
 

 

ي ز  إنجلي 

 

فرص وتحديات العملية الدستورية والتوعية حول دستور  

ي سوريا 
 
 جديد ف

 

 

 

 
 

 

للحقوق   المتوسط  “حوار  برنامج  ضمن  نارص  علي  المشارك  أنجزها  مساهمة  عن  عبارة  هي  البحثية  الورقة  هذه 

للعملية   السياسي  السياق  الورقة  هذه  تتناول  السياسات".  حوار  ي 
 
ف القدرات  بناء   " برنامج  من  والمساواة“ كجزء 

والتحديات والفرص  التوعية،  هذه  محاور  وأبرز  سوريا،  ي 
 
ف التوعية    الدستورية  نحو  والتحرك  العملية  هذه  أمام 

 الدستورية لقطاعات شعبية واسعة، كما تقدم هذه الورقة عدد من التوصيات حول هذا الموضوع. 

األحرار وكذلك عضو مجلس   السوريي    المحامي    ي جمعية 
 
اإلنسان، عضو ف ي مجال حقوق 

 
ناشط ف علي نارص هو 

ي 
 
 ف
ً
 ومحاميا

ً
ي القانون    إدارة جمعية ميدان. عمل قاضيا

 
ي ألمانيا. علي حاصل عل ليسانس ف

 
ئ ف  الج 

ً
حلب، وهو حاليا

ي مجال حقوق اإلنسان والسياسة
 
 .كما أنه حض  العديد من ورش العمل ف

 

 

دورة   نهاية  ي 
فن ن  مشاركي  أنجزها خمسة  لمساهمات  المتوسط  حوار  برنامج  نشر  إطار  ي 

فن المساهمة  هذه 
القدرات حول حوار   وتحليل  "بناء  وقيود،  فرص  وتقييم  سياسات،  لحوارات  تجارب  السياسات"، حول 

االقتصادية   الالمساواة  موضوعي  حول  المتوسط،  فضاء  ي 
فن بلدان  ي 

فن سياسات  حوار  حاالت  خرائط 
 .  واالجتماعية والديموقراطية والحكم المحلي
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 مقدمة
ي تقوم عليها الدولة، حيث يتضمن القواعد  يمكن القول بأن أهمية الدستور تنبع من كونه المحدد األساسي  

للمبادئ الت 

أكان  الحكم، سواء  ناحية طبيعتها سواء ملكية أو جمهورية، وتحديد شكل نظام  الدولة، من  المحددة لشكل  األساسية 

يعية والقضائية،   التنفيذية والتشر ، كما ينظم تكوين واختصاصات سلطات الدولة 
ً
والعالقة  رئاسًيا أم برلمانًيا أم مختلطا

الحقوق  ي 
فز الموازنة  عملية  تتم  بموجبه  والشعب،  الدولة  ز  بي  االجتماعي  العقد  بمثابة  هو  النهاية  ي 

فز فالدستور  بينها. 

ي هذا العقد.  
ز طرفز  والواجبات المتبادلة بي 

ز أهمية سلوك الطرق واالجراءات المناسبة لصياغة   ي البالد، تير
الدستور أو  ومن واقع األهمية القصوى لمركز الدستور فز

النعكاس  الدستور،  وصياغة  بكتابة  المكلفة  اللجان  أو  الوطنية  الجمعية  أو  التأسيسية  الهيئة  جانب  من  تعديله  حت  

ي البالد،  
اإلجراءات السليمة والواضحة وما يصحبها من نقاش وتوعية مجتمعية من تأثي  عىل عملية االستقرار السياسي فز

للمس  هامة  دستورية  مسائل  ترك  القائم. وعدم  النظام  ضد  مجتمعية  اضات  واعي  احتجاجات  اىل  يؤدي  بما  ما   تقبل، 

ز  يستتبع وجود   بالدستور، من ناحية أهميته وكونه أساس لكل القواني  ي  ي اإللمام الشعتر
وعي دستوري واسع، يتلخص فز

ز واقع وطموحات الشعب ه عن دمج بي  يعات، وما يتضمنه من حقوق وواجبات، باإلضافة لتعبي  ي شكل جديد    والتشر
فز

اع.  ز ات ما بعد الحرب واليز ي في 
 للدولة، وهو ما تكون أهميته مضاعفة فز

وبالحديث عن سوريا، وبعد أكير من عشر سنوات عىل االحتجاجات المناهضة للنظام، وتدخل أطراف اقليمية ودولية  

ز مناطق نفوذ دول  جعلت سوريا مشح للرصاعات وتصفية الحسابات، حدث ما يمكن تسميته، "تقسيًما" لسوري ا، بي 

ى، ر التعليم وازد ونزوح    كير ، وترصز ز ز السوريي  ي ظل عدم وجود أي أفقيماليي 
ي لحظة    -اد مستويات الفقر والجرائم، فز

حت 

السطور  هذه  الرصاع.   -كتابة  الذي     لوقف  حكم  األمر  فرض  بهدف  سياسي  حوار  الضغط إلطالق  معه صعوبة  يبدو 

ا  ز  ، وإطالق رساح المعارضي  ي جرائم الحرب، باإلضافة إىلي  انتقاىلي
ز فز ، وانشاء محكمة دولية لمحاكمة المتورطي  ز لمعتقلي 

ز السلطة والشعب.   للسعي إىلي عملية دستورية جديدة، تهدف لرسم مالمح دولة جديدة، بعالقة جديدة بي 

ي عام  
ف  ٢٠١٩فز ي سوريا  عىل، شكلت األمم المتحدة لجنة تشر

، وهو مالم ينجح ألسباب  1اتفاق حول دستور جديد فز

السوري عرقلة أي  النظام  اللجنة، ومحاولة  ي هذه 
الشعب فز لكافة فئات  التمثيل الصحيح  بينها عدم  سياسية عدة من 

ة "سوف نغرقهم بالتفاصيل   ضعف "، باإلضافة إىلي 2حوار سياسي كما قال وزير الخارجية السوري السابق عبارته الشهي 

ي جزء من  
ز معه أهمية الضغط لتوعية دستورية تشمل جميع افراد الشعب، بهدف تالفز الوعي الدستوري، األمر الذي تير

 . ز وجود حل سياسي  هذه اإلشكاليات لحي 

خالصة القول بأنه يجب أن تسبق عملية التحرك إلقرار دستور جديد خطوات عدة، أهمها التوعية الدستورية، وعلم  

لماه دستور  الشعب  انتاج  يضمن  الذي  األمر  الدستور،  تطلعاتية  ي  الورقة    يلتر تسعي  ما  وهو  الشعب.  فئات  كافة 

ي سوريا، وأبرز محاور هذه التوعية، والفرص  
لمناقشته عن قرب من خالل تناول السياق السياسي للعملية الدستورية فز

ت شعبية واسعة، كما تقدم هذه الورقة عدد من والتحديات أمام هذه العملية والتحرك نحو التوعية الدستورية لقطاعا

 التوصيات حول هذا الموضوع. 

ي سوريا 
 السياق السياسي للعملية الدستورية فز

 

ي سوريا 
 
 لمحة تاريخية عن الدساتي  ف

 

ي عام  
ي  و  1919فز

بعد انفصال سوريا عن الدولة العثمانية عقد الملك فيصل مجلًسا تمثيلًيا يضم مجموعة من الوجهاء فز

دمشق برئاسة فوزي باشا العظم ووضع وثيقة لتشكيل اللجنة الدستورية برئاسة هاشم األتاسي والف  الدستور الجديد  

ي عام  
، وفز ز ز بسبب االستعمار صدر دستور المملكة العربية السور   1920قبول السوريي  ية، لكنه لم ُيطّبق سوى أسبوعي 

ز تعاقبت عىل سوريا انقالبات عسكرية عدة، بداية من ي الزعيم مروًرا بسامي   الفرنسي لسوريا. وبعد رحيل الفرنسيي 
حستز

 
  https://bit.ly/2YlhtL7فرانس ٢٤. األمم المتحدة تعلن تشكيل اللجنة الدستورية السورية   1
زانوبيا. وليد المعلم :اذا كنا سنغرق البعثة بالتفاصيل عليهم ان يتعلموا السباحة  2

https://znobia.com/archive/index.php?page=show_det&select_page=2&id=10352   

https://bit.ly/2YlhtL7
https://znobia.com/archive/index.php?page=show_det&select_page=2&id=10352


 
، وعملت كل حكومة عىل دستور خاص بها، إال أن هذه الدساتي  لم تدم بسبب حالة عدم   الحناوي إىل اديب الشيشكىلي

  .  االستقرار السياسي

ي عام  
ي من نوعه تحظز به سوريا، حيث اطلعت اللجنة  صدر دستور االستقالل،   1950وفز

والذي يعد أول دستور مدنز

 بهدف الوصول إىل أفضل المعايي  الممكنة. ونص الدستور عىل تقليص صالحيات رئيس    15عىل  
ً
دستوًرا أوروبًيا وآسيويا

الير  صالحيات  من  وزاد  القضاء  الجمهورية،  سلطة  من  وعزز  للحكومة،  يعية  التشر صالحياته  عن  التنازل  بمنعه  لمان 

ي مادته الثالثة بأن: "دين رئيس الجمهورية اإلسالم، والفقه 
ي الدستور فز

ا فز
ً
باستحداث المحكمة الدستورية. لكنه نص أيض

ي الدساتي  الالحقة
ي    ع"، وهو ما سيستمر فز ا عىل كفالة حرية    نص   .اإلسالمي هو المصدر الرئيسي للتشر

ً
هذا الدستور أيض

ي 
ة طويلة،  الرأي والصحافة، واالجتماع والتظاهر، والمحاكمة العادلة، ومنع االعتقال التعسفز والتوقيف دون محاكمة لفي 

ز والعمال.  ي الحياة االقتصادية وتأطي  الملكية العامة للدولة، وحماية حقوق الفالحي 
 وحفظ حق الملكية والمشاركة فز

ي ع
ز سوريا ومرص وتأسيس الجمهورية المتحدة برئاسة جمال عبد النارص تم صياغة    1958ام  وفز وبعد قيام الوحدة بي 

، وحول نظام الحكم اىل نظام جمهوري وأعظ رئيس الجمهورية صالحيات واسعة   ي
لمانز دستور جديد أطاح بالنظام الير

يعية   التشر السلطة  إال   -مجلس األمة آنذاك    -وجعل  الرئيس،   هو اآلخر بسبب االنفصال، حيث  بيد 
ا
أنه لم يدم طويًل  

ي سوريا أعادت العمل بدستور  
وأدخلت عليه بعض التعديالت مثل إعادة السلطة    1950تشكلت وقتها حكومة جديدة فز

 . ي  3التنفيذية اىل رئاسة مجلس الوزراء وإعطاء رئيس الجمهورية سلطات حل المجلس النيانر

ها دواًما الدستور الذي وضعه الرئيس األسبق حافظ  ومع وصول حزب البعث اىل الس  ، لكن اكير لطة تم وضع عدة دساتي 

ي دستور   األسد بعد توليه الحكم، 
صالحية قيادة الدولة، وأعظ رئيس الجمهورية   أعظ الدستور حزب البعث  1973ففز

الطوارئ.  العرفية وحالة  بينها فرض األحكام  تعديل بعض مواد   تم  2000عام  وبعد وفاة األسد   صالحيات مطلقة، من 

سنة من أجل السماح بتنصيب بشار   34سنة إىل    40هذا الدستور، و تعديل الفقرة الخاصة بعمر رئيس الجمهورية من  

ي معارضة دولية، واستمر العمل به حت  عام  
حيث كانت الثورة السورية مندلعة وكان    2012األسد رئيًسا، والذي لم يالف 

ي ما  1973سياسية، إال أن هذه التعديالت لم تختلف عملًيا عن دستور   بإجراء إصالحات  األسد يحاول االيحاء
، خاصة فز

ي تنص عىل قيادة حزب البعث للدولة والسماح  
ز واإلجراءات السيادية، مع اختالف قيامه بإلغاء المادة الت  يخص القواني 

السياسية،    -نظرًيا- الدستو بالتعددية  ان  اال  التعديالت  تلك  ي  ر  ورغم 
فز التوسع  مع  الواقع،  أرض  نهائًيا عىل  مطبق  غي  

 . ي
 عن كونه غي  توافف 

ا
 االنتهاك الجسيم للحقوق والحريات، ما جعل مواد الدستور نظرية وغي  مطبقة، فضًل

 

السوري   لدستور  عاموبالنظر  المعدل  ز    2012  الحاىلي  يتمي  رئيس  نجده  يد  ي 
فز األهم  السياسية  السلطات  ز  كي 

الجمهورية،  بي 

 
ا
ز المواد، فمثًل ز النص والتطبيق العمىلي له إال أن الدستور يشهد تضارًبا بي  ا عن االختالف بي 

ً
جميع  : "ينص الدستور عىل أن وبعيد

ي الحقوق والواجبات أمام القانون
ز متساوون فز ي مادة أخر المواطني 

ي الدستور تنص عىل أن:"    ى " إال أنه فز
دين رئيس الدولة  فز

  بأن الدستور يمنع انتخاب شخص وهنا تظهر المفارقة  البالد،    ي انه ال يحق لشخص غي  مسلم ان يكون رئيس أ  اإلسالم"هو  

مسلم   لوغي   ي 
حت  الرئيس،  غالبية   لمنصب  إرادة  هذه  ان  ،  الشعب    كانت  يساويا ورغم  الجميع    لدستور  ز  الحقوق  بي  ي 

فز

ز  الواجباتو  ي حي 
ز   حق   لهالرئيس  "  : نأ  الدستور السوري عىل من    88تنص المادة  . وفز ز دستوريتي  شح لواليتي 

  أن   فقط" إال  الي 

شح اىل ماال نهاية  155  المادة وجود دين للدولة  وبالنظر إىلي الحريات الدينية، ينص الدستور عىل    4. تعظي الحق للرئيس ان يي 

ي الدولة، وحقوق االقليات ا
ي تشكل مشكلة حقيقية  وهو اإلسالم، وهو ما يطرح أسئلة حول ماذا عن األديان األخرى فز

لت 

ي الداخل السوري، خاصة فيما يتعلق بطبيعة عالقتهم بالدولة. 
 فز

 

ي سوريا
 
 تقييم الحوار المجتمعي حول الدستور ف

 

ي شكلت من  
ز    150يمكن تحليل فشل اللجنة الدستورية الت  عضًوا كونها نتيجة أسباب تتعلق بوجود خالفات عميقة بي 

جنيف،   ومسار  ي 
سوتسر مساري  حول  والخالف  والمعارضة  اللجنة  2254القرار    وتطبيق النظام  قرارت  افتقدت  ، كما 

 
ي سورية تحليل ومقارنة.  المتعاقبة الدساتي   3

ي موقع الخليج اونالين. نبض الخليج  تاري    خ  فز
 2019نوفمير  5مركز إدراك للدراسات منشور فز

 2012آخر تعديل عام  -من الدستور السوري 155و 88المادة  4

 



 
التنفيذ، باإلضافة إىلي تدخل أطراف اخرى   الدستورية إىلي  ي ختام  آلية 

وخاصة روسيا وإيران. وقد عير السيد بيدرسون فز

ي مع أعضاء اللجنة.. أنه 
للهيئة المصغرة للجنة الدستورية السورية بقوله: "أعرف من خالل تفاعالن  الجلسة الخامسة 

اآللية، وهذا ما أطالب فيه. كما تع لكننا بحاجة لتطبيق هذه  كة.  المشي  بالقواسم  الممكن تحديد ما أسميه  رف أن  من 

ي  
هذه ليست لجنة حوار، إذ يمكنك التحاور لألبد. علينا تحريك العملية بطريقة تمكن األعضاء من تحديد المواطن الت 

إليه   نفتقر  ما  وهذا  الصياغة.  مرحلة  إىل  التنقل  من  سنتمكن  ذلك  وبعد  عليها،  يتعارضون  ي 
الت  وتلك  عليها  يتفقون 

 5". حاليا

 

الشعبية حول   للمشاركة  أعوام  وبالنظر  تاريخًيا، ومنذ  أنه  نجد  ي سورًيا، 
الدستوري فز ، فان 2012وحت     1919العملية 

ي الدولة مع غياب المشاركة الشعبية، واىل كتبتها مغلبة 
ي األساس الطبقة السياسة فز

أغلب الدساتي  السورية وضعتها فز

ي غياب وعي دستوري مجتمعي حول الدستو 
ة الخمسينيات، مصالحها عىل مصالح جموع الناس. وذلك فز ي في 

ر، حت  فز

ي    وبالرغم من تنامي الوعي الدستوري لدى الطبقة السياسية والطبقة المثقفة إال أن الوعي الدستوري لم يرقت  
ليشمل باف 

 فئات الشعب. 

ئ ونازح   ز الجر ي ظل األزمة السورية الحالية، وكون أن قطاع عريض من الشعب السوري أصبح بي 
ز  تومهجر،  وفز اليوم  ير

جة اىل التوعية الدستورية، بما يتضمنه من دعوة إىل مؤتمرات شعبية عامة لزيادة الوعي بأهمية العملية الدستورية  الحا

ز خارج البالد خارج البالد، والدعوة   ي وضع حل لألزمة السورية، ويشارك فيها قطاعات واسعة من السوريي 
ي المساهمة فز

فز

ز المعارضة والنظام  لتضافر الجهود من الدول اإلقليمية واألمم ال  ي إطار السعي لفتح حوار مفتوح بي 
متحدة، ويكون هذا فز

 .  واالتفاق حول هيئة حكم انتقاىلي
ز ي وقت الحرب وإطالق رساح المعتقلي 

 قد تتضمن إجراء مصالحات عىل ما حدث فز

 جوانب التوعية الدستورية 
 

 أهمية الوعي الدستوري 

يكون   أن  يجب  الدستور  أن  وسياسية  باعتبار  بنيوية  طبيعة  من  يحتويه  وما  الشعب،  وطموحات  إرادة  عن  ا  ً معير

ي لد
ي العملية الدستورية، األمر الذي يستتبع وجود وعي كافز

اك جل مكونات الشعب فز   ىواجتماعية، ما يستوجب اشي 

ز حول مسائل الدستور وما يجب أن يحتو  يه من بنود  مكونات المجتمع من نساء واطفال وشيوخ وصناع قرار ومثقفي 

أساسية، وال يمكن عامة فصل التوعية الدستورية عن التوعية السياسية ومبدأ الحوار السياسي ورفع قدرات المجتمع  

ي والهوية الحضارية، ونشر التفكي  الموضوعي  
ي الدولة، وتعزيز شعور االنتماء الوطتز

بهدف معالجة التحديات السياسية فز

ال  ام  بالتنوع واحي  طوائف واالقليات، باعتبارهم مواطنون لهم نفس الحقوق والواجبات. فتقدم مستوى وتعزيز القبول 

ي تطلعات فئات الشعب.  ي يلتر
ي البالد سينعكس ايجابًيا عىل عملية الوصول اىل دستور حقيف 

 الوعي الدستوري فز

عامة   رواندا  لتجربة  الدستور   2003وبالنظر  االستفتاء عىل  قبل  توعية شعبية  بحملة  القيام  ، حيث وزعت    تم  ز بعامي 

ي ذلك الغي  قادرين عىل القراءة  
ي المجتمع، بما فز

ائح ُمهمشة فز وع الدستور، وبذلت الجهود للوصول اىل رسر نسخ من مشر

وع الدستور. األمر الذي   والكتابة، وذلك بهدف اطالعهم عىل محتوى الدستور، وتشجيعهم عىل التصويت لصالح مشر

للمشار  عالية  إقبال  نسبة  اىل  فقد  أدي  أوغندا،  ي 
فز أما  الدستور.  لصالح  لجنة  كة  رئيس   ، أودوكي  

ز بنجامي  ي 
القاضز قال 

عيته وشعبيته ومدى قبوله... فلكي يحظز  
ي اثبات رسر

الدستور هناك: " األسلوب الذي اعتمد فيه الشعب الدستور مهم فز

والطاعة   بالوالء  امالدستور  ي  واالحي  الدستور  هذا  بأن  الشعب  يشعر  أن  يجب  خالل  والثقة،  ومن  أجله،  من  وضع 

 6سيشعر باالرتباط به" مشاركته فيه

ي العراق، فقد تم التوصل إىل دستور أكير تطوًرا ينظم مواده العمل السياسي وأعظ حقوقا  
وبالنظر للدول العربية، ففز

ز لحزب البعث ي والمنتسبي 
. إال إىل ان اإلقصاء للمكون الستز ي

لمانز ي النظام الير
ز وتبتز ة   أكير للمواطني  يحة كبي  واستبعاد رسر

  2007و  2006من المجتمع أدى اىل اعتماد أنصار النظام السابق مبدأ العنف بسبب هذا التهميش، حيث شهدت أعوام  

 
ي ختام الجلسة الخامسة للهيئة المصغرة للجنة الدستورية السورية تاري    خ  5
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ي مرص فيبدو أن العملية الدستورية  

مستويات عنف واسعة، ساهمت باإلضافة فيها تنامي تيارات إسالمية متطرفة. أما فز

ي العملية  لم تؤت   2013عام  
ي عهد الرئيس اإلسالمي مرسي أحجمت بعض التيارات العلمانية عن المشاركة فز

ثمارها، ففز

ي عهد الرئيس   الدستورية، مما ادى اىل نتائج غي  مرضية سياسًيا، وبقيت بعض األمور الدستورية بحاجة اىل تعديل. 
وفز

، ما أدي إىل عملية دستورية ضعيفة. السيسي أيضا تمت العملية الدستورية بغياب تيار إسالمي كبي  كاإل  ز  خوان المسلمي 

 

 طرق التوعية الدستورية

ي العملية الدستورية والنقاش حوله  
اك قطاعات واسعة من الشعب فز للوصول إىلي دستور يحقق توافق واسع، يجب ارسر

ورة مساعد اع ورصز ز ، ما  والتشجيع للتصويت له، مع مراعاة خصوصية البلد وثقافته ووضعية ما بعد اليز ة المجتمع الدوىلي

توعية دستورية   نماذج طرق  اد  استي  إمكانية  أخر من  يتطلب عدم  تقرير خاص   ى بالد  ي 
بالسياق. وقد جاء فز إلمام  دون 

لمعهد السالم األمريكي أنه: "يمكن أن تكون عملية إعداد الدستور عملية تحويلية تسهل إرساء السالم واالستقرار، ولكن 

 7دستورية بصورة شفافة وبمشاركة عامة، فهي ستعرض البالد لمزيد من خطر التمزيق". إذا لم تنظم العملية ال

الجمعية  زعماء  أراد  فعندما  أفريقيا،  جنوب  نموذج  ز  يير الدستورية،  التوعية  ي 
فز األخرى  الدول  تجارب  إىل  وبالنظر 

ي العملية الدستورية قاموا بإنشاء هيئة  
اك الشعب فز التأسيسية عبارة عن  التأسيسية لجنوب افريقيا إرسر تابعة للجمعية 

ز للوصول اىل أكير عدد   كي 
ز استغرق التخطيط للعملية الدستورية أربعة أشهر، تم الي  ي حي 

"إدارة اتصال بالمجتمع". وفز

مع   الدستور  مسائل  حول  اجتماعات  عقد  طريق  عن  وذلك   ، ز والمحرومي  األميون  فيهم  بمن  ز  المواطني  من  ممكن 

ي 
المدنز المجتمع  للتشجيع عىل    منظمات  اإلعالمية  الحمالت  واستخدام  مفتوحة،  شعبية  مؤتمرات  عقد  إىلي  باإلضافة 

ي العملية الدستورية، واستخدام وسيلة اإلعالنات لتمرير رسائل مثل: "من حقك ان تقرر حقوقك  
المشاركة الشعبية فز

رجية لتقييم مدي فعالية الدستورية"، "لقد وضعت بصمتك".  ليس هذا فحسب، حيث تم التعاقد مع مجموعات خا

ي مراحل تالية.  
 هذه الرسائل، وإمكانية تنقيحها فز

ا برامج تربيه مدنية حول بعض المسائل الدستورية، من خالل  
ً
ومن ناحية أخري قدمت "ادارة االتصال بالمجتمع" ايض

ب  : "الحديث الدست  ات و رسائل إخبارية دستورية تصدر كل أسبوع، تم تسميتها    160وري"، ووزع منها  ملصقات ونشر

طة مصورة، وتأسيس موقع   ألف نسخة كل أسبوع وكتيبات مثل: "أنت وبناء الدستور الجديد"، باإلضافة إىلي كتب وارسر

ي برامج دستورية. 
اك المحطات اإلذاعية فز نت، باإلضافة اىل إرسر  رسمي عىلي االني 

احات المو  ا تخصيص هواتف لإلجابة عىل استفسارات واقي 
ً
، ب   كما تم أيض ز لغات، وتم تسميتها ب  )هاتف حديث    5اطني 

  ، ي
بالدستور، جرى ربطه بمئات منظمات المجتمع المدنز ي 

بالمجتمع برنامج تثقيفز الدستور(، كما انشئت إدارة االتصال 

ي سيارات االجرة والصحف والمدارس وعىل أفراد قوى    4وتم توزي    ع  
ا فز
ً
وع الدستور مجان ز ونصف نسخة من مشر ماليي 

ز تم طباعة الئحة حقوق االنسان ووزعت عىل   االمن.  ي حي 
كما تم تسجيل نسخ اخرى صوتية لمن ال يجيدون القراءة، فز

، االمر الذي ساعد عىل نجاح العملية الدستورية.  ي
 المدارس مسودات الدستور النهانئ

ي  
المرنئ بكافة اشكاله،  : االعالم  الدستورية هي التوعية  ي 

ي يمكن استخدامها فز
الت  الوسائل  أبرز  بأن  القول  ومن هنا يمكن 

ات والندوات والمؤتمرات الشعبية. واستغالل التجمعات لنشر   والمسموع والمكتوب، والجلسات الحوارية مثل المحارصز

ال والمباريات واالحتفاالت  بروشورات  الوعي كالمهرجانات  الدعائية من  المواد  استخدام  إىلي  باإلضافة  الدينية،  مناسبات 

حات واالستفسارات، واستخدام  ي وتخصيص ارقام هواتف للمقي 
ونز ا انشاء موقع الكي 

ً
ات وكتيبات. كما يمكن أيض ونشر

 .  وسائل التواصل االجتماعي

 

ي الدستور 
 
 أهم القضايا المطروحة ف

ي 
ا عن اإلغراق فز

ً
ي النقاش حولها وااللمام بها، عىل رأسها: بعيد

اك الناس فز  التفاصيل، فهناك نقاط معينة يجب إرسر

 دين الدولة -

 طبيعة الدولة من كونها دينية أم مدنية   -

 شكل ونظام الحكم  -

 
ي العراق تكوين رؤية ل 7

 معهد السالم االمريكي  2005تاري    خ شباط 123مستقبل البالد .تقرير خاص رقم العملية الدستورية فز



 
 مسألة فصل السلطات -

 الحقوق والواجبات. و مسألة الحريات  -

 

ي السياق السوري 
 
 طرق الوعي الدستوري ف

ي خصوصية المجتمع  
كمان والدروز    وطائفية كالعرب السوري، من حيث احتوائه عىل مكونات عديدة اثنية  فز واألكراد والي 

ي تتطلب فهًما  
ي سوريا والت 

هم، األمر الذي ينعكس عىل تحرك للتوعية الدستورية فز ز والشيان وغي  ز واالشوريي  والعلويي 

خصوصية تلك المكونات ومتطلباتها وحقوقها. وفيما يتعلق بحالة الحرب، وكونها مازالت قائمة، فإنه البد من    لأعمق  

تتطلب   ي 
والت  الدستورية  التوعية  اتجاه  ي 

فز للتحرك  البالد،  ي 
فز ي  إيجانر وانتقال سياسي  ي  النستر الهدوء  من  لحالة  الوصول 

 الوصول إىلي قطاعات شعبية واسعة. 

ي هذا اإل 
اتها  كما يمكن فز ي األوضاع السياسية واالجتماعية واالستفادة من خير

طار التعرف عىل تجارب الدول الشبيهة فز

ي  
ا رئيسًيا فز

ً
ي قد يتم النظر لفشل تجربتها الدستورية كونها استبعدت مكون

اكمة. عىل رأس هذا التجربة العراقية، والت  المي 

ز لحزب البعث ز السابقي  ي والمنتسبي 
، كما أنها لم تركز عىل المرأة بشكل صحيح، وقد استبعد االميون  البالد كالمكون الستز

التوعية  ي 
فز ناجحة  تجارب  من  االستفادة  أيضا  يمكن  الدستورية. كما  العملية  من  البيانات  مىلئ  يستطيعوا  لم  الذين 

ي رواندا  
المتاحة كما سبق اإل   وجنوب الدستورية كما حدث فز الدستورية  التوعية  ي  افريقيا وسلوك جميع طرق 

شارة له فز

 الجزء السابق. 

ي سوريا 
 فرص وتحديات العملية الدستورية فز

  

ي تزيد من التحديات  
ي وضع نزاع، والت 

ايد صعوبته حال كون البالد فز ز ي كتابة دستور جديد يكون أمًرا صعًبا، وتي 
االنخراط فز

ضغوط   وجود  مع  خاصة  الدستورية،  العملية  ي 
فز قدًما  ي 

المضز ي 
فز ز  الراغبي  المتنازعة  أمام  األطراف  جانب  من  ايدة  ز مي 

ي مع ضعف المشاركة الشعبية، إال أنه وبالرغم من هذا قد تلوح بعض الفرص.   والتدخل الخارجر

 

ي سوريا 
 
 تحديات العملية الدستورية ف

ي  -１  التدخل الخارجر

اع السوري،    أطرافعدة  بسبب وجود   ز ي مشهد اليز
ز اىل    باإلضافةخارجية فز بارتكاب جرائم حرب،    وجود متهمي 

ي اإلفالت من العقاب. األمر  
ا الرغبة فز

ً
ي األهداف والمصالح والتوجهات السياسية بل وأحيان

ما يفرض تضارًبا فز

ز   السياسيي  ز  الفاعلي  عية  رسر ضمان  عىل  النص  دون  للبالد،  دائم  دستور  إنجاز  عملية  من  يصعب  قد  الذي 

ز داخل الدستور. ما يجعل طبيعة التعديال  ي أحسن األحوال مؤقتة ومحدودة،  الحاليي 
ت الدستورية المأمولة فز

شعبية  لمشاركة  الظروف  تتهيأ  عندما  إال  دائم  دستور  وضع  عملّية  عن  الحديث  الصعب  من  يكون  ز  حي  ي 
فز

 أوسع، أو وجود قدرة عىل فرض قواعد العدالة. 

 إشكاليات تتعلق بموازين القوي المحلية  -２

السياسية من   اإلرادة  إطار غياب  ي 
أو  ففز أو وجود جماعات سياسية  لعملية دستورية جديدة،  السوري  النظام 

ي الدخل السوري، ما يجعل قدرة  
دينية ترفض الحل السلمي يفرضون سيطرتهم الفعلية عىل مناطق واسعة فز

ي العملية الدستورية    اللجان غي  
اك قطاعات واسعة شعبية فز التفاوض االمر الذي يضعف فرص  قادرة عىل ارسر

 8م. مع النظا

 تحديات تواجه اللجنة الدستورية -３

البنية  توافر  أو  مدربة  أو عدم وجود كوادر  نقصه،  أو  التمويل  وجود  ناحية عدم  من  التحديات  هذه  تنبع  قد 

اللجنة   عمل  أثناء  الصومال  ي 
فز حدث  ما  لهذا  مثال  نسبًيا،  المستقر  المناخ  او  األمن  توافر  عدم  أو  التحتية، 

. الدستورية، حيث تسبب عدم  ي
 وجود األمن إىل نقل اللجنة إىل جيبون 
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ي  -４

  العامل الزمتز

اع أو الحرب   ز ي حالة االستقرار، ستتطلب عملية دستورية أثناء أو بعد اليز
ا فز
ً
ز تطلب العملية الدستورية وقت ي حي 

فز

ا أطول، ويتوقف 
ً
ي سي  العملية الدستورية وتدخل الدول الخارجية. ذلك وقت

  متوقع فمن العىل جدية االطراف فز

أن تكون مدة العملية الدستورية أطول بالنظر لمدة انعقاد اللجنة الدستورية المكلفة بكتابة وصياغة الدستور، 

ز بقيت الجمعية التأسيسية  2شهرا )  40فبالنظر إىل المؤتمر الدستوري للواليات المتحدة استغرق مدة  ي حي 
( فز

يا  واستغرقت الع  1949وحت  عام    1946الهندية منعقدة منذ عام   ي اريي 
ي جنوب    38ملية الدستورية فز

شهر وفز

سنوات  خمس  مشاركة  9(3) أفريقيا  أكير  تحقيق  العموم  ي 
فز تطلب  الدستورية  فالعملية  فحسب،  هذا  ليس   .

ي النقاش أو التصويت عىل الدستور. 
 شعبية للعملية للدستور سواء فز

 تحديات تتعلق بالوعي الدستوري -５
الوعي   توافر  عدم  بينها  القاعدة  من  جهل  من  والنابع  الدستور،  حول  النقاش  ي 

فز اك  االشي  بأهمية  ي  الجماهي 

الحوار والجهل   ثقافة  البالد وغياب  ي 
فز ي حدثت 

الت  االزمات  إىل عمق  باإلضافة  الدستورية،  بحقوقها  الشعبية 

. ومن ناحية التمويل فال ي
ممول من منظمات او  والتأثر بالشعارات الدينية باعتبار العملية الدستورية توجه علمانز

ا ما يفرض بعض االجندات فيما يتعلق بالتوعية الدستورية. 
ً
 دول أحيان

 

ي سوريا 
 
 فرص العملية الدستورية ف

 

 يمكن القول بأن هناك فرص أمام العملية الدستورية والتوعية الشعبية لها، عىل رأسها: 

 

اع  -１ ز ي حل اليز
ة الحرب ورغبة قطاعات شعبية واسعة فز  طول في 

يجعلهم   قد  ما  للحرب،  نهاية  وجود  ورة  رصز أدركت  واسعة  شعبية  قطاعات  يكون  قد  الرصاع  طول  مع 

ز  ،   مهيئي  ي حوار سياسي
فز من   ا مؤرسر ويعظي  للبدء  مع رغبة عديد  ا 

ً
أيض يتالف   ما  . وهو  ي

الكارنر إلنهاء وضعهم 

ي سوريا يجب ان يكون سياسًيا. 
 الدول حول أن الحل فز

 ستورية ال تنتظر انهاء الحرب االعداد لعملية التوعية الد -２

ا  
ً
افريقيا    لألخرصز وفق وجنوب  وأفغانستان  دول كسوريا  عدة  ي 

فز المتحدة  لألمم  األممي  المبعوث  االبراهيمي 

ها: " ان مسألة ترسيخ السالم والديمقراطية بعد الحرب عملية طويلة األمد . فبالرغم من كون التوقيت  10وغي 

للعملية   وقف  المناسب  فرض  بعد  االقل  عىل  أو  الحرب  انتهاء  بعد  يكون  أن  يجب  لها  والتوعية  الدستورية 

ي أقرب وقت. 
 إطالق النار. إال أن التهيئة واإلعداد لها يحتاج أن يبدأ فز

ي داخل وخارج سوريا.  -３
ز عىل الدستور فز اف أممي عىل تصويت السوريي   االهتمام الدوىلي وإمكانية وجود ارسر

ي مرت بظروف مشابهة االستفادة من تجارب -４
  الدول الت 

أمام ممثىلي   -５ الباب  الدستورية، وفتح  الوثيقة  للنقاش والتصويت حول  ز مشاركة مجتمعية واسعة  لتأمي  السعي 

ي اللجنة الدستورية تمثل المكونات السياسية 
ي للنقاش وعقد المؤتمرات، واختيار شخصيات فز

المجتمع المدنز

. والمجتمعية. وعدم جعل العملية الدستو  ز ز والمفاوضي  ي نطاقات مغلقة، وحكرها عىل السياسيي 
 11رية فز

ياش غاي  برندات جيل كوتريك  ز ميشيل  للمؤلفي  الدستوري  الدستور واالصالح  ي كتاب وضع 
لما ورد فز ا 

ً
وفق

ي كان ينظر لعملية وضع الدساتي  كونها من اختصاص 
ي ستينيات وسبعينيات القرن الماضز

ي ريغان بأنه فز
انطونز

ة من حيث توسيع مفاهيم حق  القادة الس  ي العقود األخي 
اء بالمسائل الدستورية، وهو ما تغي  فز ز والخير ياسيي 

 
ي للسفارة األمريكية. " .المؤتمر الدستوري "9

ونز  Retrieved . 2013-07-.2016-06-2013الموقع اإللكي 
ي ريغان.ياش غاي . الصادر عن منظمة   تالدستوري: خياراكتاب وضع الدستور واالصالح  10

عملية لكل من ميشيل برانت,جيل كوتريل. انطونز

بيس     2012لعام Interpeaceاني 
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ي أوغندا عام  

يا عام  1995الشعب بالمشاركة، أمثلة لهذا، ما حدث فز ، كينيا عام  1998، ألبانيا عام  1997، اريي 

2005 

 

 

 خالصة وتوصيات 
 

مرحلة   بعد  ما  الدول  تحتاج  القول،  النظام  خالصة  أساس  ووضع  نهوضها  ي 
فز للمساعدة  الدوىلي  العون  إىل  الحروب 

ي  
ز فز ي الحالة السورية فانه قد يكون من الواجب عىل السوريي 

السياسي الدستوري، وما يتوقع أن يتبعه من استقرار، وفز

 إطار هدف السعي للمشاركة الشعبية حول العملية الدستورية: 

 

هدف -１ إىلي  وجود  حي  الوصول  يحقق  الحريات  دستور  ويحفظ  القانون  دعائم  ويرس  أفضل،  دستورية  اة 

 ناء مؤسسات الدولة. ب بالبدء  و   بناء  والحقوق، ويكون منطلقا الستقرار سياسي 

دستور  -２ صياغة  عىل  اف  واالرسر للمساعدة  المتحدة  واألمم  واالقليمية  الدولية  المنظمات  مع  والتعاون  العمل 

ز مناخ  جديد، وعىل المجتمع الدوىلي ان يتحمل مسؤو  لياته تجاه سوريا ويسعي لفرض وقف إطالق النار وتأمي 

ي العملية الدستورية. 
ي عملية التعبئة للمشاركة فز

 مناسب للبدء فز

التأسيسية   -３ ي الجمعية 
للحوار مع الجماعات العرقية والدينية لتبديد مخاوفها حول الدستور الجديد،  مبدا  تبتز

المجت اطياف  من كافة  التشاركية  مبدأ  قواعدوتحقيق  بوضع  قيامه  إىل  باإلضافة  الدستور،   مع،  اعداد  لعملية 

 والتأكيد عىل احتواءه لمبادئ حقوق االنسان 

ز عىل العملية الدستورية لتجربة كاملة واسقاطها عىل الحالة السورية، حيث كل بلد له   -４ عدم استنساخ القائمي 

 شخصيته وثقافته وخصوصيته. 

ال -５ األطراف  ز  بي  التوافق  ثقافة  األمم  تعزيز  قرارات  أساس  عىل  السياسي  الحل  بخطوات  يتعلق  فيما  ز  سياسيي 

المتحدة والمصالحة الوطنية والعدالة االنتقالية، وما يتبعها من خطوات نحو عملية دستورية وتوعية شعبية 

ي جنوب افريقيا وراوندا
 بها، كما حصل فز

   


