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ي دستور 
 
 ١٩٢۰الالمركزية ف

العام   السوري  المؤتمر  الوحدة   ١٩٢۰- ١٩١٨تبنن  أساس  "عىل  العربية  السورية  للمملكة  الفيدرالي  االتحادي  الشكل 

ي ذلك من الفائدة باتحاد  
 لما فن

ً
 داخليا

ً
 إداريا

ً
السياسية للبالد السورية عىل أن تكون مؤلفة من مقاطعات مستقلة استقالال

كلمة الجمهور السوري وتتآلف قلوب    أوارص هذه المقاطعات بعضها ببعض فتتبادل المنافع االقتصادية فيما بينها تتجمع

  
ً
إداريا الحكومة  أعمال  األجنبية وتنظيم  الطوارئ  الحدود من  داد هذا قوة ومنعة لصيانة  ن المملكة في  أبنائه حول عرش 

".
ً
ي المادة الثانية من د 1واقتصاديا وعسكريا

ي  توثق شكل هذا االتحاد فن
ز  تمــو   ١٣ستور المملكة السوريــة العربيـة الصادر فن

ي تنص عىل أن " المملكة السورية تتألف من مقاطعات تشكل وحدة سياسية ال تقبل التجزئة"۰١٩٢سنة  
. كما  2، والن 

 للحديث عن المقاطعات وحقوقها وواجباتها وآليات حكمها. تنص المادة  
ً
 ١٢٨أفرد الدستور الفصل الحادي عشر كامال

ي  
ي خصائص الحكومة عىل أن "المقاطعات تدار عىل طريقة الالمركزية فن

ي تدخل فن
إدارتها الداخلية ما عدا األمور العامة الن 

القانون" والمادة   ي مواد هذا 
انية   ١٢٣العامة كما هو مرصح فن ن ي يدقق مي  نياب  أن "كل مقاطعة مجلس  ي تنص عىل 

والن 

 يخالف نص هذا  
ً
 لحاجاتها ويراقب أعمال قانونا

ً
ن المقاطعة ويسن قوانينها ونظمها المحمية وفقا القانون األساسي والقواني 

  3. وضعها للحكومة"العامة المعىط حق 

ي وضع أسس التعليم عىل أن تتبعها جميع المقاطعات
إضافة إل الجيش والسياسة   45حدد الدستور صالحيات المركز فن

البحرية   والمنائر  والمرافق  الحديد  المقاطعات وسكك  ن  بي  العامة  والتلفونات  والجمارك  يد  والي  ق  الي  وإدارة  الخارجية 

كما   .6والمناجم والعملة واألوراق المالية وتأسيس المرصف الرسمي وصنع األسلحة وإنشاء الطرق العامة وإصدار الطوابع 

ي تخصص . كما  7بتوحيد المكاييل واألوزان وأسعار النقود  ألزم المركز 
حدد الدستور واردات المركز عىل أنها " الواردات الن 

والجمارك  العامة  والواردات  وأمالكها  العامة  الخزينة  ي 
أراضن أثمان  أجور  من  المتحصل  الريــــع  هي  العامة  انية  ن للمي 

ال  يد ومرصف ورسوم  ق والي  العامة والي  الكحولية والمناجم والتليفونات  بل والغنم واالنحصارات واالمتيازات والمواد 

ئ البحرية والدمغة والحجر الصخري العام والسفن البحرية والصيد البحري وواردات المواد االنفجارية وريــــع السكك   والمرافن

ي بيع وتأجي    غي  أن الدستور قيد  8" .الحديدية ما عدا السكة الحجازية وفروعها هي من األوقاف السالمية 
حق المركز فن

المقاطعات مصلحة  مع  التعارض  عدم  بوجوب  الخزينة  ي 
العرفية  9أراضن األحكام  إعالن  المركز حق  الدستور  منح  . كما 

ي المقاطعات.  
ي تشهد ثورة دون باف 

ي المقاطعات الن 
ي حال حدوث ثورة وفن

ط تطبيقها فن  واشي 

يعية فقد حدد الدستور المؤتمر باجتماع مجلس النواب، أي ممثىلي الشعب، ومجلس الشيوخ  أما لجهة المؤسسة التشر

ي كل مقاطعة أعضاء لمجلس الشيوخ بنسبة ممثل المقاطعات. يتم تش
ي فن كيل مجلس الشيوخ عي  انتخاب "المجلس النياب 

ن  المنتخبي  األعضاء  عدد  لنصف   
ً
مساويا العام  ي  النياب  المجلس  ي 

فن نوابها  عدد   .ربــع  لنصف   
ً
مساويا  

ً
عددا الملك  ن  ويعي 

ن  بــع بحيث يكون " األعضاء المنتخبون لمجلس  وقد أخذ الدستور بمبدأ الكوتا لألقليات بنسبة الر .  10"األعضاء المنتخبي 

الشيوخ من األقلية يكونون بنسبة ربــع نوابها عن ويفرزون من مجموع العدد الذي يخص كل مقاطعة. ويسن المؤتمر  

 11كيفية انتخابه شيوخ األقلية وعددهم بالنسبة إل المقاطعات. وكذلك تراعي النسبة فيما يعينه الملك."  

 
وت،  ۰١٩٢-١٩١٩ماري شهرستان، المؤتمر السوري العام 11 -، مضبطة األسباب الموجبة لوضع الئحة القانون األساسي ۰۰۰٢، دار أمواج، بي 
 ٢٤٤- ٢٢٩لدستور، صا
ي   2

 ، المادة الثانية، ۰١٩٢تمــوز سنة  ١٣دستور المملكة السوريــة العربيـة الصادر فن
ون بعد ادستور المملكة السوريــة العربيـة،   3  لمئةالمصدر السابق، المادة الثالثة والعشر
 
ون دستور المملكة السوريــة العربيـة،   4  المصدر السابق، المادة العشر
 المصدر السابق، المادة الرابعة والثالثون دستور المملكة السوريــة العربيـة،   5
 المصدر السابق، المادة الرابعة والثالثون دستور المملكة السوريــة العربيـة،   6
 المصدر السابق، المادة السادسة والثالثونـة،  دستور المملكة السوريــة العربي 7
 المصدر السابق، المادة السابعة والثالثوندستور المملكة السوريــة العربيـة،    8
 المصدر السابق، المادة الثامنة والثالثون دستور المملكة السوريــة العربيـة،    9

 المصدر السابق، المادة الخامسة والستوندستور المملكة السوريــة العربيـة،    10
 المصدر السابق، المادة السابعة والستون دستور المملكة السوريــة العربيـة،   11
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ن بحيث يكون لكل دائرة انتخابية )مديرية بحسب الدستور( عددها  أما مجلس النواب في     ٤۰تم انتخابه عىل مرحلتي 
ً
ألفا

 . ن  لكل السوريي 
ً
ي ناخب أول ناخب ثان. ويكون كل نائب ممثال

 12ناخب أول ولكل مئن 

ي دستور 
ن االنتخابية المرتبطة بتمثيل المقاطعا  ١٩٢۰نستعرض فيما يىلي أبعاد الالمركزية فن  ت واألقليات. والقواني 

 :
ً
ي دستور  أوال

 
 ١٩٢۰أبعاد الالمركزية ف

 الالمركزية السياسية -أ 

بطريقة  تدار  المقاطعات  أن   
ً
آنفا ذكرنا  الثانية كما  المادة  نصت  فقد  ظاهر.  بشكل  الالمركزية  بعد  الدستور  يحدد  لم 

ي إدارتها الداخلية. أما مضبطة األسباب الموجبة فقد حددت أن  
 وبأها تتبادل المنافع  الالمركزية فن

ً
المقاطعات مستقلة إداريا

 . االقتصادية

الحكومة العامة أو فقط الحكومة أو   13أطلق الدستور عىل الحكومة المركزية اسم الحكومة العامة للمقاطعات السورية

حكومة المركزية . كما استخدم الدستور مصطلح المركز للداللة عىل ال14واسم الحكومة المحلية عىل حكومات المقاطعات

 . ي مضبطة األسباب الموجبة للقانون األساسي
ي   15وذلك فن  16كما استخدم مصطلح مجلس األمة عىل المجلس النياب 

 للقانون هذا األ 
ً
، تاركا ن ن حكام المقاطعات يتم من قبل الملك دون أن يحدد آلية التعيي  مر. تقول يذكر الدستور أن تعيي 

جميع    ١١٥المادة   يشمل  خاص  بقانون  ن  تعي  وعقوبتهم  ترفيعهم  وكيفية  ودرجاتهم  وتعيينيهم  الحكام  "انتخاب  أن 

، رغم أنه من غي  الواضح من تقصد هذه المادة بالضبط كونها جاءت تحت فصل المحاكم وليس تحت  17" .المقاطعات

ي الحكومة السورية العامة كما تذكر المادة  
ي  أن المقاطعة تدار م   ١٤٣فصل فن

ط فن ن قبل "حاكم عام يعينه الملك ويشي 

ي عضو مجلس الشيوخ
وطة فن  بالصفات المشر

ً
 متصفا

ً
 عربيا

ً
كما تذكر مضبطة األسباب .  18"الحاكم العام أن يكون سوريا

ط أن   ي تتألف من مجموعها المملكة السورية يرأس كل منها حاكم يعينه الملك بشر
الموجبة "أن المقاطعات المستقلة الن 

وطة بأعضاء مجلس الشيوخ."يكون ه   األوصاف المشر
ً
ال يوضح الدستور وال مضبطة   19ذا الحاكم سوريا عربيا مستجمعا

ي  ن وانتخاب سواء رئيس الحكومة السورية العامة أم حكام المقاطعات، بل تركها للمجلس النياب  األسباب الموجبة آلية تعيي 

اح مجلس المقاطعة بالنسبة لحكام المقاطعات وعي    ن ستتم عي  اقي  العام ليصدرها بقانون. إال أننا نرى أن عملية التعيي 

ي العام أو المؤتمر بالنسبة لرئيس الحكومة السورية العامة. يستند رأينا هذا إل المجلس  نص الدستور ذاته من جهة  النياب 

ي من   عن رضا الركاب 
ً
ي منصب رئيس الحكومة بديال

ن هاشم بك األتاسي فن  جهة أخرى. وحادثة تعيي 

 آلية انتخاب رئيس ا
ً
لحكومة. فالنص ال يذكر اآللية المتعارف عليها عادة بالنسبة لقضية الدستور، فالدستور ال يذكر بتاتا

لمان ومن ثم صدور مرسوم تعيينه من قبل  ي الي 
ي أن يتم انتخاب رئيس الحكومة فن

ي تقتضن
ي الملكيات الدستورية، والن 

فن

ي العام، وهو، أي المجلس، قادر ع الملكة.  \ الملك ىل حجب  غي  أن الدستور يحدد أن الوزارة مسؤولة أمام المجلس النياب 

ي القانون مما 20الثقة عن أي وزارة وعن الوزارة برمتها، من جهة
ن وانتخاب الحكام ستطرح فن ، ومن ثم يذكر أن آلية تعيي 

 انسحابه عىل منصب حاكم المقاطعة.  
ً
ي أيضا

ن رئيس الحكومة، مما قد يعنن لمان ذاته هو من سيحدد آلية تعيي  ي أن الي 
يعنن

، فقد تناوب عىل ي بهاشم بيك األتاسي ي    مما يؤيد هذا االستنتاج هو قضية استبدال رضا الركاب  رئاسة الحكومة رضا الركاب 

تموز   ٢٤أيار وحن    ٨بينما استمرت حكومة هاشم األتاسي من  ١٩٢۰أيار  ٢آذار وحن   ٢٧والذي استمرت حكومته من 

 
 المصدر السابق، المادة الثالثة والثمانون حن  المادة السابعة والثمانون دستور المملكة السوريــة العربيـة،    12
ونتور المملكة السوريــة العربيـة،  دس 13  المصدر السابق، المادة السابعة والعشر
 دستور المملكة السوريــة العربيـة، المصدر السابق، المادة الثامنة والخمسون 14
 ٢٣٥، المرجع السابق، ص  ۰١٩٢-١٩١٩ماري شهرستان، المؤتمر السوري العام 15
 ٢٣٤، ص ۰٩٢١-١٩١٩ماري شهرستان، المؤتمر السوري العام 16
ة بعد المئة 17  دستور المملكة السوريــة العربيـة، المصدر السابق، المادة الخامسة عشر
 دستور المملكة السوريــة العربيـة، المصدر السابق، المادة الرابعة والثالثون بعد المئة 18
 ٢٣٨، ص ۰١٩٢-١٩١٩ماري شهرستان، المؤتمر السوري العام  19
 السوريــة العربيـة، المصدر السابق، المادة الثالثة واألربعون دستور المملكة  20
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ي من قبل األمي  فيصل ليقوم المؤتمر بمنحه الثقة بتاريــــخ  ۰١٩٢21  الركاب 
ن ي لم يكن يحىطن   ٢٧. تم تعيي  آذار. يبدو أن الركاب 

، مما أدى إل حجب 22لمؤتمر، كونه كان يمثل سياسة فيصل المهادنة مع الغرب وخاصة فرنسا وبريطانياحقيقة بثقة ا

ن التنفيذية )الحكومة  ٢الثقة عن حكومته بتاريــــخ   ن السلطتي  ن هاشم األتاسي "كعامل توحيد بي  ء تعيي  ي الملك( -أيار، ليج 

يعية )المؤتمر(.   وعىل الرغم من عدم تحديد الد  23والتشر
ً
ن رئيس الحكومة، إضافة إل انتخاب  إذا ستور آللية انتخاب وتعيي 

ي 
ي العام، وبالتالي مجالس المقاطعات، فن  عىل دور المجلس النياب 

ً
ن الحكام، تبق  وقائع المؤتمر السوري العام، دليال وتعيي 

ن رئيس الحكومة وحكام المقاطعات.    انتخاب وتعيي 

 لكل مقاطعة
ً
 نيابيا

ً
ي عىل الحاكم فيها،   وقد حدد الدستور مجلسا ي المقاطعة إضافة إل الدور الرقاب 

يعي فن
يلعب الدور التشر

 لحاجاتها 
ً
انية المقاطعة ويسن قوانينها ونظمها المحلية وفقا ن ي يدقق مي  حيث حدد الدستور أن لكل مقاطعة "مجلس نياب 

أعمالها"  المادة  24ويراقب  المقاطعات، حيث    ١٣١. وتحدد  ي تسنها مجالس 
الن  ن  القواني  التصديق عىل  ي 

المركز فن دور 

ي تسنيا  "
ن الن  مجالس المقاطعات ترفع بواسطة الحاكم العام إل الملك للتصديق عليها واألمر بتنفيذها عىل أن القواني 

ي مدة شهر واحد" 
ي ، كما أعىط مجلس الشيوخ حق اتخا 25يصدق عليها وتعاد إل المقاطعات فن

ن الن  ي القواني 
ذ القرار فن

ن مجلس المقاطعة وحاكمها لمجلس  26يتنازع عليها الملك ومجلس المقاطعة  "، كما أعىط الدستور حق فض الخالفات بي 

أي ممثىلي المقاطعات -الشيوخ
27  . 

 للمركز حق إصدار قانون مركزي يحد
ً
د درجاتها أما محاكم المقاطعات فقد ترك الدستور أمر تنظيمها للمقاطعات، تاركا

 .  28وصالحياتها ووظائفها 

، فقد وضع دستور  
ً
ن تكون فيه   ١٩٢۰إذا  من غرفتي 

ً
يعيا  تشر

ً
 مجلسا

ً
، محددا  تعزز الالمركزية السياسية بشكل كبي 

ً
نصوصا

يعي وربما حق انتخاب  الغرفة العليا، أو مجلس الشيوخ، ممثلة للمقاطعات، كما ترك لكل مقاطعة حق انتخاب مجلس تشر

 م لها. حاكم عا

 الالمركزية االقتصادية -ب 

ي دستور  
من الدستور واردات الخزينة   ٣٧. حيث حددت المادة  ١٩٢۰ربما كان بعد الالمركزية االقتصادية البعد األضعف فن

ي الخزينة العامة وأمالكها والواردات العامة والجمارك  المركزية عىل أنها "  
والتليفونات  الريــــع المتحصل من أجور أثمان أراضن

ئ البحرية  يد ومرصف ورسوم البل والغنم واالنحصارات واالمتيازات والمواد الكحولية والمناجم والمرافن ق والي  العامة والي 

والدمغة والحجر الصخري العام والسفن البحرية والصيد البحري وواردات المواد االنفجارية وريــــع السكك الحديدية ما  

ن ال يذكر هذا الدستور أي مصدر لواردات حكومات    .ها هي من األوقاف السالميةعدا السكة الحجازية وفروع ي حي 
"فن

المقاطعات، رغم تحديده وجود موازنات مستقلة لها، لكنها عىل ما يبدو مرتبطة بما تحدده لها الحكومة المركزية، وليس 

  .  ما تقوم بتحصيله هي

 بدقة سبب إغفال المؤتمر السوري العام
ً
انياتها المستقلة،   ليس معروفا ن ي وضع مي 

لقضية بأهمية واردات المقاطعات فن

ي بتخصيص واردات معينة  
ي تقتضن

الن  ورة  أنه "فضال عن الرصن الموجبة هو  الذي تورده مضبطة األسباب  السبب  لكن 

ي جميع المقاطعات حن  إذا تركت لها تستوفن منها ك 
ل مقاطعة  للحكومة العامة فإن هذه الرسوم و المداخيل ليست سواء فن

 
 ٩۰١-٨۰١، ص ۰١٩٢-١٩١٩ماري شهرستان، المؤتمر السوري العام 21
 ١١٣، ص ۰١٩٢-١٩١٩ماري شهرستان، المؤتمر السوري العام  22
 ١١٤، ص۰١٩٢-١٩١٩ماري شهرستان، المؤتمر السوري العام  23
ون بعد المئةدستور المملكة السوريــة العربيـة،    24  المصدر السابق، المادة الثالثة والعشر
 المصدر السابق، المادة الحادية والثالثون بعد المئة دستور المملكة السوريــة العربيـة،     25
 ئةالمصدر السابق، المادة الثانية والثالثون بعد المدستور المملكة السوريــة العربيـة،     26
 المصدر السابق، المادة الثامنة والثالثون بعد المئةدستور المملكة السوريــة العربيـة،   27
ة بعد المئةدستور المملكة السوريــة العربيـة،    28  المصدر السابق، المادة الرابعة عشر
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ي 
ن دون اآلخرين، عىل أن اجتماع هذه الحاصالت فن ما يتحقق لديها وبــهذه الصورة ال بد أن يلحق ببعض المقاطعات غي 

ن الجميع" كة بي 
ي سبيل المصلحة المشي 

 .  29الحكومة العامة يعود بالنفع عىل جميع المقاطعات بالسوية حيث تنفق فن

ي كانت تسم باألعشار زمن لكن من الالفت هنا أن الدستور حدد أحد وا
يبة عىل أرباح المنتجات، والن  ردات المركز برصن

يبة عىل المنتجات الزراعية بنسبة   ي كانت ١۰الدولة العثمانية، وهي رصن
يبة العقار الن  % من الحاصالت الزراعية، دون رصن

يبة   انية والية سوريا للعام  ٣٤حوالي  الجزء األكي  من واردات الدولة العثمانية. حيث مثلت هذه الرصن ن % من واردات مي 

ي لواردات ١٨٩١
يبة األعشار   ١٤، تاركة الباف   متضمنة رصن

ً
 آخرا

ً
.  لسنا متأكدين من أن إغفال الالمركزية االقتصادية  30بندا

ة أعضاء المؤتمر بإدارة البالد   أم كان ألسباب ترتبط بعدم خي 
ً
ض أن هنالك رصن 31كان متعمدا ائب مثل ، أو ألنها كانت تفي 

ائب العقارات يمكن تحصيلها عىل مستوى المقاطعات، ورغم ذلك ال يمكننا إال أن نقول إن الالمركزية االقتصادية   رصن

ن أبعاد الالمركزية الثالث  .كانت األضعف بي 

 الالمركزية اإلدارية  -ج 

ي هذا الدستور. فالمادة  
ن مديري دوائر المقاطعة   ١٣٥كانت الالمركزية الدارية واضحة فن تعىطي حاكم المقاطعة أن يعي 

ن    ١٣٦، كما تكلف المادة  32باستثناء الدوائر التابعة للحكومة  الحاكم بإدارة شؤون المقاطعة وتطبيق الموازنة وتنفيذ القواني 

انياتها33فيها ن ما أعىط الدستور . ك 34. زد عىل ذلك أن الدستور منح مجالس المقاطعات الحق وضع موازناتها وتدقيق مي 

ي تتبع للحكومة العامة
اف عىل الدوائر الن   . حاكم المقاطعة حق الشر

 كانت الالمركزية الدارية مثبتة بالدستور،  
ً
األمر الذي قد يفشه نزوع أعضاء المؤتمر إل فكرة الالمركزية تحت مسم إذا

ى عند  ي داخل السلطة العثمانية كما سين
ي استخدمتها النخب العربية الراغبة بالحكم الذاب 

الالمركزية الدارية الواسعة الن 

 الحديث عن جذور الالمركزية بعد قليل.  

 :
ً
 األقليات والالمركزيةثانيا

ن من قبل األمي  فيصل بعد عودته من رحلته إل أوروبا حيث قال إن  بدأ   استخدام مصطلح األقلية للتعبي  عن المسيحيي 

ن العنارص  ه لزالة الشقاق الذي أوجده األتراك بي  "مطالب األقلية من الشعب سيكون لها المقام األول المرجح عىل غي 

ابقة عىل هذا العالن، إذ يذكر يوسف الحكيم أن القائد العسكري  . غي  أن حماية حقوق األقليات كانت س35العربية" 

أعضائها   عدد  فيه  العاصمة حدد  لبلدية   
ً
نظاما أقر  قد  أوروبا،  إل  فيصل  األمي   رحلة  إبان  لها  الفعىلي  والحاكم  لسوريا، 

، وواحد موسوي )يهودي(،  منهم اثنان مسيحيان، أرثوذكسي وكاثوليكي
ً
ي عشر عضوا

ن باثنن  يتضمن   المنتخبي 
ً
كما أصدر قرارا

انتخاب أعضاء المجلس الداري ن  التفريق حي  ي جمعية 
اك فن الطائفة النجيلية باالشي  اك  ، كما يؤكد يوسف 36حق اشي 

ي المجتمع. 
ن مناصب وظيفية أكي  بعدد يفوق نسبتهم فن  37الحكيم عىل شغل المسيحيي 

ي الدستور عند وضع أساس النظام الالمرك
ن   ٣٧زي فيها. حيث تذكر المادة  انعكست هذه الروح فن أن األعضاء المنتخبي 

ي العام  "  فيو النياب 
ن  يبي 

ً
 خاصا

ً
ي المجلس قانونا

لمجلس الشيوخ من األقلية يكونون بنسبة ربــع نوابها عن جميع المملكة فن

ة إل ويفرزون من مجموع العدد الذي يخص كل مقاطعة. ويسن المؤتمر كيفية انتخاب شيوخ األقلية وعددهم بالنسب

 .38المقاطعات. وكذلك تراعي النسبة فيما يعينه الملك"

 
 ٢٣٦، ص ۰١٩٢-١٩١٩ماري شهرستان، المؤتمر السوري العام 29
ي والية سورية عبد العزيز محمد عوض، الدارة   30

 ٢١٨، ص  ١٩٦٩، دار المعارف بمرص، القاهرة ١٩١٤ ١٨٦٤العثمانية فن
وت   31  ي المؤتمر السنوي السادس للدراسات التاريخية، بي 

؟ فن ن    ١٩۰٢عىلي محافظة، الحكومة العربية بدمشق: لماذا لم تدم سوى سنتي 
 المصدر السابق، المادة الخامسة والثالثون بعد المئة دستور المملكة السوريــة العربيـة،     32
 المصدر السابق، المادة السادسة والثالثون بعد المئة دستور المملكة السوريــة العربيـة،   33
ون بعد المئةدستور المملكة السوريــة العربيـة،   34 ون بعد المئة  المصدر السابق، المادتان الثانية والعشر  والثالثة والعشر
، دار النهار، ط 35 وت ٣يوسف الحكيم، سوريا والعهد الفيصىلي  ٧٤ص   ١٩٨٦، بي 
، دار النهار، ط 36 وت ٣يوسف الحكيم، سوريا والعهد الفيصىلي  ٣٧ص   ١٩٨٦، بي 
، دار النهار، ط 37 وت ٣يوسف الحكيم، سوريا والعهد الفيصىلي  ٤٤ص   ١٩٨٦، بي 
 المصدر السابق، المادة السابعة والستونالسوريــة العربيـة، دستور المملكة    38 38
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  39كما ترك الدستور للقانون كيفية انتخاب األقلية 
ً
ي المقاطعات انطالقا

. كما حرص الدستور عىل عدم تهميش األقليات فن

األقليات رعاية وحماية  بواجب  نصها  افتتحت  ي 
الن  الموجبة  األسباب  به مضبطة  تحدثت  الذي  المنطق  تقول    من  إذ 

بنوع خاص عىل حقوق  والمحافظة  الرعاية  روح  فيبه  تتجىل  "الذي  الجديد  المملكة  ن شكل  تعيي  أن  المقدمة وجوب 

 ." ن المواطني  الغربية الدستورية  40األقليات من  البالد  ها من  ي موضع آخر "وإذا كانت بالدنا سوريا ال تماثل غي 
لتقول فن

ي    وكانت تضم طوائف عديدة ذات مذاهب مختلفة
وري مالحظة هذه األمور الجوهرية فن وتقاليد متباينة، وكان من الرصن

ي االنتخابات النيابية لتصان معها حقوق األقليات من الشعب وال يقع حيف عىل طائفة  
ن الخطة الواجب اتباعها فن تعيي 

ي القطر السوري...... 
ن تراع حقوقهم االنتخابية  ألقليات من أي طائفة كان وجدوا فإنه يجب أأما ا   من الطوائف القاطنة فن

ن بنوع يتعذر   ي كثي  من البلدان والقرى متفرقي 
و تحفظ أصواتهم بدون أن يخش منها شيئا وذلك بالنظر إل وجودهم فن

ي مناطق محدودة وللك وجدت اللجنة أن تكون كل مقاطعة بطولها وعرضها دائرة انتخابية 
ن كثافة معينة لهم فن معه تعيي 

لألق بالنسبة  بنسبة واحدة  بينهم  من  نواب  النتخاب  مجموع كاف  يحصلوا عىل  ان  لهم  يتسنن  فيها كي   
ن القاطني  ليات 

 . ن    41" المجموعة العمومي للسكان من طائفتهم مهما كانوا متفرقي 

من المالحظ هنا أن غرض الالمركزية لم يكن لحماية األقليات، إال أن نظام الالمركزية كان يأخذ بمبدأ حماية األقليات عند 

، وكسائر دساتي  سوريا من بعد العام   ي
ي هذا الدستور، هو أنه لم يمنح كسابقه العثمابن

،  ١٩٥۰تصميمه. غي  أن الالفت فن

بال ي 
ليكتقن للطوائف،  خاصة  محاكم  المادة  أي  ي 

فن منع أنه    ١٣قول  وال  والديانات  المعتقدات  لحرية  التعرض  يجوز  ال 

 أن 42.الحفالت الدينية من الطوائف عىل أال تخل باألمن العام أو تمس بشعائر األديان والمذاهب األخرى
ً
. كما يلفت أيضا

تتشكل   ي 
الن  السالمية  الطوائف  ن  بي  ن  مي  قد  الموجبة،  أسبابه  مضبطة  ي 

فن والعلوية  الدستور،  ية كالسنة  األكير منها 

تظهر   األقلية،  تعريف  عن  الدستور  يصمت  ن  حي  ي 
فقن واليهود.  ن  المسيحيي  أي  األخرى،  األقليات  ن  وبي  والسماعيلية، 

األقليات  تركز  إل   
ً
عائدا هذا  وربما كان  السنية،  ية  األكير معاملة  تختلف عن  المسلمة ال  األقليات  معاملة  أن  المضبطة 

ي منا
ي مجالس المقاطعات. المسلمة فن

ي مجلس الشيوخ وفن
 طق تسهل عليها عملية التمثيل فن

 :
ً
 الالمركزية والتقسيمات اإلدارية واالنتخابات ثالثا

 أن سوريا الطبيعية كانت   ١٩٢۰لم يحدد دستور  
ً
 لتعريف أي مقاطعة فيها، علما

ً
أي مقاطعات بعينها بل وضع أساسا

قا الحجاز والعراق وغربا البحر   " يحدها شماال جبال طوروس وجنوبا صحراء سيناء ودرع السويس وشر ي
تسم المنطقة الن 

ي المنتهي بنتها الحرب ال
ك منقسمة إدارة إل ثالث واليات األبيض المتوسط كانت حن  آخر العهد العثمابن عالمية وجالء الي 

وت"  هي حلب وسوريا وبي 
ي تتحدث عن دستور سوريا  و  43

ي    ۰١٩٢جميع المصادر الن 
كانت تتحدث عن ثالث مناطق فن

المختلفة  السياسية  التشكيالت  أو  المؤتمر  عن  الحديث  عند  وذلك  والغربية،  والجنوبية  قية  الشر المنطقة  هي  سوريا 

ي قابلت اللجنة األمريكية )كينغ
 . 44كراين( -الناجمة عنه مثل الحكومات المتعاقبة أو لجنة الدستور أو اللجنة الن 

ي هذا الصدد 
طت فن  من    ١٩٢۰من دستور    ١٢٣المادة    اشي 

ً
ين ألفا أال تقل "مساحة كل مقاطعة منها عن خمسة وعشر

ات المربعة وأال يقل عدد سكانها عن خمسمائة ألف وأن تراع فيها االرتباطات الطبيعية واالقتصادية . وقسم  45" .الكيلومي 

 للقانون تنظيم " ه 
ً
ن وخصائصهما وما يتبعهما من تنظيم  الدستور المقاطعات إل مترصفيات ومديريات تاركا ذين القسمي 

ة االنتخابية    ١٢٧كما حددت المادة    46".  القرى وعمدها ووظائفها وما يتبعه من تنظيم القرى وعمدها ووظائفهم الفي 

ن للتجديد  ن قابلتي   .47لنواب المقاطعات بسنتي 

 
 دستور المملكة العربية السورية، المادة الحادية والتسعون  39
 ٢٢٩، ص ۰١٩٢-١٩١٩ماري شهرستان، المؤتمر السوري العام 40
 ٢٣٨، ص ۰١٩٢-١٩١٩ماري شهرستان، المؤتمر السوري العام  41
ة دستور المملكة العربية  42  السورية، المادة الثالثة عشر
 ٣٢يوسف الحكيم، المصدر السابق، ص   43
 ٣۰١- ٢۰١يوسف الحكيم، المصدر السابق، ص   44
ون بعد المئة 45  دستور المملكة العربية السورية، المادة الثالثة والعشر
 دستور المملكة العربية السورية، المادة الرابعة واألربعون بعد المئة 46
ون بعد المئة دستور  47  المملكة العربية السورية، المادة السابعة والعشر
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ي البالد وتركها للقانون متجاوز 
ي الذي قسم البالد إل ثالث  إذا لم يحدد الدستور عدد المقاطعات فن

 بذلك التقسيم العثمابن
ً
ا

، كما لم يحدد درجة التمثيل عىل مستوى القرى والمدن وتركها  
ً
ن لوزارة الداخلية كما ذكرنا آنفا ن تابعتي  واليات ومترصفتي 

ي 
ي مجلس النواب وال فن

ن فن  عىل عدد الممثلي 
ً
مجلس   عىل مستوى المقاطعات فحسب. وعليه، لم يضع الدستور حدودا

الشيوخ. كما أنه من المالحظ، أنه ورغم االستخدام المتواتر لكلمة المناطق الثالث، إال أن هذه المناطق لم يكن لها معنن 

ي 
فن يكن هنالك عالقة واضحة  ولم  البالد،  منها  ي تشكلت 

الن  األساسية  الثالث  الجغرافيات  تحديد  لتقترص عىل  ي 
قانوبن

ن المناطق والمقاطعات.    الدستور بي 

 :
ً
ي الدستور رابعا

 
 جذور الالمركزية ف

ي مذكراته 
ن أعضاء المؤتمر السوري العام. فمحمد عزة دروزة يحدد فن من الواضح أن قضية الالمركزية لم تكن مثار جدل بي 

ي عىل ذكر الالمركزية. إ
ن أعضاء المؤتمر دون أن يأب  ي كانت مثار جدل بي 

ي تم التوافق عليها أو الن 
ذ القضايا األساسية الن 

ي  نياب  ملكي  الحكم كونه  نظام  عىل  وال  العراق،  مع  وبخاصة  العربية  الوحدة  قضية  عىل  االختالف  عدم  دروزة  يذكر 

ن يتحدث عن خالفات حدثت حول اسم الدولة المنتدبة دون   ي حي 
ي الحقوق والواجبات، فن

ديموقراطي يتساوى أبناؤه فن

النقاش.   أن يتحدث عن قضية النظام االتحادي وال الالمركزية قضية ومن األدلة عىل ذلك بيان  48وضعت عىل طاولة 

ي أمام المؤتمر السوري العام والذي يقول عند الحديث عن السياسة الداخلية " أما الدارة الداخلة فتبق    حكومة الركاب 

وة والرفاه."  ة، إل أن يصدر القانون األساسي الذي يضمن لسكان كل مقاطعة سبل العمران والير لم   49عىل األسس الحارصن

ي والذي قسم البالد إل واليات ومترصفيات وألوية وأقضية وسناجق، ولم تكن كلمة مقاط
عة شائعة إبان الحكم العثمابن

ي جريدة العاصمة بتاريــــخ  
ي جواب المؤتمر عىل خطاب العرش، وبحسب ما ورد فن

  ١٩٢۰\ ٣\ ١١يستخدم كلمة مقاطعة. وفن

ي المناطق الثالث لالغ أن
   فقط أعلن " انحالل الحكومات االحتاللية فن

ً
تقوم مقامها حكومة ملكية مدنية مسؤولة دستوريا

إدارة   ي 
فن ن  اللبنانيي  ي 

أمابن تراعي  أن  وعىل  الدارية،  الالمركزية  طريقة  عىل  مقاطعاتها  تدار  أن  وعىل  األمة،  مجلس  تجاه 

المعروفة"  لبنان ضمن حدوده  اسم  50مقاطعتهم  )تحت  الالمركزية  وإقرار  إقرار وجود مقاطعات  ي 
يعنن مما  الالمركزية  ، 

  الدارية( قبل مناقشة المؤتمر للدستور. 

ي  
العثمانية والن  الخالفة  ة  الالمركزية ضمن في  ي إل تحقيق  العرب  السعب  ة  بالالمركزية إل في  التمسك  برأينا هذا  يعود 

ي جميع مطالب العرب للتمتع ببعض الخصوصية ضمن جسد الخالفة الواحد، إ
ل  جعلت قضية الالمركزية جوهرية فن

. تظهر مطالبات العرب بالالمركزية   ي
منذ  حد تسمية أحد أحزاب المعارضة العربية باسم حزب الالمركزية الدارية العثمابن

ي الخالفة
، ضمن فكرة المحافظة عىل وحدة أراضن . عىل سبيل المثال قام الداماد محمود باشا، صهر 51القرن التاسع عشر

، بتأسيس عصبة الدارة ي
ي العام    السلطان العثمابن

ي باريس فن
. كما  ظهرت مجلة ١٨٩٨52الالمركزية والمبادرة الخاصة فن

بل شملت  العرب وحدهم  ي ال تخص 
الالمركزية والن  ي أخذت تطالب بإصالحات تخص 

الن   " ي
"مشورت" ومجلة "ترف 

ي 53أثنيات أخرى من األرمن واألكراد واليونان وسواها
ن فن ام . كما عقد المؤتمر األول لألحرار العثمانيي   باحي 

ً
 باريس مطالبا

ي مقررات هذا المؤتمر "إننا  
 بوجود شعوب مختلفة تتشكل منها السلطنة. نقرأ فن

ً
خصوصيات الثنيات المختلفة ومقرا

ن تمتعهم التام بحقوقهم    يضمن للجميع من غي  تميي 
ً
اطورية وأجناسها ائتالفا ن مختلف شعوب المي  نريد أن نؤسس بي 

ي أقرتها إعالنات الس
ي الن 

عية فن  آمالهم الشر
ً
ي تماما

ي ترضن
ن وعززتها المعاهدات الدولية، وأن نوفر لهم الوسائل الن  الطي 

 
 ٣٨٦-٣٨٥مذكرات محمد سعيد دروزة، المصدر السابق، ص    48
، المرجع السابق ص   49  ۰١٥يوسف الحكيم، سوريا والعهد الفيصىلي
 ۰١٩٢\ ٣۰\ ١١، تاريــــخ  ٨۰١جريدة العاصمة، العدد   50
51Ababsa, Karam Karam, and Ryan Knox, Decentralization in the MashrekOmar Abdulaziz Hallaj, Myriam   

Region: Challenges and Opportunities (Platforma, 2015), http://www.commed-cglu.org/wpcontent/ 
uploads/2014/04/Mashrek-Decentralisation-in-the-Mashrek-region.pdf. PP 8-9 

ي بالد الشام  52
: وسائط السلطة فن ي

ي أواخر العهد العثمابن ، السلطة والمجتمع والعمل السياسي العرب  ي
ي لألبحاث   – وجيه كوثرابن , المركز العرب 

وت   ١٨٢-۰١٨، ص ١٧۰٢ودراسة السياسات، بي 
، المرجع السابق، ص  53 ي

 ١٨٣وجيه كوثرابن
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، وأن  ن السهام بالدارة المحلية، وتضعهم عىل قدم المساواة من ناحية الحقوق والواجبات المطلوبة من كافة المواطني 

ن وحده   . 54ما يستطيعان المحافظة عىل الوحدة" نستثي  فيهم شعور الخالص والوالء للعرش وآلل عثمان الي 

، هي الدافع األساسي نحو المطالبة بالالمركزية، دون السعي  ي
ف  ي مارستها جماعة االتحاد والي 

كانت المركزية الشديدة الن 

" ومهما كان من أمر هذا القسم الذي يشي  رصاحة إل استقالل األ  ي
مة  لالنفصال عن السلطنة العثمانية. يقول وجيه كوثرابن

ها من  الفتاة[ ولغي  ي لهذه الجمعية ]تركيا 
ي لهذا المفهوم، فإن النشاط العلنن

ي وإثنن
العربية ولكن من دون تحديد جغرافن

ي نعتتها األدبيات القومية العربية
   -الجمعيات الن 

ً
بالجمعيات الشية، لم يخرج عن نطاق المطالب الصالحية بشأن    -الحقا

، وعىل قاعدة وحدة الدولة العثمانية. وكان أن جذبت نيل حقوق العرب وتطوير البالد ع ي واالجتماعي
ىل الصعيدين الثقافن

وت وصيدا وطرابلس ودمشق بيد أن النشاط   ي بي 
ي المدن الشامية، وال سيما فن

 من مثققن
ً
ا  كبي 

ً
هذه الجمعية إليها عددا

ي إطار الالمركزية ا
ي تولتها  السياسي لهؤالء )كعمل وبرامج وأطروحات( لم يظهر إال فن

ي إطار الحملة السياسية الن 
، وفن ي

لعثمابن

يك"  .  55مجلة المنار ضد المركزية والتي 

ام الخصوصية العربية واستخدام اللغة العربية   ي طالبت باحي 
وت والن  ي والية بي 

ة حركة الصالح فن ي تلك الفي 
كما نشأت فن

وت، وضمن مجلسي األعيان والمبعوثان، إضافة إل بعض الالمركزية االقتصادية، دون أن تسميها، عي    ضمن والية بي 

ي تذهب إل المركز. كما طالبت هذه الحركة 
ائب الن  ائب المحلية، إضافة إل الرسوم والرصن السماح بتحصيل الرسوم والرصن

ن    دون أن تسميها، عي  المطالبة بانتخاب مجلس عمومي للوالية من المسلمي 
ً
بتحقيق بعض الالمركزية السياسية، أيضا

المجلس بالصالحيات الدارية   ، وأن يتمتع هذا  ي النسن  التمثيل  انتخابهم عىل قاعدة  ن مناصفة، بحيث يتم  والمسيحيي 

يعية، دون أن تمس بصالحيات المركز، كالدفاع والسياسة الخارجية واالمتيازات. كما طالبت  وببعض الصالحيات التشر

 
ً
اف من مجلس الوالية. الحركة بالالمركزية الدارية، دون أن تسميها أيضا ن بإشر ن الداريي  ن الموظفي     56، عي  السماح بتعيي 

ي السلطنة، وغالبيته 
ورة تحقيق الالمركزية ضمن وحدة أراضن ن من يرى رصن من الجدير بالذكر هنا، انقسام وجهاء الوالية بي 

، كان يطالب باالستقالل التام مع وجود  
ً
، وتيار آخر، مسيجي عموما ن حماية فرنسية تضمن االستقالل عن  من المسلمي 

 57اآلستانة. 

 أسمته حزب الالمركزية الدارية العثمانية، 
ً
ي مرص حزبا

ن فن ن السوريي  ، أنشأت مجموعة من المثقفي 
ً
ي هذا السياق أيضا

فن

ي للمؤتمر السوري العام، والذي كان يدافع بشدة عم
ا  والذي كان من أهم وجوهه، الشيخ محمد رشيد رضا، الرئيس الثابن

ي مجلته المنار حول  
ي الالمركزية السياسية. سنستعرض ما ذكره الشيخ رضا فن

 يعنن
ً
أسماه الالمركزية الدارية، وإن كان ضمنا

، ولدوره  ي له بعد هاشم األتاسي
ي المؤتمر، بوصفه الرئيس الثابن

قضية الالمركزية، ألهمية الدور الذي لعبه الشيخ رضا فن

ن عن الالمركزية  للتأسيس لفكرة الالمركزية الدار  ن عن المركزية والمدافعي  ن طروحات المدافعي  ية كما فهما، وللتشابه بي 

ي يغالط بها المتمتعون بالمركزية العامة وأشياعهم، أن  
 من قرن. يقول الشيخ رضا:" وقد كان أكي  الشبهات الن 

بعد أكير

ة والحجة قد بينوا الحقائق للجمهور، فلم يعد الالمركزية تمزق الدولة فيسهل عىل األجانب ابتالعها، ولكن أهل المعرف

ي بعض ما  
ن بلذة السلطة المركزية وعظمتها وأموالها إال منافق متملق لهم؛ ليشاركهم فن يهذي بهذه المغالطة مع المتمتعي 

: أن المطلوب هو الال   .يتمتعون به، أو جاهل غمالج، يتابع كل أحد عىل رأيه كشف هذه الشبهة بكلمة واحدة، وهي
ُ
مركزية  ت

ي الحربية، وحفظ البالد من استيالء األجانب عليها إنما يكون بالقوة 
ي السياسة الخارجية وال فن

الدارية وهو ال دخل له فن

ا ينازع العاصمة فيهما، عىل أن مسألة طرابلس الغرب وحرب البلقان قد 
ً
الحربية أو الوسائط السياسية، وال نعلم أن أحد

ى عن امتالك ما تطمع فيه من أثبتا لكل ذي عقل وفهم أن ح  كومة اآلستانة ال تقدر أن تصد أية دولة من الدول الكي 

ى إن شاءت أن تقسمه بينها فعلت، وإن  ي للدولة منوط أمره بالدول الكي 
بالدها، فعلم من لم يكن يعلم أن بقاء ما بق 

ي موضع آ
ناه فن ي هو المرجح عندنا اآلن لما بيَّ

كه فعلت، والثابن خر من هذا الجزء، وال دخل فيه لشكل إدارة  شاءت أن تي 

ي تحت نفوذهن بالوسائل المالية أو السياسية وهو الخطر المنتظر ال يتم لهن  
الواليات البتة. بل نقول: إن جعل ما بق 

ي مجلس الوكالء ألخذ كل ما 
ن أو ثالثة من أصحاب النفوذ فن ي إرضاء اثني 

تريده    بسهولة إال مع بقاء الحكومة المركزية؛ إذ يكقن

 
، المرجع السابق، ص   54 ي

 ١٨٣وجيه كوثرابن
، المرجع السابق، ص 55 ي

 ٢١٣-٢١٢وجيه كوثرابن
، المرجع السابق، ص 56 ي

 ٢١٧-٢١٥وجيه كوثرابن
، المرجع السابق، ص 57 ي

 ٢١٧-٢١٥وجيه كوثرابن
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ي العثمانية، ورهن موارد الدولة، وال يسهل هذا مع الالمركزية؛ ألنه يتوقف عىل إقناع مجالس  
أوربة من االمتيازات واألراضن

الواليات ثم العاصمة، فالخطر كل الخطر عىل البالد إنما هو من الحكومة المركزية، وال سيما إذا كانت السلطة بيد جمعية 

" ي
ف   .58االتحاد والي 

ن    بعد  ي باريس بي 
ي األول فن ي مرص، عقد المؤتمر العرب 

ي فن
  ١٩١٣حزيران من العام    ٢٣و  ١٧تأسيس حزب الالمركزية العثمابن

اللغة   العمومية، واعتبار  المجالس  ي كل والية عربية، توسيع سلطة 
إدارة المركزية فن والذي كان من أهم مقرراته، نشوء 

، ي
ي مجلس النواب العثمابن

ة فن ام مطالب األرمن بالالمركزية.   العربية لغة معتي  ي الواليات العربية، احي 
. من الهام  59ورسمية فن

ي الذي أكد عىل أن الالمركزية تنبع من 
هنا الشارة إل مداخلة إسكندر عمون، وهو من قيادات حزب الالمركزية العثمابن

 . 60واقع تعدد األديان واألعراق واللغات

 كانت الالمركزية   
ً
ي تشكل منها المؤتمر.  إذا

امج السياسية لألحزاب الن  ي الي 
ي أدبيات النخب السورية وفن

بأبعادها الثالثة فن

ون أن النظام الالمركزي هو النظام األسلم،   ن يعتي  ن عىل المركزية العثمانية، هو ما جعل السوريي  اض السوريي  بمعنن أن اعي 

ابيت تومبسون هذا االستنتاج  ن  .61وتؤكد إلي 

ي العام  غي  أنن 
ي فن
ي تشكيل فيدراليات. إال أن الدستور العثمابن

ي األدبيات ما يشي  إل رغبة فن
كان قد وضع    ١٨٧٦ا ال نجد فن

ن  يعية وهما مجلس المبعوثان المنتخب، ومجلس األعيان المعي  لمان تشكالن السلطة التشر ي الي 
ن فن األساس لوجود غرفتي 

 إعجاب النخب ا 62من قبل السلطان. 
ً
لسورية بنموذج الواليات المتحدة األمريكية فيما يختص بالدارة المحلية.  يبق  الفتا

ن    األمي  فيصل برقية من والده الملك الحسي 
:" أثناء هذه الرحلة، تلق  ي كتاب يوسف الحكيم، سوريا والعهد الفيصىلي

نقرأ فن

إل ن  المقربي  ي فرساي. لم يخف األمي  عن 
المنعقد فن هم أن مهمته ينيبه فيها لحضور مؤتمر الصلح  ن وغي  يه من سوريي 

ن منهم خاصة والسعي لوحدة البالد   الرئيسية المتفق عليها مع جاللة والده هي الدفاع عن حقوق العرب عامة والسوريي 

كية"   بالواليات المتحدة األمي 
ً
.  63العربية المنفصلة علن تركيا وحدة سياسية بإدارة محلية حسب حاجة كل بلد، تشبها

ي هذا أن ا
ي يعنن

ي الواليات المتحدة األمريكية( فن
ن تمثل المقاطعات )الواليات فن كي بوجود مجلسي  لنموذج الفيدرالي األمي 

ي أقرها المؤتمر  
يعية الن   للهيئة التشر

ً
 لهم، مما قد يجعله نموذجا

ً
ن النخب، ومحبذا  بي 

ً
 مناقشا

ً
مجلس الشيوخ، كان نموذجا

ي دستور 
 . ١٩٢۰السوري العام فن

 :
ً
 ١٩٢۰الصة دستور  خخامسا

ن القضايا التالية:     نستطيع أن نستنتج من العرض والتحليل السابقي 

  ،
ً
 لشكل الحكم الذي أراده واضعو أول دستور سوري.  أوال

ً
شكلت الفيدرالية والالمركزية السياسية والالمركزية الدارية أساسا

  
ً
ي مثل هذا النظام هو ضيق صدر العرب عموما

ي طبقته كان الدافع لتبنن
 بالنظام شديد المركزية الن 

ً
ن خصوصا والسوريي 

والكرد  واألرمن  للعرب  الثقافية  الحقوق  إغفال  أو   ، ن الداريي  ن  الموظفي  ن  تعيي  أو  التمثيل  لجهة  إن  العثمانية،  السلطنة 

بالنموذج األمريكي د السلطنة. وربما شكل العجاب  ي 
أراضن ي تواجدت ضمن 

الن  الثنيات   آخر واليونان وسواها من 
ً
افعا

  لذلك. 

 
https://al-، موقع المكتبة: ركزية الدارية حياة البالد العثمانيةالالم،  ١٦محمد رشيد رضا، مجلة المنار، المجلد  58

maktaba.org/book/6947/2648 ،  ١٧. ١١. ۰٢۰٢آخر دخول 
، المرجع السابق، ص  59 ي

 ٢٢٤-٢٢٣وجيه كوثرابن
، المرجع السابق، ص  60 ي

 ٢٢٣وجيه كوثرابن
، فصل من كتاب " كيف شق الغرب الديمقراطية من العرب: قصة المؤتمر   61 ن ن والمسيحيي  ابيت تومبسون، دستور ديمقراطي للمسلمي  ن إلي 

ي السوري لعام  ي العا  ١٩٢۰العرب 
عية والمواطنة فن "، منشورات برنامج الشر ن ن والسالميي  اليي  ي كلية لندن  وتدمي  تحالف الليي 

، فن ي لم العرب 
 ٢۰٢۰لالقتصاد والسياسة، لندن، 

ي العام   62
ي الصادر فن

موقع مجلس الشعب السوري،  ، ١٨٧٦الدستور العثمابن
http://parliament.gov.sy/arabic/index.php?node=5518&cat=422& ،  ١٧. ١١. ۰٢۰٢آخر دخول 

، دار النهار، ط 63 وت ٣يوسف الحكيم، سوريا والعهد الفيصىلي    ٢٥ص   ١٩٨٦، بي 

https://al-maktaba.org/book/6947/2648
https://al-maktaba.org/book/6947/2648
https://al-maktaba.org/book/6947/2648
https://al-maktaba.org/book/6947/2648
https://al-maktaba.org/book/6947/2648
http://parliament.gov.sy/arabic/index.php?node=5518&cat=422&
http://parliament.gov.sy/arabic/index.php?node=5518&cat=422&
http://parliament.gov.sy/arabic/index.php?node=5518&cat=422&
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  ،
ً
ي   ١٩٢۰تبنن دستور  ثانيا

، مثلت فيه الغرفة العليا المقاطعات السورية المختلفة، فن يعي ن للمجلس التشر نظام الغرفتي 

ي مجلس 
المقاطعات لم تك تمثل فن أو نواب الشعب. من المالحظ هنا أن  النواب،  الغرفة األخرى مجلس  ن مثلت  حي 

، وإنما بشكل يتناسب مع عدد سكان هذه المقاطعات.  الشيوخ بشكل متساو كحال النموذج ا  ألمريكي

  ،
ً
نلحظ وجود معاملة خاصة لألقليات بحيث تعتي  المقاطعة دائرة واحدة، لينتخب منها نواب لألقليات يتناسب ثالثا

ت تمثيلها وعددهم نسبة إل عدد سكان المقاطعة بغض النظر عن أماكن تواجدهم، مع تطبيق لنظام الكوتا يضمن لألقليا

ي مجلس المقاطعة. 
ي مجلس الشيوخ بنسبة الثلث من عدد نوابها فن

 فن

  ،
ً
  رابعا

ً
ي جميع مقاطعات البالد، دون تخصيص مقاطعة بحقوق دون األخرى.  كان واضحا

تطبيق الالمركزية المتناظرة فن

ك، مم كس واألرمن والكرد والي  اف دستوري بأقليات غي  عربية كالشر اف الدستور  كما لم يكن هنالك اعي  ي عدم اعي 
ا يعنن

ي مداوالت دستور  بلغات أخرى غي  العربية.  
ى   ١٩٣۰األمر الذي أدى إل خالفات مع نواب لواء إسكندريون فن كما سين

 .
ً
 الحقا

  ،
ً
ي بعض الوثائق الخاصة بسعي العرب  خامسا

 عدم تخصيص بنود بالالمركزية االقتصادية، رغم ورودها فن
ً
 أيضا

ً
كان الفتا

  . ي
ي تشكل منها المؤتمر  إل تحقيق الالمركزية إبان الحكم العثمابن

ة الدارية لدى النخب الن  ربما عزي هذا إل ضعف الخي 

 السوري العام. 

الد ، يجب أن ننوه أن هذا 
ً
الحياة ختاما الفرنسية إل دمشق وتعطيل  القوات  أيام، قبل دخول  ستور لم يدم إال بضعة 

 .  الدستورية فيها، واالنقالب عىل ربما واح
 
 
 

 -النهاية  -
 

 





 

 
 

 

 

 


