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  تمهيد 

ال خالف يف أن سورية الغد ينبغي أن تكون دولة قانون حتكم حركتها اآللياُت الدميقراطية ا�ّذرة يف 

أفراد الشعب السوري يف  كلّ وميثل هذا الدستور أساس املواطنة اليت يستوي فيها  .  دستور وطين

غري أّن هذا التصور .  احلقوق والواجبات، بغض النظر عن انتماءا�م الدينية أو املذهبية أو القومية

العام، برغم صالدته، ال يغين عن تقليب النظر يف طبيعة الدستور ويف النموذج السياسي احملتذى ويف 

 .راعياً احلال السوريوهذا ما يسعى املشروع إىل تقدميه م.  بنية النظام

  

املشروع الدستوري الذي بني أيدينا يضع نصب عينيه ثالث خصائص سورية ال بّد من  التعامل 

مذهيب وقومي، مما يؤكد ضرورة /أوًال، تنوع ا�تمع السوري وفق حمورين رئيسني، ديين. معهما جبّدية

سي لسورية الذي يقتضي جتّنب ما يعرِّض املوضع اجلغرايف السيا: ثانياً .  تعامل الدستور مع هذا البعد

ثالثًا، الرتّهل املؤسسي الذي أصاب البالد بسبب طول فرتة احلكم .  البلد إىل االنقسام والتفّتت

استصحاب هذه النقاط الثالث،  وال سيما عند حماولة االستفادة من التجارب األخرى .  االستبدادي

 .  يناسب القّد السوري لألمم، ضروري لكي جيري جتّنب تفصيل ما ال

  

اليت  تعددي الطبقاتواستجابة للنقطة األوىل، تتبىن الرؤية الدستورية اليت بني أيدينا مدخل التنظيم 

وأخذًا بعني االعتبار النقطة الثانية، حتتوي املبادئ الدستورية املقرتحة .  تتقاطع مهماته وتتكامل

، وبسبب وثالثًا من أجل االستفادة الكاملة من الطاقات الكامنة.  ضوابط متينة ملنع تفتيت البالد

لدستورية املقرتحة عن املركزية بعدًا  ، تبتعد املبادئ اغلبة فكرة السلطوية على األساليب اإلدارية الشائعة

آخذة بعني االعتبار األدوار املكملة اليت  اإلدارةكامًال وتعتين بتوزيع املهام على العديد من مستويات 



للحكم مع تعديالت  -وليس رئاسي–كما تتبّىن نظامًا برملانيًا    .تقوم �ا مؤسسات ا�تمع املدين

أفضل من النظام الرئاسي الذي  - من وجهة نظرنا–ليكون الناتج  لتخّفف أوجه القصور اليت ترافقه،

 .ترافقه أوجه قصور أيضاً، ولو كان معّدالً 

  

، وإىل جانب االلتزام الكامل بوحدة الوطن ومتاسكه، عتبار التنوع الثري للشعب السوريوإىل جانب ا

اخللفية الثقافية للشعب  ووضع اآلليات اليت حتفظ ذلك، تسعى هذه املبادئ الدستورية إىل مراعاة

فاالجتماع .  السوري ومسته األخالقي ألّن هذا هو الذي يضمن التفاعل اإلجيايب مع مقدرات الشعب

الذي يرنو إىل االستمرار املستقر ال ميكن أن يكتفي مبجّرد عقد مواطنة رمسّي قانوّين، بل ينبغي أن 

واملبادئ املقرتحة تتميز بوعي ثنائي .  طبيعيحيرص على انسجام هذا العقد مع قيم ا�تمع ورمسه ال

 .املعاصرة وللحاجة األكيدة إىل مؤسسا�ا بسبب تطورات احلياة احلديثة ضرورة احلدِّ من تغوُّل الدولةل

 

وتقوم املبادئ املقرتحة باالنتباه إىل الكمون اإلبداعي للشعب السوري، فتضع اآلليات اليت تستثمره، 

ولذلك قامت هذه الرؤية .  حتجز فرط الثقة عن اخلروج عن الطوق ومن وجه آخر تضع آلياتٍ 

بتصميم تشكيلة فريدة لطريقة مشاركة األحزاب السياسية، حبيث ترتك الباب مفتوحًا أمام تعدد 

 .األحزاب ولكن يف الوقت نفسه تضع ضوابط حتول دون التشرذم يف الوصول إىل القرارات

  

جه حتديات اقتصادية كبرية، كان ال بّد للرؤية الدستورية وللمبادئ وباعتبار أن سورية الغّد سوف توا

وكذلك ال بّد .  الناظمة أن تتجّنب النزعة احلاملة وأن تراعي القدرة االقتصادية لسورية يف واقعها احلايل

 .من مراعاة املرحلّية والسري املتدرِّج حنو حلٍم أقرب للمثال

  

فادة من التجارب الدستورية لآلخرين، استفادة تدبّر ال جمرد نقل وأخرياً، وضمن القناعة بوجوب االست

لك وحماكاة، مشل هذا املشروع مراجعة أمنطة دستورية سائدة يف عدد من البلدان الغربية، مبا يف ذ

املتحدة األمريكية والعراق، باإلضافة إىل الدستور  والوالياتواليابان  دساتري فرنسة وأملانية وسويسرة

والدواعي اليت حفزت على االقتباس أو جمرد  يةالدستور  لرؤيتناوامليل التفضيلي .  ١٩٥٠عام السوري ل

الدستور الفرنسي يعطي صالحيات  من وجهة نظرنا، .  تتلخص مبا يلي االستفادة البعيدة والتجاوز



وضع ل ذلك تأسيس ذي حذوه يف سورية لنتج عنلمراتب العليا يف الدولة، ولو حُ لكثرية للرئيس و 

رمبا يضع  الدستور السويسري كما هو تبّين وبرغم تقديرنا للصيغ االحتادية، نرى أن   .جديد استبدادي

أما الدستور األملاين  . تبين هيكلته التدرجيي لسورية؛ فاسُتفيد منه كثريًا ولكن مل جيرِ  تفككلل بذوراً 

 دستور . بنموذجه بدايةتناسب ال مهيب شديد الرتاكب الداخلي، غري إنه ال يتميز مبرونة كافية فهو

وله ارتباطات عميقة ضعيف يف املبادئ، لكنه و  مفيدة مليء بإجرائيات ةاألمريكي الواليات املتحدة

ملال، وال يسمح بوجود رأس ال تسلطيٍّ  نشأ�ا التارخيية، ويفسح ا�ال لنفوذٍ ببالطبيعة القارية للبلد و 

 ،الدستور الياباين.  اسُتفيد منه من ناحية فكرة التوازناتحال  كلّ ؛ وعلى  معارضة سياسية ذات معىن

لنسق الثقافة  من املواد ملا فيه من مراعاة عدةلمعينًا  شّكل ،الذي اقتبس من الدستور األمريكي

الدستور العراقي اجلديد فيه ضبط جيد لإلجرائيات الوزارية، وكان أكثر االقتباس منه يف هذا .  الشرقية

  .من الدستور السوري القدمي اً، مل يفتنا تبّين بنودوأخري .  ا�ال

  

نسخة هذا الدستور مالحظاٍت شارحٍة يف احلاشية، هي ليست من الدستور ولكنها مفيدة يف  تضمّ 

  .مرحلة حتقيق االتفاق على صياغة دستورية

  

  

ال ميكن أن ينفرد �ا شخص،  صياغة الدستوركاتب هذه الرؤية يعي وعيًا كامًال أّن : مالحظة*** 

يف وكان  ؛وفكرة هذا املشروع قدمية.  وإمنا تأيت نتيجة توافق النخب املثّقفة والفرق السياسية والشعبية

ني، ّمث يصّوت عليها عرب اإلنرتنت، فإذا بني املهتمّ  فيهايومها أن ُتطّور رؤية جيري السجال  الذهن

الربيع العريب يف تونس  بشائرو .  ند إليه يف حتقيق االستقرارما ُيستحصل تغيري يف سورية، يكون هناك 

وأحسب أن تدارس هذه الرؤية .  قبيل بداية الثورة السورية ، فانتهيت منهعلى إمتام املشروع تشّجع

من ناحية .  مفيد من أجل التثّقف وتطوير الفهم السياسي والتمّرس على التفّكر يف املسائل الدستورية

ريثما تستقر البلد كدستوٍر مؤقٍت  ١٩٥٠ى قناعة تاّمة بأّن احلكمة تقتضي تبّين دستور عملية فإين عل

  .على حنو تشاوريّ  ويكتمل بناء مؤسسا�ا السياسية، وبعد ذلك ميكن أن تتّم صياغة دستور جديد
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  الرمحن الرحيمبسم اهللا 

  

د القومّيات واألديان، والعرب  ، وهوة مسلمةيَّ حضار خلفيَّة و  الشعب السوري شعب ذو لسان عريبٍّ  متعدِّ

واملسلمون فيه جزء من األمة املسلمة؛  األمة الكردية،، والكرد فيه جزء من فيه جزء من األمة العربّية

ات فرقه ته وحترتم خصوصيّ تصون كرامته وحريَّ لو  ،ق أهدافه الكربىس الدولة لتخدم الشعب وحتقِّ يؤسِّ 

من رفع مكانته بني األمم والعيش معها يف  خوِّلهتلو  ،وحتافظ على متاسكه ووحدة بالده ،وثقافا�م

  .سالم

  مبادئ األساسيةال: الباب األول

اجلمهورية السورّية دولة مستقلة ذات سيادة، نظام احلكم فيها نيايب تشاوري على مستويات ثالثة 

 .  مرتابطة

  روابط االجتماع وضوابط الخصوصيات: الفصل األول

 .ةوحدة وطنيّ  إطاراخلصوصيات الثقافية يف راعي يينبغي أن  مؤسسا�ا و النظام العام للدولة  )١

 .ةة ومجاعيّ والواجبات فرديّ احلقوق  )٢

 .ما مل يطغى على مصلحة عامة الفردي معتربٌ  احلقّ  )٣

 .فرد أن يسعى لإلسهام يف ازدهار الوطن واستقراره وسالمه كلّ يُفرتض يف أي فرقة ويف   )٤

 .احرتام اخلصوصيات يقابله توجيه اخلاص ليخدم العام )٥

فيه  فيما عدا قانون األحوال الشخصية الذي يصحّ  واحدٍ  املواطنني إىل قانونٍ  كلّ خيضع   )٦

 .االختصاص



٢ 

 

 .١احملافظات مهّمةمراعاة اخلصوصيات اجلهويّة هي  )٧

، مبا يف ذلك تقرير تدريس لغة باإلضافة إىل البلديّاتمراعاة اخلصوصيات الفؤيّة هو واجب  )٨

 .٢اللغة العربية

املكتوبة بأحرف عربية لغٌة وطنيٌة معرتٌف اللغة العربية هي اللغة الرمسية للبلد، واللغة الكردية  )٩

 .�٣ا

 .جيوز االعتداء عليها حبال من األحوالال حرِّية الضمري والفكر والدِّين مصونة، و  )١٠

تيسري هذه  النشاط والتعليم الدِّيين تقوم به املؤسسات املدنّية خمتارة، وعلى أجهزة الدولة )١١

 .�٤ماقيام ال عدم إعاقتها، ولكن ال يسمح للدولةالنشاطات و 

حفظ الدين والعقل : استلهام مقاصدها اخلمس هو موضع الشريعة اإلسالمية من الدستور )١٢

صيانة معتقدات البشر وعدم التالعب �ا أو اإلكراه هذا يف  ، ويتلّخصوالنفس واألسرة واملال

ومن عليها، وصيانة األنفس من االعتداء عليها والتحّكم بضمريها، وصيانة العقل من اإلهدار 

أن تستبدَّ به اخلرافة، وصيانة النظام األسري وكرامة الرجال والنساء فيه، وصيانة املال يف أْن 

 .يوّظف يف اخلريات وفيما ينفع الناس

 .العدل هو القيمة الكربى اجلامعة )١٣

 ضوابط إدارية: الفصل الثاني

 .التسلُّط ومراعاة اخلصوصّياتمتعددة الطبقات اإلدارية بغية الفاعلّية وحجر تركيبة دولة تركيبة ال )١٤

 .احلّق املطلق للدولة يف العنف غري معترب )١٥

، ومراعاة االجتماعية واملنزلة الكرامة ويف واحلقوق الواجبات يف القانون أمام متساوون املواطنون )١٦

 .اخلصوصّيات تتمُّ على مستوى البلديّة

 .والبلديّات عالقة تكاملية احملافظاتو  قطريعالقة القوانني والصالحيات على مستويات ال )١٧

أو مستوى البلديّات أن يتعارض  احملافظاتأو مستوى  قطريال ميكن لقانون على املستوى ال )١٨

  .مع املبادئ األساسية للدستور

ته ثالثة أشهر، يُرتِّب فيها للخطوات  )١٩ تشكيل الدولة يتمُّ من خالل جملس تأسيسيٍّ مؤقت مدَّ

 : ٥املذكورالتمثيلية التالية بالرتتيب 

                                            
 .وهذا مدعاة حتقيق العدل وتقليص الفوارق بني املناطق ١
 .و�ذا يتم مراعاة االحتياجات اخلاصة الدينية والثقافية، ويبعد الدولة عن فرض مقياس واحد ال يناسب الكثريين ٢
 .من أجل تسهيل التواصل العريب الكردي والكردي العريب ٣
 .الدولة يف أمور الدين واسغالله من أجل أغراضها السياسية وهذا حيمي من تالعب ٤



٣ 

 

عرب االنتخاب املباشر من ِقَبل الشعب يف زمن  البلديّاتتشكيل جمالس اإلشراف على أوًال،   ) أ

 .بعد تشكيل ا�لس التأسيسي انأقصاه شهر 

عرب االنتخاب املباشر من ِقَبل الشعب يف زمن  احملافظاتتشكيل جمالس اإلشراف على ثانياً،    ) ب

 .تأسيسيشهر بعد تشكيل ا�لس الثالثة أأقصاه 

عرب اجلبهات اليت ُرشِّح إليها أعضاٌء من  قطريال النّوابتشكيل جملس اإلشراف على ثالثاً،    ) ت

بعد انتخاب جمالس  ستة أشهراألحزاب فيصوت الشعب هلؤالء األعضاء يف زمن أقصاه 

 .احملافظات

حد بعد انتخاب رئيس اجلمهورية من ِقَبل الشعب يف زمن أقصاه شهر وااإلشراف على رابعاً،   ) ث

 .قطريال النوّابانتخاب جملس 

ًا مل حيددها ال حيّق ألي تشكيلة إدارّية يف الدولة أن تنفصل عنها أو أن تستجرَّ لنفسها حقوق )٢٠

 .الدستور

والوزارية يستند مطلقًا إىل اخلربة واألهلّية وال يصحُّ أن  الُقطريةالتعيني يف األجهزة التنفيذية  )٢١

  .تُراعى فيه االعتبارات الفؤيّة أو اجلهويّة

يستند إىل اخلربة واألهلّية وال تراعى فيه  احملافظةالتعيني يف األجهزة التنفيذية على صعيد  )٢٢

  .٦االعتبارات الفؤيّة، إال إنه ميكن لالعتبار اجلهوّي أن يرد  فيه

التعيني يف األجهزة التنفيذية على صعيد البلديّة يستند على اخلربة واألهلّية وميكن أن تراعى فيه  )٢٣

  .٧االعتبارات الفؤية ويرجح فيه االعتبار اجلهوي

الدولة ومؤسسا�ا ختدم أهداف ا�تمع، وتستجيب للحاجات االجتماعية ورمسها الطبيعي، وال  )٢٤

 .٨اذة عن نسق ثقافتهتفرض على ا�تمع خيارات إكراهية ش

 .الُقطريةال جيوز للمنظَّمات املدنّية تلّقي املعونة غري السوريّة إال بإذن السلطات  )٢٥

  .تقليص الفوارق بني جمموعات الشعب السوريعلى وضع اخلطط ل الُقطريةاحلكومة  تعمل )٢٦

،  الدخارل الُقطرية يقداصناليف  يودع نصفه قطريفائض القدرات واملال على املستوى ال )٢٧

 .يف مصاحل عاّمة راجحةالباقي يستغلُّ و 

                                                                                                                             
ة كما أن البني. الرتتيب ضروري ألنه إذا بدء بانتخاب الرئيس وتوقف األمر عند ذلك، اكتسب اجلهاز التنفيذي صالحيات تشريعية ٥

 .قريباً من هذا الرتتيب تقتضي ترتيباً  رو تسدلا اذه يف ةحرت قملا يسايسلا الرتاكبية للنظام
 .أخرب باحتياجا�ا، وألن الناس حتب أن ترى واحداً من بينهم يف سدة احلكمألن أهل املنطقة قد يكونوا  ٦
كثرياً ما تضم البلديات جتمعات سكانية هلا خصوصية، واألمر املنطقي أن تراعي السياسة على هذا املستوى احمللي االحتياجات واألماين  ٧

 . صلة باالحتياجاتاخلاصة؛ ورجحان االعتبار اجلهوي هنا من باب ضرورة الدراية املف
 . وبذلك تبتعد الدولة عن فرض حلول جاهزة قد تكون مناسبة يف سياق آخر ولكن ال تناسب الرتبة السورية ٨



٤ 

 

 .يوازن التخطيط بني التوسُّع واالّدخار ملواجهة تقلُّبات املستقبل )٢٨

النفقات مردود املوارد الطبيعية يرصد للمشاريع طويلة األمد اليت تعمُّ �ا الفائدة، وال يصرف يف  )٢٩

 .جهزة الدولةاالعتيادية أل

  .يف النشاطات االستثماريةلدولة االخنراط ألجهزة اال جيوز  )٣٠

 .ال جيوز لألحزاب السياسية تلّقي األموال غري السوريّة )٣١

 .مستند العقوبات والغرامات هو الردع ال االنتقام، وجيب أن تكون بنسبة اجلرمية واملخالفة )٣٢



٥ 

 

  الحقوق والواجبات: الفصل الثالث

يف مستويا�ا الثالث إىل  احلكومةتعمل احلقوق التالية هي حقوق عامة للشعب وجمموعاته وأفراده 

 .٩صيانتها، ويقابلها واجبات على الشعب مبجموعاته وأفراده دعمها

 . احرتام الكرامة، وواجب صيانتها حقّ  )٣٣

 .املساواة أمام القانون، وواجب التناغم بني األعراف االجتماعية والقانون حقّ  )٣٤

 .نتطبيق القانون باحلسىن، وواجب االلتزام بروح القانو  حقّ  )٣٥

 . االلتجاء للقضاء، وواجب حّل اخلالف ما أمكن من خالل املفاوضة واملصاحلة حقّ  )٣٦

 .التدين واملمارسة الدينية والتدريس الديين، وواجب عدم االعتداء على األديان األخرى حقّ  )٣٧

ي املعونة لقيام الضروري يف احلياة عند طروء احلاجة، وواجب حماولة االستغناء عن تلقّ  حقّ  )٣٨

 .لدولةمساعدة ا

علمهم  ر من األمّية، وواجب املتلّقني له استثماروالتحرُّ حبسب اإلمكانيات الفرديّة  التعلُّم حقّ  )٣٩

 . مبا يفيد

 .حرية الضمري وحرية التفكري وطالقة العقل، وواجب تسخري مثراته خلدمة املصاحل العامة حقّ  )٤٠

 .وواجب عدم إيذاء اآلخرين بذلك احلّر، التعبري حقّ  )٤١

 .، وواجب محاية األوالد واملسنني يف كنههاإنشاء األسرة وصيانتها حقّ  )٤٢

 .التملُّك الشخصي واإلرث، وواجب عدم استعمال املال لإلضرار با�تمع حقّ  )٤٣

 .وواجب توجهه خلدمة االجتماع الكبري وإنشاء املنظمات، التنظيم حقّ  )٤٤

ري دينية، وواجب توجُّه هذه دينية أكانت أو غ االنتماء للمنظمات املدنّية والعمل فيها حقّ  )٤٥

 .املنظمات خلدمة ا�تمع

 .اً سلميوواجب إبقائه  واالعرتاض على سلوك الدولة، والتظاهر التجمع حقّ  )٤٦

 .ضمن الوطن، وواجب التآلف مع ساكنيه التنقل والعيش حقّ  )٤٧

 . السفر خارج الوطن، وواجب وفاء حقوق الوطن حقّ  )٤٨

 القواننيخرق سورية، وواجب عدم  غريحمكمة تسليم مواطن سوري للمثول أمام عدم  حقّ  )٤٩

 . الدولية

 .ة، وواجب عدم إثارة الفتنأجهزة الدولة على املواطنني عدم جتسس حقّ  )٥٠

                                            
 .نرى أن شفع احلقوق بالواجبات هو مما مييز اخللفية الثقافية السورية، ومما ميّد روح الدستور وفهمه بالتوازن ٩



٦ 

 

  طبيعة النظام وبنية الدولة : الباب الثاني

عتمد يف اإلدارة واحلكم على مبادئ التمثيل والالمركزيّة والفصل ي ورّي برملاينمجه نظام النظام السوريّ 

فباعتبار تعدديّة ا�تمع السوري وحرصاً على تطابق البنية مع االحتياجات اخلاصة وسّداً .  بني السلطات

للطرق املؤديّة إىل طغيان أجهزة الدولة ومن أجل احلفظ على وحدة سورية وصالبة التحامها، كانت بنية 

السياسة  تعملوعلى املستوى اإلقليمي،   .١٠ةالدولة بنية المركزيّة ترابطّية وطرق تسريها متثلّية وتشاركيّ 

تعمل على كما .  ار الصديقةو تقوية الروابط مع البلدان العربّية ودول اجل علىة يف جممل توجُّهها اخلارجيّ 

بناء عالقة احرتاٍم وتفاهٍم مع ا�متع الدويل؛ تفاهٌم ال ينتقص من سيادة الدولة وال يتدّخل يف 

  .ف يف مصاحلها الكربى وال يعتدي على الرسم الثقايف لشعبهاخصوصيا�ا الوطنّية وال جيح

  يالسياسطبيعة النظام : الفصل األول

  .الشعب هو مصدر السلطة وخيتار احلكومة لتحكم بإذنه وبالنيابة عنه )٥١

ة التشاور على مجيع مستويات اهليكليّ  يتمّ طرق التمثيل واالنتخاب هي وسيلة احلكم حيث  )٥٢

   .ةاسيّ يالس

  .سقط نيابته عن الشعبيُ ة احلكم و زيل شرعيّ م بالدستور يُ تعطيل احلك )٥٣

ة للشعب احلق الكامل يف تغيري السلطلة أو تعديل سلوكها من خالل القنوات الدستوريّ  )٥٤

 .ةوالقانونيّ 

  .سن قانون خيالف روح الدستور ُحيظر )٥٥

 .االعتداء على ا�تمعألجهزة الدولة  ال جيوز )٥٦

ة ب احلقوق حبسب عموميّ حبيث توسد املسؤوليات وترتتَّ ، ة أساس يف هيكلة السلطةالالمركزيّ  )٥٧

  .املصلحة

ثالثة  من األعلى إىل األسفل، وإمنا هي هيكلة اإلدارة هاة تتدرج فيست هرميّ يهيكلة الدولة ل )٥٨

 .دة هلا وتتعاضد فيما بينها من خالل التنسيقحمدّ  منها مبهامٍ  خيتص كلٌّ  إداريةمستويات 

 .البلديّاتو  لمحافظاتل املقّيدة سلطاتالمحاية  طريةالقُ من أهم مهمات السلطة  )٥٩

 .فقط الُقطريةمن اختصاص السلطة ، اخلارجي واالقتصادواألمن  العالقات الدولّية )٦٠

                                            
الدولة عن النموذج اهلرميِّ، لعدم فاعليَّته وألنه مفٍض إىل تركُّز السلطة وألنه عايل التكلفة وألنه ضعيف القدرة على وبذلك تبتعد بنية  ١٠

 .االستجابة ملطالب الشعب



٧ 

 

، ودور أصغر منه على مستوى احملافظاتأدوار تنسيقية داعمة لسلطة  الُقطريةللسلطة  )٦١

 .، وليس هلا أي دور على مستوى األحياءالبلديّات

أدوار تنسيقة داعمة لسلطة للبلديات، وليس هلا أي دور على مستوى  احملافظاتلسلطة  )٦٢

 .األحياء

، محص درعا، السويداء، القنيطرة، دمشق، ريف دمشق،: عشر وهي أربعةالسوريّة  احملافظات )٦٣

سكة؛ وميكن أن جيري تغيري هلذه احل حلب، الرقة، الالذقية، إدلب، طرطوس، ، دير الزور،محاة

 .التقسيمات

 .البشرية ااالنسجام الثقايف ملكونا�يصحُّ مراعاة  احملافظاتحدود  أو تعديل عند رسم )٦٤

موافقة الواليتني وبشرط تامخة ، بشرط املأخرى افظةطلب االنضمام حمل ما حمافظةميكن لبلديّة يف  )٦٥

 .الُقطريةوالسلطة 

، السّكانالثلثني من ّيب غالبّية وطنّية هلا لسان غري عر  اليت ُتشكِّل فيها جمموعٌة ثقافيةٌ  البلديّات )٦٦

، والصياغة العربية هي ُميكن هلا أن تستخدم لغتها يف دوائر احلكومة إىل جانب اللغة العربّية

 . ١١املرجع إذا حصل اختالف يف التأويل

على املستوى  اإلدارية والسياسيةهزة جاألة على مستوى لمهي اللغة الوحيدة املستعاللغة العربّية  )٦٧

 .١٢القطري وعلى مستوى احملافظة

  .١٣جبهوّية لألحزاب السياسية عرب جتمعات قطريال النّوابتتّم املشاركة السياسية يف جملس  )٦٨

 .لني من األحزاب السياسيةعرب ممثِّ  احملافظةتتّم املشاركة السياسية يف جمالس  )٦٩

   .الفردية بنظام القوائم البلديّاتتتّم املشاركة السياسية يف جمالس  )٧٠

 .  يشرتط يف دساتري األحزاب وسلوكها عدم خمالفة الدستور )٧١

                                            
الراديو  هذا يف األطر السياسية اإلدارية، وال يتعلق هذا باالستعمال احلّر للغة وطنية ثانية يف نشاطات احلياة كافة، مبا فيها برامج ١١

 . والتلفاز
 .يستلزم شرط لغة واحدة حبيث ال يطرأ االضطراب بسببب الرتمجة افظاتالتفاهم بني احمل ١٢
 .من أجل تفادي التشرذم السياسي ١٣



٨ 

 

  مراتب السيادة: الفصل الثاني

األحياء هي جزء معترب .  احملافظة و القطر و البلديّة و األحياء: لمجتمعلة هناك أربعة مستويات تشكيليّ 

للدولة؛ فلألحياء سلطة عرفّية وليس من بنية ا�تمع وإن كانت جمالسها ليست جزءاً من البنية السياسية 

ويتمتَّع كلُّ مستوى إداريٍّ بصالحيات وواجبات خمصوصة، وتتواصل هذه .  قانونّية سياديّة أو سلطة

  .املستويات من خالل التنسيق والتشاور بني جمالسها

أمور وما هو قريب من  والتّمجعات السكنّية خيتصُّ مستوى األحياء بإدارة وتنسيق أمور اُألسر )٧٢

 .١٤األفراد

 .املدن والبلدات والقرىخيتصُّ مستوى البلديّة بإدارة وتنسيق األمور اجلماعية يف  )٧٣

، املدن والبلدات والقرىبإدارة وتنسيق األمور اجلماعية �موعات  احملافظةخيتصُّ مستوى  )٧٤

 اختصاصهافما مييز السيادة البلدية هو  ،أعلى تنظيم هرميّ  ليست جمّرد سيادة احملافظةسيادة و 

 .ليست يف دائرة املسؤولية املباشرة لسلطة احملافظةبأمور 

بإدارة وتنسيق األمور العامة اليت ال ينفع فيه االختصاص اجلهوي،  قطريخيتصُّ املستوى ال )٧٥

ليست جمّرد سيادة تنظيم هرمّي أعلى، فما مييز سيادة احملافظة هو اختصاصها  الُقطريةة لطوالس

 .الُقطريةاملسؤولية املباشرة للسلطة بأمور ليست يف دائرة 

 .وفق الدستور احملافظةمقيَّدة مبا أوكلته حلكومة  البلديّات صالحيات )٧٦

 .وفق الدستور الُقطريةحلكومة ا هلا مقيَّدة مبا أوكلته احملافظات صالحيات )٧٧

 .ة من إرادة الشعبسيادة الدولة مستمدّ  )٧٨

وظائف  وشامل لكلّ التنفيذية، مبدأ راسخ مبدأ فصل السلطات الثالث، التشريعية والقضائية و  )٧٩

    .مستويات تشكيلتها كلّ الدولة وأنشطتها، وجاٍر على  

مبدأ الالمركزية هو األسلوب التنظيمي العام ويُنفَّذ على حنو ال يضّر بالرابطة الوطنية اجلامعة  )٨٠

 . ويرتافق مع التنسيق بني الدوائر املختّصة

                                            
ال حتسن الدولة القول والفصل يف الصغري من أمور االجتماع، ويتطلب هذا منها إسحداث أجهزة بريوقراطية تشعر الناس بالغربة  ١٤

 . خل يف شؤو�م اخلاصةوالتد



٩ 

 

 المسؤولياتمراتب : الفصل الثالث

  :المستوى الفرديالمسؤوليات على : أوالً 

  .نطاق عائلته وبيته الفرد مسؤول عن نفسه وعائلته، وله احلرية يف سلوكه الشخصي يف )٨١

 . اخلصوصية الشخصية مبا ال يتناىف مع حقوق اآلخرين واآلداب العامة حقّ للفرد  )٨٢

ز استقرارها وعدم اتباع جيب على الدولة السعي إىل تعزيو  ،لمجتمعل ّيةساسهي البنية األاألسرة  )٨٣

 .ل يف شؤو�االسياسات اليت توهنها، وال جيوز ألجهزة الدولة التدخّ 

 املشهود اجلرم حالة يف إال أو التجسس عليها تفتيشها أو دخوهلا جيوز ال مصونة املساكن )٨٤

 .قضائي أمر مبوجبو 

 : الحيالمسؤوليات على مستوى : ثانياً 

 .١٥لحيِّ ل من خالل جملسٍ  تتمّ  ة للحيتصريف الشؤون اجلماعيّ  )٨٥

 .١٦طريقة تشكيل جمالس احلي وطرق عملها مرتوكة ألهايل احليِّ وساكنيه )٨٦

 .قبل حتويله للقضاء اخلالف حلِّ حماولة  )٨٧

 . احملافظةوإعانات  الُقطريةتوزيع اإلعانات  )٨٨

 .اإلشراف على النظافة العامة ومراقبة الغش )٨٩

 .الوجه الذي يرتضيه أهل احلياألخالق العامة على و  أعرافه محايةو  تهحتديد مس )٩٠

ة، ويصوِّت م احلياة اليومية القريبة من خيارات الفرد واألسر تنظِّ  إجرائية حتديد لوائحللحيِّ حقُّ  )٩١

 .أهايل احليِّ على هذه اللوائح

 .بشرط املتامخة البلديّاتق بغريها من التحاالخلع تبعيته للبلديّة و يطلب أن  حيّق للحيِّ  )٩٢

 .اخلدمات بعض ف مبقدار من الرسوم البلديّة نيابة عن البلديّة يف تنفيذتصرّ الطلب  حيّق للحيِّ  )٩٣

ضمن صالحيّات  ما هومن الشرطة إذا وقع اإلنفاذ عرفّية رقابّية، وله طلب  احليِّ  مهّمة )٩٤

 .الشرطة

م جملس احليِّ  )٩٥   .سلوك الشرطة وحسن أدائهافيه ة تقريراً سنوياً يُقيِّم للبلديّ  يقدِّ

                                            
 .منصب رمسي يف احلكومةوبذلك ميكن استثمار جهود شخصيات هلا منزلتها يف احلّي، وإن مل يكن هلا  ١٥
وبذلك تتم مراعاة أوضاع األحياء اليت قد ختتلف يف مستوى مهارا�ا اإلدارية على حنو كبري، فال ينفع فرض منوذج إدراي موّحد لكل  ١٦

 .األحياء



١٠ 

 

  :البلديّةمسؤوليات دوائر : ثالثاً 

 :، ويشمل ذلكاملنضوية حتتهاباملهام اخلدماتية لألحياء  وأجهز�ا ودوائرها لع البلديّةطتض

 ).ومتّوله احملافظة(واإلعدادي والثانوي  إدارة التعليم االبتدائي )٩٦

 .يف األحياء العامة اتإقامة وصيانة املكتب )٩٧

 .راجع للبلديّةمكتبة عامة وافرة امل إقامة وصيانة )٩٨

 .١٧األحياءإقامة وصيانة مستوصفات  )٩٩

 .تصريف النفايات )١٠٠

 .ة واحلرائقاإلشراف وتنمية مهارات دوائر السالمة العامة مبا يتصل بالصحّ  )١٠١

 .١٨البلديّة لساكين البلديّاتيف  تعطى أولوية التوظيف )١٠٢

  .دماتقيامها باخل لتمويلاً على األفراد رسومتفرض البلديّة  )١٠٣

 قرتاع منال، وخيضع ذلك نةمشاريع معيّ  تنفيذل مرصودةرسوم إضافية مؤقتة ميكن للبلديّة فرض  )١٠٤

 . البلديّة ساكين

خمصصة لتقريب التفاوت بني قطاعات  حمافظةة أو معونات قطريميكن للبلديّة تلقي معونات  )١٠٥

 .الشعب

صالحيا�ا فيما ال يدخل ضمن صالحيات حماكم د حدّ وتت ،إنشاء وإدارة احملاكم احمللّية )١٠٦

 .احملافظة

 .شرطةإدارة ومراقبة جهاز ال )١٠٧

 .تدارس التقارير السنوية لألحياء ووضع خطط لالستجابة ملا تتضمنه هذه التقارير )١٠٨

، وتعمل عندها بالتنسيق مع محافظةالدرك التابعة لل قّوات املعونة منميكن للبلديّة طلب  )١٠٩

 .الشرطة

                                            
 .ك توفري اخلدمة الصحية األساسية يف مناطق كثرية ومتوزعةويتم بذل ١٧
 .ألسباب كثرية، منها ختفيف احلاجة إىل التنقل البعيد بني السكن والعمل، ومنها اخلربة باحلاجات املخصوصة للبلدية ١٨



١١ 

 

  :المحافظةوليات حكومة مسؤ : رابعاً 

تضطلع بتمويله  الالتالية، إدارة أو متويًال أو االثنني معاً؛ وما باملهام  وأجهز�ا ودوائرها احملافظةلع طتض

 :١٩الُقطريةمن احلكومة  بتمويلٍ  كون خمتّصاً ي

 .متويل التعليم على املستوى االبتدائي واإلعدادي والثانوي )١١٠

 .التعليم العايلإدارة مؤسسات  )١١١

  .الشرب مياه إدارة ومتويل املؤسسات املسؤولة عن توزيع )١١٢

 .وتكريره تصريف جماري املاء املستعملإدارة املؤسسات املسؤولة عن  )١١٣

 .٢٠عامةالستشفيات إدارة ومتويل امل )١١٤

 .محافظةويل وسائل النقل العامة والطرق الداخلية للإدارة ومت )١١٥

 .إدارة املؤسسات املسؤولة عن توزيع الطاقة )١١٦

من األ�ار والبحريات والسبخات والشواطئ وما شابه  ،سالمة الطبيعة حفظ سساتإدارة مؤ  )١١٧

 .العامة الثرواتذلك من 

 .الدفاع املدينإدارة مؤسسة  )١١٨

 .احملافظةتيسري مهام حماكم  )١١٩

 .إدارة ومراقبة جهاز الدرك )١٢٠

                                            
داري على احلكومة االحتادية ولكي ال األول، ختفيف احلمل اإل: مبدأ الفصل أو اجلمع بني التمويل واإلدراة يستند إىل ثالثة اعتبارات ١٩

الثالث، .  الثاين، حتقيق قدر أكرب من املساواة يف جعل التمويل مسؤولية احلكومة االحتادية يف أمور مفصلية. يتضخم اجلهاز البريوقراطي

 . اإلدراة معاً للحكومة االحتادية يف األمور اخلطرية يف حياة الناسو إسناد التمويل 
 .وليس للبلديّة ألن كلفها كبرية تعجز عنها البلديات الصغرية أو الفقرية محافظةهمة للاسندت هذه امل ٢٠



١٢ 

 

  :الُقطريةمسؤوليات الحكومة : خامساً 

 .السياسات االقتصادية وتنفيذ رسم )١٢١

السياسة املالية وتطوير أنظمتها، ووضع امليزانية العامة، وفرض الضرائب وتقدير وتنفيذ رسم  )١٢٢

 .نسبها

 .سياسات التنميةوتنفيذ رسم  )١٢٣

 .السياسة اخلارجيةوتنفيذ رسم  )١٢٤

 ).احملافظاتاليت تديرها حكومات ( التعليم العايلمتويل مؤسسات  )١٢٥

 .متويل األحباث املتعلقة باملصاحل العامة الكربى )١٢٦

  ).ة توزيعهمبهمّ  احملافظاتاليت تقوم (الشرب  جر مياهمتويل ورسم خطط  )١٢٧

 .وتكريره تصريف املاء املستعملاملسؤولة عن  احملافظةمتويل مؤسسات  )١٢٨

بعضها ببعض، مبا يف ذلك قطارات النقل  احملافظاتوالطرق اليت تربط  املواصالتويل إدارة ومت )١٢٩

 .الربّي والنقل اجلوي واملائي

 ).اليت تديرها حكومات احملافظات( رة املؤسسات املسؤولة عن توليد الطاقةمتويل وإدا )١٣٠

  ).اليت تديرها حكومات احملافظات( املؤسسات املسؤولة عن الريّ وإدارة متويل  )١٣١

من األ�ار والبحريات والسبخات والشواطئ وما شابه  ،سالمة الطبيعة حفظ مؤسساتمتويل  )١٣٢

 ).اليت تديرها حكومات احملافظات( العامة الثرواتذلك من 

 .قطريال على على املستوى القضاءمتويل وإدارة  )١٣٣

 :إدارة ومتويل دوائر اإلحصاء واملقاييس )١٣٤

 .عشر سنوات إحصاء سكانياً كلّ  الُقطريةتعقد احلكومة   ) أ

 .بناء على نتائج اإلحصاء حمافظة املقاعد النيابية املخصصة لكلّ  عدد مراجعة تتمّ   ) ب

  .اجليشإدراة ومتويل  )١٣٥

 .احملافظاتات الدرك يف متويل قوّ  )١٣٦

 .متويل جهاز الدفاع املدين )١٣٧

 .متويل وإدراة جهاز االستخبارات )١٣٨

 .تطوير أجهزة األمن الوطين ومراقبة أدائها )١٣٩

 .والسجل املدين لألفراد واألسر متويل وإدارة مؤسسة النفوس )١٤٠

  .متويل مؤسسة اإلحصاء واملقاييس )١٤١



١٣ 

 

  :رسم بنية الدولة وسلطاتها

 الرئيس  

 الشعب

  جملس النواب القطري
  ٣جبهة   ٢جبهة   ١جبهة 

 

 ا�لس الوزاري

 القضاء االحتادي

 جملس احملافظة

 جملس البلدية

 جمالس األحياء

 القضاء البلدي

 قضاء احملافظة

 أجهزة تنفيدية

  العليا تنسيقيةال

 

 تنسيقية

  احملافظة

مؤسسات 

 البحث العلمي

 وزارات

 جلان وزارية

األحزاب 

 السياسية



١٤ 

 

السلطة التشريعية: الباب الثالث  

  التمثيل والمشاركة السياسية: الفصل األول

مكفول لكل  -وفق ترتيبات اللوائح القانونية–االنتخاب والتمثيل واملشاركة السياسية  حقّ  )١٤٢

  .مواطن سوري بالغ عاقل

وفق ترتيبات إجرائية حيدِّدها  البلديّاتعلى مستوى طرح املبادرات القانونية  للمواطنني حقّ  )١٤٣

 .٢١ةجملس البلديّ 

 .٢٢قطريأو على املستوى ال احملافظةال حيّق للمواطنني التقّدم مببادرات قوانني على مستوى  )١٤٤

 :تعديل مواد الدستور )١٤٥

 الُقطريةوحيال للمصادقة على التعديالت من قبل احملكمة  النّوابيتطلب موافقة ثلثي جملس   ) أ

 .العليا

مشروع تعديل مواد الدستور خيلُّ باملبادئ األساسية  العليا أنّ  الُقطريةإذا وجدت احملكمة   ) ب

ثلثي املقرتعني ويطلب عندها موافقة العام للمواطنني؛  لالقرتاعللدستور، فرتفض إقراره وتعرضه 

 .األكثرية من جمموع املؤهلني لالقرتاعوبلوغ عددهم حدَّ 

الشعيب العام فيحتاج  قرتاعالعليا مشروع تعديل للدستور إىل اال الُقطريةإذا أحالت احملكمة   ) ت

 .  قرتاعاملؤهلني لال أكثرية همعلى األقل وبشرط أن يبلغ عدد املقرتعنيإقراره إىل موافقة ثلثي 

 :ذه العملية واستخدام التقنية املناسبةتسهيل ه إىل وسائل االقرتاع واالنتخاب تسعى )١٤٦

 .ينبغي أن تناسب هذه الوسائل املستوى املعريف للمشاركني  ) أ

 .٢٣وأخرى حمافظةُمينع اختالف وسائل االقرتاع بني   ) ب

 .٢٤سمح اختالف وسائل االقرتاع بني بلديّة وأخرىيُ   ) ت

باحلصانة القضائية ضد ما  ،القطرأو  احملافظةالبلدّية أو  ،من املستويات الثالثة ع نواب أيٍّ يتمتّ  )١٤٧

 .حون بهيصرّ 

                                            
 .لتحفيز اإلبداع احمللي ٢١
 .ألن ذلك ُيدخل التناقض بني القوانني وحيرمها من الرؤية الكلية ٢٢
 .ألن ذلك يؤثر على سالمة تشكيل جملس النواب ٢٣
 .املعريف السائد يف البلديةلتتناسب وسيلة االقرتاع مع املستوى  ٢٤



١٥ 

 

 قطريال النّوابمجلس : الفصل الثاني

 :النّوابالصالحيات الرئيسية �لس  )١٤٨

 .الُقطريةسن القوانني   ) أ

 . قطريمراقبة أداء السلطة التنفيذية على املستوى ال  ) ب

 .مناقشة التقارير اليت ترفع إليها من خمتلف الوزارات  ) ت

 .تعيني الوزراء  ) ث

 .ء مبوافقة أغلبية ثلثي ا�لس وتصديق رئيسهإقالة الوزرا  ) ج

 :النّوابصالحيات إضافية �لس  )١٤٩

 .النّوابإقرار االتفاقات الدولية مبوافقة أغلبية ثلثي   ) أ

 . املوافقة على إعالن احلرب بأغلبية الثلثني بناء على طلب من رئيس اجلمهورية  ) ب

 .طلب رئيس جملس الوزراء املوافقة على إعالن حالة الطوارئ بأغلبية الثلثني بناء على  ) ت

حالة الطوارئ شهر على األكثر ميكن جتديدها ثالث مرات مبوافقة رئيس اجلمهورية ورئيس  مّدة  ) ث

يف فرتة  النوّابوال جيوز حلُّ جملس . مرة كلّ يف   النّوابجملس الوزراء وأغلبية الثلثني من جملس 

 . حالة الطوارئ

 .من مئة عضو النّوابيتكوَّن جملس  )١٥٠

، ويراجع احملافظاتبناء على عدد سكان  النّوابعدد حمدد من املقاعد يف جملس  فظةحمالكل  )١٥١

 .عشر سنني بناء على اإلحصاء السكاين العام كلّ عدد املقاعد  

 .٢٥الرتشيح عرب األحزاب يتمّ ، وإمنا النّوابليس هناك ترشيح مباشر لعضوية جملس  )١٥٢

شارك األحزاب ، فال تُ عُب أعضاَءهاينتخب الش من ممثلي جبهات ثالث النّوابيتشكل جملس  )١٥٣

 . ٢٦ةات جبهويّ وإمنا عرب أحد ثالث منصّ  بكيانا�ا كأحزابٍ  النّوابالسياسية يف جملس 

ممثلو  حتتها سياسي ينضوي تتفاوض األحزاب فيما بينها يف تشكيل جبهات ثالثة ذات ميلٍ   ) أ

فينبغي عليها أن  فإن عجزت عن تشكيل جبهات،.  ٢٧النّواباألحزاب عند التمثيل يف جملس 

 . ٢٨الوسطجبهة  وأاليسار جبهة  وأاليمني جبهة : ات جبهويةختتار بني ثالث منصّ 

                                            
لكي تبتعد السياسة عن النرجسية، ولتأكيد العمل اجلماعي يف تطوير سياسات متكاملة ليست جمرد استجابة استعراضية ملطالب  ٢٥

 .شعبية
 .ملنع املنافسة السياسية من التشرذم ٢٦
احلزبية والتنقريات اإليديولوجية بني األحزاب خارج حلبة جملس ليتم جتنيب جملس النواب اخلالفات احلزبية احملضة، فتتم تصفية اخلالفات  ٢٧

 .النواب، وبذلك ال تتشتت جهود جملس النواب



١٦ 

 

 .واجلبهة اليت سينضوون حتتها النّوابيعلن احلزب املشارك أمساء مرشحيه �لس   ) ب

 .يصوت أفراد الشعب للنواب للمرشحني من قبل األحزاب  ) ت

 .عد تصويت الشعبال جيوز للمرّشح أن يغّري انتماءه اجلبهوي ب  ) ث

األحزاب باالنتخاب املباشر من  على النسبة اليت فاز �ا مرشحو جبهة بناءً  كلّ ل أعضاء  يتشكّ   ) ج

 .الشعب

 .ع ممثليه بني أكثر من جبهةن يوزّ جيور للحزب الواحد أ  ) ح

 .النّوابتعنيِّ اجلبهة اليت حازت على أكرب عدد أصوات رئيس جملس   ) خ

 .عدد أصوات رئيس جملس الوزراء تعنيِّ اجلبهة اليت حازت على أكرب  ) د

 . يف قرارات ا�لس إال يف حالة تعادل األصوات النّوابال يصوِّت رئيس جملس   ) ذ

 .مقام رئيس الدولة عند خلو املنصب ألي سبب كان النّوابيقوم رئيس جملس  )١٥٤

 .أربع سنوات النّوابعضوية جملس  مّدة )١٥٥

 .عمل حكومي آخروأي منصب أو  النّوابال جيوز اجلمع بني عضوية جملس  )١٥٦

 .، وتنشر حماضرها كما هي بال أي تعديلعلنية النيايب ا�لس جلسات )١٥٧

 .مبدأ األغلبية هو املعتمد يف قرارات ا�لس، إال يف البنود اليت تنّص على غري ذلك )١٥٨

 .يشرتط يف النائب أن يكون من محلة الشهادة اجلامعية )١٥٩

  :اللجنة التنسيقية العليا

، وهي غري منتخبة من احملافظات، عدد أعضائها مساٍو لعدد احملافظاتجلنة تنبثق عن جمالس  )١٦٠

  .حمافظة كلّ ، عضواً واحداً عن  احملافظاتالشعب وإمنا مشكَّلة من الذين تعيُّنهم جمالس 

  :احملافظاتوجمالس  النّواباللجنة حفز التفاهم وتعميق التواصل بني جملس  مهّمة  ) أ

 .احملافظاتعلى  النّواب�لس  بيان أثر القرارات والسياسات العملية  ) ب

 .احملافظاتباحلاجات املتطورة اليت تواجهها  النّوابتذكري جملس   ) ت

  .احملافظاتألعضاء جمالس  الُقطريةتبيني األولويات   ) ث

 .املشاركني فيها النّوابتنتهي عضوية اللجنة التنسيقية بانتهاء عضوية  )١٦١

  المحافظةمجلس : الفصل الثالث

 . من واحٍد ومخسني عضواً باالتنخاب املباشر من قبل الشعب احملافظةيتكون جملس  )١٦٢

 .مفتوح ألعضاء األحزاب وحيظر على األفراد املستقليني الرتشح إليه احملافظةالرتشح إىل جملس  )١٦٣

                                                                                                                             
 .إذ ال خيرج الرأي يف املسائل العملية عن قطبني متعاكسني ووسط بينهما ٢٨



١٧ 

 

 :احملافظةاملباشر من قبل سكان  قرتاعباال احملافظةاختيار مرشحي  يتمّ  )١٦٤

 .قرتاعاال حقّ  للحيازة علىملدة سنة على األقل  يف احملافظة شرتط السكىنتُ   ) أ

 .ثالث سنوات من السكىن فيها احملافظةشرتط يف مرشحي يُ   ) ب

 .احملافظةجملس  ح هلا ممثلوات اليت يرتشّ عدد املرّ ل ليس هناك حدٌّ  )١٦٥

 .لهرئيساً  احملافظةينتخب جملس  )١٦٦

 .على املشاريع والقرارات إال يف حالة تساوي األصوات احملافظةت رئيس جملس ال يصوّ  )١٦٧

 .يف اللجنة التنسيقية العليا احملافظةعضواً ليمثل  احملافظةينتخب جملس  )١٦٨

 .احملافظةالقرارات يف جملس  ت عضو التنسيقية العليا علىال يصوّ  )١٦٩

 .٢٩دورة كلّ ، وجتدد عضوية ثلثهم  ثالث سنوات احملافظةعضوية نواب  مّدة )١٧٠

  .انتخاب عضو جديد له يتمّ ، النّوابرئيس جملس  مّدةعندما تنتهي   ) أ

 . انتخاب عضو جديد هلا سيقية، يتمّ تنعضو ال مّدةعندما تنتهي   ) ب

ترتاواح بني السنة وثالث سنوات، ويتم تقرير ذلك بناء  محافظةلل عضوية أول جملس نواب مّدة  ) ت

الذين حصلوا على  النّوابيف االنتخاب الشعيب، فثلث  النّوابعلى النسب اليت حصل عليها 

أعلى نسب خيدمون يف ا�لس ثالث سنني، والثلث الذي يليه من ناحية النسب سنتني، 

 .والثلث الثالث سنة واحدة

 .مبدأ األغلبية هو املعتمد يف قرارات ا�لس، إال يف البنود اليت تنّص على غري ذلك )١٧١

  .امعيةاجلشهادة المحلة من  ائب أن يكونيشرتط يف الن )١٧٢

  :المحافظةتنسيقية 

، وهي غري منتخبة من البلديّات، عدد أعضائها مساٍو لعدد البلديّاتجلنة تنبثق عن جمالس  )١٧٣

  :بلدية كلّ ، عضواً واحداً عن  البلديّاتالشعب وإمنا مشكَّلة من الذين تعيُّنهم جمالس 

  .البلديّاتوجمالس  احملافظةاللجنة حفز التفاهم وتعميق التواصل بني جملس  مهّمة  ) أ

 .البلديّاتعلى  احملافظةأثر القرارات والسياسات العملية �لس بيان   ) ب

 .البلديّاترة اليت تواجهها باحلاجات املتطوّ  احملافظةتذكري جملس   ) ت

  .البلديّاتألعضاء جمالس  احملافظةتبيني أولويات   ) ث

  .املشاركني فيها النّوابتنتهي عضوية اللجنة التنسيقية بانتهاء عضوية  )١٧٤

                                            
 .من أجل احملافظة على االستقرار وعدم إحداث فجوات مفاجئة ٢٩



١٨ 

 

  البلديّة مجلس: الفصل الرابع

 .ح إىل جمالس البلديّة مفتوح ألعضاء األحزاب ولألفراد املستقلنيالرتشّ  )١٧٥

 :املباشر من قبل سكان البلديّة قرتاعاختيار مرشحي البلديّة باال يتمّ  )١٧٦

 .قرتاعاال حقّ  رتط السكىن ملدة سنة على األقل لنيلتش  ) أ

 .شرتط يف مرشحي البلدّية ثالث سنوات من السكىن فيهاتُ   ) ب

 . واحدة تنيعضوية نواب جملس البلدية سن مّدة )١٧٧

 .جملس البلديّة هلا ممثلو يرتّشحات اليت عدد املرّ ل حدّ ليس هناك  )١٧٨

  .مبدأ األغلبية هو املعتمد يف قرارات ا�لس، إال يف البنود اليت تنّص على غري ذلك )١٧٩

  مجلس األحياء: الفصل الخامس

 .�لس األحياء صفة سياسية ليسسلطة جملس األحياء سلطة عرفّية ال قانونّية، و  )١٨٠

 .بالطريقة اليت يرو�ا مناسبة من قبل ساكين األحياء جملس األحياء يتّم اختيار )١٨١

 .ومهمة إدارية يف أمور خمصوصة  ةنصحيّ  مهّمةجملس احلي معرتف به يف شؤون احلي، ومهمته  )١٨٢

 .ءيقدم جملس األحياء االقرتاحات �لس البلديّة بناء على رغبات ساكين األحيا )١٨٣

 .ممثليه أكثر من مرة اختيارعضوية جملس األحياء سنة واحدة، وميكن أن يعاد  مّدة )١٨٤



١٩ 

 

  السلطة التنفيدية: الباب الرابع

 رئيس الدولة: الفصل األول

ميثِّل الرئيس وجه الدولة ويُنتقى من ذوي االطالع والفهم ويُتوقع فيه احلكمة والرؤية البعيدة، ويُتوقع فيه 

 .  ٣٠لى استقطاب اجلماهريالفصاحة والقدرة ع

الشعيب املباشر، ويفوز الذي حيصل على العدد األعلى  عن طريق االقرتاعيُنتخب الرئيس  )١٨٥

 .لألصوات

 .السن األدىن للرئيس مخسون سنة )١٨٦

ة حيملها ، وأن يتنازل عن أي جنسيّ سوريني وأمٍ  املولد ومن أبٍ  سوريجيب أن يكون الرئيس  )١٨٧

 .غري اجلنسية السوريّة

مع بعالقة قرىب من الدرجة األوىل أو الثانية مع رئيس الوزراء أو  الدولة أن يّتصل رئيسال جيوز  )١٨٨

 .رئيس جملس النّواب

 :٣١ه اإلداريةصالحياتالرئيس هو املمثل األعلى للبالد، وتتضمن  )١٨٩

 .العليا الُقطريةح أعضاء احملكمة يرشت  ) أ

 .شعيب استثنائي خبصوص مسألة ما اقرتاععلى طلب إجراء  املصادقة  ) ب

 .٣٢النّواباحلكومة بطلب من ثلثي  على حلِّ  املصادقة  ) ت

 .ة تشكيل حكومة جديدةستند إليه مهمّ تُ   ) ث

من األصوات بتشكيل جملس  ف رئيس الدولة اجلبهة النيابية اليت حازت على أكرب عددٍ يكلِّ  )١٩٠

 .الوزراء

 .املنصب ألي سبب كان يقوم رئيس الدولة مقام رئيس جملس الوزراء عند خلوّ  )١٩١

 .  الرئيس هو القائد األعلى للجيش )١٩٢

م إىل جملس  إما بطلبٍ  يتمّ  احلرب إعالن  ) أ الذي يعقد لذلك اجتماعاً  النّوابمن الرئيس مقدَّ

من  كلٍّ قرار يف  الجيب أن حيظى ؛ و مقدَّم للرئيس النّوابمن جملس  أو بطلبٍ ، استثنائياً 

 .النوّابالطريقتني على موافقة جملس 

                                            
 .إلدارة املباشرة يكتسب احرتاماً شامالً وجالالً يساعد يف تعميق االستقراروبابتعاد صالحيات الرئيس عن ا ٣٠
 .صالحيات رئيس الدولة حمدودة لكي يبعد ذلك عن االستبداد ٣١
  .ويف هذا موازنة بني صالحيات الرئيس يف النظام الرئاسي و صالحيات جملس النواب ٣٢



٢٠ 

 

 .٣٣الرئاسة سبع سنوات، وال ميكن لرئيس أن يرأس دورتني متعاقبتني مّدة )١٩٣

 .النّوابمها بعد أن يقرها جملس ابر إاملعاهدات و  علىع يوقالت )١٩٤

 .اخلاص العفو صدارإ حقّ  )١٩٥

 هصالحيات النوّاب جملس رئيس ميارسالقيام مبهامه لسبب طارئ  اجلمهورية رئيسحني يعجز  )١٩٦

 .ا�لس رئيس نائب ىلإ املدة هذه خالل النيايب ا�لس رئاسة عن يتخلى أن على

 : باعتبار أن الرئيس هو الوجه املمثل للدولة، تتضمن واجباته )١٩٧

 .متثيل الدولة يف االحتفاالت الرمسية  ) أ

 .رين من أبناء األمةااللتقاء مع املفكّ   ) ب

 .ينااللتقاء مع القيادات الشعبية التقليدية من الوجهاء ورجال الدّ   ) ت

 .زةمع العناصر الشبابية املتميّ  االلتقاء  ) ث

 .يشرتط يف الرئيس أن يكون حامًال لشهادة جامعية )١٩٨

   

                                            
 .مواقف جريئة، ولكي ختفف من تشكل بطانة مصاحل حول الرئيس لكي ال حيجز الطمُع بالفوز بدورة رئاسية الحقة تبين ٣٣



٢١ 

 

  مجلس الوزراء: الفصل الثاني

  .رئيس جملس الوزراء هو املسؤول التنفيذي عن السياسة العامة للدولة )١٩٩

 :تعيني الوزراء )٢٠٠

 .جيب أن يتمّتع الوزير مبؤهالت ختّوله منصبه  ) أ

قرىب من الدرجة األوىل، وال جيوز أن يّتصل أكثر أن يّتصل وزير مع رئيس الوزراء بعالقة  جيوزال   ) ب

 .من وزيٍر واحٍد مع رئيس الوزراء بعالقة قرىب من الدرجة الثانية

 .تقّدم كّل جبهة اقرتاحا�ا لوزراء مؤهلني، وهذه االقرتاحات غري ملزمة لرئيس الوزراء  ) ت

الوزراء بعالقة قرىب من الدرجة األوىل أو الثانية مع رئيس جملس النّواب ال جيوز أن يّتصل رئيس   ) ث

 .أو رئيس الدولة

؛ رئيس جملس الوزراء هو القائد األعلى لألجهزة األمنية من الدرك والدفاع املدين واالستخبار )٢٠١

  .النّوابعالن حالة الطوارئ للموافقة عليه من جملس إل  طلبٍ ميوتتضمن صالحياته تقد

  .النّوابلرئيس جملس الوزراء إقالة الوزراء مبوافقة جملس  حيقّ  )٢٠٢

  :صالحيات جملس الوزراء )٢٠٣

  .فيذ السياسات العامة للدولةتنختطيط و   ) أ

  .إصدار األنظمة والتعليمات والقرارات اليت تضمن تنفيذ القوانني  ) ب

  .النّواباقرتاح مشروعات قوانني تقدم للموافقة عليها من جملس   ) ت

 .لوزارات الالزمةيستحدث جملس الوزراء ا )٢٠٤

إذا اسُتحدثت وزارٌة للعدل، ال يكون هلا، كما ال يكون ألي وزارة أخرى، سلطان على السلطة  )٢٠٥

 .القضائية

طان ال جيوز استحداث وزارة أوقاف، فاألوقاف وإن كانت أمالكاً عامة هي مدنّية صرفة ال سل )٢٠٦

 .ت املالّية لألوقافحيّق مراجعة الدولِة لسالمة احلسابا ألجهزة الدولة عليها، ولكن

 .حفاظاً على مكانة الدِّين واستقالله، ال جيوز استحداث مركز مفيت اجلمهورية أو ما يشا�ه )٢٠٧

يشكِّل ا�لس الوزاري جلاناً وزارية ختصصّية �دف تراكم اخلربة يف حقول معّينة، وتتواصل هذه  )٢٠٨

 .اللجان مع مؤسسات البحث العلمي يف شىت الفروع

 .وزارة جلنة مراقبة ذاتّية لسلوك أجهز�ا، وتقدِّم تقاريرها الدورية لرئيس جملس الوزراءتشكِّل كلُّ  )٢٠٩

 .للمصادقة عليه النّوابحيق لرئيس الوزراء طلب إعالن حالة الطوارئ وتسليمه �لس  )٢١٠

 .يشرتط يف رئيس جملس الوزراء والوزراء أن يكونوا محلة شهادة جامعية )٢١١

 



٢٢ 

 

  ئّيةالقضاالسلطة : الباب الخامس

  طبيعة النظام القضائيّ : الفصل األول

وتتوالها احملاكم وتصدر أحكامها وفق  عن اجلهاز التشريعي والتنفيذيئّية مستقلة القضاالسلطة  )٢١٢

 .القانون

القطري ستوى امل: ينقسم اجلهاز القضائي إىل حماكم توازي مستويات اإلدارية الثالث للحكم )٢١٣

 .ومستوى البلدية احملافظةومستوى 

 .مستوى من احملاكم بقضايا احلقوق والواجبات املتعلقة باملستوى اإلداري للحكم كلّ  خيتص )٢١٤

اجلهاز القضائي ذايت اإلدارة ومنفصل عن اجلهاز اإلداري للدولة، ولكنه خيضع ملراقبة حساباته  )٢١٥

 . النّواباملالية من قبل جملس 

جيوز ألي سلطة التدخل يف القضاة مستقلون ال سلطان عليهم يف قضائهم لغري القانون، وال  )٢١٦

 .القضاء

 :ظر على القاضيحيُ  )٢١٧

 .اجلمع بني املنصب القضائي وأي منصب تشريعي أو تنفيذي   ) أ

 .االنتماء إىل حزب سياسي أو منظمة سياسية أو العمل يف أي نشاط سياسي  ) ب

 :حقوق قضائية عاّمة )٢١٨

 .الفرد إن تعارضا حقّ م على اجلماعة مقدَّ  حقّ   ) أ

  .رجعيٌ  ليس للقوانني مفعولٌ   ) ب

ة، وكل ما أمكن تنظيمه من خالل أعراف الناس ال جيوز للقوانني أن تعتدي على األعراف احملليّ   ) ت

  .القانون هووسائلهم العفوية ال يتدخل في

 : اإلجراءات القانونية خبصوص اجلرمية وخمالفة القانون )٢١٩

 . املتهم بريء ما مل تثبت إدانته  ) أ

 .افاألفراد طلب االحتكام للقضاء وحق االستئن حقّ   ) ب

 .ال حياسب الفرد على جرم أكثر من مرة إال إذا ظهرت أدلة جديدة  ) ت

 . املساءلة القانونية حقّ   ) ث

وتقوم السلطات املختّصة على املستويات  الُقطريةقوانني العقوبات يُقرَّر من ِقَبل السلطة   ) ج

 .األخرى بإنفاذ هذه القوانني من خالل حماكمها



٢٣ 

 

 .التعذيب واملعاملة الوحشية حمرَّمان  ) ح

 .ظر إنشاء حماكم خاصة أو استثنائيةحي )٢٢٠

 القضاء على مستوى البلديّة: الفصل األول

  .بشوؤن البلديّة تتعلقيف األمور اليت  ختتصّ ة احملاكم احملليّ  )٢٢١

 .بشوؤن البلديّة ختتصّ ة هلا سلطة �ائية يف األمور اليت احملاكم احملليّ  )٢٢٢

 حقّ السورّية التارخيية اليت تواصل وجودها اجلماعي يف سورية إىل يومنا هذا هلا  ا�موعات )٢٢٣

�ا يف األحول الشخصية إذا كان األمر ال يتجاوز مستوى  خاصٍ  االحتكام إىل قانونٍ 

 .لة للبلدياتالصالحيات املخوَّ 

 .أو القطر احملافظةحماكم  ُحتال إىل ميكن أن بلديّةاخلالفات اليت متتّد عرب أكثر من  )٢٢٤

ميوَّل القضاء احمللّي من خالل رسوم البلديّة )٢٢٥
٣٤. 

 المحافظةالقضاء على مستوى : الفصل الثاني

ال بالشؤون الداخلية  ككلٍّ   احملافظةبشوؤن  تتعلقيف األمور اليت  ختتصّ  احملافظة حماكم )٢٢٦

 .اتللبلديّ 

ة وليست مقتصرة على الشؤون البلديّ  داخل احملافظة البلديّاتصل بعدد من األمور اليت تتّ   ) أ

  .احملافظةاحملضة هي من اختصاص القضاء على مستوى 

  .األمور اليت تّتصل بعدد من البلديّات من حمافظات متعددة ميكن أن ُحتال إىل القضاء القطريّ   ) ب

 .�ا هلا سلطة �ائية يف األمور اليت ختتصّ  احملافظة حماكم )٢٢٧

  .العليا الُقطريةإىل احملكمة  تُرفع أن كنميُ  ال ختتّص بفردٍ  إذا كانت املظلمة مظلمة عامة )٢٢٨

                                            
 .إلبعاد النفوذ السياسي عن احملاكم ٣٤



٢٤ 

 

 قطريالقضاء ال: الفصل الثالث

باألطر القانونية الكربى للدولة، وتتجنب اخلوض يف املسائل اخلاصة  الُقطريةاحملكمة  ختتصّ  )٢٢٩

 .باألفراد

 بعد احلصول على ثقة ثلثيّ  النّوابيرشِّح أعضاَءها رئيُس الدولة، ويتمُّ اعتمادهم من ِقبل جملس  )٢٣٠

 .أعضائه على األقل

 .العليا سبعة الُقطريةعدد أعضاء احملكمة  )٢٣١

تداول قضاة احملكمة العليا يسعى إىل حتقيق اإلمجاع على القرار النهائي، ولكن يلجأ األعضاء  )٢٣٢

 .إىل التصويت واإلقرار باألغلبية عند تعذر اإلمجاع

 :العليا باآليت الُقطريةاحملكمة  ختتصّ  )٢٣٣

 .الرقابة على دستورية القوانني واألنظمة النافذة  ) أ

 .تفسري نصوص الدستور  ) ب

 .احملافظاتالفصل يف القضايا املختلف فيها بني   ) ت

 .هة إىل رئيس اجلمهورية ورئيس جملس الوزراء والوزراءالفصل يف اال�امات املوجّ   ) ث

 .النّوابية جملس املصادقة على النتائج النهائية لالنتخابات العامة لعضو   ) ج

 .ةلزمة للسلطات كافّ ة ومُ العليا باتّ  الُقطريةقرارات احملكمة  )٢٣٤

حيّق للمحكمة العليا التقّدم مبشروع تعديل شامل للدستور، وحيتاج إقرار التعديل إىل موافقة  )٢٣٥

�ذه  خاصٍّ  شعيبّ ، وموافقة غالبية الثلثيني من الناخبني يف استفتاء النّوابغالبية ثلثي جملس 

 .املسألة

 .عضوية احملكمة العليا عشرة سنوات قابلة للتجديد )٢٣٦



٢٥ 

 

  نظام مؤسسات الدولة : الباب السادس

  ياالقتصادالنظام : الفصل األول

ة الشخصية ويشجع احلوافز الذي يعرتف بامللكيّ  آليات االقتصاد السوري آليات االقتصاد احلرّ  )٢٣٧

وتقوم الدولة .  ةة ومصاحل عامّ لنهاياٍت مجاعيّ  فرديّ ، دور الدولة فيه هو توجيه النشاط الةالفرديّ 

تأمني الكفاية يف الضروريات من نواحي احلياة، وتأخذ هذه باإلشراف واإلنفاق على ما يضمن 

  .الضروريات األولوية يف اإلنفاق والتخطيط واالستثمار

 .ا�اورةيسعى االقتصاد إىل التكامل مع البلدان  )٢٣٨

  .امللكية اخلاصة فيما يعتمد عليه جمموع األمة ال تصحّ  )٢٣٩

   .ةملكية الثروات الطبيعية ملكية عامّ  )٢٤٠

صرف وتُ  ،تهكان منها يف األرض أو البحر أو السماء هي ملك للشعب برمّ   االثروات الطبيعية م )٢٤١

  .األمة كلّ ة تعود بالنفع على  مواردها على مصاحل تنموية عامّ 

 .مبكان وجودها ومن يسكن يف مناطقها ختتصّ ة ال عامّ ة الثروات الطبيعية ملكية ملكيّ  )٢٤٢

  .بسطحها ال املياه اجلوفية أو الثروات الدفينة املخزونة فيها تصّ ختألرض ل اخلاّصة ةلكيّ امل )٢٤٣

  :، ولكن ميكن التعاقد فيهاة وطنيةة مهمّ استثمار الثروات الطبيعيّ  )٢٤٤

 من الناتج وليسمة سوم حمسو يصح التعاقد مع شركات غري سورية الستثمار الثروات مقابل ر   ) أ

 .كمتلّ و  مشاركةٍ  حصص

 .قابلة للتجديد ، ولكنها ميكن أن تكونهذه العقود أن تكون أطول من عشرة سنني حيظر على  ) ب

 . اراتامله توافر حبسبالعمالة السوريّة استخدام  ةيف العقود مع الشركات األجنبيّ  يشرتط  ) ت

  .املختّصة يف الدولةخيضع سلوك الشركات املتعاقدة ملراقبة األجهزة   ) ث

بشرط استخدام العمالة السوريّة بنسبة ثلثني  مسموحٌ  يف غري املوارد الطبيعية االستثمار األجنيب )٢٤٥

 .على األقل وذلك يف كافة األصعدة اإلدارية واإلنتاجية

من مقدار الدخل  عشرة باملئة أكثر من غري العريب االستثمار األجنيبُحيظر أن يتجاوز جمموع  )٢٤٦

 .القومي

هذه  تابعة لعدد سكان احملافظاتيف األوجه املسؤولة عنها يف  الُقطريةاحلكومة  حصص متويل )٢٤٧

 .احملافظات

 :بسن القوانني اليت حتجز النشاط االقتصادي عن االضرار با�تمع الُقطريةتقوم السلطة  )٢٤٨



٢٦ 

 

 .محاية املستهلك من الغش  ) أ

  .منع االحتكار  ) ب

 .منع املنافسة غري العادلة  ) ت

 .باألسعارمنع التالعب   ) ث

 .جتارة املخدرات  ) ج

بتنظيم األراضي الصاحلة للسكن على حنو ال يضّر بالزراعة وغريها من املصاحل  احملافظاتتقوم  )٢٤٩

 .املعتربة يف هذا الدستور

 .القوانني حلماية املوظفني والعمال واملستخدمني احملافظاتحكومات  تسنُّ  )٢٥٠

 .  ٣٥البطالة، وخباصة بطالة الذكوريسعى التخطيط االقتصادي توفري فرص العمل واحلّد من  )٢٥١

خيار سّن القوانني املتعلِّقة بتقدمي تعويضات عن البطالة عن العمل وختصيص  محافظاتُيرتك لل )٢٥٢

 . ٣٦صندوق هلذا األمر، أو تقدمي هبات خمصوصة هلذا املصرف للجمعيات اخلرييّة

اع من الدخل واستثمار تعويضات اإلحالة إىل املعاش يف القطاع احلكومي يتّم من خالل االقتط )٢٥٣

 . ةهذه املقتطعات من قبل إدارة مدنيّ 

تعويضات اإلحالة إىل املعاش يف الشركات املسامهة من القطاع اخلاّص تتواهلا املؤسسات املوِظفة  )٢٥٤

 . ٣٧يف هذه الشركات اً حصص متليك املوظفني والعاملنيمقابل من خالل االقتطاع من الدخل 

 

                                            
 .ُتظهر التجارب والدراسات أن بطالة الذكور خباصة خطرة على ا�متع وهلا عالقة بانتشار اجلرمية وبكثري من األمراض االجتماعية ٣٥
 .لدول العامل الثالث املال الالزم لتغطية مثل هذه النفقاتبرغم مرارة البطالة عن العمل، ال يتوافر  ٣٦
 .تتأكد مناسبة هذه الطريقة البسيطة يف ضوء العجز املايل للتأمينات االجتماعية حىت يف البلدان الغنية ٣٧



٢٧ 

 

 الماليالنظام : الفصل الثاني

على املصاحل  نفق من كلٍّ تنقسم الضرائب إىل ثالثة أقسام توازي التقسيمات السياسية، ويُ  )٢٥٥

 .التقسيم اإلداريذا واخلدمات اخلاصة �

 :مبدأ الضريبة هو عمومها ومناسبتها لطبيعة النشاط االقتصادي وحاجة األّمة إليه )٢٥٦

 .العاّمة إلقالل من الضرائبعلى ا تعمل احلكومة  ) أ

 .أغلب الضرائب مربوطة مبصاحل حمدَّدة على جعل كومةتعمل احل  ) ب

 .إطالع دافعي الضرائب على مصارفها احلكومةجيب على   ) ت

 .حاالت األزمات تسمح بفرض ضرائب إضافية مؤقتة )٢٥٧

 .تعفى احلاجات األساسية من الطعام واملاء من الضرائب )٢٥٨

 .فرض ضريبة على االستهالك الُقطريةميكن للسلطة  )٢٥٩

الضرائب اجلمركّية يف مستوردات الرفاهّية حبيث يتحمَّل من يستمتع �ا  طريةالقُ تفرض السلطة  )٢٦٠

 .كلَّ كلفها املباشرة وغري املباشرة

 .ضريبة على االستهالك يف املواد اليت فيها ضرر الُقطريةتفرض السلطة  )٢٦١

واملوازنة وختفيف األعباء اليت قد تقع  احملافظاتحتقيق املساواة بني على  الُقطريةاحلكومة  تعمل )٢٦٢

 :دون أخرى حمافظةعلى كاهل 

 .احملافظاتخفض الفروقات يف القدرة املالية بني   ) أ

 .مقابل أعباء راجعة إىل املوقع اجلغرايف احملافظاتتعويض   ) ب

  .مقابل أعباء راجعة إىل تغريات التوزّع السّكاين احملافظاتتعويض   ) ت

 .الُقطريةة السلطة إنشاء البنوك حيتاج إىل مصادق )٢٦٣

القوانني اليت تنظم عمل البنوك وشركات التأمني وغريها من املؤسسات  الُقطريةتسنُّ السلطة  )٢٦٤

 .املالية الكبرية

 .االلتزام بامليزانية العامة لكي ال يتمَّ العجز الُقطريةجيب على السلطة  )٢٦٥

 .جمموع الناتج القوميمن  عشرة باملئة ُحيظر بلوغ العجز املرتاكم للميزانية على أكثر من )٢٦٦

 .متويل صندوق السنني العجاف ملواجهة األزمات االقتصادية يتمّ  )٢٦٧

 .متويل صندوق الكوارث ملواجهة تبعات النوازل الطبيعية يتمّ  )٢٦٨



٢٨ 

 

  األوقاف:الفصل الثالث

تـُيَّسر إنشاء  اليت القوانني ووضع اإلجراءات بسنِّ  احملافظاتوسلطات  الُقطريةتقوم السلطة  )٢٦٩

 .األوقاف

  .ةة ال رحبيّ األوقاف مؤسسات مدنيّ  )٢٧٠

  . ة تُغين عن وجود وزارة لألوقافإدارة األوقاف تابعة للجان مدنيّ  )٢٧١

  .وقف اإلضرار باملصلحة العامةأيِّ ظر على حيُ  )٢٧٢

 .ظر على سلطات الدولة االعتداء على األوقاف على حنو مباشر أو غري مباشرحيُ  )٢٧٣

 .ة معلنةسجالت األوقاف وحسابا�ا عموميّ  )٢٧٤

ة عنه لتنظر يف مستقلّ  حماسبيةٍ  حنو دوري حيّدده القانون، يكلِّف الوقف مؤسسة مراجعةٍ على  )٢٧٥

  .وسالمتها هدّقة حسابات

 .عام كلّ ة  م األوقاف تقاريرها املالية إىل وزارة املاليّ تقدِّ  )٢٧٦



٢٩ 

 

  الصحة العامة: الفصل الرابع

  .ةميّ ة وفق أسس علمسؤولة عن وضع معايري السالمة الصحيّ  الُقطريةالسلطة  )٢٧٧

وسلطات  احملافظاتة، وتدير سلطات مراقبة االلتزام بالسالمة الصحيّ  الُقطريةمتوِّل السلطة  )٢٧٨

  .أجهزة املراقبة هذه البلديّات

مسؤلة عن مراقبة األوبئة واإلعداد للوقاية منها، وتنسِّق مع السلطات األخرى  الُقطريةالسلطة  )٢٧٩

  .لتحقيق هذا األمر

 :بتأمني مستشفيات عامة جمانية احملافظاتتضطلع حكومات  )٢٨٠

  .املستشفيات العامة للعالج الضروري احملافظةمتوِّل   ) أ

مهّمة املستشفيات العامة تقدمي املعاجلة للضروري من االحتياجات الصحّية مبا يف ذلك   ) ب

م خدمات اجلراحة االختيارية أو املعاجلة امليؤسة  .اجلراحة، وال تُقدِّ

 .لبلديّةتدير هذه املستشفيات السلطات ا  ) ت

 .للشائع من األمراض ا�اينّ  مستوصفات العالج الصحيّ  البلديّات وتدير متوِّل )٢٨١



٣٠ 

 

  التعليم: الفصل الخامس

 .جلميع أفراد الشعبواملهارات يهدف اجلهاز التعليمي رفع مستوى الثقافة  )٢٨٢

خالل فرتة أربعني سنة  مبني النساء والرجال ممن ال يتجاوز عمرهتوضع اخلطط حملو األمّية  )٢٨٣

 . عشرة سنوات

 .التعليم يف املراحل االبتدائية واإلعدادية والثانوية جمانياً  )٢٨٤

 .التعليم يف املراحل االبتدائية واإلعدادية والثانويةنفقات  احملافظةمتوِّل سلطة  )٢٨٥

  .البلديّاتمسؤولية إدارة التعليم يف املراحل االبتدائية واإلعدادية والثانوية مسؤولية خمتصة بسلطة  )٢٨٦

 .التعليم االبتدائي إلزامي واألهلون مسؤولون عن إدراج أوالدهم فيه )٢٨٧

واإلعدادية منهاجًا موحداً؛ ويشمل ذلك املدارس اخلاصة،  االبتدائية يف املرحلتني املدارستتبىن  )٢٨٨

 . غري أنه حيق للمدارس اخلاصة تدريس مواد إضافية

  .حية التمويل واملراقبة، ال اإلدارةمن نا الُقطريةمسؤولية التعليم العايل مسؤولية السلطة  )٢٨٩

 .احملافظةمسؤولية إدارة التعليم العايل خمتصة بسلطة  )٢٩٠

  .ي تعليمهم العايلقني لتلقّ املعونة املالية للمحتاجني من الطالب املتفوِّ  الُقطريةتقدم احلكومة  )٢٩١

  .حباث العلمية باملخصصات املاليةاأل الُقطريةتدعم السلطة  )٢٩٢

  .التنسيق بني النتاج العلمي واحتياجات الدوائر التابعة هلا الُقطريةميكن للسلطة  )٢٩٣

م يف التدخل يف إدارة االنتاج العلمي يف اجلامعات أو التحكّ  الُقطريةظر على السلطة حيُ  )٢٩٤

  .مضمون األحباث

  .إنشاء مراكز أحباث خاصة �ا تديرها وتشرف عليها الُقطريةسمح للسلطة يُ  )٢٩٥

  .بتأسيس ومراقبة املواصفات القياسية على أسس علمية الُقطريةتقوم السلطة  )٢٩٦

، وتدير الُقطريةالسلطة  مهّمةحراسة الرتاث احلضاري والقومي من اآلثار وما كان يف معناها  )٢٩٧

 .احملافظاتمواقعه بالتنسيق مع 



٣١ 

 

  اإلعالم والمعلومات: الفصل السادس

 .القانون حدود ضمن حرّ  نشر األفكار بشىت الوسائل املتاحة )٢٩٨

 .القانون حدودحرية عمل وسائل اإلعالم االلكرتونية وغري االلكرتونية ضمن  )٢٩٩

 . ال جيوز ألجهزة الدولة القيام باملراقبة التحكمّية لإلنتاج الفكري واملعلومايت )٣٠٠

  .مضمون اإلعالم ينبغي أن يصبَّ يف مصلحة الوطن ويراعي اخلصوصيات الثقافية )٣٠١

، وميكن أن وقناة تلفزيون وحمطة راديو صحيفة األقل على ينبغي أن يشمل على إلعالم الرمسيا  ) أ

من هذه  كلّ ضمن   منرب واحديشمل وسائل أخرى، وال ميكن أن يكون له أكثر من 

ها ويصادق علي النّوابقادير كلّية يقررها جملس مب الُقطريةاحلكومة من ه متويل وجيري، ٣٨الوسائل

  .اجلهاز التنفيذي

 .التنفيذية على أي مستوى يف مواضيع وبرامج ومضامني اإلعالمال تتدخَّل السلطات  )٣٠٢

االحتياجات  هايف براجم خدمات إعالمية، وينبغي أن تراعينشاء إُيسمح للقطاع اخلاص ب )٣٠٣

  .العامة

توليف مضامني اإلعالم للحاجات الثقافية واللغوية اخلاصة يتّم عرب الطواقم الفنّية املتخصّصة  )٣٠٤

  .الدولةيف اإلعالم، ال عن طريق 

  

                                            
ومربر اقتصار .  ًال يف الواليات املتحدة األمريكيةهناك ضرورة ألن يكون للحكومة إعالم رمسي لكي ال ختضع إعالنا�ا هلوى املؤسسات الرحبية، كما هو األمر مث ٣٨

 .منصة واحدة لكل من الوسائل املستعملة هو حجب االختالط والتضارب



٣٢ 

 

  المواصالت واالتصاالت: الفصل السابع

ة ة واملواصالت املائيّ ة والسكك احلديديّ تأمني وسائل االتصاالت والربيد والطرق الربيّ  مهّمة )٣٠٥

 .الُقطريةالسلطة  مهّمةة واجلويّ 

حتقيق املصلحة العامة يف مشاريع املواصالت واالتصاالت مبا يناسب  الُقطريةالسلطة  واجب )٣٠٦

 .ات االقتصادية للدولة أو غريها من املصاحل العامةاالحتياج

  .الُقطريةة عامة ومن اختصاص السلطة ة وسائل املواصالت واالتصاالت ملكيّ ملكيّ  )٣٠٧

 أن تدير أمور املواصالت واالتصاالت بنفسها أو تعهدها للقطاع اخلاص الُقطريةميكن للسلطة  )٣٠٨

 : وفق الشروط التالية

 . مخس سنوات، وهو قابل للتجديد مّدةال يتجاوز  دوريٌ  تعهيدٌ  القطاع اخلاص �ذاتعهيد   ) أ

 .مخسة يف املئةد أمور املواصالت واالتصاالت نسبة أقصاها نسبة ربح متعهِّ   ) ب

 .لدوائر املواصالت واالتصاالت املالّيةباملراقبة الكاملة للسجالت  الُقطريةتقوم السلطة   ) ت

ملسؤولة عدم اإلضرار بالبيئة حبيث ال جيلب إنشاء وسائل املواصالت، تراعي السلطات ا عند )٣٠٩

  .النفع احلاضر ضرراً الحقاً 



٣٣ 

 

  الزراعة: الفصل الثامن

 :السعي لتحقيق األمن الغذائي لألمة من خالل الُقطريةواجب السلطة  )٣١٠

 .وضع اإلجراءات اليت تساعد على حفظ األراضي الزراعية من البوار  ) أ

  . حفظ الكمون البشري لألراضي الزراعية  ) ب

 .احلوافز للتطوير الزراعيوضع   ) ت

 .تتنسيق اجلهود الزراعية من أجل التكامل يف الغّال   ) ث

ستعمال الدعم املعرفة العلمية يف شؤون الزراعة وتقدير التبعات طويلة األمد لتنويع الزرع و   ) ج

 .األمسدة وطرق االنتاج املختلفة وأثر ذلك على الثروة احليوانية

  .األساسية، وخباصة يف سنني اجلفاف ويف غري ذلك من العوارضالدعم املباشر لزراعة احملاصيل   ) ح

صندوق  رصيد ملا كانت امللّمات اليت توثر بالزراعة دوريّة غري سنويّة وغري منتظمة، يرصد ثلث )٣١١

 .السنني العجاف إىل مسائل الزراعة

ا وحده الُقطريةمسؤولية توزيع حصص املاء للزراعة وغريها من النشاطات مسؤولية السلطة  )٣١٢

 .بغض النظر عن موقع مصدر املياه

  الطاقة والبيئة والموارد الطبيعة: الفصل التاسع

  .احلفاظ على البيئة ومنع التلوث علىالدولة يف خططها العامة  تعمل )٣١٣

  .حجز اهلدر يف استخدام املوارد الطبيعية علىالدولة  تعمل )٣١٤

  .مصادر جديدةتوفري الطاقة ومراقبة استهالكها والبحث عن على الدولة  تعمل )٣١٥

  .هي املسؤول الوحيد واملطلق يف أمور الطاقة والبيئة واملوارد الطبيعية الُقطريةالسلطة  )٣١٦

  . االستئثار باملوارد الطبيعية الواقعة يف مناطقها حمافظةحيظر على أي بلديّة أو  )٣١٧



٣٤ 

 

  األمن الوطني: الفصل العاشر

 .واالستخبار الشرطة والدرك واجليش والدفاع املدين: أجهزة األمن مخسة )٣١٨

وحتقيق السالم واحليلولة ومحاية املواطنني والدفاع عن الوطن حفظ احلقوق  أجهزة األمن مهّمة )٣١٩

 .من هذه األجهزة كلّ حبسب اختصاص   ، وذلكون نشوب اهلرج واالقتتال واحلروبد

 .جهاز أمن صالحيات وواجبات خاصة ، ولكلِّ عن بعضها البعض ةمستقلَّ أجهزة األمن  )٣٢٠

 .على أي تنظيم مدينّ  التسلح حيظر )٣٢١

 اجليش مهّمةو  ،احملافظاتمبستوى  خمتّصةالدرك  مهّمةو ، البلديّاتمبستوى  خمتّصةالشرطة  ةمهمّ  )٣٢٢

 .قطريالاملستوى ب خمتّصة

منفصلة يف إدار�ا ومتويلها  ةمحاية خاصّ  قّواتلجهاز التنفيذي لأو  الدولة أن يكون لرئيسظر حيُ  )٣٢٣

 .عن أجهزة األمن األخرى

 : شرطةجهاز ال: أوالً 

 .يُدار جهاز الشرطة من ِقَبل البلدية وميوَّل من ضرائبها )٣٢٤

جيب أن تكون رئاسة الشرطة ومناصبها العليا من أبناء البلديّة وسكا�ا، وكذا ثلثا عناصر  )٣٢٥

 .٣٩الشرطة على األقل

 .فيما خيتص بشؤون األحياء مع جمالس احلي الشرطة جهودها نسقتُ  )٣٢٦

 .احلي قبل التدخل القسري ملخالفة األفراد قانون البلديّةتُعلم الشرطة جملس  )٣٢٧

 .احملافظةليس على الشرطة إعالم جملس احلي قبل التدخل القسري مبا يتصل مع خمالفة قانون  )٣٢٨

 : واحلراسة ضد خمالفة القانون عرالزُ الشرطة محاية الناس من إيذاء  قّوات مهّمة )٣٢٩

 .الشرطة على املعاجلة السلمية حلاالت الفوضى واإلخالل بالنظام قّواتيتّم تدريب   ) أ

 .األسلحة اخلفيفة علىالشرطة  قّواتيتّم تدريب   ) ب

 .إال يف حاالت خاصةإليه ة األيام وال تلجأ يف كافّ  ال حتمل قوة الشرطة السالح  ) ت

 .الشرطة للسالح ضوابط الستعمال ضعتو   ) ث

 :جهاز الدرك: ثانياً 

 .بأمجعها احملافظةختتّص قوة الدرك مبكافحة اجلرمية واإلخالل بالقانون الذي ينتظم على مستوى  )٣٣٠

                                            
وذلك ألن الشرطة تتعامل مع أمور على مستوى احليِّ، فال بدَّ من اخلربة بأحياء البلديّة، ولكي حتجز السكىن يف نفس البلدية عن سوء  ٣٩

 .التصرف



٣٥ 

 

 . جهاز الدرك التابع لواليتها حمافظة كلّ تدير   )٣٣١

 .٤٠احملافظاتالدرك يف مجيع  قوّات الُقطريةمتوِّل احلكومة  )٣٣٢

 . احملافظاتجهاز الدرك جلميع  الُقطريةتراقب احلكومة  )٣٣٣

 .الدرك قّواتة لاملواصفات القياسيّ  الُقطريةتضع احلكومة  )٣٣٤

 .األسلحة الثقيلةحيازة الدرك  قّواتعلى ظر حيُ  )٣٣٥

ملكافحة اجلرمية واإلخالل بالقانون اليت ينتظم  احملافظاتالدرك من خمتلف  قّواتتتعاون  )٣٣٦

 .متعددة حمافظات

 . ، وتعمل حينئذ بالتنسيق مع الشرطةالبلديّاتالدرك أن ُتستدعى من ِقبل  قّواتُميكن ل )٣٣٧

 :جهاز الدفاع المدني: ثالثاً 

الدفاع املدين محاية األشخاص وممتلكا�م يف حال االضرابات وعند وقوع الكوارث  مهّمة )٣٣٨

 .الطبيعية

عند وقوع النوازل، ميكن أن ُجترب احلكومة الذكور على اخلدمة لفرتة حمدودة يف الدفاع املدين  )٣٣٩

 .لمقابل تعويض عاد

 :جهاز الجيش: رابعاً 

مما  البلداجليش يف الدفاع عن الوطن وسكانه من االعتداء اخلارجي وعن محاية  مهّمةتنحصر  )٣٤٠

 .اد وحد�يهدِّ 

 .٤١وفق ذلك يتمُّ تنظيمه وتسليحه وتدريبهو دفاعية،  مهّمةاجليش  مهّمة )٣٤١

 .وتراقب تطورها ومتوهلا ،مبا يناسب االحتياجات تنشئ الدولة صناعة األسلحة )٣٤٢

ة ويرأس القيادة حصراً، ووزير الدفاع شخصية مدنيّ  الُقطريةأمور اجليش من اختصاص السلطة  )٣٤٣

 .املسّلحة قّواتالعامة لل

 :ةلإلرادة املدنيّ  اً إدارة اجليش إدارة مشرتكة بني املدنيني والعسكريني، واجليش تابع مطلق )٣٤٤

 .سار امليدانمسار التخطيط وم: ينتظم ضباط اجليش أحد مسارين  ) أ

                                            
 .والسيطرة عليها حمافظةهذه القوة باالنفراد يف حلجب طمع  ٤٠
والتجارب يف املنطقة أظهرت أن الدفاع .  اجليش مبعناه التقليدي ال حتتاجه إال دولة هلا أحالم إمربوطورية أو تريد أن تعتدي على جريا�ا ٤١

يُثقل  ذلكظة، واإلنفاق غري املسؤول يف باه تسليح التقليديكما أن تكلفة ال. عن الوطن يتحقَّق بأسلحة دفاعيّة أكثرها بسيطة

وكل هذا ليس �ميشًا لدور اجليش وإمنا توليفاً  . كما أن اقتناء السالح احلديث يكون عادة مشروطاً بار�ان سياسيّ .  االقتصاد الوطينّ 

 .بني تدريبه وعتاده وما حتتاجه األمة



٣٦ 

 

  .الضباط نة من مساريّ التشكيالت العسكرية مكوَّ  كلّ قيادات    ) ب

 .من الضباط على املهارات والعلوم املختّصة �م مسارٍ  كلّ تدريب   يتمّ   ) ت

 .ط التخطيطايرأسها ضب الضباط تصدر القرارت العسكرية عن قيادة مزدوجة بني مساريّ   ) ث

 :أو فئويةجهويَّة يراعى فيها أن ال تكون  وطنيَّة اجليش بنية )٣٤٥

 .حمافظة قريبة من نسب عدد سكان كلِّ  من احملافظات جيب أن تكون نسب عناصر اجليش  ) أ

 .ةوعناصر اخلدمة اإللزاميّ  من عناصر اجليش النظاميّ  تراعى نسب التوزيع يف كلّ   ) ب

ين أو ة يف اجليش أو يف الدفاع املدعلى كلِّ ذكٍر بلغ سنَّ الثمانية عشر عامًا أداء خدمة إلزاميّ  )٣٤٦

 .بضعة سنني سنة أو كلّ  كلّ الدرك ملرحلة �يئية، مث يتمُّ التدريب الدورّي بعد ذلك   قّواتيف 

 .الوطن حدود خارج يف نزاع جليش املشاركةظر على احيُ  )٣٤٧

 :ظر املناصب احلكومية على أفراد اجليشحتُ  )٣٤٨

 .ُحيظر على الضباط املتقاعدين وغري املتقاعدين منصب رئيس الدولة  ) أ

 . ُحيظر على الضباط املتقاعدين وغري املتقاعدين منصب رئاسة جملس الوزراء  ) ب

 .النّوابُحيظر على الضباط املتقاعدين وغري املتقاعدين منصب رئاسة جملس   ) ت

 :جهاز االستخبار: خامساً 

مبا حييقها من أخطار خارجية أو  مؤسسات الدولة خطارإل معلومايتٌ  دور االستخبارات دورٌ  )٣٤٩

 . د استقرار البلدداخلية �دّ 

 .الُقطريةويف اإلدارة  احملافظةم جهاز االستخبار تقارير دورية لألطراف املختّصة يف يقدِّ  )٣٥٠

�ا تتجاوز حدَّ حراسة معلوما�ا  ات خاصةقوّ ُحيظر على أجهزة االستخبارات أن يكون هلا  )٣٥١

 .وأفرادها وأجهز�ا

 .ليس ألجهزة االستخبارات سلطة قضائّية )٣٥٢

  

 


