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١٩٥٠ركزية و دستور الملا  

 :
ً
ي والدستوري لوالدة دستور أوال

 ١٩٥٠السياق التاريخ 

ي ١
 ( السياق التاريخ 

ي صبيحة  
أعلنت الدولة السورية بحدودها    ،و اندحار الخالفة العثمانية  ،، بعيد انتهاء الحرب العالمية األول ١٩٢۰آذار    ٨فن

لكنها رسعان    استقاللها األول.   (بريطانيا وفرنسا) والمرسومة من قبل الدول المنترصة  ،الجغرافية والسياسية المستحدثة

ي تموز من نفس العام
ي    ،تفقد استقاللها لمصلحة االنتداب الفرنسي   ،ما وجدت نفسها فن

الذي استمر حتى تم الجالء فن

. وضمن إطار عالمي وإقليمي وداخلي شديد التعقيد   ،جاء الجالء بعيد انتهاء الحرب العالمية الثانية  . ١٩٤٦ام  نيسان من الع

ن منترصين جديدين  ،فعل الصعيد العالمي  ي   ،برز دوٌر حاسٌم لقطبي 
  ، هما الواليات المتحدة األمريكية و االتحاد السوفييتى

 
 
ي عالميا ي و الفرنسي   لرموز االستعمار القديم  ،بعد انخفاض الوزن النست 

يطانن وعل المستوى اإلقليمي كانت مقدمات   . الب 

ن  ي فلسطي 
ي مرحلة اللمسات األ   ،إحداث وطن قومي لليهود فن

ي واقتالعه من أرضه فن
يد الشعب الفلسطيتن ةوتشر وكان    ،خب 

ى واإلقليمية لملء الفراغ الذي نتج عن خسارة بريطانيا وفرنسا   ،احتدام الرصاع عل أشده ن الدول الكب  األمر الذي   ،بي 

ي سياسة المحاور: 
،) تجل فن كي  ،المرصي- السعودي المحور  المحور الهاشمي

 . (.. إلخ،. الدور البى

 عل بلد حديث  
 
من خالل بروز تيارات وأحزاب سياسية،    -بالمعتن السياسي    - النشوء  كل ما سبق كان ينعكس موضوعيا

ى، وتحاول أقلمتها مع الواقع الموضوعي المعاش ات التاريخية واإليديولوجية الكب  ي هذه    . تعب  عن هذه المتغب 
برزت فن

بالشعارات    ،المرحلة المشبعة  السياسية  والكتل  ى"  اإليديولوجية"األحزاب  واإل   ،الكب  اكيةالقومية  االشبى و    ، سالمية 

ات اإلقليم والداخل ى ،والمتأثرة بمتغب  ي منافسة كب 
زت التيارات:  ،تحت مظلة اإليديولوجيات تلك  ،ودخلت فن  فب 

اكي + قومي سوري(    (١
ي اشبى ي + عرن  الشيوعية  (٣اإلسالمية )إخوان مسلمون + تيارات دينية(    (٢القومية )بعث عرن 

الية  (٤)الحزب الشيوعي السوري(   ي )حزب الشعب    ،إضافة لتيارات ليب    – كان أثرها السياسي أكب  من أثرها اإليديولوج 

لسورية   الثانية  الوالدة  رافقت  ي 
التى واإلقليمية  العالمية  الظروف  هذه  الوطنية(.  مناخها    ،"حديثة"الالكتلة  من  جعلت 

 شديد االضطراب وم  ،السياسي 
 
ة بأي متغب  إقليمي مناخا  إل درجة كبب 

ُ
ي حرب  .  تأثرا

ن من والدتها فن فانخرطت بعد سنتي 

النشوء   "دولة إرسائيل"مع   آذار    ،حديثة  ي 
فن الزعيم  ي 

العقيد حستن قاده  انقالب عسكري  أول    - ، قضن  ١٩٤٩وشهدت 

ي آب من    عل الديموقراطية الناشئة.   -وبرعاية أمريكية  
 فن
 
 ثانيا

 
ثم جاء   ،نفس العام قاده سامي الحناويثم شهدت انقالبا

بتاري    خ   الشيشكلي  أديب  العقيد  األول    ١٩انقالب  التاريخية  . ١٩٤٩كانون  الظروف  هذه  ي 
المضطربة، جاءت والدة    ،فن

 . ١٩٣۰و   ١٩٢۰، باعتباره الدستور األول بعد االستقالل، وهو الثالث للبالد بعد دستوري ١٩٥٠دستور

 السياق الدستوري ) ٢

 و  ،هو الدستور األول للدولة السورية الناشئة  ١٩٢۰دستوركان  
ً
ي عشر فصال

ي اثتن
ي    ،مادة  ١٤٧وجاء فن

  ، تموز   ١٣و أقر فن

ي  
ال غورو فن الذي عطل الدستور وعلق معه    ،١٩٢۰تموز    ٢٤واستمر حتى تاري    خ دخول القوات الفرنسية بقيادة الجبن

   . ةاستقالل سوري

الدستور  ي هذا 
التأكيد فن العربيةعل    تم  السورية  للمملكة  الفيدرالي  تتألف من مقاطعات تشكل   ،الشكل االتحادي  ي 

التى

التجزئة   الثانية منه    –وحدة سياسية ال تقبل  المادة  ي 
البالد   ونّص عل قاعدة الالمركزّية  -كما جاء فن إدارة  ي 

وأن لكل   ،فن

ن من قبل المل ي وحكومتها الخاصة وحاكمها المعي ّ وعل أن ال يتم التدخل بإداراتها وشؤونها    ،كمقاطعة مجلسها النيان 

العام   ي 
المركزية. فن ي هي من اختصاص الحكومة 

التى العامة  ي األمور 
  ، تم انتخاب جمعية تأسيسية  ١٩٢٨الداخلّية، إال فن

ا   ٦٨وتألفت من   ي دمشق وحلب وحدهما   ،عضو 
، وانتخبت هذه الجمعية لجنة   ،يمثلون دولتى ن ي الدروز والعلويي 

  دون دولتى

وعقدت اللجنة خمسة عشر جلسة أتّمت خاللها وضع الدستور الذي لم    ،لفة بوضع الدستور برئاسة إبراهيم هنانو مك
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ي العام  
اض الحاكم الفرنسي الذي أدخل تعديالت عل بعض مواده١٩٣۰يقر إال فن ، ١١٦المادة    وأضاف  ،، بسبب اعبى

 صالحيات سلطة االنتداب.  المتضمنة

ن دستور   ن السلطات، واعتباره سورية جمهورية نيابية عاصمتها دمشق  ١٩٣۰تمب  وأن البالد السورّية المنفصلة   ،بالفصل بي 

ة بكل تجزئة طرأت عليها بعد الحرب العالمية. عن الدولة العثمانية      هي وحدة سياسّية ال تتجزأ، وال عبر
ً
كما أقر شكال

ن فهو ُينتخب من مجلس    ،للحكم يعطي الرئيس صالحيات واسعة  أمامه، وله صالحية تعيي 
ً
النواب غب  أنه ليس مسؤوال

لمانية. حصلت نقاشات مستفيضة  ،الحكومة  رئيس ي يختار أعضائها رئيس الحكومة بالتعاون مع الكتل الب 
خالل   -  التى

، أم من غرفة واحدة، وأفضن النقاش  -عمل اللجنة التأسيسّية   ن لمان يجب أن يتكون من غرفتي  إل    حول إذا ما كان الب 

ا كانوا    . االكتفاء بغرفة واحدة فقط ي غب  أنهم عموم  ا عام    ٦۰ولم يحدد الدستور عدد أعضاء المجلس النيان   ١٩٣٢عضو 

ن إل سوريا عام    ٩۰ثم زيد العدد إل   ا إل  ١٩٣٦بعد انضمام دولة الدروز ودولة جبل العلويي 
 
عام    ١٢٤، ورفع العدد مجدد

إل  ١٩٤٣ رفع  ا  وأخب   ا   ١٤۰،  العام    عضو  انتخابات  ي 
نّص    ١٩٤٧فن الدستور.  هذا  ظل  ي 

فن تجري  انتخابات  آخر  وهي 

ن االنتخابية    ١٩٣۰دستور لمان وسائر مؤسسات الدولة، وهو ما مهد للقواني  ي الب 
عل تمثيل األقليات الدينية والعرقية فن

 تلحظ  ،السورية الالحقة
 
مقاعد لمختلف الطوائف والمكونات، األمر الذي برر االنتقادات   "حجز  "  بأن تحوي نصوصا

ي وجهت له بأنه 
ي التى

ل ايستنسخ نظام الملل العثمان 
ّ
ن إل درجة واحدة. عد ي من درجتي  ، لدستور بتحويل النظام االنتخان 

ة بعد واليته األول  ١٩٤٨وعدل مرة ثانية عام   . للسماح بانتخاب القوتلي لوالية ثانية مباشر

ي 
ي سورية والمنطقة  ،١٩٤٩آذار    ٣۰  فن

انقالب عسكري فن أول  الزعيم  ي 
العقيد حستن ي برئاسة    ،قاد 

المدنن الحكم   
 
مقصيا

 العمل بالدستور   ،شكري القوتلي 
 
قا
ُ
ي آب    ،ثم وبعد أشهر قليلة  . ومعل

ي فن
ونظم    ،١٩٤٩قاد سامي الحناوي االنقالب الثانن

 انتخابات جمعية تأسيسّية لوضع دستور جديد للبالد.  

 

 
 
 ، الصياغة و المحتويات ١٩٥٠هيكلية دستور   : ثانيا

ن  ي والدستوري المنًوه عنهما   ،ضمن السياقي 
، فقد تشكلت ١٩٥٠جاءت عملية والدة الدستور السوري الثالث عام    ،التاريخن

من   االستقالل  بعد  منتخبة  تأسيسية  التالي   ١١٤أول جمعية  النحو  موزعة عل   
 
، جماعة :  عضوا القومي العمل  عصبة 

ي 
التعاونن الحزب   ، االجتماعي القومي  السوري  الحزب  الدينية،  التنظيمات   ، ي

الوطتن الحزب  الشعب،  حزب  الشهبندر، 

ها.  ، المستقلون من العشائر وغب  اكي
ي االشبى ي والحزب العرن  ، حزب البعث العرن  اكي

 االشبى

ي انتخبت  
فن ن  والمستقلي  الحزبية  الكتل  جميع  مثلت   

 
عضوا ن  وثالثي  ثالثة  للصياغة، ضمت  لجنة  التأسيسية  الجمعية 

 من:  . الجمعية باستثناء الكتلة الجمهورية
ً
 ضمت اللجنة كال

، عبدهللا تامر، عبد الحميد الدويدري،   ي شاكر العاص، عبد اللطيف يونس، عبد الوهاب حومد، علي بوظو، عارف الطرقخ 

منب  عص غنيمة،  لطيف   ، القدسي ناظم   ، السباعي ، مصطفن  السباعي اللطيف  عبد  المقداد،  عبداللطيف   ، ن شاهي  مت 

، هايل  ي األتاسي
، فيضن ي

، محمد خب  الحريري، قاسم الهنيدي، جميل العبدهللا، محمد الشواف، قدري المفتى ي
العجالنن

، أنور إبراه  ي ، حامد ناج  ،  الشور، عبد الوهاب سكر، حكمت الحراكي ، حامد منصور، أحمد قنب  يم باشا، رزق هللا أنطاكي

رئيف  منه  بدال  قنب  وجاء  أحمد  انسحب  الخطيب.  ، جادهللا عزالدين، زكي  ي يازج  إسب    ، الحسامي راتب  الهادي،  دهام 

ي األتاسي فحل محله جالل 
 منه سعيد حيدر، وانسحب فيضن

ً
، ومن ثم انسحب عبد اللطيف السباعي وجاء بدال ي

الملفى

 د. السي

ي    ٤اجتمعت اللجنة اجتماعها األول بتاري    خ  
 لها، وزكي الخطيب نائب له، ١٩٥٠كانون الثانن

 
، وانتخبت ناظم القدسي رئيسا

ة رقم   ي جلستها قبل األخب 
 للجنة. قبل أن تنهي الجمعية أعمالها، وفن

 
،  ١٩٥٠أيلول    ٤بتاري    خ    ٦١وعبد الوهاب حومد مقررا

 من  
 
 مقدما

 
احا ي بانتهاء صفة الجمعية التأسيسية، وتحولها    بإضافة مادة إل األحكام االنتقالية  ،أعضاء   ١۰تبنت اقبى

تقض 

 من  
 
ي يبدأ واليته اعتبارا ية بعد نقاش طويل١٩٥٠كانون األول    ١إل مجلس نيانر اح من األكبر بل هذا االقبى

ُ
وزيدت   ،. ق

برقم   المادة  العارسر    ١٦٤هذه  الفصل  االنتقالية" عل  ن  "األحكام  ي 
عل: والتى األول  فقرتها  ي 

فن الصفة "  صت  تنتهي 

ي هذا  
ة فور إقرار هذا الدستور، وتصبح مجلس نواب يمارس الصالحيات المنصوص عنها فن التأسيسية للجمعية الحاضن

ي    "١٩٤٩الدستور. ويعتب  بدء واليته اليوم األول من كانون األول  
  ١٩٥٠أيلول من العام    ٥أنهت الجمعية اجتماعاتها فن

ي جلستها    . جلسة  ٦٢بعد أن عقدت  
ة  تم فن ية وخالفه   ،التصويت عل الدستور ككل  -  ٦٢رقم    –األخب  فنال موفقة األكبر
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نجدت    –عصام المحايري    –عبد العزيز الحرويل    –عبد الرحمن العظم    – دحام الدندل    –جالل السيد    : هم  أعضاء،  ٦

ي مقدمة و    البخاري. 
ة فصول  ،مادة  ١٦٦صدر الدستور العتيد فن :   ،توزعت عل عشر ي الجمهورية العربية السورية،    -١  هي

فن

يعية  -٣  ،المبادىء األساسية  -٢  - ٧التقسيمات اإلدارية،    -٦  ،السلطة القضائية  -٥السلطة التنفيذية،    -٤  ،السلطة التشر

بهذا الدستور حتى تاري    خ    استمر العمل  . أحكام انتقالية  -١۰تعديل الدستور،    -٩الشؤون االقتصادية،    -٨الشؤون المالية،  

ي    ٢٩
ين الثانن ي   ،١٩٥١تشر

 عل مقاسه  ،عندما قام العقيد أديب الشيشكلي بانقالبه الثانن
 
ثم أعيد العمل به    ،وفصل دستورا

يمكن القول أن هذا الدستور قد   ،بصورة مجملة  . ١٩٥٨وحتى تاري    خ الوحدة مع مرص    ،١٩٥٤بعد اإلطاحة بالشيشكلي  

  
 
توفيقيا ة    –جاء  درجة كبب  ى  –إل  الكب  الصاعدة  اإليديولوجية  التيارات  ن  االجتماعي   ، بي  الرصاع  حدة  عكست  ي 

والتى

ي سوريا آنذاك:  
اكيةوالسياسي فن ة واحدة النصوص التالية:   ،وهي االتجاهات القومية و اإلسالمية و االشبر

 
ي سل

 فضًم فن

السور " العربيةالشعب  األمة  من  جزء  األساسي  "  مع  "ي  المصدر  هو  اإلسالمي  الفقه  و  اإلسالم  الجمهورية  رئيس  دين 

ي    ع  ة والمتوسطة، "  مع   "للتشر ، و يشجع الملكيات الصغب  ي
 أعل لحيازة األراضن

 
ن القانون حدا وتشجع الدولة عل إنشاء   يعي 

ن السا  ،"الجمعيات التعاونية  بأن يكون الحد األعل للحيازة ذو أثر رجعي ومن دون إهدار كرامة االقطاعيي 
ن او أن يكون    ،بقي 

 أعل لسقف الملكية الزراعية
 
  . هناك حدا

 

ي النص الدستوري 
 
: الالمركزية ف

 
   ١٩٥٠ثالثا

 نصوص الالمركزية

وع الدستور ألول مرة بتاري    خ   ال تتحدث عن الالمركزية،    ،واضعة مقدمة له   ١٩٥٠نيسان    ١٥طرحت لجنة الصياغة مشر

 لدى واضعيه
 
 حقيقيا

 
، مما يوجي بأن هذه القضية لم تكن هما

 
:   ،إطالقا ي

ي المقدمة نقتطف اآلنى
نحن ممثلي "  ومما جاء فن

ي  ي جمعية تأسيسية بإرادة هللا ورغبة الشعب الحرة، نعلن أننا وضعنا هذا الدستور الشعب السوري العرنر
ن فن ، المجتمعي 

األهداف   التالية: لتحقيق  ظل    ]... [المقدسة  ي 
فن ن  المواطني  ن  بي  والتسامح  اإلخاء  روح  ديمقراطي  نشر  جمهوري  حكم 

له    غالبية الشعب تدين باإلسالم فإن الدولة تعلن استمساكها باإلسالمولما كانت  ] ... [،حر
ُ
أن    ونعلن  […] العلياوُمث

ه ومستقبله أمتنا العربية ، يتطلع إل اليوم الذي تجتمع فيه  شعبنا السوري هو جزء من األمة العربية بتاريخه وحاض 

ي دولة واحدة
 
ي ظل االستقالل والحرية. ونعلن أن هذه المقدمة جزء ال يتجزأ   ف

 عل تحقيق هذه األمنية فن
 
وسيعمل جاهدا

ن   ي قام عليها قانونهم األساسي من هذا الدستور وضعت لتذكر المواطني 
شهدت المقدمة نقاشات واسعة    ". بالمبادئ التى

 لم يتطرق إل غياب الالمركزية عنها   ،حول قضايا جوهرية
 
ي المست الموضوع    . لكن أحدا

احات التى من النقاشات واالقبى

:  ،من بعيد  ي قدمها ممثل الحزب القومي السوري االجتماعي السيد عصام المحايري، وهي
 تلك التى

ي المقدمة بعد جملة الشعب السوري. (١
ي الواردة فن  حذف كلمه العرن 

ي الفقره التاسع (٢
 .ةحذف عبارة ولما كانت غالبية الشعب تدين باإلسالم الوارده فن

احاته كلها رفضت    حذف عبارة ونعلن أن شعبنا الذي هو جزء من  (٣ ، لكن اقبى ي الفقرة الحاديه عشر
األمة العربية الواردة فن

ي الجلسة رقم  
  . أثناء القراءة الثانية للمقدمة ٥٤فن

ي دستور  
 فن
 
 ومؤثرا

 
 هاما

 
ي الالمركزية، متقدمة ١٩٥٠رغم أن الالمركزية لم تكن عنرصا

 فن
 
، إال أن هذا الدستور قدم نصوصا

وإن لم يأت عل   -  ١٩٥٠أي دستور    –فهو    الذي غابت الالمركزية بشكل كامل عن نصوصه ومضمونه.   ١٩٣۰عل دستور  

ي بنوده. غب  أنه
 هو    ،عل عكس سلفه  ،ذكر كلمة الالمركزية فن

ً
 كامال

ً
  ١٣١حتر    ١٢٦المواد  "الفصل السادس  أفرد فصال

 
 
، تحت عنوان التقسيمات اإلدارية. فتحدثت المادة    ،للحديث عن مضمون الالمركزية  "ضمنا عن   ١٢٦أو الحكم المحلي

ي السورية إل محافظات  
ن الالحقة أحكامها    ١٢٧وبينت المادة  ،يحددها القانونتقسيم األراض  ي القواني 

وجوب أن تستفى

توسيع   مبدأ  امن  الوحدات  لرؤساء  المادة    ،إلداريةاالختصاص  تحدثت  ن  حي  ي 
آليات    ١٢٨فن مجلس عن  انتخاب 

وط التعيي   فيه.  فقد   ١٣۰فقد حددت مهام مجلس المحافظة وصالحياته. أما المادة    ١٢٩أما المادة    المحافظة وشر

 . تحدثت عن موارد المحافظات
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ي دستور  
 
 ١٩٥٠أبعاد الالمركزية ف

ي دستور  
ي أبعاد الالمركزية فن

  الصادر عن  ل "ر"  –  ٥الحديث عن القرار رقم    ، نرى أنه من المهم١٩٥٠قبل التفصيل فن

وت بتاري    خ   ي بب 
ي    ١۰المندوب السامي فن

ي القرار المذكور  ١٩٣٦كانون الثانن
، والذي نظم قضية الحكم المحلي آنذاك. ففن

ن بمرسوم يصدر من مجلس الوزراء ُحظرت أي عملية انتخاب محلية للمحافظ، بحيث أص مجلس   وضًم   ،بح المحافظ ُيعي 

ي قضية المالية، حددت  
ن من المركز لضمان تمثيل األقليات. وفن ، بحيث يتم التعيي  ن ن ومعيني  المحافظة أعضاء منتخبي 

ي  "بأنه:    ٤٢المادة  
ط االحتفاظ بالحقوق المكتسبة أن يلعن ي أي وقت كان بشر

أعمال المحافظ  يجوز للوزير ذي الشأن فن

ائب والرسوم المحلية. وأتاح للوزير المختص أن ينقض أي   . "أوان يعدلها ي تحصيل الرصن
ولم يحدد هذا القرار أي أحقية فن

ي مختلف دوائر المحافظة. 
ي يجري  ها فن

ي ما   –القانونية    –عل هذه الخلفية    قرار يتخذه المحافظ بأي من التعيينات التى
فن

ي إضافة    ،يتعلق بالالمركزية
ي العيانن

ي دستور    "المقاربات"   يمكننا فهم   ،للظرف التاريخن
  . ١٩٥٠لموضوعة الالمركزية الواردة فن

 الالمركزية السياسية:  -أ 

ي السابق: دستور  
 بالوضع القانونن

ً
ل مقاربة جيدة    ١٩٥٠يمكننا القول أن دستور    ،"ر"ل    –  ٥و القرار    ١٩٣۰مقارنة

 
شك

ي تنص عل أنه: ١٢٨عب  المادة    ،الالمركزيةشكل من أشكال    باتجاه
ي كل محافظة مجلس  "  ، والتى

ينتخب ثالثة  يؤلف فن

ي 
ر
ن أرباعه ويعي   الرب  ع الباف و يحدد القانون مدة   ". يحدد القانون مدة المجلس وعدد أعضائه وأصول االنتخاب والتعيي 

 
 
 وصالحيات المجلس. وينتخب مجلس المحافظة رئيسا ومكتبا

 
ن  ،وبذلك . تنفيذيا رئيس مجلس  حدد الدستور آلية تعيي 

 به قبل العام    ،المحافظة عبر االنتخاب المباشر من قبل المجلس
ً
 كما كان األمر معموال

 
. زد عل ذلك  ١٩٥٠وليس تعيينا

ي  
ي فن
الغالب والذي عل    ،١٢٧كما تذكر المادة    توسيع اختصاصات السلطات المحليةأن الدستور حدد األساس القانونن

ي أن الدستور قد حدد الحد األدنن من الصالحيات وليس الحد األقض. 
ي   كان يعتن

لم   ١٩٥٠دستور  أن    ،هذا األمر ال ينفن

ي الالمركزية
 
 ف
 
ي خضم التجاذبات    ،ألسباب خاصة بحداثة الوطن السوري  ،يذهب بعيدا

والتخوف من إمكانية انفراطه فن

.   ،اإلقليمية وانعكاساتها داخل الكتل السياسية السورية
 
ي تم التنويه عنها سابقا

 إل أن واقع تقسيم سورية إل   والتى
ً
إضافة

الفرنسي  إبان االنتداب  البعض  ،دويالت  ي ذهن 
 فن
ً
ن   ،مازال ماثال ي معرض 

اليونس فن اللطيف  قاش هذه  يقول السيد عبد 

ي الجلسة  
ن أحرار  ":  ٤٩المادة فن ، مهما كان وراء هذا النظام  ال نستطيع ان نوافق عل نظام ال مركزيلذلك فإننا كقوميي 

ي )عندما قسم المستعمر الفرنسي سورية إل دويالت( يتمثل لنا بصوره بشعة   من رفاهية للمحافظات. 
ألن ذلك الماضن

ن بل عن  ورهيبة. وأنا أعتقد يا سيدي الرئيس ا ي أعب  عن رأي كثب  من القوميي 
ي سلخت  نتن

ي المحافظات التر
 
آراء القوميي   ف

ي السابق
 
هذه التخوفات من الالمركزية دفعت بمقرر لجنة الدستور السيد عبد الوهاب حومد إل القول    "عن هذه البالد ف

ي ذات الجلسة:  
ي الالمركزية؟ أنا شخصيا ال أجد  أننا تبنينا هنا الالمركزيةهل صحيح  "فن

ي تبتن
ي   ،اي حرج مبدئيا فن

ولكنتن

ي ال  
ي لم أجدها. إما ألنتن

ف بأنتن ي هذه المواد عن الالمركزية، وأعبى
ي بحثت طويال فن

كمقرر للجنة أريد ان أوضح رأيها ألنتن

بعيد كل المبدأ الذي تبنيناه هو هذا  أفهم المركزية أو أن اإلخوان فهموا أشياء من النصوص ال تدل هذه النصوص عليها. 

الالمركزية وإنما هي    البعد عن  منها  ي تخوفوا 
إدارية بحتة  التى العبارة أمور  القول و ضي    ح  توسيع   . جاءت برصي    ح  إنها 

ائب و لم تفصل أجهزة   ،لصالحيات رؤساء الدوائر اإلدارية وهي لم تفصل إدارة المحافظة والقضاء ولم تفصل الض 

بعض  الدولة عن  مفهوم    ،بعضها  إل  تذهب  ي ولم 
الحقيقر بمعناه  مقام    ،الالمركزية  والقائم  الناحية  مدير  فتنتخب 

ي امريكا الشمالية والجنوبية. وكما يتعلق األمر بالقائم مقام  
 كما يجري ذلك فن

 
ي فرنسا. وإنما   Maireوالمحافظ انتخابا

فن

المشاق بعض  المواطن  نخفف عل  أن  أردنا  و  المركزية  السلطة  اف  إرسر تحت  ء  ي
يرد عل وب  ". أبقينا كل سر فهو  ذلك، 

ض عل   ،األعضاء الذين تخوفوا من إعطاء مجالس المحافظات صالحيات واسعة ازي الذي اعبى ي الب 
ومنهم النائب حستن

  :
ً
ي هذه الجلسة كنت أبديت شيئا من "أي صالحيات إضافية للمجالس قائال

ي ألقيتها فن
ي السابقة التى

ي كلمتى
دولة الرئيس، فن

بالنظر لالعتبارات   كحق فرض رسوم محليةحافظات وإعطائها الصالحيات الواسعة  التخوف بشأن موضوع مجالس الم

ي هذا المجلس الكريم
ي يعرفها اإلخوان فن

ي هذا    ]..  [.التى
ية فن ي أخسر دولة الرئيس أن يؤًول هذا األمر بأن حزب االكبر

وإنتن

ا ة  بكبر المعروفة  المدينة  يمثلون مدينة حلب  إنما  بأغلبيتهم  الذين هم  ي المجلس 
الجغرافن لموقعها  نظرا  لسكان وغناها 

 ." […]  هميريدون وضع مثل هذه االمور لصالح مدينت
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إل سلطات  تحويلها  بمثابة  هو  ائب  الرصن قدرة فرض  المحلية  السلطات  منح  أن  ازي  الب  النائب  اعتب   آخر  ي موضع 
وفن

. أما أكرم  
 
ا  خطب 

 
ازي أمرا ه الب  يعية، األمر الذي اعتب  اضه عل تشبيه مجلس  تشر  فكان اعبى

 
 أيضا

 
، والذي كان حمويا ي

الحورانن

اط   ي معرض دفاعه عن عدم اشبى
الوهاب حومد فن اللجنة السيد عبد  ي تحدث به مقرر 

التى ي  النيان  بالمجلس  المحافظة 

ي مجالس المحافظات،
:  الشهادة العليا فن ي

س مجالس سيدي الرئيس لم أر حجة أوه من هذه الحجة بقيا" فقال الحورانن

من إنشاء مجلس المحافظة  ، ونحن إنما توخينا  له صفة سياسية رئيسية  ، فمجلس النوابالمحافظات بمجلس النواب

فنية يكون جهة  المحافظات أن  مجالس  وإذا كانت  المحافظات  ومجالس  النواب  مجالس  ن  بي  إذا  القياس  يصح  فال   ،

خب  أن يرصف النظر عن هذه المجالس وأن يبفى الوضع  ستكون ذات صفة سياسية عل نسق المجالس النيابية فمن ال

عليه ما هو  حاليا عل  الموجود  المحافظة  ،"الراهن  لمجلس  ما  دور سياسي  محاولة إلعطاء  أي  الطريق عل   ،ولقطع 

ي الجلسة    ،ولتصوير األمر عل أنه قضية فنية وليس سياسية
ي فن
الذي أستغربه أن تبحث هذه المادة "  : ٤٩يقول الحورانن

ي هذه الماده والقضية ليست قضية المركزية والالمركزية    وكأن لها عالقة بالمركزية والالمركزية. 
إن الموضوع واضح تماما فن

ي بحت موضوع هذه المادة  . وال قضية إدارة
ائب سيبفى عل حاله. والموازنة العامة هو موضوع انشان  . أي أن نظام الرصن

ء سيبفى عل ماهو عليهستبفى   ي
ي االمر أن مجلس المحافظة سوف يقوم بإضافة نسبة مئوية  . عل حالها.و كل سر

وكل ما فن

ائب ويكون ذلك بقانون   األول من الالفت هنا أمران أساسيان،    وبذلك قطعت جهينة قول كل خطيب  . "عل بعض الرصن

رى عل أنها  
ُ
 عل المستوى إل   قضية فنية وإداريةأن قضية الالمركزية كانت ت

 
 سياسيا

ً
دارة شؤون المحافظة، وليست تمثيال

  . ي المحلي
ية والذي كان بغالبيته من حلب  الثان  بمقابل وجود ضعيف لممثلي   ،هو أن وجود حزب الشعب كحزب األكبر

نصوص  ي 
تبتن إل  دفع   ، السباعي مثل مصطفن  منها،  يكونوا كلهم  لم  دمشق  مرشخي  أن  االعتبار  ن  بعي  آخذين  دمشق، 

 عن التبعية لدمشق، األمر  الال 
 
مركزية، كأداة تعزز من قدرة حلب، الوافرة الموارد، عل االستقالل بقرارها المحلي بعيدا

 الذي كانت تخشاه المحافظات األقل غتن مثل حماة. 

 : الالمركزية االقتصادية -ب 

ي المادة  
ائب. تنص    ١٣۰ظهرت الالمركزية االقتصادية فن ي منحت المحافظات حق فرض الرسوم المحلية دون الرصن

والتى

ائب العامة المجبية  (أ" عل أن موارد المحافظة تتألف من:  ١٣۰المادة  حصة مئوية يعينها القانون تؤخذ من أصل الرصن

ي المحافظة أو تضاف اليها. 
ي هذه الرسوم  الرسوم  (  ب  فن

ط فن ي حدود القانون. يشبى
ي يفرضها مجلس المحافظة فن

المحلية التى

ي 
ي اراضن

ي ممارسة مهنهم وأعمالهم فن
ن فن ن المحافظات وأال تقيد حق المواطني  أال تعوق انتقال األشخاص ومرور األموال بي 

 ". الوطن. ينظم القانون أصول المحاسبة الخاصة لمجالس المحافظات

ائب، بحجة أن ذلك قد يحول مجلس أتاحت هذه   المادة لمجلس المحافظة فرض الرسوم دون أن تسمح له بفرض الرصن

عو دستور يعية تخرجه عن السياق الذي ارتآه له مشر ، كما سبق ورأينا. كما قيد الدستور ١٩٥٠المحافظة إل سلطة تشر

اض عدد من نواب دمشق وحمص وح القانونية بعد اعبى الرسوم بالحدود  ، والذي لم يكن هذه  النص األصلي ماة عل 

وط.  ن كان ُينظر   من الواضح،  يحدد الرسوم بأي رسر ي حي 
ائب عل أنها مورد من موارد السلطة المركزية، فن أنه كان ُينظر للرصن

 : ي
ي مداخلة منب  العجالنن

 للرسوم عل أنها من موارد المحافظات. نقرأ فن

ي الفقرة األول من هذه المادة أن ا"
ي المحافظة لقد جاء فن

ائب العامة المجباة فن ي تؤخذ من أصل الرصن
لنسبة المئوية التى

عليه النص  وري  الرصن من  و  ء حسن،  ي
بقانون وهذا سر ن  فأنا... "  ]...[  تعي  الرسوم..  بشأن  يقوم مجلس   "أما  أن  أخسر 

  
 
ي تجبيها الدولة، أو أن يفرض رسوما

ائب العامة التى ة ال يستطيع األهلون معها أن يؤدوا الرصن المحافظة بفرض رسوم كثب 

ي المحافظات األخرى
ي تفرض فن

كما كانت هنالك محاوالت من نواب حماة ودمشق، لربط    "]... [ال تشبه أبدا الرسوم التى

المحافظات عل النواب، توزي    ع حصص  غالبية  رفضته  الذي  األمر  سكانها،  وعدد  المحافظة  احتياج  بحسب  السكان   

والذين كانت أغلبيتهم من حلب كما ذكرنا. نتيجة هذه المداخالت تم إعادة هذه المادة إل اللجنة إلعادة صياغتها، لتنتهي 

ي حد 
ي للدستور، وبعد إضافة عبارة "فن

ي النص النهان 
ي ليصبحبالشكل الذي ظهرت به فن

الرسوم  "  : ود القانون" إل البند الثانن

ي حدود القانون
ي يفرضها مجلس المحافظة فن

 . "المحلية التى

مجلس  موارد  ن  بي  عالقة  أي  ير  لم  ائب، كما  والرصن الرسوم  خارج  للمحافظة  مورد  أي  ير  لم  الدستور  أن  هنا،  الالفت 

الطبي المحافظة   الموارد  أن   
 
ا معتبر فيها،  الطبيعية   والموارد 

 
حضا المركزية  السلطة  حق  هي  نسبة    ،عية  أي  دون 
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تذكر أن من مهام مجلس المحافظة "استثمار المياه المعدنية" و " تنظيم واستثمار   ١٢٩للمحافظات فيها. إال أن المادة  

إضافية  موارد  توفب   ي 
فن ودوره  وحدوده،  االستثمار  هذا  ماهية   

 
واضحا يكون  أن  دون  ي"،  والب  والنهري  البحري  الصيد 

ة كدرعا عن    للمحافظة.  ي المحافظات الصغب 
 صمت نواب الجزيرة وبافى

 
ن  كما نلحظ أيضا ي هذه المواد، تاركي 

المداخلة فن

الذين كانوا يسعون إل استقاللية  ى كدمشق وحمص وحماة بمقابل نواب حلب  الكب  المحافظات  ن  للتفاوض بي  األمر 

 مالية أكب  للمحافظات بمقابل المركز. 

 : الالمركزية اإلدارية : ج

 عن دستور
ً
 كامال

 
تحدث عن أي استقاللية إدارية للمحافظات، وال عن ي، فهو ال  ١٩٥٠تكاد الالمركزية اإلدارية تغيب غيابا

ن وال عن عالقة دوائر المحافظة بالوزارات المركزية أو بالمكتب التنفيذي. ترك الدستور  ن اإلداريي  ن الموظفي  آليات تعيي 

ي صالحيات مجلس المحافظة ذاكرة أن:   ١٢٩إال أن المادة    . مهام المكتب التنفيذي للقانون 
س مهمات مجل"  فصلت فن

ي ورعاية األمومة   المحافظة الرئيسية
ي األمور التالية: مكافحة المرض بتوسيع اإلسعاف الصخي المجانن

: المساهمة فن هي

ن والمساهمة بنشر   والطفولة. مكافحة الجهل بإنشاء دور الحضانة والمدارس األولية واالبتدائية والمهنية وتعليم األميي 

ي 
ب فن المياه الصالحة للشر الكهرباء. تحديد مناطق  التعليم. توفب   المحلية وتعميم  القرى والمدن وانشاء شبكة الطرق   

تنظيم  الفنادق.  عل  اف  واإلرسر واالصطياف  السياحة  تنشيط  وتنظيمها.  المعارض  اقامة  المحافظة.  ي 
فن البلديات 

. رعاية العمال ال . استثمار المياه المعدنية. انشاء الغابات وتنشيط التشجب  ية والمساهمة فيها.  المواصالت المحلي خب 

ي  ومن الواضح أن هذه الصالحيات غب  واضحة، كون صالحيات مجلس   ". تنظيم واستثمار الصيد البحري والنهري والب 

ي هذه الشؤونهو    المحافظة، وربما المكتب التنفيذي،
 
ة  المساهمة ف  لماذا .  وليس توليها وإدارتها المبارسر

 
ليس واضحا

عون آنذاك هذه ا ، وقد يكون اختار المشر
 
لصيغة، وال لماذا غابت الالمركزية اإلدارية عن الدستور. قد يكون هذا مقصودا

، أن الالمركزية  
 
ن بالتعقيدات المرتبطة بإدارة شؤون الدولة. لكن من المهم أن نذكر أيضا عي  ة لدى المشر  لضعف الخب 

 
عائدا

أ المداوالت  ي 
فن النجد  فإننا  المداوالت،  عن  حتى  غابت  باإلدارات اإلدارية  المركزية  الوزارات  عالقة  تناولت  مداخلة  ي 

ي الجلسة  .  المحلية
ي القراءة الثانية لمواد الدستور وفن

   ٥٩وربما كانت مداخلة السيد عبد الوهاب حومد فن
 
تعطي   ،تحديدا

ازي:  ،يقول ،التلخيص األفضل للجنة من قضية الالمركزية ككل ي الب 
ي معرض رده عل حستن

   فن

ائب  ،يا سيدي" ي ما يتعلق بقضية الرصن
 من هذه المحاذير، وأما    ،فن

 
فيما فإن اللجنة قد رفضتها ولم تبفى إال الرسوم تفاديا

ي لم    يتعلق بمبدأ الالمركزية
إنتن المبدأ، ولكن مع هذا  الذين يدينون بهذا   من 

 
ي شخصيا

بأنتن القراءة األول  ي 
فأنا قلت فن

ة    ألن بالدنا صغب 
 
 فيه، نظرا

 
ي أذهب بعيدا

وهو االختصاص بالقضاء وباإلدارة    ،وال تتطلب هذا المبدأ بمفهومه الحقوفى

، حتر أننا لم نأخذ   وبالمالية، فتصبح المحافظات أشبه بدول مستقلة. 
 
فنحن يا سيدي لم نأخذ بهذا المبدأ إطالقا

التجمع االدإري ،  ،بمبدأ عدم  ي
المفتى السيد قدري  حه األخ  اقبى  وإنما أخذنا بمبدأ بسي   الذي 

 
وهو مبدأ توسيع   ،ط جدا

ن  ]... [الصالحيات  عل المواطني 
ً
ي هذا تسهيال

 ". ألن فن

 

: الالمركزية بي   دستوري  
 
 ١٩٥٠و  ١٩٢۰رابعا

 الوجه السياسي    ،إذا كانت الالمركزية بكافة وجوهها 
 
ي دستور  ،االتحادي  –خصوصا

 فن
 
 هي من األمور الالفتة واألشد وضوحا

عل مركزية الخالفة العثمانية ومحاوالت    ،ألسباب تتعلق برد فعل حكومة االستقالل األول لسورية الحديثة  ،١٩٢۰

يك ي   التبر
ة. فإن األمر جاء عل العكس من ذلك فن ي أيام الخالفة األخب 

ي بوتقة واحدة، فن
وتذويب كل األقليات القومية فن

ددة  ، ١٩٥٠ دستور ومبى خجولة  النصوص  جاءت  المداوالت  ،فقد  ي 
 
ف  
 
واضحا الذي كان  والرفض  التخوف   

ً
  ، عاكسة

 عن االستعمار الف
 
والذي قام بسابقة تقسيمها إل دويالت   -  ١٩٤٦  رنسي ألسباب تتعلق بمخاوف الدولة المستقلة حديثا

ضمن السياق اإلقليمي المضطرب أن يعيد تجزيء المجزأ، وأن يعيد تقسيم   يمكن له  من أي شكل من أشكال الالمركزية  -

.   ،المقسوم اكي
ي ذو الطابع القومي واالشبى  خاصة مع نمو المناخ اإليديولوج 
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  : فيما يخص الالمركزية ،ويمكن للجدول التالي توضيح أهم الفروقات بي   الدستورين

  ١٩٥٠دستور   ١٩٢۰دستور  

الالمركزية 

 السياسية 

يوجد حكومة مركزية + حكومات   -١

 للمقاطعات.  

يتم تعيي   حكام المقاطعات من قبل   -٢

 . الملك

 

يعي  -٣ )الغرفة   هناك غرفتان للمجلس التشر

  األول للمقاطعات والثانية للنواب(

لكن تنظيم المحاكم من   ،القضاء واحد  -٤

 صالحية المقاطعات. 

 . حكومة مركزية واحدة -

 

المحافظون من مجلس ينتخب  -

 . المحافظة

 

   . غرفة واحدة للنواب -

 

 القضاء واحد.  -

الالمركزية 

 االقتصادية 

لكن   ،اليوجد بنود لالمركزية االقتصادية -

 هناك موازنات مستقلة للمقاطعات

 

ويمكن   موازنة واحدة للدولة، -

 للمحافظات فرض رسوم خاصة

الالمركزية 

 اإلدارية  

حاكم المقاطعة هو الذي يعي   مديري   -١

ي المقاطعة
 
عدا المديرين التابعي     ،الدوائر ف

 للحكومة المركزية. 

ي تضع   -٢
مجالس المقاطعات هي التر

انياتها   . مب  

وبالتالي يتم   ، ال يوجد نص -

تعيي   المديرين من الحكومة  

 المركزية. 

 

تحدث الدستور عن موارد   -

لكنه لم يتحدث عن  ،المحافظة

انيتها.   مب  

خصص الدستور رب  ع مقاعد مجلس الشيوخ  األقليات 

 "نظام الكوتا"لألقليات، 

وال  ،ال يوجد مجلس شيوخ -

 يوجد ذكر لألقليات. 

 

 
 
ي الدستور  : خامسا

 
 دور الالمركزية ف

 
 
 ودستوريا

 
ي تنظيم الدولة الحديثة، قانونيا

سواء كانت هذه    ،الشك أن الالمركزية أضحت واحدة من المبادئ األساسية فن

   . أو تخطته باتجاه الواقع السياسي  ،وسواء اقترصت الالمركزية عل الجانب اإلداري ،الدولة بسيطة أو مركبة

ة من وجهة •
ّ
اإلدارة  فالالمركزي القرار   ،نظر  اتخاذ  اإلدارّي، وتحسن طرق صناعة  الجمود  تجاوز مشكلة  ي 

فن  ،تساعد 

  ، تشاركي بشكل  القرارات كلها  باتخاذ  يساهمون  الذين  والمجموعات،  المؤسسات  من  العديد  عل  صناعته  بتوزي    ع 

مون بالعمل عل تطبيقه قدر اإلمكان طالما أنه من صنعهم ن  . ويلبى

من   • االقتصادوالالمركزية  نظر  ي كافة   ،وجهة 
وفن القطاعات،  لكافة  والمتكافن   المتوازن  النمو  ي 

فن وتساهم  تشجع 

ي اعتماد برامج التنمية الوطنية
ي عملية صنع القرار، وفن

 فن
 
 هاما

 
مما   ،الجغرافيات. وذلك من خالل إعطائها الناس دورا

وتنفيذها   يدفعهم لها  التخطيط  ي 
فن تركز   . للمساهمة  من  تقلل  أنها  المركز    كما  ن  بي    

الالمتكافن التطور  ومن  السلطات 

إذ كلما خفت مركزية السلطة، ازداد انجذاب رأس المال واالستثمار إل المناطق. وعل العكس من ذلك،   ،واألطراف

ي هذا 
كات إل التمركز فن ن من أفراد ورسر ن الرئيسي  ن االقتصاديي  ي المركز، َيجذب الالعبي 

فإن تمركز السلطات اإلدارية فن

   ،مكانال
 
غالبا العاصمة  هو  تشجع   ،الذي  المناطق. كما  وتدهور وضع  للعاصمة  الشي    ع  النمو  إل  يؤدي  الذي  األمر 

ن االستثمارات وفرص العمل، ن المناطق لتأمي  ن وتأهيل   الالمركزّية من وجهة نظر تنموية، عل التنافس بي   من أجل تحفب 

 مية. بيئاتها االجتماعية واالقتصادية لمواكبة عملية التن
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   ،أما عل المستوى السياسي  •
ً
   ،فإن األمر أعقد قليل

 
ي  ت  –اإلدارية عل األقل    –الالمركزية    إذ مع التسليم بأن

ساهم فن

حياتهم أشكال  الختيار  المجال  لهم  تفسح  ألنها   ، ن وفاعلي  قادرين  ن  ديمقراطيي  ن  مواطني  ات    ،تكوين  الخب  وتعطيهم 

المحلّية ي السياسة 
ي من خاللها يمكنهم االنخراط والتمرس فن

العامة، والتى بحيث يصبحون أكبر    ،المتعلقة بالشؤون 

ن وللنخب  . باعتبار اإلدارات والمجالس المحلّية هي بمثابة البوابة للقادة اإلداريي  ي
قدرة عل االنطالق والتمثيل الوطتن

ن بالتصاقه   ،ديموقراطي   –العام عل المستوى المركزي، كونها تؤسس لنظام تمثيلي  الشابة للدخول إل الحقل   يتمب 

. إال أن المقصود بالالمركزية    وهي المدخل القادر عل تجسيد ذلك  ،بالناس وطموحاتهم وآمالهم ي
عل المستوى الوطتن

ذلك  ،السياسية من  أبعد  أمر  ة  ،ويشمل  ،هو  أشياء كثب  وانت  ،من ضمن  ترشيح  وتمثيلحقوق  المجموعات    خاب 

ن   . عل المستوى المركزي  ،إلخ  ،المحلية والقومية واللغوية يعي بغرفتي 
ووجود    ،وبما يعنيه ذلك من وجود مجلس تشر

واألقاليم للمركز  وقضاء  نيابية  ومجالس  المحلية  ،حكومات  وات  البر من  االستفادة  لحق  ائب    ،إضافة  الرصن وفرض 

انيات المستقلة ن ال   ١٩٥٠األمر الذي لم يتطرق إليه دستور  . .. إلخ. إضافية للحقوق اللغوية والثقافية  ،والرسوم والمب 

وألسباب خاصة   ،ألسباب تاريخية خاصة بظروف بناء سورية بعيد االستقالل عن االنتداب الفرنسي   ،من قريب أو بعيد 

ي والقومي    ، بعيد الحرب العالمية الثانيةبالمنعكسات العالمية واإلقليمية  
إضافة للتيارات اإليديولوجية ذات الطابع الديتن

اكي السائدة
هو   ،أن مبدأ الالمركزية بمختلف جوانبه اإلدارية واالقتصادية والسياسية  ،مما سبق نستنتج  . واالشبى

ي تبت  عليها الدول الحديثة
ي يتوجب أخذها بكل الجدية  ،أحد األسس التر

 ، واالعتبار عند رسم الدستور القادم  والتر

 لجماعٍة قوميٍة ما 
 
   ،ليس باعتباره مطلبا

 
 سوريا

 
 وطنيا

 
الذي ال    ،يتوجب األخذ بالحد األقض  ،بل باعتباره مطلبا

 عل طريق التنمية الرشيدة المستدامة وإحقاق الحقوق  ،يفرط بوحدة سورية من جهة
 
من جهة   ،ويدفعها قدما

   وإن بدرجات متفاوتة.  ، وعن الدساتب  السورية الالحقة ١٩٥٠وهو األمر الذي غاب عن دستور  . ثانية

 خاتمة 

ي الحياة السياسية والدستورية السورية  ،١٩٥٠الشك أن دستور  
 من النقاط الدستورية   ،قد شكل محطة هامة فن

 
وترك عددا

ي 
  : كان أهمها   –ربما  –المضيئة والتى

ي تمنع تغٌول السلطة التنفيذية  )١
  فصل السلطات وإدراج الكثب  من المواد التى

العامة  ٢٨  إفراده  )٢ والحريات  بالحقوق  وحدها  تختّص  المنازلمادة  حصانة  ومنها:  الرأي  ،،  والصحافة   ،وحرية 

والتظاهر  العادلة  ،واالجتماع  ي   ،والمحاكمة 
التعسفن االعتقال  لفبى   ،ومنع  محاكمة  دون  طويلةوالتوقيف  حق    ،ة  وحفظ 

ي الحياة االقتصادية ،الملكية
 وتأطب  الملكية العامة للدولة  ،والمشاركة فن

ن والعمال عل وجه الخصوص، وكون العمل حق لكل مواطن يجب عل الدولة أن تسع لتأمينه،  ) ٣ حماية حقوق الفالحي 

ن ) ٤ ن المرضن والعجزة والمعوقي   رعاية المواطني 

ي التعليم من جهة ثانية ( ٥
ائعها من جهة، وفن  حماية حقوق الطوائف الدينية باتباع رسر

وإلزام الدولة إلغاء األمية خالل عشر سنوات كحد   إلزامية ومجانية التعليم وكونه حق لكل مواطن،إضافة لتأكيده عل  (  ٦

 . أقض

الذي  (  ٧ الدستور  االنتخابوهو  حق  السورية  المرأة  المادة    منح  نص  ي 
فن الجندرية  اللغة   

 
"٣٨مستخدما لناخبون ا: 

ة من عمرهم والناخبات هم السوريون والسوريات،    . "الذين أتموا الثامنة عشر

 

ها    –هذه النقاط المضيئة   ي الدستور السوري المستقبلي   ،هي ما يتوجب استلهامها والبناء عليها   -وغب 
وليس النص   ،فن

 للمرحلة التاريخية
 
تب فيها   ، السياسية واالجتماعية واالقتصادية  ،نفسه الذي كان أمينا

ُ
ي ك

ي تجاوزها    التى
الزمن بأكبر  والتى

 
 
ن عاما    . من سبعي 

 

- النهاية  -



 

 
 

 

 

 


