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امسحوا لي أيها اإلخوة واألخوات ولضيق 

الوقت الـمتاح أن أركز يف لقائنا اليوم على اجلديد الذي 

ينتظر سورية من خالل ما طرح يف مشروع الدستور؟ 

وكيف نفهم طبيعة هذا اهلجوم العدواني عليه من قبل 

 الغرب الصهيوني وتابعيه من الـمعارضة الالوطنية.

 

 :البد من القول

نقطة الدستور اجلديد يشكل ن مشروع إ

يف مسرية اإلصالح والتطوير اليت تشهدها  جوهرية

ه بشار األسد، ألناحلكيم سورية، واليت يقودها القائد 

يرسخ حلياة جديدة قائمة على التعددية السياسية 

اة للحيواالقتصادية واالجتماعية، وحيقق نقلة نوعية 



4 

يف سورية الـمتجددة اليت ترفض  ةاحلقيقي ةالدميقراطي

أن تلبس ثوب احلرية والدميقراطية الـمستعارة، بل 

هي اليت تصّنع ثوبها احلر الدميقراطي احلقيقي من 

نسيجها الوطين كما قال الفيلسوف العظيم جربان 

تكثر فيها الطوائف وختلو خليل جربان: )ويل ألمة 

ال  مما ، وتأكلتلبس مما ال تنسجمن الدين، ويل ألمة 

 (.تزرع، وتشرب مما ال تعصر

هذا جاء ضمن ظروف اجلديد فمشروع الدستور 

استثنائية تعيشها سورية، منطلقًا من الواقع السوري 

ومستفيدًا من كل التجارب السابقة، لُيدِخل الـمجتمع 

السوري يف حالة من النشاط الذي جيب العمل عليه 

ويضع  لتحويله إىل قوة كربى يف مواجهة األزمات،



5 

األساس الـمتني للخروج من األزمة احلالية برتكيزه 

 على العدالة االجتماعية وتكافؤ الفرص واحلريات.

هنا البد من أن نعرج قلياًل على تعليق أحد 

الـمعارضني لنفهم تواطؤ من يدَّعون الـمعارضة وهم 

أذناب ألعداء الوطن، حيث قال الـمزعوم: )لـم نشارك 

 رك يف صياغته، ولنتور، ولـم نشايف جلنة إعداد الدس

 عتقد باالستفتاء(.أنشارك على ما 

وبالقراءة الدقيقة هلذا الكالم جيب الوقوف 

 على نقطتني هامتني:

( عتقد باالستفتاءأاألوىل قوله: )لن نشارك على ما  -

وكأنه ينتظر أمرًا خارجيًا حول هذا، ما يؤكد ذلك 

 لبنا منأنه قال: )إننا متمسكون باحلل العربي وط
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روسيا واالحتاد األوروبي دعم اجلامعة والـمبادرة 

 العربية(.

ولدى سؤاله حول موقفه من إلغاء الـمادة الثامنة يف 

الدستور السابق، اليت عال ضجيجهم ونعيقهم 

جاء  احلرب على سورية األسدحوهلا منذ بداية 

قوله: )لسنا بصدد مناقشة مواد الدستور( دلياًل 

س الـمادة الثامنة وال الدستور على أن اهلدف لي

 .احلربوال اإلصالح بل استمرار 

أما النقطة الثانية فهي ادعاؤه أنه لـم يشارك يف  -

جلنة إعداد الدستور، ولـم يشارك يف صياغته، 

وهذا الكالم قد رد عليه الـمعارض السوري قدري 
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مجيل يف أحد لقاءاته بقوله: )لقد متت دعوتهم 

 وحدي أشارك كمعارض(.لكنهم رفضوا وتركوني 

 

الـمهم يف هذا التنويه فقط هو اإلشارة إىل أن 

تشتد كلـما صدر  األسد محالت التصعيد على سورية

شيء جديد يتعلق باإلصالحات، وهم يراهنون على 

فشل مشروع الدستور اجلديد، فتارة يصفه عضو جملس 

اسطنبول بالدستور العفن، وأخرى يتحدث نيابًة عن 

فيقول: )الشعب  آخركل الشعب السوري عضو 

السوري غري معين بالدستور الذي أعلن عنه وال مبوعد 

ن مشروع وإي النظام تنظيمه، االستفتاء الذي ينو

 الدستور اجلديد هو لعبة من أالعيب النظام(.
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هذه فقط تقدمة لنعلـم أننا على الطريق الصحيح 

 يف مسرية اإلصالح والتطوير.

هنا نعود إىل ما حنن بصدده من أن مشروع 

الدستور اجلديد يفتح فضاًء وطنيًا جديدًا، فعلى 

وع الدستور الـمستوى السياسي يتضح لنا أن مشر

يؤسس لنظام سياسي تعددي احلكم فيه للشعب كما 

يذكر أحد بنود الـمادة الثانية )السيادة للشعب، ال 

جيوز لفرد أو مجاعة ادعاؤها، وتقوم على مبدأ حكم 

الشعب بالشعب وللشعب(، وهو بند جديد أضيف 

ليدعم الـمادة اليت تقول بأن )نظام احلكم يف الدولة 

ار الشعب فيه ممثليه عرب نظام مجهوري( خيت

االقرتاع، وتتساوى القوى السياسية كافة، وال يعطى 
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أي امتياز ألي حزب، فهذا هو جوهر الـمادة الثامنة 

اجلديدة اليت تؤكد على أن األحزاب السياسية 

الـمرخصة والتجمعات االنتخابية البد أن تسهم يف 

احلياة السياسية الوطنية، وعليها احرتام مبادئ 

يادة الوطنية والدميقراطية، مع العلـم أنه ال يسمح الس

بأي نشاط سياسي أو قيام أحزاب أو جتمعات سياسية 

على أساس ديين وطائفي وقبلي ومناطقي وفئوي 

ومهين أو بناء على تفرقة بسبب اجلنس أو األصل أو 

العرق أو اللون، وهذا ما جيعلنا مبنأى عن موجة 

 ما بعد الفورة واليتاهلسترييا اليت تعيشها بلدان 

سيطرت عليها مجاعات اإلخوان الـمسلـمني متهيدًا 

 خلارطة جديدة للوطن العربي الـمنكوب.
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هذه الـمنافسة الشريفة بني القوى الوطنية 

تفعِّل مبدأ الرقابة الذاتية والـمتبادلة، وبالتالي لن 

تسمح بتسخري الوظيفة العامة أو الـمال العام لـمصلحة 

حزبية أو انتخابية، فعلى اجلميع أن يعمل سياسية أو 

جبد وإخالص ضمن إطار الـمنافسة الشريفة لالرتقاء 

 بهذا الوطن إىل أعلى مستويات احلرية والدميقراطية.

وهنا تأتي الـمادة العاشرة لتبلور هذه الفكرة من 

خالل اعتبار )الـمنظمات الشعبية والنقابات الـمهنية 

مواطنني من أجل تطوير واجلمعيات، هيئات تضم الـ

الـمجتمع وحتقيق مصاحل أعضائها(، واجلديد يف هذه 

الـمادة أن الدولة تضمن )استقالهلا وممارسة رقابتها 

الشعبية ومشاركتها يف خمتلف القطاعات والـمجالس 
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الـمحددة يف القوانني، وذلك يف الـمجاالت اليت حتقق 

نون(، ا القاأهدافها، ووفقاً للشروط واألوضاع اليت يبينه

وهذا ما لـم يكن موجودًا يف الدستور السابق، بل وَضِمَن 

مشروع الدستور اجلديد حرية هذه الـمنظمات حيث 

نصت الـمادة اخلامسة واألربعني على أن )حرية تكوين 

اجلمعيات والنقابات، على أسس وطنية وألهداف 

مشروعة وبوسائل سلـمية، مكفولة وفقًا للشروط 

  يبينها القانون(.واألوضاع اليت

وهو أكثر ما يشغل  -وعلى مستوى االقتصاد

فإن دور الدولة االقتصادي جيب أن  -بال الشارع العام

مع األخذ بعني االعتبار تنامي دور القطاع  يكون قويًا

اخلاص يف سورية الذي حدث يف السنوات األخرية 
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ولكن ذلك ليس على حساب حتقيق العدالة االجتماعية 

الدخل وليس على حساب حتقيق منع  لـمحدودي

االحتكار أو أن يكون االقتصاد غري خمطط ألن السياسة 

االقتصادية ال بد أن تكون قائمة على التخطيط وفق 

 مقتضيات التنمية.

ففي احلني الذي كان االقتصاد يف الدولة 

ع الدستور القديم، وم كما يفاقتصادًا اشرتاكيًا خمططًا 

طرأت على طبيعة االقتصاد  التطورات الكربى اليت

السوري جاءت الـمادة الثالثة عشر يف مشروع الدستور 

اجلديد لتعزز الـمكتسبات االقتصادية السابقة 

وتطوِّرها، فنصت على أن )االقتصاد الوطين يقوم على 

أساس تنمية النشاط االقتصادي العام واخلاص من 
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خالل اخلطط االقتصادية واالجتماعية اهلادفة إىل 

زيادة الدخل الوطين وتطوير اإلنتاج ورفع مستوى 

معيشـة الفرد وتوفري فرص العمل(، فحالة الـمجتمع 

السوري تتطلب حتقيق التكامل بني القطاعني العام 

واخلاص، واهلدف األساسي يتضمن شقني هما تطوير 

اإلنتاج ورفع مستوى معيشة الفرد؛ أي إن زيادة 

ىل حلقيقي بالدرجة األوالدخل تتم عرب تنمية االقتصاد ا

وهذا ما يؤكد ضرورة اإلقالع عن السياسات القائمة على 

القطاعات غري اإلنتاجية واليت حتولت لبؤر جلر 

االقتصاد الوطين لـمطارح غري مفيدة، يف حني أن من 

يطور االقتصاد الوطين هو اإلنتاج، الذي هدفه حتسني 

قانوني معيشة الفرد، وهذا ما وضع األساس النظري وال
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إللزام احلكومات الالحقة بسياسات الدستور اجلديدة، 

واليت تكفل من خالهلا الدولة )محاية الـمنتجني 

والـمستهلكني وترعى التجارة واالستثمار ومتنـع 

االحتكار فـي خمتلف الـمجـاالت االقتصادية وتعمل 

على تطوير الطاقات البشرية وحتمي قوة العمل، مبا 

 وطين(.خيدم االقتصاد ال

وقد حتدث مشروع الدستور اجلديد عن حقوق 

 العمال حيث نص على أن )لكل عامل أجر عادل

ال يقل عن احلد حسب نوعية العمل ومردوده، على أ

األدنى لألجور الذي يضمن متطلبات احلياة الـمعيشية 

وتغريها(، وخاصًة أن احلد األدنى لألجور لـم يكن 

حقيقيًا بل امسي وهناك فجوة كبرية بينه وبني احلد 
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الضروري األدنى لـمستوى الـمعيشة، فاحلد األدنى 

ألف لرية على حني هو  11لألجور اليوم يقرتب من 

ألف لرية، وهذا ما انتبه إليه مشروع  03قة باحلقي

إن احلد األدنى لألجور  :الدستور اجلديد الذي يقول

 جيب أن يتطابق مع ضرورات الـمعيشة.

ومن أجل حتقيق هذا اهلدف، وبغية محاية 

األفراد من االستغالل أعطى مشروع الدستور اجلديد 

بق اللطبقة العاملة ميزة لـم تكن موجودة يف الدستور الس

ووسع حقوق الطبقة العاملة وكفل حق اإلضراب عن 

العمل إذا كان األجر غري مطابق للظروف الـمعيشية، 

فاإلضراب هو حالة مفيدة جدًا لالقتصاد السوري وليس 

العكس، ألن العامل حيتاج ألداة يطالب بها حبقه، 
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وخاصة أن الكثري من العمال هم بالقطاع اخلاص الذي 

األجور والعمل، ومن هنا فالعامل حيق ال يلتزم بقوانني 

له اإلضراب عن العمل للحصول على حقوقه. علـمًا أن 

الـمعارضة  هاإلضراب ليس عماًل عشوائيًا كما تقوم ب

الـمسلحة يف األماكن الساخنة، بل خيضع لتنظيم 

يضمن ممارسة العامل حلقوقه ضمن األطر القانونية 

 اليت حتددها الدولة.

يات عامة كانت موجودة يف هناك حقوق وحرو

الدستور السابق متت الـمحافظة عليها يف الـمشروع 

الة إضافة إىل كف مقدسًا اجلديد مثل اعتبار احلرية حقًا

الدولة للحريات الشخصية للـمواطنني وتعزيز مفهوم 

الفرص وهذا حيتاج إىل  ؤالـمواطنة والـمساواة وتكاف



17 

اجلديد هو لكن  سياسات على األرض تعزز ذلك.

االعرتاف حبق احلياة اخلاصة للـمواطنني السوريني 

وتعزيز ذلك باعتبار أن االعتداء عليها وعلى احلريات 

العامة جرمية حيق للـمتضرر أن يطالب القضاء 

 حبمايته ومعاقبة من ارتكب هذه األفعال.

 

 أخريًا:

ظهر البعض من مدعي العلـمانية الذين حاولوا 

لدستور، وخاصًة الـمادة الثالثة، إثارة الفتنة حول ا

وهم كثر يف الشارع العام وعلى صفحات اإلنرتنيت 

وشاشات الفضائيات الـمغرضة، ولكن ما يدهشين أن 

 يف سيدق إسفينًا عليهاأحد الـمعارضني أكد أن اإلبقاء 
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نعش الدستور اجلديد، وجاء يف تصرحيه أن )الـمادة 

ألوىل  تنص االثالثة من الدستور السوري تضم فقرتني

على أن اإلسالم هو دين رئيس اجلمهورية، فيما تنص 

الفقرة الثانية على أن الفقه اإلسالمي هو مصدر رئيسي 

للتشريع( مغفاًل البندين الثالث والرابع القائلني أن: 

)الدولة حترتم مجيع األديان، وتكفل حرية القيام 

جبميع شعائرها على أن ال خيل ذلك بالنظام العام، 

وأن األحوال الشخصية للطوائف الدينية مصونة 

ومرعية(، وبهذا فقوله: )إن القوى الـمدنية السورية 

ضد الدستور اجلديد إذا ما مت اإلبقاء على  ستبدأ نضااًل

( ال معنى له إال التحريض الذي ال ...الـمادة الثالثة

دستور ب يطالبنقدر أن حنسن الظن به، خاصًة أنه 
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واة والـمواطنة، وكأنه لـم يقرأ ما جاء حيقق مبدأ الـمسا

يف الـمادة الثالثة والثالثني يف البندين الثاني والثالث 

حيث أن )الـمواطنة مبدأ أساسي ينطوي على حقوق 

وواجبات يتمتع بها كل مواطن وميارسها وفق القانون، 

والـمواطنون متساوون يف احلقوق والواجبات، ال متييز 

نس أو األصل أو اللغة أو بينهم يف ذلك بسبب اجل

 الدين أو العقيدة(.

وعلى هذا فال داعي للتجييش والتحريض من 

)إن الـمادة الثالثة يف الدستور احلالي  :خالل القول

هي إحدى الـمواد اليت جتعل السوريني مواطنني من 

درجة أوىل وآخرين من درجة ثانية، وذلك ألنها حترم 

سة اجلمهورية، على منهم حقهم يف الرتشح لرئا جزءًا
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طبيعي ومنطقي،  أمراعتبارهم ليسوا مسلـمني(، فهذا 

قول ولن أ -ولو نظرنا إىل الـمواد يف الدساتري األوربية

لوجدنا أن مجيع الـمواد تفرض على أن يكون  -العربية

دين الدولة هو دين الكنيسة احلاكمة وأن رئيس الدولة 

لدساتري  بعض االبد أن يكون تابعاً للكنيسة وال جيوز يف

األوربية مثل االجنليزي دخول عضو إىل جملس 

اللوردات من خارج الكنيسة، كذلك األمر بالنسبة 

للرتشح لـمنصب رئيس اجلمهورية الفرنسية حيث 

جيب على الشخص الـمرشح أن يكون فرنسي اجلنسية 

، وحيق له االقرتاع وذلك طائفةال يمسيحيًا وكاثوليك

ائم االنتخابية، وهناك الكثري من بإدراج امسه على القو

األمثلة ال جمال لذكرها، ولكن تنبغي اإلشارة إىل أن 
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تلك الدساتري تركز على دين الدولة، يف حني أن دستور 

اجلمهورية العربية السورية السابق أو اجلديد ال يذكر 

 يةعلـمانديناً للدولة، وهذا يدل على أن الدولة السورية 

 ولة، وهذا يعين مبدأ الـمواطنة.تفصل بني الدين والد

 

 ويف النهاية:

 حنن اليوم أمام مفرتق طرق

فإما أن نرفض مشروع الدستور اجلديد أو نقف  -

على احلياد، وهذا يعين فشل هذه اخلطوة من 

خطوات اإلصالح، وهذا سيفتح ألعدائنا الذين 

يرتبصون بنا ويتمنون فشلنا أبوابًا جديدة 

يستغلونها ضدنا ليزعموا أننا نرفض مسرية 
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اإلصالح والتطوير اليت يقودها القائد بشار األسد. 

 هنون اآلن على ذلك ويعملون عليهوهم يرا

أو أن نشارك مجيعًا يف االستفتاء ونوافق على  -

مشروع الدستور اجلديد، وهذا يعين جناح هذه 

مما يؤكد على أننا متمسكون  اخلطوة اإلصالحية..

مبسرية اإلصالح والتطوير اليت يقودها القائد بشار 

 األسد.. وبالتالي إغالق األبواب أمام األعداء

 

على هذا جيب أن نصوت بـ"موافق" حتى لو و

لـم نقتنع جبميع الـمواد، فهي قابلة للتعديل فيما 

بعد.. ولكننا يف مرحلة مؤقتة وصعبة جيب أن جنتازها 
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باهلدوء واحلكمة واإلخالص.. والوقت فيما بعد أمامنا 

 لنقول كلـمتنا

وأختم بقول السيد الرئيس بشار األسد: )وقف 

طنية يشارك فيها كل مواطن.. أما النزيف مسؤولية و

فكلنا مسؤولون الوقوف على احلياد فهو تعميق للجرح

عن محاية أمن واستقرار الوطن بغض النظر عن مواقعنا 

(.أو آرائنا

 

 أمحد أديب أمحد الدكتور

 0220 شباط 02يف  جبلة


