 9اإلشراف على االنتخابات النيابية التي أعلنت نتائجها الرسمّية في 

ا له، ومحمد 1932 يونيو /حزيران 7مجلس نيابي في ظل النظام الجمهوري في  ، وانتخب صبحي بركات رئيسا

ا للجمهورية ظمت االنتخابات النيابية الثانية في ظل الدستور وأوصلت  1936وفي عام  .(17) علي العابد رئيسا
ُ
ن

ل العمل بالدستور نتيجة نشوب استقال األتاس  1939سّدة الرئاسة، وفي عام إلى هاشم األتاس ي 
ّ
ي وُعط

وعّين تاج الدين  ،حين أعيد العمل بالدستور غير أنه لم تجر انتخابات 1941الحرب العاملية الثانية حتى 

                                                           
 .36املرجع السابق، ص  (14)
 .37، ص واالنتداب الفرنس ي يوسف الحكيم، سورية (15)
 .62يوسف الحكيم، ص  (16)
   215يوسف الحكيم، ص. (17)
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ا للجمهورية، ثم جرت االنتخابات عام  فوز الكتلة الوطنية، ووصول إلى وأفضت  1943الحسيني رئيسا

ُعّدل الدستور بتحويل النظام االنتخابي من درجتين إلى درجة  1947وفي عام  .شكري القوتلي إلى الرئاسة

 30للسماح بانتخاب القوتلي لوالية ثانية مباشرة بعد واليته األولى، وفي  1948واحدة، وُعدل مرة ثانية عام 

ق العمل  1949 مارس /آذار
ّ
ا على الحكم املدني برئاسة القوتلي، وعل انقلب حسني الزعيم عسكريا

ظمت انتخابات جمعية 1949 أغسطس /ر، وسرعان ما انقلب عليه سامي الحناوي في آببالدستو 
ُ
، ون

ف وفي اليوم الثاني النقًلب سامي الحناوي  .تأسيسّية لوضع دستور جديد للبًلد ِّ
ّ
ل
ُ
الرئيس األسبق هاشم  ك

سيسّية لوضع انتخابات الجمعية التأفي  الشروعرأس أولوياتها  فيالتي وضعت  األتاس ي برئاسة الحكومة

 .1950اإلعداد لدستور  بدأالدستور الجديد للبًلد. وهكذا 

 

 
ا
 اًلنقالبات (دساتير)إلى  1950من دستور  :اثالث

أصدرت حكومة هاشم  1949 أغسطس /فور انقًلب سامي الحناوي على االنقًلبي حسني الزعيم في آب

ا لًلنتخاب، ودعت الهيئات الناخبة يوم  ا جديدا شاركت فيها املرأة  نوفمبر /تشرين الثاني 5األتاس ي قانونا

، وعقدت الجمعية أول (18) السورّية ألول مّرة في االقتراع، وجاءت نتائجها بتصدر حزب الشعب النتائج

ا لها، وهاشم ديسمبر /كانون األول  12اجتماعاتها في  ، وانتخبت رشدي كيخيا عميد حزب الشعب رئيسا

ا للجمهورّية ادة االنقًلب من العسكر اكتفوا بتوجيه الجيش عن طريق وزارة الدفاع. ّن قإإذ  .األتاس ي رئيسا

وتمثلت بها مختلف القوى السياسية ، ديسمبر /كانون األول  28الدستور في  صوغهنا شكلت الجمعية لجنة 

العقبات التي جابهت الجمعية كانت الرغبة في الوحدة مع العراق من رئيس  ى، وأولسوريةسياسية في الوغير 

 عن قادة الجيش، لكن قبل إقرار ا
ا

لدولة، وكذلك حزب الشعب وعدد من السياسيين املستقلين فضًل

ا أي إجراء وحدوي مع العراق، غير أنه وعلى عكس االنقًلبات  الوحدة انقلب أديب الشيشكلي مانعا

ن الحكومة غير أ ،اكتفى في البداية بالسلطة العسكرّية، ولم يتدخل بعمل السلطة السياسية ،السابقة

ف كانت قد استقالت  ِّ
ّ
ل
ُ
 ،1950خالد العظم برئاسة حكومة جديدة، وفي ظل هذه الظروف ولد دستور  فك

ا، للوصول إلى  إذ ا وآسيويا ا أوروبيا أرقى املعايير )اطلعت لجنة إعداد الدستور على خمسة عشر دستورا

، وبدأت الجمعية أبريل /نيسان 15وانتهت اللجنة من عملها في  صرح بذلك ناظم القدس ي،، و (املمكنة

املناقشات  فيمادة،  177، وكانت املسودة تتألف من يوليو /تموز  22مناقشة املسودة في الدورة الصيفية في 

ا من  11طويت   .مادة 166مادة، وخرج الدستور بصيغته النهائية مؤلفا

ن دين رئيس إين الدولة، أو كانت موضوع إعًلن اإلسًلم د ت فيها املناقشةالتي احتدم وضوعاتأكثر امل

بكون دين رئيس الدولة  1930على صيغة دستور  مناقشة للمحافظةالدولة اإلسًلم، وانتهى األمر بعد طول 

والقضية الثانية كانت وضع حد أعلى للملكية الزراعية في الدولة للتخفيف من سطوة العائًلت  .اإلسًلم

                                                           
 148يوسف الحكيم، سورية واالنتداب الفرنس ي، ص. (18)
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ا بفارق صوتين عند التصويتاإلقطاعية، وُحسم األمر بترك سقف امللكية مف أما املوضوع الثالث  .توحا

األمر  ،التدخل في الحياة السياسية السورّية من دون فكان إدراج مادة تنّص على وقوف الجيش على الحياد 

ا للنواب بعد إقرار الدستور، وهو ما عّد ، واملوضوع الرابع كان ُيقر الذي لم  الجمعية التأسيسية مجلسا

  حصل
ا

 معارضة الحزب الوطني. الرغم منعلى فعًل

ا باسم  1950حسم دستور  مسألة استقًلل القضاء، وحافظ ذلك الدستور الذي كان ُيعرف أيضا

ص صًلحيات رئيس « دستور االستقًلل»
ّ
على بنية النظام الجمهوري املوعود، وطبيعته البرملانية وقل

شرة أيام فقط للتوقيع عليها غير أنه الجمهورية، وسحب حق نقض القوانين واملراسيم منه، وأمهله ع

حافظ على اختصاصه بالتصديق على املعاهدات الدولية، وتعيين البعثات الدبلوماسية في الخارج، وقبول 

البعثات األجنبية، ومنح العفو الخاص، وتمثيل الدولة، ودعوة مجلس الوزراء لًلنعقاد برئاسته وتوجيه 

البرملان بمنعه التنازل عن صًلحياته التشريعية للحكومة، ولو  الخطابات للسوريين، وزاد من صًلحيات

ا، و م أوجب على الحكومة االستقالة في بداية كل فصل تشريعي، وعّزز من سلطة القضاء، والنص على و قتا

عت  1950مواد الحقوق العامة في دستور  استقًلله باستحداث املحكمة الدستورية العليا، أما ، ُوّسِّ

مادة تختّص وحدها بالحقوق والحريات العامة، ومنها حصانة املنازل، وحرية الرأي،  28 حتى بلغت ينتوص

 من دون والصحافة، واالجتماع، والتظاهر، واملحاكمة العادلة، ومنع االعتقال التعسفي، والتوقيف 

مة للدولة، طويلة، وحفظ حق امللكية، واملشاركة في الحياة االقتصادية، وتأطير امللكية العا دةمحاكمة مل

وحماية حقوق الفًلحين، والعمال على وجه الخصوص، وكون العمل حق لكل مواطن يجب على الدولة أن 

 عن رعاية املواطنين املرض ى، والعجزة، واملعوقين، وحماية حقوق الطوائف الدينية إلى تسعى 
ا

تأمينه فضًل

ر على كون التعليم حق لكل مواطن، نّص الدستو و باتباع شرائعها من جهة، وفي التعليم من جهة ثانية، 

أوجب توطين البدو خًلل عشر و إلزامي ومجاني، وأوجب على الدولة إلغاء األمية خًلل عشر سنوات 

ا  .(19) سنوات أيضا

ا في  قّر الدستور رسميا
ُ
، وقد تميز بديباجته املحكمة عن الدساتير السورية 1950 سبتمبر /أيلول  5أ

وف حساسة مع احتدام الحرب الباردة، ونمو فكر القومية العربية، في ظر  إذ صيغ السابقة، والًلحقة،

يتطلع  نعلن أن شعبنا الذي هو جزء من األمة العربية، بتاريخه وحاضره ومستقبله»فقد جاء في ديباجته 

ا على تحقيق هذه األمنية املقدسة  إلى اليوم الذي تجتمع فيه أمتنا العربية في دولة واحدة، وسيعمل جاهدا

سورية جمهورية عربية ديمقراطية  :املادة األولى»، وجاء في املادة األولى منه: «ظل االستقًلل والحريةفي 

والشعب  .وهي وحدة سياسية ال تتجزأ وال يجوز التخلي عن جزء من أراضيها .نيابية ذات سيادة تامة

ل العمل  1952كلي عام بعد االنقًلب الثاني ألديب الشيشلكن، و  .«السوري جزء من األمة العربية
ّ
عط

ا  ا جديدا بالدستور على خًلف انقًلبه األول الذي حافظ به على السلطة السياسية ساملة، ثم أصدر دستورا

إذ نّص على إلغاء  ،تمّيز بوصفه أول دستور رئاس ي للبًلد شبيه بالنظام املعمول به في الواليات املتحدة

                                                           
 .2013املرجع السابق، ص  (19)
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ا في السابق من أّن منصب رئيس الوزراء وكون الوزراء مسؤولين أ ا ملا كان سائدا
ا
مام رئيس الجمهورية خًلف

ما يتعلق بالحقوق والحريات العاّمة والتعددية السياسّية  الوزراء مسؤولين أمام مجلس النواب، أما في

من األمة العربّية، فقد حافظ دستور  اواالقتصادّية، ودور الفقه اإلسًلمي في التشريع، وكون البًلد جزءا 

 يوليو /تموز  10وبموجب دستور الشيشكلي الذي طبق من  .(20) 1950 كلي على نصوص دستور الشيش

ا  دوُيعأي ستة أشهر ال غير، ينتخب الرئيس من الشعب،  1954 فبراير /شباط 26وحتى  1953 رئيسا

 من البرملان، مع سحب صًلحيتي انتخاب الرئيس، ومنح ا
ا

لثقة للوزارة، والرئيس هو الذي يعّين الوزراء بدال

ا على  ا للتشريع، ورقيبا للحكومة من البرملان، وفي املقابل حّصن الدستور البرملان من الحل وجعله محتكرا

الحكومة. وبشكل عام وازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وحافظ على الفصل بين السلطات وتميز 

نحن شعب سورية »في سورية:  بديباجة املختصرة من ثًلثة أسطر أكدت على الهوية العربية للشعب

ا منا بالحاجة إلى نظام للحكم يستمد طبيعته من واقعنا وأهدافنا ويقيم بناء سيادتنا  العربي شعورا

السياسية على أساس من الوحدة واملنعة ويضمن لنا في مجتمعنا األمن والعدالة وفي معاشنا الرغد 

نا العمل الستكمال حرية األمة العربية وتحقيق وحدتها والكرامة وفي وطننا الحرية والسيادة وما وراء حدود

 .«ومجدها. نعلن أننا قد ارتضينا ألنفسنا هذا الدستور 

أنه يتميز عن  على الرغم منأو دستور الشيشكلي حقه من الدراسة واالهتمام  1953لم يأخذ دستور 

نه وّسع سلطات رئيس الجمهورية أ على الرغم منالدساتير االنقًلبية التي توالت على سورية بعد ذلك، ف

 إال أنه قيده في أكثر من مادة دستورية، فهو دستور حاول املزج بين نظام نيابي وآخر رئاس ي. 

، وبقي البرملان الذي كان 1950أعيد العمل بدستور  1954 فبراير /شباط 25وبعد خلع الشيشكلي في 

ا، واستمر الرئيس هاشم األتاس ي ريثما  االنتخابات  جرتثم  .(21) بات رئاسية جديدةانتخا جري تقائما

ا للجمهورية من جديد إلى أن قامت الوحدة مع مصر العمل  إذ ُعطل النيابية، وجاء شكري القوتلي رئيسا

ا من  دةاملخًلل  1961و 1958بين عامي  1950بدستور  الجمهورية العربية (التي كانت فيها البًلد جزءا

 به في مصر منذ عام و ستور مبد 1950، إذ استبدل دستور (املتحدة
ا

، وبعد االنفصال 1956قت كان معموال

املذكور بعد تعديًلت بسيطة أدخلت عليه  1950عن الجمهورية العربية املتحدة أعيد العمل بدستور 

ل سم الرسمي للجمهوريةكاال  إلى )الجمهورية العربية  (الجمهورية السورية)سم الجمهورية من ا إذ ُعّدِّ

ق ،1963مارس  /آذار 8عليه، واعتمد حتى انقًلب  تفتي  واس السورية(، ِّ
ّ
، ولم 1950العمل بدستور  إذ ُعل

ا يعد   برئاسة لؤي األتاس ي تعطيل العمل  (مجلس قيادة الثورة)قرارات  كان أول فقد  .العمل به مجددا

ا م 1964ثم أصدر املجلس املذكور عام  وفرض حالة الطوارئ، ر، بالدستو  ا للبًل و دستورا د في عهد قتا

ا م 1966مين الحافظ، ثم عادت السلطة االنقًلبية الثانية أالرئيس  ا آخر في و وأصدرت دستورا  /أيار 1قتا

قت فقد صدر في ظل السلطة االنقًلبية و في عهد الرئيس نور الدين األتاس ي، وأما آخر دستور م 1969 مايو

                                                           
 .214املرجع السابق، ص  (20)
 .391ص 1994دار اليازجي، دمشق  سوريا صنع دولة ووالدة أمة، وديع بشور، (21)
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 به حتى  1971 ديسمبر /كانون األول  9في عهد الرئيس  حافظ األسد في  1970الثالثة 
ا

صدار إواستمّر معموال

ي الذي 1973 مارس /آذار 13دستور  ا وصدر بمرسوم جمهوري، ونّصب حزب البعث  ُسّمِّ ا دائما دستورا

ا للحياة السياسية من خًلل كونه الحزب القائد للدولة واملجتمع  نّصت املادة الثامنة منه.  بحسب مامحتكرا

ورية ترشحه القيادة القطرية لحزب البعث عن طريق مجلس الشعب وأوضح الدستور أن رئيس الجمه

على ف وجود أي مرشح آخر، وأغلب مواد الدستور املتعلقة بالحريات العامة لم تنفذ، من دون لًلستفتاء 

وجود نصوص صريحة بتحريم التعذيب إال أنه في ظل سريانه أدينت السلطة السورية بارتكاب  الرغم من

ا التعذيب، وغير ذل ا أيضا النفي واإلبعاد، واالعتقال بمثل ك من انتهاكات حقوق اإلنسان املحّرمة دستوريا

ا مع قانون الطوارئ في  إقراره،هذا الدستور، منذ فالتعسفي، والتنصت.  املعلن منذ  سوريةطبق تزامنا

طبيق الحريات خمسة قوانين منعت ت أهمية هاكثر ألعل  ،من القوانين االستثنائية اعددا  صدرأ ، وقد1963

 العامة الواردة في الدستور، وجعلتها معطلة.

ق 1962قانون الطوارئ لعام  .1 ّبِّ
ُ
ويتيح  ،ويحظر التظاهر ،1963مارس  /آذار 8من  بتداءا ا وط

ا حقوق دستورية، حتى  على الرغم من االعتقال التعسفي والتنصت ن املمارسات إأنها جميعا

 .كلها ، وانفلتت من الضوابط القانونيةقانون الطوارئ  االتعسفية تجاوزت كثيرا 

 .1965لعام  6قانون حماية الثورة الذي صدر باملرسوم التشريعي رقم  .2

الذي شّرع تقديم املدنيين للمحاكمات  1968لعام  109قانون املحاكمات العسكرية رقم  .3

 .العسكرية

 .1968لعام  47قانون إحداث محاكم أمن الدولة الذي صدر باملرسوم التشريعي رقم  .4

 حوادث بتأثير 1980لعام  49قانون إعدام كل منتسب أو ينتسب لإلخوان املسلمين رقم  .5

 الثمانينات.

فتو فهي واسعة، وشبه مطلقة،  1973أما صًلحيات رئيس الجمهورية في دستور 
ّ
ا لصًلحياته  أل أساسا

ا، أو حجب ، فهو رئيس السلطة التنفيذّية، وله سلطة إصدار التشري2012في الدستور الحالي  ع منفردا

تمرير تشريع أقره البرملان، وهو رئيس املجلس األعلى للقضاء، وهو الذي يعّين رئيس وأعضاء املحكمة 

الدستورية العليا، وهو القائد األعلى للجيش والقوات املسلحة، وسواها من الصًلحيات كتعيين املوظفين 

 عن  دتعاملدنيين، والعسكريين، واستفتاء الشعب في قضايا 
ا

مقررة حتى لو كانت مخالفة للدستور، فضًل

 من دون  2012بدورتين في دستور  وحددت ،ملدة سبع سنوات مفتوحة اإلعادة والتكرار اكونه منتخبا 

قد  1973دستور  وكان .احتساب الدورتين اللتين قضاهما الرئيس بشار األسد في سدة رئاسة الجمهورية

ا  1981ُعدل مرتين، املرة األولى عام 
ا
لتغيير شكل علم البًلد من علم اتحاد الجمهوريات العربية املتحدة تارك

لتخفيض عمر املرشح للرئاسة  2000 يوليو /لرئيس الجمهورية بقانون تحديد العلم، واملرة الثانية في تموز 

ا إلى  ا لوالده. 34من أربعين عاما ا لتمكين بشار األسد من الترشح للمنصب خلفا كون  نعلى الرغم مو  عاما

ا فهوقد وصف بأنه أسوأ دستور سوري،  1973دستور  ا  39إذ بقي  ،أطول الدساتير عمرا ا يغطي نظاما عاما
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ا يتيح لرئيس الجمهورية صًلحيات مطلقة، والتدخل في عمل مؤسسات الدولة األخر  بما فيها  يات،شموليا

ا.   تلك الخارجة عن سلطته نظريا

 

 2012و 1973دسـتوري سورية بيـــن  :ارابعا 

 ُعّدل، و 1973هو دستور  2011كان الدستور املعمول به في الجمهورية العربية السورية حتى مطلع عام 

للتخلي عن علم اتحاد الجمهوريات العربية املتحدة، وقد ترك األمر  1981األولى كانت عام  ؛مرتين فقط

لتعديل السن القانوني لرئيس  2000عام  يومها لرئيس الجمهورية الختيار العلم البديل، واملرة الثانية كانت

من االنتقادات لكن  عددل الجمهورية من سن األربعين إلى سن األربعة والثًلثين، وقد تعرض ذلك الدستور 

سرية صادرة عما تبقى من قوى سياسية مبعثرة وسرية ومقموعة، وكانت تلك االنتقادات  شوراتمنعبر 

وحقيقة األمر، من الناحية القانونية، أن تلك املادة  .، وتحوم حولهااملادة الثامنة من ذلك الدستور بتبدأ 

لم تكن تقتصر على ما تتضمنه من التسليم لحزب معين بقيادة الدولة واملجتمع، وإنما تمتد آثارها لتعطيل 

  مواد الدستور األخرى 
ا
ت مع بدايا لكن .والفصل بين السلطات واملساواةة املتعلقة بالحريات العام ،كافة

الحراك العلني الداعي لإلصًلح والتغيير الذي تًل تسلم رئيس الجمهورية الجديد للسلطة ابتداء من 

  ، انطلق الحلم بالتغيير إلى العلن2000منتصف عام 
ا

طلق عليها يومأن مرحلة جديدة قد بدأت، و ب أمًل
ُ
 ئذأ

صة املادة الثامنة منه، وإلغاء بدأت األصوات تجهر بالدعوة لتعديل ذلك الدستور، وبخا إذ ،(ربيع دمشق)

 .االقتراب منه يمنع ن ذلك خط أحمرأقانون الطوارئ، لكن ارتفعت األصوات باملقابل من الجهة األخرى ب

، فتجددت املطالبة بتعديل 2011مارس /من آذار ابتداءا تّهب على دمشق  (الربيع العربي)ح بدأت ري

من ناحية إلغاء املادة الثامنة منه، التي يحتكر بموجبها  سّيماو ال  ،1973الدستور املعمول به منذ عام 

 ئذحزب البعث قيادة الدولة واملجتمع، وكذلك املطالبة بإلغاء قانون الطوارئ، وكان من املأمول يوم

، وإلغاء قانون 1973االستجابة لتلك املطالب عبر تهيئة األجواء بوقف العنف، وتعليق العمل بدستور 

لقوانين االستثنائية، وإطًلق املعتقلين، وتشكيل حكومة خبراء تشرف على انتخاب هيئة الطوارئ، وإلغاء ا

دستور جديد للبًلد يتيح تداول السلطة، والفصل بين السلطات،  صوغتأسيسية تمثيلية حقيقة ُيناط بها 

 .وتحديد مدة والية رئيس الجمهورية بدورة واحدة ملدة خمس سنوات غير قابلة للتجديد

ق
ّ
من عام  أكتوبر /ئيس الجمهورية العمل بقانون الطوارئ، وفي الخامس عشر من  تشرين األول ر  عل

القاض ي بتأليف لجنة إعادة كتابة الدستور برئاسة  33أصدر بشار األسد املرسوم الجمهوري رقم  2011

لجنة من ذاته، واملشكو منه، وقد تشكلت ال 1973الرئيس بوضع دستور  شاركاملاملحامي مظهر العنبري 

ا، وفي 29 الذي ُيعرف بدستور  ،القاض ي باعتماد الدستور الجديد 94صدر املرسوم  2012شباط  27 عضوا

بأنه  هم، ودعاه بعض1973وقد حافظ الدستور الجديد على أغلب بنود ومواد الدستور السابق  ،2012

ا، فقد أضاف الدستور الجديد  (تنقيح للدستور ) ا جديدا   47مادة، وأدخل  14أكثر من كونه دستورا
ا

تعديًل
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صحيح أنه ألغى املادة  .يها وأضاف عل ، وحافظ السلطات الواسعة لرئيس الجمهورية1973على دستور 

لكنه ترك الصًلحيات املطلقة املمنوحة  ،الثامنة من الدستور الخاصة بقيادة حزب البعث للدولة واملجتمع

حزب البعث العربي االشتراكي تحتكر ترشحه، بل أضاف ، وكانت القيادة القطرية لكلها لرئيس الجمهورية

مادة تتضمنها ستة أبواب، وتسعة فصول، ومقدمة  157من  2012ويتألف دستور عليها،  2012دستور 

والحقوق والحريات وسيادة القانون، أما الباب الثالث ة رئيسالحيث الباب األول والثاني يتعلقان باملبادئ 

 ،املحكمة الدستورية العليا، في حين أفرد الباب الخامس لتعديل الدستور فيتعلق بسلطات الدولة، و 

  .والباب السادس لألحكام العامة واالنتقالية

دولة ديموقراطية، ذات سيادة ال يجوز التنازل عن أي جزء من »سورية  عّد على  2012نّص دستور 

ستور دين رئيس الجمهورية باإلسًلم، وحدد ذلك الد ،وأن النظام جمهوري، الحكم فيه للشعب ،»أراضيها

حدد الدستور عاصمة الدولة بمدينة دمشق، واللغة الرسمية و للتشريع،  ارئيسا  اوالفقه اإلسًلمي مصدرا 

ّن التعددية السياسّية واالقتصادّية مكفولة، وكذلك الحقوق الثقافية ملختلف مكونات إبالعربية، وقال 

وحّرم  ،(الحرية حق مقدس) عدتحيث  1973ة، فكانت كدستور ما يخّص الحقوق العام أما في ،الشعب

الدستور التنّصت واالعتقال التعسفي، والتفتيش، والنفي، والتعذيب، واالعتداء على حرمة الحياة 

حرية التظاهر، و ، ةعادل ةوكفل الدستور حرية االعتقاد، والعمل لقاء أجر  ،الخاصة، والحرية الشخصية

سلطة تطرق إليها الدستور هي السلطة التشريعية املنوطة  ىزاب، والجمعيات، وأولواالجتماع، وتكوين األح

، وحّدد نصف هئأعضاأن يحدد الدستور عدد  من دون بمجلس الشعب املنتخب ملدة أربع سنوات، 

األعضاء من العمال والفًلحين، أما رئيس الجمهورية، فهو رئيس السلطة التنفيذّية، ُينتخب ملدة سبع 

 على توقيع و ابلة للتجديد مرة واحدة، سنوات ق
ا

ا من مجلس الشعب  35أوجب أن يكون املرشح حاصًل نائبا

 مدة فيعبر رئيس مجلس الشعب الذي يدعو لًلنتخابات الرئاسية  جري فتأما الدعوة لًلنتخابات  ،للترشح

ا من يحصل على األغلبية دوُيعشهرين إلى ثًلث أشهر من والية الرئيس القائم،  من الدورة  سواءا املطلقة  فائزا

بعد دورة اإلعادة، وفي حال عدم انتخاب الخلف يستمّر الرئيس املنتهية واليته على رأس السلطة  مأاألولى 

الدستور رئيس الجمهورية غير مسؤول عن أعماله في إطار ممارسة صًلحياته  عدو حتى انتخاب خلفه، 

 أما صًلحيات رئيس الجمهورية فهي: .(العظمىالخيانة )إال في إطار  ،التي نّص عليها الدستور 

 .الشعب ومخاطبة األوسمة ومنح الخاص العفو إصدار .1

  .الشعب مجلس حل .2

  .القوانين اقتراح .3

 حاالت في انعقادها أثناءفي  أو الشعب، مجلس انعقاد دورات خارج القوانين وإصدار إعداد .4

 .(التشريعية املراسيمبـ ) يعرف ام في انعقاده، حينلغاؤها إ للمجلس يكون  أن على الضرورة

  .للخطر البلد تعرض حال في مًلئمة يراها التي السريعة اإلجراءات جميع .5

 .الخاصة والجمعيات اللجان تشكيل .6
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 موضوع كان لو حتى االعتراض العليا الدستورّية للمحكمة يجوز  وال الشعب، استفتاء .7

ا االستفتاء  واجباتها من التي العليا، ستوريةالد املحكمة أعضاء تعيين .للدستور  مخالفا

  .محاكمته

  .املحاكمة إلى الوزراء إحالة .8

  .الشعب مجلس أعضاء ثلث أو طلبه على بناءا  الدستور، تعديل اقتراح .9

 . الدولية واالتفاقيات املعاهدات إبرام .10

  .لهم صًلحياته بعض وتفويض وإعفائهم نوابه تسمية .11

 للدولة العامة السياسة رسم .وإقالتهم استقالتهم وقبول  ونوابهم، والوزراء الوزراء رئيس تسمية .12

 .همن املعين الوزراء مجلس مع بالتعاون 

 عدت الثلثين بأغلبية إقرارها املجلس أعاد فإذا الشعب، مجلس إلى وردها القوانين راإصد .13

 إصدار أو ،ردّ  دون  الرئيس من عند القانون  بقاء مدة تحدد لم املادة. توقيعه من دون  نافذة

ا كونه قبل
ا
 .نافذ

 .العامة والتعبئة والسلم الحرب إعًلن .14

 .الوزراء مجلس يقّره بمرسوم مفتوحة، ملدة وإلغائها الطوارئ  حالة إعًلن .15

 .الخارج في السوريين السفراء وتعيين األجانب السفراء اعتماد .16

 هذه مارسةمل الًلزمة واألوامر القرارات) جميع إصدار فيها بما املسلحة والقوات الجيش قيادة .17

 .(السلطة

 .والعسكريين املدنيين املوظفين تعيين .18

 .للقضاء األعلى املجلس رئاسة .19

             

 السلطة القضائية مشكالتتداخل السلطات و  :اخامسا 

ا على النصوص القانونية ابتداءا  من املجلة العدلية  تعتمد السلطة القضائية املعاصرة في سورية تاريخيا

ما يتعلق  في من النصوص القانونية الفرنسية استنسخت بالنصوص القانونية التي العثمانية وانتهاءا 

بينما اعتمد قانون األحوال الشخصية على النصوص  ،بالقانون املدني وقانون العقوبات والقانون اإلداري 

 .الطائفية إضافة إلى املحاكم الروحية لغير املسلمين التي اعتمدت تشريعاتها ،املستمدة من املذهب الحنفي

ما استدعى االعتماد على االجتهاد القضائي لتًلفي ، العقود املنصرمة عن قصور  فيوقد كشفت املمارسة 

إضافة إلى ما يشكله العمل  ،قص في التشريع القضائي على ما يشكل ذلك من تناقض في بعض األحياننال

 بها منذ العصر العثماني إلى جانب قوانين بقوانين ما
ا

مستمدة من القانون الفرنس ي وأخرى من  زال معموال

 عتمد على القانون البريطاني.يالقانون املصري الذي كان 
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ية، فقد انتهت، وبناء على ما جاء من مواد متعلقة بالسلطة القضائية في ئأما هيكلية السلطة القضا

لت التي 1973دستور  يد اختصاصاتها وتحد ، إلى رسم هيكلية السلطة القضائية،2012إلى دستور  ُرّحِّ

 :باآلتي

ا  الدستورية التيوتمثله املحكمة : القضاء الدستوري -1 تتألف من رئيس وأربعة أعضاء يسميهم جميعا

 .رئيس الجمهورية

رئيس ( من قانون السلطة القضائية، فهو يتألف من: 65مجلس القضاء األعلى: بموجب )م -2

ا،  ا ينوب عنه وزير العدل رئيسا رئيس محكمة النقض، والنائبان  :وعضوية كل منالجمهورية، رئيسا

األقدمان لرئيس محكمة النقض، ومعاون وزير العدل، والنائب العام، ورئيس إدارة التفتيش القضائي. 

تنفذ القرارات املتعلقة و يعقد مجلس القضاء األعلى جلساته بصورة سرية ويصدر قراراته باألغلبية، 

وإحالتهم على التقاعد، أو االستيداع، وقبول استقالتهم  تأديبهم وعزلهم،بتعيين القضاة، وترفيعهم ونقلهم و 

(، ونًلحظ هنا أن السلطة التنفيذية عن طريق وزير العدل 2و 1ف 66)م بمرسوم يوقعه وزير العدل

ا. ا وعقابا ا، وترفيعا ا، وتسريحا  تتحكم بمصير القضاة تعيينا

مت مؤسسات وهياكل السلطة القضائية: -3 ِّ
ّ
ظ

ُ
جب )قانون السلطة القضائية( الذي حدد عًلقة بمو  ن

 ،ن منح الوزارة صًلحيات واسعة للتحكم باملؤسسات القضائيةأالسلطة القضائية مع وزارة العدل بعد 

الشؤون  في األعلى يمارس وزير العدل السلطات املتعلقة بوزارته، وبالقضاء في الوقت ذاته، وهو املرجع إذ

  .تنفيذها ومراقبة األعمال ىعل اإلشراف التوجيهية، وفي

ا  لقضاء اإلداري:ا -4 يمارس مجلس الدولة القضاء اإلداري » نهإ( من الدستور ف138ملادة )إلى ااستنادا

بينت وقد فصدر )قانون مجلس الدولة(،  «ويعين القانون شروط تعيين قضاته وترفيعهم وتأديبهم وعزلهم

ا القضاء 24) «تقلة تلحق برئاسة مجلس الوزراءهيئة مس»( من قانون مجلس الدولة أنه 1)م (، )هنا أيضا

داري تحت السلطة املباشرة للسلطة التنفيذية ويتبع مباشرة ملجلس الوزراء(، ويتكون مجلس الدولة من اإل 

  قسمين: القسم القضائي والقسم االستشاري للفتوى والتشريع.

 :اآلتية القسم القضائي: وهو يتألف من الهيئات -5

ملحكمة اإلدارية العليا: يكون مقرها في دمشق، ويرأس املحكمة اإلدارية العليا رئيس املجلس أو ا .أ

  .أقدم الوكًلء، وتكون بها دائرة لفحص الطعون وتصدر أحكامها من ثًلثة مستشارين

محكمة القضاء اإلداري: ومقرها في دمشق، ويرأس محكمة القضاء اإلداري أحد وكًلء املجلس   .ب

 كل منها من ثًلثة مستشارين.  ؤلفتاملستشارين وتصدر أحكامها من دوائر أو أقدم 

ا، ويجوز إنشاء محاكم إدارية في املحافظات بمرسوم  .ج املحكمة اإلدارية: ومقرها في دمشق أيضا

 يتخذ في مجلس الوزراء 
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ا :هيئة مفوض ي الدولة .د ن ومستشاري ،ومن مستشارين ،وتؤلف من أحد وكًلء املجلس رئيسا

  .ونواب ومندوبين ،مساعدين

القسم االستشاري للفتوى والتشريع: ويتكون من إدارات مختصة لرئاسة الجمهورية والوزارات  .ه

ويرأس كل إدارة منها مستشار أو مستشار مساعد ويعين عدد اإلدارات وتحدد  ،واملصالح العامة

 دوائر اختصاصها بقرار من الجمعية العمومية للمجلس.

، وهذا املبدأ إبين لنا أن هكذا يت
ا

صًلح القضاء في سورية يتعلق بتفعيل مبدأ الفصل بين السلطات أوال

ل يجب أن ا، فحتى يكون  يفع   أن يكون  عندنا دستوريا
ا

سلطة قضائية  عندنا قضاء مستقل يجب أوال

يجب  ثم ،مستقلة، وهذا يجب أن ينص عليه صراحة في ديباجة الدستور التي تعبر عن روح الدستور 

من املحكمة الدستورية إلى مجلس  ترجمة ذلك في مواد الدستور املتعلقة بالسلطة القضائية ابتداءا 

ولقد أدى ذلك  .القضاء األعلى إلى هيكلة القضاء، وتعيين القضاة وكل ما يتعلق بذلك، وما يترتب عليه

، ولم تقف األمور عند هذا مؤسسات العدالة في سورية من عوار منهالتداخل بين السلطات إلى ما تشكو 

 .ستثنائيةاالحد بل تعدى ذلك إلى إصدار نصوص استثنائية ومؤسسات قضائية 

 

 القضـاء اًلســتـثـنــائــي :اسادسا 

مبدأ الفصل بين السلطات بالنص على أن رئيس السلطة  ملأهقد  1973أن دستور  على الرغم من

يؤدي إلى التدخل الواضح من السلطة التنفيذية في ما  ،التنفيذية هو من يرأس مجلس القضاء األعلى

، فإن السلطة التنفيذية 2012من التأكيد على ذلك كله في دستور على الرغم ، و أعمال السلطة القضائية

من محاكم القضاء االستثنائي، بعد االحتفاظ بالقوانين  عدد بل لجأت إلى إحداث ،لم تكتف بذلك

اوبا ،االستثنائية سارية املفعول   .ملحاكم االستثنائية املحدثة سابقا

هاجم رجال الفقه » :رئيس املحكمة الدستورية -رحمه هللا-قال العًلمة األستاذ نصرت منًل حيدر 

يأتلف مع قيام القضاء العادي  الدستوري بصورة عامة القضاء العسكري، ووصفوه بأنه أسلوب شاذ ال

ا بين الحياة املدنية والحياة يأتلف مع األصول الديمقراطية الت كما ال ،كسلطة  تاما
ا

ي تفصل فصًل

وهي أصول ال تسوغ على اإلطًلق محاكمة  ،وبالتالي بين القضاء املدني والقضاء العسكري  ،العسكرية

ا ال يجوز إنشاء جهات قضائية استثنائية، أل » :، وأضاف(22)«املدنيين أمام جهة عسكرية ن في ذلك انتقاصا

. قال (23)«ينبغي أن تكون واليتها بالفصل في جميع املنازعات تامة غير ناقصةمن السلطة القضائية، التي 

                                                           
نصرت منًل حيدر، مبدأ املساواة أمام القضاء، بحث منشور في مجلة املحامون، إصدار نقابة املحامين في الجمهورية  (22)

 .30، ص1993، 2-1العربية السورية، العددان 
 .31املرجع السابق، ص (23)
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بل استمر مسلسل إحداث  ،إليه أحد صغيولم  ،وهو رئيس املحكمة الدستورية العليا -رحمه هللا-ذلك 

 .وإصدار مراسيم القوانين االستثنائية ،املحاكم االستثنائية

وتعددت وجوه اإللغاء  ،8/3/1963 :ب العسكري فيتعددت وجوه القضاء االستثنائي منذ االنقًل 

 :وحتى اآلن ،منذ ذلك التاريخ ضماراملواإلضافة في هذا 

 

 القضاء العسكري  -1

وليس للسلطة  ،ويمثل أحد وجوه القضاء االستثنائي في سورية، من حيث تبعيته لوزارة الدفاع مباشرة 

على النائب العام  إذ ،ومبدأ املساواة أمامها ،بما يّعد مخالفة ملبدأ وحدة السلطة القضائية ،القضائية

أّما في حال توقف دعوى  ،التي هي من اختصاص املحكمة العسكريةجميعها )العسكري( أن يًلحق الجرائم 

أن يجري  _ي العسكر _فإنه يحق للنائب العام  ،الحق العام على اتخاذ الشاكي صفة املدعي الشخص ي

ا املًلحقة بناء على شكوى املتضرر في ا ،ما إذا كان املدعى عليه مدنيا فليس  ،أما إذا كان املدعى عليه عسكريا

 –العسكرية  –للمدعي الشخص ي أن يطلب تحريك دعوى الحق العام عليه إال بموافقة النيابة العامة 

نهم يتولون التحقيق في إقضاة التحقيق العسكري فأما  ،إضافة إلى إذن املراجع اآلمرة العسكرية باملًلحقة

يمارسون وظائف الضابطة العدلية العسكرية إلى جانب النائب العام وهم  ،الجنح والجناياتاملخالفات و 

ما يتعلق بالجرائم التي هي من اختصاص  والقضاة الفرد. ويتمتع ضباط الضابطة العدلية العسكرية في

وامتد  .ما يتعلق بالجرائم العامة نفسها التي تتمتع بها الضابطة العدلية في املحاكم العسكرية بالصًلحيات

ُيستبدل أحد مستشاريها بضابط ال  ذإ ،محكمة النقض فيذلك إلى ما يعرف بالغرفة الجزائية العسكرية 

ة تقل رتبته العسكرية عن عميد عندما تنظر هذه املحكمة في قضايا تعيين املرجع بين املحاكم العسكري

( القضاء العسكري صًلحيات إقليمية وموضوعية وشخصية واسعة 50-45والعادية. وقد منحت املواد )

 .تشمل املدنيين

 

 رهابمحكمة ال  -2

في التاريخ وصدر ، 21/4/2011:تاريخ /53وحلت مكان محكمة أمن الدولة العليا التي ألغيت باملرسوم / 

ا صدرلكن بعد عام واحد  ،ارئ بإنهاء العمل بحالة الطو  /161املرسوم / نفسه عن رئيس الجمهورية  تقريبا

بناء عليه  شكلتو  ،رهاباملعروف بقانون اإل  2/7/2012 :تاريخ 19القانون  :)وبناء على أحكام الدستور(

األجهزة األمنية القضايا التي تكيفها تلك ليها عحيث تحيل  ،رهاب(محكمة استثنائية جديدة هي )محكمة اإل 

وأكثر يقال في محكمة  ،شديد كل ما قيل في محكمة أمن الدولة (، باختصارإرهابية)أنها األجهزة على 

من قانون أصول املحاكمات الجزائية  17وفي الوقت ذاته صدر املرسوم التشريعي بتعديل املادة  .رهاباإل 
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ا بعد أن كان  60بحيث يعطى النائب العام حق االحتفاظ باملوقوف  وفق  ء التعديلوجا ،ساعة فقط 48يوما

تختص الضابطة العدلية أو املفوضون بمهامها باستقصاء الجرائم املنصوص عليها في املواد من » اآلتي:

من قانون العقوبات وجمع أدلتها واالستماع إلى املشتبه بهم  393و 392و 388و221واملواد  339حتى  260

ا ملعطيات كل ملف لتجديد من النائب العام وفقا فيها على أال تتجاوز مدة التحفظ عليهم سبعة أيام قابلة ل

 .اعلى حدة وعلى أال تزيد هذه املدة على ستين يوما 

 

 محاكم امليدان العسكرية -3

ونصت املادة األولى منه على أن:  17/8/1968تاريخ  /109هذه املحاكم باملرسوم التشريعي رقم / أحدثت 

تتولى هذه املحكمة  النظر في الجرائم الداخلة  ،(سكريةمحكمة امليدان الع)تحدث محكمة أو أكثر تسمى 

واملرتكبة ليها عفي اختصاص املحاكم العسكرية التي يقرر القائد العام للجيش والقوات املسلحة إحالتها 

، 5/6/1967أو أمام العدو، ويسري اختصاص هذه املحكمة من  ،زمن الحرب، أو خًلل العمليات الحربية

( من املرسوم للمحكمة وللنيابة العامة لديها عدم التقيد باألصول واإلجراءات 5) ويجوز بموجب املادة

( أي طريق 6املنصوص عليها في التشريعات النافذة، وال تقبل األحكام التي تصدرها هذه املحكمة بموجب )م

م فيجري من طرق الطعن، وتخضع أحكام اإلعدام التي تصدرها لتصديق رئيس الجمهورية، أما باقي األحكا

 .(24) تصديقها من وزير الدفاع

 

 املحاكم الحربية -4

، 1/10/1972تاريخ  /87صدر املرسوم التشريعي رقم/ ،إلى جانب املحاكم االستثنائية السابقة 

محاكم حربية في بعض الحاالت، وبموجبه يمكن لنائب القائد العام للجيش  أليفتاملتضمن قواعد 

لفرق واأللوية، وكذلك قادة األفواج والكتائب املحاصرة التي فقدت والقوات املسلحة، وقادة القوى وا

 في محاكم حربية تختص بالنظر في جرائم معينة  ترتكب من العسكريين أليفتقيادتها، صًلحية باتصالها 

ضباط  ةالقتال داخل البًلد أو خارجها، وتتألف تلك املحكمة من ثًلثفي أو عند الشك  ،أثناء قتال العدو

ا، وال تتضمن هذه املحاكم نيابة عامة أحدهم بأمر من ليها عأو قضاء تحقيق، ويحال العسكريون  ،رئيسا

وال تتقيد بالعقوبات الواردة في قانون العقوبات العسكري وال باألصول  ،املحكمة أليفبتالجهة التي أمرت 

                                                           
اممدوح عطري  (24) ا(، إحداث محاكم امليدان العسك )معدا ، 17/8/1968تاريخ  109رية، املرسوم التشريعي رقم ومنسقا

 (.1998موجود في: قانون العقوبات وأصول املحاكمات العسكرية مع التشريعات املكملة له وتعديًلته، )مؤسسة النوري، 
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وتنفذ بعد تصديقها  ،ملبرمةواإلجراءات املنصوص عليها في التشريعات النافذة، وتصدر أحكامها بالصورة ا

 .(25) من الجهة التي أمرت بتشكيل هذه املحكمة

 

 اللجان القضائية  -5

في  الزراعي العمل أجور  تحديد مثل: لجنةبقضائية خاصة  موضوعاتوهي التي تتشكل لحاالت أو 

 العقاريين. لجنة القضاةو الشيوع،  إزالة لجنةو العمال،  تسريح لجنةو دمشق، 

 في عليها املنصوص والجنح الجنايات في النظر اختصاصها من االقتصادي، وكان األمن كمةأما مح         

( تاريخ 16)رقم ( وتعديًلته، فقد ألغيت باملرسوم التشريعي 37/66)رقم  االقتصادية العقوبات قانون 

 .املرجع القضائي بحسب االختصاصلى ع، وأحيلت الدعاوى التي كانت منظورة أمامها 14/2/2004

والقوانين االستثنائية وإنما تعدى  ياالستثنائيقف األثر السلبي لتداخل السلطات عند حد القضاء  لم

 /42من إنشاء معهد قضائي املحدث باملرسوم التشريعي رقم/ على الرغمف ق اختيار القضاةائذلك إلى طر 

ية هذا املعهد لوزارة وبعدها يصبحون قضاة صلح، إال أن  تبع ،، لتأهيل القضاة ملدة سنتين/2000لعام /

 ،وليس ملجلس القضاء األعلى أدت إلى تدخل السلطة التنفيذية وأجهزة األمن في االنتساب إلى املعهد ،العدل

أي وظيفة في سورية ملا يعرف باملوافقة إلى االنتساب بمثل سلك القضاء يخضع إلى ذلك أن االنتساب 

 ،من جهة هليةاأل  غيابوهذا أدى إلى مظاهر  ،أخرى وللوساطات واملحسوبيات من جهة  ،األمنية من جهة

 عددالتناسب بين  غيابوكذلك  ،والبطء في فصلها ى وتراكم الدعاو  ،خرى أوإلى الخلل والفساد من جهة 

 ،التسيب إلى تأخر القضاة في اعتًلء قوس املحاكم وأدى ،الكبير وعدد القضاة واملحاكم املتدني ى الدعاو 

وكذلك ال يتقيد  ،حيان ملساعد القاض ي الذي يقوم بدور القاض ي أغلب األحيانن ذلك ُيترك غالب األ إبل 

ا القاض ي  ،وقد تفشت مظاهر الرشوة ،ما يقلل من هيبة القضاء، بارتداء الرداء والشارات املحددة غالبا

تحت شعار محاربة الفساد في القضاء   أحدثت فلم تحل املشكلة اللصاقة القضائية ورفع قيمتها التي

إضافة إلى أن تلك األعباء من املفترض أن تقع على عاتق  ،وإصًلح القضاء ،تحسين وضع القضاة املاديو 

غياب و  ،دون مبرر أغلب األحيانمن يضاف إلى ذلك كثرة تنقل القضاة  ،وليس على كاهل املواطن ،الدولة

 .القضاة عندما أدى إلى ضعف الخبرة واملعرفة  ،التخصص في القضاء املدني أو الجزائي

وهي أن الدستور  ،التي اعتمدناها في هذا البحثة رئيسالإن ما تقدم يعود بنا إلى القاعدة  ،عود على بدء

وأن إصًلح العوار في القضاء والقوانين يبدأ من الدستور حيث مبدأ الفصل بين  ،هو أبو القوانين وأمها

 ،لغو حضمة قضائية مستقلة سلط من دون فأي حديث عن استقًلل القضاء  ،السلطات ال شك فيه

ا مبدأ فصل  نص الدستور علىعندما يو  ،فانتهاك استقًلل السلطة القضائية يبدأ من مواد الدستور أساسا

                                                           
 العسكرية.ممدوح عطري، إحداث محكاكم امليدان  (25)
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 ،على مواد تتناقض مع فصل السلطات نكون أمام مشكلة دستورية نفسه السلطات، ثم ينص في الوقت

كمة الدستورية العليا املولجة شأن فبموجب الدستور الحالي يسمي رئيس الجمهورية أعضاء املح

ها، كما له تعيين وحل الحكومة وحل مجلس الشعب وتولي 
ّ
التشريع من خًلل  وظائفمحاكمته، وله حل

أن  ا من دون ًلئما مما يراه في لرئيس الجمهورية أن يستفتي الشعب و  املراسيم التشريعية خارج انعقاده. 

من القضايا  دتعفة القضية املطروحة لًلستفتاء للدستور، يحق للمحكمة الدستورية االعتراض على مخال

في  جميعهم البارزة، وكذلك النص على أن رئيس الجمهورية هو الذي يعين املوظفين املدنيين والعسكريين

واضح في الدستور، بما يخالف مبدأ  وهناك تعارض .أدى إلى خلل بالغ ،ويشمل ذلك القضاة ،الدولة

ا على  الدستور أعطىذلك ألن الفصل بين السلطات، و  السلطة التشريعية والتنفيذية صًلحيات تعد تعديا

ال يكون رئيس الجمهورية »( من الدستور على أنه: 117) تنص املادة ، إذاختصاص السلطة القضائية

 عن األعمال التي يقوم بها في مباشرة مهامه إال في حالة الخيانة العظمى ويكون طلب اتهامه ب
ا

ناء على مسؤوال

اقتراح من ثلث أعضاء مجلس الشعب على األقل وقرار من مجلس الشعب بتصويت علني وبأغلبية ثلثي 

ن هذه املادة إ. «أعضاء املجلس بجلسة خاصة سرية وال تجري محاكمته إال أمام املحكمة الدستورية العليا

املحكمة  تؤلف» لى أن:( من الدستور، نصت ع141) املادة إذ إن تتعارض مع مبدأ فصل السلطات،

، ألن صًلحية » بمرسوما يسميهم رئيس الجمهورية الدستورية العليا من سبعة أعضاء يكون أحدهم رئيسا 

وهي هيئة قضائية، من رئيس السلطة التنفيذية، يعطي حماية دستورية  ،تسمية أعضاء هذه املحكمة

تنفيذية التي يرأسها، وهذا انتهاك واضح لحق مطلقة من املحاسبة واملساءلة لرئيس الجمهورية وللسلطة ال

 (132) املقاضاة ومسؤولية الشخص عن األفعال التي يرتكبها. كذلك هناك تعارض واضح بين نص املادة

السلطة القضائية مستقلة ويضمن رئيس الجمهورية هذا االستقًلل »من الدستور السوري التي تقرر أن: 

يرأس رئيس الجمهورية مجلس »( منه، وفيها أنه: 133مع نص املادة ). «يعاونه في ذلك مجلس القضاء األعلى

هذا التعارض  ويتبين» .فيهالقضاء األعلى ويبين القانون طريقة تشكيله واختصاصاته وقواعد سير العمل 

على مبدأ  حافظةاملمن خًلل التساؤل املشروع واملنطقي القانوني، حول اآلليات التي يمكن بواسطتها 

وهذا يعود  ..(26) األعلىصل بين السلطات، إذا كان رئيس السلطة التنفيذية نفسه يرأس مجلس القضاء الف

  .بنا إلى قضية احترام مبدأ املساواة أمام القضاء

 

  

                                                           
مجلة املحامون، إصدار نقابة املحامين في نصرت منًل حيدر، استقًلل السلطة القضائية، بحث منشور في  (26)

 .114، 1977، 9-8-7الجمهورية العربية السورية، األعداد 



 
 22 

 التأسيس الدستوري للسلطة القضائية :اسابعا 

ا، إال أن التاريخ البشر  (العدالة االنتقالية)أن مصطلح  على الرغم من
ا
ي في جوهره هو قد ظهر حديث

يقاس تقدم املجتمعات البشرية  من ثمو  ،اإلنسان باالنتقال من مرحلة تاريخية إلى مرحلة أرقى قّدمتتاريخ 

ويكون املجتمع أكثر  ،يكون فيها اإلنسان أكثر حرية ،بقدرتها على االنتقال من مرحلة إلى مرحلة أخرى أرقى

زال في  كثر حساسية في التاريخ البشري ألن املاض ي يكون ماواملراحل االنتقالية هي األ ،قّدمالتمقدرة على 

زال في مرحلة الحلم والتبلور  بينما املستقبل يكون ما، الحاضر بهذه النسبة، أو تلك في املرحلة االنتقالية

ن املراحل االنتقالية قد تحمل معها مخاطر كبيرة تهدد مبدأ االنتقال اإلنساني إف من ثمو لم يستقر بعد، 

وأي خلل  يّحول هذه املرحلة إلى مستنقع من الدماء قد يحتاج املجتمع بعدها إلى عقود  ،اعد إلى الحريةالص

اأو إلى مراحل انتقالية أكثر خط ،زمنية أخرى الستئناف االنتقال منها من جديد  .را

ا ما تدخل البًلد التي  وللمؤسسات القضائية دور أساس في تجاوز مثل هذه املرحلة االنتقالية، لكن غالبا

قمع سنوات مديدة، إلى مراحل االنتقالية بمؤسسات قضائية ليست القهر و الفساد و الو  عانت االستبداد

في تحقيق العدالة االنتقالية وحسب، وإنما بمؤسسات قضائية تحتاج هي إلى جهود ة شاركاملعاجزة عن 

ة الفاعلية اإليجابية، والحال السورية قد أصابها إلى مرحل تيمضنية لًلنتقال بها من حال العجز والعوار ال

ا  كثرى تكون من    .هذا الصعيد فيالحاالت تعقيدا

تشير العدالة االنتقالية في العصر الحديث إلى مجموعة التدابير القضائية وغير القضائية التي قامت 

تضمن هذه بتطبيقها دول مختلفة من أجل معالجة ما ورثته من انتهاكات جسيمة لحقوق اإلنسان، وت

وأشكال متنوعة  ،وبرامج جبر الضرر  ،والعدالة واإلنصاف ،التدابير املًلحقات القضائية، ولجان الحقيقة

في  ًلئماملوخصوصية األسلوب  ،املؤسسات، ثم البحث عن خصوصية الحالة املراد معالجتها من إصًلح

 .تلك املعالجة

االنتقال من خًلل محاولة تحقيق  مدةدالة في فالعدالة االنتقالية هي مقاربة موضوعية لتحقيق الع

ا بحقوق الضحايا ، إذاملحاسبة والتعويض عن الضحايا
ا
وتشّجع الثقة  ،تقدم العدالة االنتقالية اعتراف

 .املدنية، وتفتح الطريق لتطبيق سيادة القانون 

، ومعرفة املعتدين واملرتكبينثر انتهاكات جسيمة لحقوق اإلنسان، يحق للضحايا أن يروا معاقبة إ فيف

 والحصول على تعويضات.  ،الحقيقة

وإنما تترك  ،الضحايا املباشرين وحسب فيوألن االنتهاكات املنتظمة واملديدة لحقوق اإلنسان ال تؤثر 

ا غائرة في عمق املجتمع  إضافة إلى الوفاء باملوجبات املتعلقة باملحاسبة  ،فمن واجب الدول  ،لهكجروحا

وبذل جهد خاص ُيفض ي إلى إصًلح  االرتدادية،كرر االنتهاكات تت أالأن تضمن  ،والعقاب والتعويض

 .وإما كانت عاجزة عن تفاديها ،املرتكبةإما كان لها يد في االنتهاكات  املؤسسات التي
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عالج سيؤدي إلى انقسامات اجتماعية  ،وعلى األرجح
ُ
 باالنتهاكات الجسيمة التي إن لم ت

ا
ا حافًل

ا
فإن تاريخ

  ،والخلل في مؤسسات الدولة بالتزامن ،الثقة بين املجموعات فقدإلى  نفسه وسيؤدي في الوقت ،حادة
ا

فضًل

العجز عن املعالجة الحاسمة والعادلة و  ،أو إبطاء تحقيقهما ،عن عرقلة األمن واألهداف اإلنمائية

ملطاف إلى حلقة مفرغة وقد يؤدي ذلك في نهاية ا ،والسريعة سيطرح تساؤالت بشأن االلتزام بسيادة القانون 

ا ،أشكال وأساليب شتىبمن العنف    .قد تكون أكثر خطرا

أن  إجماع علىشبه  ثمة وأسهها، شروط العدالة االنتقالية فيتعدد اآلراء الفقهية  على الرغم منو 

ة لسياسة العدالة االنتقالية يمكن إجمالها في ما 
ّ
 :يأتيالعناصر املكون

وتنصف املتضررين بتقدير تعويضات  ،تلك التي تطال املرتكبين وبخاصة :املًلحقات القضائية .1

 .عادلة

 ،تعويضات مادية وصحيةب ،بتعويض املتضررين عن األضرار التي لحقت بهم :جبر الضرر  .2

 .وتعويضات معنوية رمزية

 مأإصًلح املؤسسات: سواء كانت مؤسسات السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية  .3

ا وجمعيات ونقابات.مؤسسات املجتمع أحزا  با

وأسماء املجرمين  ،الحقيقة: للكشف عن انتهاكات حقوق اإلنسان والجرائم املرتكبة اتلجن .4

 والتبليغ عنها. ،وتوثيقها ،والضحايا

فتدابير العدالة االنتقالية ترتكز على  ،ال بد من اتباع وسائل مرنة للتحقيق في االنتهاكات والتبليغ عنهاو 

 وتعتمد مروحة واسعة من األساليب واإلجراءات. ،قيةقواعد قانونية وأخًل

 

 س الدستوري للسلطة القضائيةاساأل 

بداية املرحلة االنتقالية تتمثل في التأسيس الدستوري ملؤسسات السلطة: في  املهمةلعل الخطوة 

على أساسه مجلس  نتخبيقت و طريق  إصدار إعًلن دستوري مب ،والقضائية ،والتنفيذية ،التشريعية

بحيث يكون البرنامج االنتخابي للمرشحين  ،تأسيس ي إلنجاز بند واحد وحيد هو وضع دستور عصري للبًلد

ا وبحيث يعرف الشعب أن الذين سينتخبهم ستكون مهمتهم الحصرية هي  ،هو رؤية املرشح للدستور حصرا

هلين لهذه املهمة على الناخب أن ينتخب املؤ من ثم و إصدار دستور يعّبر حقيقة عن إرادة املواطنين، 

املجلس النيابي )أو تحت  وظائفاملجلس التأسيس ي، و  وظائفن للتفريق بين و الناخب وأن يوعى ،املصيرية

وإنما ال بد من االرتقاء عما  ،ن البناء الدستوري ال يبدأ من فراغأأي مسمى آخر( ومهمات كل منهما، وبما 

ونحن  ،من أفضل الدساتير التي مرت على الجمهوريةو  ،واالنطًلق من أحدث الدساتير العاملية ،هو كائن

فهو من وجهة  ،وهذا ال يعني على اإلطًلق التسويق لذلك الدستور  ،لًلنطًلق منه 1950هنا نرشح دستور 
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 تقّدم، وهناك 1950فقد مرت مياه كثيرة في النهر منذ عام  ،ولكن يبنى عليه ،نظرنا ال يصلح كما هو

ا ليهإ االستناد دستوري وقانوني إنساني يجب ، لهذا فإن الحديث عن هيكلة املؤسسات القضائية يكون تاليا

األ  ،للبناء الدستوري ال  ضماراملوفي هذا  ،ن الدستور حجر األساس في البنيان القضائي حتى يكون دستوريا

ا من التناقض ،بد من تجانس روح الدستور وتغلغلها في كل مادة من مواده كفي فًل ي ،بحيث يكون خاليا

  نفسه الحديث عن الحقوق والحريات وسيادة القانون واستقًلل القضاء ثم في موضع آخر من الدستور 

طيح  ُيخرق 
ُ
فإن املؤسسة التشريعية التي من املفترض  ،القوانين وإذا كان الدستور أبوبه. ذلك كله بمواد ت

وإقرار القوانين واألنظمة  ،لبوصلةوتحديد ا ،لإلرادة الشعبية هي املنوط بها ضبط املسار ممثلة أن تكون 

ومنح الثقة وسحبها من مؤسسات السلطة  ،في السياق الدستوري، والتعبير عن اإلرادة الشعبية املتجددة

 ،ويحدد سلطاتها من جهة ،فإن الدستور يجب أن يكفل استقًلل السلطة القضائية من ثمو  ،التنفيذية

والتكامل مع املؤسسات القضائية  ،املشرفة على االنتخابات ن طريقة االنتخاب وبناء الهيئات املستقلةوإ

 ،في هذا البناء اأساسا  اركنا بوصفها من جهة أخرى هو الذي يحدد قدرتها على القيام بدورها في البناء الوطني 

فإن املرحلة االنتقالية التي يؤسس لها بإعًلن دستوري ال بد أن يترافق ذلك مع تأسيس تشريعي من ثم و 

ا  .أيضا

وبالترافق مع التأسيس الدستوري واألساس التشريعي ينهض التأسيس القانوني بإلغاء القوانين 

طويلة من  مدةوضرورة تعديل القوانين والتشريعات التي مض ى عليها  ،االستثنائية والقضاء االستثنائي

مثل:) قانون بني، الحاصلة في الواقع االجتماعي والقانو  حسيناتالت، بما يتًلءم مع ، وتحديثهاالزمن

العقوبات، القانون املدني، قانون أصول املحاكمات املدنية والجزائية، قانون األحول الشخصية، قانون 

من دون البينات(. ثم وضع قوانين صارمة الحترام تنفيذ األحكام القضائية املكتسبة الدرجة القطعية، 

 .أو غير سياسية ،ذريعة سياسية أيتعطيل تنفيذها تحت 

ا وب ومدى  ،ن منظومة القوانينإف من ثملقوانين النافذة، و إلى اما أن القضاء يحكم بين الناس استنادا

، ولهذا فإن القوانين وظائفهفي املجتمع هي التي تمنح القضاء إمكان تحقيق كلها لقضايا لوشموليتها ها قّدمت

املجتمع، ومنظومة القوانين في  قّدمتباستمرار لتساير ها حسينتلتحقق من دستوريتها ال بد من إلى اإضافة 

وقوانين أخرى منذ عهد االستعمار  ،زالت نافذة فهناك قوانين عثمانية ما ،سورية تحتاج إلى تحديث جذري 

وكذلك قوانين  ،الفرنس ي، والقوانين املدنية والجزائية يعود تاريخ إصدارها إلى أواخر أربعينات القرن املاض ي

ا لًلجتهاد القضائي كي يسد الفراغ، أ وقوانين ،األحوال الشخصية صول املحاكمات، وقد فتح ذلك أبوابا

كثير من القوانين االستثنائية بحجة قصور النصوص القانونية، وقد تسبب بذلك إهمال  أصدر وكذلك

القانوني، لذلك فمن األولويات مع بداية املرحلة االنتقالية تضافر جهود  عديلوالتمؤسسات التشريع 

ت الحقوقية في الجامعات واملؤسسات القضائية ونقابة املحامين وفروعها ومؤسسات السلطة املؤسسا

منظومة قوانين عصرية لتحقيق  صوغخًللها دراسة القوانين و  تجري التشريعية لوضع خطة ممنهجة 

بداية أن ال :ونكرر  ،وكما قلنا ،ليتكامل ذلك مع وحدة القضاء ،واملساواة أمام القانون  ،وحدة القوانين
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ا ،الدستور العصري  ،تنطلق من الدستور    ،ثم تصاغ القوانين في سياق دستوري محدد تغييرا
ا

أو  ،أو تعديًل

ات  .، أو إلغاءحسينا

 إذ
ا
 عبر قانون دستوري ادستوريا  اقضائيا  اتبدأ املرحلة االنتقالية بالتأسيس لدستور يؤسس بدوره نظاما  ا

الدستورية ينسجم مع الدستور الذي يحقق الفصل بين وقانون للمحكمة  ،للسلطة القضائية متناسق

 ،وقانون دستوري للطوارئ  ،وكذلك قانون ملجلس الدولة يحقق تبعيته ملجلس القضاء األعلى ،السلطات

 ،والعسكرية ،والجزائية ،وقانون أصول املحاكمات املدنية ،واملحاكم التابعة له ،وقانون للقضاء العسكري 

  سيم االستثنائيةوإلغاء القوانين واملرا
ا
ا على تحريم س   ،كافة  والنص دستوريا

ا
 .نها مستقبًل

الضابطة  وظائفوبالترافق معه وبالتأسيس عليه تبدأ عملية هيكلة القضاء وتحديد  ،بناء على ذلك

  .وحدود سلطاتها ،العدلية، وتبعيتها

 

 (الضابطة العدلية)هيكلة القضاء وضبط 

وهو ، نصل إلى الهدف األساس ،الذي تحدثنا عنه ،والقانوني ،والتشريعي ،بعد التأسيس الدستوري

لجميع أمام محاكم إلى ابحيث يكون التقاض ي بالنسبة  (وحدة القضاء)إعادة هيكلة القضاء بهدف تحقيق 

 ،أو لطبقات اجتماعية محددة ،أو لطوائف ،أو استثنائية ألفراد معينين ،فًل تنشأ محاكم خاصة ،واحدة

سواء  ،قانون واحد ،ن القانون الواجب التطبيق على نزاع معين معروض أمام القضاءوكذلك يجب أن يكو 

توزيع العمل بين مختلف املحاكم التي ، و من حيث اإلجراءات املتبعة في التقاض ي مأ ،من حيث العقوبات

 للوالية 
ا

تتكون من مجموعها السلطة القضائية بحيث يكون مجموع ما يوزع على هذه الجهات معادال

عندما يمارس تنظيم مؤسسات السلطة القضائية وتحديد  ،ليس للمشرع -1» :الكاملة للقضاء. وذلك يعني

ا من هذه االختصاصات ،اختصاصاتها تنظر  ،ويعطيه إلى جهة غير قضائية ،أن يسلب هذه الجهات جزءا

ليس  -2 .ر دستوريوإذا فعل ذلك كان القانون أو اإلجراء الصادر في هذا الشأن غي ،فيه بصورة مستقلة

للمشرع، وهو في سبيل استعمال حقه بترتيب الجهات القضائية، وتحديد اختصاصاتها، أن يحجب حق 

  .(27) «أحدالتقاض ي عن 

د وبعد ذلك ،ثم
 
ك
 
والدفاع أمام القضاء مصون بالقانون  ،وسلوك سبل الطعن ،أن حق التقاض ي ُيؤ

ا وحسبوأنه ل ،بهال يمكن املساس  ادستوريا  احقا بوصفه  ا تشريعيا فًل يجوز للسلطة التشريعية  ،يس حقا

، الذي نزع يد القضاء عن /2008لعام / /64جاء على سبيل املثال في املرسوم /و  .أو حجبه بتشريع ،تقييده

ومنحهم حصانة  ،النظر بالجرائم التي يرتكبها عناصر الشرطة وشعبة األمن السياس ي والضابطة الجمركية

 ،وحصر أمر تحريك الدعوى العامة ،جعلها من اختصاص القضاء العسكري ب ،تكبونهاضد الجرائم التي ير 
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ا ،أو على سبيل املثال .أو حفظها بوزير الدفاع من قانون العقوبات  ،(53ما ورد في )م ،ال الحصر أيضا

 أو من العاملين في ،العسكري التي ال تجيز مًلحقة من يخضع الختصاص القضاء العسكري من العسكريين

وهي في هذه الحالة الدوائر  ،إال بموجب أوامر مًلحقة تصدر عن الجهات املختصة ،الدوائر العسكرية

ا لرتبة أو صفة العسكري املراد مًلحقته ،ولكن من مستوى أعلى ،العسكرية واألمنية نفسها  مثلما أو .تبعا

ـ في الجرائم التي 1» :ملذكورةجاء في املادة ا نفسها غذ من قانون السلطة القضائية ،(114ورد في نص )م

إما بإذن  ،دعوى الحق العام إال من النائب العام أو خارجها ال تقام ،يرتكبها القضاة أثناء قيامهم بالوظيفة

أو بناءا على طلب من مجلس  ،ثنين من أقدم مستشاريهااو  ،النقض من لجنة تؤلف من رئيس محكمة

ليس للمدعي الشخص ي أن يحرك دعوى  -2  .ة املسلكية وجود جرمأثناء املحاكم القضاء األعلى عندما يتبين

يترتب على النائب العام حين رفع الشكوى إليه أن يحيلها إلى  الحق العام في جميع الجرائم املذكورة وإنما

وكذلك ما . «له قبل إحالتها أن يعمد الستكمال التحقيق بواسطة إدارة التفتيش ويحقإليها، اللجنة املشار 

في ها ؤ وأعضارئيس املحكمة  يخضع»وفيه:  ،(، من قانون املحكمة الدستورية العليا8صت عليه )من

 .«مًلحقتهم الجزائية إلى األصول واالختصاصات املتبعة في محاكمة القضاة

وبالقوانين الدستورية التي تطبق باملساواة على األفراد  ،إن املؤسسة القضائية بهيكليتها املستقلة

ويؤدي ذلك إلى  ،وتقنن سير العمل في باقي مؤسسات الدولة ،من جهة ،للمواطنين اسات تشكل ضمانا واملؤس

وهذا هو األساس املوضوعي لوجود واستقرار الدولة الذي  ،احترام مبدأ تحقيق العدالة بين املواطنين

يق الدولية لحقوق والحقوق الواردة في املواث ،ينص عليه الدستور الوطني ذياليتحقق باحترام الحقوق 

  وسد الذرائع ،اإلنسان
ا
 االلتزام بها. غيابل كافة

 وتعديل القوانين واألنظمة ،والهيكلة القضائية تبدأ بتحديد االختصاصات داخل املؤسسات القضائية 

  ،لتحقيق هذا الغرض كلها
ا

املحاكم العسكرية  وظائفنحصر تتعديل قانون القضاء العسكري بحيث فمثًل

ابمحاكمة ال وأن ينعقد االختصاص للقضاء العادي في  ،فحسبوفي القضايا العسكرية  ،عسكريين حصرا

واحترام مبدأ فصل السلطات  .القضايا األخرى  مدنيين في ممحاكمة املواطنين سواء كانوا عسكريين أ

ا على أن يتضمن  ،وهذا يفرض تعديل قانون السلطة القضائية ،واستقًللها كلة إعادة هي ارئيسا  تضمنا

انتخاب رئيسه وأعضائه  حصليعلى أن  ،فحسبمجلس القضاء األعلى، بحيث تنحصر عضويته بالقضاة 

  ،من القضاة أنفسهم
ا

وعلى أن يمارس مجلس القضاء األعلى وحده الصًلحيات املتعلقة بعمل القضاء بدال

التي تتولى شؤون السلطة وعلى أن يكون مجلس القضاء األعلى هو السلطة العليا الوحيدة  من وزارة العدل.

ا عن سائر أجهزة الدولة نص  يُ  وأن ،القضائية  تاما
ا

ا على استقًلله استقًلال وأن يتولى اإلشراف  ،دستوريا

والقضاء  ،واملحكمة الدستورية العليا ،مجلس الدولة» :مثلكافة، بقضائية الوظيفة ال ذات على الهيئات 

التي يجب أن تتبع مجلس القضاء األعلى. بما  ،التفتيش القضائي إدارةإلى وكذلك األمر بالنسبة  .العقاري 

ا إمكانية املحاسبة، وفرض العقوبة  ،يسمح لها في الرقابة الفعلية على عمل أعضاء السلطة القضائية وتاليا

تأدية وظيفتها في الرقابة على  تعديل نظام املحكمة الدستورية بحيث تتمكن منو  ،القانونية بحق املخالفين
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ا بأحقية القضاء العادي بالتصدي لدستورية القوانين ولو بطريق  ،ستورية القوانيند وأن يصدر تشريعا

 .(28) «بدستورية القوانين إضافة إلى إعطاء الحق للنقابات واملنظمات بالطعن .الدفع

مة وضمان الحقوق وردع أي اعتداء إال بوجود قوة منظ ،وبما أنه ال يمكن تحقيق العدالة في املجتمع

 :فقد استقر الفقه القانوني على تسمية هذه القوة ،ينحصر فيها الحق باستخدام القوة لتنفيذ القانون 

لكن هذا الحق في استخدام القوة يجب وضع ضوابط  ،املتمثلة برجال الشرطة واألمن (الضابطة العدلية)

العدالة واملساواة يتمثل في مؤسسات  قّدموت ،ولعل معيار تقدم الشعوب ،دستورية وتشريعية وقانونية له

 ،حصر هذا الحق بأمر من القضاءيُ وهذا  مرهون بأن  ،استخدام القوة داخل املجتمع تقنينو ضبط وتشريع 

وأي خلل دستوري أو تشريعي أو قانوني في هذه املسألة يؤدي إلى  ،وال تقصير في تنفيذه ،ال تجاوز عليه

يؤدي إلى عجزها  (الضابطة العدلية)كلية مؤسسات فأي ضعف في هي ،كوارث اجتماعية ال حدود لها

وما يترتب عليها من مخاطر  ،يؤدي إلى الفوض ى في املجتمعمن ثم و  ،القانونية وظائفهاوتقصيرها في تنفيذ 

بحيث تنفلت من  ،وكذلك أي  تضخم مرض ي  في بنية  تلك األجهزة الشرطية  واألمنية ،قد تهدد أركان الدولة

وتتحول من جهاز تنفيذي للقانون إلى أجهزة مهيمنة كلها، والقضائية وتتجاوز الحدود  الضوابط القانونية

فًل تخضع في تصرفاتها وفي ممارساتها ألي ضوابط  ،على السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية

مل وإنما هي التي تتطاول على ع ،بحيث ال تخضع لسلطة القضاء ،قانونية بل تصبح هي القانون السائد

من الفوض ى  نفسها فإن هذا لو حصل يؤدي إلى النتائج ،القضاء وتتدخل حتى في تعيين القضاة وتسريحهم

 .نفسها وتهديد الحياة ،العدالة واملساواة وإهدار الحقوق وغياب وتهديد أركان الدولة  ،والفساد 

حتى يتمكن   ،جاوز وال ت ،ال تقصير ؛(الضابطة العدلية) وظائفومن هنا تأتي أهمية ومركزية ضبط 

  بين املواطنين من القضاء املستقل
ا

وكذلك بين مؤسسات السلطة التنفيذية  ،أن يكون قضاءا عادال

 ،بأحكام الدستور والقوانين واألنظمة (الضابطة العدلية)بحيث تنضبط تصرفات  ،والتشريعية كافة

واملجالس املحلية واملؤسسات  ومجلس الوزراء  من مؤسسة رئاسة الجمهورية ابتداءا فمؤسسات السلطة 

هي الذراع  (الضابطة العدلية)واملساءلة القضائية و ،الحكومية والعسكرية واألمنية تحت سقف القانون 

ومن هنا يتوقف سير العدالة في املجتمع على التأسيس  ،املنفذة  لألحكام الصادرة عن السلطة القضائية

 فروعها ب (بطة العدليةالضا) وظائفالدستوري الستقًلل القضاء وضبط 
ا
ومؤسساتها األمنية  ،كافة

 .ال تقصير وال تجاوز  ،والشرطية  بتنفيذ القوانين والقرارات القضائية

بحيث تؤدي تلك املأسسة إلى إصدار قانون  ،وهذا يعود بنا إلى املأسسة الدستورية الستقًلل القضاء

،  يحافظ /1959لعام / /56ية السابق رقم/ففيما كان قانون السلطة القضائ ،دستوري للسلطة القضائية

مثل التعيين  ،حصر سلطة اتخاذ أي قرار يتعلق بشؤون القضاةب ،على مبدأ استقًلل القضاء في سورية

الذي كان يتألف  ،حصر ذلك كله بمجلس القضاء األعلى وحده ،أو الترفيع أو العزل أو الندب أو النقل
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ا للقانون املذكور من سبعة قضاة ف ا، وعضوية نوابه الثًلثة،  :هم ،قطوفقا رئيس محكمة النقض رئيسا

ويحدد  .وأقدم مستشاري محكمة النقض ،واألمين العام لوزارة العدل، ورئيس محكمة استئناف دمشق

بينما نجد أن قانون  ،فحسب عًلقة وزير العدل بهذه القرارات من خًلل لزوم تبليغه إياها لتنفيذها

ا لوزير العدل  /1961لعام / /98السلطة القضائية رقم / ا، قد فتح الباب واسعا وتعديًلته، النافذ حاليا

ويتضح ذلك من خًلل قانون السلطة  ،وهو عضو السلطة التنفيذية للتدخل في شؤون القضاء والقضاة

 :أهمها ،عدة سوماتالقضائية نفسه، ومر 

ا 11/9/1962بتاريخ  /120املرسوم التشريعي رقم/ ا للنيابات العامة يرأسه ، الذي أحدث مجلسا خاصا

ومدير إدارة  ،والنائب العام في الجمهورية واملحامي العام األول  ،وزير العدل، وعضوية األمين العام للوزارة

ما  التشريع القضائي، ومنح هذا املرسوم مجلس النيابات العامة جميع سلطات مجلس القضاء األعلى في

ولكن  ،أو قبول استقالتهم ،أو االستيداع ،وإحالتهم على التقاعد يتعلق بترفيع القضاة وعزلهم وتأديبهم

 .أما قضاة الحكم فقد ظّل مجلس القضاء األعلى هو املختص بشؤونهم ،فحسبقضاة النيابة إلى بالنسبة 

وأعطى  ،، الذي ألغي مجلس النيابات العامة14/2/1966تاريخ  /24املرسوم رقم/ ،لكن صدر بعد ذلك

 بعد تعديل أعضائه فأصبح مجلس القضاء األعلى يتألف بموجب املادة ،القضاء األعلىصًلحياته ملجلس 

ا، وعضوية كل من  ،( من قانون السلطة القضائية65) من رئيس الجمهورية ينوب عنه وزير العدل رئيسا

ن لرئيس محكمة النقض ومعاون وزير العدل والنائب العام ين األقدميرئيس محكمة النقض، والنائب

فمن أصل أعضاء املجلس السبعة، نجد أن ثًلثة منهم يتبعون بحكم  .يس إدارة التفتيش القضائيورئ

القانون لوزير العدل، وهم: معاون وزير العدل، والنائب العام، ورئيس إدارة التفتيش القضائي، وعلى ذلك 

وزير العدل يضاف  صلحةملتصبح األغلبية داخل مجلس القضاء األعلى هي: أربعة أعضاء من أصل سبعة، 

إليهم رئيس الجمهورية رئيس مجلس القضاء األعلى، مما يجعل السلطة التنفيذية ممثلة بوزير العدل 

  .صاحبة الكلمة الفصل في قرارات مجلس القضاء األعلى من ثمو  ،صاحبة األغلبية

 ،لجمهوريةوبين ترؤس رئيس ا ،كيف يمكن التوفيق بين االعتراف بالقضاء سلطة مستقلة :وعلى ذلك

، 14/2/1966تاريخ  /23هو رئيس السلطة التنفيذية ملجلس القضاء األعلى؟ يضاف إلى ذلك املرسوم رقم/و 

وبمختلف  ،الذي أعطى الصًلحية لوزير العدل ومنحه سلطة تعيين قضاة الحكم والنيابة العامة باالنتقاء

وتعيين األعضاء الفنيين في  ،الدرجاتونقل قضاة الحكم والنيابة من مختلف الفئات و  ،الفئات والدرجات

بما يخالف املادة  ،إدارة قضايا الحكومة باالنتقاء بمختلف الدرجات والفئات، وذلك ملدة ستة أشهر فقط

 (، من قانون السلطة القضائية النافذ.94-93-72)و(، واملواد  -فقرة هـ  70)

 ،ا بوزير العدل، وهم مرتبطون إداريا قانون السلطة القضائية النافذ لقضاة إدارة التفتيش وأعطى

 أخرى؛ وظيفة وظائفمن ضمن  ،(1ف14) بموجب املادة ،(12) ورئيس مجلس القضاء األعلى بحسب املادة

ا  ، وتدخلالتفتيش ومراقبة استقًلل القضاء عن أي تأثير خارجي اختصاصات مجلس  فيهذه املهمة أيضا

ا رئيس الجمهورية مثلماه يرأسو  ،(3ف67بموجب املادة ) ،القضاء األعلى
ينوب عنه وزير و  ،ذكر سابقا
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 في حال لم ترض   ،، وتهديدهمالعدل، ما جعل من هذه املؤسسة أداة بيد السلطة التنفيذية لترهيب القضاة

ا الوحيدة التي يعود  ،ن معرفة القاض يأل  .السلطة التنفيذية عنهم وشعوره بأن السلطة التنفيذية، هي فعليا

هذا كله يجعل  ،الصرف من الخدمة مأ ،الترفيع مأ ،التعيين مأ ،سواء باملحاسبة ،بمصيرهإليها التحكم 

 واإلذعان. ،قراراته مشوبة باإلكراه

 ،الذي ألحق بموجبه مجلس الدولة 25/10/1961تاريخ  /50يضاف إلى ذلك املرسوم التشريعي رقم/

وبذلك أصبح  ،( من قانون مجلس الدولة1ويمارس القضاء اإلداري برئاسة مجلس الوزراء بموجب املادة )

 واإلدارية في الدولة يهيمن على هذه الهيئة القضائية ،الذي يجمع السلطة التنفيذية ،رئيس مجلس الوزراء

ن رواتب قضاة وموظفي مجلس الدولة تدفع وإ ،والتأديب والعزل  ،من حيث التعيين والترفيع ،وعلى قضاتها

  جهة أخرى ومن  .من ميزانية مجلس الوزراء
ُ
ومعاملتهم  ،القضاة لقانون العاملين املوحد في الدولة خضعأ

 من حيث الراتب والوضع الوظيفي. ،أسوة بباقي موظفي الدولة

التي تأتي في واقع الحال من مؤسسات السلطة التنفيذية على كلها لتجاوزات ل ال بد من وضع حد ،هكذا

  .يق الوحيدة لتأسيس قضاء سليم وعادلالطر  يه هوهذ والقضائية،السلطتين التشريعية 

 لهذا البحث البد من تحديد املواقع القانونية للعناصر الثًلثة التي تشكل أركان القضاء 
ا

واستكماال

 .( املتداعون أمام القضاء3) ،( املحامون 2) ،( القضاة1) :ساس الدستوري والقوانينأل إلى اإضافة  ،العادل

 

 لقضاءمتداعون أمام ا ،محامون و قضاة 

أساس دستوري ينص على الفصل لى إن يتحقق إال باالستناد ألقد أكدنا أن استقًلل القضاء ال يمكن 

 ،بناء على منظومة قوانين عصرية وواضحة وظائفه نجزلي ،واستقًلل السلطة القضائية ،بين السلطات

ا ،ومؤسسات قضائية ذات هيكلية مؤسساتية محكمة إال من خًلل  لكن ال يمكن ترجمة ذلك موضوعيا

ويمتلكون اإلرادة الحرة للنطق بالحق الذي  ،ق تطبيقهائوطر  ،علم عميق بروح القانون  ي ذو ن يقضاة مهني

يتمتعون  نفسه وفي الوقت ،جهة كانت أيأو تدخل من  ،ويرفضون أي إمًلء ،ال يخافون فيه لومة الئم

وفي ظل  ،مظهر من مظاهر الفساد فًل يخضعون ألي ،يكفل لهم حياة كريمة ًلئممودخل مادي  ،بحصانة

ا لًلنتهاكات  ،واختصاص كل منها ،قانون دستوري محكم ينظّم عمل املؤسسات القضائية بحيث يضع حدا

ا على الحصانة القضائية  .حتى ال تفقد معناها ،التي تتضمن تعديا

فع ر » :قانون السلطة القضائية نفسهو  ،تشريعية تمس استقًلل القضاءسومات مر لقد صدرت 

حصانة النقل عن قضاة الحكم متى أريد ترقيتهم من فئة إلى أخرى، وعن القضاة الذين قضوا ثًلث سنوات 

وبذلك تكون حصانة النقل حصانة نظرية أكثر منها  ،«فأكثر في مراكزهم عندما تقض ي الضرورة بنقلهم

لقضائية حافظت على هذه ن التشريعات السابقة للسلطة اإفي حين  ،وليست دائمة ،قتةو ألنها م ،عملية

من  79املادة » :ولم تسمح بالنقل إال بموافقة القاض ي الخطية حتى لو كان من أجل ترقية ،الحصانة
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 :لكن التشريع الحالي. «1946من املرسوم التشريعي لعام  96واملادة  ،1947لعام  80املرسوم التشريعي رقم 

وذلك بقرار يصدر من وزير العدل بعد  ،أو العكس ،سمح بنقل قضاة الحكم إلى مًلك النيابة العامة»

وبهذا تكون حصانة القاض ي  .(29) «موافقة القاض ي من دون ( 83موافقة مجلس القضاء األعلى )مادة 

 .وعرضة للسلب ،ضعيفة

ا ومن أمثلة ذلك الذي أجاز ملجلس الوزراء ألسباب  29/5/1966تاريخ  /40املرسوم التشريعي رقم/ :أيضا

وال يشترط في  أو نقلهم من مًلكهم إلى مًلك آخر. ،ا إليه أن يقرر صرف القضاة من الخدمةيعود تقديره

 
ا

وقرار الصرف  ،أو النقل ،أو أن يتضمن األسباب التي دعت للصرف من الخدمة ،هذا القرار أن يكون معلًل

و الهيئة العامة أ ،وال يختص مجلس الدولة ،أو النقل غير قابل ألي طريق من طرق املراجعة ،من الخدمة

 ،أو الطعن باملرسوم املذكور  ،أو إداري آخر للنظر في االعتراض ،أو أي مرجع قضائي ،ملحكمة النقض

ا  ، والذي 29/5/1966تاريخ  /612هذا املرسوم صدر عن رئيس مجلس الوزراء املرسوم رقم/إلى واستنادا

ا من وظائفهم  /24قض ى بصرف / تاريخ  /32املرسوم التشريعي رقم /وكذلك  ،ذكر األسباب من دون قاضيا

، الذي سمح فيه للسلطة التنفيذية بأن تصرف كل موظف أكمل الخامسة و الخمسين من 6/2/1968

ا بناء على اقتراح الوزير املختص ،عمره تاريخ  /95املرسوم رقم /وكذلك  .أو تجاوزت خدماته الثًلثين عاما

بموجب  ساعة، وقد صرف من الخدمة /24ضاة ملدة/الذي قض ى برفع حصانة العزل عن الق ،3/10/2005

ا /81هذا املرسوم / ذكر  من دون ، ويملك مجلس الوزراء بموجب هذا املرسوم صًلحية عزل أي قاض قاضيا

أن يكون هناك حق للقضاة املعزولين للدفاع عن أنفسهم، أو معرفة سبب  من دون  ،األسباب املوجبة لذلك

ا ملا ينص عليه الدستور السوري، في مخالفة أو حتى إمكان سلوك طرق  ،العزل  الطعن بالقرار املذكور، وفقا

ا قانون السلطة القضائية النافذ الذي نص على تدرج عقوبات يمكن أن توقع  واضحة له. وبما يخالف أيضا

ا من اللوم،  ا العزل. إضافة إلى أنه كان يتوج ،ثم تأخير الترفيع ،الراتب ووقفعلى القضاة بدءا ب وأخيرا

 تخالف  ،ما لو كانت أسباب العزل مستندة إلى مسوغات قانونية إحالتهم إلى القضاء، في
ا

أي ارتكابهم أفعاال

 .(30) القانون 

واعتماد  ،االهتمام بتأهيل وتدريب القضاة»تحصين القضاة من إلى ال بد إضافة  ،باختصار شديد

أو عند التعيين ضمن  ،إلى املعهد القضائي معايير الكفاءة العلمية والخبرة القانونية سواء عند انتسابهم

 .تدخل من أي سلطة كانت من دون و  ،وذلك تحت إشراف مجلس القضاء األعلى وحده ،املؤسسة القضائية

من  شراف املباشر والوحيد ملجلس القضاء األعلى ابتداءا وهذا يعني أن يكون املعهد القضائي تحت اإل 

كما  ،والقانوني لكل منهم ،والتقييم العلمي ،وانتهاء بالتخرج ،دمينمسابقة للقبول تتيح تكافؤ الفرص للمتق

وبما يتناسب مع  ،بما يتناسب مع طبيعة الوظيفة التي يقومون بها ،ال بد من رفع املستوى املادي للقضاة

ق غير ائويحميهم من اللجوء إلى طر  ،مستوى املعيشة االقتصادية في الوقت الحاضر، بما يحفظ استقًللهم

                                                           
 تقرير حول السلطة القضائية في الجمهورية العربية السورية.مجموعة من الناشطين الحقوقيين،  (29)
 مجموعة من الناشطين الحقوقيين. (30)
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بما يليق  ،وتأمين نظافتها ،وكذلك العناية بدور املحاكم، من حيث اتساعها .روعة لتأمين حاجاتهممش

ا للعدل وتأهيلهم واعتماد نظام  ،وتدريبهم ،وهذا يفرض العناية بطريقة اختيار القضاة ،بوصفها قصورا

وترك أمر  ،ية للمتسابقينوذلك بحسب املؤهًلت العلمية والقانونية واألخًلق ،املسابقات في تعيين القضاة

ولضمان هذا االستقًلل يتوجب إلحاق املعهد القضائي بمجلس  ،تعيين القضاة إلى مجلس القضاء األعلى

 من وزير العدل. 
ا

القضاء األعلى، على أن يكون رئيس املعهد القضائي نائب رئيس مجلس القضاء األعلى بدال

ا عدم وجود روابط عضوية  وإنشاء  ،وبين السلطة التنفيذية ،مالية( بين القضاء أو )إداريةويفرض أيضا

 .(31) «وزيادة عدد القضاة ،وتحديثها ،واالهتمام بدور املحاكم ،موازنة مستقلة خاصة بالسلطة القضائية

وامليول السياسية إال أنه ال بد من تقنين ذلك بالنص على  ،راءوإن كان من حق القضاة إبداء اآل  ثم   من 

أو تعليق عضوية القاض ي في الحزب  ،ممارسة القضاء في أثناءأو هيئة سياسية  ،ألي حزبعدم االنتماء 

ا من ،الذي ينتمي إليه  .هوإعًلن ذلك رسميا

قلناه عن الخلل  واملشكلة في سورية أن ما ،واملحامون( ،)القضاة :ن تحلق بهما ين للعدالة جناحإيقولون 

 ، ومثلمافي املؤسسات القضائية امتد إلى سلك املحاماة الذي تحدثنا عنه من تدخل السلطة التنفيذية

فعلى  ،يجب أن نبحث عن جذر هذا الخلل في الدستور  ،ما في مؤسسة ما ،إذا أردنا البحث عن خلل ،قلنا

ا كانت املادة الثامنة من الدستور الذي 40مدى  ل عاما تنص على أن حزب البعث العربي  2012عام  ُعّدِّ

بقية النقابات املهنية في دولة شأنها شأن وهكذا فإن نقابة املحامين  ،لة واملجتمعاالشتراكي قائد الدو 

الذي يتلقى تقارير  باتت تابعة ملكتب من مكاتب القيادة القطرية لحزب البعث العربي االشتراكي ،سورية

وإنما تتدخل  ،قد ال تكتفي بكتابة التقارير والطلب بإجراءات عقابية بحق املحامين ،دةعجهزة أمنية أمن 

 ،من التعسف أكثر من سواهمن و املحامنال  من ثمو  ،إذا ارتأت ذلك زاناتالزنمباشرة باعتقالهم وإيداعهم 

ا ،ربما لكون نقابة املحامين وبما أن الحياة  ،كان لها دور كبير في الحياة السياسية ،أو نقابات املحامين سابقا

وبمن يقود من األحزاب األخرى في  ،ستور محصورة بالحزبالسياسية باتت بموجب املادة الثامنة من الد

اآلن  ،فقد كان ال بد من وضع نقابة املحامين في هذا اإلطار (الجبهة الوطنية التقدمية)يسميه الدستور  ما

ا لم يتغير في واقع نقابة املحامين 2012وقد ألغيت املادة الثامنة من دستور  لذلك نرى أن عودة  ،لكن شيئا

ا ضرورة نقابة امل ا ووطنيا ا وسياسيا في التأسيس لقضاء عادل مستقل ة رئيسحامين إلى دورها الريادي مهنيا

ة شاركوامل ،وإنما  في تحديث القوانين ،مهنيتهم وحسب حسينوت ،ليس في تأهيل املحامين شاركوت ،في البًلد

 .مؤسسات العدالة حسينوت ،في عودة الحياة السياسية في البًلد

 

  

                                                           
 .مجموعة من الناشطين الحقوقيين (31)
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 أمام القضاءاملتداعون 

فمن هم هؤالء الذين يمثلون  ،ومن أجله املؤسسات القضائية ،عليه بنىتوهم العنصر األساس الذي  

فقبل سن  ،استثناء من دون جميعهم ن و إنهم املواطن ؛باختصار شديد ،أمام القضاء ويخضعون ألحكامه؟

عون للمؤسسات القضائية وبعده يخض ،الرشد الذي يحدده القانون يخضعون لقضاء األحداث وقوانينه

ترسيخ الثقة  وهواملبدأ األساس في معادلة العدالة هذه  ،وللقوانين واألنظمة النافذة ،بحسب اختصاصاتها

والثقة بمقدرة املؤسسات  ،ومساواة ،وعدالة ،واستقًللية ،بنيةبوصفها من جهة  ،باملؤسسات القضائية

والقصاص  ،لباستُ وإعادته إذا  ،باملحافظة عليه ،قهوامتًلك القوة إلحقا ،القضائية على النطق بالحق

هذا بمجمله يؤدي إلى ترسيخ قاعدة  ،ال جريمة بًل عقابه بأنوردع االعتداء بترسيخ الثقة  ،من املعتدي

وعدم االعتداء على حقوق  ،وهي عدم استيفاء الحق بالذات ،دونهامن يقوم مجتمع املواطنة  الة رئيس

بحيث ال يخامر أي مواطن  ،في املجتمع إال بترسيخ قاعدة املساواة أمام القضاءوهذا لن يتحقق  ،اآلخرين

وهذا بدوره  ،أو أن القضاء عاجز عن تحصيل  حقوقه ،الشعور بأنه فوق القانون أو أن القانون ال يطاله

 يمكن وال ،ى والرشاو  ،لن يتحقق إال بالثقة العامة بأن عدالة مؤسسات القضاء ال يمكن اختراقها بالفساد

فالجميع يخضعون لسلطة القضاء من رئيس السلطة  ،أو لقوى متنفذة ،اختراقها بتسخيرها لسلطة معينة

ا كانت تسميته ،الذي هو رئيس الجمهورية ،التنفيذية  ،إلى الحكومة واملوظفين العموميين ،أو أيا

مؤسسات بوصفها اصة والخ ،واملؤسسات العامة ،وعناصرها ،واألجهزة األمنية ،واملؤسسات العسكرية

ا كانت أوضاعهم االجتماعية ،واملواطنين األفراد ،وأعضاء السلطة التشريعية ،اعتبارية وحتى  ،واملادية ،أيا

 .يخضعون للمساءلة القضائية وللقوانين الناظمة رتبتهمومهما علت  ،القضاة أنفسهم

ا، نعود لتأكيد ما قلناه في بداية هذا الحديث فعندما  ،و الحصن األخير للمجتمعن القضاء هإ :وأخيرا

  هذا يعني أن الخلل استشرى في مفاصل املجتمع ،يصل إليه الخلل
ا
ونقول هنا  ،حتى وصل إلى القضاء كافة

ن النهوض باملجتمع من حال الخراب والتخريب التي نالت من نسيجه االجتماعي تبدأ وتتوازى مع بناء إ

تستعيد ثقة املواطنين بالقضاء، فيكفون عن  ،ةمؤسسات قضاء تؤسس على قواعد دستورية سليم

والعدوان املضاد  ،وما يترتب على ذلك من سلسلة ال تنتهي من العدوان ،استيفاء الحقوق بالذاتإلى السعي 

ا   .وقد يدمر الدولة من أساسها ،ة تدمر املجتمع ومؤسساتهخطر والذي قد يأخذ أبعادا
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 واملراجع املصادر 

 .(1983دار النهار، )بيروت: ة واًلنتداب الفرنس ي، الحكيم. يوسف، سوري -1

 .(1994دار اليازجي، )دمشق: بشور. وديع، سوريا صنع دولة ووًلدة أمة،  -2

اعطري. ممدوح، ) -3
ا
ا ومنسق (، إحداث محاكم امليدان العسكرية، املرسوم التشريعي رقم معدا

حاكمات العسكرية مع ، موجود في: قانون العقوبات وأصول امل17/8/1968تاريخ  109

 .(1998مؤسسة النوري، )د.م، التشريعات املكملة له وتعديالته، 
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