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 الخالص الوطني السوري

 

 

 حسين حمادة
 

 في محكمة النقض السورية وعضو في إداراة التشريع السورية سابقا   قاض  

 مدير المركز السوري للدراسات الحقوقية حاليا  
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 هداء هذا العملإ 
 

 

ي الرأي والمغيبين قسريا  وذويهم، ، وآالم معتقلالثورة السوريةرمى ألرواح شهداء ك

ولعائلتي التي تحملت معي ، وعذابات المعاقين والجرحى، ومعاناة النازحين والمهجرين

من تفاهة قيادات المعارضة  ة الصاعقة ليس من بطش النظام المجرم فحسب وإنماأالمفاج

 .أيضا  

 

ه يكون بارقة أمل تنير طريق خالص سورية من عل  للى هؤالء جميعا  أهدي كتابي هذا إ

 .ساليبه واإلرهاب بكل أشكالهأستبداد بكل صوره واالحتالل بكل اال
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 :   الفصل األول

                              

 بسم هللا الرحمن الرحيم

 ( الخالص الوطني السوري)

 (المقدمة)
 

 

 

، تمثل بقيام نظام فئوي أمني مستبد بدفع   ر جلل لم يشهد له التاريخ مثيلا ما جرى ويجري في سورية أم

،  ي الذي نادى بالحرية والكرامةترسانته العسكرية إلى مدن وبلدات وقرى سورية لسحق الشعب السور 

طائفية حاقدة لتدمير    وميليشيات (  وسياإيران ور )بذلك وإنما قام باستدعاء قوى الشر الدولية    ولم يكتف  

خللها قوى   ت اد وخلق بيئة مجتمعية مريضة تنام، وعمل على تمزيق البلد وتشريد العبسورية كلها

ا نية يجمعها العداء للنظيراديكالية وشوف  . ام والثورة معا

 

 :وقد ترافق ذلك مع وجود

ا بمقاس عقلها معارضات  -آ  ا الصغير وجيبها الكبير دون امتلكها مشروعكل منها تحمل مشروعا   ا

   اا.شعبي أو كفاءة علمية أو تمثيلا  اا واضح  اا وطني

ونية  فإنه وقف متخاذالا دون القيام بواجباته السياسية والقان  -إن أحسنا الظن فيه  -مجتمع دولي  -ب 

 . خلقية تجاه شعب يباد نسانية واألواإل

   

وإبقاء    ،على تشويه المفاهيم وخلط المراحل بقصد طمس معالم الحقيقةذلك مع نهج مدروس يقوم  ترافق 

 . حالة الفوضى مستمرة لتحقيق أهداف دنيئة ال تليق بشعب ضحى بكل شيء مقابل نيل حريته وكرامته 

 

 :أن وكان من نتاج هذا الواقع الخاطئ

ه مسلمات  تظن وارها على ما ثقافة الحياة وحل محلها ثقافة الموت مغلفة بثقافة سطحية تبني حغابت    - 1

 . لى الحقيقة بصلة إوهي محض تفاهات ال تمت 

بحيث جرى خللها محاربة أصحاب الكفاءات العلمية والترويج  "  الغدر السياسي "ظاهرة   نمت   - 2

 : لمقوالت خاطئة منها 

مركب  ، األمر الذي أتاح للكثير من المجرمين القفز من مركب النظام  إلى الثورة تجب ما قبلها ●

 . الثورة

لى مؤهله العلمي أو انتمائه  إدون النظر  ، بل الثورة له األحقية في قيادتهاالمعارض للنظام ق ●

   .الوطني الثوري 

األمر الذي ساهم بظهور أمراء   ،، بغض النظر عن جنسيتهاألرض لمن يدافع عنها بالسلح ●

حرب أجانب أو سوريين مرتبطين بدول خارجية وأخرجت من معادلة النضال المليين من  

 . السوريين الذين يرون بأن النضال ال يقتصر على حمل السلح
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جرأة الصغير على الكبير، جرأة السافل على النبيل، جرأة الجاهل  " الجرأة السلبية"ظاهرة سادت   - 3

، جرأة هؤالء جميعا على القيم الكبرى الثابتة بوجدان الشعب  فق على الصادق، جرأة المناى العالمعل

 . السوري

   

 :بطريقة متدرجة على النحو التالي تم ذلك على مراحل

 

 :مرحلة تشويه المفاهيم -أوال  

 

ا  :مفهوم الوطن ● شعب مؤلف من عدة   تحول من بقعة جغرافية واحدة يعيش عليها تاريخيا

على    ت شعب بلون واحد ديني أو قومي، وطف، إلى بقعة جغرافية يجب أن يعيش عليها ت مكونا

  -روج آفا  -بلد الشام الطاهرة  -بلد المؤمنين والكفار) السطح مفاهيم جديدة للوطن مثل 

 ( الخ...كردستان سوريا 

ناحيه والتخلص من االستبداد بكل  تحول من إرادة تغيير الواقع الفاسد بكل م :مفهوم الثورة ●

إلى مفاهيم الجهاد في سبيل هللا وتحكيم الشريعة أو الجهاد الشامي أو أهداف أخرى ال  ، ورهص

   . أو ال تعترف بثورة الحرية والكرامة. الوطن بحدود المعترف عليها دوليا تعترف ب

المصدر اإللهي  لى إتكون مصدرها الشعب بإرادته الحرة، تحولت من أن   :مفهوم السلطة ●

   .للسلطة واالستخلف في األرض ووعد هللا والتمكين وسلطة األمر الواقع 

لى امتلك السلطة بالقوة  إت من رعاية للمواطن وحماية للوطن، تحول : مفهوم المسؤولية ●

   . ووصاية على الشعب وتسلط عليه

لى كفر بواح أو  إوم ثقافي كحل أمثل لقضايا الشعوب، تحولت من مفه :مفهوم الديمقراطية ●

   .ممارسة تهريجية بين أفراد ومجموعات ضمن أمكنة ضيقة بمقاس عقولهم الصغيرة 

لى االنفلش دون  إبطة إلى االنغلق ضمن قيم بالية من حاجة إنسانية منض :مفهوم الحرية ●

 . حدود وال مراعاة للمكان أو الزمان

لى االستخفاف بكل القوانين السورية دون  إمن احترام القواعد القانونية  :القانونمفهوم   ●

ييز بين القوانين الخاصة والعامة، الشكلية والموضوعية، اإلدارية والتنظيمية  معرفة أو تم 

، بحيث تم اعتبارها جميعا رجس من عمل الطاغية يجب نسفها دون تمييز بين الصالح  والمالية

و كان قد أعدها كبار رجال القانون   1960معرفة بأن العديد منها صدر قبل عام والطالح ودون 

 . والفقه 

 

 

 

 

 

 

 

   
الت -ثانيا    :مرحلة خلط المراحل والحا
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 الحالة الوطنية والحالة السياسية مرحلة الخلط بين  - 1

 

 :الحالة الوطنية  -آ 
أن  والتي تفرض (  سلطة -شعب  -أرض ) ة الثلثهي الحالة التي تتعرض فيها الدولة لدمار أركانها 

كون العبرة فيها ليس لعدد الشخصيات وإنما  تو  ،يكون منقذها شخصيات وطنية من كل مكونات الشعب 

رهاب  وطن من االستبداد واالحتلل واإل  نقاذ إ يتهم وتمثيلهم لكل أطياف المجتمع، ويكون هدفهم لنوع

 . وليس الوصول الى السلطة 

   

 :الحالة السياسية -ب 
ا،   هي حالة لى السلطة  إل ن هدفهم الوصووقودها أحزاب سياسية ومستقل ت تكون فيها الدولة مستقرة نسبيا

نتماء األيديولوجي لفكر  هور، وتكون العبرة في األحزاب للمن خلل برامج عملهم التي يقبلها الجم

 . الحزب والعدد اللمتناهي لألعضاء 

مشهد قيادة الثورة رجال الحالة السياسية بدالا من رجال    لى تصدرإان للتداخل بين الحالتين أن أدى وقد ك

 . الحالة الوطنية 

   

 اإلنقاذ الوطني واالستقرار الوطني مرحلة الخلط بين مرحلة - 2

 

 :مرحلة اإلنقاذ الوطني -آ 

،  ويسود فيها  المجتمع الواحد وتناحرهسم بتشظي ، وتتتتجلى في زمن االضطراب واشتداد األزمات 

وشخصيات   ،وطنيين يمتلكون لغة قانونية جافة تنشئ الحقوق فقدان الثقة بين الجميع وتتطلب رجاالا 

   . بلغة شعبوية مقنعة تتحدث وشخصيات اجتماعية    ،ة سياسية مرنةغ ل تمتلكسياسية واجتماعية 

وتعمق مفهوم العيش    ،فات بين مكونات الشعب هذه المرحلة تتطلب التأسيس لبنى فوقية تزيل التخو

   . والمصير المشترك

 مرحلة االستقرار الوطني  -ب 
ن هدفهم االحتفاظ بالسلطة وتعد  ون ومستقل ورجال سياسي تتجلى في حالة االستقرار والرخاء يحكمها 

  اا المرحلة األولى آثارلذا كان لتنطع شخصيات المرحلة الثانية بقيادة ، الجمهور بمزيد من الخدمات 

 . كارثية 
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 الخلط بين مفاهيم الدولة والدين والقومية  - 3

 

جعل المقاربة بينها غير  ت  - ذه المفاهيمدون تحليل علمي لعناصر ه -إن المقاربة العلمية بين هذه المفاهيم  

 : وضيح ذلك البد من التفصيل التاليوللت   ،ممكنة

،  فاهيم الشريعة والقانون واألخلقمع م  -حيث المقاربة  -إن مفاهيم الدولة والدين والقومية تتشابه من 

بسبب دخول   -على األغلب  -، وتبقى المساحة المتباعدة بينها وائر تتقاطع في مساحة كبيرة منهافهي د 

 . المفاهيم ة الذي ساهم في خلط هذه عنصر السياسية المتمثل بهدف الوصول إلى السلط

مشاريع سياسية في   اتسعت المساحة المتباعدة بين هذه الدوائر في الثورة السورية بسبب تضارب نعم 

 : جذرها ثلث هي

 مشروع الدولة الدينية   ●

 مشروع الدولة القومية   ●

 مشروع الدولة الوطنية   ●

نوضح    -بإختصار    -، وللبيان  أهدافها وصيغ عملها ورجالها أيضافي  متناقضةهي مشاريع سياسية و

 : التالي

 

 الدولة الوطنية  -آ 
هو مفهوم مستحدث يظهر في بداية القرن التاسع عشر ثم كرسته منظمة األمم المتحدة في ميثاقها  

ا ، يقوم على احترام سيادة الدول  1945أكتوبر   24المؤرخ في  ،  وفق حدودها المعترف عليها دوليا

 . التي أذاقت البشرية الويلت ( الدينية والقومية )  الدولة اإلمبراطوريةا على مفهوم وكان رد 

 

 الدولة الدينية-ب 
حيث يوجد رعاياها الذين    ،ويكون فيه حدود الدول الدينية  ،هو مفهوم يقوم على نظرية الحكم اإللهي

 :  عوامل منها  المفهوم عدة اى عقيدتها يضاف إليهم أهل الذمة، وقد ساهم في تنامي هذ ينتمون إل

كلف  ومن ثم صعوده المنبر بدال من الم.  كممثل لإلرادة اإللهية في األرض  مفهوم رجل الديناختلق  -1

 ! بإدارة شؤون البلد والعباد 

ا الشعائر الدينية من محتواها االجتماعي وجعلها طقوس تفريغ -2  ! تخدم السلطان ا

جمع القولين في كفة    بحيث تم (  شريعة هللا)بين ما قاله رب العباد وما قاله العباد تحت عنوان الجمع  -3

حتفاظ  اال باد على ماقاله رب العباد لتبرير ، وفي كثير من األحيان يجري ترجيح ما قاله العميزان واحدة

 ! بالسلطة أو الوصول إليها

 

  :الدولة القومية -ج 

حدود الدولة القومية تمتد حيث يوجد رعايا ينتمون إلى ذات العرق واللغة  هو مفهوم يقوم على أن 

   . والتاريخ المنتمين لدولتهم القومية 

، وأضيف إليها سرد تاريخ لألقوام دون  بينه وبين مفهوم الدولة الدينية هذا المفهوم بني على مشتركات 

(  هافصلها أو ربطها ببعض)سية الثلث لذا فإنه لما يجري الحديث عن هذه المفاهيم السيا ،تدقيق علمي

ذه المفاهيم إلى أركانها األولية، وذلك على  شكالية ال نستطيع فهمها إال بتفكيك وتحليل عناصر هإيخلف 

 : النحو التالي 
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   .أبرز أركانه هما اإليمان باهلل واليوم اآلخر  :أركان الدين

             . والتاريخ المشتركأهم عناصر أركانها العرق واللغة   :أركان القومية

 : ة لثفهي ث :أركان الدولة

 

نتمي األقاليم  ت األديان والقوميات فل يتصور عقل أن أي اإلقليم وهو جماد ال يقبل أو يرفض : أرض -1

 ! تكلم لغة ت لى عرق أو إنتمي ت إلى عقيدة أو   -كأرض   -

ديانات   عدة  لىإوهم ينتمون   ،األقاليم هعة من البشر عاشت تاريخيا على هذ هو مجمو:  شعب -2

  منهم المؤمن ومنهم غير المؤمن ومن كل الملل والنحل وال يتصور أن و ،ومذاهب وقوميات وطوائف 

 !ننظر إليهم كنسخ كربونية واحدة

هي مؤسسات إلدارة شؤون البلد والعباد يحكمها دستور وقوانين تتضمن قواعد حقوقية  :  سلطة -3

وال يتصور أن يكون لدينا  . الخ...نها اإلداري والمالي والتنظيمي والعام والخاص عامة غير شخصية م 

وقانون  !  يهودي وقانون أصول محاكمات  ! مسلموقانون شركات !  مسيحي في وطن واحد قانون سير 

   . الخ !...سني أو شيعي وآخر ! مؤمنوقانون تنظيم حركة الطيران ! ملحد إدارة محلية  

 

 :من هنا يتبين
   .ال يوجد تشابه بين الدين والقومية والدولة   -آ 

   .الدينية والدولة القومية والدولة الوطنيةالدولة يوجد تناقض وتعارض بين مفهوم   -ب 

،  مقولة خاطئة  لعدم تشابه األركانهي الدولة الدين أو القومية بمفهوم  فصل أو ربط مقولة وبالتالي فإن   

اين  هو مفهوم خاطئ لعدم تصوره عقلا للتب، الشعب  الدين أو القومية عن  وبالمقابل فإن فصل أو ربط  

، ناهيك عن أن ذلك  وبقية أركان الدولة من جهة ثانية، وبين هذا الركن  بين أفراد الشعب ذاته من جهة

   . بشكل اعتداء على حرية اإلنسان وانتمائه الديني أو القومي

 

 :ويه بأنوالجدير بالتن
ا منتمية لعقيدة السلطة والثانية تحتفظ بإنتماءاتها الخاصة  مفئتين إحداه: همارعايا الدولة الدينية   ●

    .ولكل منها نظام حقوقي خاص بها 

يستقيم عقلا   وهنا يأخذ شكل ال ، األمةبمفهوم الدولة لما يتم الخلط بين مفهوم ويزداد األمر تعقيداا 

 ! نس والجان والحيوان مفهوم رعايا الدولة الدينية كل من اإلبحسبان أنه يدخل في  

   .يرى دعاتها بانتماء رعاياها لعرق وتاريخ مشترك وثقافة واحدة:  رعايا الدولة القومية  ●

ا يعيشون تاريخيا ضمن  فهو مقيد بإقليم له حدود ورعاي ( وطن ومواطنة): رعايا الدولة الوطنية  ●

وحماية األديان والقوميات شرط أن ال تسمح لهما بابتلع مفهوم  ، وعليها رعاية  تلك الحدود 

   .الدولة

 :ع مالحظة أن الدولة الوطنية تصبحم

 . لما تعمل على تصدير سياستها إلى دول الجواردولة معتدية  -آ 

 . لما ال تستطيع حماية حدودها ورعاياها دولة فاشلة  -ب 
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 :لىإوأخيرا البد من التنويه 

 
عقيدة حملها هللا ألنبيائه لنشرها بين العباد بالحوار والكلمة الطيبة وهو بهذا المعنى   هو الدين   ●

ا ليس نظام ، فهو لم يتضمن آليات الوصول إلى السلطة أو يبين  وال دول وال ممالك  اا سياسي ا

فهذه األمور اعتبرت   ،وبرامج عملها(  القضائية -التشريعية  -التنفيذية )صيغة تشكيل السلطات 

ا حياتي اا ك شأنذل    .حسب طبيعة المرحلة والظروف المحيطة ب قابل للتعديل والتغيير  ا

 . هم رسل هللا وليسوا ملوكا يورثون السلطة لألوالد واألحفاد  األنبياء  ●

على األقل في    -ال يوجد تعارض في المحرمات بين النصوص الشرعية والنصوص القانونية  ●

 ،فكلهما يجرمان القتل والسرقة والزنا والربا والقذف -التشريع السوري 

، وأدى ذلك إلى  صابها أصاب الثورة السورية بمقتلفي وضع األمور بنهذا االضطراب وتلك الضبابية 

  ة تنحي  ت ، وتمعلى أشده(  الوطنية  -القومية  -الدينية )الصراع بين تلك القوى انعكاسات سلبية وأصبح 

، حتى أن البعض بدأ يرى باألنظمة المستبدة الحاكمة هي المنقذ الوحيد  السلطة المستبدة من هذا الصراع

تمثل    -بوجودها متمسكة بالسلطة   -مع أن هذه األنظمة هي من أنتج تلك الذهنيات وكانت وال تزال 

 . كارثة حقيقية في حياة الشعوب التي تتوق إلى الحرية والكرامة

 

 الخلط بين مفهومي الحل الوطني والحل السياسي  - 4

 

 :الحل الوطني -آ 
دولة وطن   -رهاب والتأسيس لدولة عصرية ستبداد واالحتلل واإلقوم على خلص الشعب من االي

   .دولة دستور وقوانين ومؤسسات  -دولة مساواة وعدالة  -ومواطنة 

 :الحل السياسي -ج 

ا في سورية، وهو الحل الذي  م السلطة بين المواالة والمعارضةيقوم على تقاس  ،  يجري العمل عليه حاليا

،  والمعارضةق بين قيادات المواالة يمكن حلها بتواف  بأزمة دستورية عابرةوهو يختزل الثورة السورية 

 : ن اعتبار لما لحق البلد من دمار، ودون دراية بالمسائل التالية دو

إن جذر المشكلة الحقوقية في سورية ليست بالدستور فحسب وإنما بالقوانين الخاصة التي تنظم   - 1

   . الهيئات السيادية في الدولة والمجتمع 

   . تور نفسه إن آليات إنتاج الدستور ومناخه الموضوعي أهم من الدس - 2

 : اء الدستور هو عملية علمية تتطلب إن بن - 3

 : بالدساتير وانواعها والتمييز بين معرفة احترافية   -آ 

 الدستور المؤقت والدستور الدائم   -

 الدستور المختصر والدستور المطول   -

 الدستور الجامد والدستور المرن   -

 الدستور العرفي والعرف الدستوري  -

لمحاصصات ديمغرافية  هي عمل نوعي علمي ال يخضع (  تأسيسية الالجمعية )إن اللجنة الدستورية  -ب 

لى التوافق على المرجعية الفكرية والسياسية في مفهوم الدولة المتوخاة والتي يجب أن  إنما إ أو مناطقية و

   . تتقيد بها اللجنة الدستورية أثناء صياغة مسودة الدستور 
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، وهذا يتطلب توافر استحقاقات موضوعية  ال ينتج أثره إال باستفتاء شعبي  عبي إن الدستورعمل ش -ج 

 . في ظرف سورية الحالي  ةسابقة ومواكبة إلنتاج الدستور وجميها غير متوفر

   

ا هما التنويه إلى أن سورية فيها دستورين معمول بهما نظرياا ال عملي ومن المفيد   : ا

 1947دستور حزب البعث لعام  - 1

 2012دستور سورية لعام  - 2

الذي تأيدت مخرجاته بقرارات دولية  أكدت على أن الحل السياسي في سورية   1مؤتمر جنيف مع أن 

   . يبدأ بتشكيل هيئة حكم انتقالي وليس لجنة دستورية

إال   -ضا على مخرجاته ن لم يحضرا مؤتمر جنيف ولم يعترياللذ  -فإن المواالة والمعارضة رغم ذلك 

 ! ي بدالا من هيئة الحكم االنتقالياعتماد مبدأ اللجنة الدستورية كمدخل للحل السياس أنهما ماضين في 

في   نتاج النظام نفسه أو إنتاج نظام هجين مسخ مؤلف من أسقط ما إعادة إلى إوهذا األمر سيؤدي حتما 

ا   : ى الشعب السوري على النحو التاليارثية عل ، األمر الذي سيفرز نتائج كالمواالة والمعارضة معا

   .شرعنة النظام بإدارة داخلية مزورة وقرار دولي نفاقي - 1

التغاضي عن تطبيق مبدأ المساءلة والمحاسبة لنظام دمر سوريا واعتبار أفعاله الجرمية بمحلها   - 2

   . وضمن حدود مسؤوليته السياسية وواجبه الوطني 

 . على النظام هو إرهابي ويتوجب ملحقة أمام المحاكم الوطنية والدولية اعتبار كل من ثار  - 3

   

خلقي يفرض على  نساني واألالسياسي والقانوني واإل  الواجب ، فإن أمام هذا الواقع الكارثي المعقد 

رض  ، يعالمشكلة بإحساس عال من المسؤولية، بعقلية الباحث العارف القيام بتسليط الضوء على جذر 

، ويرسم ملمح طريق  في الخروج من هذا الواقع الكارثي، ويطرح الحلول التي تساهم لنتائجاألسباب وا

 رهاب  الية من االستبداد واالحتلل واإلالخلص الوطني والتأسيس لسورية دولة عصرية خ

 ( حقوقية  مهمة إنسانية أخلقية قبل أن تكون سياسيةها مسؤولية تاريخية أمام األجيال، وان)

معرفتي بكثير من قيادات المواالة والمعارضة وقراءتي  معايشتي لبعض أحداث هذا الواقع و لذا وبحكم

ن في الشأن الوطني  و ن المهتمو لمواقف الدول اإلقليمية والدولية، واقتباسي مما كتبه المتخصص

 : ة عداد هذه الدراسة التي بنيتها على قراءة تقوم على قاعد إ السوري، قمت ب

لتأسيس إلعادة بنائها دولة عصرية، دولة وطن ومواطنة، دولة عدالة  سورية واانقاذ مابقي من "

تناولت خللها قضايا تتعلق بالخلص الوطني السوري من    "ومؤسسات  وانين دولة دستور وق، ومساواة

فهوم الخلص  وتعرضت لبعض القضايا المرتبطة بم ، زوايا سياسية واجتماعية واقتصادية وحقوقية

 هللا والوطن من وراء القصد ، و أتمنى أن أكون قد وفقت بما عرضت  ،الوطني السوري

 

 مدير المركز السوري للدراسات االستراتيجية الحقوقية   

 القاضي المستشار حسين حمادة

   

—————————————————- 
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 : الفصل الثاني
 

 

 ( الخالص الوطني السوري)

 (قراءة سياسية)

 

 
 

 : نهاأهتمام إقليمي ودولي كبيرين بسبب حظيت با سورية

لبحر المتوسط وخلفها الشرق كله وصلة الوصل  ذات موقع جغرافي يشكل الصدر المطل على ا -

 . مع  الغرب وبين الشمال والجنوب 

بما تمثله من قضية  إسرائيل  -فلسطين . ة مفتوحة مع دول ذات اهتمام دولي ذات حدود واسع -

 . مصيرية عالقة 

ية تحكي عن أغلب عصور  ذات موقع تاريخي وحضاري متفرد بما تمتلكه من أوابد أثر  -

 . اإلنسانية 

 . فريدة على مستوى العالم -ا يعرقيا ودين -ذات تركيبة سكانية متنوعة   -

 . روات الطبيعة ومناخ متوسطي معتدلذات مخزون كبير من الث -

ا سلبي  اا هذه المزايا وغيرها كان لها أثر مواطن السوري بحيث كانت محط اهتمام قوى دولية  على حياة ال  ا

لى توافقات  إال تتقاطع مع مصالح الشعب السوري، األمر الذي دفع بهذه الدول وإقليمية تحكمها مصالح  

بار لمصالح الشعب  بينية على تخليق نظام لسورية ذات مرونة عالية في تبادل المصالح دون أي اعت 

بنية تقوم   ي بارة عن نظام فئوي أمني مستبد ذ ، وهو ع النظام السوريهذا الناتج المسمى ، وكان  السوري

 : على

تخضع    /الكلزية    /ذات هيكلية متشابكة في غالبية قياداتها من الطائفة العلوية   قوة عسكرية أمنية - 1

 . لمرجعية عائلية مبهمة

 . الطوائففي غالبيتها من رجال الدين الرسمي من كل األديان والمذاهب و قوة دينية - 2

 . (وأحزاب الجبهة الوطنية التقدمية حزب البعث )مؤلفة من أحزاب سياسية قوة سياسية  - 3

   . مؤلفة من رجال المال واألعمال من كل الملل والنحل قوة اقتصادية  - 4

أحاطت نفسها بمنظومة حقوقية  لداخلي والدولي حكمها براغماتية مصلحية مع الفضاء ات هذه التركيبة 

ها مستولية على السلطة وعززت من مكانتها في محيطها اإلقليمي  ءشرعنت بقا( دستورية قانونية)

   . السلطة في والدولي من خلل إبرام صفقات سرية وعلنية تضمن بقاءها 
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فهو إما أن يبقى كله أو يرحل كله،  ال يقبل اإلصلح أو المشاركة   -بحسب بنيته وذهنيته   -ن هذا النظام إ

 : ، األمر الذي يفسروهو يدرك هذه الحقيقة

في حربه على الشعب السوري الذي طالب بالحرية كما يفسر سلوكه المستهتر والمستخف   سلوكه -آ  

 . بالمفاوضات السياسية مع المعارضات السياسية التي تتم برعاية دولية 

ا ، فهو يريد أن يحكم شعبن األرض والشعب الذي اليرغب بهماالتدميرية لجزء مسياسته  -ب   له   اا مفيد  ا

ا أي ه مبدأ التمادي في النفاق  ءكان حجمها، ويحكم أدا اا من سورية مفيدة له أي  اا وجزء ،  كان مكوناته ا

   . والتوغل في اإلجرام وتحديدا في المناطق التي يراها غير مفيدة له

ن أطل الربيع العربي حتى نهض في سورية حراك شعبي واسع  في منتصف آذار  إ ما لذا شاهدنا 

ابتداء من الثورة الرقمية والتكنولوجيا وثورة   ،مستجيبا لكل المؤثرات التي أحاطت بالسوريين  2011

ى السوريين  ام لد باإلضافة للشعور الع ، ودخولها ولو جزئيا إلى سوريا، االتصاالت على مستوى العالم

ا حصل في تونس وليبيا  نتيجة لما شاهدوه من إطاحة بأنظمة حكم عربية أخرى كم  ر،  بإمكانية التغيي

أو أصبح قادراا على  ، على القيام بثورة جيل سوري جديد ناشئ أصبح قادراا   ، أيضاا ظهورومصر اليمن

ولم تتأثر    ،لته ألسنة الجيل السابق ما تناقإال ، من دولة الرعب التي بناها حافظ األسد  ولم يع   ،التمرد 

نفسيته بالكم الهائل من الخيبات والهزائم السياسية والمعنوية التي لطالما عانى منها المجتمع السوري منذ  

 . بداية الستينيات من القرن الماضي وحتى نهاية حكم األسد األب 

ا كما يمكننا القول بأن من األسباب التي خلقت هامش هو أن الوالء المطلق الناتج عن  ، لثورةأكبر للقيام با ا

ا   الرعب واإلرهاب لألسد األب وليس ألي أحد سواه، وبوفاته لم يعد بالحقيقة لدى السوريين وخصوصا

 . أي صنم يخشونه، فقد سقطت أسطورة الرعب في سوريا" الجيل الناشئ "

 

  :ية الغير مباشرة فهي عديدة منهاأما في إطاراألسباب السياس

 

بدادي إلى  ظهور حراك سياسي ينادي من قلب دمشق بضرورة االنتقال التدريجي من النظام االست   - 1

عرفت هذه الحركات باسم لجان إحياء المجتمع المدني ثم إعلن دمشق الذي  . النظام ديمقراطي تعددي

رية  شخصيات سوطالما قمعت وهمشت على مدى عقود وضم أغلب ما تبقى من القوى السياسية التي 

 . ت أي حزب أو هوية سياسيةوطنية مستقلة كانت غير منضوية سابقا تح

ظهور تحوالت قسرية باتجاه االنفتاح على العولمة ترافق ذلك مع طرح بشار األسد شعارات نفاقية    - 2

دون توافر مناخ سياسي أو اجتماعي أو  ( الخ… الشفافية   -العمل المؤسساتي  -التحديث والتطوير )منها  

 . ادي يتحمل هذا اإلنفتاح األمر الذي خلف إرباكات بالدولة والمجتمع على كافة األصعدة اقتص

تحوالت في التوازنات الدولية واإلقليمية بحيث اختار النظام السوري االنحياز سياسيا إلى محور    - 3

ن تركيا  دون اعتبار للعمق العربي وارتمى اقتصاديا بحض ( إيران المللي) راديكالي إسلموي مذهبي 

   . ودول االتحاد األوربي دون أرضية اقتصادية تحمي اقتصاده المهزوز أصلا 

شهدت بنية النظام تحوالت بحيث تخلص أو حاول التخلص  من الحرس القديم والتأسيس لعلقات   - 4

   .جديدة مع قوى اقتصادية نفعية على أساس توزيع نسب األرباح بينها وبين عالمه الضيق 
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 : سواء لجهة شهدت تحوالت ضمن بنية حزب البعث العربي اإلشتراكي  - 5

لى مفاصل  تحديد علقة الحزب بالسلطة التي اتسمت بفصل الحزب عن السلطة وقصرت علقته ع  -آ 

 . محددة بالجهاز التعليمي

لجهاز  دة ضمن اتفعيل النصوص المعطلة بالنظام الداخلي للحزب لجهة انتخاب القيادات من القاع  -ب 

دفع   ما ،أفرز قيادات غير مؤدلجة بفكر الحزب وغير محسوبة على القيادات األعلى الحزبي األمر الذي 

، وفي الوقت نفسه  على مستوى قيادات الفروع وما دون واقتصاره  لعميقة للحد من هذا التحول  بالدولة ا

كل بنيوية جديدة في  كررت هذه التجربة ضمن الجهاز الحزبي دون ضوابط ، األمر الذي أضاف مشا

العلقات الحزبية ضمن الجهاز الحزبي وزادت من أمراضه وعمقت الشللية والمصلحية والمحسوبية  

   . بين القاعدة الحزبية وقياداتها الفرعية ببنية الحزب الداخلية

و التي كان فيها حزب البعث مهيمنا   1971 -  1963ناهيك عن تحوالت التي حصلت ما بين عامي 

م عائلة األسد على الحزب  لى هيمنة الطائفة العلوية ومن ثإلة والمجتمع وكيف انقلب بعد ذلك وعلى الد 

 . والدولة

هذه التحوالت في بنية النظام وذهنيته األمنية والدولة االستخباراتية القمعية والفساد الكبير الذي ضرب  

 . لا ألن يثورعلى هذا الواقعه قاب، أرهقت المواطن السوري وجعلتكل مفاصل الدولة ومناحي الحياة

ا إذا كان بوحشية نظام األسد أن ال يستجيب ألي   وكما هو متوقع من أي نظام ديكتاتوري وخصوصا

األمر الذي   ، اصلة في بنية المجتمع إال بالقمعمطلب شعبي لعدم قدرته على التعاطي مع التغييرات الح

وتجلى ذلك بتعذيب وقتل أطفال درعا الذين كتبوا بعض العبارات   ، جعله يشعل بيديه شرارة هذه الثورة

وتعامله باستخفاف وإهانة للسوريين عموماا وألهالي األطفال   ،مدارسهمجدران المناهضة له على 

ملة اعتقاالت تعسفية واسعة قام بها  حباإلضافة ل ،خصوصاا وإصراره على االمتناع عن تقديم أي تنازل

زج من خللها بآالف الشباب وخاصة الجامعيين منهم في السجون كحركة استباقية   النظام قبيل الثورة

ا بعد أن   ، احتمال للقيام بأي حراك مناهض لهلقمع أي  ورغبة منه في ترهيب المجتمع والشباب خصوصا

ا ومعنوياا وأصبح ليس بمقدوره  . أن يحرك ساكناا حتى لو أراد ذلك ضمن سحق جيل الكهول سياسيا

السبب األكثر مباشرة في زيادة انتشار رقعة االحتجاجات الغاضبة كالنار في الهشيم ذلك الخطاب  كما أن 

يوم من    15أي بعد حوالي  2011آذار عام  30التاريخي لبشار األسد في مجلس الشعب في  " الكارثي "

جلس  انطلق الثورة، والذي وقف فيه ليضحك ويلقي النكات ويستمع لقصائد التمجيد من أعضاء م 

 . الشعب، في حين كانت دماء عشرات الشهداء لم تجف بعد على أيدي قواته األمنية وشبيحته

ا دفعت بمشاعر الغضب الى التأجج أكثر ودفعت   هذه السياسة وغيرها من السياسات األخرى األكثر حمقا

 .  ظام بالمجتمع والشباب خصوصا الجامعيين منهم للقيام بمظاهرات تنادي بالحرية ثم إسقاط الن

ما لبثت مظاهرات واحتجاجات الثائرين بالتوسع واالنتشار أفقيا وعموديا شاملة كل شرائح المجتمع  

قاط النظام  رافعة شعارات إس -بنسب متفاوتة   -وطبقاته من مختلف المحافظات والمدن السورية  

ريع والكبير للحتجاجات  وترافق هذا االنتشار الس. والعدالة االجتماعية والمواطنة  والتحرر والديمقراطية 

بتزايد موجة القمع والقتل واالعتقال والتنكيل من قبل النظام رغم كل الدعوات للنتقال سلميا نحو نظام  

 . ديمقراطي تعددي
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اعتمد استراتيجية ثابتة يمكن قراءتها في ثلث عناوين   -كما سبق وأن أوضحنا في المقدمة  -لكن النظام 

على لسان رأس النظام بشار  ادة مؤسساته األمنية والعسكرية و وسائل إعلمه وكبار قرئيسية أطلقتها  

 :  هي   ةسد أيضا من خلل شعارات ثلث األ

ه شبيحته ومؤسساته األمنية ومؤسسته العسكرية، في  الذي أطلق " األسد أو نحرق البلد" شعار  - 1

شعب بكل مكوناته وال مجال للحديث  رسالة واضحة من قبل النظام بحيث أعلنها حربا مفتوحة على ال

 . عن أي بديل أو أي تنازل أو تجاوب مع أي مطلب شعبي

تستهدف محور المقاومة وبأن الدولة السورية تواجه مندسين ومرتزقة    " مؤامرة كونية" شعار أنها  - 2

ا أي مطالب شعبية محقة إطل قاا وكل  وعملء وإرهابيين متطرفين، ما يدل على أن النظام لم يرى مطلقا

 . ما رآه هو إرهابيين وعملء يستهدفون هدم نظام المقاومة والممانعة بوجه إسرائيل

حسبما جاء في خطاب بشار األسد أمام مجلس الشعب منتصف   " الشعب السوري إرهابي" شعار  - 3

كل مسلح تقف خلفه عائلة تحميه ومجتمع يحتضنه وبالتالي نحن أمام مليين  : "بحيث قال   2012

وهي أوضح رسالة يقدمها النظام على لسان  " اإلرهابيين المحليين أي أننا أمام حالة فشل اجتماعي كامل 

ا "األسد مفادها أنه يواجه   ا إرهابيا وله كل الحق والمشروعية في استئصاله وسحقه بكل الوسائل  " شعبا

 . السبل الممكنةو

هذه العناوين تلخص اعتماد النظام استراتيجية التعاطي األمني والعسكري مع مطالب الشعب السوري  

 . منذ اليوم األول للثورة وحتى اآلن 

نها طرحت شعارات  أتعرضت البتلءات عديدة بحيث "  كمشروع وطني "فإن الثورة السورية  ، وبالمقابل

 :من هذه الشعارات  -ن أوضحنا في المقدمة أ ا سبق وكم -ساهمت في القضاء على نفسها 

األمر الذي أتاح للكثير من المجرمين القفز من مركب النظام  إلى مركب   " الثورة تجب ما قبلها"  - 1

 . الثورة

العلمي أو انتمائه  دون النظر الى مؤهله  " المعارض للنظام قبل الثورة له األحقية في قيادتها"   -2

 . الثوري الوطني 

األمر الذي ساهم بظهور أمراء   ، بغض النظر عن جنسيته  " األرض لمن يدافع عنها بالسالح"  - 3

حرب أجانب أو سوريين مرتبطين بدول خارجية وأخرجت من معادلة النضال المليين من السوريين  

 . النضال ال يقتصر على حمل السلح الذين يرون بأن

 . القضاء على الثورة السورية هذه الشعارات ساهمت في 

 

ا في حبك المؤامرات ، ومن أبركان  فقد  -بسبب ذهنيته األمنية  -دون أن ننسى بأن النظام  ز  بارعا

 : ما جرى في، مؤامراته التي تحتاج الى تحليل

 مدينة حماة     -أوال  

أ  نظام، ثم ما لبث إن انطفتجلى بمظاهرة مليونية ضد ال  اا عارم   اا شعبي اا التي شهدت في بداية الثورة انفجار

 ! هذا الحراك الثوري في ظروف غامضة

 مدينة الرقة   -ثانيا  

وبعد  !  األسد صلة العيد فيها التي خرجت في بداية الثورة بمسيرة مليونية مؤيدة للنظام سبقها تأدية بشار 

المدينة من  ثم جرى االستيلء على ! ها مظاهرة مليونية معارضة للنظامفترة وجيزة خرجت في

المدينة   ت ثم تحول! فرع حزب البعث دون معرفة مصيرهم المعارضة وتم القبض على محافظها وقيادة 

 !   pydومن ثم معقل لحزب  ! الى معقل لداعش
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.  على أنها ثورة شعبية سلمية وطنية تها ها منذ بداي تالثورة تنازلت عن استراتيجيتها التي أعلنالشك بأن 

حزيران من عام    10باالنتقال لطور الكفاح المسلح ضد النظام وتحديداا في    - بدفع من النظام  -لتبدأ 

والذي أعلن تبني حركته   ، بإعلن لواء الضباط األحرار من قبل المقدم المنشق حسين الهرموش  2011

من قوات النظام واألمن العسكري حيث تعتبر هذه العملية   سر الشغور التي أدت إلى قتل  بعض لعملية ج

وزادت في زخم حركة االنشقاقات    ،العمليات العسكرية الكبيرة التي وجهت ضربة موجعة للنظام أولى

ثم إعلن تأسيس الجيش السوري الحر من قبل العقيد رياض  ،  والتحاق المدنيين بالجناح المسلح أيضاا 

قبل العميد مصطفى  ثم تأسيس المجلس العسكري األعلى من   . نهاية الشهر التاسع من نفس العام األسعد ب 

وكانت هذه األجسام مجرد تسميات نظرية لم يكتب لها النجاح ألسباب عديدة منها سياسات دول    ،الشيخ

 . إقليمية ودولية ال تتقاطع مصالحها مع مصالح الثورة السورية 

 

 : برزها العمل السلمي لعدة أسباب أ  لى أن الثورة لم تستطع أن تحافظ على استراتيجيتها في إمع التنويه 

 

حتجاج  تل والتنكيل ألي شكل من أشكال االوالق تعاطي النظام بطريقة غير مسبوقة في التوحش  -أ 

ا أو امرأة أو شيخ السلمي دون أن يستثني طفلا  ، وزج النظام بالجيش إلى جانب قوات األمن  اا كبير ا

 . والشبيحة إلى المدن والبلدات لحصارها والتنكيل بأهلها 

والتي يمكن أن   ،التي دفعت بالسوريين وخصوصا الشباب منهم للخروج بالثورة  تعدد الدوافع -ب 

 : جوانب رئيسية هي ة ص دوافعها بأربعنلخ

تتعلق بإسقاط   ، قسم قليل من السوريين انطلقوا بثورتهم من وعي سياسي ولدوافع سياسية بحتة - 1

النظام الديكتاتوري واالنتقال لنظام ديمقراطي تعددي يضمن لهم الديمقراطية والعدالة اإلجتماعية المبنية  

 . على أسس المواطنة 

جتماعية كاملة بكل أبعادها  وا بدافع التمرد على المنظومة االالقسم األكبر من السوريين خرج  - 2

والتي كانت تعاني حالة استنقاع كامل ألكثر من أربعة عقود    ،ديةالسياسية والفكرية والدينية واالقتصا

حيث لم يكن معظم هؤالء واعيين لطبيعة النظام السياسية أو لطبيعة  ، دون أي تبدل أو تغيير في مفرداتها

أي أنهم يشتركون مع القسم   ،وشكل النظام المنشود والذي سيوفر لهم كامل حرياتهم  الشخصية والعامة

لكن كل ما كانوا يعرفونه هو أن الفساد قد نخر عظام المجتمع   ،مسعاهم لنيل الحرية والكرامة األول في

 . بكل مفاصله ويجب أن يتم التخلص منه

كنا نشاهد الكثيرين ممن يستميتون في االحتجاج على النظام ولكنهم كانوا اليزالون  : فعلى سبيل المثال

ممن لم يكن لديهم أدنى فكرة مثلا عن قانون الطوارئ الذي  ن جدا و ن األسد األب، وغيرهم الكثير يمجدو 

ا  أو المادة الثامنة بالدستور والتي تشرع احتكار السلطة وقيادة الدولة والمجتمع   ،يحكمهم منذ أربعين عاما

 . من قبل البعثيين فقط 

ة الى إسقاط  قسم آخر من السوريين لم تكن دوافعهم سياسية ولم يكونوا يرون بأنه هناك حاجة ملح - 3

ا مع النظام   ، النظام طالما أنهم يعيشون بأمان تفرضه عصا الطاعة للنظام ولكنهم يحملون ثأراا شخصيا

ربما بسبب ظلم حل بهم أو قتل النظام ألحد أفراد   ،ويسعون إلسقاطه بغض النظر عن البديل عنه

أو امتعاضهم   ،تي عانت من القهرعوائلهم أو حمية لعشائرهم أو مجتمعاتهم الضيقة التي يعيشون فيها وال

أكثر من   -ن تصرفات موظفي الدولة الصغار، هذه الفئة هي التي أثرت فيما بعد بشكل سلبي كبير م

على مسار الثورة والحراك الشعبي  وكانت مسؤولة مسؤولية مباشرة عن كثير من األخطاء    -غيرها  

   .الكارثية التي وقعت بها الثورة
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رأوا في أنفسهم األحقية في  نوا يطمحون بأن يكونوا هم أنفسهم البديل ألنهم لطالما القسم الرابع كا  - 4

هم  واستخفوا بعلم  بعادهم بعد أن شوهوا سمعتهمإأمروا على كل الشخصيات الوطنية ووهؤالء ت، الحكم

 . من عمل الطغيان  ساا هم رجووخبرتهم واعتبر 

 

فهي لم تستطع قيادة الحراك الثوري ألنها باألصل نخبة مثقلة بآثار القمع والتنكيل  " النخبة السورية "أما

وبالتالي  ، جتماعيةنها فقدت كل قواعدها الشعبية واال وأل   ،ماضيةعقود  أربعةالتي لحق بها على مدار 

خلل   باإلضافة لكونها انكفأت على نفسها، فقدت تأثيرها المباشر على المجتمع وقدرتها على توجيهه

  ، خوفاا من بطش النظام ،ولم تحاول بشكل جدي لعب أي دور قيادي مباشر لهذا الحراك ، الثورة السورية

   .مشغلة لها قائدة لها مستقوية بدول خارجية  لكنها سرعان ما تسلقت الثورة وفرضت نفسها

ي رؤية لمسارات  وبغياب أ   ،إذن من خلل استراتيجية النظام الصارمة والتي انتهجها بالحديد والنار

قيادات مباشرة ونخبوية تخط   ةدون أن يستطيع أن يفرز هذا الحراك أي ،الحراك السلمي غير التظاهر

استطاع النظام أن يفرض شكل ومسار الحراك   ،مساراته لمواجهة استراتيجية النظام في التعاطي معه

وبالتالي استطاع النظام  ،  والقوميةوإزكاء المشاعر الطائفية  ، الثوري ومستقبله وجره نحو التطرف فعل

وإخراجها من دائرة الصدام  ، أن ينجح في تحييد أو كسب أغلب األقليات الدينية والعرقية في سوريا

 . والحد من انخراطها بالثورة وهذا ما حصل بالفعل  ، المباشر معه

 

 : رئيسيينيمكننا في هذا اإلطار أن نقر بأن خطة النظام قد نجحت نسبيا  من خالل مؤشرين 

إعلن جبهة النصرة فرع القاعدة في سوريا عن نفسها رسمياا من خلل أول عملية لها في   -األول  

 . 2012\8\15مبنى قيادة هيئة األركان في دمشق في 

تشرين   2إعلن المجلس الوطني السوري عن نفسه كأول قيادة سياسية للثورة السورية في  -الثاني 

، ولكن من خارج الحدود، دون وجود أي رابط جذري بينه ككيان أو بين   2011األول من عام 

لن نخوض في   \ . أعضائه كأشخاص، وبين ما يفترض أن يكون األذرع التنفيذية له في الداخل السوري

مى ائتلف قوى الثورة  المجلس وظروف تشكيله ومشاكله الذي على أنقاضه كان ما يس بنية هذا

 : لكن من المفيد أن ننوه إلى أمرين ، ألنه أصبح معروفا للكافة \ والمعارضة 

صيرة  نه وخلل فترة قأير الذي حظي به هذا الكيان بحيث عتراف الدولي السريع والكب اال  - األول  

والتزال العبارات التي تحدث بها الدكتور برهان غليون في القنوات   ،دولةاعترف به أكثر من مائة 

ئتلف سيعاني من مشكلة آلية التنسيق بينهم كجسم  أن اال:  اثلة في أذهان السوريين وخلصتهاالفضائية م 

 ! ة االعترافات الدولية به جديد وبين كثر

اعترفت بهذا الكيان بضرورة إعادة هيكلة نفسه ليكون  الطلبات الدولية المتكررة من الدول التي  - الثاني 

جماعة األخوان المسلمين   -لكن كان للدولة العميقة فيه  . للثورة وليس الممثل الرئيسي لها الممثل الوحيد 

وبالتالي    ،من أعضائه مه ألغراض بعض ااستخد ذا الجسم الهش ولى رهن هإرأي آخر بحيث عمدوا   -

ا يحقق توازنلم يستطع هذا الكيان أن  الدولية   بين المشروع الوطني الثوري من جهة وبين المصالح ا

 . المتباينة من جهة ثانية 
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 : مهمين  حدثين وقد ترافق ذلك مع  

   : األول -

وكيانات تحت   اا حصل حراك بالداخل السوري ضم العديد من النخب الثورية أفراد  2013عام في 

تين سياسية وتنظيمية بمقاس سورية، لكن ما يسمى  وفق رؤي (  التجمع الوطني إلنقاذ سورية)عنوان 

ا سلبياا من هذا التجمعا وعملوا على    ،ئتلف قوى الثورة والمعارضة الوليد والدول الداعمة له أخذوا موقفا

 . فشاله قبل اكتماله إ

 : الثاني  -

  ضم ( هيئة قوى الثورة بحلب ) حصل حراك على مستوى محافظة حلب تحت عنوان  2014عام في 

في لقاء حصل بمدينة كلس التركية حضره رئيس اإلئتلف  " العسكرية والمدنية"أغلب الكيانات الثورية  

وبعضا من أعضائه مع الحكومة المؤقتة وتمخض هذا اللقاء عن تسمية لجنة مؤلفة من سبع شخصيات  

ا    ، مؤقتة بأي تمثيل فيهف وحكومته ال االئتل ولم يحظ   ،وطنية لتكون واجهة هذا التجمع والممثلة له سياسيا

   .لذا عمدت مؤسسة االئتلف على إسقاط هذا التجمع 

بداية هجرة مشروع الثورة إلى خارج الحدود، وبداية التراجع  (  اإلئتلف) كان لنشوء كيان … نعم ))

 (( ة النظام وتمدد األصولية الدينيةالثوري وبداية نمو التطرف مقابل تنامي همجي

دون وجود أي حامل فكري أو سياسي  ، انفتاح الحراك الثوري على كل االحتماالت في ظل … إذاا 

ا  ، عضوي حقيقي قادرعلى توجيه هذا الحراك ورسم مساراته كان من الطبيعي تطور العنف وخصوصا

وتمدد األصولية   ،من قبل النظام بعد أن أصبح ال يتردد في توجيه كل آلته الحربية إلى المناطق المدنية 

التي بلغت أوجها بانفصال ما يسمى تنظيم الدولة اإلسلمية في العراق والشام عن جبه النصرة   ،يةالدين

وسيطرتها على مساحة تبلغ ثلث مساحة  ، 2013وذلك في شهر نيسان من عام  ، فرع تنظيم القاعدة

 .  إلسلمية ثم إعلنها قيام دولة الخلفة ا، سوريا وخصوصا في الرقة ودير الزور وأجزاء من ريف حلب 

ا كان من الطبيعي أن تتقوقع األقليات الدينية والعرقية أكثر على نفسها، ويختار أغلبها االنحياز إلى   أيضا

ا من العدو اإليديولوجي التاريخي لها، وخوفاا على مصير وجودها نتيجة   النظام بشكل شبه كامل خوفا

 . األرض  تنامي عجلة العنف وتعدد األطراف والمشاريع المتصارعة على 

أن نشاهد بدء   ، نفتاح على كل االحتماالت دون أي وجهة أو هدف واضحلقد كان من نواتج هذا اال

وانخراط أطراف   –شمال سوريا  pydالفيدرالية المعلنة من قبل حزب الـ  –ظهور مشاريع اقلوية 

 . دولية سياسيا وعسكريا بالصراع بشكل مباشر 

األب تطويع أحد أكبر األحزاب الكوردية المسلحة وهو حزب  ومن جهة أخرى استطاع نظام األسد 

وتسخيره لقمع أي حركات احتجاج يقوم بها المكون الكوردي للمطالبة   ،العمال الكوردستاني لصالحه

وانتهج الحزب نهج الحياد السلبي في فترة   ،بحقوقه المشروعة والتي طالما حرم منها على مدى عقود 

ا  بداية الثورة السورية وكا  نت مواقفه وسلوكياته أقرب لنظام األسد منها لمطالب الشعب بكل مكوناته عربا

(  مشعل تمو مثلا )وأكراداا ال بل يتهم الحزب أيضا بتصفية أبرز رموز الحراك الثوري للمكون الكوردي 

 . نحازوا مبكرا للثورةا أو اختطاف ضباط كرد 
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العمال الكردستاني من نظام األسد منحه بموجبها  كان ذلك لقاء امتيازات وتعهدات حصل عليها حزب 

لدرجة أن وصلت األمور   ،صلحيات بالمناطق ذات الغالبية الكوردية على مستوى اإلدارة والنفوذ 

في المناطق   \2013في منتصف الشهر الثالث من عام \لمرحلة أعلن فيها فيدرالية أحادية الجانب  

ها إما من  وخصوصا بعد سيطرته على مدن وبلدات أخرى انتزع  ،الشمالية والشمالية الشرقية من سوريا

على تحالف ما يسمى بقوات سوريا الديمقراطية والتي يشكل   اا فصائل المعارضة أو من داعش مستند 

في حين كان النظام بالتعاون مع حزب العمال الكوردستاني يقمع ويهمش   ،حزب العمال عمودها الفقري

ا  كل الحركات السياسية الكورد  ا فشيئا ية األخرى رغم طابعها المدني البحت ليظهر حزب العمال شيئا

   .كقوة كوردية وحيدة ممثلة للمكون الكوردي ومتحكمة في شؤونه ومصيره 

يته وظروف  نتيجة ركاكة بن(  المجلس الوطني السوري )بالمقابل لم تستطع القوى السياسية الكردية 

حزاب والحركات السياسية  ، وال حتى بقية األالكردستاني تحت عباءتهزب العمال ح يضم تشكيله أن 

ا تواجه اضطهاداا مض ، الكردية ا من قبل النظام وحزب  وبقيت هذه األحزاب السياسية معزولة تماما اعفا

ا وتهميش، العمال من بقية قوى المعارضة السياسية السورية وهي باألصل تعاني من إشكاليات   ا

وهذا ما انعكس  ،  المشروع الوطني السوري بإستحياء متقوقعة على نفسها تتحدث عنايديولوجية جعلتها 

ا في   : تسمياتها كأحزاب سياسية  أقلوية  جليا

 حزب تيار مستقبل كردستان سوريا ⁃    

 سوريا  -الحزب الديمقراطي الكردستاني ⁃   

 سلمي الكردستاني  حزب االتحاد اإل⁃   

 كادحي كردستان حزب العمال و⁃   

 الحزب الشيوعي الكردستاني  ⁃    

 سوريا    -حزب آزادي كردستان ⁃   

 الحزب الديمقراطي التقدمي الكردي في سوريا  ⁃   

 الحزب اليساري الكوردستاني في سوريا  ⁃   

 حركة اإلصلح الكردي في سوريا  ⁃   

 1جناح ( البارتي ) حزب الديمقراطي الكردي في سوريا ⁃   

 2جناح ( البارتي ) حزب الديمقراطي الكردي في سوريا ⁃   

 حزب الوحدة الديمقراطي الكردستاني في سوريا  ⁃   

 قوى المجتمع المدني الكردستاني  ⁃   

 حزب آزادي الكوردستاني ⁃   

 الخ  …...حركة اإلصلح الكردي في سوريا ⁃   

، وما زاد من  السوريين عرباا وكرداا ين صفوف بقيت هذه االحزاب أسيرة ضعف قاعدتها الجماهيرية ب 

الذي وضعها أمام   ،تعقيدات المشهد مؤازرة تركيا للجيش الحر في التدخل بعفرين وشمال شرق سورية 

  وطنكمطلب ثوري محق أو قضية   المواطنةقضية )مفترق طرق اليحتمل اللبس أو الغموض من مسألة 

أمام مكونها وأمام تحالفاتها البينة في الداخل لها  اا كبير اا وهذا يمثل رهان(  قومي كمطلب ال ثوري 

وال يعفيها سياسة مسك العصا من الوسط التي   ،والخارج وسيكون له آثار ونتائج وتداعياته كبيرة وكثيرة 

لزيادة نفوذ حزب العمال الكوردستاني  ، ى فأدت إلى ضعفها بطريقة تراكميةانتهجتها غالبية تلك القو 

تي يقدمها له النظام باستمرار في مناطق سيطرته بالمحافظات الشمالية الشرقية  مستفيداا من التنازالت ال

 . ومستفيدا من جهة أخرى من اضمحلل كل أشكال الحراك السياسي والمدني األخرى للمكون الكوردي 
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   pydالتزال الفرصة سانحة لتلك القوى السياسية للعب دور وطني خاصة بعد االنهيار السريع لحزب 

، خاصة وأن المنطقة برمتها  إلى مشروع انفصالي إرتزاقي( األمة الديمقراطية ) مشروعه  وانكشاف 

   ، وتحديدا المكون الكردي منه، ها آثار كارثية على الشعب السوريتشهد تحوالت كبيرة سيكون ل

يضاف إلى هذا المشهد ظهور بعض الكتل الديمغرافية تنادي بالشروع الوطني لكن بنيتها التنظيمية  

…  العشائر  -تجمع األزديين  -رابطة الكورد المستقلين  -تكتل المسيحيين  -تجمع التركان  )كانت أقلوية 

هذه القوى ذات تأثير ضعيف في وسط المجتمع السوري وتتشابه في ذلك مع بعض التجمعات  (  الخ

 . ( الخ…. المهندسين  -المعلمين  -الحقوقيين  )المهنية والعلمية 

 

واستخدامه كل أنواع األسلحة والطيران لقصف  ،  رغم دموية النظام منقطعة النظير في مواجهة شعبه -

 . وتدمير وحصار المدن الثائرة

ا في انتشار المد األصولي الديني - وتفشي الخطاب الطائفي والمذهبي والعرقي بين    ، رغم نجاحه جزئيا

وتحييده للمكون الكوردي بشكل شبه كلي من خلل إضعافه لكل   ،مكونات وأبناء الشعب السوري

ستاني في  واإلبقاء على حزب العمال الكورد   ،الحركات السياسية والمدنية الكوردية والقضاء عليها

 . مناطق تواجد األغلبية الكوردية مع بقاء مؤسسات النظام فعالة حتى اليوم وخصوصا األمنية منها

 ،والتي عمل على تربيتها منذ عقود   -حزب هللا   -رغم استعانته مبكراا بذراعه الطائفي في لبنان   -

لى مرحلة الصراع  إلوال انتقال الثورة السورية  ،  هذا النظام المتهالك  يلم يمنع من تهاو إال أن ذلك 

الفيتو المزدوج الذي أصدرته كل من الصين وروسيا في مجلس األمن    االدولي والتي كانت أبرز تجلياته 

  4والذي حال دون اتخاذ مجلس األمن ألي إجراء بحق نظام األسد، والذي تكرر في  2013\ 10\4

رة الثالثة أيضا من قبل الروس والصينيين ومن ثم  بتاريخ   ، ليتكرر للم2012شباط من عام \فبراير

18\07\2013  . 

مع أول  ، ظهريى تدخل مباشر في الثورة السورية بدأ تحول الخلف الدولي حيال القضية السورية إل

والذي يقضي بنزع األسلحة الكيماوية من يد    ، 2013\10\26قرار صادر من مجلس األمن بتاريخ 

عد الحادثة الشهيرة لقصفه بالقنابل الكيماوية السامة لمدينة دوما في الغوطة الشرقية  ب  ،النظام السوري

حيث كان هذا القرار بمثابة أول إجماع دولي حيال مسألة تخص  ،  2013\8\21وذلك بتاريخ  ،لدمشق

مت  حالة من الص  أعقبه، كما أنه كان بمثابة أول تدخل دولي مباشر في سوريا، النظام السوري وجرائمه

وتهجير المليين من السوريين وتدمير مدنهم    ،المطبق على كل ما يحصل من قتل لعشرات اآلالف

 . وبيوتهم 

ا النظام مدعوم ذلك القرار بفترة ال تتجاوز األشهر، جاء إعلن التدخل اإليراني المباشر لصالحعقب    ا

وأفغانستان ودول شرق آسيا    من لبنان متمثلة بحزب هللا، ومن العراق تم تجهيزهابميليشيات طائفية  

ا   . أيضا

ا الدعم اإليراني  2015\9\30ثم جاء إعلن روسيا أولى ضرباتها الجوية في سوريا في  ، ليتحول الحقا

ا بغطاء ودعم لوجستي   ا، مترافقا والروسي للنظام إلى قيادة مباشرة للعمليات على األرض وفي الجو أيضا

لتنازالت الكبيرة التي قدمها نظام األسد لألخيرين على  وسياسي منقطع النظير جاء كل ذلك مقابل ا

 . حساب سيادة الدولة السورية والشعب السوري 
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ودعم لوجستي وتدريبي    ،الواليات المتحدة األمريكية ببناء قاعدة عسكرية أمريكية في سوريااكتفت 

ي الشمال والشمال  لقوات سوريا الديمقراطية التي يشكل حزب العمال الكردستاني عمودها الفقري ف

على   -ثم مؤخرا دخول قوات فرنسية وألمانية إلى جانب القوات األمريكية   ،الشرقي من سوريا

جاءت كل التحركات األمريكية في إطار   ،  إلى سوريا لمساندة ميليشيا سوريا الديمقراطية -محدوديتها 

 . لمحاربة داعش واإلرهاب في سوريا التحالف الدولي التي شكلته الواليات المتحدة األمريكية 

 

أبرز التحوالت والتطورات التي حصلت في مسار الثورة السورية على مدار أكثر من تسع  البحث في 

ا لفهم مآالت األمور اليوم على الساحة السياسية السورية، ومن خلل كل ما   سنوات ماضية كان ضروريا

ا نستطيع أن نقول  : تم ذكره سابقا

لصراع المحلي بين شعب يناضل من أجل نيل حريته من نظام ديكتاتوري أصبحت أكثر  إن فكرة ا -آ 

شكل أزمة دولية تتصارع فيها قوى دولية كبرى بشكل مباشر وغير  ت  ابشق كبير منه  ت تعقيداا وأصبح

 . مباشر على األراضي السورية

لوب منها في التعاطي مع  إن العجز المستمر للقوى السياسية السورية في لعب دورها الوطني المط -ب 

نتيجة قراءات مغلوطة للواقع السورية أو ارتهان أغلب تلك القوى  جاء ما مرت به الثورة السورية  

لمصالح دولية وتشابكاتها في سوريا، مع أن هذه القوى باألصل تعاني من مشاكل بنيوية وعدم قدرتها  

 . موحاتهمعلى االتفاق على مشروع وطني يلتف حوله السوريين ويحقق ط

نظام األسد إلى سياسة االحتفاظ بشعب مفيد له أي كانت مكوناته وبقعة جغرافية من سورية    لانتق -ج 

   .أي كان حجمها 

ا بكل ما تحمل هذه الكلمة   محتلا  اا أمام هذا الواقع المذري للوطن والثورة اصبحت سوريا اليوم بلد  تماما

الذين يتحكمون بأدق تفاصيل   ،واإليرانيين من معنى سياسي وقانوني وبشكل مباشر من الروس 

الجمهورية من خلل أداة عملية متمثلة بنظام األسد الذي ال يعدو عن كونه إحدى الميليشيات المحلية  

التي تقاتل إلى جانب بقية الميليشيات األجنبية والطائفية لتحقيق مصالح الروس واإليرانيين في سبيل ما  

المتصارعة على األراضي  القوى المحلية ازات ومن بقاء في السلطة و يقدمه األخيرين لها من امتي

قوى سياسية معارضة متمثلة   –داعش  –القاعدة  –جيش حر  –فصائل إسلمية  –نظام \ السورية 

ال تعدو اليوم عن قصد أو غير قصد وبشكل مباشر أو     / لف الوطني لقوى المعارضة وغيرهاباالئت

 . أدوات بأيدي األطراف الراعية للصراع في سورياغير مباشر عن أن تكون 

في تصدير مشروعها وشعارات التحرر التي طرحتها منذ    -لحد اآلن  -الثورة السورية فشلت لألسف 

ة أدائها فهي  نتيجة عجز النخبة السورية التي تصدرت قيادة المشهد السياسي وركاك  ،انطلقتها للعالم

في حين استطاعت كل الدول المنخرطة  (( داعش والمهاجرين))يين بشكلين رئيس   اصدرت للعالم أزمته

 . كل مشاريعها إلى األراضي السوريةفي الصراع أن تصدر 

 

بأن الدول التي ساهمت في تصنيع المعارضة السورية أدركت خطأها الجسم في تكوين تلك  أعتقد 

، هذه المعارضة اضاعت كل الفرص التي أتيحت لها  في بنيتها الفكرية والتنظيميةالمعارضة المتناقضة 

ا لتلك الدول ووضعها في إان تكون بديلا مقنعاا عن النظام، األمر الذي شكل ولم تستطع  موقف ال   حراجا

ألسدي  ال تستطيع الدفاع عن النظام ا وفي الوقت نفسه  ، متآكلة ومرتهنة تستطيع معه دعم هكذا معارضة

عليهم أن يدركوا  صبح الخلص الوطني في جله بأيدي السوريين أنفسهم الذين  أفي األروقة الدولية و

 :  الحقائق التالية
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ا بكل ما تحمل هذه الكلمة من معنى سياسي وقانوني من عدة    محتلا  اا صبحت بلد أ سورية اليوم  تماما

وبشكل مباشر من الروس واإليرانيين الذين يتحكمون بأدق تفاصيل الجمهورية من خلل أداة   ،دول

 . عملية متمثلة بنظام األسد 

لميليشيات  ال يعدو عن كونه إحدى الميليشيات المحلية التي تقاتل إلى جانب بقية ا نظام األسد اليوم 

ن لها من امتيازات  افي سبيل ما يقدمه األخير ،األجنبية والطائفية لتحقيق مصالح الروس واإليرانيين

 . ومن بقاء في السلطة 

وال قانون يضبط حركتها    ،منها سوى هياكل إدارات أولية ال تراتبية بينها لم يبق الدولة السورية اليوم 

 . ببعضهم البعض  وينظم علقتها بالمجتمع وعلقة األفراد 

 

وما أفرزته من  ،  من خلل هذه الرؤية لسياقات األحداث خلل أكثر من تسع سنوات من الثورة السورية

ا عقد االانحلل ال وظهور    ،وتفشي النعرات الطائفية والدينية والقومية بينهم  ،جتماعي بين السوريين عموما

مباشرة من قبل   اواحتلل أرضه ، الجمهوريةقلوية تحت وطنية أو فوق وطنية على أراضي  أمشاريع 

التي ال تسيطر إال على مساحة ضئيلة جدا من  ، قوات أجنبية من خلل أداة عميلة وهي ميليشيا األسد 

  ، وعدم امتلك قوى المعارضة أدوات حقيقية تمكنها فعلا من حسم الصراع بشكل نهائي لصالحها ،البلد 

 . جداا  اا صارعة في سوريا كبيرصبح  حجم التعقيدات واألطراف المتأ

   

ال يبنى بالمطلق على مقولة السير    ،مرحلة جديدة من العمل الوطنيألن نبدأ كل ذلك يدفعنا كسوريين 

ليكون بديلا عنها فهو أمر ال يلبي  " معارض "وراء األجسام السياسية المهترئة أو بناء جسم سياسي  

ا وذلك ألن قوى ال معارضة عموماا أضاعت كل الفرص التي تقدمت لها  متطلبات هذه المرحلة إطلقا

 : أصبح أمام السوريين معركة مزدوجةخلل سبع سنوات من الثورة السورية و

 

معركة االستقلل من قوى الهيمنة األجنبي الروسي واإليراني على وجه الخصوص ومن جميع   -أ 

 . الوصايات اإلقليمية والدولية األخرى

ام الفئوي المستبد واالنعتاق من المد األصولي والراديكالي الذي يغزو  معركة التحرر من النظ -ب 

ا أساسيا أمام وصول السوريين  . المجتمع السوري ويقف عائقا

وجود  األمر الذي يقتضي   ،التقسيم والتوزيع على دول الجوار اأن سورية أصبح يهددها خطرخاصة و

 : وفق برنامج تكون عناوينه كالتالي عمل وطني يكون 

 

 . قضيتنا السورية هي قضية عادلة وحق ال تنازل فيه وال مساومة عليه  - 1

ي أن يعاد إنتاجه  نظام األسد ارتكب كل أنواع الجرائم بحق الشعب السوري يجب محاسبته وال ينبغ  -  2

ا ودولياا   . محليا

ا لنيل الحرية والحياة  - 3  . الكريمة الشعب السوري قدم من التضحيات ما يصلح أن يكون ثمنا
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انطلقاا من هذه الحقائق الثلث يتحتم علينا العمل بالطاقة القصوى على تمكين الشعب السوري من نيل  

ا لعطاءاته . وإلحاق الهزيمة بالنظام المستبد وحلفائه.  حقوقه المشروعة   تقديراا لتضحيات الشعب وتثمينا

  : وهذا يتطلب العمل على

 

   . يطمئن جميع مكونات الشعب السوري  اعتماد خطاب وطني ال طائفي  - 1

 .  احترام ثوابت الثورة وأهدافها ودعم صمود الشعب السوري وثوار الداخل ومباركة تضحياتهم - 2

ا وتسويقهم كإرهابيين يشكلون خطراا على األمن والسلم الدوليين  -3    .عزل النظام المستبد وحلفائه دوليا

لوطني واإلقليمي والدولي ووضع قضية الشعب السوري في  العمل على كسب معركة الرأي العام ا - 4

 . صدارة االهتمام الدولي 

 : العمل على تحقيق األهداف التاليةتجنيب الشعب السوري العزلة واالنغلق من خلل   - 5

 

 .  فالشعوب أكثر تفاعلا وأمانة لقضايا الشعوب .. فلنجعلها في عهدة الشعوب  .. شعبية ثورتنا  -1

ا أكثر من الرهان على الحسم العسكري  . .حقوقية ثورتنا    - 2 فمن المجدي إدارة القضية السورية حقوقيا

 .   أو الحل السياسي 

 . فمن المهم استخدام أدوات الحرب الناعمة.. سلمية ثورتنا   - 3

والمشروع الوطني أساسه الدولة المدنية دولة الوطن والمواطنة دولة العدالة    .. وطنية ثورتنا    - 4

   .والمساواة دولة دستور وقوانين ومؤسسات 

فل رجوع عن مطلب إسقاط النظام ورفض أي تسوية تقضي  .. التغيير ال االصلح ثورتنا ثورة   - 5

 . بإعادة إنتاجه 

 

 :  دون أن ننسى الحقائق التالية 

 

الشعب السوري  دون تطبيق مبدأ العدالة والمحاسبة لكل من ارتكب جرائم بحق  مجتمعيال استقرار   - 1

 . من أي طرف كان

 دون أن يبدأ بتشكيل هيئة عامة وطنية تكون الممثل الوحيد للشعب السوري   سياسي ال استقرار   - 2

   .بدون االنتقال السياسي إلى نظام وطني ديمقراطي وطني ال استقرار   - 3

 

—————————————————— 
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 :الفصل الثالث
 

 

 

 ( السوريالخالص الوطني )

 "قراءة اجتماعية"
 

 

وقد   ، للشعب السوري قبل انطلق الثورةتقريبية ديمغرافية مناطقية حصائية سكانية إتتضمن دراسة 

   .اعتراها الكثير من التغيير بعد ذلك

   :مالحظة

بالشأن السوري    أن هذه الدراسة عبارة عن تنسيق لدراسات قام بها مراكز بحوث علمية وأفراد مهتمين 

 : وهي بهذا المعنى 

   .دراسة تقريبية يمكن اعتمادها كمؤشر أولي قابل للمراجعة - 1

 الحديث عن ديمغرافية الشعب السوري يتداخل فيه عامل القومية بالعوامل الدينية والمذهبية   - 2

مثلة بالنظام  ستبداد المت واحد بكل مكوناته يعاني من منظومة اال: وأجزم  بأن الشعب السوري هو

 : ى فئتين ، وهو بهذا المعنى ينقسم إلاألسدي

 . خائفة منه أو خائفة من المعارضة مؤيدة للنظام األسدي أوأقلية  - 1

ل مكونات  من ك -بنسب متباينة  -، وفي كل منهما للنظام وتريد حياة كريمة للجميعأكثرية معارضة  - 2

 . الشعب السوري التقليدية

 :  ي للشعب السوري على النحو التالي التقسيم المجتمعوحقيقة 

   . غالبيتها تتعاطى مع الفكر والثقافة من باب الترف الفكري:  طبقة غنية  -آ 

 . غالبيتها ال تهتم بالفكر والثقافة النشغالها بهمومها المعاشية: طبقة فقيرة -ب 

   .كر وفي غالبيتها تتعاطى بشكل كبير مع الثقافة والف : طبقة وسطى -ج 

لى  إطبقة الوسطى وحول جزء قليل منها في سورية عمل على إلغاء الوأن النظام األمني الفئوي المستبد 

، و هنا كانت  الحامل الموضوعي للفكر والثقافة  ، فغابت هذه الطبقة غنية والجزء األكبر إلى فقيرة

 . المشكلة الكبرى في حياة الشعب السوري المقهور 
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  :تلك الدراسة على النحو التاليض عليه نعر

 

 : هي كالتاليعدد سكان محافظات الوطن : أوال

 

 حلب   6230500

 حمص   2231000

 حماة   2197500

 إدلب    2171500

 ريف دمشق  1959500

 دمشق   1826000

 دير الزور  1781500

 الحسكة  1680000

 اللذقية  1262000

 درعا  1182500

 الرقة  1059000

 طرطوس   978000

 السويداء 497000

 القنيطرة  510000

 

 :كالتالي نسب مكونات الشعب السوري هي : ثانيا 

 

 %  75  - 60: عرب سنّة حوالي    -

 %10 -5: آشوريون حوالي    -سريان  -مسيحيون عرب  -

 %  12  -10:عرب علويون حوالي  -

 %   3   - 2: عرب دروز حوالي   -

 %  12 - 10:  أكراد حوالي   -

 %  8 - 5:تركمان حوالي   -

 %  05: األرمن حوالي   -

 %   1 -  05: االسماعيليون حوالي   -

 %  03الشيعة الجعفرية حوالي   -

 %  2 - 1: الغجر والقوميات األخرى حوالي  - -

 : علينا أن نالحظهنا 

،  اعيليين واغلب المسيحيين هم عرب غلب العرب والكرد هم سنة وأن العلويين والدروز واإلسمأبأن 

القوميّة أو  )من األقل فاألكثر من حيث العدد، ومن ثّم نتبعها باألقليّات اإلثنيّة بالطوائف الدينية ونبدأ 

ن الغالبية العظمى  ، ومن حيث العدد لن نذكر العرب ضمن االثنيّات فهم يشكلومن األكثر فاألقل( العرقيّة

 : من سكان سورية، وبالطائفة اإلسماعيليّة نبدأ
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  الطائفة اإلسماعيلية

 

% ~  0.5ليّة هي خامس طائفة دينية في سورية، نسبة اإلسماعيليين وبشكل تقريبي يالطائفة اإلسماع 

من إجمالي تعداد سكان سوريا، يتركز وجود الطائفة اإلسماعيليّة في سورية وبشكل أساسي في  % 1

 : محافظتين 

ْصياف وريفها وأقليّة صغيرة في مدينة حماة، ومحافظة  :  محافظة حماة بمدينة الَسلَْميَة وريفها ومدينة م 

 . ببلدة القَْدموس وريفها ومنطقة نهر الخوابي شرق مدينة طرطوس : طرطوس

 

ع اإلسماعيلي    : ن في سورية يتوز 

ن  وية موجود من إسماعيلي سور% 70مدينة السلميّة هي مركز ثقل اإلسماعيليين في سورية حوالي 

مع أقليّة  %( 65% ~ 50حوالي )بمنطقة السلمية، مدينة مصياف أغلب سّكانها من الطائفة اإلسماعيليّة 

كبيرة علويّة وأقليّة أصغر ُسنّ يّة وبالمثل بلدة القدموس أغلبيّة سكانها إسماعيليّون مع أقليّة علويّة، أّما نهر  

 . يكية  وبيت ديبة ونبع ناصركالبر: الخوابي فأغلب قراه إسماعيليّة خالصة 

 

 (الموحدون) الطائفة الدرزية

 

الطائفة الدرزيّة هي الطائفة الدينيّة الرابعة في سورية من حيث العدد، يتواجدون بشكل رئيسي في أربع   

 .السويداء والقنيطرة وريف دمشق وإدلب : محافظات سوريّة 

 

ع الدروز في سورية  : توز 

أقلية صغيرة في محافظة إدلب، يتركز وجود الدروز في جبل السماق بمنطقة  الدروز : محافظة ادلب

قلب لوزة وبشندلنتي وكفر كيل وعبريتا  : حارم، أهم القرى والبلدات التي يشّكل فيها الدروز أغلبيّة

ومعارة األخوان وجدعين وبشنداليا وكفر مارس وبيرة كفتين وتلتيتا والدوير وعرشين وكفربني   

 . وغيرها 

يتركز الدروز في مدينة جرمانا، بعد االحتلل األمريكي للعراق لجأ لمدينة   : حافظة ريف دمشقم

ا ذات غالبية درزيّة إلى منطقة   جرمانا عدد كبير من اللجئين العراقيين وتحولت من بلدة هادئة نسبيّا

 . مكتظة بالسكان أقرب ما تكون لبغداد صغرى

اا هضبة الجوالن، قبل االحتلل اإلسرائيلي للجوالن كان معظم  أو كما تعرف جغرافيّ  : محافظة القنيطرة

وأقليّات مسيحيّة ودرزيّة، لكن بعد االحتلل اإلسرائيلي تم  ( من العرب والشركس)سكان القنيطرة سنّة 

ا يتواجد أغلب الدروز في بلدة َحَضْر من القسم المحرر،  وبلدات وقرى   تهجير معظم سّكانها، حاليّا

 . دل شمس ومسعدة وبقعاتا وعين قنية كمج: تلل اإلسرائيليخاضعة للح
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ا بجبل الدروز أو جبل العرب حسب التسمية الحكوميّة،   : محافظة السويداء أو كما تعرف جغرافيّا

محافظة السويداء هي مركز ثقل الدروز في سورية وغالبيّة سّكانها من الدروز تعيش مع أقليّة صغيرة  

 . مدينة السويداء وشهبا وصلخد والقريا: وأقليّة أصغر سنيّة، أهم مدن جبل الدروز مسيحيّة  

نسبة كبيرة من دروز سورية مغتربين خارج الوطن بشكل خاص دول الخليج ودول أميركا اللتينيّة  

ا فنزويل، فنزويل وحدها فيها نصف مليون درزي سوري من أصل مليون ونصف مهاجر   خصوصا

جود قنصليّة فنزويليّة بمدينة السويداء، دروز السويداء أطلقوا شرارة الثورة السورية  سوري وال عجب و

ا انتفض الدروز في عهد أديب الشيشكلي وكانت أول انتفاضة   الكبرى ضد االحتلل الفرنسي، أيضا

ا انتفضوا ضد حافظ   2000شعبيّة ضد ديكتاتور سوري تم قمعها بوحشيّة بتدخل عسكري، وسنة  أيضا

 . سد بسبب ممارسات األمن انتهت باقتحام الدبابات لمدينة السويداءاأل

 

 

  الطوائف المسيحية

 

%  60)، أغلب مسيحيّي سورية أرثوذكس الدينيّة الثالثة في سورية -إن صح التعبير -المسيحيّة الطائفة 

 . مع أقليّات كاثوليكيّة ومارونيّة وبروستانتيّة وبكنائسها المختلفة %( 80~ 

ا في سورية ومنتشرة على كامل تراب السوري  الطائفة  ا وتمّدنا ا وتعلّما المسيحيّة هي الطائفة األكثر انفتاحا

وبشكل أساسي في محافظات حلب والحسكة ودمشق وحمص وطرطوس، بمحافظة الحسكة كان أكبر  

بر  من سّكانها مسيحيين، أّما كمدن فمدينة حلب أك%  30% ~ 25تجّمع مسيحي من حيث النسبة حوالي 

من تعداد سكانها، أّما كمناطق فوادي النصارى أكبر تجّمع للمسيحيين في  % 15تجّمع للمسيحين حوالي  

 . من تعداد سكان الوادي% 60سورية حوالي 

 

ع      :المسيحيين في سوريةتوز 

 

في محافظتي حمص وطرطوس، وادي  ( أو النََضارة حسب التسمية الحكوميّة) :وادي النصارى

، أهم  %65% ~ 50النصارى هو المنطقة الوحيدة في سورية التي يشكل فيها المسيحيين أغلبيّة 

قلعة الحصن ومرمريتا والحواش والزويتينة والمزينة   : البلدات وقرى وادي النصارى المسيحيّة 

 . والناصرة و مشتى عازار ومشتى حلو والمشتاية وصافيتا ودريكيش

 . معلوال وصيدنايا: غرب محافظة ريف دمشق، من البلدت المسيحيّة في القلمون  : جبال القَلََمْون

القّصاع وباب توما وباب  : يتركز وجود المسيحين في دمشق بأحياء عديدة منها  :مدينة دمشق وريفها

ر وحرستا وبرزة، ووفي ريفها  كأقليّات : شرقي والميدان وطبّالة، وفي ضواحيها في جرمانا   :كدمَّ

 . وكشكول ودويلعة وغيرها 

 . ن بمدينتي الحسكة والقامشلي وأقليّات باألريافو يتركز المسيحيّ   :محافظة الحسكة

 . سبيلالن بأحياء عديدة منها العزيزية والتلل وويتركز المسيحيّ  : مدينة حلب

المحردة والسقيلبيّة   : بحي المدينة بوسط مدينة حماة، وفي ريفها الشمالي والغربي كبلدات  : محافظة حماة

 . والبيضا

كباب السباع وباب الدريب والحميديّة،  : يتركز المسيحيّين في األحياء القديمة لحمص  : مدينة حمص

 . كاألرمن والنزهة والوعر واإلنشاءات، والضواحي كربلة وفيروزة وزيدل: واألحياء الجديدة 
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ى اللذقية من  ن كثر الوالقديمة لللذقيّة، هاجر مسيحيّ  ن في األحياء و يتركز المسيحيّ   : محافظة الالذقي ة

ها الجديدة، وفي ريف  ئوجودهم في ضواحي اللذقية وأحيا  يتركز و  أخرى،    محافظات وادي النصارى و

 . اللذقيّة توجد عّدة  بلدات وقرى مسيحية أبرزها كسب 

ران، وتجمعات بشكل أقل  كما توجد تجمعّات كبيرة للمسيحيّين في مدينة طرطوس وجبل الدروز وحو

 . بالرقّة ودير الزور

ديموغرافيّاا عدد المسيحين بسورية في تناقص، في بداية القرن العشرين كانت نسبة المسيحيين حوالي  

وفي الوقت الحالي ال تتعّدى  %  17انخفضت في الخمسينيّات إلى  ،من تعداد سّكان سورية% 20

أبرز أسباب التناقص الديموغرافي للمسيحيّين في   أو حتّى أقل وفق بعض المصادر،% 10نسبتهم 

ا السنّة  للمسيحيّين بالمقارنة مع غير طوائف خ” معّدل المواليد “الزيادة الطبيعة المتدنّية  : سورية  صوصا

والهجرة الخارجيّة المكثّفة للمسيحيين سيما ألوروبا الغربيّة واألمريكيّتين وأوستراليا  والعلويين من جهة،  

من   1970وضاع السياسيّة واالقتصاديّة وحتّى االجتماعيّة المترديّة في سورية بعد انقلب كنتيجة لأل

 . جهة أخرى

 

 

  الطائفة العلوية

 

 :  ثاني أكبر طائفة دينيّة في سورية من حيث العدد، والبعض يرى بأن العلويين مقّسمين لطائفتين 

 (  العلويينمن إجمالي %  80% ~ 60حوالي ) علويين    - 1

 ( من إجمالي العلويين% 40% ~ 20حوالي )ن  ي مرشدي - 2

يتركز وجود العلويين في جبل العلويين أو جبال اللذقيّة حسب التسمية الحكوميّة، وهي سلسلة جبليّة  

تفصل الساحل السوري عن داخله وهو من أجمل األماكن الطبيعيّة في سورية، جبل العلويين غرب  

حافظتي اللذقيّة وطرطوس وغربي محافظتي حمص وحماة، وعليه يتركز وجود  سورية تمتد شرقي م

 . العلويين في أربع محافظات سوريّة 

 

ع العلوي ين في سورية  : توز 

 

،  حمص ومنطقة تلكلخ ومنطقة المخّرممنطقة : ن في ثلث مناطق إداريّةويتركز العلوي  : محافظة حمص

 : بشيء من التفصيلأبرز أماكن تواجدهم في محافظة حمص 

%(  50ال يقل  ) يتركزون بحيّي الزهراء والنزهة %  10تبلغ نسبة العلويين فيها حوالي  : مدينة حمص 

من أرياف اللذقيّة وطرطوس   1970وهم بمعظمهم ضباط ورجال أمن هاجروا لحمص بعد انقلب 

 %(. 20ال يقل عن )وحماة، وأقلية بأحياء عكرمة والعدوية والوعر 

غرب محافظة حمص على جبل العلويين، غالبيّة سكان هاتين الناحيتين من    :بو والشين ناحيتي الق

 . وأقليّة صغيرة من السنّةن مع وجود أقليّة مسيحيّة كبيرة  العلويي 

 . ينيدود البادية وأغلبهم من المرشد شرق مدينة حمص على ح :ناحية الرقاما 

كمرمين  : يتركزون في عّدة قرى%  10عدى ن في الحولة نسبتهم صغيرة ال تتوالعلوي  :سهل الحولة 

 . وقرمص والمحنّاي
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من تعداد سّكان هذه المنطقة ويتركز العلويين في  % 25% ~15نسبة العلويين حوالي   : منطقة تلكلخ

ة   . ناحية الْحَدْيد 

المخّرم  : أهم مدنها% 65% ~ 50شرق مدينة حمص غالبيّة سكانها من العلويين   :منطقة المخّرم 

 . الفوقاني وجب الجّراح أبرز أبناء المنطقة بثينة شعبان 

 

محردة والغاب ومصياف،  : ن بغربي محافظة حماة وتحديداا بثلث مناطقويتّركز العلوي  : محافظة حماة

ان محافظة حماة، أبرز أماكن تواجدهم بمحافظة  من تعداد سكّ % 15% ~ 10بشّكل العلويين حوالي 

 : حماة بشيء من التفصيل 

 . يتركزون في القسم الغربي من تلك المنطقة %  20ن فيها أقليّة حوالي و العلوي : محّردة منطقة 

يتركز العلويين بالقسم الجنوبي والجنوبي الغربي من الغاب وتحديداا    (:سهل الغاب )منطقة السقيليبيّة 

 . من تعداد سّكان سهل الغاب علويين % 25ناحيتي تل سحلب والزيارة، حوالي 

على السفح الشرقي لجبل العلويين،في هذه المنطقة يشكل العلويين فيها أغلبيّة حوالي    : منطقة مصياف

 . عين حلقيم وعوج وبعرين ومصياف:  والقرى العلويّة  من تعداد السّكان، أبرز المدن% 60

 : الداخل السوري من جهة جبل العلويين 

 

على وجه التحديد محافظتي طرطوس واللذقيّة، غالبيّة سكان المحافظتين من العلويين حوالي   :الساحل

لتحديد السفح  ، في السابق كان العلويّون يتركّزون  في القسم الداخلي من المحافظتين وبا%70% ~ 50

الغربي لجبل العلويين أّما الساحل فغالبيّة سكانه من السنّة، في ستينيّات وسبعينيّات القرن الماضي  

تزايدت هجرة أهل الريف للمدن السورية بشكل مكثّف وهاتين المحافظتين ليستا باستثناء، هاجرت نسبة  

اللذقية وطرطوس وجبلة وبانياس، بالوقت  : مثل ” السنيّة“للمدن الساحليّة ”   العلوي“كبيرة من الريف 

أهل  “الحالي نسبة العلويين في المدن الساحليّة تقارب نسبة السنّة أو حتّى تزيد عليها، يتركز العلويين 

يتركز  ”  أهل البلد “في المدن الساحليّة في الضواحي واألحياء الجديدة، أّما السنّة والمسيحيّين ” الجبل

 . وجودهم في أحيائها القديمة والرئيسية 

ا  في المّزة، وفي قرى   : وتوجد تجمعات محدودة للعلويين في محافظات أخرى كمدينة دمشق خصوصا

 . الجوالن وعلى وجه التحديد قرية الغجر  متفرقة غربي محافظة إدلب و في القسم المحتل من 

 

 

  الطائفة السنية

 

ا وتركمان  اا رد وك  اا عرب -أو أهل الُسنَّة والجماعة    70هم أكبر طائفة دينيّة في سورية، حوالي  -وغيرهم  ا

محافظة   11٪ من الشعب السوري سنّي، السنّة منتشرين بكامل سورية ويشكلون أغلبيّة بـ   80الى  % 

حافظة سوريّة، معظم المدن السوريّة العريقة وأهم التجّمعات الحضريّة كدمشق وحلب  م 14من أصل 

وحمص وحماة هي مدن سنيّة، بشكل عام ونسبة السنّة في المحافظات تشبه نسبتهم من تعداد سّكان  

الزور  الرقة ودير : على السبيل المثال ) أو حتّى تزيد عليها ( حمص ودمشق:  على سبيل المثال) سورية 

جبل العلويين  : ، وفي مناطق سورية أخرى تنخفض نسبة السنّة أو حتّى تنعدم على سبيل المثال(ودرعا

ا السفح الغربي، ووادي النصارى ( جبال اللذقيّة) غرب محافظة حمص وشرق محافظة  ) خصوصا

ا القسم الشمالي، وجبل الدروز ( طرطوس  . والن والقسم المحتل من الج( محافظة السويداء)خصوصا
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 : للسن ة في المحافظات السوري ة وهذه نسب تقريبية 

 .ودير الزور والرقّة وحلب وإدلب (  سهل حوران)كمحافظات درعا %: %100 ~ 90

:  أو الجوالن )كمحافظات حمص وحماة ودمشق ومحافظة ريف دمشق والقنيطرة %: %90 ~ 80

 (. النسبة تتضمن سّكان الجوالن الحاليين والمهّجرين

ا الجزيرة ) افظة الحسكة مح%  : 70  (. أو كما تسّمى أحيانا

ا يترّكزون في الوجه الساحلي  %: %50 ~ 30 محافظتي اللذقيّة وطرطوس، السنّة كما ذكر مسبقا

 . مناطق اللذقيّة وجبلة وبانياس وطرطوس: وبشكل خاص 

 (. جبل الدروز)محافظة السويداء %: 10أقل من 

 

 

  القوميات اإلثنية

 

   سوريةأكراد 

 

، ينتشر األكراد بشكل أساسي في محافظات  في سورية بعد اإلثنيّة العربيّة القوميّة الكردية هي ثاني إثنيّة

الحسكة وحلب ودمشق وبشكل أقل في محافظات إدلب وحمص والرقّة،  أبرز أماكن انتشار األكراد  

 .. بسورية بشيء من التفصيل 

 

ع األكراد في سورية   توز 

من أكراد سورية يعيشون في هذه  % 60معقل األكراد الرئيس في سورية حوالي  :محافظة الحسكة

من  % 70% ~ 60المحافظة، ينتشر األكراد في أرياف المحافظة ومدنها ويشكلّون وبشكل تقديري  

 . القامشلي وعامودا والمالكيّة : تعداد سّكان المحافظة، أشهر المدن ذات الغالبيّة الكرديّة

%  25% ~ 20ظة حلب هي معقل األكراد الثاني في سورية، تقّدر نسبتهم حوالي محاف :محافظة حلب

من تعداد سّكان المحافظة، ينتشر األكراد بشكل رئيسي في المناطق الشماليّة لمحافظة حلب المتاخمة  

حوالي  ) و جرابلس وإعزاز % (  85حوالي ) وعفرين %(  60حوالي )كعين العرب : للحدود التركيّة 

 %   2 - 1باب والسفيرة وسمعان حوالي وال %(  10

قاسو وإيبش ونعمو وديركي وعربو وسيدخان وكنة وقرجولي وقوطرش وبكداش ومتيني   :مدينة دمشق

وميرخان وسوركي وسوركلي ورشواني وزركلي وزركي ومارديني واورفلي وشكو وعليكو وتللو  

والمل وجنبكلي وبرازي   ورمضان وبوطي وكفتارو وعرباني وشيخاني وشيخو ودودكي  وال رشي 

وزلفو وباجاري وأومري ويونس ودياربكرلي وكعكرلي وجزماتي وحسكي وكلعو وجلعو وايزولي  

وبارافي ونقش بندي وأوطة باشي وأوسو  وتوتنجي وبكاري وسامو وبيجو وشورتعزي  , وحقي وبوظو 

 . الخ ..  وكم نقش ودياب 

معّربين تماماا وال يتقنون لغتهم   -اعتزازهم بأصولهم الكرديّةوعلى الرغم من   –معظم أكراد دمشق 

 . األم، كما توجد تجمعّات صغيرة  لألكراد في عّدة محافظات كالرقّة وحمص وإدلب 
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ن من حقوقهم الثقافي ة والسياسي ة،  ومحرومن وو عظم األكراد في العالم مضطهد األكراد في سورية وكم

 : كراد في سورية بعد استالم حزب البعث بعد ة إجراءات أبرزهايتجل ى االضطهاد والتمييز ضد األ

 

جراءات التميزيّة بحق أكراد سورية حيث تم حرمان آالف األشخاص  أكبر اإل  : 1962حصاء الحسكة إ

حرمان مواطنين من جنسيّتهم تعني عدم  ! بحجة كونهم من اللجئين األجانب  من الجنسيّة السوريّة 

ا    مقدرتهم على تثبيت الزواج أو التملك باإلضافة لمنعهم من السفر، يقّدر عدد محرومي الجنسيّة حاليّا

جنسيّة   ، هذا اإلحصاء التعسفي حرم االبن من (من تعداد سّكان سورية % 1حوالي  )ألف  300حوالي  

ا وبهتاني أبيه واألخ من جنسيّة أخ ا فقط لكونه كردي ه ظلما ا ا  . ا

هدف المشروع هو تفريغ الشريط الحدودي بين سوريا وتركيا في    :الحزام العربي مطلع السبعيني ات

كم من سكانه األكراد األصليين، وتوطين أسر عربية بدالا عنهم   15~   10محافظة الحسكة بعمق 

ا بعد بناء سد الفرات “  . لعزل أكراد سورية عن محيطهم الكردي” خصوصا

 

 

  تركمان سورية

 

من تعداد سّكان سورية،   8% ~ 5المجموعة اإلثنيّة الثالثة في سورية، نسبة األتراك وبشكل تقريبي  

حمص وحماة ودمشق وحلب واللذقيّة  : ينتشر التركمان وبشكل أساسي في ستّة محافظات سوريّة

ا  (الجوالن)والقنيطرة   ا إلى قسمين ، ينقسم التركمان في سورية عرقيّا أتراك المدن وأتراك  : وثقافيّا

 . األرياف 

كاألتراك  : هم من المنحدرين من شعوب تركيّة عّدةمن أتراك سورية  % 70حوالي  :أتراك المدن

العثمانيّون واألذربيجانيّون والتتار والباشكير و األوغوز وااليغور واألوزبك وغيرها من الشعوب  

ريّة الكبرى خصوصاا حمص وحماة ودمشق وحلب واللذقيّة،  التركيّة، يترّكزون في المدن السو

 . ومعظمهم  معربيّن تماماا وال يتحدثون بلغاتهم األم، وملمهحم قريبة من الملمح العربيّة 

من أتراك سورية وهم من المنحدرين من قبائل األوغوز التركيّة وينتشرون  % 30حوالي  :أتراك الريف

مص وحماة واللذقية والقنيطرة، ومعظم أترك الريف مازالوا  حلب وإدلب وح: بأرياف محافظات 

محافظين على لغتهم األم وهويّتهم الثقافيّة، وملمحهم مميّزة شبيهة لملمح شعوب آسيا الوسطى  

 . التركية 

 

 : أبرز العائالت التركماني ة في المدن

ماني والبابي والكواكبي  كالمدّرس و كاخيا ومرعشلي وقوجة وإزمير لي وقره قوجة وترك : مدينة حلب

 . وغيرها .. 

 . وغيرها .. واألظن و ق بّش و خورشيد و كوجاككالعظم والشرابي والشيشكلي والسّراج   :مدينة حماة

كالحسيني والوفائي واألتاسي والطظقلي والداالتي وقندقجي والترك والشرفلي شمسي   : مدينة حمص

 . وغيرها .. و الجوخدار باشا 

 . وغيرها ..  لعـظم والعظمة ومردم بيك وقبّاني والمرادي واكالعمادي   :مدينة دمشق
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 : أبرز أماكن انتشار أتراك الريف في سورية

عزاز وعفرين  الشمالي وبشكل خاص في قرى وبلدات ينتشر  التركمان في ريف حلب ا  :محافظة حلب

 . وعين العرب وجرابلس والباب 

وغربه وسهل الحولة كعقرب  والكردستانية وكنية  يتركز التركمان في وادي العاصي  : محافظة حمص

 . وغيرها …  كيسين والسمعليل وبرج قاعي وقزحلالعاصي وغرناطة وتسنين و

 . قرى عديدة كالعدنانية وسلهب وسكرية ومندد وهيتا وغيرها  :محافظة إدلب

متلية  قرى عديدة على الساحل وعلى الجبل كأم طيور والبدروسية وشيخ حسن وأ : محافظة الالذقي ة

 . وغيرها ..  وزنزف وبيت مل محمود وبيت ملق  وبركة وبيت الوالي ويت الوادي وعيسوية

 . وغيرها ..  حماة قرب سهل الحولة كعقرب وطلّفجنوب غربّي محافظة  : محافظة حماة

عين السمسم و العليقة و عين العلق  نة و القادرية وضبية و لرزانية و السنديا : محافظة القنيطرة

 . وغيرها .. فر نفاخ والمغير وحفر وحسينية التركمان  واألحمدية وك

معظم األتراك في سورية من أهل السنّة والجماعة يتبعون المذهب الحنفي، توجد نزعة فوقيّة من قبل  

تركمان المدن تجاه تركمان األرياف، فأتراك المدن من النخبة السيّاسيّة والثقافيّة واالقتصاديّة في سورية  

ها سليلة عائلت أرستقراطيّة وإقطاعيّة وبرجوازيّة على خلف أتراك األرياف العّمال  وغالبيّة عائلت

 . والفلحين البسطاء 

 

 

    آراميو سورية

 

اآلشوريّون رابع إثنيّة سوريّة من حيث العدد ومن أقدم القوميّات التي سكنت سورية،  /الكلدان/أو السريان 

ا أتحّدث فقط عن السريان الناطقين  %  2نسبة السريان وبشكل تقريبي  من تعداد سّكان سورية طبعا

ا من المسلمي ن  بلغتهم األم والمحافظين على هويّتهم الثقافيّة وال أشمل السريان المعربيّن تماما

 . والمسيحيين

ا مدينتي الحسكة والقامشلي، كما توجد تجمعات   يترّكز السريان سورية في محافظة الحسكة خصوصا

 . عديدة للسريان في دير الزور وحلب ومنطقة القلمون بريف دمشق 

معظم السريان محافظين على لغتهم وهويّتهم السريانيّة، أغلب السريان مسيحيّين مع أقليّة صغيرة  

سبة كبيرة من سريان سورية تعود أصولهم لجنوبّي شرقّي تركيا وشمالّي غربّي إيران، لجئوا  مسلمة، ن

لسورية هرباا من عملية التطهير الديني والعرقي ضد األقليّات المسيحيّة التي حدثت أثناء انهيار  

 . افيّةاإلمبراطوريّة العثمانيّة، السريان كمعظم األقليّات في سورية محرومين من حقوقهم الثق
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 شركس سورية

 

 : خامس إثنيّة سوريّة من حيث العدد، ينتشر الشركس بشكل أساسي في ثلث محافظات سوريّة 

 . وغيرها ..  عين نسر وتليل ودير فول وتل عمري :  في مدينة حمص وريفها مثل بلدات  : محافظة حمص

 . وغيرها ..  تل سنان وتل عدي وجبيصين  : في مدينة حماة وريفها متل بلدات  : محافظة حماة

بئر العجم والخشنية والعدنانية وعين زيوان  :  في مدينة القنيطرة وريفها متل بلدات  : محافظة القنيطرة

 . وغيرها ..  والمنصورة  

الحسكة ودمشق ودرعا وحلب والرقة  : كما توجد للشركس تجمعّات صغيرة بمحافظات أخرى متل

 . وريف دمشق

ا  في الوقت  الحالي تشهد القرى والبلدات الشركسيّة هجرة مكثّفة  باتجاه المدن السورية الكبرى خصوصا

حمص ودمشق، معظم الشركس لجئوا إلى سورية بعد عمليات التطهير العرقي والديني من جانب  

أهل السنّة   از، أغلب الشركس في سورية هم من االمبراطوريّة الروسيّة ضد مسلمي شمال القوق

عة يتبعون المذهب الحنفي، يمكنكم التعّرف على الشراكسة  ببساطة من خلل ملمحهم القوقازيّة  والجما

ا من الجيل الجديد   المميّزة، أغلب الشراكسة متمّدنين ومتعلّمين ولألسف معظم الشراكسة خصوصا

 . معّرب تماماا وال يتقن لغته األم ( وعلى خلف األرمن)

 

 

   أرمن سورية

 

من تعداد سّكان سورية،  % 0.5يّة هي سابع إثنيّة سوريّة، نسبة األرمن وبشكل تقريبي  اإلثنية األرمن

يتركز األرمن بعّدة محافظات سورية، مدينة حلب هي أكبر تجمع لألرمن في سورية ومركز ثقلهم، كما  

وا  أوحمص واللذقيّة، معظم األرمن لجالحسكة  ودمشق ودير الزور  : توجد تجّمعات لألرمن بمحافظات 

إلى سورية بعد عمليّات التطهير الديني والعرقي ضد األقليّات المسيحيّة التي حدثت أثناء انهيار  

اإلمبراطوريّة العثمانيّة، األرمن في سورية كمعظم األرمن حول العالم مسيحيين أرثوذكس مع أقليّات  

 . األرمينيّة وبطلقة  أخرى كاثوليكيّة وبروتستانيّة، وأغلب أرمن سورية مازالوا يتحدثون باللغة

 

   

   غجر سورية

 

ن على كامل  ووهم منتشر  ، جر ونسبتهم قليلة جدا في سوريةغأو القُْرباط أو النََّور أو ال ن و أو الُدميّ 

األراضي السوريّة وبشكل خاص البوادي وأطراف المدن، معظم الغجر ال يتمتّعون بأّي جنسيّة وغير  

 . ومعظمهم أيضاا رّحل ويسكنون الخيام البسيطة مسجلين كمواطنين سورييّن، 

الغجر مجموعة من القبائل الهندية عبرت إيران باتجاه المشرق العربي، والغجر في سورية مجموعة  

عرقيّة منعزلة ومنطوية على ذاتها، ولكل قبيلة من القبائل الغجريّة عادات وتقاليد وعقائد خاّصة تختلف  

 . باختلف القبيلة 
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 العرب ن والالجئ

 
ألف الجئ عراقي معظمهم من المسيحيين   300يوجد في سورية حوالي مليوني الجئ عربي، مليون و 

ألف الجئ فلسطيني   500~  200مقيمين في سورية بطريقة شرعيّة أو غير شرعيّة، وحوالي 

ة  ألف صومالي مقيمين في سورية بطريق  25~  12حاصلين على الجنسيّة السوريّة المؤقتة، وحوالي 

 . شرعيّة أو غير شرعيّة 

 

 

 قوميات أخرى 

 
ا قوميّات ال تتعّدى نسبها  من مجموع سّكان سورية وتقتصر على بعض  %  0.2توجد في سورية أيضا

اليونانيون واأللبان والبوشناق  : العائلت في المدن الكبرى كدمشق وحلب وحمص، من تلك القوميّات 

 . واألمازيغ والروس و الجورجيين وغيرهم والفرس والبشتون والبلوش  

 

 

   ثنية سورية أخرىإاقليات دينية و

 

هي أقدم طائفة دينية  في سورية ويعود تاريخها ألكثر من سبعة آالف سنة، معتنقي   : الطائفية اإليزيدي ة

سنجار بمحافظة  الديانة اليزيديّة من األكراد ينتشرون في أماكن انتشار األكراد بشكل خاص جبل 

على الحدود مع العراق ومنطقة عفرين بمحافظة حلب شمال غرب سورية على  و الحسكة شرق سورية 

 . من تعداد سّكان سورية% 0.2الحدود مع تركيا، نسبتهم التتجاوز 

من تعداد سّكان  % 0.4أو اإلثنى عشريّة نسبة هذه الطائفة الشيعيّة ال يتجاوز  :ةالشيعة الجعفري 

الطائفتين  ئف وبشكل خاص الطائفة العلويّة وغير طوا  سورية، وفيها نسبة كبيرة من الُمتشيّعين من 

 . اإلسماعيليّة والسنيّة بشكل أقل

 (( متنّوعة ال يطغى أّي لون على آخرأبرز مكّونات الفسيفساء السوريّة المزركشة ال بإختصار   ههذ ))

   

——————————————————- 
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 :الفصل الرابع

 

 

 ( يالخالص الوطني السور)

 "اقتصاديةقراءة "
         

 

حول الواقع االقتصادي  كتب العديد من المحللين االقتصاديين السوريين ومنهم السيد نشوان األتاسي 

كيف كان لمغادرة الوحدة بين مصر وسورية مبكراا بعد أن خلفت    -الذي اقتبسنا منه  -ري زالسوري الم

السياسية ودمر االقتصاد الوطني تحت عنوان  وراءها جروح عميقة أسست لنظام أمني اغتال الحياة 

إعادة توزيع الثروات بين طبقات المجتمع ، ثم بعدها سرعان ما تحول االقتصاد السوري عبر مراحل  

   .من رأسمالية الدولة إلى رأسمالية العائلة تحت عنوان االقتصاد االشتراكي المخطط 

شرحه لكن البد من اإلشارة بشئ من التفصيل  إن الحديث عن هذا التحول ومراحله وأسبابه أمر يطول 

الذي انعقد فيه المؤتمر القطري لحزب البعث وتم   2005إلى التحول الذي حصل في حزيران عام 

 ". اقتصاد السوق االجتماعي "خلله إقرار التحّول إلى ما أسماه  

سية وهذا ما أكدته العديد  لقد كان لهذا التحول أثر سلبي كبير في الحياة اإلقتصادية واإلجتماعية والسيا

التي أشارت الى القفزة من الليبرالية إلى الهاوية نتيجة توجه   -منها دراسة نشوان أتاسي  -من الدراسات 

الذي كان بضغط من طبقة رجال األعمال الجدد بحيث فتح الباب  " اقتصاد السوق االجتماعي "الدولة إلى  

ا أمام التصفية النهائية للطبقة الوسط ى السورية، وهبوط أعداد أكبر من السوريين تحت خط  عريضا

ا ذا طبقتين   . طبقة فاحشة الثراء والغنى، وطبقة فقيرة معدمة: الفقر، وجعل من سورية مجتمعا

 

 :الخطة االقتصادية التاسعة

اعتمد االقتصاد السوري في عهد حافظ األسد على المساعدات الخارجية، وهذه نقطة ضعف رئيسية، إذ  

عملية جذب المساعدات والحفاظ عليها تحّولت إلى ميدان للستثمار والتوظيف في الدور السياسي  أن  

ا حاداا في السنوات األخيرة من حكم األسد األب نتيجة  ، اإلقليمي لكن هذه المساعدات سّجلت تراجعا

ن لعب دور إقليمي  متغيرات سياسية عدة بدأت مع نهاية الحرب الباردة التي مكنت النظام السوري قبلا م

واسع، تمثل بالرضا بوظيفته العسكرية في لبنان ومشاركته الرسمية في الحرب على العراق العام  

تسبب ذلك التراجع بانخفاض معدل النمو االقتصادي بشكل حاد، وصل إلى السالب في العام  ، 1991

ا مع ازدياد معدل النمو السكاني إلى حدود 2000 نسبة البطالة والتضخم   ، وارتفاع %2.5، مترافقا

   . المالي، فوجدت حالة ركود اقتصادي خانق

وكانت    ،، ومهندسها هو عصام الزعيم2005  - 2001في هذا المناخ ُولدت الخطة الخمسية التاسعة 

مهامها تتركز على رفع حجم القطاع العام ومكافحة البطالة من خلل زيادة حجم اإلنفاق الجاري  

إال أن حجم الفساد وشبكاته، والمصالح المتداخلة بين   ،ا بشار األسد عهدهوهذه افتتح به  ،الحكومي

البيروقراطية وشرائح رجال األعمال حديثة التشكل، وخصائص التسلطية األمنية السورية، تسببت في  

إجهاض نتائج الخطة التاسعة، وتسريع البحث عن مصادر تمويل خارجية لتجنب الخوض في متاهات  

 . ستدامة يكون عمادها الداخل المفقر والمهمشعملية تنموية م
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لقد فَتُْح باب االستثمار المباشر لرأس المال الخارجي والداخلي وأطلق أكبر عملية تحرير اقتصادي في  

وقد جرى التمهيد لها بتطوير البيئة االستثمارية القانونية، وإصدار أكثر من    ة،تاريخ سورية المعاصر

، في الوقت الذي كانت الخطة التاسعة تحاول إثبات  2005 – 2000ي قانون ومرسوم بين عام 1200

نفسها في التطبيق ضمن بيئة من المتناقضات التي رسمتها تلك األنظمة والقوانين والمراسيم بصياغة  

إطار تشريعي لبيئة األعمال، وتحسين مناخ االستثمار، ووضع مشروعات قوانين بشأن التجارة  

مع معايير منظمة  ( من دون توقيع  أي اتفاقيات " )طوعية " اعتبر استجابة  والشركات والمنافسة، ما

ولم تنل هذه التشريعات وقتها من قوانين  ". التجارة قاطرة النمو "التجارة العالمية، من منطلق شعار  

ول  صادي الهجين والذي تحقتوهكذا ازداد نمواا الكائن اال. القطاع العام، بل كيّفت القوانين السورية معها

 . يزيد من إفقار الناس  الى وحش

 

 :الخطة الخمسية العاشرة

من قبل الطاقم االقتصادي واالستشاري الذي شكلته    2010  - 2006وضعت الخطة الخمسية العاشرة 

"  االقتصاد المركزي"نقل سورية من  :  ، معلنة الهدف(2011-2003" )محمد ناجي عطري"حكومة 

وُزينت تلك الخطة بإعلنات سياسية محابية للفقراء، تعد بتطوير  ". االجتماعي اقتصاد السوق "إلى 

ا  ورغم أنها صيغت كنموذج  . المناطق الفقيرة والمهّمشة وإدماجها في عملية التنمية، وهي بقيت كلما

 . ليبرالي، لكنها حددت ضوابط تنموية ومقاربات إلصلح مؤسسي شامل

تلقت صفعة من قبل الحكومة السورية المشاركة في   إذ  ،لم تطبق الخطة الخمسية العاشرة

وبهذا، وبعدما أُجهضت الخطة  . التي رفضتها، بسبب ما تعلق فيها باإلصلح المؤسسي…صياغتها 

ا إلى   التاسعة التنموية على أرض الواقع، تّم خنق الخطة العاشرة الليبرالية، وجرى اختزالها حكوميا

، وعلى رأسهم  "العطري"أصر المسؤولون االقتصاديون في حكومة . ة مقاربة ليبرالية مجتزأة وانتقائي

، والذي كان قبل توزيره  "عبد هللا الدردري" نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون االقتصادية حينها  

التجارة الخارجية كقاطرة للنمو  "  يشغل موقع رئاسة هيئة تخطيط الدولة، على فرضية تحرير

الشرائح األكثر فقراا، أو تقديم حلول حمائية للصناعة المحلية، أو التركيز  ، دون التفات إلى "االقتصادي 

فقد كان  . على القطاعات اإلنتاجية، أو حتى العناية بإصلح مؤسسي قد يستغرق أكثر من عشر سنوات 

  هناك استعجال لقطف نتائج العوائد المالية الخليجية مباشرة، إثر ارتفاع أسعار النفط العالمية، عبر ما

ا بـ .  ، وهو برنامج لم يعلن رسمياا عنه، لكنه اُعتمد كخطة عمل"برنامج اإلصلح االقتصادي " عرف الحقا

التي تبنتها الخطة التاسعة، التي  " إصلح ودعم القطاع العام "تماشى ذلك مع تجميد كامل مقترحات 

جاري  من استثماراتها لهذا القطاع، ورفعت حجم اإلنفاق الحكومي ال%  69كانت خصصت 

، بعد أن كان  2004بحلول العام % 33.7واالستثماري الفعلي من الناتج المحلي اإلجمالي إلى 

 . 1997العام % 24.6

إذ   -قطاعات واسعة منه كانت خاسرة  -دفع كل ذلك إلى التسريع في انهيار القطاع العام المريض أصلا 

الذي أفقدها القدرة على  تُرك من دون أي معالجة فلتطوير خطوط اإلنتاج وال معالجة البطالة المقنعة 

.  نعم انعدمت اإلرادة التنموية في إعادة هيكلته، فل هو يُْصلح وال هو يُصفّى بطريقة منهجية . المنافسة

اطية التي تعامل القطاع العام كمصدر  وإبقاؤه يتم ألنه يمثل نقطة تقاطع لمصالح البورجوازية البيروقر

اجتماعي، فهو متخم بالعمالة   –وهو من جهة ثانية أداة تسلطية ذات طابع اقتصادي .  لنهب ال ينضب 

الفائضة والبطالة المقنعة، ويشكل بيئة متسعة مهترئة تقي آالف المشتغلين فيه من االنهيار إلى حال  

ا   200وذلك بأجور ابتدائية هزيلة ال تتعّدى البطالة الكلية في حال التسريح الجماعي،   دوالر شهريا
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ا وتأهيلا، وتقترب من إعانات البطالة في دول أخرى  . لموظفي الدرجة األولى من الشرائح األكثر تعليما

الطريق أمام رجال األعمال الجدد، عبر انسحاب الدولة من مجاالت  " عبد هللا الدردري" وقد مّهدت خطة 

في قطاع الخدمات اإلنتاجية، وفتحها أمام باب االستثمار للقطاع الخاص، مباشرة في  كانت حكراا لها 

شركات مساهمة أو في شراكة بين الدولة والشركات القابضة الكبرى المعتبرة كصناديق استثمارية،  

لعام   7تتملّك أصول الشركات المساهمة المحدثة والتي أجيزت نظرياا عبر المرسوم التشريعي رقم 

القابضة العام  « الشام »، ثم لحقت بها "القطرية السورية القابضة "كانت البداية عبر الشركة . 2000

المدعومة من قبل السلطة والتي يمسك بها رامي مخلوف ابن خال األسد وصاحب شركة   2006

للتصاالت الخليوية، وهو الذي جعل أقاربه وشركات القطاع الخاص ورجال األعمال  " سيرياتيل"

وشكل هذا تحّوالا كبيراا في تكتل العائلت الحاكمة، وتّوجها  .  جار السوريين ينضوون تحت جناحها والت

دخلت عائلت األسد  . كقوة اقتصادية تتحكم في االقتصاد السوري خارج نطاق الدولة والتسلطية األمنية 

ذا يمثل انتقاالا  ومخلوف وشاليش واألخرس وغيرها في بنية وتكوين الشركات القابضة المستحدثة، وه

وقّدر مخلوف حجم نشاط  . من السيطرة األمنية على الدولة والمجتمع إلى السيطرة االقتصادية عليهما

من النشاط االقتصادي السوري لمجمل األعوام السابقة على اندالع  % 60بنسبة «  الشام القابضة»

ويشكل أعضاء  ".  م جود هيث "التي أسسها  «  السورية القابضة»ثم ظهرت شركة . الثورة السورية 

الشركتين وما يدور في فلكهما من كبار تجار وأعضاء الغرف التجارية والصناعية في المدن الكبرى ما  

 . الذي سيطر على مجمل السوق السورية في السنوات األخيرة " المائة الكبار"ُدرج على تسميته بتحالف  

بار موظفي الدولة السورية، خضعت  ونتيجة الشراكة غير المعلنة بين رجال األعمال الجدد وك

الحكومات لهذه الشركات ومصالح نخبها، حيث أن التحالف بينهما دفع إلى توجيه االستثمارات نحو  

وتحّول النشاط االستثماري الفعلي إلى نظام االستثمار المباشر  .  القطاعات الخدمية ذات الربحية السريعة 

BOT ( الدولةنقل إدارة األصل إلى  -تشغيل   -بناء )  في قطاعات العقارات والسياحة والمجمعات

،  %500الخدمية الضخمة، مما تسبب في ارتفاع قيمة األرض والعقارات بصورة خيالية، وصلت إلى 

ا في قطاعات الصحة   ا في مراكز المدن الكبرى كدمشق وحلب، في حين غاب االستثمار كليا خصوصا

الشركات القابضة مع الدولة منذ تأسيسها وحتى العام  كما أُبرمت معظم مشاريع . والصناعة والطاقة 

وهذه من ضمن  .  بطريقة االحتكار، ضمن صيغ عقوٍد بالتراضي، وُمنحت مدداا طويلة للستثمار  2010

 . ديناميات الفساد الكبير التي تتحّكم بالدولة السورية 

تحت  " من السكان المصنفين % 22ما يقرب من  2007 -  2004نقلت اللبرلة االقتصادية بين عامي  

مليون إنسان إلى   4.5، أي بإضافة ما يقرب من "تحت خط الفقر األدنى " نحو عتبة "  خط الفقر األعلى 

ا تحت خط الفقر األدنى، ليصبح % 12.3مليون يمثلون  2.3 من  % 34من السكان الموجودين سلفا

رير الوطني الثاني عن الفقر وعدالة  التق"الواردة في   2008السوريين تحت خط الفقر حسب أرقام العام 

%  5.1أدى ذلك إلى اختلل توزيع نتائج النمو االقتصادي الذي راوح عند معدل ". التوزيع في سورية 

ا ما يجري االعتداد بها كدليل على االزدهار، فيما هي ناتجة عن   للفترة ذاتها، وهي نسبة عالية غالبا

، وتعبر عن  2010  - 2000باألسعار الثابتة بين عامي  حسابات كّمية بحتة، تستند إلى معدل وسطي 

كما ارتفع  . الحركة القوية لرأس المال التي استفادت منها شرائح رجال األعمال وشركاتهم القابضة

نتيجة إجراءات رفع الدعم عن السلع الرئيسية والتي زادت  %  15.15إلى   2008معدل التضخم العام 

، وخاصة أسعار الرز والسكر اللذين كانا مشمولين  2000يه عام ، عما كانت عل%56أسعارها بنسبة 

وكانت الضرائب  . وتم خفض الدعم عن المشتقات النفطية وتحرير أسعارها ضمن شرائح. بالدعم 

ا لتصبح  للشركات المساهمة  % 14المباشرة على األرباح الحقيقية ُخفضت إلى مستويات قياسية عالميا
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، وُرفعت نسبة الضرائب غير المباشرة والرسوم، كضرائب  لشركات األشخاص % 27العامة، و

تراجعت نسبة  : الرواتب واألجور والرسوم الجمركية التي تتحّمل عبئها الفئات الواسعة في المجتمع

العام  % 6.5إلى   2001العام  % 13الضرائب المباشرة إلى الناتج المحلي اإلجمالي بأسعار السوق من 

للفترة  % 8.8إلى  % 4الضرائب غير المباشرة إلى الناتج المحلي من ، في حين تضاعفت نسبة 2008

 . نفسها، مما يُعتبر نسبة عالية جداا 

مليون عاطل عن العمل من مجمل حجم   3.4، أي 2009العام % 16.5وقد وصلت نسبة البطالة إلى 

رة الهائلة التي  قوة العمل السورية، بسبب إفلس مئات المنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة، والخسا

وهذا لم يتأّت من الجفاف في المنطقة  .  من حجم قوة العمل فيه % 44ُمني بها قطاع الزراعة، بنسبة 

 . الشرقية فحسب، بل من التهميش الحكومي وإحجام القطاع الخاص عن االستثمار به 

في  ، و%60بنسبة  2008 – 2002تراجع حجم قوة العمل الزراعية في ريف دمشق بين العامين 

ألف   90ولم يتمكن االقتصاد الوطني من خلق سوى %.  67، وفي السويداء بنسبة  %54حلب بنسبة 

ا تأمين 2008 - 2004فرصة عمل صافية بين عامي  ألف فرصة عمل   720، في حين كان يلزم فعليا

 . حقيقية 

تراجعت وبشكل  عانى المجتمع السوري من انهيارات متلحقة شملت جميع صعد الحياة، إذ ...  وهكذا  

وطفت على السطح ظواهر العشوائيات التي يقطنها ما يزيد على  .  حاد الخدمات الصحية وميزانية التعليم 

من سكان المدن، وازداد نخر الفساد في كل المؤسسات والسلطات بما فيها التشريعية والقضائية،  % 40

، في حين ظلت التسلطية األمنية  االقتصادي للمواطن –وُغيبت الدول عن دورها الحمائي االجتماعي 

سيفاا مسلطاا على حياة المجتمع المدني واألهلي، مما رفع مقدار التوتر الشعبي إلى عتبات قصوى من  

 ". يريد إسقاط النظام" الغضب، لم يعد يجدي معها نفعاا سوى الثورة، فخرج الشعب 

 وكان ما كان  

التي انقلبت إلى حرب إقليمية   ،ورة السوريةمر أكثر من تسع أعوام على عمر الثوبعد أن … اآلن 

اع االقتصادي كان  و لعل القط  ،دولية على سورية وتركت آثارها الكارثية على مختلف القطاعات 

إلى انهيار اقتصادي ، مع بطالة متفشية بنسبة   2011،  فمن اقتصاد مهزوز قبيل عام المتضرر األكبر

و تردي الوضع المعيشي للمواطن  ,  2015 بحسب إحصائيات عام %  50و فقر بنسبة %  52

ا يستطيع الباحث من خلله أن    ،السوري الذي يزداد باضطراد مع عمر الحرب  هذا التردي بات مقياسا

ففي ظل غياب دراسات واضحة تغطي كامل المشهد االقتصادي بات من الضرورة   ،يدرك حجم الكارثة

جمع بيانات وإحصائيات و دراسات قد تعطي  ومحاولة  ،  الغوص في تفاصيل الواقع الفوضوي بمكان 

 . انب المشهد وتأثيراتها المتداخلة رؤية مقبولة ندرك من خللها كل جو

ال سيما عندما يرتبط األمر بالليرة   ،المواطن السوري هو الخاسر األكبر من تدهور االقتصاد …. نعم 

فما   أعوام إلى عتبة السبعمائة ليرة سورية ليرة سورية قبل تسع  50فمن  ، السورية و حجم إنفاق األسرة

  ، بالرغم من كل محاوالت الدعم عبر تدخل البنك المركزي في السوق ،مقابل سعر صرف الدوالر فوق

وما  ، ضخ مليين الدوالرات الحتواء أزمة ارتفاع سعر صرف العملت الصعبة أمام العملة الوطنيةو

دمار الواسع الذي شهدته البنية التحتية للمصانع والمعامل  لكن ال ،نتج عنها من ارتفاع جنوني لألسعار

وهجرة رؤوس األموال و العقوبات    ،ومصافي تكرير النفط الناتج عن أعمال العنف والعمليات العسكرية

كلها عوامل زادت الطين بلة  ، االقتصادية أحادية الجانب التي يفرضها الغرب على النظام السوري

 . صاد السوري وأضرت به بشكل كبيرقتوضيقت الخناق على اال
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في المناطق التي يسيطر عليها   -لم يشهد االقتصاد السوري انهياراا مفاجئا فالنظام السوري رغم ذلك 

والمواطن السوري ال زال بإمكانه تأمين حاجياته اليومية من خبز وغاز  ، يتواصل دفع رواتب موظفيه 

لكن   ،من بعيد أن االقتصاد السوري قد توقف بالكاملومحروقات وغذاء في الوقت الذي يبدو للمشاهد 

و المساعدات   ،الحقيقة لوال دعم الدول الحليفة للنظام السوري المتواصل في كافة القطاعات الحيوية

التي   ، الدولية والدور الذي تلعبه منظمات اإلغاثة والجمعيات األهلية الفاعلة داخل سوريا وخارجها

المناطق التي  هذا في  . ث كوارث إنسانية ومجاعات على نطاق واسع ما في منع حدو ساهمت نوعا 

ن استمرار االقتتال قد يفضي إلى سيناريوهات  يسيطر عليها النظام، إال أن الوضع يزداد سوءا أل 

فاالقتصاد السوري المعروف قبل الثورة قد تم تدميره بالكامل و تحول إلى اقتصاد   ،مستقبلية غير حميدة

ولوياته تأمين المواد األساسية كالوقود والغذاء وسط تراجع نشاط العديد من القطاعات  حرب باتت أهم أ

كما تشير الدراسات إلى حقائق   ،اإلنتاجية و مغادرة الكثير من اللعبين االقتصاديين إلى خارج البلد 

ا لتحليل علماء اقتصاد في البنك البريطاني ، سيئة السوري حتى اآلن بين  يصنف دمار االقتصاد   ،ووفقا

متجاوزاا االنهيارات االقتصادية الكارثية في   ،واحد من االنهيارات االقتصادية األكثر حدة على اإلطلق

 . لثانيةألمانيا و اليابان بعد هزيمتهما في الحرب العالمية ا

ا كارثيا بسبب الحصار  المفروض  أما في المناطق التي هي خارج نطاق سيطرة النظام فهي تعيش واقعا

   .من النظام والميليشيات الطائفية مما يجعل القراءة االقتصادية ال تخضع لمقياس علمي أو حتى إنساني 

ما وصل إليه االقتصاد السوري من تردي تتضح جلية باألرقام حيث أشارت دراسة حديثة  إن حقيقة 

ظهور آثار  عملت األجنبية ودة الطلب على الزياسلم الدولي أن استمرار األزمة ولل( كارني ) لمعهد 

و دفع باالقتصاد السوري إلى التآكل    ،خفض قيمة االحتياطي النقدي، الحصار المفروض على سوريا

كما يشير  , يفترض بهذا التآكل أن يؤدي النهيار الليرة خلل عامو،  بمعدل نصف بليون دوالر كل شهر

ا متواصلا في ظل استمرار العجز في  البنك الدولي أن إجمالي الناتج الداخلي في سوريا يشهد  تراجعا

مليار يورو إلعادة الناتج   158و تقدر األمم المتحدة أنه ال بد من استثمار   ،الموازنة بشكل كبير

و في العام الماضي كان قد أعلن رئيس البنك الدولي جيم يونغ    ،اإلجمالي الداخلي إلى مستواه قبل النزاع

 . مليار دوالر 180لمناطق التي دمرتها الحرب في سوريا قد تصل إلى كيم أن تكلفة إعادة اإلعمار ل 

لكن يبقى المواطن السوري ذوي الدخل المحدود أكبر   ، يمكن التنبؤ بما سيحدث مستقبلا  بالحقيقة ال 

  ، حيث تضيق األولويات لتنحصر بتأمين أساسيات العيش البسيطة ،المتضررين في في هذه الحرب 

و مما ال شك فيه أن االنتعاش االقتصادي في   ،بأقل الخسائر شغلهم الشاغل لتبقى محاولة الخروج و

اب  تعود البلد إلى استقرارها ألن االستقراريفتح البق إال عندما تضع الحرب أوزارها وسوريا لن يتحق

الشركات كما يهيئ األسباب لعودة الشتات السوري من الخارج إلى  أمام االستثمارات والمشاريع و

وهذا االستقراراالجتماعي واالقتصادي مرهون باالستقرار السياسي الذي يقتضي ضرورة   بلدهم 

   . االنتقال من نظام سياسي فئوي أمني مستبد إلى نظام وطني يسوده العدالة والمساواة

لكن لألسف العالم يتجه إلى تكريس مفهوم إعادة اإلعمار دون االنتقال سياسي أو المحاسبة وهذا  

ن معاناة الشعب السوري ويطيل مدة معاناته ويجعل من رأس المال الوطني يهرب من هذه  االمريزيد م

الصفقة ويترك الباب مفتوحا على مصرعيه أمام القوى العالمية التي تهيمن على االقتصاد العالمي  

 . للمشاركة بهذه العملية التي يمكن أن تجمل الحجر وتخرب البشر
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 :في الخالصة

 

 :أوال  

 
الثورة السورية بحاجة إلى قيادة سياسية مقنعة تستطيع تمويل ذاتها من خلل فرض رسم نسبي   - 1

 . تنفذه القاعدة الشعبية عن قناعة ليحقق استقلل المؤسسات الثورية عن المال السياسي األجنبي

   

يعملون على إنارة الطريق  الثورة السورية بحاجة إلى خبراء في االقتصاد السياسي منتمين للثورة   - 2

بناء حوار اقتصادي جذاب مع دول العالم يقوم على المصالح   ة هميأ لجهات السياسية القيادية عن ل

 . تبادلة دون التفريط بمصالح سوريةالم

 

دوره الفعال في العلقات  الثورة السورية فاقدة لقيادة تستطيع استيعاب معنى االقتصاد السياسي و لألسف

 . وهذا يشكل أحد مكامن مقتلها  ،الدولية

 

 :ثانيا  

 

سورية الجديدة بحاجة الى فريق من الخبراء االقتصاديين لوضع سياسة اقتصادية تقوم على الموازنة  

لي المخصص إلعادة اإلعمار وفق أولويات تدريجية تحدد نسبة إنفاق  بين ثروات البلد وصندوق الدو

   .الحكومات الوطنية المتعاقبة وفق خطة متوسطة وبعيدة المدى

 

——————————————————— 
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 : الفصل الخامس

 

 

 ( الخالص الوطني السوري)

 "قراءة تنظيمية"

 

مؤسسات علمية تعتمد في   ئفظ على استمراريتها عليها أن تنش كي تحاللما يطول أمد الثورة فإنها 
   . تمويلها على القاعدة الشعبية من خلل رسم نسبي غير مرهق

  سممثل الشرعي الوحيد للشعب السوري، تمارتكون ال"  هيئة قيادة وطنية " وهذا يتطلب ابتداءا تشكيل 

 : وباألخص المهام التالية. ة بها حتى استقرار البلد المهام السياسة المنوط 

   . الحفاظ على وحدة سورية أرضا وشعبا واستقلل قرارها الوطني  - 1

 . عادة بناء سوريا دولة عصرية خالية من االستبداد واالحتلل واالرهاب إ  - 2

   . ئم بحق الشعب السوري من أي طرف كاناعتماد مبدأ العدالة االنتقالية لكل من ارتكب جرا  - 3

  وثيقة"  إلغاء كافة إشكاالت المنظومة الحقوقية بجانبيها الدستوري والقانوني والغائها واعتماد  - 4

 : تبنى على "  سياسية حقوقية

   ة. وعناصر السلطة الثلث   ةتتحدث عن أركان الدولة الثلث:  مبادئ دستورية عامة  -آ 

 . تتحدث عن بناء المؤسسات السيادية في الدولة والمجتمع   :خاصة قواعد قانونية  -ب 

 

 

 

 (في تشكيل الهيئة الوطنية)

 

ا                  كما أوضحنا سابقا

 سورية اليوم  

ا بكل ما تحمل هذه الكلمة من معنى سياسي وقانوني من عدة دول وبشكل مباشر من   بلد محتل تماما

 ة متمثلة بنظام األسد يلاصيل الجمهورية من خلل أداة عم يتحكمون بأدق تفالروس واإليرانيين الذين  

ال يعدو عن كونه إحدى الميليشيات المحلية التي تقاتل إلى جانب بقية  ، والذي  نظام األسد اليوم

الميليشيات األجنبية والطائفية لتحقيق مصالح الروس واإليرانيين في سبيل ما يقدمه األخيرين لها من  

 . زات ومن بقاء في السلطةامتيا

    القوى المحلية المتصارعة اليوم

قوى سياسية معارضة ال تعدو عن كونها   –داعش  –القاعدة  –جيش حر   –فصائل إسلمية  –نظام 

 . بأيدي األطراف الراعية للصراع في سوريا  أدوات 

 الدولة السورية اليوم 

منها سوى هياكل إدارات أولية ال تراتبية بينها وال قانون يضبط حركتها وينظم علقتها   لم يبق 

 . بالمجتمع وعلقة األفراد ببعضهم البعض 



 

40  

 

 :لذا فإن

، وهذا يقتضي  ضحت اكثر تعقيدا وصعوبةأعملية الخلص الوطني من االستبداد واالحتلل واإلرهاب 

ا بين النخب الوطنية والقاعد  بمقاس المشروع  "  هيئة وطنية "ة الشعبية بهدف الى إنتاج  عمل تفاعليا

 . الوطني 

 :لتكون

،  ال هيئة حكم تنفيذي تشريعي قضائي، و ي بالمفهوم األيديولوجي التنظيميليس كحزب سياس  : تنظيم   -

 . وطنية السياسية في الخلص الوطنيوإنما كيان مدني يمارس المهام ال 

الية  لى السلطة وإنما إنقاذ سورية والتأسيس إلعادة بنائها دولة عصرية خ إليس هدفه الوصول  :تنظيم -

    . رهاب ستبداد واالحتلل واإل من اإل

 : مكون من شخصيات سورية نوعية :تنظيم -

ن عضوا من كل مكونات الشعب   : محددة العدد●  ن وخمسي  بحيث ال يتجاوز عدد أعضائه عن مائتي 

   . السوري

بحيث يكون هدفه انقاذ ماتبقى من البالد والتأسيس إلعادة بناء سورية دولة  : محددة المهام ● 

   . عرصية

  . بحيث تنتهي مدة واليته بمجرد االستفتاء عىل دستور جديد  : محددة المدة ● 

 : لعوامل التاليةعلى ان يراعى في هذا التنظيم ما أمكن ذلك ا

   . والمناطقيالتمثيل  الديمغرافي   -آ 

   .تمثيل المرأة والشباب   -ب 

 : من مهامها التنظيمية 

 وتنظيم أعمالها وفق نظام داخلي   / مكتب تنفيذي   -أمانة عامة   -هيئة عامة   /إنتاج هيئاتها  

 : من مهامها السياسية

قيادة الحراك الوطن في الداخل والخارج لحين تحقق االستقرار المجتمعي وانتاج دستور جديد    - 1

   .للبلد 

   . ومراقبتهم ومحاسبتهم عند الضرورة  /قضائية    -تشريعية  -تنفيذية   / تشكيل هيئات الحكم االنتقالي   - 3

 . دنى لعمل هيئات الحكم االنتقاليوضع برامج الحد األ  - 3
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 (ةصيغ وآليات إنتاج الهيئة الوطني في)
 

 هناك صيغتين إلنتاج هذه الهيئة الوطنية 

   

 :الصيغة األولى

 : يتها التنظيمية على النحو التاليالتوافق النخبوي على صيغة عمل مشترك تكون بن -آ 

   / الخ   ..  اجتماعية   -اقتصادية  / شخصيات وطنية نوعية  - 1

 أحزاب سياسية ذات رؤية وطنية  - 2

 منظمات مجتمع مدني  - 3

 قوى حقوقية وازنة   - 4

يتها  ، وتكون هيكلظ على البنية التنظيمية لكل كيانإطار تنظيمي يحافتعمل بطريقة تنسيقية ضمن  

 : التنظيمية على النحو التالي 

 أمانة عامة مشتركة   - 1

 هيئة رئاسية مشتركة    - 2

 لجان ومكاتب  - 3

 : مانة عامة على النحو التالي أالتوافق على تسمية  -ب 

للقانونيبن السوريين شرط أن يكون بينهم أعضاء المكتب  خمسة عشر عضوا من الهيئة الوطنية   - 1

   .التنفيذي للهيئة 

   .خمسة عشر عضواا من القوى السياسية شرط أن يكون بينهم رؤساء تلك األحزاب   - 2

   .خمسة عشر عضوا عن منظمات المجتمع المدني شرط أن يكون بينهم رؤساء المكاتب التنفيذية   - 3

 . ة كحد أدنى موضح اسماؤهم في جدول من بين مائة شخصيخمسة عشر عضوا منتخبا   - 4

، ويجري  ئاسية مشتركة تتألف من تسع أعضاء، اثنين من كل شريحةالتوافق على تسمية هيئة ر -ب 

 . األمانة العامة المشتركة مباشرة  انتخاب الرئيس من

 

 مهام األمانة العامة المشتركة  

   . المشتركة إقرار السياسة العامة للهيئة  - 1

 . للئحة الداخلية للهيئة وتعديلها إقرار ا - 2

 . ان والدوائر واقرارها أو تعديلهامناقشة المقترحات والتوصيات التي تقدمها الهيئة الرئاسية واللج -ا3

 . تشكيل الهيئة الرئاسية من بين أعضائها وفق أحكام هذه اللئحة  - 4

 مهام الهيئة الرئاسية المشتركة  

 . ل الداخلي والخارجي لهيئة نواةمثالم - 1

 . قي طلبات االنضمام إلى هيئة نواة تل  - 2

 . كل دوري وكلما اقتضت الضرورة ذلكعقد المؤتمرات اإلعلمية بش  - 3

   . دعوة األمانة العامة المشتركة لإلنعقاد بدورتها العادية واالستثنائية- 4

سية واالجتماعية واالقتصادية إلغناء الهدف  إجراء لقاءات تشاورية مع الشخصيات الفكرية والسيا - 6

 . الذي تسعى إليه هيئة نواة 

 . ـ فرض العقوبات بحق األعضاء وفق اللئحة الداخلية   7
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 لما تحوز الشرعية والمشروعية   /قضائية    -تشريعية  -تنفيذية   / تشكيل هيئات الحكم االنتقالي   - 8

ا لما يليالعقوبات التي تفرض بحق األعضاء من    : حيث ترتيب شدتها وفقا

 الطرد  - 5الفصل   - 4تجميد العضوية , - 3اإلنذار  - 2التنبيه  - 1

 . على أن ال يخل ذلك بتطبيق العقوبات الجزائية عندما يتعلق األمر بفعل جرمي 

ار منهما وقرارها قابل للعتراض عليه أمام  تفرض الهيئة الرئاسية المشتركة العقوبات المبينة أعله بقر

 . الهيئة األعلى

   

 : أحكام عامة وانتقالية

 . ـ الرؤية السياسية وبرنامج الحل السياسي للهيئة جزء ال يتجزأ من هذه اللئحةا 1

   . تكون مدة والية كافة الهيئات سنة واحدة قابلة للتجديد مرة واحدة فقط  - 2

االنسحاب من الهيئة بعد بيان األسباب وتقوم الهيئة الرئاسية المشتركة  يحق ألي لجنة أو عضو   - 3

 . باتخاذ القرار اللزم 

يحق ألي عضو في الهيئة االعتراض على أي اسم من أعضاء الهيئات المشتركة شرط أن يبين    - 4

 . الرئاسية المشتركة القرار اللزم األسباب الموضوعية لذلك وتتخذ الهيئة 

 ( سكرتارية)ـ تقوم الهيئة الرئاسية المشتركة بتسمية مكتب إداري  5

 . عضاء والهيئات بكل وسائل اإلعلمينشر جدول مبين فيه أسماء كافة األ   - 6

 : مالحظة

عضواا وأمانة العامة    13تم انجاز الهيئة الوطنية للقانونيين السوريين ومكتبها التنفيذي البالغ عددهم ))

قانوني   1300انوني سوري وهم منتخبين من هيئاتهم العامة البالغ عددها أكثر من ق 120البالغ عددهم 

 . (( سوري

 

 :الصيغة الثانية  
 : نتاج هيئة وطنية مكونة من إ

 . نخب ثقافية وفكرية 

ائح الطيف االجتماعي السوري  . شخصيات اجتماعية تعبر عن مختلف شر

اء قانون  . وإدارة واقتصاد وسياسة واجتماع  خبر

ي 
ن عن الشباب والمرأة وشخصيات وطنية سورية لها اعتبارها فن ن وممثلي  ن من نشطاء وفناني  مستقلي 

 . المجتمع السوري

اء اقتصاد   . رجال أعمال وخبر

   . أوسع تمثيل ممكن للقوى السياسية الوطنية الوازنة

ي والمؤسسات االجتماعية بمختلف مجاالت عملها
ن عن منظمات المجتمع المدنن  .ممثلي 

 

 (( وخمسين عضوامائتين اعضاء الهيئة العامة الوطنية أال يتجاوز عدد ))
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 : تدريجيا  على النحو التاليإن إنتاج الهيئة الوطنية يتطلب عمال   

الساحلية   -الوسطى  -الجنوبية  )توزيع العمل جغرافيا على مستوى المحافظات أو المناطق الخمسة    - 1

   .( الشرقية -الشمالية  -

قامة الفعلي وعلى األساس المهني والديمغرافي عمل مبدأ أهل  توزيع العمل على أساس مكان اإل  - 2

 . مكة أدرى بشعابها 

 : لجان  تحضيرية على النحو التالي  توزيع العمل إلى   - 3

 لجنة مركزية  

يجري تشكيلها بطريقة انتقائية توافقية مؤلفة من نخب نوعية منتمية للمشروع الوطني من شخصيات  

خمسة عشر عضوا موزعين على  سياسية وحقوقية واجتماعية واقتصادية ال يتجاوز عدد أعضائها عن  

 : النحو 

 خمسة أعضاء من السوريين موجودين في الداخل السوري   -أ  

 ريين موجودين في تركيا  خمسة أعضاء من السو -ب 

 خمسة أعضاء من السوريين موجودين في بقية أنحاء العالم  -ج 

 مهامها

 إعداد مسودة الرؤيتين الفكرية والتنظيمية  - 1

بعدد ال يتجاوز   هيئة تأسيسية القيام بتشكيل اللجان اإلقليمية والفرعية والتنسيق معها في تشكيل   - 2

 : راعاة المبادئ والمعايير التاليةجان اإلقليمية والفرعية بعد مالمائة عضو من خلل اقتراحات الل

 التوافقية    -المعيارية  -التشاركية   -آ 

 تمثيل المناطقية والديمغرافية والمرأة والشباب    -ب 

 لجان إقليمية  

 يكون عددها موازيا لعدد الدول المتواجد فيها الشعب السوري  

 مهامها

   . المتابعة المركزية بكل أعمالهاالتنسيق مع لجنة  - 1

   . تشكيل لجان فرعية في مجال تواجدها بحيث تغطي أكبر مساحة جغرافية يتواجد فيها السوريون    - 2

لك لمناقشتها  اإلشراف والمتابعة على أعمال اللجان الفرعية وتنسيق مقترحاتها وإعداد مذكرات بذ  - 3

   . مع اللجنة المركزية

   لجان فرعية 

 ها يغطي تواجد الثقل الجماهيري للشعب السوري في الداخل والخارج  يكون عدد 

 مهامها

 : ء لقاءات عريضة واسعة نوعية بهدف إجرا

 . غنائها إ نضاجها وإالعام من أجل تصويبها و طرح الرؤى السياسية والتنظيمية للنقاش   - 1

اللجان   ة العامة الوطنية وموافامن الهيئة استهداف الشخصيات الوطنية التي يمكن أن تكون ض -  2

   .اإلقليمية بذاتياتهم 

توثيق أسماء حضور اللقاءات الجماهيرية ألنها تشكل بمثابة قاعدة جماهيرية تنظيمية للوقوف على    - 3

 . رأي الجماهير و تشرعن الهدف المقصود 
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 (في تكوين الهيئة التأسيسية)

 
عدد  نصف  تقوم اللجنة التحضيرية بالتنسيق مع اللجان المناطقية بتشكيل الهيئة التأسيسية بعدد ال يتجاوز 

   .أعضاء الهيئة العامة 

مقترحات اللجان اإلقليمية والفرعية هي األساس في تكوين الهيئة مع مراعاة الشروط والمعايير   تكون

 . المنوه عنها أعله 

 

 (الوطنيةفي تكوين الهيئة العامة )

 
هيئة   لى لجان بهدف توسعة عدد أعضائها ليكونواإعضائها أيئة التأسيسية بتوزيع العمل بين تقوم اله  - 1

 . ت معايير تشكيل الهيئة التأسيسيةعضوا وفق ذا(( مائتين وخمسين))بعدد ال يتجاوز عامة وطنية  

  -أمانة عامة  )ول إجتماع لها بإنتاج رؤيتها الوطنية الكاملة وتشكيل هيئاتها أ الهيئة العامة في تقوم   - 2

لتكون تلك الهيئات هي الممثل الوحيد للشعب السوري وتمارس مهامها  ( مكاتب  -لجان  -مكتب تنفيذي 

 . ار البلد وفق نظام داخلي تعتمدهالوطنية السياسية حتى استقر

 

 (التأسيسي للهيئة العامة الوطنية في الدعوة إلى المؤتمر )

 
هو مؤتمر إعلني إشهاري يتم التنسيق له بين كافة اللجان ويجري تحديد زمان ومكان انعقاده  وإعداد  

جدول أعماله وتحديد الحضور سواء كانوا أعضاء أصلء واالحتياط أو المراقبين والضيوف أفراد  

    . ومنظمات ودول

 : مالحظة

يجب أن يسبقه خطة عمل رصينة تمكن الجهة التي تطرح هذا  "  هيئة وطنية  تشكيل" إن طرح مشروع 

ا نحو الهدف متجاوزين كل العقبات المحتملة ، لذلك البد من توفير المناخ   المشروع الطموح السير قدما

المناسب المبني على جملة عريضة من التفاهمات والقواسم المشتركة بين أوسع طيف ممكن من النخب  

مختلف اتجاهاتها الفكرية وانتماءاتهم السياسية والديمغرافية في سوريا من خلل إثارة نقاش  السورية ب

 . عريض بين هذه القوى والنخب 
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 (في الصعوبات المحتملة)

 
أهم عامل معرقل في انتاج هكذا هيئة هو القوى السياسية المعارضة القائمة بسبب ذهنيتها االرتزاقية  

 . لمبرر من زوالهاوخوفها ا

   :الصعوبات االخرى فهي عديدة منها أما

صعوبة إيجاد نقاط التقاطع الكافية لتشكيل حامل يمكن أن يتم التأسيس عليه نتيجة التباين الشديد بين    - 1

ا فيما يتعلق بالمفاهيم األساسية التي تتعلق بشكل الدولة والهوية   أغلب أطياف النخبة السورية وخصوصا

ونتيجة انقياد الكثير من أفراد هذه النخب السورية نحو مشاريع ربما ال ترقى للمستوى الوطني  ،  الوطنية

 . المطلوب 

ا نتيجة التباين   -  2 ا ملموسا صعوبة إيجاد الدعم اإلقليمي والدولي الكافيين إلنفاذ المشروع وجعله واقعا

 . قليمي والدولي الكبير في المصالح الدولية في سوريا وتعقيدات الوضع اإل

  –أمريكا  –إيران  –روسيا  "انخراط أطراف إقليمية ودولية كبيرة في الصراع بصورة مباشرة   - 3

عملية ليست    عملية حلحلة هذا التشابك الكبير ما يجعل..." ألمانيا   –فرنسا  –قطر  –السعودية  –تركيا 

 . بهذه السهولة 

وارتهانها بجزء كبير منها أو   ،لى األرض في سوريافقدان المعارضة السورية لمعظم أدواتها ع -  4

 . انحيازها لمحاور إقليمية ودولية مختلفة 

ا أمام اإلرادتين الروسية واإليرانية وب  - 5 التالي غياب الطرف  تحول النظام لميليشيا مسلوبة اإلرادة تماما

 . اعية لهعلى تقديم أي ضمانات ألي طرف كان إال بموافقة األطراف الر  المحلي القادر

سيطرة القوى المتطرفة والقوى االنفصالية على مساحات واسعة من األراضي السورية ما يهدد   -  6

 . بصورة مباشرة أي إرادة محلية في السعي نحو حلول وطنية خالصة 

ظهور مشاريع أقلوية على أساس عرقي أو طائفي يهدد بصورة مباشرة النسيج االجتماعي   -  7

ا أمام  مباشرة وحدة البلد ويجعلها عرضة للتفتت بأي لحظة كما أنه يقف   السوري ويهدد بصورة عائقا

ا من المشروع الوطني السوري الذي  .  أي إرادة وطنية للحل تعتبر هذه المشاريع على النقيض تماما

 . يسعى نحو وطن عصري لكل أبنائه 

 

 (في اإلمكانات والفرص)

 

 : ط تأمين مستلزماته منهاإلنتاج هكذا هيئة شرالواقع هناك إمكانيات وفرص متاحة  في 

يمكن أن يكون أساس توافقي في مفاهيمه الرئيسية وفي  (  سياسي   -حقوقي )  إيجاد مشروع أولي   - 1

 . صلب مضمونه بين شرائح واسعة من السوريين

وجود دعم مادي كافي للتحرك وجمع السوريين على طاوالت مفتوحة وواسعة للحوار للخروج    -  2

 . خلصات أكثر مقاربة للنسجام مع طموحات السوريين وتطلعاتهمب

السعي من خلل كل القوى والشخصيات السورية التي تتبنى المشروع نحو إيجاد داعمين إقليميين   -  3

ودوليين لهذا المشروع وبالتالي إمكانية الضغط للحصول على الدعم الدولي الكافي إلنفاذ هذا المشروع  

 . محلية ودولية مؤيدة له  من خلل أطراف

 



 

46  

 

 (في الخطوات العملية للوصول الى المؤتمر التأسيسي)

 

 : ة العملية على المحورين التاليينترتكز الخط

عقد حوارات أو لقاءات تشاورية بين أوسع طيف ممكن من النخبة السورية بكل اتجاهاتها لمناقشة    -آ 

 . الراهنة الواقع السياسي السوري والحالة الوطنية 

   .مناقشة آفاق أو ملمح الحل الوطني فكريا وتنظيميا -ب 

إن الوصول الى نقاط توافق حول هذين المحورين يمكن أن يمهد بشكل رئيسي لعقد مؤتمر وطني  

 . عريض مبني على توافقات مسبقة مبنية على طاوالت الحوار

 

 ( المحاور الرئيسية للعمل )

 

متنوعة بين أوسع طيف ممكن من النخبة السورية ويفضل هنا الحراك  عقد لقاءات تشاورية   - 1

   .الجغرافي في الداخل السوري والحراك الدولي في األمكنة المتواجد فيها الشعب السوري 

  تصورات المقدمة من قبل المشاركينإجراء التقاطعات اللزمة بين كل األفكار والمقترحات وال - 2

ا  قيةللوصول إلى الصيغ التواف  . المثلى بين المشاركين جميعا

اعتبار ما يتم التوصل إليه من نقاط توافق حول القضايا األساسية بين المشاركين في الحوارات هو   - 3

أساس ومرتكزات للدعوة لمؤتمر وطني عام بين كل المشاركين بالحوارات والذين توصلوا لتلك  

 . التوافقات 

ن كل األطراف اإلقليمية والدولية الممكنة لهذا المشروع قبل  السعي باتجاه تبني إقليمي أو دولي م  - 4

 . انعقاد المؤتمر الوطني العام 

 

 ( في اللقاءات التشاورية العامة)

 

انتماءاتهم السياسية والمذهبية  "تنعقد هذه اللقاءات بين أوسع كم نوعي من النخبة السورية المختلفة في  

في أوساطها   ثقلها النوعي وتأثيرها  –صاتها األكاديمية اختصا –والعرقية والمعرفية بكل اتجاهاتها 

 . " جتماعيةاال

تكون الغاية المطلوبة أو المتوقعة من هذه اللقاءات بين هذا الطيف المتنوع من السوريين هو إيجاد نقاط  

 . التوافق وفق خطوط عريضة وتعريفات أساسية للمسائل التي يجري النقاش حولها

النوع من اللقاءات أن ندخل في األمور التفصيلية لملمح الحل وإنما نكتفي كما  ليس المطلوب من هذا 

ذكرنا بالملمح العريضة والخطوط الرئيسية لمسارات الحل ونقاط التوافق األساسية حول الرؤية  

 . السياسية والقراءة في الواقع السياسي السوري والحالة الوطنية الراهنة 
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 ( العامةفي اللقاءات )

 

مجتمع   –قانون  –اقتصاد  "عقد هذه اللقاءات بين متخصصين في مختلف مجاالت ونواحي الدولة - 1

 .." عدالة انتقالية   –دبلوماسيين  –جيش وقوى أمن داخلي   –إدارة  –مدني 

الغاية من هذه اللقاءات صياغة البرامج التفصيلية لما تم التوافق عليه في مذكرة المشروع بخصوص  

  –المديريات والدوائر األساسية  –المهام  –آليات العمل  –كيفيات البناء " الهيئات األساسية للدولة  بناء 

 .."   -القوانين والتشريعات األساسية 

بآراء معاهد دولية متخصصة في معالجة مثل هذه النواحي للوصول   -في هذه اللقاءات  -االستعانة  - 2

 . إلى أفضل الصيغ الممكنة 

 . ين قادة الحراك السياسي في سوريا عقد لقاءات ب  - 3

مواالة  "هذا النوع من اللقاءات سيتم بين ممثلي أبرز التيارات واألحزاب والقوى السياسية السورية  

لبحث نفس المحاور التي يتم بحثها أثناء اللقاءات التشاورية العامة على أن تكون دعوة هذه  " ومعارضة 

ألن هذه   ، عقد كل اللقاءات التشاورية بين أغلب أطياف النخب السوريةالشخصيات بعد االنتهاء من 

وهم    ة،ية وبعضهم يمتلك مشاريع ورؤى خاصالشخصيات تحديداا لهم ربما ارتباطاتهم الدولية أو اإلقليم

وبالتالي سيكون حضورهم   ، ن بشكل كبير بين بعضهم البعض في الرؤى والتوجهات واألفكارومختلف 

 . األولية غير مفيد بل يمكن أن يفضي لنتائج عكسية خلل اللقاءات 

عقد لقاءات وحوارات مع و بين رجال األعمال السوريين وغاية هذه الحوارات هو استقطاب هذه    -  4

الفئة المهمة جدا من السوريين والذين إذا وضعوا بعض إمكانياتهم وعلقاتهم الدولية في خدمة المشروع  

 . وخطوة مهمة جدا لدفع المشروع نحو األمام فإنهم سيقدمون إضافة كبيرة 

إجراء لقاءات مع كل القوى واألحزاب في أوروبا والعالم المساندة للقضية السورية لحشد أكبر   -  5

رأي عام ممكن لدعم هذه القضية وهذا المشروع واالتجاه نحو بناء علقات مع كل الدول التي ترحب  

   .مشروع من قبل دول أخرى بهذا المشروع والسعي نحو تبني هذا ال

بفعاليات شعبية وجماهيرية محلية وإقليمية تسعى للضغط نحو خلق رأي عام   –إن أمكن  –القيام  -  6

ا   . يدعم المشروع ويدفع باتجاه تبنيه دوليا

 

 ( في اللقاءات الحوارية)

 

هذه اللقاءات إلغناء  االستفادة من كل اآلراء واألفكار والرؤى المقدمة من قبل المشاركين في   - 1

 . المشروع والوصول إلى أمثل صيغ يمكن التوافق عليها بين أوسع شريحة ممكنة من السوريين

االستفادة من علقات هذه الشخصيات على الصعيد المحلي في التسويق للمشروع ودعمه وحث كل   - 2

   .ة المشتركةعلى تبني الرؤي" وعسكرية   –اجتماعية  –مدنية   –سياسية "القوى المحلية 

االستفادة من علقات هذه الشخصيات في األوساط السياسية الدولية واإلقليمية إليصال المشروع   - 3

 . ألكبر قدر ممكن من هذه القوى سواء كانت دول أو أحزاب سياسية أو قوى ومنظمات مجتمع مدني

عهم للتنسيق معهم في  نشاء غرف تواصل مشتركة مإ كثر الشخصيات المتحمسة للمشروع وانتقاء أ - 4

تحشيد كبير لكافة األطر الفكرية والسياسية واالجتماعية واالقتصادية الوطنية والدولية إلنجاح هذا  

 . المشروع
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 (ي النظام الداخلي للهيئة الوطنيةف)

 "ودة نظام داخلي للهيئةمس"

 
 1: المادة 

 الهيئة الوطنية للخلص الوطني السوري  : االسم 

 

 2: المادة 

 : تعريف الهيئة  

 :   هي هيئة مدنية وطنية مؤلفة من 

من كل مكونات الشعب السوري ينتمون لمفهوم الدولة   /اجتماعية   -اقتصادية   /شخصيات نوعية   - 1

 الوطنية 

 حرار  مثلين عن الحقوقيين السوريبن  األم - 2

 ممثلين عن قوى سياسية وازنة ذات إيديولوجية وطنية ومنظمات مجتمع مدني    - 3

في إطار تنظيمي يضمن استمرار وجودها وأدائها المستدام حتى تحقيق أهدافها المعلنة برؤيتها   تعمل

 السياسية والحقوقية 

 

 3: المادة 

 : في تكوينها 

 : يراعى في تكوينها المبادئ والمعايير التالية 

 نتماء لمفهوم الدولة الوطنية  واللمركزية االدارية  اال - 1

 االنتقالية    -االنتقائية  -التوافقية  -المعيارية  -التشاركية  - 2

 

 4: المادة 

 األهداف االستراتيجية للهيئة  

الواردة  والقرارات الدولية المتعلقة بالشأن السوري وفق األولويات   1العمل على دعم تنفيذ بيان جنيف 

 : ل  التأكيد على الثوابت التاليةفيها من خل

 . اإلرهاب واالستبداد وحدة سورية أرضا وشعبا واستقلل قرارها الوطني والتخلص من االحتلل و   - 1

ية للوصول بسورية الى دولة  إنهاء سيطرة النظام على الدولة ومؤسساتها خلل المرحلة االنتقال - 2

 . عصرية

،  الخ… معتقلين وفك الحصار عن المدن والبلدات وإدخال المساعدات اإلنسانية إطلق سراح ال - 3

 . قضايا ما فوق تفاوضية 

تطبيق العدالة االنتقالية وتعميق التسامح ونشر ثقافة المصير المشترك للشعب السوري الواحد وخلق    - 4

 . عية ال تسمح بإنتاج دكتاتور جديد بيئة مجتم

 . ة واالستقرار األمني واالجتماعي واالقتصادي والخدمي ارساء دعائم الديمقراطي  - 5

   . إجراء مراجعة للمنظومة الحقوقية بجانبها الدستوري والقانوني كسلة واحدة - 6

، وليس تعديلت دستورية أو إنتاج دستور جديد  سياسية حقوقية كأساس للحل الوطنياعتماد وثيقة  - 7

   . النتفاء مناخه الموضوعي
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 . سه الشعب السوري في اإلطار الكلي ير حق مقدس يمارتقرير المص   - 8

عملية احصائية دقيقة تميز السوري    /محلية   -برلمانية   -رئاسية  /يسبق اعي عملية ديمقراطية     - 9

 . 2011/    3/   15عن األجنبي الذي حاز على الجنسية السورية بطريقة احتيالية او بالتزوير بعد تاريخ 

 . ال عودة للمهجرين وال إعادة االعمار دون انتقال سياسي - 10

 . ال قبله  عملية التنظيم العمراني للمدن والبلدات يأتي في مرحلة االستقرار الوطني - 11

 

 5: المادة 

 األهداف المرحلية للهيئة 

 تسعى ألن تكون الممثل الرئيسي للشعب السوري   -آ 

 : منها مايلي. ممارسة المهام السياسية -ب 

على أساس وطني ال طائفي أو  (  قضائية   -تنفيذية  -تشريعية ) تشكيل هيئات الحكم االنتقالي   - 1

 مناطقي  

   2012وقف العمل بدستور     - 2

 تعطيل أحكام القوانين المعرقلة لعملية االنتقال السياسي والتطور االجتماعي والنمو االقتصادي    - 3

صياغة واعتماد وثيقة حقوقية سياسية تتناسب مع مرحلة اإلنقاذ الوطني تؤسس بشكل سليم لمرحلة    - 4

الوطني ،وتعتبر هذه الوثيقة بمثابة دستور يجري العمل بأحكامها حتى إنتاج دستور جديد   االستقرار 

 للبلد 

 تأمين مناخ موضوعي النعقاد مؤتمر وطني إنقاذي شامل تحت رعاية دولية    - 5

 

 6: المادة 

 (  هيئة عامة )  وعمل دائم ( هيئة تأسيسية)  ، عمل تأسيسي يجري تشكيل الهيئة على مرحلتين

 

 7: المادة 

ربعين عضو بواقع خمسة عشر عضوا  أوة من أعضاء ال يتجاوز عددهم خمس تتألف الهيئة التأسيسية 

 للخلص الوطني " نواة"عن كل شريحة وفق الئحة  

 

 8: المادة 

من هذه  /   19 - 18 / تمارس الهيئة التأسيسية مهام الهيئة العامة واألمانة العامة المبينة في المادتين  

 . اللئحة

 

 9: المادة 

لجنة إدارية مؤلفة من سبع أعضاء اثين من كل شريحة   -باالنتخاب او التوافق   -تسمي الهيئة التأسيسية 

 . ة التأسية مباشرة تسميهم شريحتهم ويجري انتخاب الرئيس من الهيئ

   

 10: المادة 

 من هذه اللئحة الداخلية  /   20 / تمارس اللجنة االدارية مهام المكتب التنفيذي المبينة في المادة   - 1

 يوزع العمل بين أعضاء اللجنة االدارية للشراف على لجان الهيئة التأسيسية    - 2
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 11: المادة 

تجتمع الهيئة العامة التأسيسية مرتين في الشهر وكلما دعت الضرورة ، بدعوة من اللجنة اإلدارية أو  

ي األعضاء  بدعوة من تسعة من ثلث اعضائها  كحد أدنى ويكون اجتماعها قانونيا بحضور أغلبية  ثلث 

 . ون قراراتها ملزمة لجميع األعضاءوتتخذ قراراتها بأغلبية ثلثي الحضور وتك 

 

 12:المادة 

تجتمع اللجنة اإلدارية مرة واحدة  كل أسبوع وكلما دعت الضرورة لذلك بدعوة من رئيسها أومن ثلثة  

   . غلبية ثلثي الحاضرينمن أعضائها ويكون اجتماعها قانونيا  بحضور ثلثي أعضائها وتتخذ قراراتها بأ 

 

 13: المادة 

يجوز للجنة اإلدارية أو المكتب التنفيذي استبدال أي عضو فيهما ألسباب  وجيهة أو لما يتغيب العضو  

 . عن حضور اجتماعين على التوالي أو ثلث اجتماعات متفرقة دون عذر مشروع 

   

 14: المادة 

االنتهاء من مهامها المرحلية ويصبح أعضائها أصلء  يجري حل الهيئة التأسيسية والهيئة اإلدارية عند 

 . في الهيئة العامة 

 

 15: المادة 

تتكون الهيئة العامة من عدد ال يتجاوز عن مئتين وخمسين عضوا ويراعى في تكوينها الشروط  

 . من هذه اللئحة التنظيمية /  3 - 2  /والمعايير وفق أحكام المادتين  

    

 16: المادة 

 :  الوطنية العامة هيكلية الهيئة 

 . من هذه اللئحة /    15 - 3 - 2 /هيئة عامة مؤلفة وفق أحكام المواد    - 1

  2 / أحكام المادة  -ما أمكن ذلك  -أمانة عامة مؤلفة من خمسة وسبعين عضوا ويراعى في تكوينها  - 2

 . من هذه اللئحة التنفيذية/   3 -

عشر عضوا ممثل فيه حكما أعضاء اللجنة اإلدارية للهيئة   أحد مكتب تنفيذي مؤلف من سبعة الى  -  3

 . التأسيسية

 

 17: المادة 

   . تسمية رئيس المكتب التنفيذي ونائبه وأمين سر ومسؤول مالي   -نتخاب أو التوافق  البا   -جري ت  -آ 

   . يسمي المكتب التنفيذي اللجنة آمرة الصرف-ب 

 . يذي لإلشراف على اللجان والمكاتب يجري توزيع أعضاء المكتب التنف -ج 
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 18: المادة 

 مهام الهيئة العامة  

 . ر السياسة العامة للهيئة الوطنيةإقرا - 1

 . ر النظام الداخلي للهيئة وتعديله إقرا - 2

 . يذي وحجب الثقة عنهم كل أو بعضاـ تسمية أعضاء المكتب التنف  3

   .محاسب ومدقق حسابات تسمية   - 4

 . تب التنفيذي وإقرارها أو تعديلهامناقشة المقترحات والتوصيات التي يقدمها المك  - 5

 

 19:  المادة

 مهام األمانة العامة  

 . مرحلة عدم انعقاد الهيئة العامة   تمارس األمانة العامة مهام الهيئة العامة في  - 1

 . من هذه اللئحة/   10 - 9 - 3 - 2 /فق أحكام المواد  تشكيل المكتب التنفيذي من بين أعضائها و  - 2

 . أعضاء كأمانة سر من بين أعضائها  تنتخب ثلثة  - 3

 . عضائها إلى لجان حسب مقتضى الحاليوزع العمل بين أ   - 4

 . تب التنفيذي عنها أو ألي سبب كانلألمانة العامة أن ترمم نفسها نتيجة انبثاق المك - 5

 

 20: المادة 

 كتب التنفيذي  مهام الم

 . مثل الداخلي والخارجي للهيئة الم - 1

 . تلقي طلبات االنضمام إلى الهيئة  - 2

 . والحل السياسي و النظام الداخلي  ـ اقتراح تعديل الرؤية السياسية 3

 . كل دوري وكلما اقتضت الضرورة ذلكعقد المؤتمرات اإلعلمية بش  - 4

 . لنعقاد ادي واإلستثنائي لدعوة الهيئة العامة واألمانة العامة الع - 5

ناء الهدف  إجراء لقاءات تشاورية مع الشخصيات الفكرية والسياسية واالجتماعية واالقتصادية إلغ  - 6

 . الذي تسعى إليه الهيئة 

 . في الداخل السوري ومؤقت بالخارج ـ تعيين مقر دائم للهيئة  7

 . حق األعضاء وفق اللئحة الداخليةفرض العقوبات ب - 8

وأمام الهيئة العامة عن  ينسق مع األمانة العامة في تنفيذ السياسة العامة للهيئة ويكون مسؤوال أمامها   - 9

 . أي تقصير

وفق مبادئ  (  قضائية  -تشريعية   -تنفيذية ) ينسق مع األمانة العامة في تشكيل هيئات حكم انتقالي  - 10

 . هذا المشروع 
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 21: المادة 

 . لعامة اجتمعها مرتين في العام أو كلما دعت الضرورة لذلك بدعوة من المكتب التنفيذيتعقد الهيئة ا  - 1

وة من المكتب  مانة العامة اجتماعها مرة واحدة بالشهر أو كلما دعت الضرورة لذلك بدعتعقد األ  - 2

   . عضاء من األمانة العامة أ التنفيذي او بتسعة 

يس  اجتماعاته مرة واحدة باألسبوع أو كلما دعت الضرورة لذلك بدعوة من رئيعقد المكتب التنفيذي   - 3

 . عضائه أالمكتب التنفيذي أو ثلثة من 

   

 22: المادة 

التواصل بينهم بكافة طرق  تعقد اجتماعات كافة الهيئات في أي مكان يحدده األعضاء ولهم الحق ب   - 1

 . التواصل

ب ما يقرره نصف  مة قراراتها بالتصويت العلني أو السري حس تتخذ الهيئة التأسيسية والهيئة العا  - 2

 . أعضائها الحاضرين

 

 23: المادة 

 العقوبات  

ا لما يلي  العقوبات التي تفرض بحق األعضاء من  : حيث ترتيب شدتها وفقا

 التنبيه  -أ

 اإلنذار  -ب 

 تجميد العضوية   -ج

 الفصل  -د 

 الطرد  -ه

 . ئية عندما يتعلق األمر بفعل جرمي على أن ال يخل ذلك بتطبيق العقوبات الجزا 

 

 24: المادة 

بقرار منهما وقرارها قابل  /    23 /تفرض اللجنة اإلدارية أو المكتب التنفيذي العقوبات الواردة في المادة  

 . موجب مذكرة يقدمها العضو المعاقب للعتراض عليه أمام الهيئة األعلى ب

 

 25: المادة 

 أحكام االنتقالية  

تكون مدة والية اللجنة اإلدارية سنة واحدة غير قابلة للتجديد تقوم خللها بتشكيل الهيئة العامة وإال    - 1

 . شلة وتعلن أسباب فشلها على العلن تعتبر فا

لهيئة  تكون مدة والية المكتب التنفيذي سنة واحدة قابلة قابلة للتمديد بقرار من األمانة العامة أو من ا  - 2

 . امةالع
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 26: المادة 

 أحكام العامة  

 . يتجزأ من هذه اللئحة التنظيمية  ـ الرؤية السياسية وبرنامج الحل السياسي للهيئة جزء ال  1

يحق ألي لجنة أو عضو االنسحاب من الهيئة بعد بيان األسباب وتقوم اللجنة اإلدارية أو المكتب    - 2

 . جتماع لهما ايئة التأسيسية أو العامة في أول اللزم مع عرضه على الهالتنفيذي باتخاذ القرار 

يحق ألي عضو في الهيئة االعتراض على أي اسم من أعضاء الهيئة التأسيسية أو العامة شرط أن    - 3

يبين األسباب الموضوعية للجنة القبول التي عليها تقديم مقترح معلل إلى اللجنة اإلدارية أو المكتب  

 . زمي التخاذ القرار اللالتنفيذ 

 . (سكرتارية )  ـ تقوم اللجنة اإلدارية أو المكتب التنفيذي بتسمية مكتب إداري  4

ة أعضاء  تشكل اللجنة اإلدارية أو المكتب التنفيذي لجنة قبول وتقييم أداء األعضاء مؤلفة من خمس  - 5

ء إذا تبين عدم كفاءتهم ، على أن  لى الهيئة العامة أو استبعاد أعضاء أصلإمهمتها ترشيح أعضاء جدد  

   . تعرض رأيها معلل إلى اللجنة اإلدارية أو المكتب التنفيذي التخاذ اإلجراء اللزم

 . عضاء والهيئات بكل وسائل اإلعلمينشر جدول مبين فيه أسماء كافة األ   - 6

 . السلطات وفق أحكامه لبلد وتشكيل يجري حل الهيئة الوطنية بعد االستفتاء على دستور ل  - 7

 

 

 

 

 ( برامج الحد األدنى لعمل هيئات الحكم االنتقالي) 
 

ا  -تتكون الهيئة الوطنية  ما   -من كافة مكونات الشعب السوري ويراعي في تكوينها   -كما أوضحنا سابقا

 : العوامل التالية   -أمكن ذلك 

 التمثيل الديمغرافي والمناطقي   -آ 

 تمثيل المرأة والشباب    -ب 

 :من مهامها

 تمثيل الشعب السوري في الداخل والخارج   - 1

همة بشكل  وتحديد شروط شاغلي الم(  قضائية -تشريعية  -تنفيذية ) تشكيل هيئات الحكم االنتقالي   - 2

 . يتناسب مع توصيف المهمة

 : مل تلك الهيئات على النحو التالي برامج الحد األدنى لعقرار  إ - 3
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 : أوال
 ( حكومة)هيئة الحكم التنفيذية 

رية واألمنية والمدنية  تتمتع هذه الحكومة بصلحيات تنفيذية كاملة في إدارة شؤون البلد العسك

 : مان ومكافحة اإلرهاب والعمل على ، وتكون من أولوياتها تأمين األمن واألوالخدمية

   . إعادة هيكلة الجيش السوري وقوى األمن الداخلي على أساس وطني الطائفي أو مناطقي -  1

، واالحتفاظ فقط بدواوينها اإلدارية  لعسكرية والمدنية بكافة مسمياتهاحل الفروع األمنية ا  - 2

لوزارة  والمعلوماتية والمشرفين عليها ألسباب لوجستية وتشكيل بدال عنها جهازي أمن عسكري يتبع 

   .الدفاع ومدني يتبع لوزارة الداخلية

 . لجمهوري والفرقة الرابعة بالكاملحل قوات الحرس ا  - 3

 . بأعمال العنف ضد الثورة والثوار  ت شارك التي استبعاد كافة القيادات العسكرية  - 4

م مع حفظ  إعادة كافة الضباط واألفراد والموظفين والعمال الذين انشقوا عن النظام إلى مواقعه -  5

 . والتعويض عليهم عن ما لحق بهم من ضرر  ،عاتهم  و صرف رواتبهم وتعويضاتهمترفي

وعدم تحركه خارجها إال بأمر من السلطة المختصة في  ، لعمل على إبقاء الجيش في ثكناتها - 6

 . الحكومة الوطنية 

 :  لمبادئ التالية احترام ا  االهتمام بالمصالحة الوطنية والعدالة االنتقالية والتي تقوم على أساس  -  7

 ( ية والتغيير والفعالية والمساءلةالشفاء واالحترام والسلم والمشاركة والحر )

   .عمار وعودة اللجئين والنازحين الى ديارهم اإل االهتمام بإعادة  -  8

 . الحفاظ على وحدة سورية واستقلل قرارها الوطني  - 9

   

 :ثانيا
 ( مجلس نواب) هيئات الحكم التشريعية 

بطريقة تعاونية مع بقية هيئات الحكم االنتقالية إلنجاز   -في هذه المرحلة   -تعمل المجالس التشريعية 

أعمالها التشريعية كما وتقوم باألعمال الحقوقية واإلجرائية التي تمهد لمرحلة البناء الوطني وتكون من  

 : أولوياتها التشريعية ما يلي

إلغاء القوانين والمراسيم التي تمنع عملية االنتقال السياسي وتعرقل التطور االجتماعي والنمو   - 1

   . االقتصادي 

   .ذكرنا جزء من هذه المنظومة في القراءة الحقوقية  د وق

إصدار القوانين التي تهيئ المناخ المجتمعي لحياة سياسية سليمة وتساهم في تماسك المجتمع وتجعله   - 2

   :القوانين التاليةمن خلل إقرار  يسمح بإنتاج دكتاتور جديد ال  
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 قانون مجلس الشعب   -  1

 قانون السلطة القضائية   - 2

 قانون الجيش والقوات المسلحة   - 3

 قانون قوى األمن الداخلي   -  4

 قانون السفراء والدبلوماسيين   - 5

 قانون اإلدارة المحلية   - 6

 والمطبوعات   قانون اإلعلم  - 7

 قانون األحزاب السياسية   - 8

 قانون االنتخابات العامة   - 9

 قانون التربية والتعليم   - 10

 قانون الجنسية   - 11

 . مع التأكيد على منع صدور أي تعليمات تنفيذية إال من الجهة التي أصدرت القانون 

 

 

 :ثالثا
 ( سلطة قضائية )هيئات الحكم القضائية 

 :المجالس التاليةتشكيل 

   : المجلس الدستوري -آ 

تشريعية ومراقبة مدى  ينظر بكافة الطعون المتعلقة بالتشريعات الصادرة عن مجالس الهيئة ال  - 1

 : ملءمتها مع

   . المبادئ الدستورية المتوافق عليها -آ 

 . بادئ حقوق اإلنسان المقررة دوليام  -ب 

 . محاكمة رئيس الجمهورية - 2

   : مجلس القضاء العدلي  -ب  

اقتراح مسودة قانون للسلطة القضائية يبنى على أساس الحفاظ على الموقع الدستوري الهام للسلطة   - 1

   . القضائية بين بقية السلطات 

تخصيص موازنة خاصة مستقلة بالسلطة القضائية وأن يكون آمر الصرف فيها لجنة منبثقة عن    - 2

 . مجلسها

 . اة الذين تم تعيينهم بعد اندالع الثورةاستبعاد كافة القض - 3

والنيابة العامة والمحاكم الجزائية الذين عملوا مع النظام في قمع  ،  استبعاد كافة قضاة التحقيق - 4

 . الحراك الثوري 

وحفظ  ،  صرف رواتبهم وتعويضاتهم، قين إلى جسم السلطة القضائية معإعادة كافة القضاة المنش  - 5

 . التعويض عليهم عما لحق بهم من أضرار،كما وحقوق ترفيعاتهم
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 مجلس القضاء اإلداري   -ج 

إعادة هيكلة القضاء اإلداري وفق مقترح بقانون يصدر عن مجالس الهيئة التشريعية ال يحجب عنها حق  

إلغاء أو إبطال أو تعديل أي قرار إداري يصدر عن مجالس السلطات التنفيذية مع تشكيل لجنة قضائية  

 . ا إعادة النظر في األحكام الصادرة عن القضاء اإلداري المبرمةعليا مهمته 

   

   خيرا  أو

 

يبقى على كافة السلطات وضع أولويات تحفظ وحدة الوطن وسلمة أراضيه واستقلل قراره الوطني  

صلح المؤسسات  إدف الى تحقيق االنتقال السياسي وهت  التيوالعمل على تطبيق العدالة االنتقالية 

 . والمحاسبة وجبر الضرر

 

—————————————————- 
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 :الفصل السادس

 

 

 ( أبرز القرارات الدولية والمشاريع السياسية المتعلقة بالشأن السوري)
 

 

 

 عنان خطة كوفي: أوال

    2012مارس  21صدر في 
خلل زيارة إلى دمشق في العاشر من  وافق مجلس األمن على الخطة التي طرحها أنان على بشار األسد 

 . مارس

للخطة التي ال  " للتطبيق الكامل والفوري"كما دعا مجلس األمن السلطات السورية إلى التعاون مع أنان  

 . تشتمل على دعوة لألسد إلى التنحي

 :أما النقاط الست للخطة فهي 

 . يقودها السوريون االلتزام بالعمل مع أنان من أجل عملية سياسية شاملة   -١

االلتزام بوقف جميع أعمال العنف المسلح، بما في ذلك وقف استخدام األسلحة الثقيلة وسحب   -  ٢

 . القوات ووقف تحركات قوات الجيش باتجاه المناطق المأهولة بالسكان

 . تال تطبيق هدنة يومية لمدة ساعتين للسماح بإدخال المساعدات من جميع المناطق المتضررة من الق - ٣

 . اإلفراج عن جميع من جرى اعتقالهم تعسفيا بمن فيهم المعتقلون لقيامهم بنشاطات سياسية سلمية  - ٤

االتفاق على ضمان حرية الحركة للصحفيين في جميع أنحاء البلد وتبني سياسة ال تقوم على    - ٥

 . التمييز بشأن منحهم تأشيرات لدخول البلد 

 . مؤسسات وحق التظاهر السلمي على أنها حقوق مضمونة قانونيااالتفاق على حرية تكوين ال  - ٦

 

 1جنيف : ثانيا

عقب اجتماع عقد في مدينة جنيف أعلن البيان أن أي تسوية سياسية     2012حزيران عام  30في 

 : تتضمن مرحلة انتقالية من خصائصهالألزمة السورية يجب أن  

ن وتحديد خطوات واضحة وفق جدول زمني حاسم  توفير مستقبل يمكن أن يشارك فيه كافة السوريي   -أ 

 . باتجاه تحقيق ذلك المستقبل

 . أن تكون هذه التسوية قابلة للتحقق في مناخ من األمن والهدوء واالستقرار للجميع  -ب 

 . أن يتم التوصل لهذه المرحلة االنتقالية بسرعة دون مزيد من إراقة الدماء والعنف -ج 
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 : الخطوات الرئيسية في المرحلة االنتقالية وهيوحدد البيان 

تأسيس هيئة حكم انتقالي بسلطات تنفيذية كاملة تتضمن أعضاء من الحكومة السورية والمعارضة   - ١

 . ويتم تشكيلها على أساس القبول المتبادل من الطرفين 

 . مشاركة جميع عناصر وأطياف المجتمع السوري في عملية حوار وطني هادف - ٢

 . مراجعة النظام الدستوري والقانوني في سوريا - ٣

 . إجراء انتخابات حرة ونزيهة وتعددية لشغل المؤسسات والمناصب الجديدة التي يتم تأسيسها - ٤

 . تمثيل كامل للمرأة في كافة جوانب المرحلة االنتقالية - ٥

 

 قرار مجلس األمن: ثالثا

  

يميائية السورية، والمجزرة التي ارتكبها النظام  والمتعلق باألسلحة الك  27/9/2013يوم  2118رقم 

   21/8/2013السورية في الغوطة الشرقية يوم 

 : فيما يتعلق باالنتقال السياسي 

، الذي حدد عددا من الخطوات الرئيسية   2012حزيران  30يؤيد تأييدا تاما بيان جنيف المؤرخ   - 1

الصلحيات التنفيذية، ويمكن أن تضم أعضاء من الحكومة  بدءا بإنشاء هيئة حكم انتقالية تمارس كامل 

 . الحالية والمعارضة ومن المجموعات األخرى، وتُشكل على أساس التوافق

،  بيان جنيف(( تنفيذ ))يدعو إلى القيام، في أبكر وقت ممكن بعقد مؤتمر دولي بشأن سوريا من أجل   - 2

وعلى نحو بناء في مؤتمر جنيف بشأن سوريا،  ويهيب بجميع األطراف السورية إلى المشاركة بجدية  

نيف  ويشدد على ضرورة أن تمثل هذه األطراف شعب سوريا تمثيل كامل وأن تلتزم بتنفيذ بيان ج

 . وبتحقيق االستقرار والمصالحة

 

 2جنيف : رابعا

 
 2014/   1/   22:عقد اإلجتماع في سويسرا ـ مونترو، التاريخ 

 : أهداف المؤتمر  -أ  

ا   2ر جنيف يهدف مؤتم إلى الجمع بين وفد يمثل الحكومة السورية وآخر يمثل المعارضة السورية معا

وإنهاء الحرب وبدء  " الحكومة االنتقالية"  2012يونيو   30الصادر في  1لنقاش كيفية تنفيذ بيان جنيف

 . العمل حول تأسيس الجمهورية السورية الجديدة

 2نتائج جنيف   -ب 

الثاني واعتذر المبعوث الدولي إلى سوريا األخضر اإلبراهيمي للشعب السوري عن  فشل مؤتمر جنيف 

ا ذلك لرفض النظام السوري مناقشة بند هيئة الحكم  2عدم تحقيق شيء في المفاوضات بجنيف ، مرجعا

وقال    ، 2جنيف"االنتقالي، وذلك في مؤتمر صحافي عقده بعد الجلسة التي تعد األقصر في مفاوضات 

مي إن وفد النظام السوري أصر على مناقشة اإلرهاب، بينما أصرت المعارضة على مناقشة  اإلبراهي

 . هيئة الحكم االنتقالي، مشيراا إلى أن وفد النظام رفض مناقشة ثلث ما جاء في أجندة التفاوض 
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 2سبب فشل جنيف  -ج   

ا، فالحكومة السورية أكدت مراراا أن   يرجع ذلك إلى أن الطرفين الرئيسيين لديهما أهداف متناقضة تماما

مسألة رحيل األسد عن السلطة ليست محلا للتفاوض، بينما يؤكد ائتلف المعارضة أنه يجب أال يكون  

 . 1لألسد أي دور في هيئة الحكم االنتقالي التي نص عليها بيان جنيف 

 

 1بيان فينا : خامسا

 

 ٢٠١٥اجتمع المشاركون في فيينا بتاريخ تشرين األول،  

 : توصلوا لتفاهم مشترك على النقاط التالية 

 . وحدة سوريا واستقللها وسلمة أراضيها وهويتها العلمانية أمور أساسية  -1

 . مؤسسات الدولة ستظل قائمة  -2

 . العرق أو االنتماء الديني حقوق كل السوريين يجب حمايتها بصرف النظر عن  -3

 .ضرورة تسريع كل الجهود الدبلوماسية إلنهاء الحرب  -4

ضمان وصول المنظمات اإلنسانية لكل مناطق سوريا وسيعزز المشاركون الدعم للنازحين داخليا   -5

 . وللجئين وللبلدان المستضيفة

من الجماعات اإلرهابية، كما  وغيره (  تنظيم الدولة اإلسلمية) االتفاق على ضرورة هزيمة داعش  -6

 . صنفها مجلس األمن الدولي واتفق عليه المشاركون 

فإن المشاركين وجهوا   2118وقرار مجلس األمن الدولي    2012في إطار العمل ببيان جنيف  -7

   :الدعوة لألمم المتحدة لجمع ممثلي الحكومة والمعارضة في سوريا في عملية سياسية تفضي إلى 

 . ذات مصداقية وشاملة وغير طائفية  تشكيل حكومة  -أ 

 .يعقب تشكيلها وضع دستور جديد وإجراء انتخابات   -ب 

تجري هذه االنتخابات تحت إشراف األمم المتحدة بموافقة الحكومة والتزام أعلى المعايير الدولية   -ج 

 . فيهاللشفافية والمحاسبة وأن تكون حرة نزيهة يحق لكل السوريين ومنهم المغتربون المشاركة 

 . سوريا هي التي تملك وتقود هذه العملية السياسية والشعب السوري هو من يحدد مستقبل سوريا  -8

المشاركون ومعهم األمم المتحدة سيدرسون ترتيبات وتنفيذ وقف إلطلق النار بكل أنحاء البلد يبدأ    - 9

 .في تاريخ محدد وبالتوازي مع هذه العملية السياسية الجديدة

.  مشاركون في األيام المقبلة على تضييق هوة الخلفات المتبقية والبناء على نقاط االتفاق ويعكف ال

 .ويجتمع الوزراء خلل أسبوعين لمواصلة هذه المباحثات 

 

 2فينا : سادسا

 

وصلت إلى  (  ISSG) المجموعة الدولية لدعم سوريا  2015تشرين الثاني  14عقدت في فيينا يوم 

 : يا الرئيسيةد من القضاتفاهم مشترك حول العدي

يث يدخل حيز  وافقت المجموعة الدولية لدعم سوريا على تنفيذ وقف إلطلق النار في سوريا بح  -  1

   . التنفيذ في أقرب وقت 

دعوة ممثلي الحكومة السورية والمعارضة لبدأ الخطوات األولى نحو التحول السياسي تحت إشراف   - 2

 . جنيف األمم المتحدة على أساس بيان 
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تعهد األعضاء الخمسة الدائمون في مجلس األمن الدولي بتأييد قرار في مجلس األمن الدولي لتمكين    - 3

بعثة مراقبة لوقف إطلق النار من الدخول لسوريا لمراقبة وقف إطلق النار الذي ستقره األمم المتحدة  

ن هجمات اإلرهابيين،  ودعم  في تلك األجزاء من البلد حيث ال يكون هناك خطر على المراقبين م

 . عملية االنتقال السياسي في سوريا وفقا لبيان جنيف 

كدول منفردة متحالفة مع مختلف   ISSGكما تعهد جميع أعضاء المجموعة الدولية لدعم سوريا  

   : األطراف المتحاربة بسوريا على

بل هذه الجماعات أو األفراد  اتخاذ جميع الخطوات الممكنة لضمان االلتزام بوقف إطلق النار من ق  -  1

 . التي تدعمها 

أو  ” النصرة“أو ” داعش“إن وقف إطلق النار لن ينطبق على األعمال الهجومية أو الدفاعية ضد  - 2

 . على تصنيفها كمجموعة إرهابية   ISSGأي مجموعة أخرى توافق المجموعة الدولية لدعم سوريا   

المتحدة الذي أفاد بأن األمم المتحدة بدأت االستعجال   رحب المشاركون ببيان األمين العام لألمم  - 3

لوضع خطط لدعم تنفيذ وقف إلطلق النار البلد، واتفق المشاركون على أن األمم المتحدة يجب أن  

تقود جهود وقف إطلق النار، بالتشاور مع األطراف المعنية، لتحديد االحتياجات وطرائق تنفيذ وقف  

 . إطلق النار 

عن استعدادهم التخاذ خطوات فورية لتشجيع    ISSGضاء المجموعة الدولية لدعم سوريا أعرب أع - 4

تدابير بناء الثقة التي من شأنها أن تساهم في استمرارية العملية السياسية وتمهد الطريق لتنفيذ وقف  

لدعم سوريا    من بيان فيينا، أكدت المجموعة الدولية  5في هذا السياق، وفقا للفقرة  . إطلق النار البلد 

ISSG   على ضرورة اتخاذ خطوات لضمان وصول المساعدات اإلنسانية على وجه السرعة في جميع

، ودعت المجموعة جميع األطراف إلى  2165أنحاء أراضي سوريا وفقا لقرار مجلس األمن رقم 

الدولية لدعم   وأعرب أعضاء المجموعة . الموافقة على طلبات لألمم المتحدة لتسليم المساعدات اإلنسانية

عن قلقهم بخصوص محنة اللجئين والمشردين داخليا وضرورة بناء ظروف لعودتهم    ISSGسوريا  

مع التأكيد  . اآلمنة وفقا لقواعد القانون الدولي اإلنساني، مع األخذ بعين االعتبار مصالح البلدان المضيفة 

 . على أن حل قضية اللجئين مهم لتسوية نهائية للصراع السوري 

على اآلثار المدمرة الستخدام األسلحة    ISSGكما أكد أعضاء المجموعة الدولية لدعم سوريا  - 5

العشوائية ضد السكان المدنيين وفي منع وصول المساعدات اإلنسانية، كما جاء في قرار مجلس األمن  

على الضغط على األطراف لوضع حد    ISSGووافقت المجموعة الدولية لدعم سوريا  . 2139رقم 

التأكيد على   ISSGوأعادت المجموعة الدولية لدعم سوريا . فورا الستخدام هذه األسلحة العشوائية 

أهمية االلتزام بجميع قرارات مجلس األمن الدولي ذات الصلة، بما في ذلك قرار مجلس األمن رقم  

ي يمكن  الذي ينص على وقف التجارة غير المشروعة في مجال النفط واآلثار والرهائن، والت 2199

 . لإلرهابيين االستفادة منها

على ضرورة عقد ممثلين سوريين للحكومة   ISSGاتفقت المجموعة الدولية لدعم سوريا    - 6

والمعارضة جلسة مفاوضات رسمية تحت رعاية األمم المتحدة، في أقرب وقت ممكن، مع تحديد موعد  

 . ا لهذه الجلسة كانون الثاني القادم ليكون موعداا نهائي/يناير   1مستهدف في 

رحبت المجموعة الدولية لدعم سوريا بجهود مبعوث األمم المتحدة الخاص لسوريا ستيفان دي   -  7

ميستورا الرامية لجمع أوسع طيف ممكن من المعارضة، بحيث يكون وفد المعارضة في المفاوضات  

لهم وماهية مواقفهم  من السوريين الذين يتم اختيارهم من قبل السوريين، بحيث يحدد هؤالء من يمث

 . التفاوضية، وذلك لتمكين العملية السياسية وضمان انطلقها بفاعلية 
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ينبغي على جميع األطراف في العملية السياسية االلتزام بالمبادئ التوجيهية التي تم تحديدها في    - 8

ا وسلمتها  تشرين األول الماضي، بما في ذلك االلتزام بوحدة سوريا واستقلله  /أكتوبر  30اجتماع 

اإلقليمية، والطابع غير الطائفي لها لضمان الحفاظ على مؤسسات الدولة التي ال تزال سليمة، وحماية  

حقوق جميع السوريين بغض النظر عن العرق أو الطائفة أو الدين، اتفق أعضاء المجموعة الدولية لدعم  

 . أن هذه المبادئ أساسية ISSGسوريا  

دعمهم للعملية االنتقالية وفق ما ورد في بيان    ISSGولية لدعم سوريا  أكد أعضاء المجموعة الد  - 9

وفي هذا الصدد أكدوا دعمهم لوقف إطلق النار كما هو موضح اعله وإطلق عملية  .  2012جنيف 

سياسية بقيادة سورية من شأنها، في غضون ستة أشهر، إقامة حكم ذي مصداقية وشامل وغير طائفي،  

وعقد انتخابات حرة ونزيهة وفقا للدستور الجديد في  . صياغة جديدة للدستور  ووضع جدول زمني لوضع 

يجب أن تجرى هذه االنتخابات تحت إشراف األمم المتحدة وفقا ألعلى المعايير  . شهرا 18غضون 

 . الدولية للشفافية والمساءلة، وذلك بمشاركة جميع السوريين، بما في ذلك سوريو الشتات 

، وغيرها من الجماعات  ”النصرة“، ”داعش“أن  ISSGلدولية لدعم سوريا  كررت المجموعة ا - 10

اإلرهابية، على النحو المحدد من قبل مجلس األمن، وكما هو متفق عليه من قبل المشاركين في فينا وفق  

ا   . ما يقره مجلس األمن الدولي، يجب أن يتم القضاء عليها جميعا

   : مالحظة

األردنية الهاشمية على مساعدة ممثلي المخابرات والمؤسسات العسكرية المعنية  وافقت المملكة   -أ 

للوصول إلى فهم مشترك للجماعات واألفراد من أجل تقرير من هي اإلرهابية منها لتحقيق هدف  

 . القضاء عليها 

يتوقع المشاركون في االجتماع أن يجتمعوا خلل شهر واحد تقريبا وذلك الستعراض التقدم    -ب 

 . لمحرز في تنفيذ وقف إطلق النار وبدء عملية سياسية  ا

 

  :سابعا

 

ت عليه مجلس األمن يوم ،  2254قرار مجلس األمن رقم     2015كانون األول   18صوَّ

   2016كانون الثاني  -ينص على بدء محادثات السلم بسورية في يناير و

ا لتشكيل حكومة انتقالية وإجراء  أكد القرار أن الشعب السوري هو من يقرر مستقبل البلد و دع

هو    -انتخابات برعاية أممية  مطالبا بوقف أي هجمات ضد المدنيين بشكل فوري و تضمن القرار 

 : عددا من البنود هي  -مشروع قرار أميركي 

و دعم بيانات فيينا الخاصة بسورية باعتبارها األرضية األساسية لتحقيق  /  1 / اعتماد بيان جنيف   - 1

 . عملية االنتقال السياسي بهدف إنهاء النزاع في سورية

 . شدد القرار على أن الشعب السوري هو من سيحدد مستقبل سورية  - 2

م المتحدة ممثلي النظام السوري والمعارضة السورية  نص القرار على دعوة األمين العام لألم   - 3

نتقال السياسي على أن تبدأ تلك  على وجه السرعة في مفاوضات رسمية بشأن مسار اال للمشاركة و 

بهدف التوصل إلى تسوية سياسية دائمة لألزمة في    2016كانون الثاني  -المفاوضات مطلع يناير 

 . سورية 

أقر بدور المجموعة الدولية لدعم سورية باعتبارها المنبر المحوري لتسهيل جهود األمم المتحدة   - 4

 . سوريةالرامية إلى تحقيق تسوية سياسية دائمة في 
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يل  أعرب القرار عن دعم مجلس األمن للمسار السياسي السوري تحت إشراف األمم المتحدة لتشك  - 5

، و اعتماد مسار صياغة دستور جديد  هيئة حكم انتقالي ذات مصداقية، و تشمل الجميع وغير طائفية

 . لسورية في غضون ستة أشهر

و نزيهة على أساس الدستور الجديد في غضون  نتخابات حرة ادد القرار دعم مجلس األمن إجراء ج  - 6

 . شهرا تحت إشراف األمم المتحدة 18

أعرب القرار عن دعم مجلس األمن الدولي لضرورة التوصل إلى وقف إلطلق النار في كافة   - 7

نتقال  ة السورية الخطوات األولى نحو اال المناطق السورية حال إتخاذ ممثلي النظام السوري والمعارض

 .برعاية األمم المتحدة السياسي 

 . طالب القرار جميع األطراف في سوريا بوقف جميع الهجمات ضد المدنيين بشكل فوري   - 8

خلق    أوصى القرار جميع األطراف في سورية باتخاذ تدابير لبناء الثقة من أجل المساهمة في  - 9

اة اإلنسانية التي يعيشها الشعب  أمام المعانفرص للقيام بعملية سياسية وتحقيق وقف دائم إلطلق النار و

السوري فقد دعا مجلس األمن األطراف المعنية بالسماح فورا بوصول المساعدات اإلنسانية إلى جميع  

 . من هم في حاجة إليها وال سيما في المناطق المحاصرة

 

 المشاريع السياسية 

 
 : يع قدمت لمعالجة الوضع السوري هي هناك عدة مشار

 : ز هذا الدستور علىوقد رك  « خبراء روس»الذي أعده  الدستورمشروع   -األول 

 التركيبة التعددية الطائفية واإلثنية   - 1

 مركزية السلطات بيد السلطة التنفيذية   - 2

 «. جمعية المناطق»و بين ”مجلس الشعب أو جمعية الشعب »توزع السلطة التشريعية بين     - 3

ي الدستور، بوصفهم األقلية األكثر عدداا، مع تجاهل  أعطى أهمية واضحة للكرد السوريين ف - 4

من دون إيضاحات جغرافية  « الحكم الذاتي الكردي»األقليات األخرى، في إشارة إلى تأسيس ما يسمى 

   . عن مكان هذا الحكم 

ا للقانون أن تستخدم باإلضافة إلى اللغة الرسمية لغة أكثرية  » أشار الى أنه  - 5 يحق لكل منطقة وفقا

ا عليه في االستفتاء المحليالسك  «. ان إذا كان موافقا

ينظر إلى السوريين على أنهم شعوب مختلفة مكونة من أكثريات وأقليات طائفية وعرقية وإثنية، ال    - 6

 . يجمعهم سوى التواجد على األرض السورية 

 . ن في جمعية المناطق غير المنتخبي لم يبين ماذا يقصد بالوحدات اإلدارية الممثلين   - 7

منه   44، إذ كما جاء في المادة ر من صلحية جمعية الشعب منح جمعية المناطق صلحيات أكب  - 8

إقرار مسائل السلم والحرب، تنحية رئيس الجمهورية من منصبه، إقرار إعلن  : تتولى جمعية المناطق»

 : وهي . الدستورية العليارئيس الوزراء حالة الطوارئ والتعبئة العامة وتعيين أعضاء المحكمة 

صلحيات كبيرة لمجلس تشريعي غير منتخب في حين أن جمعية الشعب المنتخبة تنحصر    -أ 

إقرار القوانين، النظر في مسألة تشكيل الحكومة وحجب الثقة عنها، إقرار خطة عمل  : اختصاصاتها في 

 : كما  «. الدولية  الحكومة، إعلن االنتخابات الرئاسية، إقرار المعاهدات واالتفاقيات 

أساس اتهام موجه من قبل  »أعطى  جمعية المناطق المعينة من الرئيس صلحيات عزله بناء على  -ب 

 «. جمعية الشعب بالخيانة العظمى أو ارتكاب جريمة كبرى
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المصادقة على  : حدد صلحيات رئيس الجمهورية المنتخب لمدة سبع سنوات فإنها تتراوح بين -ج 

تقديم اقتراح إلى جمعية الشعب والمناطق بتسمية رئيس وزراء جديد، تعيين ورفض    مشاريع القوانين،

ويقوم رئيس الجمهورية بترشيح رئيس الوزراء وبالتالي يصبح شكل  . نواب رئيس الوزراء والوزراء

النظام السياسي المقترح أشبه بنظام رئاسي مطلق عبر صلحيات الرئيس وصلحيات جمعية المناطق  

 . تخبة غير المن

 

التي عرضها على   الحية /  12 / المشروع الذي أعده دي ميستورا تحت عنوان المبادئ  -الثاني 

 : أحاط مجلس األمن بها وهي كالتاليالفريقين المتفاوضين و

ا  : البند األول  . احترام سيادة سوريا واستقللها وسلمتها اإلقليمية ووحدتها أرضاا وشعبا

وريا بالمساواة التامة من حيث السيادة الوطنية، وبالحق في عدم التدخل في  حماية تمتّع س : البند الثاني

شؤونها والحفاظ على التمتع بهذه السيادة وهذا الحق، وأن تمارس سوريا دورها الكامل في المجتمع  

ا لميثاق األمم المتحدة ومقاصده ومبادئه، وال يجوز التنازل عن أي جزء من األراضي   الدولي، وفقا

ا باستعادة الجوالن السوري المحتل بالوسائل المشروعة والمتاحةالوطني   . ة، ويظل الشعب السوري ملتزما

يقرر الشعب السوري وحده مستقبل بلده بالوسائل الديمقراطية عن طريق صندوق   :البند الثالث

واالجتماعي دون أي ضغٍط  االقتراع، ويكون له الحق الحصري في اختيار نظامه السياسي واالقتصادي  

 . أو تدخٍل خارجي

تكون سوريا دولة ديمقراطية وغير طائفية تقوم على المواطنة والتعددية السياسية، وسيادة   : البند الرابع

القانون، والفصل بين السلطات، واستقللية القضاء، وحماية الوحدة الوطنية، واالعتراف بالتنوع الثقافي  

الحريات العامة، وتنعم بحكم يتصف بالشفافية ويشمل الجميع ويخضع  للمجتمع السوري، وحماية 

للمساءلة، فضلا عن اتخاذ تدابير فاعلة لمكافحة الفساد والرشوة وسوء اإلدارة، بما في ذلك المساءلة  

 . أمام القانون الوطني 

في الدولة واإلدارة  تلتزم الدولة بالوحدة الوطنية، وبالتمثيل العادل، وبإدارة المحليات  :البند الخامس

 . المحلية الذاتية للمحافظات والمحليات 

ا لما   :البند السادس استمرارية عمل الدولة ومؤسساتها العامة، وتحسين أدائهما مع إجراء إصلحات وفقا

تقتضيه الضرورة، وااللتزام بخدمة عامة تمثل الجنسين وجميع المناطق والمكونات في سوريا تمثيلا  

ن يستفيد المواطنون من آليات حماية فاعلة في علقاتهم بجميع السلطات العامة بطريقة  كاملا، ويجب أ 

 . تكفل االمتثال التام لسيادة القانون ولحقوق االنسان ولحقوق الملكية الخاصة

الحفاظ على القوات المسلحة قوية وموحدة تحمي بشكٍل حصريٍ الحدود الوطنية، وتحفظ   :البند السابع

ا للدستور، وعلى أجهزة المخابرات واألمن أن تركز على صيانة  شعبها من الت هديدات الخارجية، وفقا

ا للقانون  . األمن الوطني وتتصرف وفقا

 . الرفض المطلق لإلرهاب والتعصب بجميع أشكالها  :البند الثامن

الزمة، بما في  احترام حقوق اإلنسان والحريات وإيجاد آليات قوية لحمايتها ال سيما أوقات ا :البند التاسع

ذلك عدم التمييز، والمساواة في الحقوق والفرص للجميع بدون تمييز بسبب الجنس أو الدين أو العرق أو  

الهوية الثقافية أو اللغوية أو نوع الجنس أو ألي سبب آخر من أسباب التمييز، مع تمتع المرأة بكامل  

في ذلك تمثيلها ومشاركتها بصورة فاعلة  الحقوق السياسية والفرص على قدم المساواة مع غيرها، بما 

على  % 30في المؤسسات وفي هياكل صنع القرار، مع األخذ بعين االعتبار مستوى تمثيل النساء 

 . األقل
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ولإلسهامات والقيم    إسناد قيمة عالية للهوية الوطنية لسوريا ولتاريخها القائم على التنوع،  :البند العاشر

التقاليد الى سوريا، بما في ذلك التعايش فيما بين مكوناتها المختلفة، إلى  التي جاءت بها جميع األديان و

 . جانب حماية التراث الثقافي الوطني للدولة وثقافاتها المتنوعة 

توفير الدعم لفقيري الحال والضعفاء والعجزة والفقراء، وضمان السلمة والمأوى    :البند الحادي عشر

 . هم في العودة الى ديارهم إذا رغبوا في ذلكللمشردين واللجئين، بما في ذلك حق

 . صون وحماية التراث الوطني والبيئة الطبيعية من أجل األجيال القادمة : البند الثاني عشر

 

 : وأخيرا

 

فإن أستانا وسوتشي و حميميم والرياض والقاهرة وغيرهم ال يمكن أن يصنفوا بين ما ذكرناه أعله ألنها  

تغيير مسار الحل السياسي من تشكيل هيئة حكم انتقالي الى اعادة تأهيل النظام تحت  مشاريع تهدف الى  

 . وان اللجنة الدستورية عن 

 : مالحظة

شروع الوطني غائب  اليزال حتى حينه لم ينفذ أي بند من تلك القرارات والمشاريع ، كما واليزال الم

 ! حتى هذه اللحظة

 

——————————————————- 
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 :  الفصل السابع

 

 

 ( الخالص الوطني السوري)

 "ات الدوليةصيغ تنفيذ القرار"

 

 
 

اصبحت مدمرة وانقلبت فيها السلطات   /سلطة   -شعب  -اقليم  / الدولة السورية بأركانها الثلث  -1

، وهي باألصل تعاني من غياب حياة سياسية  لى عصابات إ / قضائية  -تشريعية    -تنفيذية  / الثلث 

   . سليمة

ا لما لم يعترف بالمعارضة السورية الفتقارها  - 2 التمثيل الشعبي والكفاءة  المجتمع الدولي كان محقا

ا العلمية، لكنه كان غير محق لما لم يز  . ل الشرعية عن نظام دمر سوريا أرضاا وشعبا

هذا البيان بعدة    يد حدد صيغ وآليات الحل السياسي في سورية وتأي  1المجتمع الدولي في بيان جنيف  - 3

، نصت جميعها على أن الحل السياسي في سورية يبدأ بتشكيل هيئة حكم انتقالي ال لجنة  قرارات دولية

   . دستورية

عطى أولوية للسلة  ألى سلل أربعة و إلسيد ديمستورا قسم الحل السياسي ممثل األمين العام السابق ا - 4

ارات الدولية عن مضمونها الحقيقي وبذلك يكون قد  الدستورية عما عداها من سلل فأخرج بذلك القر

، وقد سار على هذا النهج  لسياسي يبدأ بتشكيل لجنة دستوريةخرج عن حدود مهمته على اعتبار الحل ا

، وهذا يشكل انحرافاا عن مآالت القرارات الدولية ال  بيدرسون وأيده في ذلك مجلس األمنخلفه السيد 

ا بل يع   قد المشكلة السورية ويزيد من آثارها الكارثية على الشعب السوري  يبنى عليه حلا سياسيا

س الى  مع ملحظة أن القول بمرجعية اللجنة الدستورية هو مسار جنيف فإنه ينصرف الى المكان ولي)

 (  ستانة وسوتشي هو المسار الحقيقي، وبالتالي أصبح مسار اآلالقرارات التي اتخذت بجنيف

،  التفاوض أو في اللجنة الدستورية سل أركان نظامه سواء في هيئةالنظام السوري لم ير - 5

لى هيئة  إوال كفاءة علمية   اا شعبي تمثيلا   ال تملكال   التي والمعارضة السورية دفعت ببعض الشخصيات 

شخاص بالتنسيق مع ممثل األمين السابق باالدعاء أنهم  أوقام مجموعة  ،التفاوض واللجنة الدستورية 

   .المجتمع المدني األمر الذي جعل هذه الهيئات مجرد بنى هشة ال معنى لها ممثلي 

لى  إلدستورية بشكلها الحالي لن يؤدي وبالتالي فإن فكرة دعم  هيئة التفاوص بتركيبتها الحالية واللجنة ا

   .نتائج توخاها المجتمع الدولي في بيان جنيف الرئاسي والقرارات الدولية 

لى نصابها التي تؤدي الى تنفيذ القرارات الدولية وفق منطوقها واألولويات الواردة  عليه ولعودة األمور إ

 : يلي   فيها نقترح ما
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 : المقترح األول

من غير   /اجتماعيين   -اقتصاديين  -قانونيين  -سياسيين  / اعتماد فريق من السوريين التكنوقراط 

مم المتحدة بهدف وضع إطار تنفيذي  المحسوبين على المواالة والمعارضة للتنسيق مع فريق األ

منطوقها  ، ورسم خارطة طريق وجدول زمني لتنفيذها وفق والقرارات الدولية  1لمخرجات جنيف 

 . ، ومن ثم إكراه المواالة والمعارضة على قبول نتائج هذا الفريقواألولويات الواردة فيها

 : المقترح الثاني

على أعمال هيئة التفاوض واللجنة  " هيئة رقابة معيارية  "اعتماد الفريق المنوه عنه أعله بمثابة  

 : في أسلوب عملها المنهجية التالية الدستورية ، على أن تعتمد هذه الهيئة 

والقرارات الدولية المتعلقة بالشأن السوري ومنها    1تأييد الحوار الذي يلتزم في بيان جنيف   - 1

   .كمرجعية وحيدة ألي حوار سياسي /  2118 -  2254 / القرارين 

تقديم الرأي السياسي والحقوقي الصحيح الذي يؤدي إلى االلتزام في أولويات الحل السياسي المقررة     - 2

    . والقرارات الدولية المتعلقة بذات الشأن  1ببيان جنيف 

هم انحرافا وفي حال عدم االستجابة تقوم بتسجيل احتجاج  ءلما يشوب أدا ةتنبيه األطراف المتفاوض  - 3

   . رسمي وتحيط ممثل األمين به ليتدخل من أجل تصويب األمر

جتماعات لما يصر الطرفين على االنحراف ويقصر ممثل األمين بمعالجة  ن االتعلن انسحابها م   - 4

   .تعلن أسباب انسحابها على كافة وسائل اإلعلم موضوع االحتجاج ومن ثم  

على ممثل األمين العام أن يحرص على حضور ممثلين عنها بعدد يوازي أي من الفريقين المفاوضين  )

   (. في أي لقاء يجري بين المواالة والمعارضة

 : المقترح الثالث

راعى في تكوينه المعايير  ي بطريقة توافقية على أن "  مجلس نواب مؤقت "دعم تشكيل هيئة حكم تشريعية  

خمسمائة  ، ال يتجاوز عدد أعضائه االنتقالية - االنتقائية -التوافقية  -المعيارية  -التشاركية : التالية 

 : على النحو التالي ،  عضو

 من الشخصيات الحقوقية   %40

 من الشخصيات السياسية   %20

 من الشخصيات االقتصادية   %20

 من الشخصيات االجتماعية  %20

، ويكون من من مهام هذا  كحد ادنى 20%كحد أدنى  والشاب بواقع  30% رط تمثيل المرأة بواقع ش

   .المجلس انتخاب رئيس وتشكيل حكومة وفق نظام الرئاسي البرلماني 

 : ع المقترح الراب

 : إذا انطلقنا من الفرضيات التالية

   . (مواالة ومعارضة )سورية تعاني من فراغ قيادي  - 1

 . الوطني يبدأ من إنتاج رئيس وحكومة الحل   -2

 . النظام الرئاسي البرلماني  هو النظام السياسي األفضل للخروج من النكبات التي تعيشها سورية  - 3
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اعى في  تشريعي ير  -البرلمان يجري انتخابه بحرية ونزاهة من الشعب مباشرة وهو مجلس تمثيلي  - 4

 : شروط العضوية معايير منها

 . /ادارة   -اقتصاد   -قانون   / الكفاءة العلمية  -آ 

   . تمثيل القوى السياسية والشخصيات االعتبارية والمرأة والشباب   -ب 

 . الديمغرافية والمناطقية -ج 

   -اآلن  -، وهي الخ…. ولما كانت الديمقراطية تحتاج الى توافر بيئة آمنة وبنى مؤسساتية وحياة سياسية  

كيل مجلس نواب في هذه المرحلة  إن المعايير البدلية عن الديمقراطية في تشلذا ف ، مفقودة  في سورية

 : هي

   .فة بداللتهاووهي معايير معر . االنتقالية  -االنتقائية  -التوافقية  -المعيارية   -التشاركية 

هذا المجلس   ءال يتجاوز عدد أعضا "  مجلس نواب مؤقت "أعتقد أنه يتوجب العمل على دعم إنتاج  

 : خمسمائة عضو على النحو التالي

 من الشخصيات الحقوقية   %40

 من الشخصيات السياسية   %20

 من الشخصيات االقتصادية   %20

 من الشخصيات االجتماعية  %20

   20%والشاب بواقع   30% شرط تمثيل المرأة بواقع 

 ئاسي البرلماني  ويكون من مهام هذا المجلس انتخاب رئيس وتشكيل حكومة وفق نظام الر

 : مع ملحظة

/   1300 / وتضم في عضويتها أكثر من   يين السوريين هي أكبر تجمع حقوقي ن الهيئة الوطنية للقانونأ

 : وري موزعين على الهيئات التاليةألف وثلثمائة قانوني س 

 اللذقية   -درعا  -دمشق  -حمص -حماة  -حلب  -فروع نقابات المحامين   - 1

 . ية للعدالة واالنقاذ الوطنيالسور الهيئة  - 2

 . طة الحقوقيين السوريين في النمسا راب - 3

ا   - 4  . هيئة متابعة شؤون المعتقلين والمغيبين قسريا

 . ئة الحقوقيين السوريين المستقلينهي   - 5

 . االستراتيجية الحقوقية  المركز السوري للدراسات  - 6

 مائة وعشرين حقوقي سوري /    120 / مة مؤلفة من وكان لهذه الهيئة أمانة عامة منتخبة من هيئاتها العا

 : دة مشروع إنتاج برلمان سوري مؤقت، والعمل على وهذا يفرض على تلك الهيئة قيا

 . التواصل مع بقية الحقوقيين السوريين االحرار -آ 

بهدف وضع آلية وصيغ عمل  ،  لشخصيات االجتماعية والقوى السياسية واالقتصاديةالتنسيق مع ا -ب 

 . وجدول زمني وخارطة طريق إلنجاز هذا العمل 
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 (هيئة رقابة أداء معيارية)

 "في المقدمة"

 

في الكفاءة  (( اللموثوقية )) رقابة األداء المعيارية السياسية في الحالة الوطنية هي عملية تقوم على 

 : ف المشغلة وتعتمد األسلوب التاليوالفعالية لألطرا

   . وموضوعي وموثوق للتحقق من الكفاءة والفعالية لألطراف المتنازعةفحص مستقل   -آ 

 : لىإو من منظور جديد ومختلف تهدف تحليل بصورة أوسع أو أعمق أ  -ب 

                                                                                .تحسين قابلية الوصول للمعلومات الموجودة أصل لمساعدة المختلفين • 

.                                                                                    تقديم رؤى مستقلة وموثوقة أو نتائج نهائية بناء على دليل التدقيق • 

 . تقديم التوصيات بناء على تحليل نتائج التدقيق• 

   . لمناسب، بشكل ملئمتقليل كلفة األضرار وتوفير المعلومات في الوقت ا•   

 . من ناحية الكمية والنوعية والوقت تفاع األقصى من األفكار المتاحة ناال • 

 . تحقيق األهداف المرجوة وتحقيق النتائج المرغوبة • 

ولما كان عليه فإن آلية التفاوض بين المواالة والمعارضة السورية التي اعتمدها المجتمع الدولي تحتاج  

ة معيارية بحسبان أن المواالة والمعارضة ال أرضية تمثيلية لهم وال يملكون الكفاءة  إلى دعمها بهيئة رقاب

 . لوحيد اإلحتفاظ بالسلطة وتقاسمها العلمية وهمهم ا

مراقبة أداء )من هنا أصبح وجود هيئة رقابة معيارية مؤلفة من شخصيات سورية تكنوقراط تقوم بمهمة 

  1حول مايطرح من حلول سياسية بين المعارضة والمواالة ومدى التزامهم ببيان جنيف ( معيارية وطنية

 : تالية وفق المبادئ ال/    2118 -  2254  /والقرارات األممية المتعلقة بالشأن الدولي ومنها القرارين  
مبدأ وحدة سورية أرضا وشعبا واستقلل قرارها الوطني والتخلص من االستبداد واإلرهاب   ●

   .ل أمور سيادية غير خاضعة للنقاش واالحتل
مبدأ إنهاء سيطرة النظام على الدولة ومؤسساتها خالل المرحلة االنتقالية للوصول بسورية إلى   ●

  .دولة عصرية خالية من االستبداد واالحتالل واالرهاب 
إطلق سراح المعتقلين وفك الحصار عن المدن والبلدات وإدخال  )القضايا اإلنسانية مبدأ  ●

   .هي أمور ما فوق تفاوضية( الخ … ساعدات اإلنسانية الم
ن تشكيل هيئة حكم انتقالي كاملة الصلحيات ال طائفية وال مناطقية هي المقدمة الموضعية  أمبدأ  ●

 . للحل السياسي 
   . مبدأ إجراء مراجعة للمنظومة الحقوقية بجانبها الدستوري والقانوني كسلة واحدة ●
كأساس حقوقي للحل الوطني السياسي وليس تعديلت  " دستوريإعلن "مبدأ اعتماد صيغة  ●

 : ء  يد النتفاء مناخه الموضوعي  سوادستورية أو إنتاج دستور جد 
 (  الخ ….فقدان األمن و األمان و االستقرار  -آ

فقدان البنية المؤسساتية التي تستطيع مراقبة العملية االنتخابية وتمكين الشعب السوري من   -ب 
 . لحق بحرية ونزاهةممارسة هذا ا

 .ري في اإلطار الكلي للشعب السوري مبدأ تقرير المصير هو حق مقدس للشعب السوري يج ●
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مبدأ العملية االنتخابية سواء رئاسية أو برلمانية أو محلية تجري يجب أن يجري قبله  تحديد   ●
 .السوريين وتميزهم عن  األجانب 

 .عيا لالستقرار بمعناه الواسعمبدأ تطبيق العدالة االنتقالية يشكل مدخال موضو  ●
 . لى المقابرإنتقال سياسي يعني عودة السوريين لى سورية دون اإمبدأ عودة المهجرين  ●
 . مبدأ إعادة اإلعمار دون انتقال سياسي يعني تجميل الحجر وتشويه البشر ●
 مبدأ عملية التنظيم العمراني للمدن والبلدات تأتي في مرحلة االستقرار الوطني ال قبله   ●

 : وتأسيسا عليه 

فإن على ممثل األمين العام أن يتعاطى مع هذه الهيئة ويحرص على حضور ممثلين عنها بعدد   ●

 يوازي أي من الفريقين المفاوضين في أي لقاء يجري بين المواالة والمعارضة  

 : في أسلوب عملها المنهجية التاليةالهيئة المذكورة ان تعتمد فإن على  ●

والقرارات الدولية المتعلقة بالشأن السوري ومنها    1نيف تأييد الحوار الذي يلتزم في بيان ج  - 1

   .كمرجعية وحيدة ألي حوار سياسي /  2118 -  2254 / القرارين 

تقديم الرأي السياسي والحقوقي الصحيح الذي يؤدي إلى االلتزام في أولويات الحل السياسي المقررة     - 2

    . والقرارات الدولية المتعلقة بذات الشأن  1ببيان جنيف 

هم انحرافا وفي حال عدم االستجابة تقوم بتسجيل احتجاج  ءلما يشوب أدا ةتنبيه األطراف المتفاوض  - 3

   . رسمي وتحيط ممثل األمين به ليتدخل من أجل تصويب األمر

جتماعات لما يصر الطرفين على االنحراف ويقصر ممثل األمين  تقوم بإعلن انسحابها من اال  - 4

 . جاج ومن ثم تعلن أسباب انسحابها على كافة وسائل اإلعلمبمعالجة موضوع االحت
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 (هيئة الرقابة المعيارية)

 "مسودة الئحة داخلية"

 
 1:المادة 

هيئة الرقابة المعيارية هي لجنة نوعية مؤلفة من شخصيات تكنوقراط سورية مهمتها  تقدير مدى ملئمة  

 . والقرارات الدولية المتعلقة بالشأن السوري   1أي نقاش يجري بين المواالة والمعارضة مع بيان جنيف 

   

 2: المادة 

 . عدد يساوي أحد أعضاء الفريقين المفاوضينمن  تتألف لجنة المراقبة المعيارية 

   

 3: المادة 

 : شكيل لجنة المراقبة المعيارية من يجري ت

   . على المعارضات الرسمية  ةللنظام وغير محسوب معارضةشخصيات سورية  - 1

حقوقية والعسكرية من ذوي  دراية كافية في منظومة النظام السياسية وال تملك شخصيات سورية   - 2

 . (ضباط جيش -ن و ن واداريواقتصادي -ن  و ياسي س  -ن و محام -قضاة )الكفاءات العلمية 

   

 4: المادة 

لى لجان ويجري حضور عدد أعضائها بشكل يوازي عدد إع أعضاء هيئة الرقابة المعيارية يجري توزي 

 . أحد وفد المفاوضين 

   

 5: المادة 

 . المكلفة بتسيير شؤون الهيئة مؤلفة من رؤساء اللجان النوعيةاللجنة اإلدارية 

   

 6: المادة 

تحضر لجان هيئة الرقابة المعيارية أي لقاء يجري بين المعارضة والمواالة بهدف تقدير مدى ملءمة  

 . الناتج من المرجعية الدولية والمبادئ المبينة في األسباب الموجبة

   

 7: المادة 

 . بمبدأي الرقابة الوقائية والمحاسبية تعمل الهيئة   

   

 8: المادة 

المعارضة السورية أن تعلم اللجنة اإلدارية الهيئة عن أي لقاء سياسي بين  على ممثل األمين العام و

 المواالة والمعارضة بموعد مسبق كي تتمكن اللجنة اإلدارية بإرسال ممثلين عنها لحضور تلك االجتماع 

 

 9: المادة 

لى الشك و الريبة أي لقاء سياسي تجريه المعارضة والمواالة دون إعلم اللجنة  إيعتبر عمل يدعو 

 . اإلدارية
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 10: المادة 

 مهام اللجنة اإلدارية  

   . تنسيق وإدارة شؤون أعضاء الهيئة العامة  - 1

النهوض بأعمال  تأمين االعتراف الداخلي والدولي والدعم المادي والمعنوي وكل ما من شأنه   - 2

   .الهيئة 

   .تسمية األعضاء الذين يمثلون الهيئة في أي لقاء سياسي بين المواالة والمعارضة  - 3

عرضه على الهيئة العامة في أول اجتماع لها لمناقشته  و دة نظام داخلي للهيئة المعيارية  إعداد مسو - 4

 . وإقراره

   

 11: المادة 

اللقاء مذكرة تفصيلية على اللجنة اإلدارية مبين فيها الرأي بما   يعرض فريق الهيئة المعيارية الذي حضر

 . حصل مع المقترح وعلى اللجنة اإلدارية أن تصدر بيانا بذلك إن اقتضى األمر ذلك

   

 12: المادة 

 . و كلما دعت الضرورة لذلك بدعوة من رئيسهاأية اجتماعاتها مرتين في االسبوع تعقد اللجنة اإلدار

 

 13:  المادة

 : في اللجان

أ ـ يتم توزيع أعضاء الهيئة العامة بالتوافق فيما بينهم الى لجان ومكاتب بشكل يتلءم مع مبررات  

 . إحداث هذه الهيئة

ب ـ تقدم اللجان الفنية إلى اللجنة اإلدارية مذكرات توضح فيها ما تم إنجازه وما لم يتم مع عرض  

 . رحات اللزمة ليصار إلى معالجتهاالمقت

 

 14: المادة 

   في العقوبات

ا بما يلي تكون العقوبات بحق األعضاء  م   - 1  : ن حيث ترتيب شدتها وفقا

 التنبيه  -أ

 اإلنذار  -ب 

 تجميد العضوية   -ج

 الفصل  -د 

 الطرد  -ه

 . على أن ال يخل ذلك بتطبيق العقوبات الجزائية عندما يتعلق األمر بفعل جرمي 

 . من هذه اللئحة  14تفرض اللجنة اإلدارية العقوبات الواردة في بالمادة    - 2
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 15: المادة 

 : أحكام عامة

نسحاب من هذه الهيئة بعد أن يبين األسباب وتقوم اللجنة اإلدارية باتخاذ القرار  يحق ألي عضو اال  - 1

 . جتماع لها اعرضه على الهيئة العامة في أول  اللزم مع 

 . ـ تقوم اللجنة اإلدارية بمتابعة شؤون األعضاء وتقييم أعمالهم واتخاذ القرارات اللزمة بحقهم  2

تكون مدة والية اللجنة اإلدارية أو مجلس اإلدارة ستة أشهر قابلة قابلة للتمديد بقرار من الهيئة    - 3

   .العامة

 : ت الهيئة مما يليتتكون إيرادا  - 4

 نضمام  رسم اال  -أ

 شتراكات األعضاء ا -ب 

 الهبات والتبرعات  -ج

  التواصل فيما بينهالحق با ا في أي مكان وله ا اجتماعاته تعقد المعيارية أن    ةيحق لكافة هيئات الرقاب   - 5

   .تصال بكل وسائل اال 

من خمسة  ل لجنة قبول وتقييم أداء األعضاء مؤلفة و تشكّ أ للجنة اإلدارية أن تقوم بنفسها  حق ي  -  6

استبعاد أعضاء أصلء إذا   لى الهيئة العامة أو إترشيح أعضاء جدد  بهدف   م أعضاء تعمل بالتنسيق معه 

   . تبين عدم كفاءتهم للعمل الثوري الوطني 

عتراض على أي عضو شرط أن يبين األسباب الموضوعية  يحق ألي عضو في الهيئة العامة اال   - 7

 . للجنة القبول او اللجنة اإلدارية

   . لى كافة الجهات بما فيها الجهات الدوليةإه أسماء األعضاء والهيئات ويبلغ ينشر جدول مبين في  - 8

 . يجوز للهيئة العامة أن توسع من نشاطها وأهدافها عندما تقتضي الضرورة ذلك   -9

 

 16:  المادة

 ال يتجزأ من نظام هيئة الرقابة المعيارية   اا تعتبر مقدمة هذه اللئحة جزء

 :  مقترح 

 : الرقابية مؤلفة على النحو التالي نرى أن تكون هذه الهيئة 

 :  عضوا على النحو التالي/  41 / ن تشكل هيئة الرقابة المعيارية من أ

 رئيسا   -رئيس محكمة النقض السورية الحالي  - 1

و خمسة من أعلى المراتب بين    /الدائرتين المدنية والشرعية   / خمسة قضاة من محكمة النقض   - 2

 أعضاء   -صفوف القضاة المنشقين  

 أعضاء   -خمسة من أقدم المحامين المنشقين أعضاء نقابة المحامين المركزية وخمسة من   - 4

، وخمسة  رة واالقتصاد محسوبين على النظاماب الكفاءة العلمية في السياسية واإلداخمسة من أصح  - 5

 أعضاء   -مثلهم محسوبين على المعارضة 

 . نية النظام العسكرية من المواالة، وخمسة مثلهم من المعارضةخمسة من العسكريين الخبراء في ب   - 6
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 :المقترح الخامس

 

 (المؤتمر الوطني)

 
 

الحديث عن مؤتمر وطني إنقاذي شامل لسورية فإنه يجب أن ينعقد تحت عنوان الحفاظ على  لما يجري 

 : ل واإلرهاب، ولهذا شروطه منهاسورية وحدة موحدة خالية من االستبداد واالحتل

أن يكون برعاية دولية وتكون مخرجاته مؤيدة بقرار من مجلس األمن تحت الفصل السابع من    - 1

   . دةميثاق األمم المتح

 . /  2118 -  2254 / وقراري مجلس األمن  /    1 / أن يؤسس وفق مرجعية جنيف   - 2

 . أن يعقد في دولة لم تنخرط في النزاع السوري -   3

   . أن ال يتم التدخل في برامج عمله أوفي تسمية أعضائه أي جهة خارجية - 4

   . وبرامج عملهاتنتج هيئاتها (  هيئة وطنية) أن تكون مخرجاته تشكيل  - 5

 هذا يتطلب توافر إرادتين دولية وداخلية  

 ( في اإلرادة الدولية)

 : سابع يتضمن في حده األدنى ما يلي تتمثل بصدور قرار من مجلس األمن تحت الفصل ال

وقف العنف واالقتتال وإخراج المقاتلين األجانب ومنع المظاهر المسلحة من داخل المدن والبلدات   -(   1

 . الخ … ح المعتقلين على خلفية الثورة وإطلق سرا

 . إحداث صندوق دولي مستدام لإلعمار ومنع أي أموال خارجية ال تصب فيه -(   2

 إحالة ملف مرتكبي الفظائع بحق الشعب السوري من أي طرف كان الى المحكمة الجنائية     -(   3

 . ( في اإلرادة الداخلية)

 : بية لإلعداد الى المؤتمر من خللالقاعدة الشع تتمثل في تفاعل النخب الوطنية السورية مع 

 :  على اعتماد وثيقة وطنية تؤسس علىاعتماد رؤية سياسية حقوقية تقوم  -(   1

 (  سلطة -شعب   -أرض ) ةقواعد دستورية عامة تتحدث عن أركان الدولة الثلث  -آ 

ساس علمي  ألسيادية في الدولة والمجتمع على اج الهيئات اتن إقواعد قانونية خاصة تتحدث عن  -ب 

   . وطني ال طائفي أو مناطقي 

نتاج هيئة وطنية تمارس المهام السياسية وتقوم بتشكيل هيئات  إلى إظيمية تهدف اعتماد رؤية تن -(   2

 . وتضع لهم برامج الحد األدنى لمهامهم(  قضائية -تشريعية  - تنفيذية)الحكم االنقالي الثلث 

عليه فإن طرح هذا المشروع يجب أن يسبقه خطة عمل رصينة تمكن الجهة التي تطرحه من  :  ه بناء علي

ا نحو الهدف متجاوزين كل العقبات المحتملة ، لذلك البد من توفير المناخ المناسب المبني   السير قدما

مختلف  على جملة عريضة من التفاهمات والقواسم المشتركة بين أوسع طيف ممكن من النخب السورية ب

اتجاهاتها الفكرية وانتماءاتهم السياسية والديمغرافية في سوريا من خلل إثارة نقاش عريض بين هذه  

الشرائح المختلفة يتمحور حول أفضل الكيفيات والسبل الممكنة للعمل على إنقاذ ما تبقى من البلد  

ناجزة االستقلل   ،لوصاية والعنفستبداد واإلرهاب واواعادة بناء الدولة السورية المنشودة خالية من اال

 . متداد مساحتها الجغرافية السوريةواإلرادة على ا
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 ( تملةفي الصعوبات المح)

ر وطني عام  صعوبة إيجاد نقاط التقاطع الكافية لتشكيل حامل يمكن أن يتم التأسيس عليها لمؤتم  - 1

الشديد بين أغلب أطياف النخبة السورية  نتيجة التباين  ،جامع وفق تلك األسس واألرضيات المشترك

ا فيما يتعلق بالمفاهيم األساسية التي تتعلق بشكل الدولة والهوي  ونتيجة انقياد الكثير    ة،ة الوطنيوخصوصا

 .من أفراد هذه النخب السورية نحو مشاريع ربما ال ترقى للمستوى الوطني المطلوب 

ا نتيجة التباين  صعوبة إيجاد الدعم اإلقليمي والدولي الكاف  -  2 ا ملموسا يين إلنفاذ المشروع وجعله واقعا

 . الكبير في المصالح الدولية في سوريا وتعقيدات الوضع اإلقليمي والدولي 

  –أمريكا  –إيران  –روسيا  "انخراط أطراف إقليمية ودولية كبيرة في الصراع بصورة مباشرة   - 3

الكبير عملية ليست    ا يجعل عملية حلحلة هذا التشابكم..." ألمانيا   –فرنسا  –قطر  –السعودية  –تركيا 

 . بهذه السهولة 

وارتهانها بجزء كبير منها أو   ،فقدان المعارضة السورية لمعظم أدواتها على األرض في سوريا -  4

 . انحيازها لمحاور إقليمية ودولية مختلفة 

ا أمام اإلرادتين ال  - 5 روسية واإليرانية وبالتالي غياب الطرف  تحول النظام لميليشيا مسلوبة اإلرادة تماما

 . المحلي القادر على تقديم أي ضمانات ألي طرف كان إال بموافقة األطراف الراعية له

سيطرة القوى المتطرفة على مساحات واسعة من األراضي السورية ما يهدد بصورة مباشرة أي   -  6

 . إرادة محلية في السعي نحو حلول وطنية خالصة 

اريع أقلوية على أساس عرقي أو طائفي يهدد بصورة مباشرة النسيج االجتماعي  ظهور مش  -  7

ا أمام  السوري ويهدد بصورة مباشرة وحدة البلد ويجعلها عرضة للتفتت بأي لحظة كما أنه يقف   عائقا

ا من المشروع الوطني السوري الذي  .  أي إرادة وطنية للحل تعتبر هذه المشاريع على النقيض تماما

 . و وطن عصري لكل أبنائه يسعى نح 

 

 ( في اإلمكانيات والفرص)

إيجاد مشروع أولي يمكن أن يكون أساس توافقي في مفاهيمه الرئيسية وفي صلب مضمونه بين   - 1

 . شرائح واسعة من السوريين 

وجود دعم مادي كافي للتحرك وجمع السوريين على طاوالت مفتوحة وواسعة للحوار للخروج    -  2

 . أكثر مقاربة للنسجام مع طموحات السوريين وتطلعاتهمبخلصات 

السعي من خلل كل القوى والشخصيات السورية التي تتبنى المشروع نحو إيجاد داعمين إقليميين   -  3

ودوليين لهذا المشروع وبالتالي إمكانية الضغط للحصول على الدعم الدولي الكافي إلنفاذ هذا المشروع  

 . ودولية مؤيدة له من خلل أطراف محلية 

 

 (للوصول إلى المؤتمر الوطني العامفي الخطوات العملية )

   :ة العملية على المحورين التاليينترتكز الخط

عقد حوارات أو لقاءات تشاورية بين أوسع طيف ممكن من النخبة السورية بكل اتجاهاتها لمناقشة   -أ  

 . الواقع السياسي السوري والحالة الوطنية الراهنة 

 . لمح الحل الوطني فكريا وتنظيميامناقشة آفاق أو م -ب 

لى نقاط توافق حول هذين المحورين يمكن أن يمهد بشكل رئيسي لعقد مؤتمر وطني  إإن الوصول 

 . عريض مبني على توافقات مسبقة مبنية على طاوالت الحوار
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 ( المحاور الرئيسية للعمل )

طيف ممكن من النخبة السورية ويفضل هنا الحراك  عقد لقاءات تشاورية متنوعة بين أوسع    - 1

   .الجغرافي في الداخل السوري والحراك الدولي في األمكنة المتواجد فيها الشعب السوري 

إجراء التقاطعات اللزمة بين كل األفكار والمقترحات والتصورات المقدمة من قبل المشاركين   - 2

ا قية المثلى بين المشللوصول إلى الصيغ التواف  . اركين جميعا

اعتبار ما يتم التوصل إليه من نقاط توافق حول القضايا األساسية بين المشاركين في الحوارات هو   - 3

أساس ومرتكزات للدعوة لمؤتمر وطني عام بين كل المشاركين بالحوارات والذين توصلوا لتلك  

 . التوافقات 

قليمية والدولية الممكنة لهذا المشروع قبل  السعي باتجاه تبني إقليمي أو دولي من كل األطراف اإل - 4

 . انعقاد المؤتمر الوطني العام 

 

 ( في اللقاءات التشاورية العامة)

انتماءاتهم السياسية والمذهبية  "تنعقد هذه اللقاءات بين أوسع كم نوعي من النخبة السورية المختلفة في  

ا النوعي وتأثيرها في أوساطها  ثقله  –اختصاصاتها األكاديمية  –والعرقية والمعرفية بكل اتجاهاتها 

 "  جتماعيةاال

تكون الغاية المطلوبة أو المتوقعة من هذه اللقاءات بين هذا الطيف المتنوع من السوريين هو إيجاد نقاط  

 . التوافق وفق خطوط عريضة وتعريفات أساسية للمسائل التي يجري النقاش حولها

اللقاءات أن ندخل في األمور التفصيلية لملمح الحل وإنما نكتفي كما  ليس المطلوب من هذا النوع من 

ذكرنا بالملمح العريضة والخطوط الرئيسية لمسارات الحل ونقاط التوافق األساسية حول الرؤية  

 . السياسية والقراءة في الواقع السياسي السوري والحالة الوطنية الراهنة 

 

 ( في اللقاءات التخصصية)

مجتمع   –قانون  –اقتصاد  "للقاءات بين متخصصين في مختلف مجاالت ونواحي الدولة عقد هذه ا- 1

 .." عدالة انتقالية   –دبلوماسيين  –جيش وقوى أمن داخلي   –إدارة  –مدني 

الغاية من هذه اللقاءات صياغة البرامج التفصيلية لما تم التوافق عليه في مذكرة المشروع بخصوص  

  –المديريات والدوائر األساسية  –المهام  –آليات العمل  –كيفيات البناء "ولة بناء الهيئات األساسية للد 

 .."   -القوانين والتشريعات األساسية 

بآراء معاهد دولية متخصصة في معالجة مثل هذه النواحي للوصول   -في هذه اللقاءات  -االستعانة  - 2

 . إلى أفضل الصيغ الممكنة 

   .السياسي في سوريا عقد لقاءات بين قادة الحراك   - 3

مواالة  "هذا النوع من اللقاءات سيتم بين ممثلي أبرز التيارات واألحزاب والقوى السياسية السورية  

لبحث نفس المحاور التي يتم بحثها أثناء اللقاءات التشاورية العامة على أن تكون دعوة هذه  " ومعارضة 

ألن هذه   ، بين أغلب أطياف النخب السوريةالشخصيات بعد االنتهاء من عقد كل اللقاءات التشاورية 

وهم    ،الشخصيات تحديداا لهم ربما ارتباطاتهم الدولية أو اإلقليمية وبعضهم يمتلك مشاريع ورؤى خاصة

وبالتالي سيكون حضورهم   ، ن بشكل كبير بين بعضهم البعض في الرؤى والتوجهات واألفكارومختلف 

 . يمكن أن يفضي لنتائج عكسية خلل اللقاءات األولية غير مفيد بل  
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عقد لقاءات وحوارات مع و بين رجال األعمال السوريين وغاية هذه الحوارات هو استقطاب هذه    -  4

الفئة المهمة جدا من السوريين والذين إذا وضعوا بعض إمكانياتهم وعلقاتهم الدولية في خدمة المشروع  

 . ع المشروع نحو األمامفإنهم سيقدمون إضافة كبيرة وخطوة مهمة جدا لدف

إجراء لقاءات مع كل القوى واألحزاب في أوروبا والعالم المساندة للقضية السورية لحشد أكبر   -  5

رأي عام ممكن لدعم هذه القضية وهذا المشروع واالتجاه نحو بناء علقات مع كل الدول التي ترحب  

   .رى بهذا المشروع والسعي نحو تبني هذا المشروع من قبل دول أخ

بفعاليات شعبية وجماهيرية محلية وإقليمية تسعى للضغط نحو خلق رأي عام   –إن أمكن  –القيام  -  6

ا   . يدعم المشروع ويدفع باتجاه تبنيه دوليا

 

 ( اللقاءات الحواريةفي )

االستفادة من كل اآلراء واألفكار والرؤى المقدمة من قبل المشاركين في هذه اللقاءات إلغناء   - 1

 . وع والوصول إلى أمثل صيغ يمكن التوافق عليها بين أوسع شريحة ممكنة من السوريينالمشر

االستفادة من علقات هذه الشخصيات على الصعيد المحلي في التسويق للمشروع ودعمه وحث كل   - 2

 . على تبني الرؤية المشتركة" وعسكرية   –اجتماعية  –مدنية   –سياسية "القوى المحلية 

االستفادة من علقات هذه الشخصيات في األوساط السياسية الدولية واإلقليمية إليصال المشروع   - 3

 ألكبر قدر ممكن من هذه القوى سواء كانت دول أو أحزاب سياسية أو قوى ومنظمات مجتمع مدني 

ي  انتقاء أكثر الشخصيات المتحمسة للمشروع وانشاء غرف تواصل مشتركة معهم للتنسيق معهم ف  - 4

تحشيد كبير لكافة األطر الفكرية والسياسية واالجتماعية واالقتصادية الوطنية والدولية إلنجاح هذا  

 . المشروع

 

 ( تحضير الى المؤتمر وآلياته وصيغهفي كيفية ال)

ا تدريجي   هذا يتطلب عملا   : من خلل  ا

  -الساحلية  -الوسطى  -الجنوبية  )توزيع العمل جغرافيا على مستوى محافظات او المناطق الخمسة    - 1

 . هل مكة أدرى بشعابها أانطلقا من مبدأ ( الشرقية -الشمالية 

 : توزيع العمل إلى لجان  تحضيرية على النحو التالي   - 2

 لجنة تحضيرية مركزية  

يجري تشكيلها بطريقة انتقائية توافقية مؤلفة من نخب نوعية منتمية للمشروع الوطني من شخصيات  

خمسة عشر عضوا موزعين على  سياسية وحقوقية واجتماعية واقتصادية ال يتجاوز عدد أعضائها عن  

 : النحو 

 خمسة أعضاء من السوريين موجودين في الداخل السوري   -أ  

 ريين موجودين في تركيا  خمسة أعضاء من السو -ب 

 خمسة أعضاء من السوريين موجودين في بقية أنحاء العالم  -ج 

 مهامها 

 إعداد الرؤيتين الفكرية والتنظيمية   - 1

بعدد ال يتجاوز   هيئة تأسيسيةالقيام بتشكيل اللجان اإلقليمية والفرعية والتنسيق معها في تشكيل   -  2

 : راعاة المبادئ والمعايير التاليةالمائة عضو من خلل اقتراحات اللجان اإلقليمية والفرعية بعد م
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 االنتقائية   -التوافقية  -المعيارية  -التشاركية   -آ 

 تمثيل المناطقية والديمغرافية والمرأة والشباب    -ب 

 لجان إقليمية  

 متواجد فيها الشعب السوري  يكون عددها موازيا لعدد الدول ال

 : مهامها

   . التنسيق مع لجنة المتابعة المركزية بكل أعمالها - 1

 تشكيل لجان فرعية في مجال تواجدها بحيث تغطي أكبر مساحة جغرافية يتواجد فيها السوريون     - 2

ك لمناقشتها  لاإلشراف والمتابعة على أعمال اللجان الفرعية وتنسيق مقترحاتها وإعداد مذكرات بذ  - 3

   . مع اللجنة المركزية

 لجان فرعية  

 يكون عددها يغطي تواجد الثقل الجماهيري للشعب السوري في الداخل والخارج  

 : مهامها

 : ء لقاءات عريضة واسعة نوعية بهدف إجرا

   .غنائها إ العام من أجل تصويبها وانضاجها وطرح الرؤى السياسية والتنظيمية للنقاش   - 1

استهداف الشخصيات الوطنية التي يمكن أن تكون ضمن الهيئة العامة الوطنية وموافات اللجان   -  2

   .اإلقليمية بذاتياتهم 

توثيق أسماء حضور اللقاءات الجماهيرية ألنها تشكل بمثابة قاعدة جماهيرية تنظيمية للوقوف على    - 3

 . الهدف المقصود  وتشير إلى رأي الجماهير و 

 لتأسيسية في تكوين الهيئة ا

تقوم اللجنة التحضيرية بالتنسيق مع اللجان المناطقية بتشكيل الهيئة التأسيسية بعدد ال يتجاوز المائة  

 : راعاة المبادئ والمعايير التالية عضو من خلل اقتراحات اللجان اإلقليمية والفرعية بعد م

 االنتقائية   -التوافقية  -المعيارية  -التشاركية   -آ 

 تمثيل المناطقية والديمغرافية والمرأة والشباب    -ب 

 في تكوين الهيئة العامة الوطنية  

هيئة   تقوم الهيئة التأسيسية بتوزيع العمل بين اعضائها الى لجان بهدف توسعة عدد أعضائها ليكونوا  - 1

سية مع  بعدد ال يتجاوز عن مائتين وخمسين عضوا وفق ذات معايير تشكيل الهيئة التأسيعامة وطنية  

   . مراعاة أن ال تتجاوز نسبة العسكريين في الهيئة العامة عن الثلث 

مكتب   -أمانة عامة )جتماع لها بإنتاج رؤيتها الوطنية وتشكيل هيئاتها  اول أ الهيئة العامة في تقوم   - 2

مهامها الوطنية  لتكون تلك الهيئات هي الممثل الوحيد للشعب السوري وتمارس ( مكاتب  -لجان  -تنفيذي 

   . السياسية وفق نظام داخلي يحدد صيغ وأساليب أدائها حتى استقرار البلد 

 في الدعوة إلى المؤتمر  التأسيس األول  

تقوم اللجنة التحضيرية المركزية بالتنسيق مع اللجان اإلقليمية بالتحضير لزمان ومكان المؤتمر وإعداد  

لء واالحتياط والمراقبين والضيوف سواء أفراد أو  جدول أعمال المؤتمر وتحديد األعضاء األص

 . منظمات او دول وتطرح مسودتي الرؤية الوطنية والتنظيمية للنقاش في المؤتمر 

 

————————————— 
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 : الفصل الثامن

 

 ( الخالص الوطني السوري)

 " عدالة انتقالية"

 
 

تحقيق وعدين  إن الخلص الوطني السوري يبدأ صحيحاا من اعتماد مبدأ العدالة االنتقالية الذي يشمل 

 "  االنتقال السياسي، ووعد  العدالةوعد "هما  

 

 : أوال  

 "وعد العدالة"

 
    :هدافأ لوعد له أركان ومبررات وأساليب وهذا ا

 : أركان العدالة االنتقالية -آ 

 معرفة الحقيقة   ●

 ( المحاسبة)العدالة  ●

 ( جبر الضرر) التعويضات  ●

 ضمان عدم تكرار هذه التجاوزات  ●

 : مبررات العدالة االنتقالية -ب 

نها تتعلق بمعالجة جرائم  جسيمة غير قابلة للتقادم أو النسيان أو الكتم  لذا ستظل المطالبة بالمحاسبة  أ- 1

 . وبالحقوق قائمة ولو بعد أجيال

ستقرار وهذا  االستبداد وتحقيق االتفاقم الرغبة لدى غالبية الشعب في التغيير السياسي واالنعتاق من   - 2

 . ال يتحقق إال بتطبيق مبدأ العدالة والمحاسبة  ألركان ورموز النظام الذين يمنعون هذا التغيير 

لنظام ألنها قضايا متعلقة  الرغبة البالغة في تقصي تاريخ الجرائم التي كانت تمارس في بداية نشوء ا - 3

 . بالمسؤولية والمفقودين والمعتقلين والتعويضات 

   . نتقاليةيشكل جوهر المطالبة بالعدالة اال  الحد من عودة القمع الذي - 4

 : ب العدالة االنتقالية عديدة منهاأسالي -ج 

 الملحقات القضائية  ●

 جبر الضرر   ●

 إصلح المؤسسات    ●

 تشكيل لجان الحقيقة  ●

 إشراك مؤسسات المجتمع في التوثيق والمتابعة   ●
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 :أهداف العدالة االنتقالية  -د 

 وقف االنتهاكات المستمرة لحقوق اإلنسان  -1

 التحقيق في الجرائم الماضية  - 2

 تحديد المسؤولين عن انتهاكات حقوق اإلنسان ومعاقبتهم    - 3

 تعويض الضحايا    - 4

 منع وقوع انتهاكات مستقبلية  - 5

 الحفاظ على السلم الدائم   - 6

المحسوبة خطأا على  لما كانت سورية قد تعرضت للدمار بسبب النظام وحلفائه وساهمت بعض القوى 

 : الثورة في ذلك، لذا فإن 

ال  " الحديث عن مصالحات دون تطبيق مبدأ العدالة االنتقالية يأتي من جهة تريد لسورية أن   ●

صبح مجرد أطلل في  لى أن تصبح سورية بلدا فارغا من سكانه وت إ، ويهدف "تحيى من جديد 

 . يد بشار األسد 

   . المقابر لى إلة االنتقالية هو عودة السوريين الحديث عن عودة اللجئين دون تطبيق مبدأ العدا ●

   . تطبيق مبدأ العدالة االنتقالية هو تجميل للحجر وتشويه للبشر الحديث عن إعادة االعمار دون  ●

ألن األمم المتحدة كذلك ستفقد  .  والبد من اإلدراك بأن سوريا لن تكون هي الوحيدة لفقدان حياتها

  "عالم ما بعد اإلنسانية "ض  بمعنى عالم يسميه البع"  العالم التالي "سيصير " اليوم التالي "و " وحهار"

، وهذا  تحت عناوين الواقعية والضرورة  افتخارالذي يصبح فيه كل من التعذيب والجريمة ضد اإلنسانية  

 !فى وأبسط قيم اإلنسانية والعدالةيتنا

  إن هذا التفكير يعبر عن تفاهة العالم وعن تجربة تافهة ترتب معاناة جماعية تتحول من حركة تمرد 

وتزول معه قيمة ثمينة ألن أعظم  . لى مغامرات تصبح طاعونا جماعيا إتجعلها تشعر بأنها جماعية تقود 

 . ، وهذا هو أهم مبرر لمفهوم العدالة االنتقالية"نحن "ـ  أمل لسوريا الغد هو الحفاظ على هذا ال

الستار هول  ، سيرفع وتصمت أصوات المدافع  بشكل نهائيعندما يتم وقف إطلق النار نه  أنجزم 

وستعلو صرخات المواطنين السوريين الغاضبة، ممن  إلنسانية التي حلت بالشعب السوري، المأساة ا

فقدوا أقاربهم وممتلكاتهم ، سيملؤون الطرقات مطالبين الحكم الجديدة بالكشف عن مصير أبنائهم  

هم وأرواحهم، و ترتفع  المفقودين، والتعويض عن األذى المادي والمعنوي الذي تعرضوا له في ممتلكات

أصوات الناس في المطالبة باالنتقام لهم من أولئك الذين تسببوا بمعاناتهم، ومحاكمتهم وإنزال العقاب  

 . المستحق بهم 

 

 : ن نوضح ما يليأ -هنا  -من المفيد 

معتبرا إياها بمجملها رجس من  ( اا ومضمون   شكلا )هناك من شيطن المنظومة القضائية السورية   -

الشيطان وعمل من أعمال الطاغوت البد من هدمه كله واستبداله بمشروع قضائي آخر  عمل 

على مبدأ    -و نفاقا أ جهل   -قوم  تياسي جرى تفصيله بجبال تورا بورا، هذه المشاريع بثوب س 

   . تحكيم الشريعة اإلسلمية من خلل ما يسمى هيئات شرعية 

ا في سورية دون أن يعلم بأنه هناك قوانين  هناك من تمسك بالمنظومة الحقوقية المعمول به  -

 . خاصة تكرس االستبداد وتمنع تطبيق مبدأ العدالة والمحاسبة
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أصول   -العقوبات العام  )إن القوانين الرئيسية العامة المعمول بها في سورية مثل قوانين   -

قبل هذا النظام  هي قوانين صدرت (  الخ…. السلطة القضائية  -البيانات  -المحاكمات الجزائية 

السياسي القائم وكان قد اشترك في إعدادها وصياغتها كبار رجال القانون والفقه وهي بهذا  

   . المعنى صالحة للتطبيق في أغلب موادها

لكن بالمقابل هناك قوانين خاصة ومراسيم تشريعية تهدف إلى تكريس واستمرار بقاء السلطة   -

فنة تمنع عملية االنتقال السياسي وتعرقل تطبيق مبدأ  بأيدي مجموعة فئوية ضيقة وعقلية أمنية ع

 . العدالة والمحاسبة 

 

 

 :ثانيا  

 "السياسي "وعد االنتقال
 

، لذا فإن الخلص  والتوجس بين فرقاء الوطن الواحد   ن مرحلة اإلنقاذ الوطني تتسم باالضطراب إ

تقوم   ، مألوفة في األحوال العاديةر غير الوطني في تلك المرحلة يتطلب صيغ وأهداف ومبادئ ومعايي

عام مشترك لوطن لكل   ة االستقرار الوطني من خلل تصور تؤسس لمرحلنقاذ مابقي من الوطن وإ على 

   . بنائه يحلم به جميع الفرقاء أ

ا بأن سورية اليوم أو وثيقة سياسية  " من الناحية الحقوقية  بحاجة الى التوافق النخبوي على   -عتقد جازما

 : نى على تب" حقوقية

 (سلطة  -شعب  -أرض ) ةمبادئ دستورية عامة تتحدث عن أركان الدولة الثلث  - 1

 ( قضائية -تشريعية    -تنفيذية )قواعد قانونية خاصة تتحدث عن بناء السلطات الثلث  - 2

 :  القواعد المسائل التاليةتتضمن تلك المبادئ و

   .السلطات الثلث والنظرية السياسية التي يقوم عليها هذا الحكم الذي يقوم على عناصر : نظام الدولة   -آ 

  .يقوم تحديد شكل النظام السياسي واالقتصادي لهذا الحكمالذي  : نظام الحكم  -ب 
شراكه في إدارة شؤونه  إر المشترك للشعب والذي يقوم على آليات تحديد المصي: النظام االجتماعي -ج 

 . على قاعدة تكافؤ الفرص 

يعمل بمضامينها حتى استقرار البلد وقيام الشعب باالستفتاء  " دستور مؤقت "هذه الوثيقة تكون بمثابة  

   .على دستور جديد يراعى في إنتاجه اآلليات الدستورية المعروفة والمناخ الدستوري السليم 

 

 وفي هذا السياق البد من التنويه الى ضرورة عدم الخلط 

، تكون الممثل السياسي  راطية والتعددية والتبادل السلميالتي تقوم على الديمقالسياسية بين السلطة 

شراف والمراقبة  الوحيد للدولة والمجتمع وتشكيل بعض الهيئات السيادية في الدولة والمجتمع واإل

 : بحسبان أن . حكومية واجتماعية ، وبين الدولة كمؤسسات والمحاسبة عليها

المؤسسات الحكومية تبنى على مبدأ توصيف المهمة وتحديد شروط شاغليها بما يتلئم مع توصيف   -آ 

   . المهمة بغض النظر عن العرق والجنس
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 : عية تبنى على معايير تمثلية منها المؤسسات االجتما  - ب 

 الديمغرافية والمناطقية   - 1

 المرأة والشباب  - 2

 األحزاب السياسية  - 3

 ت االجتماعية واالقتصادية والشخصيات المستقلة  الفعاليا - 4

المنظومة األمنية  طرح رؤيتنا للخالص الوطني السوري من زاوية حقوقية البد من استعراض وقبل 

السياسية التي تقوم على جملة من التعقيدات الحقوقية الحقوقية الخاطئة التي تكرس استبداد النظام وتمنع  
   .عملية االنتقال السياسي 

 :ن النظامأمع مالحظة 

، فهو اليحترم أي دستور أو قانون مهما كانت  وة الواسعة بين النظرية والتطبيقه مبدأ الهءأدايحكم   - 1

   . مضامينه

، فهو عندما أعلن إلغاء نظام الطوارئ واألحكام العرفية دفع بالوقت نفسه  تنفيذهيعلن   عكس ما يعمل    - 2

 . محاكم اإلرهاب للقضاء على الثواروري وأنشأ دفع بقوته العسكرية لسحق الشعب الس

 :ن تلك المنظومة على النحو التاليوتأسيسا  على ما سبق نبي

 المنظومة األمنية   -أوال  

، منها مبني على  يحكم من خللها قبضته على سورية األجهزة األمنية أدوات قمعية بيد رئيس الجمهورية 

 : ذكر منها الجهات األمنية التالية ن.   قانونن خاصة ومنها ال يستند ألي قواني 

 شعبة االستخبارات العسكرية    – 1

 شعبة األمن السياسي    – 2

 إدارة أمن الدولة    – 3

 إدارة االستخبارات الجوية    – 4

 إدارة األمن الجنائي    – 5

 المكتب السري في إدارة الجمارك     – 6

 : ينبثق عنها عدد كبير من األفرع األمنية” األمن العسكري“ شعبة االستخبارات العسكرية  –آ 

 (  235)  فرع فلسطين  – 1

 (  227) فرع المنطقة    – 2

 (  248) فرع التحقيق العسكري   – 3

 (  215) سرية المداهمة واالقتحام   – 4

 (  216)  فرع الدوريات   – 5

 (  220) فرع مخابرات الجبهة   – 6

 (  291) الفرع اإلداري   – 7

 (  293)  فرع شؤون الضباط  – 8

 (  294) فرع أمن القوات  – 9

 (  211) الفرع الفني  -10

 (  225) فرع االتصاالت  -11

 (  237) فرع اللسلكي  -12

 (  290)  فرع محافظة حلب   -13
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 (   271)  فرع محافظة ادلب  -14

 (  219)  فرع محافظة حماة  -15

 (  261) فرع محافظة حمص  -16

 (  245)  فرع محافظة درعا  -17

 (  222) فرع محافظة الحسكة   -18

 (  243)  فرع محافظة دير الزور -19

 (  221) الفرع  –فرع البادية  -20

 

 شعبة األمن السياسي  –ب 

، ولدى كل فرع أقسام  ، و فروع في جميع المحافظات ن فرع التحقيق المركزي مقره دمشقمؤلفة م

 : مختلفة منها

 قسم خاص بالطلب   - 1

 قسم خاص بـاألديان واألحزاب  - 2

 قسم خاص بالدوريات والمهمات الخاصة  - 3

 قسم خاص العمال والشركات  - 4

 قسم خاص  باألمن االقتصادي   - 5

 قسم خاص بشؤون العرب واألجانب  - 6

 قسم خاص الفنادق والملهي والمطاعم  - 7

 التجاري قسم خاص بالتراخيص و العمل  - 8

 

 إدارة أمن الدولة  –ج 

 : يتألف هذا الجهاز من فروع عدة مستقلة ومركزية 

 (  251)الفرع الداخلي    – 1

 (  279) الفرع الخارجي    – 2

 (  395)  فرع المداهمة و االقتحام    – 3

 (  285) فرع التحقيق  - 4

 فرع التجسس   - 5

 فرع المعلومات  - 6

 جميع المحافظات السورية فروع وأقسام منتشرة في   – 7
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 إدارة االستخبارات الجوية  –د 

هي إدارة تتبع لوزارة الدفاع إدارياا، مرتبطة بمكتب األمن الوطني ومهماتها تتعلق بالطيارين والطيران  

ومفارز  (  إدارة وفرع تحقيق وفرع معلومات ) المدني والعسكري، وتتركز فروعها وعملها في دمشق 

، ويوجد لديها فروع في بعض المحافظات  دنية في سوريةجميع المطارات العسكرية والممنتشرة في  

 . مثل حلب 

    

 إدارة األمن الجنائي  –هـ  

، ولديها فروع في جميع المحافظات وعناصرها متواجدين في جميع  إدارتها العامة مقرها في دمشق

 . سورية أقسام ومخافر الشرطة المنتشرة بجميع المدن والقرى في 

   

 المكتب السري في إدارة الجمارك   – و

هو إدارة مستقلة مرتبط بمكتب األمن الوطني ويختص بمراقبة حركة البضائع المستوردة، ويتواجد  

 . داخل المناطق الحرة وينتشر عناصره في جميع المنافذ الحدودية وفي المناطق الحرة 

 

   :المنظومة الدستورية  -ثانيا  

بنسب   -جميعها تعاني  2012إلى دستور   1920ن كل الدساتير المتعاقبة في سورية من دستور إ

من إشكاالت دستورية معرقلة للتطور االجتماعي واالقتصادي وتمنع عملية االنتقال السياسي    -متفاوتة 

 : الستبداد إلى نظام وطني ديمقراطي، وهي تشترك بسمات عامة، نذكر منها ما يلي من نظام ا 

 إنشائية المضمون  -1

 كرست استبداد شخص الرئيس   - 2

خلت من القواعد األساسية التي تبنى عليها الهيئات القيادة في المؤسسات السيادية بالدولة والمجتمع    - 3

رية بفترة  وتركت أمر تشكيلها وتنظيم مهامها للقوانين وأعطت صلحية إصدار القوانين لرئيس الجمهو

   . ، فجاءت تلك القوانين لتعمق وتجذر النظام الفئوي المستبد لشعب عدم انعقاد مجلس ا

 . لدولة الوطنية والقومية والدينية خلطت بين مفاهيم ا  - 4

وبين أركان الحكم  وعناصر السلطات  (  سلطة  -شعب  -أرض )لم تميز بين أركان الدولة الثلث  -ب 

   .السلطة السياسية وبين مفهوم ( قضائية -تشريعية   -تنفيذية  )الثلث 

 : ية صالحيات واسعة منهاإلى ذلك أعطت رئيس الجمهور يضاف

 هو الذي يرسم السياسة العامة للدولة    - 1

 ، ويخضع مجلس الوزراء لتوجيهاته لس الوزراء وه الذي يعينه ويقيلههو الرئيس الفعلي لمج  - 2

 ته  هو القائد العام الجيش والقوات المسلحة الذي يعمل تحت إمر  - 2

هو رئيس مجلس القضاء األعلى وينوب عنه وزير العدل الذي يرأسه فعليا بحيث أصبحت السلطة     -3

 مرتبطة إداريا وماليا بوزارة العدلعة ألحد فروع السلطة التنفيذية والقضائية هيئة تاب

يحيل القوانين  هو الرئيس الفعلي للمحكمة الدستورية كونه يسمي أعضائها ويعفيهم من مهامهم وهو   - 4

 إليها للنظر بمدى ملءمتها للدستور دون حدود مقيدة 
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هو الرئيس الفعلي للسلطة التشريعية من خلل آلية تشكيل المجلس وإمتلكه الحق بحل المجلس     -5

في مرحلة  وإصدار التشريعات في مرحلة عدم انعقاد المجلس وحق إحالة القوانين إلى المجلس لمناقشتها 

 كما له الحق في رد أي قانون يصدر عن هذا المجلس ال يوافق هواه . لمجلس إلقرارها انعقاد ا

 هو الذي يعلن حالتي الحرب والسلم دون العودة الى بقية السلطات   - 6

 هو الذي يعلن حالة الطوارئ ويعطل العمل بالدستور والقوانين    - 7

 : باختصار

ولة الثلث وعناصر السلطة  صه أركان الد يختصر في شخ -بموجب الدستور -رئيس الجمهورية ))

 ((الثلث 

 

   : المنظومة القانونية -ثالثا  

هناك العديد من القوانين الخاصة والمراسيم التشريعية التي جاء في سياق تكريس االستبداد وعرقلة  

 : التالية لمثال ال الحصر القوانين ، نذكر منها على سبيل اتطور االجتماعي والنمو االقتصاديال

الذي يحكمه آليات تنتج  /   2017/    8/   6تاريخ   304النظام الداخلي رقم  / قانون مجلس النواب   -  1

   .النظام نفسه 

وتعديلته الذي يهمش دور السلطة القضائية   1961الصادر بعام  98قانون السلطة القضائية رقم  - 2

   .ويجعل منها دائرة تتبع السلطة التنفيذية 

وتعديلته الذي يسمح بهيمنة    2007لعام  30رقم   / خدمة العلم   / لجيش والقوات المسلحة قانون ا - 3

 . رأس النظام على الحيش والقوات المسلحة 

قوانين قوى األمن الداخلي والمؤسسات االمنية التي بنيت بطريقة غير وطنية لتقوم بحماية النظام   - 4

المؤرخ   55والمرسوم رقم   2008\9\30لمؤرخ ا 69وقهر المواطن وخاصة المرسوم التشريعي رقم  

21\4 \2011 . 

كل من   الذي يعاقب باإلعدامو   ، 1964لعام  6صدر بالقانون رقم : قانون مناهضة أهداف الثورة  - 5

 . يخالف أهداف انقلب البعث 

صدر هذا القانون لحماية  " 20"  1979لعام  53صدر بالقانون رقم : قانون أمن حزب البعث  - 6

 . عناصر حزب البعث وممتلكاته، ونص على عقوبات مشددة تصل إلى حد اإلعدام 

المتضمن تأسيس اإلدارة العامة للمخابرات   1969\1\15المؤرخ  14المرسوم التشريعي رقم  - 7

المتضمن النظام الداخلي لإلدارة العامة    1969\ 5\15المؤرخ  549والمرسوم التشريعي رقم 

 . للمخابرات 

ن جرائم في  والمراسيم التي منحت موظفي السلطة حصانة من الملحقة القانونية لما يرتكبو  القوانين - 8

 : ذكر بالقوانين والمراسيم التالية، نمعرض قيامهم بأعمالهم

المتضمن حصانة للشرطة والجمارك واألمن    2008\ 9\30المؤرخ  69المرسوم التشريعي رقم   -آ 

 2011\ 4\21المؤرخ  55المرسوم رقم   السياسي من الملحقة وتعديلته وخاصة

الذي أكد على محاكمة عناصر قوى األمن الداخلي،   2008/ 30/9تاريخ  64المرسوم التشريعي  -ب 

وشعبة األمن السياسي، والضابطة الجمركية على الجرائم التي يرتكبونها في أثناء تأدية مهماتهم أمام  

 . القضاء العسكري بأمر من وزير الدفاع
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الذي منح حصانة لبعض الموظفين الحكوميين   1966\5\2المؤرخ  40رسوم التشريعي رقم الم -ج 

   .من الملحقة القضائية 

الذي أضفى صفة الضابطة العدلية على كافة األجهزة  : 21/4/2011تاريخ    55المرسوم التشريعي  -د 

ا، وفي واقع  األمنية إضافة إلى عناصر الشرطة المدنية، ومنحها حق التوقيف االحتياطي ل مدة ستين يوما

ا ما تحتفظ بالموقوفين لديها سنوات، وال تأبه بأي   الحال فإن األجهزة األمنية ال تتقيد بهذا النص وغالبا

 . موقف قضائي كما هو الحال في توقيف عشرات آالف من السوريات والسوريين مددا غير محددة

تاريخ   549صدر بالمرسوم التشريعي :  عامةقانون التنظيمات الداخلية إلدارات المخابرات ال -هـ 

ونص على عدم ملحقة أي من العاملين في إدارة أمن الدولة أو المنتدبين أو المعارين   1969/ 25/5

إليها أو المتعاقدين معها مباشرة أمام القضاء، في الجرائم الناشئة عن الوظيفة، أو في معرض قيامه بها  

 ". 74المادة . "التأديب في اإلدارة واستصدار أمر ملحقة من قبل المديرقبل إحالته على مجلس 

المتضمن تشكيل المحاكم العسكرية التي كانت   1968\8\ 17المؤرخ  109المرسوم التشريعي رقم  - 9

 . سيفاا مسلطاا على كل معارضي النظام  

،المتضمن إحداث محاكم الميدان و تجري  1968/  17/8تاريخ  109المرسوم التشريعي رقم  - 10

فيها المحاكمات فيها بصورة سرية، وال يسمح ألحد بمراجعتها او الترافع أمامها، وتصدر أحكامها  

 . برمة غير قابلة ألي طريق من طرق الطعن بصورة م 

حيث فرض دفع غرامة  : 21/4/2011تاريخ  54صدر بالمرسوم التشريعي رقم : قانون التظاهر - 12

ألف ليرة سورية على محض المشاركة في اجتماع خاص، ومئة ألف ليرة سورية على المشاركة في  50

ا  . التظاهرات   ". منع التظاهر بقانون "وقد أطلق عليه السوريون تهكما

يعاقب هذا المرسوم بتسريح الموظف في  :  7/2012/ 2وتاريخ  20المرسوم التشريعي رقم  - 13

 . كم قضائي بالقيام بأي عمل إرهابيالدولة وحرمانه من المعاش التقاعدي إذا ثبتت إدانته بح

ى مكافحة  تحت مسم 2/7/2012صدر هذا القانون بتاريخ : 2012لعام  19قانون اإلرهاب رقم   - 14

راوحت  تمادة تضمنت في معظمها عقوبات شديدة   15اإلرهاب والمجموعات اإلرهابية واحتوى على 

بين عشر سنوات والمؤبد وصوالا إلى اإلعدام، وهذا القانون يستهدف بالدرجة األولى ناشطي حقوق  

 . اإلنسان والمعارضين السياسيين لنظام األسد 

لتحل   2012/ 7/ 26الصادر بتاريخ  22حدثت بالقانون رقم أ: فانون تشكيل محكمة اإلرهاب  - 15

مكان محكمة الدولة العليا السيئة السمعة، وقد أعفاها القانون من التقيد باألصول القانونية، فل يسمح مثلا  

للمحامي تصوير ملف القضية، ويجري استجواب المتهمين فيها بطريقة مهينة، وكذلك طريقة تعامل  

 . ين وكأنها فرع أمني وليست محكمة القضاة مع المحام 

منح أجهزة األمن والشرطة في معرض التحقيقات التي تجريها  : لعام  63 المرسوم التشريعي  - 16

بشأن الجرائم الواقعة على أمن الدولة الداخلي والخارجي والجرائم الواردة في قانون اإلرهاب الطلب  

ا إلى وزير المالية اتخاذ   . االجراءات التحفظية على األموال المنقولة وغير المنقولة للمتهمخطيا

المتعلق باإلخوان المسلمين الذي استخدمه النظام ليصفي   1980\7\7المؤرخ  49القانون رقم  - 17

 ه. و غيرأ كل معارضيه سواء من ذات التنظيم 

ء مناطق تنظيمية ضمن  الهدف المعلن لهذا القانون هو إنشا: 2018لعام " 10"القانون رقم   - 18

المخطط التنظيمي، إال أن صدوره في هذا الوقت قد أثار مخاوف كبيرة لدى مليين السوريين وبخاصة  

النازحين والمهجرين منهم الذين يخشون من ضياع ممتلكاتهم بسبب عدم تمكنهم من إثبات ملكياتهم في  

ا أن كثيرين منهم ملحق  . ون ال يجرؤون على العودة إلى سورياالمناطق التي سيجري تنظيمها وخصوصا
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من قانون تنظيم  /  107كما هو الحال في المادة : النصوص القانونية التي تحجب حق التقاضي  - 19

التي سمحت لمجلس الوزراء بحل المؤتمر العام ومجلس النقابة ومجالس   2010مهنة المحاماة لعام 

ئات عن مهماتها وأهدافها ويكون هذا القرار غير  الفروع في حالة انحراف أي من هذه المجالس أو الهي

ا في كافة القوانين المنظمة  . قابل ألي طريقة من طرائق المراجعة أو الطعن ونجد مثل هذا الحجب أيضا

ا المادة  التي نصت على عدم جواز الطعن   1983لعام  20من مرسوم االستملك رقم  7للنقابات، وأيضا

 . من النصوص المشابهة التي لم يتسّن لنا ذكرها وهناك كثير .  بمرسوم االستملك 

الذي ربطها برأس النظام  /  2010لعام  4المرسوم التشريعي رقم  / قانون السفراء والدبلوماسيين  - 20

   .لتلعب دوراا تسوق خلله النظام في المنظمات والمحافل الدولية 

الذي يسمح بهيمنة السلطة  /   2011م لعا 107المرسوم التشريعي رقم  /قانون اإلدارة المحلية   - 21

   . والحزب الحاكم على إدارة شؤون الدولة والمجتمع

الذي جعل من وزارة   /وتعديلته    1969لعام  276المرسوم التشريعي رقم   / قانون الجنسية  - 22

 . الداخلية واألجهزة األمنية صاحبة دون السلطة القضائية في التحكم بالسوريين 

والمراسيم المتعلقة به  الذي ساهم باإلعفاء النسبي   2003لعام  24قانون ضريبة الدخل رقم    - 23

    . ألصحاب الرساميل الكبيرة وتحميل إيرادات الدولة للموظفين وصغار الكسبة 

قوانين التربية والتعليم التي ساهم في انفلت الحالة التعليمية وجعلها بيد بعض التجار وفقدت   - 24

 . متها العلميةالشهادات قي

والمرسوم رقم   3/8/201تاريخ  /  100/ المرسوم التشريعي  رقم  / قانون األحزاب السياسية   - 25

الصادرة عن رئيس مجلس الوزراء  / 12793/ والتعليمات التنفيذية رقم   14/4/2011تاريخ /  146/

   . التي عملت على تهميش دور األحزاب السياسية وربطها كتابع لحزب البعث .   2011عام 

وتعليماته التنفيذية الذي حدد صيغ ال    2014  - 3  - 24تاريخ /  5 / قانون االنتخابات العامة رقم  - 26

 . مرضى عنهم من السلطةتسمح بتمثيل إال حزب البعث وجبهته الوطنية والمستقلين ال

الذي جعل وسائل اإلعلم والصحافة بيد   2011لعام /  108 / قانون اإلعلم والمطبوعات رقم  - 27

ا له     .النظام وأصبحت بوقا

 . الخاص بمنع االتجار باألراضي الذي حرم المالك من التصرف بملكه 1976لعام  3القانون رقم  - 28

اص بمنع البناء في المناطق غير المنظمة ودون وجود مخططات  الخ 2003لعام  1القانون رقم  - 29

   .بتزازهم ين ال تنظيمية وتسليط موظفي قطاعات مجالس المدن على المواطن 

الخاص بتنظيم العقارات الواقعة خارج المخططات التنظيمية وعمل هذا القانون   60المرسوم رقم  - 30

 على سلب ملكية أصحاب العقارات ومنحها ألصحاب النفوذ تحت عنوان الجمعيات السكنية  

 الخاص باستملك العقارات للنفع العام لكنه طبق خلف أسبابه الموجبة   20القانون رقم  - 31

ستثمار التي  ار والذي لم يهتم سوى بسيارات االالخاص باالستثم 2007لعام   8القانون رقَم   - 32

    .استفاد منها التجار المقربين من السلطة 

المتعلقين بالتنظيم العقاري والهدف   2018لعام  10والقانون رقم  2012لعام  66المرسوم  - 34

أن صدوره في هذا الوقت قد أثار  المعلن منهما هو إنشاء مناطق تنظيمية ضمن المخطط التنظيمي، إال 

مخاوف كبيرة لدى مليين السوريين وبخاصة النازحين والمهجرين الذين يخشون من ضياع ممتلكاتهم  

ا أن كثيرين منهم   بسبب عدم تمكنهم من إثبات ملكياتهم في المناطق التي سيجري تنظيمها وخصوصا

 . العودة إلى سوريا ملحقون بسبب مواقفهم المعارضة للنظام وال يجرؤون على 
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ان بقاء هذه المنظومة األمنية والدستورية والقانونية الخاطئة يجعل من عملية االنتقال الى فضاء  ) 

 ( الحرية والديمقراطية أمراا مستحيلا 

 

—————————————————- 
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 :الفصل التاسع

 ( وريالخالص الوطني الس )

 "سياسية حقوقيةوثيقة "

 
 

 : نوهنا سابقا  إلى ضرورة

تفكيك المنظومة األمنية وإعادة بناء المؤسسات السيادية بطريقة وطنية تسمح بإشراك الجميع في    - 1

   . تسيير شؤون الدولة والمجتمع على مبدأ تكافؤ الفرص 

 : حقوقية مؤقتة بديلة تقوم على  -التوافق النخبوي على وثيقة سياسية   - 2

 مبادئ دستورية عامة  -آ 

 قواعد قانونية خاصة   -ب 

 : ي نراها على النحو التال

 

 أوال  

 (المبادئ الدستورية العامة)
 

علقتهم  و   ةوعناصر سلطاتها الثلث  ة هي المبادئ الدستورية العامة التي تتحدث عن أركان الدولة الثلث

   .بالمجتمع بكل مكوناته واألفراد بكل انتماءاتهم 

 : نراها على النحو التالي 

 

 1: المادة 

، وهي عضو  رافي بحدوده المعترف عليها دولياسورية دولة ذات سيادة تامة على كامل إقليمها الجغ

 . مؤسس في هيئة األمم المتحدة والجامعة العربية والمؤتمر اإلسلمي وتلتزم بالمواثيق الدولية 

   

 2: المادة 

طات في إطار اللمركزية  برلماني رئاسي مبنيٌّ على مبدأ الفصل بين السلنظاُم الحكم في سورية 

 . التعددية والتبادل السلمي للسلطة، ونظامها السياسي يقوم على مبادئ الديمقراطية واإلدارية

 

 3: المادة 

ا   نظامها اقتصادي حر يكفل المبادرة الفردية والملكية الخاصة ويقوم على اإلنماء المتوازن للمناطق  ثقافيا

ا واقتصادياا وعلى تحقيق عدالة اجتماعية شاملة من خلل اإلصلح المالي واالقتصادي   واجتماعيا

 . واالجتماعي

   

 4:المادة 

حياة اإلنسان وكرامته وشرفه وحرية التعبير واالعتقاد والتنقل والسكن والتظاهر وسرية المراسلة  

 . مصانة وال يجوز المساس بها إال وفقا للقانون 
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 5:لمادة ا

يجوز إسقاطها إال بطلب من  ، وال جنسية السورية حق طبيعي للسوريين، وال يمنع من ازدواجيتهاال

 . ، وال يجوز إبعاد أي مواطن عن البلد أو منعه من العودة إليها ألي سبب كان صاحبها

   

 6: المادة 

مصدر السلطات يمارسها عبر  الشعب السوري بكل أفراده ومكوناته متساوون بالحقوق والواجبات وهو 

 . مؤسسات الدولة وفي إطار وصيغ دستورية 

 

 7:المادة 

، وال يجوز مصادرة  إال للنفع العام وبعد تعويض عادلحق الملكية مصان وال يجوز استملك العقارات 

 . األموال المنقولة إال بقرار قضائي 

   

 8:المادة 

، والسلطة القضائية هي  د اقتضاء الحقوق بأنفسهمز لألفرا، وال يجوجميعحق التقاضي مجاني ومتاح لل

 . الجهة الوحيدة المختصة بفرض العقاب وفض النزاعات بين األفراد وبينهم وبين مؤسسات الدولة

   

 9: المادة 

التظاهر السلمي وحرمة المساكن والمراسلت تكفله االنظمة  الرأي والتعبير عنه وحق التنقل وحرية 

 . والقوانين

   

 10:المادة 

، وضمان حرية ممارسة الطقوس الدينية لكافة الطوائف واألديان  تتكفل الدولة بحماية دور العبادة

 . السماوية وتحرص على وضع أنظمة وقوانين خاصة تنظم قضاياهم الدينية والمذهبية والعائلية 

 

 11:المادة 

شخصية اإلنسان وتعزيز الحريات األساسية  إنماء هدف الى البناء المعرفي وتكوين والتربية والتعليم ت

 . ونشر مبادئ التسامح ونبذ الخلفات وقبول الرأي اآلخر 

   

 12: المادة 

 . خرى لغات ثانية ثنية األعربية هي اللغة الرسمية في سورية، واللغة الكردية واللغات اإل اللغة ال

 

 13:المادة 

م الفني والمهني  ساسي وبرسم نسبي في التعليحتى انتهاء مرحلة التعليم األ التعليم مجاني وإلزامي 

 . ، ويتم القبول في التعليم العالي على قدم المساواة للجميع على أساس الكفاءةوالتعليم العالي
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 14: المادة 

الشرعة الدولية لحقوق اإلنسان ومبادئ العدالة الطبيعة مصدر من مصادر التشريع بشكل ال يتعارض  

، ويراعى في ذلك األحكام الخاصة للشرائح  لسماوية القطعية الداللة والثبوت األديان امع أحكام شرائع 

 . االجتماعية الدينية والمذهبية 

 

 15:المادة 

القواعد القانونية  للمواطنين السوريين الحق في تأسيس األحزاب السياسية بمجرد اإلعلن عنها وفق 

حة وقوى األمن الداخلي والقضاة تشكيل األحزاب  ، ويحظر على الجيش والقوات المسلالمبينه أدناه

 ا. السياسية أو االنتساب إليه

 

 16:المادة 

ري تحت  جسه الشعب السوري في اإلطار الكلي، والعملية الديمقراطية تحق تقرير المصير مقدس يمار

موضوعي  ، والدولة ملزمة بتأمين مناخ نظام انتخابي يضمن عدالة التمثيلاإلشراف القضائي وفق 

 . وحقوقي ومؤسساتي يسمح بممارسة هذا الحق بحرية ونزاهة

 

 17:المادة 

االنتخاب واالستفتاء واالقتراع والترشح حق لكل مواطن سوري أتم الثامنة عشرة من عمره ما لم يكن  

، متى توفرت فيه الشروط بغض النظر عن قوميته أو  الحق أو موقوفا عنه وفق األنظمة محروما من هذا

شيح  ، ويحظرعلى الجيش والشرطة والقضاة ممارسة حق االنتخاب دون حق التره أو انتمائهأو رأي دينه

 . األحزاب السياسية واالنتخابات العامة ا ضمن ضوابط خاصة يحددها قانون

 

 18:المادة 

م  ، ويحكم تشكيلها مبدأ التسلسل والقد لل مالي وإداري عن بقية السلطات السلطة القضائية مستقلة استق

 . ، ويدير شؤونها مجلس قضاء أعلى مكون من أعضائها على قاعدة اللمركزية اإلداريةفيالوظي

   

 19:المادة 

،  بحكم قضائي مكتسب الدرجة القطعية، والمتهم بريئ حتى يدان جريمة وال عقوبة إال بنص قانوني ال

وانتزاع االعتراف بالعنف باطل  ، ال بالجرم المشهود أو بأمر قضائيواليجوز حجز حرية أي مواطن إ 

 . و جريمة يعاقب عليها القانون

 

 20: المادة 

 . ، تشكل وتحدد مهامها بقانون دستورية هيئة قضائية وطنية نوعيةالمحكمة ال

   

 21:المادة 

ندما تطلب منه الجهة  الجيش هو القوة الوطنية المعنية بحماية حدود الوطن دائما وحماية المواطن ع 

 . اء تشكيلت عسكرية أو شبه عسكريةو حزب إنشأ و جماعة أ هيئة ، وال يجوز ألي  الشرعية ذلك
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 22:المادة 

، تعمل على حماية الوطن  مدني  -مؤسسة واحدة ذات نظام مختلط عسكري  قوى األمن الداخلي

 . فرادها ألي حصانة من الملحقة القضائية أوتخضع في أعمالها ألحكام القانون، وال يخضع ، والمواطن

    

 23:المادة 

   . يراعى في بناء المؤسسات الحكومية توصيف المهمة وتحديد شروط شاغليها    -آ 

 : سية واالقتصادية العوامل التالية يراعي في بناء المؤسسات االجتماعية والسيا   - ب 

 المعيارية   -االنتقائية   -ركية التشا  - 1

 المناطقية  -الديمغرافية  - 2

 تمثيل حقيقي للمرأة والشباب    - 3

 

 24: المادة 

 : أحكام انتقالية

المرحلة االنتقالية المؤقتة ال تتجاوز مدتها األربع سنوات من تاريخ تشكيل هيئات الحكم االنتقالي التي  

 :  ة المبينة أدناه مع مراعاة مايلي القانونية الخاصة المبينيجري تشكيلها وفق القواعد  

يدير شؤون رئاسة الجمهورية مجلس مؤلف من رئيس وأربع نواب مدة واليتهم أربع سنوات غير    - 1

قابلة للتمديد او التجديد ويمارس المهام المنوطة به وفق النظام الرئاسي البرلماني بشكل ال يخالف  

   . خاصة الواردة أدناهالقواعد القانونية ال

يدير شؤون مجلس النواب مجلس مؤلف من مائتين وخمسين مقعدا بنسبة تمثيل عددي مناطقي    - 2

، ومدة واليته أربع سنوات ويمارس صلحياته في الرقابة والمحاسبة  مائة ألف نسمة واحد عن كل

   .والتشريع بما ال يتعارض مع القواعد القانونية 

ة المؤقتة مجلس على مبدأ إدارة المجالس ويمارس مهامه التنفيذية دون اإلخلل  يدير شؤون الحكوم  - 3

   . بأحكام القواعد القانونية الخاصة الواردة أدناه

 : بالتعاون فيما بينها على ما يلي   تعمل هيئات الحكم االنتقالي  - 4

 : لعدالة االنتقالية الذي يقوم على تطبيق مبدأ ا  :أوال  

 المحاسبة وجبر الضرر والمسامحة والشفاء   -آ 

 إصلح المؤسسات وباألخص السلطة القضائية والضابطة العدلية والمنظومة الحقوقية كاملةا   -ب 

 إشراك مؤسسات المجتمع المدني في توثيق الجرائم وإبرازها في دور المحاكم  -ج 

 تفعيل دور لجان حل الخلفات تحت الرقابة القضائية   -د 

مالم  يسبقها عملية احصائية موثوقة   /محلية   -برلمانية   -رئاسية  /عملية انتخابية    ةال تجري أي   :ا  ثاني

على الجنسية السورية   2011/    3/ 15تحدد المواطن السوري من األجنبي الذي حصل بعد تاريخ 

   . بطريقة احتيالية أو مزورة 

 : ت حكم انتقاليكثر من تشكيل هيئايجري خلل عام واحد على األ :ثالثا  

 2011/  3/   15عادة النظر بالمعاهدات واالتفاقيات الدولية التي أبرمها النظام بعد تاريخ إ  -آ 

 حل قضية السوريين األكراد مكتومي القيد وعديمي الجنسية   -ب 

، ويعاد النظر في منظومة  غ الدستورية وبمناخ دستوري سليم إعداد دستور جديد للبلد وفق الصي -ج 

 . القوانين والمراسيم التي تعرقل عملية االنتقال السياسي وتمنع التطور االجتماعي واالقتصادي 
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 :ثانيا  

 (القواعد القانونية الخاصة)
 

، تتحدث عن القواعد العامة في  مكملة للمبادئ الدستورية العامة"شبه دستورية " هي قواعد قانونية خاصة  

 : ولة والمجتمع وفق الترتيب التاليفي الد " المؤقتة "بناء المؤسسات السيادية  

 مجلس النواب   - 1

   مجلس رئاسة الجمهورية  - 2

 المجالس التنفيذية   - 3

 المجالس المدنية   - 4

 المجالس القضائية   -5

 اللجنة الدستورية  - 6

 . س أربع سنوات على األكثر غير قابلة للتجديد تكون مدة والية هذه المجال 

 

   

 (مجلس نواب)

بنسبة تمثيل عددي مناطقي   مؤلف من مائتين وخمسين مقعداا ( تمثيلي  -تشريعي )  هو مجلس واحد   - 1

   .واحد عن كل مائة ألف نسمة

 : مراعاة المبادئ والعوامل التاليةب  يجري تشكيله   - 2

 االنتقائية   -المعيارية  -التشاركية  -آ 

 التمثيل المناطقي والديمغرافي   -ب 

 تمثيل المرأة والشباب والفعاليات السياسية واالجتماعية واالقتصادية   -ج 

 : من مهامه   - 3

 سن القوانين وإقرار المعاهدات والموازنة العامة وإصدار العفو العام    -آ 

 2011/  3/  15برمها النظام بعد أي في االتفاقيات والمعاهدات الت عادة النظر إ  -ب 

 التنسيق مع الحكومة بإعداد جدول للمناطق األكثر تضررا في إطار إعادة اإلعمار   -ج 

النظام الرئاسي البرلماني مع حقه في حجب الثقة  لمؤقتة وفق مبدأ إدارة المجالس وتشكيل الحكومة ا  -د 

 عنها كل أو بعضا  

إقرار الموازنة العامة بعد مناقشتها بندا بندا ووضع أولويات تنفيذ المشاريع في المناطق األكثر   -ه 

 تضررا من خلل جدول معلن  

 : على النحو التالي  التشريع اقتراح  -و 

 بمقترح يقدمه عشرة من أعضاء المجلس     - 1

 بمقترح بقدمه ثلثي أعضاء الكتلة البرلمانية في أي حافظة    - 2

 : تورية القوانين على النحو التالي على دس  االعتراض  -ز 

 ثلث أعضاء المجلس     - 1

 محافظة   ةكامل أعضاء الكتلة البرلمانية من أي - 2
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ضمن   -بفترة عدم انعقاد المجلس   -اقرار مبدأ الكتلة برلمانية في كل محافظة التي تعقد اجتماعاتها  - 4

بصلحيات المراقبة واإلشراف والمحاسبة على أعمال الوحدات  مقر مخصص لها في محافظاتها وتتمتع 

اإلدارية في محافظاتها ولها حق اقتراح تعيين أو عزل المدراء العامين وقيادات الشرطة والمحافظين في  

 إطار عملها المكاني 

 

   

 (مجلس رئاسة الجمهورية)

أحكام النظام الرئاسي البرلماني  مؤلف من رئيس وأربع نواب يمارس الصلحيات المنوطة بها وفق 

 : نها وبين السلطات على نحو التالي على أن يجري توزيع السلطة بي

 

 : صالحيات الرئاسة تجاه الحكومة: والأ

 . ستقالة الحكومة أو اعتبارها مستقيلةاقبول  - 1

 . إحالة مشاريع القوانين التي ترفع من مجلس الوزراء إلى مجلس النواب   - 2

على ان التصبح  .  اعتماد السفراء وعقد المعاهدات الدولية وإبرامها باالتفاق مع رئيس الحكومة   - 3

   . نافذة إالّ بعد موافقة مجلس النواب 

 . منح العفو الخاص بمرسوم    - 4

 : تعلن الرئاسة   - 5

   .بشأنه حالة الطوارئ على أن يعرض على مجلس النواب خلل خمسة أيام التالية ليقرر ما يراه   -آ 

 . حالة الحرب بعد موافقة الحكومة ومجلس النواب  -ب 

 

   :صالحيات الرئاسة تجاه السلطة التشريعية: ثانيا

لى ديوانه ولها حق طلب إعادة النظر  إن خلل خمسة عشر يوما من وصولها صدار ونشر القوانيإ  - 1

 . في القانون مّرة واحدة ضمن المهلة المحددة إلصداره

 . للرئاسة حق مراجعة المجلس الدستوري فيما يتعلّق بمراقبة دستورية القوانين  - 2

   

 (حكومة تنفيذية)

 : لماني الرئاسي على النحو التاليتقوم بمهام الحكومة التنفيذية المنصوص عنها بالنظام البر

على مبدأ إدارة المجالس بحيث يكون عدد أعضاء كل مجلس سبعة كحد أدنى    جري تشكيلها ي  - 1

 : مؤلفة من   الحكومة المصغرةوتتكون 

   . على أن يكون رئيس الحكومة من أحد رؤساء المجالس المدنية ،كل المجالس رؤساءمجموع  - آ

 : نواب رئيس الحكومة هم كل من   -ب 

 المسلحة رئيس مجلس الجيش والقوات   - 1

 رئيس مجلس قوى األمن الداخلي  - 2

 رئيس مجلس اإلدارة المحلية   - 3

 رئيس مجلس الموازنة العامة   - 4
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 (المحافظون)

، ورئيس  ارية يعين بقرار من مجلس الوزراءالمحافظ هو الرئيس اإلداري للمؤسسات والهيئات اإلد  - 1

   .لجهات اإلدارة المحلية في محافظاته المكتب التنفيذي المنتخب هو الرئيس اإلداري 

يجري التنسيق بين المحافظين ورؤساء المكاتب التنفيذية وبين أعضاء الحكومة في تنفيذ برامج    - 2

 . عمل الحكومة 

 

   

 (الجيش والقوات المسلحةمجلس )

 : مؤلف من

   . األركان العامةوزير الدفاع هو القائد األعلى للجيش والقوات المسلحة و يشرف على هيئة  -1

 :  يئة األركان المؤلفة منه  - 2

ا   -أعلى رتبة عسكرية  -آ   رئيسا

  –ومديري األكاديميات العسكرية   -الفرق  -الفيالق   -البحرية   -الجوية  -قادة القوى البرية  -ب 

 . أعضاء

 . ي عادة هيكلة هيئة األركان باقتراح من وزير الدفاع ينفذ بمرسوم جمهورإللحكومة حق  - 3

لوزيرالدفاع الحق باتخاذ القرار بإعادة هيكلة للقيادات العسكرية من رتبة عميد فما دون بموجب   - 4

   . مقترح تقدمه هيئة األركان

لمجلس النواب بموافقة ثلثي أعضائه وبموافقة ثلثي اعضاء الحكومة المؤقتة تكليف الجيش والقوات   - 5

 . مهمته لمدة شهر قابلة للتجديد بقرار من مجلس النواب المسلحة للقيام بأعمال خارج حدود 

   

 (قوى األمن الداخليمجلس )

منية حقوقية متخصصة تعمل على مبدأي الوقاية من الجريمة ومكافحتها  أقوى األمن الداخلي مؤسسة  

 . حصانة من الملحقة  ةتقوم بمهامها وفق القانون واليخضع عناصرها ألي

لقوى األمن الداخلي مؤلف من وزير الداخلية ونائبيه وقواد شرط المحافظات  يشكل مجلس أعلى    - 1

   .ومديري كليات الشرطة 

فراد واإلشراف والمراقبة على  يريات اللزمة وتعيين الضباط واألحداث المد إيقوم هذا المجلس ب  - 2

داخلي المعمول به  كافة هيئات قوى األمن الداخلي ومحاسبة أعضائها مسلكيا وفق قانون قوى األمن ال

 اإلنسان.  بعد استبعاد المواد المخالفة للمبادئ العامة المتعلقة بحقوق

تقوم بمهامها المنوطة بها وفق احكام نظامها الداخلي المعمول به في سورية بعد   قوى األمن الداخلي - 3

   .استبعاد ما يخالف اإلعلن الدستوري 

 :   من مهامها ما يلي

 . أمن الوطن والمواطن دون التدخل باألعمال السيادية للدولة الحفاظ على  -آ 

   . تنفيذ القرارات واألوامر القضائية   -ب 

   . إدارة السجون والمعابر الحدودية وحراسة منشآت الدولة وتنظيم حركة المرور  -ج 

 . لعملية الديمقراطية بطريقة سليمة نجاز اإحراسة منشآت الدولة والسهر على  -د 

 . (جوازات )ووثائق السفر(  بطاقة شخصية)قات تعريف المواطنين منح بطا -ه 
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 (السفراء والدبلوماسيينمجلس )

    :يتألف من وهيئة نوعية سياسية تمثل الوجه الوطني للدولة السورية في الخارج   هو 

نكليزية مع  و إجادة لغتين أجنبيتين منهما اإلالكفاءة والخبرة  تشكيله يراعى في   ، خمسة عشر عضوا  - 1

 : من باب مجلس النواب، على النحو التالي/   2  /مراعاة المعايير المنصوص في البند  

   خمسة أعضاء يسميهم رئيس الجمهورية  -أ 

 خمسة أعضاء يسميهم مجلس النواب   -ج 

 خمسة أعضاء تسميهم الحكومة التنفيذية   -ب 

   . ويصدر مرسوما من رئاسة الجمهورية بذلك

الدبلوماسيين والقناصل إلى رئيس الجمهورية  ء والدبلوماسيين تسمية السفراء ومجلس السفرايقترح   - 2

ا بالتعيين  . الذي يصدر مرسوما

 

   

 (مجلس اإلدارة المحلية)

يشكل مجلس أعلى لإلدارة المحلية برئاسة وزير اإلدارة المحلية ويضم في عضويته الوزراء    - 1

   .المؤقتة مع رؤساء المكاتب التنفيذية في المحافظات الخدميين في الحكومة 

يتم اعتماد الحدود الجغرافية لسورية كوحدة سياسية ويجري تقسيمها إداريا إلى مناطق وبلدات   - 2

 . ومدن ومحافظات بقانون

ا يكون لكل مدينة أو مركز مدينة أو بلدة مكتب  - 3 ا تنفيذي ا شرط أن ال ينقص عدد سكان تلك   اا واحد  ا

   .وحدات اإلدارية عن مائة ألف نسمة ال

يحدث وحدات إدارية في المحافظات قادرة على عمليات التخطيط والتنفيذ ووضع الخطط التنموية    - 4

   .الخاصة بالمجتمع المحلي وتنفيذ المشاريع الخاصة بها بكفاءة وفعالية 

اب االنتخابات العامة واألحزاب  يجري انتخاب المجالس المحلية وفق القواعد القانونية الواردة في ب  - 5

 . السياسية ويكون رئيس المكتب التنفيذي هو الرئيس اإلداري لجهات اإلدارة المحلية

ا  معنية في تسيير وحداتها إداريا ومجالس الوحدات المحلية هي ال - 6 ا وثقافيا اقتصادياا وصحيا واجتماعيا

   .وعمرانيا بالتنسيق مع المجلس االعلى لإلدارة المحلية 

لمجالس الوحدات اإلدارية ضمن حدود وحداتهم اإلدارية إصدار القرارات التنظيمية وفرض   - 7

الرسوم والضرائب لمصلحة وحداتهم اإلدارية بطريقة نسبية على المطارح الضريبية المحددة بقانون  

 . التشريع الضريبي 

 : يلي صغر الوحدات اإلدارية وفق ما تبنى الموازنات المالية من أ  - 8

 الموازنة المستقلة   -آ 

مناقشتها وإقرارها من المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة بشكل ال يتعارض مع قانون  عدادها وإيجري 

 .التشريع الضريبي والموازنات 

 الموازنة العامة  -ب 

مناقشتها  عدادها من الحكومة على ضوء مقترحات المكاتب التنفيذية في المحافظات ويتم إيجري 

 . وإقرارها في مجلس النواب 

يتم تعزيز اإليرادات المالية للوحدات اإلدارية لتمكينها من ممارسة الدور التنموي في المجتمع    - 9

 . إلى جانب الدور الخدمي وجعل هذا المجتمع مسؤوالا عن الحفاظ على مواردها وتنميتها  المحلي
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لوحدات اإلدارية تساعد على خلق فرص عمل  يجري تطوير فرص اقتصادية وتنموية ضمن ا   - 10

 . وإيجاد حالة من التكامل بين الدور الخدمي والدور التنموي 

يجري تكريس مبدأ التعاون المشترك بين الوحدات اإلدارية من خلل إحداث إدارات مشتركة بين   - 11

 . وفعال  كفوء تنفذ برامج ومشاريع كبرى بشكل الوحدات اإلدارية تستطيع أن  

يتم تبسيط اإلجراءات لتأمين الخدمات للمواطنين عن طريق إنشاء مراكز خدمة للمواطن تختص     - 12

 . بمنح الرخص والخدمات والرعاية وفق األنظمة دون العودة إلى السلطة المركزية

تكون الوحدات اإلدارية في كل المستويات مسؤولة مباشرة عن الخدمات واالقتصاد والثقافة وكافة   - 13

ن التي تهم المواطنين في هذه الوحدات بحيث تقتصر مهمة السلطات المركزية على التخطيط  الشؤو 

 . والتشريع والتنظيم وتنفيذ المشروعات الكبرى التي تعجز عن تنفيذها الوحدات اإلدارية

 

 (مجلس االنتخابات العامة)

 : كل مجلس أعلى للنتخابات مؤلف من يش  - 1

 . قضاة يسميهم مجلس القضاء االعلى  ثلثة من  -آ  

 . اثنين من المحامين تسميهم نقابة المحامين  -ب 

   . اثنين من األمناء العامين ألكبر األحزاب السياسية  -ج 

    .نتخابات وتكون قراراته قابلة للطعن بطريق النقض هذا المجلس النتائج النهائية لل  يعلن   - 2

تشكيل لجان انتخابية مركزية في المحافظات التي تقوم بتشكيل  يقوم المجلس األعلى للنتخابات ب  - 3

 . كافة اللجان االنتخابية في محافظاتها من القضاة حصرا 

شخاص الذين  حصائية لتحديد األ إعملية ( محلية  -برلمانية  -رئاسية )عملية انتخابية   ةيأ يسبق   - 4

 2011 - 3 - 15اكتسبوا الجنسية بطريقة مزورة او احتيالية بعد  

 : اعتماد  - 5

مبدأ الدوائر االنتخابية المصغرة بحيث تكون دائرة واحدة كل وحدة سكنية ال يتجاوز عدد سكانها   -آ 

   .مائة ألف

حيث يجري تمثيل كافة شرائح  مبدأ الورقة االنتخابية النسبية المزدوجة بين السياسيين والمستقلين ب -ب 

   . المجتمع السوري 

يجري إعداد قوائم بأسماء الناخبين استنادا إلى سجلت األحوال المدنية المنظمة من قبل النظام      - 6

نتخابات وتكون الجداول  لجان المركزية للوالمعارضة ويجري اعتمادها بعد التصديق عليها من قبل ال

 . صدور قرار من غرفة النقض المختصة ي مهلة الطعن أو بسمية سارية المفعول بعد مضاال

ي باب مجلسي  تجري انتخابات مجلس النواب ومجالس الوحدات اإلدارية وفق المبادئ الواردة ف  - 7

   .مع مراعاة خصوصية انتخاب رئيس الجمهورية النواب واالنتخابات 

 . نتخابيةلدعاية اال االنتخابية وتنظيمها واتحدد بقانون ضوابط تمويل العمليات   - 8

يمارس حق االنتخاب أو االستفتاء باالقتراع العام والسري والمباشر والمتساوي بصورة حرة    - 9

 . وفردية وال يجوز ممارسة هذا الحق

يمنع من الترشيح من كان مرتكب جناية أو جنحة مخلة باآلداب واألخلق العامة ويعتد بذلك   - 10

   .نتخابات اللجان القضائية المشرفة على اال  األدلة المقبول قانونا التي تقدرها األحكام القضائية وكافة 

،  جمهورية ويقدم طلب الترشيح إليهاالمحكمة الدستورية هي من تشرف على انتخاب رئيس ال - 11

 . خاص، وذلك خلل مدة عشرة أيام من تاريخ إعلن الدعوة النتخاب الرئيس   ويسجل في سجل
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بما ال يخالف  المواد الواردة في هذه المبادئ وءات المتعلقة بانتخاب رئيس جديد للبلد تتبع اإلجرا - 12

 . القواعد االخرى المتعلقة بهذا الشأن 

 

 

 (مجلس األحزاب السياسية)

أمناء عامين بين أكبر األحزاب بعدد األعضاء   ةيجري تشكيل مجلس أعلى لألحزاب مؤلف من سبع  - 1

يشرف على عمل األحزاب ويتخذ القرارات اللزمة وتكون قراراته قابلة للعتراض عليها أمام لجنة  

 . قضائية خاصة وقرارها قابل للطعن بالنقض 

  للمواطنين السوريين الحق في تأسيس األحزاب السياسية واالنتساب إليها ويحرم على الجيش  - 2

    . واألمن والقضاة تشكيل األحزاب واالنتخاب دون الترشيح ضمن شروط خاصة ينظمها قانون

تسهم األحزاب في تنظيم المواطنين وتمثيلهم سياسيا وتعمل على تنمية الوعي السياسي بهدف تنشيط    - 3

 . ةالحياة السياسية ومشاركة المواطنين في تكوين قيادات قادرة على تحمل المسؤوليات العام

يمارس الحزب نشاطه بالوسائل السلمية والديمقراطية لتحقيق برامج محددة ومعلنة تتعلق بالشؤون    - 4

   . السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية

 : تزم كافة األحزاب المبادئ اآلتية تل  - 5

علن العالمي لحقوق  أحكام مبادئ الديمقراطية وسيادة القانون واحترام الحقوق والحريات العامة واإل  -آ 

 . اإلنسان والمعاهدات واالتفاقيات الدولية بهذا الخصوص 

 . الحفاظ على وحدة الوطن وترسيخ الوحدة الوطنية  -ب 

 . علنية مبادئ الحزب وأهدافه ووسائله ومصادر تمويله  -ج 

التمييز بسبب العرق  عدم قيام الحزب على أساس ديني أو مذهبي أو قبلي أو مناطقي أو على أساس   -د 

 . أو الجنس أو اللون 

   . اعتماد أسس الديمقراطية في تشكيلت الحزب واختيار هيئاته القيادية ومباشرته لنشاطه -ه 

أال ينطوي نشاط الحزب على إقامة أي تشكيلت عسكرية أو شبه عسكرية علنية أو سرية أو   -و 

 . ريض عليه استخدام العنف بأشكاله كافة أو التهديد به أو التح

 . أال يكون للحزب فرعا أو تابعا لحزب أو تنظيم سياسي غير سوري -ز 

٪ من مجموع   5تساهم الدولة بدعم األحزاب ماديا وفق نشاطها ونسبة تمثيلها في المجالس أقلها    - 6

 . يا من الحكومة على قاعدة النسبية أصوات الناخبين وهو شرط لقبول دعمها مال

آالف عضو شرط أن يكون توزع   دد أعضاء الحزب الواحد عن خمسةال يجوز أن ينقص ع  - 7

 : عضائه كحد أدنى وفقا لما يليأ

ألف عضو من عشر محافظات سورية على األقل على أن ال ينقص عن خمسين عضوا من كل   -آ 

 . محافظة

   . مائة عضو على األقل من ثلث مكونات قومية أو دينية  -ب 

   . نساء٪ على األقل من ال  20نسبة  -ج 

   . ٪ على األقل من الشباب  20نسبة  -د 

   . ال يجوز لألحزاب  استخدام منشآت الدولة كمقرات لها  - 8

 . تحل كافة األحزاب القائمة ويعاد تشكيلها وفق هذه القواعد القانونية   - 9
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 (مجلس اإلعالم والمطبوعات)

من  /   2 / من باب الحكومة والمادة /   1 / بمراعاة المادة " نوعي متخصص " يشكل مجلس لإلعلم   - 1

   .باب مجلس النواب 

   .تكون قراراته قابلة للعتراض أمام لجنة قضائية وقراراتها قابلة للطعن بطريق النقض   - 2

ويحرص على تطبيق  يعمل المجلس على مراقبة ومتابعة المؤسسات اإلعلمية وتسيير شؤونها   - 3

 : المبادئ التالية 

حترام حرية التعبير على أن تمارس هذه الحرية بوعي ومسؤولية وعلنية وشفافية المعلومات  إ  - 1

ا كان مصدرها   . وحماية اإلعلمي في الحصول عليها أيا

 . لفرد واالمتناع عن انتهاكها بأي شكل من األشكالاحترام خصوصية ا -  2

 . احترام كرامة اإلنسان وحقوقه - 3

 . احترام حقوق الملكية الفكرية  - 4

 . االلتزام بالصدق واألمانة والنزاهة والدقة والموضوعية  - 5

 . منع احتكار الوسائل اإلعلمية على اختلف أنواعها -6

 

 

 (المجالس القضائية)
 داري ودستوري  إقضاء عادي وتتألف من 

 

 القضاء العادي : أوال

 : ركزية اإلدارية على النحو التالييعتمد في تكوينه على مبدأ اللم  - 1

ا دمشق ريف -درعا  -السويداء  -القنيطرة  : المنطقة الجنوبية تتضمن المحافظات التالية -أ  . ومدينة  ا

 . طرطوس  –حماة    -حمص : الوسطى تتضمن المحافظات التالية المنطقة  -ب 

 . اللذقية –حلب   -ادلب : لشمالية تتضمن المحافظات التالية المنطقة ا -ج

 . الحسكة –دير الزور  -الرقة : الشرقية تتضمن المحافظات التاليةالمنطقة  -د 

 : مجلس قضاء أعلى على النحو التالييشكل   - 2

 . رئيسا   –رئيس محكمة النقض  -أ 

 أعضاء -وزير العدل ورئيس إدارة التشريع ورؤساء الهيئات القضائية الفرعية األربعة   -ب 

 :  ان يكون مجلس القضاء األعلىأ على

صاحب الوالية في تعيين قضاة الحكم والنيابة العامة وترفيعهم ونقلهم وتأديبهم وعزلهم وقبول   -آ 

 . ختلف أنواعهاااالستيداع ومنحهم اإلجازات على  لى التقاعد وعلىاستقالتهم أو إحالتهم ع

السلطة المعنية باإلشراف على الدوائر القضائية وعلى السجون وله الحق بالطعن بدستورية   -ب 

 . القوانين بموافقة ثلثي أعضائه
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 مجلس قضاء إداري  :  ثانيا

ستشاري والقضائي وفق البنود والمواد المتعلقة بالسلطة  ة مجلس الدولة بقسميه االيعاد هيكل   - 1

 . أعله  القضائية المبينة

تشكل لجنة قضائية خاصة مؤلفة من رئيس محكمة النقض واثنين من أقدم نوابه ورئيس مجلس    - 2

الدولة ونقيب المحامين مهمتها النظر في االعتراضات التي تقدم بحق األحكام المبرمة الصادرة عن  

 . اإلداري قبل تاريخ تشكيل تلك اللجنة  القضاء

   

 المحكمة الدستورية : ثالثا

 :  اء يتم تسميتهم على النحو التالي أعض ةتشكل محكمة دستورية مؤلفة من سبع   - 1

 . عضو واحد يسميه الرئيس  -آ 

 . الحكومةا ن تسميهماعضو  -ب 

   .ثلثة أعضاء يسميهم مجلس النواب  -ج 

 . مجلس القضاء األعلى  هواحد يسميه عضو  -د 

ويرأسهم  ( قتصاديةاال -السياسية  -الحقوقية )يراعى في اختيارهم الكفاءات العلمية العالية بالعلوم  -ه  

   . أكبر األعضاء سنا

تتمتع المحكمة الدستورية بالحصانة القضائية وتكون مدة واليتها متوازية مع مدة الحكومة ومجلس    - 2

 . ا لتشكيله ين ر النواب المعاص

 : دستورية بقانون مع مراعاة ما يليالمحكمة ال تحدد مهام  - 3

و تعديلها لما تكون مخالفة  أ لغائها إقة بالقوانين الصادرة عن مجلس  والنظر بكافة الطعون المتعل -آ 

 . للمبادئ ما فوق دستورية أو كانت تنتهك حقوق اإلنسان المنصوص عنها بالمواثيق الدولية

   . انتخابات رئيس الجمهورية اإلشراف على  -ب 

 . ملحقة ومحاكمة رئيس الجمهورية ونوابه جزائيا ومسلكيا -ج 

 

 

 (الجمعية التأسيسية)

  -إدارة  -إقتصاد  -سياسية   -حقوق ) صحاب الكفاءات العلمية أهي لجنة وطنية يجري تشكيلها من   - 1

   . (اجتماع  -شريعة  

 : على النحو اآلتي توافقية   تتألف من خمسين عضوا بطريقة  - 2

 . ن عضوا يسميهم مجلس النواب المؤقت و عشر  -آ 

   .عشرة أعضاء تسميهم الحكومة المؤقتة   -ب 

 . عشرة أعضاء تسميتهم رئاسة الجمهورية -ج 

   .خمسة أعضاء يسميهم مجلس القضاء األعلى  -د 

 . سميهم نقابة المحامينت خمسة أعضاء   -ه 

ية وضع مسودة دستور مؤقت للبلد ال يتعارض مع وثيقة المبادئ العامة  س التاسيمهمة اللجنة  - 3

 . الدستورية والقواعد القانونية الخاصة التي سبق وأن تم التوافق عليها
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 : وأخيرا ننوه

المبادرة الدولية للحل السياسي السوري التي  إن الحديث عن هيئة تفاوض أو لجنة دستورية يخالف 

تأيدت بقرارات دولية منها    2012حزيران  / يونيو  30رحتها مجموعة العمل من أجل سوريا يوم ط

سلوب تنفيذها  أوهري في مضمونها وإنما العيب في والتي ال عيب ج /  2118  - 2254 / القرارين 

لى  إديمستورا لما قسم الحل السياسي  الذي رسم خطواته الخاطئة ممثل األمين العام السابق السيد ستيفان 

ون المبادرة وأصاب  ، األمر الذي شوه مضم ة على ماعداها من سللأربع سلل ورجح السلة الدستوري

، وكان لممثلي الموالة والمعارضة الدور األبرز في دعم هذا التوجه الخاطئ بحيث دفع  مضمونها بمقتل

ال يملكون القرار السياسي وال التمثيل الشعبي وال    -دستورية  بهيئة التفاوض واللجنة ال -كلهما بممثلين 

 . الكفاءة العلمية 

من السوريين وبدالا من تسليط الضوء على األسلوب الخاطئ في تنفيذ المبادرة الدولية   ولما كان بعض 

ال مركزية   -دولة اتحادية   /يقومون بطرح مبادرات جديدة تنال من مضمونها تحت عناوين شتى  

من انتشار قوى التمتلك أي  -اآلن  -دون مراعاة الظروف التي تعاني منها سورية  / فيدرالية  -ة سياسي 

مشروع وطني وفرض سيطرتها على الشعب السوري وتهجيره والتغيير الديمغرافي وغياب حياة  

 .  الخ…. سياسية ومؤسسات وطنية 

الى تفتيت وحدة   -فيذ المبادرة   في حال استمرار النهج الخاطئ في تن -هذه الظروف وغيرها ستؤدي 

     . سورية وجعلها سوريات 

 : ا نرىمن هن

على الدفع باتجاه التخلي عن األسلوب   / أفراد  -أحزاب   -كتل  / ضرورة أن تعمل كافة القوى الوطنية  

  وطرح "  واللجنة الدستورية بشكلها الحالي المتمثل بهيئة التفاوض بإسلوبها الحالي "الخاطئ بالمعالجة 

 : بديلا عنهما على النحو التالي

يناط بها القيام بها التنسيق مع فريق األمم    /قانونيين   -سياسيين  / تشكيل لجنة تكنوقراط من السوريين 

والقرارات الدولية    1المتحدة لوضع إطار تنفيذي وخارطة طريق وجدول زمني لتنفيذ مخرجات جنيف 

كحد أدنى أن تقوم هذه اللجنة بدور رقابي على أعمال هيئة  ، أو منطوقها واألولويات الواردة فيهاوفق 

ا للمبادئ واألسلوب  التالي التفاوض واللجنة الدستورية   : وفقا

 

 : في المبادئ التي تعتمدها اللجنة - أوال

   .مبدأ وحدة سورية أرضا وشعبا واستقلل قرارها الوطني هي أمور سيادية غير خاضعة للنقاش  - 1

إنهاء سيطرة النظام على الدولة ومؤسساتها خلل المرحلة االنتقالية للوصول بسورية إلى دولة  مبدأ  - 2

   . عصرية خالية من االستبداد واالحتلل واالرهاب 

إطلق سراح المعتقلين وفك الحصارعن المدن والبلدات وإدخال  )مبدأ معالجة القضايا اإلنسانية  - 3

   .ور ما فوق تفاوضيةهي أم ( الخ … المساعدات اإلنسانية 

مبدأ تشكيل هيئة حكم انتقالي كاملة الصلحيات ال طائفية وال مناطقية هي المقدمة الموضعية للحل   - 4

 . السياسي 
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 . مبدأ تطبيق العدالة االنتقالية يشكل مدخل موضوعيا للستقرار العام  - 5

 .ري والقانوني سلة واحدةمبدأ إجراء مراجعة شاملة للمنظومة الحقوقية بجانبها الدستو 6

كأساس حقوقي للحل الوطني السياسي وليس تعديلت  " إعلن دستوري "مبدأ اعتماد صيغة   - 7

 : تفاء مناخه الموضوعي  سواء لجهة  دستورية أو إنتاج دستور جديد الن 

 . الخ ….فقدان األمن و األمان و االستقرار -آ  

تستطيع مراقبة العملية االنتخابية وتمكين الشعب السوري من ممارسة  فقدان البنية المؤسساتية التي  -ب 

   . هذا الحق بحرية ونزاهة

 . فقدان حياة سياسية سليمة -ج 

   .مبدأ تقرير المصير هو حق مقدس للشعب السوري يجري في اإلطار الكلي للشعب السوري  - 8

حصائية دقيقة  إجراء عملية إ / ية أو محلية رئاسية أو برلمان  / انتخابية سواء مبدأ أن يسبق أي عملية .- 9

   . بالتزوير أو بطريقة احتيالية 2011 - 3 - 15لمعرفة األجانب الذين حازوا على الحنسية السورية بعد  

 . عادة اعمار قبل االنتقال السياسي إمبدأ العودة للمهجرين أو  - 9

   

 : في األسلوب الذي تعتمده اللجنة -ثانيا 

  / والقرارات الدولية ومنها القرارين   1دعم وتأييد الحوار بين األطراف الذي يلتزم بيان جنيف  :أوال

   .كمرجعية وحيدة/   2118 -  2254

تقديم الرأي السياسي والحقوقي الصحيح لألطراف الذي يؤدي إلى االلتزام بأولويات الحل    :ثانيا

   . والقرارات الدولية   1السياسي المقررة  ببيان جنيف 

ا وتسج ءتنبيه األطراف لما يشوب أدا :ثالثا بلغه لممثل األمين العام  إل احتجاج رسمي ويهم انحرافا

 . للتدخل

 . ستجابة تنسحب اللجنة وتعلن أسباب ذلك بوسائل اإلعلم االفي حال عدم  :رابعا

 ((ن الفرقاء هو ضمان للثورة والوطنإن وجود هكذا لجنة وحضورها أي لقاء بي ))

 

 : أخيرا  نقول

فهو يدعو إلى سورية خالية   "مبدأ العدالة االنتقالية "ن من يدعو إلى سلم في سورية دون تطبيق إ -1

   . من البشر

فهو يدعو إلى عودة السوريين إلى  " انتقال سياسي"لى سوريا دون  إإن من يدعو إلى عودة اللجئين  - 2

   . المقابر

   .فهو يدعو إلى تجميل الحجر وتشويه البشر " استقرار وطني"  إن من يدعو إلى إعادة اإلعمار دون - 3

 ((هؤالء دعاة تدمير ال تعمير))
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 : مالحظة

 : ترحات بديلة عن القوانين التالية سنعرض في فصل خاص مق

 قانون مجلس النواب    ●

 قانون السلطة القضائية   ●

 قانون الجيش والقوات المسلحة ●

 قانون اإلدارة المحلية   ●

 قانون االنتخابات العامة   ●

 قانون األحزاب السياسية  ●

 قانون اإلعلم والمطبوعات  ●

 قوانين االستملك والتنظيم العقاري    ●

●  

 : القوانين التالية منها  -لحينه  -رجاء  البحث بدراسة القوانين إع م

 قانون قوى األمن الداخلي والمؤسسات األمنية    - 1

 قانون هيئة السفراء والدبلوماسيين   - 2

 قانون التشريع الضريبي والموازنات   - 3

 قانون التربية والتعليم    -4

 قانون الجنسية   - 5

 قانون المتضررين  واعادة االعمار   - 6

 …. وغيرها 

—————————————-- 
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 : الفصل العاشر

 (قانون مجلس النواب)
 

 

 : سباب الموجبةاأل

إرادته في رسم القواعد العامة   لما كانت السلطة التشريعية هي المؤسسة التي تمثل المجتمع وتعبر عن 

شخصية التي تؤسس لبناء الدولة والمجتمع وهي بهذا المعنى شكل تمثيلي نوعي قادر على القيام  الغير 

   . الموكولة إليهبمهامه 

ولما كانت هذه المؤسسة في عهد النظام قد اعتراها الكثير من التشويه وخاصة في آلية بنائها وأضحت  

   . مؤسسة فارغة في شكلها ومضمونها وعاجزة عن القيام بمهامها التمثيلية والتشريعية معا

وقد شارك في صياغتها   1960وكان من محاسن التشريعات الرئيسية السورية أنها صدرت قبل عام 

كبار علماء القانون والشريعة وبالتالي فإن غالبيتها بما تحمل من قواعد حقوقية عامة غير شخصية  

على نظرية  صالحة للتطبيق ويمكن أن تكون مرتكزا حقيقيا في بناء منظومة حقوقية بعد إعادة تأسيسها  

قانونية تتماهي مع المشروع الوطني ، وإلغاء أو تعديل  القوانين الخاصة والمواد القانونية التي وجدت  

جتماعي  النتقال السياسي وتعرقل التطور ا لتكريس استبداد النظام الحاكم في سورية وتمنع عملية اال

   .قتصادي واال

بشكل يمكنها من القيام بهذه المهمة ويحقق أهداف  عليه كان البد من إعادة هيكلة السلطة التشريعية  

 :  ها وفق القواعد األساسية التالية المرحلة بكل إبعاد 

السلطة التشريعية هي وحدها صاحب الوالية في إقرار القوانين وإلغائها وتعديلها وإصدار العفو   - 1

 . العام والتصديق على المعاهدات وإقرار الموازنة العام 

   .ريعية هي صاحبة الصلحية في تشكيل الحكومة ومراقبة أدائها ومتابعته السلطة التش - 2

يجري انتخابهم مباشرة من الشعب وفق قواعد  (  نوعي  -تمثيلي ) السلطة التشريعية هي مجلس  - 3

الدوائر االنتخابية المصغرة والورقة اإلنتخابية النسبية التي تراعي تمثيل كل مكونات المجتمع السوري  

   . ذلك تمثيل المرأة والشباب  بما في 

مراعاة الكفاءة العلمية والتخصص في تشكيل أغلب أعضائها بشكل يمكن هذه السلطة من القيام   - 4

   .بأعمالها التشريعية والرقابية والمحاسبة 

بة البرلمان  منح الحصانة النسبية ألعضاء المجلس بشكل يحقق التوازن بين حرية الكلمة تحت ق -  5

 . اب الجرائموبين ارتك

 . تنظيم العمل الجماعي ضمن المجلس إلى مكاتب ولجان نوعية متخصصة   - 6

   . عدم الجمع بين عضوية المجلس وأي وظيفة أو مهمة أخرى   - 7

 .تحديد آلية في اقتراح القوانين واالعتراض على دستوريتها ضمن ضوابط محددة  - 8

أو أحد أعضائها ومنح المجلس حق حجب الثقة  منح عضو المجلس حق توجيه األسئلة إلى الحكومة  - 9

   . عن الحكومة أو أحد أعضائها بقرار يصدر باألغلبية المطلقة

حداث كتلة برلمانية على مستوى كل محافظة و منحها صلحيات في المراقبة والمحاسبة  إ - 10

 . لألعمال اإلدارية ضمن محافظاتها
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 : على ما سبق كانت المواد التالية  وتأسيسا 

 الفصل األول

 

 1المادة 

مجلس النواب هو السلطة الوحيدة صاحب الوالية في إقرار القوانين وإلغائها وتعديلها ومناقشة   -آ 

 . الموازنة وتعديلها وإصدار العفو العام والتصديق على المعاهدات أو رفضها

 . تابعة ومراقبة أعمالها ومحاسبتهاله الحق في مهو السلطة الوحيدة في تشكيل الحكومة و  -ب 

 

 2المادة 

مؤلف من مائتين وخمسين عضوا بواقع تمثيل عددي واحد  ( نوعي  -تمثيلي ) مجلس النواب هو مجلس 

 . عن كل مائة ألف نسمة يتم انتخابهم مباشرة من الشعب وفق قانون االنتخابات العامة

 مجلس الشعب  

 

 3المادة 

النواب من ممثلين عن كل مكونات الشعب السوري وفعالياته مع مراعاة العاملين  يتكون مجلس 

نتخابات العامة على النحو  الديمغرافي والمناطقي مع تمثيل المرأة والشباب بما ال يتعارض مع قانون اإل 

 : التالي

 ٪ تمثيل المرأة٢٥  -أ 

 ٪ تمثيل الشباب   ١٥  -ب 

 ٪ تمثيل أصحاب الكفاءات العلمية   ٢٥ -ج 

 ٪ تمثيل الفعاليات االجتماعية واالقتصادية  ١٥  -د 

 ٪ تمثيل األحزاب السياسية   ٢٠ -ح 

 . نتخابات العامةعضاء المجلس وفق أحكام قانون اال تحسب تلك النسب والنتائج في اإلطار العام أل 

 

 4المادة 

من المجلس  يشترط أن يكون نسبة أصحاب الكفاءات العلمية المتخصصة في بناء الدولة والمجتمع ض

٪ من أعضائه وأن يكون العضو قد أتم مرحلة التعليم األساسي أو ما يعادلها وغير    ٤٠التنقص عن  

 . محكوم بجناية أو جنحة شائنة

 

 5المادة 

نونية أمامها وفق  من قبل المحكمة الدستورية ويقسم أعضائه اليمين القا  هيدعى المجلس في أول تشكيل

 . نتخابات أحكام قانون اال 

   

 6المادة 

يعقد مجلس النواب ثلث دورات عادية مركزية في السنة تكون أوالها في يوم األحد الذي يلي تاريخ  

 . إعلن تشكيله بينما تعقد الكتلة البرلمانية المناطقية دوراتها في المحافظة كل شهر مرة واحدة على األقل 
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 7المادة 

ة اجتماعاتهم في محافظاتهم بمكان مخصص وذلك في خارج  يعقد أعضاء الكتلة البرلمانية بالمحافظ

 . الدورات العادية للمجلس

 

 8المادة 

يعين المحافظين باقتراح من أغلبية المطلقة للكتلة البرلمانية في المحافظة بقرار من رئيس الجمهورية  

 . في المحافظةن الكتلة البرلمانية ويعفى أي موظف بما في ذلك المحافظين وقواد الشرطة باقتراح م 

 

 9المادة 

 : للنعقاد لجلسة استثنائية كل من يدعو المجلس

 رئيس الجمهورية  - 1

 رئيس مجلس النواب   - 2

 مكتب أمانة المجلس   - 3

 المحكمة الدستورية    - 4

 ثلث أعضائه   - 5

 كامل الكتلة البرلمانية في المحافظة  - 6

 

 10المادة 

يلحقون عن الجرائم القولية المرتكبة ضمن المجلس وال  يتمتع أعضاء مجلس الشعب بالحصانة وال 

يجوز ملحقتهم جزائيا إال بموافقة مكتب األمانة ويستثنى من ذلك الجرائم الجنائية أو في حالة الجرم  

 . المشهود 

 

 11المادة 

 : التالي يجري توزيع العمل بين أعضاء المجلس على النحو

 المجلس ونائبيه وأميني سر مكتب األمانة مؤلف من رئيس  -أ 

 : اللجان التخصصية يحدد عددها المجلس يكون منها اللجان التالية -ب 

 لجنة الشؤون الدستورية  - ١

 لجنة الشؤون القانونية  - ٢

 لجنة الموازنة العامة  - ٣

 لجنة األمن الوطني  - ٤

 لجنة الشؤون الخارجية  - ٥

 لجنة المصالحة الوطنية  - ٦

 دولة األماكن األكثر تضررا  لجنة تحديد وج - ٧

 لجنة التعويض عن المتضررين  - ٨

 لجنة المرأة واألسرة والطفل - ٩

 لجنة الشباب والرياضة - ١٠

 . لجنة أخرى يقررها المجلس ة وأي
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 12المادة 

نتخابات فيما  لى اال إالتعذر يصار  يجري التوافق بين أعضاء المجلس على توزيع العمل بينهم وفي حال 

 . بينهم وفق قانون االنتخابات العامة

 

 13المادة 

اليتجاوز عدد أعضاء اللجنة الواحدة عن ثلثين عضوا وال يجوز الجمع بين عضوية اللجان ما عدا  

 . الكتلة البرلمانية في المحافظة

 

 14المادة 

 . اليجوز الجمع بين عضوية المجلس وأي وظيفة أو مهمة أخرى 

 

 15المادة 

جتماعاتهم وذلك في فترات عدم انعقاد  ة مقرا لبرلماني المحافظة يخصص التحدث في كل محافظ 

 . المجلس

 

 16: المادة 

كافة إداريي   تمارس الكتلة االنتخابية في المحافظة صلحيات اإلشراف والمراقبة والمحاسبة على

 . المحافظة

   

   17: المادة 

 . لكامل أعضاء الكتلة البرلمانية في أي محافظة حق حجب الثقة عن الحكومة جزء أو كل 

 

   

 الفصل الثاني

 :في مشاريع القوانين والمعاهدات 

 

 18: المادة 

 . إذا رفض المجلس مشروع القانون ال يعاد عرضه قبل ستة أشهر من تاريخ رفضه 

 

 19:  المادة  

تبت بقرار مبرم المحكمة الدستورية بالموضوع خلل خمسة عشر يوما من تاريخ تسجيل االعتراض  

 . في ديوانها 

 

 20: المادة 

ي عضو فيها وعليهم أن يجيبوا على  ألنواب توجيه األسئلة للحكومة أو يحق ألي عضو من مجلس ا

 . األسئلة خلل عشرة أيام من تاريخ توجيه السؤال
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 21: المادة 

لى أي عضو في الحكومة ويحق للمجلس أن يحجب الثقة عن  إي عضو بالمجلس أن يوجه أسئلة أل يحق  

 . الحكومة كل أو بعضا بقرار يصدر عنه باألغلبية المطلقة

 

 22: المادة 

 . يصدر العفو العام ويقر المعاهدات يناقش المجلس الموازنة العامة بندا بندا ويقرها أو يعدلها و 

 

 23: لمادة ا

 : عامة يجري تطبيق األحكام التاليةمع مراعاة األحكام الواردة في قانون اإلنتخابات ال

   .يمنح عضو مجلس الشعب تأييدا خطيا لمرشح رئاسة الجمهورية لترشيحه  - ١

 .ال يجوز لعضو المجلس أن يمنح تأييده إال لمرشح واحد  - ٢

، خلل مدة عشرة أيام من تاريخ إعلن  لس التشريعيللمرشح أمام رئيس مج يتم التأييد الخطي  - ٣

 . الدعوة النتخاب الرئيس 

ال يجوز لعضو مجلس الشعب الذي منح تأييده الخطي ألي مرشح التنازل أو الرجوع عنه أو سحبه   - ٤

 . في الدعوة االنتخابية الواحدة 

ي، تُختَم فتحة ال - ٥ ّر  ي الّس  ا بحراسة شرطة  بعد االنتهاء من عملية التأييد الخّط  صندوق، ويُرَسل ُمرفقا

 . المجلس إلى المحكمة الدستورية العليا

 

 24: المادة 

إذا لم يقبل ترشيح سوى مرشح واحد من قبل المحكمة الدستورية العليا خلل المدة المحددة؛ توجب   -أ 

 . على رئيس المحكمة الدعوة إلى فتح باب الترشح مجدداا 

مجدداا تعاد عملية التأييد الخطي وفق أحكام هذا النظام، وال يلزم عضو مجلس  عند فتح باب الترشح  -ب 

 . الشعب بتأييده الخطي السابق

 

 25: المادة 

يصدر المجلس التشريعي نظاما داخليا ألعماله وأعمال مكتبه ولجانه خلل شهر من تاريخ تشكيل أول  

 . مجلس

 

 26: المادة 

 . لى اقتراح مقدم من الوزير المختص انين من مجلس النواب بناء عتصدر كافة التعليمات التنفيذية للقو

 

 27: المادة 

 . ينشر هذا القانون ويعتبر نافذا من تاريخ نشره 

   

——————————————————- 
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 : فصل الحادي عشرال

 

 

 (قانون السلطة القضائية)

 
                      

 :سباب الموجبةاأل

 

 " هذا الركن تداعى الملك برمتهختل العدل أساس الملك وإذا ا"

 لقد كان لغياب منهج العدالة في سورية تداعيات كبيرة أثرت سلبا على حياة الوطن والمواطن 

وبات من الضرورة بمكان إعادة تصويب ما اعوج من خلل رؤية علمية موضوعية للسلطة القضائية  

 . وتحقق بالوقت نفسه األمل المنشود حاكي الواقع  تالتي  

، سواء في شكل هيكلية  األصل تعاني من خلل له أبعاد عدةولما كانت السلطة القضائية في سورية هي ب

 . ألعلى أو في طرق اختيار كوادرها جلسها ا السلطة القضائية أو في تشكيل م

صلحياتها  سي بحيث افرغها من مضمونها وحجم فكانت السياسة القضائية مطية لمشاريع النظام السيا

وهمشها من خلل إصدار منظومة واسعة من اإلجراءات المقيدة لها بقوانين خاصة التي الحقت ضررا  

   .من لعدم تغول باقي السلطات عليها كبيرا في بنية السلطة القضائية ودورها كضا

من هنا فإن إصالح السلطة القضائية عملية ال يمكن فصلها عن اإلصالح البنيوي لمنظومة النظام  

 : ية دون القفز عن الحقائق التالية السياسية والقانونية واالجتماعية واالقتصاد

مة وغير شخصية فهي صالحة للتطبيق  إن القوانين الرئيسية السورية بما تحمله من قواعد حقوقية عا -آ 

في غالبيتها ويمكن أن تكون مرتكزا حقيقيا في أدوات السلطة القضائية المنشودة بحيث يتم العمل  

   .نسان ف المبادئ الوطنية وشرعة حقوق اإلبموجبها بما ال يخال

ت لتكريس وتعميق  إن بعض القوانين الخاصة والمواد القانونية ال تصلح للتطبيق بحسبان أنها وجد  -ب  

مبدأ استبداد النظام الحاكم وهي تعرقل بالوقت نفسه أي عملية من شأنها تطوير المنظومة القضائية  

من تعليق العمل بتلك القوانين والقواعد الحقوقية ريثما تكون هناك سلطة   -كحد أدنى  -وبالتالي فإنه البد 

 . تمتلك صلحية إلغائها أو تعديلها تشريعية  

تقوم على المبادئ واألسس  عليه فإن الرؤية القضائية لسورية الجديدة وفق هذا المقترح  وتأسيسا 

 :  التالية

   . السلطة القضائية سلطة مستقلة استقلال إداريا وماليا عن بقية السلطات  -1

   . السلطة القضائية بعيدة كل البعد عن العمل السياسي واالنخراط في األحزاب السياسية - 2

القضائية هي الضامن الرئيسي الستقرار المجتمع وأمنه وهي معنية بالسهرعلى المراقبة   السلطة  - 3

 . عملية ديمقراطية ة واإلشراف والمحاسبة وإعلن النتائج في أي

االقتراع واالستفتاء دون الترشح ضمن  و  ساب لألحزاب السياسية واالنتخاب يحرم على القضاة االنت   - 4

   . القضاء األعلىشروط يحددها مجلس 
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   . السلطة القضائية تقوم على هيكلية واحدة ذات مرجعية واحدة وأدوات قانونية واحدة - 5

السلطة القضائية وحدها مسؤولة عن تسيير شؤونها على مبدأ احترام التراتبية والتسلسل الوظيفي   - 6

   . ضمن أعضائها و احترام القيم القضائية 

   .تكوينها وتسيير شؤونها على مبدأ اللمركزية اإلدارية السلطة القضائية تعتمد في - 7

السلطة القضائية هي المعنية بالسهر على تطبيق القوانين واألنظمة القضائية واإلشراف على   - 8

وتقوم  ون الدوائر القضائية من حيث تنظيم أعمالها اإلدارية وارتباطها بعضها ببعض في حدود القان 

 : أيضا باألعمال التالية

   .تحضير ودراسة مشروعات القوانين المتعلقة بالسلطة القضائية مع اقتراح العفو الخاص  -1

تفتيش السجون ودور التوقيف للتثبت مما إذا كانت حالة المحكوم عليهم أو الموقوفين ال تنطوي على   -2

 . مخالفة قانونية وما إذا كانت تراعى فيها القواعد الصحية واألنظمة النافذة

قضاة الحكم والنيابة العامة وترفيعهم ونقلهم وتأديبهم وعزلهم وقبول استقالتهم أو إحالتهم على   تعيين  -3

 . التقاعد وعلى االستيداع ومنحهم اإلجازات على إختلف أنواعها 

عليه وتأسيسا على ماسبق فقد كان بناء مسودة هذا القانون باالستئناس بقانون السلطة القضائية  

وبعض قوانين الدول العربية ليكون ملبيا حاجة المجتمع السوري   1961ؤرخ  الم  98السوري رقم 

 : لة والمساواة وفق المواد التاليةالتواق للحرية والعدا

   1مادة ال

 : لسلطة القضائية هي وحدها المختصةا

تنظيم  بالسهر على تطبيق القوانين واألنظمة القضائية واإلشراف على الدوائر القضائية من حيث    -آ 

 . أعمالها اإلدارية وارتباطها بعضها ببعض في حدود القانون 

   .تحضير ودراسة مشروعات القوانين المتعلقة بالسلطة القضائية مع اقتراح العفو الخاص   -ب 

ج ـ تفتيش السجون ودور التوقيف للتثبت مما إذا كانت حالة المحكوم عليهم أو الموقوفين ال تنطوي على  

 . ما إذا كانت تراعى فيها القواعد الصحية واألنظمة النافذةمخالفة قانونية و

تعيين قضاة الحكم والنيابة العامة وترفيعهم ونقلهم وتأديبهم وعزلهم وقبول استقالتهم أو إحالتهم على   -د 

 . التقاعد وعلى االستيداع منحهم اإلجازات على إختلف أنواعها

 

 2مادة 

التنفيذية ومجلس القضاء األعلى وهو الرئيس اإلداري لدوائر   وزير العدل هو صلة الوصل بين السلطة

   . النيابة العامة والكادر اإلداري

 : ويمارس الصلحيات التالية 

   . أعضاء النيابة العامة وتنقلتهم التنسيق مع مجلس القضاء األعلى بتعيين  - 1

   .لغير مخالفة للقانون يشرف على دوائر النيابة العامة وهي ملزمة بتنفيذ أوامره الخطية ا  - 2

   . منح قضاة النيابة العامة اإلجازات على اختلف أنواعهم -  3

 . ـ تعيين الكتاب بالعدل وعزلهم وقبول استقالتهم  4

ـ تعيين المساعدين العدليين والمحضرين وترفيعهم ونقلهم وتأديبهم وعزلهم وإحالتهم على التقاعد  5

 . التهم على مجلس التأديب وعلى االستيداع وقبول استقالتهم أو إح

ـ التنسيق مع مجلس القضاء األعلى في إيفاد البعثات من القضاة إلى البلد األجنبية بقصد التخصص    6

 . أو استكمال الثقافة 
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 3المادة 

يؤازر وزير العدل معاون أو أكثر يجري تعيينهم باقتراح منه بقرار من السلطة التنفيذية وله أن يفوضه  

 . ضاء األعلى أو اإلشتراك بقراراتهأعماله وال يحق لمعاونه حضور جلسات مجلس القبجزء من 

 

 4المادة 

يتولى معاوني الوزير تهيئة أنظمة الوزارة وتعليماتها ومنح اإلجازات لكتاب العدل والمساعدين  

 . والمحضرين

 

 5المادة 

 : مناطق القضائية على النحو التالي تقسم إداريا ال

 ( دمشق ريفا ومدينة -القنيطرة  -السويداء  -درعا )نوبية المؤلفة من المحافظات المنطقة الج - 1

 ( طرطوس -حماة   -حمص )المنطقة الوسطى المؤلفة من المحافظات  - 2

 (حلب  -ادلب   -اللذقية )المنطقة الشمالية المؤلفة من المحافظات   - 3

 ( الحسكة -الزور  دير  -الرقة )المنطقة الشرقية المؤلفة من المحافظات   - 4

 

 6المادة 

 : دوائر السلطة القضائية منتتألف ال

   . أ ـ مجلس القضاء األعلى

   . الهيئات القضائية الفرعية -ب 

   . ج ـ دائرة التفتيش القضائي

   . دائرة التشريع -د 

 . ه ـ المحاكم

 . و ـ النيابات العامة

 . ز ـ دوائر التحقيق واإلحالة

 . ح ـ دوائر التنفيذ 

 دوائر الكتاب العدلك ـ 

 . م ـ مؤسسة الطب الشرعي 

 

 7المادة 

 : القضاء األعلى على النحو التالي  يتألف مجلس

 . رئيسا –رئيس محكمة النقض  - 1

 أعضاء   -وزير العدل ورؤساء الهيئات القضائية الفرعية ورئيس إدارة التشريع   - 2

 . محكمة النقض وفي حال تغيب الرئيس ينوب عنه أقدم مستشاري رئيس 

 : س القضاء األعلى من بينيجري تسمية رئيس محكمة النقض بقرار من مجل

 . أقدم ثلثة من نوابه  -أ 

 . أحد رؤساء الهيئات القضائية الفرعية -ب 
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 8المادة 

تكون اجتماعات مجلس القضاء األعلى نظامية بحضور كامل أعضائه ويتخذ  قراراته بأغلبية خمس  

 . أعضاء

 

 9المادة 

 : لقضاء األعلى االختصاصات التالية رس مجلس ايما

 . ضاة وترفيعهم وتأديبهم وعزلهمتعيين الق   - 1

 . استقالتهم وكل ما يتعلق بمهامهم  ـ إحالة القضاة على التقاعد أو االستيداع وقبول 2

 . ـ اإلشراف على استقلل القضاء 3

المعرقلة للحياة الوطنية مع إعداد مشروعات   ـ اقتراح إلغاء و استبعاد تطبيق القوانين والمواد القانونية  4

القوانين المتعلقة بالسلطة القضائية وحصانة القضاة وأصول تعيينهم وترفيعهم ونقلهم وتأديبهم وعزلهم  

 . وتحديد أقدميتهم

كما يمنح  . أعضاء الهيئات القضائية الفرعية  ـ منح اإلجازات إلى قضاة الحكم في محكمة النقض   5

 . جازات أعضاء مجلس القضاء األعلى رئيس المجلس إ

   . إصدار التشكيلت القضائية لمحكمة النقض والهيئات القضائية الفرعية ومحاكمتهم مسلكية  -  6

 . يمارس كافة الصلحيات الواردة في هذا القانون   - 7

 

 10المادة 

 :  يليية الفرعية ويراعى في ذلك ما يسمي مجلس القضاء األعلى أعضاء الهيئات القضائ

تكون الهيئة مؤلفة من خمسة أعضاء ال تقل أعمارهم عن خمس وخمسين عاما وال تقل خبرتهم    - 1

 . القضائية أو الحقوقية أو الشرعية عن خمس وعشرين عاما 

من أعضائها حقوقيين وعضوين األول شرعي متخصص بأصول الفقه   -على األقل   -يكون ثلثة   - 2

   . لت والثاني من الديانة المسيحية متخصص المحاكم المذهبيةالشرعي اإلسلمي أو فقه المعام

 . يكون رئيس الهيئة القضائية الفرعية ونوابه من الحقوقيين  - 3

 11المادة 

   :تمارس الهيئات القضائية الفرعية المهام التالية 

عمولة بها  ية المتقديم اقتراح إلى مجلس القضاء األعلى في شان الغاء تطبيق القوانين والمواد الحقوق  - 1

 . والتي ال تصلح للتطبيق 

 . اكم حسب الضرورة والمصلحة العامة المحالقضائية و  اقتراح إحداث الدوائر  -  2

   .إصدار التشكيلت القضائية اللزمة في حدود مناطقهم القضائية  - 3

 . اقتراح إحداث إدارة فرعية للتأهيل والتدريب للكادر القضائي واإلشراف عليها  - 4

لعام   98ممارسة صلحيات مجلس القضاء األعلى المنصوص عنها بقانون السلطة القضائية رقم  - 5

 . بالنسبة لمن هم أدنى مرتبة منهم ويكون قرارها قابل للطعن أمام مجلس القضاء األعلى   1961

   . يجوز أن تمارس هذه الهيئة صلحيات واختصاصات أحد غرف الدائرة االستئنافية  - 6

  1961لعام  98ممارسة صلحيات الهيئة العامة لمحكمة النقض وفق قانون السلطة القضائية رقم  - 7

   . في نطاق دائرتها القضائية على القضاة األدنى مرتبة منها

 . التنسيق والتعاون مع مجلس القضاء األعلى في كل مايتعلق بعمل السلطة القضائية  - 8



 

112  

 

 12المادة 

 : ى مكتب إداري يتولى القضاء األعل يؤلف لدى مجلس 

 . ـ المراسلت  1

 . ـ تسلم األوراق وتسليمها وإرسالها إلى مراجعها  2

 . مسك سجلت الموظفين وشؤونهم  -3

 

 13المادة 

 : تتولى إدارة التشريع

 . أ ـ تحضير مشروعات القوانين واألنظمة والبلغات القضائية

 . وترتيبها وطبعهاب ـ جمع النصوص القضائية وأحكام المحاكم  

 . ج ـ تنظيم الفحوص والمسابقات 

   .واقتراح إلغاء القوانين وتعديلها . د ـ العناية بمجموعة التشريع السوري

 . هـ ـ دراسة القضايا القانونية بتكليف من مجلس القضاء األعلى وإبداء الرأي فيها 

نية والتجارية والجزائية واألحوال  و ـ تحضير النصوص لتطبيق االتفاقيات الدولية المتعلقة باألمور المد 

 .الشخصية وأصول المحاكمات 

 . ز ـ تنظيم مكتبة الوزارة وحفظها

ح ـ وضع منهاج المحاضرات الدورية التي يشترك في إلقائها القضاة والمحامون ورجال القانون  

 . واإلشراف على طبعها

طلب من قضاة إدارة التشريع  ط ـ توزيع األعمال على قضاة إدارة التشريع بقرار من رئيسها و ال

 . مجتمعين أو منفردين إبداء الرأي في المشروعات القانونية والبلغات 

ـ يجوز أن يتولى إصدار المجلة والمجموعات القانونية والقضائية واإلشراف وتعين لجان خاصة   ي

لإلشراف والمتابعة عليه بقرار من مجلس القضاء األعلى يحدد فيه مقدار التعويضات التي يستحقونها  

 . ويحق للوزير أن يمنح مكافآت مالية لمن يساهم في تحرير المجلة من غير الموظفين

 

 14مادة ال

 . إدارة التفتيش مهمتها التفتيش على أعمال قضاة الحكم والنيابة والدوائر القضائية 

   

 15المادة 

تتألف إدارة التفتيش من رئيس بدرجة رئيس غرفة استئنافية وستة مستشارين وفق ما يحدده ملحق بهذا  

 . القانون ويجري ندبهم خلل شهر تموز من كل سنة 

 

 16المادة 

ا بكل ما يلحظ عليهم يضع مجلس ال  . قضاء األعلى الئحة للتفتيش القضائي ويجب أن يحاط القضاة علما

 

 17المادة 

تتألف إدارة التفتيش من قضاة متفرغين ومندبين من جسم السلطة القضائية بقرار من مجلس القضاء  

 . األعلى 



 

113  

 

 18المادة 

 : لى إدارة التفتيش القيام بما يليتتو

لتوقيف ومعاهد إصلح األحداث ومراكز ملحظتهم والمآوى االحترازية  أ ـ تفتيش السجون ودور ا

وبصورة عامة جميع المؤسسات التي نصت عليها القوانين الجزائية للتحقيق عن قانونية التوقيف وعن  

تنفيذ العقوبات وتدابير االحتراز واإلصلح وعن معاملة الموظفين لألشخاص الموجودين تحت رقابتها  

 . قواعد الصحية واألنظمة الداخلية عليهم وعن تطبيق ال

 . ب ـ تنظيم اإلحصاءات لمراقبة سير األعمال في الدوائر القضائية 

 . ج ـ ترتيب السجلت واإلضبارات الخاصة بأحوال القضاة وموظفي الدوائر القضائية 

واألمور اإلدارية  يتناول التفتيش األحكام والقرارات واإلجراءات القضائية بعد الفصل في الدعوى   -د 

 : والمسلكية كما يتناول األمور التالية

 . ـ استقلل القضاء عن أي تأثير خارجي 1

ـ مواظبة القضاة وموظفي القضاء وكفاءتهم المسلكية وسلوكهم من حيث اإلتيان بعمل أو الظهور   2

 . بمظهر ال يليق بشرف القضاء والوظيفة

قضاة النيابة العامة في تحريك ومتابعة الدعاوى   ـ جهود القضاة في البت في الدعاوى وجهود  3

 . الجزائية واتباعهم طرق المراجعة ضمن مواعيدها القانونية وممارستهم صلحياتهم القانونية 

 . ـ إدارة المحاكمة والتزام الحياد التام تجاه المتقاضين  4

ا للقانون وتنظيم السجلت وحفظ الوثائق   5 واألوراق بصورة تؤمن  ـ األعمال القلمية وسيرها وفقا

 . سلمتها

 . ـ استيفاء الرسوم القضائية والطوابع ورسوم العدل بصورة موافقة لألحكام النافذة  6

 . ـ تنفيذ األحكام الصادرة عن محاكم األحوال الشخصية وعن المحاكم المدنية والجزائية  7

 

 19المادة 

 : يحق للمفتش بقصد أداء مهمته

 . أ ـ دخول الدوائر القضائية 

 . ب ـ االطلع على الدفاتر والسجلت واإلضبارات 

أما القضايا التي لم يبت فيها فليس للمفتش أن يطلع عليها إال في الدائرة الموجودة فيها وذلك في معرض  

 . التحقيق عن جرم أو عن مخالفة مسلكية بناءا على شكوى خطية أو أمر من مرجع أعلى

 . ائية ج ـ طلب اإلحصاء عن أعمال الدوائر القض

د ـ المداولة مع القضاة وموظفي الدوائر القضائية الذين يفتش دوائرهم في األمور التي تظهر له أثناء  

 . التفتيش

 . توجيه أسئلة خطية إليهم في الشؤون التي كانت محلا للتفتيش وهم مكلفون باإلجابة عليها 

 . فيها هـ ـ استلم الشكاوى التي تقدم إليه أثناء قيامه بمهمته والتحقيق

 . و ـ االستعانة بالخبراء في األمور التي تتوقف معرفة حقيقتها على خبرة فنية 

 . ز ـ دعوة من يرى لزوماا الستماع شهادته وعلى الشاهد تلبية الدعوة 

 . ح ـ إصدار مذكرة إحضار بحق الشاهد المتخلف عن تلبية الدعوة دون عذر مشروع 

 . عليها في قانون أصول المحاكمات الجزائية ط ـ تحليف الخبير والشهود اليمين المنصوص 

 . ي ـ اقتراح كف يد القاضي وإحالته على مجلس القضاء األعلى
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ك ـ كف يد بقية موظفي الدوائر القضائية في األحوال التي يراها خطيرة بشرط أن يعلم بذلك المرجع  

 . المختص بتعيينهم فوراا 

ا ويستأنف الموظف عم ا  ل ـ يعتبر كف اليد ملغى حكما له إذا لم يصدر في ميعاد خمسة عشر يوما

ا أو قرار من المرجع المختص في تثبيت كف اليد   . مرسوما

 

 20المادة 

ينتقل المفتش ألداء مهمته بإذن سفر يصدر عن رئيس مجلس القضاء األعلى أو وزير العدل ويعطى  

 . تعويض االنتقال وفق انموذج يبين فيه تواريخ وساعات الذهاب واإلياب 

 

 21ادة الم

 . ـ على القضاة ورؤساء الدوائر القضائية تسهيل مهمة المفتش وإجابته إلى كل ما يطلبه للقيام بمهمته  1

ـ تعتبر كل عقبة أو صعوبة تقام أمام المفتش للحيلولة دون قيامه بوظائفه كلها أو بعضها مخالفة   2

 . مسلكية

 

 22المادة 

التنفيذية إلزالة العقبات التي قد يلقيها القضاة وموظفي الدوائر  يتذاكر المفتشون مع ممثلي السلطة 

 . القضائية

 

 23المادة 

على المفتشين تقديم تقرير عن أعمالهم إلى رئيس إدارة التفتيش بعد كل مهمة وبعد كل جولة تفتيشية  

ز عملهم  عادية بموجب البرنامج السنوي وذلك خلل شهر على أكثر تقدير من تاريخ عودتهم إلى مرك

 . أو انتهاء مهمتهم

 

 24المادة 

ا عليه   ا معاقبا على المفتش إذا ظهر له أثناء قيامه بوظيفته أن أحد القضاة أو الموظفين قد ارتكب جرما

ا أن يخبر حاالا النيابة العامة المختصة وأن يرفع األمر إلى رئيس إدارة التفتيش الذي يتولى إخبار   قانونا

 . لقضاء األعلى وزير العدل ورئيس مجلس ا

 

 25المادة 

 : يتولى رئيس إدارة التفتيش األعمال التالية 

 . أ ـ توزيع أعمال إدارة التفتيش ومراقبتها وتوجيهها 

ب ـ إعداد برنامج في بدء كل سنة لتفتيش جميع الدوائر القضائية الخاضعة للتفتيش يحدد فيه لكل مفتش  

على أن يراعى بهذا التوزيع تناوب المفتشين في تفتيش  منطقة يقوم بتفتيشها مرتين في السنة على األقل  

 . المنطقة الواحدة في السنوات المتعاقبة

ج ـ القيام بأعمال التفتيش عند الضرورة وبناءا على طلب من وزير العدل أو رئيس مجلس القضاء  

 . األعلى 
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 26المادة 

قوم وحده أو باالشتراك مع المفتش  لرئيس إدارة التفتيش أن يطلب من وزير المالية انتداب مفتش مالي لي

 . القضائي بتفتيش األمور الحسابية والمالية في الدوائر القضائية

 

 27المادة 

أ ـ قضاة الفئة الثالثة وما فوق غير خاضعين للتفتيش إال أنه يجوز لرئيس مجلس القضاء األعلى أن  

 . ضرورة للتحقيق فيهيتولى بنفسه أو بواسطة من ينيبه عنه التحقيق في أمر معين يرى  

ب ـ يراعى في تفتيش قضاة الفئة الرابعة أن يكون المفتش أقدم من القاضي الجاري بحقه التفتيش وإال  

تولى التفتيش رئيس إدارة التفتيش، بعد إعلم رئيس محكمة االستئناف أو رئيس الغرفة االستئنافية إذا  

 . ع وفي نتيجة التفتيش كان المفتش عليه مستشاراا فيها وأخذ رأيه في الموضو 

 

 28المادة 

 . إن أعمال تفتيش الدوائر القضائية مستقلة عن مكتب تفتيش الدولة 

 

 29المادة 

 في أعمال المحاكم  

ـ تفصل المحاكم على اختلف أنواعها ودرجاتها في جميع الدعاوى والمعاملت التي تعرض عليها    1

 . في حدود اختصاصها إال ما استثني بنص خاص 

فصل في دعاوى األحوال الشخصية الخاصة باألجانب الخاضعين بمقتضى قوانين بلدهم لقانون  ت  - 2

 . مدني بشأن أحوالهم الشخصية تقام أمام المحاكم المدنية

ليس للمحاكم أن تنظر بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في أعمال السيادة، ولها دون أن تؤول األمر   - 3

 : صل اإلداري أو توقف تنفيذه أن تف

آ ـ في المنازعات المدنية والتجارية التي تقع بين األفراد والحكومة بشأن عقار أو منقول عدا الحاالت  

 . التي ينص فيها القانون على غير ذلك

 . ب ـ في كل المسائل األخرى التي يخولها القانون حق النظر فيها

 

 30المادة 

وأمام جهة القضاء اإلداري ولم تتخل   إذا رفعت دعوى عن موضوع واحد أمام جهة القضاء العادي

إحداهما عن نظرها أو تخلت كلتاهما عنها يرفع طلب تعيين الجهة المختصة إلى محكمة تنازع  

وتختص هذه المحكمة كذلك بالفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين  . االختصاص 

 . هة القضاء اإلداري أو االستثنائي متناقضين صادر أحدهما من جهة القضاء العادي واآلخر من ج

 

 31المادة 

 : تؤلف محكمة التنازع من 

ا   . أ ـ رئيس محكمة النقض أو أحد نوابه ـ رئيسا

 . ب ـ أقدم المستشارين في محكمة النقض ـ عضواا 

 . ج ـ أقدم المستشارين في مجلس الدولة ـ عضواا 
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 32المادة 

في الدعوى المقدم بشأنها طلب تعيين المحكمة  ـ يجوز للمحكمة المرفوع إليها الطلب وقف السير  1

 . المختصة 

ـ وإذا قدم الطلب بعد الحكم في الدعوى لرئيس محكمة التنازع أن يأمر بوقف تنفيذ الحكمين   2

 . المتناقضين أو أحدهما 

 

 33المادة 

ا للق  واعد  يرفع الطلب في األحوال باستدعاء يودع ديوان محكمة النقض، وتبلغ صورته إلى الخصم وفقا

 . المتعلقة بالتبليغ

وال  .  للخصم أن يجيب على استدعاء الطلب وأن يقدم جوابه كتابة خلل األيام الثمانية التالية لتبليغه 

 .تحصل رسوم على هذا الطلب 

 

 34المادة 

 . تفصل محكمة التنازع في الطلب بعد سماع أقوال النيابة العامة بحكم مبرم غير قابل للطعن 

 

 35المادة 

 : تؤلف المحاكم من 

 . أ ـ محاكم األحوال الشخصية

 . ب ـ محاكم األحداث 

 . ج ـ محاكم الصلح 

 د ـ محاكم البداية 

 دوائر تحقيق و إحالة  -ه

 وـ محاكم االستئناف 

 . ز ـ محكمة النقض 

 

 36المادة 

 : تؤلف محاكم األحوال الشخصية من 

 . أ ـ المحاكم الشرعية 

 . ب ـ المحكمة المذهبية للطائفة الدرزية

 . ج ـ المحاكم الروحية

 

 37المادة 

 . تطبق هذه المحاكم أصول المحاكمات الخاصة بمحاكم البداية في القضايا البسيطة 
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 38المادة 

 المحاكم الشرعية 

 . تؤلف المحكمة الشرعية من قاض واحد يدعى ـ القاضي الشرعي   - 1

لحيتها بجدول ملحق بهذا  ـ إن عدد المحاكم الشرعية والمذهبية وقضاتها ومراكز ومناطق ص 2

 . القانون 

ـ في المراكز التي يوجد فيها أكثر من محكمة واحدة يقوم القاضي األعلى درجة أو األقدم فيها    3

 . بالشؤون اإلدارية

 

 39المادة 

   المحكمة المذهبية 

طائفة  تتألف من قاض شرعي واحد من أبناء الطائفة الدرزية تتولى نظر قضايا األحوال الشخصية لل  - 1

الدرزية، ويعين بمرسوم بعد أخذ رأي وزير العدل وموافقة مجلس القضاء األعلى أن تتوافر في تعيينه  

 . الشروط الواجب توافرها في تعيين القضاة 

ـ تخضع األحكام التي تصدرها للطعن أمام محكمة النقض المدة واألصول المتبعة في الطعن باألحكام   2

 . الشرعيةالصادرة عن المحاكم 

ـ تبقى ملغاة محكمة االستئناف المذهبية، وتظل األحكام القانونية المتعلقة بدائرة اإلفتاء للمذهب   3

 . الدرزي نافذة

 المحاكم الروحية  

  60تبقى المحاكم الروحية للطوائف غير اإلسلمية واختصاصاتها خاضعة لألحكام النافذة قبل القرار  

 . تهوتعديل 1936آذار  13ر تاريخ .ل

 

 40المادة 

 محاكم األحداث

 . تؤلف محاكم األحداث ويعين مراكزها واختصاصاتها بقانون خاص 

 

 41المادة 

 محاكم الصلح

 . ـ تؤلف محكمة الصلح من قاض واحد يدعى قاضي الصلح  1

إن عدد قضاة الصلح ومراكز محاكمهم ومناطق اختصاصهم تحدد بملحق يقره مجلس القضاء   -  2

   .األعلى 

ي المراكز التي يوجد فيها أكثر من محكمة واحدة توزع األعمال من مجلس القضاء األعلى يصدر  ـ ف 3

 . في بدء كل سنة ويستمر مفعوله إذا لم يصدر قرار بتعديله

 . ـ يقوم القاضي األعلى درجة أو األقدم فيها بالشؤون اإلدارية 4

ية في مراكز النواحي التي يعينها  ـ لمجلس القضاء األعلى أن يكلف قضاة الصلح عقد جلسات دور 5

 . بقرار منه 

 . ـ يرافق القاضي عدد من المساعدين حسب الحاجة  6
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لوزير العدل أو مجلس القضاء األعلى أن يكلف أحد المساعدين اإلقامة بصورة دائمة في مركز   - 7

بول الدعاوى  وفي هذه الحالة يقوم بتفويض من القاضي بق .  الناحية إذا استدعت أهمية األعمال ذلك

 . وتسجيلها وإعدادها والقيام بجميع األعمال القلمية 

 

 42المادة 

تفصل محاكم الصلح في جميع الدعاوى المدنية والتجارية والجزائية المبينة في قوانين أصول  

ا للقوانين واألنظمة  لصلح بأعمال القضاة العقاريين وفالمحاكمات وفي القوانين األخرى ويقوم قضاة ا قا

 . لقة بتحديد العقارات وتحريرها إذا قضت الضرورة ذلكالمتع

 

 43المادة 

 محاكم البداية 

 . ـ تؤلف محكمة البداية من قاض منفرد يدعى القاضي البدائي   1

 . ـ تفصل هذه المحاكم في جميع القضايا التي لم يعين لها مرجع خاص  2

 . القاضي في ذيل استدعاء الدعوى اعتبارها بسيطةـ تكون القضايا خاضعة لتبادل اللوائح ما لم يقرر   3

إن عدد محاكم البداية وقضاتها وفئاتهم ومراكز ومناطق اختصاصاتها محددة بجدول ملحق بهذا   - 4

 . القانون 

ـ توزع األعمال بين القضاة البدائيين في منطقة قضائية واحدة بقرار من الهيئة القضائية الفرعية   5

 . يستمر مفعول هذا القرار بعد مضي السنة إذا لم يصدر قرار بتعديلهويصدر في بدء كل سنة و 

 . ـ يقوم القاضي األعلى درجة أو األقدم فيها بالشؤون اإلدارية 6

 

 44المادة 

 محاكم االستئناف 

 . ـ تؤلف محاكم االستئناف من رئيس وعدد من رؤساء الغرف والمستشارين 1

 . ف يعين لكل غرفة منها رئيس بالمحكمةـ تقسم هذه المحاكم عند الضرورة إلى غر 2

ـ إن عدد محاكم االستئناف ورؤساء غرفها ومستشاريها ومراكز ومناطق اختصاصها محدد بجدول   3

 . ملحق بهذا القانون 

 . ـ يرأس رئيس محكمة االستئناف الغرفة التي يختارها في بدء تعيينه  4

المستشار األعلى درجة ثم األقدم في هذه الدرجة   ـ إذا حال حائل دون قيام أحد الرؤساء بأعماله فيقوم  5

 . مقامه

 

 45المادة 

 قرارات محاكم االستئناف 

 . ؛أحكام محاكم االستئناف يصدرها ثلثة مستشارين أحدهم الرئيس - 1

محاكم االستئناف وتفصل محكمة االستئناف في القضايا الجنائية وفي القضايا التي تقبل االستئناف   - 2

 . لتي هي من اختصاصها بمقتضى القوانين النافذةوفي القضايا ا
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 46المادة 

 محكمة النقض 

ـ محكمة النقض مركزها العاصمة وتؤلف من رئيس وعدد من نواب الرئيس والمستشارين محدد في   1

 . جدول ملحق بهذا القانون 

 . ـ يرأس رئيس محكمة النقض الدائرة التي يختارها في بدء كل سنة 2

 

 47المادة 

 : محكمة النقض إلى ثلث دوائر  ـ تقسم 1

 . أ ـ دائرة للقضايا المدنية والتجارية 

 . ب ـ دائرة للقضايا الجزائية 

 . ج ـ دائرة لقضايا األحوال الشخصية 

 . ويجوز تعدد هذه الدوائر بقدر الحاجة 

 . ـ قرارات كل دائرة يصدرها ثلثة مستشارين  2

هيئة مؤلفة من الرئيس ونوابه في مطلع كل سنة  ـ توزع األعمال في محكمة النقض بقرار تصدره   3

 . قضائية ويستمر مفعوله إذا لم يصدر قرار بتعديله

 . ـ إذا حال حائل دون قيام أحد المستشارين بأعماله فيقوم مقامه المستشار األعلى درجة ثم األقدم فيها 4

 

 48المادة 

 : تفصل الدائرة المدنية والتجارية في

 . في األحكام والقرارات القابلة لذلك الصادرة في المواد المدنية والتجاريةأ ـ الطعن بطريق النقض 

ب ـ تعيين المرجع عند حدوث خلف إيجابي أو سلبي على االختصاص بين محاكم االستئناف أو بين  

ا واحداا في المواد المدنية والتجارية واألحوال الشخصية   . محاكم ال تتبع مرجعا

 . المدنية والتجارية واألحوال الشخصية ج ـ نقل الدعوى في المواد 

 . د ـ جميع طلبات النقض األخرى الداخلة في اختصاصها بموجب القوانين النافذة

هـ ـ الفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادر أحدهما من إحدى المحاكم  

 . العادية واآلخر من إحدى محاكم األحوال الشخصية 

 : في الفصل في األمور اآلتيةكما تختص 

ا بشأن عدم اختصاص محكمة   1 ـ في االدعاء الواقع أثناء الدعوى أو بعد صدور الحكم ولو قطعيا

 . مذهبية أو روحية لرؤية الدعوى

ـ في مخالفة األحكام الصادرة عن المحاكم المذهبية أو الروحية لقواعد األصول والقانون وفي قابليتها   2

 . للتنفيذ 

 : النزاع السلبي أو اإليجابي على االختصاص ـ في  3

 . آ ـ بين محكمة مدنية أو شرعية وبين محكمة مذهبية أو روحية

 . ب ـ بين محكمة مذهبية وبين محكمة روحية

ا واحداا   . ج ـ بين محكمتين روحيتين ال تتبعان مرجعا
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 49المادة 

 : تفصل الدائرة الجزائية في 

 . القرارات القابلة لذلك الصادرة في المواد الجزائية أ ـ الطعن بطريق النقض في األحكام و

ا بين   ا لقانون أصول المحاكمات الجزائية وإذا كان النزاع على االختصاص واقعا ب ـ تعيين المرجع وفاقا

محكمة أو دائرة قضائية عادية ومحكمة أو دائرة قضائية عسكرية يستبدل مستشاري الغرفة بضابط ال  

 . عميد تقل رتبته العسكرية عن 

 . ج ـ نقل الدعوى في المواد الجزائية 

 . د ـ جميع الطلبات األخرى الداخلة في اختصاصها بموجب القوانين النافذة 

 

 50المادة 

 : تفصل دائرة األحوال الشخصية في

 . أ ـ الطعن بطريق النقض في األحكام والقرارات القابلة لذلك في مواد األحوال الشخصية 

 . ألحوال الشخصيةب ـ نقل الدعوى في مواد ا 

 . ج ـ تعيين المرجع بين محاكم األحوال الشخصية

 . د ـ جميع الطلبات األخرى الداخلة في اختصاصها بموجب القوانين النافذة 

 

 51المادة 

ـ تؤلف الهيئة العامة في محكمة النقض من سبعة من المستشارين األقدم في الدائرتين المدنية   1

المدنية والتجارية والجزائية، ومن سبعة من المستشارين األقدم في الدائرتين المدنية  والجزائية في المواد 

 . والشرعية في المواد الشرعية، على أن يكمل النصاب من المستشارين األقدم في الدوائر األخرى

 . ـ يرأس رئيس محكمة النقض الهيئة العامة، وعند تعذر ذلك نائب الرئيس أو المستشار األقدم 2

 

 52لمادة ا

 : تختص الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية بمحكمة النقض بالفصل

أ ـ في كافة الطلبات التي يقدمها قضاة الحكم والنيابة العامة بمحكمة النقض وأعضاء الهيئات القضائية  

 الفرعية بإلغاء القرارات المتعلقة بأي شأن من شؤونهم القضائية  

 . مرتبات ومعاشات التقاعد والتعويضات المستحقة لهم أو لورثتهم ب ـ في الطلبات الخاصة بال 

 . ج ـ في طلبات التعويض الناشئة عن كل ذلك

 . النظر بطريق النقض بقرارات الهيئات الفرعية القضائية المتعلقة بهذا الشأن -د 

 

 53المادة 

القضاء األعلى إذا كان قد  ال يجوز أن يشترك بالفصل في هذه الطلبات من كان عضواا في مجلس 

 . اشترك في القرار الذي رفع الطلب بسببه 

 

 54المادة 

القرارات الصادرة عن مجلس القضاء األعلى بشأن التعيين والترقية والنقل والندب والتأديب مبرمة ال  

 . تخضع للطعن أمام هيئة أخرى
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 55المادة 

 الهيئة العامة لمحكمة النقض 

وص عليه باستدعاء يودع ديوان محكمة النقض يتضمن عدا البيانات  يرفع الطلب بشأن ما هو منص

ا كافياا عن الدعوى  وعلى  .  المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم ومحال إقامتهم موضوع الطلب وبيانا

ويعين  . الطالب أن يودع مع هذا االستدعاء صوراا منه بقدر عدد الخصوم مع المستندات التي تؤيد طلبه

.  الهيئة أحد مستشاريها لتحضير الدعوى وتهيئتها للمرافعة وله إصدار القرارات اللزمة لذلكرئيس 

ا   . وعلى ديوان المحكمة تبليغ الخصوم صورة من االستدعاء مع تكليفهم لإلجابة خلل خمسة عشر يوما

افعة في  وبعد تحضير الدعوى يحيلها المستشار المعين إلى جلسة يحددها رئيس الهيئة العامة للمر

 . وال تحصل رسوم على هذا الطلب . موضوعها 

 

 56المادة 

ا  ا أو محاميا  . يباشر الطالب جميع اإلجراءات أمام الهيئة بنفسه وله أن يقدم دفاعه كتابة أو ينيب عنه قاضيا

ا من تاريخ نشر المرسوم أو القرار المطعون فيه في الجريدة الرسمية أو   يرفع الطلب خلل ثلثين يوما

 . غ صاحب الشأن به تبلي 

وتفصل الهيئة العامة في هذا الطلب بعد أن يتلو المستشار المعين للتحضير تقريراا يبين فيه أسباب  

الطلب والرد عليها وحصر نقاط الخلف التي تنازعها الخصوم دون إبداء رأي فيها وبعد سماع الطلب  

 . يق من طرق الطعن تكون األحكام الصادرة مبرمة ال تقبل أي طر .  والنيابة العامة 

 

 57المادة 

 . تنظر الهيئة العامة بمحكمة النقض في جميع الطلبات التي تدخل في اختصاصها بموجب هذا القانون 

 

 58المادة 

 المكتب الفني بمحكمة النقض

يكون بمحكمة النقض والهيئات القضائية الفرعية مكتب فني يؤلف من رئيس بدرجة مستشار أو قاضي  

في حكمها من قضاة النيابة أو التحقيق، ويعين بقرار من وزير العدل بعد أخذ موافقة  بدائي أو من هو 

ويختص هذا المكتب  .  رئيس محكمة النقض أو من يقوم مقامه، ويلحق به عدد كاف من الموظفين 

 : بالمسائل التالية

رضها على  ـ استخلص القواعد التي تقررها المحكمة فيما تصدره من األحكام وتبويبها ـ بعد ع 1

 . رئيس الدائرة التي أصدرت الحكم ـ بحيث يسهل الرجوع إليها

 . ـ إصدار مجموعات األحكام 2

 . ـ إعداد البحوث الفنية التي يطلب إليه رئيس المحكمة أو من يقوم مقامه القيام بها 3

مرتبطون بقاعدة تسلسل  آ ـ يتولى النيابة العامة قضاة يمارسون االختصاصات الممنوحة لهم قانوناا وهم 

 . السلطة ويرأسهم وزير العدل

ب ـ يلزم قضاة النيابة العامة في معاملتهم ومطالباتهم الخطية باتباع األوامر الخطية الصادرة إليهم من  

 . رؤسائهم 
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 59المادة 

 . يحدد عدد قضاة النيابة العامة وفئاتهم ومراكزهم ومناطق صلحياتهم بجدول ملحق بهذا القانون 

 

 60المادة 

ا  ولها دون غيرها الحق في رفع الدعوى  .  تمارس النيابة العامة االختصاصات الممنوحة لها قانونا

 . الجزائية ومباشرتها ما لم يوجد نص يقضي بخلف ذلك

 

 61المادة 

على قضاة النيابة حضور الجلسات أمام المحاكم االستئنافية الجزائية والجنائية ولهم حضورها أمام  

لبداية أو االكتفاء بمشاهدة األحكام الصادرة عن هذه المحاكم لمتابعة طرق الطعن بشأنها عند  محاكم ا

 . االقتضاء 

 . ـ يتولى التحقيق قضاة يمارسون الوظائف المعهودة إليهم بموجب القوانين النافذة 1

 . لقانونـ إن عدد قضاة التحقيق وفئاتهم ومراكزهم ومناطق صلحياتهم محدد بجدول ملحق بهذا ا  2

 

 62المادة 

يعين بقرار من الهيئات القضائية الفرعية لدى كل محكمة استئنافية قاض لإلحالة يختار من مستشاري  

 . أو من القضاة البدائيين  محكمة االستئناف 

 

 63المادة 

ا للقوانين النافذة 1  .ـ يقوم القضاة البدائيون بتنفيذ األحكام وفقا

قرار من الهيئة القضائية  البدائيون في مركز واحد يعين أحدهم لرئاسة التنفيذ ب ـ إذا تعدد القضاة  2

 . الفرعية 

ـ في المناطق التي ليس فيها محاكم بدائية يقوم بتنفيذ األحكام قضاة الصلح وفي حال تعددهم يقوم بها   3

 . أعلهم درجة 

رهم للقيام باألعمال المنصوص  تؤلف دوائر كتاب العدل من كتاب العدل والموظفين الموجودين في دوائ

 . عليها في القوانين النافذة

ا للقانون  . ويجري تعيين كتاب العدل وفاقا

 

 64المادة 

 . تنظم مؤسسة الطب الشرعي بقانون خاص 
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 65المادة 

   في شروط تعيين القضاة

 : يشترط فيمن يولى قضاء الحكم والنيابة العامة أن يكون 

ا منذ خمس سنوات ع ا بحقوقه المدنية أ ـ سوريا  . لى األقل متمتعا

ب ـ سالماا من األمراض السارية ومن األمراض والعاهات التي تمنعه من القيام في جميع أنحاء الدولة  

 . بالوظيفة التي ستوكل إليه 

 . ج ـ غير محكوم عليه بجناية أو جرم شائن أو بعقوبة حبس تتجاوز مدتها السنة

لشريعة اإلسلمية من إحدى جامعات الجمهورية العربية السورية أو  د ـ حائزاا على إجازة الحقوق أو ا

ا بشرط أن يكون في هذه الحالة حاملا   على إجازة في مماثلة من جامعة أخرى تعتبر معادلة لها قانونا

   . شهادة التعليم الثانوي أو شهادة معادلة لها قانوناا 

ا إذا كان الت عيين في وظيفة معاون قاض أو معاون قاض  هـ ـ أال تقل سنه عن اثنين وعشرين عاما

شرعي أو معاون نيابة وعن أربع وعشرين سنة إذا كان التعيين في وظيفة قاضي صلح أو قاضي بدائي  

 . أو قاضي شرعي أو قاضي تحقيق أو وكيل نيابة 

وعن ثلثين سنة إذا كان التعيين في وظيفة مستشار في محكمة االستئناف أو محام عام وعن خمس  

 . ثين سنة إذا كان التعيين في باقي الوظائف األخرىوثل 

 . و ـ أن يصدر قرار من مجلس القضاء األعلى على قبول ترشيحه 

 

 66المادة 

يعين قضاة الحكم والنيابة العامة بقرار من مجلس القضاء األعلى ويجوز له أن يقرر التعيين مباشرة في  

 : الحقوق إحدى الوظائف القضائية من حاملي إجازات 

أ ـ قضاة مجلس الدولة والموظفون الفنيون في إدارة قضايا الدولة وأعضاء هيئة التدريس في كلية  

 . الحقوق القائمين والسابقين في الدرجة المعادلة لوظائفهم السابقة أو الحالية 

 : ب ـ األساتذة الذين مارسوا مهنة المحاماة فعلا 

 . ما دون ـ مدة ثماني سنوات في الفئة الخامسة ف 1

 . ـ مدة ست سنوات في الفئة السادسة فما دون 2

 . ـ مدة أربع سنوات في الفئة السابعة 3

 : ج ـ األساتذة الذين مارسوا مهنة المحاماة فعلا 

 . مدة ال تقل عن خمس عشر سنة في فئة مستشاري محاكم االستئناف أو من هم في حكمهم فما دون - 1

ات في كل سنة ربع الوظائف الشاغرة إذا لم يوجد بين القضاة من  ـ ال يجوز أن تتجاوز هذه التعيين  2

 . يستحق الترفيع إلى الوظائف المذكورة

 

 67المادة 

 في تمرين القضاة

ا بتمرين القضاة المعينين في أدنى الدرجات القضائية   يضع مجلس القضاء األعلى نظاماا خاصا

 . ن بعد انقضاء سنتين على مدة التمرينـ ينظر مجلس القضاء األعلى بتثبيت القضاة المتمرني  1

ـ إذا انقضت مدة التمرين ولم يفصل مجلس القضاء األعلى بأمر التثبيت أو الصرف يعتبر القاضي   2

ا   . مثبتاا حكما
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 68المادة 

   في الصرف من الخدمة 

 . ـ يصرف القضاة الذين يقرر مجلس القضاء األعلى عدم تثبيتهم من الخدمة بمرسوم   1

ا للقوانين النافذةـ يحق لل 2 ا وفاقا ا أو تعويضا ا تقاعديا  . قضاة المصروفين من الخدمة أن يتقاضوا راتبا

 

 69المادة 

.  يحتفظ القضاة الحاليين برواتبهم التي يتقاضونها إذا كانت تتجاوز النسبة المحددة في هذا القانون  - 1

 . القضاء األعلىويحدد تعويض التمثيل لرئيس محكمة النقض بقرار من مجلس 

  2011يصدر مجلس القضاء األعلى قرارا بصرف من الخدمة كافة القضاة الذين عينوا بعد عام   - 2

 . وإعادة القضاة المنشقين والتعويض عليهم وحفظ ترفيعاتهم

تجري دائرة التفتيش القضائي تحقيقا مع كل القضاة والموظفين الذين ساهوا بقمع الثوار وإحالتهم    - 3

 . المراجع القانونية إلصدار القرار اللزم بحقهم إلى 

 

 70المادة 

   في واجبات القضاة 

 : ـ على القضاة قبل المباشرة بأعمالهم في المرة األولى أن يحلفوا اليمين اآلتية 1

 ( أقسم باهلل أن أحكم بين الناس بالعدل وأن أحترم القوانين)

العامة مؤلفة من الدائرتين المدنية والجزائية إذا كان  ـ تؤدى هذه اليمين أمام محكمة النقض بهيئتها  2

 . القاضي من قضاتها وأمام الهيئات القضائية الفرعية إذا كان من القضاة اآلخرين

 

 71المادة 

ال يجوز الجمع بين الوظائف القضائية وبين مهنة أخرى أو أي عمل تبعي آخر يؤديه بالذات أو  

أداء واجب الوظيفة أو كان غير متفق مع ما يقتضيه المنصب عدا  بالواسطة إذا كان من شأنه أن يضر ب

 . التدريس في كليات الحقوق

 

 72المادة 

يجوز ندب قضاة الحكم والنيابة ألعمال أخرى قضائية أو فنية أو إدارية غير عملهم، أو باإلضافة إلى  

أخذ موافقة مجلس  وإذا كان القاضي المنتدب من قضاة الحكم وجب .  عملهم بقرار من وزير العدل

 . القضاء األعلى الذي يتولى وحده تحديد التعويض الذي يستحقه عن هذه األعمال 

 

 73المادة 

ا ولو بغير أجر ولو كان النزاع غير   ال يجوز للقاضي بغير موافقة مجلس القضاء األعلى أن يكون محكما

 . لغاية الدرجة الرابعة  مطروح أمام القضاء إال إذا كان أحد أطراف النزاع من أقاربه وأصهاره 

 74المادة 

ا في النزاع المراد فضه بطريق التحكيم تولى مجلس   إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة طرفا

القضاء األعلى اختيار الحكم الخاص بالحكومة أو الهيئة العامة كما يتولى مجلس القضاء وحده تحديد  

 . التعويض الذي يستحقه 
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 75المادة 

 . ويحظر كذلك على القضاة االشتغال بالسياسة. لى القضاة إبداء اآلراء و الميول السياسيةيحظر ع  - 1

 . ال يجوز للقضاة إفشاء سر المداوالت   - 2

 

 76المادة 

يجوز نقل قضاة الحكم إلى ملك النيابة العامة ونقل قضاة النيابة العامة إلى ملك قضاة الحكم بقرار من  

 . س القضاء األعلى وزير العدل بعد موافقة مجل 

 

 77المادة 

 . ال يجوز نقل القضاة أو انتدابهم إلى وظائف أدنى من فئتهم

 . يجوز نقل القاضي إلى ملك آخر بناءا على طلبه وموافقة مجلس القضاء األعلى  - 1

على  ـ يصدر قرار النقل من السلطات التي تمارس حق التعيين في اإلدارة المنقول إليها القاضي بناءا    2

 . طلبه وعلى موافقة مجلس القضاء األعلى

 

 78المادة 

يجوز إعادة القاضي إلى ملك القضاء على أن يحدد مرتبه بالنسبة لمرتبه السابق قبل فصله أو انفصاله  

 . مع إضافة علوة عن كل سنتين قضاهما في الوظائف غير القضائية

 

 79المادة 

لى الملك القضائي إذا كان قد صرف منها بناءا على  ال يجوز إعادة القاضي المصروف من الخدمة إ

 . قرار من لجان التسريح المختصة 

 

 80المادة 

ال يجوز أن يجمع في محكمة واحدة قضاة حكم وقضاة نيابة عامة تربطهم ببعضهم صلة مصاهرة    - 1

 . أو قرابة من الدرجة الرابعة فما دون 

ا بنقله  ـ إذا وقعت المصاهرة أثناء وجود القاضيين في  2 محكمة واحدة فعلى أحد الفريقين أن يقدم طلبا

 . وإال فينقل الصهر 

 . يجب أن يقيم القاضي في البلد الذي به مقر عمله  - 3

 . ويجوز لمجلس القضاء لظروف استثنائية أن يرخص للقاضي في اإلقامة في بلد آخر

به وال أن ينقطع عن عمله  وال يجوز للقاضي أن يتغيب عن مقر عمله قبل إعلم المرجع المرتبط  - 4

 . لسبب غير ملجئ بدون إجازة

 . إذا أخل القاضي بهذا الواجب نبه إلى ذلك كتابة فإن عاد رفع األمر إلى مجلس القضاء األعلى 

 

 81المادة 

 . كل مخالفة لواجبات القاضي تعد زلة مسلكية توجب إحالته على مجلس القضاء األعلى
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 82المادة 

ا من تاريخ تبليغه إال إذا أبدى معذرة    يعتبر مستقيلا كل قاض  ال يلتحق بوظيفته خلل خمسة عشر يوما

 . مشروعة

 

 83المادة 

 . ـ الحصانة هي صيانة القضاة من العزل والنقل ويتمتع بها جميع القضاة 1

 . ـ العزل المقصود بهذه المادة هو الصرف من الخدمة 2

إلى آخر أو من وظيفة محددة في مرسوم التعيين إلى  ـ النقل المقصود بهذه المادة هو النقل من بلد  3

 . وظيفة أخرى 

 

 84المادة 

 . ـ يستثنى من الحصانة من العزل القضاة الذين لم يمض على تعيينهم في القضاء ثلث سنوات  1

   : ـ يستثنى من النقل 2

 . اقتراح وزير العدلأ ـ قضاة النيابة العامة ويتم نقلهم بقرار من مجلس القضاء األعلى بناءا على 

 . ب ـ قضاة الحكم الذين لم يمض على تعيينهم في القضاء ثلث سنوات 

ا   . ج ـ القضاة الذين طلبوا النقل خطيا

د ـ قضاة الحكم الذين قضوا ثلث سنوات متتالية فأكثر في الوظيفة المحددة في مرسوم تعيينهم عندما  

 . تقضي الضرورة بنقلهم 

ا من فئة إلى أخرىهـ ـ القضاة الذين ينقلون   . ترفيعا

 . و ـ معاوني قضاة الصلح والشرع والتحقيق 

ز ـ القضاة المحكوم عليهم من قبل مجلس القضاء األعلى بعقوبة أشد من قطع الراتب ويجب أن يراعى  

في النقل المبحوث عنه في هذه الفقرة قصد العقوبة فل ينقل القاضي إلى مكان يعد بالنسبة إليه من قبيل  

 . ير أو الترقية التقد 

 

 85المادة 

 . يتولى مجلس القضاء األعلى بوضع جداول ترفيع القضاة  - 1

ـ ينظم مجلس القضاء األعلى جدوالا يبين فيه أسماء من يستحق الترفيع من القضاة ويبلغه إلى القضاة   2

 . خلل النصف األول من شهر حزيران من كل عام 

أن يقدم اعتراضه إلى مجلس القضاء األعلى خلل النصف   ـ لكل قاض لم يرد اسمه في هذه الجداول  3

 . الثاني من هذا الشهر

ة ـ يفصل مجلس القضاء األعلى في هذه االعتراضات خلل النصف األول من شهر تموز بقرار  4

 . قطعي ال يقبل أي طريق من طرق الطعن 

 . ويحق للمجلس استطلع رأي رؤساء كل منطقة قضائية بشأن القضاة العاملين 

ينشر رئيس مجلس القضاء جدول الترفيع النهائية حسب الدرجات القضائية للقضاة في الجريدة    -  5

 . الرسمية خلل النصف الثاني من شهر تموز 
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 86المادة 

يجوز تمديد خدمتهم إلى السبعين  ند إكماله خمس وستين سنة شمسية ويحال القاضي حكماا على التقاعد ع

 . د ألي سبب وال يجوز حرمانه من التقاع 

استثناء من أحكام قانون موظفي الدولة وقوانين التقاعد ال يترتب على استقالة القاضي سقوط حقه في  

 . التقاعد أو التعويض 

كما يسوى مرتبه  . وفي هذه الحالة يسوى تقاعد أو تعويض القاضي على أساس آخر مرتب كان يتقاضاه

 . ال إحالته على التقاعد التقاعدي أو تعويضه على هذا األساس في جميع أحو

ـ تحتسب المدة التي مارس فيها القاضي المحاماة بالفعل في حساب التقاعد بشرط أن يدفع عنها   1

العائدات التقاعدية على أال تقل خدمته في القضاء والدوائر القضائية عن خمس عشرة سنة كاملة ما لم  

 . يحل دون إتمامها المرض أو الوفاة

ول الذي تقاضاه أو يتقاضاه القاضي إثر تعيينه للوظيفة بعد مدة المحاماة المذكورة  ـ يتخذ الراتب األ  2

ا لحساب العائدات التقاعدية وتحسب هذه العائدات وفقاا ألحكام قانون التقاعد النافذ المفعول   مباشرة، أساسا

 . عند التعيين 

ا في الوظيفة  3  . ـ يسري حكم هذه المادة على القضاة الموجودين حاليا

 

 87المادة 

 . تحدد أقدمية القضاة بقرار يصدر عن مجلس القضاء األعلى

 

 88المادة 

 : العقوبات المسلكية التي يمكن فرضها على القاضي هي 

 . أ ـ اللوم

 . ب ـ قطع الراتب 

 . ج ـ تأخير الترفيع 

 . د ـ العزل

 

 89المادة 

المرتكبة ولفت النظر إلى اجتناب مثلها  ـ عقوبة اللوم هي اخطار القاضي بكتاب يتضمن المخالفة  1

 . ويجوز أن يتضمن الحكم عدم تسجيل اللوم في سجل القاضي

ـ عقوبة قطع الراتب ـ هي حسم مبلغ ال يتجاوز عشر راتب القاضي الشهري الصافي لمدة ال تقل عن   2

 . شهر وال تزيد عن سنة 

 . ة ال تتجاوز السنتين ـ عقوبة تأخير الترفيع ـ هي حرمان القاضي من الترفيع لمد  3

ا لهذا القانون 4  . ـ عقوبة العزل ـ هي إنهاء خدمة القاضي وتصفية حقوقه وفقا

 

 90المادة 

تفرض العقوبات المسلكية على القضاة من قبل مجلس القضاء األعلى أو من قبل الهيئات القضائية  

ن أمام مجلس القضاء األعلى  الفرعية حسب طبيعة مرتبة القاضي ويخضع قرار الهيئة الفرعية الى الطع 

 . الذي يصدر قراراته بشكل مبرم ، ال ينشر في الجريدة الرسمية
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 91المادة 

يحال إلى مجلس القضاء األعلى أو الهيئات القضائية الفرعية القضاة الذين يخلون بواجباتهم أو يسيئون  

 . القوانين واألنظمة العامة بقول أو عمل أو كتابة إلى كرامتهم الشخصية أو كرامة القضاء أو يخالفون 

 

 92المادة 

ال يجوز أن تكف يد القضاة المحالين على مجلس القضاء األعلى أو الهيئات القضائية الفرعية إال بقرار  

 . منها  

ـ للقاضي المحال على مجلس القضاء األعلى أو الهيئات القضائية الفرعية أن يستعين بأحد القضاة   1

 . للدفاع عن نفسه 

م يحضر القاضي المحال أو لم ينب عنه قاضياا جاز الحكم في غيبته وله حق االعتراض عليه  ـ إذا ل 2

 . في ميعاد خمسة أيام من اليوم الذي يلي تاريخ تبليغه 

ـ يحق لرئيس مجلس القضاء األعلى أو رئيس الهيئة القضائية الفرعية أن يعين أحد أعضاء المجلس    3

 . ق عند الحاجةأو الهيئة مقرراا الستكمال التحقي

 ـ تجري المحاكمة بصورة سرية  4

 . العقوبات المسلكية غير قابلة للعفو  - 5

 . ال تنشر العقوبة في الجريدة الرسمية   - 6

 

 93المادة 

ـ في الجرائم التي يرتكبها القضاة أثناء قيامهم بالوظيفة أو خارجها ال تقام دعوى الحق العام إال من   1

بإذن من لجنة تؤلف من رئيس محكمة النقض واثنين من أقدم مستشاريها أو من  قبل النائب العام إما 

رئيس الهيئة القضائية الفرعية وإثنين من أقدم أعضائها مستشاريها أو بناءا على طلب المتضرر أو  

 . عندما يتبين أثناء المحاكمة المسلكية وجود جرم 

يع الجرائم المذكورة وإنما يترتب على  ـ ليس للمدعي الشخصي أن يحرك دعوى الحق العام في جم 2

النائب العام حين رفع الشكوى إليه أن يحيلها إلى اللجنة المشار إليها ويحق له قبل إحالتها أن يعمد  

 . الستكمال التحقيق بواسطة إدارة التفتيش

 

 94المادة 

الفرعية للنظر في القضايا الجزائية  يحال القاضي أمام محكمة النقض بهيئتها العامة أو الهيئة القضائية 

 . وفقاا لألصول المبينة في المادة التالية 

 محاكمة القضاة جزائيا 

 . ـ تقوم النيابة العامة بتمثيل الحق العام 1

ـ يعين رئيس المحكمة أحد قضاتها للقيام بوظيفة قاضي التحقيق في المواد الجنائية فيما يستدعي    2

وبناءا على قرار قاضي التحقيق يحال القاضي المدعى عليه إلى المحكمة وال  التحقيق من المواد الجنحية  

 . يشترك قاضي التحقيق في المحاكمة

ـ يحق لقاضي التحقيق إنابة أحد قضاة الحكم على أن ال تتناول اإلنابة القرار النهائي وعلى أن ال   3

 . يكون القاضي المناب أقل درجة من القاضي المدعى عليه

 . ار لزوم المحاكمة غير تابع لطريق من طرق الطعن ـ إن قر  4
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 . ـ يجوز الطعن في قرارات منع المحاكمة وتخلية السبيل من قبل الحق العام 5

 . ـ للمدعي الشخصي حق الطعن في قرار منع المحاكمة فقط  6

 . ـ للموقوف حق الطعن في قرار رد طلب التخلية  7

خلة في تشكيل الهيئة العامة التي ستنظر في أساس  ـ تفصل إحدى دوائر محكمة النقض غير الدا  8

ا األصول الجزائية ويكون قرارها غير تابع   القضية في هذه الطعون التي يجب أن تقدم ويفصل فيها وفقا

 . لطريق من طرق المراجعة 

ا للقوانين ع  9 لى  ـ لكل واحد من رجال الضابطة العدلية أن يباشر التحقيق في حالة الجرم المشهود وفاقا

 . أن يعلم أقرب قاضي ليرفع األمر فوراا إلى النائب العام 

ا لألحكام العادية أثناء التحقيق   10 ـ للمتضرر من الجريمة أن يدخل في الدعوى مدعياا شخصيا

 . والمحاكمة 

ا   11 ـ إذا أقيمت الدعوى على قاض وكان له شركاء أو متدخلون من غير القضاة تجري محاكمتهم معا

 . قض وفاقاا ألحكام هذا الفصل أمام محكمة الن

ـ يحق للهيئة العامة لمحكمة النقض أو الهيئة القضائية الفرعية حسب مقتضى الحال أن تقرر كف يد   12

ا بعد صدور مذكرة التوقيف بحقه أو من تاريخ   القاضي الملحق أمامها ويعتبر القاضي مكفوف اليد حكما

 .تركه الوظيفة قبل صدور المذكرة

تب على توقيف القاضي حرمانه من مرتبه مدة التوقيف ما لم تقرر المحكمة حرمانه من كله  ـ ال يتر  13

 . أو بعضه 

ـ يحق للهيئة العامة أو الهيئة القضائية الفرعية أن تقرر إنهاء مفعول كف اليد وأن تقرر أثناء   14

 . المحاكمة إخلء سبيل القاضي الموقوف

 .ي قصر العدلـ يجري توقيف القضاة في غرفة خاصة ف  15

ـ تنفذ عقوبات الحبس بحق المحكوم عليهم من القضاة في أماكن مستقلة عن األماكن المخصصة   16

 . لحبس السجناء اآلخرين 

ـ األحكام والقرارات التي تصدرها محكمة النقض وفقاا ألحكام هذا الفصل مبرمة وغير تابعة   17

لغيابية في ميعاد خمسة أيام تبدأ من اليوم  لطريق من طرق المراجعة سوى االعتراض على األحكام ا

أما األحكام التي تصدرها الهيئات القضائية الفرعية بهذا الشأن فهي قابلة للطعن  .الذي يلي تاريخ التبليغ

 . أمام الهيئة العامة لمحكمة النقض 

 

 95المادة 

 : ال يجوز انتداب القضاة إال في األحوال التالية

خلت إحدى المحاكم أو إحدى دوائر النيابة العامة أو التحقيق أو التنفيذ من  ـ إذا فقد النصاب أو   1

قاضيها لسبب من األسباب وليس هناك من ينوب عنه والهيئات القضائية الفرعية بناءا على اقتراح النيابة  

   .العامة لديها أن تنتدب أحد القضاة إلكمال النصاب 

الستئنافية أو من أجل إكمال النصاب في محكمة النقض  ـ انتداب قضاة الحكم إلى خارج منطقتهم ا 2

 . يكون بقرار من رئيس مجلس القضاء األعلى 

 . ـ يجوز انتداب قضاة الشرع المجازين في الحقوق للقيام بأعمال المحاكم والدوائر القضائية -  3

ظائف هذه  في المناطق والنواحي التي خلت محاكمها من قضاتها ألي سبب من األسباب يقوم بو -  4

 . المحاكم قضاة الشرع المجازين في الحقوق كل في منطقة قضائه 
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ـ في المناطق والنواحي التي ليس فيها محاكم شرعية يقوم بوظائف هذه المحاكم قضاة الصلح الذي   5

 . يجوز لهم تولي القضاء الشرعي كل في منطقة قضائه

ي إحدى المحاكم أو دوائر التحقيق أن يعهد إلى  ـ يجوز للهيئات القضائية الفرعية عند تكاثر األعمال ف 6

 . بعض قضاة المنطقة االستئنافية بقسم من أعمالها 

نتداب أن يكون القاضي المنتدب من درجة الوظيفة التي يندب إليها أو من الفئة التي  ـ يشترط في اال  7

 . دونها وال يجوز انتدابه لوظيفة أدنى من فئته 

اب من بلد إلى آخر أكثر من ثلثة أشهر في السنة الواحدة باستثناء  ـ ال يجوز أن يمتد االنتد   8

 . المتمرنين

ا للقوانين النافذة  - 9  . يعطى القضاة المنتدبون تعويض االنتقال وأجور النقل وفقا

ـ يجوز لرئيس مجلس القضاء األعلى ندب القضاة إلى مجلس الدولة بناءا على طلب رئيس مجلس   10

 . الدولة

 

 96المادة 

 في رداء القضاة

على القضاة أن يرتدوا أثناء الجلسات وفي مناسبات خاصة الرداء والشارات التي تحدد بقرار من وزير  

 . العدل يصدر باالتفاق مع مجلس القضاء األعلى 

ا يعادل قيمة الرداء  . يعطى القاضي ولمرة واحدة تعويضا

 

 97ة دالما

تموز إلى غاية أيلول من العطلة القضائية وتنظم هذه العطلة    ١يستفيد القضاة العدليين في كل سنة من  

 . بقرار من مجلس القضاء األعلى كل عام 

 

 98المادة 

ال تحول العطلة القضائية دون استفادة القضاة من اإلجازات المنصوص عليها في القوانين واألنظمة  

 .النافذة

 

 99المادة 

تكون اإلجازات المرضية التي يحصل عليها القضاة  استثناء من األحكام الخاصة بإجازات الموظفين  

لمدة مجموعها ستة أشهر باعتبار كل ثلث سنوات ويكون منها ثلثة أشهر براتب كامل والباقي بنصف  

مرتب وعند انقضاء ستة أشهر إذا لم يستطع القاضي العودة إلى عمله جاز لمجلس القضاء األعلى أو  

دائرتها أن يرخص له في امتداد اإلجازة لمدة أخرى ال تجاوز ستة أشهر  الهيئة القضائية الفرعية التابع ل

ا   . بنصف راتب أيضا

 

 100المادة 

إذا لم يستطع القاضي بسبب مرضه مباشرة عمله بعد انقضاء اإلجازات المقررة له في المادة السابقة  

 . يحال إلى التقاعد بمرسوم يصدر بناءا على طلبه وموافقة مجلس القضاء األعلى
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 101المادة 

يجوز لمجلس القضاء األعلى أو الهيئة القضائية الفرعية إعادة النظر في قراره الصادر بقبول الطلب إذا  

كان مبنياا على أسباب صحية أن يزيد على خدمة القاضي المحسوبة في التقاعد أو التعويض مدة إضافية  

مة وال المدة الباقية لبلوغ السن المقررة  بصفة استثنائية على أال تجاوز هذه المدة اإلضافية مدة الخد 

 . لإلحالة إلى التقاعد بمقتضى هذا القانون 

 

 102المادة 

 . يتقدم في المراسم القاضي األعلى درجة ثم األقدم في الدرجة الواحدة

 

 103المادة 

لوظيفة  إن القضاة الذين مارسوا أعمالهم القضائية لمدة ال تقل عن خمس عشرة سنة يتمتعون عند تركهم ا

باالمتيازات األدبية لهذا المنصب على أن يتقدمهم من هم في مرتبتهم من القضاة العاملين في السلطة  

 . القضائية

 

 104المادة 

 . يلي رئيس محكمة النقض رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الشعب في التقدم ومنصب الشرف

 

 105المادة 

 في صندوق التعاون

تعاون للقضاة بمرسوم يصدر بناءا على اقتراح وزير العدل يتضمن تنظيم  يجوز إحداث صندوق   - 1

موارده ونفقاته وكيفية اإلشراف عليه وما يقتطع من التعويضات التي يستحقها القضاة عن األعمال  

 .اإلضافية وكل ما يتصل بذلك

 . دار الحاجة تخصص وزارة العدل في الموازنة اعتماداا لمساعدة هذا الصندوق في كل سنة بمق  - 2

مدير المكتب اإلداري ورؤساء الدوائر ورؤساء الكتاب ومعاوني  : يعتبر من المساعدين القضائيين  -  ٣

 . اء الكتاب وكتاب الضبط والمحضرينرؤس

 

 106المادة 

 أحكام عامة

 . يجري تحديد عدد المساعدين القضائيين والمحضرين في جدول ملحق بهذا القانون  -  1

 عمل المساعدين القضائيين والمحضرين وصلحياتهم بموجب القوانين يجري تحديد    -  2

 :يشترط في التعيين لوظيفة مساعد قضائي أن يكون الطالب   - 3

 . من قانون الموظفين األساسي  ١١أ ـ حائزاا شروط التوظيف العامة المنصوص عليها في المادة 

 . يبية ب ـ غير مسرح من الخدمة من إحدى ملكات الدولة ألسباب تأد 

ا في مسابقة تجري وفاقاا لألصول المنصوص عليها في المادة  من قانون الموظفين   ١٢ج ـ ناجحا

وتعلن نتائج  .  األساسي، على أن تحدد شروطها ويعلن عنها وتؤلف لجانها الفاحصة بقرار من الوزير 

لى ملء الشواغر  وفي حال انتهاء تعيين ناجحين في محافظة ما يصار إ.  المسابقة لكل محافظة على حدة

 . فيها من الناجحين في المحافظات األخرى
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يحلف المساعدين القضائيين والمحضرين قبل مباشرتهم أول وظيفة يعينون فيها أمام القاضي    -  4

 : البدائي اليمين التالية 

 (. أقسم باهلل أن أقوم بالوظيفة التي تسند إلي بشرف وأمانة)

ح النائب العام أو المحامي العام قراراا بتعيين أحد رؤساء الدوائر  يتخذ وزير العدل بناءا على اقترا  - 5

 . أو رؤساء الكتاب أو المساعدين القضائيين اآلخرين للقيام بوظيفة مدير التنفيذ 

ـ يتخذ الوزير ـ إذا اقتضت المصلحة ـ قراراا بتعيين أحد رؤساء الكتاب أو المساعدين القضائيين   6

 . ر األيتام أو مأمور األمانات اآلخرين للقيام بوظيفة مدي

على رؤساء الهيئات الفرعية أن يوزعوا المساعدين القضائيين والمحضرين على الدوائر بعد    -  7

استطلع آراء القضاة في المنطقة و يبعثوا قراهم في هذا الشأن إلى مجلس القضاء األعلى ووزارة  

  .العدل

 . فيها بقرار خاص من وزير العدليحدد اختصاص رئيس الدائرة المعين   - 8

 . ـ ينتقى بمعرفة المحامى العام أحد المحضرين لجمع المذكرات القضائية وتوزيعها على المحضرين  1

على أنه يجوز تكليف أحد المساعدين برئاسة المحضرين بقرار يصدر عن الوزير بناءا على     - 2

 . اقتراح المحامي العام 

ائيين والمحضرين وترفيعهم وتسريحهم وإحالتهم على التقاعد وعلى  يجري تعيين المساعدين القض  - 3

االستيداع وقبول استقالتهم وكف يدهم وفرض العقوبات المسلكية الخفيفة عليهم وإحالتهم على مجلس  

 .التأديب وتنفيذ العقوبات الصادرة بحقهم من قبل وزير العدل

 . الحلقة  يخضع المساعدين العدليين والمحضرين لفحص اجتياز   - 4

يجوز تعيين المساعدين الذين يحوزون شهادات أعلى من الشهادات التي يحملونها في أدنى درجات حلقة  

ا لحكم المادة الثامنة من قانون الموظفين األساسي وذلك ضمن حدود ثلث   الشهادة الجديدة باالنتقاء وفاقا

 . الشواغر

اسة المتوسطة أو الدراسة الثانوية إلى  يجوز نقل المحضرين الذين يحوزون إحدى شهادتي الدر- 5

 . وظيفة مساعد قضائي مع احتفاظهم بمراتبهم ودرجاتهم وقدمهم المكتسب فيها 

يجوز إعادة المساعدين القضائيين والمحضرين الذين نقلوا لملكات أخرى إلى ملكهم السابق في    - 6

 . وزارة العدل دون التقيد بشرطي الشهادة واالختصاص 

داث صندوق تعاون للمساعدين القضائيين والمحضرين بمرسوم يصدر بناءا على اقتراح  يجوز إح  - 7

وزير العدل يتضمن تنظيم موارده ونفقاته وكيفية اإلشراف عليها وما يقتطع من التعويضات التي  

 . يستحقها المساعدون عن األعمال اإلضافية وكل ما يتصل بذلك

 . داا لمساعدة هذا الصندوق في كل سنة بمقدار الحاجة تخصص وزارة العدل في الموازنة اعتما  - 8

على المساعدين أن يرتدوا أثناء الجلسات الرداء الذي يحدد بقرار يصدر باالتفاق مع مجلس القضاء    - 9

 . األعلى من وزير العدل

ا يعادل قيمة الرداء  . يعطى المساعد ولمرة واحدة تعويضا

ألحكام قانون الموظفين األساسي فيما خل األحكام   يخضع المساعدين القضائيين والمحضرين  - 10

 . المنصوص عليها في هذا القانون 

 

 107المادة 

   . ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ نشره
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 : الثاني عشرالفصل 

 

 

 (قانون الجيش والقوات المسلحة)                   

 
 

 : األسباب الموجبة

لما كان النظام السوري هو نظام  فئوي أمني مستبد يقوم في تكوينه وبنيته على أساس شخصنة الدولة  

، وكانت القوة العسكرية هي الضامن الوحيد لبقائه  الحامية والراعية للبلد والعباد بعيدا عن مفهوم الدولة 

نونية ال وطنية سواء بمهامه أو  مستوليا على السلطة لذا فإن قانون خدمة العلم بما تضمنه من قواعد قا 

بناء قياداته من أهم المنظومة الحقوقية التي بنى عليها مرتكزاته ومركزة السلطة بأيدي فئة مجتمعية  

   .محددة

من هنا فإن إعادة بناء الجيش والقوات المسلحة على أساس وطني أمر في غاية األهمية حتى يستطيع أن  

 . اثهيؤدي واجبه الوطني وفق مبررات إحد 

 : مقترح بقانون وفق المواد التالية لذا كان هذا ال

 

 الفصل األول 

 

 1المادة 

 : يقصد بالتعابير اآلتية في معرض تطبيق هذا القانون المعنى الوارد بجانب كل منها

هو الرئيس اإلداري لهيئة األركان وصلة الوصل بينها وبين السلطة التنفيذية وتحدد   : وزير الدفاع- 

 . تقره السلطة التشريعيةع قانون تعده السلطة التنفيذية وبموجب مشرو مهامه  

هي القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة المؤلفة من قيادات القوى البرية والجوية  :  هيئة األركان-

   . والبحرية وقيادات الفيالق والفرق ومدراء الكليات وفق لوائح داخلية تنظيمية تقرها هيئة األركان

هي الواجبات المترتبة على كل مواطن سوري ومن في حكمه في الدفاع عن الوطن  : العلم خدمة -

 : بموجب أحكام هذا القانون وتتألف من 

هي المدة التي يقضيها المكلف في خدمة القوات المسلحة والمدد األخرى التي يقضيها  : الخدمة اإللزامية -

 .فقودةداخل وخارج القوات المسلحة التي ال تعتبر خدمات م

 . هي المدة التي يقضيها العسكري المعين في خدمة الجيش والقوات المسلحة: الخدمة العاملة-

هي الواجبات المترتبة على المكلف الذي أتم الخدمة اإللزامية أو فاته القيام بها أو  :  الخدمة االحتياطية -

 . انتهت خدمته العاملة 

أثناء تأديته لخدمة العلم اإللزامية في القوات المسلحة   هي المدة التي يقضيها المجند :  الخدمة الوطنية -

 . لدى إحدى الجهات العامة أو في القطاع المشترك 

 . هو كل سوري ومن في حكمه ترتبت عليه واجبات خدمة العلم : المكلف-
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  هو المكلف الذي التحق بالقوات المسلحة ألداء الخدمة اإللزامية وتضاف هذه الصفة بعد الرتبة :  المجند -

 . مباشرة كما تطلق على من ال يحمل أية رتبة

هو المكلف الذي ترتبت عليه واجبات خدمة االحتياط وتضاف هذه الصفة بعد الرتبة  : االحتياطي -

 . ( جندي احتياطي)مباشرة ويسمى االحتياطي الذي ال يحمل أية رتبة 

 . هو العسكري الموجود في الخدمة العاملة: العسكري العامل

 . المكلف الذي أجلت خدمته وفق أحكام هذا القانون هو : المؤجل-

 . هو المكلف الذي أعفي من واجبات خدمة العلم او من جزء منها وفق أحكام هذا القانون: المعفو-

 . هو المكلف الذي ثبتت إعالته لبعض أصوله أو فروعه أو أقاربه وفق أحكام هذا القانون:  المعيل-

 . نثى الذي يعثر عليه و ال يعرف والديه ومن في حكمههو المولود ذكرا كان أم أ : اللقيط-

 . هو السجل الذي يسلم إلى كل من ترتبت عليه واجبات خدمة العلم اإللزامية : دفتر خدمة العلم -

هي التحقيقات واإلجراءات والفحوص المتعلقة باألحوال المدنية واالجتماعية والصحية  :  إعدادات السوق

 . والنفسية 

لتي تجريها لجان التجنيد واللجان الطبية لهذه الغاية وكيفية السوق ومهلة االلتحاق  هي ا: االختبارات -

 . ويتم تحديدها في النظام 

 . هي مجموع المكلفين من مواليد سنة واحدة: الوجبة -

 . هي مجموع المكلفين المساقين إلى الخدمة ضمن فترة محددة: الدفعة

لقواعد واألصول الواجب مراعاتها عند إعداد ودعوة  هو نظام أعمال التجنيد الذي يتضمن ا:  النظام -

المكلفين بخدمة العلم أو تأجيلهم أو إعفائهم منها كل أو جزءا وتحديد حقوقهم وواجباتهم فيها وفقا ألحكام  

 . هذا القانون

 

 2المادة 

حترافية  االوطن وحراسة الحدود وهو مؤسسة  الجيش والقوات المسلحة هو القوة الوطنية المكلفة بحماية

 . يحكم أدائها المركزية والتسلسل الرتبوي 

   

 3المادة 

 . يحرم على الجيش والقوات المسلحة الخروج من ثكناته العسكرية إال بأوامر قيادته

 

 4المادة 

 . ادية للدولة يحرم على الجيش والقوات المسلحة االنتساب لألحزاب السياسية أو التدخل باألعمال السي

   

 5المادة 

يجوز للقيادة السياسية أن تكف الجيش والقوات المسلحة للقيام بكل بكل ما من شأنه حماية البلد وذلك  

 . بإقتراح يتخذ بأغلبية ثلثي أعضائها وبقرار من رئيس الدولة

    

 6المادة 

 . الدفاعهيئة األركان هي القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة تتبع إلى وزارة 
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 7المادة 

 : تشكل هيئة األركان من  

 . وزير الدفاع رئيسا  -أ 

 . لرئيس ل اا رئيس هيئة األركان نائب -ب 

 . أعضاء  ،مدراء الكليات العسكرية -الفرق  -الفيالق   -البحرية   -الجوية  -قادة القوى البرية  -ج 

   

   8المادة 

باقتراح من وزير الدفاع  بالتنسيق مع رئيس هيئة األركان  يعاد تشكيل هيئة األركان على اساس وطني  

 . الجديد بقرار من السلطة التنفيذية يصدر بمرسوم

   

 9المادة 

تقوم هيئة األركان في الجيش والقوات المسلحة بإجراء هيكلة قيادات الجيش من رتبة عميد فما فوق  

 . بموجب مقترح يعرض على الحكومة الوطنية يصدر مرسوم 

   

 10دة الما

يجري حل كل من الفرقة الرابعة والحرس الجمهوري بالكامل مع كامل فروع المخابرات العسكرية بكل  

 . مسمياتها ويعاد تشكيل مؤسسة امنية عسكرية واحدة بقانون

   

 11المادة 

يجري تسريح كل الضباط وصف الضباط واألفراد الذين ثبت ارتكابهم جرائم بحق الشعب السوري  

 . صادر من القضاء الوطني بموجب حكم 

 

 12المادة 

يجري إعادة كافة الضباط وصف الضباط واألفراد الذين انشقوا عن النظام الى صفوف الجيش والقوات  

 . المسلحة والتعويض عليهم عما لحقهم من ضرر وما فاتهم من ربح  مع الحفاظ على ترقياتهم 

   

 13المادة 

نشآت الجيش والقوات المسلحة ضمن  دائرة نصف قطرها  يمنع منعا باتا بناء الثكنات العسكرية وم 

 . خمسين كيلوا متر عن مركز المدن

   

 الفصل الثاني

 الخدمة اإللزامية                  

 

 14المادة 

مدة الخدمة اإللزامية أربع وعشرون شهرا تبدأ من تاريخ سوق المكلفين من المناطق التجنيدية إلى  

اليوم األول من الشهر الذي يلي تاريخ انقضائها وتعد األيام الزائدة عن  معسكرات السوق وتنتهي في 

   . السنتين خدمة إحتياطية 
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 15المادة 

يعتبر كل سوري ومن في حكمه مكلفا عند دخوله سن التكليف الذي يبدأ في اليوم األول من شهر كانون  

إعفائه منها أو بتجاوزه سن الثانية  الثاني من السنة التي يتم فيها المواطن الثامنة عشرة من عمره او ب 

 . واألربعين

 

 16المادة 

 . تُعتمد قيود دوائر األحوال المدنية أساسا لتحديد أعمار المكلفين-1

ال تقبل التصحيحات الواقعة على أعمار المسجلين ضمن المهل القانونية المنصوص عليها في قانون  -2

 . األحوال المدنية 

 

 17المادة 

أمناء السجل المدني في جميع أنحاء سورية موافاة شعب التجنيد بلوائح اسمية على نسختين  يترتب على 

 . بالمكلفين وذلك قبل ستة أشهر من بدء العام الذي يبلغون فيه الثامنة عشرة من العمر 

 

 18المادة 

 . يدعى المكلف ألداء الخدمة اإللزامية بعد دخوله سن التكليف -1

،  صلحيات اللجان المكلفة بإجرائهافين ومرحلة اإلعداد للسوق ومهام وتحدد أصول دعوة المكل -2

والشروط الصحية وتاريخ بدء السوق وكيفية إجرائه ومهل االلتحاق بالخدمة والمدة التي يجب أن يتم  

 . خللها أعمال اللجان في النظام 

 

 19المادة 

 : للتجديد في الحاالت التالية ابلة تؤجل الخدمة اإللزامية للمكلفين لمدة سنة ق

طالب التحصيل الثانوي والعالي الذي يدرس في المدارس والمعاهد والجامعات الرسمية أو الخاصة   -آ 

 : البلد عند إتمامه الشروط اآلتيةالمعترف بها داخل أو خارج 

ة أو الخاصة  طالب التحصيل الثانوي والعالي الذي يدرس في المدارس والمعاهد والجامعات الرسمي -ب 

 : البلد عند إتمامه الشروط اآلتيةالمعترف بها داخل أو خارج 

إن يكون مواظبا على الدراسة ولم ينقطع عنها منذ دخوله سن التكليف يعتبر مؤجل دراسيا حتى   -1

 . نهاية العام الميلدي الذي يدخل فيه سن التكليف ويرغب بمتابعة الدراسة

 : تيةأال يتجاوز سنه الحدود اآل -2

 . سنة لطلب الدراسة الثانوية ٢١

 . سنة لطالب المعاهد المتوسطة  ٢٤

 . ربع سنوات أعية التي تكون مدة الدراسة فيها سنة لطالب الكليات الجام ٢٦

 . سنة لطالب الكليات الجامعية التي تكون مدة الدراسة فيها خمس سنوات  ٢٧

 . ت سنة لطالب الطب البشري والماجستير في سائر االختصاصا ٢٨

 . في سائر االختصاصات ( شهادة الدكتوراه)سنة لطالب الدراسات العليا  ٣٠

تضاف إلى السن القصوى المحددة للتأجيل الدراسي بموجب الفقرة السابقة سنتان للمكلف الذي يتابع  

 . دراسته خارج القطر باستثناء الدراسة الثانوية
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ية التي يتجاوز فيها السن القانونية القصوى  يستمر تأجيل الطالب في السنة النهائية للمراحل الدراس

 . المحددة للتأجيل خلل العام الدراسي حتى نهايته ويساق بعدها 

يلغى التأجيل الدراسي للمكلف إذا لم يجتز السنة الجامعية األولى بنجاح خلل سنتين ويضاف إليها   -ج 

 . سنة واحدة لمن كانت دراسته بلغة أجنبية

   .غاء التأجيل الدراسي لجميع المكلفين بقرار من رئيس هيئة األركان يجوز زمن الحرب إل -د 

األوالد لوالدين أو ألب أو ألم إذا كان لهما أو ألحدهما ولدان أو أكثر في سن التكليف على أال   -ه 

و  يتجاوز عدد الموجودين في الخدمة اإللزامية الوالدين وفي خدمة العلم الفعلية الثلثة أوالد وللوالدين أ 

ألحدهما في حال وفاة اآلخر اختيار الولد المطلوب تأجيله على أال يؤدي ذلك إلى تجاوزه سن السابعة  

 . والثلثين 

 . الذي تثبت عدم لياقته الصحية المؤقتة للخدمة اإللزامية -و 

 . المحكوم عليه طوال مدة تنفيذ عقوبته أو الموقوف رهن التحقيق طوال مدة توقيفه  -ز 

المعيل الذي يثبت إشرافه على أحد أو بعض أفراد أسرته ممن ليس لهم معيل سواه وفقا لما يحدده   -ح 

 . النظام 

 

 20المادة 

يقصد بالمغترب في معرض تطبيق هذه الفقرة هو كل مواطن سوري ومن في حكمه ولد في  :  المغتربون 

تمرة وتحدد شروط ومدد تأجيلهم  بصورة مس( قبل بلوغ سن التكليف ) بلد أجنبي أو هاجر إليه وأقام فيه

 . بموجب الئحة داخلية تصدر عن هيئة األركان العامة

   

 21المادة 

يجوز بأمر من رئيس هيئة األركان تأجيل سوق بعض المكلفين إداريا ألسباب قاهرة أو لضرورات  

 . الصالح العام

 

 22المادة 

 : لزامية في إحدى الحاالت التاليةيعفى من الخدمة اإل

ية مدة من الخدمة لمن لم يتم العشر  أفي قوى األمن الداخلي وال تخفض  أتم عشر سنوات فعليةمن  –آ 

 . سنوات خدمة فعلية 

 . غير الئقا صحيا للخدمة اإللزامية  –ب 

بقية األوالد لوالدين أو الحدهما سواء كان كلهما أو أحدهما حيا أو ميتا استشهد أو توفي لهما أو   –ج 

 . و نتيجة لألعمال العسكريةأقيامهما بواجب العمل في الدولة  بسبب ألحدهما ولدان 

األب الذي استشهد أو توفي له ولد أو أكثر بسبب العمليات الحربية أو بسبب القيام بواجب الوظيفة   –د 

 . والمعرفة في النظام

كمه  لقيط ومن في حو الأو ميتا أم أحدهما حيا أ و ألحدهما سواء كان كلهما أاالبن الوحيد لوالديه  –ه 

و اية مؤسسة اجتماعية أخرى وعاش حتى بلوغه سن التكليف في كنف  أ الذي اتي به من دار االيتام 

 . زوجين ال ينجبان وفقا لما يحدده النظام 

 . نفسهم أعالة إ و أمراض تمنعهم من أ و االخوة مصابين بعاهات أ خ خ السليم أل يعتبر بحكم الوحيد األ
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 . و اجنبية ويحملون جنسية تلك الدولةأ دمة العسكرية في جيش دولة عربية ا الخ المكلفون الذين أدو –و 

 . دافعوا البدل النقدي –ز 

 

 23المادة 

يقبل البدل النقدي من المكلف بالخدمة اإللزامية الذي تقرر وضعه بخدمة ثابتة لقاء مبلغ نقدي   – أوال

 : يحدد بتاريخ الدفع وفقا لما يلي  يسدد للخزينة العامة 

لتي التي  الراتب المقطوع لرتبة ملزم متطوع لمدة عشرين شهرا بالنسبة لحملة الشهادات الجامعية ا –آ 

 . ربع سنوات أتزيد الدراسة فيها على 

ول متطوع درجة أولى لمدة عشرين شهرا بالنسبة للشهادات  أ الراتب المقطوع لرتبة رقيب  –ب 

 . تي تكون الدراسة فيها أربع سنوات الجامعية ال 

عهد  الراتب المقطوع لرتبة رقيب متطوع درجة أولى لمدة عشرين شهرا بالنسبة لحملة شهادة م –ج 

 . نواعها أمتوسط او ثانوية عامة بكافة 

ولى لمدة عشرين شهرا بالنسبة لباقي المكلفين  أ قطوع لرتبة جندي أول متطوع درجة الراتب الم –د 

 . أحكام هذه المادة العسكريين الموجودين في الخدمة اإللزامية ويستفيد من 

يقبل البدل النقدي من كافة المواطنين السوريين ومن في حكمهم الخاضعين لخدمة العلم   –ثانيا 

 : دول عربية او أجنبية وفق ما يلي  والمقيمين خارج سورية في 

قامة عادية بعد اتمامهم سن الحادية عشرة من  ثمانية آالف دوالر أمريكي إذا كانوا قد أقاموا إ  ٨٠٠٠  –آ 

 . و أجنبية لمدة ال تقل عن اثني عشر عاما أ ( العمر في دولة عربية عدا لبنان 

لمدة ال تقل   خمسة آالف دوالر أمريكي لمن كانت إقامتهم دائمة ومستمرة في دول عربية  ٥٠٠٠  –ب 

 . عن خمس سنوات بعد دخولهم سن التكليف 

مامهم سن الحادية عشرة من  دوالر أمريكي إذا كانوا قد غادروا سورية قبل ات ثلثة آالف ٣٠٠٠ –ج 

 . قامة عادية لمدة ال تقل عن اثني عشر عاماإقاموا أعربية إلى دول عربية او أجنبية ولى دول إالعمر 

إقامة دائمة  خمسمائة دوالر أمريكي إذا كانوا قد ولدوا في دولة عربية أو أجنبية وأقاموا فيها   ٥٠٠  –د 

 . ومتواصلة حتى دخوله سن التكليف

 

 الفصل الثالث

 الخدمة االحتياطية               

 . تحدد آلية وشروط قبول البدل في الئحة داخلية تصدر عن هيئة األركان 

   

 24المادة 

واألفراد  قوى االحتياط هي من القوى اإلضافية في القوات المسلحة وتتألف من الضباط وصف الضباط  

 . االحتياطيين

يجوز أن تشمل تشكيلت االحتياط عسكريين عاملين كما يجوز أن تشمل تشكيلت القوات الرئيسية  

 . والفرعية عسكريين احتياطيين 
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 25المادة 

 

 : و من أ دمة اإللزامية في جيش دولة اخرى يُعد مكلفا بالخدمة االحتياطية من أدى الخ

اإللزامية ولم يتجاوز السن المحددة للتكليف انتهت خدمته العاملة ولم يتجاوز السن المحددة  أتم الخدمة - أ

 . تياطية للخدمة االح

 . يكون بدء التكليف اعتبارا من اليوم التالي لتحقق إحدى الحاالت المحددة أعله 

ن وجب شطب اسمه  إذا بلغ االحتياطي السن المحددة لرتبته في الخدمة العاملة مضافا إليها سنتي  –ب 

 . من كشوف االحتياط 

 

 26المادة 

و فاتهم القيام بالخدمة االلزامية  أهذا القانون  يعتبر المواطنون الذين أتموا واجبات خدمة لعلم وفقا الحكام 

ولم يتجاوزوا السن القانونية من االحتياط العام للقوات المسلحة على أن تتم تعبئتهم ودعوتهم وتحدد  

 . م وخدمتهم وفقا لحاجة القوات المسلحة واجباتهم وحقوقه

 

 27المادة 

سابيع في المرة الواحدة ويطبق على  أثة يجوز دعوة المكلفين االحتياطيين للتدريب لمدة اقصاها ثل

 . االحتياطيين النصوص الخاصة بالملفات الواردة في قانون الخدمة العسكرية

 

 28المادة 

على المصلحة العامة وحاجة القوات المسلحة استدعاء الضابط    يجوز بقرار من رئيس هيئة األركان بناءا 

ال يتجاوز سن الشطب  أا ثلث سنوات على االحتياطي لدورة تدريبية مدة سنة فأخرى لمدة أقصاه

 . المحددة لرتبته 

 

 29المادة 

 . النظام توزع فئات االحتياط على القوات المسلحة وتحدد كيفية الدعوة والفحوص والسوق للخدمة في 

 

 30المادة 

 االستبعاد

 : االحتياطية المكلفون اآلتي ذكرهم يستبعد من الخدمة 

 . الطلب الذين يتابعون دراستهم في غير زمن الحرب وفق الشروط المحددة في النظام –آ 

أحد األوالد لوالدين أو ألب أو ألم إذا كان لهما ولدان او أكثر في خدمة العلم الفعلية على أال   –ب 

 . جاوز عدد الموجودين فيها لثلثة أوالد يت

 . عدم اللياقة الصحية المؤقتة للخدمة العسكرية حتى زوال األسباب  –ج 

 . الموقوفون رهن التحقيق طوال مدة توقيفهمليهم طوال مدة تنفيذ عقوبتهم والمحكوم ع –د 

 . ية السورية حتى عودتهم و مؤقتة للعمل خارج الجمهورية العربأقامة دائمة إالمغتربون والمقيمون  –ه 

 . المعارين خارج الجمهورية العربية السورية  –و 



 

140  

 

العاملون المدنيون في القوات المسلحة ووزارة الدفاع والجهات المرتبطة بها والعاملون في الدولة   –ز 

والمكافحة  من رجال اإلطفاء والمسلحون الذين يرتدون الزي الخاص بهم من رجال الضابطة الجمركية 

 . لدى إدارة التبغ والتنباك ومراقبي الحراج وفق تعليمات القيادة العامة

 . من ترى هيئة األركان استبعاده –ح 

 

 31المادة 

 : حتياطية في إحدى الحاالت التالية يعفى المكلف من الخدمة اال 

 . عدم اللياقة الصحية الدائمة للخدمة العسكرية  –آ 

الحدهما سواء كان كلهما أم أحدهما حيا أو ميتا استشهد أو توفي لهما أو   بقية األوالد لوالدين أو   –ب 

 . ألحدهما ولدان بسبب قيامهما بواجب العمل في الدولة أو نتيجة لألعمال العسكرية

ا ويعتبر بحكم الوحيد األخ السليم ألخ أو إلخوة   لوحيد لوالديه أو لوالدته أحياء االبن ا –ج  كانوا أم أمواتا

 . بعاهات أو بأمراض تمنعهم من إعالة أنفسهم مصابين 

األب الذي استشهد أو توفي له ولد أو أكثر بسبب العمليات الحربية بسبب القيام بواجب العمل في   –د 

 . الدولة أو نتيجة لألعمال العسكرية والمعرفة في النظام 

 

 الفصل الرابع

 

 32المادة 

 أداء الخدمة

ت السوق ألداء الخدمة اإللزامية المترتبة عليهم ويصبحون بذلك  يساق المكلفون إلى أحد معسكرا  –آ 

 . مجندين

من  ( ب  -آ)ن الذين انتهت خدمتهم العاملة دون أن يتموا المدة المحددة في الفقرة و يساق العسكري  –ب 

 . وأوقفت خدمتهم اإللزامية الخدمة اإللزامية بالرتب األخيرة التي حصلوا عليها ١٢المادة 

 

 33المادة 

ى إحدى الجهات  يجوز بقرار من رئيس هيئة األركان ندب المجندين المؤهلين عسكريا للخدمة المدنية لد 

حكام النظام ويتقاضى العسكريون المندوبون  أ و إحدى جهات القطاع المشترك وفق أ العامة في الدولة 

ميزانية هذه الجهات ما لم يوجد   رواتبهم وتعويضاتهم وعلواتهم المقررة ألمثالهم في وزارة الدفاع من

 .نص تشريعي لدى الجهة المنتدب إليها يقضي بخلف ذلك

 

 34المادة 

يجوز إعارة المجندين إلى إحدى الجهات الحكومية العربية واالجنبية بمرسوم وتدفع رواتبهم  

 . وتعويضاتهم من الجهة المعار إليها ما لم يقض مرسوم اإلعارة على خلف ذلك

 

 35المادة 

ال يدعى المكلف بخدمة العلم إذا كان من العسكريين العاملين في القوات المسلحة إال بعد انتهاء خدمته  

   .العاملة
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 36المادة 

 . يجوز إيقاف الخدمة االلزامية للمجند لدواعي الخدمة أو الصالح العام بأمر من هيئة األركان 

 

 37المادة 

 : الخدمة في إحدى الحاالت التالية  يسرح المجند من

عند إتمامه الخدمة اإللزامية ويتم التسريح في اليوم األول من الشهر التالي لتاريخ انقضائها وتعد    –آ 

 . م الزائدة عن الخدمة خدمة احتياط األيا 

 . عند إيقاف خدمته اإللزامية  –ب 

 . ي هذا القانونه من الخدمة اإللزامية ألحد األسباب الواردة فئعند إعفا  –ج 

 

 38المادة 

لزامية وهو في األسر بحكم االحتياطي المدعو حتى انتهاء مدة أسره  عتبر المجند الذي انتهت خدمته اإلي

 . وتقرير وضعه

 

 39المادة 

 : حتياطي في إحدى الحاالت التالية يسرح اال

 . عند انتهاء دعوته  –آ 

 . ردة في هذا القانونعند إعفائه من خدمة االحتياط ألحد األسباب الوا  –ب 

 . عند بلوغه السن القانونية المحددة لرتبته –ج 

 

 الفصل الخامس

 حساب الخدمة                

 

 40المادة 

تنطبق على المجندين واالحتياطيين األحكام المطبقة على العسكريين العاملين في حساب الخدمة  

 : ية وتعد خدمة مفقودة العسكر

 . االنضباطية التي تتجاوز الخمسة عشر يوما في كل مرة للمجندين العقوبة  –آ 

 .مدة التخلف عن االلتحاق خلل المهلة المحددة لذلك –ب 

 . الخدمة المفقودة المنصوص عليها في قانون الخدمة العسكرية  –ج 

 

 41المادة 

للعسكريين العاملين عن مدة خدمة  المقررة ( الضمائم)تحسب للمجندين واالحتياطيين المدة اإلضافية 

العلم الفعلية زمن الحرب في تسوية حقوقهم التقاعدية و تُعل م الجهات المختصة في لقوات المسلحة  

 . الجهات ذات العلقة بناءا على طلبها عن مدد الخدمات المنوه عنها في هذا الفصل 

 42المادة 

ة على العسكريين العاملين  مة العلم الواجبات المترتبتترتب على المجندين واالحتياطيين أثناء تأديتهم خد 

 . ب ذاتها في القوانين واألنظمة النافذةرتمن ال
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 43المادة 

يمنع على المجندين واالحتياطيين أثناء تأديتهم خدمة العلم الفعلية ممارسة جميع األعمال المحظورة على  

 . يعاقبون بالعقوبات المقررة قانونا   العسكريين المنصوص عليها في القوانين واألنظمة النافذة و

 

 44المادة 

يحظر على المجندين االحتياطين أثناء تأديتهم خدمة العلم الفعلية ممارسة أي نشاط سياسي أو حزبي  

داخل القوات المسلحة في األحزاب أو الهيئات أو الجمعيات أو المنظمات أو المنتديات السياسية أو  

 . الدينية أو االجتماعية 

 

 45دة الما

يجب على المكلفين بخدمة العلم إعلم شعب التجنيد التابعين لها عن مكان إقامتهم وإعلمها عن كل  

 . تغيير، أو تبديل يطرأ عليها قبل وبعد انتهاء دعوتهم لخدمة العلم 

 

 46المادة 

ا للتبليغ إلى خدمة العلم إلى أن يتم إع لمها بالتبديل  يبقى مكان اإلقامة المسجل لدى شعبة التجنيد صالحا

 . اللحق من قبل المكلف

 

 47المادة 

 . يحظر على االحتياطيين المسرحين من الخدمة العمل في قوات مسلحة أجنبية إال بإذن من القيادة العامة 

 

 الفصل السادس

 الزواج                  

 

 48المادة 

 : ج المكلف إال في الحاالت التاليةال يسمح بزوا

 . خدمة العلم اإللزامية إذا أعفي من  –آ 

 . إذا أتم مدة الخدمة اإللزامية –ب 

 . إذا دفع البدل النقدي  –ج 

 . إذا كان من طلب التحصيل الجامعي والدراسات العليا –د 

 . إذا كان من المؤجل سوقهم أو الموقوفة خدمتهم في حاالت خاصة يحددها النظام  –ه 

 . مثبتة تضطره للزواجإذا تعرض لظروف أخلقية استثنائية  -و

إذا كان مغتربا ويقصد بالمغترب في معرض تطبيق هذه الفقرة هو كل مواطن عربي سوري أو   –ز 

من في حكمه يقيم خارج أراضي الجمهورية العربية السورية بقصد العمل وال يتقاضى أجرا من إحدى  

ملزما بالحصول على رخصة  الجهات العامة في القطر السوري طيلة إقامته في الخارج دون أن يكون 

 . الزواج من مناطق وشعب التجنيد المختصة

 49المادة 

 . ال يجوز االدعاء باإلعالة بسبب الزواج قبل أو بعد دخول المكلف سن التكليف
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 50المادة 

تمنح رخص زواج المكلفين بخدمة العلم من قبل مديرية التجنيد العامة أو من تفوضه بذلك وال يسمح  

ية أن تقوم بإجراء عقود زواج من تشملهم أحكام هذا القانون إال باالستناد إلى الرخص  للمحاكم الشرع

 . المذكورة ما عدا المغتربين 

 

 51المادة 

 يسمح بزواج المجندين واالحتياطيين أثناء خدمة العلم الفعلية وفق شروط تحددها القيادة العامة 

 . الفصل السابع

 

 السفر

 52المادة 

من في حكمهم الذين أتموا السابعة عشر ولم يتجاوزوا الثانية واألربعين عاما  ال يسمح للسوريين و

التابعة لها ضمن الشروط   مغادرة سورية إال بموافقة مسبقة من مديرية التجنيد العامة ومناطقها والشعب 

 : التالية 

وظف أو عامل  تقديم كفالة مالية أو عقارية أو تجارية أو صناعية أو زراعية أو كفالة ضابط أو م   –آ 

 . دائم من الدرجة األولى

 . تحدد قيمة الكفالة حسب فئات المكلفين وسبب السفر وفقا للنظام  –ب 

ا مغادرة البلد بدون كفالة   –ج  يجوز ألعضاء البعثات الرياضية والعلمية والفنية المرخص لها رسميا

 . العامة شريطة تقديم ضمانات كافية يعود تقديرها إلى مديرية التجنيد 

 

 53المادة 

ال يحول تحصيل الكفالة دون ملحقة المكلف المكفول المتخلف عن السوق بالعقوبات المنصوص عليها  

 . في هذا القانون 

 

 54المادة 

يعفى من تقديم أية كفالة األشخاص اآلتي ذكرهم شريطة حصولهم على موافقة مسبقة من مديرية التجنيد  

 . غادرتهم الجمهورية العربية السوريةالعامة أو من تفوضه بذلك قبل م

 . العاملون المدنيون الموجودون في الخدمة باستثناء الملزمين بخدمة الدولة  –آ 

 . الموفدون من قبل الحكومة للدراسة أو التخصص أو بمهمة رسمية  –ب 

 . المعفون من خدمة العلم وفق أحكام هذا القانون  –ج 

 . الذين أدوا الخدمة اإللزامية –د 

 . المتقاعدون –ه 

 . المغتربون القادمون إلى السورية بقصد الزيارة  –و 

، تمنح وزارة الداخلية الموافقة لعسكريي قوى  موافقة السفر من القيادة العامة أما العسكريون فيتم منحهم 

 . األمن الداخلي
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 55المادة 

بخدمة االحتياط مغادرة البلد  عمارهم سن الثانية واألربعين من غير المكلفين أيسمح للذين تجاوزت 

 . دون كفالة أو موافقة من مديرية التجنيد العامة 

 

 56المادة 

تودع الكفاالت في حساب مصرفي لدى مصرف عام لصالح وزارة الدفاع ويتم التصرف بريعها بقرار  

 . من وزير الدفاع لتطوير مرافق التجنيد 

 

 الفصل الثامن

 

 57المادة 

ملة شهادة التعليم األساسي أو ما يعادلها فما فوق في المنشآت التعليمية  يتم تأهيل المجندين من ح

 . العسكرية أو في غيرها من الجهات التعليمية التي تحددها القيادة العامة

 

 58المادة 

 : الشروط المقررة للترقية كما يلي  تتم ترقية المجندين المقبولين للتأهيل العسكري بعد استيفائهم 

إلى رتبة العريف عند تخرجهم بنجاح إذا كانوا من اللئقين  :التعليم األساسي أو ما يعادلهاة شهاد  –آ 

 . صحيا للخدمة الميدانية 

 : حملة شهادة الدراسة الثانوية أو ما يعادلها –ب 

 . إلى رتبة الرقيب عند تخرجهم بنجاح: الخدمة الميدانية 

 . إلى رتبة العريف عند تخرجهم بنجاح  :الخدمة الثابتة 

 : حملة شهادة المعهد المتوسط أو ما يعادلها –ج 

 . إلى رتبة رقيب أول عند تخرجهم بنجاح: الخدمة الميدانية 

 . إلى رتبة رقيب عند تخرجهم بنجاح: الخدمة الثابتة 

 

 حملة شهادة اإلجازة الجامعية التي مدة دراستها أربع سنوات أو ما يعادلها

 59المادة 

المساعد عند تخرجهم بنجاح ويجوز قبول عدد من حملة اإلجازات الجامعية  إلى رتبة : الخدمة الميدانية 

 من هذه الفئة في المنشآت التعليمية العسكرية لتخريجهم ضباطاا مجندين حسب حاجة القوات المسلحة 

 . إلى رتبة الرقيب أول عند تخرجهم بنجاح  :الخدمة الثابتة 

واألطباء البيطريين والصيادلة والمهندسون وحملة شهادة الدبلوم  األطباء البشريين وأطباء األسنان  

 : والماجستير والدكتوراه من مختلف اإلختصاصات 

 . إلى رتبة المساعد عند تخرجهم بنجاح ويسمح لهم بحمل رتبة ملزم حتى ترقيتهم 

من هيئة األركان   يجوز استثناءا بأمر  ،العامة إلى رتبة الملزم بعد إتمام مدة سنة على وجودهم بالخدمة

ترقية المجندين من صف الضباط واألفراد المستشهدين أو المصابين بسبب العمليات الحربية بعجز كلي  

إلى رتبة الملزم إذا قاموا بأعمال استثنائية مجيدة في ميدان القتال أثناء االشتباكات المسلحة مع العدو  

 . رة رتبتين على األكثر دون التقيد بقواعد الترقية كما يجوز ترقية الضباط المجندين في الحاالت المذكو
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 60المادة 

المادة  يجوز استثناء بقرار من هيئة األركان ترقية المجندين من مختلف الرتب إلى الرتبة المبينة في 

إذا قاموا بأعمال مجيدة في ميدان القتال أثناء االشتباكات المسلحة مع العدو أو في خدمة القوات   59

 . ن التقيد بقواعد الترقيةالمسلحة دو 

 

 61المادة 

تقوم هيئة األركان باقتراح مشروع قانون يعرض على وزير الدفاع بما يتعلق بصيغ أعمالها  

 . واجتماعاتها وقراراتها مع أصول الترفيع لضباط الجيش والقوات المسلحة 

   

 62المادة 

 . التأهيل وفقا ألنظمة المنشآت التعليمية العسكرية تتم ترقية المجندين إلى الرتب العسكرية خلل دورات 

 

 63المادة 

يؤدي المجندون الراسبون في الدورة خدمتهم في الرتب األخيرة التي حصلوا عليها أثناء الدورات  

 . العسكرية

 

 64المادة 

ن  ي قانو يقسم المجندون يمين الوالء واإلخلص للعلم والوطن في احتفال خاص وفق الصيغة المحددة ف

 : الخدمة العسكرية كما يلي 

 . برعاية قادتهم ( األغرار )المجندون عند انتهاء دورة التأهيل األولى  –آ 

 . خريجو دورات التأهيل من رتبة العريف حتى رتبة المساعد برعاية مديري المنشآت التعليمية  –ب 

 . المناطق العسكريةن خريجو المنشآت التعليمية العسكرية برعاية قادة والضباط المجند  –ج 

 

 65المادة 

ن في الترقية إلى الرتب األصلية حتى رتبة العقيد وتتم ترقيتهم وفق القواعد  و يتدرج الضباط االحتياطي 

 . المقررة لترقية الضباط العاملين في كل رتبة 

بالقواعد  يجوز استثناءا بقرار من من هيئة األركان ترقية ضابط االحتياط إلى الرتبة التالية دون التقيد 

 . العامة للترقية إذا قام بأعمال استثنائية مجيدة في ميدان القتال أو في خدمة القوات المسلحة

 

 66المادة 

يتدرج صف الضباط واألفراد االحتياطيون في الترقية حتى رتبة المساعد أول وتتم ترقيتهم وفق القواعد  

 . المقررة لصف الضباط واألفراد العاملين لكل رتبة 

 

 67ة الماد

تسري أحكام هذا القانون على صف الضباط واألفراد االحتياطيين ويجوز ترقيتهم إلى رتبة المساعد أول  

ا   . استثنائيا
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 68المادة 

تحسب مدة الخدمة اإللزامية للحتياطي في الرتبة من أصل المدة الصغرى المقررة للترقية إلى الرتبة  

 . التالية 

 

 الفصل التاسع

 أسبقية القيادة                 

 

 69المادة 

   .حترافيين على الضباط االحتياطيين عند تساوي الرتبة والمرتبة تكون أسبقية القيادة للضباط اال  -1

تكون أسبقية القيادة بين االحتياطيين ذوي الرتبة الواحدة ولو كانوا من كشوف أقدمية مختلفة حسب    - 2

 . بة وإذا تساوى قدمهم فيها فاألقدم منهم في الرتبة السابقة تاريخ الحصول على تلك الرت

تحدد األسبقية عند تساوي القدم في الرتبة الدنيا وفق ترتيب التخرج أو معدل النجاح في المنشآت   -2

 . التعليمية 

 

 70المادة 

العاملة دون انقطاع من ذوي  تكون أسبقية القيادة بين االحتياطيين المستدعين للخدمة بعد انتهاء الخدمة 

 . الرتبة الواحدة للحتياطيين ذوي الخدمة الفعلية األطول في تلك الرتبة 

 

 الفصل العاشر

 اإلجازات                

 

 71المادة 

ن أثناء وجودهم في خدمة العلم الفعلية اإلجازات المقررة  ون واالحتياطي و ن المجند و يمنح العسكري

 . الفئات ذاتها من قانون الخدمة العسكرية ألمثالهم من العاملين في 

 

 72المادة 

 . يستفيد العسكريون االحتياطيون من تراكم اإلجازات العادية بتعليمات تصدر عن القائد العام 

 

 73المادة 

منح المجندين واالحتياطيين أثناء وجودهم في خدمة العلم الفعلية اإلجازات الصحية المقررة ألمثالهم من  

العاملين في الفئات ذاتها بموجب قانون الخدمة العسكرية على أن ال تحسب مدة اإلقامة في المستشفى قيد  

 . العلج من أصل مدة اإلجازة الصحية

 

 74المادة 

ا لمرض أو إصابة في السنة الواحدة   ١٢٠يحال المجند واالحتياطي الذي منح إجازة صحية أكثر من   يوما

إلى الجهة الطبية المختصة لتقرير وضعه الصحي في الخدمة فإذا ثبتت  ( صحيةاعتباراا من أول إجازة  )

ا   . لياقته الصحية للخدمة العسكرية يجوز منحه إجازة صحية ال تتجاوز ثلثين يوما
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 75المادة 

تمدد خدمة االحتياطي الموجود تحت العلج بسبب مرض أو جرح ناجم عن الخدمة أو تفاقم بسببها إذا  

 . حه ما لم يرغب بالتسريحما تقرر تسري

 

 76المادة 

تعلم الجهات المدنية التابعة لها االحتياطيون عن مدد اإلجازات العادية التي حصلوا عليها أثناء خدمتهم  

وإذا زادت مدد اإلجازات الممنوحة لهم عن استحقاقهم في الجهات المدنية اعتبرت الزيادة حقا مكتسبا  

 . لهم

 

 الفصل الحادي عشر

 المزايا والضمانات                       

 

 77المادة 

ن أثناء وجودهم بالخدمة من المزايا والضمانات المقررة للعسكريين  ون واالحتياطي ويستفيد المجند 

 : القوانين واألنظمة النافذة بشأن  العاملين بموجب 

 . العلج والتداوي  –آ 

 .االختراعات والمؤلفات  –ب 

 . نهم تعويض المتضررين م  –ج 

 . من قانون الخدمة العسكرية ١٨١اإلعفاءات الواردة في المادة  –د 

 . تعويضات االنتقال  –ه 

 .اإلكراميات واإلسعافات  –و 

 

 78المادة 

االحتياطيين باستثناء  إطعام وإكساء و إيواء وتجهيز وتسليح المجندين و: تؤمن الدولة على نفقتها 

 . المندبينالمعارين و

 

 79المادة 

الجهات العامة وجهات القطاع المشترك للمجندين واالحتياطيين بوظائفهم وأعمالهم وترقياتهم  تحفظ 

خلل مدة دعوتهم إلى خدمة العلم ويعودون إلى وظائفهم وأعمالهم عند تسريحهم من خدمة العلم شريطة  

ا من تاريخ ت سريحهم بما ال  مراجعتهم للجهة التي كانوا يعملون فيها خلل مدة أقصاها خمسة عشر يوما

 . يتعارض مع القوانين النافذة في تلك الجهات باستثناء المتعاقدين

 

 80المادة 

مع مراعاة أحكام منح رتبة ضابط المحددة في قانون الخدمة العسكرية يجوز تعيين الضابط االحتياط أو  

ا في الخدمة العاملة برتبته وقدمه بقرار من هيئة األركان دو  فترة  ن أن يخضع لالضابط المجند ضابطا

ختبار وذلك إذا قام بأعمال استثنائية مجيدة في ميدان القتال أثناء االشتباكات المسلحة مع العدو أو في  اال

 . خدمة القوات المسلحة
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 81المادة 

إذا ُرقي المجند أو االحتياطي من العاملين في الدولة ترقية استثنائية أثناء خدمة العلم يمنح في وظيفته  

 . ل القدم الذي استفاد منه من حيث النتيجة ويعدل وضعه المدني بما يعادل القدم المذكورقدما يعاد 

 

 الفصل الثاني عشر

 الرواتب والتعويضات - األحكام المالية                    

 

 82المادة 

وعلواتهم  تحدد رواتب المجندين على مختلف فئاتهم ورتبهم بمرسوم جمهوري وتحدد تعويضاتهم   -1

 . بقرار من هيئة األركان 

تصرف الرواتب والتعويضات والعلوات للمجندين من مختلف الرتب من موازنة وزارة الدفاع   -2

 . باستثناء المجندين الذي ينقلون إلى المؤسسات ذات الطابع االقتصادي 

 

 83المادة 

مة تعويض إعالة يحدد بقرار من  يمنح من تثبت إعالته من المكلفين بالخدمة اإللزامية عند سوقه للخد 

 . هيئة األركان

 

 84المادة 

يستحق االحتياطيون من مختلف الرتب الرواتب والتعويضات والعلوات والزيادات والمنح المقررة  

 . للعسكريين العاملين من الرتب ذاتها

 

 85المادة 

العامة والبلديات وجميع جهات  تتحمل الوزارات واإلدارات والمديريات والهيئات والمؤسسات  -1

القطاع العام كامل رواتب وتعويضات وأجور المستدعين منها للخدمة االحتياطية ضباطا وصف ضباط  

وأفراداا المستحقة لهم في هذه الجهات طوال مدة استدعائهم للخدمة االتياطية فإذا كانت تقل عن الرواتب  

فيستحقون باإلضافة إلى ذلك مكافأة شهرية تعادل  والتعويضات المحددة لرتبهم ودرجاتهم العسكرية 

 . الفرق بينهما وتؤدى لهم من وزارة الدفاع

يتم تبديل الدرجة عند إتمام اإلحتياطي في الخدمة الفعلية المدة الزمنية المحددة لتبديل الدرجة في   -2

 . قون بالدرجة الدنيا الرتبة العسكرية العاملين باستثناء العسكريين االحتياطيين من أصل مجند حيث يب

 

 86المادة 

يستحق المجندون الرواتب والتعويضات اعتبارا من تاريخ أمر ترحيلهم من المناطق التجنيدية إلى  

 . مراكز ومعسكرات السوق

 87المادة 

تؤدي وزارة الدفاع للعسكريين المتقاعدين المدعوين للخدمة االحتياطية مكافأة شهرية تعادل الفرق بين  

قطوع وتعويض العبء العسكري والتعويضات والعلوات الملزمة للرتبة والدرجة التي  الراتب الم

 . يحملونها وبين ما يصرف لهم من معاش تقاعدي 
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 88المادة 

تؤدي وزارة الدفاع للعسكريين المدعوين للخدمة االحتياطية من غير العاملين والموظفين في الدولة  

القانون كافة الرواتب والتعويضات المقررة لزملئهم من  ومؤسساتها العامة وغير المشمولين بهذا 

العسكريين العاملين من الرتبة والدرجة نفسها أما االحتياطيون المجندون فيتم ربحهم بالرتبة والدرجة  

 . الدنيا نفسها 

 

 89المادة 

وضاع  مختلف األ مجندين واالحتياطيين في تحدد قواعد وأصول دفع الرواتب والتعويضات والعلوات لل

 . بقرار من وزير الدفاع 

 

 90المادة 

ا وفق القواعد المطبقة على   تحدد معاملة األسرى والمفقودين والموقوفين من المجندين واالحتياطيين ماليا

 . العسكريين العاملين 

 

 91المادة 

ومن    تقع على عاتق الدولة نفقات سفر ونقل المكلفين المدعوين للخدمة من مناطق وشعب التجنيد 

 . معسكرات السوق إلى الوحدت المنقولين إليها

 

 92المادة 

ن بعد التحاقهم في الخدمة تعويضات االنتقال للعسكريين العاملين  و ن واالحتياطيويستحق المجند 

ء خدمتهم لتامين عودتهم الى مقر  كرامية نقدية عند انتهاإمقررة لكل رتبة منهم كما يمنحون وبالتعرفة ال

 . بقرار من القائد العام قامتهم وتحدد إ

 

 93المادة 

 . سعافات المالية المقررة للعسكريين العاملين كراميات واإلوز منح المجندين واالحتياطيين اإليج

 

 الفصل الثالث عشر

 الحقوق التقاعدية                     

 

 94المادة 

التقاعدية والتعويضات المقررة لهم في  ن عنهم من المعاشات ون والمستحق ون واالحتياطي ويستفيد المجند 

 . قانون المعاشات العسكرية 

 

 95المادة 

ن عمن يتوفى منهم للسبب ذاته  و ستحقن الذين يصابون بسبب الخدمة العسكرية والمو يستفيد االحتياطي

صابة الوفاة للعسكريين العاملين من الرتب والدرجات ذاتها في  إمن المعاشات التقاعدية وتعويضات 

 . ن المعاشات العسكرية قانو 
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 96المادة 

حتياطي الذي يتم في الخدمة العسكرية مدة خمسة عشر عاما المعاش التقاعدي المقرر لمثيله  اال يستحق 

أساس مجموع   من العسكريين العاملين وفق أحكام قانون المعاشات العسكرية ويسوى معاشه على 

 . ضافية خدماته العسكرية واإل

 

 97المادة 

للحتياطي المحال على المعاش الذي أمضى سنة كاملة في الخدمة االحتياطية إعادة تسوية معاشه  يحق 

 . وفقا الحكام قانون 

 

 98المادة 

علية مدة سنة  يستحق االحتياطي من غير العاملين في الدولة الذي يتم في خدمة االحتياط العسكري الف  –آ 

ض تسريح عن مدة الخدمة االحتياطية والضمائم يحسب  قل عند انتهاء دعوته تعويواحدة متصلة على األ

 . وفقا لألحكام المقررة للعسكري العامل 

ال يستحق تعويض التسريح المنصوص عليه في هذه المادة االحتياطي الذي استحق معاشا وفقا    –ب 

 . الحكام هذا القانون

 

 الفصل الرابع عشر

 العقوبات                     

 

 99المادة 

وامر المطبقة  نظمة واأل حكام القوانين واأل أثناء وجودهم في الخدمة العسكرية تطبق على االحتياطيين أ

 . على العسكريين العاملين 

 

 100المادة 

جراء فحوص اإلعداد للسوق بدون عذر مشروع ويعاقب بغرامة  إبر متخلفا المكلف الذي يتأخر عن يعت 

 . ولى أ ي درجة راتب المقطوع لشهرين لجند نقدية تعادل ال

 

 101المادة 

نية  من يتخلف بدون عذر مشروع يقبض عليه أينما وجد اعتبارا من تاريخ تخلفه وحتى إتمامه سن الثا 

 : واألربعين ويعامل وفق التالي

راتب  عدادات السوق يعاقب بغرامة تعادل الإ ن انتهاء مهلة تدقيق من يتخلف لمدة ال تتجاوز الشهر م –آ 

 . ضافة مدة شهرين إلى خدمته اإللزاميةإولى وأندي درجة المقطوع لشهرين لج

عدادات السوق يعاقب بغرامة نقدية  إثلثة أشهر من تاريخ مهلة تدقيق من يتخلف لمدة ال تتجاوز ال  –ب 

 . لى خدمته اإللزاميةإشهر أضافة مدة ثلثة إولى وأ جندي درجة تعادل الراتب المقطوع لثلثة أشهر ل

عدادات السوق يعاقب بغرامة نقدية  إ شهر من تاريخ مهلة تدقيق أمن يتخلف لمدة اقصاها ستة  –ج 

 . لى خدمته اإللزامية إربعة اشهر أضافة مدة إولى وأ المقطوع ألربعة أشهر لجندي درجة تعادل الراتب 
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مام القضاء العسكري  أوق بدون عذر مشروع يلحق المكلف في حال تكرار التخلف عن الس –د 

عقوبات العسكرية وإضافة مدة ستة  ويعاقب بالعقوبة المقررة لجرم التخلف المنصوص عليها في قانون ال

 . لى خدمته اإللزامية إشهر أ

 

 102المادة 

لزامية ولم يؤدها لغير أسباب اإلعفاء المنصوص  السن المحددة للتكليف بالخدمة اإلمن يتجاوز عمره 

 : فع بدل فوات الخدمة وفقا لما يليعليها في هذا القانون يعو ض مدنيا بد 

 أوال

عية التي  الراتب المقطوع لرتبة ملزم متطوع لمدة خمس وثلثين شهرا بالنسبة لحملة الشهادات الجام

 . ربع سنوات أتزيد الدراسة فيها على 

 ثانيا

للشهادات  الراتب المقطوع لرتبة رقيب أول متطوع درجة أولى لمدة خمس وثلثين شهرا بالنسبة -1

 . الجامعية التي تكون الدراسة فيها أربع سنوات 

ادة معهد  الراتب المقطوع لرتبة رقيب متطوع درجة أولى لمدة خمس وثلثين شهرا بالنسبة لحملة شه-2

 . نواعهاأ متوسط أو ثانوية بكافة 

نسبة لباقي  الراتب المقطوع لرتبة جندي أول متطوع درجة أولى لمدة خمس وثلثين شهرا بالنسبة بال-3

 . المكلفين 

 . يرقن قيده بعد الدفع-4

 . بحصل هذا التعويض وفقا لقانون جباية األموال العامة -5

   

 104المادة 

تم فحوصه ولم يخبر هذه  أ ن أ امته المسجل في شعبة تجنيده بعد كل مكلف بالخدمة اإللزامية بدل محل إق

لمقطوع  وقوعه يعاقب بغرامة نقدية تعادل الراتب االشعبة بالتبديل المذكور خلل شهرين من تاريخ  

 . ولى ألشهرين لجندي لجندي درجة 

 

 105مادة 

الموجهة اليه للتأكد من  يغرم المكلف بالخدمة اإللزامية الذي يتخلف بدون عذر مشروع عن تلبية الدعوة 

مقطوع لشهر لجندي  الراتب الجراء الفحوص المقررة بغرامة نقدية تعادل و إلأ سباب التاجيل أاستمرار 

 . ولى أدرجة 

 

 106المادة 

لزامية واالحتياطية ال يمنع من  إن فرض إحدى العقوبات الواردة في هذا الباب على المكلفين بالخدمة اإل

 . جيل قائمة أ و الت أ عفاء سباب اإل أذا كانت إجيلهم منها أو ت أعفائهم إ
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 107المادة 

االحتياط عن االلتحاق بالخدمة عند دعوته أو لبى الدعوى  من تخلف بدون عذر مشروع من مكلفي  –آ 

 :  و يعاقب بإحدى العقوبات التالية  وفر قبل االلتحاق بوحدته يقبض عليه أينما وجد 

ذا التحق خلل خمسة عشر يوما من تاريخ مهلة سوقه و بغرامة  إشهر ألى ستة إبالحبس من شهر  -1

 . ولىأ لى شهرين لجندي درجة إتب المقطوع لنصف شهر نقدية تعادل الرا

ولى  ل شهر من تاريخ انتهاء المهلة األ ذا التحق من تلقاء نفسه خلإلى سنة إبالحبس من شهرين  -2

 . ولىأشهر لجندي درجة أربعة ألى إدية تعادل الراتب المقطوع شهرين بغرامة نقو

بض عليه بعد تجاوز مهلة سوقه بخمسة وأربعين  و قأذا التحق إلى سنتين إشهر أبالحبس من ستة  -3

 . ولىأشهر لجندي درجة  ألى ستة إ شهر أدية تعادل الراتب المقطوع ثلثة يوما وبغرامة نق

و  أ اطي عن االلتحاق بدون عذر مشروع ذا كانت الدعوة االحتياطية للتعبئة الجزئية وتخلف االحتيإ –ب 

 : يعاقب بإحدى العقوبات التالية جد وفر قبل االلتحاق بوحدته يقبض عليه أينما و

ذا التحق خلل خمسة عشر يوما من تاريخ انتهاء مهلة سوقه و بغرامة  إلى سنة إبالحبس من شهرين  -1

 . ولىأشهر لجندي درجة أربعة ألى إدية تعادل الراتب المقطوع شهرين نق

دية  بغرامة نقولى و لة األانتهاء المهذا التحق خلل شهر من تاريخ إلى سنتين إشهر أبالحبس من ستة  -2

 . ولىأ لى ستة اشهر لجندي درجة إشهر أتعادل الراتب المقطوع ثلثة 

و قبض عليه بعد تجاوز مهلة سوقه بخمسة وأربعين  أذا التحق إلى ثلث سنوات إبالحبس من سنة  -3

ا و بغرامة نقدية تع  . ولىأجندي درجة شهر لألى ثمانية إادل الراتب المقطوع ألربعة أشهر يوما

و عند التعبئة العامة يلحق المتخلف بدون عذر ويعاقب بالعقوبة  أ إذا كانت الدعوة في زمن الحرب  –ج 

المقررة لجرم التخلف المنصوص عليها في قانون العقوبات العسكري ويؤجل تنفيذ عقوبته إلى ما بعد  

 . انتهاء العمليات العسكرية

 

 108المادة 

نه  أالذي يتبين بنتيجة الفحص الطبي  االحتياطي المتخلف دون عذر مشروع ١٠٢المادة  ال تشمل أحكام 

 . معفي من الخدمة

 

 109المادة 

اريخ وقوعه  كل احتياطي بدل مكان إقامته المسجل في شعبة تجنيده ولم يعلمها بالتبديل خلل شهر من ت 

ندي درجة  اتب المقطوع لشهرين لجشهر وبغرامة نقدية تعادل الرألى ثلثة إيعاقب بالحبس من شهر 

و الموجود خارج البلد عند عدم قيامه  أذاتها االحتياطي الراغب بالسفر  ولى كما يعاقب بالعقوبة أ

 . بالواجبات المترتبة عليه بموجب النظام

 

 110المادة 

أكد من استمرار أسباب  كل احتياطي تخلف بدون عذر مشروع عن تلبية الدعوة الموجهة اليه للت

الراتب المقطوع لشهر لجندي درجة  جراء الفحوص المقررة يعاقب بغرامة نقدية تعادل و إل أالستبعاد ا

 . سباب المنع التزال قائمة أذا كانت إه العقوبة من استمرار االستبعاد ولى وال تمنع هذ أ
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 111المادة 

لى سنة  إشهر أمن هذا القانون بالحبس من ستة  ٤٣يعاقب االحتياطي الذي يخالف أحكام المادة  

تعادل    لى سنة و بالغرامة النقدية التيإشهرأ تعادل الراتب المقطوع من ثلثة  بالغرامة النقدية التي و

 . ولى أشهر لجندي درجة ألى ستة إشهر أ الراتب المقطوع من ثلثة 

 

 112المادة 

تاريخ  من يسرح من الخدمة العسكرية ولم يراجع شعبة تجنيده خلل شهر دون عذر مشروع من 

تسريحه لتسجيله في سجلت الشعبة يعاقب بغرامة نقدية مقدارها الراتب المقطوع لشهر لجندي من  

 . الدرجة األولى 

 

 113المادة 

ة السورية أو خارجها حتى  اإلقامة متخلفين سواء أكانوا داخل الجمهورية العربي و يعتبر المكلفون مجهول

 . عذارهم المشروعةأ يثبتوا 

 

 114المادة 

لشعب التجنيد أن تطلب من مساعدي الضابطة العدلية ايداع المتخلفين عن خدمة العلم المقبوض  يحق 

 . ساعة ريثما تتم معاملة تجنيدهم وسوقهم ٤٨عليهم لمدة أقصاها 

 

 115المادة 

كل من تلعب بأي وجه كان لتخليص نفسه أو غيره من الخدمة العسكرية كلها أو بعضها يُحال أمام   –أ 

 . من قانون العقوبات العسكري ١٠٩لعسكري ويعاقب وفقا ألحكام المادة  القضاء ا

كل مكلف بالخدمة اإللزامية لم يصرح قبل سوقه بمؤهله العلمي األخير يعاقب بغرامة نقدية تعادل   –ب 

 . ولى أ المقطوع ألربعة أشهر لجندي درجة الراتب 

 

 116المادة 

معلومات كاذبة عن أعذار المكلف بخدمة العلم مع علمه بخلف  كل شخص مكلف قانونا باإلخبار قدم 

ذلك يعاقب وفقا ألحكام قانون العقوبات العام كما يعاقب المكلف موضوع المعلومات الكاذبة وفقاا ألحكام  

 . هذا القانون إذا لم يعلم شعبة تجنيده حقيقة وضعه قبل سوقه

 

 117المادة 

أو بواسطة شخص آخر بقصد التخلص من خدمة العلم يعاقب  كل مكلف عطل عضواا من أعضائه بنفسه 

 . وفق أحكام قانون العقوبات العسكري هو وشركائه والمتدخلين والمحرضين في هذا الجرم

 . إن تطبيق هذه العقوبة ال يُعفي المكلف من أداء خدمة العلم المترتبة عليه إذا ظل الئقا ا لها 
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 118المادة 

وال يحمل بطاقته الشخصية ولم يعلم عن فقدانها السلطات المختصة في حينه    كل مكلف يساق للخدمة -آ 

 . يعاقب بإضافة شهر واحد على خدمته 

ال يحول تقديمه للبطاقة الشخصية بعد ذلك من تنفيذ العقوبة المقررة ما لم يدل بأسباب حالت دون    –ب 

 . حمله البطاقة الشخصية تقبلها مديرية التجنيد العامة 

 

 119المادة 

ا لقانون جباية األموال العامة   يعو ض من يفقد دفتر خدمة العلم بغرامة نقدية مقدارها ألف ليرة سورية وفقا

 . ضائع اللا عن يويعطى دفتراا جديدا بد 

 

 120المادة 

القضاء العسكري هو المرجع المختص ذو الصلحية لمحاكمة العاملين في الدولة وكذلك المخاتير  

التجنيد الذين يرتكبون أي جرم يتعلق بوظائفهم وأعمالهم التي لها علقة مباشرة بأمور خدمة  ولجان 

 . العلم سواء أكانوا فاعلين أم محرضين أو شركاء أو متدخلين 

 

 121المادة 

 . تصدر عن المحاكم العسكرية العقوبات الجزائية المنصوص عليها في هذا القانون -1

 . العقوبات والغرامات غير الصادرة عن المحاكم العسكرية في النظام تحدد كيفية وفرض وتنفيذ  -2

 

 122المادة 

ا لقواعد إنفاذ األحكام الجزائية وال يجوز   تنفذ األحكام الصادرة عن المحاكم العسكرية بهذا الشأن وفقا

في حال   تخفيض العقوبات الجزائية المحكوم بها وفقا ألحكام هذا المرسوم التشريعي إلى أقل من النصف 

 . استعمال األسباب المخففة التقديرية 

 

 الفصل الخامس عشر

 أحكام عامة                        

 

 123المادة 

لمدير التجنيد العام تسمية صف ضباط مبلغين للدعوة إلى الخدمة العلم يتمتعون بصفة مساعدي   -1

 . بالنظامالضابطة العدلية وتحدد مهامهم وواجباتهم وصلحياتهم 

 . لمدير التجنيد العام مخاطبة أية جهة في الدولة في كل ما يتعلق بأعمال التجنيد  -2

لمدير التجنيد العام طلب إعادة إجراء الفحوص أو التحقيقات المتعلقة بها على أي مكلف أو على   -3

 . ذويه عند الشك بنتائج فحوصهم السابقة

 

 124المادة 

حتياطيين كأمثالهم من العسكريين واألفراد العاملين مبالغ اإلعانات  يستحق صف الضباط واألفراد اال

 . المالية والتأمين لكل منهم وفق قانون المعاشات العسكرية الذين انتهت خدمتهم بموجبه
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 125المادة 

لتاريخ  تطبق األحكام المالية الواردة في الباب السادس من هذا القانون اعتباراا من أول الشهر التالي 

 . نفاذه

 

 126المادة 

يعامل العرب الفلسطينيون المقيمون في الجمهورية العربية السورية وأوالدهم بتاريخ صدور القانون  

كالسوريين فيما يتعلق باألحكام الواردة في هذا القانون مع احتفاظهم   1956/ 10/7تاريخ /   260/ رقم 

 . ة في كل وجبة بناءاا على تعليمات القيادة العامةبجنسيتهم األصلية ويتم سوقهم إلى الخدمة اإللزامي

 

 127المادة 

 : ن تاريخ نفاذ هذا القانون بكل من يوقف العمل م  -أ

 . وتعديلته المتضمن قانون خدمة العلم 1953/  5/10تاريخ  115المرسوم التشريعي رقم   –آ 

 . أعمال التجنيد وتعديلته المتضمن نظام  2/1/1955تاريخ   11المرسوم التشريعي رقم  –ب 

وتعديلته المتضمن قانون خدمة    1959/  6/10تاريخ   234قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم  –ج 

 . الضباط االحتياط بالقوات المسلحة

المتضمن قبول البدل النقدي من المقيمين في دول   10/1/1978تاريخ   7المرسوم التشريعي رقم  –د 

   . الخليج

المتضمن قبول البدل النقدي من المقيمين في    7/2000/ 29تاريخ   11المرسوم التشريعي رقم  –ه 

   . الدول العربية واألجنبية

المتضمن قبول البدل النقدي من المولودين   1/2005/  6تاريخ   2المرسوم التشريعي رقم  –و 

 . والمقيمين في الدول العربية واألجنبية 

المتضمن قبول البدل النقدي من المكلفين   2005/  1/8تاريخ   63/المرسوم التشريعي رقم  –ز 

 . الموضوعين في الخدمة الثابتة

 

 128المادة 

تبقى األنظمة والقرارات والتعليمات المتعلقة بخدمة العلم والحقوق التقاعدية النافذة بتاريخ صدور    –آ 

نظمة والقرارات والتعليمات  هذا القانون سارية المفعول ما دامت ال تتعارض وأحكامه حتى صدور األ

 . التي ينص عليها هذا القانون 

  ـيجوز للمكلف الذي تجاوز السن القصوى للتكليف المحددة في هذا القانون ولم يتجاوز سن ال  –ب 

ا أداء الخدمة اإللزامية المترتبة عليه شريطة التحاقه خلل مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ  ٢٥ عاما

 . صدور هذا القانون

 

 129مادة ال

 . ينشر هذا القانون ويعتبر نافذا من تاريخ نشره 

—————————————————— 
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 :الثالث عشرالفصل 

 

 (قانون اإلدارة المحلية)                             

 
 

   : سباب الموجبةاأل

 

ويقدم له  اإلنسان بفطرته كائن اجتماعي يسعى إلى تحقيق أمنه واستقراره ضمن المجتمع الذي يحيط به  

وهذا ما تم  ،  اك المجتمع في إدارة شؤونه بنفسهخدمات متبادلة من خلل قواعد ناظمة تؤدي الى اشر

   . تقنينه عبر منظومات قانونية منها قانون اإلدارة المحلية 

   ،هو من أهم القوانين الحتوائه في مضامينه وقواعد قانونية شبه دستورية(  حلية اإلدارة الم)قانون 

البلد تعيش حالة اضطراب وتعم الفوضى لذا فإن قواعد هذا القانون تصبح مرنة وواضحة   ولما كانت 

وتعتمد صيغ استثنائية تساهم في إشراك كافة أفراده هذه االستثناءات ال تهتم بقواعد جامدة ال تلبي  

   . الحاجة في تلك الظروف المفاجئة

اجئا فحسب وإنما إجرام لم يسبق له مثيل  لذا فإن ما حصل في سورية هو ليس ظرفا استثنائيا أو مف

 . على السلطة وخربت البلد والعباد بالتاريخ مارسته عصابة استولت 

عليه كان البد من البحث عن صيغ بديلة تساهم في إسهام الجميع بتسيير شؤون المجتمع وتلبي حاجاته  

لسياسي واالجتماعي والتنظيمي  الضرورية آخذة بعين اإلعتبار بأن الحديث عن الديمقراطية بمفهومها ا

 . يغدو في مثل تلك الظروف ترفا فكريا أو نفاقا وصوليا ال يشبه الواقع 

من هنا كانت رؤيتنا التي وهي باألصل مستمدة في شكلها من قوانين اإلدارة المحلية المعمول بها بأغلب  

ن بهدف مشاركة كل  ية اآل دول العالم مع صياغة نصوصه بشكل يتلءم مع الظرف الذي تعيشه سور

 جتماعية في المساهمة والمشاركة بتحديد حاجاتها ومطالبها وفق القواعد واألسس التالية القوى اال

 (نتقالية اال  -التوافقية  -االنتقائية   -المعيارية  -التشاركية )

 : أحكام المواد التالية وفق 

 

 

 الفصل األول                    

 

 :التعاريف

 : بالتعابير الواردة في معرض تطبيق هذا القانون المعاني المبينة بجانب كل منهايقصد  

 . المجلس األعلى لإلدارة المحلية المشكل وفق أحكام هذا القانون : المجلس األعلى-

 . ممثل السلطة المركزية وهو عامل لجميع الوزارات يعين ويعفى من منصبه بمرسوم : المحافظ -

 . حافظة أو المدينة أو البلدة او البلدية ولها شخصية اعتبارية الم: الوحدة اإلدارية -

 . المجلس المحلي هو للوحدة اإلدارية ويمارس عمله وفق أحكام القانون: المجلس-

 . المكتب التنفيذي للوحدة اإلدارية : المكتب التنفيذي-
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وبلدات وبلديات  حيز جغرافي ضمن التقسيم اإلداري والمحلي في السورية يضم عدة مدن : المحافظة-

 . وقرى ومزارع ويمكن للمحافظة أن تكون مدينة واحدة

 . كل مركز محافظة أو منطقة أو تجمع سكاني يزيد عدد سكانه على خمسين ألف نسمة: المدينة-

  ١٠٠٠١كل مركز ناحية أو تجمع سكاني أو مجموعة تجمعات سكانية يتراوح عدد سكانها بين : البلدة-

 . ألف نسمة ٥٠و

و عشرة آالف   ٥٠٠١كل تجمع سكاني أو مجموعة تجمعات سكانية يتراوح عدد سكانها بين  : ةالبلدي-

 . نسمة

قطاع من المدينة أو البلدة أو البلدية ال يقل عدد سكانه عن عشرة آالف نسمة في المدن وعن  : الحي-

معات  خمسة آالف نسمة في البلدات وعن أربعة آالف نسمة في البلديات وعن ألف نسمة في التج

 . السكانية التي ضمت إلى المدينة أو البلدة

قطاع من المحافظة ال يقل عدد سكانه عن ستين ألف نسمة عدا القرى المرتبطة بمركز  : المنطقة -

 . المنطقة مباشرة ويشمل ناحيتين على األقل

يكون ارتباطها  قطاع من المنطقة ال يقل عدد سكانها عن خمسة وعشرين ألف نسمة ويمكن أن  : الناحية-

 . المباشر بمنطقة مركز المحافظة

 ١٩٧١لعام  ١٥التجمع السكاني المحدث بموجب القانون  : القرية -

 ١٩٧١لعام  ١٥التجمع السكاني المحدث بموجب القانون  : المزرعة-

   . التجمع السكاني ضمن المدن ال ينقص عدد سكانه عن ثلثين ألف نسمة: الحي-

ملة التي تحدد أهداف الوحدة اإلدارية لمدة أربع سنوات والوسائل  الخطة الشا : الخطة المحلية-

 . واإلجراءات والنشاطات اللزمة لتحقيقها

المشاريع الخدمية والتنموية واالقتصادية واالستثمارية والتنموية واالجتماعية  : النشاطات المحلية-

 . والثقافية التي تقوم بها الوحدات اإلدارية ضمن نطاق عملها

 . المشاريع االقتصادية واالستثمارية التي تقوم بها الوحدة اإلدارية: طات االقتصادية النشا-

  . الخدمات االجتماعية التي تقدمها الوحدة اإلدارية ضمن نطاقها لمساعدة: النشاطات االجتماعية -

ية التي ال  المنظمات أو الجمعيات أو الروابط أو النوادي العلمية والثقافية والتربوية والخيرية والرياض

 . تستهدف الربح ومساعدة األسر واألفراد في المستويات االجتماعية والتنموية كافة

 . مجلس الوحدة اإلدارية ومكتبها التنفيذي واألجهزة المرتبطة بها : السلطة المحلية -

  مديريات الوزارات واإلدارات والمؤسسات العامة والشركات التي نقلت اختصاصاتها : األجهزة المحلية-

 . إلى السلطة المحلية

هي الوزارات واإلدارات والمؤسسات والشركات والهيئات العامة والجهات المرتبطة  :  السلطة المركزية -

 . بها

مديريات الوزارات واإلدارات والمؤسسات والشركات والهيئات العامة التي لم تنقل  : األجهزة المركزية-

 . الوحدة اإلدارية اختصاصاتها إلى السلطة المحلية وتعمل في نطاق 

 . وجود طريق نافذ تربط بين التجمعات السكانية المعنية :  الرابط الطرقي-

 . عدم وجود مانع طبيعي بين التجمعات السكانية المعنية :  الرابط الجغرافي-

يقدم الخدمات للمواطن وفق الشروط والضوابط والتوجيهات التي تضعها الوحدة  :  مركز خدمة المواطن -

 . لجهات المعنية األخرى لتبسيط اإلجراءات اإلداريةاإلدارية مع ا
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الخطة التي يتم بموجبها نقل اختصاصاتها من السلطة المركزية إلى السلطة  : الخطة الوطنية اللمركزية-

 . المحلية

 

 

                      

 الفصل الثاني

 :أهداف القانون

 

 ١المادة 

 : يهدف هذا القانون إلى

المركزية السلطات والمسؤوليات وتركيزها في أيدي فئات الشعب تطبيقا لمبدأ الديمقراطية  تطبيق   - ١

الذي يجعل الشعب مصدر كل سلطة وذلك من خلل توسيع وتحديد واضح وغير مزدوج لسلطات  

وصلحيات مجالس الوحدات اإلدارية لتمكينها من تأدية اختصاصاتها ومهامها في تطوير الوحدة  

ا اإلدارية اق ا وثقافياا وعمرانيا ا واجتماعيا  . تصاديا

إيجاد وحدات إدارية قادرة على عمليات التخطيط والتنفيذ ووضع الخطط التنموية الخاصة بالمجتمع   - ٢

المحلي وتنفيذ المشاريع الخاصة بها بكفاءة وفعالية من خلل تعديل مستويات الوحدات اإلدارية وتحديد  

ع الوظيفة األساسية لها وإضافة عدد من الوظائف النوعية فيها وجعل  هيكليتها المحلية بما يتماشى م

الوحدات اإلدارية في كل المستويات مسؤولة مباشرة عن الخدمات واالقتصاد والثقافة وكافة الشؤون  

التي تهم المواطنين في هذه الوحدات بحيث تقتصر مهمة السلطات المركزية على التخطيط والتشريع  

أساليب التقنية الحديثة وتنفيذ المشروعات الكبرى التي تعجز عن تنفيذها الوحدات   والتنظيم وإدخال

 . اإلدارية

تعزيز اإليرادات المالية للوحدات اإلدارية لتمكينها من ممارسة الدور التنموي في المجتمع المحلي   - ٣

ة هذه الموارد  الى جانب الدور الخدمي وجعل هذا المجتمع مسؤوالا عن الحفاظ على موارده وتنمي 

لتحسين المستوى المعيشي للمواطنين وتقديم خدمات أفضل وتطوير فرص اقتصادية وتنموية ضمن  

الوحدات اإلدارية تساعد على خلق فرص عمل وإيجاد حالة من التكامل بين الدور الخدمي والدور  

 . التنموي

وتكافؤ الفرص بين المناطق    النهوض بالمجتمع في إطاره المحلي والمساعدة على النمو المتوازن - ٤

بتكريس التعاون المشترك بين الوحدات اإلدارية من خلل إحداث إدارات مشتركة تستطيع أن تنفذ  

 . برامج ومشاريع كبرى بشكل كفوء وفعال

تبسيط اإلجراءات لتأمين الخدمات للمواطنين عن طريق إنشاء مراكز خدمة للمواطن تختص بمنح   - ٥

عاية كافة بشكل مباشر وفق األنظمة والشروط الموضوعة من قبل مجالس  الرخص والخدمات والر

الوحدات اإلدارية والوزارات واإلدارات المعنية وصوالا للحصول عليها عبر خدمات الحكومة  

 . اإللكترونية بما يوفر الجهد والوقت والمال
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 الفصل الثالث

 

 :المجلس األعلى لإلدارة المحلية

 

 ٢المادة 

 . يشكل المجلس األعلى للوحدات اإلدارية من وزير اإلدارة المحلية وعضوية الوزراء الخدميين   -١

 

 ٣المادة 

يعمل المجلس األعلى على التنسيق مع المجالس الوزارية على نقل بعض أو كل اختصاصات   - ١

 . الوزارات الخدمية إلى الوحدات المحلية واقتراح التشريعات واألنظمة اللزمة 

ت المجلس األعلى في كل الشؤون والتدابير التي يراها متعلقة باإلدارة المحلية من حيث دعمها  يب - ٢

 . وتطويرها واقتراح القوانين الخاصة بذلك وإصدار القرارات التنفيذية اللزمة

 

 ٤المادة 

 : يتولى المجلس األعلى 

امج زمني محدد واإلشراف  وضع الخطة الوطنية اللمركزية مع بقية المجالس الوزارية وفق برن   - ١

 . على تنفيذها ودعم هذه الخطة والتنسيق مع كل الجهات المعنية في سبيل تنفيذها 

 . إصدار القرارات اللزمة لتوضيح آليات عمل الوحدات المحلية - ٢

 . إقرار اللوائح التنفيذية والتعديلت السنوية على لوائح الرسوم والموارد والتعويضات  -٣

 

 ٥المادة 

 . يجتمع المجلس األعلى مرتين كل شهر على األقل وكلما دعت الحاجة بدعوة من رئيسه - ١

 . يدعو رئيس المجلس األعلى من يراه من المختصين لحضور اجتماعاته  - ٢

 

 ٦المادة 

تحدد الخطة الوطنية اللمركزية برنامجاا زمنياا ضمن فترة أقصاها سنة يجوز تجديدها لمرة واحدة   - ١

 . ل االختصاصات المنصوص عليها في هذا القانون إلى المجالس المحليةالستكمال نق

يشكل المجلس األعلى لجانا تنسيقية لإلعداد لهذا االنتقال من جميع النواحي القانونية واإلدارية    -٢

 . والتقنية 

 

 الفصل الثالث

 

 :الوحدات اإلدارية

 

 ٧المادة 

بالشخصية االعتبارية واالستقلل المالي واإلداري وهي  تتكون سوريا من وحدات إدارية تتمتع  - ١

 . المحافظة، المدينة، البلدة، البلدية
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يجوز أن يكون نطاق المحافظة مدينة واحدة يمثلها مجلس واحد وفي هذه الحالة يتمتع مجلس   - ٢

 . يفضلا عن اختصاصاتهم واختصاصات مجلس المدينة ومكتبه التنفيذ "المحافظة ومكتبه التنفيذي 

تضم إلى المدن والبلدات والبلديات مع مراعاة الحدود اإلدارية للمحافظات والمناطق والنواحي   - ٣

كم عن حدود   15جميع القرى والمزارع التي ال تتبع أي مدينة أو بلدة أو بلدية واليزيد بعدها على 

غرافي وتمثل هذه القرى  مخططها التنظيمي العام المصدق على أن تحقق فيما بينها الربط الطرقي أو الج

 . والمزارع في مجلس المدينة أو البلدة أو البلدية وفقاا ألحكام هذا القانون 

 

 ٨المادة 

تمثل الشخصية االعتبارية للوحدة اإلدارية المصلحة العامة المشتركة لجميع المواطنين المقيمين في   - ١

 . الوحدة اإلدارية بما في ذلك مصلحة األجيال القادمة 

تعتبر المجالس المحلية للوحدات اإلدارية المنتخبة ممثل لإلرادة الشخصية االعتبارية تحدد   - ٢

 . مسؤوليتها وفق أحكام القانون

 

 ٩المادة 

 . تحدث المحافظات وتسمى وتعين مراكزها وحدودها وتعدل بقانون - ١

مجلس الوزراء بناء على  تحدث المدن وتسمى وتعين مراكزها وحدودها وتعدل بقرار من رئيس  - ٢

 . اقتراح الوزير وتحتفظ المدن المحدثة سابقاا بصفتها 

تحدث البلدات والبلديات وتسمى وتعين مراكزها وحدودها وتعدل بقرار من الوزير بناء على   - ٣

 . اقتراح المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة 

 . تحدث األحياء بقرار من المكتب التنفيذي للوحدة اإلدارية - ٤

 

 ١٠المادة 

للمجلس األعلى بالتنسيق مع المجالس الوزارية إحداث مدينة أو بلدة ألسباب اجتماعية أو اقتصادية أو  

 . سياحية أو أثرية أو حدودية دون التقيد بعدد السكان

 

 ١١المادة 

ي  اإلدارات العامة المنصوص على إحداثها ف تعامل المدن كافة معاملة مدن مراكز المناطق لجهة إحداث 

 . القوانين واألنظمة النافذة

 

 الفصل الرابع                    

 

 :المجالس المحلية

 

 ١٢: المادة

 :  تألف أعضائه وفق المبادئ التاليةيكون لكل وحدة إدارية مجلس مقره مركز الوحدة وي 

المحافظة والوحدات  بحيث يتم إشراك كل مكونات السكان ضمن   (  نتخابيةاال  -المعيارية  -التشاركية )

 . ئيناإلدارية بنسب توازيهم بأعضاء كفو
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 ١٣: المادة 

(  قرية  -ناحية  -منطقة  -محافظة )يجري تنظيم جداول بعدد كل مكونات المجتمع في البقعة الجغرافية 

إما باالعتماد على سجلت األحوال المدنية أو جداول اإلحصاء وفي حال التعذر يجري إعدادها بمعرفة  

 . القوى المجتمعية ضمن الوحدة اإلدارية ويتم تصديقها من الهيئة القضائية الفرعية

 

 ١٤: المادة 

 : يحدد عدد أعضاء المجالس المحلية وفق اآلتي 

 . عضو  ١٠٠عضواا وال يزيد على  ٥١ممثل لكل مائة ألف مواطن بما ال يقل عن : مجلس المحافظة  - ١

 . عضواا ٥١عضوا وال يزيد على    ٢٥ف مواطن بما ال يقل عن  ممثل لكل خمسين أل.. مجلس المدينة  - ٢

 . عضواا   ٢٥أعضاء وال يزيد على   ١٠مجلس البلدة ممثل لكل ألف مواطن بما ال يقل عن   - ٣

 . أعضاء ١١مجلس البلدية  - ٤

 أعضاء.  ٩لجان األحياء   - ٥

والشباب وفق احكام قانون  واقع يمثل نسبة عدد أفرادها مع تمثيل المرأة   ا مع مراعاة عامل الديمغرافي

 . االنتخابات العامة 

 

 ١٥: المادة 

تعتمد سجلت األحوال المدنية في نهاية العام السابق النتخابات المجالس المحلية أساسا في تحديد    -آ 

أو جدوال يجري إعداده من قبل الوجهاء ومنظمات المجتمع المدني والهيئات الحقوقية  .عدد السكان 

   .اقع الحال واإلنسانية حسب و

تعتمد أرقام المكتب المركزي لإلحصاء في التجمعات السكانية التي اليوجد فيها سجل أو جداول    -ب 

 . تعدها الوجهاء ومنظمات المجتمع المدني والهيئات الحقوقية واإلنسانية 

 

 ١٦: المادة 

 . الهيئة القضائية الفرعيةتحدد مدة المجالس المحلية بسنتين ميلدية تبدأ من تاريخ صدور قرار من 

 

 ١٧: المادة 

 . ال يجوز الجمع بين عضوية أكثر من مجلس محلي 

 

 ١٨: المادة 

ا من تاريخ   تدعى المجالس إلى االجتماع بدورتها األولى بقرار من المحافظ خلل خمسة عشر يوما

ا في اليوم السادس عشر إذا لم يصدر قرار دعوتها   . صدور قرار بتسمية وتجتمع حكما

 

 ١٩: المادة 

 . أمام الهيئة القضائية الفرعية  يؤدي أعضاء المجالس اليمين القانونية عند مباشرة أعمالهم
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 ٢٠: المادة 

ا ويختار   ا ويتولى أمانة السر أصغر األعضاء سنا يعقد المجلس جلسته األولى برئاسة أكبر األعضاء سنا

ا المكتب المؤقت الذي تنتهي  الرئيس من بين باقي األعضاء الحاضرين مراقبين اثنين و  يشكلون جميعا

 . يتلى صك تسمية الفائزين لعضوية المجلس ، و مهمته بانتخاب المكتب الدائم للمجلس

 

 ٢١: المادة 

ا   ال يجوز للعضو االشتراك في أعمال المجلس قبل أداء اليمين وإذا لم يؤد اليمين خلل خمسة عشر يوما

ا ويحل محله غيره من   . ضمن قطاعه يعد مستنكفا

 

 ٢٢: المادة 

ا المجلس باألكثرية المطلقة لألعضاء فإن لم تحقق   ينتخب المجلس باالقتراع السري في أول جلسة يعقدها

 . يعاد االنتخاب في نفس الجلسة ويكتفى باألكثرية النسبية 

 

 ٢٣: المادة 

س وأمين السر  توقف الجلسة فور انتخاب رئيس المجلس ثم تستأنف برئاسته النتخاب نائب الرئي

 . ومراقبين اثنين 

 

 ٢٤: المادة 

ا للرئيس باألكثرية المطلقة للحاضرين فإن لم تحقق يعاد االنتخاب ويكتفى باألكثرية   ينتخب المجلس نائبا

 . النسبية

 

 ٢٥: المادة 

يتم انتخاب أمين للسر ومراقبين اثنين باألكثرية النسبية وعند تساوي عدد األصوات يعمد إلى القرعة  

ا "ويجدد انتخابهم حسب الحال   . في أول دورة للمجلس من كل عام" سنويا

 

 ٢٦: المادة 

 . التنفيذي وفق أحكام هذا القانون  يتم التوافق على تسمية أعضاء المكتب 

 

 ٢٧: المادة 

شغر مقعد من مقاعد مكتب المجلس ألي سبب يقوم مكونه باقتراح تسمية بديل تقره الهيئة القضائية  إذا 

 . الفرعية 

 

 ٢٨: المادة 

إذا تخلف نائب الرئيس أو أمين السر أو أحد المراقبين أو كلهما عن حضور ثلث جلسات متتالية خلل  

 . مقبوالا انتخب البديل الدورة الواحدة ولم يجد المجلس في غياب أي منهم عذراا 
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 ٢٩: المادة 

إذا تغيب أمين السر أو أحد المراقبين أو كلهما عن حضور جلسة المجلس يكلف رئيس المجلس أحد  

 . األعضاء بمهمة المتغيب 

 

 ٣٠: المادة 

تكون جلسات المجلس علنية ويمكن لرئيس المجلس دعوة من يراه لحضورها ما لم يطلب الرئيس أو  

جعلها سرية وفي هذه الحال يقرر المجلس في جلسة سرية باألكثرية المطلقة لألعضاء  ثلث األعضاء 

 . الحاضرين ما إذا كانت المناقشة في أي من المواضيع المطروحة أمامه تستمر في جلسة سرية أو علنية 

 

 ٣١: المادة 

المنصوص  في حال غياب رئيس المجلس ينوب عنه نائب رئيس المجلس في جميع اختصاصاته ومهامه 

عليها في هذه اللئحة وفي حال إعفاء رئيس المجلس من مهامه يعتبر نائب رئيس المجلس في المدينة  

 . والبلدة عاقدا للنفقة وأمراا للتصفية والصرف

 

 ٣٢: المادة 

ا دائمة من أعضائه أو من غيرهم من أصحاب الخبرة واالختصاص ويحدد النظام   يشكل المجلس لجانا

ا مؤقتة  الداخلي للمجلس  طبيعة هذه اللجان وتكوينها وأسلوب عملها و للمجلس أن يشكل عند الحاجة لجانا

 . لدراسة قضايا معينة 

 

 الفصل الخامس                      

   

 :المكاتب التنفيذية

 

 ٣٣: المادة 

الذي  يكون لكل مجلس مكتب تنفيذي مدته سنة على أن ال يخل ذلك بتمسك كل مكون بتسمية العضو 

 . يمثله 

 

 ٣٤: المادة 

 : يحدد عدد أعضاء المكتب التنفيذي عدا رئيس المكتب كاآلتي 

 . أعضاء مجلس محافظة ويشمل العدد نائب الرئيس  ١٠عضو مكتب تنفيذي واحد لكل   - ١

من خمسة إلى عشرة أعضاء في مدينة مركز المحافظة والمدينة التي يتجاوز عدد سكانها مائة ألف   - ٢

 . العدد الرئيس ونائبه نسمة ويشمل

من ثلثة إلى سبعة أعضاء في المدينة التي يقل عدد سكانها عن مائة ألف نسمة ويشمل العدد  - ٣

 . الرئيس ونائبه 

  ١٤من ثلثة إلى عشرة أعضاء في البلدة أو البلدية ويشمل العدد الرئيس ونائبه مع مراعاة أحكام   - ٤

 . من هذا القانون
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 ٣٥: المادة 

 . المكتب التنفيذي للمحافظة يرأس مجلس المحافظة ومجلس المدينة والبلدة ومكاتبها التنفيذية رئيس 

 

 ٣٦: المادة 

 . يكون رئيس المجلس ونائبه مفرغين حكما ويجوز تفريغ بعض أو كل أعضاء المكتب التنفيذي 

 

 ٣٧: المادة 

 . يوزع المكتب التنفيذي أعماله على أعضائه في أول اجتماع يعقده 

 

 ٣٨: مادة ال

 . يجوز أيضا تفريغ أي عضو من أعضاء المجلس المحلي أو من غيره 

 

 ٣٩: المادة 

ا الى الدوائر   يعتبر رؤساء المجالس المحلية و األعضاء المتفرغين في المكاتب التنفيذية مندوبين حكما

 . الخدمية

 

 الفصل السادس

 

 :اختصاصات المجالس المحلية

 

 ٤٠: المادة 

تختص المجالس المحلية في نطاق تسيير شؤون اإلدارة المحلية وجميع األعمال التي تؤدي إلى تطوير  

ا "المحافظة  ا وثقافياا وعمرانيا ا واجتماعيا بما يتماشى مع التنمية المستدامة والمتوازنة في  "  اقتصاديا

، اآلثار، السياحة، النقل  مجاالت التخطيط، الصناعة، الزراعة، االقتصاد والتجارة، التربية، الثقافة

والطرق، الري، مياه الشرب والصرف الصحي، الكهرباء، الصحة، الشؤون االجتماعية والعمل،  

الخدمات والمرافق، المقالع والثروة المعدنية، إدارة الكوارث واإلطفاء، إدارة وتنظيم السير ومراكز  

 . ة بين الوحدات اإلدارية الخدمية إجازات السوق، البيئة، الرياضة والشباب، المشاريع المشترك

 

 ٤١: المادة 

 : لواردة في المادة السابقة كاآلتيتحدد صلحيات المجالس المحلية لضمان تحقيق اختصاصاتها ا

 . الوالية المباشرة على األجهزة المحلية على قاعدة رقابة المجالس األعلى على المجالس األدنى - ١

 . طها التنموية طويلة األمد تحديد أولويات عملها وإقرار خط - ٢

 . إقرار خطط عملها السنوي ومتابعة تنفيذها - ٣

 . تقييم عملها واقتراح ما يتعلق بإدارتها - ٤

 . تصديق عقودها وفق القوانين واألنظمة النافذة - ٥
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 ٤٢: المادة 

 . الرأي فيها تشرف األجهزة الرقابية على أعمالها وتقوم باالطلع على خططها وموازناتها وإبداء 

 

 الفصل السابع

 

 :اختصاصات مجلس المحافظة

 

 ٤٣: المادة 

يضع مجلس المحافظة الخطط ويتابع تنفيذها لضمان التنمية المتوازنة والمستدامة في المحافظة وله في  

 : سبيل ذلك

تنموية  تكليف الجهات المختصة في األجهزة المحلية أو بيوت الخبرة المحلية والدولية بوضع رؤية  - ١

مستقبلية اقتصادية واجتماعية وخدمية للمحافظة وترجمتها إلى خطط طويلة األجل تضمن االنتقال إلى  

ا باالعتماد على خصائص وإمكانات المحافظة   ا وثقافيا ا واجتماعياا ومؤسسيا مراحل تنموية متقدمة اقتصاديا

 . البشرية والمادية

   .فعاليات القطاع العام والخاص واألهلي  التنسيق مع المجالس المحلية األخرى وجميع - ٢

   . إقرار الخطة التنموية التأشيرية على مستوى المحافظة على األجل القصيرة والمتوسطة - ٣

إقرار الخطط االقتصادية واالجتماعية والخدمية السنوية الملزمة للمكتب التنفيذي والتي تمثل خطة   - ٤

ة ومراقبة أداء المكتب التنفيذي لتحقيقها وتقديم نتيجة األداء  مرحلية لتحقيق الرؤية المستقبلية ومتابع

 . للمواطنين 

 . إقرار برامج تشجيع االستثمارات المحلية ودعم الترويج للمحافظة واالستثمارات فيها - ٥

 

 ٤٤: المادة 

القرارات والتدابير  إضافة إلى الصلحيات الواردة في هذه اللئحة يتولى مجلس المحافظة اتخاذ جميع  

 : اللزمة لممارسة اختصاصات وعلى األخص 

إقرار الخطط اللزمة لزيادة إنتاجية العمل باستمرار وتحسين نوعية اإلنتاج وتخفيض التكاليف مع   - ١

 . التوفير في النفقات اإلدارية بهدف زيادة الريعية

 . مهادعم نشاط المجالس المحلية األخرى ومساعدتها في تأدية مها - ٢

   .وضع أسس استثمار الثروات المحلية   - ٣

التعاون مع مجالس المحافظات األخرى بما يسهم في توحيد الرؤى واألهداف إزاء تنفيذ المهام   - ٤

 . المشتركة في إطار التكامل اإلقليمي 

 . القيام بالمهام التي تخرج بطبيعتها من نطاق اإلمكانات الذاتية للمدن والبلدات والبلديات  - ٥

إقرار الخطط الدارة الكوارث للتخفيف من أخطارها ومعالجة نتائجها في حال وقوعها وتخزين   - ٦

ا بالتنسيق مع الوزارات  .. كميات من المواد مواد اإليواء، المواد الغذائية، والمشتقات النفطية إلخ احتياطا

 . المختصة 

 . الخاصة والعامة من أخطار الحريقإقرار الخطط الخاصة بحماية األرواح والمنشآت والممتلكات  - ٧

وضع أسس التصرف باألموال الخاصة للمحافظة المنقولة وغير المنقولة بيعا وإيجاراا واستثماراا    - ٩

   . وتتبع بشأن التصرف باألموال العامة مع مراعاة اإلجراءات القانونية



 

166  

 

ى الجهة صاحبة العلقة عنها  وضع القواعد إلدارة المشاريع والمنشآت التي تخدم المحافظة وتتخل - ١٠

 . واستثمارها وصيانتها

 . إقرار الموازنة المستقلة للمحافظة  - ١١

 . إعداد الموازنات وإقرار الخطط السنوية لألجهزة المحلية على مستوى المحافظة - ١٢

 . الموافقة على استجرار القروض الداخلية والخارجية بما يتوافق مع القوانين واألنظمة النافذة - ١٣

 . قبول المنح والهبات والتبرعات وفقا ألحكام القوانين واألنظمة النافذة - ١٤

تحديد التعرفة الواجب تحصيلها للخدمات التي تقع خارج نطاق خدمات المحافظة وذلك بناء على   - ١٥

 .  طلب ذوي الشأن بالتنسيق مع الوزارات المختصة 

أخرى ضمن المحافظة واالنضمام إليها أو االنسحاب  إقامة مشاريع مشتركة مع وحدات إدارية  - ١٦

 . منها مع وحدات إدارية خارج المحافظة بعد موافقة الوزير

إقرار اتفاقات التشاركية بين المحافظة والمنظمات الشعبية والمنظمات األهلية وتوفير الدعم   - ١٧

 . للمبادرات األهلية في مجال الخدمات االجتماعية والبرامج التنموية 

 . تسمية اعضاء اللجان الدائمة والمؤقتة  - ١٨

 إحداث مراكز لخدمة المواطن تقوم بمنح الرخص وتقديم الخدمات والرعاية وغيرها وفق األنظمة   - ١٩

 . اإلشراف على عمل المكتب التنفيذي وطلب تقارير نوعية وعامة من المكتب  - ٢٠

 . إقرار التقرير السنوي للمكتب التنفيذي  - ٢١

 

 ٤٥ :المادة 

لمجلس المحافظة موازنة مستقلة ال تدخل في الموازنة العامة للدولة يحدد إيراداتها واوجه إنفاقها   - ١

   . وفق األنظمة 

 . لمجلس المحافظة إقرار تمويل مشاريع استثمارية تنموية ذات مردود  - ٢

 

 الفصل الثامن

 

 اختصاصات رئيس مجلس المحافظة

 

 ٤٦: المادة 

 : المحافظة االختصاصات اآلتيةيتولى رئيس مجلس 

 . تمثيل المجلس أمام القضاء والغير - ١

 . توقيع محاضر وقرارات ومراسلت مجلس المحافظة  -٢

 . متابعة تنفيذ قرارات المجلس وتوصياته ومقترحاته  - ٣

دعوة اعضاء مجلس المحافظة الى حضور اجتماعات الدورات العادية واالستثنائية وفقاا ألحكام   - ٤

 . ه الداخلي ويرأس جلساتهنظام

تنسيق االتصال بين مجلس المحافظة والسلطات المحلية فيما يتعلق بالقرارات والتدابير التي يتخذها   - ٥

 . المجلس

دعوة أي من المديرين العاملين في نطاق المحافظة لحضور الجلسات لمناقشة المواضيع المطروحة   - ٦

 . ذات الصلة بعملهم 
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 . األعمال اإلدارية المتعلقة بمكتب المجلس اإلشراف على جميع  - ٧

 . تلقي شكاوى المواطنين المتعلقة بأعمال المجلس واألجهزة المحلية -8

 

 ٤٧: المادة 

ا يرأس   - ١ إذا تغيب رئيس المجلس عن حضور جلسات المجلس حل نائبة بدالا عنه وإذا تغيبا معا

ا   . الجلسة أكبر األعضاء الحاضرين سنا

 . لرئيس بجميع صلحيات رئيس المجلس عند غيابه أو إذا تعذر عليه القيام بمهامه يتمتع نائب ا - ٢

 

 الفصل التاسع

 

 المكاتب التنفيذية لمجالس المحافظات

 

 ٤٨: المادة 

 : يتولى المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة االختصاصات اآلتية 

 . دورية إلى المجلس بشأنهاتنفيذ قرارات مجلس المحافظة ومتابعتها وتقديم تقارير  - ١

 . تقديم المساعدة للمكاتب التنفيذية للمجالس األخرى ضمن المحافظة في تأدية مهامها بناء على طلبها  - ٢

 . الرقابة على عمل األجهزة المحلية في نطاق المحافظة وتقديم تقارير دورية بشأنها إلى المجلس - ٣

 . لس ورفعها إليه للمصادقة عليها ومتابعة تنفيذها إعداد الخطط التي تدخل في نطاق عمل المج - ٤

 . إعداد مشروع الموازنة المستقلة للمحافظة بالتنسيق مع الجهات المعنية  - ٥

 . التعاون مع المحافظات األخرى فيما يتعلق بإعداد وتنفيذ المهام المشتركة - ٦

نظام العقود والقوانين    التصديق على عقود األجهزة المحلية وفق الحدود المنصوص عليها في - ٧

 . واألنظمة النافذة

تكليف الجهات العامة والخاصة إعداد الدراسات االقتصادية والتخطيطية والتقنية لتطوير أعمال   - ٨

 . وخدمات الوحدة اإلدارية 

اإلشراف على إعداد وجاهزية خطط الحماية من الكوارث والزالزل ومتطلبات الوقاية من الحرائق   - ٩

 . الجهات المختصة التي تعدها 

 . المشاركة في تأمين المساعدات اللزمة إلعانة ضحايا اآلفات والكوارث  - ١٠

 . اتخاذ التدابير اللزمة لضمان حقوق المحافظة في الدعاوى القضائية المقامة منها وعليها  - ١١

انعقاده لحماية  اتخاذ اي قرار مستعجل يدخل في اختصاص مجلس المحافظة في فترات عدم  - ١٢

مصالح الوحدة اإلدارية على أن يراعى في ذلك عدم مخالفة أي قرار نافذ أصدره المجلس وعلى أن  

يعرض هذا القرار على المجلس عند انعقاده في اول دورة له للنظر فيه وفي حال رفضه يعتبر الغيا  

 . دون ان يكون لذلك اثر على الحقوق الناشئة للغير 
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 الفصل العاشر

 

 إدارة المحافظة 

 . المحافظ هو الرئيس اإلداري في محافظته يعين بمرسوم بناء على إقتراح رئاسة مجلس الوزراء

 

 ٤٩: المادة 

 . يقسم المحافظ أمام رئيس الجمهورية اليمين قبل مباشرته ألعماله 

 

 ٥٠: المادة 

 :  يمارس المحافظ الصلحيات التالية

 تنسيق االتصال بين المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة والدوائر غير التابعة لجهات اإلدارة المحلية   - ١

عاقدا للنفقة وأمر للتصفية والصرف في الموازنة العامة بموجب تفويض من السلطة المختصة    - ٢

 .وليس له أن يفوض غيره بذلك

رك ومديرو فروعها في المحافظة ومديرو  ينفذ مديري المؤسسات وشركات القطاع العام والمشت - ٣

األجهزة المحلية والهيئات العامة والمديريات العامة طلبات المحافظ الخطية المتعلقة باألمن العام  

 . والصحة العامة والراحة العامة على أال تؤدي إلى مخالفة القوانين واألنظمة النافذة 

محافظ وله إذا رأى أن قوى األمن الداخلي الموجودة  تنفذ قوى األمن الداخلي في المحافظة أوامر ال - ٤

 . في المحافظة غير كافية لتأمين األمن والنظام والسلمة العامة أن يطلب االستعانة بقوى الجيش الوطني 

 

 ٥١: المادة 

 . ينفذ الدفاع المدني في المحافظة أوامر المحافظ في أثناء السلم والحرب 

 

 ٥٢: المادة 

 : نفيذي وهيالصلحيات المبينة أدناه بعد استمزاج رأي المجلس التكما يتولى المحافظ 

 . تأليف لجان البت في الطعون بنتائج الفحوص الفنية للمركبات   -١

 . تشكيل لجنة تحديد األجور في المحافظة  -٢

 . تعيين رئيس وأعضاء لجنة نقل الركاب المشترك   -٣

 . تعيين لجان الخطوط الموحدة  -٤

السيارات مؤقتاا على أحد الخطوط ألسباب تتعلق باألمن العام أو باألعمال الجارية على  منع سير  - ٥

 . الطرق العامة

 . دعوة العاملين الدائمين الذين يقومون بمسك سجلت المركبات وفق أحكام قانون السير وتعديلته - ٦

الدينية في مؤسسات الرعاية  تعيين مرشدين للقيام بتعليم الدين والنصح واإلرشاد وإقامة الشعائر  - ٧

 . االجتماعية العاملة في ميدان األحداث 

توزيع األرباح الناتجة عن تشغيل رأس المال الدائم في المؤسسات االجتماعية وفق تعليمات الوزارة   - ٨

 . المختصة 

 . حسم الخسارة التي قد تنتج عن تشغيل رأس المال الدائم في المؤسسات االجتماعية - ٩
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ص نسبة مئوية من أرباح رأس المال الدائم السنوية كتعويض لرئيس واعضاء لجنة العمل  تخصي - ١٠

 . واألحداث العاملين في اإلنتاج

على أن يحق للمجلس التنفيذي إلغاء أي قرار يتعلق بجهات اإلدارة الوحدات اإلدارية الخدمية التابعة  

 . للوحدات المحلية وذلك بقرار يصدر عن غالبية أعضائه

 

 ٥٣: ادة الم

 . في حال غياب المحافظ ينوب عنه رئيس المكتب التنفيذي في جميع االختصاصات  - ١

 

 ٥٤: المادة 

 . تختص الهيئة القضائية الفرعية بمحاكمة المحافظ من الناحية المسلكية والجزائية

 

 ٥٥: المادة 

 . المحافظةعلى مديري ورؤساء األجهزة المحلية إعلم رئيس المكتب التنفيذي عند مغادرة 

 

 الفصل الحادي عشر

 

 مجالس المدن والبلدات والبلديات ومكاتبها التنفيذية ولجان األحياء 

 

 ٥٦:المادة 

 اختصاصات مجلس المدينة والبلدة والبلديات  

قيادة وتوجيه أعمال األجهزة التابعة للمدينة والبلدة لتحسين العمل فيها عن طريق المكتب التنفيذي   - ١

 . وممارسة الرقابة على سائر أوجه نشاطها 

 . القيام بمهام الوحدة اإلدارية المنصوص عليها في قوانين االستملك - ٢

 . القيام بمهام الوحدة اإلدارية المنصوص عليها في قوانين وأنظمة إزالة الشيوع  - ٣

 . فذةالموافقة على األنظمة المعمارية والعمرانية وفق األنظمة والقوانين النا - ٤

اإلشراف على جاهزية خطط الدفاع المدني والحماية من الكوارث واآلفات على مستوى الوحدة   - ٥

 . اإلدارية ومتابعة تنفيذها 

 . استثمار الثروات المحلية غير المستثمرة من جهات عامة أخرى - ٦

 . ملكها الخاصةأللمدينة او البلدة وادخالها في  تغيير تخصيص االملك العامة - ٧

وضع أسس التصرف باألموال المنقولة وغير المنقولة العائدة للوحدة اإلدارية بيعا وإيجاراا    - ٨

 . واستثماراا ضمن القوانين واألنظمة المرعية 

إحداث وتمويل شركات ذات مردود اقتصادي للوحدة اإلدارية وفق احكام القوانين واالنظمة النافذة   - ٩

 . المدينة أو البلدةومنح االستثمارات الخاصة في 

وضع القواعد اللزمة إلدارة المرافق والمشروعات الحكومية التي تعهد السلطة المركزية إلى   - ١٠

 . الوحدة اإلدارية بإدارتها
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وضع القواعد إلدارة المشاريع والمنشآت التي تخدم الوحدة اإلدارية والتي تتخلى الجهة صاحبة    -١١

 . العلقة عنها واستثمارها

 . إحداث شركات ومصالح النقل الداخلي - ١٢

رعاية الشباب والرياضة وتنظيم أوقات الفراغ ودعم النشاط المتعلق باألندية والمراكز الرياضية   - ١٣

ا وفنياا   . والتربية البدنية ماديا

 . إنشاء المدن واألبنية والملعب والمراكز الرياضية وإدارتها واستثمارها وصيانتها  - ١٤

 . سس والمعايير الخاصة لمنح رخص تركيب اللوحات اإلعلنية وضع األ - ١٥

 . إقرار الموازنات والخطط السنوية لألجهزة المحلية على مستوى الوحدة اإلدارية - ١٦

 . إقرار التقرير السنوي للمكتب التنفيذي  - ١٧

هلية في  درات األلمحلي وتوفير الدعم للمباإقرار اتفاقات التشاركية بين المجلس وهيئات المجتمع ا - ١٨

 . مجال الخدمات االجتماعية والبرامج التنموية 

سرهم اقتصاديا  أاالجتماعية وتمكين المستفيدين و إحداث مراكز الدعم المجتمعي لتنفيذ النشاطات  - ١٩

واجتماعيا وصحيا وتعليميا ومهنيا من خلل برامج متنوعة يتم تنفيذها عن طريق هذه المراكز بما  

الة في توزيع الخدمات االجتماعية وتنفيذ البرامج اللزمة للنهوض بالواقع االجتماعي  يضمن تحقيق العد 

 . في المحافظة 

 . تولي السلطة التنظيمية في كل أمر ال تتولى السلطة المركزية تنظيمه مباشرة - ٢٠

والمنشآت  مراقبة تنفيذ التعليمات الخاصة بتطبيق متطلبات الوقاية من الحرائق ضمن جميع األبنية   - ٢١

 . وجميع المشيدات في المحافظة وحسب نظام الوقاية من الحرائق المعتمد من نقابة المهندسين أصوالا 

 . مراقبة التقيد باألمن الصناعي والصحة والسلمة المهنية وعدم تلويث البيئة - - ٢٢

 . إحداث مراكز خدمة المواطن في المدينة والبلدة  - ٢٣

 

 الفصل الثاني عشر

 

 اختصاص المكتب التنفيذي لمجالس المدن والبلدات والبلديات

 

 ٥٧: المادة 

 : يتولى المكتب التنفيذي لمجلس المدينة أو البلدة أو البلدية مايلي

 . تنفيذ قرارات المجلس - ١

   .القيام بمهام المجلس المحلي في اإلشراف والتنسيق واإلدارة المنصوص عليها في هذه اللئحة  -٢

والبرامج التفصيلية لتنفيذ  " السنوية والبعيدة األجل"الخطط االقتصادية واالجتماعية والخدمية  إعداد  -٣

 . هذه الخطط 

مراقبة وتنسيق نشاط مختلف األجهزة المحلية والمؤسسات والدوائر الخدمية ضمن نطاق الوحدة   - ٤

 . اإلدارية

تمس هذه القرارات مصالح المواطنين   إبداء الرأي في قرارات األجهزة غير التابعة للمجلس حينما  - ٥

 . في المدينة والبلدة
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إدارة واردات الوحدة اإلدارية وأموالها وعقاراتها واستثمارها وفق ما يقره المجلس ومراقبة   - ٦

 . حساباتها والقيام بجميع األعمال اللزمة لضمان حقوقها 

 . ء أمر المباشرةتدقيق أضابير العقود قبل تصديقها من الجهات المختصة إعطا - ٧

 . وضع األسس واإلجراءات الخاصة بمنح رخص البناء والتراخيص اإلدارية  - ٨

 . اقتراح مشروعات االستملك للمنفعة العامة العائدة للوحدة اإلدارية والجهات العامة كافة  - ٩

والتقنية لتطوير أعمال  تكليف الجهات العامة أو الخاصة إعداد الدراسات االقتصادية والتخطيطية   - ١٠

 . وخدمات الوحدة االدارية 

 . اتخاذ التدابير اللزمة لتأمين حقوق الوحدة اإلدارية في الدعاوى القضائية المقامة منها أو عليها  - ١١

اتخاذ أي تدابير أو قرار مستعجل يدخل أصل في اختصاص المجلس في فترات عدم انعقاده   - ١٢

ن  ألفة أي قرار نافذ أصدره المجلس وة على أن يراعى في ذلك عدم مخالحماية مصالح الوحدة اإلداري

يعرض هذا التدبير أو القرار على المجلس عند انعقاده في أول دورة له للنظر فيه وفي حال رفضه  

 . يعتبر الغيا دون ان يكون لذلك أي أثر على الحقوق الناشئة للغير

ولجان التنمية المحلية واإلشراف على عملها واعتماد   تشكيل لجان األحياء ولجان العمل التطوعي  - ١٣

 . األسس المناسبة لدعمها ماديا ومعنويا ومراقبة نشاطها

 

 ٥٨: المادة 

إذا وقعت مخالفة في بناء ملك خاص أو استدعت الضرورة الصحية أو الفنية أو بالغير القيام فيه بعمل  

لتي يحددها المكتب التنفيذي صاحب العلقة بإزالة  من األعمال التي تتعلق بالصالح العام تكلف الجهة ا

المخالفة أو القيام بالعمل المطلوب فاذا رفض أو استنكف قامت الجهة بإزالة المخالفة أو بإجراء العمل  

 . على نفقة صاحب العلقة علوة على الغرامة التي تترتب عليه وفقا الحكام القوانين النافذة

 

 ٥٩: المادة 

بأحكام القوانين ال يجوز تقسيم أو إفراز أو تنظيم األراضي ضمن حدود الوحدة اإلدارية   مع االحتفاظ  -١

أو أي إفراز طابقي أو أي إفراز يشمل جزءا مبنيا بدون مصور تصدق عليه مسبقا الجهة اإلدارية التي  

 . يحددها المكتب التنفيذي المختص 

مسبقا الجهة اإلدارية التي يحددها   ال يجوز تصحيح أوصاف أي بناء بدون مصور تصدق عليه - ٢

 . المكتب التنفيذي المختص 

على الجهة المختصة في الوحدة اإلدارية خلل ثلثة أشهر من تاريخ وصول معاملة تصحيح    - ٣

األوصاف إليها من قبل مديرية أو أمانة السجل العقاري إعادة المعاملة بالتصديق أو عدمه وفي حال  

 . ادتها تقوم مديرية أو امانة السجل العقاري بتسجيل تصحيح األوصافانقضاء هذه المدة دون اع 

 

 ٦٠: المادة 

ال يجوز ألي من الجهات العامة أو المشتركة أو التعاونية أو الخاصة ان تشيد في نطاق المدينة أو   - ١

خصة  البلدة اي بناء أو تجري اي عمل من اعمال التغيير أو الهدم في بناء قائم قبل الحصول على ر

مسبقة من المكتب التنفيذي ويكون مدير المدينة أو البلدة مسؤوال عن اإلشراف على اإلدارات المختصة  

 . بالرقابة على المخالفات 
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ال يجوز قطع أي شجرة في المناطق المشجرة الموجودة ضمن حدود المدينة والبلدة قبل الحصول   - ٢

العلقة قبل منحه الرخصة بغرس عدد معين من  على رخصة مسبقة من المدير على ان يتعهد صاحب 

 . األشجار بدال من كل شجرة يقطعها والعناية بها 

إذا أخل صاحب العلقة بتعهده أوعز المدير بتنفيذ هذا التعهد على نفقته علوة على الغرامة التي   - ٣

 . تترتب عليه وفقا للقانون 

 

 ٦١: المادة 

عامة السماح للعاملين المختصين في وحدات اإلدارة المحلية  يمكن بعد الحصول على إذن من النيابة ال

بدخول المنازل المأهولة لضبط مخالفات القوانين واألنظمة النافذة وذلك وفق األحكام واألصول القانونية  

 . المرعية 

 

 ٦٢: المادة 

 . وبقرار أغلبية األعضاء   .يمارس المكتب التنفيذي اختصاصاته بصورة مجتمعة - ١

أعضاء المكتب التنفيذي كل في نطاق اختصاصه مراقبة القطاع المكلف به للتثبت من كفاءة   يتولى - ٢

األداء ومن تنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس الوحدة االدارية ومكتبها التنفيذي في مجال هذا القطاع  

 . ورفع تقارير إلى المكتب عن سير العمل مع ملحظاته واقتراحاته في هذا الشأن 

 

 الثالث عشرالفصل 

 

 اختصاصات رئيس مجلس المدينة أو البلدة أو البلدية او لجنة الحي 

 

 ٦٣: المادة 

 : يتولى رئيس مجلس المدينة أو البلدة أو البلدية االختصاصات التالية

 . تمثيل شخصية الوحدة اإلدارية أمام القضاء والغير  - ١

 . رئاسة المكتب التنفيذي للمدينة أو البلدة  - ٢

دعوة أعضاء المجلس لحضور الدورات العادية واالستثنائية وفقا الحكام النظام الداخلي للمجلس   - ٣

 . ويرأس جلساته

 . دعوة أعضاء المكتب التنفيذي للجتماع وفقا لنظامه الداخلي ويرأس اجتماعاته  - ٤

 . تنفيذ قرارات المجلس والمكتب التنفيذي والتقيد بها   - ٥

ل العقاري نقل أراضي أملك الدولة غير المبنية الواقعة ضمن حدود الوحدة  الطلب من أمانة السج - ٦

 .اإلدارية إلى ملكية هذه الوحدة

االختصاصات المنوطة برئيس المكتب التنفيذي لمجلس الوحدة االدارية في القوانين واألنظمة   - ٧

 .النافذة

 . شؤون العاملين وفق القوانين واألنظمة النافذة - ٨

األمور التنفيذية التي لم يعهد بها إلى جهة معينة في هذه اللئحة ضمن حدود الوحدة   ممارسة - ٩

 . اإلدارية

 . مر للتصفية والصرف  أعاقدا للنفقة و - ١٠
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 . اإلشراف على أجهزة الوحدة اإلدارية بما يكفل تنفيذ المهام المنوطة بها  - ١١

 . لس والمكتب وإدارات الوحدة االداريةالتوقيع على القرارات والمراسلت الصادرة عن المج - ١٢

في حال غياب رئيس المجلس ينوب عنه نائبه في جميع االختصاصات المنوطة به ويكون عاقدا   - ١٣

 . للنفقة وآمر للتصفية والصرف

 

 ٦٤: المادة 

 . ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ نشره

 

—————————————————- 
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 :الفصل الرابع عشر

 

 

 (قانون اإلعالم والمطبوعات)
 

   :في األسباب الموجبة

لما كان اإلعلم هو من أخطر الوسائل التي تؤثر في تركيب البنية الفكرية والثقافية واألخلقية والوطنية  

   .وفق منهجية كل وسيلة من وسائل اإلعلم واإلنسانية ويفعل فعلته بكل هذه البنى  

هذا ما شاهدناه جليا في الثورة السورية بحيث بدأت كل وسيلة إعلمية تروج ألفكارها بحسن نية أحيانا  

وخبث أحيانا كثيرة وترافق ذلك من إنتشار وسائل اإلتصال الحديثة التي لم يتم التعاطي معها بشكل  

األمر الذي ساهم بشكل كبير إلى حرف مسار الثورة إلى مسارات   يؤدي إلى حالة جمعية علمية صحيحة 

   . أخرى أدت إلى ما أدت إليه

من هنا كان البد من انتهاج أسلوب علمي وطني في صيغ وأساليب وأهداف اإلعلم يؤسس إلعادة  

 تصويب األمور باتجاه فكر وطني وتماسك مجتمعي ينبذ مفاهيم االستبداد واالحتلل واإلرهاب  

ير اإلعلم مجلس وطني لإلعلم يكون مسؤوال عن مراقبة ومتابعة المؤسسات اإلعلمية وتسيير  يد 

 . شؤونها وقراراته قابلة للعتراض أمام لجنة قضائية 

   : يعنى بالمسائل التالية 

العالمي  حرية التعبير والحريات األساسية المبينة في المبادئ الدستورية الواردة أعله واإلعلن  - ١

   .لحقوق اإلنسان واالتفاقيات الدولية ذات الصلة 

 . حق اإلنسان في الحصول على المعلومات المتعلقة بالشأن العام  - ٢

القيم الوطنية والقومية للمجتمع السوري، والمسؤولية في نشر المعرفة والتعبير عن مصالح الشعب،   - ٣

 : هوية الوطنية وفقا لألسس التاليةوحماية ال

ل اإلعلمي يقوم على إنتاج ونشر محتوى من قبل طرف صانع له إلى طرف آخر متعلق بأي  العم

 . وسيلة إعلمية، مع مراعاة المبادئ األساسية اآلتية 

حترام حرية التعبير على أن تمارس هذه الحرية بوعي ومسؤولية وعلنية وشفافية المعلومات  اإ -أ 

ا كا   . ن مصدرها وحماية اإلعلمي في الحصول عليها أيا

 . احترام خصوصية الفرد واالمتناع عن انتهاكها بأي شكل من األشكال -ج 

 . احترام كرامة اإلنسان وحقوقه  -د 

 . احترام حقوق الملكية الفكرية -ه

 . احترام ميثاق الشرف الصحفي الصادر عن نقابة الصحفيين  -و

 . االلتزام بالصدق واألمانة والنزاهة والدقة والموضوعية -ز

ولما كان اإلعلم هو من أخطر الوسائل التي تؤثر في تركيب البنية الفكرية والثقافية واألخلقية  

   . والوطنية واإلنسانية ويفعل فعلته بكل هذه البنى وفق منهجية كل وسيلة من وسائل اإلعلم

حسن نية أحيانا  هذا ما شاهدناه جليا في الثورة السورية بحيث بدأت كل وسيلة إعلمية تروج ألفكارها ب

تصال الحديثة التي لم يتم التعاطي معها بشكل  نتشار وسائل اال ا خبث أحيانا كثيرة وترافق ذلك من و

يؤدي إلى حالة جمعية علمية صحيحة األمر الذي ساهم بشكل كبير إلى حرف مسار الثورة إلى مسارات  
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   . أخرى أدت إلى ما أدت إليه

مي وطني في صيغ وأساليب وأهداف اإلعلم يؤسس إلعادة  من هنا كان البد من انتهاج أسلوب عل

 تصويب األمور باتجاه فكر وطني وتماسك مجتمعي ينبذ مفاهيم االستبداد واالحتلل واإلرهاب  

يدير اإلعلم مجلس وطني لإلعلم يكون مسؤوال عن مراقبة ومتابعة المؤسسات اإلعلمية وتسيير  

   . م لجنة قضائية شؤونها وقراراته قابلة للعتراض أما

   :يعنى بالمسائل التالية

حرية التعبير والحريات األساسية المبينة في المبادئ الدستورية الواردة أعله واإلعلن العالمي   - ١

   .لحقوق اإلنسان واالتفاقيات الدولية ذات الصلة 

 . حق اإلنسان في الحصول على المعلومات المتعلقة بالشأن العام  - ٢

القيم الوطنية والقومية للمجتمع السوري، والمسؤولية في نشر المعرفة والتعبير عن مصالح الشعب،   - ٣

 : وفقا لألسس التاليةهوية الوطنية  وحماية ال

العمل اإلعلمي يقوم على إنتاج ونشر محتوى من قبل طرف صانع له إلى طرف آخر متعلق بأي  

 : اآلتيةمراعاة المبادئ األساسية وسيلة إعلمية، مع 

حترام حرية التعبير على أن تمارس هذه الحرية بوعي ومسؤولية وعلنية وشفافية المعلومات  اإ -أ 

ا كان مصدرها   . وحماية اإلعلمي في الحصول عليها أيا

 . احترام خصوصية الفرد واالمتناع عن انتهاكها بأي شكل من األشكال -ج 

 . احترام كرامة اإلنسان وحقوقه  -د 

 . حقوق الملكية الفكرية  احترام -ه

 . احترام ميثاق الشرف الصحفي الصادر عن نقابة الصحفيين  -و

 . االلتزام بالصدق واألمانة والنزاهة والدقة والموضوعية -ز

 . منع احتكار الوسائل اإلعلمية على اختلف أنواعها -ح

 

 

 الفصل األول

 

 التسمية والتعاريف                               

 

 ١المادة 

يقصد بالتعابير والمصطلحات التالية في معرض تطبيق أحكام هذا القانون المعنى الوارد بجانب كل  

 : منها

 . المجلس الوطني لإلعلم  :المجلس -

نقل أو نشر أو بث    كل واسطة إعلمية تصدر باسم معين، و تقوم بإنتاج أو : الوسيلة اإلعالمية-

 . المحتوى اإلعلمي للجمهور سواء كانت مطبوعة أو مسموعة أو بصرية أو إلكترونية

كل منتج إعلمي مطبوع يصدر باسم معين بغاية عرضه على الجمهور وال  : الدورية  المطبوعة غير-

 . تصدر بصفة دورية

باسم معين بغاية عرضه على  كل منتج إعلمي غير إعلني مطبوع يصدر   :المطبوعة الدورية  -

 . الجمهور، و بصورة دورية أو منتظمة 
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ا بهدف بيعه لمشتركيها   : وكالة األنباء - وسيلة إعلمية تقوم بجمع وصناعة وإنتاج محتوى إعلميا

إما شاملة لجميع مجاالت اإلعلم، أو متخصصة في مجال إعلمي  : وهي نوعان.  بوتيرة مستمرة يومياا 

 . واحد 

كل ما ينشر في وسيلة إعلمية من نص أو رسم أو إشارة أو صورة فوتوغرافية   :إلعالميالمحتوى ا -

 . أو صوت أو صورة متحركة، منفردة أو مجتمعة

كل من يحترف تحرير وإنتاج وإعداد محتوى من أجل نشره في أي وسيلة إعلمية ويحمل   :اإلعالمي -

 . وثيقة إعلمي معتمدة من قبل المجلس

ص الذي يملك إحدى الوسائل اإلعلمية لتقديم محتوى يستهدف الجمهور بعد حصوله  الشخ :الناشر -

 . على الترخيص 

اإلعلمي المخول باإلشراف على السياسة التحريرية للوسيلة اإلعلمية وإعطاء إذن   :رئيس التحرير -

 . نشر المحتوى فيها ويتم تعيينه من قبل الناشر

 . ذي يعينه الناشر ويمثل الوسيلة أمام الغير والقضاءالشخص الطبيعي ال: المدير المسؤول  -

 : طرائق البث -

 . البث الذي يتم عبر محطات البث الفضائية الثابتة أو المتنقلة عبر األقمار الصناعية: البث الفضائي  -١

اإلرسال البصري بالموجات الكهرومغناطيسية أو أية وسائل إلكترونية أو هاتفية  : البث التلفزيوني - ٢

 . واء صاحبه صوت أم لم يصاحبه، وبما يسمح للجمهور التقاطهس

اإلرسال الصوتي بالموجات الكهرومغناطيسية أو أية وسائل إلكترونية أو هاتفية  : البث اإلذاعي -٣

 . تسمح للجمهور بسماعه أو التقاطه 

بالتواصل اإللكتروني  شبكة معلوماتية، كاإلنترنت والشبكات النقالة أو ما يماثلها، تسمح  : الشبكة - ٤

 . لتبادل البيانات والمعلومات بين المرسل والمستقبل 

موقع إلكتروني على الشبكة، يتصف باالحترافية، ويصدر باسم وعنوان   :الموقع اإللكتروني اإلعالمي -

 . معين، ويشتمل على محتوى إعلمي قابل للنشر 

شبكة عندما تمارس عن طريق الموقع  صفة تتصف بها خدمات التواصل على ال : الصفة االحترافية -

ا باالحترافية من   االلكتروني المستخدم، كناشط مهني أو ربحي، وفق نموذج أعمال محدد وال يعَد متَصفا

 . يستخدم الموقع االلكتروني الخاص به ألغراض أو اهتمامات شخصية أو غير مهنية 

الموقع اإللكتروني اإلعلمي في  الوثيقة التي يصدرها المجلس تثبت اعتماد  :وثيقة االعتماد -

 . الجمهورية العربية السورية وتخول العاملين فيه المزايا الممنوحة في هذا القانون 

مقدم الخدمات الذي يوفر، مباشرة أو عن طريق وسيط، البيئة  :  مقدم خدمات االستضافة على الشبكة  -

للوسيلة اإلعلمية اإللكترونية التواصل مع  والموارد المعلوماتية اللزمة لتخزين المحتوى، بغية اإلتاحة 

 . ويسمى اختصاراا المضيف,  الجمهور على الشبكة 

أية معلومة يجري تداولها على الشبكة، وتشير بوجه خاص إلى مصدر االتصال   : بيانات الحركة -

 . والعناوين المستخدمة والمواقع التي يجري الدخول إليها ومدة االتصال 

في حماية أسراره الشخصية والعائلية ومراسلته وسمعته، وحرمة منزله  حق الفرد  : الخصوصية -

 . وملكيته الخاصة، وعدم اختراقها أو كشفها دون موافقته 
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 الفصل الثاني 

 

 المبادئ األساسية

 

 ٣المادة 

ا   ألحكام  يؤدي اإلعلم رسالته بحرية واستقلل وجميع وسائله مصانة، وال يجوز تقييد حريته إال وفقا

 . الدستور والقانون

 

 ٤المادة 

 : م إلى التوجهات األساسية اآلتيةيستند قانون اإلعل 

حرية التعبير والحريات األساسية المبينة في المبادئ الدستورية الواردة في الدساتير المتعاقبة في   -أ

   . سورية واإلعلن العالمي لحقوق اإلنسان واالتفاقيات الدولية ذات الصلة

 . ق اإلنسان في الحصول على المعلومات المتعلقة بالشأن العام ح -ب 

القيم الوطنية والقومية للمجتمع السوري، والمسؤولية في نشر المعرفة والتعبير عن مصالح الشعب،   -ج

 . وحماية الهوية الوطنية

 

 ٥المادة 

آخر متعلق بأي  يقوم العمل اإلعلمي على إنتاج ونشر محتوى من قبل طرف صانع له إلى طرف 

 : وسيلة إعلمية، مع مراعاة المبادئ األساسية اآلتية 

 . احترام حرية التعبير على أن تمارس هذه الحرية بوعي ومسؤولية  -أ

ا كان مصدرها -ب   . علنية وشفافية المعلومات وحماية حق اإلعلمي في الحصول عليها أيا

 . ي شكل من األشكالاحترام خصوصية الفرد واالمتناع عن انتهاكها بأ -ج

 . احترام كرامة اإلنسان وحقوقه  -د 

 . احترام حقوق الملكية الفكرية -ه

 . احترام ميثاق الشرف الصحفي الصادر عن نقابة الصحفيين  -و

 . االلتزام بالصدق واألمانة والنزاهة والدقة والموضوعية -ز

 . منع احتكار الوسائل اإلعلمية على اختلف أنواعها -ح

 

 

 الفصل الثالث 

 

 الحقوق والواجبات

 

 ٦المادة 

مع عدم اإلخلل بالمسؤولية عن محتوى ما يتم نشره في الوسائل اإلعلمية، ال يخضع العمل اإلعلمي  

 . للرقابة المسبقة أو اللحقة من قبل أي جهة 
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 ٧المادة 

ذي ينشره أو يبثه  حرية اإلعلمي مصانة في القانون، وال يجوز أن تكون المعلومة والرأي ال -أ

 . اإلعلمي سببا للمساس بحريته 

 . مطالبة اإلعلمي إفشاء مصادر معلوماته  -باستثناء القضاء وفي جلسة سرية–ال يحق ألي جهة  -ب 

 

 ٨المادة 

 . تُعد مهنة اإلعلم من المهن الفكرية من حيث الحقوق والواجبات 

 

 ٩المادة 

ا  -أ كان نوعها ومن أية جهة كانت، وله الحق في نشر ما   لإلعلمي حق الحصول على المعلومات أيا

 . يحصل عليه

يحظر على أي جهة فرض قيود تعوق حرية تدفق المعلومات أو تحول دون تكافؤ الفرص بين   -ب 

 . مختلف اإلعلميين للحصول على المعلومة 

ة، وذلك خلل  تلتزم الجهات العامة بالرد على الطلب المقدم من اإلعلمي للحصول على المعلوم  -ج

ا   سبعة أيام من تاريخ إيداع الطلب لديها، وفي حال امتناعها عن الرد خلل هذه المدة يُعد ذلك رفضا

ا للطلب   . ضمنيا

 

   ١٠ةالماد

تختص محكمة القضاء اإلداري بالنظر في قرار الرفض الكلي أو الجزئي لطلب الحصول على  

 . تتجاوز شهرالمعلومات على أن تبت فيه خلل مدة ال  

 

 ١١المادة 

حضور المؤتمرات والجلسات واالجتماعات العامة ونشر  مي في سبيل تأدية عمله الحق في لإلعل -أ

 . وقائعها 

على الجهات والمؤسسات المعنية بالشأن العام تسهيل مهمة اإلعلميين في الدخول إليها والحصول   -ب 

 . على المعلومات 

 

 ١٢المادة 

 . في معرض قيامه بمهامه، بمثابة االعتداء على الموظف العام  اإلعلمي يُعد أي اعتداء على 

 

 ١٣المادة 

ا بالخصوصية الشخصية  : يحظر على اإلعلمي أن يتعرض للحياة الخاصة لألفراد، وال يعتبر مساسا

توجيه النقد أو نشر معلومات عن المكلفين بعمل أو خدمة عامة، على أن يكون المحتوى اإلعلمي   -أ

 . يق الصلة بأعمالهم ومستهدفا المصلحة العامة وث 

 . توجيه النقد أو نشر معلومات عن سلوك أي شخص من شأنه جلب االنتباه العام  -ب 
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 ١٤المادة 

على الوسائل اإلعلمية كافة عدم قبول التبرعات أو اإلعانات أو مزايا خاصة من جهات أجنبية   -أ

 . بطريقة مباشرة أو غير مباشرة

أية زيادة في أجر اإلعلنات التي تنشرها لهذه الجهات عن األجور المقررة لإلعلن إعانة غير  تُعد  -ب 

 . مباشرة

 . يحدد المجلس أسس تقديم الدعم المباشر أوغير المباشر للوسائل اإلعلمية   -ج

 

 ١٥المادة 

 . من قانون التجارة ١٦تلتزم الوسائل اإلعلمية بتنظيم ومسك الدفاتر المنصوص عليها في المادة   -أ

تخضع الدفاتر المنصوص عليها في الفقرة السابقة للتفتيش المالي واإلداري من قبل السلطات   -ب 

 . المختصة بحضور صاحب الوسيلة اإلعلمية أو مديرها المسؤول

 

 ١٦المادة 

ل اإلعلمية  ال يجوز أن يتجاوز المحتوى اإلعلني نسبة الثلث من مجمل المحتوى المنشور في الوسائ -أ

 . على اختلف أنواعها 

من مجمل مساحتها اإلعلنية السنوية لإلعلنات  %  5تخصص وسائل اإلعلم نسبة ال تقل عن  -ب 

 . النفع العام بشكل مجاني 

 

 ١٧المادة 

تلتزم الوسائل اإلعلمية بناء على طلب صاحب العلقة بنشر أو بث تصحيح ما سبق نشره أو بثه من  

 : دون نقص أو تحريف، ويجب أن يتم هذا النشر أو البث ضمن المهل والشروط اآلتية محتوى يتعلق به

بالنسبة للمطبوعات الدورية ينشر الرد في أول عدد يصدر بعد استلم طلب الرد، وفي حال كانت   -أ

 . المطبوعة يومية ينشر الرد خلل ثلثة أيام من تاريخ ورود الرد 

اإللكترونية والرسائل الرقمية المتضمنة محتوى إعلميا فينشر الرد فور  بالنسبة للوسائل اإلعلمية  -ب 

 . وروده

بالنسبة للمحتوى في الوسائل اإلعلمية التي تبث مباشرة على الهواء، يجب نشر الرد فوراا في حال    -ج

ا   : وإال يتم على النحو اآلتي,  كان البث المباشر ال يزال قائما

 . التالية لذات البرنامج في الجزء األول من الحلقة . ١

وإذا  . إذا ورد الخبر في إحدى نشرات األخبار الرئيسية، ينشر الرد في مقدمة النشرة التالية المماثلة . ٢

 . ورد في أحد مواجيز األخبار، فينشر الرد في الموجز أو النشرة التالية 

في خبر عاجل فوري وبنفس  إذا ورد الخبر األول كخبر عاجل بأية وسيلة إعلمية، فيتم نشر الرد . ٣

 . الوسيلة 

 ١٨المادة 

ا أو بما يضمن توضيح وجهة   -أ يكون نشر التصحيح بنفس المكان ونفس الحجم أو المساحة الزمنية مجانا

 . نظر صاحب الرد وبدون تحريف

مطالبة  من هذه المادة، فالوسيلة اإلعلمية الحق في ( أ)إذا تجاوز الرد الحدود الواردة في الفقرة  -ب 

 . صاحب العلقة قبل النشر بأجر المقدار الزائد على أساس تعرفة اإلعلنات المقررة
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 ١٩المادة 

، ينتقل حق الرد أو التصحيح إلى  المحتوى المردود عليه أو المصحح إذا توفي الشخص المذكور في -أ

 . ورثته على أن يمارس هذا الحق مرة واحدة مجموع الورثة أو واحد عنهم

 . ورثة الحق في أن يردوا على كل محتوى ينشر عن مورثهم بعد وفاتهلل -ب 

 

 ٢٠المادة 

ا به المستندات إن وجدت   . يرسل طلب التصحيح بموجب كتاب مضمون، أو بما يقوم مقامه، مرفقا

 

 ٢١المادة 

ا في إحدى الحاالت التالية  ا أو جزئيا  : يجوز رفض نشر الرد كليا

 . المستعملة في المقال المردود عليه إذا كان الرد بلغة غير اللغة -أ

إذا وصل الرد أو التصحيح إلى الوسيلة اإلعلمية بعد مضي شهر على نشر أو بث المحتوى الذي   -ب 

استوجب الرد أو التصحيح بالنسبة للوسائل اإلعلمية البصرية والمسموعة واإللكترونية، وبعد شهرين  

 . في المطبوعات 

 . باسم صاحب الرد وتوقيعه   إذا لم يكن الرد مذيلا  -ج

 . إذا كان التصحيح مخالفا للقوانين واألنظمة واآلداب العامة -د 

 

 ٢٢المادة 

إذا ثبت بحكم قضائي بعد نشر الرد أو بثه أن التصحيح كاذب وأن المحتوى المنشور صحيح، يحق   -أ

ادية، فضلا عن  للوسيلة اإلعلمية مطالبة صاحب الرد بأجرة نشر أو بث رده حسب التعرفة الع

 . التعويض عن األضرار التي لحقت بالوسيلة اإلعلمية 

ينشر الحكم الصادر بالوسيلة اإلعلمية على نفقة المحكوم عليه، بمقتضى التعرفة ذاتها وفي المكان   -ب 

 . ذاته الذي نشر فيه التصحيح 

 

 ٢٣المادة 

يحق لطالب الرد أو التصحيح الطلب إلى قاضي األمور  (   ١٨- ١٧) في حال مخالفة أحكام المادتين  -أ

 . المستعجلة المختص إلزام الوسيلة اإلعلمية نشر الرد أو التصحيح 

ينظر القاضي في هذا الطلب في غرفة المذاكرة، ويصدر قراره بصيغة النفاذ المعجل دون تحميل   -ب 

 . ودون اإلخلل بحق ذوي الشأن بالتعويض عن األضرار التي لحقت بهم الطالب أية نفقة،  

 

 ٢٤المادة 

ال يجوز لإلعلمي أن يعمل في جلب اإلعلنات أو أن يحصل على أية مبالغ مباشرة أو غير مباشرة أو  

 . ز أن يوقع باسمه أي مادة إعلنيةمزايا عن نشر أو بث اإلعلنات بأية صفة، وال يجو

 

 ٢٥المادة 

ظر على اإلعلمي تلقي أي مبالغ مالية على سبيل المكافأة أو اإلعانة أو أية مزايا خاصة من أية جهة  يح

 . و عدم نشر أي محتوى إعلمي بحوزتهأ كانت، بغية التأثير عليه في نشر 
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 الفصل الرابع

 

 محظورات النشر

 

 ٢٦المادة 

 : يحظر على الوسائل اإلعلمية إنتاج أو نشر أو بث 

 . محتوى من شأنه اإلساءة إلى الديانات السماوية والمعتقدات الدينية أو المساس بالوحدة الوطنية أي  -أ

أي محتوى من شأنه إثارة النعرات الطائفية أو المذهبية أو التحريض على ارتكاب الجرائم وأعمال   -ب 

 . العنف واإلرهاب أوالتحريض على الكراهية والعنصرية

 . أو حوارات إباحية صريحة تخدش الحياء العام أي محتوى يتضمن مشاهد  -ج

 . نصوص محاضر التحقيق القضائية، وما تمنع المحاكم من نشره  -د 

 

 الخامس  الفصل

 

 الترخيص وإجراءاته

 

 ٢٧المادة 

يكفل القانون لكل شخص حرية إصدار وسائل اإلعلم على اختلف أنواعها وفق الشروط المنصوص  

 . عليها في هذا القانون 

 

 ٢٨مادة ال

،  يخطر الشخص الراغب بإصدار مطبوعة غير دورية المجلس باسم المطبوعة ومنهجها وعدد صفحاتها

،  ويكون مسؤوالا عن محتواها أمام الغير والقضاء، على أن ال يصدرها أكثر من ثلث مرات في العام

 .ويقدم اإلخطار عند كل إصدار

 

 ٢٩المادة 

 : من المجلس وفق اإلجراءات اآلتية الدورية بقرار تمنح الرخصة للمطبوعات 

ا من تاريخ تقديمه مستوفيا  /  15/يبت المجلس بطلب الترخيص المقدم إليه خلل مدة ال تتجاوز   -أ يوما

 . أيام / ١٠/ جميع الشروط المطلوبة وفق أحكام هذا القانون، وعلى المجلس إبلغه بقراره خلل 

ا، وفي حال انقضاء المدة المحددة في الفقرة السابقة  يصدر المجلس قراره برفض الت -ب  رخيص مسببا

 . دون أن يقوم بالرد على الطلب، يعتبر ذلك بمثابة قرار بالموافقة على الترخيص 

يحق لمن رفض طلبه تقديم طلب جديد إلى المجلس، ويطبق على هذا الطلب الجديد أحكام الفقرتين    -ج

 . من هذه المادة( ب  -أ )

الطلب الحق في الطعن بقرار المجلس المتضمن رفض طلبه بالترخيص أمام محكمة القضاء  لمقدم -د 

ا من تاريخ تبليغه القرار  /  ٣٠/ اإلداري خلل   . يوما
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 ٣٠المادة 

 : يقدم طلب الرخصة من صاحب الشأن ويجب أن يتضمن

 . تحرر بها اسم المطبوعة الدورية ونوعها ومنهجها ومواعيد صدورها واللغة أو اللغات التي -أ

 . اسم صاحب المطبوعة الدورية وكنيته ومهنته ومحل إقامته وعمره وشهادته -ب 

رأس مال المطبوعة الدورية، وفي حال كانت المطبوعة الدورية تصدر باسم شركة، وجب أن يربط  -ج

 . بالطلب صورة عن نظام الشركة والسجل التجاري 

 . المركز الرئيسي للمطبوعة الدورية -د 

نفيذي عن المطبوعة الدورية وخطتها التحريرية وخطتها التشغيلية والخطة المالية والعائدات  ملخص ت -ه

 . المتوقعة ألول ثلث سنين

 

 ٣١المادة 

إذا كان الترخيص باسم شخص طبيعي، يجب أن تتوفر في مقدم طلب رخصة المطبوعة الدورية  -أ

 : الشروط اآلتية

ا بالجنسية  .١  . السورية أو من في حكمه منذ أكثر من خمس سنوات أن يكون متمتعا

ا بحقوقه المدنية، وغير محكوم بجناية أو جرم شائن أو مخلة بالثقة العامة، ما لم يكن  .٢ أن يكون متمتعا

 . قد رد له اعتباره

ا لرخصة مطبوعة دورية حين نشر هذا القانون.٣  . أن يكون حائزاا شهادة جامعية أو مالكا

 . في الجمهورية العربية السوريةإن يكون مقيما .٤

 : في حال كان الترخيص باسم شركة، يجب أن تتوفر في مقدم الشروط اآلتية-ب 

 . أن تكون جنسية الشركة سوريّة وفقاا ألحكام لقانون الشركات  -ا 

 . أن يكون مقر مركز الشركة وإدارتها في سوريّة  -ب 

 . ن تكون جنسية جميع الشركاء سوريّة أ -ج 

من هذه المادة  ( أ )متع أكثرية الشركاء المؤسسين بالشرط الوارد في البند الثالث من الفقرة أن يت -د 

 . وصورة عن نظام الشركة والسجل التجاري

 

 ٣٢المادة 

ا في مطبوعة يومية  % ٥٠ال يجوز أن يكون الشخص المالك لمطبوعة يومية بنسبة تزيد عن  ، مالكا

 %. ٤٩أخرى بنسبة تزيد عن 

 

 ٣٣المادة 

 . يجوز نقل مكان الترخيص ومواصفاته وشروطه بقرار من المجلس بناءا على طلب صاحب العلقة -أ

 . من هذا القانون بموافقة المجلس / ٣٣/ يجوز التنازل عن الرخصة وفق أحكام المادة -ب 

 . يجوز نقل الرخصة إلى ورثة أصحابها أو إلى أحدهم بموافقة المجلس -ج

 

 ٣٤المادة 

الترخيص يُعلم الناشر المجلس باسم المدير المسؤول ورئيس التحرير، وال يجوز للمجلس أن  بعد صدور 

 : يرفض هذه التسمية في حال كانت مستوفيةا الشروط اآلتية
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 : بالنسبة للمدير المسؤول-أ

ا للشروط الواردة في البنود  .١   من هذا /  ٣١/ من المادة ( أ)من الفقرة   /  ٤ -  ٢  - ١  /أن يكون مستوفيا

 . القانون 

أن يكون حائزاا إجازة جامعية أو حاملا شهادة خبرة إعلمية يعتمدها المجلس تثبت ممارسته لمهنته  .٢

 . أكثر من ست سنوات 

أال يكون مديراا مسؤوالا ألكثر من مطبوعة دورية واحدة، إال إذا كان الناشر يملك أكثر من وسيلة  .٣

 . ؤوالا واحداا لجميع وسائله إعلمية فله في هذه الحالة تعيين مديراا مس 

 : بالنسبة لرئيس التحرير-ب 

ا للشروط الواردة في البنود  .١ من هذا   /  ٣١ / من المادة ( أ)من الفقرة  /  ٤ -٢  - ١  /أن يكون مستوفيا

 . القانون 

ا تحرير  .٢ أن يكون حائزاا على إجازة جامعية ومارس مهنة اإلعلم خمس سنوات على األقل أو رئيسا

 . ية صادرة حين نشر هذا القانون مطبوعة دور

 . أال يكون رئيس تحرير أكثر من مطبوعة يومية واحدة.٣

ا للتحرير أو مديراا مسؤوالا للمطبوعة الدورية في  -ج يحق لصاحب المطبوعة الدورية أن يكون رئيسا

 . من هذه المادة( ب  -أ )الوقت نفسه، على أن يحقق الشروط المحددة في الفقرتين 

 

 ٣٥المادة 

يجب على صاحب المطبوعة إعلم المجلس كتابة، قبل ثلثة أيام في حال أي تغيير يتعلق بالمدير  

أيام من   /   ٥/ المسؤول أو رئيس التحرير، وفي حال حدوث أي طارئ يجب إعلم المجلس كتابة خلل 

 . حدوثه 

 

 ٣٦المادة 

أشهر من تاريخ منح الترخيص، ويُعد   على صاحب المطبوعة الدورية أن يبدأ بالنشر خلل ثلثة-أ

ا بعد مضي هذه المدة  . الترخيص ملغى حكما

على صاحب المطبوعة الدورية إعلم المجلس فوراا، إذا أوقف نشرها بصورة مؤقتة محددة بثلثة  -ب 

 . أشهر لمرة واحدة في السنة أو نهائية، أو أعاد نشرها بعد التوقف

 

 ٣٧المادة 

 : في كل عدد منشور بذكر البيانات اآلتية  تلتزم المطبوعة الدورية 

 . اسم الناشر ومركز إدارة الوسيلة اإلعلمية الرئيسي -أ

 . اسم المدير المسؤول ورئيس التحرير -ب 

 . عنوان مركز التحرير أو إدارة النشر-ج

 . تاريخ صدور المطبوعة -د 

 . هجها سعر كل نسخة في رأس العدد المعد للبيع ومواقيت صدور المطبوعة ومن-ه

 

 



 

184  

 

 ٣٨المادة 

يخضع لترخيص وفق األشكال المحددة أدناه إحداث أو استثمار شبكات لبث خدمات االتصال السمعي أو  

 : البصري أو كليهما معاا عبر 

 . شبكة ترددات راديوية-أ

 . شبكة سواتل -ب 

 . شبكة كبال أو أية وسيلة تقنية أخرى-ج

 

 ٣٩المادة 

 . يقدم طلب الترخيص إلى المجلس-أ

يُقصر حق تقديم طلب الترخيص على الشخص االعتباري الذي يتخذ شكل شركة محدودة المسؤولية  -ب 

 . أو شركة مساهمة مغفلة 

 . أن يكون أكثرية الشركاء حائزين على شهادة جامعية على األقل-ج

 : يجب أن ال تزيد ملكية أي شريك وأفراد أسرته من األصول والفروع على -د 

مال الشركة بالنسبة لوسائل اإلعلم البصرية ذات المحتوى الشامل أو المتخصصة  ٪ من رأس   ٢٠  -ب 

على أال يملك أي   ،٪ بالنسبة لباقي وسائل اإلعلم البصرية األخرى  ٢٥و ، باألخبار والبرامج السياسية

 . نسبة في وسيلة إعلمية بصرية وطنية أخرى تحمل نفس منهج المحتوى 

 . بالنسبة لوسائل اإلعلم المسموعة  ٪ من رأس مال الشركة  ٢٥ -ج 

 

 ٤٠المادة 

 : يجب أن يتضمن طلب الترخيص  

 . اسم الشركة ونوعها، وصورة مصدقة عن نظامها األساسي وسجلها التجاري  -أ

 . نوعية الخدمة اإلذاعية أو التلفزيونية -ب 

 . اسم الوسيلة اإلعلمية ومكان البث والمناطق التي يغطيها البث  -ج

البث األرضي أو الفضائي أو غيرها من أنواع اإلرسال والتقنية المستعملة في تقديم تلك   كيفية  -د 

 .الخدمات 

 

 ٤١المادة 

 : يشترط لمنح الترخيص تقديم دراسة تتضمن ما يلي 

اإلمكانات والمواصفات التقنية والفنية ألجهزة البث والنقل بواسطة القنوات والموجات المخصصة   -أ

 . لها

 . تلزمات العمل من طاقة بشرية وبرامج وأمكنة وتجهيزات ومعدات واستوديوهات شروط ومس -ب 

قدرة الوسيلة على تأمين نفقات السنة األولى من الترخيص على األقل والتأكد من ملءتها المالية   -ج

ا   . ومصادر التمويل، شريطة أن يكون مصدره وطنيا

 

 ٤٢المادة 

تحديد الترددات المتاحة لمصلحة قطاع اإلعلم السمعي  تقوم الهيئة الناظمة لقطاع االتصاالت ب

ا ,  والبصري وفق الخطة الوطنية للطيف الترددي   . وتلتزم بإعلم المجلس بذلك سنويا
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 ٤٣المادة 

ا، وذلك خلل مدة ال تتجاوز   -أ يلتزم المجلس بإصدار قراره المتعلق بالترخيص بالقبول أو الرفض مسببا

لطلب مستوفيا كافة مرفقاته، وذلك بالتنسيق مع الهيئة الناظمة لقطاع  ستة أشهر من تاريخ تقديم ا

 ٢٠١٠لعام   /  ١٨ / االتصاالت المحدثة بالقانون رقم  

يحق لمن رفض طلبه اللجوء إلى محكمة القضاء اإلداري للطعن في قرار المجلس المتضمن رفض   -ب 

 . طلبه بالترخيص 

 

 ٤٤المادة 

سنة بالنسبة لوسائل    / ١٥  /سنوات بالنسبة لوسائل اإلعلم المسموعة وبـ   /١٠  /تحدد مدة الترخيص بـ  

 . اإلعلم البصرية، قابلة للتجديد بناءا على طلب يقدم إلى المجلس قبل انتهاء المدة بسنة على األقل

 

 ٤٥المادة 

ير للبرامج ورئيس تحرير بالنسبة  يكون للوسيلة اإلعلمية السمعية والبصرية مدير مسؤول ومد  -أ

 . من هذا القانون  /  ٢٤  /للقنوات التي تنشر وتبث األخبار والبرامج السياسية وتنطبق عليهم أحكام المادة  

 . يعامل مدير البرنامج معاملة رئيس التحرير في معرض تطبيق أحكام هذا القانون -ب 

 

 ٤٦المادة 

السمعية والبصرية إجراء أي تعديلت أو إضافات على البيانات والخدمات  ال يجوز للوسيلة اإلعلمية  -أ

 . التي اشتمل عليها الترخيص دون موافقة المجلس 

على الوسيلة اإلعلمية السمعية والبصرية إظهار شعارها أو اسمها خلل البث التلفزيوني، وإذاعة  -ب 

 . اسم المحطة والتردد المستخدم خلل ساعات البث اإلذاعي 

على وسائل اإلعلم البصري والمسموع أن تحتفظ بالتسجيل الصوتي لإلذاعة والبصري للتلفزيون    -ج

 . لما يتم بثه من برامج لمدة ثلثة أشهر 

 

 ٤٧المادة 

يحظر التصرف في الترخيص لمصلحة أي جهة أخرى، وال يجوز للناشر التنازل عنه أو عن أي جزء  

 . منه إال بموافقة المجلس 

 

 ٤٨المادة 

على الوسيلة اإلعلمية السمعية والبصرية المرخص لها أن تبدأ خدمة البث خلل سنة من تاريخ منح  

ا بعد مضي هذه المدة  .الترخيص، ويُعد الترخيص ملغى حكما

 

 ٤٩المادة 

ا متصلة أو متقطعة   ٣٠يلغى الترخيص بقرار من المجلس، إذا توقفت الخدمة بسبب غير مبرر لمدة   يوما

 . الواحدة خلل السنة 
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 ٥٠المادة 

 : تصنف الوسائل اإلعلمية سمعية وبصرية من حيث نوعية ومدى البث على النحو اآلتي 

 . وسائل إعلمية سمعية وبصرية يغطي بثها كل المحافظات  -أ

وسائل إعلمية سمعية وبصرية يغطي بثها عدداا محدداا من المحافظات، على أن ال تقل عن ثلث   -ب 

 . محافظات 

 . وسائل إعلمية سمعية وبصرية مشفرة يتم متابعة برامجها من المشتركين فقط   -ج

 . وسائل إعلمية سمعية وبصرية تعتمد أساليب البث الفضائي ويتجاوز نطاق بثها الحدود السورية  -د 

 

 ٥١المادة 

 : تصنف الوسائل اإلذاعية أو التلفزيونية من حيث محتواها على النحو اآلتي 

 . مية سمعية وبصرية ذات محتوى شامل، بما في ذلك األخبار والبرامج السياسيةوسائل إعل -أ

 . وسائل إعلمية سمعية بصرية ذات محتوى برامجي متخصص غير ديني ال تخرج عنه  -ب 

 

 ٥٢المادة 

 . يحدد بدل ترخيص الوسيلة اإلعلمية ورسم الخدمة التلفزيونية أو اإلذاعية بقرار من المجلس  -أ

 . بدأ سريان الترخيص إال بعد تسديد البدلال ي  -ب 

 . لكتروني في اإلعلم اال - ٣

 

 ٥٣المادة 

تُعد الوسيلة اإلعلمية اإللكترونية المعتمدة من قبل المجلس وسيلة نشر تطبق عليها وعلى العاملين فيها  

 . الحقوق والواجبات المنصوص عليها في هذا القانون

 

 ٥٤المادة 

 : ن قبل صاحب الوسيلة اإلعلمية اإللكترونية، على أن يتضمنيقدم طلب االعتماد م -أ

 . اسم مقدم خدمات االستضافة على الشبكة . ١

 . عنوان الموقع اإللكتروني للوسيلة اإلعلمية اإللكترونية. ٢

اسم صاحب الموقع وعنوانه، وسجله التجاري في حال وجوده، على أن تتوافر فيه الشروط المحددة  . ٣

 . من هذا القانون  /  ٣٤  /في المادة  

 . اسم المدير المسؤول ورئيس التحرير، ويحدد المجلس الشروط المطلوب توافرها فيهما.   ٤

 . منهج الوسيلة اإلعلمية اإللكترونية .   ٥

 . لموقع المراد اعتماده إثبات ملكية ا. ٦

 . يجوز أن يكون مالك الموقع رئيس تحرير ومديراا مسؤوالا له  -ب 

 

 ٥٥المادة 

لكترونية بمجرد استلم المجلس الطلب المستوفي للشروط المحددة في  يتم اعتماد الوسائل اإلعلمية اال

وم عمل من تاريخ هذا  ي  /  ١٥  / المادة السابقة، ويلتزم المجلس بإعطاء وثيقة االعتماد خلل مدة 

 . االستلم 
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 ٥٦المادة 

على صاحب االعتماد إبلغ المجلس عن أي تغيير يطرأ على إحدى البيانات الواردة في الطلب خلل  

 . مدة عشرة أيام، بما في ذلك ما يتعلق بالملكية

 

 ٥٧المادة 

كترونية المعتمدة أو  تطبق محظورات النشر على كل ما ينشر من محتوى في الوسائل اإلعلمية االل -أ

 . غير المعتمدة، سواء كان محرراا من قبل الوسيلة اإلعلمية اإللكترونية أو المتفاعلين معها من زوار 

تُعد الوسيلة اإلعلمية اإللكترونية مسؤولة أمام الغير والقضاء عما يرد في متن المحتوى المنشور   -ب 

 . أو التعليقات عليها

 

 ٥٨المادة 

اإللكترونية اإلعلمية باالحتفاظ بنسخة من المحتوى المكتوب والمسموع والبصري الذي  تلتزم الوسيلة 

 . ينشر فيها، وبنسخة من بيانات الحركة لمدة ثلثة أشهر

 

 ٥٩المادة 

يحدث في المجلس سجل وطني للوسائل اإلعلمية اإللكترونية المعتمدة، يتضمن البيانات الخاصة بها،   -أ

من بيانات الحركة، لمدة ستة أشهر من تاريخ النشر في الوسائل اإلعلمية  ويقوم بحفظ نسخة 

 . االلكترونية

 . تُعد الوثائق الصادرة من هذا السجل رسمية ال يجوز إثبات ما يخالفها إال بالتزوير  -ب 

 

 ٦٠المادة 

 : تلتزم الوسيلة اإلعلمية اإللكترونية في الصفحة الرئيسية لها بذكر البيانات اآلتية 

 . اسم الناشر ومركز إدارة الوسيلة الرئيسي -أ

 . اسم المدير المسؤول ورئيس التحرير -ب 

 . عنوان مركز التحرير أو إدارة النشر إن وجدت   -ج

 

 ٦١المادة 

 : يقدم طلب الترخيص لوكالة أنباء شاملة إلى المجلس 

كية أي شريك وأفراد من قبل شخص اعتباري يتخذ شكل شركة مساهمة مغفلة، على أن ال تزيد مل -أ

 . ٪ من رأس مال الشركة  ٣٠أسرته من األصول والفروع على  

 . يتضمن الطلب اسم الشركة ونوعها وصورة مصدقة عن نظامها األساسي وسجلها التجاري -ب 

 

 ٦٢المادة 

 : يقدم طلب الترخيص لوكالة أنباء متخصصة إلى المجلس

 . لمسؤولية أو شركة مساهمة مغفلةمن قبل شخص اعتباري يتخذ شكل شركة محدودة ا -أ

 . يتضمن الطلب اسم الشركة ونوعها وصورة مصدقة عن نظامها األساسي وسجلها التجاري -ب 

 . يجب أن يكون أكثرية الشركاء حائزين على شهادة جامعية على األقل  -ج
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 ٦٣المادة 

 : يضع المجلس شروط منح الترخيص المتعلقة 

 . للوكالة، التي من شأنها أن تساعدها على القيام بأعمالهاباإلمكانات المالية  -أ

 . باإلمكانات البشرية  -ب 

 . بالمواصفات التقنية والفنية المستخدمة في أعمال الوكالة  -ج

 

 ٦٤المادة 

على المجلس إصدار قراره، بالموافقة على الترخيص أو بعدم الموافقة وفي هذه الحالة يجب تسبيب   -أ

 . ل مدة ال تتجاوز ثلثة أشهر من تاريخ تسليم الطلب مستوفيا شروطهقراره، وذلك خل

لصاحب المصلحة اللجوء إلى محكمة القضاء اإلداري للطعن في قرار عدم الموافقة على   -ب 

 . الترخيص 

 

 ٦٥مادة 

 . من هذا القانون/  ٣٤  / يكون لوكالة األنباء مدير مسؤول ورئيس تحرير، وتطبق عليهما أحكام المادة 

 

 ٦٦لمادة ا

ال يجوز لوكالة األنباء إجراء أي تعديلت أو إضافات على البيانات والخدمات التي اشتمل عليها   -أ

 . الترخيص دون موافقة المجلس

على وكالة األنباء االحتفاظ بنسخة عن المحتوى اإلعلمي اإلخباري الذي تقدمه لمشتركيها لمدة   -ب 

 . ثلثة أشهر

خيص الممنوح لوكالة األنباء لمصلحة أي جهة أخرى، كما ال يجوز التنازل  يحظر التصرف في التر   -ج

 . عنها أو عن أي جزء منها إال بموافقة المجلس، وأي تصرف بهذا الشأن يعتبر باطلا وال يعتد به 

 

 ٦٧المادة 

على وكالة األنباء المرخص لها أن تبدأ الخدمة خلل ستة أشهر من تاريخ منح الترخيص، ويُعد  

ا بعد مضي هذه المدةالت  . رخيص ملغى حكما

 

 ٦٨المادة 

 . تُعد وكالة األنباء مسؤولة عن أي محتوى يصدر عنها 
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 الفصل السادس 

 

 شركات الخدمات اإلعالمية

 

 ٦٩المادة 

 . للوسائل اإلعلمية حرية التعاقد مع شركات الخدمات اإلعلمية المعتمدة من قبل المجلس -أ

القانون بكافة أنواع األنشطة المساندة والمكملة لعمل وسائل اإلعلم، على أن تنظم وفقا  يسمح هذا  -ب 

 . ألحكام قانون الشركات، ويحدد المجلس أنواع هذه األنشطة

 

 ٧٠المادة 

 . يحدد المجلس شروط اعتماد شركات الخدمات اإلعلمية -أ

ا من تاريخ استلم الطلب   /  ١٥/ل  يمنح المجلس شركات الخدمات اإلعلمية وثيقة اعتماد خل -ب  يوما

 : المستوفي للشروط مرفقة بالبيانات اآلتية 

اسم الشركة وصورة مصدقة عن نظامها األساسي وسجلها التجاري ومركز إدارتها الرئيسي، على  . 1

ا لقانون الشركات   . أن تكون جنسية الشركة سورية وفقا

ة التي تملكها، ونوع الخدمة التي ستقدمها للوسائل  بيان باإلمكانات والمواصفات التقنية والفني .  2

 . اإلعلمية

 

 ٧١المادة 

تتقدم الشركات المعتمدة بالتصريح للمجلس عن العقود المبرمة بينها وبين الجهات األجنبية، وعن   -أ

 . األعمال التي تنطوي عليها هذه العقود قبل مباشرتها والبدء بتنفيذها 

أيام من تاريخ تقديمه، فإذا انتهت هذه   /   ٣  /ر على هذا التصريح خلل  يلتزم المجلس بالرد بقرا -ب 

 . المدة دون رد اعتبر قرار بالموافقة الضمنية

ا، وللشركة حق اللجوء إلى محكمة القضاء   -ج إذا جاء قرار المجلس بالرفض وجب أن يكون مسببا

 . اإلداري للنظر قرار الرفض وبصفة مستعجلة 

 

 ٧٢المادة 

شركات الخدمات اإلعلمية معاملة الوسائل اإلعلمية في تطبيق أحكام هذا القانون، إذا كانت  تعامل 

 . األعمال التي تقوم بها تنطوي بصورة مباشرة أو غير مباشرة على نشر محتوى إعلمي للجمهور 
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 الفصل السابع

 

 المخالفات وأصول المحاكمات

 

 ٧٣المادة 

في الوسائل اإلعلمية مسؤوالن عن األفعال التي تشكل جرائم معاقب   رئيس التحرير واإلعلمي -أ

 . عليها في هذا القانون والقوانين النافذة، ما لم يثبت انتفاء مساهمة أحدهما الجرمية 

 . الناشر مسؤول بالتضامن مع رئيس التحرير واإلعلمي بالتعويض عن األضرار التي تلحق بالغير -ب 

 

 ٧٤المادة 

يعاقب بالغرامة من خمسين ألف ليرة سورية حتى ثلثمائة ألف ليرة سورية، كل من يخالف أحكام المادة  

 . من هذا القانون  / ١٣  /

 

 ٧٥المادة 

يعاقب بالغرامة من خمسين ألف ليرة سورية حتى مائة وخمسين ألف ليرة سورية كل من يخالف   -أ

من هذا القانون، وتلزم المحكمة المخالف بأداء مبلغ يعادل مثلي التبرع أو   /  ٢٥  - ١٤  /أحكام المادتين  

 . المزية أو اإلعانة التي حصل عليها، ويؤول هذا المبلغ إيراد للمجلس 

 . تضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة الواردة في الفقرة السابقة  -ب 

 

 ٧٦المادة 

حتى مائة ألف ليرة سورية كل شخص طبيعي يخالف    يعاقب بالغرامة من خمسين ألف ليرة سورية -أ

 . من هذا القانون  /١٥ / أحكام المادة 

ا اعتباريا  -ب   . تضاعف الغرامة في حال كان المخالف شخصا

 

 ٧٧المادة 

من هذا القانون،   /  ٢٦ / يعاقب بالغرامة من مليون إلى مليوني ليرة سورية من يخالف أحكام المادة  -أ

 . علمية عن النشر أو البث لمدة ال تقل عن ثلثة أشهر وإيقاف الوسيلة اإل 

 . تضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة الواردة في الفقرة السابقة، ويلغى الترخيص  -ب 

 

 ٧٨المادة 

  ٢٤  /يعاقب بالغرامة من عشرة آالف ليرة سورية إلى خمسين ألف ليرة سورية من يخالف أحكام المادة  

زم المحكمة المخالف بأداء مبلغ يعادل مثلي المبلغ المتحصل عليه، ويؤول هذا  من هذا القانون، وتل /

 . المبلغ إيراد للمجلس

 ٧٩المادة 

  ١٧  /يعاقب بالغرامة من مائة ألف ليرة سورية إلى ثلثمائة ألف ليرة سورية من يخالف أحكام المادة   -أ

 . طالبة بالتعويض من هذا القانون، مع عدم اإلخلل بحق المتضرر من الم /  ١٨ -

 . تضاعف الغرامة المحددة في الفقرة السابقة في حال تكرار المخالفة  -ب 
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 ٨٠المادة 

يعاقب بالغرامة من مائة وخمسين ألف ليرة سورية إلى ثلثمائة ألف ليرة سورية من يباشر أعمال   -أ

 . النشر أو البث قبل منحه الرخصة، و بإيقاف أعمال النشر أو البث 

تضاعف الغرامة في الفقرة السابقة من هذه المادة على من يباشر أعمال النشر أو البث بعد إيقاف   -ب 

 . الوسيلة عن النشر أو البث وفق أحكام هذا القانون 

 

 ٨١المادة 

من يغفل البيانات  , يعاقب بالغرامة من خمس وعشرون ألف ليرة سورية إلى خمسين ألف ليرة سورية

 . من هذا القانون  /  ٤٧ / من أحكام المادة ( ب )والفقرة    /  ٦١  - ٣٧ / م المواد الواجب ذكرها وفق أحكا 

 

 ٨٢المادة 

  - ٣٥  / من يخالف أحكام المواد , يعاقب بغرامة من خمسين ألف ليرة سورية إلى مائة وخمسون ألف ليرة

 . من هذا القانون، فضلا عن بطلن التصرف /  ٣٦

 

 ٨٣المادة 

،  لف ليرة سورية إلى مليون ليرة سورية وبإيقاف البث وإلغاء الترخيص يعاقب بالغرامة من خمسمائة أ

 . من هذا القانون  /   ٦٢ / من المادة  ( أ ) والفقرة   /  ٣٩  / من المادة ( ج ) كل من يخالف أحكام الفقرة  

 

 ٨٤المادة 

كل وسيلة  , تعاقب بالغرامة من خمسين ألف ليرة سورية إلى مائة ألف ليرة سورية وإلغاء الترخيص 

 . من هذا القانون  /   ٤٨ / إعلمية بصرية أو مسموعة مرخص لها خالفت أحكام المادة 

 

 ٨٥المادة 

(  أ ) يعاقب بغرامة من مائة ألف ليرة سورية إلى ثلثمائة ألف ليرة سورية من يخالف أحكام الفقرة  -أ

 . من هذا القانون  /  ٦٧ / من المادة ( أ )  والفقرة  /  ٤٧ / من المادة  

يضاعف الحد األعلى للغرامة في حال تكرار المخالفة الواردة في الفقرة السابقة، فضلا عن إيقاف   -ب 

 . الوسيلة عن النشر أو البث لمدة ال تقل عن ثلثة أشهر 

 

 ٨٦المادة 

  /  ٤٨  /يعاقب بالغرامة من مائة ألف ليرة سورية إلى ثلثمائة ألف ليرة سورية، من يخالف أحكام المادة  

 . من هذا القانون /  ٦٧ / من المادة ( ج )ام الفقرة وأحك

 

 ٨٧المادة 

يعاقب بالغرامة من ثلثمائة ألف ليرة سورية إلى خمسمائة ألف ليرة سورية وإلغاء الترخيص، الوسيلة  

  /  ٥٥  /من المادة  ( أ)من الفقرة (  ٥)  و البند  /  ٣٠  / من المادة ( أ)اإلعلمية التي تخالف أحكام الفقرة 

 . ا القانونمن هذ 
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 ٨٨المادة 

يعاقب بالغرامة من خمسين ألف ليرة سورية إلى مائة ألف ليرة سورية، كل من لم يعلن عن مقدم  

خدمات االستضافة على الشبكة أو عن التغيير الحاصل فيه، ويسحب اعتماد الوسيلة فورا من قبل  

 . المجلس

 

 ٨٩المادة 

يعاقب بالغرامة من مائة ألف ليرة سورية إلى ثلثمائة ألف ليرة سورية كل وسيلة إعلمية تخالف   -أ

 . من هذا القانون /  ٦٩  / من المادة ( ب )والفقرة   /  ٥٩  /والمادة    /  ٤٧  /من المادة  ( ج)أحكام الفقرة  

فضلا عن إلغاء  تضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة المنصوص عليها في الفقرة السابقة،  -ب 

 . الرخصة

 

 ٩٠المادة 

كل من يبث أخباراا غير   ،يعاقب بالغرامة من خمسمائة ألف ليرة سورية إلى مليون ليرة سورية -أ

 . صحيحة أو ينشر أوراقا مختلقة أو مزورة منسوبة كذبا إلى الغير

 عن وكاالت األخبار،  تضاعف الغرامة إذا كان النشر أو البث عن سوء نية، باستثناء ما ينشر نقلا  -ب 

 . شريطة ذكر اسم المصدر المنقول عنه 

يعاقب بالغرامة من خمسين ألف ليرة سورية إلى مائة ألف ليرة سورية كل من ينقل أو ينشر أي    -ج

 . محتوى إعلمي دون ذكر الوسيلة المنقول عنها

 

 ٩١المادة 

رة سورية كل وسيلة إعلمية خالفت  يعاقب بالغرامة من خمسين ألف ليرة سورية إلى مائة ألف لي -أ

 . من هذا القانون(  ١٧)  أحكام المادة 

تلزم المحكمة المخالف بأداء مبلغ يعادل ثلثة أمثال ثمن تعرفة المادة اإلعلنية الزائدة عن الحجم   -ب 

 . المسموح به لإلعلنات، ويؤول هذا المبلغ كإيراد للمجلس

 

 ٩٢المادة 

ا لكل حكم وارد في  قانون العقوبات، يعاقب بالغرامة من خمسمائة ألف ليرة سورية إلى مليون ليرة  خلفا

 . سورية، كل فعل قدح أو ذم ارتكب بواسطة وسيلة إعلمية

 

 ٩٣المادة 

 . تحدث في مركز كل محافظة محكمة بداية جزاء تسمى محكمة قضايا النشر -أ

 . في هذا القانونتنظر هذه المحكمة في جميع المخالفات المنصوص عليها  -ب 

 ٩٤المادة 

 . قرارات محكمة قضايا النشر قابلة للستئناف  -أ

 . تُعد قرارات محكمة االستئناف مبرمة  -ب 

على محكمة قضايا النشر ومحكمة االستئناف إصدار قراراتها خلل مدة ال تتجاوز أربعة أشهر من    -ج

 . تاريخ اكتمال الخصومة
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 ٩٥المادة 

من قانون العقوبات   /  ١٠٩ - ١٠٨  /لب من المجلس، تطبيق أحكام المادتين  للمحكمة بناء على ط -أ

 . على كل شخص اعتباري يخالف أحكام هذا القانون

كل مخالفة أو جريمة لم يرد عليها نص في هذا القانون، يطبق بشأنها قانون العقوبات والقوانين   -ب 

 .النافذة

 

 ٩٦المادة 

النشر أن ينيب عنه محام لمتابعة وحضور الدعوى المقامة عليه،  للمدعى عليه أمام محكمة قضايا  -أ

 . ويكتفى بحضور الوكيل جلسات المحاكمة 

 . يُعد الحكم الصادر عن هذه المحكمة بمثابة الوجاهي بحق المدعى عليه -ب 

 

 ٩٧المادة 

ا في كل ما يدخل في اختصاص محكمة قضايا النشر  . ال يجوز توقيف اإلعلمي احتياطيا

 

 ٩٨المادة 

في جميع المخالفات التي يجيز فيها هذا القانون الحكم بوقف الوسيلة اإلعلمية عن النشر أو البث أو  

إلغاء الترخيص، للقضاء أن يصدر قرارا معجل النفاذ بوقف النشر أو البث بصفة مؤقتة لحين إصدار  

 . الحكم النهائي، بناء على طلب من المجلس

 

 ٩٩المادة 

فتيش اإلعلمي أو مكتبه أو حجزه أو استجوابه، إال بعد إبلغ رئيس المجلس لتكليف من  ال يجوز ت -أ

ا للحضور مع اإلعلمي   . يراه مناسبا

في غير حالة الجرم المشهود ال يجوز تحريك الدعوى العامة بحق اإلعلمي قبل إبلغ رئيس   -ب 

 . المجلس ليكون على علم واطلع بكافة اإلجراءات المتخذة ضده

 

 أحكام ختامية 

 ١٠٠المادة 

 . للمجلس إصدار األنظمة اللزمة لتنفيذ أحكام هذا القانون 

 

 ١٠١المادة 

 . على وسائل اإلعلم القائمة تسوية أوضاعها وفقاا ألحكام هذا القانون خلل سنة من تاريخ نفاذه -أ

 . سب الملكيةتستثنى وسائل اإلعلم المملوكة من قبل الدولة من األحكام المتعلقة بن  -ب 

 

 ١٠٢المادة 

 . تلغى جميع األحكام المخالفة لهذا القانون

 ١٠٣المادة 

 . يصدر هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره 
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 ملحق  

 (قانون المجلس الوطني لإلعالم )                

 
 ١المادة 

ا "المجلس الوطني لإلعلم"يحدث مجلس يسمى   ألحكام هذا القانون،  ، يتولى تنظيم قطاع اإلعلم طبقا

 . ويتمتع بالشخصية االعتبارية واالستقلل اإلداري والمالي، ويكون مقره في العاصمة

 

 ٢المادة 

يتألف المجلس من أحد عشر عضواا من ذوي الخبرة واالختصاص في مجال اإلعلم، يختارون على   -أ

 : النحو اآلتي

 . ريةثلثة بينهم رئيس المجلس، يختارهم رئيس الجمهو  - ١

 .أربعة ينتخبهم مجلس الشعب  - ٢

 

 ٣المادة 

يختار أعضاء المجلس المعينين من رئيس الجمهورية والمنتخبين من مجلس الشعب، خلل شهر من  .  أ

 . تاريخ تسميتهم، أربعة أعضاء إضافيين، وذلك بأغلبية ثلثيهم

 . مرة تالية واحدةيسمى أعضاء المجلس بمرسوم لوالية مدتها خمس سنوات قابلة للتجديد ل. ب 

من هذه المادة  ( أ)إذا شغرت عضوية أحد األعضاء ألي سبب كان، عين بديل له وفقاا ألحكام الفقرة . ج

 . إلتمام المدة المتبقية للعضو الذي يخلفه

 

 ٤المادة 

 : يشترط في فيمن يختار لعضوية المجلس، أن تتوفر فيه الشروط اآلتية  

 . أن يكون حاصلا على شهادة جامعية على األقل -أ

ا  ١٥أن يكون لديه خبرة في مجال اإلعلم والتواصل   -ب   . سنة محرراا أو صحفيا

ا لرخصة أو وسيلة إعلمية -ج  . أن ال يكون مالكا

 . د لها بالمصداقية والنزاهةأن يكون شخصية عامة مشهو -د 

ا بجناية أو جنحة شائنة أو مخلة بالثقة العامة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره -ه  . أن ال يكون محكوما

 

 ٥المادة 

 : ال تنتهي أو تُنهى عضوية أي من أعضاء المجلس إال في إحدى الحاالت اآلتية 

 . وفاته  -أ

 . انقضاء مدة عضويته  -ب 

 . يتقدم بها، ويقبلها المجلساستقالته التي   -ج

 . الحكم عليه بجناية أو جنحة شائنة أو مخلة بالثقة العامة -د 

 . إهماله في أداء المهام والواجبات الموكلة إليه، على النحو الذي يقره المجلس -ه

 . فقدانه القدرة على أداء المهام والواجبات الموكلة إليه على النحو الذي يقره المجلس -و
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 ٦المادة 

 : المجلس المهام والصلحيات اآلتية يتولى  -أ

وضع األسس والضوابط الكفيلة بتنظيم قطاع اإلعلم وفق أحكام هذا القانون وإصدار القرارات . ١

 . اللزمة لهذا الغرض 

 . اقتراح وإبداء الرأي في التشريعات المتعلقة بقطاع اإلعلم واإلسهام في وضعها في موضع التنفيذ . ٢

 . وإقرار المواصفات الفنية المرتبطة بمنح التراخيص وضع . ٣

 . تحديد رسوم وأجور جميع أنواع التراخيص . ٤

 . منح التراخيص اللزمة وفق أحكام هذا القانون . ٥

اتخاذ التدابير اللزمة لضمان التزام المرخص لهم بشروط الترخيص المحددة في هذا القانون،  . ٦

 . وقرارات المجلس التنظيمية 

 . يز المنافسة العادلة في قطاع اإلعلم وتنظيمها، والعمل على منع الممارسات المخلة بالمنافسة تحف. ٧

 . تسوية المنازعات التي تنشأ بين الوسائل اإلعلمية بالطرق الودية.    ٨

المشاركة في تمثيل سورية أمام الدول والمنظمات واالتحادات العربية واإلقليمية والدولية في كل ما  . ٩

 . قطاع اإلعلم يخص 

إعداد ونشر تقرير سنوي عن واقع قطاع اإلعلم، وإصدار المطبوعات والمنشورات والنشرات  . ١٠

 . المهنية 

التنظيم والترخيص لمراكز الدراسات والبحوث والتأهيل والتدريب اإلعلمي، واإلشراف على تنفيذ  . ١١

 . ع الوسائل اإلعلمية سياسات التدريب ورفع مستوى التأهيل المهني للعاملين في جمي 

متابعة األداء اإلعلمي لكافة المؤسسات اإلعلمية فيما يخص المخالفات المنصوص عليها في هذا  . ١٢

 . القانون 

 . اإلشراف على عمل قطاع اإلعلم في المنطقة الحرة. ١٣

  في حال إعلن حالة الطوارئ تخضع جميع وسائل اإلعلم إلى وصاية المجلس وتلتزم بكافة . ١٤

 . التعليمات الصادرة عنه 

وضع األسس واآلليات اللزمة العتماد المراسلين والوسائل اإلعلمية العربية واألجنبية التي  .   ١٥

 . ترغب بممارسة أي نشاط إعلمي داخل أراضي سورية

تنظيم دخول وتوزيع الصحف العربية واألجنبية إلى سورية بما يتوافق مع اتفاقية فلورنسا موضوع  .  ١٦

 ١٩٨٠لعام   ٨٤٥مرسوم التشريعي رقم  ال

على المجلس أن يقوم بممارسة جميع مهامه وصلحياته، بصورة منتظمة وموضوعية وشفافة، على  .ب 

 . نحو يتوافق مع أحكام هذا القانون 

 . تنشر اللوائح التنظيمية والقرارات الصادرة عن المجلس في الجريدة الرسمية .  ج

 

 ٧المادة 

ا وكلما دعت الحاجة، بناءا على دعوة من رئيسه، أو بطلب من ثلث أعضائهيجتمع المجلس أس  -أ  . بوعيا

ا إال بحضور األغلبية المطلقة ألعضاء المجلس بمن فيهم الرئيس أو   -ب  ال يعتبر اجتماع المجلس قانونيا

 . نائبه 

 . العمل فيه للمجلس تفويض رئيسه ببعض صلحياته المنصوص عليها في هذا القانون ونظام  -ج

 . يقوم أمين عام الجهاز التنفيذي بمهام أمين سر المجلس -د 
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 ٨المادة 

يعامل رئيس المجلس معاملة الوزير من حيث الصلحيات والحقوق والواجبات والرواتب والتقاعد   -أ

 .والتعويضات المنصوص عليها في القوانين واألنظمة النافذة

مجلس الشعب من حيث الحقوق والواجبات والرواتب  يعامل أعضاء المجلس معاملة أعضاء  -ب 

 . والتقاعد والتعويضات المنصوص عليها في القوانين واألنظمة النافذة

 

 ٩المادة 

أقسم باهلل العظيم أن أؤدي مهمتي بتجرد  : "مام رئيس الجمهورية القسم التالييؤدي أعضاء المجلس أ

 ". وشرف وأمانة في حدود القانون

 

 ١٠المادة 

لمجلس هو عاقد النفقة وآمر الصرف ويتمتع بصلحيات الوزير بالنسبة للعاملين في الجهاز  رئيس ا

 . ويمثل المجلس أمام القضاء ،  التنفيذي للمجلس، وفي جميع شؤونه المالية واإلدارية

 

 ١١المادة 

 . يكون للمجلس جهاز تنفيذي يرأسه أمين عام يعينه المجلس، ويحدد ملكه العددي بمرسوم -أ

 . يصدر النظام الداخلي للمجلس بقرار من مجلس الوزراء، بناء على اقتراح منه -ب 

ا    -ج يصدر نظام االستخدام في المجلس بقرار من مجلس الوزراء، بناء على اقتراح المجلس، متضمنا

 بوجه خاص أصول وشروط تعيين العاملين في الهيئة أو التعاقد معهم، والتزاماتهم وحقوقهم، وأجورهم 

 . ويضاتهم والمنح والمزايا والحوافز التي يتقاضونها وتع 

يصدر النظام المالي للمجلس بقرار من مجلس الوزراء، بناء على اقتراح المجلس، باالتفاق مع وزير   -د 

 . المالية

  ٥٠  / يستثنى العاملون في الجهاز التنفيذي للمجلس من أحكام القانون األساسي للعاملين في الدولة رقم  -ه

 . وتعديلته، ويخضعون ألحكام نظام االستخدام في المجلس ونظامه المالي ٢٠٠٤م  لعا  /

 

 ١٢المادة 

يحظر على عضو المجلس، أو زوجه أو أصوله أو فروعه أو أقاربه حتى الدرجة الثانية، أن يكون   -أ

ا أو له أية مصلحة مالية مباشرة أو غير مباشرة لدى أي من المرخص لهم، طيلة مدة ع  ضويته  مساهما

 . في المجلس

ا يبيّن فيه عدم وجود مصلحة بينه  -ب  أو بين أي من  -يقدم كل عضو من أعضاء المجلس تصريحاا خطيا

وبين أي من المرخص لهم، وتعهداا باإلفصاح عن    -أقاربه المذكورين في الفقرة السابقة من هذه المادة

 . أية مصلحة قد تنشأ فور علمه بذلك

المجلس لدى النظر في أية موضوع يكون له فيها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة أو أية  على عضو   -ج

مصالح تتعارض مع مقتضيات منصبه، أن يفصح عن ذلك كتابةا، وعليه في هذه الحالة عدم المشاركة  

ويدون ما أفصح عنه العضو من مصلحة في محضر اجتماع  .  في مناقشة الموضوع أو التصويت فيه 

 . رةمجلس اإلدا
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يحظر على أمين عام الجهاز التنفيذي للمجلس، أو أي من موظفي هذا الجهاز من مرتبة مدير، أو   -د 

ا أو له أية مصلحة مالية   زوجه أو أصوله أو فروعه أو أقاربه حتى الدرجة الثانية، أن يكون مساهما

 . فة مباشرة أو غير مباشرة لدى أي من المرخص لهم، طيلة مدة شغله المنصب أو الوظي

 

 ١٣المادة 

يحظر على أعضاء المجلس أو أمين عام الجهاز التنفيذي للمجلس أو أي من موظفيه اإلفصاح للغير   -أ

 . عن المعلومات التي تلقاها بصورة مباشرة أو غير مباشرة عند القيام بمهام وظيفته أو بسببها 

 . عنها  يحدد المجلس في نظامه الداخلي المعلومات التي ال يجوز اإلفصاح -ب 

يحظر على أعضاء المجلس طيلة مدة عضويتهم وخلل سنتين من تاريخ انتهاء مهام اتخاذ أي    -ج

 . موقف فيما يتعلق بالقضايا التي يبت فيها المجلس أو التي سبق له البت فيها 

 

 ١٤المادة 

 . لسيكون للمجلس موازنة مستقلة، يعدها أمين عام الجهاز التنفيذي للمجلس، ويقرها المج -أ

تخضع حسابات المجلس، بعد تدقيقها من مدقق حسابات معتمد منه، لمراجعة الجهاز المركزي   -ب 

 . للرقابة المالية

 

 ١٥المادة 

 : تتألف موارد المجلس مما يلي

 . االعتمادات واإلعانات التي ترصد للمجلس في الموازنة العامة للدولة  -ب 

 . يص وتجديدهاأجور تقديم طلبات الترخيص، وأجور التراخ -ج

 . المنح والهبات والتبرعات والمعونات التي يتلقاها المجلس، وفق القوانين واألنظمة النافذة -د 

 المنقولة.  ريع أموال المجلس المنقولة وغير  -ه

 

 ١٦المادة 

 ينشر هذا القانون ويعتبر نافذا من تاريخ نشره 

 

———————————————————- 
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  :الفصل الخامس عشر 

 

 (قانون االنتخابات العامة)
 

 : سباب الموجبةاأل

 لما كان حق تقرير مصير الشعب مع حقه في إدارة شؤونه هو من أبسط الحقوق التي ال يجوز تجاوزها  

حدد األطر  تخابات الذي ين نظمها عدة قوانين منها قانون االولما كان ممارسة هذا بطريقة حرة ونزيهة ي

شراك الجميع في المساهمة بالبناء الوطني، لذا فإن قانون االنتخابات من أهم  إ البنيوية التي تساهم ب

ن خلل  القوانين السيادية التي تساهم بخلق حالة تشاركية للمجتمع بكل بناه تجعل منه أكثر تماسكا م 

    .نتاج دكتاتور جديد إتخليق بيئة مجتمعية ترفض  

نون قد بنيت من حيث الصياغة  مشروع هذا القاولما كانت المنهجية التي تم اعتمادها في صياغة 

حكام من القانون السوري الصالحة للتطبيق مع مراعاة الواقع وجذبه باتجاه مشروع  ألى مون عضوالم

 :  ، وفق القواعد األساسية التالية  وطني يعبرعن خصوصية المجتمع السوري وينهض به إلى أفق أوسع

   . وحدة السكنية التي ال ينقص عدد سكانها عن مائة ألف نسمةاعتماد مبدأ الدوائر االنتخابية لل  - 1

   . اعتماد مبدأ التمثيل النسبي السياسي واالجتماعي واالقتصادي مع تمثيل المرأة والشباب  - 2

   .اعتماد مبدأ الورقة االنتخابية النسبية المزدوجة بين األحزاب السياسية والمستقلين   - 3

ف وتتابع  نتخابية من القضاة والمؤسسة القضائية هي التي تشران االن يجري تشكيل كافة اللجأ  - 4

   . نتخابات وتعلن نتائج اال

ضمان حق الناخبين باختيار ممثليهم بحرية وسلمة العمليات االنتخابية ونزاهتها وحق المرشحين    - 5

 . في مراقبتها وعقاب العابثين بإرادتهم

   .نتخابيةاالنتخابية وتنظيمها والدعاية اال تحديد ضوابط ناظمة لعملية تمويل الحملة   - 6

التأكيد على أن االنتخاب واالستفتاء حق لكل مواطن وواجب عليه متى توفرت فيه الشروط   - 7

 . المنصوص عليها في هذا القانون ممارسته ذلك بغض النظر عن دينه أو رأيه أو انتمائه السياسي 

مارس حق االنتخاب أو االستفتاء باالقتراع العام والسري والمباشر والمتساوي بصورة حرة  ي  - 8

 . وفردية وال يجوز ممارسة هذا الحق بالوكالة

يتمتع بحق االنتخاب أو االستفتاء كل مواطن أتم الثامنة عشرة من عمره ما لم يكن محروما من هذا    - 9

   .الحق أو موقوفا عنه وفق األنظمة 

ستفتاء أو االقتراع دون الترشيح  نتخاب أو االواألمن والقضاة من ممارسة حق اال  حرمان الجيش - 10

   .وفق ضوابط ناظمة 

علن نتائج العملية الديمقراطية  إ ابية من القضاة وهم المرجعية في تشكل كافة اللجان االنتخ - 11

   .والنظر باالعتراضات 

 . تخاب رئيس الجمهورية تشرف على ان   المحكمة الدستورية هي من - 12

القسم الدستوري   -قبل أن يباشر مهام منصبه  -يؤدي رئيس الجمهورية أمام المحكمة الدستورية   - 13

 . الوارد في المادة السابعة من الدستور 
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ستقالة إلى المحكمة الدستورية  إذا قدَّم رئيس الجمهورية استقالته من منصبه؛ يوجه كتاب اال – 14

نتخابات رئاسية  جراءات اإلى إور منصب رئيس الجمهورية والدعوة الدستورية شغتعلن المحكمة و

   . خلل ثلثة أشهر من تاريخ شغور المنصب 

 . تتبع اإلجراءات المتعلقة بانتخاب رئيس جديد للبلد المواد الواردة في هذا القانون    - 15

 

  

 الفصل األول

 

 االنتخابيةالتعاريف واألهداف والحقوق 

 

 ١المادة 

 : يقصد بالتعابير اآلتية في معرض تطبيق أحكام هذا القانون المعنى المبين إزاء كل منها

 . قانون االنتخابات العامة: القانون 

ممارسة الناخب حقه في انتخاب رئيس الجمهورية وممثليه في مجلس الشعب ومجالس اإلدارة  : االنتخاب 

 . المحلية

 . لناخبين عند إحالة أي مسألة تتعلق بالمصلحة الوطنية العليا أخذ رأي ا: االستفتاء

 . اللجنة القضائية العليا للنتخابات : اللجنة العليا 

 . اللجنة القضائية التي تعمل بإشراف اللجنة العليا للنتخابات : اللجنة الفرعية 

 . اللجنة القضائية التي تبت في قانونية طلبات الترشيح: لجنة الترشيح

 . اللجنة التي تتولى إدارة االنتخاب في المركز االنتخابي : االنتخاب لجنة 

المكان الذي يمارس فيه الناخب حقوقه االنتخابية في اختيار ممثليه أو إبداء رأيه في  : المركز االنتخابي 

 . االستفتاء وتباشر فيه لجنة االنتخاب عملها 

 . والمخصص له عدد محدد من المقاعد  الحيز الجغرافي الذي يضم الناخبين : الدائرة االنتخابية 

 . المحافظ أو مدير المنطقة أو مدير الناحية : الرئيس اإلداري

 . كل مواطن يتمتع بالحقوق االنتخابية: الناخب 

 .كل ناخب مارس حقه في االنتخاب أو االستفتاء: المقترع 

شعب أو  كل مواطن يرغب بترشيح نفسه لمنصب رئيس الجمهورية أو عضوية مجلس ال: المرشح

 . عضوية مجالس اإلدارة المحلية

 . مكان القيد المدني للناخب أو المرشح : الموطن االنتخابي 

 

 ٢المادة 

 : يهدف هذا القانون إلى

 . تنظيم انتخاب رئيس الجمهورية -أ 

 . تنظيم انتخاب أعضاء مجلس الشعب   -ب 

 . تنظيم انتخاب أعضاء مجالس اإلدارة المحلية  -ج 

 . االستفتاء الشعبي تنظيم  -د 
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ضمان حق الناخبين باختيار ممثليهم بحرية وسلمة العمليات االنتخابية ونزاهتها وحق المرشحين    -ه 

 . في مراقبتها وعقاب العابثين بإرادتهم

 . تحديد ضوابط تمويل العمليات االنتخابية وتنظيمها   -و

 . تنظيم الدعاية االنتخابية  -ز

 

 ٣المادة 

فتاء حق لكل مواطن وواجب عليه متى توفرت فيه الشروط المنصوص عليها في  االنتخاب واالست -أ 

 . هذا القانون ممارسته ذلك بغض النظر عن دينه أو رأيه أو انتمائه السياسي 

يمارس حق االنتخاب أو االستفتاء باالقتراع العام والسري والمباشر والمتساوي بصورة حرة    -ب 

 . الحق بالوكالةوفردية وال يجوز ممارسة هذا 

 

 ٤المادة 

يتمتع بحق االنتخاب أو االستفتاء كل مواطن أتم الثامنة عشرة من عمره ما لم يكن محروما من هذا  

 . الحق أو موقوفا عنه وفقا ألحكام هذا القانون 

 

 ٥المادة 

 : يحرم من حق االنتخاب أو االستفتاء 

 . المحجور عليه طيلة مدة الحجر -أ 

 . مؤثر في أهليته طيلة مدة مرضه المصاب بمرض عقلي  -ب 

 

 ٦المادة 

يوقف حق االنتخاب والترشح لعضوية مجلس الشعب أو عضوية مجالس اإلدارة المحلية عن عسكريي  

 .الجيش وقوى األمن الداخلي والقضاة طيلة وجودهم في الخدمة

 

 ٧المادة 

ن يثبتوا آراءهم بأنفسهم على  يجوز للناخبين المكفوفين وغيرهم من ذوي اإلعاقة الذين ال يستطيعون أ

ورقة االنتخاب أن يعهدوا إلى من يحضر معهم أمام لجنة االنتخاب بتدوين الرأي الذي يبدونه على ورقة  

االنتخاب أو أن يبدوا الرأي مشافهة بحيث يسمعهم أعضاء لجنة االنتخاب وفي الحالتين يثبت رئيس  

 . اللجنة هذه اإلنابة في المحضر
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 ثانيالفصل ال

 

 اللجنة القضائية العليا لالنتخابات ولجانها

 

 ٨المادة 

مقرها العاصمة تتولى إدارة االنتخابات  " اللجنة القضائية العليا للنتخابات "تشكل لجنة قضائية تسمى    -أ 

واالستفتاء واإلشراف الكامل على انتخابات واتخاذ جميع اإلجراءات اللزمة لضمان حرية ممارستها  

 . وسلمتها ونزاهتها وتتمتع باالستقلل في عملها عن أي جهة أخرى 

تتألف اللجنة من سبعة أعضاء يسميهم رئيسي المحكمة الدستورية ومحكمة النقض من بين أقدم    -ب 

 . أعضائها ومثلهم احتياطا ويصدر مرسوم بتشكيلها وتحديد مكافآت أعضائها 

ر مكان أحد أعضائها ألي سبب من األسباب حل بدال منه  أعضاء اللجنة غير قابلين للعزل وإذا شغ -ج 

 . األقدم من القضاة االحتياط 

تمارس اللجنة مهامها واختصاصاتها باستقلل تام وحيادية وشفافية ويحظر على أي جهة التدخل في   -د 

 . شؤونها ومهامها أو الحد من صلحياتها 

 

 ٩المادة 

 . مرسوم تشكيلها غير قابلة للتجديد  مدة عضوية اللجنة أربع سنوات من تاريخ  -أ 

يرأس اللجنة القاضي األقدم من بين أعضائها ويدعو إلى انعقادها وتكون اجتماعاتها قانونية    -ب 

بحضور أغلبية أعضائها ويتمتع أعضاء اللجنة بحقوق متساوية في المداولة والتصويت وتتخذ اللجنة  

 . وات يرجح الجانب الذي منه رئيس الجلسةقراراتها بأغلبية الحاضرين وفي حال تساوي األص 

 . في حال غياب رئيس اللجنة ينوب عنه العضو األقدم من أعضائها  -ج 

تنفذ جميع الوزارات وسائر الجهات العامة وغيرها من الجهات التي تتصل أعمالها باالنتخابات ما   -د 

 .يصدر عن اللجنة من قرارات 

 . ا من ذوي الخبرة بهدف إنجاز مهامها الجنة حق االستعانة بمن تراه مناسب -ه 

 

 ١٠المادة 

 : تتولى اللجنة القضائية العليا الصلحيات التالية 

 . العمل على حسن تطبيق أحكام هذا القانون  -أ 

اإلشراف الكامل على انتخابات أعضاء مجلس الشعب ومجالس اإلدارة المحلية وتنظيم جميع   -ج 

 . تها وسلمتها ونزاهتها وشفافيتها ومراقبتها اإلجراءات اللزمة لضمان حرية ممارس

 . اإلشراف الكامل على عملية االستفتاء وتنظيم جميع اإلجراءات الخاصة به -د 

 . تسمية اعضاء اللجان الفرعية وتحديد مقراتها واإلشراف على عملها  -ه 

ية وتحديد  تسمية أعضاء لجان الترشيح الخاصة بانتخابات مجلس الشعب ومجالس اإلدارة المحل  -و

 . مقراتها واإلشراف على عملها

 . اإلشراف العام على إحصاء نتائج االنتخاب  -ز

 . إعلن النتائج النهائية للنتخابات  -ح 
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 ١١المادة 

تتولى الهيئات القضائية الفرعية اإلشراف على االنتخابات ضمن نطاقها القضائي بالتنسيق مع لجنة    -أ 

نتخابات عند أي  ار بتشكيلها من اللجنة العليا للتسمية لجان ثلثية يصدر قراالنتخابات العليا وتقترح 

استحقاق انتخابي أو استفتاء بمرتبة قضاة استئناف يرأسها القاضي األقدم ويجوز تشكيل أكثر من لجنة  

 . في المحافظة الواحدة

نهم محل القاضي األصيل  يتضمن قرار التشكيل تسمية ثلثة قضاة احتياط بالمرتبة ذاتها يحل أي م  -ب 

 . في اللجنة الفرعية عند غيابه

 . تحدد لجنة االنتخابات العليا مكافآت اللجان الفرعية  -ج 

تلتزم اللجان الفرعية بالقرارات الصادرة عن اللجنة العليا لإلنتخابات وتعمل تحت إشرافها ووفق   -د 

 . توجيهاتها

 . الخبرة بهدف إنجاز مهامها  للجنة حق االستعانة بمن تراه مناسبا من ذوي -ه 

 

 ١٢المادة 

 : ع اللجان الفرعية المهام التالية تتولى الهيئات القضائية الفرعية بالتنسيق م

تحديد مراكز االقتراع قبل سبعة أيام على األقل من يوم االنتخاب أو االستفتاء بالتنسيق مع الرئيس    -أ 

 . اإلداري

يح المتعلقة بانتخابات مجلس الشعب ومجالس اإلدارة  اإلشراف المباشر على عمل لجان الترش  -ب 

 . المحلية وعمل لجان المراكز االنتخابية

 قبول انسحاب المرشح النتخابات مجلس الشعب ومجالس اإلدارة المحلية  -ج 

 . إعطاء الكتب الموثقة التي تمكن وكلء المرشحين من متابعة العملية االنتخابية ومراقبتها  -د 

 . اإلشراف على إحصاء نتائج االنتخاب الواردة من مراكز االنتخاب في الدوائر االنتخابية التابعة لها -ه 

  البت في الطعون التي تقدم إليها بشأن القرارات الصادرة عن لجان الترشيح ولجان مراكز االنتخاب  -و 

   .بقرار والئي 

كز االنتخابي وإعادة االنتخاب بالنسبة لهذا  إلغاء أو نقل المر /عند الضرورة / يجوز للجنة الفرعية    -ز 

 . المركز في المكان الذي تحدده اللجنة

اإلشراف على إعادة فرز الصناديق المعترض عليها بحضور من يشاء من المرشحين أو وكلئهم   -ح 

 . أو وسائل اإلعلم وتنظم محضرا بذلك

 . إلدارة المحليةإعلن النتائج النهائية النتخابات مجلس النواب ومجالس ا -ط 

 

 

 ١٣المادة 

تشكل لجنة ترشيح قضائية ثلثية النتخابات مجلس الشعب ومجالس اإلدارة المحلية بقرار من اللجنة    -أ 

العليا في كل دائرة انتخابية بمرتبة قضاة بداية يرأسها القاضي األقدم ويجوز تشكيل أكثر من لجنة في  

 . الدائرة االنتخابية الواحدة 

محلية بقرار من اللجنة العليا  نة ترشيح قضائية ثلثية النتخابات مجالس اإلدارة التشكل لج   -ب 

نتخابات في كل محافظة بمرتبة قضاة بداية يرأسها القاضي األقدم ويجوز تشكيل أكثر من لجنة في  لل

 . المحافظة الواحدة
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منهم محل القاضي األصيل  التشكيل تسمية ثلثة قضاة احتياط بالمرتبة ذاتها يحل أي  يتضمن قرار -ج 

 . في لجنة الترشيح عند غيابه 

 . تحدد اللجنة القضائية العليا مكافآت لجان الترشيح -د 

تلتزم لجان الترشيح بالقرارات الصادرة عن اللجنة القضائية العليا والهيئات القضائية الفرعية    -ه 

 . واللجان الفرعية وتعمل تحت إشرافها

 

 ١٤ ةالماد

 : اإلدارة المحلية المهام التالية الترشيح النتخابات مجلس الشعب ومجالس تتولى لجنة 

دراسة قانونية طلبات الترشيح والبت فيها خلل خمسة أيام على األكثر من تاريخ تسجيل الطلب   -أ 

 . ويعد الطلب مقبوال في حال انتهاء هذه المدة دون البت فيه

 . ح التأكد من القطاع الذي ينتمي إليه المرش -ب 

إعلن أسماء من قررت قبول ترشيحهم وفقا لتسلسل األحرف الهجائية لكل قطاع على حدة في   -ج 

 . مقرها 

 

 ١٥المادة 

تشكل لجنة االنتخاب من ثلثة أعضاء يكون رئيسها قاض بقرار من المحافظ في كل مركز انتخابي    -أ 

 يسها في قرار التشكيل من العاملين المدنيين في الدولة إلدارة مركز االنتخاب ويسمى رئ

يؤدي أعضاء لجان مراكز االنتخاب قبل مباشرتهم العمل اليمين القانونية أمام رئيس اللجنة الفرعية    -ب 

أقسم باهلل العظيم أن أؤدي مهمتي بصدق وأمانة ونزاهة  ":  في دائرته االنتخابية وفق الصيغة اآلتية 

 . "وحياد 

ب يعين رئيسها بدال منه من الناخبين الحاضرين بعد أن  إذا غاب أحد أعضاء لجنة مركز االنتخا -ج 

 . من هذه المادة / ب /يحلفه اليمين القانونية المنصوص عليها في الفقرة 

إذا غاب رئيس اللجنة أو غابت لجنة مركز االنتخاب بأكملها يجري تعيين رئيس للجنة أو لجنة   -د 

االنتخابي ويؤدي أعضاؤها أمامه اليمين القانونية المنصوص  جديدة من قبل الرئيس اإلداري في المركز 

 . من هذه المادة  /ب /عليها في الفقرة 

 ١٦المادة 

 : نة مركز االنتخاب المهام التالية تتولى لج 

 . إدارة عملية االقتراع في المركز االنتخابي -أ 

 . تسجيل أسماء المقترعين والتأكد من شخصيتهم  -ب 

 . المركز وإعلن نتائجه إجراء فرز األصوات في -ج 

 . تنظيم محاضر االقتراع ورفعها إلى اللجنة الفرعية  -د 

تمكين المرشحين أو وكلئهم من مراقبة عملية االقتراع وفرز األصوات واالستماع إلى ملحظاتهم    -ه 

 . واعتراضاتهم وتدوين ذلك في محضر خاص 

 . راع وفرز األصوات تمكين وسائل اإلعلم والصحافة من مراقبة عملية االقت  -و

البت في االعتراضات المقدمة إليها أثناء سير العملية االنتخابية وفرز األصوات وتدون قراراتها بهذا   -ز

الشأن في المحضر الخاص وتكون هذه القرارات قابلة للطعن أمام اللجنة الفرعية التي يكون قرارها  

 . مبرما بهذا الشأن
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 ١٧المادة 

اب صفة الضابطة العدلية طيلة فترة االقتراع وعليه حفظ النظام العام في  لرئيس لجنة مركز االنتخ

المركز االنتخابي واتخاذ جميع التدابير اللزمة لضمان حرية الناخبين في ممارسة حقوقهم االنتخابية  

 . وله االستعانة بقوى األمن الداخلي عند الضرورة 

 

 

 الفصل الثالث

 

 المقاعدالدوائر االنتخابية وعدد 

 

 ١٨المادة 

 : تعد األراضي السورية دائرة انتخابية واحدة لغرض 

   .انتخاب رئيس الجمهورية -أ 

 . االستفتاء  –ب 

 

 ١٩المادة 

تجري االنتخابات لعضوية مجلس الشعب على أساس الدائرة االنتخابية وينتخب في كل دائرة عدد من  

 . المرشحين يساوي عدد المقاعد المخصصة لها 

 

 ٢٠المادة 

نتخابية القطاع الجغرافي والوحدة اإلدارية عدد سكانها الينقص عن مائة ألف نسمة  اتعد كل دائرة 

 . بالنسبة النتخاب ممثليها أعضاء لمجلس الشعب 

 

 ٢١المادة 

 . مائتين وخمسين عضوا /  ٢٥٠  / يتألف مجلس الشعب من 

 

 ٢٢المادة 

 : نتخابات مجلس الشعب وفقا لما يليافي 

مجلس الشعب من ممثلين عن كل أطياف ومكونات وفعاليات المجتمع السوري مع مراعاة  يتكون 

 : مرأة والشباب وفقا للنسب التاليةالعاملين الديمغرافي والمناطقي مع تمثيل ال

 ٪ تمثيل المرأة    ٢٠  -أ 

 ٪ تمثيل الشباب    ٢٠  -ب 

 ٪ تمثيل أصحاب الكفاءات العلمية    ٢٠ -ج 

 ات االجتماعية واالقتصادية  ٪ تمثيل الفعالي ٢٠  -د 

 ٪ تمثيل األحزاب السياسية    ٢٠ -ح 

تحسب تلك النسب والنتائج في اإلطار العام ألعضاء المجلس وفق جدول يتم إعداده لهذه الغاية يكون  

 . ملحق بهذا القانون 
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 ٢٣المادة 

والية مجلس    يحدد موعد انتخابات مجلس الشعب بمرسوم يصدر قبل تسعين يوما من تاريخ انتهاء  -أ 

 . الشعب القائم 

من   /  ٢٢  /يتضمن المرسوم عدد األعضاء المخصص لكل من القطاعين المشار إليهما في المادة   -ب 

 . هذا القانون بالنسبة لكل دائرة انتخابية 

 

 ٢٤المادة 

  من هذا القانون مع  /  ٢٢  /تتكون مجالس اإلدارة المحلية وفق ذات الصيغ واألسلوب المبين في المادة  

 . مراعاة خصوصية كل محافظة وفق الجدول الملحق بهذا القانون 

 

 ٢٥المادة 

حدد موعد انتخابات مجالس اإلدارة المحلية بمرسوم يصدر خلل األيام الستين التي تسبق تاريخ   -أ 

 . انتهاء مدة تلك المجالس

من هذا   /  ٢٢ / يحدد عدد األعضاء المخصص لكل قطاع من القطاعين المشار إليهما في المادة   -ب 

 . القانون بقرار من وزير اإلدارة المحلية بالنسبة لكل دائرة انتخابية 

 

 ٢٦المادة 

يجري انتخاب أعضاء مجالس اإلدارة المحلية على أساس الدوائر االنتخابية من قبل ناخبي هذه    -أ 

 . وتنتخب كل دائرة عددا من المرشحين يساوي عدد المقاعد المخصص لها الدوائر

يحدد عدد الدوائر االنتخابية لمجالس المحافظات ومدن مراكز المحافظات والمدن التي يزيد عدد    -ب 

 . سكانها على مائة ألف نسمة بقرار من وزير اإلدارة المحلية

دائرة انتخابية واحدة في معرض انتخاب مجلسها  تعد كل من المدن والوحدات اإلدارية األخرى  -ج 

 . المحلي

يعتمد عدد األعضاء مجالس المحافظات والوحدات اإلدارية األخرى وفق ما ورد في قانون اإلدارة   -د 

 . المحلية

 

 

 الفصل الرابع

 

 السجل االنتخابي العام

 

 ٢٧المادة 

ومسؤولية فردية لكل مواطن تتوفر فيه شروط  يعد التسجيل في السجل االنتخابي العام حقا أساسيا 

ممارسة حق االنتخاب بموجب أحكام هذا القانون وله أن يطلب تسجيل اسمه في السجل االنتخابي وله  

 . وفق الصيغ المبينة في قانون اإلدارة المحلية. التحقق من تسجيل اسمه إن لم يكن واردا فيه
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 ٢٨المادة 

لعام على مستوى لسورية من قبل وزارة الداخلية بالتنسيق مع وزارتي  يتم إعداد السجل االنتخابي ا  -أ 

   . مع مراعاة ما ورد  في هذا القانون.العدل واإلدارة المحلية والمكتب المركزي لإلحصاء 

 : عام البيانات التالية عن كل ناخب يجب أن يتضمن السجل االنتخابي ال  -ب 

 . الجنس و وسم األم ونسبتها  االسم الثلثي الكامل  - ١

 . مكان اإلقامة الدائم ، مكان وتاريخ الوالدة - ٢

 . الرقم الوطني ومكان القيد المدني  - ٣

تتم مراجعة السجل االنتخابي العام مرة واحدة في بداية كل عام لإلضافة أو الحذف أو التعديل كما   -ج 

 . تتم مراجعته قبل مدة شهرين على األقل من موعد أي استحقاق انتخابي 

 

 ٢٩ المادة

على اللجنة القضائية العليا التأكد من تحديث وتدقيق السجل االنتخابي العام قبل شهرين على األقل من  

 . أي عملية انتخابية 

 

 الفصل الخامس

 

 شروط وإجراءات الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية

 

 ٣٠المادة 

 : إلى منصب رئيس الجمهورية ما يلي يشترط في المرشح 

 . أن يكون متما األربعين عاما من عمره وذلك في بداية العام الذي يجري فيه االنتخاب  -أ 

 . أن يكون متمتعا بالجنسية السورية بالوالدة من أبوين متمتعين بالجنسية السورية بالوالدة -ب 

 . كوم بجرم شائن ولو رد إليه اعتباره أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية وغير مح  -ج 

 . أال يكون متزوجا من غير سورية  -د 

   .أن يكون مقيما في سورية مدة ال تقل عن عشر سنوات إقامة دائمة  -ه 

 . أال يحمل أي جنسية أخرى غيرالجنسية السورية  -و 

 . أال يكون محروما من ممارسة حق االنتخاب  -ز 

 

 ٣١المادة 

 : مجلس النواب مباشرة وفقا لما يليينتخب رئيس الجمهورية من  

رئيس الجمهورية ينتخب باالقتراع السري بغالبية الثلثين من مجلس النواب في الدورة األولى،    - 1

ويكتفي بالغالبية المطلقة في دورات االقتراع التي تلي ذلك وتدوم رئاسته أربع  سنوات وال يجوز إعادة  

   . بعد مرور دورة كاملة على انتهاء واليته الثانية انتخابه إال 

ا على الشروط التي تؤهله للنيابة وغير    - 2 ال يجوز انتخاب أحد لرئاسة الجمهورية ما لم يكن حائزا

 . المانعة ألهلية الترشيح

مدة والية رئيس الجمهورية أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط وينسحب ذلك بأثر رجعي   - 3

   .ى الرئيس الحالي عل
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 . المحكمة الدستورية تشرف وتراقب وتعلن النتائج في انتخاب رئيس الجمهورية  - 4

 . القسم الدستوري   -قبل أن يباشر مهام منصبه  -يؤدي رئيس الجمهورية أمام المحكمة الدستورية    - 5

محكمة الدستورية وتعلن  إذا قدَّم رئيس الجمهورية استقالته من منصبه يوجه كتاب االستقالة إلى ال - 6

نتخاب رئيس جديد  خلل  س الجمهورية ودعوة مجلس النواب ال المحكمة الدستورية شغور منصب رئي

 . ثلثة أشهر من تاريخ شغور المنصب 

 

 ٣٣المادة 

 . يعد باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية مفتوحا من اليوم التالي للدعوة

 

 ٣٤المادة 

 : رئيس الجمهورية وفقا لما يلي خاب تنظم إجراءات انت

يقدم طلب الترشيح من قبل المرشح بالذات أو وكيله القانوني إلى المحكمة الدستورية ويسجل في    -أ 

   . سجل خاص وفق تسلسل وروده خلل مدة عشرة أيام من اليوم التالي للدعوة النتخاب رئيس الجمهورية 

الترشيح حاصل على تأييد خطي لترشيحه من خمسة  ال يقبل طلب الترشيح إال إذا كان طالب   -ب 

وثلثين عضوا على األقل من أعضاء مجلس الشعب وال يجوز ألي من هؤالء األعضاء أن يؤيد أكثر  

   . من مرشح واحد لرئاسة الجمهورية 

ية  تتولى لجنة االنتخابات العليا دراسة قانونية طلبات الترشيح والبت فيها خلل الخمسة أيام التال -ج 

 . النتهاء مدة تقديمها على األكثر

 . تعلن لجنة االنتخابات العليا أسماء من قررت قبول ترشيحهم -د 

 

 ٣٥المادة 

أمام   يحق لمن رفض طلب ترشحه أن يتظلم من هذا القرار خلل ثلثة أيام من تاريخ رفض طلبه   -أ 

   .المحكمة الدستورية 

 . ل الثلثة أيام التالية لتقديمه بقرار مبرم تبت المحكمة الدستورية في هذا التظلم خل  -ب 

 

 ٣٦المادة 

تتولى المحكمة الدستورية إعداد قائمة نهائية بالمرشحين وتقوم بإعلن هذه القائمة بطريق النشر في  

الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين وذلك قبل خمسة عشر يوما على األقل من اليوم المحدد  

 . للقتراع

 

 ٣٧المادة 

 : عو رئيس المحكمة الدستورية إلى فتح باب الترشح مجددا وفق الشروط ذاتها في الحاالت التاليةيد 

   .إذا لم يقبل ترشيح أي مرشح من قبل المحكمة الدستورية  -أ 

إذا لم يقبل ترشيح سوى مرشح واحد من قبل المحكمة الدستورية العليا ضمن المدة القانونية   -ب 

 .المحددة

لمرشح الذي تم قبول ترشيحه قبل فتح باب االقتراع ولم يبق سوى مرشح واحد لمنصب  إذا توفي ا -ج 

 . الرئاسة
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 الفصل السادس

 

 شروط وإجراءات الترشيح لعضوية مجلس الشعب ومجالس اإلدارة المحلية

 

 ٣٩المادة 

 : الشروط اآلتيةتوافر فيه يتمتع بحق الترشيح لعضوية مجلس الشعب ومجالس اإلدارة المحلية من ت

   . ن يكون متمتعا بالجنسية السورية منذ عشر سنوات على األقل بتاريخ تقديم طلب الترشيح  -أ 

 . أن يكون متما الخامسة والعشرين من عمره -ب 

 . ن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسيةأ -ج 

 . أال يكون محروما من ممارسة حق االنتخاب  -د 

جنحة شائنة أو مخلة بالثقة العامة بمقتضى حكم مكتسب الدرجة القطعية ما لم  غير محكوم بجناية أو   -ه 

 . يرد إليه اعتباره وفقا للقانون وتحدد الجنح الشائنة والمخلة بالثقة العامة بقرار من وزير العدل

 . من يكون ناخبا في الدائرة االنتخابية التي يرشح نفسه عنها أو ناقل موطنه االنتخابي إليها  -و

 

 ٤٠المادة 

ال يجوز تقديم طلبات الترشيح لعضوية مجلس الشعب ومجالس اإلدارة المحلية من قبل األحزاب    -أ 

 . السياسية المرخصة بطريقة جماعية أو فردية

 . ال يجوز للمرشح أن يكون عضوا في أي من اللجان االنتخابية   -ب 

 

 ٤١المادة 

انتخابية واحدة تحت طائلة اعتبار الترشيح وما يترتب عليه من آثار  ال يجوز الترشيح في أكثر من دائرة 

 . الغيا في كل الدوائر 

 

 ٤٢المادة 

 . ليس للوزراء أن يرشحوا أنفسهم لعضوية مجلس الشعب مع استمرارهم بمناصبهم -أ 

على القضاة وجميع الموظفين والعاملين من الدولة ومؤسساتها وسائر جهات القطاعين العام    -ب 

المشترك أن يرشحوا أنفسهم النتخابات مجلس الشعب على أن يمنحوا إجازة خاصة بل أجر ما دام  و

 . ترشيحهم قائما 

 

 ٤٣المادة 

 . ال يجوز للعاملين الدائمين في ملك الوحدة اإلدارية ترشيح أنفسهم لعضوية مجلسها المحلي

 ٤٤المادة 

اإلدارة المحلية بطلب خطي إلى لجنة   يتقدم المرشح لعضوية مجلس الشعب أو عضوية مجالس  -أ 

 . الترشيح خلل سبعة أيام من اليوم الذي يلي تاريخ نشر المرسوم المتضمن تحديد موعد االنتخاب 

يجوز للمرشح لعضوية مجلس الشعب أو مجالس اإلدارة المحلية سحب ترشيحه قبل قبول طلبه    -ب 

 . أمام لجنة الترشيح 



 

209  

 

شعب أو مجالس اإلدارة المحلية سحب ترشيحه بعد قبول طلبه أمام  يجوز للمرشح لعضوية مجلس ال -ج 

 . اللجنة الفرعية خلل مدة ال تقل عن سبعة أيام سابقة ليوم االنتخاب 

 

 ٤٥المادة 

إذا كان طالب الترشيح خارج سورية أو تعذر عليه تقديم الطلب بنفسه يحق لوكيله القانوني تقديم طلب  

 . ك بموجب وكالة مصدقة أصوال الترشيح أو سحبه بدال منه وذل

 

 ٤٦المادة 

يحق لطالب الترشيح االعتراض على قرار لجنة الترشيح أمام اللجنة الفرعية خلل ثلثة أيام على    -أ 

األكثر تبدأ من اليوم الذي يلي تاريخ إعلن أسماء المقبولين أو من تاريخ انتهاء المدة المحددة للبت في  

 . طلبات الترشيح 

 . ة الفرعية باالعتراض خلل ثلثة أيام على األكثر من تاريخ تقديمه بقرار مبرم ب تبت اللجن

 

 ٤٧المادة 

يحق لكل ناخب الطعن في صحة ترشيح الغير أمام اللجنة الفرعية خلل ثلثة أيام تبدأ من اليوم الذي    -أ 

 . يلي تاريخ إعلن أسماء المرشحين 

 . ة أيام على األكثر من تاريخ تقديمه بقرار مبرم تبت اللجنة الفرعية في الطعن خلل ثلث  -ب 

 

 

 الفصل السابع

 

 الحملة االنتخابية

 

 ٤٨المادة 

للمرشح للنتخابات الرئاسية بعد قبول ترشيحه بشكل نهائي أن يذيع نشرات بإعلن ترشيحه وبيان  

 . خطته وأهدافه وكل ما يتعلق ببرنامجه االنتخابي 

 

 ٤٩المادة 

النتخابات عضوية مجلس الشعب أو مجالس اإلدارة المحلية بعد قبول ترشيحه بشكل نهائي أن  للمرشح  

 . يذيع نشرات بإعلن ترشيحه وبيان خطته وأهدافه وكل ما يتعلق ببرنامجه االنتخابي

 

 ٥٠المادة 

 : ما يلي قهم في الدعاية لبرامجهم بيلتزم المرشحون من األفراد واألحزاب السياسية مع عدم اإلخلل بح

عدم الطعن بالمرشحين اآلخرين أو التشهير بهم أو التحريض ضدهم أو التعرض لحرمة الحياة    -أ 

 . الخاصة بهم 

المحافظة على الوحدة الوطنية وعدم تضمين الدعاية االنتخابية أي دالالت مذهبية أو طائفية أو   -ب 

 . إثنية أو قبلية 
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 . النظام العام أو اآلداب العامةعدم تضمين الدعاية االنتخابية ما يخالف  -ج 

م لصق أو تثبيت أو عرض الصور والبيانات والنشرات االنتخابية خارج األماكن المخصصة لها  عد   - د 

 . من قبل الجهات المحلية المختصة 

 

 ٥١المادة 

على أي موظف عام معاملة جميع المرشحين واألحزاب السياسية على قدم المساواة و بحياد تام بما    -أ 

 . يضمن تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص فيما بينهم أثناء فترة الحملة االنتخابية 

 . يتمتع كل مرشح أو حزب سياسي بحرية تامة في التعبير عن رأيه وتقديم برنامجه االنتخابي  -ب 

 

 ٥٢المادة 

االجتماعات االنتخابية حرة وال يجوز فرض أي قيود على عقد هذه االجتماعات شريطة إخطار وزارة  

لداخلية أو أي من وحداتها الشرطية قبل عقد االجتماع بأربع وعشرين ساعة على األقل مع االلتزام  ا

 . بعدم إقامة المهرجانات أو عقد االجتماعات العامة في دور العبادة أو جوار المشافي

 

 ٥٣المادة 

لة االنتخابية للمرشح  يمنع بأي شكل من األشكال تسخير أو استخدام الوظيفة العامة والمال العام في الحم

وال تدخل في ذلك األمكنة التي تضعها الدولة ووحدات اإلدارة المحلية تحت تصرف المرشحين  

 . واألحزاب السياسية

 

 ٥٤المادة 

يحظر على المرشحين أو األحزاب السياسية تمويل نشاط الحملة االنتخابية من أي مبلغ نقدي أو  

ساعدات من مصدر خارجي أو أجنبي بشكل مباشر أو غير  مساعدات عينية أو هبات أو تبرعات أو م

 . مباشر

 

 ٥٥المادة 

 :  يجوز للمرشحين أو األحزاب السياسية تمويل نشاط الحملة االنتخابية من المصادر التالية 

 . المساهمات المالية الخاصة بالمرشحين  -أ 

 .الدعم المالي من األحزاب  -ب 

 

 ٥٦المادة 

 : ة االنتخابية في المجاالت اآلتيةالحمل يستخدم المال المخصص ألغراض 

تطوير الوسائل والقدرات الفنية التي تمكن المرشح أو الحزب السياسي من إعداد ونشر برنامجه    -أ 

 . االنتخابي

تصميم وطباعة ونشر اإلعلنات والملصقات والكتيبات وغيرها من وسائل الحملة االنتخابية    -ب 

 . ك وسائل اإلعلم اإللكترونية والمقروءة والمرئية والمسموعة وتوزيعها بالطرق كافة بما في ذل

 . مكافآت وأجور االشخاص المعتمدين من المرشح او الحزب السياسي لتنفيذ نشاط الحملة االنتخابية  -ج 

 . إيجارات المكاتب والمقار المستعملة ألغراض الحملة االنتخابية -د 
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والمحروقات وأجور العربات ووسائل النقل والتغطية اإلعلمية ونفقات  تكاليف األدوات المكتبية   -ه

 . الضيافة ألغراض الحملة االنتخابية

 

 ٥٧المادة 

يجب على كل مرشح للنتخابات الرئاسية تقديم حساب ختامي عن إيرادات ومصروفات حملته   -أ

وز ثلثين يوما من تاريخ إعلن  االنتخابية إلى المحكمة اللجنة العليا للنتخابات خلل موعد ال يتجا 

 . النتائج النهائية للنتخابات 

يجب على كل مرشح أو حزب سياسي النتخابات مجلس الشعب تقديم حساب ختامي عن إيرادات    -ب 

ومصروفات حملته االنتخابية إلى اللجنة العليا للنتخابات خلل موعد ال يتجاوز ثلثين يوما من تاريخ  

 . ئية للنتخابات إعلن النتائج النها

يجب ان يبين الحساب الختامي المقدم بموجب أحكام الفقرتين السابقتين األموال كافة التي تم   -ج 

استخدامها في الحملة االنتخابية ومصادرها على أن يكون ذلك الحساب مدققة من محاسب قانوني  

 . بالنسبة لألحزاب السياسية 

 

 ٥٨المادة 

خص  أربع وعشرين ساعة من التاريخ المحدد للنتخاب وال يجوز الي شتوقف الدعاية االنتخابية قبل 

ن يقوم بعد توقف الدعاية االنتخابية بنفسه أو بواسطة الغير بتوزيع برامج أو منشورات أو غير ذلك من  أ

 . وسائل الدعاية االنتخابية

 

 

 الفصل الثامن

 

 العملية االنتخابية

 

 ٥٩المادة 

 . و االستفتاء في أي مركز انتخابي في سوريةأ ب حقه في انتخاب رئيس الجمهورية يمارس الناخ  -أ 

يمارس الناخب حقه في انتخابات مجلس الشعب ومجالس اإلدارة المحلية ضمن الدائرة االنتخابية    -ب 

 . التي يتبع لها

يعينون فيه    يمارس كل من رؤساء وأعضاء لجان مراكز االنتخاب حقهم االنتخابي في المركز الذي -ج 

كما يمارس هذا الحق ممثلو المرشحين الموجودون في هذا المركز االنتخابي وتضاف أسماؤهم جميعا  

 . من واقع بطاقاتهم الشخصية الى جدول المقترعين في المركز

يحق للناخب نقل موطنه االنتخابي من دائرة انتخابية الى أخرى ضمن المحافظة أو من محافظة إلى   -د 

ب اي بطاقة أو هوية نقابية او وثيقة تمنح من جهة رسمية او منظمة شعبية أو نقابة مهنية  أخرى بموج

ينتمي إليها طالب النقل تثبت إقامته في الدائرة االنتخابية المطلوب نقل الموطن اليها وتبرز الوثيقة إلى  

 . لجنة مركز االنتخاب 

قد مضت مدة سنتين على األقل على   على المرشح الذي يرغب بنقل موطنه االنتخابي ان تكون   -ه 

 . إقامته في المكان الذي يرغب بنقل موطنه االنتخابي اليه
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 ٦٠المادة 

يخصص في كل مركز من مراكز االنتخاب عدد من األمكنة المعزولة بالستائر لتمكين كل ناخب من  

 . االقتراع فيها بسرية تامة

 

 ٦١المادة 

جنة مركز االنتخاب بفتح صناديق االقتراع أمام أعضاء اللجنة  قبل البدء في العملية االنتخابية تقوم ل

ووكلء المرشحين للتأكد من خلوها من أي ورقة ثم تقفل وال يجوز فتح أي منها إال عند البدء بعمليات  

 . فرز األصوات 

 

 ٦٢المادة 

على لجنة    يسمح لوكلء المرشحين المعتمدين بالتواجد في أماكن مناسبة في مركز االنتخاب ويجب   -أ 

مركز االنتخاب أن تدون أسماؤهم وحضورهم في المحضر وأن تمكنهم من مراقبة العملية االنتخابية  

 . وان تسجل في المحضر اي ملحظة او اي اعتراض يبديه أي منهم فيما يتعلق بعمليات االنتخاب 

 . ر فرز األصوات للمرشح أو وكيله ووسائل اإلعلم الحق في مراقبة العملية االنتخابية وحضو -ب 

 

 ٦٣المادة 

يقع على عاتق رئيس لجنة مركز االنتخاب المحافظة على النظام العام داخل المركز وله ان يستعين  

 .بقوى االمن الداخلي لتحقيق ذلك

 

 ٦٤المادة 

يبدأ االنتخاب في الساعة السابعة من صباح اليوم المحدد للنتخاب أو االستفتاء ويقفل في تمام    -أ 

 . الساعة السابعة من مساء ذلك اليوم

يجوز بقرار من اللجنة العليا للنتخابات تمديد فترة االنتخاب لمدة خمس ساعات على األكثر في    -ب 

 . مراكز االنتخاب كلها أو في بعضها

 

 ٦٥المادة 

ولجان   تعد اللجنة العليا مواصفات نماذج المحاضر الواجب توافرها في مكاتب الدوائر االنتخابية   -أ 

 . مراكز االنتخاب 

يجب ان تسجل في هذه المحاضر جميع الوقائع المتعلقة بعمليات االقتراع في مراحلها المختلفة    -ب 

 . بصورة مفصلة ودقيقة وتوقع من المسؤولين المختصين كل في لجنته 

 ٦٦المادة 

من خلله  تهيأ مغلفات االقتراع على نمط واحد وبلون واحد وتكون مصنوعة من ورق ال تظهر 

 . محتويات ورقة االقتراع

 ٦٧المادة 

 . و االستفتاء بموجب بطاقته الشخصية أ يمارس الناخب حقه في االنتخاب   -أ 

ه ومختومة بخاتم اللجنة ثم يدخل  يسلم رئيس لجنة مركز االنتخاب الناخب مغلفا موقعا عليه من قبل  -ب 

 . لى الغرفة السرية لممارسة حق االقتراع إ
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ب ورقة االقتراع في المغلف المختوم سواء أكانت الورقة مطبوعة أو مكتوبة وسواء  يضع الناخ -ج 

أعدها مسبقا ام كتبها في الغرفة المذكورة ثم يضع المغلف في صندوق االقتراع على مرأى من أعضاء  

 . لجنة مركز االنتخاب والوكلء والمراقبين ويدون اسم المقترع في سجل انتخاب المركز

 

 

 سعالفصل التا

 

 فرز األصوات 

 

 ٦٨المادة 

تبدأ لجنة مركز االنتخاب بعد االنتهاء من االقتراع بفتح صناديق االقتراع علنا وعد المغلفات التي    -أ 

 . يحتويها في المركز ذاته 

٪  ٢و ينقص عن عدد المقترعين في ذلك المركز بأكثر من نسبة  أاذا تبين ان عدد المغلفات يزيد  -ب 

وبشكل من شأنه أن يؤثر في نتيجة االنتخابات النهائية يعد االنتخاب في هذا المركز الغيا  اثنين بالمئة 

 . ويعاد في اليوم التالي وفي هذه الحالة تقتصر إعادة االنتخاب على الذين سبق لهم أن اقترعوا فيه

بنسبة هذه الزيادة   ٪ بالمئة اثنين بالمئة يتلف من مغلفات االنتخاب   ٢إذا كانت الزيادة أقل من نسبة   -ج 

٪ بالمئة اثنين بالمئة من مجموع   ٢دون االطلع على مضمونها وإذا كان النقص أقل من نسبة  

 . المقترعين فل يؤخذ هذا النقص في الحسبان

 

 ٧٠المادة 

تفض المغلفات وتستخرج منها أوراق االقتراع من قبل رئيس اللجنة بحضور أعضائها ومن شاء من  

 . علمئهم او وسائل اإلالمرشحين او وكل 

 

 ٧١المادة 

 : تين التاليتين تعد ورقة االقتراع صحيحة بالنسبة النتخاب رئيس الجمهورية في الحال

 . إذا تضمنت اسم مرشح واحد  -أ 

 . إذا تضمنت اسم المرشح أكثر من مرة فإنه يحتسب مرة واحدة -ب 

 

 ٧١المادة 

دارة المحلية في الحاالت  مجلس الشعب ومجالس اإلتعد ورقة االقتراع صحيحة بالنسبة النتخاب أعضاء 

 : اآلتية

إذا تضمنت عددا من المرشحين يساوي عدد المقاعد المخصص لكل من القطاعين وفقا للتوزيع   -أ 

 . من هذا القانون /  ٢٤  - ٢٢  /المحدد بموجب المادتين  

  إذا تضمنت عددا من أسماء المرشحين يزيد على العدد المطلوب انتخابه من كل قطاع في الدائرة  -ب 

 . وتعد صحيحة بالنسبة لباقي االسماء خير االنتخابية وتحذف الزيادة من األ

سماء  وب انتخابه تعد صحيحة بالنسبة لألإذا تضمنت عددا من المرشحين أقل من العدد المطل -ج 

 . المدونة فيها
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 . إذا تضمنت اسم شخص غير مرشح يحذف اسمه فقط -د 

 . إذا تضمنت اسم مرشح أكثر من مرة فإنه يحتسب مرة واحدة  -ه 

شح في غير قطاعه فإنه يحتسب إذا تضمنت ورقة االقتراع عددا من أسماء  إذا ورد اسم المر -و

 . المرشحين ينقص عن العدد المطلوب انتخابه في قطاع المرشح األصلي 

 

 ٧٢المادة 

 : ملية انتخابية في الحاالت اآلتيةتعد ورقة االقتراع باطلة بالنسبة ألي ع

 .نتخاب إذا كان المغلف غير مختوم بخاتم لجنة مركز اال -أ 

 . إذا وجد في المغلف أكثر من ورقة انتخابية غير متطابقة  -ب 

 . إذا تضمنت اسم الناخب او توقيعه او اي اشارة ظاهرة تعرف عليه  -ج 

 

 ٧٣المادة 

 . ي من المرشحين أشارة كانت لصالح ة إاالقتراع بيضاء اذا لم تتضمن اي تعد ورقة 

 

 ٧٤المادة 

مركز االنتخاب بصورة متواصلة في المركز ذاته وتعلن النتائج فيه  يجري فرز األصوات من قبل لجنة 

علنا ثم تنظم كل لجنة محضرا على نسخة واحدة يتضمن بصورة خاصة أسماء المرشحين وما ناله كل  

منهم من األصوات وما اتخذته اللجنة من قرارات وإجراءات أثناء سير عملية االنتخاب ويرفع هذا  

 . ة الفرعية المحضر فورا إلى اللجن 

 

 ٧٥المادة 

تتولى اللجنة الفرعية فور استلم محاضر اللجان اإلشراف على إحصاء نتائج االنتخاب في جميع    -أ 

 . مراكز الدائرة االنتخابية بحضور من يشاء من المرشحين أو وكلئهم

إلى اللجنة   جماليا بالنتائج على نسختين أصليتين وترفع نسخة من هذا المحضرإنظم اللجنة محضرا   -ب 

 . القضائية العليا وتحفظ الثانية لدى المحافظة 

ترفع اللجنة القضائية العليا نسختين طبق األصل عن المحضر إلى لجنة االنتخابات العليا ومجلس   -ج 

 . الشعب وترسل نسخة طبق األصل عن المحضر الى وزارة الداخلية بالنسبة النتخابات مجلس الشعب 

لى وزارتي الداخلية واإلدارة المحلية  إلعليا نسخا طبق األصل عن المحضر ية اترسل اللجنة القضائ  -د 

 . بالنسبة النتخابات مجالس االدارة المحلية 

 

 ٧٦المادة 

حد المراكز االنتخابية يعاد االنتخاب في اليوم التالي في  ألجنة الفرعية بطلن االنتخاب في إذا قررت ال

موعد آخر وتقتصر إعادة االنتخاب على الذين سبق لهم أن اقترعوا   ذلك المركز ما لم تقرر اللجنة تحديد 

فيه ويوقف في هذه الحالة إعلن نتائج االنتخاب في الدائرة االنتخابية إلى ان تتم عملية االنتخاب مجددا 

 . في ذلك المركز

 



 

215  

 

 ٧٧المادة 

هم ويعد المرشحون  يرتب المرشحون كل في قطاعه حسب عدد األصوات الصحيحة التي نالها كل من  -أ 

األوائل من كل قطاع حسب شريحته وعدد المقاعد المخصص له ومن ثم يعلن أسماء الفائزين  

 . باالنتخاب 

إذا حصل مرشحان أو أكثر بالنسبة للمقاعد األخيرة من كل قطاع على أصوات متساوية فإنهم   -ب 

يتم ذلك تقرر اللجنة الفرعية  ن لم إحدهم فأاحدة لممارسة حق االنسحاب لصالح يمنحون مدة ساعة و

و عدم  أو من يمثلهم أأو وكلئهم وفي حال عدم حضورهم  إجراء القرعة بينهم بحضور المرشحين

 . و من يمثله تتم القرعة علنا من قبل اللجنة وتثبت النتيجة في المحضرأحدهم أحضور 

 

 ٧٨المادة 

مجالس االدارة المحلية اذا كان عددهم  يعد المرشحون فائزين بالتزكية في انتخابات مجلس الشعب او 

و قبل بدء االقتراع ال يزيد على عدد المقاعد المخصصة ألي من القطاعين في  ألترشيح عند غلق باب ا

لى القطاع الذي فاز أعضاؤه بالتزكية  إلحالة ال يجري االقتراع بالنسبة الدائرة االنتخابية وفي هذه ا

 . نتخاب ويعلن ذلك على الناخبين قبل موعد اال 

 

 

 الفصل العاشر

 

 إعالن النتائج والطعن بصحتها

 

 ٧٩المادة 

 .تتولى اللجنة القضائية العليا إعلن نتائج االنتخابات النهائية لعضوية مجلس الشعب   -أ 

 . تتولى اللجان الفرعية إعلن نتائج االنتخابات النهائية لعضوية مجالس اإلدارة المحلية  -ب 

 

 ٨١المادة 

رئيس الجمهورية مرسوما بتسمية الفائزين بعضوية مجلس الشعب أو عضوية مجالس  يصدر  -أ

 . المحافظات ومدن مراكز المحافظات 

 . صدر وزير اإلدارة المحلية قرارا بتسمية الفائزين بعضوية باقي مجالس االدارة المحلية ي  -ب 

 . الجريدة الرسميةينشر المراسيم والقرارات المشار اليها في الفقرتين السابقتين في  -ج 

 

 ٨٢المادة 

 : تتولى المحكمة الدستورية العليا البت في الطعون الخاصة بصحة انتخاب رئيس الجمهورية وفق االتي 

يام من تاريخ إعلن نتائج االنتخابات  أ لم يفز الى المحكمة خلل ثلثة  يقدم الطعن من المرشح الذي  -أ 

 .ويقيد الطعن في سجل خاص 

 . حكمها خلل سبعة أيام من تاريخ انتهاء مدة تقديم الطعون ويكون قرارها مبرما  تصدر المحكمة   -ب 
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 ٨٣المادة 

تخاب أعضاء مجلس الشعب وفق  تتولى المحكمة الدستورية العليا البت في الطعون الخاصة بصحة ان 

 : االتي 

تاريخ إعلن نتائج االنتخابات  يقدم الطعن من المرشح الذي لم يفز الى المحكمة خلل ثلثة أيام من    -أ 

 .ويقيد الطعن في سجل خاص 

 . تصدر المحكمة حكمها خلل سبعة أيام من تاريخ انتهاء مدة تقديم الطعون ويكون قرارها مبرما   -ب 

 

 ٨٤المادة 

 : مسة أيام من تاريخ نشرها كما يلي دارة المحلية خلل خعضاء مجالس اإلأيتم الطعن في صكوك تسمية 

 . حاكم القضاء اإلداري المختصة بالنسبة ألعضاء مجالس المحافظات ومدن مراكز المحافظات مام م أ -أ 

 . دارة المحلية صة بالنسبة ألعضاء باقي مجالس اإلأمام المحاكم اإلدارية المخت -ب 

تفصل المحاكم المشار إليها في هذه المادة في الطعون المقدمة إليها على وجه السرعة وبما ال يزيد   -ج 

ى خمسة عشر يوما من تاريخ قيد الدعوى ويكون الحكم قابل للطعن امام المحكمة االدارية العليا  عل

 . خلل خمسة أيام من تاريخ صدوره

تفصل المحكمة اإلدارية العليا في الطعون المقدمة أمامها فيما يتعلق بانتخابات مجالس االدارة   -د 

 . عن لديها ويكون قرارها مبرما المحلية خلل خمسة عشر يوما من تاريخ قيد الط

 

 

 الفصل الحادي عشر

 

 حاالت الشغور

 

 ٨٥المادة 

 : تية حدى الحاالت اآل إهورية العربية السورية شاغرا في يعد منصب رئيس الجم

 الوفاة  -أ 

 االستقالة  -ب 

 حد شروط الترشيح أفقدان  -ج 

 

 ٨٦المادة 

منصب رئيس الجمهورية وفقا ألحكام هذا القانون  تجري االنتخابات الرئاسية الجديدة في حال شغور 

 . خلل مدة ال تزيد على تسعين يوما من تاريخ شغور المنصب 

 ٨٧المادة 

 : تيةحدى الحاالت اآل إأحد أعضاء مجلس الشعب شاغرة في  تعد عضوية 

 الوفاة  -أ 

 االستقالة  -ب 

 الدستورية العليا فقدان احد شروط الترشيح بموجب قرار المحكمة  -ج 

 إسقاط العضوية وفقا الحكام هذا القانون  -د 
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 ٨٨المادة 

ك  حكام المادة السابقة يعلم رئيس الجمهورية بذلاء مجلس الشعب وفقا أل اذا شغرت عضوية أحد أعض

لى انتخاب بديل عنه من شريحته خلل ستين يوما من تاريخ  إمن قبل رئيس مجلس الشعب ليصار 

 . أال تقل المدة الباقية للمجلس عن ستة أشهر  شغور العضوية على 

 

 ٨٩المادة 

إذا استنكف أحد األعضاء الفائزين بعضوية مجلس الشعب عن أداء اليمين الدستورية او اذا قررت  

بطال عضويته بسبب الطعن في صحة انتخابه يسمى بمرسوم المرشح  إ المحكمة الهيئة القضائية العليا 

 . شريحته ضمن قطاعه عضوا في المجلسالذي يلي الفائز األخير من  

 

 ٩٠المادة 

 : تية حدى الحاالت اآلإي دارة المحلية شاغرة فعضاء مجالس اإلأحد أتعد عضوية 

 الوفاة  -أ 

 االستقالة  -ب 

 فقدان احد شروط الترشيح  -ج 

 إلغاء العضوية  -د 

 

 ٩١المادة 

لعضو الذي شغر عضويته من  إذا شغرت عضوية أحد أعضاء مجالس اإلدارة المحلية يحل محل ا -أ 

 . يليه في عدد األصوات من ضمن شريحته و قطاعه على أن ال تقل المدة الباقية للمجلس عن ستة أشهر 

في حال كان العضو الذي شغرت عضويته ناجحا بالتزكية تتولى السلطة المختصة دعوة الناخبين   -ب 

تاريخ شغور العضوية على أال تقل  النتخاب عضو جديد من شريحته وقطاعه خلل تسعين يوما من 

 . المدة الباقية للمجلس عن ستة أشهر

 

 

 الفصل الثاني عشر

 

 االستفتاء الشعبي

 

 ٩٢المادة 

تجري عملية االستفتاء الشعبي بناء على قرار من المحكمة الدستورية يالدعوة الى االستفتاء متضمنا  

 . موضوع االستفتاء وموعده

 ٩٣المادة 

لى االستفتاء بالتحضير  إر مرسوم رئيس الجمهورية بالدعوة ئية العليا عند صدوتقوم اللجنة القضا 

 . شراف على االستفتاء وإعلن نتائجهعداد واإلواإل 

 ٩٤المادة 

 . حكام هذا القانون على المستفتينبحقوق الناخبين وواجباتهم وفقا ألتسري األحكام المتعلقة 
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 ٩٥المادة 

جراءات المتعلقة باالنتخابات  أن االستفتاء الشعبي االحكام واإل تطبق بشمع مراعاة أحكام هذا الفصل 

 . الواردة في هذا القانون

 

 ٩٦المادة 

ذا صوت لصالحها األغلبية المطلقة لعدد أصوات  إة المطروحة للستفتاء ثقة الشعب تنال المسأل

 . المقترعين 

 

 ٩٧المادة 

نها ولها سلطة أعلى من أي سلطة أخرى وال يجوز  تكون نتيجة االستفتاء ملزمة ونافذة من تاريخ إعل 

 . إلغاؤها أو تعديلها إال باستفتاء آخر

 

 

 الفصل الثالث عشر

 

 انتخاب السوريين غير المقيمين على األراضي السورية 

 

 ٩٨المادة 

يحق لكل مواطن غير مقيم على األراضي السورية أن يمارس حقه في انتخاب رئيس الجمهورية في  

السفارات السورية وفقا ألحكام هذا القانون شريطة أن يكون اسمه واردا في السجل االنتخابي وأال يكون  

 . ثمة مانع قانوني يحول دون ممارسة حقه في االنتخاب 

 

 ٩٩المادة 

تطبق على عملية انتخاب السوريين غير المقيمين على األراضي السورية األحكام العامة التي تطبق  

 . انتخاب السوريين المقيمين في سورية وغير المخالفة ألحكام هذا الفصل على 

 

 ١٠٠المادة 

تدعو وزارة الخارجية والمغتربين بواسطة السفارات السورية في الخارج بالطرق التي تراها مناسبة  

رونها  المواطنين لإلعلن عن رغبتهم باالنتخاب في الخارج وذلك بتسجيل أسمائهم في السفارة التي يختا

 . مع كل المعلومات المطلوبة والمتعلقة بهويتهم ضمن مهلة محددة

 

 ١٠١المادة 

يتم التثبت من ورود االسم في السجل االنتخابي وتنظم بعد انتهاء المهلة المعطاة للتسجيل قوائم انتخابية  

 . مستقلة لكل سفارة بأسماء الذين تتوفر فيهم الشروط القانونية للنتخاب 

 ١٠٢المادة 

 . جري االنتخاب في الخارج قبل عشرة أيام على األكثر من الموعد المعين للنتخابات في سورية ي
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 ١٠٣ المادة

يبدأ االنتخاب من الساعة السابعة صباحا حتى الساعة السابعة مساء حسب التوقيت المحلي للمدينة التي  

 . توجد فيها السفارة 

 

 ١٠٤المادة 

السوري العادي حتى وإن كان غير ساري الصلحية له أيضا أن يمارس هذا  يقترع الناخب بجواز سفره 

 . الحق بموجب بطاقته الشخصية أو وثيقة اللجوء

 

 ١٠٥المادة 

يجوز وجود مندوبين عن المرشحين خلل إجراءات االنتخاب والفرز وإعلن النتائج في القسم المعد  

 . للنتخاب في مركز السفارة 

 ١٠٦المادة 

ضر واألوراق المتعلقة بالعملية االنتخابية إلى اللجان المعنية في سورية بواسطة وزارة  ترسل المحا

 . الخارجية والمغتربين بأسرع وسائل النقل الممكنة

 

 

 الفصل الرابع عشر

 

 العقوبات 

 

 ١٠٧المادة 

من يلصق  عاقب بالغرامة من خمسين ألف ليرة سورية إلى مائة ألف ليرة سورية بإزالة الضرر كل   -أ 

 . البيانات والصور والنشرات االنتخابية خارج األماكن المخصصة لها

الكتابة  تكون العقوبة بالغرامة من مئة ألف إلى مئتي ألف ليرة سورية إذا كان اإلعلن عن طريق   -ب 

 ر. على الجدران وإزالة الضر 

 

 ١٠٨المادة 

 : رية كل منإلى خمسين ألف ليرة سو يعاقب بالغرامة من خمسة وعشرين ألف 

 . اقترع وهو يعلم أنه محروم من حق االنتخاب أو موقوف عنه هذا الحق بمقتضى هذا القانون  -أ 

 . اقترع في االنتخاب الواحد أكثر من مرة -ب 

 

 ١٠٩المادة 

يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة و بالغرامة من خمسة وعشرين ألف ليرة سورية إلى خمسين ألف ليرة  

عضاء لجان مراكز االقتراع مكلف بتلقي أوراق التصويت أو إحصائها أو فرزها  سورية كل عضو من أ

 . قام بأخذ أوراق منها بطريقة غير مشروعة أو أضاف إليها أو أفسدها أو قرأ اسم غير االسم المقيد فيها
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 ١١٠المادة 

لف ليرة  يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلث سنوات و بالغرامة من مئة ألف ليرة سورية إلى مئتي أ

سورية كل من اقتحم أو حاول اقتحام مركز االقتراع بالقوة لمنع الناخبين من اختيار مرشح من  

المرشحين أو أجبر ناخبا بالقوة أو بالتهديد بأي وسيلة لتغيير رأيه وتشدد العقوبة إلى حدها األقصى إذا  

 . كان يحمل سلحا ظاهرا أو مخبأ 

 

 ١١١المادة 

سنة إلى ثلث سنوات و بالغرامة من خمسين ألف ليرة سورية إلى مائة ألف ليرة  يعاقب بالحبس من   -أ 

سورية كل من يقوم بكسر صندوق االقتراع قبل فرز أوراق التصويت الموجودة فيه أو تشتيتها أو أخذها  

تغيير  أو إتلفها أو القيام بإبدال أوراق التصويت بأخرى أو يقوم بأي محاولة يراد بها تغيير أو محاولة  

 . نتيجة االنتخاب أو انتهاك سرية التصويت 

تشدد العقوبة إلى حدها األقصى إذا كان الفاعل من األشخاص المكلفين بعضوية اللجان االنتخابية    -ب 

 .أو العاملين المعنيين بها أو من قوى األمن الداخلي المكلفين بحراسة صناديق االنتخاب 

 

 ١١٢المادة 

ن ألف ليرة سورية إلى  م إلى ثلثة أشهر وبالغرامة من خمسة وعشرييعاقب بالحبس من عشرة أيا 

ليرة سورية كل من حصل أو حاول الحصول على صوت ناخب أو حمله على االمتناع من  خمسين ألف 

التصويت لقاء مقابل مالي أو بوساطة هدايا أو تبرعات نقدية أو عينية أو وعد بها أو بوظائف عامة أو  

 . قصد بها التأثير في التصويت بشكل مباشر أو غير مباشر  خاصة أو منافع أخرى

 

 ١١٣المادة 

يعاقب بالحبس من ثلثة أشهر إلى سنة والغرامة من خمسين ألف ليرة سورية إلى مائة ألف ليرة سورية  

كل من جمع بطاقات شخصية أو أخذ أو أخفى أو أتلف أو أفسد أي ورقة تتعلق بالعملية االنتخابية أو  

تيجة العملية االنتخابية بأي وسيلة أخرى وذلك بقصد تغيير الحقيقة في نتيجة االنتخاب أو  غير من ن 

 . بقصد إعادة االنتخاب 

 

 ١١٤المادة 

يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنة وبغرامة تعادل ثلثة أمثال المبلغ الممول من مصدر خارجي أو  

 . من هذا القانون  /٤٥ / لمادة أجنبي أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام ا

 

 ١١٥المادة 

ال تحول العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون دون تطبيق العقوبات األشد المنصوص عليها في  

 . القوانين النافذة

 

 ١١٦المادة 

 . يعد الشروع في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون كالجريمة التامة
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 الفصل الخامس عشر

 

 األحكام الختامية

 

 ١١٧المادة 

ال يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشعب ومنصب المحافظ أو عضوية مجالس اإلدارة أو أي وظيفة  

أو عمل في الدولة ومؤسساتها وسائر جهات القطاعين العام والمشترك باستثناء الوزارة والتدريس في  

المكاتب التنفيذية للتحادات والمنظمات الشعبية  الجامعات والباحثين في مراكز البحوث و عضوية 

 . وعضوية النقابات المهنية 

 

 ١١٨المادة 

تعد مدة عضوية مجلس الشعب بالنسبة للعاملين في الدولة والجهات التابعة لها خدمة فعلية شريطة أن  

فيع ويعتبر عضو  يؤدوا عنها العائدات التقاعدية وفقا للقانون وتدخل هذه المدة في حساب األقدمية والتر

 . مجلس الشعب في هذه الحالة بحكم الموظف الموضوع خارج الملك مع االحتفاظ له بوظيفته أو عمله 

 

 ١١٩المادة 

تعفى جميع األوراق والمعاملت المترتبة على تنفيذ أحكام هذا القانون من الرسوم المالية والقضائية  

 . كافة

 

 ١٢٠المادة 

 . تأمين الحماية اللزمة للنتخابات واالستفتاءتتولى وزارة الداخلية 

 

 ١٢١المادة 

تقوم وزارات العدل والداخلية واإلدارة المحلية باتخاذ ما يلزم للعمل على أتمتة االنتخابات في جميع  

 . أنحاء سورية وباعتماد الرقم الوطني

 

 ١٢٢المادة 

الستفتاء وانتخابات مجلس الشعب  تؤمن وزارة الداخلية مستلزمات انتخاب رئيس الجمهورية وا  -أ 

 . وتؤمن وزارة اإلدارة المحلية مستلزمات انتخابات مجالس اإلدارة المحلية

بفرز عدد من العاملين للعمل تحت إشراف    / أ/تقوم كل من الوزارتين المشار إليهما في الفقرة    -ب 

 . اللجان االنتخابية وذلك طيلة مدة العملية االنتخابية 

قات والتعويضات التي تتطلبها أي عملية انتخابية أو استفتاء من أحكام القوانين واألنظمة  تستثنى النف  -ج 

 . النافذة وتعديلتها 

 

 ١٢٣المادة 

تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء أسس منح المكافآت والتعويضات المستحقة لرؤساء وأعضاء  

 . اللجان االنتخابية والعاملين المفرزين إليها 
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 ١٢٤المادة 

   . تحفظ المستندات المتعلقة بانتخاب رئيس الجمهورية طيلة الوالية الدستورية لدى المحكمة الدستورية  -أ 

تحفظ المستندات المتعلقة بانتخابات مجلس الشعب ومجالس اإلدارة المحلية طيلة الدورة االنتخابية    -ب 

 . لدى المحافظة وتتلف بعد انتخاب المجالس الجديدة

 

 ١٢٥المادة 

 : إليها في المادة السابقة مما يلي تتكون المستندات المشار 

 . سجلت طلبات الترشيح وضبوط إغلقها وطلبات الترشيح مع مرفقاتها  -أ 

ضبوط لجان مراكز االقتراع مرفقة بمغلفات وأوراق االقتراع أو المغلفات االنتخابية   -ب 

 . واالعتراضات وأوراق الفرز

 . دوائر االنتخابية مع القرارات المتخذة من قبلهاضبوط اللجان الفرعية لل -ج 

 . الوثائق والقرارات المتعلقة باللجنة العليا للنتخابات  -د 

 

 ١٢٦المادة 

 . تصدر التعليمات التنفيذية لهذا القانون مجلس الشعب 

 

 ١٢٧المادة 

 . تلغى جميع النصوص المخالفة ألحكام هذا القانون أو التي ال تتفق مع مضمونه

 

 ١٢٨دة الما

 . ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ نشره

 

————————————————————— 
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 :الفصل السادس عشر 

 

 

 (قانون األحزاب السياسية)  
 

 : األسباب الموجبة

جزء من المجتمع  لما كانت الحياة السياسية بمفهومها األيديولوجي والتنظيمي تهدف أساسا إلى تنظيم 

على أساس سياسي يهدف للوصول إلى السلطة وتبادلها عن طريق طرح برامج عمل هذه األحزاب  

 . الملمسة لقضايا الجماهير بهدف الوصول إلى السلطة وممارستها

ولما كانت الحياة السياسية السائدة في سورية عبر عقود يشوبها خلل ذاتيا وموضوعيا يعاني منه أحزاب  

ة والمعارضة معا األمر الذي جعل منهما مشكلة معرقلة في إنتاج ممارسات سياسية سليمة مما  المواال

   . أفقدها وزنها واحترامها في الوسط الجماهيري

أقرب  ( معارضة -مواالة )ولما كان األمر قد تفاقمت سلبياته بعد قيام الثورة بحيث أصبحت األحزاب 

   ة.بعضها قوى ال تؤمن بالوطن بأركانه الثلث  في توصيفها إلى مفهوم الميليشيات أفرز

ولما كانت الثورة هي إرادة تغيير واقع فاسد بكل مناحيه حتى السياسية ، لذا حرصنا أن نحيط جوانب  

الحياة السياسية بقواعد قانونية منضبطة تحرص على ممارسة العمل السياسي بحرية ضمن اإلطار  

   .. الوطني 

 :  لية وفق القواعد األساسية التا

للمواطنين السوريين ومن في حكمهم الحق في تأسيس األحزاب السياسية واالنتساب إليها وفقا   - ١

   .ألحكام القانون 

تسهم األحزاب في تنظيم المواطنين وتمثيلهم سياسيا ومن خلل ذلك تعمل على تنمية الوعي   - ٢

تكوين قيادات قادرة على تحمل  السياسي بهدف تنشيط الحياة السياسية ومشاركة المواطنين فيها و

 . المسؤوليات العامة 

يمارس الحزب نشاطه بالوسائل السلمية والديمقراطية لتحقيق برامج محددة ومعلنة تتعلق بالشؤون   - ٣

السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية بهدف المشاركة في الحياة السياسية وفق قانون االنتخابات  

 . العامة

   : يلتزم الحزب الذي يؤسس وفقا ألحكام هذا القانون بالمبادئ اآلتية - ٤

أحكام المبادئ الديمقراطية وسيادة القانون واحترام الحقوق والحريات العامة واإلعلن العالمي لحقوق   -أ

 . اإلنسان والمعاهدات واالتفاقيات الدولية بهذا الخصوص 

 . طنيةالحفاظ على وحدة الوطن وترسيخ الوحدة الو -ب 

 . علنية مبادئ الحزب وأهدافه ووسائله ومصادر تمويله  -ج

عدم قيام الحزب على أساس ديني أو مذهبي أو قبلي أو مناطقي أو على أساس التمييز بسبب العرق   -د 

 . أو الجنس أو اللون 

 . أن تتم تشكيلت الحزب واختيار هيئاته القيادية ومباشرته لنشاطه على أسس ديمقراطية  -ه

 ينطوي نشاط الحزب على إقامة أي تشكيلت عسكرية أو شبه عسكرية علنية أو سرية أو  أال -و

   .استخدام العنف بأشكاله كافة أو التهديد به أو التحريض عليه 
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 . أال يكون الحزب فرعا أو تابعا لحزب أو تنظيم سياسي غير سوري -ز

   .لها في الهيئات والمجالستساهم الدولة بدعم األحزاب ماديا وفق نشاطها ونسبة تمثي - ٥

 . تخضع األحزاب لإلشراف والمتابعة والمحاسبة أمام لجنة قضائية  -٦

 . ويحكم األحزاب المواد التالية بما ال يتعارض وأحكام اإلعلن الدستوري المبين في هذا المشروع 

 

  

 الفصل األول

 

 التعاريف واألهداف والمبادئ األساسية

 

 ١المادة 

   .بالتعابير اآلتية المعنى المبين إزاء كل منها يقصد  

   . قانون األحزاب : القانون 

 تنظيم سياسي يؤسس وفقا ألحكام هذا القانون : الحزب 

 .لجنة شؤون األحزاب : اللجنة

   .الهيئة القضائية الفرعية في العاصمة : المحكمة

 . اللئحة التنفيذية لهذا القانون : اللئحة

 

 ٢المادة 

ب إليها وفقا ألحكام  وريين ومن في حكمهم الحق في تأسيس األحزاب السياسية واالنتساللمواطنين الس

 . هذا القانون

 

 ٣المادة 

تسهم األحزاب في تنظيم المواطنين وتمثيلهم سياسيا ومن خلل ذلك تعمل على تنمية الوعي السياسي  

قيادات قادرة على تحمل المسؤوليات  بهدف تنشيط الحياة السياسية ومشاركة المواطنين فيها وتكوين 

 . العامة

 

 ٤المادة 

يمارس الحزب نشاطه بالوسائل السلمية والديمقراطية لتحقيق برامج محددة ومعلنة تتعلق بالشؤون  

السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية بهدف المشاركة في الحياة السياسية وفقا لقانون االنتخابات  

 . العامة

 

 ٥المادة 

 : يلتزم الحزب الذي يؤسس وفقا ألحكام هذا القانون بالمبادئ اآلتية 

أحكام المبادئ الديمقراطية وسيادة القانون واحترام الحقوق والحريات العامة واإلعلن العالمي لحقوق   -أ

 . اإلنسان والمعاهدات واالتفاقيات الدولية بهذا الخصوص 

 . نيةالحفاظ على وحدة الوطن وترسيخ الوحدة الوط  -ب 
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 . علنية مبادئ الحزب وأهدافه ووسائله ومصادر تمويله  -ج

عدم قيام الحزب على أساس ديني أو مذهبي أو قبلي أو مناطقي أو على أساس التمييز بسبب العرق   -د 

 . أو الجنس أو اللون 

 . أن تتم تشكيلت الحزب واختيار هيئاته القيادية ومباشرته لنشاطه على أسس ديمقراطية  -ه

ينطوي نشاط الحزب على إقامة أي تشكيلت عسكرية أو شبه عسكرية علنية أو سرية أو    أال -و

 . ة أو التهديد به أو التحريض عليه استخدام العنف بأشكاله كاف

 . أال يكون الحزب فرعا أو تابعا لحزب أو تنظيم سياسي غير سوري -ز

 

 

 الفصل الثاني

 

 التأسيس

 

 ٦المادة 

الحزب وال يحق له ممارسة أي نشاط سياسي قبل استكمال شروط تأسيسه  ال يكتسب أي تنظيم صفة 

 . وإجراءاته على النحو المبين في هذا القانون

 

 ٧المادة 

 : تشكل لجنة شؤون األحزاب على النحو اآلتي -أ

 رئيسا  _ أحد نواب رئيس محكمة النقض - ١

 عضوا  _ أحد نواب رئيس مجلس الدولة  - ٢

 عضوا_  نقيب المحامين  - ٣

 

 ٨المادة 

تبت اللجنة بطلبات تأسيس األحزاب أو تعديل أنظمتها الداخلية إضافة إلى االختصاصات األخرى  

 . المحددة لها في هذا القانون

 

 ٩المادة 

يقدم طلب تأسيس الحزب إلى اللجنة موقعا عليه من عشرة آالف عضوا من أعضائه المؤسسين ممن  

 : ط التالية تتوافر فيهم الشرو

 . أن يكون العضو المؤسس متمتعا بالجنسية السورية منذ عشر سنوات على األقل -أ

 . متما الخامسة والعشرين من العمر بتاريخ تقديم طلب التأسيس -ب 

ا في سورية -ج  . مقيما

ا بحقوقه السياسية والمدنية  -د   . متمتعا

 .الشائنة بقرار من وزير العدلغير محكوم عليه بجناية أو جنحة شائنة وتحدد الجنح  -ه

 . غير منتسب إلى حزب آخر  -و
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 ١٠المادة 

يرفق بطلب التأسيس النظام الداخلي للحزب واألهداف والمبادئ التي يقوم عليها والقواعد الناظمة  

لشؤونه السياسية والتنظيمية والمالية واإلدارية وبما ال يخالف أحكام هذا القانون ويجب أن يتضمن اآلتي  

 : وجه الخصوص   على

 . اسم الحزب وشعاره ويجب أال يكون مماثل أو مطابقا السم حزب قائم أو شعاره  -أ

عنوان المقر الرئيس للحزب ومقاره الفرعية إن وجدت ويجب أن تكون جميع مقار الحزب داخل   -ب 

لتعليمية  سوريا ومعلنة وأال يكون أي منها ضمن أبنية إحدى الجهات العامة أو المؤسسات الخاصة أو ا

 . أو األماكن الدينية أو الجمعيات الخيرية 

 . األهداف والمبادئ التي يقوم عليها الحزب والبرامج والوسائل التي ينتهجها لتحقيق هذه األهداف -ج

 . شروط العضوية في الحزب وقواعد وإجراءات االنضمام إليه والفصل من عضويته واالنسحاب منه -د 

 . متع بحق االنتخاب على األقل وعدم االنتساب إلى حزب آخر شروط العضوية من حيث الت -ه 

كيفية تنظيم هيئات الحزب وأسلوب اختيار قيادته ومباشرته لنشاطه وعلقته بأعضائه وتحديد مهام   -و

 . واختصاصات هذه الهيئات والقيادات مع تأمين كامل للممارسة الديمقراطية داخل هذه الهيئات 

ى أن يتضمن الموارد واألموال والقواعد واإلجراءات الناظمة للصرف  النظام المالي للحزب عل  -ز

وكذلك قواعد وإجراءات مسك قيود حسابات الحزب وكيفية مراجعتها وإقرارها وإعداد الموازنة السنوية  

 . واعتمادها من المصرف الذي تودع لديه هذه األموال

 . لحزب وقواعد تصفية أموالهقواعد وإجراءات الحل واالنضمام واالندماج االختياري ل -ح

 

 ١١المادة 

يقدم طلب تأسيس الحزب إلى رئيس اللجنة موقعا عليه من المؤسسين يتضمن الطلب اسم من ينوب   -أ

 . قانونا عن طالبي التأسيس لمتابعة إجراءات التأسيس 

لتاريخ تقديم  يعرض رئيس اللجنة طلب التأسيس على اللجنة خلل خمسة عشر يوما من اليوم التالي  -ب 

 .الطلب 

تقوم اللجنة بعد التأكد من استيفاء الطلب والوثائق المرفقة به للشروط الواردة في هذا القانون بنشر    -ج

شهادة إيداع طلب التأسيس في صحيفتين يوميتين لمدة اسبوع إحداهما في دمشق والثانية في محافظة  

لبي التأسيس على أن يتضمن النشر اسم  مقر الحزب الرئيس إذا كان في غير دمشق وعلى نفقة طا

الحزب المطلوب تأسيسه ومقاره وأسماء وألقاب ومهن وتواريخ ميلد األعضاء المؤسسين الموقعين  

على طلب التأسيس وأهداف الحزب ويجب أن يتم النشر خلل ثلثين يوما من اليوم التالي لتاريخ تقديم  

نة خلل هذه المدة أي أثر على ميعاد البت بطلب التأسيس  الطلب وال يترتب على عدم النشر من قبل اللج

ويجوز لكل ذي مصلحة حق االعتراض إلى اللجنة فيما تم نشره خلل عشرة أيام من تاريخ انتهاء مدة  

 . النشر

تبت اللجنة بالطلب خلل ستين يوما بدءا من اليوم التالي لتاريخ تقديمه سواء بالموافقة على تأسيس   -د 

لرفض بقرار معلل ويعد عدم البت بالطلب عند انتهاء المدة المذكورة بمنزلة الموافقة على  الحزب او ا

 . التأسيس 
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 ١٢المادة 

يبلغ رئيس اللجنة من ينوب قانونا عن طالبي التأسيس قرار اللجنة بالموافقة أو الرفض خلل سبعة   -أ

االعتراض على قرار اللجنة أمام   أيام من اليوم التالي لتاريخ صدوره والمؤسسين في حال الرفض حق

 . الهيئة العامة لمحكمة النقض خلل خمسة عشر يوما من تاريخ التبليغ

 . عتراض خلل ستين يوما بقرار مبرم تبت هيئة العامة في اال  -ب 

 

 ١٣المادة 

يتمتع الحزب بالشخصية االعتبارية ويحق له ممارسة نشاطه السياسي وذلك بدءا من اليوم التالي   -أ

دور قرار اللجنة بالموافقة على التأسيس أو انقضاء مدة الستين يوما المنصوص عليها في المادة  لص

أو صدور حكم قضائي من المحكمة بإلغاء قرار اللجنة شريطة ان يصل الحد األدنى لعدد   / ١٠/

عضو وأن يكونوا من المسجلين في سجلت األحوال المدنية    /  ١٠٠٠  / األعضاء في الحزب إلى  

ف محافظات الجمهورية العربية السورية على األقل على أال تقل نسبة األعضاء في كل محافظة  لنص

عب السوري وفق المبادئ  ٪ من مجموع األعضاء والينقص منتسبيه عن ثلث من مكونات الش٥عن  

 . الدستورية 

 . تنشر الوثائق المتعلقة بتأسيس الحزب في الجريدة الرسمية -ب 

 

 ١٤المادة 

 : ي عضويته من يحقق الشروط التالية ف يقبل الحزب 

   . أن يكون المنتسب متمتعا بجنسية السورية منذ خمس سنوات على األقل -أ

 . متما الثامنة عشرة من عمره بتاريخ تقديم طلب االنتساب  -ب 

 . متمتعا بحقوقه السياسية والمدنية  -ج

 . غير محكوم عليه بجناية أو جنحة شائنة  -د 

 . حزب آخرغير منتسب إلى  -ه
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 الفصل الثالث 

 

 الموارد واألحكام المالية

 

 ١٥المادة 

 : تتكون موارد الحزب من  -أ

 . اشتراكات أعضائه - ١

 . اإلعانات المخصصة من الدولة  - ٢

حصيلة عائد استثمار أمواله في المجاالت غير التجارية التي يحددها نظامه الداخلي وال يعد من   - ٣

التجارية في حكم هذه الفقرة استثمار أموال الحزب في إصدار صحف أو استثمار دور النشر  األوجه 

 . والطباعة أو إقامة مؤسسات تعليمية 

 . الهبات والتبرعات  - ٤

ال يجوز للحزب قبول أي تبرع أو هبة أو مزية أو منفعة من غير السوريين أو من جهة غير سورية   -ب 

 . أو من أي شخص اعتباري 

جوز للحزب قبول أي مبالغ نقدية على سبيل التبرع أو الهبة إال بموجب شيك مصدق ومقبول من  ال ي  -ج

 . المصارف العاملة في سورية

على الحزب تبيان اسم المتبرع أو الواهب وقيمة ما تبرع به أو ما وهبه في سجلت حسابية نظامية   -د 

في المرة الواحدة أو على مليوني ليرة   وال يجوز أن تزيد قيمة التبرع على خمسمئة ألف ليرة سورية 

 . سورية في العام الواحد 

 

 ١٦المادة 

تقترح اللجنة سنويا على مجلس الوزراء مقدار المبلغ اإلجمالي اإلعانة التي تقدمها الدولة لألحزاب وفقا  

 . ألحكام هذا القانون ويدرج هذا المبلغ بعد إقراره في مشروع الموازنة العامة للدولة

 

 ١٧المادة 

 : بقة بين األحزاب على النحو اآلتييتم توزيع المبلغ اإلجمالي لإلعانة المشار إليها في المادة السا

 . ٪ توزع على األحزاب وفقا لنسب تمثيلها في مجلس الشعب  ٤٠  - ١

٪ بالمئة على األحزاب وفقا لعدد األصوات التي حازها مرشحيها في االنتخابات التشريعية وال   ٦٠  - ٢

٪    ٥يمنح الحزب نصيبا من هذه النسبة إذا كان مجموع عدد األصوات التي حازها مرشحوه تقل عن 

 . من مجموع األصوات 

 

 ١٨المادة 

تقر اإلعانة السنوية التي تقدمها الدولة لألحزاب في شهر كانون الثاني من كل عام وتدفع بعد التصديق  

 . مدة التتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ التصديق على التقرير السنوي لألحزاب من قبل اللجنة خلل 

 

 ١٩المادة 

 : توقف اإلعانة المقدمة من الدولة ألي حزب في أي من الحاالت اآلتية



 

229  

 

 . صدور حكم قضائي بوقف نشاطه -أ

 . عدم تقديم الحزب تقريره السنوي عن حسابه الختامي عن موارده ونفقاته إلى اللجنة -ب 

 . نشاطه اختيارياإذا أوقف الحزب  -ج

 

 ٢٠المادة 

 : اإلعانة في أي من الحاالت اآلتيةتسقط 

 . إذا حل الحزب اختياريا أو قضائيا -أ

 . إذا قبل الحزب أي تبرع أو هبة أو مزية أو منفعة خلفا ألحكام هذا القانون  -ب 

 

 

 

 ٢١المادة 

قواعد واإلجراءات التي  ال يجوز صرف أموال الحزب إال على األنشطة التي تحقق أهدافه طبقا لل -أ

 . يتضمنها نظامه الداخلي 

 . تودع أموال الحزب في أحد المصارف العاملة في سورية  -ب 

يمسك الحزب دفاتر نظامية للحسابات تتضمن إيراداته ونفقاته طبقا للقواعد التي تحددها اللئحة    -ج

 . والنظام الداخلي للحزب 

 . إلى اللجنة مصدقة من مدقق حسابات يسميه الحزب  يقدم الحزب تقريرا سنويا عن حسابه الختامي  -د 

 

 ٢٢المادة 

اللجنة بعد اطلعها على التقرير السنوي عن الحساب الختامي للحزب الحق في مراجعة وتفتيش   -أ 

دفاتر الحزب ومستنداته وإيراداته ونفقاته ومشروعية إيراداته وأوجه صرف أمواله من قبل مدقق  

 . ان تقدم صورة من تقرير مدقق الحسابات إلى الحزب المعني حسابات تنتدبه اللجنة على 

على اللجنة ومدقق الحسابات المحافظة على سرية النتائج التي يتم التوصل اليها اال في حال اكتشاف   -ب 

 . مخالفة تستدعي العرض على المحكمة وفقا الحكام هذا القانون 

 

 ٢٣المادة 

افة ويتم قيد هذه الممتلكات في سجل تمسكه اللجنة لهذه  يتقدم الحزب بكشف سنوي يتضمن ممتلكاته ك

 . الغاية

 

 ٢٤المادة 

تعد أموال الحزب في حكم األموال العامة في معرض تطبيق أحكام قانون العقوبات مع عدم اإلخلل  

بالعقوبات األشد المنصوص عنها في القوانين الجزائية األخرى كما يعد القائمون على شؤون الحزب  

 . ن فيه حكم الموظفين العموميين في معرض تطبيق أحكام هذه المادةوالعاملو 
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 الفصل الرابع

 

 الحقوق والواجبات

 

 ٢٥المادة 

تعفى أموال الحزب المنقولة وغير المنقولة من جميع الضرائب والرسوم وتحدد اللئحة الضوابط  

 . الخاصة بذلك

 ٢٦المادة 

 : ومراسلته ووسائل اتصاالته مصونة مع مراعاة اآلتيتعد مقرات الحزب ووثائقه  

 . ال يجوز مراقبتها أو تفتيشها أو مصادرتها إال بقرار قضائي -أ

يجوز في حالة الجرم المشهود تفتيش مقرات الحزب بإذن من رئيس النيابة المختصة بحضور ممثل   -ب 

 . شاهدين اثنينعن الحزب فإذا رفض األخير يثبت ذلك بمحضر يجري التفتيش بحضور 

 . يترتب على مخالفة أحكام هذه المادة بطلن التفتيش وما يستتبعه من مسؤولية مدنية وجزائية  -ج

  /  ٤٨  /يجب على النيابة العامة إخطار اللجنة بما اتخذته من إجراءات في مقرات الحزب خلل   -د 

 . ساعة 

 

 ٢٧المادة 

قع الكتروني واحد وذلك دون التقيد  لكل حزب حق إصدار صحيفة واحدة فقط ناطقة باسمه ومو

بالحصول على الترخيص المنصوص عليه في القوانين النافذة كما يحق لكل حزب استخدام الوسائل كافة  

 . في التعبير عن الرأي وفق القوانين النافذة 

 

 ٢٨المادة 

وجهات نظرها إلى  على وسائل اإلعلم كافة تمكين األحزاب جميعها وبالتساوي من استخدامها لنقل  

 . المواطنين خلل الحملت االنتخابية وتبين اللئحة القواعد الناظمة لذلك

 

 ٢٩المادة 

على الحزب إبلغ رئيس اللجنة بكتاب مسجل بأي قرار يصدره يتعلق بتغيير رئيسه أو أمينه العام أو  

ه الداخلية وذلك خلل عشرة  حله أو انضمامه أو اندماجه أو إيقاف نشاطه اختياريا وأي تعديل في أنظمت

 . أيام من تاريخ صدور القرار

 

 ٣٠المادة 

حزاب حق استخدام األماكن العامة لممارسة النشاط السياسي بالتنسيق المسبق مع الجهات المختصة  لأل

 . وتبين اللئحة القواعد الناظمة لذلك
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 الفصل الخامس 

 

 أحكام عامة

 

 ٣١المادة 

 : أي من الحاالت اآلتية ب منحل في يعد الحز  -أ 

 . إذا قرر حل نفسه اختياريا - ١

 . إذا تم حله بموجب حكم قضائي - ٢

 .إذا اندمج في حزب جديد  - ٣

 . إذا قرر االنضمام إلى حزب قائم - ٤

من الفقرة السابقة يتحمل الحزب الجديد او القائم   /  ٤ - ٣ / في الحالتين المشار إليهما في البندين  -ب 

 . يترتب على الحزب المنحل من التزامات ومسؤوليات كل ما  

 

 ٣٢المادة 

في غير حاالت الحل االختياري أو االندماج أو االنضمام ال يجوز حل الحزب أو وقف نشاطه أو وقف  

تنفيذ أي من قراراته إال بموجب حكم قضائي بناء على طلب معلل تتقدم به اللجنة إلى المحكمة بحل  

  /وذلك في حال عدم التزام الحزب بأي من المبادئ المنصوص عليها في المادة  الحزب وتصفية أمواله  

 . من هذا القانون أو اإلخلل بأي من أحكامه  /  ٥

 

 ٣٣المادة 

للجنة أن تقرر وبصفة مستعجلة وقف نشاط الحزب او وقف تنفيذ أي من قراراته لحين الفصل في   -أ 

 . مسة عشر يوما من تاريخ تقديمه طلب الحل وتفصل المحكمة في هذا الطلب خلل خ

 . تفصل المحكمة في طلب الحل خلل ثلثين يوما من تاريخ تقديم الطلب   -ب 

 

 ٣٤المادة 

 . للجنة توجيه إنذار للحزب إلزالة أي مخالفة ألحكام هذا القانون خلل مدة تحددها -أ 

ب الحزب المخالف بغرامة ال تقل  من هذه المادة كل مخالفة التزال يعاق /أ /مع مراعاة أحكام الفقرة  -ب 

 . عن مئة ألف ليرة سورية وال تزيد على مليون ليرة سورية

إذا كان الفعل المرتكب يشكل جريمة وفقا ألحكام قانون العقوبات والقوانين النافذة تحال الواقعة إلى   -ج 

 . القضاء المختص 

 

 ٣٥المادة 

 . ذا القانون تبت المحكمة بقرار مبرم في المنازعات الناجمة عن ه 
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 الفصل السادس

 

 أحكام ختامية

 

 ٣٦المادة 

ل مدة  تخضع ألحكام هذا القانون كافة األحزاب القائمة قبل نفاذه وتسوي أوضاعها وفق أحكامه خل

 . ثلث أشهر من تاريخ نفاذه

 

 ٣٧المادة 

 . ينهى العمل باألحكام المخالفة لهذا القانون

 

 ٣٨المادة 

ة أو  التنفيذية ألحكام هذا القانون من مجلس الشعب بناء على اقتراح هيئة األحزاب العامتصدر اللئحة 

 . اللجنة القضائية لإلنتخابات 

 

 ٣٩المادة 

 . ينشر هذا القانون ويعتبر نافذا من تاريخ نشره 
 

——————————————————- 
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 :الفصل السابع عشر

 

 

 ( قراءة في قوانين التنظيم العقاري)                      
 

 

 : والغير منقولة علينا أن نعرف بأن قبل الحديث عن المنظومة القانونية المتعلقة باألموال المنقولة 

ال يحترم أي دستور أو قانون مهما كانت مضامينه وبحكم أدائه الهوة الواسعة بين   النظام السوري  - 1

   . النظرية والتطبيق

الدستور السوري منح لرئيس الجمهورية صلحية إصدار القوانين في مرحلة عدم انعقاد مجلس   - 2

نه الوطن  الشعب وكانت اغلب القوانين التي أصدرها تنظم تحكمه في السلطة بحيث كرست مبدأ أ

   .والوطن هو 

، ومن خلل  لتنفيذية التي تفسر هذه القوانينمنحت القوانين للوزير المختص حق إصدار التعليمات ا - 3

التجربة السابقة ثبت أن هذه التعليمات التنفيذية تؤدي إلى إلغاء اي إيجابية تحقق مصلحة المالك ، وهذا  

ا في التعليمات الموحدة للمرسوم  ال يجوز  )الذي خالقت المبدأ الدستوري القائل   60 ما تجلى واضحا

بقوانين خاصة وتعليمات تنفيذية ذهبت جميعها  ( للنفع العام بعد دفع تعويض عادل استملك العقارات إال

   . بإتجاه سلب المالك من كامل حقوقه

ضمنه من قواعد  ومن نافلة القول فإن قوانين التنظيم واالستملك من الناحية العلمية والعملية بما تت 

إجرائية فإن تطبيقها يتطلب وجود مناخ سياسي وإداري واجتماعي هادئ وآمن يسمح لمالكي العقارات  

 التي يشملها التنظيم المراجعة  المستمرة للجهات اإلدارية أو القضائية من أجل الحفاظ على حقوقهم 

في ظل واقع مضطرب سياسيا  إصدار و تطبيق هكذا قوانين  -علميا وعمليا  -لذا  فإنه اليتصور 

   . واجتماعيا  كالذي تعيشه اآلن سورية

البد من معرفة المنظومة    -في سورية  -و لإلحاطة  بموضوع التنظيم واالستملك من الناحية القانونية 

 : لمتعلقة بهذا الشأن ومنها ما يلي الحقوقية ا

 1926لعام   188 - 186قانوني  - 1

 1974لعام  9القانون رقم  - 2

   1979لعام  60القانون رقم  - 3

 1983لعام   20القانون رقم  -4

 1976لعام  3القانون رقم  - 5

 2003لعام  1القانون رقم  - 6

يضا هناك قوانين أخرى كقانون االستثمار والتطوير العقاري وقانون التجارة وغيرها ، هذه القوانين  أو

 : نذكر منها ما يلي   -فيما يتعلق باالستملك والتنظيم   -بنيت على صيغ خاطئة 

   في تقدير القيمة  -أوال 

 : لمستملكة يكون وفقا لما يليرات انصت قوانين التنظيم واالستملك السابقة على أن تقدير قيمة العقا

العقارات الواقعة خارج المخطط التنظيمي وضمن الحدود اإلدارية للوحدة اإلدارية يجري تقدير   - 1

ليرة سورية   60الى  3قيمتها بقيمة إنتاجها عن عشر سنوات شرط أن ال يتجاوز قيمة المتر الواحد من 



 

234  

 

براءة ذمة مالية للعقار والتي تتجاوز كلفتها المالية    ورهنت دفع قيمة البدل االستملكي للمالك بتقديمه 

   .قيمة العقار ذاته 

العقارات الواقعة ضمن المخطط التنظيمي العام المصدق فإن تقدير قيمتها يتم عبر لجان بطريقة   - 2

   . تجعل من قيمتها زهيدة جدا ال تتناسب بالمطلق مع قيمة العقار المستملك

   في تخصيص المالك -ثانيا 

٪ من نسبة ملكيته ثم جاءت   40نصت تلك القوانين على تخصيص مالك العقار المستملك بنسبة 

 : ة لتغرغ هذا األمر من مضمون بحيث التعليمات التنفيذي

جعلت تلك النسبة تحسب من مساحة المقاسم المعدة للسكن الناتجة عن البقعة التنظيمية بحيث    - 1

رة على المالك دفع قيمة هذه النسبة بسعر تقدره هي وفق  ٪  ومن ثم فرضت اإلدا11أصبحت نسبته 

   .السعر الرائج بعد التحسين 

الجمعيات السكنية ليست جهات ذات نفع عام ألن هذه الجمعيات في   -من الناحية العملية  -اعتبرت  - 2

   . القوانين السابقة ابتلعت أغلب المقاسم الناتجة عن التنظيم على حساب المالك األصلي

 : ما يلي فإنه ابتداء البد من إجراء مقارنة بينهما ليتضح  10والقانون  66فيما يتعلق بالمرسوم  أما

بينما الثاني ترك لوزير اإلدارة  ( كفرسوسة  -المزة  ) تضمن إحداث منطقتين تنظيمية هما :  األول -  1

 : ظيمية المستقبلية مشروطا بما يليالمحلية والبيئة تقديم اقتراح لرئيس الجمهورية بتسمية المناطق التن 

   . وجود مخططات عامة وتفصيلية مصدقة  -آ 

   .دراسة جدوى اقتصادية معتمدة  -ب  

نص على تشكيل لجان برئاسة قاضي يسميه وزير العدل ولجان إدارية تسميها اإلدارة  :  األول -  2

مذاكرة وقرارات اللجان اإلدارية  وقرارت اللجان القضائية قابلة للطعن أمام محكمة االستئناف بغرفة ال

راتها قابلة للطعن أمام محكمة  ، بينما الثاني فأغلب لجانه إدارية وقراللمراجعة أمام المحاكم اإلدارية قابلة

 . رفة المذاكرة أي دون دعوة الخصومستئناف التي تصدر قراراتها بغاال

يراجعوا عن مدعي الملكية الغير ثابتة في  أجاز هذا القانون لألقرباء من أي درجة كانوا أن  : األول  - 3

، بينما الثاني حصر ذلك  مصطحبين معهم وثائق الملكية( مختارمحل إقامة )السجل العقاري لتعيين  

   . ، أو ممن لديه وكالة تخوله المراجعة اإلداريةمن الدرجة حتى الرابعة دون وكالةباألقرباء 

أضاف إليها مهمة المسح  : التنظيمية بينما الثاني للمنطقة  عطى اللجان مهام وصفية أ : األول  - 4

 . جتماعي اال

   . سمى لجان حل الخلفات برئاسة قاضي بينما الثاني جعلها إدارية:  األول  - 5

   . ٪ بينما الثاني لم يذكر ذلك  30نص على نسبة للمستأجر :  األول  - 6

 : ا كلهما اشتركا بالسمات التاليةوأيض

تضمن نصوص تجعل من المنطقة التنظيمية كتلة عقارية واحدة ذات  ( واستملك تنظيم )قانون  - 1

كل حسب   -ريثما يتم نقل ملكية أصحاب العقارات ( مؤقتا)شخصية اعتبارية تمثلها اللجنة اإلدارية 

ألسمائهم أصوال بعد استقطاع مساحة المرافق العامة من حصص جميع المالكين ولم   -ملكية أسهمه 

العامة تنقل   معيات السكنية جهات ذات نفع عام بدليل نص على أن المرافق العامة والمشيدات يعتبروا الج

سم  االتي تهدف الى تسجيل العقارات ب لى اسم الجهات اإلدارية وهذا يتناقض مع أنظمة تلك الجمعيات إ

    . أعضائها

٪ من ملكيته   40سبة تجاوز موضوع خاطئ كان مكرس في القوانين السابقة الذي يمنح المالك ن  -  2

 . فقط والتفسيرات الخاطئة التي تسلب المالك هذه النسبة الضئيلة دون تعويض 
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لم يسمح بإستغلل تجار العقارات الذين يشترون عقارات في البقعة التنظيمية بعد إحداثها سوى   - 3

لوقت نفسه  بالتخصص بمقسم واحد حتى ولو كانت النسبة المشتراة من األسهم كبيرة جدا وأجاز با

    .للمالكين قبل إحداث المنطقة التنظيمية بالتخصص بأكثر من عقار وفق نسبة ملكيتهم 

إلى إجراء عملية تنظيم للمناطق العشوائية الغير منظمة والتي ملكيتها   -حسبما هو معلن  -يهدف   - 4

فيها دراسات تفصيلية  على الشيوع ، أي المناطق الداخلة ضمن المخطط التنظيمي العام للمدن والبلدات و

تلك هي العقارات التي يمكن أن  (  بناءأراضي مفرزة معدة لل)مصدقة مع خلوها من مخططات استقامة 

 . صدر بها مرسوم من رئيس الجمهوريةيشملها اقتراح وزير اإلدارة المحلية والبيئة وي 

بأصل الحق واالكتفاء    جعل مهلة شهر واحد للمراجعة واعتبار هذه المهلة مدة سقوط في المطالبة   - 5

 . بعودة المتضرر على متسبب الضرر بدعوى تعويض عما لحقه من ضرر 

   في الخالصة

 : ن فيهما إيجابيات وسلبيات ا ن القانوناهذ 

 : في اإليجابيات

٪ لإلدارة وجعل توزيع المقاسم الناتجة عن التنظيم للمالك بعد   60٪ للمالك و40إلغاء نسبة   - 1

   .المرافق العامة من حصص جميع مالكي العقارات ضمن المنطقة التنظيمية استقطاع مساحة 

   .إلغاء مفهوم التعويض المادي للمالك مع إلغاء مطالبته بأن بدفع لإلدارة قيمة العقار المخصص  - 2

   . إلغاء الجمعيات السكنية من مفهوم المرافق والمشيدات العامة - 3

ي أسهم اسمية من مالكيها بعد أحداث المنطقة التنظيمية وحدد حقه  إلغاء استغلل التاجر الذي يشتر - 4

   .في هذه الحالة بمقسم واحد مهما كانت نسبة األسهم التي اشتراها بعد أحداث المنطقة التنظيمية 

تقييد إحداث المنطقة التنظيمية بوجود مخطط تنظيمي عام مصدق ومخطط تفصيلي للمنطقة المراد    - 5

جدوى اقتصادية معتمدة واقتراح من وزير اإلدارة المحلية والبيئة وصدور مرسوم   تنظيمها مع دراسة

   . جمهوري بذلك

 مع مالحظة 

صدر عن مجلس الشعب السوري وجاءت    10، ألن القانون رقم سلبيا عهأن هذه اإليجابيات سببها وداف

ورية وهذا األمر  لجمهالذي صدر عن رئيس ا 66مواده مطابقة إلى حد كبير مع المرسوم التشريعي رقم 

 : في حقيقته يعني

   .عن رئيس الجمهورية وتحميلها لمجلس الشعب   -لدى التطبيق الخاطئ  -رفع المسؤولية   -آ 

، أي  ر في سورية دون االنتقال السياسيقيام بعض الدول والجهات على تطبيق مبدأ إعادة اإلعما -ب 

   . إعادة تأهيل النظام المجرم 

 : السلبياتفي  

جاء في ظروف خاطئة مضطربة يهيمن فيها النظام وشبيحته وميليشيات الطائفية االجنبية التي تريد    - 1

 . امتلك البلد 

جعل مدة السنة على المراجعة مهلة سقوط وقصر حق المالك بهذه الحالة بالمطالبة بالتعويض على    - 2

   . مسبب الضرر ال المطالبة بأصل الحق

جال واسعا للحتيال من خلل بنقل ملكية أصحاب العقارات الى غير مالكيها بطريقة  فتح الم -  3

التزوير خاصة بأن الظروف التي تعيشها البلد التسمح ألصحاب العقارات مراجعة السلطة إلثبات  

 . ملكيتهم ألنهم مطلوبين إليها
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شادة مباني للمنذرين بالهدم  نص هذا القانون على تخصيص اإلدارة بحصة من البقعة التنظيمية إل  - 4

 . وذوي الدخل المحدود دون تحديد نسبته ملكية اإلدارة بشكل واضح

 . رات الداخلة في البقعة التنظيمية موضوع تقدير قيم العقا -بطريقة مبهمة    -طرح مجددا   - 5

اب االجتهاد  ألمح إلى مفهوم المساحة الطابقية بدال من المساحة السهمية لمالك العقار وهذا يفتح ب - 6

   .واسعا أمام اإلدارة  لإللتفاف على حق الملكية ألصحاب العقارات 

يست  إذن فاألسباب الموجبة لهذين القانونين يجعلها في موضع شك وريبة ويجعله أهدافها سياسية ول

 . سباب الموجبة تنظيمية  بخلف ما ورد في األ

 : رغم كل ذلك

 : وه الى ضرورة التمييز بين حالتين أن نن -في مجال تطبيق هذا القانون  -من المفيد 

   :األولى

من كان مالكا لعقار بقيود السجل العقاري أو لديه إشارة دعوى على صحيفة السجل العقاري فهو  

المستفيد األكبر من هذه العملية إذ أنه يحصل على مقسم أو مقاسم معدة للسكن توازي عدد أسهم ملكيته  

ال يمكن تجاهل ملكيته الثابتة في السجل العقاري ، وهنا نشير إلى سلبية عدم وضوح نسبتة االدارة  و

 ونسبة المالك من مقدار حصته ؟؟؟ وهل هي مساحة طابقية أم مساحة بالمتر المربع ؟؟؟ 

  ويبقى المتضرر األكبر الذي يمكن ان يلحق بالمالك لما يحصل  في حالة التواطؤ عن طريق انتحال

شخصية المالك قيدا ونقل ملكيته بموجب قرار قضائي أو وكالة كاتب بالعدل مزورين أو بالتواطؤ مع  

أمين السجل العقاري او بالحصول على قرار محكمة نتيجة تواطئ ، وهذه الحاالت تحصل في مراحل  

 . االستقرار وتكثر في مراحل اإلضطراب 

 : الثانية

الخ  فهذه  ...لكاتب بالعدل أو صك مخارجة أو عقد بيع عادي  من كان مالكا بموجب وكالة مصدقة من ا

العقود التدون في السجل العقاري وعلى أصحابها مراجعة الجهات اإلدارية والقضائية ألثبات حقوقهم  

 . و بدونه وهذا متاح ضمن شروط خاصة من خلل توكيل محامي أ 

ر ويبقى أمامه الحق بالمطالبة بالتعويض على  عليه فإن من لم يقم بهذه االجراءات يفقد حقه بملكيته للعقا

من احتال عليه ونقل ملكيته العقارية بطريقة التزوير وايس المطالبة بأصل الحق ، وهنا علينا ان نميز  

   .بين سيئ النية وحسن النية ولذلك تفصيل نص عليه القانون المدني 

 : لذا ننبه 

  -طق التي يجري تسميتها بمرسوم مناطق تنظيمية السوريين أصحاب الحقوق العينية العقارية في المنا

سواء منهم أصحاب الحقوق المسجلة في السجل العقاري أو غير المسجلة وسواء في منطقتي كفرسوسة  

بضرورة التواصل عبر أقربائهم أو    -والمزة أو في المناطق التنظيمية التي يصدر بها مرسوم الحق  

شير الى حقوقهم ، كما ومراقبة الجداول االسمية التي تعلن بلوحة  عبر محاميين وتقديم مستنداتهم التي ت

   . اإلعلنات أو الجريدة الرسمية من أجل الحفاظ على حقوقهم من الضياع 

 : مالحظة

تسمية لمناطق    ة، وإن أيظيمية سوى منطقتي كفرسوسة والمزةلم يتم حتى اآلن تسمية مناطق تن))

 ((جراءات التي نوهنا إليها أعالهحكمها اإل تتنظيمية أخرى س
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 : لذا من الضرورة بمكان

أن تقوم الجهات السياسية في المعارضة بالقيام بما هو متوجب عليها في كافة األروقة الدولية لشرح    -آ 

حقوقية وسياسية واجتماعية   خطر التطبيق الخاطئ لهذين القانونين وما يبنى عليهما من آثار سلبية 

األمر الذي  ( سياسيإعادة اإلعمار دون انتقال )وخاصة أنه تنامى مؤخرا لدى الكثير من الدول فكرة 

   . تم معه محاولة تأهيل النظام بإرادة دولية والذي سيترك ظلله الكارثية على مستقبل سورية تس

لتنظيمية التي يمكن أن تصدر الحقا ألنه يبنى  المتابعة من الجميع لصدور مراسيم إحداث المناطق ا -ب 

 . نطقة التنظيمية المحدثةعليها خطر يهدد بضياع حقوق أصحاب العقارات الواقعة ضمن الم 

 

 المقترح  

يل السلبيات والغموض  تعليق تنفيذ هذا القانون حتى تشكيل هيئة حكم انتقالي وإجراء تعديلت عليه تز ))

 (( الواردة فيه

 

———————————————— 
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 : الفصل الثامن عشر

 

      

 (الحل اإلداري في المناطق المحررة)
 

 :  مقدمة

لما نتحدث عن حلول إدارية على مستوى منطقة خارج سيطرة النظام فهذا يعني أننا ال  : ء نقول ابتدا

والقرارات الدولية ومنها القرارين   1نتحدث عن حل سياسي الذي نرى بأن مطرحه هو بيان جنيف 

/2254 - 2118   / 

واالستقرار    األمن واألمان)ما الحل اإلداري في تلك المناطق فهو ضرورة حياتية للستقرار العام أ

نسانية تتطلب توفير الحد األدنى من أسباب الحياة للقاطنين في تلك  إتلك هي مطالب (  الخ… المجتمعي  

د األدنى من مقومات الحياة لتصل  المناطق من خلل إحداث مؤسسات علمية عملية تساهم في تقديم الح

 : هيدنى ثلث لى مستحقيها دون عوائق من خلل مؤسسات في حدها األإ

 الهيئة القضائية الفرعية   ●

 الضابطة العدلية الفرعية   ●

 المجالس المحلية الفرعية   ●

 : على أن

ينظم تشكيلها ومهامها لوائح داخلية تبنى على القوانين السورية المعمول بها بعد االستبعاد من    - 1

   .التطبيق مايخالف مبادئ الثورة

د مقدارها ومطارحها بتوافق قيادات تلك  تكون رواتب اعضائها من خلل رسوم محلية تحد   - 2

   . المؤسسات 

 

عن القواعد العامة في بناء الهيئة القضائية والضابطة العدلية مع الحديث عن    -باختصار  -سنتحدث هنا 

 : صيل ألهميتها ، على النحو التاليالمجالس المحلية بشئ من التف
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 (في الهيئة القضائية الفرعية)

 

 :والأ

   :لهيئة القضائية الفرعية تقوم على األسس العامة لبناء ان إ

   .السلطة القضائية  تقوم على شخصيات قانونية خبيرة في العمل القضائي  - 1

السلطة القضائية تعتمد قوانين تنظم عمل المؤسسة القضائية وتحكم العلقات بين األفراد وبينهم   - 2

 . وبين المؤسسات 

   . عن بقية السلطات   ا وإداري ا مالي القضائية مستقلة استقلالا السلطة  - 3

 . السلطة القضائية تحتاج إلى قوة مادية ومعنوية تحميها دون التدخل في أعمالها - 4

 السلطة القضائية تشكل وتحدد صلحياتها وصيغة عملها وفق مبادئ وقواعد ومعايير علمية   - 5

 : لمبادئ التاليةمع التأكيد على ا

 احترام مبدأ وحدة المؤسسة القضائية ذات الهيكلية الواحدة والمرجعية الواحدة   -1

ا ومالياامؤسسة القضائية عن كافة السلطات حترام مبدأ استقلل الا -2  ستقلالا إداريا

 صطفافاته الحزبية  ا عن العمل السياسي األيديولوجي و  احترام مبدأ ابتعاد أعضاء السلطة القضائية -3

 : س المبادئ التالية تكري   - 4

 السلطة القضائية هي وحدها المسؤولة عن تسيير شؤون أعضائها   -آ 

السلطة القضائية هي وحدها المختصة بالفصل في النزاعات بين األفراد وبينهم وبين المؤسسات   -ب 

وهي التي تفرض العقوبات القانونية بحق مرتكبي الجرائم وال يجوز تحت أي اعتبار اقتضاء األفراد أو  

 المؤسسات حقوقهم بأنفسهم  

 الحق الواحد تحميه دعوى واحدة  -ج 

 : من خلل  احترام المبادئ التالية تقاضي بشكل ال يضر بمفهوم العدالة تبسيط إجراءات ال -د 

 التقاضي على درجات  - 1

 علنية المحاكمة    - 2

 حق المتهم في الدفاع عن نفسه وتوكيل محامي   - 3

 :ثانيا

 : ضائية فرعية البد من بيان ما يليقبل الحديث عن بناء هيئة ق 

حمله من قواعد حقوقية عامة و غير شخصية فهي صالحة  إن القوانين الرئيسية السورية بما ت - 1

مرتكزا حقيقيا في أدوات السلطة القضائية المنشودة بحيث يتم العمل   للتطبيق بغالبيتها ويمكن أن تكون

 . بموجبها بما ال يخالف المبادئ الوطنية

ها وجدت لتكريس  من القوانين الخاصة والمواد القانونية ال تصلح للتطبيق بحسبان أن  هناك بعض   - 2

العمل بتلك القوانين   من تعليق  -كحد أدنى  -، وبالتالي فإنه البد استبداد النظام الحاكم في سورية وتعميق

 . تمتلك صلحية إلغائها أو تعديلهاوالقواعد الحقوقية ريثما تكون هناك سلطة تشريعية  

واألخذ بمنهجية البناء بطريقة متدرجة  ضرورة مراعاة الظروف والمستجدات الثورية بكل أبعادها  مع 

 : على النحو التالي

ن وواحد متخصص  وأعضاء، أربعة منهم حقوقي  ة حداث وتشكيل هيئة قضائية عليا مؤلفة من خمس إ - 1

على المراتب في صفوف الحقوقيين وال تقل أعمارهم عن  أشرعي، على أن يكون الجميع  من بالفقه ال
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،  اتهم العلمية عن خمس وعشرين عاماقضائية أو حصولهم على شهاد خمسين عاما وال تقل خبرتهم ال

ا أن يكونوا من أبناء المنطقة    . وليس شرطا

 : وتشكيل المحاكم على النحو التاليدوائر قضائية المذكورة بإحداث منطقة قضائية و تقوم الهيئة   - 2

 دائرة نيابة عامة  -آ 

 غرف تحقيق   -ب 

 غرف إحالة  -ج 

 غرف ابتدائية    -د 

 غرف جنايات واستئناف   -هـ 

 غرفة أو أكثر لمحكمة النقض  . -و 

 دوائر تنفيذ وكتابة عدل ودواوين   -و 

تقوم الهيئة القضائية الفرعية  بتعيين القضاة والموظفين وملحقتهم مسلكيا وجنائيا ومدنيا وفق    - 3

   .والقوانين األخرى وتعديلته  1961لعام  98أحكام قانون السلطة القضائية رقم 

 . تمتد والية الدوائر القضائية لتشمل االختصاص النوعي والشخصي واإلقليمي والشامل  - 4

تمارس الهيئة القضائية الفرعية مهام مجلس القضاء األعلى والهيئة العامة لمحكمة النقض ولها أن    - 5

   .تمارس دور أي غرفة من غرف النقض عند الضرورة 

السلطة القضائية القوانين السورية بإستثناء القوانين والمواد التي تستبعدها الهيئة القضائية  تطبق   - 6

 . الفرعية من التطبيق

 في شروط تعيين القضاة 

 : يشترط فيمن يتولى قضاء الحكم والنيابة العامة أن يكون 

بحقوقه  متمتعا الداخلية  سوريا منتميا لمشروع دولة الوطن والمواطنة وقابل في مضامين هذه اللئحة -أ 

   .المدنية منذ خمس سنوات على األقل 

ب سالما من األمراض السارية ومن األمراض والعاهات التي تمنعه من القيام في جميع أنحاء الدولة  

 . بالوظيفة التي ستوكل إليه 

 . ج ـ حسن السيرة وغير محكوم عليه بجناية أو جرم شائن أو بعقوبة حبس تتجاوز مدتها السنة

على إجازة الحقوق صادرة من إحدى جامعات الجمهورية العربية السورية أو على إجازة في  وحاصلا 

 . مماثلة من جامعة أخرى

أال تقل سنه عن أربع وعشرين سنة إذا كان التعيين في وظيفة قاضي تحقيق أو وكيل نيابة عامة   -د 

ة الجنايات أو محام عام وعن خمس  وعن ثلثين سنة إذا كان التعيين في وظيفة مستشار في محكم

 . وثلثين سنة إذا كان التعيين في باقي الوظائف األخرى

 . و ـ أن يصدر قرار من الهيئة العليا المؤقتة أو من مجلس القضاء األعلى على قبول ترشيحه 

   .تحدد أقدمية القضاة بقرار يصدر عن مجلس القضاء األعلى أو الهيئة العليا   -ز 

 : المسلكية التي يمكن فرضها على القاضي هيالعقوبات -  - 9

 . أ ـ اللوم

 . ب ـ تأخير الترفيع

 ج ـ العزل 

 الطرد  -د 

   . تفرض الهيئة القضائية العقوبات المسلكية والعادية بحق القضاة والموظفين في الدائرة القضائية 
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 (في الضابطة العدلية)

 
مدني تخضع في أعمالها للقانون   -مؤسسة الضابطة هي مؤسسة  واحدة ذات نظام مختلط عسكري ن إ

   . دون حصانة من الملحقة القضائية يجري تشكيلها على مبدأ القدم والتسلسل الرئاسي الرتبوي

    من مهامها 

 باألعمال السيادية للدولة الحفاظ على أمن المنطقة المحررة وحماية المواطن دون التدخل  - 1

 تنفيذ القرارات واألوامر القضائية    - 2

 إدارة السجون والمعابر الحدودية وحراسة منشآت الدولة وتنظيم حركة المرور الداخلية والخارجية   - 3

 (  جوازات ) ووثائق السفر(  بطاقة شخصية ) منح بطاقات تعريف المواطنين  - 4

 يشرف على هذه المؤسسة  

نة قوى األمن الداخلي المؤلفة من أعلى الرتب بين الضباط المنشقين ، ال يتجاوز عددهم عن  لج  - 1

 خمسة ضباط تقوم هذه اللجنة بإحداث دوائر تخصصية وإصدار التشكيلت اللزمة  

لجنة قوى األمن الداخلي مسؤولة عن تعيين كافة الهيئات المنبثقة عنها واإلشراف عليها ومحاسبة   - 2

مسلكيا وفق قانون قوى األمن الداخلي المعمول به بعد استبعاد المواد المخالفة للمعايير الدولية   أعضائها

 في إنشاء هذه المؤسسة أو المخالفة للمبادئ العامة المتعلقة بحقوق اإلنسان  

عملها  لجنة قوى األمن الداخلي تقوم بالتنسيق مع اللجنة القانونية بتنظيم الئحة داخلية تحدد طبيعة   - 3

 آليات تشكيلها وصلحياتها  

 

 

 (المجالس المحلية)

 
 : مايلي  ةلئحة التنظيمية مع مراعايجري تطبيق قانون االدارة المحلية السوري بما اليتعارض مع هذه ال

بجري التوافق على تسمية المجلس المحلي المركزي بعدد يتناسب مع عدد سكان المنطقة وفق    - 1

اللئحة ويقوم المجلس المحلي بانتخاب مكتب تنفيذي من بين اعضائه بعدد من  النسب الواردة في هذه 

   .خمسة إلى سبعة أعضاء 

المباشرة من الشعب وفق قواعد الدوائر االنتخابية   باالنتخاب يجري تشكيل المجالس المحلية    - 2

بما في ذلك تمثيل   نتخابية النسبية التي تراعي تمثيل كل مكونات المجتمع السوري غرة والورقة اال المص

 : ة واالجتماعية وفق النسب التالية المرأة والشباب والفعاليات السياسية واالقتصادي

 ٪ تمثيل المرأة كحد أدنى 20

 ٪ تمثيل الشباب كحد أدنى  10

 ٪ تمثيل الفعاليات االجتماعية واالقتصادية واألحزاب السياسية   30

   .طار الكلي ألعضاء المجلس المحليةوتعلن أسماء الفائزين بعد احتساب النسب في اإل

تقوم السلطة القضائية باإلشراف على االنتخابات وتكون قراراتها قابلة لإلعتراض عليها أمام    - 3

 :  القضاة للقيام بالمهام التالية  الغرفة المدنية بمحكمة النقض على أن تشكيل كافة اللجان اإلنتخابية من 
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 نتخابات  تشرف وتتابع وتعلن نتائج اال   - 1

تسهر على ضمان حق الناخبين باختيار ممثليهم بحرية وسلمة العمليات االنتخابية ونزاهتها وحق    - 2

 المرشحين في مراقبتها وعقاب العابثين بإرادتهم 

 : يجري اعتماد المبادئ التالية   - 4

 لف نسمة  مبدأ الدوائر االنتخابية للوحدة السكنية التي ال ينقص عدد سكانها عن مائة أ -آ  

 مبدأ التمثيل النسبي وفق هذه اللئحة   -ب 

 مبدأ الورقة االنتخابية النسبية المزدوجة بين األحزاب السياسية والمستقلين   -ج 

ستفتاء دون الترشيح وفق ضوابط  نتخاب أو االجيش واألمن والقضاة ممارسة حق اال يمنع على ال  - 5

 ناظمة  

االستفتاء باالقتراع العام والسري والمباشر والمتساوي بصورة حرة  يمارس حق االنتخاب أو   - 6

 وفردية وال يجوز ممارسة هذا الحق بالوكالة 

يمنع من الترشيح من كان مرتكب جناية أو جنحة مخلة باآلداب واألخلق العامة ويعتد بذلك    - 7

 نتخابات  قضائية المشرفة على اال الهيئة ال األحكام القضائية وكافة األدلة المقبول قانونا التي تقدرها 

 يكون لكل وحدة إدارية محررة مجلس واحد مقره مركز الوحدة    - 8

ناحية   -منطقة )يجري تنظيم جداول بعدد سكان المنطقة بكل مكونات المجتمع في البقعة الجغرافية   - 9

حال التعذر يجري إعدادها  إما باالعتماد على سجلت األحوال المدنية أو جداول اإلحصاء وفي ( قرية -

   . بمعرفة القوى المجتمعية ضمن الوحدة اإلدارية ويتم تصديقها من الهيئة القضائية الفرعية 

 : يحدد عدد أعضاء المجالس المحلية وفق اآلتي  - 10

  ١٠٠عضواا وال يزيد على   ٥٠ممثل واحد لكل مائة ألف مواطن بما ال يقل عن  : مجلس المنطقة  -آ 

 ا. عضو

عضوا وال يزيد على     ٢٥ممثل واحد لكل خمسين ألف مواطن بما ال يقل عن  : جلس البلدةم  -ب 

 . عضواا ٥٠

 . عضواا   ٢٥أعضاء وال يزيد على    ١٠ممثل واحد لكل ألف مواطن بما ال يقل عن   : مجلس القرية -ج   

 القضائية  تحدد مدة المجالس المحلية بسنتين ميلدية تبدأ من تاريخ صدور قرار من الهيئة  - 11

 ال يجوز الجمع بين عضوية أكثر من مجلس محلي - 12

 يؤدي أعضاء المجالس اليمين القانونية عند مباشرة أعمالهم أمام الهيئة القضائية   16

ا   - 13 ا ويتولى أمانة السر أصغر األعضاء سنا يعقد المجلس جلسته األولى برئاسة أكبر األعضاء سنا

ا المكتب المؤقت الذي  ويختار الرئيس من بين باقي األ  عضاء الحاضرين مراقبين اثنين ويشكلون جميعا

 تنتهي مهمته بانتخاب المكتب الدائم للمجلس 

 : يجري انتخاب  - 14

المكتب التنفيذي  باالقتراع السري األكثرية المطلقة المجلس المحلي في أول جلسة فإن لم تحقق يعاد   -آ 

 . ية النسبيةاالنتخاب في نفس الجلسة ويكتفى باألكثر

ا للرئيس باألكثرية المطلقة للحاضرين فإن لم تحقق يعاد االنتخاب ويكتفى باألكثرية النسبية  -ب   . نائبا

أمين للسر ومراقبين اثنين باألكثرية النسبية وعند تساوي عدد األصوات يعمد إلى القرعة ويجدد  -ج 

ا "انتخابهم حسب الحال    . مفي أول دورة للمجلس من كل عا " سنويا

    .إذا شغر مقعد من مقاعد مكتب المجلس ألي سبب يسمي المجلس بديل عنه  - 15



 

243  

 

إذا تخلف نائب الرئيس أو أمين السر أو أحد المراقبين أو كلهما عن حضور ثلث جلسات   - 16

   . متتالية خلل الدورة الواحدة ولم يجد المجلس في غياب أي منهم عذراا مقبوالا انتخب البديل عنه

إذا تغيب أمين السر أو أحد المراقبين أو كلهما عن حضور جلسة المجلس يكلف رئيس المجلس    - 18

 .أحد األعضاء بمهمة المتغيب 

تكون جلسات المجلس علنية ويمكن لرئيس المجلس دعوة من يراه لحضورها ما لم يطلب الرئيس   - 19

ي جلسة سرية باألكثرية المطلقة لألعضاء  أو ثلث األعضاء جعلها سرية وفي هذه الحال يقرر المجلس ف

   . الحاضرين 

في حال غياب رئيس المجلس ينوب عنه نائب رئيس المجلس في جميع اختصاصاته ومهامه   - 20

المنصوص عليها في هذه اللئحة وفي حال إعفاء رئيس المجلس من مهامه يعتبر نائب رئيس المجلس  

 . لتصفية والصرف في المدينة والبلدة عاقدا للنفقة وأمراا ل

ا دائمة من أعضائه أو من غيرهم من أصحاب الخبرة واالختصاص ويحدد   - 22 يشكل المجلس لجانا

ا   النظام الداخلي للمجلس طبيعة هذه اللجان وتكوينها وأسلوب عملها و للمجلس أن يشكل عند الحاجة لجانا

 . مؤقتة لدراسة قضايا معينة

سنة ويجوز تمديدها و يحدد عدد أعضاء المكتب التنفيذي   يكون لكل مجلس مكتب تنفيذي مدته  - 23

 : عدا رئيس المكتب كاآلتي

   . أعضاء مجلس المنطقة ويشمل العدد الرئيس ونائبه  ١٠عضو مكتب تنفيذي واحد لكل     -آ 

من خمسة إلى عشرة أعضاء في مركز البلدة التي يتجاوز عدد سكانها مائة ألف نسمة  ويشمل    -ب 

 . ونائبه  العدد الرئيس

من ثلثة إلى سبعة أعضاء في الوحدات اإلدارية  التي يقل عدد سكانها عن مائة ألف نسمة ويشمل    -ج 

 . العدد الرئيس ونائبه

   . من  ثلثة إلى عشرة  أعضاء في باقي الوحدات اإلدارية ويشمل العدد الرئيس ونائبه -د  

حررة  جلسات مجلس البلدات والوحدات  يرأس رئيس المكتب التنفيذي لمجلس المنطقة الم    - 24

    .اإلدارية األخرى 

   .يكون رئيس المجلس ونائبه مفرغين حكما ويجوز تفريغ بعض أو كل أعضاء المكتب التنفيذي  - 25

 . يوزع المكتب التنفيذي أعماله على أعضائه في أول اجتماع يعقده  -   26

 . ي أو من غيرهيجوز أيضا تفريغ أي عضو من أعضاء المجلس المحل  -   27

ا األعضاء المتفرغين في الر رؤساء المجالس المحلية ويعتب - 28 لى  إمكاتب التنفيذية  مندوبين حكما

   .الدوائر الخدمية 

 : ات المجالس المحلية وفقا لما يلي تحدد اختصاص- 29

تختص المجالس المحلية في نطاق تسيير شؤون اإلدارة المحلية وجميع األعمال التي تؤدي إلى    - 1

ا "تطوير المحافظة   ا وثقافياا وعمرانيا ا واجتماعيا بما يتماشى مع التنمية المستدامة والمتوازنة في  " اقتصاديا

، اآلثار، السياحة، النقل  مجاالت التخطيط، الصناعة، الزراعة، االقتصاد والتجارة، التربية، الثقافة

والطرق، الري، مياه الشرب والصرف الصحي، الكهرباء، الصحة، الشؤون االجتماعية والعمل،  

الخدمات والمرافق، المقالع والثروة المعدنية، إدارة الكوارث واإلطفاء، إدارة وتنظيم السير ومراكز  

   .ة بين الوحدات اإلدارية الخدمية إجازات السوق، البيئة، الرياضة والشباب، المشاريع المشترك

 : مادة السابقة كاآلتيتحدد صلحيات المجالس المحلية  لضمان تحقيق اختصاصاتها الواردة في ال  - 2

 . الوالية المباشرة على األجهزة المحلية على قاعدة رقابة المجالس األعلى على المجالس األدنى -آ 
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 . نموية المتوسطة والطويلة األمد لت تحديد أولويات عملها وإقرار خططها ا  -ب 

 . إقرار خطط عملها السنوي ومتابعة تنفيذها   -ج 

 . تقييم عملها واقتراح ما يتعلق بإدارتها  -د 

 . تصديق عقودها وفق القوانين واألنظمة النافذة  -ه 

 . يها تشرف األجهزة الرقابية على أعمالها وتقوم باالطلع على خططها وموازناتها وإبداء الرأي ف   - 3

 :  لس المنطقة المحررة وفقا لما يلي تحدد اختصاصات مج - 32

يضع مجلس المنطقة الخطط ويتابع تنفيذها لضمان التنمية المتوازنة والمستدامة في المنطقة وله في  

 : سبيل ذلك

تكليف الجهات المختصة في األجهزة المحلية  أو بيوت الخبرة المحلية والدولية بوضع رؤية تنموية    - 1

ستقبلية اقتصادية واجتماعية وخدمية للمحافظة وترجمتها إلى خطط طويلة األجل تضمن االنتقال إلى  م

ا باالعتماد على خصائص وإمكانات المحافظة   ا وثقافيا ا واجتماعياا ومؤسسيا مراحل تنموية متقدمة اقتصاديا

 . البشرية والمادية

   .القطاع العام والخاص واألهلي  التنسيق مع المجالس المحلية األخرى وجميع فعاليات  - 2

   .إقرار الخطة التنموية التأشيرية على مستوى المنطقة على األجل القصيرة والمتوسطة  - 3

إقرار الخطط االقتصادية واالجتماعية والخدمية السنوية الملزمة للمكتب التنفيذي والتي تمثل خطة   - 4

أداء المكتب التنفيذي لتحقيقها وتقديم نتيجة األداء   مرحلية لتحقيق الرؤية المستقبلية ومتابعة ومراقبة

 . للمواطنين 

 . إقرار برامج تشجيع االستثمارات المحلية ودعم الترويج للمحافظة واالستثمارات فيها  - 5

إضافة إلى الصلحيات الواردة في هذه اللئحة يتولى مجلس المنطقة اتخاذ جميع القرارات   - 33

 : سة اختصاصاته وعلى األخص والتدابير اللزمة لممار

إقرار الخطط اللزمة لزيادة إنتاجية العمل باستمرار وتحسين نوعية اإلنتاج وتخفيض التكاليف مع   - 1

 . التوفير في النفقات اإلدارية بهدف زيادة الريعية

 . دعم نشاط المجالس المحلية األخرى ومساعدتها في تأدية مهامها -  2

   . وات المحليةوضع أسس استثمار الثر   - 3

التعاون مع مجالس المناطق األخرى بما يسهم في توحيد الرؤى واألهداف إزاء تنفيذ المهام   - 4

 . المشتركة في إطار التكامل اإلقليمي 

 . القيام بالمهام التي تخرج بطبيعتها من نطاق اإلمكانات الذاتية للمنطقة والبلدات والبلديات  -  5

الدارة الكوارث للتخفيف من أخطارها ومعالجة نتائجها في حال وقوعها وتخزين  إقرار الخطط   - 6

ا بالتنسيق مع الوزارات  .. كميات من المواد مواد اإليواء، المواد الغذائية، والمشتقات النفطية إلخ احتياطا

 . المختصة 

 . ن أخطار الحريقإقرار الخطط الخاصة بحماية األرواح والمنشآت والممتلكات الخاصة والعامة م -  7

وضع أسس التصرف باألموال الخاصة للمحافظة المنقولة وغير المنقولة بيعا وإيجاراا واستثماراا     - 8

   . وتتبع بشأن التصرف باألموال العامة مع مراعاة اإلجراءات القانونية

علقة عنها  وضع القواعد إلدارة المشاريع والمنشآت التي تخدم المنطقة وتتخلى الجهة صاحبة ال   - 9

 . واستثمارها وصيانتها

 . إقرار الموازنة المستقلة للمنطقة   - 10

 . إعداد الموازنات وإقرار الخطط السنوية لألجهزة المحلية على مستوى المنطقة المحررة - 11
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 . الموافقة على استجرار القروض الداخلية والخارجية بما يتوافق مع القوانين واألنظمة النافذة - 12

 . ول المنح والهبات والتبرعات وفقا ألحكام القوانين واألنظمة النافذةقب - 13

 . تحديد التعرفة الواجب تحصيلها للخدمات التي تقع خارج نطاق خدمات المنطقة   - 14

إقامة مشاريع مشتركة مع وحدات إدارية أخرى ضمن المنطقة  واالنضمام إليها أو االنسحاب   -   15

   . المنطقة منها مع وحدات إدارية خارج

إقرار اتفاقات التشاركية بين المناطق  والمنظمات الشعبية والمنظمات األهلية وتوفير الدعم    - 16

 . للمبادرات األهلية في مجال الخدمات االجتماعية والبرامج التنموية 

 . تسمية اعضاء اللجان الدائمة والمؤقتة  - 17

وتقديم الخدمات والرعاية وغيرها وفق   إحداث مراكز لخدمة المواطن تقوم بمنح الرخص  -   18

   .األنظمة 

اإلشراف على عمل المكتب التنفيذي في المجالس المحلية األدنى وطلب تقارير نوعية وعامة من   -   19

 تب االمك تلك

 : وي للمكتب التنفيذي وفقا لما يلي ري إقرار التقرير السنيج - 34

   .ا وأوجه إنفاقها وفق األنظمة لمجلس المنطقة موازنة مستقلة ويحدد إيراداته -آ 

   . لمجلس المنطقة إقرار تمويل مشاريع استثمارية تنموية ذات مردود  -ب 

 : مجلس المنطقة االختصاصات اآلتية  يتولى رئيس  - 35

 . تمثيل المجلس أمام القضاء والغير  - 1

 . توقيع محاضر وقرارات ومراسلت مجلس المنطقة  -2

 . قرارات المجلس وتوصياته ومقترحاته متابعة تنفيذ   - 3

دعوة أعضاء مجلس المنطقة  الى حضور اجتماعات الدورات العادية واالستثنائية وفقاا ألحكام   -  4

 . نظامه الداخلي ويرأس جلساته

تنسيق االتصال بين مجلس المنطقة  والسلطات المحلية فيما يتعلق بالقرارات والتدابير التي يتخذها    - 5

 . المجلس

دعوة أي من المديرين العاملين في نطاق المحافظة لحضور الجلسات لمناقشة المواضيع    - 6

 . المطروحة ذات الصلة بعملهم

 . اإلشراف على جميع األعمال اإلدارية المتعلقة بمكتب المجلس - 7

 تلقي شكاوى المواطنين المتعلقة بأعمال المجلس واألجهزة المحلية   -  8

 : ي لمجلس المنطقة المحررة التنفيذ  يتولى المكتب 

 . متابعة تنفيذ قراراته وتقديم تقارير دورية إلى المجلس بشأنها   - 1

   .تقديم المساعدة للمكاتب التنفيذية للمجالس األخرى ضمن المنطقة المحررة    - 2

 . الرقابة على عمل األجهزة المحلية في نطاق المنطقة  وتقديم تقارير دورية بشأنها إلى المجلس  - 3

 . إعداد الخطط التي تدخل في نطاق عمل المجلس ورفعها إليه للمصادقة عليها ومتابعة تنفيذها  -  4

   . إعداد مشروع الموازنة المستقلة للمنطقة بالتنسيق - 5

 . التعاون مع المناطق األخرى فيما يتعلق بإعداد وتنفيذ المهام المشتركة  - 6

ق الحدود المنصوص عليها في نظام العقود والقوانين  التصديق على عقود األجهزة المحلية وف - 7

 . واألنظمة النافذة
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تكليف الجهات العامة والخاصة إعداد الدراسات االقتصادية والتخطيطية والتقنية لتطوير أعمال    -  8

 . وخدمات الوحدة اإلدارية 

ومتطلبات الوقاية من الحرائق  اإلشراف على إعداد وجاهزية خطط الحماية من الكوارث والزالزل   -  9

 . التي تعدها الجهات المختصة

 . المشاركة في تأمين المساعدات اللزمة إلعانة ضحايا اآلفات والكوارث  - 10

 . اتخاذ التدابير اللزمة لضمان حقوق المحافظة في الدعاوى القضائية المقامة منها وعليها  - 11

مجلس المناطق في فترات عدم انعقادها لحماية   اتخاذ أي قرار مستعجل يدخل في اختصاص   - 12

   .مصالح الوحدة اإلدارية 

   . رئيس المكتب التنفيذي المنتخب من بين أعضاء المكتب هو الرئيس اإلداري للمنطقة - 13

 . يقسم أمام الهيئة القضائية الفرعية اليمين قبل مباشرته ألعماله - 14

 : مهام رئيس المكتب التنفيذي  - 37

   . يق االتصال بين المكتب التنفيذي لمجلس المنطقة والمجالس األدنى تنس    - 1

عاقدا للنفقة وأمر للتصفية والصرف لموازنة المنطقة  وله ان يفوض كلا أو جزءاا المديرين    - 2

 . المعنيين بذلك

ومديرو  ينفذ مديري المؤسسات وشركات القطاع العام والمشترك ومديرو فروعها في المناطق    - 3

األجهزة المحلية والهيئات العامة والمديريات العامة طلباته الخطية المتعلقة باألمن العام والصحة العامة  

 . والراحة العامة على أال تؤدي إلى مخالفة القوانين واألنظمة النافذة

موجودة في  تنفذ قوى األمن الداخلي في المنطقة أوامره ، وله  إذا رأى أن قوى األمن الداخلي ال  - 4

   . المنطقة غير كافية لتأمين األمن والنظام والسلمة العامة ان يطلب االستعانة بالقوى العسكرية الثورية

   . ينفذ الدفاع المدني أوامر رئيس المكتب التنفيذي  -  5

 : استمزاج رأي المجلس التنفيذي وهييتولى رئيس المكتب التنفيذي الصلحيات المبينة أدناه بعد   - 6

 . تأليف لجان البت في الطعون بنتائج الفحوص الفنية للمركبات   -آ 

 . تشكيل لجنة تحديد األجور في المنطقة  -ب 

 . تعيين رئيس وأعضاء لجنة نقل الركاب المشترك  -ج 

 . تعيين لجان الخطوط الموحدة -د 

ال الجارية على  منع سير السيارات مؤقتاا على أحد الخطوط ألسباب تتعلق باألمن العام أو باألعم -ه  

 . الطرق العامة

دعوة العاملين الدائمين الذين يقومون بمسك سجلت المركبات الى تأدية اليمين القانونية وفق أحكام   -و 

 . قانون السير وتعديلته 

تعيين مرشدين للقيام بتعليم الدين والنصح واإلرشاد وإقامة الشعائر الدينية في مؤسسات الرعاية    -ز 

 . لعاملة في ميدان األحداث االجتماعية ا

   . توزيع األرباح الناتجة عن تشغيل رأس المال الدائم في المؤسسات االجتماعية  -ح 

 . حسم الخسارة التي قد تنتج عن تشغيل رأس المال الدائم في المؤسسات االجتماعية  -ط  

ضاء لجنة العمل  عأل الدائم السنوية كتعويض لرئيس و تخصيص نسبة مئوية من أرباح رأس الما   -ك  

واألحداث العاملين في اإلنتاج على أن يحق للمجلس التنفيذي إلغاء كل ذلك بقرار يصدر عن غالبية  

   . أعضائه
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في حال غيابه  ينوب عنه  نائب رئيس المكتب التنفيذي في جميع االختصاصات وله أن يفوض    -ل  

 . وفق القوانين واألنظمةنائب رئيس المكتب ومديري األجهزة المحلية ببعض اختصاصاته  

 على مديري ورؤساء األجهزة المحلية إعلم رئيس المكتب التنفيذي عند مغادرة المنطقة المحررة     -م 

 : يات المهام التاليةيتولى مجلس البلدة والبلد 

التنفيذي  قيادة وتوجيه أعمال األجهزة التابعة للمدينة والبلدة لتحسين العمل فيها عن طريق المكتب  - 1

 . وممارسة الرقابة على سائر أوجه نشاطها 

 . الموافقة على األنظمة المعمارية والعمرانية وفق األنظمة والقوانين النافذة - 2

اإلشراف على جاهزية خطط الدفاع المدني والحماية من الكوارث واآلفات على مستوى الوحدة   - 3

 . اإلدارية ومتابعة تنفيذها 

 . المحلية غير المستثمرة من جهات عامة أخرى استثمار الثروات  -  4

 . تغيير تخصيص االملك العامة للمدينة او البلدة وادخالها في املكها الخاصة  -  5

وضع أسس التصرف باألموال المنقولة وغير المنقولة العائدة للوحدة اإلدارية بيعا وإيجاراا     - 6

 . واستثماراا ضمن القوانين واألنظمة المرعية 

إحداث وتمويل شركات ذات مردود اقتصادي للوحدة اإلدارية وفق احكام القوانين واالنظمة النافذة     - 7

 . ومنح االستثمارات الخاصة في المدينة أو البلدة

وضع القواعد اللزمة إلدارة المرافق والمشروعات الحكومية الواقعة ضمن الوحدة اإلدارية    -  8

 . بإدارتها 

المشاريع والمنشآت التي تخدم الوحدة اإلدارية والتي تتخلى الجهة صاحبة   وضع القواعد إلدارة  - 9

 . العلقة عنها واستثمارها

 . إحداث شركات ومصالح النقل الداخلي -   10

رعاية الشباب والرياضة وتنظيم أوقات الفراغ ودعم النشاط المتعلق باألندية والمراكز الرياضية   - 11

ا وفني ا والتربية البدنية ماديا  . ا

 . إنشاء المدن واألبنية والملعب والمراكز الرياضية وإدارتها واستثمارها وصيانتها  - 12

 . وضع األسس والمعايير الخاصة لمنح رخص تركيب اللوحات اإلعلنية    - 13

 . إقرار الموازنات والخطط السنوية لألجهزة المحلية على مستوى الوحدة اإلدارية - 14

 . وي للمكتب التنفيذي إقرار التقرير السن  - 15

إقرار اتفاقات التشاركية بين المجلس وهيئات المجتمع المحلي وتوفير الدعم للمبادرات االهلية في   -   16

 . مجال الخدمات االجتماعية والبرامج التنموية 

إحداث مراكز الدعم المجتمعي لتنفيذ النشاطات االجتماعية وتمكين المستفيدين واسرهم اقتصاديا   - 17

تماعيا وصحيا وتعليميا ومهنيا من خلل برامج متنوعة يتم تنفيذها عن طريق هذه المراكز بما  واج

يضمن تحقيق العدالة في توزيع الخدمات االجتماعية وتنفيذ البرامج اللزمة للنهوض بالواقع االجتماعي  

 . في المحافظة 

 . تنظيمه مباشرة  تولي السلطة التنظيمية في كل أمر ال تتولى السلطة المركزية   -   18

مراقبة تنفيذ التعليمات الخاصة بتطبيق متطلبات الوقاية من الحرائق ضمن جميع األبنية   -   19

والمنشآت وجميع المشيدات في المحافظة وحسب نظام الوقاية من الحرائق المعتمد من نقابة المهندسين  

 . أصوالا 
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 . مهنية وعدم تلويث البيئة مراقبة التقيد باألمن الصناعي والصحة والسلمة ال- - 20

 . إحداث مراكز خدمة المواطن في المدينة والبلدة  - 21

 : يتولى المكتب التنفيذي لمجلس المدينة أو البلدة أو البلدية مايلي

 تنفيذ قرارات المجلس   -  1

 القيام بمهام المجلس المحلي في اإلشراف والتنسيق واإلدارة المنصوص عليها في هذه اللئحة   -  2

والبرامج التفصيلية لتنفيذ  " السنوية والبعيدة األجل"  إعداد الخطط االقتصادية واالجتماعية والخدمية - 3

 . هذه الخطط 

مراقبة وتنسيق نشاط مختلف األجهزة المحلية والمؤسسات والدوائر الخدمية ضمن نطاق الوحدة   - 4

 . اإلدارية

تها واستثمارها وفق ما يقره المجلس ومراقبة  إدارة واردات الوحدة اإلدارية وأموالها وعقارا - 5

 . حساباتها والقيام بجميع األعمال اللزمة لضمان حقوقها 

 . وضع األسس واإلجراءات الخاصة بمنح رخص البناء والتراخيص اإلدارية  - 6

  تكليف الجهات العامة أو الخاصة إعداد الدراسات االقتصادية والتخطيطية والتقنية لتطوير أعمال  -  7

 . وخدمات الوحدة االدارية 

 . اتخاذ التدابير اللزمة لتأمين حقوق الوحدة اإلدارية في الدعاوى القضائية المقامة منها أو عليها  - 8

اتخاذ أي تدابير أو قرار مستعجل يدخل أصل في اختصاص المجلس في فترات عدم انعقاده   -  9

عدم مخالفة أي قرار نافذ أصدره المجلس وان  لحماية مصالح الوحدة اإلدارية على أن يراعى في ذلك 

يعرض هذا التدبير أو القرار على المجلس عند انعقاده في أول دورة له للنظر فيه وفي حال رفضه  

 . يعتبر الغيا دون ان يكون لذلك أي أثر على الحقوق الناشئة للغير

ة واإلشراف على عملها  تشكيل لجان األحياء ولجان العمل التطوعي ولجان التنمية المحلي  -   10

 . واعتماد األسس المناسبة لدعمها ماديا ومعنويا ومراقبة نشاطها

إذا وقعت مخالفة في بناء ملك خاص أو استدعت الضرورة الصحية أو الفنية أو  بالغير القيام فيه   - 11

احب العلقة  بعمل من األعمال التي تتعلق بالصالح العام تكلف الجهة التي يحددها المكتب التنفيذي ص 

بإزالة المخالفة أو القيام بالعمل المطلوب فاذا رفض أو استنكف قامت الجهة بإزالة المخالفة أو بإجراء  

 . العمل على نفقة صاحب العلقة علوة على الغرامة التي تترتب عليه وفقا الحكام القوانين النافذة

أو تنظيم األراضي ضمن حدود الوحدة   مع االحتفاظ بأحكام القوانين ال يجوز تقسيم أو إفراز - 12

اإلدارية أو أي إفراز طابقي أو أي إفراز يشمل جزءا مبنيا بدون مصور تصدق عليه مسبقا الجهة  

 . اإلدارية التي يحددها المكتب التنفيذي المختص 

ال يجوز تصحيح أوصاف أي بناء بدون مصور تصدق عليه مسبقا الجهة اإلدارية التي يحددها   - 13

 . تب التنفيذي المختص المك

على الجهة المختصة في الوحدة اإلدارية خلل ثلثة أشهر من تاريخ وصول معاملة تصحيح     - 14

األوصاف إليها من قبل مديرية أو أمانة السجل العقاري إعادة المعاملة بالتصديق أو عدمه وفي حال  

 . قاري بتسجيل تصحيح األوصافانقضاء هذه المدة دون اعادتها تقوم مديرية أو امانة السجل الع

ال يجوز ألي من الجهات العامة أو المشتركة أو التعاونية أو الخاصة ان تشيد في نطاق المدينة    -   15

أو البلدة اي بناء أو تجري اي عمل من اعمال التغيير أو الهدم في بناء قائم قبل الحصول على رخصة  

أو البلدة مسؤوال عن اإلشراف على اإلدارات المختصة   مسبقة من المكتب التنفيذي ويكون مدير المدينة 

 . بالرقابة على المخالفات 
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ال يجوز قطع أي شجرة في المناطق المشجرة الموجودة ضمن حدود المدينة والبلدة قبل الحصول   - 16

على رخصة مسبقة من المدير على ان يتعهد صاحب العلقة قبل منحه الرخصة بغرس عدد معين من  

 . األشجار بدال من كل شجرة يقطعها والعناية بها 

إذا أخل صاحب العلقة بتعهده أوعز المدير بتنفيذ هذا التعهد على نفقته علوة على الغرامة التي   - 17

 . تترتب عليه وفقا للقانون 

يمكن بعد الحصول على إذن من النيابة العامة السماح للعاملين المختصين في وحدات اإلدارة     - 18

المحلية بدخول المنازل المأهولة لضبط مخالفات القوانين واألنظمة النافذة وذلك وفق األحكام واألصول  

 . القانونية المرعية 

 وبقرار أغلبية األعضاء.يمارس المكتب التنفيذي اختصاصاته بصورة مجتمعة   -  19 

كلف به للتثبت من كفاءة  يتولى أعضاء المكتب التنفيذي كل في نطاق اختصاصه مراقبة القطاع الم - 20

األداء ومن تنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس الوحدة االدارية ومكتبها التنفيذي في مجال هذا القطاع  

 . ورفع تقارير إلى المكتب عن سير العمل مع ملحظاته واقتراحاته في هذا الشأن 

 .. يتولى رئيس مجلس البلدة أو البلدية االختصاصات التالية - 21

 . مثيل شخصية الوحدة اإلدارية أمام القضاء والغير ت -آ  

   . رئاسة المكتب التنفيذي للبلدة أو البلدية -ب  

دعوة أعضاء المجلس لحضور الدورات العادية واالستثنائية وفقا الحكام النظام الداخلي للمجلس    -ج 

 . ويرأس جلساته

 . اخلي ويرأس اجتماعاته دعوة أعضاء المكتب التنفيذي للجتماع وفقا لنظامه الد   -د 

 . تنفيذ قرارات المجلس والمكتب التنفيذي والتقيد بها    -ه 

الطلب من أمانة السجل العقاري نقل أراضي أملك الدولة غير المبنية الواقعة ضمن حدود الوحدة   -و 

 .اإلدارية إلى ملكية هذه الوحدة

دة االدارية في القوانين واألنظمة  االختصاصات المنوطة برئيس المكتب التنفيذي لمجلس الوح -ز  

 .النافذة

 . شؤون العاملين وفق القوانين واألنظمة النافذة -ح 

ممارسة األمور التنفيذية التي لم يعهد بها إلى جهة معينة في هذه اللئحة ضمن حدود الوحدة   -ط 

 . اإلدارية

 . عاقدا للنفقة وأمر للتصفية والصرف  -ي 

 . حدة اإلدارية بما يكفل تنفيذ المهام المنوطة بها اإلشراف على أجهزة الو -ك  

 . التوقيع على القرارات والمراسلت الصادرة عن المجلس والمكتب وإدارات الوحدة االدارية -ل  

في حال غياب رئيس المجلس ينوب عنه نائبه في جميع االختصاصات المنوطة به ويكون عاقدا   -م  

 للنفقة وآمر لتصفية والصرف

 ملحظة 

على الجهات الدولية واإلقليمية والهيئات الثورية العسكرية في المناطق الخارجة عن سيطرة النظام أن  

 تحرص على حماية هذه المؤسسات دون التدخل بأعمالها  

   

————————————————————— 

 



 

250  

 

 :  الفصل التاسع عشر

 

 

 ( الفيدرالية والالمركزية اإلدارية)
 

 . واللمركزية اإلدارية هما نظام دستوري ومن مدرسة الديمقراطية الفيدرالية  

 

 :النظام الفيدرالي -أوال 

يعتبر هذا النظام السياسي بمثابة ممارسة قانونية تستوجب ضرورة توزيع الوظائف الحكوميّة بمختلف  

تسيطر على بلد ما، والبعض  أطيافها التشريعيّة، والتنفيذيّة، والقضائيّة بين كافّة مستويات الحكومة التي  

   .يسمي هذا النظام باللمركزية السياسية 

يقوم هذا النظام السياسي بين أقاليم متجاورة لكل منها خصوصيته لكنها متشابهة في تاريخها وأحلمها  

 . وآمالها

فية  يحقق قوة لجميع تلك األقاليم كوحدة سياسية اقتصادية اجتماعية تفرضه مبررات منها اتساع الجغرا

، ويكون ومصدره إرادة حرة لتلك  والمتابعة لشؤون الدولة والمجتمعالتي التساعد على اإلشراف 

 : لشعوب التي تعيش بتلك األقاليم، أي أنها

 . نظام تجميعي لعدة أقاليم مستقلة وليس تفكيكي إلقليم واحد   -آ 

   .هناك مصدره إرادة شعوب تلك األقاليم وليس رأي مجموعة هنا أو حزب سياسي  -ب 

 :  وهذا يعني بالضرورة

   . لى شكل سياسي آخرإلى اإلنتقال إالدولة في كل إقليم ليصار بعدها وجود شكل من أشكال   - 1

وجود إرادة حرة لكل شعوب األقاليم يعبر عنها وفق انتخابات حرة نزيهة ويشرف عليها مؤسسات    -  2

 . الديمقراطية حقوقية وطنية ودولية تراقب العملية 

وجود أمن وأمان واستقرار مجتمعي في كل األقاليم المعنية ليصار بعدها إلى اجراء استفتاء شعوبها    - 3

   . في النظام السياسي الجديد 

 عيوب نظام الفيدرالية   -

يشجع الجماعات الجهوية والعنصرية أن تنمو وتقوى على حساب الوطن و تقوده إلى إضعاف    - 1

أسسه من خلل القيادات العنصرية أو الجهوية التي قد تسبب الكثير من اإلزعاج  النظام وزعزعة 

   .للحكومة المركزية ويصعب عليها التعامل معها ويؤدي من حيث النتيجةا إلى تقسيم البلد 

بطء العملية السياسية في هذا النظام وفي بعض األحيان استحالة تحقيق األهداف الكبيرة إلنها    - 2

   . قشات على كل المستويات والصعد وعلى األغلب التصل الى حلولتخضع لمنا

لكثير من  يشجع على تكاثر المؤسسات الحكومية وازدواجية اآلليات الحكومية مما قد ينتج عنه ا  - 3

 . اإلسراف وهدر النفقات 
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  :نظام الالمركزية اإلدارية -ثانيا 

يقتضي بتشتيت وتوزيع الوظائف اإلدارية بين  هو مصطلح يُطلق على ذلك األسلوب اإلداري الذي  

ا لألساس اإلقليمي الجغرافي أو   مختلف مستويات الهرم اإلداريّة للحكومة المركزية ويكون ذلك وفقا

المصلحي ، مع ضرورة خضوع اإلدارات المتفّرقة لجهة رقابية وطنيّة واحدة وذلك لغايات الحفاظ على  

 . اإلدارية، والدستوريةوحدة الدولة من النواحي السياسية و

ويمكن تعريف اللمركزية اإلدارية بأنّها درجة إدارية تتطلّب عدم تمركز السلطة بيد جهة معيّنة، وإنما  

تشتيتها وتوزيعها بين عدد من المستويات اإلدارية والشخصيّات المعنويّة سواء كان ذلك على مستوى  

ا تفويض تولّي  أمور اإلدارة لسلطات مناسبة ألداء مهام ونشاطات معيّنة  المنشأة أو الدولة، كما أنها أيضا

 .  موكولة لها 

 

 أنواع الالمركزية   -

 : الالمركزية اإلدارية - 1

يتمثل هذا النوع بتشتت السلطة وتوزيعها بين مختلف األقاليم والمحافظات التابعة إلقليم  جغرافي واحد،  

شريطة أن تتمتع بشخصية معنوية تُنتخب من قبل المجتمع المحلي، وتُمنح هذه الشخصية بصلحيات  

عاّمة، باإلضافة إلى وضع  مطلقة في اتخاذ القرارات اإلدارية ذات العلقة بإدارة المشاريع والمرافق ال

(  الخ...مالية قضاء   -خارجية    -جيش  -تشريع )ميزانية مستقلّة للمنطقة، وتبقى المؤسسات السيادية 

   . مركزية التكوين واإلدارة

 :   الالمركزي ة الوظيفي ة - 2

وزارة  تتمثل بإناطة السلطات والصلحيات وتوزيعها على المستويات الهرمية داخل جسد المنشأة أو ال

الواحدة، وتظهر الحاجة إلى مثل هذا النوع كلّما توّسعت رقعة مهام وواجبات اإلدارة العليا، وضاق  

 . وقتها عن إدارة أمور المنشأة أو الوزارة

 عيوب الالمركزية اإلدارية  -

البلد  تفّشي الضعف في السلطة المركزيّة، وبالتالي غياب التنسيق بين مختلف المراكز واألقاليم في 

التعّدي على الخطط المركزية من ق بل سلطات األقاليم واإلدارات المحليّة، مما سيؤّدي إلى إلحاق  . الواحد 

إرهاق كاهل الدولة باألعباء المالية نظراا لتكرار الوحدات . الضعف في تطبيق السياسات العاّمة للدولة 

وجود رقابة مشّددة على كافّة أنشطة الوحدات  ضرورة  . القانونيّة واإلداريّة على كافّة األصعدة المحلية 

 .  المحليّة

 : مزايا الالمركزية اإلدارية  -

 . ت وإدارة المرافق العامة المحلية تعميق المبادئ الديمقراطية وإشراك الشعب في اتخاذ القرارا  - 1

اإلدارة المركزية والهيئات  تخفيف العبء عن اإلدارة المركزية إذ أن توزيع الوظيفة اإلدارية بين   - 2

ة العامة  المحلية أو المرفقية يتيح لإلدارة المركزية التفرغ ألداء المهام األكثر أهمية في رسم السياس

 .  وإدارة المرافق القومية 

سيما وأن الموظفين في األقاليم أكثر خبرة من غيرهم   ، االقدرة على مواجهة األزمات والخروج منه -  3

، لما تعودوا عليه و تدربوا على  المحلية كالثورات واختلل األمن وف واألزمات في مواجهة الظر 

ا ما تأتي متأخرةمواجهته وعدم انتظارهم تعليمات السلطة المر  .  كزية التي غالبا
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، على عكس  ير الخدمات في كافة أرجاء الدولةتحقيق العدالة في توزيع حصيلة الضرائب وتوف  - 4

تحظى العاصمة والمدن الكبرى بعناية أكبر على حساب المدن واألقاليم  المركزية اإلدارية حيث  

 . األخرى 

تقدم حلا لكثير من المشاكل اإلدارية والبطء والروتين والتأخر في اتخاذ القرارات اإلدارية وتوفر    - 5

 .  مصالح المحلية وأقدر على رعايتهاأيسر السبل في تفهم احتياجات ال

 

 ( في الخالصة)

سورية والعراق ولبنان  )يمكن أن يحصل بين أقاليم متجاورة مثل   -في منطقتنا  -نظام الفيدرالية    -آ 

، أما في الحالة السورية فإنه يفتقر الى حوامله الموضوعية وال يلمس  ويحقق إيجابيات عديدة(  واألردن

عض يطرحه على  ناحرة خاصة وأن البواقع سورية بل إنه يؤسس الى تفتيتها الى كنتونات قزمه مت 

،  بين مكونات الشعب السوري الواحد  ساس عرقي أو طائفي او مذهبي دون مراعاة التداخل الجغرافيأ

وهذا يؤدي أيضا الى خلق نزاعات إقليمية بين دول الجوار لتداخل شعوبها والتي تنعكس سلبا على دول  

 . المنطقة برمتها ويهدد بتفكيكها جميعا

يمكن أن يحقق العدالة والمساواة لكافة أفراد الشعب   -في سورية  -ية نظام اللمركزية اإلدار   - ب 

  السوري ومكوناته يتناغم مع مطالب ثورة الحرية والكرامة كمشروع وطني يقوم على مفهوم دولة 

 . ، دولة الدستور والقوانين والمؤسسات الوطن والمواطنة، دولة العدالة والمساواة

طالما يوجد مبادرة دولية  ! السوريين بطرح مبادرات ومبادرات  بعض   لماذا يقوم ! ؟يبقى السؤال المحير

صحاب تلك المبادرات ال  أولماذا !  وتأيدت بقرارات دولية   1أقرها المجتمع الدولي بمؤتمر جنيف 

، طالما  قها ووفق االولويات الواردة فيهايطالبون المجتمع الدولي بتنفيذ المبادرة الدولية وفق منطو

درات هي لترويج موضوع أم  وهل هذه المبا!  رتهم مؤسسة على المبادرة الدوليةأن مباد جميعهم يقولون 

وهل يمكن ينتبه أصحاب هذه المبارات إلى األثر السلبي الذي ينعكس عليهم سلبا بنظر  ! سماءألترويج 

 ....!!! وهل  !!!  الشعب السوري نتيجة طرحهم لهكذا مبادرات 

——————————————————- 
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 : نوالفصل العشر

 

 

 ( ات كان لها أثر على كامل منطقتنامعاهد)              
 

 : مقدمة

ال يمكن فهم االتفاقيات والمعاهدات إال من خلل استرجاع الظروف التي وقعت فيها هذه المعاهدات    - 1

 واالتفاقيات ومن ثم قراءتها وفق الظروف الراهنة مع األخذ بعين االعتبار المتغيرات السياسية الدولية  

ون الدولي أي دول ذات  إن أطراف المعاهدات واالتفاقيات الدولية هم شخصيات وفق مفهوم القان   - 2

    .سياسية أومجموعات مسلحة ا كيانات سياسية وليس أحزاب

االتفاقيات والمعاهدات ملزمة بآثارها السياسية والقانونية للدول الموقعة عليها فقط وال يمتد أثرها   - 3

   .لغيرهم من شخصيات القانون الدولي الذين لم يكونوا طرفا فيها 

 : ملحظة ، مع فاقيات كان لها تأثير في منطقتنافي ات  -  ارأيا مختصر -بدي وتأسيسا عليه نستطيع أن ن 

ات ولكل منها ظروفها  هذه االتفاقية تم إبرامها مع السلطات السياسية التركية وسبقتها عدة اتفاقي  - 1

دول  )، لكنها جاءت في ظروف دولية يشهد فيه العالم تغيرات كبيرة فرضتها قوى منتصرة  المحيطة بها

 . (مة الدولة العثمانية ودول المحورالحلفاء على قوى دولية مهزو

ترافقت هذه االتفاقيات مع تراجع مفهوم الدولة اإلمبراطورية بمفهومها الديني والقومي ونمو فكرة    - 2

   . الوطنية الجديدةالدول الوطنية بحدودها 

تزامنت مع تفكك الدولة العثمانية كدولة خلفة دينية مع تنامي لديها لمفهوم الدولة القومية ممزوجا    - 3

   . بمفهوم الدولة الوطنية لكن بحدود يسمح يرسمها الدول المنتصرة بحينها

.  ية ودولية عالميةظروف داخلية تركمن هنا يتبن أن تلك االتفاقيات مرت في ظروف متباينة فرضتها 

 : من هذه االتفاقيات  مايلي

 

 :أوال  

وثيقة   1920آب /ها دول التحالف مع تركيا بباريس في أغسطس  تالتي أبرم  /  1920 / معاهدة سيفر 

، بحيث  باالستقلل عن الدولة العثمانية  تؤسس لمفهوم الدول القومية والطائفية للشعوب الذين طالبوا

اعترفت الدول الموقعة على هذه االتفاقية بحق الشعوب التابعة للدولة العثمانية بتقرير مصيرهم وحق  

ن  و ن المنتشروبينما الكرد السوري   ،بإقامة دولتهم القومية(  إيران وتركيا والعراق)الكرد الموزعين بين 

ع سورية كدولة مركزية وفق شروط  شرق الفرات فقد منحتهم هذه االتفاقية حق إقامة إدارة ذاتية تتب 

 . السوري التي تعيش في تلك المنطقة خاصة متعلقة ببقية مكونات الشعب 

عن معاهدات مرتبطة بآثارها    -باختصار   -وللحديث عن السياق التاريخي لهذه االتفاقية البد من الحديث 

 . السياسية والقانونية 
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 معاهدة لوزان األولى    :ثانيا

وجاءت فكرة عقد معاهدة لوزان بعد االنتصارات الكبيرة التي حققتها الحكومة التركية    1923عام 

الجديدة على الجيش اليوناني، وبذلك ظهرت تركيا كدولة فتية قوية ألول مرة بعد قرنين، وقامت  

:  فترتين  الحكومة الجديدة بتحسين العلقة مع جارها االتحاد السوفياتي، وعقدت مباحثات المعاهدة على

، والفترة الثانية استمرت ما  1923وبداية العام  1922استمرت األولى نحو ثلثة أشهر بين نهاية العام 

 . 1923بين ربيع وصيف عام 

نصت هذه المعاهدة على أن تتعهد أنقرة بمنح سكان تركيا الحماية التامة والكاملة، ومنح الحريات دون  

 . هوم الدول القومية او الطائفية وال إلى معاهدة سيفرتمييز، من غير أن ترد أية إشارة لمف

 

 معاهدة لوزان الثانية : ثالثا  

وقعت في لوزان بسويسرا بين كل من تركيا وبريطانيا وفرنسا وتألفت هذه    1923هي اتفاقية بعام 

مادة إعادة بموجبها تم تنظيم العلقات بين تلك الدول ووضعت هذه االتفاقية حدا   143المعاهدة من 

معاهدة  )لتمييزها عن اتفاقية لوزان األولى " معاهدة لوزان الثانية"لإلمبراطورية العثمانية ، وقد ُسميت  

بين إيطاليا والدولة العثمانية، والقاضية   1912تشرين األول عام / أكتوبر 18الموقعة في ( أوشي

   . بانسحاب األخيرة من ليبيا لصالح إيطاليا

"  ميثاق"و"  اتفاقية"وثيقة ما بين    17مادة موزعة على  143مؤلفة من "  معاهدة لوزان"لقد كانت   

 : ، وتناولت "ملحق"و"  تصريح " و

 ( بالنسبة لتركيا)

ترتيبات الصلح بين األطراف الموقعة على المعاهدة، وإعادة تأسيس العلقات الدبلوماسية بينها    - 1

عد إلغاء  ب" الجمهورية التركية العلمانية "سست لما ُعرف الحقا بـ أو" وفقا للمبادئ العامة للقانون الدولي"

   . نظام الخلفة اإلسلمية

بلغاريا مع الدولة التركية التي حافظت على ضم إسطنبول الغربية،  رّسمت حدود اليونان و  - 2

 . وتضمنت بنودا تتعلق بتقسيط ديون الدولة العثمانية 

قضت بأن تتخلى تركيا عن السيادة على قبرص وليبيا ومصر والسودان والعراق وبلد الشام   - 3

كسبتها  أأي ( عنتاب وكلس ومرعشفا وأضنة وغازي  باستثناء مدن كانت تقع في سوريا مثل أور)

   .مناطق جديدة في سورية ثم تل ذلك سنجق لواء اسكندرون 

 ( بالنسبة لسورية)

من المعروف بأن سورية في تلك المرحلة كانت تعيش مرحلة االستقلل عن الخلفة العثمانية دون أن  

و الوطنية في وقت سارعت فيه  تتبلور لديها رؤية سياسية واضحة عن مفهوم الدولة الدينية او القومية ا 

  -الدول المنتصرة في الحرب العالمية بإدخالها مع بقية الدول تحت مفهوم االنتداب بين تجاذبات انكليزية 

   .. فرنسية رافقها كثير من التحوالت 

 : هو -هنا   -وما يهمنا 

 يتعدى دور الدولة  ن مفهوم االنتداب الذي أقرته عصبة األمم لمنطقتنا هو من الدرجة األولى الذي ال أ

المنتدبة بتقديم خبرات إدارية تمكن الدولة المنتدبة من تسيير شؤونها بمفردها ، أي أنه ال يحق للجهة  

و معاهدات في هذا الشأن  أوبالتالي أي اتفاقيات ( السيادي والسياسي)المنتدبة أن تتدخل في الشأنين 

ي أثر سياسي او قانوني على الدولة  أوال ترتب ون باطلة بطلنا مطلقا تجريها الدولة المنتدبة  تك 

   .المنتدبة 
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استقللها في المؤتمر السوري العام وارتضت   -حينها  -قد أعلنت  1920ولما كانت سورية بعام 

بفيصل بن الحسين ملكا عليها وشكلت حكومة الركابي فهي بذلك تكون الجهة الوطنية التي يجب أن  

االتفاقيات والمعاهدات وال ينسحب بأسرها عليها مالم تكن طرفا فيها ، كما أن كل  تكون طرفا في هذه 

   .الحكومات المتعاقبة لم تبرم مثل هكذا اتفاقات ما عدا حكومة األسد األب الذي أبرم اتفاقية اضنة 

 

 اتفاقية أضنة   :رابعا  

رز بنودها السرية حسبما  أبرمت اتفاقية سرية بين تركيا والنظام السوري وكانت أب 1998عام في 

 : تسرب هي أربعة  تتلخص فيما يلي 

عبر الحدود، وإنهاء دمشق جميع أشكال دعمها  " مكافحة اإلرهاب "تعاون سوريا التام مع تركيا في   -1

كان  )للحزب الكردستاني، وإخراج زعيمه أوجلن من ترابها، وإغلق معسكراته في سوريا ولبنان 

 . ، ومنع تسلل مقاتليه إلى تركيا (ية المباشرةآنذاك خاضعا للوصاية السور

تعويض  " وفي المطالبة بـ"  حقها في ممارسة حقها الطبيعي في الدفاع عن النفس " احتفاظ تركيا بـ -2

 ". فورا"عن خسائرها في األرواح والممتلكات، إذا لم توقف سوريا دعمها للحزب الكردستاني " عادل

اتخاذ  "في الداخل السوري حتى عمق خمسة كيلومترات، و" اإلرهابيين ملحقة " إعطاء تركيا حق  -3

 ". التدابير األمنية اللزمة إذا تعرض أمنها القومي للخطر 

بدءا من تاريخ توقيع االتفاق، دون أن تكون ألي  "  منتهية "اعتبار الخلفات الحدودية بين البلدين  -4

 . اآلخر  في أراضي الطرف" مطالب أو حقوق مستحقة "منهما أي  

التدريجي  " نقطة التقارب "على إثر توقيع اتفاق أضنة تحولت علقات أنقرة ودمشق من ذروة التوتر إلى  

للتعاون  "كان من نتائجه تأسيس مجلس أعلى  " حوار إستراتيجي"ثم المتسارع، وصوال إلى الدخول في 

ثقافية والتعليمية والسياحية،  ، والدخول في عشرات االتفاقات االقتصادية واإلعلمية وال"ستراتيجي اال

 .وتبادل عشرات الزيارات الرسمية على أعلى المستويات 

"  مجلس التعاون اإلستراتيجي التركي السوري"اتفق البلدان على تأسيس  2009أيلول /سبتمبر 16وفي 

،  بروتوكوالت ومذكرات تفاهم  10اتفاقية و 30ما يزيد على  -من خلله وفور تشكيله  -الذي أبرمته 

تشمل مجاالت حيوية من بينها الدفاع واألمن واالقتصاد والصحة والنقل، كما وقعتا اتفاقية قضت بإلغاء  

 . تأشيرات الدخول لرعاياها 

 . ورت تدريجيا بسبب الثورة السوريةثم ما لبثت هذه العلقات أن تده

 :الخالصة

 2023ن اتفاقية لوزان يقال أن مدتها مائة عام تنتهي بعام إ  - 1

في االتفاقيات والمعاهدات التي   لم تكن طرفا  -المشكلة بحينه  -سوريا بسلطتيها السياسية والحكومية  - 2

   . برمت في ذلك الزمانأ

 . اتفاق سياسي عن الدولة المنتدبة فرنسا كدولة انتداب ال يحق لها إبرام - 3

يضا في ظرف لم يتبلور  أمضطرب دوليا وغير مستقر وظرف  التفاقيات والمعاهدات تمت في هذه ا   - 4

 : بعد 

   .حدودها المعترف عليها الوطنية و مفهوم الدولة  -آ 

   . مفهوم حل الخلفات الدولية بالطرق السلمية وفق قرارات األمم المتحدة -ب 
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إدارة ذاتية تتبع سورية كدولة مركزية وفق شروط  اتفاقية سيفر منحت الكرد السوريين حق إقامة  - 5

، وبالتالي ال يوجد في سورية  ةخاصة متعلقة ببقية مكونات الشعب السوري التي تعيش في تلك المنطق

   . لمفهوم دولة كردستان أو روج آفا أو غير ذلك من التسميات 

ضنة لم تعرض  أى أن اتفاقية بهذه االتفاقيات حتلم يأخذ رأي الشعب السوري وال سلطته الشرعية   - 6

 . على مجلس الشعب السوري إلقرارها وهي بذلك معدومة الشرعية تجاه الشعب السوري 

 : على ما سبقتأسيسا 

البد من إعادة النظر بهذه االتفاقات وفق الظروف الدولية المستجدة تأسيسا على احترام القانون الدولي  

   . اللجوء إلى القوة أو اقتناص الفرص وقرارات األمم المتحدة وليس في 

 :تعاني من  -اآلن  -المشكلة الكبرى تكمن في أن سورية 

   .نظام مجرم ال يعنيه سوى االحتفاظ بالسلطة ولو على جزء من سورية    - 1

انتشار قوى انفصالية شوفينية وقوى راديكالية جميعها تحمل مشاريع سياسية بمقاسها ال تشبه   - 2

   . سورية 

 . عارضة سياسية رسمية أغلبها ال يعنيه سوى تقاسم السلطة ولو بفتات م - 3

—————————— 
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 :نوالفصل الواحد والعشر

 

 

 ( م الدولة في ثورات الربيع العربياضطراب مفهو)
 

 : مقدمة

على   -، وتبقى المساحة المتباعدة بينها وائر تتقاطع في مساحة كبيرة منهاالشريعة والقانون واألخلق د 

بسبب دخول عنصر السياسية المتمثل بهدف الوصول إلى السلطة الذي ساهم في خلط هذه   -األغلب 

 . المفاهيم بمفهوم الدولة 

ارب مشاريع  بسبب تض -في ثورات الربيع العربي  -اتسعت المساحة المتباعدة بين هذه الدوائر  نعم 

 : ة سياسية في جذرها ثلث

 مشروع الدولة الدينية   ●

 مشروع الدولة القومية   ●

 مشروع الدولة الوطنية   ●

نوضح    -ختصار اب   -، وللبيان  أهدافها وصيغ عملها ورجالها أيضافي  متناقضةهذه المشاريع السياسية 

 : التالي

 

 الدولة الوطنية   :أوال

هو مفهوم مستحدث ظهر في بداية القرن التاسع عشر، و كان ردا على مفهوم الدولة اإلمبراطورية  

حداث األمم  أفي نشوء مفهوم الدولة الوطنية  ت وساهم  ،تي أذاقت البشرية الويلت ال( الدينية والقومية)

 . المتحدة وميثاقها

   

 الدولة الدينية  :ثانيا

الحكم اإللهي ويكون فيه حدود الدول الدينية حيث يوجد رعاياها الذين  هو مفهوم يقوم على نظرية  

   .ينتمون إلى عقيدتها يضاف إليهم أهل الذمة 

 :  عوامل منها المفهوم عدة  اوقد ساهم في تنامي هذ

ومن ثم صعوده المنبر بدال من    ،كممثل لإلرادة اإللهية في األرض  مفهوم رجل الدين اختلق  - 1

 . بإدارة شؤون البلد والعباد كلف الم

 ن. تخدم السلطا  ا الشعائر الدينية من محتواها االجتماعي وجعلها طقوس تفريغ -2

جمع القولين في كفة    بحيث تم( شريعة هللا)بين ما قاله رب العباد وما قاله العباد تحت عنوان الجمع   - 3

حتفاظ  على ماقاله رب العباد لتبرير اال  د ، وفي كثير من األحيان يجري ترجيح ما قاله العباميزان واحدة

 . بالسلطة أو الوصول إليها
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 الدولة القومية  : ثالثا

هو مفهوم يقوم على أن حدود الدولة القومية تمتد حيث يوجد رعايا ينتمون إلى ذات العرق واللغة  

 . والتاريخ المنتمين لدولتهم القومية  

سرد تاريخ لألقوام دون    ويضاف إليههذا المفهوم بني على مشتركات بينه وبين مفهوم الدولة الدينية  

   .تدقيق علمي 

عن فصل أو ربط هذه  نه يتم الحديث  إهذه المفاهيم السياسية الثلث ف  نلذا فإنه لما يجري الحديث ع 

المفاهيم ببعضها األمر الذي يخلف اشكالية ال نستطيع فهمها إال بتحليل عناصر هذه المفاهيم إلى أركانها  

 : ألولية قبل إجراء المقاربة بينها، وذلك على النحو التالي ا

   .اإليمان باهلل واليوم اآلخر أبرز أركانه هما : أركان الدين ●

 . أهم عناصر أركانها العرق واللغة والتاريخ المشترك: أركان القومية   ●

 : ة فهي ثلث: أركان الدولة  ●

 

أي اإلقليم وهو جماد ال يقبل أو يرفض األديان والقوميات فل يتصور عقل أن ينتمي األقاليم  : أرض  - 1

 . و يتكلم لغة ة أو ينتمي الى عرق أإلى عقيد   -كأرض   -

ديانات ومذاهب   هو مجموعة من البشر عاشت تاريخيا على هذا األقاليم وهم ينتمون الى عدة:  شعب  - 2

ننظر إليهم    منهم المؤمن ومنهم غير المؤمن ومن كل الملل والنحل وال يتصور أنوقوميات وطوائف و

 . كنسخ كربونية واحدة 

هي مؤسسات إلدارة شؤون البلد والعباد يحكمها دستور وقوانين تتضمن قواعد حقوقية  : سلطة - 3

وال يتصور أن يكون لدينا  . الخ...عامة غير شخصية منها اإلداري والمالي والتنظيمي والعام والخاص 

وقانون     ي،يهود وقانون أصول محاكمات  ،مسلم وقانون شركات   ، مسيحيفي وطن واحد قانون سير 

   . الخ!!!... سني أو شيعي وآخر  ،مؤمن وقانون تنظيم حركة الطيران   ،ملحد رة محلية  إدا

هناك تناقض  لكن بالمقابل  نه ال يوجد تشابه أو تعارض بين الدين والقومية والوطن أ من هنا يتبين 

 : وبالتالي فإن ، والدولة القومية والدولة الوطنيةالدينية الدولة  وتعارض بين مفهوم 

هي مقولة خاطئة  لعدم التشابه في  ،  الدولةالدين أو القومية بمفهوم  فصل أو ربط مقولة   ●

   .األركان 

هو أيضا مفهوم خاطئ إلنه ال يتصور عمليا وفيه  ،  الشعب  الدين أو القومية عن فصلمقولة  ●

   . اعتداء على حرية اإلنسان

 : والجدير بالتنويه أن 

ها الخاصة  ءاتنتماالعقيدة السلطة والثانية تحتفظ ب منتمية ا محداهإهما فئتين  : رعايا الدولة الدينية ●

   .ولكل منها نظام حقوقي خاص 

وهنا يأخذ شكل اليستقيم عقل بحسبان  األمة   م الخلط بين مفهوم الدولة بمفهوم ويزداد األمر تعقيدا لما يت

 . ة الدينية اإلنس والجان والحيوانأنه يدخل في رعايا الدول

   .يرى دعاتها  بانتماء رعاياها لعرق وتاريخ مشترك وثقافة واحدة:  رعايا الدولة القومية  ●

ا يعيشون تاريخيا ضمن  فهو مقيد بإقليم له حدود ورعاي ( وطن ومواطنة): رعايا الدولة الوطنية  ●

مفهوم  ، وعليها  رعاية وحماية األديان والقوميات شرط أن ال تسمح لهما بابتلع تلك الحدود 

 . الدولة
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 : مع مالحظة أن الدولة الوطنية تصبح

 . لما تعمل على تصدير سياستها إلى دول الجوارمعتدية دولة  -آ 

 . لما ال تستطيع حماية حدودها ورعاياها فاشلة دولة  - ب 

 : وأخيرا البد من التنويه

والكلمة الطيبة وهو بهذا المعنى   عقيدة حملها هللا ألنبيائه لنشرها بين العباد بالحوار  الدين هو  ●

، فهو لم يتضمن آليات الوصول إلى السلطة أو يبين صيغة  يس نظام سياسي وال دول وال ممالكل

فهذه األمور اعتبرت ذلك . وبرامج عملها (  القضائية -التشريعية   -التنفيذية )تشكيل السلطات 

 . الظروف المحيطة ب طبيعة المرحلة وللتعديل والتغيير حس قابل احياتي ا شأن

 . هم رسل هللا وليسوا ملوكا يورثون السلطة لألوالد واألحفاد  األنبياء  ●

على االقل في    -ال يوجد تعارض في المحرمات بين النصوص الشرعية والنصوص القانونية  ●

 . فكلهما يجرمان القتل والسرقة والزنا والربا والقذف -التشريع السوري 

 عتقد  أ

، وأدى إلى  أصاب ثورات الربيع العربي بمقتل والضبابية في وضع األمور بنصابهاضطراب  بأن هذا اال

  ة على أشده وتم تنحي(  الوطنية -القومية  -الدينية )انعكاسات سلبية حتى أصبح الصراع بين تلك القوى 

من   وأصبح البعض يرى باألنظمة المستبدة الحاكمة هي المنقذ الوحيد   ،السلطة المستبدة من هذا الصراع

  -بوجودها متمسكة بالسلطة   -هذه الحالة مع أن هذه األنظمة هي من أنتج هذه الذهنيات وكانت وال تزال 

 . تمثل كارثة حقيقية في حياة الشعوب التي تتوق إلى حياة وطنية سليمة

 : نحن نرى

تسمح  ال أ شرطحيادية سياسة الدولة تجاه األديان والمذاهب والقوميات والطوائف مع حمايتها    ●

   . لهذه المفاهيم بابتلع الدولة 

بحاجة الى دولة مدنية ديمقراطية دستورية تعددية تحترم التنوع القومي والديني لجميع  سورية  ●

مكونات الشعب السوري الواحد وتحرص على منحهم كافة حقوقهم االجتماعية والسياسية في  

نتماء القومي والديني عن سياسة  اإلطار الوطني دون اإلخلل بمبدأي حيادية الدولة وفصل اال 

 . الدولة

 

———————————————————— 
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 : رالفصل األخي

 

 

 جيال الدولة والحروب وتكلفتهاأاختتم بما قاله بعض المفكرين عن 

 
 :أوال  

 :أجيال الدولة عند ابن خلدون -آ 

يعيش في الريف والبوادي حياة بدوية خشنة بعيدة عن الترف، وتتميز بقوة العصبية   : الجيل األول

 . ، واالشتراك في المجد، ويكون جانبهم مرهوب، والناس لهم غالبون " العنف "والبسالة واالفتراس 

الحضارة،  هو الذي يتحقق على يديه الملك ويؤسس الدولة، وفيه ينتقل من البداوة إلى   :الجيل الثاني  -ب 

ومن سكنى البوادي والريف إلى المدن، ومن شظف العيش إلى ترفه، ومن االشتراك في المجد إلى  

انفراد الواحد به، وكسل الباقين عن السعي فيه، ومن عز االستطالة إلى ذل االستكانة، وتنكسر فيه سورة  

 . العصبية بعض الشيء، ويعيش على ذكريات الجيل األول

والعصبية، بما فيهم  ينسون عهد البداوة والخشونة كأنَّها لم تكن، ويفقدون حلوة العز   :الجيل الثالث -ج 

، ويبلغ فيهم الترف غايته، ويصيرون فيه عياالا على الدولة، وينسون الحماية والمدافعة  رمن ملكه القه

ا، ويضطر صاحب الدولة إلى االستظهار بسواهم من أهل  النجدة،  والمطالبة، وتسقط العصبية تماما

 . ويستكثر بالموالي 

 . ال يكاد يذكره ألنَّه فقد االحترام والسلطة : الجيل الرابع -د 

و يرى إبن خلدون  أّن العدوان غريزة متأصلة في اإلنسان وأنّها هي أصل الشرور، ولكبح هذه الغريزة  

م عن الناس فإذا كان  العدوانية فل بد من وجود وازع سياسي تكون له الغلبة والسلطان والقهر لرّد الظل

، فل بّد من  معناه أّن اإلنسان حيوان إجتماعياإلنسان ال يستطيع أن يعيش إال في إطار جماعة وهذا ما 

 وجود سلطة فوقية عادلة لتحديد وتنظيم العلقة بين أفراد الجماعة وإالّ أصبحت الحياة الجماعية متعذرة  

 

 :ثانيا  

 : إقبال إن أجيال الحروب أربعة، وهيحمد  يقول المفكر الدكتور م

 . بالسلح األبيض وهي حروب الفرسانالقتال  : *الجيل األول * -آ 

:  مصمم المسدس األمريكي ماركة كولت وفيها قال كولت  ،  القتال باألسلحة النارية : *الجيل الثاني *-ب 

 . اآلن يتساوى الشجاع والجبان

ا ، وهي حرب ينتصر فيها األبالسلح النوويالقتال واإلبادة  :*الجيل الثالث*  -ج   . كثر جبنا

الخامس وهي حرب الخونة  ، باستخدام الطابور أن تترك عدوك يحارب نفسه بنفسه : *الجيل الرابع*  -د 

 . ، وتتم باستثمار الصراعات الفكرية والدينية والقبلية والمناطقية وتأجيجها والجواسيس
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 : ثالثا  

 :  روجيه غارودي يقول لمفكر الفرنسي ا

فة الصفرية، فالعدو يقتل نفسه، والعدو يدفع ثمن السلح، والعدو يطلبنا للتدخل  اآلن يقاتل الغرب بالتكل

بحاجة لمواجهة ذلك إلى   ونحن . .  أن الغرب ال يخسر شيئا في الحرب  التكلفة الصفرية تعني.. فل نقبل

 : لية وهذا يتم عبر النقاط التا..  دول فاشلة الجيل الرابع على خلق  ، إذ تعتمد حروب وعي فكري

 

   .أو المذهبية والمناطقية الجهوية  خلق صراع أيدلوجي مثل الصراعات الطائفية أو العنصرية -أوال  

 . ال تكون خاضعة لسيطرة تلك الدولةعزل منطقة ما في الدولة المراد تدميرها بحيث   - ثانيا  

، و هذا هو  أي رحمة أو تفكير أبناء تلك الدولة ليكونوا أداة قتل دونإنشاء جيش من األشرار من  -ثالثا 

 . حتللون بديلا عن جيوش دولة االالجيش الذي يك 

، حتى ينشأ  عي والثقافة والزج بهم في القتالم األطفال والشباب األمي الجاهل عديم الواستخد ا -رابعا 

 . والتعمير والتحضر   بثقافة البناء جيل مشبّع بثقافة القتل والتدمير وليس 

حتلل من تلك  وإخضاعها ألي قرار تريده دولة االوأخيراا خلق الدولة الفاشلة التي يسهل السيطرة عليها  

 . الدولة الفاشلة 

 

 والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته  

 حسين حمادة  : المستشار 

 

 

   

 

 

 

 

 

 


