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رئيس النظام السوري يعين ويقيل قضاة المحكمة الدستورية 
العليا في تجسيد صارخ للدكتاتورية

المحكمة الدستورية العليا خالل حكم حافظ وبشار األسد لم تطعن 
في دستورية أي تشريع أو مرسوم أو قانون

بــيــــــان

أواًل: النظام السوري يُشرعن التحكم التام بالمحكمة الدستورية عبر نصٍّ “دستوري”:

وضــع النظــام الســوري منفــردًا فــي شــباط مــن عــام 2012 “دســتورًا”1 ، فــي جوهــره يخالــف المعاييــر 
القانونيــة الدســتورية الحتوائــه علــى مــواد تنتهــك حقــوق اإلنســان، ومــن أبــرز هــذه النصــوص المادة 
/141/ التــي تنــصُّ علــى تشــكيل المحكمــة الدســتورية العليــا2 : “تؤلــف المحكمــة الدســتورية العليــا 
مــن ســبعة أعضــاء علــى األقــل يكــون أحدهــم رئيســًا يســميهم رئيــس الجمهوريــة بمرســوم”، 
ثــم صــدر قانــون المحكمــة الدســتورية العليــا3  رقــم /7/ لعــام 2014 ويتضمــن تفاصيــل تشــكيلها 
د عــدد أعضائهــا بأحــد عشــر عضــوًا يســميهم رئيــس الجمهوريــة بمرســوم لمــدة  وأحكامهــا، وحــدَّ

أربــع ســنوات قابلــة للتجديــد.

ســـت نهاية  الشبكة السورية لحقوق اإلنسان، تأسَّ
حزيـران 2011، غير حكومية، ُمستقلة، اعتمدت عليها 
المفوضيــــة الساميـــــة لحقــــوق اإلنســــان مصــــــدرًا 
أساسيـــــــًا في جميـــع تحليالتهــا التي أصدرتهـــــــا عن 

حصيلـة الضحايا في سوريا.
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إن تســمية أعضــاء المحكمــة الدســتورية جميعــًا مــن قبــل رئيــس الجمهوريــة هــو تجســيد لحكــم 
الفــرد المطلــق، ونســف لمبــدأ اســتقاللية القضــاء والفصــل بيــن الســلطات، إضافــة إلــى ذلــك فقــد 

تعمــد النظــام الســوري جعــل مــدة واليتهــم أقــل مــن مــدة واليــة رئيــس الجمهوريــة.

المحكمــة  بتشــكيل  الســلطات  بيــن  الفصــل  مبــدأ  تحتــرم  والتــي  الديمقراطيــة،  الــدول  وتقــوم 
الدســتورية بمشــاركة مــن الســلطات الثــالث، القضائيــة )مجلــس القضــاء األعلــى(، التشــريعية 
)البرلمــان(، الســلطة التنفيذيــة، وتختلــف النســب بيــن دولــة وأخــرى، وتكــون مــدة واليتهــم طويلــة 
نســبيًا، 9 إلــى 12 ســنة، أو مــدى الحيــاة، وكذلــك عــزل القضــاة يتــم باالشــتراك بيــن الســلطات الثــالث، 

ــة وأخــرى. ــة ديمقراطي وتختلــف اإلجــراءات بيــن دول

ثانيــًا: ثالثــة أســباب تجعــل مــن المحكمــة الدســتورية فــي ظــل حكــم النظــام الســوري 
مجــرد واجهــة إلكمــال البنيــة الشــكلية للدســتور:

إن تعييــن أعضــاء المحكمــة مــن قبــل رئيــس الجمهوريــة، ومــن ثــم تأديتهــم القســم أمامــه . 1
يتناقــض مــع مبــدأ فصــل الســلطات، وينــزع عــن المحكمــة صفــة االســتقاللية ويحــّول أعضــاء 

ــة، ويلغــي اســتقاللية المحكمــة. ــن للســلطة التنفيذي ــن تابعي ــى موظفي المحكمــة إل
عــزل القضــاة فــي يــد رئيــس الجمهوريــة؛ يجعلهــم حريصيــن علــى عــدم الطعــن فــي أي قانــون . 2

أو مرســوم يصــدر عنــه.
ــات الممنوحــة للمحكمــة فهــي مقيــدة باشــتراطات تعيــق أي . 3 ــاك خلــل بنيــوي فــي الصالحي هن

عمــل جــدي، وهــذه العرقلــة الموضوعــة فــي نصــوص تأسيســها هــي مقصــودة ومهندســة مــن 
قبــل النظــام الســوري.

لهــذه األســباب الرئيســة الثالثــة لــم تقــم المحكمــة الدســتورية فــي عهــد حافــظ أو بشــار األســد 
باالعتــراض أو إبطــال أيــة مراســيم/ قوانيــن مهمــا كانــت تعــارض الدســتور وروح القانــون، وتنتهــك 
معاهــدات واتفاقيــات حقــوق اإلنســان بمــا فيهــا تلــك التــي صادقــت عليهــا ســوريا، مثــل قانــون 
إنشــاء محكمــة اإلرهــاب، أو محكمــة الميــدان العســكرية، أو القوانيــن التــي تحصــن األجهــزة األمنيــة 
مــن المحاســبة، أو حتــى قانــون تخفيــض ســن الرئيــس ليوافــق عمــر بشــار األســد مــن 40 إلــى 34 

عامــًا.



ثالثــًا: المرســوم رقــم /127/ لعــام 2022، صــادر عــن بشــار األســد يعــزل 4 قضــاة ويعيــن 4 
مكانهــم فــي تجســيد لحكــم الفــرد:

أصــدر رئيــس النظــام الســوري المرســوم رقــم /127/ لعــام 2022 وعــزل بموجبــه أربعــة أعضــاء 
ــن أربعــة أعضــاء جــدد مكانهــم4 ، وأبقــى علــى 7 أعضــاء مــن بينهم رئيــس المحكمة، وهــذا ُيظهر  وعيَّ
الصالحيــات الهائلــة التــي يمتلكهــا بشــار األســد، وبنــصٍّ دســتوري وضعــه فــي عــام 2012، ولن يكون 
هنــاك أيــة اســتقاللية للقضــاء، وفصــل بيــن الســلطات طالمــا بقــي الحكــم الدكتاتــوري فــي ســوريا، 
كمــا أن مــن المســتحيل إصالحــه، ويجــب علــى المجتمــع الدولــي مســاعدة الشــعب الســوري فــي 
الحصــول علــى حقوقــه األساســية، وفــي تحقيــق انتقــال سياســي نحــو حكــم ديمقراطــي يحتــرم 

المحكمــة الدســتورية والســلطة القضائيــة.
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