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ملخص تنفيذي
 تنطلق هذه الورقة من الضرورة الوطنية بدسترة عمل املؤسسة العسكرية وتحاو في هذا السياق أن تببع القواعد
ً
الدستورية والقانونية التي تتحرك بموجبها املؤسسة العسكرية بدءا من دستور  1920وحتى دستور  ،2012في
محاولة للوقوف على هذه املواد وتطورها واختالفاتها ،كما تطرح جملة من التصورات الدستورية الضامنة لتأسيس
عالقات عسكرية مدنية متوازنة.

ً
 ربطت دساتير حكم حزب البعث أهداف املؤسسة العسكرية بحماية "أهداف الثورة" والحقا بأهداف الحزب ذاته في
الوحدة والحرية واالشتراكية ،كما يمكن مالحظة ِسمة عامة في هذه الدساتير تمثلت في :التضييق على نظام
ً
املؤسسات واحتكار الدولة إما بسلطة حزب البعث أو الحقا بشخص ي حافظ وبشار األسد .لذلك فإن عملية اإلصالح
الدستوري لن تكتمل قبل إعادة ضبط التكوين االجتماعي في املؤسسة العسكرية باإلضافة لفرض الحياد السياس ي
على منبسبيها.

ً
 لطاملا انحصر تموضع املؤسسة العسكرية دستوريا في التأكيد على "رمزيتها وقدسية مهامها" ،بينما كانت عملية
ً
ً
اإلشراف واملراقبة والتقييم من قبل الجهات البشريعية غائبة كليا ،ولم يذكر مفهوم الحياد السياس ي إطالقا .وبشكل
عام غابت املواد الدستورية الدالة على البنية العامة للمؤسسة العسكرية وتبعيتها وآليات عملها ،كما أن أهداف
وجودها لم ُيعبر عنها بشكل واضح إال في دستور .1950
 من املهم دسترة عمل املؤسسة العسكرية واألمنية مع التركيز على :تحديد املهام؛ مجلس الدفاع الوطني؛ االنتخابات؛
الحياد السياس ي؛ املوازنة الدفاعية؛ التعيين في املناصب الكبرى؛ الخدمة اإللزامية؛ املحاكم العسكرية؛ السلم؛
الحرب؛ التعبئة؛ الطوارئ؛ املعاهدات.

ُ
 إن من شأن املضامين الدستورية في حا تطبيقها ،التأسيس لعالقات عسكرية مدنية متوازنة تسهم في خلق قطاع
عسكري وأمني ذي مهارة عالية املستوى باإلضافة لإلسهام في إرساء السلم األهلي.
ً
 إن عملية اإلصالح الدستوري تتطلب أيضا إصالح البيئة القانونية ،وقد بلغ عدد املراسيم البشريعية والقوانين
ً
ً
ً
املتداخلة مع املؤسسة العسكرية والتي ينبغي تعديلها أو إلغاء بعضها  29مرسوما تشريعيا وقانونا ،باإلضافة
لتعديالتها.
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تقدمة
يتجاوز تأريخ الدستور السوري مئة عام ،وذلك منذ اعتماد أو دستور لسورية في  13تموز/يوليو عام  1920في ظل الدولة
امللكية التي تم تأسيسها عقب انهيار الدولة العثمانية وانسحاب جيوشها من بالد الشام ،وعلى ّ
مر هذه السنوات الطويلة
تغير الدستور عدة مرات لعدة أسباب وبحسب طبيعة كل نظام تولى حكم سورية ،ومع كل حدث أو انقالب حصل ،تم
ُ
إطالق دستور جديد ،خضع بعضها الستفتاء شعبي ،في حين أصدر بعضها اآلخر عنوة بعد مصادرة اإلرادة الشعبية .حيث
ً
ً
شهدت سورية منذ عام  1920وحتى عام  2012وجود  13دستورا ،بعضها كان مؤقتا ،وأحدها وصف نفسه بالدائم ،مع
العلم بأن كافة الدساتير التي تلت دستور  1950وضعت في ظل انقالبات عسكرية أو حكم عسكري بما فيها دستور 2012
ً
املعمو به في سورية حاليا (انظر امللحق رقم .)1
إبان هذه الدساتير وما رافقها من ظروف ،وفي ظل تدخالت املؤسسة العسكرية في الحياة السياسية واملدنية منذ حكم
البعث حتى هذه اللحظة ،كان التساؤل املركزي :ما هي القواعد القانونية والدستورية التي تتحرك بموجبها املؤسسة
العسكرية؟ وهو ما جعل تركيز هذه الورقة ينصب على تببع املواد الدستورية املتعلقة باملؤسسة العسكرية السورية،
ً
باإلضافة لبعض املواد القريبة منها أو تلك التي تدخل في الهالة املحيطة بها ،بدءا من دستور  1920وحتى دستور ،2012
في محاولة للوقوف على هذه املواد وتطورها واختالفاتها ،ثم تقديم توصيات وتصور مبدئي لدسترة عمل هذه املؤسسة
وعدم جعلها أداة تحكم وتدخل بيد "السلطة" ،وذلك من خال طرح مجموعة من التصورات املعبرة عن مضامين
دستورية ،باإلضافة لسرد املراسيم البشريعية والقوانين ذات الصلة والتي ينبغي إلغاء بعضها وتعديل اآلخر ،بما ُيسهم في

الوصو لصيغة مناسبة تضمن ّ
الحد األنسب من عالقات عسكرية مدنية متوازنة يضمنها الدستور وشرطها الرئيس ي
تبعيتها لسلطة مدنية ُمنتخبة.
تعتمد هذه الورقة على منهج املقارنة مستخدمة أدوات الرصد واملتابعة والتحليل لثالثة محاور رئيسية في قضية دسترة
عمل املؤسسة العسكرية ،كمحور القيادة واملهام واملسؤوليات واملحور املرتبط ببنظيم شؤون العسكريين ،واملحور
املتعلق باملعاهدات واإلعالنات الوطنية (كإعالن الحرب والسلم والتعبئة وإعالن حالة الطوارئ) .وباالتكاء على نتائج هذا
التحليل وتقاطعها مع نتاج املشهد السياس ي الراهن واستحقاقاته؛ تعمل الورقة على اإلشارة إلى أهم العناصر التي ينبغي
أن يتضمنها الدستور السوري.

التموضع الدستوري للمؤسسة العسكرية يف دساتري سورية
ً
يمكن القو كاستنتاجات مسبقة أن تموضع املؤسسة العسكرية دستوريا لطاملا انحصر في التأكيد على "رمزيتها وقدسية
ً
مهامها" ،وأن عملية اإلشراف واملراقبة والتقييم من قبل الجهات البشريعية غائبة كليا ،وأن مفهوم الحياد السياس ي لم
ً
يذكر إطالقا .ومع اإلدراك التام للخلل واضح األركان في عمليات البناء الدستوري ،إال أنه ومن زاوية املقارنة فإن هذه
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الفقرة سبسبند إلى عدة معايير عسكرياتية تفصيلية كوحدات تحليلية للوصو إلدراك تام لطبيعة هذا التموضع ،نذكر
منها:
 .1التعريف وأركانه املرتبطة بالقيادة وحدود املسؤولية وطبيعة املهام.
 .2الشؤون العسكرية كالتنظيم العسكري واملحاكم العسكرية.
 .3قرارات سيادية عسكرية كإعالن ومصادقة املعاهدات وإعالن الحرب والسلم وإعالن حالة التعبئة.

أوالً :معيار التعريف وأركانه

بالنظر إلى "مهمة الجيش" ،يلحظ أن دستور  1920لم يحدد أي مهمة للجيش ،كما ّ
رحل دستور  1930وضع الجيش
(الذي سيتم إنشاؤه) للقانون ،أما دستور  1950ودستور  1962فقد َع ّرفا الجيش بأنه “حارس الوطن" وتنحصر مهمته في
الدفاع عن حدود الوطن وسالمته ،وغاب تعريف املهمة عن دساتير1953 :؛ 1958؛  1964املؤقت؛  1966املؤقت ،أما
دستور  1969املؤقت ،فقد ّ
نص على "أن القوات املسلحة ومنظمات الدفاع األخرى مسؤولة عن سالمة أرض الوطن
وحماية أهداف الثورة الوحدوية واالشتراكية" ،بشكل مشابه لدستور  1971املؤقت ،في حين نص دستور  1973على أن
ً
ً
يسمها ليترك املجا مفتوحا وخاضعا لتقديرات القيادة) مسؤولة عن
"القوات املسلحة ومنظمات الدفاع األخرى (لم ِ
سالمة أرض الوطن وحماية أهداف الثورة في الوحدة والحرية واالشتراكية"َّ ،
ونص دستور  2012على أن "الجيش والقوات
املسلحة مؤسسة وطنية مسؤولة عن الدفاع عن سالمة أرض الوطن وسيادته اإلقليمية ،وهي في خدمة مصالح الشعب
وحماية أهدافه وأمنه الوطني".
وبذلك يبرز دستورا  1950و 1962كدستورين وحيدين حددا مهمة الجيش في الدفاع عن الحدود بشكل صريح ،بينما
اختفى ذلك التحديد في بعض الدساتير ،وألزمت الدساتير األخرى وباألخص بعد اسبيالء حزب البعث على السلطة عام
معان تحتمل التأويل عن سالمة الوطن،
1963؛ الجيش والقوات املسلحة بتحقيق أهداف حزب البعث( ،)1كما حملت ٍ
ً
ففسحت مجا التدخل داخل الحدود ،كما حدث في عدة مناسبات خال أحداث حماه عامي  1966و ،1982وأخيرا على
كامل األراض ي السورية منذ عام .2011
أما عن مصطلح القائد العام ،فقد اختلفت الدساتير في اإلشارة إلى هذا املصطلح ،حيث أطلق بعضها اسم "القائد العام"
وأطلق البعض اآلخر اسم "القائد األعلى" ،بينما لم يحدد دستور  1930وبعض دساتير انقالبات البعث (كدستور 1964
املؤقت ،ودستور  1966املؤقت) من هو القائد العام ،أما دستور  1969املؤقت فقد ّ
نص على أن رئيس الدولة هو القائد
األعلى للقوات املسلحة ولم يذكر رئيس الجمهورية ،فيما ّ
نصت الدساتير الالحقة على أن رئيس الجمهورية هو القائد

يكتف حزب البعث العربي االشتراكي بإجبار الجيش بالعمل على تنفيذ أهدافه ضمن إطار نظري فقط ،بل قام بإسباغ عقيدته على الجيش ،حيث شهدت تلك الفترة
) (1لم
ِ
ً
ً
ً
ُ
قيام الحزب بتحويل مفهوم عقيدة الجيش من املفهوم الوطني إلى املفهوم العقائدي ،وحاو التخلص من كل من هو ليس بعثيا رويدا رويدا ،وكان يشار لغير الحزبيين
برفقاء السالح ،في حين ُيشار للبعثين برفقاء العقيدة والسالح :للمزيد راجع :كتاب" :املؤسسة العسكرية السورية عام  :2019طائفية وميليشياوية واستثمارات
أجنبية" ،مركز عمران للدراسات االستراتيجية ،تاريخ النشر 1 :تموز/يوليو  ،2019تاريخ الوصو  ،2022/05/13 :رابط إلكترونيhttps://bit.ly/3aXu1il :
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األعلى للجيش والقوات املسلحة ( .) 2بشكل رئيس ي ذهبت أغلب الدساتير إلى إسناد هذه الوظيفة لرئيس الجمهورية،
ً
باعتباره رأس هرم الدولة ،علما أن هذا املنصب منذ االستقال شهد تناوب عسكريين ومدنيين ،وكان أحمد الخطيب آخر
شخص مدني تسلم هذا املنصب بين عامي  ،1971 - 1970قبل أن ترزح البالد تحت الحكم العسكري منذ ذلك الحين.
من جهة أخرى وفيما يتعلق بفكرة القيادة ،فقد كان دستور  1950أو دستور ّ
يقر إنشاء مجلس للدفاع الوطني ،إال أنه
ً
ّ
أسند تفاصيل اختصاصه وعدد أعضائه إلى القانون الذي سيصدر الحقا ،وتكرر
النص في دستوري  1953و ،1962كما
ً
اعتبرت الدساتير الثالثة املذكورة أعاله "رئيس الجمهورية رئيسا ملجلس الدفاع الوطني" ،مع العلم أن املرسوم البشريعي
رقم  151لعام  1949املتضمن تشكيالت وزارة الدفاع الوطني كان قد ّ
أقر إنشاء مجلس الدفاع األعلى والذي يضم مدنيين
ً
وعسكريين بحكم مناصبهم( .)3الحقا اختفت هذه املادة من دساتير 1964 :املؤقت؛  1966املؤقت؛  1969املؤقت؛ 1971
املؤقت؛ 1973؛  2012وهي جميعها دساتير البعث .وتمت االستعاضة عن مجلس الدفاع الوطني بمجلس للدفاع
العسكري ،وتم نقل تشريع وجوده إلى خارج الدستور في قانون الخدمة العسكرية الصادر باملرسوم البشريعي رقم  18لعام
ً
 ،2003علما بأن جميع أعضائه هم من العسكريين.
ُ
أما فيما يتصل بـ" املسؤولية" ،فقد اعتبر دستور  1920أن قرارات امللك يجب أن تحترم وفي ذات الوقت غير مسؤو ،
أما دستور  1930فقد اعتبر أنه ال تبعة على رئيس الجمهورية بسبب أعما وظيفته إال في أحوا خرق الدستور أو الخيانة
ً
العظمى ،فيما تخضع الجرائم العامة للقوانين العادية ،واعتبر دستورا  1950و 1953رئيس الجمهورية مسؤوال في حالتي
خرق الدستور والخيانة العظمى ،كما أنه مسؤو عن الجرائم العادية ،واختفت هذه األحكام من دستوري  1958و1961
املؤقت لتعود بمسؤولية محصورة بخرق الدستور والخيانة العظمى في دستور  ،1962واختفت في دستور  1964املؤقت
في ظل إنشاء مجلس الرئاسة ،وكذلك في دستور  1966املؤقت الذي اعتبر أن رئيس الدولة هو األمين العام للقيادة القطرية
لحزب البعث ،كما اختفت في دستوري  1969و 1971املؤقتين ،أما دستورا  1973و 2012فقد اعتبرا أن رئيس الجمهورية
غير مسؤو عن األعما التي يقوم بها خال مباشرة مهامه إال في حالة الخيانة العظمى ،وأوجبت أن يكون اتهامه عبر
بناء على مرسوم ّ
مجلس الشعب ،وأن تكون محاكمته أمام املحكمة الدستورية التي يقوم هو بتعيين أعضائها ً
محدد.
ٍ
ومن جهة حقوق العسكريين في االنتخابات ،فقد حظر دستور  1920على الجنود في الخدمة الفعلية املشاركة في
االنتخابات عدا املأذون منهم (أي :العسكري في اإلجازة) إذ ُسمح له باملشاركة في دائرته االنتخابية ،كما لم ُي ِج ْز للضباط
وأمراء الجيش وأركانه أن َينتخبوا أو ُي َنتخبوا للنيابة إال إذا استقالوا من سلك الجندية قبل البدء بمعاملة االنتخاب ،في
حين أن بقية الدساتير كافة لم تذكر موضوع مشاركة العسكريين باالنتخابات ،وتركت ذلك للقوانين الخاصة باالنتخابات.

) (2يحدد دستور  2012في املادة  105أن "رئيس الجمهورية هو القائد األعلى للجيش والقوات املسلحة" في حين تعتبر كافة النصوص القانونية وكذلك تعريف وزارة الدفاع
السورية للمنصب بأنه "القائد العام للجيش والقوات املسلحة".
)" (3املرسوم التشريعي رقم  151لعام  1949املتضمن تشكيالت وزارة الدفاع الوطني" ،وزارة الدفاع السورية ،تاريخ النشر 22 :حزيران/يونيو  ،1949تاريخ الوصو :
 ،2022/02/22رابط إلكترونيhttps://bit.ly/3mBZfho :
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اثنياً :معيار الشؤون العسكرية
فيما يتصل بالشؤون العسكرية ،فقد اقتصرت على أمرين :األمر األول :التجنيد أو "الخدمة اإللزامية" ،إذ لم يذكر
دستور  1920أي مادة أو بند يتعلق بالخدمة اإللزامية ،كما ّ
رحل دستور  1930وضع الجيش الذي سينشأ إلى قانون
نص على أن الجندية إجبارية وينظمها قانون خاص ،ودستور ّ 1953
خاص ،أما دستور  1950فقد ّ
نص على أن الجندية
ً
وفقا للقانونّ ،
إجبارية وينظمها القانون ،أما دستور  1958فقد ّ
نص على أن التجنيد إجباري
ونص دستور  1962أن
الجندية إجبارية وينظمها قانون خاص ،وسماها دستور  1964املؤقت بالجندية اإللزامية وينظمها قانون خاصّ ،
ونصت
دساتير 1969 :املؤقت؛  1971املؤقت؛  1973على أن الجندية إلزامية وتنظم بقانون ،وذهب دستور  2012إلى أن الخدمة
العسكرية اإللزامية واجب مقدس وتنظم بقانون.
بشكل عام منذ دستور  1950وحتى ّ 2012
نصت كافة الدساتير على أن التجنيد إجباري وينظم بقانون ،باختالف تسمياتها
ً
"الجندية" "التجنيد" ،ومنذ بداية دساتير البعث تم اعتماد مصطلح "إلزامية" بدال من "إجبارية"( ،)4أما دستور  2012فقد
اعتمد تعبير "الخدمة العسكرية اإللزامية" .ليعتبر أن هذا املبدأ دستوري وال يخضع لنقاشات السلطة البشريعية.
أما األمرالثاني :الذي يخص "املحاكم العسكرية" ،فقد كان دستور  1950أو دستور يشير ملوضوع املحاكم العسكرية
حيث نص على أال يحاكم أحد أمامها سوى أفراد الجيش مع تحديد استثناء من هذه القاعدة وفق القانون ،وهو ما تكرر
في دستوري  1953و ،1962ثم اختفت هذه املادة من دساتير حكم حزب البعث 1964 :املؤقت؛  1966املؤقت؛ 1969
ً
املؤقت؛  1971املؤقت؛ 1973؛  .2012بشكل عام خضع ويخضع املدنيون للمحاكم العسكرية ،وذلك وفقا لقانون
ً
العقوبات وأصو املحاكمات العسكرية الصادر باملرسوم البشريعي رقم  61لعام  1950وتعديالته ،ووفقا لقانون الطوارئ
ً
ً
الصادر باملرسوم البشريعي رقم  51لعام  ،1962ومحكمة أمن الدولة سابقا ومحاكم امليدان العسكرية ،وكذلك وفقا
لقانون مكافحة اإلرهاب رقم  19لعام .2012

اثلثاً :معيار القرارات السيادية
والتي يمكن حصرها في أربعة قرارات كإعالن الحرب والسلم وإعالن التعبئة العامة وإعالن حالة الطوارئ وإبرام املعاهدات:
 .1إعالن الحرب والسلم :بحسب دستور  1920فإن امللك هو من يعلن الحرب ويعقد الصلح على أن يعرض ذلك على
املؤتمر العام من أجل املصادقةّ ،
ونص كل من دستوري  1950و 1962على أن رئيس الجمهورية يعلن الحرب ويعقد
الصلح بقرار من مجلس الوزراء بعد اسبشارة مجلس الدفاع الوطني وموافقة مجلس النواب ،وأزا دستور 1953
عبارة "بقرار من مجلس الوزراء" واسببقى اسبشارة مجلس الدفاع الوطني وموافقة مجلس النواب ،فيما لم يذكر
دستور  1958إعالن الحرب ولكن ذكر أن معاهدة الصلح بحاجة ملوافقة مجلس األمة ،وحصر دستور  1964املؤقت
مهمة ّ
البت في شؤون السلم والحرب باملجلس الوطني لقيادة الثورة ،في حين اعتبر دستور  1969املؤقت إعالن الحرب
من صالحيات رئيس الدولة وذلك بقرار من مجلس الوزراء وموافقة مجلس الشعب ،واعتبر قرار الحرب وإعالن التعبئة
) (4بشكل عام يأتي مصطلح "اإللزامي" بمعنى أنه جاء بنص قانوني.
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العامة من اختصاص القيادة القطرية لحزب البعث ،ريثما ينعقد مجلس الشعب ،وتكررت مادة إعالن الحرب
السابقة في دستور  1971املؤقت ،أما دستور  1973فقد حصر مسؤولية إعالن الحرب وعقد الصلح برئيس
الجمهورية بعد موافقة مجلس الشعب ،وتكررت ذات املادة في دستور .2012
 .2إعالن التعبئة :لم يحدد دستور  1920من يعلن التعبئة وتمت اإلشارة لـ "النفير العام" ،حيث تم ربطه في حا حدوث
ُ
ثورة أو دخو حرب ،كما لم تذكر في دساتير1930 :؛ 1950؛ 1958؛ 1962؛  1966املؤقت ،أما دستور  1953فقد منح
رئيس الجمهورية حق إعالن التعبئة العامة أو الجزئية ،في حين أن دستور  1964املؤقت أحا ملجلس الرئاسة إعالن
حالة التعبئة الجزئية بمرسوم شريطة عرضه على املجلس الوطني لقيادة الثورة في أو اجتماع له ،ويتم إعالن التعبئة
العامة من قبل مجلس الرئاسة في حا االعتداء على البالد على أن تتم دعوة املجلس الوطني لجلسة استثنائية إلقرار
ذلك ،أما دستور  1969املؤقت فقد ّ
نص على أن يتولى رئيس الدولة إعالن التعبئة بقرار من مجلس الوزراء وموافقة
مجلس الشعب ،كما تتولى القيادة القطرية لحزب البعث إقرار التعبئة العامة ريثما ينعقد مجلس الشعب ،في حين أن
دستور  1971املؤقت حصر صالحية إعالن التعبئة برئيس الجمهورية بقرار من مجلس الوزراء وموافقة مجلس
الشعب ،وحصر دستورا  1973و 2012صالحية إعالن التعبئة العامة برئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الشعب.
 .3إعالن حالة الطوارئ :أسند دستور  1920للحكومة إعالن األحكام العرفية وتم ربطها بحالة حدوث ثورة أو دخو
ُ
حرب ،فيما لم يرد في دساتير1930 :؛  1969املؤقت؛  1971املؤقت ذكر حالة الطوارئ ،أما دستور  1950فقد ذكرت
فيه األحكام العرفية وحالة الطوارئ ّ
عدة مرات دون تحديد من يملك صالحية إعالنها ،وأسند دستور  1953إلى رئيس
الجمهورية إعالن حالة الطوارئ بموافقة مجلس النواب ،على أنه يحق لرئيس الجمهورية عند الضرورة إعالن حالة
ً
الطوارئ ملدة شهر شريطة إعالم مجلس النواب بذلك فورا وأن يكون للمجلس فقط حق تمديده ،في حين أن دستور
 1958منح هذه الصالحية لرئيس الجمهورية دون الحاجة ملوافقة أحد ،أما دستور  1962فقد ذكر األحكام العرفية أو
الطوارئ دون أن يحدد من يقوم بإعالنها ،ومنح دستور  1964املؤقت ملجلس الرئاسة إعالن حالة الطوارئ بمرسوم
على أن ُيعرض على املجلس الوطني في أو اجتماع له ،في حين حصر دستور  1973صالحية إعالن حالة الطوارئ وإلغائها
برئيس الجمهورية ،وحصر دستور  2012برئيس الجمهورية صالحية إعالن حالة الطوارئ وإلغاءها عبر مرسوم ُيتخذ
في مجلس الوزراء املنعقد برئاسته وبأكثرية ثلثي أعضائه ،شريطة عرضه على مجلس الشعب في أو اجتماع له(.)5
 .4املعاهدات :بحسب دستور  1920فإن امللك هو من يعلن املعاهدات على أن يعرض ذلك على املؤتمر العام من أجل
املصادقة ،وال تكون املعاهدات نافذة إال بعد التصديق عليها ،أما دستور  1930فقد ّ
نص على أن عقد املعاهدات
( )5قد يرى بعض الخبراء أن حالة الطوارئ غير ذات صلة باملؤسسة العسكرية ،مع أن من يقوم بإعالنها وإلغائها هو رئيس الجمهورية ،حيث من املفترض أن يكون إعالن
حالة الطوارئ في حالة حرب أو قيام حالة تهدد بوقوعها أو في حالة تعرض األمن أو النظام العام للخطر ،يضاف إلى ذلك وجود حاكم عرفي ونواب له في البالد ،باإلضافة
ً
إلحالة عدد كبير من القضايا للمحاكم العسكرية بغض النظر عن صفة الفاعلين ،وبالتالي كان لزاما أن يتم ذكر حالة الطوارئ باعتبارها حالة مرتبطة باملؤسسة
ً
العسكرية ،خصوصا أن سورية خضعت لحالة الطوارئ لفترة طويلة .تم إعالن حالة الطوارئ في سورية باألمر العسكري رقم  /2/وذلك في صبيحة انقالب ضباط حزب
البعث على السلطة في  8آذار/مارس  ،1963واستمرت حتى إنهاء العمل بها بتاريخ  21نيسان /أبريل  2011بعد انطالق الثورة السورية بأكثر من شهر ،أي أن العمل بحالة
ً
الطوارئ استمر ألكثر من  48سنة .هذا وقد ّتمت االستعاضة عن حالة الطوارئ بقانون مكافحة اإلرهاب رقم  19لعام  2012الذي ّ
حل عمليا محل إعالن حالة الطوارئ
من حيث الوظيفة القمعية .للمزيد راجع :محسن املصطفى" :أبرز األوامرالعسكرية مع "انقالب  8أذار" وأثرها في ِم َح ِن سورية الحالية" ،السورية نت ،تاريخ النشر8 :
آذار/مارس  ،2020تاريخ الوصو  ،2021/11/17 :رابط إلكترونيhttps://bit.ly/3zub8gZ :
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والتوقيع عليها يتم من قبل رئيس الجمهورية واعتبر أن املعاهدات املتعلقة بسالمة الدولة والتي ال يجوز فسخها عند
ً
انتهاء كل سنة ال تعد نافذة إال بعد أن يقرها مجلس النواب ،ووفقا لدستور  1950يوقع رئيس الجمهورية املعاهدات
يقرها مجلس النواب ،كما ّ
ويبرمها بعد أن ّ
نص على أن املعاهدات التي تمس سالمة الدولة أو ماليتها واملعاهدات التجارية
وكل معاهدة أخرى تعقد ألكثر من سنة ال ّ
يقرها مجلس النواب ،في حين أن دستور ّ 1953
تعد نافذة إال بعد أن ّ
تضمن
يقرها مجلس النواب بقانونَّ ،
أن املعاهدات التي تمس سالمة الدولة ال يبرمها رئيس الجمهورية إال بعد أن ّ
ونص دستور
 1958على أن رئيس الجمهورية يبرم املعاهدات ويبلغ مجلس األمة بها ،وتكون لها قوة القانون بعد إبرامها والتصديق
ً
عليها ونشرها وفقا لألوضاع املقررة ،وفي دستور  1962يوقع رئيس الجمهورية املعاهدات ويبرمها بعد أن يقرها مجلس
النواب ،أما دستور  1964املؤقت فقد َّ
نص على أن يبرم مجلس الرئاسة بعد موافقة مجلس الوزراء املعاهدات
واالتفاقيات ويبلغها للمجلس الوطني ،أما دستورا  1969و 1971املؤقتان فقد تضمنا أن مجلس الشعب يتولى إقرار
املعاهدات واالتفاقيات الدولية التي تتعلق بسالمة الدولة ،في حين أن دستور ّ 1973
نص على أن رئيس الجمهورية يبرم
ً
ً
وفقا ألحكام الدستورَّ ،
ونص أيضا على أن مجلس الشعب يتولى إقرار املعاهدات
املعاهدات واالتفاقيات الدولية ويلغيها
واالتفاقيات الدولية التي تتعلق بسالمة الدولة ،وهي ذات املواد الواردة في دستور  2012بإضافة بسيطة تخص "قواعد
القانون الدولي" بنهاية املادة املتعلقة برئيس الجمهورية.
بشكل عام ّ
نصت جميع الدساتير على أن االتفاقيات واملعاهدات الدولية املتعلقة بسيادة الدولة وسالمتها بحاجة
ملوافقة مجلس الشعب/النواب باختالف تسمية املجلس ،على أن يعود إبرام هذه املعاهدات واالتفاقيات لرئيس
الجمهورية(.)6

مضامني دستورية واجبة
ً
حاليا في سورية يعاني من أوجه قصور ّ
عدة ،وعلى وجه الخصوص ما يتعلق باملؤسسة
إن دستور  2012املعمو به
العسكرية وكيفية إدارة القطاع الدفاعي ككل ،حيث يسمح القصور املقصود للمشرع بإقرار قوانين ومراسيم تشريعية بما
ُ
يناسب الطبقة الحاكمة ويضمن سيطرتها واستمرارها في الحكم ،ولتجاوز هذا القصور ينبغي تقديم حلو تساهم في
ً
تفسير املؤسسة العسكرية ككل من أجل تحويلها ملؤسسة احترافية حيادية سياسيا وخاضعة لسلطة مدنية ُمنتخبة
ً
ُ
ديمقراطيا ،مما يتطلب تقديم مضامين دستورية يمكن العمل عليها من أجل تحويلها ملواد دستورية تساهم في خلق بيئة
مناسبة لبناء قطاع دفاعي منهي ،وفرض رقابة مدنية على املؤسسة العسكرية.

ً
) (6إن املعاهدات الدولية قريبة من حالة السلم الواردة في الفقرة السابقة ،وال شك بأن للمؤسسة العسكرية دورا في املعاهدات املتعلقة بأمن الدولة ،هو ما استدعى ذكر
املعاهدات ضمن األمور املتعلقة باملؤسسة العسكرية في الدستور.
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ً
أوال :توضيح البنية العامة وطبيعة العالقة كمبدأ تقسيم مؤسسات القطاع الدفاعي :ال ّ
يقسم دستور 2012
مؤسسات القطاع الدفاعي ،بل يترك تقسيمها لقانون الخدمة العسكرية( ،)7حيث يحدد القانون تعريف وتكوين القوات
املسلحة كما يلي :القوات املسلحة :هيئة عسكرية نظامية تتألف من ضباط وصف ضباط وأفراد القوات التالية:
 القوات الرئيسة :هي الجيش العربي السوري الذي يشتمل على:
(القوى البرية  -القوى الجوية والدفاع الجوي  -القوى البحرية)
 القوى الفرعية :وتتكون من :قوى األمن الداخلي ضمن أنظمتها الخاصة.
 القوى اإلضافية :وتتكون من:
(قوى االحتياط  -قوى الجيش الشعبي  -القوى األخرى التي تقتض ي الضرورة إنشاءها).
ويختفي ضمن هذا التكوين "األجهزة األمنية" التي تنقسم تبعيتها لعدد من مؤسسات الدولة ،مما يستوجب أن يفصل
الدستور الجديد بين قوات الجيش واألمن والشرطة بشكل واضح ال لبس فيه ،من شأنه أن يحدد مهام وواجبات وطرق
تنسيق عمل هذه املؤسسات باعتبارها من أهم مؤسسات الدولة السيادية.
كما ينبغي أن ينص الدستور على منع تشكيل أي جماعات عسكرية أو شبه عسكرية خارج املؤسسة العسكرية ،باإلضافة
إلى منع األحزاب السياسية من تأسيس مثل هذه الجماعات أو امليليشيات .مع العلم أن قانون الخدمة العسكرية الحالي
يسمح بإنشاء قوات جديدة بحسب الحاجة كما ورد في الفقرة (ج) القوى اإلضافية )3( :القوى األخرى التي تقتض ي
الضرورة إنشاءها.

ومن هنا يمكن أن ُيسهم التقسيم الواضح في خلق بيئة دستورية وقانونية تساعد على بناء القطاع الدفاعي املنشود
والتأكيد على رقابة مؤسسات الدولة املدنية على مؤسسات القطاع الدفاعي.
ً
ثانيا :تحديد املهامُ :ي ّ
عرف الدستور الحالي الجيش والقوات املسلحة بأنها "مؤسسة وطنية مسؤولة عن الدفاع عن سالمة
أرض الوطن وسيادته اإلقليمية ،وهي في خدمة مصالح الشعب وحماية أهدافه وأمنه الوطني"( ،)8ويحتمل هذا التعريف
ً
عدة حو سالمة الوطن ،ما يعني السماح بالتدخل العسكري داخل حدود البالد ،كما حدث في ّ
تأويال ملعان ّ
عدة مناسبات
ٍ
ً
كأحداث حماه سابقا ،واألحداث األخيرة منذ عام  2011وحتى اآلن .من هذا املنطلق ومن مبدأ فصل املؤسسات ذات الشأن
ينبغي تحديد مهام كل مؤسسة على ِحدة:

)" (7املرسوم التشريعي رقم  18لعام  ،2003قانون الخدمة العسكرية" ،مجلس الشعب ،تاريخ النشر 21 :نيسان/أبريل  ،2003تاريخ الوصو  ،2022/01/14 :رابط
إلكترونيhttps://bit.ly/3mAsuRH :
) " ( 8دستور الجمهورية العربية السورية" ،مجلس الشعب ،تاريخ النشر 27 :شباط/فبراير  ،2012تاريخ الوصو  ،2022/01/14 :رابط إلكتروني:
https://bit.ly/3aLbNjM
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 الجيش :ينبغي التأكيد على حيادية الجيش وحصر مهمته في الدفاع عن حدود الدولة واملشاركة في مواجهة الكوارث
الطبيعية ،وعدم التعاطي مع املشكالت املرتبطة بأي أحداث سياسية في البالد ،وكذلك عدم السماح له بالتدخل
بالشرعية الدستورية للدولة أو تفسيرها(.)9
ً
ُ
 األجهزة األمنية :تقسم األجهزة األمنية الرئيسية (املخابرات) حاليا إلى أربعة أجهزة متنوعة التبعية ما بين وزارة الدفاع
ووزارة الداخلية ورئاسة الجمهورية( ،)10باإلضافة الرتباطها بمكتب األمن الوطني ،وينبغي العمل على إعادة هيكلتها
بقوة صغيرة ّ
القوة التنفيذية الضخمة (مع إمكانية االحتفاظ ّ
وتوضيح مهامها ،باإلضافة لتجريدها من ّ
كقوة تدخل
سريع في الحاالت الخاصة) التي تملكها لصالح قوى إنفاذ القانون وإلزامها بعدم تنفيذ عمليات اعتقا أو تدخل على
األرض إال بموجب أمر قضائي صادر عن السلطة القضائية .يأتي ذلك ً
بناء على التجربة املريرة والوحشية التي أذاقت
املدنيين الويالت في تعامل األجهزة األمنية معهم على مدار عقود.
 قوى األمن الداخلي :ينبغي تحديد مهامها في إطار إنفاذ القانون والتعاون مع بقية املؤسسات ذات الشأن ضمن إطار
العدلية القانونية ،والعمل على إعادة هيكلتها وإيقاف تسلط األجهزة األمنية عليها ،وذلك ضمن بيئة تشريعية خاصة
بها ،باإلضافة إلى إعادة العمل بمنصب قائد قوى األمن الداخلي واختياره من ضباط الشرطة ال الجيش(.)11
ً
ثالثا :مجلس الدفاع الوطني :ال ينص الدستور الحالي على وجود مجلس للدفاع الوطني ،مع العلم أن دساتير سابقة
ً
أقرت إنشاء هذا املجلس ّ
كدستور 1950؛ 1953؛ ّ ،1962
ونصت على أن يرأسه رئيس الجمهورية ،الحقا بعد اسبيالء حزب
البعث على السلطة ( – 1963حتى اآلن)ّ ،تمت إزالة كافة املواد الدستورية املتعلقة بهذا الشأنّ ،
ورحلتها إلى قانون الخدمة
ً
العسكرية وأسمته "مجلس للدفاع العسكري"( ،)12وجميع أعضائه من الضباط وجميعهم حاليا من الضباط العلويين
ً
بحكم املناصب التي يتولونها .باختصار ،ألغت دساتير البعث وجود مجلس الدفاع الوطني فضال عن أنها جردت مؤسسات
ً
الدولة املدنية من وجود ممثلين عنها في مجلس الدفاع العسكري املوجود حاليا.
ً
هنا تكمن خطورة كبرى تتمثل بأن كافة القرارات االستراتيجية املتعلقة باملؤسسة العسكرية ،تتم بشكل منفصل تماما
عن مؤسسات الدولة املدنية ،كما أن املؤسسة العسكرية سبتمكن من التملص ببساطة من أي رقابة مدنية عليها ،باعتبار
أن قراراتها ذات شأن عسكري داخلي وسري ال يجوز االطالع عليه ،ولتجاوز ذلك ينبغي إعادة تفعيل مجلس الدفاع الوطني
ووضع ممثلين فاعلين عن مؤسسات الدولة املدنية بما فيها الوزارات السيادية ومجلس الشعب واملشاركة برفقة ممثلي
مؤسسات القطاع الدفاعي في رسم سياسات الدفاع والقرارات االستراتيجية.

) (9تحدد وزارة الدفاع السورية مهام الجيش والقوات املسلحة بعدة نقاط منها - )6( :تأمين الجبهة الداخلية والشرعية الدستورية للدولة .أي أن الجيش سمح لنفسه
ً
بالتدخل داخليا بحجة تأمين الشرعية الدستورية للدولة على الرغم من أن هذا الهدف لم يرد بأي من الدساتير السورية من قبل .للمزيد راجع :موقع وزارة الدفاع السورية:
https://bit.ly/3xG4FOR
) (10محسن املصطفى" :سلسلة القيادة واألوامر في الجيش والقوات املسلحة" ،مركز عمران للدراسات االستراتيجية ،تاريخ النشر 19 :آب/أغسطس  ،2021تاريخ
الوصو  ،2022/01/14 :رابط إلكترونيhttps://bit.ly/3mu5KUr :
ّ
الداخلية في سورية ...الواقع وضرورات اإلصالح" ،مركز عمران للدراسات االستراتيجية ،تاريخ النشر 22 :كانون الثاني/يناير  ،2019تاريخ
) (11ساشا العلو" :وزارة
الوصو  ،2022/01/14 :رابط إلكترونيhttp://bit.ly/33KksuJ :
)" (12املرسوم التشريعي رقم  18لعام  ،2003قانون الخدمة العسكرية" ،انظر املادة  ،2مصدر سابق.
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ً
ً
رابعا :فيما يخص االنتخاباتُ :يحيل دستور  2012مشاركة العسكريين في االنتخابات إلى القانون ،وحاليا هو قانون
االنتخابات العامة رقم  5لعام  ،2014كان القانون قد أوقف "حق االنتخاب والترشح لعضوية مجلس الشعب
أو عضوية مجالس اإلدارة املحلية عن عسكريي الجيش وقوى األمن الداخلي طيلة وجودهم في الخدمة"( ،)13قبل أن يقوم
بتعديلها لتصبح "يوقف حق الترشيح لعضوية مجلس الشعب أو عضوية مجالس اإلدارة املحلية عن عسكريي الجيش
وقوى األمن الداخلي طيلة وجودهم في الخدمة"(.)14
ً
أي أن النظام الحالي سمح للعسكريين باإلدالء بأصواتهم واملشاركة في االنتخابات .طبعا لم يذكر قانون االنتخابات أي بند
متعلق بموضوع االنتخابات الرئاسية ،أي أن حق الترشح واالنتخاب مسموح للعسكريين فيها ،ويأتي ذلك ليتوافق مع بشار
ً
ً
ً
األسد باعتباره عسكريا وضابطا عامال في الجيش والقوات املسلحة منذ عام  ،)15(1985أي حتى من قبل توريثه رئاسة
الجمهورية.
ينبغي أن يوقف حق االنتخاب والترشح في االنتخابات املحلية والبشريعية والرئاسية على أفراد القطاع الدفاعي ككل طيلة
فترة خدمتهم ،ومنعهم من حق الترشح حتى مرور سنتين على األقل من تقاعدهم أو استقالتهمُ ،يسبثنى من ذلك األشخاص
ً
الذين ّأدوا الخدمة اإللزامية باعتبارهم مدنيين وليسوا عسكريين وصفا(.)16
ً
خامسا :الحياد السياس ي :ال ينص الدستور الحالي على حظر انبساب أفراد الجيش والقوات املسلحة لألحزاب السياسية،
ََ
العلم يحظران االنبساب لألحزاب السياسية عدا حزب البعث العربي
إال أن قانون الخدمة العسكرية وقانون خدمة
ً
االشتراكي (الحاكم)( ،) 17وهذا ما يؤدي إلى التمييز بين رفاق السالح نبيجة اتباع العقيدة الحزبية ،ومنعا لحدوث ذلك
يفترض أن يحظر الدستور بشكل واضح االنبساب لألحزاب السياسية أو النقابات أو الجمعيات كافة ،وذلك من أجل
تأكيد مبدأ الحياد السياس ي الذي يجب أن يتمتع به األفراد املنبسبون للقطاع الدفاعي.
ً
ُ
سادسا :املوازنة الدفاعية :تتميز سورية بدرجة عالية من التكتم الشديد بما يخص املوازنة الدفاعية حتى أنها ال تدرج
باملوازنة العامة للدولة ويتم االكتفاء بذكر تبويب بعنوان "األمن القومي"ُ ،يدرج في تبويباته الفرعية موازنة وزارة الداخلية
وبعض املؤسسات الفرعية األخرى ،بينما ال يتم ذكر موازنة وزارة الدفاع أو األجهزة األمنية ،وهو ما يشكل عقبة كبيرة
أمام الرقابة املدنية على املؤسسة العسكرية ،وبالتالي انعدام الشفافية واسبشراء الفساد املالي ،ولئال يتكرر ذلك ينبغي
توسعة املواد املتعلقة باملوازنة وإدراج آليات ُتمكن لجنة األمن الوطني في مجلس الشعب –على األقل– من التأكد من كون
كل ما في املوازنة الدفاعية يتم كما هو مخطط له وبما يناسب سياسات الدفاع التي يتم إقرارها في مجلس الدفاع الوطني
املذكور أعاله.
) " ( 13القانون رقم  5لعام  2014قانون االنتخابات العامة" ،مجلس الشعب ،تاريخ النشر 24 :آذار/مارس  ،2014تاريخ الوصو  ،2022/01/14 :رابط إلكتروني:
https://bit.ly/3zLGMqD
) " ( 14القانون رقم  8لعام  2016تعديل قانون االنتخابات العامة رقم  5لعام  ،"2014مجلس الشعب ،تاريخ النشر 23 :شباط/فبراير  ،2016تاريخ الوصو :
 ،2022/01/14رابط إلكترونيhttps://bit.ly/3QiqsU6 :
)" (15القائد العام للجيش والقوات املسلحة" ،وزارة الدفاع السورية ،تاريخ الوصو  ،2022/1/14 :رابط إلكترونيhttps://bit.ly/3MGfkgG :
ً
) (16يمكن السماح الحقا بمنح العسكريين حق االنتخاب في انتخابات مجلس الشعب واإلدارة املحلية بعد تحقيق شرط الحياد السياس ي على أفراد القطاع الدفاعي.
)" (17املرسوم التشريعي رقم  18لعام  2003قانون الخدمة العسكرية" ،انظر املادة  ،134مصدر سابق.
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ً
سابعا :معايير التعيين والترقية في املناصب الكبرى :ينبغي أن يحصل أصحاب املناصب الكبرى (الرفيعة) على موافقة
أعضاء مجلس الشعب كشرط أساس ي في تعيينهم ،باألخص مناصب وزير الدفاع ورئيس هيئة األركان العامة ووزير
الداخلية ،ويمكن أن ّ
يمتد لبسمية قادة أفرع القوات الرئيسية وبعض املناصب الحساسة في املؤسسة العسكرية،

إذ َّ
إن التعيين بهذه املناصب في الوقت الحالي يتم بشكل كامل من قبل رئيس الجمهورية/القائد العام بما يصب في مصلحته
هو ،والتي َي ْ
فترض بذات الوقت أنها مصلحة البالد.
ً
ثامنا :الخدمة اإللزامية :لطاملا كان املجندون في الخدمة اإللزامية هم القوام الرئيس ي في الجيش .ويحكم قانون خدمة
ََ
ََ
العلم ،وينحصر دور
العلم الصادر باملرسوم البشريعي رقم  30لعام  2007وتعديالته كافة الشؤون املتعلقة بخدمة
ً
مجلس الشعب بتعديل بعض املواد التي ال تدخل فعليا بأنظمة الخدمة ،كما أنه عاجز حتى اآلن عن املطالبة ببسريح آالف
املجندين الذين يحتفظ بهم النظام ممن تجاوزت خدمتهم عدة سنوات بعد انتهاء املدة القانونية للخدمة اإللزامية.
في الواقع ينبغي أن يضطلع مجلس الشعب أو مجلس الدفاع الوطني بدور أكبر في إدارة الخدمة اإللزامية سواء من حيث
تحديد ّ
مدة الخدمة أو اإلعفاء منها أو الرواتب املمنوحة ،باإلضافة ملوضوع اإلعارة للجهات الحكومية العربية
أو األجنبية ،كما ينبغي إعادة النظر في خدمة الفلسطينيين السوريين ،باإلضافة للتقليل من العبث بقانون خدمة َ
العلم
ً
قدر اإلمكان ،خصوصا أنه يمس شريحة واسعة من أبناء الشعب السوري.
بشكل عام ،تحدد الغاية من وجود الجيش بحد ذاته ما إن كان التجنيد اإللزامي سيستمر أم سيتوقف ،من أجل التوجه
نحو بناء جيش احترافي ومنهي من املتطوعين ،وذلك ضمن الشروط املطلوبة لضمان تماسك املؤسسة العسكرية ككل.
ً
تاسعا :املحاكم العسكرية أو االستثنائية :لقد ُ
استخدمت املحاكم العسكرية واالستثنائية على نطاق واسع ملحاكمة
املدنيين أمامها وكانت األداة «ذات املظهر القانوني» التي استخدمها النظام الحاكم من أجل محاكمة املعارضين له .ولم
يكن قانون الطوارئ فقط الذي سمح بمثو املدنيين أمام املحاكم العسكرية أو االستثنائية ،إذ لم يتوقف ذلك بإلغاء
حالة الطوارئ عام  ،2011بل استمر ً
بناء على قانون العقوبات وأصو املحاكمات العسكرية وقانون محاكم امليدان
ً
العسكرية ،والحقا بعد عام  2011بقانون مكافحة اإلرهاب رقم  19لعام  2012وعلى القانون رقم  22لعام  2012الذي
أحدث محاكم استثنائية جديدة ُم ّ
ختصة بالنظر في قضايا "اإلرهاب".
إن املحاكم العسكرية – للمدنيين على األقل – ال تتمتع بالضمانات القانونية ملا يجب أن يكون عليه القضاء ،وبالتالي
يجب حظر مثو املدنيين أمام املحاكم العسكرية ،كما ينبغي إلغاء كافة املحاكم االستثنائية ومحكمة اإلرهاب،
ً
واالستعاضة عنها بمنظومة قضائية مستقلة تماما ُمختصة بالقضايا العسكرية ،على أن تكون تبعيتها ملجلس القضاء
األعلى وليس إلدارة القضاء العسكري ووزارة الدفاع .فتبعية أية محكمة للسلطة التنفيذية ستجعل منها محكمة غير
ً ً
ً
انتهاكا آخر ملبدأ استقال القضاء الذي ّ
يعد شرطا الزما لتحقيق الحياد وإحقاق الحق.
مستقلة ،ما يشكل
ً
فضال عما سبق يجب أن ينص الدستور صراحة على استقاللية القضاء كمؤسسة ال بشخصيات القضاة االعتبارية ،كما
يفترض منع رئيس الجمهورية من تولي منصب رئيس مجلس القضاء األعلى ،وإال فإن موضوع االستقاللية ككل يكون قد
_______________________________________________________________________________________________________________________________________

الصفحة12 :

عمران للدراسات االستراتيجية

Omran for Strategic Studies

املؤسسة العسكرية السورية في املواثيق الدستورية ...مضامين نحو املستقبل

ً
تهدم ُمسبقا ،وذلك بخالف ما ينص عليه دستور  2012في املادة  132منه" :السلطة القضائية مستقلة ،ويضمن رئيس
الجمهورية هذا االستقال  ،ويعاونه في ذلك مجلس القضاء األعلى ".ثم يعود في املادة  133لينص على"َ :يرأس مجلس
القضاء األعلى رئيس الجمهوريةُ ،ويبين القانون طريقة تشكيله واختصاصاته وقواعد سير العمل فيه".
ً
عاشرا :القرارات السيادية وتتمثل في:
 إعالن الحرب والسلم :تطورت مفاهيم الحرب والسلم في الدساتير حو العالم ،حيث ُت ّ
حرم بعضها الحرب
ً
ً
اض محتلة يعتبر موضوع اندالع الحرب احتماال
الهجومية ،وتبيح الحرب الدفاعية .في الحالة السورية نظرا لوجود أر ٍ
ً
قائما بشكل دائم ،وبالتالي يمكن منح رئيس الجمهورية مع مجلس الدفاع الوطني إدارة عملية الحرب والسلم.
 إعالن التعبئة :ينبغي أن يضطلع الدستور بشكل أكبر بعملية إعالن التعبئة سواء كانت جزئية أم عامة ،خاصة أن
التعبئة تستخدم مقدرات البالد العسكرية أو املدنية في خدمة القطاع الدفاعي .بشكل عام تقسم التعبئة إلى عامة
ً
وجزئية ،وفي حا عدم ذكر تفصيلها تعتبر تعبئة عامة .حاليا يمكن إعالن التعبئة الجزئية بمرسوم يصدر عن رئيس
ً
الجمهورية بحسب املوقف الذي يقدره هو ،وال ُيطلب لذلك موافقة أي مؤسسة في الدولة ،وهو ما جرى فعليا في
البالد بعد بدء الثورة السورية عام .2011
 إعالن الطوارئ :مع إلغاء حالة الطوارئ في سورية لم يتم إلغاء القانون بل تم تعليق العمل به ،أي يمكن إعادة العمل
ً
ً
به في الوقت الذي تراه قيادة النظام ضروريا ،وهذا ما يستدعي إعادة تعديل القانون على األقل ،نظرا لطبيعة املواد
املتعلقة بالحريات العامة وبمثو املدنيين أمام املحاكم العسكرية ،وغيرها من املواد ذات الصلة بالقطاع الدفاعي.
يجب أن يركز قانون الطوارئ على املساعدة في حالة الكوارث الطبيعية واألوبئة الخطيرة والظروف الطارئة غير
ً
ً
ً
العادية ،على أن يبقى ضمن أطر محددة مكانيا وزمانيا ،ويبقى إعالنها مرتبطا بالظروف السابقة بعد أخذ موافقة
مجلس الدفاع الوطني ثم مجلس الشعب.
 املعاهدات :إن املواد الدستورية الواردة فيما يتعلق باملعاهدات وباألخص ما يتعلق بسالمة الدولة هي مواد جيدة
ً
نسبيا ،ولكن من املفيد التأكيد على أن إلغاء املعاهدات هو قرار يجب أن يناط بمجلس الشعب دون أن يكون لرئيس
ً
الجمهورية الحق في إلغائها منفردا كما هو الحا في دستور  .2012ويفترض أن ُيحظر على املؤسسة العسكرية تنفيذ
ً
معاهدات أو اتفاقيات مع جهات أجنبية بشكل منفرد ،إذ تجب العودة بها ملجلس الدفاع الوطني أوال ثم مجلس
الشعب حتى تكون نافذة.
بشكل عام ،يمكن نقل نقاش وصالحيات عدد من املواضيع املذكورة أعاله إلى مجلس الدفاع الوطني بحيث تأخذ
ً
ّ
حقها من النقاش نظرا لقلة عدد أعضاء املجلس بمقابل عدد أعضاء السلطة التشريعية ،مع ذلك يجب أن تحصل
قرارات مجلس الدفاع الوطني على موافقة السلطة التشريعية.
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متالزمة اإلصالح القانوين
بعد إقرار الدستور الجديد من خال رؤية وطنية شاملة والتأكيد على السيادة املدنية على القطاع الدفاعي ،ينبغي االنتقا
نحو عملية إصالح قانوني لكافة القوانين التي تحكم القطاع الدفاعي واألمني في البالد ،مع التأكيد على ما ورد في الدستور
ُ
من مواد والتوسع بما تقتضيه الحاجة ،باإلضافة إلحداث مواد قانونية تساهم في فرض الرقابة املدنية على مؤسسات
ً
ً
ً ً
القطاع الدفاعي ،خصوصا أن عددا كبيرا من قوانين القطاع الدفاعي النافذة حاليا قد صدرت بمراسيم تشريعية عن
ً
يات مطلقة للقائد العامَّ ،
وضيقت
رئيس الجمهورية ولم تصدر عن مجلس الشعب أساسا ،وقد منحت تلك القوانين صالح ٍ
املجا أمام عالقات عسكرية مدنية متوازنة(.)18
قام مشرعو دستور  2012وقبله دساتير البعث ،بترحيل عدد كبير من القضايا الرئيسية ذات الشأن ليتم تنظيمها
بقانون وبذلك ُسمح ملشرعي القوانين بصياغتها بما يتوافق مع النظام الحاكم ،وهو ما ُيسهل ّ
سنها وتعديلها وإلغاءها
بسهولة وربما بمرسوم تشريعي ال بقانون .فيما يلي مجموعة من املراسيم التشريعية والقوانين التي ينبغي إصالحها أو
إلغاؤها بما يضمن توافقها مع البنية الدستورية(:)19
م
1

املرسوم أو القانون
املرسوم البشريعي رقم  61لعام )20(1950

2

املرسوم البشريعي رقم  51لعام )21(1962

3

املرسوم البشريعي رقم  4لعام )22(1965

التفاصيل
قانون العقوبات وأصو املحاكمات العسكرية
قانون الطوارئ

4

املرسوم البشريعي رقم  6لعام )23(1965

5

املرسوم البشريعي رقم  40لعام )24(1966

املتعلق بالعقوبات التي تطبق بحق من يعرقل تنفيذ البشريعات
االشتراكية
قانون حماية أهداف الثورة ("ثورة"  8آذار)
تخويل مجلس الوزراء صرف القضاة أو نقلهم إلى مالك آخر

6

املرسوم البشريعي رقم  109لعام )25(1968

إحداث محاكم امليدان العسكرية

7

املرسوم البشريعي رقم  14لعام )26(1969

إحداث إدارة أمن الدولة (إدارة املخابرات العامة)

8

املرسوم رقم  549لعام )27(1969

التنظيمات الداخلية إلدارة أمن الدولة وقواعد خدمة العاملين فيها

) (18محسن املصطفى" :ديكتاتور سوريا القانوني" ،منتدى الشرق لألبحاث االستراتيجية ،تاريخ النشر 9 :كانون األو /ديسمبر  ،2021تاريخ الوصو ،2022/01/14 :
رابط إلكترونيhttps://bit.ly/3MGfxR0 :
) (19إن هذه الفقرة مبنية على إحدى فقرات كتاب التغير األمني في سورية بعد أن تم إدراج املزيد من القوانين املتعلقة باملؤسسة العسكرية ككل .معن طالع وآخرين:
"التغيير األمني في سورية" ،مركز عمران للدراسات االستراتيجية ،تاريخ النشر 23 :تشرين األو /أكتوبر  ،2017تاريخ الوصو  ،2022/01/16 :رابط إلكتروني:
https://bit.ly/3Hbf4Fa
) " ( 20قانون العقوبات وأصول املحاكمات العسكرية" ،مجلس الشعب ،تاريخ النشر 13 :آذار/مارس  ،1950تاريخ الوصو  ،2022/05/13 :رابط إلكتروني:
https://bit.ly/3aGheAx
)" (21قانون الطوارئ  ،"1962الجزيرة نت ،تاريخ النشر 11 :آب/أغسطس  ،2011تاريخ الوصو  ،2022/05/13 :رابط إلكترونيhttps://bit.ly/3MFH3Og :
)" (22التغييراألمني في سورية" ،مصدر سابق.
) " (23قانون حماية الثورة" ،مجلس الشعب ،اللجنة السورية لحقوق اإلنسان ،تاريخ النشر 6 :شباط/فبراير  ،2004تاريخ الوصو  ،2022/05/13 :رابط إلكتروني:
https://bit.ly/3mz3dHp
)" (24التغييراألمني في سورية" ،مصدر سابق.
)" (25نصوص ومواد قانون إحداث محاكم امليدان العسكرية السوري" ،محاماة نت ،تاريخ النشر 23 :شباط/فبراير  ،2017تاريخ الوصو  ،2022/05/16 :رابط
إلكترونيhttps://bit.ly/3QaCX3Q :
)" (26التغييراألمني في سورية" ،مصدر سابق.
)" (27التغييراألمني في سورية" ،مصدر سابق.
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9

القانون رقم  53لعام )28(1979

قانون أمن حزب البعث العربي االشتراكي

10

القانون رقم  49لعام )29(1980

11

املرسوم رقم  32لعام )30(1980

12

املرسوم البشريعي رقم  17لعام )31(2003

13

املرسوم البشريعي رقم  18لعام )32(2003

14

املرسوم البشريعي رقم  30لعام )33(2007

15

املرسوم البشريعي رقم  64لعام )34(2008

16
17
18
19
20
21

املرسوم البشريعي رقم  54لعام )35(2011

حكم االنبساب لجماعة اإلخوان املسلمين
تعديل محاكم امليدان العسكرية بإضافة عبارة "أو عند حدوث
االضطرابات الداخلية" ،فأصبح اختصاص محكمة امليدان يشمل
العسكريين واملدنيين ،في أوقات السلم والحرب
قانون معاشات العسكريين ،وهو القانون الناظم للمسائل املتعلقة
بالحقوق التقاعدية والتعويضات والتأمين العسكري للمتقاعدين من
العسكريين
قانون الخدمة العسكرية ،وهو القانون الناظم لخدمة الضباط وصف
الضباط واألفراد املتطوعين في الجيش
ََ
العلم ،وهو القانون الناظم للخدمة اإللزامية في
املتضمن قانون خدمة
الجيش
املتضمن عدم مالحقة عناصر وزارة الداخلية وعناصر األمن السياس ي
وعناصر الضابطة الجمركية بسبب الجرائم املرتكبة خال عملهم
املتضمن تنظيم حق التظاهر السلمي للمواطنين
ً
القاض ي بالسماح بتوقيف املشببه بهم ملدة تصل حتى  60يوما
قانون األحزاب
قانون التعبئة
قانون خدمة عسكريي قوى األمن الداخلي

املرسوم البشريعي رقم  55لعام )36(2011
املرسوم البشريعي رقم  100لعام )37(2011
املرسوم البشريعي رقم  104لعام )38(2011
املرسوم البشريعي رقم  1لعام )39(2012
املرسوم البشريعي رقم  2لعام )40(2012

قانون معاشات عسكريي قوى األمن الداخلي

)" (28التغييراألمني في سورية" ،مصدر سابق.
)" (29القانون  49لعام  ،"1980مجلس الشعب ،تاريخ النشر 8 :تموز/يوليو  ،1980تاريخ الوصو  ،2022/05/16 :رابط إلكترونيhttps://bit.ly/3trmpuw :
)" (30التغييراألمني في سورية" ،مصدر سابق.
) " ( 31املرسوم التشريعي رقم  17لعام  ،"2003مجلس الشعب ،تاريخ النشر 13 :نيسان/أبريل  ،2003تاريخ الوصو  ،2022/05/16 :رابط إلكتروني:
https://bit.ly/3NErHLm
)" (32املرسوم التشريعي رقم  18لعام  ،"2003مصدر سابق.
)" (33املرسوم التشريعي رقم  30لعام  ،"2007مجلس الشعب ،تاريخ النشر 12 :أيار/مايو  ،2007تاريخ الوصو  ،2022/05/16 :رابط إلكترونيhttps://bit.ly/3zCHiqu :
) " ( 34املرسوم التشريعي رقم  64لعام  ،"2008مجلس الشعب ،تاريخ النشر 30 :أيلو /سبتمبر  ،2008تاريخ الوصو  ،2022/05/16 :رابط إلكتروني:
https://bit.ly/3HaPwIa
) " ( 35املرسوم التشريعي رقم  54لعام  ،"2011مجلس الشعب ،تاريخ النشر 21 :نيسان/أبريل  ،2011تاريخ الوصو  ،2022/05/16 :رابط إلكتروني:
https://bit.ly/3MFHAje
) " ( 36املرسوم التشريعي رقم  55لعام  ،"2011مجلس الشعب ،تاريخ النشر 21 :نيسان/أبريل  ،2011تاريخ الوصو  ،2022/05/16 :رابط إلكتروني:
https://bit.ly/3mDfOJG
) " ( 37املرسوم التشريعي رقم  100لعام  ،"2011مجلس الشعب ،تاريخ النشر 3 :آب/أغسطس  ،2011تاريخ الوصو  ،2022/05/16 :رابط إلكتروني:
https://bit.ly/3MzP5Z3
) " ( 38املرسوم التشريعي رقم  104لعام  ،"2011مجلس الشعب ،تاريخ النشر 21 :آب/أغسطس  ،2011تاريخ الوصو  ،2022/05/16 :رابط إلكتروني:
https://bit.ly/3aLGaXc
) " ( 39املرسوم التشريعي رقم  1لعام  ،"2012مجلس الشعب ،تاريخ النشر 2 :كانون الثاني/يناير  ،2012تاريخ الوصو  ،2022/05/16 :رابط إلكتروني:
https://bit.ly/3HbGv1G
) " ( 40املرسوم التشريعي رقم  2لعام  ،"2012مجلس الشعب ،تاريخ النشر 2 :كانون الثاني/يناير  ،2012تاريخ الوصو  ،2022/05/16 :رابط إلكتروني:
https://bit.ly/3xEecps
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22

القانون رقم  19لعام )41(2012

قانون مكافحة اإلرهاب

23

القانون رقم  20لعام )42(2012

صرف املوظفين من الخدمة وحرمانهم من حقوقهم في حا إدانتهم من
قبل محكمة اإلرهاب

24

القانون رقم  22لعام )43(2012

تأسيس محكمة مكافحة اإلرهاب

25

املرسوم البشريعي رقم  63لعام )44(2012

منح أجهزة األمن والشرطة في معرض التحقيقات التي تجريها بشأن
الجرائم الواقعة على أمن الدولة الداخلي والخارجي والجرائم الواردة في
ّ
قانون مكافحة اإلرهاب الحق في أن تطلب من وزير املالية اتخاذ
ّ
التحفظية على األموا املنقولة وغير املنقولة ّ
للمتهم
اإلجراءات

26

املرسوم البشريعي رقم  55لعام )45(2013

منح الترخيص لشركات خدمات الحماية الخاصة والحراسة الخاصة

27

القانون رقم  5لعام )46(2014

قانون االنتخابات العامة

28

القانون رقم  7لعام )47(2014

قانون املحكمة الدستورية العليا

29

النظام الداخلي ملجلس الشعب لعام )48(2017

آلية عمل مجلس الشعب

30

إلغاء أي مرسوم تشريعي أو قانوني أو قاعدة قانونية تسمح بتغو املؤسسة العسكرية واألمنية أو تتعارض مع الدستور ،أو
االتفاقيات واإلعالنات الدولية لحقوق اإلنسان والحريات العامة التي ّ
وقعت عليها الدولة السورية)49(.

خامتة
إن النقاط السابقة ما هي إال ِلبنة أولى في عملية بناء عالقات عسكرية مدنية متوازنة ،من أجل املساهمة في بناء قطاع
دفاعي متماسك .كما أن عملية إصالح الدستور والبيئة القانونية الخاصة بالقطاع الدفاعي لها جانب قانوني وتشريعي
ً
ُ
عالي املستوى ،وهي عملية غير مكلفة ماديا إال أنها سبسهم في إدارة القطاع الدفاعي بشكل جماعي ،وتعمل على زيادة تنسيق
ً
ً
عمل القطاعين املدني والعسكري بشكل متناغم ،بحيث ترسم حدودا واضحة للعالقات العسكرية املدنية بين الطرفين
بما ُيسهم برفع سوية البالد ككل ،ولكن لن يكتب لهذه العملية النجاح قبل ترسيخ مفهوم املواطنة بشكل فعلي وتكريسه
ً
لدى مختلف فئات الشعب بما فيها أفراد القطاع الدفاعي نظرا لوجود قوميات وطوائف ومذاهب مختلفة في سورية.

)" (41القانون رقم  19لعام  ،"2012مجلس الشعب ،تاريخ النشر 2 :تموز/يوليو  ،2012تاريخ الوصو  ،2022/05/16 :رابط إلكترونيhttps://bit.ly/3Hd5W2X :
)" (42القانون رقم  20لعام  ،"2012مجلس الشعب ،تاريخ النشر 2 :تموز/يوليو  ،2012تاريخ الوصو  ،2022/05/16 :رابط إلكترونيhttps://bit.ly/39jhV2o :
)" (43القانون رقم  22لعام  ،"2012مجلس الشعب ،تاريخ النشر 26 :تموز/يوليو  ،2012تاريخ الوصو  ،2022/05/16 :رابط إلكترونيhttps://bit.ly/3xFQx8i :
) " ( 44املرسوم التشريعي رقم  63لعام  ،"2012مجلس الشعب ،تاريخ النشر 16 :أيلو /سبتمبر  ،2012تاريخ الوصو  ،2022/05/16 :رابط إلكتروني:
https://bit.ly/3Plv1MJ
(" )46املرسوم التشريعي رقم  55لعام  ،"2013مجلس الشعب ،تاريخ النشر 5 :آب/أغسطس  ،2013تاريخ الوصو  ،2022/05/16 :رابط إلكتروني:
https://bit.ly/3Po8aQI
)" (46القانون رقم  5لعام  ،"2014مجلس الشعب ،تاريخ النشر 24 :آذار/مارس  ،2014تاريخ الوصو  ،2022/05/16 :رابط إلكترونيhttps://bit.ly/38w6FiL :
)" (47القانون رقم  7لعام  ،"2014مجلس الشعب ،تاريخ النشر 16 :نيسان/أبريل  ،2014تاريخ الوصو  ،2022/05/16 :رابط إلكترونيhttps://bit.ly/3wgoZW4 :
)" (48النظام الداخلي ملجلس الشعب" ،مجلس الشعب ،تاريخ النشر 30 :تموز/يوليو  ،2017تاريخ الوصو  ،2022/05/16 :رابط إلكترونيhttps://bit.ly/3NidG5o :
) (49بعض املراسيم والقوانين قد تكون جيدة من الناحية القانونية ،لكن تجيير استخدامها من أجل قمع الثورة السورية هو ما استدعى ذكرها ،وذلك من أجل إعادة
النظر بما ترتب ً
بناء على هذه املراسيم والقوانين بأثر رجعي.
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بالتقاطع مع نتاج املشهد السياس ي في سورية واستحقاقاته فإن تحقيق ما تصبو إليه هذه الورقة مقترن بشرطين
أساسيين ال ّبد من السعي لتطبيقهما ،وهما:
 ضبط التكوين االجتماعي :تعاني املؤسسة العسكرية من مشكلة أساسية تتجلى في العصبية الطائفية التي تخترق
ُ ً
الجيش والقوات املسلحة ،وال يمكن املض ي قدما بإصالح املؤسسة العسكرية دون إعادة ضبط التكوين االجتماعي
لها بشكل كامل ،عبر تكوين آلية وطنية تببع لقيادة مدنية منتخبة ّ
تحسن من قدرة املؤسسة العسكرية على اسبيعاب
ً
ً
املكونات االجتماعية املوجودة في البالد أصال ،وليس من املنطق أن يكون ذلك الضبط قائما على االنتماء الديني أو
ً
املذهبي أو العرقي ،فهذا يبنافى مع مبدأ املواطنة( ،)50لكن قد يكفي أن يكون الضبط قائما على توزع جغرافي متناسب
مع عدد السكان ،بحيث تكون هذه اآللية قادرة على تخريج ضباط من مختلف املحافظات السورية.
 الحياد السياس ي :ال تتمتع املؤسسة العسكرية السورية بما يعرف بالحياد السياس ي ،وال ُيسمح ألفرادها إال
باالنضمام لحزب البعث العربي االشتراكي الحاكم فقطُ ،ويحظر االنضمام لسواه ّ
بقوة القانون ،وهذه إحدى

املشكالت التي تعاني منها املؤسسة العسكرية ،وبالتالي يجب ّ
فك االرتباط مع الحزب الحاكم سواء على الصعيد

السياس ي أو العسكري أو التنظيمي ،فاملعيار الرئيس ي بمفهوم الحياد يرتبط باملنظور الوطني للعسكري وللمؤسسة،
ً
وأال يكون له مرجعيات حزبية ،وأال يلعب أي حزب أو جهة سياسية (كما يفعل حزب البعث اآلن) دورا في عمليات
القبو والترقية وتولي املناصب في مؤسسات الدولة بما فيها املؤسسة العسكرية ،حيث تتمحور الفكرة الرئيسية حو
ً
أن يكون جيشا لكل السوريين(.)51
ّ
كما تذكر الورقة بأن عملية إصالح وإعادة هيكلية املؤسسة العسكرية من الناحية الدستورية والقانونية ال تتوقف
ً
على الشرطين السابقين فقط بل تتعداهما بمراحل كثيرة ،مع ذلك ال ّبد من السعي لتحقيقهما أوال ،وإال فإن أي جهود
ً
عد وجود هذه الورقة ّ
لإلصالح ستكون محكومة بالفشل ،لكن بطبيعة الحال ُي ّ
بحد ذاتها ضروريا ملراحل ما بعد

الصراع ،ال سيما بما يرتبط بدسترة عمل الجيش واألجهزة األمنية وتشكيل مؤسسات ّ
بقوة الدستور لضمان استمرار
ً
ً
هذه الدسترة قانونيا وقضائيا.
ً
ً
بات لزاما ،وباالستفادة من الدروس التاريخية أن ترتبط املؤسسة العسكرية بنخبة حاكمة ُمنتخبة ديمقراطيا ومنبثقة
عن الشعب ،بحيث تكون لها السيادة املطلقة على مؤسسات الدولة وباألخص مؤسسات القطاع الدفاعي من أجل عدم
تكرار االنقالبات العسكرية السابقة واالسبيالء على السلطة ّ
بقوة السالح ،ومن أجل الوصو لعالقات عسكرية مدنية
متوازنة ال يطغى فيها طرف على آخر ،مع التركيز على جانب الرقابة املدنية على تلك املؤسسات ألنها الخطوة األولى باتجاه
بناء قطاع دفاعي منهي متماسك ُيسهم في فرض السلم األهلي ،ال أن يكون هو أحد مسببات التدمير كما حصل في سورية.

ً
ً
) (50إن املمارسة الطائفية املتعلقة بعمليات االنبساب والترقية غير ُمنظمة دستوريا أو قانونيا ،ولكنها ُمنظمة بحسب العرف والتكوين االجتماعي املوجود في الجيش والقوات
املسلحة ،للمزيد راجع ،محسن املصطفى" :إخوة السالح" ،مركز مالكوم كير – كارنيغي للشرق األوسط ،تاريخ النشر 15 :أيار/مايو  ،2020تاريخ الوصو ،2021/11/17 :
رابط إلكترونيhttps://bit.ly/3DpZanP :
)" (51املؤسسة العسكرية السورية عام  :2019طائفية وميليشياوية واستثمارات أجنبية" ،مصدر سابق.
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ملحق  :1دساتري سورية
يبين الجدو أدناه تاريخ إصدار الدساتير وأهم السياقات املرافقة:
م

الدستور

1

دستور 1920

2

دستور 1930

3

دستور 1950

4

دستور 1953

5

دستور 1958

6

دستور  1961املؤقت

7

دستور 1962

8

دستور  1964املؤقت

9

دستور  1966املؤقت

التفاصيل
أو دستور للبالد ،وضع في ظل الدولة امللكية ،ولم يكتب له االستمرار
إذ تزامن إصداره مع وصو القوات الفرنسية لبالد الشام واحتاللها ،ثم
إلغاء الدستور ونفي امللك فيصل بن الحسين بعد احتال دمشق من
قبل القوات الفرنسية.
هو مشروع الدستور الذي أقرته الجمعية التأسيسية عام  ،1928إال أن
ً
املندوب الفرنس ي أضاف املادة  116له ،وبقي معموال به مع تعديالته حتى
.1950
تم إقراره بعد انقالب أديب الشيشكلي على سامي الحناوي الذي سبق أن
ً
انقلب قبل شهور قليلة على حسني الزعيم ،وبقي معموال به حتى عام
.1953
تم إقراره في ظل حكم أديب الشيشكلي بعد انقالبه الثاني ضد حكومة
ناظم القدس ي ورئاسة هاشم االتاس ي ،حيث أفضت االنتخابات التي قام
بها املجلس العسكري األعلى لفوز الشيشكلي برئاسة الجمهورية ،وبقي
ً
معموال بالدستور حتى عام  1954حتى حين اإلطاحة بحكم الشيشكلي،
مما اضطره لتقديم استقالتهُ ،
واعتبرت فترة حكم الشيشكلي وما فيها
ً
باطال وتمت العودة لدستور .1950
هو الدستور الذي تم إقراره في ظل حكم الجمهورية العربية املتحدة،
ً
وبقي معموال به حتى انفصا سورية عن الجمهورية عام .1961
أعاد الدستور املؤقت لعام  1961العمل بمواد دستور  1950بعد تعديل
وإضافة بعض املواد اإلجرائية فقط.
تم إقراره بعد عام واحد على االنفصا عن الجمهورية العربية املتحدة،
َ
ً
ولم يدم العمل به طويال ،إذ أوقف انقالب الضباط البعثيين عام 1963
وسيطرتهم على الحكم العمل به.
دساتير ُحقبة حزب البعث
صدر عن املجلس الوطني لقيادة الثورة بالقرار رقم  991لعام ،1964
ً
بناء على األمر العسكري رقم  /1/بتاريخ  8آذار/مارس  1963وكذلك
املرسوم البشريعي رقم  10لعام  1963واملرسوم البشريعي رقم  68لعام
 ،1963وتم العمل به حتى عام .1966
نبيجة الصراع بين أجنحة حزب البعث قامت حركة  23شباط 1966
بإبعاد القيادة (اليمين) عن املراكز القيادية وإيقاف العمل بدستور
 1964املؤقت بقرار القيادة القطرية رقم ُ ،/1/
وح ّل املجلس الوطني،
حيث أطاحت حركة  23شباط بالحكومة التي عينتها القيادة القومية،
ً
وصعد حافظ األسد ليصبح وزيرا للدفاع ،وصدر قرار القيادة القطرية
رقم  ،/2/الذي يعد بمثابة الدستور ،حيث أعاد إقرار مبادئ القيادة
ُ
القطرية التي أقرت في آذار/مارس .1965
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10

دستور  1969املؤقت

11

دستور  1971املؤقت

12

دستور " 1973الدائم"

13

دستور 2012

صدر بالقرار رقم  /33/للقيادة القطرية لحزب البعث ً
بناء على القرار
رقم  1لعام .1966
صدر بالقرار رقم  /141/للقيادة القطرية املؤقتة لحزب البعث لعام
ً
ً
 ،1971وكان نتاجا طبيعيا للمرحلة التي تلت انقالب حافظ األسد في 16
تشرين الثاني/نوفمبر عام  1970على زمالئه في الحزب ،وتوليه رئاسة
الوزارة ثم رئاسة الجمهورية بشكل رسمي في  13آذار/مارس .1971
صدر باملرسوم رقم  208لعام  ،1973وذلك بعد خضوعه الستفتاء
شعبي ،وهو الدستور الوحيد في تلك الحقبة الذي جاء بعد استفتاء
شعبي من أجل إسباغ شرعية على حكم االنقالبي حافظ األسد.
ً
جاء بعد بداية الثورة السورية عام  ،2011إال أنه كان مخيبا لآلما
ً
ولطموحات الشعب السوري ،كما أنه جاء في مرحلة متأخرة نوعا ما ،إذ
كان قد بدأ الجيش والقوى األمنية بإراقة الدماء عبر تنفيذ عمليات
عسكرية ضد الشعب السوري ،وأبرز ما جاء فيه :إزالة املادة الثامنة من
ً
دستور  ،1973التي تعتبر حزب البعث قائدا للدولة واملجتمع ،مع ذلك
وبالرغم من إزالتها لم يتغير ش يء بموضوع تداخل وتحكم حزب البعث
بمؤسسات الدولة.

ملحق  :2املواد الدستورية املتعلقة ابملؤسسة العسكرية
فيما يلي سبر للمواد الدستورية املتعلقة باملؤسسة العسكرية في كافة الدساتير السورية(:)52
دستور 1920
-

املادة  :7امللك محترم وغير مسؤو .

-

املادة  :8امللك هو القائد العام وهو يعلن الحرب ويعقد الصلح واملعاهدات على أن يعرض ذلك على املؤتمر ليصدق
عليه ،وال تكون املعاهدات نافذة إال بعد التصديق عليها وله أن يعلن العفو العام بعد موافقة املؤتمر وهو يعين رئيس
الوزراء ويصدق على تأليف الوزارة ويقبل استقالتها ويرسل السفراء إلى الدو ويقبل سفراءها ويصدق على القوانين
ً
ً
والنظم ويعفو عفوا خاصا ويخفف الجزاء عن املحكومين ويفتتح املؤتمر ويفضه ،وله أن يدعوه في غير أوقاته العادية
ُ
ويمدد أمد اجتماعه عند الضرورة ويحل املجلس النيابي ،وتضرب النقود باسمه َويمنح األوسمة ويوجه الرتب

-

العسكرية واملناصب امللكية بموجب قوانينها الخاصة.
املادة  :34الجندية والقوى البحرية والخارجية وإدارة البرق والبريد والجمارك والتلفونات العامة بين املقاطعات
وسكك الحديد واملرافق واملنائر البحرية واملناجم وضرب النقود وإصدار الطوابع واألوراق املالية وتأسيس املصرف
الرسمي وصنع األسلحة واألدوات الحربية واالنفجارية وإنشاء الطرق العامة كل ذلك من خصائص الحكومة العامة.

) (52تم تجميع املواد الدستورية املتعلقة باملؤسسة العسكرية عبر استخراجها من كتاب :مازن يوسف صباغ" ،سجل الدستور السوري" ،دار الشرق للطباعة والنشر،
الطبعة األولى  ،2010دمشق/سورية.
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-

-

-

املادة  :40إذا ظهر في أحد أنحاء اململكة ثورة أو دخلت الحكومة في حرب أو أعلنت النفير العام فللحكومة العامة أن
ً
تعلن األحكام العرفية مؤقتا بموجب قانونها الخاص الذي يصدر من املؤتمر على شرط أن تكون اإلدارة العرفية في
حا ظهور الثورة مقتصرة على املنطقة التي تظهر فيها.
ً
ً
املادة  :78لكل سوري أتم العشرين من سنه ولم يكن ساقطا من حقوقه املدنية حق في أن يكون ناخبا أو ويكون
ً
ً
الحائز شهادة املدارس العالية وكل سوري أتم الخامسة والعشرين من سنه ولم يكن فاقدا حقوقه املدنية وال محكوما
ً ً
علية بسجن شهر فأكثر يجوز أن يكون ناخبا ثانيا ويشترط أن يكون الناخب الثاني ممن يحسنون الكتابة والقراءة
ً
ً
ً
ً
وأال يكون موظفا وال ضابطا وال خادما خاصا.
املادة  :80ال يشترك في االنتخاب الجنود املوجودون في الخدمة الفعلية وأما املأذون منهم في دائرته االنتخابية فيشترك
بها.

-

املادة  :82ال يجوز للضباط وال أمراء الجيش وأركانه املوجودين في الخدمة الفعلية أن ينتخبوا وال أن ينتخبوا للنيابة
إال إذا استقالوا من سلك الجندية قبل البدء بمعاملة االنتخاب.

دستور 1930
-

املادة  :74يعقد رئيس الجمهورية املعاهدات ويوقع عليها ،أما املعاهدات املتعلقة بسالمة الدولة أو ماليتها واملعاهدات
التجارية وبنوع عام سائر املعاهدات التي ال يجوز فسخها عند انتهاء كل سنة فال تعد نافذة إال بعد أن يقرها املجلس.
املادة  :82ال تبعة على رئيس الجمهورية بسبب أعما وظيفته إال في أحوا خرق الدستور أو الخيانة العظمى .أما
تبعته فيما يختص في الجرائم العامة فهي خاضعة للقوانين العادية .وال يجوز اتهامه بسبب هذه الجرائم أو بسبب
خرق الدستور أو الخيانة العظمى إال من قبل مجلس النواب بقرار من أكثرية ثلثي مجموع أعضائه .وال تجوز محاكمته
إال من قبل املحكمة العليا كما هو منصوص في املادة  97من هذا الدستور .ويعهد بوظيفة النيابة العامة لدى املحكمة

-

العليا حينئذ إلى قاضيين تعينهما محكمة التمييز بهيئتها العامة.
املادة  :110يوضع قانون خاص ببنظيم الجيش الذي سينشأ.
املادة  :116ما من حكم من أحكام الدستور يعارض وال يجوز أن يعارض التعهدات التي قطعتها فرنسا على نفسها
ً
فيما يختص بسورية السيما ما كان منها متعلقا بجمعية األمم .يطبق هذا التحفظ بنوع خاص على املواد التي تتعلق
باملحافظة على النظام وعلى األمن وبالدفاع عن البالد وباملواد التي لها شأن بالعالئق الخارجية.

تعديل دستور  :1930االستقالل والجالء
-

في  4كانون الثاني/يناير من عام  ،1945اجتمع املجلس النيابي السوري بصفة استثنائية ،حضرها رئيس الجمهورية
ورئيس الوزراء والنواب ،وأقسموا على اإلخالص لدستور  ،1928وهو ذات دستور  1930مع إسقاط املادة  116منه.
ً
الحقا في  20آذار/مارس من عام  ،1948تم تعديل املادة  68من الدستور ،املتعلقة بانتخاب رئيس الجمهورية ،حيث
تم تعديل هذه املادة من أجل السماح بإعادة انتخاب شكري ّ
القوتلي لرئاسة الجمهورية مرة ثانية .وبتاريخ 17
نيسان/أبريل من عام  1946خرجت القوات الفرنسية من سورية ،وأصبح هذا التاريخ عيد الجالء ،وهو العيد
الرسمي الذي يشير لالستقال .
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دستور 1950
-

ً
املادة  :10ال يحق للسلطات اإلدارية توقيف أحد احتياطيا إال بموجب قانون في حالة الطوارئ أو األحكام العرفية أو
الحرب .وال يحاكم أحد أمام املحاكم العسكرية غير أفراد الجيش ويحدد القانون ما يسبثنى من هذه القاعدة.

-

املادة  :15يجوز في حالة إعالن األحكام العرفية أو الطوارئ أن يفرض القانون على الصحف والنشرات واملؤلفات
واإلذاعة رقابة محدودة في األمور التي تتصل بالسالمة العامة وأغراض الدفاع الوطني.
املادة  :29ال يجوز فرض عمل إجباري على أحد إال بقانون في األحوا التالية :القيام بالخدمات الثقافية والعمرانية
والصحية ،مكافحة الكوارث العامة ،حاالت الحرب والطوارئ.

-

املادة  :30الدفاع عن الوطن وعن الدستور واجب مقدس على جميع املواطنين .الجندية إجبارية ،وينظمها قانون

-

خاص .الجيش حارس الوطن وتنحصر مهمته في الدفاع عن حدود الوطن وسالمته .ينشأ مجلس للدفاع الوطني يحدد
اختصاصه وعدد أعضائه بقانون.
-

املادة  :36مدة املجلس أربع سنوات كاملة تبدأ من تاريخ املرسوم املتضمن إعالن نتائج االنتخاب القطعية وال يجوز
تمديدها إال في حالة الحرب بقانون.

-

املادة  :51املعاهدات التي تمس سالمة الدولة أو ماليتها واملعاهدات التجارية وكل معاهدة أخرى تعقد ألكثر من سنة
ال تعد نافذة إال بعد أن يقرها مجلس النواب.

-

املادة  :77يوقع رئيس الجمهورية املعاهدات ويبرمها بعد أن يقرها مجلس النواب.
املادة  :82يعلن رئيس الجمهورية الحرب ويعقد الصلح بقرار من مجلس الوزراء بعد اسبشارة مجلس الدفاع الوطني
وموافقة مجلس النواب.
املادة  :83رئيس الجمهورية هو القائد األعلى للجيش وهو رئيس مجلس الدفاع الوطني.
ً
املادة  :86رئيس الجمهورية مسؤو في حالتي خرق الدستور والخيانة العظمى .وهو مسؤو أيضا عن الجرائم
العادية.

دستور 1953
-

املادة  :10ال يحاكم أمام املحاكم العسكرية إال أفراد الجيش ،ويحدد القانون ما يسبثنى من هذه القاعدة.
املادة  :14ال يجوز للقانون أن يفرض على الصحف والنشرات املؤلفة إال رقابة محدودة في األمور التي تتصل بالسالمة
العامة وأغراض الدفاع الوطني وذلك في حالة الطوارئ فقط.
املادة  :24ال يجوز فرض عمل إجباري على أحد إال بقانون في األحوا التالية :القيام بالخدمات الثقافية والعمرانية
والصحة ،ومكافحة الكوارث العامة ،وحاالت الطوارئ.

-

املادة  :25يحتفظ املوظف بحقه في العودة إلى وظيفته بعد أداء الخدمة العسكرية.
املادة  :26الجندية إجبارية وينظمها القانون .ينشأ مجلس للدفاع الوطني يحدد اختصاصه وعدد أعضائه بقانون.
املادة  :42مدة املجلس أربع سنوات كاملة تبدأ من تاريخ مرسوم إعالن نتائج االنتخابات وال يجوز تمديدها إال في زمن
الحرب بقانون يقترحه رئيس الجمهورية وتقره أكثرية النواب املطلقة.
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-

املادة  :64املعاهدات التي تمس سالمة الدولة أو ماليتها أو بوضع األشخاص أو حقوق تملك السوريين في الخارج
ومعاهدات الصلح واملعاهدات التجارية وكل معاهدة أخرى تعقد ألكثر من سنة وكل معاهدة تؤدي إلى تعديل قوانين
داخلية نافذة ال يبرمها رئيس الجمهورية إال بعد أن يقرها مجلس النواب بقانون.

-

املادة  :87رئيس الجمهورية مسؤو في حالتي خرق الدستور والخيانة العظمى .وهو مسؤو أيضا عن الجرائم
العادية.

-

املادة  :91رئيس الجمهورية هو القائد األعلى للجيش ،وهو رئيس مجلس الدفاع الوطني.

-

املادة  :92يدخل في اختصاص رئيس الجمهورية ،باإلضافة إلى سياسة الدولة العامة وإدارتها ،وإلى ما ذكر في املواد
األخرى من الدستور :إعالن الحرب بعد اسبشارة مجلس الدفاع الوطني وموافقة مجلس النواب ،اتخاذ التدابير
الدفاعية املقتضاة بعد اسبشارة مجلس الدفاع الوطني ،عقد الصلح بعد اسبشارة مجلس الدفاع الوطني وموافقة
مجلس النواب ،إعالن حالة الطوارئ بموافقة مجلس النواب.

على أنه يحق لرئيس الجمهورية عند الضرورة إعالن )1 :حالة الطوارئ ملدة ال تتجاوز الشهر شريطة إعالم مجلس النواب
ً
بذلك فورا وأن يكون للمجلس وحده حق تمديده .يجري إعالن حالة الطوارئ شاملة أو موضعية في حالة خطر الحرب أو
حالة الحرب أو زمن الحرب وفي حالة االضطرابات الداخلية والكوارث العامة .يشمل إعالن حالة الطوارئ تقييد الضمانات
ً
املتصلة بحرمة األشخاص واملساكن وبحريات الصحافة واملراسالت واالجتماع وتأليف الجمعيات أو تعليقها مؤقتا .وال
يمكن أن تتجاوز ذلك إلى أي تدخل في الشؤون القضائية .يحدد نظام حالة الطوارئ والنتائج املترتبة عليها في قانون يقر
بأكثرية النواب املطلقة )2 .إعالن التعبئة العامة أو الجزئية.
دستور  :1958دستور الوحدة
-

ً
املادة  :11الدفاع عن الوطن واجب مقدس ،وأداء الخدمة العسكرية شرف للمواطنين ،والتجنيد إجباري وفقا
للقانون.

-

املادة  :55رئيس الجمهورية هو القائد األعلى للقوات املسلحة.

-

املادة  :56رئيس الجمهورية يبرم املعاهدات ويبلغها مجلس األمة ،وتكون لها قوة القانون بعد إبرامها والتصديق عليها
ً
ونشرها وفقا لألوضاع املقررة .على أن معاهدات الصلح والتحالف والتجارة واملالحة وجميع املعاهدات التي يترتب
ً
عليها تعديل في أراض ي الدولة أو التي تتعلق بحقوق السيادة أو التي تحمل خزانة الدولة شيئا من النفقات غير الواردة

-

في امليزانية ال تكون نافذة إال إذا وافق عليها مجلس األمة.
املادة  :57لرئيس الجمهورية حق إعالن حالة الطوارئ.

دستور  1961املؤقت :املادة  :8أعاد العمل بدستور .1950
دستور 1962
-

ً
املادة  :10ال يحق للسلطات اإلدارية توقيف أحد احتياطيا إال بموجب قانون في حالة الطوارئ أو االحكام العرفية أو
الحرب .ال يحاكم أحد أمام املحاكم العسكرية غير أفراد الجيش ،ويحدد القانون ما يسبثنى من هذه القاعدة.
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-

املادة  :15يجوز في حالة إعالن األحكام العرفية أو الطوارئ أن يفرض القانون على الصحف والنشرات واملؤلفات
واإلذاعة رقابة محدودة في األمور التي تتصل بالسالمة العامة وأغراض الدفاع الوطني.
املادة  :29ال يجوز فرض عمل إجباري على أحد إال بقانون في األحوا التالية :القيام بالخدمات الثقافية والعمرانية
والصحية ،مكافحة الكوارث العامة ،حاالت الحرب والطوارئ.

-

املادة  :30الدفاع عن الوطن وعن الدستور واجب مقدس على جميع املواطنين .الجندية إجبارية ،وينظمها قانون

-

خاص .الجيش حارس الوطن وتنحصر مهمته في الدفاع عن حدود الوطن وسالمته .ينشأ مجلس للدفاع الوطني يحدد
اختصاصه وعدد أعضائه بقانون.
-

املادة  :36مدة املجلس أربع سنوات كاملة تبدأ من تاريخ املرسوم املتضمن إعالن نتائج االنتخاب القطعية وال يجوز
تمديدها إال في حالة الحرب بقانون.

-

املادة  :51املعاهدات التي تمس سالمة الدولة أو ماليتها واملعاهدات التجارية وكل معاهدة أخرى تعقد ألكثر من سنة،
ال تعد نافذة إال بعد أن يقرها مجلس النواب.

-

املادة  :77يوقع رئيس الجمهورية املعاهدات ويبرمها بعد أن يقرها مجلس النواب.
املادة  :82يعلن رئيس الجمهورية الحرب ويعقد الصلح بقرار من مجلس الوزراء بعد اسبشارة مجلس الدفاع الوطني
وموافقة مجلس النواب.

-

املادة  :83رئيس الجمهورية هو القائد األعلى للجيش وهو رئيس مجلس الدفاع الوطني.
املادة  :86رئيس الجمهورية مسؤو في حالتي خرق الدستور والخيانة العظمى.

دستور  1964املؤقت
-

ً
املادة  :9ال يجوز تحري أحد أو توقيفه إال وفقا للقانون.

-

املادة  :21الدفاع عن الوطن واجب مقدس على جميع املواطنين .الجندية إلزامية وينظمها قانون خاص.
املادة  :32يقوم املجلس الوطني للثورة ّ
بالبت في شؤون السلم والحرب.

-

املادة  :52يبرم مجلس الرئاسة بعد موافقة مجلس الوزراء املعاهدات واالتفاقيات ويبلغها املجلس الوطني وتكون لها
ً
قوة القانون بعد إبرامها والتصديق عليها ونشرها وفقا للقانون ،على أن معاهدات الصلح والتحالف وجميع املعاهدات
التي تتعلق بحقوق السيادة أو بمنح امتيازات لشركات أو مؤسسات أجنبية ال تكون نافذة إال إذا وافق عليها املجلس

-

الوطني.
-

املادة  :53ملجلس الرئاسة إعالن حالة الطوارئ وحالة التعبئة الجزئية بمرسوم على أن يعرض على املجلس الوطني
في أو اجتماع له .ملجلس الرئاسة إعالن التعبئة العامة في حالة االعتداء على البالد أو أي بلد عربي آخرُ ،يدعى املجلس
الوطني لجلسة استثنائية إلقرار ذلك.

-

املادة  :55ملجلس الرئاسة تعيين املوظفين املدنيين والعسكريين وإقالتهم ضمن حدود القانون.
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دستور  1966املؤقت()53

ً
في  1966/2/23وقع انقالب أطاح بالحكومة التي عينتها القيادة القومية ،وصعد حافظ األسد ليصبح وزيرا للدفاع .وتم
إيقاف العمل بالدستور السابق بقرار القيادة القطرية رقم  ،/1/أما قرار القيادة القطرية رقم  ،/2/وهو بمثابة الدستور،
فقد أعاد إقرار مبادئ القيادة القطرية في آذار/مارس  ،1965حيث تم توزيع السلطة بين:
-

السلطة السياسية :وتمثلها القيادة القطرية نفسها .وهي التي تعين رئيس الدولة ورئيس الوزراء والوزراء ،ولها قبو
استقالتهم وإقالتهم.

-

السـلطة اإلدارية :ويمثلها رئيس الدولة ومجلس الوزراء .وتساهم في البشريع ،حيث تصدر املراسيم البشريعية بتوقيع
رئيس الدولة ،بعد إقرارها في مجلس الوزراء.

أما رئيس الدولة فهو األمين العام للقيادة القطرية ،وهو صلة الوصل بين السلطتين السياسية واإلدارية.
إن قرار القيادة القطرية رقم  /2/لعام  1966وهو بمثابة الدستور ،فقد أعاد إقرار مبادئ القيادة القطرية في آذار/مارس
 ،1965القاضية بأن القيادة القطرية مسؤولة عن الحكومة ،وأن يكون األمين القطري رئيس الدولة ،وللقيادة القطرية
صالحية تعيين رئيس الوزراء والوزراء ورئيس األركان العامة وكبار القادة العسكريين.
دستور  1969املؤقت
-

املادة  :7الحزب القائد في الدولة واملجتمع هو حزب البعث العربي االشتراكي.
املادة  :10القوات املسلحة ومنظمات الدفاع األخرى مسؤولة عن سالمة أرض الوطن وحماية أهداف الثورة
الوحدوية االشتراكية.
ً
املادة  :26ال يجوز تحري أحد أو توقيفه إال وفقا للقانون.
املادة  :36جميع املواطنين مسؤولون في تأدية واجبهم املقدس بالدفاع عن سالمة الوطن ودستوره ونظامه الوحدوي

-

االشتراكي .الجندية إلزامية وتنظم بقانون.
املادة  :48يتولى مجلس الشعب االختصاصات التالية :إقرار املعاهدات واالتفاقات الدولية التي تتعلق بسالمة الدولة.

-

املادة  :53رئيس الدولة هو القائد األعلى للقوات املسلحة.

-

املادة  :54يتولى رئيس الدولة الصالحيات التالية :إعالن الحرب والتعبئة بقرار من مجلس الوزراء وموافقة مجلس
الشعب.

-

املادة  :58يتمتع رئيس الدولة بجميع حقوق رئيس الجمهورية ويمارس جميع اختصاصاته املنصوص عليها في
البشريعات النافذة بما ال يتعارض مع الصالحيات املمنوحة في هذا الدستور للمؤسسات األخرى.
املادة  :78ريثما ينعقد مجلس الشعب تتولى القيادة القطرية لحزب البعث العربي االشتراكي تعديل هذا الدستور
وكيل عنه عند االقتضاء وقبو استقالته أو إقالته .إقرار
املؤقت ويمارس الصالحيات التالية :تعيين رئيس الدولة أو ٍ
الحرب والتعبئة العامة.

)" (53الدساتيراملتعاقبة في سورية ...تحليل ومقارنة" IDRAK ،إدراك للدراسات واالسبشارات ،تاريخ النشر 1:آب/أغسطس  ،2017تاريخ الوصو  ،2022/02/24 :رابط
إلكترونيhttps://bit.ly/3C1pu7V :
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دستور  1971املؤقت :مشابه لدستور  1969مع إدخا تعديالت عليه بقرار القيادة القطرية املؤقتة  141بتاريخ
1971/2/16
-

املادة  :7الحزب القائد في الدولة واملجتمع هو حزب البعث العربي االشتراكي.
املادة  :10القوات املسلحة ومنظمات الدفاع األخرى مسؤولة عن سالمة أرض الوطن وحماية أهداف الثورة

-

الوحدوية االشتراكية.
ً
املادة  :26ال يجوز تحري أحد أو توقيفه إال وفقا للقانون.
املادة  :36جميع املواطنين مسؤولون في تأدية واجبهم املقدس بالدفاع عن سالمة الوطن ودستوره ونظامه الوحدوي
االشتراكي .الجندية إلزامية وتنظم بقانون.

-

املادة  :48يتولى مجلس الشعب اختصاص إقرار املعاهدات واالتفاقات الدولية التي تتعلق بسالمة الدولة

-

املادة  :53رئيس الجمهورية هو القائد العام للجيش والقوات املسلحة ،ويصدر جميع القرارات واألوامر الالزمة

-

ملمارسة هذه السلطة وله حق التفويض ببعض هذه السلطات.
املادة  :54يتولى رئيس الجمهورية الصالحيات التالية :إعالن الحرب والتعبئة بقرار من مجلس الوزراء وموافقة مجلس
الشعب.

دستور " 1973الدائم"
-

املادة  :8حزب البعث العربي االشتراكي هو الحزب القائد في املجتمع والدولة ويقود جبهة وطنية تقدمية تعمل على

-

توحيد طاقات جماهير الشعب ووضعها في خدمة أهداف األمة العربية.
املادة  :11القوات املسلحة ومنظمات الدفاع األخرى مسؤولة عن سالمة أرض الوطن وحماية أهداف الثورة في

-

الوحدة والحرية واالشتراكية.
ً
املادة  :28ال يجوز تحري أحد أو توقيفه إال وفقا للقانون.
املادة  :40جميع املواطنين مسؤولون في تأدية واجبهم املقدس بالدفاع عن سالمة الوطن واحترام دستوره ونظامه
الوحدوي االشتراكي .الجندية إلزامية وتنظم بقانون.

-

املادة  :46تكفل الدولة كل مواطن وأسرته في حاالت الطوارئ واملرض والعجز واليتم والشيخوخة.
املادة  :51مدة مجلس الشعب أربع سنوات ميالدية تبدأ من تاريخ أو اجتماع له وال يجوز تمديدها إال في حالة الحرب
بقانون.

-

املادة  :71يتولى مجلس الشعب االختصاصات التالية :إقرار املعاهدات واالتفاقيات الدولية التي تتعلق بسالمة
الدولة وهي معاهدات الصلح والتحالف وجميع املعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة أو االتفاقيات التي تمنح
امتيازات للشركات أو املؤسسات األجنبية وكذلك املعاهدات واالتفاقيات التي ّ
تحمل خزانة الدولة نفقات غير واردة

-

-

في موازنتها أو التي تخالف أحكام القوانين النافذة أو التي يتطلب نفاذها إصدار تشريع جديد.
ً
املادة  :91ال يكون رئيس الجمهورية مسؤوال عن األعما التي يقوم بها في مباشرة مهامه إال في حالة الخيانة العظمى،
ويكون طلب اتهامه بناء على اقتراح من ثلث أعضاء مجلس الشعب على األقل وقرار من مجلس الشعب بتصويت علني
وبأغلبية ثلثي أعضاء املجلس بجلسة خاصة سرية وال تجري محاكمته إال أمام املحكمة الدستورية العليا.
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-

املادة  :100يعلن رئيس الجمهورية الحرب والتعبئة العامة ويعقد الصلح بعد موافقة مجلس الشعب.
املادة  :101يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ ويلغيها على الوجه املبين في القانون.
املادة  :103رئيس الجمهورية هو القائد األعلى للجيش والقوات املسلحة ،ويصدر جميع القرارات واألوامر الالزمة
ملمارسة هذه السلطة وله حق التفويض ببعض هذه السلطات.
ً
املادة  :104يبرم رئيس الجمهورية املعاهدات واالتفاقيات الدولية ويلغيها وفقا ألحكام الدستور.
ً
املادة  :109يعين رئيس الجمهورية املوظفين املدنيين والعسكريين وينهي خدماتهم وفقا للقانون.
املادة  :111يتولى رئيس الجمهورية سلطة البشريع أثناء انعقاد دورات املجلس إذا استدعت ذلك الضرورة القصوى
املتعلقة بمصالح البالد القومية أو بمقتضيات األمن القومي على أن تعرض هذه البشريعات على املجلس في أو جلسة
له.

-

-

املادة  :113لرئيس الجمهورية إذا قام خطر جسيم وحا يهدد الوحدة الوطنية أو سالمة واستقال أرض الوطن أو
يعوق مؤسسات الدولة عن مباشرة مهامها الدستورية أن يتخذ اإلجراءات السريعة التي تقتضيها هذه الظروف
ملواجهة الخطر.
ً
املادة  :127يمارس مجلس الوزراء اختصاص عقد االتفاقيات واملعاهدات وفقا ألحكام الدستور.

دستور 2012
-

املادة  :11الجيش والقوات املسلحة مؤسسة وطنية مسؤولة عن الدفاع عن سالمة أرض الوطن وسيادته اإلقليمية،
وهي في خدمة مصالح الشعب وحماية أهدافه وأمنه الوطني.
املادة  :22تكفل الدولة كل مواطن وأسرته في حاالت الطوارئ واملرض والعجز ُ
واليتم والشيخوخة.

-

املادة  :46الخدمة العسكرية اإللزامية واجب مقدس وتنظم بقانون .الدفاع عن سالمة الوطن وصيانة أسرار الدولة

-

واجب على كل مواطن.
-

املادة  :56والية مجلس الشعب أربع سنوات ميالدية تبدأ من تاريخ أو اجتماع له وال يجوز تمديدها إال في حالة
الحرب بقانون.

-

املادة  :75يتولى مجلس الشعب االختصاصات التالية :إقرار املعاهدات واالتفاقيات الدولية التي تتعلق بسالمة
الدولة ،وهي معاهدات الصلح والتحالف وجميع املعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة أو االتفاقيات التي تمنح
امتيازات للشركات أو املؤسسات األجنبية وكذلك املعاهدات واالتفاقيات التي ُت ّ
حمل خزانة الدولة نفقات غير واردة
في موازنتها أو التي تتعلق بعقد القروض أو التي تخالف أحكام القوانين النافذة ويتطلب نفاذها إصدار تشريع جديد.
املادة ُ :102يعلن رئيس الجمهورية الحرب والتعبئة العامة ويعقد الصلح بعد موافقة مجلس الشعب.
املادة ُ :103يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ ُويلغيها بمرسوم ُيتخذ في مجلس الوزراء املنعقد برئاسته وبأكثرية

-

ثلثي أعضائه ،على أن يعرض على مجلس الشعب في أو اجتماع له ،ويبين القانون األحكام الخاصة بذلك.
-

املادة  :105رئيس الجمهورية هو القائد األعلى للجيش والقوات املسلحة ويصدر جميع القرارات واألوامر الالزمة

-

ملمارسة هذه السلطة ،وله التفويض ببعضها.
ً
املادة ُ :106يعين رئيس الجمهورية املوظفين املدنيين والعسكريين وينهي خدماتهم وفقا للقانون.
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-

ً
املادة ُ :107يبرم رئيس الجمهورية املعاهدات واالتفاقيات الدولية ويلغيها وفقا ألحكام الدستور وقواعد القانون

-

الدولي.
املادة  :114إذا قام خطر جسيم وحا يهدد الوحدة الوطنية أو سالمة واستقال أرض الوطن أو يعوق مؤسسات
الدولة عن مباشرة مهامها الدستورية ،لرئيس الجمهورية أن يتخذ اإلجراءات السريعة التي تقتضيها هذه الظروف
ملواجهة الخطر.

-

-

املادة  :117رئيس الجمهورية غير مسؤو عن األعما التي يقوم بها في مباشرة مهامه إال في حالة الخيانة العظمى،
ويكون طلب اتهامه بقرار من مجلس الشعب بتصويت علني وبأغلبية ثلثي أعضاء املجلس بجلسة خاصة سرية ،وذلك
بناء على اقتراح ثلث أعضاء املجلس على األقل وتجري محاكمته أمام املحكمة الدستورية العليا.
ً
املادة  :127يمارس مجلس الوزراء االختصاصات التالية :عقد االتفاقيات واملعاهدات وفقا ألحكام الدستور.
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