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رة من قيود االستبداد في   ما تزال دراسات الباحثين السوري ين القانوني ة المتحر 

ض لكثير من التحد يات منها حقيقة حاجتها لتقديم تعريف   بداياتها، وهي تتعر 

بكل  تفاصيل ما تعمل عليه من موضوعات )ما يتطل ب إفراد مساحة كبيرة من  

د وطويل األمد للسوريين من  كل  دراسة لتلبية هذه الحاجة( بعد تجهيل مت عم 

، فعل قه   قبل سلطة االستبداد الحاكمة. وهو تجهيل تقص د الدستور بشكل منهجي 

لعقود في الظالم بعيًدا عن األعين بحكم قانون الطوارئ. وهي الحقيقة التي  

تحتاج من المؤس سات البحثي ة السوري ة الديمقراطي ة المعني ة بالدستور، بما هو  

وانين، أن ترك ز اهتمامها بداية على التعريف به على صعيد الفكر  قانون الق

في   رك زنا  التي  المركزي ة  المهام  من  وهي   .) والسوري  )العالمي   والتاريخ 

صعيد  على  عليها  اهتمامنا  القانوني ة  والدراسات  لألبحاث  السوري   المركز 

اعتمدت التي  البحث والتدريب؛ وها نحن نقد م في سياق تلبيتها هذه الدراسة  

، األمر الذي أكَمله قسم البحث في المركز بإضافة فصل إضافي  هذا المنهج

 يضم  الدساتير السورية المتعاقبة.  

والبد  لي في هذه العجالة أن أشكر بشكل خاص  الفريق الذي أنجز هذا العمل،  

وأشكر عموم قسم البحث في المركز على عمله الدؤوب، وأن أؤك د على طلبنا  

ر نقَد إصداراتن المت  ، إهداءنا أخطاءنا، لنقوم بتحسين عملنا. اكر 
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 األو ل: المقد مة الفصل 

 مدخل:   -1

يبدومدغمتَ   ،وأخرى عليها  ،ا فيهاحرب    حرَبين؛  اتعيش سوري التي  الدرجة  إلى  لم يبقَ وكأنّ   فيها  ين    ه 
على    قراره الوطنيّ   الشعب السوريّ   يمارَس ل  هناك سبيل  ولم يعد  ،  مستقّلة  ة من إرادة  لألطراف السوريّ 

  ة  دستوريّ   هناك مفاوضات    الرغم من أنّ على  . و فأضحى محبط ا،  من السبل  سبيل    ة بأيّ أرضه الوطنيّ 
ا، ين جميع  ل السوريّ بحيث تمثّ   ة  ديمقراطيّ   على أسس    بنَ ها لم ت   أنّ إالّ   (1)ة"تحت عنوان "اللجنة الدستوريّ 

نه  حول الدستور وما يجب أن يتضمّ  واسع   وطنيّ   إطالق حوار  بنة لها من األطراف المكوّ  أي   ولم يهتمّ 
ل على مسارها،  ة والرقيب األوّ هو مصدر الشرعيّ   الشعبَ   ا يضمن أنّ  ومساواتي  عادال  و ا  ليكون ديمقراطي  

ذلك   من كلّ   ها بدال  نّ إ بل    ،ة  استشاريّ   اوأوراق    موا دراسات  ين أن يقدّ ة بأن تتيح للقانونيّ هذه اآلليّ   ولم تهتمّ 
 .يجري التعمية على مجرياتها وموضوعات الحوار فيها ة  يّ سرّ  ت  مفاوضا مجّرد  كانت 

  ، ب المركّ   ن سؤال الدستوروالمتضمّ   ؟إلى أين  اسوري  :الكثيرة التي يثيرها سؤالالموضوعات  ومن بين  
ا على دراسةناته  من مكوّ   ن  مكوّ   على كلّ   إجابات  إلى  الذي يحتاج   تاريخ القوانين وفلسفتها، وشرح    اعتماد 
الظروف الناشئة منها وتلك الناتجة عنها،   ها وبينوبين الدساتير السورّية الدائمة والمتعاقبة العالقة بين

لبيئة ، ويعكس اة الحكم ونوعهد هويّ في الدستور يحدّ   العتقادنا بأّن وجودهاخترنا مبدأ فصل السلطات  
ة المسيطرة على  طبيعة القوى السياسيّ من ذلك  و   .ة التي رافقت صدورهديّ ة واالقتصاة واالجتماعيّ السياسيّ 

. بحيث إّنه كلما ة في إدارة الدولة ة السياسيّ ديّ ة والتعدّ ق الديمقراطيّ مدى تحقّ و اتها،  يديولوجيّ أو   ،المجتمع
أطرافها، وتقّدم  المصلحة كانت الحياة السياسّية ديمقراطّية ، وتقرُّ بالتعّدد، وتميل  إلى إجراء التسويات بين  

ولكون  الوطنّية الديمقراطّية على ما عداها، كان الدستور ديمقراطي ا ويرتكز على مبدأ فصل السلطات.
ا، فهذا يعني     ا في سوري   وتناميه  نشوء االستبداد وجوَد عالقة  طردّية  ما بين    -باعتقادنا -العكس صحيح 

الالمعاصرة رئيس  موقع  احتكار  إلى  وصوال   لكّل  ،  وبينالسلطات جمهورّية  على  السلبّية  الت  التحوّ   ، 
السوريّ  الدساتير  السلطات. وهو ما    المتواقتة مع هذا االنحدار،ة  مضمون  ا على مبدأ فصل  وتحديد 

السلطات سيكون   ديمقراطيّ  من قواعده فصل  إنتاج دستور   النجاح في  بأّن  ثبت،  يجعلنا نعتقد، إن 
 ديمقراطيّ  للمسألة السورّية.   عامال  مهم ا في إنتاج حلّ  

 
ل/ أكتوبر تشرين 30 في الدستوري ة  اللجنةُ  أُطلقت - 1 جنيف، ولمعرفٍة أفضل باألسس التي قامت عليها يمكن االط الع   في مدينة  2019 األو 

/  06، آخر زيارة للموقع:  https://is.gd/JNCMlYعلى تقديمها على موقع المبعوث الخاص  لألمم المت حدة في سورية، الرابط المختصر: 

10 /2021 . 

https://is.gd/JNCMlY
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ا وأّن حجم التجهيل الكبير من قبل االستبداد  ولكنها مهّمة كبيرة ال يمكننا إنجازها بدراسة واحدة، تحديد 
األسدّي للسورّيين بدساتيرهم، والثقافة الدستورّية، يفرض على الباحثين الطامحين إليصال عملهم ألوسع  

مساحة فرَد  السورّيين  من  السورّية    شريحة  والدساتير  الدستورّي  بالفكر  للتعريف  عملهم  من  معتَبرة 
المتعاقبة. األمر الذي أكّد لنا ضرورة االستمرار في المنهج الذي عملنا به في كّل دراساتنا السابقة وهو  
جعل كّل دراسة حلقة من حلقات يعمل عليها تباع ا قسم البحث في المركز السورّي للدراسات واألبحاث 

  انونّية تكّمل بعضها البعض، وتصّحح بعضها البعض. الق

 الدراسة:  ةفرضي   -2

في مسار إنتاج الدساتير السورّية بعد االستقالل عن االحتالل العثمانّي حتى وقتنا الراهن، هناك عالقة  
طردّية  بين وجود حياة  سياسّية  ديمقراطّية  تقّر بالتعّدد، وتميل إلى إجراء التسويات بين أطرافها، وتقّدم  

دستور  ديمقراطيّ  يرتكز على مبدأ فصل   المصلحة الوطنّية الديمقراطّية على ما عداها، وبين إنتاج
وتناميه، وإضعاف أو إنهاء مبدأ فصل   نشوء االستبداد السلطات. وفي المقابل هناك عالقة  طردّية  بين  

 . السلطات السلطات في الدساتير السورّية، وصوال  إلى احتكار موقع رئيس الجمهورّية لكلِّّ 
 

 ة الدراسة: أهمي   -3

أهميّ  الدراسة منتأتي  السوريّ   ة  الدولة  تعيشها  التي  الراهنالظروف  كتابة    ما أنّ سيّ ، والة في العصر 
ته ومضمونه،  ين من حيث أولويّ المسائل المختلف عليها بين السوريّ   من أهمّ   للبالد يعدّ   جديد    دستور  

دستور   كتابة    أنّ ين يرون  رين والناشطين السياسيّ ين والمفكّ ين والقانونيّ من الباحثين الدستوريّ   اكثير    وألنّ 
  جديد   صفحة الماضي والبدء بعصر   ة، وهو الوسيلة الكفيلة بطيِّّ للمسألة السوريّ محور الحلِّّ هو  جديد  

  جديدة    ة  عصريّ   ة وحقوق اإلنسان إلى دولة  ال تراعي الديمقراطيّ   ة  مستبدّ   ة من دولة  ينقل الدولة السوريّ 
للحكم وإدارة الدولة    اة أسلوب  ة السياسيّ ديّ خذ من التعدّ يها، وتتّ ية والمساواة لجميع مواطن تقوم على مبدأ الحرّ 

 .طويلة   ين لعقود  ق دولة المواطنة التي حلم بها الكثير من السوريّ والمجتمع، وتحقّ 

نحتاج إلى عمل  بحثيّ  مواز  للعملين السياسّي والقانونّي، ويكون أحد    جديد    ومن أجل كتابة دستور   
لبنية    دقيق    تحليل  حاجة  إلى ثقافة  دستورّية  نظرّية  وعملّية ، وهناك حاجة  إلى    روافدهما. حيث هناك

أّن األحزاب  المجتمع   المدنّي )مع علمنا  والمجتمع  الدولة(، و هي  والدولة  المراحل  من فضاء  دراسة 
ين من  وخروج العثمانيّ ة الكبرى  ة منذ نشوئها بعد الثورة العربيّ ت بها الدولة السوريّ ة التي مرّ التاريخيّ 
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وهي  ة كتابة الدساتير.  وانعكاسها على عمليّ   ،ة(ة والخارجيّ ة )الداخليّ السياسيّ   ات لبيئالتحليل  ،  أرضها
 مهّمة  عظيمة  نطمح أن يكون عملنا مساهمة  أّولّية  مفيدة  فيها. 

يعّبر عن مرحلته التاريخّية  وقد اختارت الدراسة الدساتير الدائمة فحسب، وتركت المؤّقتة، ألّن كال  منها  
تِّب فيها، ولهذا هو وثيقة  تاريخّية  تعكس التغّيرات التي طرأت على   ة  الحياة السياسيّ السياسّية التي ك 

 في مرحلته.ة ة واالقتصاديّ واالجتماعيّ 

حكم في   ز أنظمة الأكثر ما يميّ   نّ أين يرون  ين والقانونيّ من الفقهاء والباحثين السياسيّ   الكثيرَ   نّ إوحيث  
إلى  ام، وإسنادها  ة التي تحكم الدولة عن الحكّ تطبيق مبدأ فصل السلطة السياسيّ   و العصر الحديث ه

التي حدّ ا الشعب واإلقليم والسلطةلدولة  أهميّ   دت أركانها في  المبدأ من  لهذا  القضاء على    ة  لما  في 
، وإقامة التوازن بين جميع السلطات  أو جماعة    أو حزب    د بالحكم من قبل فرد  ط والتفرّ االستبداد والتسلّ 

  عماد العدل فيها  ة التي تعدّ ل إحداها على األخرى، ومنح السلطة القضائيّ التي تدير الدولة وتمنع تغوّ 
التامّ  ويتّ   رشيد    ا إلقامة حكم  تمهيد    االستقالل  المساواة،  قدم  فيه على  المواطنين   صفيشارك جميع 

  ة والنزاهة.بالشفافيّ 
 

 حدود الدراسة )مكان وزمان(  -4

ة(  ة المستقلّ )تاريخ نشوء الدولة السوريّ   1918  عام  ة منة الممتدّ الزمنيّ   من الفترة  تأخذ الدراسة:  ازماني    -1
   إطار ا زماني ا لها. (،سوريّ   خر دستور  آ)تاريخ صدور  2012عام  حتى  

ة المعترف بها في حدود الدولة السوريّ تأخذ الدراسة من المنطقة الجغرافّية الممتّدة ضمن : امكاني    -2 
ا سوري ا أوسعَ القانون الدوليّ   .  إطار ا مكاني ا لها، وإن كانت ستالحظ أّن الدستوَر السورّي األّول كان م نتج 

 

 مصادر الدراسة:  -5

 سيعتمد البحث على: 

 ره.  ة بنشوء مفهوم فصل السلطات وتطوّ ة الخاّص والسياسيّ ة المراجع القانونيّ  - 1

 المعاصر.  اة بتاريخ سورية الخاّص المراجع التاريخيّ  -2

 . الحاليّ  السابقة والدستورالدائمة   ةالسوريّ  جميع الدساتير -3
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 منهج الدراسة:  -6

الدراسة  تعتمد   التي    المكتبّية، هذه  فرضّيتها  امتحان  أجل  قابلة   من  نتيجة   إلى  والخلوص  اختارتها، 
للخلوص إلى بنيان  نظريّ     ةدراسة الكتب والمراجع التاريخيّ  الذي يتيح  لمنهج التاريخيّ للتعميم، على ا

لمبدأ فصل السلطات قابل  للمقارنة مع ما دّونته الدساتير السورّية مثار الدراسة، ومع ما تداولته كتابات  
ريخ  أت بتالتي اهتمّ   جها التي نحصل عليها من دراستنا بالمنهج نفسه للكتب وحوارات المشاركين بإنتا

. ويعيننا المنهج التاريخّي  ن و ن السوريّ و رات التي دّونها السياسيّ والمذكّ   ة،ة المعاصر الدولة السوريّ ودراسة  
ضمن ة  يّ ة التي وقعت على األرض السور حداث التاريخيّ الوقائع واألعلى تلبية حاجة الدراسة إلى فهم  

نقارن بين  حيث  وتعتمد الدراسة كمنهج  مساعد  على أسلوب المقارنة العاّمة،  للبحث.    المجال الزمنيّ 
دساتيَر سورّية  أ نتجت في أزمنة  وظروف  مختلفة ؛ بغية الخلوص إلى العامل الرئيس الذي حّدد وجود  

 أو غياب مبدأ فصل السلطات، ووضوحه أو ضعفه، في كلّ  منها. 
 

 : تقسيم الدراسة -7
 .أبواب  ةن الفصل الثاني من ثالث، ويتكوّ فصول   ةف الدراسة من أربعتتألّ 

ته، وتحديد  لمفهوم العنوان وأهميّ   اشرح    نيتضمّ   للدارسة  تحوي على مدخل  و   ، المقّدمة:لالفصل األوّ   -
 .وأقسامهانها، وأهّمّيتها، ، وإشارة إلى األسئلة التي ستحاول اإلجابة ع فرضّيتها

 وأنماطه.    ،وأهمّيتهريه،  منظّ   لنشوء مفهوم فصل السلطات، وأهمّ   ة  تاريخيّ   توطئة    وفيه  :الثانيالفصل    - 

   :ةتحليليّ   ة  تاريخيّ  أبواب   ة ثالث ؛ وفيهالثالثالفصل  -

ة، وبيان العوامل للدولة السوريّ   دستور    ل  ة التي نشأ فيها أوّ استعراض المرحلة التاريخيّ   ل:الباب األوّ 
دت ة التي حدّ الدستوريّ   الموادّ   السّيماو   ،ة المحيطة وانعكاسها على مضمون الدستوروالظروف السياسيّ 

 ها والعالقة بينها. سلطات الحكم ومهامّ 

ودراسة    ،ستقالل عن االنتداب الفرنسيّ االة التي حدثت في مرحلة  رات السياسيّ : التطوّ الباب الثاني 
السياسيّ   أهمّ  الالقوى  واألثر  االستقالل  بعد  ما  دساتير  كتابة  التي شاركت في  تركته على هذه ذ ة  ي 

، والسّيما في ما يتعّلق بموضوعة الدراسة )فصل السلطات( على وجه  الدساتير في الشكل والمضمون 
 .الخصوص 
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وحكم حزب   ،مرحلة الوحدة مع مصر  فية  ة التي حدثت للدساتير السوريّ رات الجذريّ : التغيّ الباب الثالث
ها غياب مبدأ فصل السلطات فيها وأهمّ    وانقالب حافظ األسد وتوريثه ابنه،االشتراكيّ   البعث العربيّ 

 ، والخاتمة.رات وأسباب هذه التغيّ 

وتضّمن الدساتير التي تعاقبت على سوريا حّتى وقتنا الراهن، مضاف ا لها    الملحق:  الفصل الرابع  - 
 الدستور الذي كتبته الجمعّية التأسيسّية في ظّل االنتداب، الذي رفض الدستور وحّل الجمعّية. 
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 الفصل الثاني 
 

 وأنماطه.   ،وأهّمّيتهريه، منظّ  مفهوم فصل السلطات، وأهمّ الدساتير، ونشأة لنشوء  ة  تاريخيّ  توطئة  
 

 الباب األو ل: الدساتير وحقوق اإلنسان 
 

 نشأة الدساتير:   -1
 

  ، أو بتعبير  الرابط القانونيّ   وه  ما قبل الدولة  ات ز الدولة عن جماع الذي يميّ   ة  يّ األكثر أهمّ   الرابطَ   إنّ 
دّقة    السياسيّ أكثر  فالجماعة هي مجموعة  الرابط  تجمّ   ،  األفراد  و   عوامن  الحاجة  بينهم  بدافع  جمعت 

ة التي  ا الدولة فهي الرابطة القانونيّ أمّ   .ةأو القوميّ   ،أو األصل  ، الدينأو    ،واألعرافالعادات والتقاليد  
من القوانين    ، وعلى عدد  اجتماعيّ    م الذي يقوم على عقد  الدولة هي المجتمع المنظّ   نّ إأي    ؛تجمعهم

 .كان نوعهاأي ا يم العالقة بين جميع أفراده وبينهم وبين السلطة التي تحكمهم التي تعمل على تنظ

وتعني األصل أو القاعدة، ويعتبر العديد من الفقهاء  (  (KANUNمن كلمة    ة  مشتقّ   ة  يونانيّ   والقانون كلمة  
ل إرادة السلطة  يمثّ وال وجود له خارج الدولة، فهو  عليها  ا القانون نشأ مع نشوء الدولة ولم يكن سابق   أنّ 

  الخاضعين لها. ة الملزمة لكلّ العامّ 

"ا  أمّ  يعمل  الدستوركلمة  "القاعدة  الوسيط":  "المعجم  قاموس  فهي حسب  العربّية  باللغة  المستخدمة   "
  -  1887. ويشير محمد عزة دروزة )(2) بمقتضاها، والدستور الدفتر تكتب فيه أسماء الجند ومرتباتهم"

مة  فارسّية  معّربة ، تطلق على جميع القواعد الرئيسة التي تبّين شكل الدولة ونظام  ( إلى أّنها كل1984
"القانون  1949)  الحكم وحقوق األفراد والجماعات، وأّنه في زمن إصداره كتابه تّم تداول مصطلح   )

أصبح    -نذاكحي -األساسّي" بدال  من كلمة "الدستور"، إاّل أّن األخيرة كانت أكثر شيوع ا. وأشار إلى أّنه 
يطلق كلمة "مشروطّية" على "العهد الدستورّي"، على اعتبار أّن الحكم أصبح مشروط ا برقابة األّمة  

ا من خالل نصوص فقرات الدستور  .(3)ومقّيد 

 
 . 283، ص2004، مصر، طباعة وتوزيع: دار الشروق، 4، ط الوسيط المعجم مجمع اللغة العربي ة،  -2

 (.  1، الهامش )46، المطبعة العصري ة، ص1950، صيدا  2، طنشأة الحركة العربي ةمحمد عزة دروزة،  -3
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للمدينة    النظام العامّ بداية    هم إليلدى اليونان، حيث كان بالنسبة  ونشأ الدستور بصيغته األولى قديم ا   
ة الحاكمة إلى  ، واألهداف التي ترمي المجموعة السياسيّ ة  عامّ   ة ترتيب الحكم بصفة  د كيفيّ الذي يحدّ 

 (4) ة للسلطة الحاكمة.د الهيكلة السياسيّ ه النظام الذي يحدّ نّ إ، أي اتحقيقه

السياسيّ بو  الفيلسوف  )  السويسريّ   –  الفرنسيّ   حسب  روسو  جاك  يع1778- 1712جان  الذي   ّده( 
ي الدولة هفإّن  والعدل والمساواة،    الحقّ   ثالثّية(، وعنه أخذت  1789ة عام )خون ملهم الثورة الفرنسيّ مؤرّ 

  على االندماج على أساسه    أعضاؤهيتعاقد    ان بإرادة وقرار الشعب الذي يضع دستور  يتكوّ  قانوني    حاد  اتّ 
ن بمقتضاه الدولة، تتكوّ   قانوني    حاد  واتّ   واجتماعي    سياسي    عقد    فالدستور هو  .واحد    سياسيّ    في كيان  

 .(5) ات والواجبات والحقوق د المسؤوليّ وعلى أساسه تتحدّ 

الدستور    إنّ  التطوّ   كأداة  الحديثة  فكرة  السلطة هي وليدة  السياسيّ لتنظيم    ر انو لبريطانيا وعصر األ  ر 
ة ة لإلنسان وفكرة ربط الحقوق والحريّ الحقوق الطبيعيّ ، ففي هذه البلدان ولدت فكرة  والفرنسيّ   ركيّ ياألم

ة وضمان بعض ة السياسيّ اتها النزعة نحو الحريّ تحمل في طيّ   كفكرة    نكلترا برز الدستورإففي    .بالدستور
  - )الشرعة الكبرى    ( Magna Carta) بموجب وثيقة    نكليزيّ د الملك اإلالحقوق لألفراد، وذلك حين تعهّ 

ال يوافق   ضرائبَ   لتزم بموجبها بعدم فرض أيّ ا، و باحترام الحّرّيات   برلمان،، تحت ضغط ال(1215
وممثّ  النبالء  الرعيّ عليها مجلس  تعدّ   . ةلو  التي  الوثيقة  المفكّ   ،هذه  السياسيّ حسب    وثيقة    لَ أوّ   ،ينرين 

لنفوذ السلطة    نه من تحديد  بما تتضمّ   ة(،)الحكومة الدستوريّ   ةلت مبادئ السلطة الدستوريّ شكّ   ة  تاريخيّ 
تها وتمارس  شرعيّ  السلطة يجب أن تستمد    وهو أنّ   ،فيه من قبل  لم يكن معموال    ست مبدأ  الحاكمة، وكرّ 

التأكيد على ذلك من خالل    وقد تمّ   .اتهمفراد وحريّ اتها من الدستور، وتلتزم بضمان حقوق األصالحيّ 
  .1728الحقوق لسنة  صكّ و ، 1628الوثائق الالحقة لها ومنها قانون الحقوق الذي صدر في عام  

ة، فقد  ات والنصوص الدستوريّ ة برزت العالقة الوثيقة بين الحقوق والحريّ ركيّ يحدة األموفي الواليات المتّ 
ا خلقوا الناس جميع    نّ ّننا نرى الحقائق التالية بديهّية : إإ"  1776عام    ركيّ يعالن االستقالل األمإ جاء في  

 قد ه  ، وأنّ حقوق ا ثابتة  من بينها حّق الحياة والحرّية ونشدان السعادةنحهم  خالقهم قد م  متساوين، وإنّ 
المحكومين،    موافقة  من    ةالعادل  سلطتها  ة  الحكومات بين الناس مستمدّ   ، لضمان هذه الحقوق،أقيمت 

 إلغاؤه، أو  تغييره  الشعب    ا لهذه األغراض فمن حقّ ض  من أشكال الحكم مقوّ   شكل    ه عندما يصبح أيّ وأنّ 

 
 . 7-6ص  -2006 ، ركز النشر الجامعي  ، مةواألنظمة السياسي    ة للقانون الدستوري  المبادئ األساسي  ، محمد رضا بن حماد  - 4

  . 36، ص 2013، ت: عادل زعيتر، مؤّسسة هنداوي للتعليم والنشر، جمهورّية مصر العربّية، العقد االجتماعيّ جان جاك روسو،  - 5
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ا إقامة   على أساس تلك المبادئ وتنّظم سلطاتها في الشكل   أساسها  ترسي،  جديدة    حكومة  ومن حّقه أيض 
  . (6)الذي يبدو للشعب أّنه من المرّجح أن يحّقق أمنه وسعادته"

للمواطنين قد  ة  ساسيّ ات األتأكيده على احترام الحقوق والحريّ إلى  إضافة    ركيّ يم عالن األن تجربة اإلإ
ة الدستور المكتوب، ق بالسياسة ونظام الحكم، وهي تقنيّ ما يتعلّ   أفرزت العديد من االبتكارات الجديدة في

مع الدستور وضرورة    امتوافق    ة، وأن يكون القانون الوطنيّ على القوانين العاديّ   ةالقواعد الدستوريّ   وسموّ 
  .(7) ة القوانين(ة الرقابة على دستوريّ )آليّ  نيّ بها القضاء الوط لمراقبة ذلك يختّص  ة  وجود آليّ 

الهدف   اإل  ساسيُّ األ  وكان  كتابة  اإلمن  حقوق  عن  والمواطنعالن  الجمعيّ   ،(8)نسان  عن  ة  الصادر 
من سلطة الملك، وتعريف المواطنين بحقوقهم وواجباتهم والتأكيد    هو الحدُّ ،  1789ة عام  ة الفرنسيّ الوطنيّ 

ه  ألنّ   اي إعالن  وقد سمّ   .باإلنسان ال يمكن التنازل عنها  لصيقة    ة  أصليّ   تلك الحقوق هي حقوق    على أنّ 
ع بها يجب أن يتمتّ   ة  عالميّ   هذه الحقوق هي حقوق    لها، وإنّ   ئ الهذه الحقوق وليس منشِّ   ه كاشف  اعتبر أنّ 

أيّ   كاّفة    فراد األ تنّص   ة  جغرافيّ   بقعة    في  أن  العالم، ويجب  هذا  الدساتير    من  دون  من  عليها جميع 
لحقوق األفراد وال    ر فيه ضمانات  ال تقرّ   مجتمع    كلّ " من اإلعالن:  16لفصل  ا  ، لذلك نّص استثناء  

 ."ليس له دستور يسود فيه مبدأ فصل السلطات هو مجتمع  
 

 نسان بط الدساتير بفكرة حقوق اإلر -2
 

بتضافر  بين التنوير الفكرّي والحركة االجتماعّية الهائلة، عرف التاريخ نقلة  عظيمة  على صعيد الحقوق   
حقوق  ليمّهَد الطريق لالذي جاء    نسان والمواطنعالن حقوق اإلإ نتاجها  عبر إة  الثورة الفرنسيّ دّشنتها  

  اه ذكر  من موادّ  ال نجد في أيّ    ففي اإلعالن الفرنسيّ  .الناسة ومبدأ المساواة بين جميع نسان العالميّ اإل
  كلّ "، "جميع المواطنين"، "إنسان  كلّ "، "اإلنسان"، "الناس"مثل    بل حمل كلمات    ،بعينها  لحقوق جماعات  

 .أو األعراق  ،أو األجناس  ،أو الطبقات   ،لألديان  ولم يكن هناك ذكر  "؛  مجتمع  أيّ "، "المجتمع"، "مواطن
   .عمومي اتفكير ا  عكس ذلك قد و 

 
 /https://www.wdl.org/ar/item/2705. يمكن االط الع على صورة الوثيقة باللغة اإلنكليزي ة على الرابط: إعالن االستقالل األميركي   - 6

،  ة للترجمة والنشر كلمات عربي  ، محمد إبراهيم الجندي، م: فايقة جرجس حنا ، ت: ة لمحة تاريخي   – نسان نشأة حقوق اإل، لين هانت - - 7

    .17ص  ، 2013،  1ط
آخر زيارة:  ، https://is.gd/gqliXK: الرابط المختصر، نسان والمواطن لحقوق اإل عالن الفرنسي  اإل، الموسوعة السياسي ة موقع   - 8

06 /10 /2021 . 
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هات  ة التي طرأت على التوجّ رات الحقيقيّ ( كان نتيجة التغيّ والفرنسيّ   ركيّ يعالنين )األماإل   صدورَ   إنّ 
في   الذي ساهم األدب )الرواية والشعر(  ى التعاطف اإلنسانيّ ا، ونشوء ما يسمّ ة لدى البشر عموم  الفكريّ 

أي ا  فقد أصبح اإلنسان يتعاطف مع أخيه اإلنسان    .ةإظهاره، من خالل زيادة فيض المشاعر اإلنسانيّ 
ث عن  ة التي تتحدّ انتشار القصص والروايات اإلنسانيّ حيث ساعد    .كان انتماؤه أو طبقته أو مذهبه

يتعاظم بعد إدراكه ملكيّ   بإدراكعذابات الناس اآلخرين،   بذاته  ته الفرد كيانه كإنسان، وأخذ إحساسه 
أن ينتزعها من السلطات    بدّ   ه المن الحقوق التي آمن بأنّ   ته، وأخذ يطالب بمزيد  لجسده ولفكره وحريّ 

التي تحكمه، وانتشرت األفكار التي تناهض التعذيب والعقوبات القاسية، وبرزت األصوات المطالبة 
 ب.ف والتعّص من مظاهر التخلّ  اا ومظهر  ا مجحف  بل انتقام  عقوبة    ها لم تعد قوبة اإلعدام ألنّ بإلغاء ع 

وشاع    ،ينرين السياسيّ رين والمنظّ على لسان المفكّ   ،وحقوق اإلنسان  ،ةرة لإلنسانيّ توالت اإلشارة المتكرّ   ثمّ 
وانتشرت    . لسلم واألمان في الدولدعائم استقرار الحكم والحفاظ على ا  احترام تلك الحقوق من أهمّ اعتبار  

وبالتساوي  ، والحرّية الدينّية،  ة الصحافةوتعالت المطالبات بحريّ   ،من دساتير الدول  لغة الحقوق في كثير  
 .)9)فيّ وبالحماية من االعتقال التعسّ  ،أمام القانون 

الدول الكبرى    كان غرض   "،حدةمم المتّ هيئة  دولّية  باسم "األ  ت اجتمعت دول العالم وكّون  1945في عام  
بناء نظام  عالميّ  يضمن نتائج انتصارها في الحرب العالمّية الثانية، ومن ذلك ربط السلم    الداعية لها

واألمن العالمّي بها. إاّل أّن بناء النظام العالمّي الجديد لم يكن من الممكن أن ينجح من دون اعتماد  
سة، وعلى    قواعَد جديدة  لالجتماع السياسّي الدولّي، وذلك نتيجة صراعات  في كلّ  من هذه الدول المؤسِّّ

ا نتيجة ما جّرته األيديولوجّيات   وجه التحديد الدول الديمقراطّية منها، ونتيجة الصراعات ما بينها، وأيض 
هيئة    في ميثاق  ة   واضح، التي ظهرت  ةحقوق اإلنسان األساسيّ الشمولّية على العالم. ومن هذه القواعد  

حدة وقد آلينا نحن شعوب األمم المتّ "فقد جاء في ديباجته    ؛م1945الذي صدر في عام  المّتحدة    األمم
ة  جلبت على اإلنسانيّ  واحد   على أنفسنا أن ننقذ األجيال المقبلة من ويالت الحرب التي في خالل جيل  

ة لإلنسان وبكرامة الفرد إيماننا بالحقوق األساسيّ   د من جديد  ا يعجز عنها الوصف، وأن نؤكّ تين أحزان  مرّ 
ن األحوال التي يمكن  ، وأن نبيّ متساوية    وقدره وبما للرجال والنساء واألمم كبيرها وصغيرها من حقوق  

، ها تحقيق العدالة واحترام االلتزامات الناشئة عن المعاهدات وغيرها من مصادر القانون الدوليّ في ظلّ 
  .(10) "ة أفسحمن الحريّ  ا، وأن نرفع مستوى الحياة في جوّ  قدم    االجتماعيّ  وأن ندفع بالرقيّ 

 
  9-. 25-24، مرجع سابق، ص نسان نشأة حقوق اإللين هانت، 

 2021/ 10/ 02آخر زيارة:   http://hrlibrary.umn.edu/arab/a 001.html، المتحدةديباجة ميثاق األمم ،  منيسوتاجامعة  -10
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أ   المّتحدةس  سّ وقد  األمم  ميثاق  على  اإلنسانل  لجنة    بناء   مهامّ ،  حقوق  أولى  ميثاق  كان  صياغة  ها 
  (McGill University)  في جامعة  أستاذ القانون  (John Peters Humphrey) قام؛ حيث  الحقوق 

المسوّ كندا  في   العالميّ بإعداد  لإلعالن  األولى  اإل  دة  منلحقوق  العاشر  وفي  األّول/   نسان،    كانون 
العامّ ته الجمعيّ م أقرّ 1948ديسمبر عام   المتّ ة  ه  أنّ   صدور اإلعالنا حين  وكان واضح    .حدةة لألمم 

الذي جاء   ولىته األظهر ذلك في مادّ   ولقد ،  ركيّ يواألم  عالن الفرنسيّ استلهم أحكامه ونصوصه من اإل
حسب مقارنة مع  ا ف لفظي  حملت تعديال  ، حيث  (11) "يولد جميع الناس متساوين في الكرامة والحقوق "فيها  

 La Déclaration des الفرنسّي"، )  المواطنو نسان  عالن حقوق اإل"إ ة األولى من  في المادّ   ما ورد 
droits de l'Homme et du citoyen،)   ا متساوين  الناس ويعيشون أحرار  يولد  " ت على  التي نّص و

  ت وأصبح،  ةة العالميّ لدوائر السياسيّ ". وبالتدريج أصبحت عناصر اإلعالن مثار اهتمام افي الحقوق 
وأضحت في   في الدول الديمقراطّيةوالقوانين    ة للدساتير األساسيّ   المحافظة عليها وحمايتها من المهامّ 

 . الديمقراطّيةة  حزاب السياسيّ ألدائرة المطالب األكثر أهمّية  في برامج ا
 

 ج بالحقوق لتدر  ا -3
 

لم تقّر جميع الدول دفعة  واحدة  بالحقوق، بمختلف أنواعها، التي نّصت عليها اإلعالنات  في الواقع،  
، بل إن  الحقوق جميع  ن  عالنات لم تكن تتضمّ ن هذه اإلإ ثم    ،الدولّية والوطنّية الخاّصة بحقوق اإلنسان

ا تراكمي  مسيرة حقوق اإل  ،  نسان أخذت تدّرج  في  زال حتى وقتنا متفاوت النتيجة، و   اما تاريخي ا طويال 
  عالن حقوق اإلنسان والمواطنلم ينّص إ   فعلى سبيل المثال  .من التطوير التراكميّ   مزيد  إلى    حاجة  

ى حقوق ، صراحة  عل1789أغسطس    آب/  26ة في  ة الوطنيّ ة التأسيسيّ الذي أصدرته الجمعيّ الفرنسّي،  
 على رجل   ل رجل  ال يجوز أن ي فّض المرأة واكتفى بتحديد حقوق الرجال والمساواة بينهم؛ حيث ورد فيه "

  1946عام  دستور  ". وبقيت الحال على ما هي عليه إلى أن صدر   بفضيلته ومعارفهفي هذا الصدد إالّ 
: "يضمن القانون للمرأة، في جميع  التي جاء فيها  على المساواة بين الرجل والمرأة في ديباجته  نّص الذي  

 مساوية لحقوق الرجال".  االمجاالت، حقوق  

ات  على الرغم من أّن الفرنسيّ ،  1944ات عام  االقتراع للنساء الفرنسيّ   حقُّ   وفي السياق نفسه كان قد أ قرّ 
إاّل عندما    هّن لم يحصلن على هذا الحقّ ، إاّل أنّ 1880نتخاب منذ عام  اال  كّن قد بدأن المطالبة بحقّ 

التصويت في نيسان/ أبريل    ات حق  مرسوم ا منح الفرنسيّ   "ة للتحرير الوطنيّ اللجنة الفرنسيّ "أصدرت  
 

 المصدر السابق.  -11
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ة التي جرت  ة فيها هي االنتخابات البلديّ . وكانت االنتخابات األولى التي شاركت المرأة الفرنسيّ 1944
، وإلى 1945تشرين األول/ أكتوبر    21ة في  ثّم االنتخابات البرلمانيّ   1945نيسان/ أبريل    29  في

، مستمرة  في نضالها  غير منقوصة    ة لتحقيق طموحها بتحصيل حقوقها كاملة  اآلن تسعى المرأة الفرنسيّ 
بداية كانت العالقة  . ومنذ القه بالتدريجأشكال التمييز على أساس الجنس، وهو ما تحقّ   كلّ   النسوّي ضدّ 

ة ل مفهوم السيادة المستمدّ دساتير الدول، حيث تحوّ برز ذلك في  و   ،نسانحقوق اإلجلّية  بين العلمانّية و 
ة اإلله قد انتهت حين  مهمّ   نّ وبرزت أفكار  تقول إ  .ة من الشعب دّ مة إلى السيادة المستهيّ اإللمن اإلرادة  

  نّ إة، و نسانيّ ع بها بصفته اإلن يتمتّ أالتي يجب    كاّفة  ومنحه الحقوق   ،نسان على هذه األرض أوجد اإل
  .على السلطة مهما كان نوعها أن تعمل على المحافظة عليها وحمايتها

ة تعاقب القضايا، إذ تقود نسان حتميّ لحقوق اإل  كما كشفت قضايا الحقوق بعد صدور اإلعالن العالميّ 
ة والعبيد والمرأة والطفل، وأصبح  ات الدينيّ ن أجل إقرار حقوق األقليّ إلى أخرى فبدأ النضال م   ة  قضيّ   كلُّ 
ا متساوين  يولد الناس أحرار  "ة األولى منه  ا مع روح اإلعالن والمادّ هؤالء حقوقهم تماشي    ا إعطاء كلّ لزام  

  .(12) "ةبالمصلحة العموميّ  ما يختّص   فيفي الحقوق ال يمتاز بعضهم عن بعض إالّ 
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 مبدأ فصل السلطات الباب الثاني: 
 

العصر الحديث، وله    فيني عليها النظام الديمقراطيّ ة التي ب  مبدأ فصل السلطات من المبادئ الجوهريّ 
ين  الكثير من الفقهاء والباحثين السياسيّ   دُّ يع  . حيث مساوئ الحكم المطلق للدولة  تجاوزفي    كبير    دور  

ة  تطبيق مبدأ فصل السلطة السياسيّ  وز أنظمة الحكم في العصر الحديث هأكثر ما يميّ  نّ أ ين والقانونيّ 
ا  ة تقسيم  تقسيم وظائف الدولة األساسيّ ، و لدولةإلى اام، وإسنادها  الحكّ شخوص  عن    ،التي تحكم الدولة

وبذلك تقسم   ؛منها بإحدى هذه الوظائف  كل    تختّص   منفصلة    وتوزيعها على هيئات    ،اا وشكلي  عضوي  
سلطات   إلى  الدولة  التشريعيّ   ،ة  ومستقلّ   منفصلة    ثالث    سلطات  السلطة  التنفيذيّ   ،ةوهي:    ، ةوالسلطة 

ل  يمنع تغوّ   بشكل    ،من هذه الهيئات   هيئة    ات كلِّّ وصالحيّ   مهامّ   واضح    د بشكل  تحدّ ت   ؛ةوالسلطة القضائيّ 
 تين:ات يقوم على ركيزتين أساسيّ خرى، فأساس مبدأ الفصل بين السلطاألعلى   ة  منهاهيئ أيّ 

/ في يد مجتمعة الركيزة األولى: عدم تركيز وظائف الدولة   .ة  واحد  هيئة  شخص  واحد 

وظائفَ  ثالث  إلى  الدولة  وظائف  تقسيم  الثانية:  التشريعيّ   ة  أساسيّ   الركيزة  الوظيفة  والوظيفة  هي:  ة، 
 ة.ة، والوظيفة القضائيّ التنفيذيّ 

من النشاطات التي    نشاط    م كلّ التي تنظّ   التشريعات والقوانينة وضع  تقوم بمهمّ   ةالتشريعيّ فالوظيفة  
تها تنفيذ فمهمّ   ةالوظيفة التنفيذيّ ا  أمّ .  لألفراد في الدولة والمجتمع  د السلوك العامّ داخل الدولة، وتحدّ   تتمّ 

في   .هاة الدولة في إطار ة لكي تضمن سير أجهز السلطة التشريعيّ   اهتصنع  يت ال  والقوانينالتشريعات  
التشريعات تلك  على    بناء    ،الفصلو القانون،    لىمعاقبة الخارجين ع  ةالوظيفة القضائيّ حين تضمن  

بناء على    عوتض ، وضمان سير العدالة، وتفسر القوانين في المنازعات والخصومات الناشئة ،القوانينو 
   .القوانينفي معرض تطبيق  اجتهادها قواعد قانونية

 

 ه ريمنظ   ة لنشوء مفهوم فصل السلطات وأهم  توطئة تاريخي   -1
 

ى إلى تحديد سلطات ية والمساواة أدّ ة الحديثة التي تنادي بالحرّ ات السياسيّ انتشار األفكار والنظريّ   إنّ 
حسب الوظيفة التي  بفي العصور الوسطى، وتوزيع سلطات الدولة    التي كانت مطلقة    ،باطرةالملوك واأل

حسب ب د  أخرى من الحكم تتحدّ   االنتقال إلى أشكال    وبذلك تمّ   .منها عن األخرى   تقوم بها، واستقالل كلّ  
وصالحيّ قوّ  كلّ ة  السلطات سلطة    ة  هذه  بين  العالقة  وطبيعة  النيابيّ   .،  الحكم  نظام  أو    وبذلك ظهر 

ر مفهوم مبدأ الفصل  تطوّ  هر مفهوم الدولة ومفهوم السلطة قد صاحبتطوّ   نّ إ أي    ؛أو المختلط  الرئاسيّ 
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اليونان دور  وتعود نشأة هذ   .بين السلطات  القديمة، فقد كان لفالسفة  المبدأ إلى العصور  في    هم  م  ا 
في   اح  و وض   أكثرظهر هذا المفهوم بشكل    ثمّ   .قواعد هذا المفهوم مثل أرسطو وأفالطون   إرساء أهمّ 
ال يمكن    وليصبح مبدأ    ،أمثال جون لوك ومونتسكيو وجان جاك روسو  ،ري العصر الحديث كتب مفكّ 

   ..تجاهله

 فصل السلطات لدى أفالطون  مبدأ -أ

ضوا إلى وظائف الدولة، من األوائل الذين تعرّ   (ق.م  347- ق.م   427أفالطون )  الفيلسوف اليونانيّ   دُّ يع
ا من االهتمام  ن عام  ي الكاملة بعد سبع  تجربته  ، كتبه  الذي يعتبر من أهمّ "، و القوانين"فقد وضع في كتابه  

  347إلى تاريخ وفاته عام    واستمرّ   ،م. ق  360تاريخ  في  ه  حيث بدأ بكتابت  ؛والسياسة  بالشأن العامّ 
بها في    ت عن تجربة حياة مرّ   تتحّدث   ات  بين ثالث شخصيّ   ة  فلسفيّ   عن حوارات    والكتاب عبارة     .م.ق

  اتشريعي    ا، وقانون  مقترح    لدستور    كامال    امشروع    م المناقشة وتتبلور لتصبحَ ، وتتقدّ يحكمها طاغية    مدينة  
ة ميّ ة والتقدّ مع االتجاهات الديمقراطيّ   طارها العامّ إ فق في  من القيم تتّ   مجموعة    الكتاب وقد حوى  .  للمدينة

ال يمنحون    نين الذيالسياسيّ   إنّ "جاهات:  من هذه االتّ ، و لتحقيقها في العصر الحاليّ   ة  التي تكافح اإلنسانيّ 
  م يعهد إليه  نضي الخيول الذيهم أشبه بمروّ   ا أكثر من القالع واألسوار وترسانة األسلحةالشعب شيئ  

مجموعة   البريّ   ترويض  الخيل  ولكنّ من  الجامحة،  شراسة  ة  أكثر  ويتركونها  ذلك  في  يفشلون  ا  ممّ   هم 
ع أو رجل السياسة أن يفترضه أمامه في  هو الموضوع الذي على المشرّ   الخير العامّ ؛ وأّن "(13) "كانت 

، واالنتصار على العدّو الداخلّي للتشريع هو السالم وليس الحرب   األساسيّ الهدف  ؛ وأّن  (14) "نظمه  كلّ 
 .(15) عبر انتصار العدالة واحترام الحقوق على نقيضها

األدوات يمكن أن تمارس   وكيف وبأيّ   ،نة  متمدّ   ث الكتاب عن كيف يمكن أن ننشئ جماعة  لقد تحدّ 
ة هذه  هي قوّ   وما  ؛والتشريع والتنفيذ والقضاء  ،التفكيروهي وظائف    ،ةالوظائف المختلفة للحياة العامّ 

ببعضها وما عالقتها  المختلفة،  ممكنة    وإنّ ؛  األركان  غير  تصبح  الصالحة  تركّ   الحكومة  ما  زت  إذا 
 بمزج احترام القانون واإلرادة  ، حيث ال يقوم صالح الجماعة إالّ واحد    أو مجلس    واحد    السلطة في يد رجل  

ق هذا  يمكن أن يتحقّ إّنه  و   .هة بخيره وشرّ ة حيال سلوك األمّ حساس بالمسؤوليّ ، واإلتجاه الكلّ   رة للكلّ الخيّ 
يمزج بين    ، لذلك يجب تشريع دستور  فحسب   لسلطات الدولة  مناسب    المزج حين يكون هناك توزيع  

 
 . 28ص   ،ة للكتابة المصري مطابع الهيئة العام  ا، محمد حسن ظاظت:   ،تيلور ة د.اإلنكليزي ة إلى من اليوناني  ةترجم، القوانين ،أفالطون -13
 . 29ص ،  المصدر السابق  -14

 . 30صالمصدر السابق،  15 - 
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(،  ةلديمقراطيّ بداع واعلى اإلنشاء واإل  ة وما لها من قدرة  السلطة الشخصيّ )  السلطة في المملكة  عنصريّ 
 بحيث تمارس كلّ   ة هيئات  وتوزيع الوظائف إلى عدّ   ذلك عن طريق تقسيم القوى والسلطات   يتمّ حيث  

مع إيجاد    ، عمالعلى وجوب فصل هذه الهيئات التي تباشر هذه األالكتاب  د  وأكّ   .نة  معيّ   وظيفة    هيئة  
ى يضمن  منها عن اختصاصاتها المرسومة لها بالدستور، وحتّ   ى ال تخرج أي  حتّ   ،من التعاون بينها  نوع  

دوام األحوال   د أفالطون في كتابه على أنّ ويؤكّ  .منها واستبدادها في مزاولة سلطاتها عدم انحراف أيّ  
  تركيز السلطة في يد    يحتاج إلى توازن الدستور وتقسيم السلطات، ألنّ   مملكة    دة واالستقرار في أيّ الجيّ 

للسلطة في الحكومات   غياب هذا التقسيم الداخليّ   يؤّكد أنّ و   .ومشؤوم    مهلك    ا خطر  و دائم  بالذات ه
هم  ام توسيع حقّ الذي يسّول للحكّ   اإلغراء الطبيعيّ   ي إلى غياب المراجعة المناسبة التي تصدّ ة يؤدّ الفرديّ 

الفرس في زمن حكم  بين تاريخ    " القوانين"ويقارن أفالطون في كتابه    .كي يعلو على جميع األصوات 
تاريخ  و   (16)على أرض فارس(  س دولة  ل مؤسّ أوّ   م )والذي يعدّ .ق  530- 559الملك سيروس أو كورش  

وازدهارها هو وجود    ة  العناصر الستقرار أمّ   أحد أهمّ   نّ أ  مقارنته هذهوقد بّينت    .أثينا المعاصر لحياته
. وبّين  (عند أفالطون   ةالرقابة الشعبيّ وهي  ة )الديمقراطيّ و ة(  )الملكيّ   يوازن بين الحكم الشخصيّ   دستور  

منذ أن اختفى هذان العنصران في حكم الفرس وفي حكم أثينا أصبحت الحكومات كاملة  أّنه أفالطون 
. وحسب أفالطون تهألمّ   اختفى والء المواطن الفارسيّ حين  ة  تها الحقيقيّ االستبداد، فقد فقدت فارس قوّ 

ا ما حص ة في غمار  وللسلطة الرسميّ   في أثينا حيث فقد االحترام القديم للخلق الشخصيّ ل  هذا هو أيض 
 .(17) في المملكتين ى ذلك إلى ظهور منبع الشرّ السيطرة الكاملة للدغماء على مقاليد الحكم، وأدّ 

أفالطون    نّ إ  دون مبالغة  من  ورد في الكتاب حول هذا الموضوع يمكن لنا أن نقول    ة ماا ألهميّ ونظر   
رين في الحديث المفكّ الفالسفة و من    مبدأ توازن الدستور وفصل السلطات، ولم يسبقه أحد    مبتكرَ   يعدّ 

 عن ضرورة وجود هذا المفهوم في حكم الدولة.
   
 المدني  م( ومبادئ الحكم 1704- 1632)  جون لوك -ب

 

مبدأ فصل السلطات، في باعتناق  التي نادت  في القرن السابع عشر ظهرت الكثير من األصوات  و 
،  ام، وتوزيعها على أكثر من هيئة  من السلطة المطلقة للحكّ   للحدّ   سياق مطالبتها بمبادئ الحكم المدنّي،

، جون لوك  الفيلسوف اإلنكليزيّ صوت     هذه األصوات أهمّ . وكان  من التوازن والرقابة بينها  مع إقامة نوع  

 
 . 2021/ 10/ 06تاريخ آخر زيارة: ، /https://www.hindawi.org/books/59130386/33، مصر القديمة موسوعةموقع هنداوي،  - 16
 . 39ص ، مصدر سبق ذكره،  لقوانينا،  فالطونأ - 17

https://www.hindawi.org/books/59130386/33/
https://www.hindawi.org/books/59130386/33/
https://www.hindawi.org/books/59130386/33/
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  ه كانا له خير معين  ءَ وذكا  اشتغاله في الشأن العامّ    أنّ ا في التعليم إالّ ا وافر  لم ينل حظ    كان  الذي وإنو 
حسب الكثير من  وضع، ب  فقد   .في االقتصاد والسياسة  ة  وفلسفيّ   ة  فكريّ   ما وصل إليه من إنجازات    في

.  في العصر الحديث   الحكم الديمقراطيّ   أسَس   1690عام  الصادر    "ةالحكومة المدنيّ "كتابه  ، في  رينالمفكّ 
حدثت لمملكة إنكلترا طوال   ة  دراماتيكيّ   رات  وتغيّ   ة  همّ م  في غمرة أحداث    ،جون لوك هذا البحث   ولقد أنجز

على  )  يكيّ عودة ملوك أسرة ستيوارت إلى العرش واعتناقهم المذهب الكاثول: هاالقرن السابع عشر، أهمّ 
وسوء استخدامهم للسلطة مستندين    ،(عتنق المذهب البروتستانتيّ تكانت    أغلبّية "رعاياهم"  الرغم من أنّ 

  ؛ة  وغير محقّ  مجحفة   ة بضرائبَ ثقال كاهل الرعيّ إو  ،س بالحكم وفق المذهب الكاثوليكيّ هم المقدّ إلى حقّ 
ة  ى إلى قيام عدّ ا أدّ ممّ    .ينمعارضيهم السياسيّ   ة والعنف ضدّ وتعطيل أعمال البرلمان، وممارسة القوّ 

ب ها لم تتسبّ يت بهذا االسم ألنّ سمّ   )وقد   1688في عام    ،أو المجيدة  "،الثورة السامية"ها  كان أهمّ   ثورات  
للبرلمان، وصدور   أكبرَ   سلطة    وإعطاءالتي كان من نتائجها خلع الملك جيمس الثاني،    بإراقة الدماء(

المبادئ الخاّص   ت على عدد  التي نّص . الشرعة  1689عام  شرعة الحقوق   بالحكم أهمّ من    ها: أنّ ة 
وكان ذلك   .وافق عليه البرلمان  له إهمال قانون    ه بالعرش من إرادة الشعب، وال يحقّ حقّ   الملك يستمدّ 

الذي أتى بعد هذه   ،جان لوكل  " ةالحكومة المدنيّ "، لذلك اعتبر كتاب  (18)ةة الدستوريّ بداية الملكيّ  نزلةبم
الحقوق التي اكتسبها الشعب   إلضفاء شرعّية  على محاولة  األحداث وشرعة الحقوق التي نتجت عنها، 

ز  فقد ركّ  ة .وثابت  ة  عامّ  مبادئَ إلى لحقوق، وتحويلها ابعد الثورة المجيدة، والتي ذكرتها شرعة  اإلنكليزيّ 
ه يحتفظ  الشعب بالسيادة وبأنّ   د على حقّ ة، وأكّ للسلطة السياسيّ   في آرائه على األصل العقديّ   "لوك"

ة  ة اإلجراءات والقوانين الحكوميّ إذ كان لوك يؤمن بقانونيّ   .ويستخدمه وقت الضرورة القصوى   بهذا الحقّ 
فراد أة )ة )األسرة( والجماعة السياسيّ ق بين الجماعة الطبيعيّ ة، كما فرّ حقوق األفراد األساسيّ   مّس ما لم ت  
  والسياسيّ  هم المدنيّ ليكسبوا حقّ  هم الطبيعيّ تنازلوا عن حقّ  -بحسبه -  ةفأفراد الجماعة الطبيعيّ  ؛الدولة(

دون  من    سلطان    أليّ   أن يخضع أحد    -عنده -   لذلك ال يجوز  .ة  سياسيّ   في جماعة    بصفتهم أعضاء  
ن أجل راحتهم وسعادتهم  م واحدة   حدون في جماعة  مع اآلخرين فيتّ  الفرد  فق عليهوهو رضا يتّ   .رضاه

تعينهم على مواجهة    ة  حادهم يكسبهم قوّ اتّ   ما أنّ سيّ والالمنافع،    ن ى يسود الوئام فيما بينهم ويتبادلو وحتّ 
  ،ةيّ التمثيل وكذلك لألقلّ   ة حقّ كون فيها لألغلبيّ يوالتي    ،ى الحكومةوهكذا نشأ ما يسمّ   .المشتركة  خطاراأل

 ( 19) .ةبباقي الحقوق األساسيّ   عهمن حقوقه لهذا الكيان ليضمن تمتّ   وبذلك يكون الفرد قد تنازل عن جزء  
 

، القاهرة، المكتب المصري  النهضة إلى الحرب الباردة تاريخ أوربا من ، عبد الزراق إبراهيم  عبد هللا ، وهللا الجمل  شوقي عطا -18

 . 77-76، ص 2000ت،  للمطبوعا 
، ت: محمد شوقي الكيالي، مطابع شركة اإلعالنات الشرقي ة،  ي  وصلتها بالعقد االجتماع  ةجون لوك الحكومة المدني  جان جاك روسو،  -19

 . 85ص
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ه الجماعة  ي تقرّ ذ أن تلتزم بالقانون ال   ،منها  ال بدّ   وجودها ضرورة  "لوك"  التي يرى  ، و لذلك على الحكومة
 ،ةيّ بالحرّ   مهها حقّ وأهمّ   ،ة لألفراد بيعيّ الط  بقواعد الدستور وبحماية الحقوق   دة  وأن تكون مقيّ   ة،السياسيّ 
مع اآلخرين كي يحصل    دائمة    نسان في حالة حرب  ة تعني بقاء اإلوالعبوديّ   ا،هم خلقوا أحرار  نّ إحيث  

ا، طالق  إ م ال يفقده هذا الحقّ المنظّ  انتقاله من هذه الحالة إلى حالة المجتمع السياسيّ  ته، وإنّ على حريّ 
 وال يجوز حرمانه منه.   طبيعي   ك فهو حق  ة والتملّ باالستقالليّ ه وحقّ 

ة تقسم إلى أربع  سلطة الحكومة المدنيّ   أنّ   "ةالحكومة المدنيّ "األفكار التي وردت في كتاب    ومن أهمّ 
التشريعيّ   سلطات   السلطة  التنفيذيّ   ة ووظيفتها سنُّ وهي:  والسلطة  تنفيذ  القوانين،  القوانين، ة ووظيفتها 

ا سلطة التاج ووظيفتها  ة، وأخير  برام المعاهدات الدوليّ إحادية ووظيفتها إعالن الحرب والسلم و والسلطة االتّ 
لتحقيق   ة ضروري  ة والتنفيذيّ الفصل بين السلطتين التشريعيّ   وإنّ   .ةمباشرة الحقوق واالمتيازات الملكيّ 

ال يمكن أن    كّلها  قليلون على السلطات   فيه أفراد    الحكم المطلق الذي يقبض   نّ إة، حيث  العدل والحريّ 
هو    ميزة المجتمع المدنيّ   ما أنّ سيّ والة،  ال يأخذ شكل الحكومة المدنيّ   لذا،  مدني    يقوم بجانبه مجتمع  

لذلك    ،ةز الذي كان يسيطر على  الفرد في حالة الطبيعة عندما يفصل في قضاياه الخاّص ب التحيّ تجنّ 
  نفسه  فراد وتفصل بين الخصومات، وفي الوقت النزاعات بين األ  ى فّض تتولّ   ة  عامّ   يجاد سلطة  إيجب  

تفتقر إليه    من أركان المجتمع المدنيّ   هم  م  ة(، وهذا ركن  )السلطة القضائيّ   تلزمه بالخضوع ألحكامها
ة  ة والتنفيذيّ يجمع بين يديه السلطة التشريعيّ   مطلق    سيطرة حكم  إلى  ة التي تخضع   المجتمعات السياسيّ 

ا يهديه في أحكامه التي تصدر بالفصل بالمنازعات التي قد تنشأ يجعل العدل نبراس    فال يوجد قاض  
   طته.لبين األفراد الذين يخضعون لس

 س مذهب فصل السلطاتم( مؤس  1755- 1689)  مونتسكيو  -ت
 

 الفرنسيّ  ف عند الفيلسوف والسياسيّ دون التوقّ من ات وال يمكن الحديث عن نشوء مفهوم فصل السلط
.  المولع بالتاريخهو  ا لبرلمان مدينة بوردو، و ا ورئيس  من عمره قاضي    طويلة    الذي قضى فترة    مونتسكيو

الذي  -ذاك الكتاب    .ةة السياسيّ يّ مقته الشديد لالستبداد وإيمانه بالحرّ   "روح الشرائع"ضح في كتابه  اتّ   وقد 
كتاب    يعدّ  الثامن عشر،  -فرنسيّ    أعظم  القرن  القوانين    والذي  صدر في  فلسفة  فيه مونتسكيو  جمع 

يروي    ه كتاب  نّ إبحيث يمكننا أن نقول    وشائقة ؛  ساحرة    وحكمة التاريخ، ومزج القانون بالتاريخ بطريقة  
بالسياسةقّص  وتاريخه، وعالقته  القانون     . والفضيلة  ،األخالقو   ا،والجغرافي  ،واالجتماع  ، واالقتصاد   ،ة 

بل  من هذا الكتاب،    ة الواردة فيهاوقد استوحت جميع دساتير فرنسا المتعاقبة معظم المبادئ القانونيّ 
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.  الذي أخذ عنه مبدأ فصل السلطات   ركيّ يها الدستور األموأهمّ   ،في دساتير العالم أجمع  بالغ    كان له أثر  
ر علم السياسة وعلم االجتماع في الغرب، والمنظّ   مونتسكيو واضعَ   دّ ع    " روح الشرائع"كتاب    ب وبسب
 ما أرادوا إقامة حكم  ن يأخذون به كلّ و ن والسياسيّ و عل لمذهب فصل السلطات الذي ما فتئ المشرّ األوّ 

 فراد الواقعين تحت سلطانه. األ ة لكلّ ق المساواة ويضمن الحريّ يحقّ  عادل  

كان الغضب   في عصر    1747عام    ، وطبعه1744سنة    "ائعروح الشر "  مونتسكيو كتاب أّلف  لقد   
وقد    .ة والمساواة للحريّ   وانعدام    وقمع    ك الكثيرين على حكم لويس السادس عشر لما فيه من ظلم  يتملّ 
ة من  دعوى لتقويض سلطتها المستمدّ   نزلةها اعتبرته بمألنّ ؛  طويلة    لسنوات  الكتاب    ت الكنيسة تحارب ظلّ 

وقد مّيز   .ة  قانونيّ   وقواعدَ   يشارك فيها الملك والشعب وفق أسس   ة  مدنيّ   الدين وهللا، وتحويلها إلى سلطة  
؛ والملكّية،  وفيها السيادة للشعب   ؛ةمن الحكومات وهي: الجمهوريّ   أنواع    ةمونتسكيو في كتابه بين ثالث 

  . ولكن بال قانون فرد  واحد  التي يحكمها ؛ وهي ةوالمستبدّ  ،لكن وفق قوانين واحد  فرد  التي يحكمها وهي 
  من السلطات وهي: أنواع   ةثالث دولة   في كلّ  وأورد أّنه

 

  " مونتسكيو "وهذه السلطة حسب    .لغاؤهاإصدار القوانين أو تعديلها أو  إتها  ومهمّ   ،ةالسلطة االشتراعيّ  -
وال ،  كبرى من حيث عدد مواطنيها  هناك دوال    وبما أنّ   .ةا للحريّ ضمان    ،يجب أن تبقى في يد الشعب 

تها  له تكون مهمّ تمثّ   ا تفويض األمر إلى هيئة  يصبح واجب    ،ع بنفسه مباشرةيمكن للشعب فيها أن يشرّ 
انها أقدر سكّ   منطقة، ألنّ   لين لكلّ انتخاب ممثّ   لذلك يتمّ   ؛ع القوانين على أن تبقى تحت رقابتهأن تشرّ 

ة وفيه النبالء فيجب  الشعب فيه العامّ   نّ إلونهم، وحيث  األشخاص األكفاء الذين يمثّ إلى  ف  على التعرّ 
وأن يكون هناك   ل النبالء، واآلخر يمثّ   ،ةل الشعب أو العامّ يمثّ   واحد    ؛انأن يكون هناك مجلسان تشريعيّ 

 على مصالحه ومنافعه.   امنهم بين المجلسين ليحافظ كل   متبادلة   رقابة  
تها تقرير الحرب أو السلم، وتعيين  ومهمّ   ،ة للدولة()السلطة التنفيذيّ   سلطة تنفيذ األمور لحقوق األمم -

وتسند إلى شخص    .اعتداء    أيِّّ   برام المعاهدات، والمحافظة على األمن والدفاع عن الدولة ضدّ إالسفراء و 
الملك الذي يمسك   ولكنّ   .ة أفراد ف من عدّ على التصرّ   الفرد الواحد يكون أكثر قدرة    ر أنّ الملك باعتبا

ة وتحت رقابتها، فإذا كان الدستور يعطيه  ا بالسلطة التشريعيّ ة يحب أن يكون مرتبط  بيده السلطة التنفيذيّ 
مقاومة    ة حقّ يمنح للسلطة التشريعيّ   نفسه  ه في الوقت ته فإنّ االعتراض ويحفظ له حرمة شخصيّ   حقّ 

ة ومراقبة تنفيذ  ة، والتصويت على الميزانيّ لمجلس السلطة التشريعيّ   ة  إجباريّ   الملك من خالل عقد دورات  
وذلك ،  ة أن تشترك في التشريعة التنفيذيّ سلطكما يمكن لل  .هام للوزراء إذا لزم األمرالقوانين وتوجيه االتّ 
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لها االشتراك   ة ال يحقّ ة، ولكن السلطة التشريعيّ التي تصدرها السلطة التشريعيّ   باالعتراض على القوانين
 ة.  ضاعت هيبة السلطة التنفيذيّ في التنفيذ وإالّ 

 

ة(، هي سلطة القضاء في الجرائم وفي  )السلطة القضائيّ   ةسلطة تنفيذ األمور الخاضعة للحقوق المدنيّ  -
إلى جانب    زة  متميّ   ة سلطة  مونتسكيو جعل من السلطة القضائيّ   ا للوك فإنّ وخالف    .خصومات األفراد 
 عن التشريع  ة حين ال يكون القضاء مفصوال  ة حريّ ه ليس ثمّ ة، فهو يعتبر أنّ ة والتنفيذيّ السلطتين التشريعيّ 
ويقول:   منضم  "والتنفيذ  القاضي  كان  التشريعيّ إذا  السلطان  إلى  وحريّ   ا  حياة  على  السلطة  ة  تكون 

ة يمكن أن يكون  ا إلى السلطات التنفيذيّ ا، وإذا كان م نضم  ع  ، إذ يكون القاضي مشرّ ة  ين تعسفيّ المواطن
  ة  خاّص   أمام محاكمَ شراف إالّ ه ال يجوز محاكمة األوقد كان رأيه أنّ . (20)"ا لقدرة الباغي قاضي صاحب  ال

  وهذا الرأي يعدُّ .  باعتبارهم نبالءَ ز  هم بالتميّ ذلك يحفظ لهم حقّ   ألنّ ،  بهم يكون قضاتها من األشراف
الطبقيّ ا طبيعي  انعكاس   للمنبت  مونتسكيو  ا  له  ينتمي  كان  سائدة    ،الذي  كانت  التي  ذلك   وللثقافة  في 

 العصر.

 ه قصد التمايز بينها في الوظائف، ومراقبة كلّ  بين السلطات، ولكنّ   ولم يقصد مونتسكيو الفصل التامّ 
ها على األخريات، مع  ا حد إلتوازن في سلطة الحكم، بحيث ال تطغى  منها لألخرى من أجل تحقيق ا

ة على غيرها، والثانية  األولى علو شأن السلطة التشريعيّ   تين وهما:همّ ممسألتين  ب  في الحسباناألخذ  
ا مع  اتها وفي العالقة فيما بينها تماشي  فاتها وفي صالحيّ في تصرّ   ا السلطات الثالث مرنة  أن تكون دائم  

    ا. ا مطلق  جمود   جامدة   ساكنة   ها ليست سلطات  رات والضرورات ألنّ المتغيّ 

ا في استعمال  ف   في األنظمة المعتدلة التي ال تعرف تعسّ ق إالّ ة ال تتحقّ ة السياسيّ الحريّ   د مونتسكيو أنّ وأكّ 
التجربة    إنّ "األخرى فيقول    ضبطلى  ع  سلطة    السلطة بفضل مبدأ فصل السلطات،  حيث تعمل كلّ 

الفضيلة نفسها بحاجة    ما، يميل إلى إساءة استعمالها حيث إنّ   ع بسلطة  يتمتّ   إنسان    كلّ   ن أنّ الخالدة تبيّ 
إلى حدود، فلكي ال يكون باإلمكان إساءة استعمال السلطة يجب على السلطة بفعل ترتيب األشياء أن  

على فعل األشياء التي ال يجبره القانون على    شخص    كره أيّ  يهكذا دستور يمكن أالّ   توقف السلطة، إنّ 
 .)21) "فعلها، وعلى عدم فعل تلك التي يسمح له بفعلها

ث عن مونتسكيو قد وضع في هذا الكتاب خالصة تجربته في عمل القضاء، فقد تحدّ   نا نجد أنّ كما أنّ 
ولكن يجب عليهم    ،لقضاة تعديل القانون فكتب أّنه ليس بمقدور اقه  عالقة القاضي بالقانون الذي يطبّ 
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بنّص  ال  بروحه  يحكموا  على  ه أن  يجب  ولذلك  االشتراعيّ ،  دائم  السلطة  تقوم  أن  القوانينة  بتعديل    ا 
   .(22) لتحسينه

عصرنا الراهن من أكبر عوائق تحقيق  حّتى    ل الجيش في الحكم والسياسة والذي يعدّ ا في مسألة تدخّ وأمّ 
ضه الشعب بحمايته والدفاع الجيش الذي فوّ   أنّ   "مونتسكيو"كان رأي    ، فقد أنظمة الحكم ة في  الديمقراطيّ 

يكون  هما: أن  من لديه أمر الجيش قّدم اقتراحين،    ا الستبداد منع  ". و روح الشعب ـ "ع بمتّ تعنه يجب أن ي 
ا نخبوي ا، ي ا دائم ا  أو أن    ؛فقط  واحدة    سنة  فيه بة التجنيد  د مدّ حدّ جيش  عاّمة  تكون عناصره من  يكون جيش 

مع    عناصره  يقيم  نأعلى  متى أرادت ذلك، و على حّله    القدرةة  لى أن تملك السلطة التشريعيّ ع  الناس،
 .(23( منعزلةحصون   أو يكون لهم ثكنات   وال أفراد الشعب 

 

 ومفهوم العقد االجتماعي  م( 1778- 1712)جان جاك روسو   -ث
 

  " العقد االجتماعيّ "كتاب    1762من تاريخ صدور كتاب مونتسكيو صدر في عام    ة سنوات  وبعد عدّ 
ا في تاريخ  ا مفصلي  حدث    والذي يعدّ .  جان جاك روسو  السويسريّ   –  الفرنسيّ   فه الفيلسوف السياسيّ لمؤلّ 

رين والفالسفة لجهة  على من سبقوه من المفكّ   ة  ثوريّ   ، لما جاء فيه من أفكار  العالميّ   الفكر السياسيّ 
الشعب، وخصوص   التي كانت شعوب أور انحيازه لسلطة  الحقبة  تلك  فيها ترز و ا في  تحت حكم    حبا 

من    وقد نشر في جوّ    ،ة للحقوق ليّ ا على المبادئ األوّ يشتمل الكتاب عملي  . و ةة المستبدّ نظمة الملكيّ األ
وقد شّن    .على قول رأيه وانتقاد الملك أو الكنيسة   فيه أحد    ؤن يجر لم يك   القمع واالستبداد، وفي وقت  
ها  نسان التي رأى أنّ ة، ودعا إلى حماية حقوق اإل والعبوديّ   على الرقِّّ   شرسة    روسو في هذا الكتاب حملة  

هو حفظ    يجب أن يكون هدفه األساسيّ   اجتماعيّ    نظام    أي    وقال إنّ   .وليست مكتسبة    ة  طبيعيّ   حقوق  
 .ته، ونادى بتطبيق النظام الجمهوريّ ق الفرد وحريّ حقو 

على    واضح    ، وكان لهذا تأثير  ة مدن   بين عدّ ال  ا متنقّ ا بائس  د  ، قضاها مشرّ أليمة    لقد عاش روسو حياة  
وهذا ما قاله في    ،كان روسو ابن الشعب ف  ة.واجتماعيّ   ة  وسياسيّ   ة  فلسفيّ   راء  آعن    رة  كتاباته فجاءت معبّ 

ا حتى  ع  ا أو مشرّ ة موضوعي، وسأسأل عن كوني أمير  أدخل في البحث من غير أن أثبت أهميّ : "كتابه
ا ما أضعت وقتي  ع  ا أو مشرّ أكتب بالسياسة! ويكون جوابي كال لذا أكتب عن السياسة، ولو كنت أمير  
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للدولة   السياسيّ لذلك لم يعالج في كتبه اإلصالح  (24)"في قول ما يجب أن يضيع وأصنع ذلك وأسكت 
  ثورة    نزلةبم  يعدّ   كتابه العقد االجتماعيّ   عنق االستبداد كما فعل مونتسكيو وجان لوك، بل إنّ   وليّ 

تغي  ة  انقالبيّ   ة  حقيقيّ  وتغييرها  األنظمة  بقلب  والحريّ ا جذري  ر  ي تنادي  والعدل  المساواة  لتحقيق  وتنزع ا  ة، 
الذي  هو صاحبها الحقيقيّ  -حسب رأيه -ا للشعب الذي من الطبقة العليا وإعادته كامل   السلطة بشكل  

روح الشرائع لمونتسكيو    كتاب   بين موضوع  يّ ولذلك نجد االختالف الكلّ .  ها أحد  عليال يجب أن ينازعه  
الذي وضع فيه   للحكومة القائمة وتعديله، وبين كتاب العقد االجتماعيّ   الذي تناول فيه الوضع القانونيّ 

لم يهدف مونتسكيو إلى معالجة  "جاء على لسان روسو  . وهكذا  للسلطة  سياسيّ ال  روسو مبادئ الحقّ 
  )القانون( للحكومة القائمة، فهذا خالف    الوضعيّ   ما كان يكتفي بمعالجة الحقّ ، وإنّ السياسيّ   مبادئ الحقّ 

ر  الشعب، حين عبّ قد نظر روسو بعين القداسة للمصدر األقوى للسلطة وهو  . ول(25) "بين الدراستين  ن  بيّ 
عن   هذه الهيئة التي أدعوها محاماة عن الشعب هي الحافظة للقوانين، وهي كمدافعة  "عن ذلك بالقول 

 . (26) "د الذي منحهاذها، ومن السيّ القوانين أقدس من األمير الذي ينفّ 

ى  له من تغيير أسلوب حياته حتّ   الفرد كان ال بدّ   لدى روسو على أنّ   وتقوم فكرة العقد االجتماعيّ  
البقاء الذي كان الويتجنّ   ،يستطيع  الهالك  التي ال يستطيع مجابه يصيبه جرّ أنّ   بدّ   ب  القوى  تها  ه اء 

ة وجد  نتاج هذه القوّ إه ال يستطيع  نّ إ، وحيث  هذه المواجهةعلى    قادرة    جديدة    ة  نتاج قوّ إ  فجّرب   .بمفرده
  . واحدة    ة  فراد وجمعها في قوّ ع بها األيد القوى القائمة والتي يتمتّ الوحيد لتحقيق ذلك في توح  الحلّ   أنّ 

الشراكة شكّ  دولة    ة  سياسيّ   ي هيئة  لت ما سمّ وهذه  لها شخصيّ   أو مدينة    أو    ، وكيان  ة  مستقلّ   ة  وأصبح 
شؤونها التي  ت وحدها بإدارة  ل إرادة جميع من اشتركوا فيها )المواطنين(، واختّص تمثّ   ، وإرادة  معنوي  

ة المحافظة على مصالحهم المشتركة، ولذلك هي ل شؤون المواطنين، وأخذت على عاتقها مهمّ تمثّ 
ة  يّ حرّ   لكن بما أنّ .   بالمصلحة المشتركةوال تبالي إالّ   ها تهدف إلى تحقيق النفع العامّ ألنّ   ا على حقّ  دائم  

دون أن يلحقه الضرر؟    من   رهنها للجماعة ته فكيف عليه أن ي لبقائه وقوّ   الفرد كانت المصدر األساسيّ 
دَ  أن  هذه المعضلة ما كان له إالّ   ولحلّ  هذه    اتقوم عليه  ة  ثابت  على قواعدَ   ينّص   ااجتماعي    اعقد    ي وجِّ

 آخر. مشترك   كلّ  ه بها والذي يجب أن يساوي حقّ الشراكة، يضمن حقّ 
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دات التي اء التعهّ ى جميع أعضائها جرّ عل  مطلقة    ة سلطة  يمنح هذه الهيئة السياسيّ   االجتماعيّ   العقد 
نسان  وكما الطبيعة تمنح اإل   .يجب أن يحصلوا عليها  فرادها لها، والتي يجب أن تقابلها حقوق  أمها  يقدّ 

ومن    .على جميع أعضائها  مطلقة    ة لها سلطة  كذلك الهيئة السياسيّ   ،في إدارة شؤون نفسه  مطلقة    سلطة  
تعبّ  السيادة والتي  العامّ هنا تنشأ فكرة  يمكن ألحد  ر عنها ممارسة اإلرادة  التي ال  التنازل عنها أو    ة 

 ، أي إلى سلطة  وإرادة    ة  ولكن يمكن تقسيمها وفق غرضها، فيمكن أن تقسم إلى قوّ   ،مبدئهاتقسيمها وفق  
وال يمكن التنازل عنها، وهذا الفرق   ،ال تكون   أو   ة  ا أن تكون عامّ فاإلرادة إمّ   .ة  تنفيذيّ   وسلطة    ة  تشريعيّ 

 ة التي يمكن نقلها وتداولها. ة لإلرادة العامّ ل األداة التنفيذيّ بينها وبين السلطة التي تمثّ 

بل   فحسب،  أن يخضع لهال  ة، ويجب على الشعب  للشراكة المدنيّ   والقانون في هذه الحالة هو شروط  
ا.  أن يضعه لى ذلك، كما إولكن قد يجهل الطريق    ،والصالحا الخير  الشعب يريد دائم   نّ إوحيث    أيض 

ت نشأ  ،تهارعيّ ل  ل إرادة الجميع قد ال تبصر الطريق الصحيح لما هو فيه خير  ة التي تمثّ اإلدارة العامّ   أنّ 
 واطنون.  الم اق العدل والمساواة ويقبل بهالقوانين التي تحقّ  ع الذي تكون وظيفته سنّ الحاجة إلى المشرّ 

فق عليه الجميع إذ على ضرورة عدم تداخل السلطات بموجب التعاقد الذي اتّ  حاسم   د روسو بشكل  وأكّ 
ه ال ينبغي  ا، ذلك أنّ مطلق    ال اشتراك بينها وبين السلطان البشريّ   ة  فرديّ   ع ذو طبيعة  المشرّ   إنّ "يقول:  

 . )27)"هئقوانينه لخدمة أهوا كانت لمن يسيطر على القوانين أن يسيطر على الناس وإالّ 
 

 ة الحاسمة لمبدأ فصل السلطات وأنماطه في األهمي   -3
 

في التفكير   دراماتيكيّ    تمهيد الطريق لتغيير    نزلة رون والفالسفة كانت بممها المفكّ األفكار التي قدّ   إنّ 
  ة  وظائفها، لما لها من أهميّ ا في تكوين السلطات وتحديد  هم  ما  ، وبقيت إلى يومنا هذا مرجع  السياسيّ 

  ومنع طغيان سلطة    ،: الحاجة إلى التنظيمةى في النقاط التاليفي مسألة فصل السلطات تتجلّ   حاسمة  
 ومراقبة السلطات لبعضها.   ،ومنع االستبداد  ،ات وصيانة الحريّ  ،على أخرى 

ه  مة الحاكمة في العالم، ألنّ تعتمد عليه أغلب األنظ  اأساسي    وقد أصبح مبدأ الفصل بين السلطات مبدأ  
من الدول،   دولة    يتناسب مع طبيعة السلطة في كلّ   صحيح    ة بأسلوب  يساهم في تنظيم الحياة السياسيّ 

  ة كلّ  من الوسائل الناجعة التي تضمن تحقيق التوازن بين السلطات الرئيسة داخلها، واستقالليّ   ويعدّ 
يمكّ نّ إ حيث    .منها السلطة  ه  الحقيقيّ التشريعيّ ن  بدورها  القيام  والتشريعات،   ة من  القوانين  في وضع 
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بسحب   ، ومنحها الحقّ رّمتهاة من خالل استجواب أحد الوزراء أو الحكومة بومراقبة السلطة التنفيذيّ 
 مجلس النواب.   ة في حلّ للسلطة التنفيذيّ  ها، بالمقابل يعطي الحقّ الثقة عن أحد أفراد الحكومة أو كلّ 

ما    ها التدقيق في إلي ها السلطة الموكل  ا ألنّ تمام    ة  ا القضاء فهو الهيئة التي يجب أن تكون مستقلّ وأمّ  
  كذلك   ىتولّ تو   ،، ومدى انسجامه أو خرقه للدستوروتشريعات    وقوانينَ   يصدر عن السلطتين من قرارات  

يمنع االستبداد ما  أخرى،    واألفراد والدولة من جهة    فصل المنازعات عبر محاكمها بين األفراد من جهة  
 .ق العدالةويحقّ 

على قاعدة التوازن والتنسيق، والذي يضمن عدم    م بين السلطات المبنيّ وفي الحديث عن الفصل المنظّ 
   الفصل المرن:و وهما الفصل المطلق  ،يحضر نمطان من أنماط الفصل ،على أخرى   طغيان سلطة  

المطلق: -أ تتّ والذي غالب    الفصل  الرئاسيّ بعه  ا ما  المتّ األنظمة  الواليات  ة( وتكون  ركيّ يحدة األمة )مثال: 
  ة  أساسيّ   مبادئَ   ةة( ويحكمها ثالث القضائيّ   –ة  التنفيذيّ   –ة  )التشريعيّ   بين ثالث سلطات    مة  الدولة فيه مقسّ 

 هي: 
 .ذلكب  منها عدم انفراد أيّ  و  تقاسم السلطات الثالث لسيادة الدولة : تعنيلمساواةا -
 ،ا في البرلمان(نائب  أن يكون  في السلطة أن يجمع بين النيابة )  لعضو    : وبموجبه ال يحقّ االستقالل -

 البرلمان. للحكومة وفق هذا المبدأ حلّ  في الحكومة(، كما ال يحقّ  اعضو  أن يكون والوزارة )
 .دة  محدّ  تمارس وظيفة   هيئة    كلّ  : يعني أنّ صالتخّص  -
ويمكن للسلطة    ة في المجلس(،)حكومة األكثريّ حيث يشّكل مجلس النّواب الحكومة    الفصل المرن: -2

التشريعيّ التنفيذيّ  السلطة  ممارسة  في  تشارك  أن  فيه  يمكنها حلّ ة  كما  قوانين،  مشاريع  تقديم  عبر    ة 
  )مثال على ذلك بريطانيا(. له سحب الثقة من الحكومة البرلمان الذي بدوره يحقّ 

، والذي  دولة    ده دستور أيّ الذي يحدّ   على طبيعة النظام السياسيّ   فاق  يكون موضع اتّ ذلك يجب أن    كلّ 
، يعيدون فيها صياغة  ة  تأسيسيّ   أو مؤتمرات    فاق الناس بعد حوارات  بدوره يجب أن يكون نتاج إجماع واتّ 

ة وغيرها،  ثقافيّ ة والقواعد عيشهم المشترك بما يتناسب مع خبراتهم وتاريخهم وطبيعة بلدانهم االجتماعيّ 
  .كافة  على قاعدة المواطنة المتساوية التي تحترم المواطنين 

وإذ امتازت تجربة بناء الدولة األولى في سوريا بعد الحكم العثمانّي بحيوّية النخبة السياسّية، وتعّددها، 
جربة البرلمانّية  واّطالعها على تجارب برلمانّية أوروبّية وتركّية، ومن ذلك مشاركة بعض أفرادها في الت

التركّية بفاعلّية، إاّل أّن حّدة الصراع االجتماعّي السياسّي، وتدّخالت الدول الخارجّية، انعكس على مبدأ  
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عدّ  مّرات  التنفيذّية  السلطة  على  متعاقبون  عمل  حيث  السلطات  السلطتين    ةفصل  إضعاف  على 
الحادة في سوريا   الصراعات  أّن  والحال  اختّل  األخريين.  إلى حيث  األمر  نهاية  وعليها وصلت في 

التوازن السياسّي في مرحلة اشتداد الحرب الباردة بين المعسكر االشتراكّي والمعسكر الرأسمالّي الليبرالّي،  
إلى أن أتت الثورة السورّية وتبّين كيف    ،طويلة    ستأثر بالسلطة لفترات  ا  استبداديّ    نظام    ما أّدى إلى قيام

مع حافظ األسد وابنه إزاء نظام يرتكز على رأسه كهرم مقلوب، بحيث ينهار، ويدّمر البلد،    أّننا صرنا
 ويفني السورّيين، دون القدرة على تغيير رئيس الجمهورّية.

وألّن االنتفاضة الشعبّية الثورّية الديموقراطّية كانت محاولة من قبل أغلبّية السورّيين إلنهاء احتكار   
النظ وبناء  وإطالق الدولة  السلطات،  فصل  لمسار  العودة  عملي ا  يعني  وهذا  السورّي،  الديمقراطّي  ام 

و  االنتخابّي،  للنظام  والعودة  والخاّصة،  العاّمة  نّص تمتّ الحرّيات  التي  بحقوقهم  المواطنين  عليها  ع  ت 
الدوليّ  والثقافّي، على  ةالمواثيق  البحثّي،  للعمل  السلطات ، فهناك ضرورة عملّية  ليتاحفصل  إدراك   ؛ 

 أهمّيته، وآلّياته، وعوائقه، وسبل تحقيقه... 
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 الثالث الفصل 

 

 الدستور السوري  وفصل السلطات  الباب األول:
 

ة، وبيان  للدولة السوريّ   ل دستور  ة التي نشأ فيها أوّ استعراض المرحلة التاريخيّ يتوّخى هذا الفصل  
ة  الدستوريّ   الموادّ   السّيماو   ،وانعكاسها على مضمون الدستورة المحيطة  العوامل والظروف السياسيّ 

 . ها والعالقة بينهادت سلطات الحكم ومهامّ التي حدّ 
 

ة في مرحلة ما بعد زوال الحكم المستقل   السوري ةنشوء الدولة  -1

 التركي  
 

حاد  ة االتّ الفتاة وجمعيّ ة تركيا  )جمعيّ   تراك في بداية القرن العشرينون األ حاديّ ون واالتّ حين سيطر القوميّ 
العثمانيّ   والترقي( ،  1909بعد خلع السلطان عبد الحميد في عام    ،ةعلى مقاليد الحكم في السلطنة 

التركيّ اتّ  الحكومة  لهابعت  التابعة  الواليات  جميع  في  التتريك  سياسة  ذلك  ة  ورافق  الوضع ،  تدهور 
تدّرجت من المطالبة بالحكم     في أرجاء السلطنةة  فكريّ تنامي حركات  سياسّية  و ى إلى  أدّ ما  ،  االقتصاديّ 

ّكلت  ن و فوموظّ   ب  طاّل  نخبوّية ، فيها  ة  سريّ   ات  جمعيّ   افي سوري  الذاتّي إلى المطالبة باالستقالل. وهكذا ش 
وأحرار  و فومثقّ   اط  وضبّ  الدينيّ   ن  الطوائف  جميع  السياسيّ   ، ةمن  أهدافها  بنشاطات  غّطت    ة  ثقافيّ   ة 

لمدينة   والحاكم العسكريّ   ،أحمد جمال باشا الذي كان أحد زعماء حركة تركيا الفتاة  نّكلوقد    .ةواجتماعيّ 
ات  فين المنتمين إلى هذه الجمعيّ من المثقّ   قام بإعدام نخبة  ف  ؛بها بقسوة    وبطش  بالجمعّيات الناشئة  ،دمشق

ة  مع االستخبارات البريطانيّ   منها التخابر  دة  متعدّ ا  ولبنان، بعد أن ساق لهم تهم    امن مختلف مدن سوري
 .ة، والعمل على االنفصال عن الدولة العثمانيّ ص من الحكم العثمانيّ ة للتخلّ والفرنسيّ 

ا بنقمته    الذي كان  ،ةأمير مكّ   فاق بين الشريف حسين بن علي الهاشميّ االتّ   تمّ بعد ذلك   على  مندفع 
وبين    وطموحه بأن يصبح ملك ا،  عزله من اإلمارةعلى  بسبب عزم حكومة تركيا الفتاة    الحكم العثمانيّ 

أهمّ  سوريالجمعيّ   قادة  في  بثورة  اات  القيام  على  الحكومة  والعراق  سياسة  مع  التحالف  هذا  والتقى   .
  ،الشاما على بالد  تنصيب ابنه األمير فيصل والي  البريطانّية، مّما أّدى إلى اتفاق  بينهم كان ضمنه  

 " الحلفاء"  قّوات بين    التي كانت دائرة  ، و ة األولىفي الحرب العالميّ إلى جانب الحلفاء  مقابل اشتراكهم  
الثالثيّ  المتّ   ،)الوفاق  المملكة  والجمهوريّ وهم  وإيرلندا  العظمى  لبريطانيا  الفرنسيّ حدة  الثالثة  ة  ة 
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ة والدولة ة المجريّ ة النمساويّ ة واإلمبراطوريّ ة األلمانيّ )اإلمبراطوريّ   " دول المركز( و"ةة الروسيّ واإلمبراطوريّ 
 . 1918إلى عام   1914ت منذ عام  والتي استمرّ  ،ة ومملكة بلغاريا(العثمانيّ 

م ولده وتسلّ   ، من مكة انطالق ا  الشريف حسين بن علي الهاشميّ تحّرك جيش األمير    1916عام  وفي  
مع    ،ةوبعد انتهاء الحرب وهزيمة الدولة العثمانيّ   .ات الحلفاءفي قوّ   ليّ األمير فيصل قيادة الجيش الشما

دخل األمير فيصل بن الحسين إلى دمشق    ،اين من سوري، وانسحاب جيوش العثمانيّ المركز"دول  بقّية "
، وأعلن عن   حافال  استقبلته المدينة استقباال  و ،  1918من عام    أكتوبر  /ل في الثالث من تشرين األوّ 

تسمية الفريق عن  ، و واألردنلبنان وفلسطين  ما بات اليوم  برئاسته تشمل    ة  مستقلّ   ة  دستوريّ   حكومة    نشاءإ
 في حالة حرب  حينها    تزال  الكانت  البالد    ا ألنّ ا على دمشق )نظر  ا عسكري  علي رضا الركابي حاكم  

 من  ته استالم إدارة البالد بدال  بتشكيل مجلس مديرين مهمّ  "الركابي"وقام الفريق  .ة(مع الحكومة التركيّ 
 بعد احتالل   ة  عربيّ   ل دولة  وبذلك ولدت أوّ   ،قام الملك فيصل بتعيين مجلس الشورى   ة، ثمّ اإلدارة التركيّ 

 .(28) عثمانيّ  طويل  
 

 ناشئة.  سوري ة وظهور ديمقراطي ةل األو   المؤتمر السوري   -2
 

 والنضال من أجل الحصول على حّق تقرير المصير خيبة األمل،  -أ

(  سايكس بيكو  )اتفاقّيةفرنسا  و بريطانيا    سريع ا ما علمت النخبة االستقاللّية بمحتوى اتفاقّية عقدت بين
، ومنع استقاللها. ونقل األمير لقادتها  التقاسم بالد الشام والعراق، وأّنها تتضّمن انتداب فرنسا على سوري

الذي اشتهر ) إدموند أللنبي الضابط البريطانيّ مع  فندق فيكتوريا في دمشقلقاء جمعه في في ما ورد 
العالميّ  الحرب  األولىبدوره في  قوّ   ،ة  المصريّ وقاد  التجريدة  فلسطين  ة  باالستيالء على  أمرت  التي  ة 

ه األخير عن االّتفاق الذي تّم بين البلدين ونواياهما للشروع (، حيث أخبر 1918و   1917عامي    ةوسوري
 العالمّية األولى.   رات مؤتمر الصلح المزمع عقده بعد انتهاء الحرب بمقرّ   مرهون  في تنفيذه، وأّن هذا  

(29). 

العاصمة ي  ، ف1919عام    يناير  /من شهر كانون الثاني  في الثامن عشروفعال  عقد مؤتمر الصلح  
  المؤتمر  وقد شارك في  .(1/1920/  21إلى    1/1919/ 18تاريخ  من    استمرّ حيث  )  اريسبالفرنسّية  

روا فيه ة األولى قرّ للحلفاء المنتصرين في الحرب العالميّ  ااجتماع   فعلي اكان ولكّنه  ،دولة   27  منوفود  

 
.89، ص  1973، الدار المتحدة للنشر، بيروت، 3، المجلد الثاني، ط العظم مذكرات خالد خالد العظم،   - 28  
385 -375ص ،1992(، رياض الريس للكتب والنشر، لندن، 1922-1914)والدة الشرق األوسط سالم ما بعده سالم  دافيد فرومكين،  -29  
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ة  ة الدوليّ أسس السالم القادم، ووضع التسويات النهائيّ   لهم  ويحّددون كيف يقتسمون غنائم المنهزمين،  
الحرب  انتهاء  بعد  الدول  وهكذا  بين  أهمّ .  المتّ مقرّ   كان  األمم  عصبة  إنشاء  مفهوم  راته  ونشوء  حدة، 

ذلك أن توضع ، وعنى  ةها الدول التي خرجت عن السلطة العثمانيّ وأهمّ   ،االنتداب على الدول الجديدة 
المعونة لها بشرط   الكبرى المنتصرةم إحدى الدول حدة، وأن تقدّ عصبة األمم المتّ لدى   هذه الدول أمانة  

تها استطالع رأي تكون مهمّ   ر تشكيل لجنة  لذلك تقرّ   .أن تراعى رغبة شعوبها في اختيار الدولة المنتدبة
ن  أ يختارونها من أجلسالدولة التي  هي وفلسطين ولبنان في مسألة االنتداب، ومن االشعب في سوري

بالتشاور مع القوى واألحزاب السياسيّ األمير  نتيجة هذه القرارات قام  . و عليهم  ة  تكون منتدب ة  فيصل 
ل  األوّ   الختيار أعضاء المؤتمر السوريّ   سريعة    من أجل إجراء انتخابات    ا ة في سوري ات العربيّ والجمعيّ 

من    من خالل إعالن دستور    الحكم الذاتيّ ثبات قدرة العرب على  إمنها    ،مور  أة  مل منه عدّ ؤ الذي كان ي  
تأمين حماية   بريطانيا  لألقليّ   ة  قويّ   شأنه  به  تطالب  كانت  الذي  االنتداب  في  الشعب  وبيان رأي  ات، 

المنتدبة من قبل مؤتمر الصلح، والتي كانت مؤلفة   اللجنة  من عضوين    وفرنسا، وذلك قبل وصول 
 .)30(كراين(-يت بلجنة )كينغ  وسمّ  قطين فأميركيّ 

 

 أعضاء( 107)انتخاب أعضاء المؤتمر  - ب
ة، بينما بسبب  ل وفق ا للقوانين العثمانيّ األوّ   لي والية دمشق وحلب للمؤتمر السوريّ وجرى انتخاب ممثّ 

ا من بين  اب فيها سر  اختيار النوّ   ة في معظم المناطق تمّ ين المؤتمرات االنتخابيّ ين والبريطانيّ منع الفرنسيّ 
محافظين،    ك أراض  ، فكان معظم مندوبيها ماّل اب السابقين في البرلمان العثمانيّ ين والنوّ المحليّ األعيان  

وأطلق ،  8191سبتمبر    دورته األولى في أيلول/المؤتمر السورّي  عقد  ف .  )31(وعلماء، وشيوخ عشائر
ص  المؤتمر التي تتلخّ   مهامّ د فيها  حدّ   افتتحه الملك فيصل بكلمة  ، و (العامّ   )المؤتمر السوريّ عليه اسم  

  ا ستزور سوري كانت حينها  كرين التي  -ة أمام لجنة كينغ  ة السوريّ مّ تمثيل األ  :تين وهماتين أساسيّ بمهمّ 
ة في  ة السوريّ ليكون دستور أعمال األمّ   أساسيّ    قانون    وسنّ   ،ين على مصيرهما الستفتاء السوريّ قريب  

أوّ   األمير  ىوتمنّ   .المستقبل المؤتمر  يكون  الديمقراطيّ   ل حجر  أن  بناء  وفي حين كان    .ة العربيّ   ةفي 
ما  المؤتمر سرعان     أنّ ، إالّ حسب تين فالهدف الواضح لفيصل من المؤتمر هو إنجاز هاتين المهمّ 

 
 . 95، ص1972، بيروت، حدة للنشرالدار المت   ، ل د األو  المجل  ،  العظممذك رات خالد خالد العظم،   - 30
 للدراسات،معهد العالم ، موقع: يسرى مرعيت:   ، ي  السور  رشيد رضا والدستور العربي  ، إليزابيث ف. تومسون   -31

632270117.htm-ar/item/469-http://alaalam.org/ar/translations :10/ 06، آخر زيارة: 2017، 01/ 27، النشر  /

2021 . 

 

http://alaalam.org/ar/translations-ar/item/469-632270117.htm
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اعتبارّية   ذات شخصّية   التشريعّية كهيئة   إلى  التمثيلّية، إضافة   فيه لصفتهم  المشاركين  ،  أظهر وعي 
 .(32) امفاوضات فيصل مع فرنسا حول مستقبل سوري ضبطنه من تمكّ  ا بسلطة  ب  مطال

وفي   ،اوجالت في لبنان وسوري  1919  يونيو  /لى فلسطين في حزيرانإكراين    –وصلت لجنة كينغ  
ت ل أعرباألوّ   اب المؤتمر السوريّ نوّ   لجنة  مفّوضة  منالتقت    يوليو من السنة ذاتها   / الثالث من تموز

.  السياسيّ   اسوري  استقالل   تمّس الّ بشرط أ  ة  وثقافيّ   ة  اقتصاديّ   لمساعدات    اقبوله، و فكرة االنتداب رفض  عن  
.  أصغر  الكبرى إلى دويالت    يالى تقسيم سور ا، واعترضت ع تام  استقالال    اللجنة باستقالل بالدهوطالبت ا
ولكن التقرير    ،1919  أغسطس  /كراين تقريرها إلى عصبة األمم في آب   – رفعت لجنة كينغ   إثر ذلك

  ى )الذي جر "  سان ريمو"في مؤتمر    ءر مجلس الحلفاد وتجاهلته القوى العظمى، وقرّ متعمّ   همل بشكل  أ  
على فلسطين    واالنتداب البريطانيّ   اعلى سوري   ( االنتداب الفرنسيّ 1920  أبريل  /نيسان  26- 18بين  

 .)33)والعراق

ّكلت على اقتراح الملك فيصل    وبناء    للدولة   لوضع دستور    السورّي العامّ   من أعضاء المؤتمر  لجنة    ش 
  سين، إضافة  ين المتمرّ ين السوريّ كان من بينهم أبرز الحقوقيّ   ،افت اللجنة من عشرين عضو  تألّ و ة،  السوريّ 

  .(34) تنويرّيين  إسالمّيين ات اللجنة رموز  كما ضمّ  ،ةلي العشائر والطوائف الدينيّ ممثّ إلى 
 

 لمقاومة االنتداب  سالح   السورية األولىدستور الدولة  -3
 

  ارات التيّ   ، وقادةاألمير فيصلقائده  ل لدى  األوّ   إلى دمشق كان الهمّ جيش الشريف حسين  بعد دخول  
تكون    ة  سياسيّ   هو تشكيل هيئة  على العثمانّيين،  دة أو المشاركة بالثورة  المؤيّ   السياسّية المتحّلقة حوله،

وإقامة    ،ستقاللاالوهو تحقيق  المشترك بينهم،  على إدارة شؤون البالد من أجل تحقيق الهدف    قادرة  
ة ة السلميّ ليكون أحد وسائل المقاومة المدنيّ   العامّ   المؤتمر السوريّ   انت خب لهذا    .مكتملة األركان  دولة  
العالم أنّ دالملك فيصل ومؤيّ   اد فقد أر   ؛االستعمار األجنبيّ   ضدّ  يثبتوا لدول  الدولة    وه من خالله أن 

إلى    نّواب المؤتمر السورّي العامّ وقد سارع    .ةديمقراطيّ   شؤونها بنفسها وبطريقة  إدارة  على    ة قادرة  السوريّ 
ى للملك فيصل حمله معه إلى مؤتمر الصلح )الذي دعي  ليتسنّ   مناقشة الدستور أو القانون األساسيّ 

 
: التلفزيون العربي   - 32 ،  https://www.youtube.com/watch?v=6CmmlUUO5M8، ة في دمشق الحكومة العربي  ، وثائقي 

 . 2021/ 10/ 06آخر زيارة:  ، 2020/ 07/12النشر: 

 لألبحاث ودراسة السياسات  المركز العربي   -1920- 1918ة الحديثة التجربة المبكرة للدولة العربي    -ة في دمشقالحكومة العربي   -38

Sixth  -of-Government-bAra-PDFDocumentLibrary/The-https://www.dohainstitute.org/ar/Lists/ACRPS
Agenda.pdf-Conference-Studies-Historical-Annual- -Syria  :2021/ 10/  06آخر زيارة . 

 

   سبق ذكره.مرجع ، السوري   رشيد رضا والدستور العربي  ، معهد العالم للدراسات  - 34

https://www.youtube.com/watch?v=6CmmlUUO5M8
https://www.dohainstitute.org/ar/Lists/ACRPS-PDFDocumentLibrary/The-Arab-Government-of-Syria-Sixth-Annual-Historical-Studies-Conference-Agenda.pdf
https://www.dohainstitute.org/ar/Lists/ACRPS-PDFDocumentLibrary/The-Arab-Government-of-Syria-Sixth-Annual-Historical-Studies-Conference-Agenda.pdf
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كممثّ  فيه  الشريف حسين(  ل  للحضور  والده  في    دامغة    ليكون حجة  و ،  (35) عن  المشاركة  الدول  أمام 
  ديمقراطيُّ   حضاري    وأصبح لها دستور    اواقع    ا ة أصبحت أمر  المستقلّ   السورّيةالدولة    أنّ على  المؤتمر  

 .  مةينافس دساتير الدول المتقدّ  مدني  

ة صياغة الدستور  على عمليّ   واضح    تأثير    ،اأطماع فرنسا في سوري  السّيما و   ،ةألوضاع الدوليّ هكذا كان ل
ولجنة صياغة    أعضاء المؤتمر العامّ   عملفقد    .ة  دستوريّ   نه من مواد  من حيث سرعة إنجازه وما تضمّ 

الرغم من  على  و   ،لقطع الطريق على قرار االنتداب، لذلك   فائقة    نجاز الدستور بسرعة  إ الدستور على  
  يوليو   /تموز  13تاريخ  في    أ صدرالدستور و   ، أ قِّر  هجميع الخالفات التي جرت حول العديد من موادّ 

 .(36)  " ةة العربيّ دستور المملكة السوريّ "ي سمّ و  ،ة  مادّ  147ن ، وتضمّ 1920
 

 ة ديمقراطي  بسمات ة الدولة القومي  ل نحو ل والتحو  األو   الدستور السوري   -4
 

عبر خشية األمير فيصل والنخبة  فقط  في الدستور السورّي األّول لم يكن    ة غربيّ الليبرالية الإاّل أّن تأثير  
  ل  في مرحلة تحوّ السورّية مّما يخّطط لسورية من قبل بريطانيا وفرنسا، فلقد كتب الدستور السورّي األّول  

 بنشوء الدولة الحديثة التنويرّية والقومّية في أوروبا وانتشارها عبر العالم كشكل  ناجح  وأكثر  كبير    تاريخيّ  
تقّدم ا وعصرّية  لالجتماع البشرّي. وإذ أخذت الشعوب األوروبّية التي كانت تحت االحتالل العثمانّي  

ة الشعوب التي كانت تحت استقاللها، وشرعت ببناء دولها ووضع دساتيرها، شاع التفاؤل بين نخب بقيّ 
ة وإقراره  ة العربيّ ة صياغة دستور المملكة السوريّ رت عمليّ وقد تأثّ النير العثمانّي بأن تتبعها في حرّيتها.  

ألصحاب    ة قبلة  دمشق كانت في تلك الفترة الزمنيّ عاصمة الدولة المأمولة    ما أنّ سيّ بهذه اآلمال، وال
في  على أمل تحقيق حلمهم فيها، ومنهم من درس  إليها  قد قدموا  االّتجاهات االستقاللّية الذين كانوا  

  األساسيّ   الذي طرأ على القانون العثمانيّ   على النموذج الغربيّ   بالتحديث   فتأّثرة  ة التركيّ المعاهد الحقوقيّ 
ن مزج  الذين يريدو   الليبراليّ اإلسالمّيين ذوي التوّجه    كان فيها من يمّثلنتجته تركيا الفتاة، وكذلك  أي  ذ ال

اإلسالميّ  التقدّ   الفكر  األور مع  شّكل   .الحديث   بيّ و م  التوّجهات وقد  هذه  الثقافة  نخب    ت  تحيي  أخذت  ا 
، وأخذت تترجم عن الحضارة الغربّية على أمل أّن ذلك سيساعدها على  ا ولغةأدب  و   ا وثقافة  كر  العربّية ف

ة الفاعلة في هذا الوقت بقة السياسيّ من الط   ا هم  م  اجزء  اللحاق بركبها. وبالنتيجة شّكلت هذه النخب  

 
ل، مرجع سبق ذكره، مذك رات خالد العظم،  خالد العظم - 35  . 95ص  ، المجل د األو 
 ،32، ص لدراسة السياسات المركز العربي  ، العام   المؤتمر السوري  ، محمد جمال باروت  - 36
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 . العامّ  ا في المؤتمر السوريّ ملين عنهممثّ  اا وانتخبتب  اأحز  اتين أفرزتوالتي كانت تنقسم إلى فئتين أساسيّ 
السياسيّ  الطبقة  هي  األولى:  والمتمثّ الفئة  القديمة  العشائر  ة  ورؤساء  األمالك  وأصحاب  باألعيان  لة 

ومتحالفين معه،    ا ما راضين عن الحكم العثمانيّ والمشايخ الذين كانوا نوع  ة  وزعماء الطوائف الدينيّ 
ك  التمسّ ولكّنهم جاروها عندما انتصرت رغبة  منهم في  ة  دين للثورة العربيّ لم يكونوا مؤيّ   هؤالء  والحقيقة أنّ 

  ة  محافظ  كانوا فئة  فاعلين في الدولة الجديدة، وقد    كقادة    وتأثيرهم على المشهد السياسيّ   بموقعهم السياسيّ 
ا الفئة  أمّ   .وال يؤمنون بالمساواة   ،ةوال يريدون القطيعة مع الدولة العثمانيّ   ،التغيير التدريجيّ إلى  يطمحون  

االّتجاهات الجديدة التي كانت ترغب في بناء نهضة  حضارّية  وتعتقد أّن ذلك ل  األخرى فكانت تمثّ 
، ومن ذلك بناء دولة  عصرّية  مستقّلة   يحتاج إلى التعّلم من الحضارة الغربّية واست لهامها كثير ا أو قليال 

 .(37) تمتلك دستور ا وحكومة  وبرلمان ا

  ال  دمشق، بصفته ممثّ في    في النادي العربيّ   1919يونيو    حين عاد المؤتمر لالجتماع في حزيران/
بدا النقاش   ،حول طبيعة الحكم في الدولة  من أجل التداول وتبادل وجهات النظر  ،الجميع مناطق سوري

 ، المؤتمر العامّ صالحّيات  و   ،ات الملكصالحيّ   :مثل  ة  همّ م  ة حول مسائلَ السياسيّ   ات ار ا بين التيّ محتدم  
ا  اب على إقرار الدستور تفادي  تصميم النوّ   ولكنّ   .المرأة في االنتخاب   حقّ و   ،ة األقاليم ال مركزيّ و   ،ةالعلمانيّ و 

  فاق على نصوص  لى تدوير الزوايا واالتّ إحدا بهم  ،  ولمواجهة تهديد االحتالل األجنبيّ   ،لألخطار المحدقة
الرسميّ   ن شرت وقد  جميع األطراف.  ترضي    ة  تصالحيّ  الجريدة  المناقشات في  "العاصمة"، وفي هذه  ة 

المؤتمر   أقرّ   اة الناس خارج المؤتمر، وأخير  الدستور بين عامّ   حول موادّ   ة، ليفتح النقاشالجرائد المحليّ 
تموزرسمي ا  الدستور    العامّ   السوريّ  الخامس من  النائب عثمان  1920عام    يوليو  /في  أسماه  وقد   ،
 . (38) "ةة في مواجهة االعتداءات االستعماريّ المخيف لألمّ  السالح المدنيّ "سلطان 

 

ع  من سلطات الملك ويوس   يحد   عصري   مدني   دستور   1920دستور  -5

   سلطة البرلمان
 

، وتعبير ا عن تأّثر اّتجاهات  1920ة إقرار دستور  ة التي أحاطت بعمليّ يّ ة والمحلّ للظروف السياسيّ   نتيجة    
ثقافّية  وسياسّية  بالحضارة الغربّية ورغبتها في بناء دولة  عصرّية  تساعدها على اللحاق بركب الحضارة،  

ن  و ن قادر يالسوريّ  يظهر للعالم أجمع أنّ  عصريّ   في إنجاز دستور   أعضاء المؤتمر السوريّ  من ورغبة  
على قطع الطريق    قادرة  تراعي تنّوع مواطنيها، و   حديثة   لدولة  ا  سي  ا أسايكون قانون    على صياغة دستور  

 
 سبق ذكره.   مرجع  ، 1920- 1918ة الحديثة التجربة المبكرة للدولة العربي   -ة في دمشق الحكومة العربي  محمد جمال باروت،   37 -
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االستعماريّ  الدول  أطماع   مقدّ على  وفي  دستور  ة  جاء  فرنسا،  عصره    1920متها  ا  دستور  بمقاييس 
ويجتهد  ساتها والعالقة بينها على أساس فصل مرن بينها،  د سلطات الدولة ومؤسّ يحدّ فدرالي ا    عصري ا

على  خرى  األعلى    سلطة    ل أيّ تغوّ كبح إمكانية  على  قدر استطاعته، كتجربة رائدة في ظروف معّقدة،  
ا تالفي  العثمانيّ أمل  الدستور  التي وردت في  العثمانيّ   ألخطاء  السابعة(،   الماّدة- 1876  )الدستور 

 السورّي األّول   ا في  تقسيم الدستوراالستبداد، وقد بدا ذلك واضح  تسّلط  فساد و ال   بانتشار بت والتي تسبّ 
من سلطات الدولة الثالث ومهامها والعالقة   سلطة    ة تشكيل كلّ منها كيفيّ   د كل  يحدّ   ،ة فصول  إلى عدّ 

اته، أو على على ممارسة صالحيّ   ه لم يستطع أن يصل إلى حيث يمكن محاسبة الملك أنّ إالّ .  (39) بينها
 الماّدة)  د دين الملك، بنّص وحدّ   .(7  الماّدة)  "الملك محترم وغير مسؤول"  له بأنّ   ، فأقرّ جريمة قد يرتكبها

"و 1 ورد  حيث  اإلسالم(  ملكها  ممّ دين  قطاع".  وضع  السوريّ   ا  ا  موقع  من  في  وضع    فتمّ   التمييزين 
تمييز  وجود ها عنت  الوضع القائم آنذاك لكنّ   تكون مفهومة في ظلّ ربما ة،  منها انتخابيّ "ضمانات له"،  

 ى اآلن. حتّ   ا زال قائم  ما يب الكثير من المشكالت الالحقة، وهو التمييز الذي  في الدستور سيسبّ   أساسيّ 

م  أن ال سبيل للتقدّ   ،تهم من الشباب غلبيّ أ كانت  و   ،ةكان الفكر السائد لدى حاملي فكر النهضة العربيّ 
ة التي  وشّكل هؤالء في تلك الفترة الزمنيّ   .في الحكمة  األمّ ومشاركة   في إزاحة االستبداد  ر إالّ والتطوّ 

)الذي    ل في حزب االستقالل العربيّ تمثّ   احديث    اا إصالحي  ا سياسي  ار  قراره تيّ إرافقت صياغة الدستور و 
له    وانتمى  ،ألف عضو    22ه إلى  ئالذي وصل عدد أعضا  ة(ربيّ ة الفتاة العا لجمعيّ ا امتداد  كان عملي  

إضافة  في  اإلصالحّيون  وقد نجح    .ة في المؤتمر العامّ ن يحصل على األغلبيّ أفيصل، واستطاع    األمير
قواعد لحياة برلمانّية، وانضاج شخصّية للسلطات الثالث بحيث أّسسوا لفصلها عملي ا، في مقابل ميل  

 .)40(الملكّي التقليديّ لحكم إلى ا (ل باألعيان والمشايخ وزعماء العشائرالمتمثّ )القديم  ار السياسيّ التيّ 

الديمقراطيّ   تأثيرضح  اتّ هكذا   اإلصالحّي  إقراره    الفكر  المؤتمر من خالل  النيابيّ في  للدولة    الحكم 
ة  حكومة المملكة السوريّ ، حيث نّصت الماّدة األولى منه على أّن " (41) في الدستور الذي أقّره  ةالعربيّ 
  "؛وغير مسؤول    الملك فيها محترم  وفي الماّدة السابعة منه ورد أّن "،  ة ..."نيابيّ   ة  مدنيّ   ة  ملكيّ   ة حكومة  العربيّ 

 ، برام المعاهدات إومنها  إعالن الحرب وعقد الصلح و ،  ة الثامنة تحديد سلطات الملكالمادّ تضّمنت  و 
اإلنفاق    من  منع الملكا. ونّصت مواّد من الدستور على   بعد مصادقة المؤتمر عليهإالّ   ة   تكون نافذ وأالّ 

 
 . مرجع سابق - ة في دمشقالحكومة العربي  محمد جمال باروت،  - 39
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سلطة التشريع بالمؤتمر    ت وحصر   ،للقانون   اة وفق  لرواتب العسكريّ منح الرتب وا ، وأقّرت  من خزينة الدولة
ذا اعترض  إاالعتراض على تلك القوانين، ف  مع منح الملك حقّ   حسب اب فبمجلسيه الشيوخ والنوّ   العامّ 

عادته  إ بها و   بدراسة أوجه االعتراض والبتّ   نلى المجلسين اللذين يقوما إيعاد القانون المعترض عليه  
ار  كما ظهر تأثير التيّ .  (63- 60  -  47  مر بتنفيذه )الموادّ ذي يلتزم بالتصديق عليه واأللملك الإلى ا

مجلس الشيوخ في    قرار  اب علىقرار مجلس النوّ ترجيح  في الدستور من خالل    الديمقراطيّ   الشبابيّ 
 .  )61ة أو تعديله )المادّ  بين قراري المجلسين على إقرار قانون   حال حصل تعارض  

 أمام المجلس النيابيّ   جعل الدستور الحكومة مسؤولة  في الحكم  البرلمانّية  دور السلطة  ا في تأكيد  وإمعان  
  وزير    كلّ   (، وأنّ 29ة  )المادّ   سنويّ   ة عملها على المجلس بشكل  ( وعليها أن تعرض خطّ 27ة  )المادّ 

  ، وابه أحد الوزراء والتحقيق معهأعطاه السلطة باستج؛ حيث  (30ة  )المادّ   أمام المجلس  مسؤوال    دّ فيها يع
 المجلس كما منح الدستور  .  (45- 44- 43- 42-41  )الموادّ   وإسقاط إحدى الوزارات أو الحكومة بكاملها

باع دستور  ومن دالئل اتّ   .(40ة  )المادّ   ة وحالة النفير العامّ يعلن فيه األحكام العرفيّ   سلطة إصدار قانون  
المادّ ت  مبدأ فصل السلطات ما نّص   1920 مجلس  الة  ( التي منعت الجمع بين عضويّ 81ة ) عليه 
حوا ( التي لم تسمح لعناصر الجيش بأن ينتخبوا أو يترشّ 82)  ةحدى وظائف الدولة، والمادّ إو   النيابيّ 

 ت. لالنتخابا

(، وحماية  113ة  )المادّ   عليها  تعدّ    على استقالل المحاكم وحمايتها من أيّ   ح  و وضبالدستور    كما نّص 
  ة  رسميّ   وظيفة    يّ أوعدم جواز الجمع بين وظيفة القاضي و   ،(116ة  من العزل والعقوبة )المادّ   القضاة
 . (121ة )المادّ  أخرى 

ا سبق الكثير من الدول األخرى  جد    ر  مبكّ   بشكل  السورّي األّول  في الدستور    لقد ظهر الطابع المدنيّ 
ر الحاضر، وعمل على رث الماضي وتطوّ إوحاول أن يمزج بين    ،رة  متطوّ   ا بما سبقه من دساتيرَ متأثر  

على    ونّص ،  ة )بين الدولة والمجتمع(ة والحقوق الجماعيّ من التوازن بين الحقوق الشخصيّ   إقامة نوع  
، ؛ ومنع العمل القسريّ وحرّية االعتقاد التعليم،  حّق  التعبير، و   ات، وحقّ ة تأسيس الجمعيّ ضمان حريّ 

 . )الفصل الثالث من الدستور( الفساد البيروقراطيّ ع منالترحيل، و منع و 

تلك  السّيماو ، همن موادّ  ق كثير  طبّ ا لم ت  ا فقط، وفعلي  م  ة خمسة عشر يو مدّ هذا الدستور الرائد ق بِّّ وقد ط  
احتالل ة؛ بسبب  ة اإلداريّ ة العليا، والالمركزيّ ، والمحكمة الدستوريّ العامّ   قة بغرفتي المؤتمر السوريّ المتعلّ 

 . من الشهر نفسه 28يوليو، ونفي الملك فيصل في  تموز/ 25ين لدمشق في الفرنسيّ 
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 االنتداب واالستقالل  فصل السلطات في امتحاني  : الباب الثاني

عنه،    ستقاللاالنتداب ثّم االة التي حدثت في مرحلة  رات السياسيّ التطوّ نرصد ونحّلل في هذا الباب  
تركته على الذي  ة التي شاركت في كتابة دساتير ما بعد االستقالل واألثر  القوى السياسيّ   أهمّ وندرس  

وجه  على  السلطات(  )فصل  الدراسة  موضوعة  وبخصوص  والمضمون  الشكل  في  الدساتير  هذه 
 وص.الخص

 

 1930و  1928ودستوري  تحت سلطة االنتداب اسوري -1
 

 المواجهة الحتمّية   -أ

الفرنسيّ   ، تحت  1920عام    يوليو  /في الرابع والعشرين من شهر تموز  ا ة إلى سوريدخلت الجيوش 
اخترعته الدول المنتصرة في الحرب  ذيلمفهوم االنتداب ال ة  عمليّ   حدة، كترجمة  ستار عصبة األمم المتّ 

نتداب الذي  اال  حدة صكّ أصدر مجلس عصبة األمم المتّ   (1922عام  )  ة األولى. وبعد سنتين العالميّ 
ا  من تطبيق هذا االنتداب قانون    ثالث سنوات    في غضون الدولة المنتدبة    ته األولى: "تسنّ جاء في مادّ 

ان القاطنين في ة، وتراعى فيه حقوق السكّ فاق مع السلطات الوطنيّ ولبنان، يوضع باالتّ   ةا لسوريأساسي  
  ا إلى مصافّ ولبنان تدريجي    ة منة الرتقاء سورين فيه التدابير الضا هذه البالد ومصالحهم ورغباتهم، وتدوّ 

ا لروح هذا ولبنان وفق    ةموضع التنفيذ تحكم سوري   وإلى أن يوضع القانون األساسيّ   ؛ةالدول المستقلّ 
 .(42) "االنتداب 

اإلرضاخ لألمر الواقع، فقد   نهجَ   اة في حكمها لسورية نهجت السلطات الفرنسيّ وخالل هذه الفترة الزمنيّ 
العسكريّ   ةِّ بقوّ   نفسها موجودة    ّدت ع أيّ من    االحتالل  تعير  أن  الذي كان    انتباه    دون  الشعب  إلرادة 

ة إلى أربع  ا. وعمدت إلى تقسيم الدولة السوريّ  وموضوع  ا لالنتداب شكال  ا مطلق  ا رفض  ته رافض  بأغلبيّ 
د سلطاتها ونفوذها  من شأنها أن توطّ   ة  استفزازيّ   بعت سياسات  ، واتّ ذاتيّ    منها باستقالل    ع كل  تتمتّ   دويالت  

ى الوسائل  عن رفضه لهذه السياسات بشتّ   ة. وعّبر الشعب السوريّ ة والعربيّ ة البالد الوطنيّ وتطمس هويّ 
بقيادة سلطان باشا  ،  برى ة الكجت باندالع الثورة السوريّ توّ   ة اضطرابات  ى إلى قيام عدّ ا أدّ والطرق، ممّ 

تها في  سياسة إلى إعادة حساباتها بشأن  ت الحكومة الفرنسيّ عندها اضطرّ .  1925  األطرش في عام
 تها كدولة  التزامها بمسؤوليّ   ة السالح، وبضرورةنت لديها القناعة بصعوبة تطويع البالد بقوّ ، وتكوّ اسوري
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. لذلك قّررت االنتقال من حالة استخدام العنف ة  مستقلّ   لوالدة دولة  ا  تمهيد    ة  دستوريّ   بإقامة حياة    منتدبة  
. لذلك   (43)  تنهي االنتداب   ة  إلى مرحلة المفاوضات للوصول إلى معاهد   ، إلخماد الثورة واالضطرابات 

مع   فاق   من  الجنرال "سراي" بعقد اتّ تعيينه بدال    ض السامي الكونت "دوجوفنيل" والذي تمّ قام  المفوّ 
ة  دعوة الجمعيّ تلبية مطلب الحركة الوطنية بن:  تتضمّ   ة طريق  ة على خطّ ة السوريّ بعض القوى الوطنيّ 

  ويل االنتداب إلى معاهدة  بالمقابل يتم تحة،  للبالد على قاعدة السيادة القوميّ   دستور    ى سنّ ة لتتولّ التأسيسيّ 
 بعد  إالّ   ة   تكون نافذ العالقة بين الدولتين، على أالّ د فيها  تحدّ   ة ثالثين سنة  وفرنسا لمدّ   اتعقد بين سوري 

شرط عدم    ةاالقتصاديّ   والسيطرة  ، ويحتفظ فيها لفرنسا بالنفوذ السياسيّ تصديقها من البرلمان السوريّ 
ن فرنسا من  بحيث تتمكّ   وطنيّ    ة، وتأليف جيش  ة وتحقيق وحدة الدولة السوريّ اإلخالل بالسيادة القوميّ 

ض السامي قادة هذه األحزاب بإقناع حكومته في ة. ووعد المفوّ عن األراضي السوريّ   الجالء التدريجيّ 
كِّلت باريس بالموافقة عليها.  ولذلك   وا ين ليتولّ وطنيّ   شترك فيها ثالثة وزراءَ ا  جديدة    ة  سوريّ   حكومة    ش 

  لبيان الوزاريّ ن افق عليه وهم: فارس الخوري، ولطفي الحفار، وحسني البرازي. وقد تضمّ تنفيذ ما اتّ 
المتّ الخطّ   افي سوريلة  المشكّ   الذي صدر عن الحكومة أنّ إالّ   ،فق عليهاة  ها عادت ورفضت تطبيق   

قمع  في  ة ورغبتهم  ين في الحكومة الفرنسيّ بسبب تعّنت العسكريّ   ،، بالرغم ما فيه من فوائد لفرنسافاقاالتّ 
ا  ون من الحكومة احتجاج  منصبه، وانسحب الوزراء الوطنيّ "دوجوفنيل" من    بعدها أ قيل ة.  و الثورة السوريّ 

ألقت السلطات الفرنسّية  و ،  بالقنابل  الدمشقيّ   الميدان حّي  و    دمشقة غوطةَ ات الفرنسيّ على قصف القوّ 
 ار ومساعدتهم.بتهمة التآمر مع الثوّ   القبض عليهم

  
 . والمواجهة مع االنتداب)المشروع(  1928عام ة ة التأسيسيّ الجمعيّ دستور   -ب 

ا للكونت "دوجوفنيل"( "هنري بونسو" )الذي عّين خلف    ض الساميّ ر المفوّ ومن أجل الخروج من األزمة قرّ 
 . (44) ا للبالد دستور   تسنّ  ة  تأسيسيّ   ة  انتخاب جمعيّ إلى ، والدعوة جديدة   تشكيل حكومة  

الذي بلغ عدد   ، وعقد المجلس التأسيسيّ 1928آذار/ مارس    10ة في   جرت االنتخابات العامّ وفعال  
ض . وفي بداية الجلسة ألقى المفوّ 1928عام    يونيو /حزيران 9أولى جلساته في   ،اعضو    67ه ئ أعضا

ه على مصالح الحكومة  يحافظ الدستور المزمع سنّ   في أنرغبته    ح  و وضبأبدى فيها    السامي الجديد كلمة  
افتتح رئيس الحكومة تاج الدين الحسيني    االنتداب. ثمّ   ها في صكّ ليوحقوقها المنصوص عة  الفرنسيّ 
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المجلس سيضع دستور البالد   ، بل إنّ مفروض    ه لن يكون هناك دستور  د فيها أنّ أكّ   أعمال المجلس بكلمة  
الوطنيّ  سيادتها  يكفل  حريّ الذي  بملء  الوطنيّ ة  القادة  وجد  وهكذا  مواج  ون ته.  في  المندوب    هةأنفسهم 

ة  حمل الجمعيّ   ض السامي الفرنسيّ يريد المفوّ في حين  ،  وطنيّ    دستور  في  ل يرغب  فالطرف األوّ   ؛السامي
د بالرقابة  المقيّ   عليه. وبهذا الجوّ   بناء    وسياسيّ    قانونيّ    ة على االعتراف باالنتداب وتأسيس وضع  التأسيسيّ 
المجلس  الفرنسيّ  بدأ  لجنة  أ ة  وانتخب  مؤلّ   عماله  الدستور  مناقشات  عضو    27من    فة  لصياغة  وبعد    ا. 

استغرقت خمس عشر ومداوالت   في  جلسة    ة،  الدستور  اللجنة مشروع  أنجزت  عام    أغسطس  /آب   1، 
 . (45)ة  مادّ  115الذي حوى  1928

  لها تسنّ   موالية    ة  تأسيسيّ   ة  ة أن تتالعب في نتائج االنتخابات، لتنتج جمعيّ الحكومة الفرنسيّ   حاولت ولقد  
لعديد من  ااستخدامها    من  الرغمعلى  ة. و على الدولة السوريّ   كامال    إبقاء نفوذهافي  ق رغبتها  ا يحقّ دستور  

؛ (46) على هواها  نتائج االنتخابات لم تأتِّ    أنّ ق ذلك، منها التزوير والترغيب والترهيب، إالّ الوسائل لتحقّ 
ة"، والتي  ي بـ"الكتلة الوطنيّ لوا فيما بينهم ما سمّ ين الذين شكّ طنيّ من الو   اة المنتخبة عدد  فقد حوت الجمعيّ 

سين الذين خاضوا معركة النضال من أجل  ين القدامى المتمرّ من الوطنيّ   عريض    ع  عن تجمّ   كانت عبارة  
الرغم  على  ين. فلمجابهة الفرنسيّ   واحدة    حاد في جبهة  االستقالل ووافقوا على طمس جميع خالفاتهم واالتّ 

فقوا على الهدف األسمى وهو نيل االستقالل  هم اتّ  أنّ هم كانوا مختلفين في نزعاتهم وماضيهم، إالّ نّ أمن 
. وهكذا فشل المندوب في معركته األولى، فوصل أبرز (47) ةوالمحافظة على وحدة األراضي السوريّ   التامّ 

ا من أصل مقعد    17حاصدين    ، ةت العامّ عبر االنتخابا  ةة التأسيسيّ ة إلى الجمعيّ أقطاب الكتلة الوطنيّ 
ا  ر  ة، وانتخب آخر مقرّ ا للجمعيّ تاسي( رئيس  بل انتخب أحدهم )هاشم األوليس هذا فحسب  ا،  مقعد    67

دستور عام    و ي الحق ا أبفوزي الغزي الذي سمّ   والقانونيّ   فة بصياغة الدستور، وهو السياسيّ جنة المكلّ للّ 
ة بالتصويت  ة التأسيسيّ ه وإقناع أعضاء الجمعيّ في صياغة موادّ   كبير    فضل  من  لما كان له    1928

 .(48)له

يمرّ  الوطنيّ   ولم  الكتلة  بسهولة  إنجاز  مع  ة  العالقة  اللجنة حول  داخل  تدور  كانت  التي  فالنقاشات   ،
اب من النوّ   بسبب وجود فريق    ة  وحادّ   ر ونيل االستقالل، كانت شاقة  سلطات االنتداب، وضرورة التحرّ 

تبلور الفكرة     أنّ ا لها على تنفيذ سياساتها. إالّ ة إلى مقاعد النيابة ليكونوا عون  حملتهم الحكومة الفرنسيّ 
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، مة من الشعب السوريّ ة المتقدّ كهم بإرادة الفئات الوطنيّ ة لدى أعضاء الكتلة، وتمسّ ة الديمقراطيّ الوطنيّ 
في أن تكون كلمتهم هي العليا في    هما لالعهم على دساتير حديثة، كان معين  ، واطّ السياسيّ سهم  وتمرّ 

ا لنضال  جاء الدستور تتويج    -ر اللجنة األستاذ فوزي الغزي مقرّ كما قال  –وهكذا  الدستور.    صياغة موادّ 
ثرها البارز في حياة الشرق ة وأبيّ و ا بروح الحضارة األور ر  ة دولته واستقالله، متأثّ لنيل حريّ   الشعب السوريّ 

س لقواعد تقوم على  ة التي شاعت في القرن العشرين، وقد أسّ بيّ و ة األور ، وبالنهضة السياسيّ العربيّ 
األ حقوق  وحريّ ضمان  الزمن، فراد  ذاك  في  صدرت  التي  الدساتير  بأرقى  اللجنة  استعانت  وقد  تهم، 

تها في إدارة أمورها  الحها العليا، وما يضمن حريّ ا مع مصا لحالة البالد ومتوافق  واقتبست ما رأته مالئم  
  . الئم رغبات أهلها على اختالف مذاهبهم ومشاربهمية و ة، وما تطلبه الحياة الديمقراطيّ ة والخارجيّ الداخليّ 

ا الجغرافيا التي نتجت عن االتفاق الفرنسيّ   ووحدتها  ةسوريّ البالد العلى استقالل  أّكد الدستور  ف   رافض 
البالد السورية المنفصلة   "  أنّ   على  (2ة  )المادّ ت  ، حيث نّص ةالسوريّ   لدولةا  ا غرافي عبر تعيينه ج  اإلنكليزيّ 

  " .عن الدولة العثمانية وحدة سياسية ال تتجزأ وال عبرة بكل تجزئة طرأت عليها منذ نهاية الحرب العامة
 .(29ة )المادّ ة دون شريك لها سلطة باألمّ  مصدر كلّ د وحدّ 

ن  رت بذلك عفعبّ   ،الملكيّ   من الحكم  بدال    ولقد اختارت لجنة صياغة مشروع الدستور الحكم الجمهوريّ  
ها قادرة على إدارة  ة أنّ إدراك النخبة الوطنيّ عن  ، و اسة الدولة في سوريمؤسّ   إليه  الحال الذي وصلت 

  . ليجمعهم  ين الكافيلدى السوريّ   ر الوعي الوطنيّ عن تطوّ و ،  النيابيّ   النظام الجمهوريّ   البالد عبرشؤون  
مشروع  صة لمناقشة  رها في الجلسة المخّص الذي ألقاه مقرّ   لجنة صياغة الدستوربيان  ر عنه  وهو ما عبّ 

حديثة العهد باستقاللها هي أن يكون   في بالد   ةمن الملكيّ اة المتوخّ  فائدة الكبرى : "فإذا كانت الالدستور
مع حوله األفئدة والقلوب المختلفة، وتتالقى بجوانبه العواطف والمشاعر المتباعدة، فهي جتا تالملك مركز  

آخر، وصار    اعتبار    كلّ   علىة  بت فيه المبادئ الوطنيّ تغلّ   قد تضاءلت قيمتها في زمن  ائدة   لعمري ف
  النظام الملكيّ   .  كما رأت اللجنة أنّ (49) س الذي يتزاحم على أبوابه المختلفون"الوطن هو الحرم المقدّ 

ي إلى تسليم مقاليد الحكم في البالد إلى  لظهور الكفاءات، ويؤدّ   للطموح والنشاط، وتقييد    فيه تحديد  
فيها مل الحكم  بفرنسا عندما كان  استشهدت  وقد  ملوك  كي  المصادفات؛  الحكم  إلى  لم   ا، حيث وصل 

 .  تتجاوز أعمارهم الخامسة والعشرين
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في الدستور الذي  اب  زت مجلس النوّ جهّ فلقد    النيابيّ   النظام الجمهوريّ ة  ة التأسيسيّ وإذ اختارت الجمعيّ 
.  في الدول التي تتبع الحكم النيابيّ   البرلمانات ع بها  ن تتمتّ أات التي يجب  بجميع الصالحيّ صاغته  
ال يجوز ألحد    نفسهل  اد  سي  امجلس    ورسمته  (؛30  الماّدة)  ة بالمجلس النيابيّ السلطة التشريعيّ فأناطت  

و  أفين الذين ينوبون عن الوزراء  والوزراء وكبار الموظّ   أعضائه من  إالّ   ،م فيها وال التكلّ ته،  دخول قاع
حة  ة مسلّ ة قوّ وال يجوز أليّ   ،حفظ النظام في داخله بواسطة رئيسه  وحده حقّ (، وله  60  الماّدة)  يرافقونهم

ة  بصحّ   يفصل(، وهو من  65  الماّدة)   بطلب الرئيسالّ إبوابه  أقامة على مقربة من  دخول المجلس وال اإل
ه  أن يوجّ ب  عضو من أعضائه الحقّ   ؛ ولكلّ (47  الماّدةبعد االنتخابات )  النيابة ألعضائه أو بطالنها 

الوزراء أسئلة واستجوابات  إ الجمهوريّ لكما  ،  ؛ وللمجلس(52  الماّدة)لى  القوانين    حقّ   ،ةرئيس  اقتراح 
ن  ي مسؤول  الوزراءيكون  و   ؛(33ة  القوانين )المادّ   إقراربينما تنحصر بالمجلس صالحية    ،(32  الماّدة)

  ويعرض رئيسهم عليه ،  أعمال وزاراتهم  وعنسياسة الحكومة العامة    عن   ،وعلى انفراد   أمامه بالتضامن
ة سؤال الحكومة واستجوابها وحجب الثقة عنها )المادّ   حقّ   لمجلس(، ول90ة  )المادّ الحكومة  ة  بيان خطّ 

 (.99 ة)المادّ التي تقترحها  (، وتصديق الموازنة53- 52

النيابيّ   نّ إوحيث    رت د، قرّ ة وتتعدّ السلطات، وتكثر فيه األدوات الحكوميّ ع فيه  تتنوّ   هو حكم    الحكم 
(، وذلك لتالفي المزيد 35ة  )المادّ   واحد    من مجلس    فة  ة مؤلّ أن تكون السلطة التشريعيّ ة  ة التأسيسيّ الجمعيّ 

  ة بسيطة  ، ومن أجل أن تبقى األدوات النيابيّ اكسوري  حديثة العهد بالحكم النيابيّ   من التعقيد في دولة  
األسباب الموجبة لتجزئتها    إلى أنّ   جزائها. إضافة  أب الوهن إلى  ا لتسرّ عليها من الخلل ومنع    احرص  

د الطبقات ا بسبب تعدّ إمّ   الدول   ة فيسبب تجزئة المجالس التشريعيّ   أنّ   ةالجمعيّ غير متوفرة، فقد رأت  
منذ القديم، أو بسبب  و ة  البالد العربيّ في    -هابرأي -، وهذا ال أثر له كحال بريطانيا العظمى  ةاالجتماعيّ 

ة وسويسرا،  ركيّ يحدة األمالواليات المتّ   ؛حدةفي الدول المتّ   ف منها الكيان السياسيّ د الدول التي يتألّ تعدّ 
القوانين، وهذا ما  ته وتسرّ اف من طغيان المجلس الواحد واالستبداد في قرار أو للتخوّ  عه في إصدار 

 .(50)هفي العديد من موادّ  ةالجمعيّ الذي وضعته  تالفاه الدستور

بالطلب    ة الحقّ التي أعطت لرئيس الجمهوريّ   ( 80ة  المادّ )  المانعة لطغيان المجلس النيابيّ   ومن الموادّ 
ة مجلس  دت صالحيّ التي قيّ   (53ة  المادّ )من القوانين الصادرة عنه، و  من المجلس إعادة النظر بأيّ  
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م  اب، وأن يقدّ يحضرها ثلثا عدد النوّ    في جلسة  الحجب إالّ    يتمّ الحكومة بأالّ اب بحجب الثقة عن  النوّ 
 . المطلقة ةوافق عليه األكثريّ تو  على األقلّ  اب  نوّ   ةعشر   طلب الحجب كتابة  

حرص على أن يكون  ة،  ة والسلطة التنفيذيّ عمل الدستور على الفصل بين السلطة التشريعيّ   وبينما 
منح السلطة   اكما بينّ سقاط الوزارة  إ، فبينما أعطى المجلس سلطة  هماالتوازن بينا يضمن فيه   مرن  فصال  

 ، وليس هذا فحسب (81ة  )المادّ   ولكن لشهر واحد فقط  ة سلطة تأجيل جلسات انعقاد المجلسالتنفيذيّ 
ا  المجلس   قرار حلّ   ة اتخاذ صالحيّ بل منح الرئيس    يمنح  أالّ   على  حرص في هذا الموضع  ؛ ولكنهأيض 

التنفيذيّ  السلطة  على  رئيس  السلطة  هذه  ألزمه    ،طالقهاإة  في  ببل  الشروع  إلى  الناخبين  يدعو   أن 
من تاريخ  ابتداء     أربعة أشهر  ديد خالل  جانتخابات ويجتمع مجلس    لم تجرِّ ه إن  د أنّ كّ االنتخابات فور ا، وأ

إلى أن يجري انتخاب مجلس  حكم ا ويستعيد سلطته السابقة   ينعقد المجلس المنحلّ المجلس القديم   حلّ 
ويع(77ة  )المادّ   جديد  وتحوّ   ذلك ضمانة    دّ ،  الرئيس  استبداد  ديكتاتور  لعدم  إلى  ته  بشرعيّ   ك  متمسّ   له 

ة بأن يعّين أعضاء حكومته )الوزراء( لرئيس الجمهوريّ   عطى الدستور الحقّ أ ة، ولكن بالمقابل  الشعبيّ 
 (.75 ةوأن يقبل استقالتهم )المادّ 

، ةفنال القبول في الجلسة الثالثة عشر   مشروع الدستور للتصويت على أعضاء المجلس التأسيسيّ وطرح  
والتصويت عليها.     تلو أخرى   ة  الدستور مادّ   لمناقشة موادّ   ةر المجلس تخصيص الجلسة الرابعة عشر وقرّ 

النوّ  الفرنسيّ ضيّ المفوّ   اب عندما عقدت الجلسة بحضور أمين سرّ وتفاجأ  العليا  من     رسالة  حامال  ة،  ة 
ا من المجلس  من مشروع الدستور طالب    موادّ   ظه على ستِّ بدي فيها تحفّ ي    ض السامي الفرنسيّ المفوّ 
ة التي بعضها يخالف العهود الدوليّ   ا أنّ (، زاعم  112  -110  -75- 74- 73  -2)  ها؛ وهي الموادّ ءإلغا

مسؤوليّ  وبعضحّددت  المنتدبة،  الدولة  يتطلّ   هاة  اتّ اآلخر  تنفيذه  مسبق  فاق  ب  الفرنسيّ ا  الحكومة  مع  ة،  ا 
. فقام  (51) واحد    ا ال يمكن تعديله من طرف  ا حقوقي  ة الثانية من المشروع تخالف واقع  المادّ   نّ أ وبدعوى  

اب مع عدم الحذف ة العظمى ألصوات النوّ غلبيّ المجلس بإجراء التصويت على طلب الحذف فجاءت األ
دونها يصبح الدستور  من  و   ،في المشروع  ة  أساسيّ   مواد    دّ ها تعألنّ   ،توا مع الحذف(صوّ    فقطاب  نوّ   ة)ستّ 
ض  ة من سيادتها واستقاللها. ونتيجة قرار المجلس عمد المفوّ د الدولة السوريّ ال قيمة له، ويجرّ   أبترَ 

  تأجيل    أعقب هذا التأجيلَ   ة ثالثة أشهر، ثمّ ة العامّ بتأجيل اجتماعات الجمعيّ   السامي إلى إصدار قرار  
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ا أصدر قرار    ى، ثمّ غير مسمّ   ة الثالثة ولكن إلى أجل  ر التأجيل للمرّ تكرّ   ، ثمّ  أخرى ة ثالثة أشهر  آخر لمدّ 
 . ةة التأسيسيّ الجمعيّ  بحلِّّ 

 1930دستور االنتداب   - ت

ة  ة التأسيسيّ الجمعيّ دستور  كان تعديال  سافر ا لا  دستور    1930  مايو  /في أيارض السامي  أعلن المفوّ  
حذف   هذه التعديالت  كان أهمّ . ه عدوان جديد منه على الشعب السوريّ ، يمكن وصفه بأنّ 1928لعام 

االنتداب لم    . وبمالحظة أنّ ة"ها "البالد السوريّ بالد الشام كلها على أنّ   اجغرافي  دت حدّ ( التي  2  الماّدة)
ا كما مّر معنا،  الخمسة التي  على مضمون المواد  يستحق الذكر  تغيير    أيّ   يجرِّ  اعترض عليها أيض 

ة.  ة التأسيسيّ وبين الجمعيّ لها بينه    التي ال حلّ المشكلة  ( دون هذه المواد كانت  2  الماّدة)  استنتجنا أنّ 
من مواد    لهيعدّ يحذفه أو  لت عملي ا ما لم  عطّ التي    (116ة  المادّ )  االنتداب   ضافأالعدوان  لمزيد من  و 

  لسلطة االنتداب. كبيرة   امتيازات   وأعطت  ة،ة التأسيسيّ دستور الجمعيّ 

أنّ  نجد  الدستورين  بين  تعيين    وبالمقارنة  إعادة  بتعديالته  قصد  سورياالنتداب  وتشويه    ،اخريطة 
هذه    ة. وأهمّ السوريّ ة  ة الديمقراطيّ الوطنيّ الحركة  ضعاف  إو   م بها،بقصد التحكّ   ة الناشئةة السوريّ الديمقراطيّ 

 التعديالت:

"البالد السورية المنفصلة عن الدولة العثمانية وحدة  أّن    ( التي كانت تنّص 2  حذف )المادة -1
سياسية ال تتجزأ وال عبرة بكل تجزئة طرأت عليها منذ نهاية الحرب العامة". وهو ما يعني  

 .اتغيير جغرافيا سوري 
من  ولنفس    -2 )غايته  عدّ 2  الماّدةحذف  )المادّ (  االنتداب  السورية  3  ةل  "البالد  من صيغة   )

 جمهورية نيابية..." ة"سوري صيغة جمهورية نيابية..." إلى
( فصارت "شرط الحصول 5  الماّدةه أضاف إمكانية حرمان السوريين من جنسيتهم إلى )أنّ   ثمّ   -3

محددة في القانون" بينما كانت "الجنسية السورية تحدد بقانون    وفقدانهاعلى الجنسية السورية  
 خاص".

ات ( فحذف اإلطار الواسع لمعنى تحديد الحريّ 8و   7  تينن االنتداب أعاد صياغة )المادّ إثم    -4
"الحرية الشخصية مضمونة وال يجوز    ( أنّ 7  ةالذي أورد في )المادّ   1928الذي أتى به دستور  

د عاد وأكّ (  8  الماّدةفي )من قبل السلطات العامة إال بقانون..." و سلب الحرية وال تحديدها  
  فيها بشكل منفصل   من خالل ذكره السجن   التي سبقتها   الماّدةفي    ات من الحريّ   ة الحدّ عموميّ 
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بقوله "ال يجوز القبض على أي انسان وحبسه إال وفقا  للقانون"، بينما قام االنتداب بتخصيص  
 .  ة النّص ( بدستوره وحذف بقيّ 7 ةف فقط في )المادّ يقا السجن واإلعن الحديث 

 ه ال مراقبة قبل طباعة الصحف. ( فحذف أنّ 17 الماّدةل االنتداب )وعدّ  -5
6-  ( من  درجاتها 34  الماّدة وحذف  اختالف  على  المحاكم  تتوالها  القضائية  "السلطة   )

ضمن القانون الذي يضمن للقضاة والمتقاضين الضمانات الالزمة" واستبدلها   اواختصاصاته
ة للمحاكم  بـ: "تنفذ السلطة القضائية وفق ا لنظام يضعه القانون..."، وهكذا لم يعد هناك حصريّ 

 .  نات ا اشتراط للضم ، والةفي ممارسة السلطة القضائيّ 
( "يراعي في االنتخابات التصويت السري وتمثيل األقليات الدينية" بـ: 37  ةواستبدل في )المادّ  -7

ذا كانت األولى تظهر  إف  "يقرر في قانون االنتخابات التصويت السري وتمثيل األقليات الدينية".
ر  رّ ق، فإن صيغة االنتداب تتأتي من باب "التطمينات"  ةد بترتيبات طائفيّ ضعف المواطنة، وتهدّ 

 ة دستوري ا.الصيغة الطائفيّ 
 ( من "كل سوري" إلى "كل وطني".  36 ةل صفة الناخبين في )المادّ وعدّ   -8
ة  "االنتخابات تجري على درجتين بنظام القوائم" التي حاولت الجمعيّ   ( أنّ 41  ةوحذف من )المادّ   -9

لعبة االنتخاب على درجتين التي يستخدمها االنتداب لضمان تأثيره  ة من خاللها ضبط  التأسيسيّ 
ن  إ"كيفية االنتخاب محددة في القانون" ليبقى تحديدها، وتعديلها    واستبدلها بـ   االنتخابات،على  

 . ةبصيغة دستوريّ   ا، ودون أن يكون ملزم  شاء، بشكل يضمن سيطرته
ب من "األكثرية المطلقة" إلى  اللقرارات في مجلس النو ة  ة المطلوبة بالحالة العاديّ ل األكثريّ عدّ  -10

أثر تمثيل    يضعفوبالتالي    ،إقرارهاة في  "األكثرية البسيطة"، آمال  أن تساعده تالعباته االنتخابيّ 
خراجهم من  إعاجز عن    إّنهضعافهم بهذه األالعيب فإين الذين وإن استطاع  ين الديمقراطيّ الوطنيّ 

 البرلمان.
"ال يجوز ألحد دخول قاعة     على أّنهكانت تنّص ة التي  السياديّ (  61  ةوحذف االنتداب )المادّ   -11

أو   الوزراء  عن  ينوبون  الذين  الموظفين  وكبار  والوزراء  األعضاء  من  إال  فيها  التكلم  وال  المجلس 
 يرافقونهم". 

ة الرئاسة من ثالث سنوات لخمس سنوات، لتقليل دورات العمل  ( مدّ 68  ةل في )المادّ وعدّ   -12
ال  السياسيّ  من  االستفادة  على  الوطنية  الحركة  االنتخابيّ وقدرة  السياسيّ دورة  للدعوة  الوطنيّ ة  ة  ة 

 . قدرتها على المراكمة السياسية إلجراء التغييرضعاف إو ة والمطالبة باالستقالل، الديمقراطيّ 
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الجمهوريّ ( من مهمّ 74  ة)المادّ   في  وعدل  -13 بسالمة  ات رئيس  المتعلقة  "المعاهدات  لتصير  ة 
تت شروط  على  تنطوي  التي  "المعاهدات  بدل  المرتبط  الدولة"  معناها  لينهي  البالد"،  بسالمة  علق 

 ة.  ة بالبرلمان وليس بشخص رئيس الجمهوريّ (، وتقييدها لهذه المسألة المصيريّ 3و  2تين  بـ)المادّ 
 (. 98 ة بقانون من )المادّ يكون هناك وضع لضريبة إالّ  أالّ وحذف االنتداب شرط  -14
يحق للمجلس "   (108  الماّدة)في  ل  عدّ ة على حساب مجلس الوزراء  لتقوية رئيس الجمهوريّ و  -15

في أيام عقد عادي وبناء على طلب ثلث أعضاء المجلس على األقل أو طلب رئيس الجمهورية  
طلب رئيس الجمهورية  بناء على  " لتصبح "مجلس الوزراء أن يقترح إعادة النظر في الدستور    بموافقة

 في هذا الصدد مع مجلس الوزراء...".   باالتفاق
)وعدّ  -16 من  جملة  أنّ التي  (  115  الماّدةل  تفيد  رئيسا  كانت  التأسيسية  الجمعية  "تنتخب  ه 

ا لتوجّ ة التي حلّ للجمهورية"، وهي الجمعيّ  "رئيس  على    صبح تنّص ، لتالديمقراطيّ   هها الوطنيّ ها رفض 
صدار الدستور إإلجراء انتخابات بعد    الجمهورية األول ينتخبه البرلمان"، وهو البرلمان الذي كان يعدّ 

 ا له.  أن يأتي مطواع  ب بشروطه أمال  
 ة األول بسنتين.نفسها تحديد والية رئيس الجمهوريّ  الماّدةوحذف من  -17
 ها: ، ونّص ته امتيازات كبيرةعملي ا ما لم يحذفه، ومنحلت ( التي عطّ 116 الماّدةوأضاف )  -18

ما من حكم من أحكام الدستور يعارض وال يجوز أن يعارض التعهدات التي قطعتها فرنسا على نفسها  "
 .فيما يختص بسوريا السيما ما كان منها متعلقا  بجمعية األمم

األمن وبالدفاع عن  يطبق هذا التحفظ بنوع خاص على المواد التي تتعلق بالمحافظة على النظام وعلى  
 .البالد وبالمواد التي لها شأن بالعالئق الخارجية

ال تطبق أحكام هذا الدستور التي من شأنها أن تمس بتعهدات فرنسا الدولية فيما يخص بسوريا في  
 .ةأثناء مدة هذه التعهدات إال ضمن الشروط التي تحدد في اتفاق يعقد بين الحكومتين الفرنساوية والسوريّ 

ه إن القوانين المنصوص عليها في مواد هذا الدستور والتي قد يكون لتطبيقها عالقة بهذه التبعات  وعلي
 .ال يتناقش فيها وال تنشر وفقا  لهذا الدستور إال تنفيذا  لهذا االتفاق

  إن القرارات ذات الصفة التشريعية أو التنظيمية التي اتخذها ممثلو الحكومة الفرنساوية ال يجوز تعديلها 
 ".إال بعد االتفاق بين الحكومتين
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المنتخب رفض  المجلس النيابيّ   أنّ الدستور إالّ هذا بمقتضى   ة  نيابيّ   جرت انتخابات   1932وفي عام   
، كما رفض مشروع المعاهدة المقترحة بين فرنسا  116ة  أن يقسم يمين اإلخالص للدستور بسبب المادّ 

برام معاهدة االستقالل في أواخر إض السامي بحّل المجلس وتعطيل الدستور. وبعد  ، فقام المفوّ اوسوري
ة  فت الحكومة الوطنيّ عيد العمل بالدستور وتألّ وأ    للمجلس النيابيّ   جديدة    ، جرت انتخابات  1936عام  

تقالته  ة اسم رئيس الجمهوريّ ض السامي في شؤون البالد، قدّ ل الكبير للمفوّ األولى، ولكن وبسبب التدخّ 
 ض السامي بتعطيل الدستور وحّل المجلس.، فقام المفوّ إلى المجلس النيابيّ 

ة الثانية وضغط الحلفاء ، ونتيجة الظروف التي نشأت عن الحرب العالميّ 1939يوليو    /تموز  8في  و  
لفرنسا في عام   ديغول  الجنرال  فترة حكم  انتخابات  1943في  وقرّ جديدة    ة  نيابيّ   ، جرت  المجلس ر  ، 

ت استقلّ   ات سلطة االنتداب(، ثمّ نة صالحيّ )المتضمّ   116ة  إعادة العمل بالدستور بعد إلغاء المادّ   النيابيّ 
 .(52) 1950ى عام  وبقي الدستور ساري المفعول حتّ  1946ي عام  ف اسوري

 

 االستقالل ودساتيره  -2

بين   باردة   حرب   بالتزامن مع اندالعة الثانية،  بعد انتهاء الحرب العالميّ   1946عام   استقّلت سوريا
منها من   له  كل  ة وما تمثّ ركيّ يحدة األمتي والواليات المتّ احاد السوفيوهما االتّ  ،القطبين المنتصرين فيها

في   ها المحور الهاشميّ أهمّ  ة  يّ عرب  ة  إقليميّ  ل محاورَ ، ومع قيام دولة إسرائيل، وبداية تشكّ ة  دوليّ  أحالف  
 ة  وقوى دوليّ  ارات  ة وسط تيّ ة المستقلّ ، لذلك نشأت الدولة السوريّ السعوديّ  العراق والمحور المصريّ 

،   ستراتيجيّ لها بسبب موقعها اإل تبغي جميعها السيطرة عليها أو جعلها منطقة نفوذ    متعارضة   ة  وإقليميّ 
 أنظار كلّ  دة لها ومحطّ ة المولّ ة ومنبع األفكار السياسيّ لعربيّ ة اوباعتبارها رأس الحركة القوميّ 

 . قها العربيّ ة من أجل تحقيق تفوّ حالف العربيّ األ

ة في  ة السوريّ في الحياة السياسيّ   ة التي كانت فاعلة  على األحزاب الوطنيّ   واضح    وقد انعكس ذلك بشكل  
ا بسبب التقارب معها  ة، إمّ حالف الخارجيّ بالقوى واأل  رة  ة فقد كانت هذه األحزاب متأثّ تلك الفترة الزمنيّ 

  وتنقسم  .(53) تربطها بها  ة  أو اجتماعيّ  ة  أو اقتصاديّ  ة  سياسيّ  ات، أو بسبب عالقات  يديولوجيّ باألفكار واأل
ارين  ة في تلك الفترة إلى تيّ ة السوريّ في الحياة السياسيّ   التي كانت فاعلة    أهّم األحزاب والقوى السياسّية

 :همان ي أساسيّ 
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 الوطنيّ  ار التقليديّ التيّ  -أ
وعلى   .وحزب الشعب   وهما الحزب الوطنيّ   ، ةعلى أنقاض الكتلة الوطنيّ   لذان صعدااله الحزبان  لمثّ ي

ن والتي  ي ة كانوا من المحافظين واألغنياء والوجهاء االجتماعيّ ة أعضاء الكتلة الوطنيّ غلبيّ أ   الرغم من أنّ 
مع سلطات الحكومة   طويلة    وا بمفاوضات  ؤ عندما بد القرن المنصرم  ات  ثالثينيّ تهم في  بلغت أوج قوّ 

، (54) بزعامتهم  وتالها تشكيل حكومة    1936معاهدة عام    أفضت إلى،  لين للشعب السوريّ كممثّ   ةالفرنسيّ 
الفئة األولى هي  الجيل    ؛تينإلى فئتين أساسيّ   1939ها عام  ئفقد برزت معالم االنشقاق بين أعضا 

والنضال من أجل االستقالل،   ا بأساليبه  القديمة  في  العمل السياسيّ ك  متمسّ   القديم من الكتلة والذي ظلّ 
ة  بالقضايا االجتماعيّ   اتطوير وسائلها وخطابها، وأكثر إحساس  إلى    بدت الفئة األخرى أكثر ميال  في حين  

للكلمة،    بالمعنى العصريّ   كن كال الفئتين لم تفهم التنظيم الحزبيّ ر، ولالتطوّ   اي فرضهتة الواالقتصاديّ 
منهم بمن لديه من أصدقاء في دعم   ذين ليسهم كل  الوجهاء والرجال المتنفّ   ه تحالف  بل فهمته على أنّ 

ه الرئيس مدينة  الذي كان مقرّ   شّكلت الفئة القديمة الحزب الوطنيّ   1947التنظيم وتقويته، وفي عام  
  على أفراده، ولم يكن له قيادة    نظام    ، ولم يمارس أيّ ل  مفّص   سياسيّ    مشروع    لذي لم يطرح  أيّ دمشق وا
ألعضائه    الشخصيّ   الوطنيّ   التاريخعلى  ة معتمدة  ته االنتخابيّ ، وكانت قوّ واضحة    ة  تنظيميّ   ذات بنية  

القديمة )القبضايات( من دمشق، تلك  حياء ، وعلى ارتباطه بزعماء األ، أو العشائريةةوالعالقات العائليّ 
أغلبيّ  التي كان  يفرضون سلطتهم عليها،  األحياء  الوسطى والتي كان زعماؤها  الطبقة  ة قاطنيها من 
  . ةاالنتخابيّ   هأن يخسر هؤالء الزعماء في معارك  ة خشيةَ ه السياسيّ ئح بأفكاره وآرالذلك لم يكن الحزب يصرّ 

بأقد عكس الحزب الصورة الدمشقيّ و    ة  اجتماعيّ   قطابه تربطهم عالقات  أضيق صورها، وكان أبرز  ة 
ي  ما سمّ   1948ست في عام  ا الفئة األخرى فقد أسّ ة، أمّ مع  العائلة المالكة في السعوديّ   ة  واقتصاديّ 

، وكان  1947نتجتها انتخابات عام  أكة التي  ة المفكّ ف من عدد الكتل البرلمانيّ حزب الشعب، والذي تألّ 
 ف  مشرّ   نضاليّ    ، وتاريخ  ة  شخصيّ   ، ونزاهة  دة  جيّ   عون بسمعة  ة يتمتّ ن في الكتلة الوطنيّ ي سابق  أعضاء  قادته  

ار حلب الذين كانت تربطهم  ل مصالح تجّ ا يمثّ عملي    ،  وكان الحزب  ينافسون به زعماء الحزب الوطنيّ 
على الطريق    طويلة    ات  ار الموصل في العراق نتيجة سيطرة مدينة حلب ولسنو مع تجّ   وثيقة    صالت  
يران، ومن هنا نشأت الصلة الوثيقة بين  إناضول وبالد الرافدين والهند و با واألو الواصل بين أور   التجاريّ 

 (55)فقد كان الحزب يدعو إلى الوحدة مع العراق. ،في العراق الحكم الهاشميّ و حزب الشعب 
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 ة األحزاب والحركات الراديكاليّ  -ب 

االنقالب    جديدة  هدفت إلىة  سياسيّ   حركات    اات ظهرت في سوري ات وبداية األربعينيّ أواخر الثالثينيّ   في
التقليديّ  القديمة  العالمّية  ة،  على القوى  التغيير التي نتجت عن الحرب  ستتلّقى دفعة  كبيرة  من موجة 

السياسة في المجتمع السورّي، المدفوعة بالرغبة  الثانية. وكانت قد عّبرت عن اّتساع دائرة المشاركة في  
في الصعود الطبقّي والحاجة إلى اإلصالح الزراعّي لتحسين حياة الفالحين )الكتلة األكبر من السّكان(،  
ا بهواجَس وطنّية  ناتجة  عن احتدام الصراع الدولّي واإلقليمّي في المنطقة، وهو ما أوصله إلى   وأيض 

ألمّ  التي  بالمنطقة من إقامة دولة إسرائيل؛ فذروة الصدمة  ة  المطالبات الشعبيّ   هذه األحزاب   ت تبنّ ت 
ة التي كبرت  في ذلك على قاعدتها الجماهيريّ   معتمدة    ع  نشاطها السياسيّ ، وأخذت توسّ "كاليّ  يد ار "  بشكل  

فشيئ  شيئ   تبنّ نّ أ ما  سيّ والا،  ا  أفكار  ها  اال تتحدّ   جديدة    ات  يديولوجيّ أا و ت  العدالة  والمساواة  جتماعيّ ث عن  ة 
 .(56) والوحدة العربّية

وصاغ مؤّسسو هذه األحزاب أفكارها صياغات  عصرّية ، مستفيدين من دراستهم األكاديمّية في الغرب،  
أو/ وخبراتهم السياسّية في الدول الغربّية، أو دراسة وخبرة من أخذوا عنهم الفكر كحال حركة اإلخوان  

ا مّيز هذه األحزاب عن  المسلمين التي أخذ مؤّسسها بداية عن المفّكر والسياسّي رشيد رضا. وهو ممّ 
لم تواكب التطّورات الفكرّية عند أقرانها الليبرالّيين في  ة والتي  لة بالكتلة الوطنيّ ة المتمثّ األحزاب التقليديّ 

الغرب، وال قدرتهم على إجراء تسويات  داخلّية  مستمّرة  تسمح بتوسيع دائرة اإلرضاء العاّم. إاّل أّن هناك  
يدة من ساهمت بالتأسيس لالستبداد، حينما قّدمت القضّية التي عّدتها مركزّية   من القوى السياسّية الجد 

على ما عداها، ومن دون برنامج  عمليّ  لتحقيقها، واعتبرتها أّنها تستحّق التضحية بالديمقراطّية، وفصل  
ه على  فكري ا  تأّسس  من  بين  بينها،  االختالف  مع مالحظة  مذبحها.  على  والحرّيات،  ذا السلطات، 

،  اأبرز هذه األحزاب، والتي كان لها تأثير  كبير  على مستقبل سوريو المنطق، ومن تدّرج للوصول إليه.  
العربيّ  البعث  أهمّ   حزب  كانت  والفكريّ النظريّ   همنطلقات  الذي  اإلة  بالقوميّ ة  العربيّ يمان  والوحدة ة  ة 

أسّ اإل  من حركة  ا خوان المسلمين والتي كانت جزء  ، وجماعة اإل(57) ةالعربيّ  التي  المسلمين  سها  خوان 
ة  ة السوريّ والذي كان يؤمن باألمّ   السوريّ   والحزب القوميّ   ،(58) 1938حسن البنا في مصر في عام  
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، (59)إلى بالد الرافدين وقبرص   إضافة    ،ة لبالد الشامهي الحدود الطبيعيّ   احدود سوري  وأنّ   ،ة  مستقلّ   ة  كأمّ 
ة إلى أن  االستقالل تنتشر على كامل المساحة السياسة السوريّ خذت هذه األحزاب في فترة ما بعد  أو 

 . (60) ة محاورها األساسيّ  منأن تصبح إلى وصلت 
 

 بداية ظهور المؤّسسة العسكرّية كالعب  سياسيّ  والتحضير لدستور  جديد  - ت
 

يهيمن فيها الجيش على    افي سوري  جديدة    ا ببداية مرحلة  لقد  كان انقالب الزعيم حسني الزعيم إيذان  
ة التي هدفت جميعها ة واإلقليميّ الت الدوليّ ها التدخّ من أهمّ   ؛عديدة    ة، وكان لهذا أسباب  الحياة السياسيّ 

ة التي سادت بعد االستقالل  ة واالقتصاديّ ة، وسوء األوضاع السياسيّ بسط نفوذها على الدولة السوريّ إلى  
المدنيّ  المعاشيّ ة وتشرذمها  نتيجة صراع األحزاب  الواقع  بالءعلى  ف  للشعب،  وبعدها عن    الرغم من 

بمعركته للحصول على االستقالل، سواء   ا عندما قادوا الشعب السوريّ حسن    ة بالء  أعضاء الكتلة الوطنيّ 
ة الكبرى(، أو من خالل المفاوضات ح )عندما نّسقوا مع قائد الثورة السوريّ بالنضال المسلّ أكان هذا  

موا مقاليد الحكم بعد حصول االستقالل ظهر  ة، ولكن عندما تسلّ ات الفرنسيّ لى جالء القوّ إالتي أفضت 
ة التي  ، ترافق ذلك مع نشوء األحزاب العقائديّ (61)   إدارتهم للبالد وعجزهم عن إرضاء مواطنيها  ضعف

ثناء االنتداب وبعد االستقالل  أالجيش    ما أنّ سيّ والة،  سكريّ سة العمع المؤسّ   وطيدة    أخذت تنسج عالقة  
ا  ة، وخصوص  طة من المناطق الريفيّ للطبقات الفقيرة والمتوسّ   كان قبلة    من االنتداب الفرنسيّ   وبتشجيع  

الحراك  اط رافعة  ا جعل من هؤالء الضبّ ممّ   ،ااط  جوا منها ضبّ ة وتخرّ ات العسكريّ أولئك الذين التحقوا بالكليّ 
ا في الحياة  ر   ومؤثّ يصبح الجيش فيها فاعال    جديدة    د لمرحلة  ذلك مهّ   ،  كلّ (62) والسياسيّ   االجتماعيّ 

مارس    /آذار  30تاريخ  في  واالنقالب عليه    الديمقراطيّ   ى إلى انهيار الحكم المدنيّ ة وأدّ ة السوريّ السياسيّ 
،  واضح    ة في السياسة وفي إدارة الحكم بشكل  يّ سة العسكر ل المؤسّ ومنذ ذلك التاريخ بدأ تدخّ   .1949عام  

باالتّ  تدريج  وأخذ  حتّ ساع  أصبحت ا  المؤّسسة  ى  البالد   ة  قوّ   تلك  مصير  تحديد  في  تجاهلها  يمكن  ال 
ل فيها  تعطّ   الشهر،  ونصف   ل للجيش ما يقارب أربعة أشهر  االنقالب األوّ   ، وقد استمرّ (63) وسياساتها

حدث  ة في البالد، واستولى قائد االنقالب على جميع سلطات الدولة  إلى أن  الدستور والحياة النيابيّ 
في   الحناوي  العقيد سامي  بقيادة  الثاني  الحكم 1949عام    أغسطس  /آب   4االنقالب  عاد  حينها   ،

 
 . 21ص المصدر السابق،   - 59
 . 202ص ، 2015، بيروت، ش م م  أطلس للنشر والترجمة واإلنتاج الثقافي   ، 2011-1831 ر المجتمع السوري  تطو  ، تاسينشوان األ  - 60

 .114ص  ، مرجع سبق ذكره، ل د األو  ل  المج،  مذك رات خالد العظم،  خالد العظم - 61

 . 694ص ، مرجع سبق ذكره،  1945-1920ة ة العربي  سياسة القومي   سوريا واالنتداب الفرنسي  ،  فيليب خوري - 62

 .114ص  ، مرجع سبق ذكره، ل د األو  المجل  ،  مذك رات خالد العظم،  خالد العظم - 63



 ة المتعاقبة فصل السلطات والدساتير السوري   مبدأ

 ~51  ~  
 

 جديد    صدار دستور  إمن أجل    ة  تأسيسيّ   ة  ودعت إلى انتخاب جمعيّ   ،جديدة    لت حكومة  ين، وتشكّ للمدنيّ 
 من درجتين )كما بدال    واحدة    ة بموجبه على درجة  ة االنتخابيّ العمليّ   تتمّ   جديد    انتخابيّ    قانون  على أساس  
ن من و يّ مّ ع األمنَ ، وي  ةالثامنة عشر   سنِّّ إلى  الناخب    ض سنّ خف  ي  كما    به في القانون القديم(،  كان معموال  

ح، وكانت الغاية  دون الترشّ من  إلى بعض التعديالت األخرى كالسماح للمرأة باالنتخاب    ح، إضافة  الترشّ 
ة  هي  تغيير األكثريّ   االشتراكيّ   من حزب الشعب والحزب العربيّ   من هذه التعديالت التي جاءت بضغط  

 .(64) في المجالس السابقة ة التي كانت لصالح الحزب الوطنيّ النيابيّ 
 

 والحكم النيابي    1950دستور عام  -1-2
 

ة  حزب الشعب باألكثريّ  فيها وفاز، (65) 1949عام   نوفمبر /ثانيالتشرين   15جرت االنتخابات في  
عداد ة والتي عملت على اإل مه لوزارة الداخليّ ها تسلّ أهمّ  ،عديدة    ( وذلك ألسباب  114من أصل  40)

عن المشاركة   استنكاف الحزب الوطنيّ بسبب ة زعيم الحزب(، و لالنتخابات )حيث كان وزير الداخليّ 
  .(66) فيها، والتقارب بين قيادات حزب الشعب والعقيد الحناوي صاحب االنقالب الثاني

  لت فيما بعد إلى مجلس  )التي تحوّ   ةة التأسيسيّ ا للجمعيّ انتخب رشيد كيخيا عميد حزب الشعب رئيس  و 
توجّ (، وكان واضح  نيابيّ   الو ا  إقرار  إلى  الشعب  العراقه حزب  الجمعيّ   ؛حدة مع  انتخاب  ة  فقد سبق 

ة من أجل ذلك، أعرب فيها الجانب ة وعراقيّ تين سوريّ بين لجنتين وزاريّ   ة  يّ سرّ   ة  وزاريّ   ة مفاوضات  التأسيسيّ 
رغبته    العراقيّ  برلمان  في  عن  في  الشعبين  الخارجيّ   إضافة    ،واحد    وحدة  وزارة  توحيد  والدفاع  إلى  ة 

 . (67) واالقتصاد 

لجنكِّ ش    وقد  الجمعيّ   ة  لت  أعضاء  التأسيسيّ من  مؤلّ ة  الدستور، مهمّ   ا،عضو    33من    فة  ة  صياغة  تها 
 إضافة    هما من أعضاء حزب الشعب، وكال  ،ار  وعبد الوهاب حومد مقرّ   ،ا لهاخب ناظم القدسي رئيس  وانت  

ممثّ  السباعي مؤسّ إلى  ، االمسلمين في سوري س اإلخوان  لين عن جميع األحزاب األخرى كمصطفى 
 . ، وجالل السيد من حزب البعث العربيّ االجتماعيّ   القوميّ   وعصام المحايري رئيس الحزب السوريّ 

فاق  وباالتّ   ،عناصر من الجيش بقيادة العقيد أديب الشيشكلي  ت أ لبدء أعمالها قاموبينما كانت اللجنة تتهيّ 
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  . 1949كانون األّول/ ديسمبر    19تاريخ  في    آخر  عسكريّ    بانقالب    ،أخرى   ة  سياسيّ   مع قوى وأحزاب  
أهمّ  من  والعراق  االنقالب   أهداف  وكان  سوريا  بين  الوحدة  مشروع  على  الطريق  وشّكل (68)قطع   .

  اوتعيينه رئيس    ،إلى رتبة زعيم    ، وجرى ترفيع العقيد الشيشكلي من رتبة عقيد  جديدة    حكومة    االنقالبّيون 
سلو   فوزي  الزعيم  إلى  الدفاع  وزارة  وإسناد  تأثير  حّتى  لألركان،  للجيش  سياسات    بكلّ حاسم     يكون 

بقيت فيها مؤّسسات الدولة المدنّية سنتين  اليقارب    االنقالب ماهذا    ة، واستمرّ ة والداخليّ الحكومة الخارجيّ 
 .(69) تحت سطوته نشاطها تزاول

و ة  السياسيّ حداث  األكانت  وبينما      حالة  تتوالى  عن  مستقرّ   تنبئ  صراعات    ة  غير  بين    ة  حادّ   نتيجة 
المؤسّ  وداخل  الجيش،  وبين  وبينها  العسكريّ األحزاب،  المكلّ سة  اللجنة  باشرت  الدستور  ة،  بوضع  فة 

المواطنين  تعمل على أساسه، ودعت  ا ل، ووضعت منهاج  1950كانون الثاني/ يناير   4تاريخ  في  أعمالها  
العديد من  اللجنة  ت  لقّ المقبل. وفعال  تللدستور    ها صالحة  لتقديم أفكارهم واقتراحاتهم التي يعتقدون أنّ 

عمدت اللجنة إلى    الع عليها، ثمّ ى ألعضائها االطّ فتها وأودعتها في مكتبها ليتسنّ االقتراحات التي صنّ 
دستور   عشر  خمسة  وطبع  لدول  ترجمة  أعضائها  ووزّ   ة  وعربيّ   ة  ركيّ يوأم  ة  وآسيويّ   ة  بيّ و أور   ا  على  عتها 

بها،لالطّ  واالستئناس  عليها  وبعد    ثمّ   الع  مناقشاتها،  اللجنة  أشهر  نبدأت  تسعة  صياغة    حو  أنهت 
 . 1950سبتمبر    /أيلول  5ته في  ة التي أقرّ ة التأسيسيّ مته للجمعيّ وقدّ ،  ة  مادّ   166ن  المشروع الذي تضمّ 

 

 

،  ةة التأسيسيّ بين أعضاء الجمعيّ   الدستور بدأ السجال الحادّ   لنقاش موادّ صة  مع بدء الجلسات المخّص 
ز النقاش حول العديد  وقد تركّ   .ة( والمعارضين لهبين أعضاء حزب الشعب )صاحب األكثريّ   والسّيما 

الموادّ وأهمّ   ،همن موادّ  التنفيذيّ ة بصالحيّ الخاّص   ها  السلطة  التشريعيّ ات  عكس هذا ولقد    ة، ة والسلطة 
ا حول قضايا  عموم    بل في الشارع السوريّ   فحسب،  ةليس بين أعضاء الجمعيّ   سجال االنقسام الحادّ ال

على حشد   فريق    وقد عمل كلّ    .حاد مع العراقها عالقة الجيش بالحكم، ومشروع االتّ أهمّ   ،ةمصيريّ 
أحد أعضاء اللجنة    لدرجة أنّ   ،ة البرلمان، من خالل جمع التواقيع وتقديم العرائض مناصريه خارج قبّ 

  ة من وفرة المضابط واالقتراحات التي كانت تمطر عليهم من المواطنين، إضافة  ة العامّ اشتكى للجمعيّ 
لتغطية عمل اللجنة ومناقشاتها،    كاملة    كانت تفرد صفحات    الصحف الصادرة في ذلك الوقت   إلى أنّ 
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ة لهدم  ة التأسيسيّ همه باستخدام الجمعيّ تتّ    تنفكّ الصحف المعارضة لحزب الشعب التي كانت ال  السّيما و 
 .(70)وتذويبه في مملكة العراق الكيان السوريّ 

الجمعيّ أو   التأسيسيّ نجزت  مقدّ ة  ومنذ  فيه،  انعكس  دستور ا  السياسيّ ة  الوقائع  له  وصلت  ما  ة  مته، 
العربيّ   زت فركّ   .ةواالجتماعيّ  الوحدة  بدال  على  بهةالسوريّ البالد  "  اجغرافي  عن  ة  تطالب  كانت  التي    ا " 

التأسيسيّ الجمعيّ  التي وضعت "دستور  ة  ، عن  أو غير واع    يدافع، بشكل واع  توسيع    وهو  ؛"1928ة 
ة  ت الجمعيّ اهتمّ   فقد   ا على الصعيد االجتماعيّ أمّ ها الحال.  إلي ة كما وصل  القبول بجغرافيا الدولة السوريّ 

"العدالة  ة  التأسيسيّ  الذي صار محلّ االجتماعيّ بمطلب  اليساريّ   ة"  مع اميّ التقدّ   ني والليبراليّ ين  قبول  ، ين 
ليبراليّ   المطلب   فصيغ نّص بلغة  المقدّ ت  ة  والمرض  مة  في  الفقر  ويالت  من  المواطنين  "تحرير  على 

العامل   ويحمي  االجتماعية  العدالة  يحقق  واجتماعي صالح  اقتصادي  نظام  بإقامة  والخوف  والجهل 
أقرّ  المنهج  الوطن". وبنفس  إلى خيرات  ت  والفالح، ويؤمن الضعيف والخائف، ويوصل كل مواطن 

 .  الضرائب على أساس تصاعديّ 

 ،ختيار النظام النيابيّ ال ة  ة النيابيّ األكثريّ    لدىه  توجّ   كان هناك ومنذ بداية العمل على صياغة الدستور  
على حساب   ات المجلس النيابيّ خالل توسيع صالحيّ   من   قويّ    برلمانيّ    قامة نظام  ذلك عبر سعيها إلو 

التوّجهضح  تّ او   .ة والحكومةة رئيس الجمهوريّ صالحيّ  ( التي تمنح السلطة 51  ة )المادّ   في نّص   هذا 
الرغم من االعتراضات التي  على  و   .اتراه ضروري    أمر    وفي أيّ   ،وقت    ة سلطة التحقيق في أيّ التشريعيّ 

الدستور السابق كان قد حصر   ما أنّ سيّ والة،  فهم من هذه المادّ ة بسبب تخوّ من الجمعيّ   أبداها أعضاء  
بهذا  تنظيم السلطة    نّ أة، وفي أعمال الوزراء، و همّ مة السلطة البرلمان بالتحقيق في المسائل السياسيّ 

أعضاء اللجنة إلى   وقد نّبه أحد   .ةي إلى استبداد البرلمان وإعاقة أعمال السلطة التنفيذيّ الشكل قد يؤدّ 
ة، ة على السلطة التشريعيّ ا في وجه طغيان السلطة اإلجرائيّ ا نريد أن نقف سد  إذا كنّ "...   :ذلك بقوله

ل في سلطاتها أو  ة، أو أن تتدخّ ة على السلطة التنفيذيّ ن تطغى السلطة التشريعيّ أ ه كذلك ال يجوز  نّ إف
المجلس   دون لها أنّ المقابل أوضح المؤيّ ي  ف  ".  هي من اختصاص الحكومة  ا في شؤون  تجري تحقيق  

ت الرغم من االعتراضات أقرّ على  و   . لمصلحة البالد وسالمتهاة التي ال يمكن أن تعمل إالّ ل األمّ يمثّ 
 .(71) دة بالتحقيقة الكاملة غير المقيّ ة، وأعطت للمجلس الصالحيّ المادّ 
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على هيمنة المجلس    ،قة بإقرار المعاهدات المتعلّ "،  77  ةالمادّ "  نفسه نّصت   "51  ةالمادّ وعلى منوال "
المعاهدات التي   على أنّ   على إقرار جميع المعاهدات بخالف الدستور السابق الذي نّص   مطلق    بشكل  

ر وبرّ .  ةبالمسائل الماليّ   ، والتي تختّص فحسب   تها السنةالمجلس بإقرارها هي التي تتجاوز مدّ   يختّص 
  نظام يجعل حقّ   :من األنظمة في إقرار المعاهدات   أنواع    ةهناك ثالث   الهيمنة بأنّ ر اللجنة هذه  مقرّ 

ا،  اب منفرد  ة، ونظام يجعل هذه السلطة لمجلس النوّ من السلطة التشريعيّ   ل  دون تدخّ من  ا  الحكومة مطلق  
يتناسب    د أنّ ونظام مزدوج يخلط بين االثنين، وأكّ  باعتباره  الثاني  النظام  النظام  اللجنة اختارت  مع 

 كامال  إشراف ا ة يجب عليه أن يشرف ل األمّ المجلس هو ممثّ  ختاره الدستور، وباعتبار أنّ االذي  النيابيّ 
ة هم رأوا فيها الكثير من الشدّ اب على هذه الصيغة ألنّ وقد اعترض بعض النوّ   .على جميع المعاهدات 

المبرّ  السلطة  نّ أ ما  سيّ والرة،  غير  تعمل  التي  المعاهدات  طريق  التنفيذيّ   بعض  عن  إبرامها  على  ة 
هذه الصيغة    مؤّيدوبالمقابل دافع    .تفاصيلها  لّ المفاوضات ال يمكن لها أن تعرضها على المجلس بك

ة  السلطة التنفيذيّ   وهي أنّ   ،راهنة    ها تعالج حالة  اللجنة لجأت إلى هذا التشديد ألنّ   من أعضاء اللجنة بأنّ 
 . (72) ةة السلطة التشريعيّ ة، لذلك عمدت إلى تقوية صالحيّ السلطة التشريعيّ زال أقوى من ت  في البالد ال

سلطة التشريع، فقد  تعّلق بما ي في  ة  ة والتنفيذيّ ك الدستور بالفصل المطلق بين السلطتين التشريعيّ وتمسّ 
التنفيذيّ  ولقد    .ا إلساءة استعمالها لهذا التفويض ، وذلك منع  "59ة  المادّ "ة وفق  منع تفويضها للسلطة 

هناك الكثير من    اب عليها بحجة أنّ من النوّ   فقد اعترض عدد    ،طويلة    ة لنقاشات  خضعت هذه المادّ 
منح الحكومة  في، وأن ال ضير دة  محدّ  ة القيام بالتشريع في أوقات  دساتير العالم تجيز للسلطة التنفيذيّ 

 يكون المجلس فيها غير قادر    يمكن أن يحصل في أوقات    تشريعيّ    ا لحدوث فراغ  هذا التفويض تالفي  
ة وأن تكون   في األحوال الطارئة االستثنائيّ ة إالّ  تمنح هذه الصالحيّ قاهر، على أالّ   على االجتماع لسبب  

منهم رئيس    ،اب ة النوّ ة التشريع أكثريّ ة صالحيّ وقد كان من الرافضين لمنح السلطة التنفيذيّ .  قصيرة    لفترة  
بل    ،من حقوق المجلس يمكن أن يتنازل عنه احسب رأيهم ليس حق    التشريع  ذلك ألنّ   ،رهاة ومقرّ اللجن

ي عنها،  كما  ال يجوز له التفريط فيها أو التخلّ   لذا،  ليحوزهاة  من قبل األمّ   المجلس  ب انتختم ا سلطة  
بسبب وجود   رة  الحاجة من هذا التفويض )وهو التشريع خارج دورات انعقاد المجلس( ليست متوفّ   أنّ 

 يستطيع االجتماع في أيّ   من ثّمة، و دائم    المجلس في حالة انعقاد    ت على أنّ التي نّص   "42ة  المادّ "
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ا مع   متناقض    دّ على هذا التفويض يع  النّص   من أجل ممارسة سلطاته، كما أنّ   مكان    وفي أيّ   وقت  
 .(73) دستوريّ   ديمقراطيّ   نيابيّ   هدف الدستور في إقامة حكم  

 اب رأوا أنّ بعض النوّ   ة، لدرجة أنّ ات رئيس الجمهوريّ الدستور في تقليص صالحيّ   ىالمقابل فقد غالفي  
الموادّ  والقضاء على شخصيّ   بعض  الرئيس  تحقير  في  النيابيّ قد ساهمت  المجلس  لصالح  مثل    ،ته 

عها  فإن لم يوقّ  ام  ليه خالل عشرة أيّ إإلزام الرئيس بتوقيع المراسيم المحالة "ت على التي نّص  (8ة المادّ )
إلى   دون حاجة  من  ة  أو يحيلها على المحكمة العليا يستطيع عندها رئيس الوزراء توقيعها وتصبح نافذ 

ة في  ريّ رئيس الجمهو   ها أنّ أهمّ   هذه المغاالة،حول    ة تبريرات  ر اللجنة قد أورد عدّ وكان مقرّ ".  توقيعه
يجب أن يكون   لذلك رون، وهومن أركان الحكم بينما الوزراء متغيّ  ثابت   ركن   الجمهوريّ  الحكم النيابيّ 

ويمثّ  الوزراءيتدخّ   فالة  ل األمّ فوق جميع األحزاب  التي يصدرها  والمراسيم  القرارات  هم    الذين  ل في 
ة  ر عدم مسؤوليّ الدستور قد قرّ   ما أنّ وب  ".98و 79 "الماّدتين  مسؤولون عنها أمام البرلمان وفق نّص ال

أي يجب )حسب   ،ل به أعمال الحكومةيعطّ   سياسيّ    ال يمكنه ممارسة عمل  ومن ثّمة  ة  رئيس الجمهوريّ 
أو أن يكون    ،اا رئاسي   ويصبح النظام نظام  ر اللجنة( االختيار بين أن يكون الرئيس مسؤوال  رأي مقرّ 

 .(74) دون أن يمارس أعماال  من  ، ومن ثّمةات  مسؤوليّ  ل أيّ دون تحمّ  فحسب من ة لألمّ ال  ممثّ 

( التي تمارسها المحكمة 105- 104الماّدتان  ة )كما أعطى الدستور االستقالل الكامل للسلطة القضائيّ 
ضح ذلك االستقالل من خالل منح  تّ او   ،(108ة  العليا ومحكمة التمييز وباقي المحاكم األخرى )المادّ 

 . (110-109ة  ة تعيين القضاة وترفيعهم ونقلهم وتأديبهم وعزلهم )المادّ القضاء األعلى صالحيّ مجلس  
ة القوانين  وهي النظر في دستوريّ ،  للمحكمة العليا  واسعة    ات  بمنحه صالحيّ   1950ز دستور  كما تميّ 

ة والنظر  مهوريّ تها ومحاكمة رئيس الجة وقانونيّ ومشروعات المراسيم المحالة إليها من رئيس الجمهوريّ 
من    من قبل عدد    واسعة    ظات  ة تحفّ وقد أثارت هذه المادّ   .(122ة  )المادّ   مة باالنتخابات بالطعون المقدّ 
تمّتع    كما إنّ ،  اب في التشريعات مجلس النوّ ا لصالحيّ ل انتهاك  ها حسب رأيهم تشكّ ألنّ   ،ةأعضاء الجمعيّ 
أعلى من سلطة المجلس الذي عمل الدستور على  ات يجعل منها سلطة  بهذه الصالحيّ  المحكمة العليا

ة  عون بالنزاهة والحياديّ يتمتّ   ل األعضاء عن إمكان وجود قضاة  ءوتسا  .في البالد   جعله أعلى سلطة  
هذه    بعضهم أنّ   دّ كما ع   .أو انحياز    س  يدون تسيمن  ات  والكفاءة التي تجعلهم يستخدمون هذه الصالحيّ 

رأى  في حين    .ةة والتنفيذيّ ي أعمال السلطتين التشريعيّ فة  السلطة القضائيّ ات تعمل على تغّول  الصالحيّ 
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ا  هم  ما  ل ركن  وجودها يشكّ   مة، وإنّ ة المتقدّ الدستوريّ   من الموادّ   دّ ها تعة أنّ دون هذه المادّ ن يؤيّ آخرون ممّ 
ر اللجنة عن هذه كما دافع مقرّ    .ن  وتمدّ   ر  وهو دليل تحّض   ،ةة الديمقراطيّ من أركان الحياة الدستوريّ 

  ومن ثّمةالدستور الجاري إقراره هو من نوع الدساتير الصلبة )التي يصعب تعديلها(،  نّ إ :ة بقولهالمادّ 
تراقب    تبرز الحاجة إلى وجود هيئة    لذا ه،  القوانين التي ستصدر في ظلّ   ا لكلّ يجب أن يكون مرجع  

  وبعد أن تناقشت اللجنة وجدت أن أفضل هيئة    .تهاق في مدى دستوريّ وتشرف على جميع القوانين وتدقّ 
اتها المنصوص عنها بالدستور  هذه المحكمة بصالحيّ   ة، كما إنّ ة هي السلطة القضائيّ تقوم بهذه المهمّ 

ن تكون  ألضرورة سيعمل على  المجلس وبا  نّ أل   ،المجلس بالتشريع  ا من حقّ ل انتقاص  ال يمكن أن تشكّ 
 .(75) مع الدستور جميع القوانين الصادرة عنه متوافقة  

 

 دستور الشيشكلي الرئاسي   -2-2
 

من أجل    1950اللجنة في دستور عام    اقامت بهالجهود التي    كلّ وما لبث انقالب  عسكري  أن ذهب ب 
 أديب   قام  1951نوفمبر    /تشرين الثاني  29تاريخ  في  ف؛  ديكتاتوريّ    الحكم إلى حكم    لِّ الحيلولة دون تحوّ 

التشريعيّ  السلطات  واستولى على  الثاني  بانقالبه  والتنفيذيّ الشيشكلي  يؤمّ ة  أن  أجل  ومن    ة  شرعيّ   نَ ة، 
الذي يسمح له   الحزب الوحيد التي أصبحت    ركة التحرير العربيّ عن إنشاء ح  أعلن   لحكمهة  جماهيريّ 

التنظيم    لحركته السياسّية.للترويج    الجهاز الحكوميّ ، واستخدم  سياسيّ    بممارسة نشاط   وقد مّهد هذا 
ويخطب    ،ةاالجتماعات الشعبيّ   االنقالب يعقد وأخذ قائد  ،  (76) رئاسيّ    ه  توجّ   يذ   جديد    إلصدار دستور  

 .  (77) ةا نفسه لمنصب رئيس الجمهوريّ معد   ،بالجماهير
ة  ضمن له الشرعيّ بحيث    1953الذي كان تحوير ا لدستور  دستوره    "الشيشكلي"أصدر    1953وفي عام  

الحكم  ، وتحوّ واسعة    ات  ضه بصالحيّ ة وفوّ القانونيّ  الدستور  ل  النيابيّ في هذا  النظام  النظام  إ  من  لى 
د  (، وحدّ 1  ة)المادّ   ة  ديمقراطيّ   ة  عربيّ   ة  جمهوريّ   سوريا   على أنّ    الدستورنّص حيث    .الرئاسيّ   الجمهوريّ 

بين    بع مبدأ الفصل التامّ اتّ ، و (40ة  )المادّ   اب والقضاءة ومجلس النوّ سلطات الدولة برئيس الجمهوريّ 
( ومنحه  67  ة( و)المادّ 41  ة)المادّ اب  حصر سلطة التشريع بمجلس النوّ فة،  ة والتنفيذيّ تين التشريعيّ طالسل

الصالحيّ  المعاهدات ات األخرى أهمّ بعض  إقرار بعض  تتعلّ   ها  ماليّ التي  أو  الدولة  بسالمة  أو  ق  تها 
ة  معاهدات الصلح والمعاهدات التجاريّ كما بين في الخارج،  ك السوريّ بوضع األشخاص أو حقوق تملّ 
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.  (67ة  )المادّ   ةإقرار الموازنة العامّ ، وصالحّية  (64  ة)المادّ   أخرى تعقد ألكثر من سنة    معاهدة    وكلّ 
حجب الثقة عن الحكومة أو الوزراء، بالمقابل منح    صالحّية  مجلس النّواب   الشيشكلي دستور  وحرم  

، (81  ةعن طريق االنتخاب )المادّ   ر الدستور اختياره من قبل الشعب مباشرة  الذي قرّ   ،ةرئيس الجمهوريّ 
من الوزراء   بعدد    في عملهيستعين    (، على أن92ة  )المادّ خياراتها  ات إدارة الدولة وتوجيه  باقي صالحيّ 

وقد    .(94  الماّدةله محاسبتهم وإقالتهم )  يحقّ حيث  يكونوا مسؤولين أمامه،  لبتسميتهم،    يختّص   نالذي
ن أّن الدستور  . وبالرغم م ةوقام بدمجه مع منصب رئيس الجمهوريّ   ،ألغى الدستور منصب رئيس الوزراء
، إاّل أّنه به في الدستور السابق  كما كان معموال    ،اب مجلس النوّ   حلّ لم يمنح رئيس الجمهورّية صالحية  

( من  1حصر صالحّية التمديد للمجلس، حّتى في زمن الحرب، باقتراح من رئيس الجمهورّية )البند  
 .(48)الماّدة 

للرأي  "  ( أنّ 13  الماّدة)  ة حيث ورد في نّص ات العامّ الحريّ ع الشيشكلي في دستوره قمع  شرّ بالمقابل  
تشجع المنازعات    العام أو  والخير  العام قدسيته، والقانون يحميه من العناصر التي تصرفه عن الحقيقة

والطباعة تتيح  على الصحافة  ا شروط  وضع ". و بين أبناء الوطن أو تدعو إلى تغيير نظام الحكم بالقوة
 ( 1  في )البند   "وظيفتهما االجتماعية"تهما بما سماه  اشترط حريّ ، فعليهما، ومنعهما متى شاءله الضغط  

.  "الصحافة والطباعة حرتان ضمن حدود القانون ووظيفتهما االجتماعية"  الذي جاء فيه(  14  الماّدة)من  
فراد ذوو العالقة  "تملك الدولة واأل  الماّدة( من نفس  5  أورد في )البند ولمزيد من الضغط على الصحافة  

 . حق طلب نشر التصحيح والتكذيب وفقا  ألحكام القانون"

ل  لتدخّ سعي ا منه ل،  ةالداخليّ   األحزاب   ل في انتخابات ة التدخّ اإلداريّ   ت للسلطادستور الشيشكلي  أتاح  و  
"ينظم  :  (15  الماّدةمن )  (2  البند حيث ورد في )  ، والسيطرة عليها إن أمكنة والضغط  الداخليّ   حياتها في  

القانون طريقة إخبار السلطات اإلدارية بتأليف األحزاب ومراقبة مواردها، كما يضمن قيام أعضائها  
شرط ا    الماّدة( من نفس  1  في )البند   قد وضع  وكان .  بانتخاب سلطاتها العليا مرة في السنة على األقل"

ة تفسير ما هو مشروع  كسلطة تنفيذيّ أن تكون "غايتها مشروعة"، وهو ما يتيح له  ب  على تشكيل األحزاب 
 منها. ر رفض الترخيص لألحزاب أو حظر أيّ في حال قرّ على هواه 

ة إسقاط صفة النيابة بسبب أعمال  ل مرّ ة ألعضاء البرلمان، أتاح ألوّ ة السياسيّ يغاال  في تقييد الحريّ إو 
أن يقرر، بأكثرية ثلثي مجموع   لمجلس النواب أيضا  " ( أنّ 61 الماّدة( من )2 البند فأورد في )  ،أو آراء
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العلنية ضد استقالل البالد أو   النيابة عن أحد النواب بسبب أعماله أو آرائه  أعضائه، إسقاط صفة 
 ."دعوته إلى تغيير نظام الحكم بالقوة، إذا اقترح ذلك ربع النواب على األقل

 ه هذ   ت الوقت نفسه، وكانفي  ة  الجمهوريّ   وانتخابات رئاسة  على الدستور الجديد  جرى االستفتاء الشعبيّ 
ة االستفتاء نجاز عمليّ إ، وأعلنت الحكومة على إثر  ة مباشرة  رئيس الجمهوريّ   الشعب فيها  ينتخب   ة  ل مرّ أوّ 
ة  الزعيم الشيشكلي فاز برئاسة الجمهوريّ   وأنّ   المفعول،  مشروع الدستور الجديد وأصبح نافذَ   الشعب أقرّ   أنّ 

منها    ،ة بتنظيم أجهزة الدولةخاّص الة  من المراسيم التشريعيّ   اعدد    الحكومة  وأصدرت   .ساحقة    ة  ريّ بأكث
رفع الحظر المفروض على    وتمّ   ،اب انتخاب مجلس النوّ   قانون االنتخاب الجديد الذي على أساسه سيتمّ 

تمهيد   للموظّ األحزاب  وسمح  لالنتخابات،  الحكوميّ ا  وال  ،ينفين  الجيش  رجال  باالنضمام    ،شرطةعدا 
 ة والمدارس.  يزاولوا نشاطهم ضمن الدوائر الحكوميّ ات على أالّ لألحزاب والجمعيّ 

  )التابعة للعقيد الشيشكلي(   وأسفرت عن حصول حركة التحرير العربيّ   ،اب جرت انتخابات مجلس النوّ و  
ا،    82ا من أصل  مقعد    60على   ين، ولم تحصل األحزاب  والمستقلّ اب العشائر  بين نوّ   ت بقّيتهاعتوزّ مقعد 

مقعد  إالّ  القوميّ   واحد     على  التي  السوريّ   للحزب  لالنتخابات  األحزاب  مقاطعة  بسبب    عّدتها ، وذلك 
 ة.  ع بالنزاهة والحياديّ ال تتمتّ  ة  غير حقيقيّ   ة  صوريّ 

المعارضة ضدّ   1954وبداية عام    1953في أواخر عام   من قبل األحزاب   "الشيشكلي"  تصاعدت 
من المدن والمحافظات.   في عدد    ترافقت مع مظاهرات  و ة،  سة العسكريّ لى المؤسّ إت  ة وامتدّ والقوى السياسيّ 

من الجيش، وصدر    ة وقطعات  التحالف بين بعض القوى السياسيّ   ن تمّ أبعد    "الشيشكلي"انتهى حكم  و 
  25 في  فعال    قالة ومغادرة البالد وهذا ما تمّ طالب الشيشكلي باالستيهذه القطعات    ادةأذاعه أحد ق  بيان  

 .(78) 1954فبراير  /شباط
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 سوريا في  الباب الثالث: نهاية فصل السلطات
 

ررالبعثرالعربّرررةربعدرمرحلةرالوحدةرمعرمصرروحكمرحزبرةراليترحدثترللدساتيرالسوريّراتراجلذريّرالتغيّر
 .راتروأسبابرهذهرالتغيّررر،رهارغيابرمبدأرفصلرالسلطاتر،روأهّراالشرتاكيّر

 

 نهاية حكم الشيشكلي وعودة الحكم المدني   -1
 

ا في  ين مؤتمر  من السياسيّ   عقد عدد    ،ومغادرته البالد   1954في أواخر    " الشيشكلي"بعد سقوط حكم  
، ونتج عنه تشكيل  خاذها من أجل عودة الحكم المدنيّ مدينة حمص لتدارس الخطوات التي يجب اتّ 

األساسيّ ت  ضمّ   حكومة   الوطنيّ وأهمّ   ،ةاألحزاب  والحزب  الشعب  البعث   ها حزب  بينما رفض حزب 
(  1952في عام    وحزب البعث العربيّ   االشتراكيّ   ل من حزبي العربيّ )الذي تشكّ   االشتراكيّ   العربيّ 

المراسيم  و ت بعض القوانين  يمع بعض التعديالت، وألغ  1950،  وأعيد العمل بدستور  (79) االشتراك بها
التقليديّ ، وعادت األحزاب السياسيّ "الشيشكلي"ثناء حكم  أالتي صدرت   كما عاد    ،تمارس نشاطهالة  ة 

الفكر والسياسة وتعمل في  ك باألساليب القديمة  تتمسّ   بين جماعة    ؛ةارات السياسيّ الصراع  بين الكتل والتيّ 
وحزب الشعب(،    ها الحزب الوطنيّ ة )وأهمّ لها األحزاب التقليديّ وتمثّ   األجنبيّ النفوذ  على عدم التصادم مع  

العربي االشتراكي )وهو  ا حزب البعث  ممتهة في مقدّ ة األيديولوجيّ ل األحزاب العقائديّ أخرى تمثّ   جماعة  و 
على    فكرهي يرتكز  ذ والاندماج بين حزبين راديكاليين: حزب البعث العربي؛ والحزب العربي االشتراكي(  

ت التجاذبات والخالفات استمرّ قد  و   . ةة واالجتماعيّ ة واالقتصاديّ ى المجاالت السياسيّ في شتّ   االنقالب 
السياسيّ   بين والقوى  األ األحزاب  بتأثير  السعوديّ وأهمّ   المنطقة،  فيحالف  ة  والحلف  بغداد  حلف    ها 

تدخّ المصريّ  زاد  كما  وتوجيه  ،  الحكومات  على  إرادته  فرض  وفي  البالد  شؤون  إدارة  في  الجيش  ل 
وهو  ،  بعض االّتساع  ةقاعدتها الجماهيريّ   واّتسعت   الشعبّيةحزاب  فتقّدمت بعض األ  .ةخياراتها الخارجيّ 

  على   االشتراكيّ   حصل حزب البعث العربيّ   1954رلمان )في عام  البفي  زيادة مقاعدها  ما انعكس في  
عام    امقعد    18 إلجراء ،  (80)(امقعد    19على  1958وفي  الكافي  التمثيل  تحوز  أن  دون  من  ولكن 

التغييرات التي تبغاها، وال القدرة على حشد الجمهور الكافي للثورة، فتوّجه بعضها نافد الصبر على 
زادت متانة   اإلصالحّية الديمقراطّية التراكمّية إلى التفكير باستخدام الجيش لفرض إرادته. وفعال  العملّية  

حزب البعث   ، والسّيماةسة العسكريّ المؤسّ   ادةوق  التي نحت هذا المنحىالعالقة بين قيادات األحزاب  
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ة، وجعلهم  ات العسكريّ الكليّ ب المنتسبين إلى  من الطاّل   كبر عدد  أالذي سعى إلى حشد    االشتراكيّ   العربيّ 
 سنوات    ينخرطون في صفوفه، وكان يالقي العون والمساعدة في ذلك من قيادة أركان الجيش، فلم تمضِّ 

 . (81)اط الجيش منتسبين إلى الحزب ى كان معظم ضبّ حتّ  قليلة  
 

 ونحر السياسة والديمقراطي ة السوري تين  الوحدة مع مصر -2
 

وتضمر العداء للحلف    لى الجانب المصريّ إ   الة  ركان الجيش واألحزاب الصديقة لها ميّ أكانت قيادة  
اتفاقيّ   1954ة في عام  لذلك أبرمت الحكومة السوريّ   ،العراقيّ  ة  وتحت ضغط قيادات أركان الجيش 

ا لتصبح ضمن النفوذ ا فشيئ  ة تنحو شيئ  أخذت الدولة السوريّ   ، ثمّ السوريّ   المصريّ   التحالف العسكريّ 
د بين قيادات الجيشين، وازدياد  التقارب بين حزب ز ذلك  الصداقة التي بدأت تتوطّ ، وقد عزّ المصريّ 

ات، والجهود الحثيثة  ستراتيجيّ إلة لتشاركهما باألفكار واوبين القيادة المصريّ   االشتراكيّ   البعث العربيّ 
ة،  مع السياسة المصريّ   متطابقة    ة  خارجيّ   تنتهج سياسة    هالجعل  سوريافي    ن يبذلها السفير المصريّ التي كا 

أنّ سيّ وال لكلِّّ   ما  سحري   حل   أّنها  على  وتقّدمها  بالوحدة  القّوة  تمّجد  كانت  شاعت  التي  األيديولوجيا 
  مشكالت البلدين.

اشترط التي    1956الحكومة في عام  قة، تشّكلت  وفي وسط صراعات  دولّية  وإقليمّية  في عموم المنط
ة تستهدف تحقيق الوحدة مع الحكومة المصريّ   د ببدء محادثات  جل اشتراكه بها أن تتعهّ ألحزب البعث 

ة بإجراء المباحثات  ضته الحكومة السوريّ وفوّ   ،ة م الحزب وزارة الخارجيّ له ذلك وتسلّ   بين البلدين، وقد تمّ 
في  االندماجية  علنت الوحدة  وأ    اتفاق    الطرفان إلى  لوتوّص   إلتمام مشروع الوحدة،ة  مع القيادة المصريّ 

 . 1958فبراير   /شباط 1
 

 دستور الوحدة يكر س سلطة الزعيم الواحد  -3
 

  ة تضمن له السيطرة التامّ ، بل  ال تعيق تنفيذ سياسته  وحدة  أراد الرئيس المصرّي جمال عبد الناصر  
بناء  االتّ لذلك  جرى    ،(82) الحكم  على الجمهوريّ طلبه  على    فاق  الحكم في  العربيّ أن يكون  نظام  ة  ة 
ا، وأن  يباشر الرئيس سلطاته بعد موافقة الشعب على مشروع الوحدة في كال  ا رئاسي  حدة جمهوري  المتّ 

الذي    حاد القوميّ ل االتّ ، بعدها يشكّ دائم    وضع دستور  ا يعمل وفقه ريثما ي  ت  ا مؤقّ البلدين، ويعلن دستور  
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عبد الناصر لقبوله    ، واشترط(83)العمل على توحيد مرافق الدولة  ة ويتمّ  عن األحزاب السياسيّ بديال     دّ يع
  االشتراكيّ   حاد القوميّ جميع األحزاب نفسها، وأن يستعاض عنها بتشكيل االتّ   مشروع الوحدة أن تحلّ 

إلى  ة من المحيط  تحقيق الوحدة العربيّ   األساسيّ التي يكون هدفها    ةالقوى السياسيّ جميع    الذي يضمّ 
دت هذه القوى وأعطت  ذا توحّ إ  إالّ   -برأيه -  قوهذا لن يتحقّ   ،ة الشاملةلخليج، وتحقيق النهضة العربيّ ا

، بما فيها    سوريا وكان هذا يعني نحر السياسة في  ات الالزمة.  الرئيس جميع الصالحيّ  بشكل  كامل 
 يُّ متضّمن ا فصل السلطات.التراث الدستوريُّ الديمقراط 

فاق، واستولى الرئيس على جميع سلطات  لهذا االتّ   حدة ترجمة  ة المتّ ت للجمهوريّ وقد جاء الدستور المؤقّ 
واختفى مبدأ فصل السلطات، فقد منح الدستور للرئيس سلطة تعيين    ة،الحكم بما فيها السلطة التشريعيّ 

 وله أن يفّض   ره،يقرّ   مكان    وأيّ   وقت    المجلس لالنعقاد في أيّ اب، وسلطة دعوة  أعضاء مجلس النوّ 
 كان اجتماعه  ة االنعقاد من دون دعوة الرئيس وإالّ دورته متى يشاء، كما حجب على المجلس حريّ 

ا. وليس هذا فحسب،    القرارات الصادرة عنهمن ثّمة   و باطال     الرئيس يستطيع حلّ   بل إنّ باطلة أيض 
الدستور على أن    كما نّص ،  (84) (38-   18- 17- 16- 13  وادّ )الم  جديد    يل مجلس  ته وتشك البرلمان برمّ 

ة التي يضعها  ة الوزراء ويعفيهم من مناصبهم وأن يقوم الوزراء بتنفيذ السياسة العامّ ن رئيس الجمهوريّ يعيّ 
 ة إدارتها)المادّ ة، ويشرف على  وله أن يصدر جميع القرارات الالزمة لترتيب المصالح العامّ   ،(47ة  )المادّ 

كما منح الدستور للسلطة   .(56ة  اب )المادّ وأن يبرم المعاهدات من دون الرجوع إلى مجلس النوّ   ،(54
 ، صدار القوانينإة وهي  ة الرئيسة للسلطة التشريعيّ ة سلطة سلب المهمّ لة برئيس الجمهوريّ ة الممثّ التنفيذيّ 

ثلثي أعضاء    المجلس واشترط إللغائها اتفاقَ   فقد سمح الدستور للرئيس أن يقوم بذلك في فترة غياب 
ة المنقضية بين إصداره واالعتراض  ا في المدّ يبقى تنفيذ التشريع المردود صحيح    البرلمان، وفي حال الردّ 

ة على السلطة للسلطة التنفيذيّ   اصريح    ال  وتغوّ لمبدأ فصل السلطات    اذلك منافي    ، ويعدّ (53  ةعليه )المادّ 
دون استشارة مجلس  من  إعالن حالة الطوارئ  في  ة  لرئيس الجمهوريّ الحّق  كما منح الدستور    ة،التشريعيّ 

م المطلق في كامل سلطات ة صفة المتحكّ وهذا من شأنه أن يعطي السلطة التنفيذيّ   ،(57ة  اب )المادّ النوّ 
فراد ة األط على حريّ لها التسلّ الدستور، وتخوّ   ا لذلك تستطيع أن توقف مفعول جميع موادّ ها وفق  الدولة ألنّ 
سقاط الحكومة أو  إ   سلطة  ، كما حجب الدستور عن المجلس النيابيّ أو حسيب    دون رقيب  من  وحقوقهم  
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ة  ة في مراقبة أداء السلطة التنفيذيّ اب األساسيّ لحقوق النوّ   صريح    وهذا خرق    ، (32ة  )المادّ   ةتعديل الميزانيّ 
 ة.ئ الدستوريّ للمباد  وفيه مخالفة   ،تهااواالعتراض على قرار 

ات  الجيش والقوّ   "تطهيرما دعاه "حدة قد عمل على  ة المتّ ة العربيّ نظام الجمهوريّ   نّ أوعلى الرغم من  
  بة  جاء ذلك الخطر من عناصر غير متحزّ   ،عنهم  ين خشية الخطر الذي قد يصدرحة من الحزبيّ المسلّ 

، وكان من  سوريالعبد الناصر لزعزعة حكمه في    مناهضة    ة  عربيّ   لت من خاللها دول  تسلّ   سة  وال مسيّ 
قام هؤالء  و   ،"التطهير"ة  في الجيش لم تطلهم عمليّ   ة  همّ م  ة  إداريّ   يشغلون مناصبَ  اط  هذه العناصر ضبّ 

 .(85) 1961في سبتمبر ومصر  سورياأنهى دولة الوحدة بين  عسكريّ   بانقالب  
 

 ما بعد الوحدة ليس كما قبلها  -4
 

ا  ت  ا مؤقّ دستور    سورياقادة    ( أصدر1961أيلول/ سبتمبر    28)  االنفصال عن دولة الوحدة مع مصرإثر  
ة ومجلس الوزراء والوزراء السلطة التنفيذية وفق األحكام المنصوص أن يمارس رئيس الجمهوريّ   فيه  وارّ أق

ة أربع سنوات، لمدّ   ونيابيّ   تأسيسيّ جراء انتخابات لمجلس  إ  واقرّ أ، و 1950يار لعام  أ   5عليها في دستور  
ة  أيام من تاريخ إعالن النتائج بدعوى من رئيس الوزارة االنتقاليّ   ة على أن يجتمع المجلس خالل عشر 

 ة أشهر. ة أقصاها ستّ ة خالل مدّ لوضع دستور جديد للجمهوريّ 

  الديمقراطيّ   لنظام البرلمانيّ ل  ،ةالسلطة التنفيذيّ   ا خّص بمّ   ،بالعودة  ،نسبي ا  عةالبداية المشجّ هذه  وبخالف  
ا  تعريف    نتضمّ   1962في عام  ا  دستور  الناشئ    والنيابيّ   المجلس التأسيسيّ   اعتمد ،  1950حسب دستور  

  1950كان في دستور  ما    أهمّ بعض  ه نقض  ولكنّ   ،ةنيابيّ ة  ديمقراطيّ ها  ة بأنّ ة السوريّ ة العربيّ للجمهوريّ 
ة على  من قدرة السلطة التنفيذيّ   والحدّ   ؛القضاء بالدستور  وانضباط كلّ ؛  لبرلمانباة التشريع  حصريّ   :وهو

 ة.  ة والتشريعيّ النيل من السلطتين القضائيّ 

بأنّ 59  الماّدة)  حكم  حذفتم  حيث   القاطع   ) " يتخلى عن سلطته في  ه  أن  النواب  لمجلس  يجوز  ال 
لمجلس النواب بأكثرية أعضائه منح    –  1ان أنه "يقرّ (  58  الماّدة)ن إلى  ابند أضيف  ، بعد أن  "التشريع

تصدر   -2السلطة التنفيذية صالحية إصدار مراسيم تشريعية لها صفة القانون، وذلك لمدة معينة.  
وتنشر المراسيم التشريعية بقرار متخذ من مجلس الوزراء المنعقد برئاسة رئيس الجمهورية وبأكثرية ثلثي  
أعضائه، وتبقى هذه المراسيم التشريعية نافذة إلى أن تعدل أو تلغى بقانون أو بمرسوم تشريعي وفقا   
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ة تجاوزه في التشريع  إمكانيّ   ت قرّ اب، وأ  ة التشريع بمجلس النو حصريّ   يت نهوهكذا أ    ؛ألحكام هذا الدستور"
 وإعالن المراسيم والتشريعات.  

  الماّدة لـ )ف  يوحصرها بـ "الدستور العادي"؛ حيث أضالقضاء لبنود الدستور،    ة كلّ مرجعيّ نهاء  إ  تمّ  ثمّ 
تخضع    -3.  على القضاء العادي  (115)إلى    (109)تقتصر احكام المواد    -2ن يقوالن "ا( بند 108

هذا يعني فتح الباب واسع ا لقضاء خارج  ؛ و المحاكم والمجالس األخرى ألحكام القوانين التي تنظمها"
 . ة إلى حيث تشاءنطاق الدستور، يمكن أن تصل به السلطة التنفيذيّ 

تخالف الدستور    ،ةرئيس الجمهوريّ ات  صالحيّ "، في خصوص  ةحكام االنتقاليّ األ"في فصل    خطير  وضع استثناء  تمّ و  

لرئيس الجمهورية في أي وقت كان    (85)  الماّدةخالفا  ألحكام  "  ه( أنّ 160 الماّدة)ي  ف   حيث وردصراحة  
وبموافقة الحكومة المؤلفة وفقا  ألحكام هذا الدستور أن يحل مجلس النواب الحالي بمرسوم يتخذ في  
مجلس الوزراء على أن تجري االنتخابات النيابية لهذه المرة خالل مدة ال تتجاوز سنة واحدة من تاريخ  

حلت  التي  الوزارة  استقالة  يشترط  وال  وهذا  المجلس"  الحل.  التنفيذيّ االستثناء  ؛  السلطة  رئيس  ة  يهب 
ة التشريع، د بالسلطة طويلة دون رقابتها مع حيازته لصالحيّ ة مع فترة تفرّ السلطة التشريعيّ   ة حلّ إمكانيّ 

  ما يتيح له خلق ظروف يصعب العودة عنها. 

 ة  عارض بشدّ ذين منهم من بات يالدولة، والشؤون  ين في  وبرز في هذه الفترة تأثير اتساع دور العسكريّ 
ا على مكاسبه التي  خوف    ،ةة الصحافة وعودة الديمقراطيّ ، وإطالق حريّ ةديّ ة التعدّ عودة الحياة السياسيّ 

   .ةقصائه من الحياة السياسيّ إوخشية  ها،قحقّ 

 

 بمجتمع البعث ةالديمقراطي   واستبدال انقالب الثامن من آذار -5
 

اط الجيش إلى  انقسم ضبّ   ،ةة والخارجيّ للعوامل الداخليّ   في البالد نتيجة    الحادّ   االنقسام السياسيّ بسبب  
الحزبيّ   مجموعات   باالنتماءات  والعقائديّ تختلف  السلطة، ة  بينها لالستيالء على  فيما  تتناحر  ة أخذت 

نقلهم نظام الوحدة للخدمة ين  بعثيّ   اط  من خمسة ضبّ   1960لت في عام  كانت قد تشكّ   ومنها مجموعة  
ومن    محرومة    ة  ريفيّ   ة، وكان أعضاؤها ينحدرون من مناطقَ ت باسم اللجنة العسكريّ فَ رِّ ع    ،في القاهرة

مين  ار المدن، وكانوا مصمّ ك األراضي وتجّ كبار ماّل يميلون إلى العداء مع    والذلك كان  ؛ طة  متوسّ   طبقات  
ة الدولة  )ما حصل فعال  في مصر وسوريا هو تضخيم ملكيّ "  ل االشتراكيّ التحوّ "ة  متابعة عمليّ   على
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الناصر،  ة(االستبداديّ  عبد  بدأها  النخبة  إكما    الذي  وإقصاءها  المصرّيين  الضّباط  مجموعة  حكم  ن 
األوضاع حين تسنح لهم الفرصة بذلك، مع   تغييرلذلك عزموا على  السياسّية التقليدّية كان ملهم ا لهم،  

 . لنشاطهم سريّ اإلبقاء على الطابع ال

  آخرين ذوي ميول    اط  بالتحالف مع ضبّ   ،ةقامت اللجنة العسكريّ   1963آذار/ مارس عام    8تاريخ  في  و 
 م السلطة بشكل  وتسلّ   أطاح الحكم المدنيّ   عسكريّ    بانقالب    ،في الجيش  ة  مهمّ   يشغلون مناصبَ   ة  ناصريّ 
  نذير ا ببداية مرحلة    و ثورة البعث، كان هذا االنقالب  أ ي هذا االنقالب بثورة الثامن من آذار  ، سمّ كامل  

ة  الطبقة السياسيّ   نهاء إ نتائجه العميقة    ، من أهمّ غير مسبوق    جذريّ    ر  وتغيّ   سوريا من تاريخ    ة  مفصليّ 
 . ةالمدنيّ 

منهم اثنا عشر ضابط ا بعثي ا وثمانية ضّباط   )  اضابط    20  ضمّ   ،لقيادة الثورة  اون مجلس  س االنقالبيّ أسّ 
ة  ة البعثيّ عت اللجنة العسكريّ وتوسّ   ة في البالد، ة والتشريعيّ السلطات التنفيذيّ جميع  ع بيتمتّ   ،(ناصرّيين

استطاعت من خاللها إحكام    ة  ومهمّ   اسة  حسّ   ت مناصبَ م من خمسة، واستلبدال    عشرة أعضاء    لتضم  
 . بال منازع  سوريا  ةد لت إلى سيّ تحوّ ف  ،رّفعت رتب أعضائها جميعهمبعد أن    رّمتهسيطرتها على الجيش ب

 أضاف المجلس الثوريّ   ة  مدنيّ   ة  سياسيّ   واجهة  إلى ة وحاجتها  ة والجماهيريّ وبسبب انعدام قاعدتها الحزبيّ 
ك حصلوا ين، وبذلوثالثة من الناصريّ   ،ثالثة منهم من قيادات حزب البعث   ؛ينة مدنيّ إلى أعضائه ستّ 

 . االشتراكيّ  ة لحزب البعث العربيّ من القيادة القوميّ  وتأييد   على موافقة  

تطهير  بعمليّ ون  االنقالبيّ قام     العسكريّ   واسعة    ات  القطاع  قانون    واإلداريّ   في  وبفرض  الدولة  في 
المطبوعات الصادرة  غالق جميع الصحف ماعدا إ ة الصحافة و ة وحريّ ات السياسيّ الطوارئ وإلغاء الحريّ 

ة على  ة ألكثر من خمسة أشخاص، وفرض اإلقامة الجبريّ عات العامّ ومنع التجمّ   عن حزب البعث،
شملت   واسعة    تسريح    قام بحملةِّ   ثمّ   ،(86) آخرين  ين، واعتقال مئات  فين والصحفيّ ين والمثقّ مئات السياسيّ 

ا كبير ا من الضبّ  الموالي لعبد الناصر نتيجة محاولة    "ين العرب القوميّ حركة  "لى تنظيم  إاط المنتمين  عدد 
القيام بانقالب   تبعها حملة  عسكريّ    التنظيم  الناصريّ   واسعة    اعتقال    ،  القادة  منهم من    ،ينشملت كبار 
ة بتدعيم شبكة الحزب داخل ت اللجنة العسكريّ ستمرّ اة بانقالب الثامن من آذار، و شاركوا اللجنة العسكريّ 

 .الجيش
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ة في حزب االنقسام بين االتجاهات السياسيّ ، وبالرغم من جو  1963لمؤتمر السادس في أيلول  اوفي  
س للنظام  ما أسّ   ة الشعبيةعلى نظام حكم الحزب الواحد والديمقراطيّ   ن و اتفق الفرقاء المشاركالبعث،  
  وأنصارميشيل عفلق    أنصارعاء  )ومما دار فيه ادّ   . ولكن بقي الخالف بين الفرقاء مستمر االشموليّ 

حيث   فه(ن عن تطرّ ي مرهما في المؤتمر السادس وليسا مسؤولَ أعلى    ن يمغلوب  اكان   ما نهأصالح البيطار  
  1964قامت قيادة البعث بترتيب دستور في عام  يعتبر نفسه الحزب. وفي هذه األجواء    م منه  كلّ كان  

الدستوريّ أ المسار  خالله  من  صعود  المتعرّ ا(  )سياسي    الديمقراطيّ   نهت  فيه  سارت  الذي  وهبوط  ج  ا ا 
  ات والجمعيّ   األحزاب   ة التي تشارك فيها كلّ ة الديمقراطيّ حيث استبدلت الحياة السياسيّ ؛  الدساتير السابقة

فقين مع رأيها  االمتو   يناالشتراكيّ   ينللقوميّ   -بقيادتها-ة  حياة سياسيّ نشاء  إ  بمشروع واالنتخابات العامة،  
فأعلنت    الناصر.عبد  مع نظام جمال    الفاشلة  ة نتجته بعد تجربة الوحدة االندماجيّ أالذي    ةالعربيّ   بالوحدة

( أن "القطر السوري جمهورية ديمقراطية شعبية اشتراكية ذات سيادة وهو  1  الماّدة( من )1  في )البند 
مستخدمة و   على قيادة حزب البعث للدولة  ة في الدستور تنّص ؛ دون أن تضع مادّ جزء من الوطن العربي"

تحديد مهمّ  السابقة في  الدساتير  التي اعتمدتهاالمؤسّ ات  خبرات  الثالثة  العالقة  آليّ ، و سات    . بينهاات 
  ات والعالقات التالية: ، ورسمت لها الصالحيّ غير منفصلة ثالث  سلطات وهكذا أنشأت 

، وإن كان أضاف  1950في دستور ات البرلمان الذي ورث صالحيّ : للثورة المجلس الوطنيّ  -1
ا من المركزيّ  ا ورثه  . وممّ تهمن الرئاسة ومجلس الوزراء لمصلح  ف كلّ اضعإعبر    ةلها مزيد 

 الماّدة )  ةأعمال السلطة التنفيذيّ   ومراقبة  ؛ةيّ التشريع السلطة  ات من الدستور المذكور  من صالحيّ 
ف لجان ا أو ينتدب عضو ا أو أكثر من أعضائه للتحقيق في  ة أن يؤلّ بما في ذلك صالحيّ   (31
اتجاهه تقديم شهاداتهم    الدولة  موظفيالوزراء و جميع  واجب  ه في استجواب الوزراء و وحقّ   ؛أمر

ا(. ومن صالحيّ 41  الماّدة)  والوثائق والبيانات التي تطلب منهم انتخاب  :  (32  الماّدة)  اته أيض 
المؤقّ  الدستور  وتعديل  واألعضاء؛  الرئيس  ونائب  الرئاسة  مجلس  مشروع رئيس  ووضع  ت 

الدائم؛   العام؛إالدستور  االستفتاء  ودمجها   جراء  اختصاصاتها  وتحديد  الوزرات  عدد  إقرار 
وإلغاؤها وتغيير تسمياتها؛ وضع المنهاج العام لسياسة الدولة وإقرار الخطة المرحلية؛ واعتماد 

في   موازنة الدولة وفرض الضرائب وتخفيضها وإلغاؤها واإلعفاء منها أو من بعضها؛ البتّ 
ن المجلس من زارة أو عن أحد الوزراء. وتكوّ وحجبها عن الو شؤون السلم والحرب؛ منح الثقة  

 ة. الحزب في القطاعات االجتماعيّ  ضافت له من اختارته من مواليّ أقيادة حزب البعث التي 
 :  ةالسلطة التنفيذيّ  -2
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من بينها    ة بروز مستبدّ إمكانيّ   بإضعافوهو تعبير عن رغبة قيادة البعث  :  مجلس الرئاسة -أ
ببقيتها، فاختارت   الجمهوريّ إيطيح  آلية رئاسة جماعيّ ضعاف دور رئيس  ة يكون ة عبر 

ز رئيسيها    ن يستفرد بالقرار. ألتاحة الفرصة له إ ولكن دون  ،عضائهاأ بقية بين  المبر 
الوطنيّ   ينتخب و  من    المجلس  الرئاسة  مجلس  ليكونأعضا أعضاء   أمامه   ينمسؤول  وائه 

صدار التشريعات إات المجلس  ومن صالحيّ .  (48  الماّدة)  جميع أوجه نشاطهعن  كمجلس  
على أن   ،دعت الضرورة  إذا  للثورة  المجلس الوطنيّ والقرارات التي تدخل في اختصاص  

ويبرم مجلس (.  51  الماّدةر بخصوصه )يعرض على األخير ما أصدر فور انعقاده ليقرّ 
ات، ويعلن حالة الطوارئ، ويعلن  ات واالتفاقيّ الرئاسة بعد موافقة مجلس الوزراء المعاهد 

 .  للثورة بالمجلس الوطنيّ  هفيما يفعل دائم ا ه محكوم ة، ولكنّ التعبئة العامّ 
، كمرؤوس  مجلس الوزراءالتي يشارك فيها  ة  السلطة التنفيذيّ ويقود المجلس الرئاسّي مجتمع ا  

ههم ويشرف على  الوزراء ويقيلهم، ويوجّ ن  ة، ويعيّ ة والخارجيّ ضع السياسة الداخليّ فهو من ي
مع تخصيص بعض الصالحّيات المضبوطة   .تعديل قراراتهم وإلغائها  عملهم، وله حقّ 

لرئيسه منها أن يقبل اعتماد رؤساء البعثات السياسّية األجنبّية ويمّثل الدولة في المؤتمرات 
التي يصدرها مجلس الرئاسة    (؛ ويوّقع القوانين، ويوّقع على المراسيم56الدولّية )الماّدة  

والمراسيم التنظيمّية والعادّية التي ترفع إليه، ويمارس صالحيات رئيس الدولة في القوانين 
 (. 57واألنظمة بما ال يتعارض مع أحكام هذا الدستور )الماّدة 

مسؤوال   والذي تّم صياغته بمرجعّية المجلس الوطنّي الثورّي، بحيث يكون  ،  مجلس الوزراء -ب 
بالتضامن تجاه المجلس الوطنّي عن تنفيذ السياسة العاّمة وكّل وزير مسؤول وحده عن  

)الماّدة   وحّددت  61وزراته  تبيانه،  سبق  كما  الرئاسّي  المجلس  قبل  من  ا  مقاد  تابع ا   ،)
صالحّياته بـ: إدارة شؤون الدولة، وتوحيد وتنسيق العمل بين الوزرات والمؤّسسات واإلدارة 

ّمة، ووضع مشروع الخّطة المرحلّية وتنفيذها بعد إقرارها، ووضع البرامج المحّققة لها العا
على ضوء المنهاج العاّم، وصيانة األمن وسالمة الدولة، وحماية حقوق المواطنين، ووضع  
العالقات  ميدان  للدولة في  العاّمة  السياسة  وإدارة  إقرارها،  بعد  وتنفيذها  الموازنة  مشروع 

( ولقد ظهر بالدستور اهتمام واضعيه ببناء توازن بين كّل من مجلسي 62)الماّدة  الدولّية.  
حصر  اإلضافّية  األمثلة  ومن  الوطنّي،  للمجلس  المركزّية  إبقاء  يتيح  والوزراء  الرئاسة 

  صالحّية طرح الثقة بالوزارة برئيسها أمام المجلس الوطنّي.
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القضائيّ  -3 التدوي   ة:السلطة  تكرار  من  بالرغم  في  التي  وثّبت  سبق  مّما  ا  بعض  الدستور  في  ن 
دساتير سابقة بخصوص أّن القضاة مستقّلون ال سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون، وأّنه 

(، إاّل أّن قيادة حزب البعث لم تضع في  66ال يجوز ألّية سلطة التدّخل في شؤونهم )الماّدة  
ا لها   القوانين التي سيعملون بناء عليها، تاركة  الدستور القواعد الملزِّمة التي ستصاغ استناد 

لنفسها المجال لتعمل بهذا الشأن دون قيد أو شرط. ثم أنها ثّبتت شرعّية "المحاكم االستثنائّية"  
 (.72في مادة دستورّية )الماّدة 

اشترطت ، حيث  ة على العمل النقابيّ عناوين سيطرتها البوليسيّ في دستورها  تت قيادة حزب البعث  كما ثبّ 
وتوكيد مسؤوليتها  "العمل النقابي مكفول على أساس استقالل النقابات    ( أنّ 18  الماّدة( من )3في )البند  

(  22 الماّدةها اشترطت في )نّ إ ". بل في بناء االقتصاد القومي على أسس اشتراكية ويحدد ذلك القانون 
شريطة عدم المس بسالمة الوطن  نون أن "يمارس المواطنون حقوقهم ويتمتعون بحرياتهم المكفولة بالقا 

 " .والوحدة القومية ومؤسسات الجمهورية وأهداف الثورة الشعبية االشتراكية

 البعثي   االستبداد  مسار الثاني في واالستبدالشباط  23انقالب   -6
 

الداخلّيين   بالتخّلص من خصومه السياسّيين  االشتراكيّ   زب البعث العربيّ بعالقة طردّية كان كّلما نجح ح
حول ة بين التّيارات واالتجاهات داخله،  عميقال   ت خالفافي الدولة، ومنها الجيش، تظهر إلى العلن ال

أخرى    إلى موضوعات    إضافة  ، وحول السلطة والنفوذ،  ةة واالجتماعيّ الرؤى واألهداف والبرامج االقتصاديّ 
ن إنهاء الحياة السياسّية العاّمة التعّددية،  ؛ بحيث بدا أوالدوليّ   ق بعالقة الدولة بمحيطها العربيّ تتعلّ 

االجتماعّية   الصراعات  لتبلور  المجال  أعطى  السلطة،  في  والمشاركة  السياسة  على  الحزب  وسيطرة 
  السياسّية داخل الحزب نفسه.

بصيغة أخرى، ظهر أن الصراعات في المجتمع السورّي زادت حّدة تعبيرها عن نفسها داخل حزب 
التعّددّية، حيث تضافرت مع البعث   عندما سيطر األخير على أجهزة الحكم وأنهى الحياة السياسّية 

عوامل االنقسام الموجودة أصال  ليتصّدر المشهد العاّم بصيغة صراع بين تّيارين: تّيار القيادة القومّية  
لة لتدارك نمّو قّوة ، في محاو 1966المكّون من عّدة اتجاهات متباينة، والذي حسم أمره عشّية انقالب  

ا إصالحي ا، اّتفق المؤّسسون عليه بعد اضطراب، أراد  القيادة القطرّية بتوجهها الراديكالّي، وانتهج نهج 
وأصّر على إنشاء مجتمع  ،  تهدئة الصراعات السياسّية والطبقّية التي برأيه يستثيرها خصومه في الحزب 

ا من: ضباط طموحين استنتجوا عبر عقود الصراع  سياسّي قومّي بقيادته، وبين تّيار "يسارّي" كا ن مزيج 
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في سوريا، واطالعهم الدقيق على حكم جمال عبد الناصر، أّن الجيش هو صانع التحّوالت الكبرى في  
منطقتنا التي تعجز الحياة السياسّية المدنّية عن صنعها؛ مع رغبة شباب من بيئات محرومة متحّرق  

اشتراكّيين من أدنى الطبقة    ني الدولة فرصة ذهبّية لفعل ذلك؛ مع طليعّيي للصعود الطبقّي، والذي رأى ف
الوسطى حلموا باشتراكية قائمة على خفض الطبقات األعلى ورفع الطبقات األدنى بهدف تحويل الشعب 

. وهي مواصفات وليست فئات فقط، فقد تجتمع صفة منها مع أخرى في  (87) كّله إلى طبقة وسطى
القومّية )كانون األول وكا  شخصية واحدة. القيادة  التي حّلتها  القطرّية،  القيادة  الشعبوّيون يقودون  ن 

(، والتي باتت ترى  1966( فعادت لاللتئام تحت اسم القيادة القطرّية المؤّقتة )كانون الثاني  1965
المطروحة" القضايا  وتوحيد وجهة نظرها في مختلف  القيادة  "وحدة  إرادا(88) ضرورة  هناك  ت . وكان 

. وحسم  (89) أخرى أقّل شأن ا تصّب محّصلة أعمالها في مصلحة تّيار من التّيارين كّلما تصاعد الصراع
 واعتقل نحو أربعمئة ضابط    ،نحو خمسين عسكري ا  اته راح ضحيّ ة  حمسلّ   األمر في النهاية بمواجهة

 .(90) 1966عام    فبرايرشباط/  23ة عن الحكم في إقصاء القيادة القوميّ  ، إضافة  إلىومدنيّ  

 ت أنهحيث  إلى طور جديد،  االستبداد في سوريا    ت على السلطة نقلتة  ة المؤقّ القيادة القطريّ باستيالء  و  
  بقيادتها  قوميّ  سياسيّ مجتمع نشاء إ بمشروعالمجتمع السياسي المتعدد   "للحزبالعليا القيادة "استبدال 

لقيادة    لمجلس الوطنيّ اة  بمركزيّ   ساتهتقود التوازن بين مؤسّ ، وأن  يدين لها بالطاعةتخلقه فأملت أن  )
  1969في دستور  ة  ة الدولة السوريّ فت القيادة القطريّ وإذ عرّ ؛  ستبداديّ االقطابها  أ  بحكم  تهواستبدل  (الثورة

قت نطاق المشاركين بها  وضيّ   ، السلطات   احتكرت ها  ، فإنّ (1  الماّدة)  ةة شعبيّ ة وديمقراطيّ بأنها اشتراكيّ 
كان  الذي    زراعيّ ال صالح  لتوسيع اإلقامت بخطوات  و ،  تهمت من حريّ بعد أن حدّ ألقطابها  لموالين  با

 
ة ومركز دراسات المركز السوري للدراسات واألبحاث القانوني  يوسف فخر الدين، همام الخطيب، جريمة بعنوان إعادة اإلعمار،  - 87

 . 7، ص2020، كتاب إلكتروني، الجمهورية الديمقراطية
األول    25بتاريخ    "   - 88 السوري  تقد    ...  1965تشرين  القطر  في  القطرية  القيادة  إلى  بمذك    مت  واضح وصريح  بشكل  فيها  أشارت  رة 

)إرهاصات المرحلة القادمة، والتي بدأت تتجسد ببروز ظواهر وتصرفات وأجواء مشبوهة ومشحونة تحاكي الظواهر والتصرفات واألجـواء  
، إعالن التبرم والسخط على  نفسها التي رافقت الردة التشرينية في القطر العراقي، كما أن من الظواهر المرضية التي بدأ يعاني منها الحزب 

الحزب وعلى الحكم والتنصل من مسؤولية قيادة الحزب والحكم  ومحاولة الكتل العسكرية استخدام الحزب كوسيلة للغلبة على بعضها ، كما  
ادر قيادية في الحزب  أن األزمات التي مرت بالتنظيم الحزبي على النطاق القـومي، واالنشقاقات التي كانت تؤدي دوماً إلى فصال مستمر لكو

التناقض   تفاقم  القياديين بمقررات المؤتمرات، كل ذلك أدى إلى  بعـض الحزبيين  قناعـة  الفكـر الحزبي، وضعف االرتباط، وعـدم  وتشتت 
الكتل الحزبية  ة )تواجه محاربة عنيدة من  وإذكائه في جناحي التنظيم الحزبي المدني والعسكري(. كما أشارت المذكرة إلى أن القيادة القطري  

تها  في القطاعين المدني والعسكري ومن الطامعين وممن قدر لهم الفشل في االنتخابات الحزبية، وأن القيادة ترى أن ال سبيل إلى القيام بمهم
عضو  منطلق أساسي ورئيسي هو وحدة القيادة وتوحيد وجهة نظرها في مختلف القضايا المطروحة(." مروان حبش،    اال بعد االنطالق من

بانقالب   قامت  التي  المؤق تة  القطري ة  إلكترونية،  1966القيادة  نسخة  ناشر،  دون  آذار"،  وثورة  "البعث  بعنوان  كتي ب  ص  2011،   ،

-Zzel-le.com/file/d/0B1hVHp4YpIKobGxWOXRVb0YxQnM/edit?resourcekey=0https://docs.goog
5ogZdjZBBOgv0M7Pw  :(. 2021/ 27/12)آخر زيارة 

من هؤالء اللواء محمد عمران الذي جاءت به القيادة القومي ة وزيًرا للدفاع لمساعدتها في التخل ص من القيادة القطري ة ونفوذها في   - 89

 ه إلى إضعافها أكثر وإضاعة الوقت الثمين الذي كانت في أمس  الحاجة الستثماره في تنفيذ خط تها.الجيش، فأد ت سياست
269 مصدر سبق ذكره، ص ، كمال ديب  -90  

https://docs.google.com/file/d/0B1hVHp4YpIKobGxWOXRVb0YxQnM/edit?resourcekey=0-Zzel-5ogZdjZBBOgv0M7Pw
https://docs.google.com/file/d/0B1hVHp4YpIKobGxWOXRVb0YxQnM/edit?resourcekey=0-Zzel-5ogZdjZBBOgv0M7Pw
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أدّ التردّ  قد  باتخاذها  الثوري في وسط فالحيّ د  المزاج  إلى استيطان  وسط في  كبير و   ى طوال عقود 
وأضافت االستبداد االقتصادي لتشرع في بناء  ن،  و فوموظّ ب  اط وطاّل المنحدرين منه مباشرة ومنهم ضبّ 

 ة. ة الديمقراطيّ عن االشتراكيّ  ين الصغار في الحكم، بدال  البرجوازيّ ة جنّ  ،"رأسمالية الدولة"

ووضعت القيادة القطرّية لحزب البعث قواعد نظامها، بعد أن استقّر الحكم االستبدادّي أكثر ألقطابها  
على أّنه دستور مؤّقت. وتضّمن الدستور    1969وأنهت كّل منافسة خارجهم، في دستور أصدرته عام  

( 4ة، حيث ورد في )البند  الجديد، باإلضافة لتعريف الدولة سابق الذكر، إنهاء  عدائي ا للحياة البرلمانيّ 
إن الحرية هدف مقدس للجماعة والفرد، وهي ليست مفهوما  مجردا ، بل هي ممارسة عملية  "من المقّدمة  

بالتحرر البرلمانية    مرتبطة  األشكال  عبر  يتم  أن  يمكن  ال  إليها  والوصول  واالقتصادي  االجتماعي 
إرادة األكثرية من أجل مصلحة فئات محدودة، التقليدية التي اختبرها شعبنا وعرف أساليبها في تزييف 

ولكن تخطي )البرلمانية( ال يعني االنتقال إلى أشكال للحكم ديكتاتورية أو فردية بيروقراطية أو عسكرية،  
بل يعني االنتقال إلى ديمقراطية أوسع وأعمق وهي الديمقراطية الشعبية التي جاء هذا الدستور يوضح 

عتبارها الصيغة المثالية التي تكفل للجماهير ممارسة حقوقها وتأدية واجباتها  أهدافها ويحدد مؤسساتها با
الثورة   اندفاعات  ويجدد  دوما   السلطة  يطور  الذي  الصحيح  اإلطار  وباعتبارها  الثورة  أهداف  لتحقيق 

 ". ويعزز مكاسب الجماهير ويوفر المناخ المالئم لنمو التحرك الجماهيري وتعميقه وعيا  وتنظيما  

ن ما  دستورهم على    فعرّ توسريع ا  الديمقراطية األوسع واألعمق،  في  أنّ فيتبيّ هذه  أنّ   ن    محورها هو 
( االشتراكي"  العربي  البعث  حزب  هو  والدولة،  المجتمع  في  القائد  ت(.  7  الماّدة"الحزب  فرض وفيها 

جيل عربي، قومي    "يهدف نظام التعليم والثقافة، إلى إنشاءحيث  أيديولوجيا الحزب على كل المجاالت،  
اشتراكي علمي التفكير مرتبط بتاريخه معتز بتراثه مشبع بروح النضال. من أجل تحقيق أهداف أمته  

  الماّدة " ).(. و"تشجع الدولة الثقافة القومية االشتراكية..17  الماّدةفي الوحدة والحرية واالشتراكية..." )
الدولة أن توفر للمرأة جميع الفرص التي تتيح لها... بما  "على  بها، فعلى  حقوق المرأة  وتربط  (.  19

 يمكنها من المشاركة في بناء المجتمع العربي االشتراكي".

نقرأ )وإذ نستبشر بعض الخير    أنّ   ( التي تنّص 42  الماّدةونحن  ه "يحق للقطاعات الجماهرية  على 
نعود لنكتشف  لإلنتاج أو الخدمات"،  إقامة تنظيمات نقابية أو اجتماعية أو مهنية أو جمعيات تعاونية  

المنصوص   سات هذا المؤسّ   نعرف شرطين من شروطحينما    ةالقطريّ زلنا إزاء نفس منهج القيادة    امنا  إنّ 
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بناء المجتمع العربي االشتراكي، وحماية نظامه.    -1"  ها تساهم فيأنّ ب  يفيدان(  44  الماّدةعليها في )
 تخطيط وقيادة االقتصاد االشتراكي".   -2

 إلى: ت()المؤقّ  1969دستور  السلطات الثالث مثار دراستنا في  ةت القيادة القطريّ موقسّ 

بأربع  (. ويحّدد مّدته  46مجلس الشعب: ويحّدده بأّنه "المؤسسة العليا لسلطة الدولة" )الماّدة   -1
(، وفي الماّدة نفسها يترك تحديد تكوين المجلس، ودورات انعقاده وعدد  47سنوات في )الماّدة  

أعضائه، وطريقة انتخابهم، وحقوقهم وواجباتهم، للقانون. ما يعني أّن القيادة القطرّية قادرة على  
ا وضعها بما يتناسب مع سيطرتها، وتغييرها لنفس السبب دون الحاجة لتغيير الدست ور؛ وأيض 

يترك الدستور لنظام المجلس الداخلّي تحديد أساليب عمله وجميع اإلجراءات التي تكفل تنفيذ  
مهامه. ويعطي الدستور )المؤّقت( مجلس الشعب، الذي ضمن أن يكون تحت سيطرة القيادة 

؛ مناقشة القومّية، المهّمات التالية: وضع الدستور الدائم؛ انتخاب رئيس الدولة؛ إقرار القوانين 
سياسة الوزارة؛ توجيه األسئلة إلى الوزراء، واستجواب الوزارة وحجب الثقة عنها؛ إقرار الموازنة  
العاّمة، وخطط التنمية؛ إقرار المعاهدات واالتفاقات الدولّية التي تتعّلق بسالمة الدولة؛ العفو 

  ر لتي سبق ذكرها بدساتي(. ثم يعيد بعض البنود الخاّصة بحصانة النّواب ا48العاّم )الماّدة  
سابقة. وبهذا نجد أنفسنا أمام مجلس تّم الحديث عنه بصيغة أّنه المؤّسسة العليا لسلطة الدولة،  

لمواطنين، وال  ة  حرّ دة  ضمانات أن ينتج عن إراووضعت له بعض الصالحّيات، ولكن ال يوجد  
   يوجد قواعد تضمن نشوء إرادة مستقّلة له وتحميها...

الدولة: أنهى الدستور صيغة "المجلس الرئاسّي" التي وضعت في الدستور البعثّي األّول، رئيس   -2
وحّدد   المسّلحة،  للقّوات  األعلى  القائد  وجعله  الدولة".  "رئيس  بصيغة  الرئيس  منصب  وأعاد 

التنفيذّية به وبمجلس الوزراء )الماّدة   (، على أن يقوم هو بتسمية رئيس مجلس  52السلطة 
و  وإصدار  الوزراء،  استقالتهم،  وقبول  الوزراء  مجلس  رئيس  اقتراح  على  بناء  الوزراء  تسمية 

القوانين التي يقّرها مجلس الشعب، والمراسيم التي يقّرها مجلس الوزراء في فترة عدم انعقاده، 
مع تسجيل إمكانّية اعتراضه وإعادة القوانين إلى المجلس مع التعليل على أن يصدرها إن أعاد  

وله حّق إصدار   ،رارها )ونالحظ غياب ا كامال  للمحكمة الدستورّية في هذا العملّية(المجلس إق
باقي المراسيم وفق ا للتشريعات النافذة، وإعالن الحرب والتعبئة العاّمة بقرار من مجلس الوزراء 

)الماّدة   الشعب  وله حق دعوة 45وموافقة مجلس  البعثات؛  اعتماد رؤساء  وقبول  اعتماد  (؛ 
(؛ وله 57(؛ وحق دعوة مجلس الوزراء لالنعقاد برئاسته )الماّدة  56لشعب )الماّدة  مجلس ا
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صالحّية إصدار العفو الخاّص؛ وله حّق حّل مجلس الشعب بمرسوم معّلل على أن يدعو  
)الماّدة   أشهر  ثالثة  خالل  المجلس  في  55النتخاب  الرئيس  لمسألة  ذكر  أّي  يوجد  وال   .)

في ح محاكمته  وال  أّنه ال  الدستور،  إاّل  ينتخبه،  الشعب  أّن مجلس  فرغم  ارتكابه جرم ا.  ال 
   يسائله، وال سلطة للقضاء عليه.

مجلس الوزراء: للمجلس سلطة التشريع خارج انعقاد دورات مجلس الشعب الذي يعود له ليقّرر   -3
زة الدولة (. وأبرز صالحّياته: ينّفذ المجلس القوانين ويراقب تنفيذ أجه 61إزاء تشريعاته )الماّدة  

(؛ وله صالحّية وضع مشروع الموازنة، وخطط تطوير اإلنتاج واستثمار الثروات 62لها )الماّدة  
(. ومجلس الوزراء مسؤول بالتضامن أمام مجلس الشعب، إاّل أّن كّل وزير 63القومّية )الماّدة  

ا إداري ا ال إرا65مسؤول أمام رئيس مجلس الوزراء )الماّدة   دة له وال سلطة.(. ما يظهره مجلس 
ا في الدستور، وتشترك مع مجلس الوزراء في  -4 السلطة القضائّية: وهي أقّل السلطات وضوح 

يذكر من  في الدستور، وال  بشكل واضح  غير محّددة  قواعدها  كونها جهاز ا إداري ا ينّفذ قوانين  
إالّ أ اإلداريّ   قسامها  القضاء  به  أنيط  الذي  الدولة  أمّ 74)الماّدة    مجلس  المجلس (.  فئات  ا 

(. كما يترك له 72القضائّي وأنواعه، ودرجاته، وقواعد اختصاصاته، فتترك للقانون )الماّدة  
(. وال يوجد محكمة دستورّية عليا، لغياب  73تنظيم وظيفة النيابة العاّمة واختصاصها )الماّدة 

  القيادة القطرّية. هو، فواضع القانون ومفّسره والحاكم الَحكم بخصوصه الحاجة لها

، التي تستولي على  اتهاصاغت صالحيّ مجلس شعب على هواها،    بإنشاءة  وريثما تقوم القيادة القطريّ 
ريثما ينعقد مجلس الشعب ورد فيها "  حيث (  78  الماّدة)  ة والتنفيذية، فيمهام السلطتين التشريعيّ   أهمّ 

وتمارس   المؤقت  الدستور  هذا  تعديل  االشتراكي  العربي  البعث  لحزب  القطرية  القيادة  تتولى 
  الصالحيات التالية:

 تعيين رئيس الجمهورية، أو وكيال  عنه عند االقتضاء وقبول استقالته وإقالته.  -1
 تعيين رئيس وأعضاء مجلس الوزراء إقالتهم وقبول استقالتهم.  -2
 لة.إقرار السياسة العامة للدو  -3
 ".إقرار الحرب والتعبئة العامة -4

 

 



 المركز السوري للدراسات واألبحاث القانونية 

 ~72  ~  
 

 الفردي   الستبدادوالوصول باالستبدال إلى اانقالب حافظ األسد  -7
 

 1971و   1969بين دستوري  ما -1

  ، ةوزير الدفاع وأحد أقطاب اللجنة العسكريّ   ،قام حافظ األسد   1970تشرين الثاني/ نوفمبر عام    16في  
فزّج برفاقه السابقين في السجن، وطرد أنصارهم من  على السلطة،    نتيجتهاستولى    عسكريّ    بانقالب  

. وليضمن السيطرة التاّمة على الحزب فتح أبوابه ليضّم كّل طامح   الحزب والدولة  المواقع المؤّثرة في
. (91) ة/ألف عضو  65ى وصل عدد أعضائه في مطلع السبعينّيات إلى  حتّ باالستفادة من السلطة،  

بال  وبغية اإلمساك    ،سلطةاإلمساك  المجتمعمكوّ   بكلّ ومن خاللها  سياسات  اتّ ،  نات  األسد  حافظ   بع 
الذين انقلب عليهم؛ فأوقف المسيرة االقتصادّية اليسارّية التي    يسار الحزب لسياسات رفاقه في    مخالفة  

  ، ةقدرة استيعابيّ تاحته للنظام من  أا  سعيا  لالستفادة ممّ   كانوا قد شرعوا بها من دون العودة عما أ نجز منها
في بداية حكمه إلنهاء العزلة مع الخارج من خالل  سعى . كما ةوتصالح مع رجال الدين والقوى الدينيّ 

  ةشعبيّ المات  منظّ إدامة العلى    كما عملسياسّية بدال  من التصّلب العقائدّي ليسار البعث.  إبداء مرونة  
القيود التي األحزاب التي رضيت    تضمّ ة  شكليّ جبهة    وأنشأ،  للحزب مع القبض عليها بيد  من حديد 
بين الكالم    االفتراق س حافظ األسد نهج  يكرّ ولكها كما يشاء.  وضعها عليها بحيث صارت دمى يحرّ 

ها، فال مجلس الشعب مجلس للشعب، وال الجبهة  حيث لم تعد التسميات تعني ما يفهم منومعانيه،  
على    اقبضة حافظ األسد إحكام    ت تباع ا، كلما اشتدّ ز  وهو ما تعزّ ن...  و ن مواطنو وال المواطن  ،جبهة

 الدولة والمجتمع.

  وليضمن تكريس استبداده الفردّي شرع حافظ األسد في عملّية تعديل الدستور ليصبح ضامن ا له، فقام 
المؤتمرة بأمره،    االشتراكيّ   تة لحزب البعث العربيّ ة المؤقّ القطريّ ، عبر القيادة  1970مطلع عام  في  

  87عوا على الشكل التالي:  عضو ا توزّ   173بلغ عددهم    ت الذينأعضاء مجلس الشعب المؤقّ   بتعيين
للبعثيّ  ا  و مقعد  لالتّ   11ين،  ا  االشتراكيّ مقعد  و الناصريّ   حاد  و للشيوعيّ   مقاعدَ ثمانية  ،  مقاعد  سبعة  ين، 

التقدّ للمستقلّ  و ميّ ين  لالشتراكيّ أربعة  ين،  العرب مقاعد  الدينيّ مقاعد  ثالثة  و   ،ين  ومقعد للزعماء  ن  اين، 
أنهى من خالله مركزّية   1969دستور  وعّدل، بقرار أصدره باسم القيادة القطرّية،    .ينين المستقلّ للناصريّ 

القيادة القطرّية التي كان يسار البعث قد صنعها، وبعض الصالحّيات المؤّثرة التي أبقاها يسار البعث  
   لها جميع ا بسلطة رئيس الجمهورّية.لكّل من مجلسي الشعب والوزراء، واستبد 
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البعثيّ وبهذا تكون   التي بدأها حزب البعث   إلى ذروتها، رحلة االستبدال  قد وصلت   رحلة االستبداد 
انتقل بها ، و السياسّية المتصارعة  ة تياراتهديّ تعدّ ب ة  ة الديمقراطيّ التعدديّ الحزبّية  ة  ل الحياة السياسيّ استبد با

القيادة القطرّية )المهيمنة على    قطاب بالقيادة الجماعّية ألارات حزبه  ة تيّ ديّ تعدّ ال  استبد يسار البعث ب
ا باستبدال جماعّية القيادة  حافظ األسد  واستبّد بها  ،  مجلسي الوزراء والشعب والمجالس المحلّية...( منفرد 

ا   القطرّية بذاته محّوال  كّل المؤّسسات ألدوات بيده يديرها عبر آلّيات توازن تربط مصالحها كتال  وأفراد 
 :   بشخصه. وأبرز هذه التعديالت هي

"رئيس الجمهورّية"    إلى عبارة"رئيس الدولة"    عبارة  (: وهي ماّدة مضافة عّدل من خاللها81  )الماّدة  -1
عبارة )رئيس الجمهورية( محل عبارة )رئيس الدولة( أينما    تحلّ "  حيث نّصت على:،  في كّل الدستور
 ".ت وفي التشريعات واألنظمة النافذةقّ لدستور المؤ وردت في هذا ا

 . لى سنتينإمجلس الشعب من أربع سنوات (: عّدل مّدة والية 47الماّدة ) -2

حيث كانت تنّص على أّن    ،ات مجلس الشعب مهمّ ب  يختّص الذي    ،ل البند الثانيعدّ (:  48الماّدة  )  - 3
الدولة من   "انتخاب رئيس  المجلس  تتوفر فيهم شروط االنتخاب لعضوية  من مهام  الذين  المواطنين 

"ترشيح رئيس الجمهورية المقترح من القيادة   المجلس  من مهام"، فصارت تنّص على أّن  مجلس الشعب 
"، وبهذا صار القطرية لحزب البعث العربي االشتراكي وعرض الترشيح على المواطنين الستفتائهم فيه

 ّية لحزب البعث الذي يسيطر عليها حافظ األسد. المجلس ناقل قرار القيادة القطر 

(،  4البند  )شرط إعطاء الثقة من مجلس الشعب للوزارة بعد نقاش سياستها من    حذف(:  48الماّدة  )  -4
 ناقشة سياسة الوزارة ومنحها الثقة". يتضّمن:" م 1969وكان دستور  

"توجيه األسئلة    من مهام المجلس  الذي كان ينّص على أنّ لى البند الخامس  إأضاف  (:  48  الماّدة)  -5 
"ال يجوز حجب الثقة    :إلى الوزراء، واستجواب الوزارة وحجب الثقة عنها أو عن أحد الوزراء." فقرة تقول

إال بعد استجواب موجه إلى الحكومة أو إلى أحد الوزراء ويكون طلب حجب الثقة بناء على اقتراح  
يتم حجب الثقة عن الوزارة أو عن أحد الوزراء  يقدم من خمس أعضاء مجلس الشعب على األقل. و 

بأغلبية أعضاء المجلس المطلقة. وفي هذه الحالة يجب أن يقدم رئيس الوزراء استقالة الوزارة إلى رئيس  
 الجمهورية، كما يجب على الوزير الذي حجبت الثقة عنه تقديم استقالته." 
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ة والية رئيس  د مدّ "تحدّ   رئيس الجمهورية ونصه:ي ا يطيل فترة والية  ثان  ابند    أضاف  (:52  )الماّدة  -6
ة المطلقة  ة تبدأ من تاريخ إعالن نتيجة االستفتاء بحصوله على األغلبيّ ة بسبع سنوات ميالديّ الجمهوريّ 

 للمقترعين في االستفتاء." 

حيث صارت  لتصبح مطلقة على مجلس الوزراء  رئيس الجمهورّية    ات صالحيّ (: عّدل  54الماّدة )  -7
"تسمية نائب له أو أكثر وتفويضهم ببعض صالحياته، وتسمية رئيس مجلس الوزراء ونوابه،    في الماّدة

وتسمية الوزراء ونوابهم، وقبول استقالتهم وإعفاؤهم من مناصبهم ووضع السياسة العامة للدولة باالشتراك  
فقط " تسمية رئيس مجلس الوزراء، وتسمية الوزراء بناء على اقتراح  مع مجلس الوزراء." بعد أن كانت  

 رئيس مجلس الوزراء وقبول استقاالتهم."

اته فصار "إصدار باقي المراسيم والقرارات واألوامر  ل البند الثالث لتوسيع صالحيّ عدّ   (:54الماّدة  )  -8
 ا  للتشريعات النافذة". وفقا  للتشريعات النافذة" بعد أن كان "إصدار باقي المراسيم وفق

ها، حيث لع على تعديلسبب إضافة مفردة "قرار" في البند السابق حينما نطّ (: نتبّين فيها  55الماّدة  )  - 9
الدولة  تربط حلّ كانت   الشعب بمرسوم معلّ   رئيس  ي  لمجلس  الوزراء ويتبعه دعوته  تّ ل  خذ في مجلس 

بمرسوم معلل يتخذ في مجلس الوزراء    ،س الشعب أن يحل مجل  الدولةلرئيس    ونّصها:"  إلجراء انتخابات 
وفي هذه الحالة يدعو إلجراء انتخابات المجلس الجديد خالل مدة ثالثة أشهر من تاريخ صدور مرسوم  

تسمية   حقّ تعطيه و  ،بقرار يصدر عنه وحدهالمجلس  ة حلّ عطيه صالحيّ ت حافظ األسد ل فعّدلها الحل"،
، فصار نّص (اة" التي يهيمن عليه"القيادة القطريّ كال   شن وضع معه  إأعضاء مجلس شعب جديد )و 

لرئيس الجمهورية أن يحل مجلس الشعب بقرار معلل يصدر عنه، ويسمي أعضاء  الماّدة يفيد بأّن "
المجلس الجديد خالل ستين يوما من تاريخ قرار الحل بمرسوم بناء على قرار القيادة القطرية لحزب  

 االشتراكي." البعث العربي 

الماّدة التي كانت    عّدل نّص مجلس الشعب  (: لمزيد من إضعاف سلطة وصالحّيات  60الماّدة  )  -10
"يمارس رئيس مجلس الشعب صالحيات رئيس الدولة، حين ال يمكنه  تنّص على أن    1969في دستور  

ا كانت الموانع  القيام بها على أن يتخلى عن رئاسة المجلس خالل هذه المدة إلى نائب الرئيس. وإذ 
دائمة وفي حالتي الوفاة واالستقالة، يجتمع مجلس الشعب بناء على دعوة رئيسه خالل عشرة أيام من  
خلو الرئاسة النتخاب رئيس الدولة الجديد. أما إذا كان المجلس منحال  أو بقي النتهاء واليته أقل من  

حت الدولة  رئيس  صالحيات  يمارس  الوزراء  مجلس  رئيس  فإن  الجديد شهرين  المجلس  اجتماع  "،  ى 
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"يمارس النائب األول لرئيس الجمهورية أو النائب الذي يسميه، صالحيات رئيس الجمهورية    فأصبحت:
حين ال يمكنه القيام بها. وإذا كانت الموانع دائمة وفي حالتي الوفاة واالستقالة، يجري االستفتاء على  

من هذا الدستور وذلك خالل مدة   48من الماّدة    2قرة  رئيس جمهورية جديد وفقا لألحكام الواردة في الف
ال تتجاوز ستين يوما . أما إذا كان المجلس منحال  أو بقي النتهاء واليته أقل من شهرين فيمارس نائب  

( أن  48الماّدة  ونعلم من ).  "الرئيس األول صالحيات رئيس الجمهورية حتى اجتماع المجلس الجديد 
صوص االستفتاء على الرئيس بترشيحه بعد أن تكون القيادة القطرية  مهمة مجلس الشعب تنحصر بخ

 لحزب البعث قد اختارته.

إصدار  61الماّدة)  -11 صالحّية  حصرّي  بشكل  لنفسه  الوزراء  مجلس  من  األسد  حافظ  صادر   :)
يتولى رئيس الجمهورية سلطة التشريع خارج  التشريعات خارج انعقاد مجلس الشعب، حيث صارت: "

ورات مجلس الشعب على أن تعرض جميع التشريعات التي يصدرها على مجلس الشعب في  انعقاد د 
أول دور انعقاد له، ولمجلس الشعب الحق في إلغائها أو تعديلها بأكثرية ثلثي أعضائه، دون أن يكون 

 بدال  من صيغتها السابقة "يتولى مجلس الوزراء...". لهذا التعديل أو اإللغاء أثر رجعي."

وضع وتنفيذ السياسة    فسحب منه صالحّية مجلس الوزراء    األسد   حافظ  (: أضعف 62الماّدة  )  -12
للدولةالعامّ  من:    ة  الصيغة  واإلشراف  فعّدل  واألنظمة  القوانين  تنفيذ  الوزراء مسؤولية  "يتولى مجلس 

 : ولة." إلىوالرقابة على تنفيذ أجهزة الدولة لها وفق أحكام القوانين ووضع وتنفيذ السياسة العامة للد 
"يتولى مجلس الوزراء مسؤولية تنفيذ القوانين واألنظمة واإلشراف والرقابة على تنفيذ أجهزة الدولة لها 
وفق أحكام القوانين. يتولى مجلس الوزراء وضع مشروع الموازنة العامة للدولة، وخطط التنمية وتطوير  

 اإلنتاج." 

)بحالتنا هنا مجلس الشعب"( إلى نفسه حيث صار    (: وفيها نقل أهّم دور للبرلمان65الماّدة  )  -13
قد ثّبتت مرجعّية    1969رئيس الجمهورية هو مرجع مجلس الوزراء. حيث كانت الصيغة في دستور  

ولكّنها نقلت مرجعّية الوزير الفرد من أمام مجلس الشعب إلى أمام   ،مجلس الوزراء إلى مجلس الشعب 
المرجعّية بكلّيتها لمنصبه فصارت    1971رئيس مجلس الوزراء، بينما نقل حافظ األسد في دستور  

" أّن  على  تنّص  بصيغته  الجمهوريةالماّدة  رئيس  أمام  مسؤول  الوزراء  أصل    ". مجلس  أّن  العلم  مع 
 . "مسؤولية مجلس الوزراء مجتمع وكل وزير أمام البرلمانأّن " هو  1950دستور التشريع في 
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تمام ا،  75)الماّدة    -14 بيديه  لدمية  الحصرّية، ويحّوله  الشعب  (: وليجهز على صالحّيات مجلس 
يجوز تعديل هذا الدستور،  بصيغة: "  1969سحب منه صالحّية تعديل الدستور التي وردت في دستور  

الشعب،   يهيمن  وبأكثرية ثلثي أعضائهبقرار من مجلس  التي  القطرّية  القيادة  "، وجعلها حصرّية في 
ريثما يتم وضع الدستور الدائم تتولى القيادة القطرية   عليها، حّتى إصداره الدستور الدائم، بصيغة:"

". ولكن نتبّين من التعديل الالحق  لحزب البعث العربي االشتراكي صالحية تعديل هذا الدستور المؤقت 
 ه يستخدم القيادة القطرّية كأداة، دون أن يبقي لها صالحّية عليه. أنّ 

"ريثما ينعقد مجلس الشعب تتولى القيادة على أنه    التي كانت تنّص   الماّدة  فحذ   :(78  الماّدة)  -15
 -1القطرية لحزب البعث العربي االشتراكي تعديل هذا الدستور المؤقت وتمارس الصالحيات التالية:  

تعيين رئيس وأعضاء    -2  وقبول استقالته وإقالته.  عند االقتضاء  رئيس الدولة، أو وكيال  عنهتعيين  
إقرار الحرب والتعبئة    -4إقرار السياسة العامة للدولة.    -3مجلس الوزراء إقالتهم وقبول استقالتهم.  

  العامة".

يها، أعطى مجلس الوزراء،  ليبقي نوع ا من التوازن بين المؤّسسات التي يسيطر عل(:  79)المادة    -16
الذي يسيطر عليه بدوره، صالحّية التشريع في المرحلة االنتقالّية، ودون أن تعود تشريعاته للمراجعة  

 من قبل مجلس الشعب الذي سيسيطر عليه. 

إذا شغر  ( استكماال  لما سبقت اإلشارة له أضاف هذه الماّدة التي نّصت على أّنه "82)الماّدة   -17
رئيس الجمهورية ولم يكن له نائب يمارس رئيس مجلس الوزراء جميع صالحياته وسلطاته  منصب  

 ".ريثما يتم االستفتاء على منصب رئيس الجمهورية
 

 "األسد لألبد"س سلطة يكر   1973دستور عام  -8
 

ا من أجواء  ، (92) لصياغة الدستور في ربيع عام لجنة  حافظ األسد اختار  1972وفي ربيع عام  مستفيد 
حرب تحريك   في شهر تشرين من العام الذي سيليه إلى  حرب االستنزاف مع إسرائيل، التي ستتحّول  

مناقشة  تسريع  ة  اللجنة البرلمانيّ   من حافظ األسد  . وطلب  سياسيّ  بغرض تحسين شروط المفاوضات 
 

( اإلخوان المسلمون في سوريا.. مذك رات وذكريات،  "في كتاب بعنوان    عدنان سعد الدينيروي    - 92 الكتاب الثالث، الحكم البعثي  )العلوي 

ُدعيَت في كانون    ةي  أن اللجنة الدستور  (، .02021/  10/  07، آخر زيارة:  https://is.gd/Keahh4(،  "1977حتى عام    1963من عام  

  ري  األول/ ديسمبر من العام ذاته إلى اجتماعٍ، وُعِرَض عليها نصٌّ أنجزته لجنةٌ أخرى بتكليٍف من حافظ األسد برئاسة المحامي مظهر العنب
وقيل   جامعة دمشق(،  الحقوق في  كلي ة  )دكتور في  الفاضل  الدكتور محمد  الدسإن  وعضوي ة  تاريخ  األولى في  ة  المر  كانت  السوري ة  ها  اتير 

 ، ولكنا لم نجد مصادر تدعم ما أورده. المتعاقبة التي ال تضع فيها الهيئة التأسيسي ة دستوًرا دائًما للبالد بنفسها

https://is.gd/Keahh4
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المشروع على مجلس الشعب في    ي عرض . وفعال   لم تتجاوز ثالثة أسابيع  ة  زمنيّ   ة  في مدّ   الدستور  دةمسوّ 
على  يتم عرضه  ، و 1973فبراير    /شباط  20تاريخ  في    هفيقوم بإقرار   له بعد بداية العام  ل اجتماع  أوّ 

تاريخ  في  ة  الجريدة الرسميّ في  نشر  ي  الموافقة و   ، لينال1973مارس    /آذار 3تاريخ  في   العام  االستفتاء
 .(93) 1973مارس  /آذار 13

بها حافظ األسد   كلّ   قام  التي  السياسات  تغيّ   ،تلك    ة  وسياسيّ   ة  واقتصاديّ   ة  اجتماعيّ   رات  والتي أحدثت 
كان لها التأثير الحاسم في صياغة    ،إلى االستعداد لحرب تشرين  في الدولة والمجتمع، إضافة    ة  جذريّ 

فظ األسد على  استيالء حا  إضفاء مزيد من الشرعية علىفقد كان الهدف منه    ،1973دستور عام  
سيطر  وتعزيز  خالله  السلطة،  ومن  البعث  حزب  على  شبح ته  وإبعاد  الدولة،  مفاصل  جميع  على 

.  ، ليضمن حكمه األبديّ سورياة الذي هيمن على العديد من مراحل تاريخ الحكم في  االنقالبات العسكريّ 
  ة  أو لغويّ  ة  أو موضوعيّ  ة  شكليّ  تعديالت   أيّ إلجراء ة ة البعثيّ األكثريّ ر سبب رفض وهي النوايا التي تفسّ 

 "الحزب هو قائد الدولة والمجتمع"  ة الثامنةها، ومنها المادّ ت على جميع موادّ دة الدستور، وأصرّ على مسوّ 
وتقضي على    ز السياسيّ ها تغلق الحيّ ين( االعتراض عليها ألنّ اب )غير البعثيّ التي أبدى بعض النوّ 

ين اثنين فقط وخالل ت في اجتماعَ تمّ   ت على إقرار الدستور بعد مناقشة  ة، وأصرّ والديمقراطيّ ة  ديّ التعدّ 
  .(94) يوم ا  18ال تتجاوز   ة  مدّ 

في الدستور  ة  س أيديولوجيا الحزب الشموليّ كرّ نجدها ت    ،ة للدستورمن خالل استعراضنا للمبادئ العامّ و  
دستور  البعثيون  التي شرع   منذ  أنّ ، و 1964بها  العربيّ   منها:  الوطن    هو جزء    السوريّ   القطر  من 

 نّ أ، و (95) (1  ةة يناضل من أجل تحقيق وحدتها )المادّ ة العربيّ من األمّ   جزء    الشعب السوريّ   نّ أ، و العربيّ 
ا    حة ليست الدفاع عن حدود الوطن فحسب بلات المسلّ القوّ مهمة   ة حماية أهداف ثورة البعث )المادّ أيض 

  ة لتحقيق المجتمع االشتراكيّ ماتهم الشعبيّ ن يناضلوا من خالل منظّ أ على جميع المواطنين  أنه  و   .(11
ب من الشعب خَ نتَ ة الذي ي  رئيس الجمهوريّ   أنّ   دت مواد في الدستور علىأكّ   كما   (،49  ةد )المادّ الموحّ 

 
 الموقع: صحفي ات سوري ات مجهوالت،  ،ة بين الرئيس والدولة العميقة : السلطة التأسيسي  1973دستور   أمل بدر،  - 93

sy.com/article/557-https://www.sot :2021/ 10/ 07، آخر زيارة . 
 المصدر السابق.   -94

 . 2021/  10/ 07زيارة: ، تاريخ آخر https://is.gd/1pnvFA،  1973  دستورالجمهوري ة العربي ة السوري ة، مجلس الشعب،  -95
 
 
 
 

https://www.sot-sy.com/article/557
https://is.gd/1pnvFA
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  ا انتماءد مسبق  حدّ   الدستور قد ، وبهذا يكون  ( 84  -71  ةة للحزب )المادّ القيادة القطريّ تقترحه    مباشرة  
 آخر. قد ينتمي إلى حزب   شخص   الترشح أليّ  لرئيس لحزب البعث وحجب حقّ ا

لة برئيس  المتمثّ   ،ة الهيمنة الكاملة للسلطة التنفيذيّ   حافظ األسد   ر دستورفقد قرّ   ،السلطات فصل  ا عن  أمّ 
ة بل وبقاء الدولة م للسلطات العامّ فهو الذي يضمن السير المنتظ  ؛ةالتشريعيّ  ةعلى السلط ،ةالجمهوريّ 
نّص  )المادة  1)البند   كما  العامّ ، و (93( في  السياسة  الذي يضع  للبالد هو  تنفيذها    ،ة  ويشرف على 
العامّ (، وهو من  94)المادة   التعبئة  والحرب يعلن حالة  النوّ   ،ة  بعد موافقة مجلس  الصلح  اب  ويعقد 

حة ات المسلّ للجيش والقوّ   وهو القائد العامّ   ،(101ة  الطوارئ )المادّ يعلن حالة  هو من  و   ،(100ة  )المادّ 
، (107  ةمجلس الشعب )المادّ   له حلّ   ويحقّ   ،(104وله أن يبرم المعاهدات ويلغيها )،  (103  ة)المادّ 

ومن صالحياته إحالة الوزير إلى المحاكمة عما يرتكبه من جرائم أثناء توليه مهامه أو بسببها دون  
ى سلطة التشريع  للرئيس بأن يتولّ   الدستور الحقّ أعطى  كما    (.123جلس الشعب )المادة  المرور بم

قّدر الحاجة إلى ذلك تحت عنوان مصلحة البالد القومّية واألمن إذا    انعقادهاثناء  أو   ،خارج انعقاد دوراته
لغاء بأكثرّية الثلثين إالقومّي، على أن يعرضها على المجلس في أّول دورة  له بحيث يحّق للمجلس  

ونلحظ أّنه إضافة  إلى وضع   ؛رجعي    ثر  أ  لغاءمن دون أن يكون لهذا اإل  الرئيس،  القوانين الصادرة عن
في    ومعتمدة    سارية    القوانين إن نجح المجلس في إلغائها  بقى شرط الثلثين لعرقلة إمكان اإللغاء، فإّنه ت 

ا  وخرق    ،ا لسلطة المجلسا واضح  استالب    تبر هذه الصالحّيات تعو   .الفترة الفاصلة بين إصدارها وإلغائها
 . (111 ةا لمبدأ فصل السلطات )المادّ فاضح  

وتكون نتيجة االستفتاء   ،ة  للرئيس بأن يستفتي الشعب في قضايا يراها مهمّ   الدستور أعطى الحقّ   كما أنّ  
ة   الصفة التمثيليّ متجاهال  ب،  ، ودون المرور بمجلس الشعأي له أن يلجأ إلى الشعب مباشرة    ،ملزمة  

ومن دون العودة    ،سريعة    ا من إجراءات  ما يراه مناسب    خذَ له أن يتّ   بل إنّ   ،(112ة  لمجلس الشعب )المادّ 
ا يهدّ   إلى مجلس الشعب إذا ارتأى أنّ  ة من هذه المادّ   دّ وتع  .(113د سالمة البالد )هناك خطر ا شديد 

 .  وقانونيّ   شرعيّ   ة بشكل  االنقالب على الحياة الدستوريّ ها تتيح له الدستور ألنّ  أخطر موادّ 

على استقالل    فبينما نّص   ،ومتناقضة    ة  عامّ   ة فقد جاء الدستور بأحكام  ا عن تنظيم السلطة القضائيّ وأمّ  
وهي مجلس    ،في هذه السلطة  س أعلى هيئة  ؤ ة تر ( شّرع لرئيس الجمهوريّ 131ة  )المادّ   ةالسلطة القضائيّ 

د طريقة تشكيل المجلس وقواعد عمله وشروط تعيين  ه لم يحدّ كما أنّ .  (132ة  القضاء األعلى )المادّ 
ة  وخّول الرئيس صالحيّ  (،136ة القضاة وعزلهم وترفيعهم وتأديبهم بل ترك هذه المسألة للقانون )المادّ 
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في البالد،   ة  قضائيّ   تكون أعلى هيئة  ( التي يفترض أن  149  ةة )المادّ تسمية أعضاء المحكمة الدستوريّ 
وهذا   ،فقط ة واليتها بخمس سنوات  د مدّ أعمال السلطات األخرى وحدّ جميع ة  ويقع تحت رقابتها القانونيّ 

 (.141-139ة ة )المادّ بإرادة رئيس الجمهوريّ  اتها مرهونة  ن يجعل صالحيّ أمن شأنه 

أو   مراقبة   بمنأى عن أيّ حصانته بحيث يكون ت حافظ األسد في دستوره تلك الصالحيات ثبّ  ومع كلّ 
ال يكون رئيس الجمهورية مسؤوال عن األعمال التي يقوم  ه " ( التي تفيد بأنّ 117)الماّدة    بنّص   محاسبة  

اقتراح من ثلث  بناء على  اتهامه  العظمى ويكون طلب  الخيانة  بها في مباشرة مهامه إال في حالة 
الشعب على األقل   الشعب بتصويت علني وبأغلبية ثلثي أعضاء  أعضاء مجلس  وقرار من مجلس 

العليا ة وال تجري محاكمته إالّ المجلس بجلسة خاصة سريّ  أّنه ليس   أمام المحكمة الدستورية  ". وبما 
ال جريمة وال عقوبة إال بنص  هناك تعريف في القانون السورّي لجريمة الخيانة العظمى، وبما أّنه " 

فهذا يعني أّنه محّصن بنّص دستورّي من أن يالَحق ويحاَسب على الجرائم التي    (،29" )الماّدة  قانوني
هو رئيس مجلس  معنا، ف  كما مرّ   سلطة الرئيس،  عن  ة  ة غير مستقلّ السلطة القضائيّ وبما أن  يرتكبها.  

األعل الخاّص   ويحقّ ى،  القضاء  العفو  إصدار  المحكمة  ويتولّ   (،105ة  )المادّ   له  أعضاء  تسمية  ى 
 س حافظ األسد لالفتراق بين الكالم ومعناه. ، فلنا أن نعلم كيف أسّ ة العلياريّ الدستو 

صدار صوال  إلو   ،بشار  هالعمل بالدستور إلى ما بعد وفاة حافظ األسد وتوريث السلطة لولد   استمرّ   ولقد 
 .2012في عام   جديد   دستور  

 

9-  ٍ  بشار األسد يرث الحكم في نظاٍم جمهوري 
 

خذ من وفاته على تمهيد الطريق لتوريث السلطة لولده بشار األسد، فاتّ   سنوات  عمل حافظ األسد قبل  
قيادات   أ له كلّ منافسيه المحتملين، وهيّ   أبعد عن الساحة كل    ؛ حيث اإلجراءات الالزمة لذلكجميع  

ة لت المادّ عدّ   2000يونيو    /حزيران  10  تاريخ  ي حافظ األسد فيالجيش والدولة والحزب، وحين توفّ 
ليكون الشرط   ،عام ا  40 من  عام ا بدال    34ليصبح    عمر رئيس الجمهورّيةة بشرط  ة الخاّص الدستوريّ 

وجرى االستفتاء عليه ونال النجاح    ،ة بترشيحه، وقامت القيادة القطريّ (96)منطبق ا على عمر بشار األسد 
 .2000تموز/ يوليو عام   17تاريخ في  ة ى رئاسة الجمهوريّ وتولّ 

 
https://www.al-،  2000،  06/ 11، موقع: جريدة الجزيرة، النشر:  باإلجماع تعديل ِسن  الرئاسة يقر   مجلس الشعب السوري   - 96

jazirah.com/2000/20000611/wt1.htm  :2021/ 10/ 07، تاريخ آخر زيارة . 
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، منها  دة  معقّ   ة  واجتماعيّ   ة  سياسيّ   ا، ومشكالت  ا حرج  ا وسياسي  ا واجتماعي  ا اقتصادي  سد وضع  ورث بشار األ
 ها العدوّ كاستمرار محاصرة العراق بعد حرب الخليج األولى، واندالع حرب تموز التي شنّ   ما هو دولي  

، (97) غاشم  ة بقمع  ة الثانية التي قابلتها السلطة اإلسرائيليّ على لبنان، واالنتفاضة الفلسطينيّ   اإلسرائيليّ 
بسبب    ، وتضعضع قواعد العقد االجتماعيّ كبيرة    الت  ها انتشار الفساد بمعدّ أهمّ   ،ومنها ما هو داخلي  

ة على  ل األجهزة األمنيّ دة تغوّ وبسبب زيا  بالظلم وانعدام العدالة،  من الشعب السوريّ   كبيرة    إحساس فئات  
  وفي خضمّ  .(98)االقتصاديّ  الت النموّ سلطات الدولة، وازدياد مستويات الفقر والبطالة، وانخفاض معدّ 

ودها  قت  ة  إعالميّ   "بروباغندا"رّوج له  ت  ت الذي كان  ومن أجل تدعيم سلطة الرئيس الشابّ   ،هذه األزمات 
األمنيّ  والحزبيّ األجهزة  بأنّ ة  استهل  ه  ة  واإلصالح،  التغيير  السياسيّ   أمل  االنفتاح  من  بالقليل    حكمه 

ل  التحوّ   األساسيّ   شاغلهاة التي كان  ة والسياسيّ ونمت في هذا السياق المنتديات الثقافيّ   ،واالقتصاديّ 
 نواة أحزاب    لَ أن تشكّ   لها   ربيع دمشق التي كان يمكن  حالة الواعدةيت هذه الة، وسمّ نحو الديمقراطيّ 

ة لم تحتمل فكرة  ة واألمنيّ القيادات السياسيّ  ، ولكنّ سورياة إلى عودة الحياة السياسيّ تساهم في و  ة  سياسيّ 
تشكّ  المنتديات خطر ا محتمال  على سلطتهاأن  وتقديم بعض أصحابها    ،غالقهاإ رت  لذلك قرّ   ،ل هذه 

 وبينما أغلقت   ،(99) على قلب نظام الحكم وغيرهاة أو التآمر  منها وهن عزيمة األمّ   ،مختلفة    للقضاء بتهم  
السياسيّ   السلطة الحوار  االقتصاديّ   قناة  اإلصالح  قضايا  مناقشة  إمكان  على    واإلداريّ   أبقت 
وقرّ ساتيّ والمؤسّ  التحوّ ،  سياسيّ رت  من  المركزيّ ل  التخطيط  سياسيّ   ة  إلى  السوق  الشامل  اقتصاد  ة 

العاشر   ر المؤتمر القطريّ ات، وقرّ األسد في مطلع التسعينيّ س لها حافظ  المضبوط التي كان قد أسّ 
ل نحو اقتصاد ن التحوّ تتضمّ    التيوالسياسيّ   ة اإلصالح االقتصاديّ خطّ   2005في عام    دَ قِّ الذي ع  

من دون أن يتبعها    ة أي االنفتاح االقتصاديّ ة االنتقائيّ بعت السلطة نظام الليبراليّ ، فاتّ السوق االجتماعيّ 
ها لم كما أنّ  ة بالمجتمع والدولة،م األجهزة األمنيّ وتحكّ  ات يّ ، وأبقت على سياسة قمع الحرّ ياسي  س انفتاح  

أقرباء الرئيس وأصهاره   في مقّدمتهمو   فحسب،  لرجاالتها وزبائنهاإاّل  عيه  ا ا على مصر تدع السوق مفتوح  
  ة  بيروقراطيّ   لى تحالف السلطة مع رأس المال وإنتاج طبقة  إى ذلك  وأفراد عائلته وعائلة زوجته، وأدّ 

 ، ات نهب المال العامّ كّونت ثروتها بفعل عمليّ    وسطى وفقيرة    تنحدر باألساس من طبقات    ة  برجوازيّ 
 وبفعل احتكار مشاريع الدولة.

 
 .  29ص   ، 2012 ، للدراسات واألبحاث   المركز العربي  ، ة الجمود واإلصالحجدلي  - العقد األخير من تاريخ سوريا ، جمال باروت محمد  -97

.31 المصدر السابق، ص  -98  
.34 المصدر السابق، ص  -99  
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ة السريعة،   هت إلى المشاريع الربحيّ ، وتوجّ (100)رات الدولة واستثماراتها مقدّ   على كلّ   استولت هذه الطبقة 
التنمويّ  المشاريع  عن  التحتيّ وأحجمت  البنى  تطوير  وعن  والمدن ة  الريف  عن  بوجهها  وأشاحت  ة، 

عليها    االقتصاديّ ل  فسقطت ثمار التحوّ   في مراكز المدن الكبيرة،  ز نشاطها االقتصاديّ الصغيرة، وتركّ 
ة، كارثيّ  عنه آثار    ت نتج ه  مشوّ  اقتصاديّ   ى ذلك إلى إنتاج نظام  أدّ فدون البلدات الصغيرة والريف، من 
%، 45تجاوزت نسبته    ة  كبير زيادة   لى المدينة، وزيادة مستوى الفقر  إمن الريف    كبيرة    موجات نزوح    منها

االجتماعيّ  الفجوة  واخوزيادة  الشعب  فئات  بين  األساسيّ ة  الحامل  الوسطى  الطبقة  ر  للتطوّ   تفاء 
ات  ة وانعدام الحريّ ا من االستبداد والديكتاتوريّ عام    40لى تراكم ما يقارب  إ  ذلك إضافة    كلّ   .(101) موالتقدّ 

الديمقراطيّ  السوريّ إى  أدّ   ،ةوالقمع وانعدام  الشعب  اندالع ثورة  ،  2011آذار/ مارس عام    5في    لى 
من    أخرى، وتعاملت معها السلطة ومنذ بدايتها بمستوى عال    ة  عربيّ   بلدان  اندلعت في    سبقتها ثورات  
ة  إلى بعض اإلصالحات الترقيعيّ   لجأ النظام السوريّ   ،لذلك وتحت الضغط الدوليّ   نتيجة     .العنف والقمع

وقانون تنظيم    ،ة قوانين أخرى كقانون األحزاب عدّ إصدار  و   ، للبالد   جديد    منها إصدار دستور    ،ةالشكليّ 
، أصدر 2011أكتوبر لعام    تشرين األول/  ففي السادس عشر من  .ةوقانون اإلدارة المحليّ   ،التظاهر

لوضع الدستور    ة  وطنيّ   إنشاء لجنة    الذي يخّص   102) (33ا رقم )بشار األسد قرار ا جمهوري    الرئيس السوريّ 
جنة أن تستعين بمن تراه مناسب ا من أجل إنجاز للّ   ة خالل أربعة أشهر، ويحقّ ة السوريّ ة العربيّ للجمهوريّ 

 ،(1973ة برئاسة مظهر العنبري )رئيس لجنة صياغة دستور  نت اللجنة الوطنيّ هذا الهدف، وقد تكوّ 
دستور قام الرئيس بشار األسد بإصدار  دة الت اللجنة مسوّ وعندما أعدّ    .عضو ا آخرين  28إلى جانب  

د يوم األحد الموافق السادس والعشرين من شباط/ فبراير لعام  دّ عليه ح    ( الذي بناء  85المرسوم رقم )
ا لالستفتاء على الدستور  2012 ثر اندالع  إلت  ة التي تشكّ وقد دعت قوى المعارضة السياسيّ    .موعد 

ين، ة هي لوقف عنف السلطة تجاه المتظاهرين السلميّ يّ و األول  نّ أ   االستفتاء معتبرة    الثورة إلى مقاطعة
الداخليّ  وزير  أعلن  االستفتاء  النتهاء  التالي  اليوم  السوريّ وفي  ح  أنّ   ة  الجديد  بقبول ظالدستور    ي 

 .(104) 2012لعام  94 رقم وصدر بالمرسوم التشريعيّ  اوأصبح نافذ  تّم إقراره وبذلك ،  (103)الشعب 

 
 

 
.35 المصدر السابق، ص  -100  

.محاضرة جمال باروت  -101 
،  2011/  10/ 15، تاريخ النشر: 2011لعام   33 القرار الجمهوري  الجمهوري ة العربي ة السوري ة، مجلس الشعب،  - 102

http://www.parliament.gov.sy/arabic/eindex.php?node=5516&cat=4371&nid :10/ 07، تاريخ آخر زيارة  /

2021  . 

 ،  28-02-2012النشر: ، ك على الدستور والمعارضة تشك   ة تعلن نتائج االستفتاء: الحكومة السوري  خباري  إتقرير شبكة الصين،   103- 

02/28/content_24748279.htm-arab/txt/2012-http://arabic.china.org.cn/china  :2021/ 10/ 07، آخر زيارة . 
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 :إلعالن الحرب على الشعبتعديالت  2012دستور عام  -

، بالدستور، فالديمقراطّية وفصل السلطات 2011ترتبط مطالب الثورة السورّية، التي اشتعلت في آذار
بضرورة تعديل    حثيثة    مطالبات  والحرّيات والمشاركة السياسّية كانت تترّدد في كّل مكان. وكان هناك  

التي كانت تّخول حزب  ة الثامنة  ها المادّ من أهمّ   كثيرة    من عيوب    ي لما كان يحو ،  1973دستور عام  
العربيّ  وتوجيهمهمّ   االشتراكيّ   البعث  الدولة  قيادة  وأيديولوجيّ هة  وفق رؤاه  المجاالت ا  مختلف  في  ته 

واالقتصاديّ االجتماعيّ  والسياسيّ ة  التشريعيّ ة  السلطة  منح  وعدم  السلطات  بين  فصله  ولعدم  أيّ ة،    ة 
ل ة بالشكل الكافي من تغوّ وعدم حماية السلطة القضائيّ ، ةإزاء سلطة رئيس الجمهوريّ  ة  حقيقيّ  ة  صالحيّ 

،    2012ولكّن طريقة تغيير الدستور السلطوّية التي جرت في عام    .ةالسلطة التنفيذيّ  من دون انتخابات 
المعارضة والمجتمع المدنّي )باعتبار من يمكن لسلطة األسد تسميتهم مجتمع ا مدني ا من    ودون إشراك

ّية لهم مطلق ا عن أجهزة مخابراتها(، انعكست في مضمون الدستور فخرج مضبوط ا  أتباعها ال استقالل 
ه أعاد كما أنّ يضمن للرئيس السيطرة على مجريات عملّية  سياسّية  تّم رسمها فيه محدودة ومضبوطة.  

في   ت هم، فثبّ دستوري ا بدل أن يساوي بين المواطنين ويرفع أشكال التمييز ضدّ   تثبيت التمييز الطائفيّ 
 ".األحوال الشخصية للطوائف الدينية مصونة ومرعية" ( أنّ 3ة من )المادّ  الرابعةالفقرة 

  اظروف  ثار عليه  الم  ما يعتقده الحكم  تتماشى مع    2012دستور  التي وردت في    ت التعديالبدت  لقد  و 
التحّوالت السلطوّية واالقتصادّية  رت بجانب منها عن  بنفس الوقت التي عبّ   ،ة تستوجب المراعاة شكال  دوليّ 

التي لم تعد تتالءم مع مصالحهم    ةالمصطلحات االشتراكيّ فاختفت    ؛ر عليها من قبل الحّكامالمسيطَ 
كذلك  ، و نظام االقتصاد الحرّ نسخة هجينة من  نحو  وتّم ترسيم تحّول  ممسوك  من قبلهم    االقتصادّية،

 ة.  العربيّ  ةلمصطلحات القوميّ اة المطالب الخارجّية بخصوص خفض ااألمر ظهر اهتمامهم بمراع

من استعداد الحكم    اجزء    ، والسعي إلرضاء الخارج،كان تعديل الدستور  أّما على صعيد الداخل فقد 
ين، واعتقال مثلهم، وتهجير  قتل مئات آالف السوريّ   ، فتمّ ة الشعب السوريّ غلبيّ أ ثار عليه للحرب على  الم  

ال يجوز  ه "د أنّ ( التي تؤكّ 53  الماّدةا )ن  متضمّ   اعتمادهالماليين، وتدمير حواضرهم فور االنتهاء من  
تحري أحد أو توقيفه إال بموجب أمر أو قرار صادر عن الجهة القضائية المختصة، أو إذا قبض عليه  

ال  .لطات القضائية بتهمة ارتكاب جناية أو جنحةفي حالة الجرم المشهود، أو بقصد إحضاره إلى الس
كل شخص ي قبض    .يجوز تعذيب أحد أو معاملته معاملة مهينة، ويحدد القانون عقاب من يفعل ذلك

عليه يجب أن ي بلغ أسباب توقيفه وحقوقه، وال يجوز االستمرار في توقيفه أمام السلطة اإلدارية إال بأمر 
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لكل شخص حكم عليه حكما  مبرما  ونفذت فيه العقوبة وثبت خطأ    .من السلطة القضائية المختصة
  ( التي تنّص 54  الماّدةأضاف )ه  نّ إ بل    . "الحكم أن يطالب الدولة بالتعويض عن الضرر الذي لحق به

كل اعتداء على الحرية الشخصية أو على حرمة الحياة الخاصة أو على غيرها من الحقوق   "  على أنّ 
  قد يوحي وكأن هناك"، وهذا  التي يكفلها الدستور ي عد جريمة يعاقب عليها القانون والحريات العامة  

ا أنّ ،  على جرائمه التي ارتكبها  النظام السوري ة لمحاكمة  ة دستوريّ إمكانيّ  ن  ( تتضمّ 51  الماّدة)  تحديد 
الدو " وتكفل  بالقانون،  مصون  القضاء  أمام  والدفاع  والمراجعة  الطعن  سبل  وسلوك  التقاضي  لة  حق 

نشاء ال  إفضي ليكون هذا الكالم  ت   هناك قوانينلكن  ، و "المساعدة القضائية لغير القادرين وفقا  للقانون 
وتعطيهم    ،، وتمنع مالحقتهمله  ذينتدعم إرهاب الدولة، وتحمي القائمين عليه والمنفّ طائل منه، فهي  

نا نورد الحق ا ما له نّ ، ولكبحث آخرات. وهذا ما له  ين والسوريّ السوريّ   جرائم بحقّ ال  الرتكاب الحصانة  
غة من معناها  ث عن الحقوق مفرَ ة التي تتحدّ المواد الدستوريّ   ة لتبيان كيف أنّ عالقة برئيس الجمهوريّ 

 . ةة ونصوص قانونيّ ببنود دستوريّ 

  " ة "ديمقراطيّ ة" إلى  شعبيّ   ة تعريف الدولة من "ديمقراطيّ تغيير  و ،  للدستور  ةالتعديالت االستخداميّ   أن  الحال
على   تنّص   ة  واستبدالها بمادّ   الخاّصة بقيادة حزب البعث للدولة  ة الثامنةالمادّ حذف نّص  (، و 1  الماّدة)
  ة للسلطة التشريعيّ   ات  صالحيّ   وتثبيت   ،ةات السياسيّ ضمن الحريّ توورود مواد    ة،ة السياسيّ ديّ باع التعدّ اتّ 

  ، وإقرار بعض المعاهدات   ،وخطط التنمية  وإقرار الموازنة  ،مناقشة بيان الحكومة وحجب الثقة عنها  مثل
العامّ  تهم أمام رئيس  إلى مسؤوليّ   ة الوزراء أمامها )إضافة  على مسؤوليّ   والنّص   ،(75ة  )المادّ   والعفو 

للرأي    ، والقمع الوحشيّ اسوريلم يكبح موجة إرهاب الدولة المتصاعد في    ،  (121  ةة( )المادّ الجمهوريّ 
ة  السيطرة األمنيّ سيطرة الرئيس على كل السلطات، و لتغيير واقع    لم يؤدِّّ و   ى في أوساط المواالة.حتّ 

فنّص المطلَ  الشعب؛  أنّ   قة على مجلس  للمواطنين وواجب "  الدستور على  االنتخاب واالستفتاء حق 
وق الناس إلى الصناديق  سَ في الواقع كان  ة  ( ترجمته الحرفيّ 49  الماّدة" )عليهم، وتنظم ممارستهما بقانون 
أ بقَي    ثم أنهأ على الرفض.  جرّ تمن    قّ ا شاهدوه من جرائم بحفزع ا ممّ   ليضعوا فيها ما يرضي المستبدّ 

، ، عداك عن مجلس الوزراءةة والقضائيّ ة السلطتين التشريعيّ رئيس على صالحيّ سلطات  طغيان  على  
بل   ،(97ة  ابهم ويقيلهم ويقبل استقالتهم )المادّ ابه والوزراء ونوّ يقوم بتعيين رئيس الوزارة ونوّ فهو الذي  

هو و   .(124)المادة    إلى المحاكمة عما يرتكبه إي منهم من جرائم أثناء توليه مهامه أو بسببهايلهم  ويح
ات  ويبرم المعاهدات واالتفاقيّ   ،(104- 103ة  ة وحالة الطوارئ )المادّ يعلن حالة الحرب والتعبئة العامّ من  

ى سلطة  ويتولّ ،  (111ة  مجلس الشعب )المادّ   حلّ   منفرد    ر وبشكل  وله أن يقرّ ،  (107ة  ة )المادّ الدوليّ 



 المركز السوري للدراسات واألبحاث القانونية 

 ~84  ~  
 

لغاء لغائها من دون أن يكون لهذا اإلإ  ثناء دورات انعقاد مجلس الشعب وللمجلس حقّ أالتشريع خارج و 
  في حال ارتأى أنّ   خذ اإلجراءات التي يراها مناسبة  ن يتّ أة في  (، وله الحريّ 113ة  )المادّ   رجعي    أثر  

دون     ة  في القضايا التي يراها مهمّ   يستفتي الشعب (، وله أن  114ة  د البالد )المادّ محدق يهدّ   هناك خطر
رئيس الجمهورية هو القائد األعلى للجيش والقوات  "  كما أنّ   .(116ة  )المادّ   المرور بمجلس الشعب 

  الماّدة" )المسلحة ويصدر جميع القرارات واألوامر الالزمة لممارسة هذه السلطة، وله التفويض ببعضها
أيّ (  105 بمنأى عن  بأنه "117  الماّدة)  بنص   أو محاسبة    مراقبة    بقي  تفيد  التي  يكون رئيس  (  ال 

الخيانة العظمى ويكون  الجمهورية مسؤوال عن األعمال التي يقوم بها في مباشرة مهامه إال في حالة  
طلب اتهامه بناء على اقتراح من ثلث أعضاء مجلس الشعب على األقل وقرار من مجلس الشعب 
بتصويت علني وبأغلبية ثلثي أعضاء المجلس بجلسة خاصة سرية وال تجري محاكمته إال أمام المحكمة  

ال  ه " ، وبما أنّ ريمة الخيانة العظمىلج  تعريف في القانون السوريّ هناك  ليس  ه  ". وبما أنّ الدستورية العليا
ق يالحَ من أن    دستوريّ   ن بنّص ه محّص ، فهذا يعني أنّ (29  الماّدة)"  جريمة وال عقوبة إال بنص قانوني

  الرئيس،   سلطة   عن  ة  غير مستقلّ ت  ظلّ ة  السلطة القضائيّ   إنّ بل  .  ب على الجرائم التي يرتكبهاويحاسَ 
له    ينوب عنه وزير العدل، ويحقّ ، و (133ة  )المادّ   فوفق الدستور هو رئيس مجلس القضاء األعلى

 (. 142ة ة العليا )المادّ ى تسمية أعضاء المحكمة الدستوريّ ويتولّ  (،108ة )المادّ  إصدار العفو الخاّص 
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بوجود عالقة  ما بين إضعاف أو إنهاء مبدأ  هكذا نصل بدراستنا إلى صدق فرضّيتنا التي انطلقنا منها  
، وصوال  إلى احتكار  المعاصرة  سوريافي    وتناميه  نشوء االستبداد فصل السلطات في الدساتير السورّية، و 

ة منذ التاريخيّ   خالل استعراضنا لحكاية الدستور السوريّ   فمن.  السلطات موقع رئيس الجمهورّية لكّل  
العربيّ  الدولة  الراهن  1918ة األولى عام  نشأة  المنتجة  إلى عصرنا  الرئيسة  العناصر  ، وعبر تحليل 

ّكزين منها على مبدأ فصل السلطات، تتّبعنا  للدساتير المتعاقبة، والبحث عن مكّونات الحكم المدنّي مر 
المسار المتعّرج للدساتير السورّية، والتنازلّي منذ تقّدمت األحزاب الراديكالّية وهّيأت الظروف إلطباق 

ك أّن  صدق  لنا  وثبت  الحكم.  على  الدستور  العسكر  يتطّلب تابة  والعادل  ا  وطني    التزام ا  الديمقراطّي 
الدستور    بأنّ   اا تام  رة، وإدراك  ة للشعوب المتحّض على التجارب الدستوريّ   منفتحة    ة  نونيّ قا  ، ومعرفة  ديمقراطي ا

لألفكار   العاّم  المجال  وينّظم  يوّحد  أن  على  واأليديولوجيّ قادر   تكون  ات  والرؤى  بحيث  الديمقراطّية، 
ا على خدمة المجتمع والمواطنين، ومن ثّمة تكون جزء ا من عملّية  بناء  ال تدمير.    صراعاتها تنافس 

  بعد انتهاء العهد العثمانيّ   ة  عصريّ   ة  مستقلّ   تتوق إلى إنشاء دولة    سوريافي  ة  فعندما كانت القوى السياسيّ 
فاق على  ة من أجل االتّ ة والسياسيّ دت جهودها وتعالت على جميع خالفاتها الفكريّ وحّ   ،1918في عام  

س لفصل  تؤسّ م ا بمكانه وزمانه على صعيد إلزام الحكم بقواعد  ه متقدّ يمكن عدّ   عصريّ   صياغة دستور  
  ما   ا؛ ا ووشيك  الذي كان محدق    على مجابهة الخطر الخارجيّ   تكون قادرة    ة  قويّ   س لدولة  ويؤسّ السلطات،  

الرغم من حداثة عهد الدولة وانعدام  على  ة األولى  حدا بها إلى اإلسراع في إنجاز تجربتها الدستوريّ 
السياسيّ  والقانونيّ تجربتها  النجاح ساعدها  ولقد    . ةة  من    استقوها  ة  قانونيّ   بثقافة    مندوبيها  حتسلّ   على 

الدراسة  المشاركة السياسّية والثقافّية في التجربة الدستورّية العثمانّية الصراعّية مع الحكم السلطانّي، ومن  
تجارب الدول في األوساط السياسّية والثقافّية على  ، ومن االنفتاح العاّم  ةة األجنبيّ في المعاهد القانونيّ 

ة  ركيّ يكالثورات األم   عظيمة    بعد اندالع ثورات  فيها  ة التي سادت  ة والدستوريّ فكار السياسيّ واألة  الديمقراطيّ 
عضاء  استطاع أ   وهكذا  .نتها الدساتير التي كتبت بعد حدوثهاة، وبالمبادئ التي تضمّ الفرنسيّ و ة  اإلنكليزيّ و 

السوريّ المؤت العربيّ   ،لاألوّ   مر  واألقاليم  المدن  من  قدموا  الفكرّية  ةوالذين  توّجهاتهم  اختالف  وعلى   ،
  عصرية والسياسّية، إنتاج دستور  يحوي معادلة  بّناءة  تجمع مطالبهم المناطقّية مع حاجات بناء دولة   

 توّحد مناطقهم في بلد  واحد. 
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المؤتمر    تفاصيل النقاشات التي كانت تجري داخل مقرّ   تلك القوى التي شاركت جماهيرها بكلّ ثّم إّن  
ل  ال يمكن أن يشكّ   الخارجيّ   العدوّ   ت على أنّ وأصرّ   ،الدستور لم تخضع  للضغط الشعبيّ   دّ حول موا

  واحد، بل على العكس رأت أنّ   شخص  بيد  جميع سلطات الدولة    حصرلالستفراد بالحكم أو    ذريعة  
ر  يعبّ   والذي  ةالتي تضمن المشاركة السياسيّ هو الدولة    ن يقاوم االنتداب األجنبيّ أالسالح الذي يمكن  

ها لم ترضخ لرغبات  أنّ   حيث ها مبدأ فصل السلطات،  ة الحديثة وأهمّ يأخذ بالمبادئ الدستوريّ   عنها دستور  
  . نحت له بموجب الدستورمن التي م    أوسعَ   الدستور على امتالكه سلطات    الملك فيصل بأن ينّص 

 ت تجربة  ظلّ   ،ايوم    15أكثر من    ة لم تستمرّ ة العربيّ تجربة دستور المملكة السوريّ   الرغم من أنّ على  و 
ة وتتبع نهج الحكم  كانت تطمح لتطبيق الديمقراطيّ   ة  عربيّ   ل دولة  ة أوّ ص قّص تلخّ   ة  تاريخيّ   وعالمة    ملهمة  
 .الرشيد 

تظهر لنا    متينة    ة  قانونيّ   ة  ة المصاغة بصياغه الدستوريّ بموادّ   1928دستور عام  عملّية إنتاج    كما أنّ 
الع على نقاشات اللجنة  االطّ ؛ فلجنة صياغة الدستورأعضاء  ة التي كان يمتلكها  بوضوح الثقافة القانونيّ 

  تلك الموادّ   والسّيماالدستور،    من موادّ   ة  مادّ   لة العتماد كلّ ة المفّص ة والدستوريّ القانونيّ   أعضائها  وحجج
ا مثالي ا    ،من سلطات الدولة  سلطة    ات كلّ ة بتحديد صالحيّ الخاّص  تحقيق التوازن بين  ليعطي نموذج 

 األهداف السياسّية السامية التي أوكل لهم صياغة دستور  للوصول إليها. ة و القانونيّ  المعارف

وأعضاء الكتلة ، 1928فة بصياغة دستور عام أعضاء اللجنة المكلّ كما تظهر مجريات النقاشات بين 
، وتسّلحوا من أجل مجابهة  ص من االنتداب الفرنسيّ يضعون نصب أعينهم التخلّ انوا  ، كيف كةالوطنيّ 

مبدأ  ها ة، وأهمّ ة وبأخذهم بالمبادئ التي سارت عليها دولته بعد الثورة الفرنسيّ أطماعه بحججهم القانونيّ 
 وبعد مفاوضات  ة  ة والقانونيّ ونجحت وسائلهم السياسيّ .  الشعب مصدر السلطة ومبدأ فصل السلطات   أنّ 

ة التي أحسنوا  ة واختالف توازن القوى الدوليّ الظروف الدوليّ مستفيدين من  من تحقيق ما طمحوا به،    شاّقة  
ق لهم االستقالل  إلى أن تحقّ    الديمقراطيّ والوطنيّ   وا بنضالهم السلميّ استغاللها بالشكل الصحيح، واستمرّ 

 الكامل.

والتي    ،1950بين األحزاب التي رافقت  صياغة دستور عام   ةيّ يديولوجة واألالصراعات الفكريّ كما أّن  
لت ة التي شكّ ارات السياسيّ بين التيّ   االنقسام الحادّ و ة،  ة والدوليّ ساهمت في تغذيتها التحالفات اإلقليميّ 

ها ة لتحقيق أهدافة الديمقراطيّ بالوسائل السلميّ   ، لم تمنع تمّسكهات الدستورة التي أقرّ ة التأسيسيّ الجمعيّ 
الدستور، سواء عن  طريق االنتخابات التي أوصلتها    ة، وتطبيق أفكارها ورؤاها من خالل موادّ السياسيّ 
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البرلمان أثناء    ا أمام مقرّ ديها وجماهيرها للتظاهر سلمي  ة أو عن طريق حشد مؤيّ ة التأسيسيّ إلى الجمعيّ 
فة  عرائض والطلبات إلى اللجنة المكلّ صة لمناقشة الدستور، أو من خالل تقديم الانعقاد الجلسات المخّص 

ة والتي عكستها النقاشات والسجاالت  ة التأسيسيّ بين أعضاء الجمعيّ   الخالف الحادّ   بصياغته، كما إنّ 
ات  قة بنظام الحكم وصالحيّ المتعلّ   ة تلك الموادّ وخاّص   ،الدستور  ة والتي جرت بينهم حول موادّ الحادّ 

آخر بالحكم، ومحاولة بعض القوى   من أن يستأثر تيار    سياسيّ    تيار    السلطات الثالث، وخشية كلّ 
على  إيجابي   لسلطة كان لها تأثير  إلى اة للوصول سة العسكريّ الطريق أمام المؤسّ  ة سدّ ة المدنيّ السياسيّ 

دستور  إ النيابيّ يكرّ   نتاج  للحكم  واالنحياز  السلطات  مبدأ فصل  يعني بشكل    س  بآخر حكم    الذي  أو 
  ة .ا وديمقراطيّ ر  من أكثر النظم تطوّ  يعدّ و ة حزاب المدنيّ األ

ولحيوّية الحياة السياسّية، وقدرة القوى السياسّية على المعارضة والتفاعل مع المواطنين، دور  رئيس  في  
والذي صدر بعهد    ، 1953دستور عام  إحباط االستبداد حّتى إن تضافرت أسباب  له. فنحن نجد أّن  

ا دستوري ا ديكتاتوري ا  ة،  غير ديمقراطيّ   منه وبوسيلة    منفردة    وبإرادة  أديب الشيشكلي،  انقالب   لم يكن نص 
وهذا بسبب    ؛ةأخذ بمبدأ فصل السلطات وبمبدأ الديمقراطيّ كونه  الواضح    الرغم من طابعه الرئاسيّ على  

  تلك القوى التي استمرّ   .ومحاولة كسب تأييدها  ،حكمهة المعارضة لخشية الشيشكلي من القوى السياسيّ 
 .حقيقيّ   شعبيّ   ة، وبقيت قدرتها على حشد تأييد  في الحياة السياسيّ  غير رسميّ   تأثيرها ولو بشكل  

  ، ة من نصوصهاختفاء المبادئ الديمقراطيّ   يبّين لنا أنّ   ر الدستور السوريّ لتطوّ   العرض التاريخيّ   كما أنّ 
فوأهمّ  مبدأ  السلطات ها  له    نتج  ،صل  هّيأت  الذي  ذاك  منه  االستبداد،  من  شّتى  أنواع     تيارات  عن 

ة أو أخرى منها القوميّ   ة يجب أن يسبقه تحقيق أهداف  تحقيق الديمقراطيّ   أنّ تعتقد بكانت    ة  يديولوجيّ أ
من  ارات  تلك التيّ وكانت قد تطّرفت أجنحة  منها لحّد العداء الصريح مع الديمقراطّية. ومن    ة،االشتراكيّ 

بالحدود الدائمة للدولة يكن يؤمن  لم  أصحاب النزعات االنقالبّية في المؤّسسة العسكرّية، و مع    تحالف
المصريّ فسارع  ة  السوريّ  الوحدة  تحقيق  السوريّ إلى  الة  ة  أّنها  الوحدة   ولىاألخطوة  داعي ا  تحقيق  نحو 
وعود  زائفة  بحصوله بدال   ة لصالح استغنى عن الديمقراطيّ  جارف   شعبيّ   ار  تيّ متلّقي ا الدعم من  ة، العربيّ 

، والعسكرّيون المتحالفون معها، تهدف ةألحزاب األيديولوجيّ ت اكان  بينما  .العدالة والمساواة منها على  
والتي كانت حسب    ،ةة التقليديّ ص من القوى السياسيّ التخلّ   إلى  ى سريعة  إلى الوحدة بخط  من توّجهها  

. وإذ قابلها الحكم العسكرّي المصرّي في  طويلة    ة التي استأثرت بالحكم لعقود  ل القوى الرجعيّ زعمها تمثّ 
يقبل   لنفسها حّتى  أّنه اشترط حّلها  للديمقراطّية لدرجة  أكثر عداء  منها  أّنه كان  إاّل  الهدف األخير، 

حيث    ،حدةة المتّ ت للدولة العربيّ الدستور المؤقّ ، وهو المسار االستبدادّي الذي تّم التعبير عنه في  الوحدة
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مبدأ فصل السلطات واستبداله بحكم  تّم حذف و  ،ديّ التعدّ  الديمقراطيّ  للحكم م  لمع ا أيّ ختفى منه نهائي  ا
   .عاتهاة وتطلّ ل جميع أحالم األمّ الفرد الزعيم الذي يمثّ 

وعلى الرغم من االنفصال إاّل أّن "التجربة المصرّية" أنضجت القوى االستبدادّية في المؤّسسة العسكرّية، 
انقالب ووهبتها أساليَب عمل، فلم تترك للحياة السياسّية السورّية الديمقراطّية الوقت لتتعافى، فبادرتها ب

  اومستبد    ط امتسلّ   اعسكري    اه حكم  ءورا  يخفي  ستار  إلى  ة  األحزاب األيديولوجيّ الذي حّول  ،  1963عام  
  الذي صدر في ظروف    1973في دستور عام    ر عن شكله الحقيقيّ أخذ يتعاظم ويتنامى إلى أن عبّ 

 هذه المّرة، إاّل أّنه إسرائيلي  هو  ،خارجيّ   تهديد عدوّ   في ظلّ  أيّ ، 1920لظروف دستور عام  هة  مشاب
ا له تمام ا الختالف المشاركين في كتابته. فالدستور األّول كان بمشاركة ممّثلين حقيقّيين  ،  كان معاكس 

من قبل تحالف  استبداديّ    1973عن فئات  شعبّية  واسعة  وإن لم يكونوا منتخبين، بينما وضع دستور  
،  ة" ال صوت يعلو فوق صوت المعركبين انقالبّيين عسكرّيين ومدنّيين رفعوا كعنوان  للمرحلة شعار "

  ة.تكريس حكم الحزب والفرد واالبتعاد عن الديمقراطيّ صراعات  داخلّية  وخارجّية  ل ينمستغلّ 

كان أحد أدوات حزب البعث وقائده حافظ األسد من أجل قلب جميع المفاهيم    1973دستور عام    إنّ 
ن  على الوجه المبيّ السيادة للشعب يمارسها    أنّ " ته الثانية على  في مادّ   ة، فقد نّص ة والدستوريّ السياسيّ 

للحزب، وبذلك يكون    تكون رديفة    ة  شعبيّ   مات  تأطيره ضمن منظّ   ، ذاك الشعب الذي تمّ (105) "في الدستور
فكر الحزب ومنطلقاته    أنّ "  " بقاعدةالشعب مصدر السلطات   نّ "إ  ة التي تقولقد استبدل القاعدة الدستوريّ 

ا ، "ة هي مصدر السلطات النظريّ    تبتعد فيها كلّ  البوليسيّ  من الحكم األمنيّ  طويلة   لمرحلة  بذلك مؤّسس 
السياسيّ  والقانونيّ النخب  العامّ ة  العمل  عن  ومجفّ ة  والتنوّ ف  ،  السياسة  منابع  ومغلق  ا  أيّ ع،  أمام  الباب    ا 

. وهو ما جعل النظام الناتج عنه غير قابل  لإلصالح حّتى حينما تعّرض للسلطة  حقيقيّ    لتداول    احتمال  
على الدعوة  يجرؤ    إاّل أّن الحكم لم  2012دستور عام  ، فرغم أّنها أجبرته على إصدار  2011عام    ورةلث

السّيما إلغاء  و   ،الدستور  موادّ   بعض   لى  طرأ عر  الرغم من تطوّ على  و   .إلصداره  ة  تأسيسيّ   ة  النتخاب جمعيّ 
في الحكم،    طيّ التسلّ   االستبداديّ   افكرهالماّدة الثامنة، إاّل أّن القابضين على السلطة رفضوا التخّلي عن  

  اته التي نّص صالحيّ   جميعلرئيس بثّبتوا تمّسك ابل  بشكل  واضح،  مبدأ فصل السلطات فيه  فلم يعتمدوا  

 
 ،وتعديالته  1973الصادر بتاريخ   ةة السوري  ة العربي  دستور الجمهوري   ، مجلس الشعب  ،ةة السوري  ة العربي  ي  لجمهورا - 105

http://parliament.gov.sy/arabic/index.php?node=5518&cat=413& :10/  07، آخر زيارة: 2014، 07/  07، النشر  ،

2021 . 

http://parliament.gov.sy/arabic/index.php?node=5518&cat=413&
http://parliament.gov.sy/arabic/index.php?node=5518&cat=413&
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 نحت لمجلس الشعبات التي م  يذكر، سوى بعض الصالحيّ   دون تعديل  من  1973عليها دستور عام  
 الذي شّرع لنفسه حّله. 

بين صّناع الدستور وتوّجههم وبين الدستور الذي ينتجونه والذي سيحّدد مستقبل  ونتيجة ثبوت العالقة  
ل أّنه  نستنتج  دستور  السورّيين،  السوريّ   جديد    كتابة  فصل   ةللدولة  مبدأ  على  قائم ا  ديمقراطي ا،  يكون 

 وف  سات الدولة وأجهزة الحكم، وتهيئة ظر عادة هيكلة لمؤسّ إ ة  عمليّ   كتابته  يجب أن يسبق  السلطات،
  ة  انتقاليّ   ات عدالة  ، تأتي ضمن سياق آليّ حقيقيّ    سياسيّ    وانفتاح    شاملة    ة  وطنيّ   إلجراء مصالحة    مواتية  

  .في العهود السابقة بليغة   تجبر ما لحق من أضرار   متكاملة  

الذي ر العظيم  وبعد التطوّ ،  ويجب أن يقوم الدستور الجديد على مبدأ الفصل بين السلطات الذي أصبح
عناصر نجاح الدستور في تحقيق    من أهمّ ،  نسان في العالمة وحقوق اإلطرأ على مفهوم الديمقراطيّ 

ه  اللبنة األولى في بناء دولة المواطنة ألنّ   نزلةبمو الغاية أو الهدف الذي يبتغيه وهو العدل والمساواة،  
جود هذا المبدأ في الدستور  و . بل ألّن  ف السلطة الحاكمةنسان والمواطن من تعسّ الحامي لحقوق اإل

بعد االنهيار المديد الذي    سوريافي    السّيماة، و قويّ   ة  وطنيّ   سات  الوسيلة الناجعة لقيام مؤسّ   قد أصبح
سة القضاء التي  ة مؤسّ ، وخاّص طويلة    سات الدولة نتيجة تحالف االستبداد والفساد لعقود  أصاب مؤسّ 

ة وأصبحت أحكامها  تها الكاملة للسلطة التنفيذيّ جة تبعيّ أثناء العقود الماضية نتي  كبير    أصابها ضرر  
ة، لذلك يجب إعادة االعتبار لها من  سة األمنيّ المؤسّ  السّيماو  ،ةالت أجهزة السلطة التنفيذيّ لتدخّ  عرضة  

شراف  ة اإلوأن يوكل له مهمّ   ة،خالل منح مجلس القضاء األعلى االستقالل الكامل عن السلطة التنفيذيّ 
 ن القضاة، وأن ينّص و ق بشؤ ما يتعلّ   عمال المحاكم على اختالف أنواعها ودرجاتها وفي كلّ أ على جميع  

ات  على ترشيح  ة العليا بناء  ة اختيار أعضاء المحكمة الدستوريّ مهمّ   النواب الدستور على تفويض مجلس  
ا بأداء  تمام    ة  مستقلّ   محكمة    وعلى أن تكون   ،ة والمجتمع المدنيّ ورئيس الجمهوريّ   مجلس القضاء األعلى

 ها بالدستور.ليها المنصوص عمهامّ 

سلطة    ث ال تتجاوز أيّ يبحالثالث  ات بين السلطات  توزع الصالحيّ ولبناء دولة فصل السلطات يجب  
 جراءإ  أو  ،تشريعات ال  سنّ ة  صالحيّ ة  فال يمنح رئيس السلطة التنفيذيّ   ؛ات سلطة أخرى على صالحيّ 

يمنح  ، وال ةعبر قرارات أو إجراءات تنفيذيّ  المجتمعتغيير في بنية أو  للدولة،ة تغيير في البنية القانونيّ 
 حقّ ضمان  ة مع  ة التشريعيّ ات بالسلطتحصر هذه الصالحيّ بل    ،إعالن الحرب والعفو العامة  صالحيّ 
 .  ة العلياأمام المحكمة الدستوريّ باستخدامها  الطعن
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  ، "الحاالت الطارئة"ات تحت عنوان  ة من صالحيّ ما يتاح للسلطة التنفيذيّ ويجب الحرص في التعامل مع  
بحيث ال تستطيع إدامة االستثناء إلى ما ال نهاية )كما فعل حافظ األسد عندما حكم البلد بقبضة "قانون  

ة على صعيد ما  دة بدقّ محدّ   ةاالستثنائيّ   ات الصالحيّ هذه  ن تكون  ضمان أالطوارئ"(. وهذا يتطلب:  
أن تكون  ضمان  و   ؛منها  المرتبطة بكلّ   الفترة الزمنية تعريف "الحاالت الطارئة" و تحويه وعلى صعيد  

التنفيذيّ  السلطة   خاللها  إجراءات  السلطة  لمراجعة  والقضائيّ التشريعيّ   تينخاضعة  و ةة  قدرة   ضمان؛ 
 ،ا يتعارض مع الدستورعلى التراجع عمّ قدرتهما  على الرقابة والمحاسبة و ة  ة والقضائيّ السلطتين التشريعيّ 

قة من المالحقة  سلطة حماية أو حصانة مطلَ   عدم منح أيّ وضمان  ؛  الفصل بين السلطات   أمنه مبد و 
ا ة إداري  ة مستقلّ ة والماليّ هيئات الرقابة اإلداريّ وضمان أن تكون    ؛ةالقضائية وإنما حماية جزئية ومؤقت

 . ةة والقضائيّ ة وتحت إشراف السلطة التشريعيّ فيذيّ نعن السلطة الت 

يتطلّ  السلطات عكما  الثالث   يّ أدم منح  ب فصل  السلطات  السيطرةمكانيّ إوحدها    من    مالتحكّ و /وأ  ة 
ات متوازنة  ولبناء آليّ .  منهما  من تشكيل أيّ منفردة  تمكينها  عدم  ومن وسائل ذلك  ،  ني ياألخر بالسلطتين  

 سات والهيئات، ومن ذلك:  وضع قواعد دقيقة لعملية بناء وتشكيل المؤسّ  السلطات يتمّ تضمن فصل 

  ،ةفيذيّ نبتوصيات من السلطة الت  ،ة من البرلمانتعيين بأغلبيّ الة عبر  شكيل السلطة القضائيّ ت -
 ا.  منه اجزء   األخيرأعضاء من على أن يكون  والمجتمع المدنيّ 

، وبتوصية  األصوات   ةتعيين بأغلبيّ العبر  من قبل البرلمان  ة  تشكيل هيئات االنتخابات المستقلّ  -
 .منها  اة جزء  أعضاء من السلطة القضائيّ ، على أن يكون  ة والمجتمع المدنيّ فيذيّ ن من السلطة الت

األصوات،  ة  تعيين بأغلبيّ بال  ،ينمدنيّ و قضاة  من  نة  مكوّ ة عليا  محكمة دستوريّ ل البرلمان  يشكّ  -
التو  السلطة  من  المدنيّ فيذيّ ن بتوصيات  والمجتمع  القضائيّ   ة  استقاللو   ة،والسلطة  ّية  لضمان 

ة. ويكون  االستقالة أو فقدان األهليّ لحين  الحياة أو    مدىاألعضاء يجب أن تكون عضوّيتهم  
 .وللمجتمع المدنيّ الثالث السلطات  من لكلّ ا مضمون  الطعن بالتشريعات أمامها  حقّ 

بتوصيات    األصوات،ة  تعيين بأغلبيّ ، بالينإعالميّ   من  نةمكوّ ة لإلعالم  ئة مستقلّ ل البرلمان هي يشكّ  -
 .يّ والمجتمع المدن ةالتنفيذيّ من السلطة 

بتوصيات من    األصوات،ة  تعيين بأغلبيّ ، بالات ة لألحزاب والجمعيّ لّ هيئة مستقل البرلمان  يشكّ  -
  .ةوالسلطة القضائيّ  ة والمجتمع المدنيّ السلطة التنفيذيّ 

يتوجّ  - النّص كما  التمييز،  على تشكيل هيئة مستقلّ   ب  للقضاء على  ة لحقوق اإلنسان، وهيئة 
 وإدارة األقاليم   ، وهيئة للحكم المحليّ وهيئة للمساواة بين الجنسين والنوع االجتماعيّ 
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في الدستور الجديد    من النّص   ال بدّ   ة الفترة الماضية في التاريخ السوريّ وبسبب خصوصيّ  -
إنشاء هيئة مستقلّ  للعدالة االنتقاليّ على  بمهمّ ة  لتقوم  المجرمين والتعويض على  ة،  ة محاكمة 

 وتخليد الذكرى.  الضحايا وإعادة بناء السلم األهليّ 
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 المتعاقبة  سوريادساتير   - الرابعالفصل 

 الذي رفض االنتداب إقراره)المشروع(  1928 الجمعية التأسيسية ن دستورتتضمّ 

 

 مدخل:  

مجاالت السياسة والفكر،   الممنهج من قبل الحكم في سوريا، الذي طال كلّ   بعد عقود من التجهيل
للدراسات   ين لبعضهم البعض وللعالم من حولهم، نجد في المركز السوريّ اها إلى معرفة السوريّ وتعدّ 

  بمجال عملنا ما له صلة  كلّ ة لة تفصيليّ معرفيّ مراجعة  في من مهامنا المساهمة  ة أنّ واألبحاث القانونيّ 
 من قبل النظام األسديّ   إخفاؤهاتم    ة التيومن ذلك تقديم الدساتير السوريّ .  وتقديمه لجمهورنا السوريّ 

بعضها كان يحوي بعض الحقوق    طمس حقيقة أنّ   زمن طويل في ظالم قانون الطوارئ، وتمّ طوال  
، ضمن االلتزام بقاعدة فصل السلطات   ة وآلية لمحاسبتهاعلى السلطة التنفيذيّ   اين، وقيود  ة للسوريّ السياسيّ 

 صحافة. الرأي وال ةحريّ في بعضها ضمانات ل كانه أنّ و 

  قدر المستطاع  معرفيّ على التفصيل الالسلطات    حرصنا في الدراسة التي بين أيدكم عن فصلوإذ  
في نفس الكتاب  ة المتعاقبة  تاحة الدساتير السوريّ بفائدة مضافة في إ، اعتقدنا  لإلجابة عن سؤالها البحثيّ 

السبعة،  ال يتجاوز  من هذه الدساتير  نترنت"  ة "اإلالمتاح على الشبكة العنكبوتيّ   أنّ   ، وتحديدا  اإللكترونيّ 
لمجلس الشعب )لبرلمان(   ة. وبالبحث على الموقع الرسميّ تداوله وجدنا أخطاء جمّ  وفي بعض ما يتمّ 

يقود   اة المتعاقبة، لم نجدها، ولم نجد تصنيف  عرض الدساتير السوريّ فترض أن ت  التابع للنظام، حيث ي  
بالبحث  ما وجدناه هو الدستور الحالي. ولكن    إليها، وال عبر البحث في نافذة البحث في الموقع، وكلّ 

ة دساتير على نفس الموقع، وفيها مشكالت كثيرة؛  ة وجدنا روابط تقود لستّ كات البحث العالميّ على محرّ 
 منها نقص في المواد، وحذف مقدمة دستور، وتعديل بالصياغات. 

رة  المتوفّ   نسخ أن نقارن بين الولغياب النسخ الموثوقة للدستور حيث يفترض أن تكون، لم يكن أمامنا إالّ 
المو ع الموقع اإل)وممّ   ةكترونيّ لاقع اإللى بعض  قليلة الوضوح على  "التاريخ  ا وجدناه صور  لكتروني 

دستور  من  لنسخة    1929من مجلة المضحك المبكي الصادرة سنة    39مأخوذة من العدد  (  106)السوري"
زنا اهتمامنا بينها  ركّ   ةورقيّ مراجع  الذي لم نجده كامال  بمصدر آخر فقمنا بتنضيد محتواها( مع    1928

 
سورية"،    – 1928الموقع االلكتروني "التاريخ السوري"، "دستور عام  - 106

http://syrianhistory.com/ar/photos?tag=%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1+%D8%B9%D8%A7%
+%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-D9%85+1928+  2021/ 20/12، آخر زيارة في . 

http://syrianhistory.com/ar/photos?tag=%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1+%D8%B9%D8%A7%D9%85+1928+-+%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9
http://syrianhistory.com/ar/photos?tag=%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1+%D8%B9%D8%A7%D9%85+1928+-+%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9
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ي النظام، وعضو مجلس شعب  عالميّ إ ، وهو أحد  2014على كتاب صدر لمازن يوسف صباغ في  
سبب اهتمامنا    ". وال يغيب أنّ سجل الدستور السوري ، بعنوان "، وشقيق رئيس المجلس الحاليّ (107) سابق

ة  على خاّص ه التي تتيح له االطالع على وثائق مجلس الشعب المكتومة إالّ بهذا المرجع هو مكانة معدّ 
ة، وبغياب ة مستجدّ  لوظيفة سياسيّ ها لم تخرج عبره، بعد طول كتمها، إالّ نا أنّ لمة من النظام. ولعالخاّص 

 ، قمنا بمقارنة ما نشره بنسخ أخرى. العلميّ ة البحث الثقة بالنظام وأركانه، ولضرورات منهجيّ 

 يوسف فخر الدين  

 ة لألبحاث والدراسات القانونيّ  المركز السوريّ  -قسم البحث 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
، عضو مجلس  ةإجازة في العلوم السياسية واإلدارية، دكتوراة دولة في العلوم السياسية والدبلوماسي، إجازة حقوق،  مازن يوسف صباغ  - 107

العربية لإلعالن، مستشار وزارة   للمؤسسة  المطبوعات، مدير عام سابق  للمؤسسة العربية السورية لتوزيع  شعب سابق، مدير عام سابق 

 من كتابه "سجل الدستور السوري" لمعرفة المزيد من مسؤولياته.  724-723دة للصفحة  اإلعالم، عضو المؤتمر القومي العربي... يمكن العو
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 1920 لمملكة السورّيةل (دستورالقانون األساسي )ال -1
 

الموقع اإل3  الماّدة)  ورد في المعاصر"  لكترونيّ ( من نسخة  السوري  أنّ التاريخ  إداريا     "  "المقاطعات مستقلة استقالال  
فتكون مواد النسخة عنده    ،(108) بمقتضى هذا القانون، ويسن المؤتمر قانونا  خاصا ، يبين فيه حدود هذه المقاطعات" 

  الماّدة "عند  تنتهي  ي  تال  ،(109) مجلس الشعبلكتروني لالموقع اإل في نسخة    الماّدةمحتوى هذا    نجد  بينما لمة،  ( مادّ 148)
ولقد اعتمدنا الصيغة  ة.  ( مادّ 147)  تحوي ي  تال  كتاب "سجل الدستور السوري"  نسخة  في  م نجدهاول  !"التاسعة والتسعون 

 رت لنا.التالية بعد مقارنة النسخ التي توفّ 

 
 

 الفصل األول 

 في المواد العامة 

 :األولى الماّدة

 .مدنية نيابية عاصمتها دمشق الشام ودين ملكها اإلسالمإن حكومة المملكة السورية العربية حكومة ملكية 

 :الثانية الماّدة

 ل التجزئة.وحدة سياسية ال تقبذات المملكة السورية تتألف من مقاطعات  

 :الثالثة الماّدة

  ة.اللغة الرسمية في جميع المملكة السورية هي اللغة العربي

 الفصل الثاني

 
  –القانون األساسي ،  1921المملكة السورية عام  -الدستور – المعاصر، موقع الكتروني، القانون األساسي  سوريال تاريخ ال - 108

 (. 12/2021/ 22)آخر زيارة:  (syrmh.com)التاريخ السوري المعاصر -  1920السورية عام  للمملكة  -الدستور
)الدستور   1920دستور المملكة السورية  ، ( )الدستور الفيصلي 1921الموقع االلكتروني لمجلس الشعب، دستور المملكة السورية  - 109 

 (. 12/2021/ 22)آخر زيارة:  (parliament.gov.sy)الفيصلي(

https://syrmh.com/2020/07/04/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D9%84%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9-%D8%A7/
https://syrmh.com/2020/07/04/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D9%84%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9-%D8%A7/
https://syrmh.com/2020/07/04/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D9%84%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9-%D8%A7/
http://parliament.gov.sy/arabic/index.php?node=5518&nid=421&First=0&Last=420&CurrentPage=6&mid=&refBack=&ctr=363
http://parliament.gov.sy/arabic/index.php?node=5518&nid=421&First=0&Last=420&CurrentPage=6&mid=&refBack=&ctr=363
http://parliament.gov.sy/arabic/index.php?node=5518&nid=421&First=0&Last=420&CurrentPage=6&mid=&refBack=&ctr=363
http://parliament.gov.sy/arabic/index.php?node=5518&nid=421&First=0&Last=420&CurrentPage=6&mid=&refBack=&ctr=363
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 في الملك وحقوقه 

 :الرابعة الماّدة

لم يكن   وإنينحصر ملك المملكة السورية في األكبر فاألكبر من أبناء الملك فيصل األول، متسلسال  على هذه القاعدة 
ن لم يبق من صلب الملك فيصل األول ولد ذكر ينتخب إالذكور و   عصباتهقرب  أألحدهم ابن يكون الملك لألكبر من  

رث الملك في  إالمؤتمر مجتمعا  بموافقة ثلثي أعضائه ملكا  لسوريا من ساللة الملك حسين األول ملك الحجاز ويكون  
  .فيصل األولعلى ما تقرر في ذرية ذريته 

 :الخامسة الماّدة

ة عشرة من عمره فإذا انتقل إلى من هو دون السن ينتخب المؤتمر  يجلس الملك على سرير الملك عندما يتم السنة الثامن
يكون النائب من صنف الجند وعلى نائب الملك أن  ال  باألكثرية المطلقة نائبا  له يدير المملكة باسم الملك ويشترط أن  

  . مة والملك والمراعاة للقانون األساسييقسم يمين االحترام للشرائع اإللهية واألمانة لأل

 :السادسة الماّدة

  .  مة وبمراعاة القانون األساسيباحترام الشرائع اإللهية وباألمانة لأل  يمين ا  على الملك حين جلوسه أن يقسم أمام المؤتمر

 :السابعة الماّدة

  . الملك محترم وغير مسؤول

 :الثامنة الماّدة

وال    .والمعاهدات على أن يعرض ذلك على المؤتمر ليصدق عليهالملك هو القائد العام وهو يعلن الحرب ويعقد الصلح  
ال بعد التصديق عليها وله أن يعلن العفو العام بعد موافقة المؤتمر وهو يعين رئيس الوزراء إتكون المعاهدات نافذة  

نين والنظم ويعفو ويصدق على تأليف الوزارة ويقبل استقالتها ويرسل السفراء إلى الدول ويقبل سفراءها ويصدق على القوا
وله أن يدعوه في غير أوقاته العادية   الماّدةعفوا  خاصا  ويخفف الجزاء عن المحكومين ويفتتح المؤتمر ويفضه بموجب 

وتضرب النقود باسمه ويمنح األوسمة ويوجه   الماّدةويمدد أمد اجتماعه عند الضرورة ويحل المجلس النيابي بموجب  
  .  كية بموجب قوانينها الخاصةالرتب العسكرية والمناصب المل

 الفصل الثالث 

 في حقوق األفراد والجماعات

 :التاسعة الماّدة
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يطلق لقب سوري على كل فرد من أهل المملكة السورية العربية ويسوغ الحصول على الجنسية السورية وفقدانها بحسب 
  . األحوال التي يعينها قانون التابعية

 :العاشرة الماّدة

  . السوريون متساوون أمام القانون في الحقوق والواجبات

 :الحادية عشرة الماّدة

 .الحرية الشخصية مصونة من كل تعد وال يجوز توقيف أحد إال باألسباب واألوجه التي يعينها القانون 

 :الثانية عشرة الماّدة

  . إيقاع األذى على أحد بسبب ماال ال يجوز التعذيب و 

 :الثالثة عشرة الماّدة

من الطوائف على أال تخل باألمن العام  لطائفة  ال يجوز التعرض لحرية المعتقدات والديانات وال منع الحفالت الدينية  
  . أو تمس بشعائر األديان والمذاهب األخرى 

 :الرابعة عشرة الماّدة

ي األحوال الشخصية المذهبية وكيفية إدارة حسب شرائعها فتنظر بكيفية إدارة المحاكم الشرعية والمجالس الطائفية التي  
   .األوقاف العامة تعين بقوانين تصدر من المؤتمر

 :الخامسة عشرة الماّدة

  . لألهالي أن يرفعوا شكاويهم الخطية العامة والخاصة منفردين ومجتمعين إلى المراجع الرسمية والمجالس النيابية

 :السادسة عشرة الماّدة

 . الجمعيات وعقد االجتماعات وتأسيس شركات حرة من ضمن قوانينها الخاصة التي يسنها المؤتمرتأليف 

 :السابعة عشرة الماّدة

 .جميع المساكن مصونة من التعدي وال يجوز دخولها إال في األحوال التي تعينها القوانين

 :الثامنة عشرة الماّدة

القانون فال يجوز للحكومة نزع ملكية مالك إال للمنافع العامة بعد دفع  مية في ضمان  كأموال األفراد واألشخاص الح
    .التعويض وفقا  لقوانينه الخاصة

 :التاسعة عشرة الماّدة
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   .المطبوعات حرة في ضمن دائرة القانون وال يجوز تفتيشها ومعاينتها قبل الطبع

 :العشرون  الماّدة

المدارس الرسمية والخصوصية واحدا  على أساس المبادئ الوطنية في جميع يجب أن يكون أساس التعليم والتربية في  
 .المقاطعات السورية

 :الحادي والعشرون  الماّدة

   .التعليم االبتدائي إجباري وفي المدارس الرسمية مجاني

 :الثانية والعشرون  الماّدة

  . المؤتمرتأسيس المدارس الخصوصية حر في ضمن قانونها الخاص الذي يسنه 

 :الثالثة والعشرون  الماّدة

  .  مادة قانونية  لىال باالستناد إإغير ذلك  أو إعانة  ال يجوز إجبار أحد على دفع شيء من المال باسم ضريبة أو رسم  

 :الرابعة والعشرون  الماّدة

  . السخرة والمصادرة ممنوعتان

 :الخامسة والعشرون  الماّدة

  . التي يعينها القانون  المحاكم ال يجوز محاكمة أحد إال في

 :السادسة والعشرون  الماّدة

  . النفي اإلداري ممنوع بتاتا  

 :الفصل الرابع

 في الحكومة السورية العامة

 :السابعة والعشرون  الماّدة

  . النيابي العامالحكومة العامة للمقاطعات السورية تتألف من هيئة الوزارة وهي مسؤولة عن أعمالهم أمام المجلس  

 :الثامنة والعشرون  الماّدة

  .  سماءهم على الملكأرئيس الوزراء ينتخب الوزراء ويعرض 

 :التاسعة والعشرون  الماّدة
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  . تبين خطها للمجلس النيابي العام لدى تأليفهاأن على كل وزارة 

 :الثالثون  الماّدة

  .  العامكل وزير مسؤول عن وزارته تجاه المجلس النيابي 

 :والثالثون  ةالحادي الماّدة

ال ينتشر قانون وال قرار ما لم يكن موقعا  عليه من رئيس الوزارة والوزير الذي يعود إليه تنفيذ ذلك ومصدقا  عليه من  
  . قبل الملك

 :الثانية والثالثون  الماّدة

  . مرإليه تنفيذ األيجب أن تكون أوامر الملك موقعة من رئيس الوزراء والوزير الذي يعود 

 :الثالثة والثالثون  الماّدة

  . ال يجوز دخول أحد من األسرة المالكية في هيئة الوزارة

 :الرابعة والثالثون  الماّدة

الجندية والقوى البحرية والخارجية وإدارة البرق والبريد والجمارك والتلفونات العامة بين المقاطعات وسكك الحديد والمرافق 
والمنائر البحرية والمناجم وضرب النقود وإصدار الطوابع واألوراق المالية وتأسيس المصرف الرسمي وصنع األسلحة  

  . واألدوات الحربية واالنفجارية وإنشاء الطرق العامة كل ذلك من خصائص الحكومة العامة

 :الخامسة والثالثون  الماّدة

شراف على وحدة  والفنون العالية وهي تقوم بإدارتها ونفقاتها ولها حق اإل  الحكومة العامة تأسيس مدارس كلية للعلوم  ى عل
   .أساس التعليم والتربية في جميع أنحاء المملكة

 :السادسة والثالثون  الماّدة

وأسعار النقود على الطريقة العشرية وتحدد أسعار النقود األجنبية في    والمكاييل  الحكومة العامة توحد األوزان والمقاييس
  . جميع أنحاء المملكة

 :السابعة والثالثون  الماّدة

الواردات التي تخصص للميزانية العامة هي الريع المتحصل من أجور أثمان أراضي الخزينة العامة وأمالكها وواردات  
ورسوم اإلبل والغنم واالنحصارات واالمتيازات  الحكومة    والتليفونات العامة والبرق والبريد ومصرفالعامة والجمارك  األجم  

العام والسفن البحرية والصيد البحري وواردات المواد    الصحي البحرية والدمغة والحجر    نائروالمواد الكحولية والمناجم والم
  . هي من األوقاف اإلسالميةالتي ة وفروعها  االنفجارية وريع السكك الحديدية ما عدا السكة الحجازي
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 :الثامنة والثالثون  الماّدة

ال يجوز للحكومة العامة أن تبيع أو تؤجر أراضي الخزينة العامة إال بقانون خاص تراعى فيه منفعة زراعها أوال  ومنفعة 
 .مقاطعتها ثانيا  

 :التاسعة والثالثون  الماّدة

أمور تخل باألمن العام في أثناء عطلة المؤتمر وضاق وقت تالفيها عن استدعائه ألجل  إذا باغت المملكة أخطار أو  
وضع ما تقتضيه الحال من القوانين فلهيئة الوزارة أن تضع المقررات الالزمة وتنفذها بحكم قانون يصدق عليه من الملك  

  . على أن تعرضها على المؤتمر في أول اجتماعه

 :األربعون  الماّدة

العامة أن تعلن    إذا ظهر النفير العام فللحكومة  في أحد أنحاء المملكة ثورة أو دخلت الحكومة في حرب أو أعلنت 
األحكام العرفية موقتا  بموجب قانونها الخاص الذي يصدر من المؤتمر على شرط أن تكون اإلدارة العرفية في حال 

  . ظهور الثورة مقتصرة على المنطقة التي تظهر فيها

 :الحادية واألربعون  الماّدة

 < حق التقدم بالكالمأراد وله أن يحضر مذكرات كل من مجلسي الشيوخ والنواب متى من الوزراء يحق لكل 

 :الثانية واألربعون  الماّدة

أن يجيب دعوة كل من مجلسي الشيوخ والنواب وأن يبين هو بنفسه أو من ينيبه عنه من   الوزراءعلى كل وزير من  
  . المعلومات في أي مادة من المواد العائدة إلى وزارته

 :الثالثة واألربعون  الماّدة

إذا دعي أحد الوزراء إلى المجلس النيابي لالستيضاح منه عن قضية ولم ينل اعتماد األكثرية في أثر االستيضاح يسقط  
  . الوزارة وللوزير أو الوزارة أن تطلب تأخير الجواب على مسؤوليتهاهيئة من الوزارة وإذا سقط رئيس الوزارة تسقط معه 

 :الرابعة واألربعون  الماّدة

رير من خمسة نواب فأكثر في شأن هيئة الوزارة أو أحدهم عن عمل يوجب المسؤولية ووافقت أكثرية المجلس  إذا رفع تق
على إجراء التحقيق في ذلك فإن المجلس يحول ذلك التقرير بالقرعة إلى إحدى شعبه وهذه تجري التحقيق وتستدعي 

المجلس فإذا وافق ثلثا األكثرية على وجوب المحاكمة  وتستوضح منهم عما ينبغي ثم تقدم قرارها إلى    الوزراءأو    الوزير
  . تحال إلى المحكمة العليا وتعين أصول المحاكمة بقانون مخصوص

 :الخامسة واألربعون  الماّدة
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  . متى تقرر في المجلس النيابي وجوب محاكمة هيئة الوزراء أو أحدهم يسقط من الوزارة

 :السادسة واألربعون  الماّدة

ال فرق بين الوزير وغيره في الجرائم العادية والحقوق الشخصية والتضمينات المالية فتجري محاكمته في هذه األمور 
  . في المحاكم العامة

 الفصل الخامس 

 في المؤتمر 

 :السابعة واألربعـون  الماّدة

  .  يتألف المؤتمر من مجلسي الشيوخ والنواب

 الثامنة واألربعون  الماّدة

يجتمع المؤتمر في أول شهر أيلول/ سبتمبر من كل سنة ومدة اجتماعه أربعة أشهر ويجوز تمديد أمده ودعوته في  
  . غير وقته المعين عند الضرورة

 التاسعة واألربعون  الماّدة

المهمة التي حصلت في أثناء العطلة يفتتح الملك المؤتمر بخطاب ملكي يتضمن جميع الحوادث السياسية واإلدارية  
  . السنوية وما يجب إجراؤه في السنة القادمة وذلك بحضور الهيئة العامة والوزارة معا  

 :الخمسون  الماّدة

يسن كل من مجلسي الشيوخ والنواب نظاما  خاصا  إلدارته ومذاكراته الداخلية وينتخب كل سنة من أعضائه الرئيس 
  . ذلك النظام بموجبوهيئة اإلدارة األول ونائبيه والكتاب 

 :الحادية والخمسون  الماّدة

كل من مجلسي الشيوخ والنواب يدقق النظر في مضابط أعضائه االنتخابية وفي قبول استقالتهم وفي إسقاط من تثبت 
  . عليه أسباب اإلسقاط القانونية

 :الثانية والخمسون  الماّدة

عل الجلسة سرية إذا اقترح ذلك عشرة من األعضاء أو طلبتها الوزارة ووافقت مذاكرات كل من المجلسين علنية ويجوز ج
  . أكثرية المجلس عليها

 :الثالثة والخمسون  الماّدة
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حد منهم أي أإن أعضاء كل من المجلسين أحرار فيما يبدونه من األفكار والمطالعات في المجلس وال يتوجب على  
  . مسؤولية من جراء ذلك على شرط أال يخالفوا نظام المجلس الداخلي

 :الرابعة والخمسون  الماّدة

ه حاضرا  وتتخذ القرارات بأكثرية أصوات  ال يجوز البدء بالمذكرات في أحد المجلسين ما لم يكن أكثر من نصف أعضائ
  . حاضري الجلسة إال في المسائل المشروط فيها موافقة الثلثين

 :الخامسة والخمسون  الماّدة

آراء األعضاء في اتخاذ القرارات تكون بتعيين األسامي أو بإشارة مخصوصة أو بالرأي الخفي ويشترط في األخيرة 
  . موافقة األكثرية

 :دسة والخمسون السا الماّدة

إذا عزي إلى أحد الشيوخ والنواب خيانة وطنية ووافق ثلثا أعضاء مجلسه على لزوم محاكمته فإنه يحال إلى المحكمة   
 .العليا

 :السابعة والخمسون  الماّدة

ال يجوز توقيف أحد الشيوخ أو النواب وال محاكمته بسبب جرم من الجرائم العادية في مدة اجتماع المجلس إال بموافقة  
وال بد في مثل هذه الحال من إخبار المجلس المنسوب إليه   .جلسه ويستثنى من ذلك الجرائم المشهودةمثلثي أعضاء  
  . العضو حاال  

 :الثامنة والخمسون  الماّدة

جوز ألحد من الشيوخ أو النواب عقد المقاوالت مع الحكومة العامة وال الحكومة المحلية وال البلديات وال الدخول في  ال ي
   .االلتزامات وال أخذ أي نوع من االمتيازات لنفسه وال باالشتراك مع غيره

 :التاسعة والخمسون  الماّدة

القوانين التي يراد وضعها وحق اقتراح تعديل القوانين الموجودة. والقوانين لكل من الشيوخ والنواب والوزراء حق اقتراح  
  . المقترح وضعها أو تعديلها تنظر أوال  في مجلس النواب ثم في مجلس الشيوخ

 :الستون  الماّدة

والمطبوعات والتعليم   القوانين المدنية والجزائية والتجارية والبحرية والقوانين المتعلقة بالصحة العامة والتأليف واالختراع
والتابع والتأمين  والمهاجرة  والشركات  واالجتماعات  والجمعيات  والخصوصي  والمقاييس يالرسمي  المكاييل  ووحدة  ة 
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والموازين والنقود وقوانين العمال والقوانين التي تتعلق باألمور الخاصة بالحكومة العامة تصدر من المؤتمر وتكون نافذة 
  .  تالقطاعاالحكم في جميع 

 :الحادية والستون  الماّدة

إذا تقرر في مجلس النواب قانون من القوانين وأرسل إلى مجلس الشيوخ فعدله وأرجعه إلى مجلس النواب وأصر هذا  
على رأيه األول ولم يتحول مجلس الشيوخ عن قراره يعاد القانون ثانية إلى مجلس النواب فإذا أصر هذا على رفض  

متساوية العدد من المجلسين إلزالة الخالف فإذا لم يمكن فقرار المجلس النيابي هو النافذ على شرط  التعديل تؤلف لجنة  
أن يكون هذا القرار بموافقة ثلثيه، وأما قانون الميزانية السنوية فليس لمجلس الشيوخ أن يعيده إال مرة واحدة فإذا أصر  

  . مجلس النواب على رأيه األول فقراره هو النافذ

 :الثانية والستون  ّدةالما

ال يجوز تنقيح القانون األساسي إال إذا اتفق على وجوبه ثلثا كل من المجلسين وحينئذ يجتمع المجلسان في هيئة عامة  
  . ويقرران باألكثرية المطلقة ما يرونه من التنقيح

 :الثالثة والستون  الماّدة

إل النواب والشيوخ وترفع  تقرر في مجلس  التي  القوانين  النواب إن  إلى مجلس  أعيدت  نافذة، وإال  للتصديق  الملك  ى 
وأما القوانين التي أعطي القرار بكونها مستعجلة فمدة التصديق    ،مصحوبة ببيان األسباب الموجبة للنظر فيها مرة أخرى 

رة الثانية يصدق عليها وإعادتها أسبوع واحد. وإذا أعيدت القوانين نظر مجلسا النواب والشيوخ فيها مرة أخرى وبعد المذاك
  . عليها الملك ويأمر بإجرائها خالل المدة المعينة

 :الرابعة والستون  الماّدة

  . ال يحق ألحد الكالم في المجلسين من غير أعضائهما إال للوزراء أو من ينيبونه عنهم

 مجلس الشيوخ

 :الخامسة والستون  الماّدة

لمجلس الشيوخ بنسبة ربع نوابها في المجلس النيابي العام ويعين الملك  ينتخب المجلس النيابي في كل مقاطعة أعضاء  
  . عددا  مساويا  لنصف عدد األعضاء المنتخبين

 :السادسة والستون  الماّدة

إذا كان عدد نواب المقاطعة في المجلس النيابي العام غير قابل للتربيع يجبر ثم يتعين العدد الذي يجب انتخابه من  
المقاطعة بعد الجبر، وكذلك إذا كان عدد األعضاء المنتخبين لمجلس الشيوخ من المقاطعات غير قبل مجلس نواب  

  .عين العدد الذي يعينه الملك بعد الجبرت قابل للتصنيف يجبر ثم ي
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 :السابعة والستون  الماّدة

ي المجلس النيابي العام األعضاء المنتخبون لمجلس الشيوخ من األقلية يكونون بنسبة ربع نوابها عن جميع المملكة ف
شيوخ األقلية   هانتخاب  ةويفرزون من مجموع العدد الذي يخص كل مقاطعة. ويسن المؤتمر قانونا  خاصا  يبين فيه كيفي

  .النسبة فيما يعينه الملك ىوعددهم بالنسبة إلى المقاطعات. وكذلك تراع

 ون: الثامنة والست الماّدة

سنوات ويتجدد ثلث األعضاء كل ثالث سنين ويكون تجديد الثلثين األول والثاني في  مدة عضوية مجلس الشيوخ تسع  
السنوات الست األولى باالقتراع على أن يدخل الثلث المجدد األول في القرعة الثانية وبعد ذلك يتجدد األعضاء الذين  

  . القرعةيتممون مدتهم القانونية ويجوز إعادة العضو المنقضية مدته أو الذي وقعت عليه 

 التاسعة والستون  الماّدة

إذا وقعت القرعة على المعينين يعين بدلهم من قبل الملك وإذا وقعت على المنتخبين ينتخب بدلهم من قبل مجالس  
  . همتمقاطع 

 :السبعون  الماّدة

  . ال تجتمع عضوية الشيوخ مع وظيفة أخرى في شخص واحد إال في الوزارة

 :الحادية والسبعون  الماّدة

  : يجب مراعاة األوصاف اآلتية في أعضاء مجلس الشيوخ

)أ( أن يكون العضو سوريا  متمما  سن األربعين، غير محكوم عليه بجنحة وغير مفلس ولم يعد اعتباره، وغير ساقط من 
  . ةيالحقوق المدن

كانت أو عسكرية أو سياسية أو قضائية أو من النواب  )ب( أن يكون ممن سبقت لهم الخدمة في الوظائف العالية إدارية  
  . الذين تكرر انتخابهم أو ممن اشتهروا بسعة العلم والفضيلة

 الثانية والسبعون  الماّدة

إذا مات أحد الشيوخ أو استقال أو سقط من عضوية المجلس وكان من المنتخبين ينتخب مجلس مقاطعته بدال  منه وإذا  
  . لمدة سلفهتوفية بدله وتكون مدة العضو الجديد  كان معينا  يعين الملك

 مجلس النواب 

 :الثالثة والسبعون  الماّدة

  . ينتخب أعضاء مجلس النواب بالرأي الخفي على درجتين
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 :الرابعة والسبعون  الماّدة

حزيران وتنتهي في االنتخابات النيابية العامة للمجلس النيابي تجري في كل أربع سنين مرة ويبتدأ بها من أول شهر  
  . نصف شهر آب

 :الخامسة والسبعون  الماّدة

   .مدة النيابة أربع سنوات ويجوز تجديد انتخابات النائب المنقضية مدته

 :السادسة والسبعون  الماّدة

  . الماّدةأن تتم االنتخابات الجديدة بموجب  ىتبقى نيابة النائب معتبرة إل

 :السابعة والسبعون  الماّدة

 .االنتخابات حرة ال يجوز للحكومة أن تتدخل فيها أو تتصدى لها

 :الثامنة والسبعون  الماّدة

لكل سوري أتم العشرين من سنه ولم يكن ساقطا  من حقوقه المدنية حق في أن يكون ناخبا  أول ويكون الحائز شهادة  
والعشرين من سنه ولم يكن فاقدا  حقوقه المدنية وال محكوما  علية  المدارس العالية منهم رأيان وكل سوري أتم الخامسة  

بسجن شهر فأكثر يجوز أن يكون ناخبا  ثانيا  ويشترط أن يكون الناخب الثاني ممن يحسنون الكتابة والقراءة وأال يكون 
 .موظفا  وال ضابطا  وال خادما  خاصا  

 :التاسعة والسبعون  الماّدة

بجنحة يجوز   همحكوما  عليوال  ن سنه ولم يكن فاقدا  حقوقه المدنية وال مفلسا  لم يعد إليه اعتباره  كل سوري أتم  الثالثين م
  . انتخابه للنيابة

 :الثمانون  الماّدة

 .ال يشترك في االنتخاب الجنود الموجودون في الخدمة الفعلية وأما المأذون منهم في دائرته االنتخابية فيشترك بها

 :الحادية والثمانون  الماّدة

ال يجوز ترشيح الموظف وال انتخابه للنيابة عن الدائرة الموظف هو فيها إال إذا استقال قبل البدء بمعاملة االنتخابات  
  .  بشهرين على األقل

 :الثانية والثمانون  الماّدة
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وال أن ينتخبوا للنيابة اال إذا استقالوا  ال يجوز للضباط وال أمراء الجيش وأركانه الموجودين في الخدمة الفعلية أن ينتخبوا  
  . من سلك الجندية قبل البدء بمعاملة االنتخاب

 :الثالثة والثمانون  الماّدة

  . ال في الوزارةإال تجتمع النيابة والوظيفة في شخص واحد 

 :الرابعة والثمانون  الماّدة

  . ال تجتمع النيابة وعضوية الشيوخ في شخص واحد

 :الخامسة والثمانون  الماّدة

  . كل نائب يعتبر ممثال  للسوريين

 :السادسة والثمانون  الماّدة

  .  من السكان السوريين والكسر المعتبر في ما دون النصاب عشرون ألفا   ً  ينتخب نائب واحد عن كل أربعين ألفا

 :السابعة والثمانون  الماّدة

ال يبلغ عدد سكانها أربعين ألفا  وال ينقص عن عشرين ألفا  تنتخب نائبا   كل مديرية تعد دائرة انتخابية، فالمديرية التي  
  . واحدا  وأما المديرية التي يقل عدد سكانها عن عشرين ألفا  فتضم إلى أقرب مديرية لها

 الثامنة والثمانون  الماّدة

ثين ألفا  والكسر المعتبر في ما دون تعتبر كل مقاطعة دائرة انتخابية واحدة بالنسبة إلى األقليات ويكون النصاب لها ثال
  .  النصاب خمسة عشر ألفا  

 :التاسعة والثمانون  الماّدة

  . ثانيا  والكسر المعتبر فيما دون النصاب مئةناخبا  لكل مئتي ناخب أول أن ينتخبوا 

 :التسعون  الماّدة

  . األولين في كل منطقة عن المئتينتقسم المديريات إلى مناطق انتخابية على أال ينقص عدد الناخبين 

 :الحادية والتسعون  الماّدة

يسن لالنتخابات قانون خاص تبين فيه كيفية إجرائها كسائر المعامالت المتفرعة عنها والقاعدة التي يجري عليها انتخاب 
  . األقليةنواب 

 :الثانية والتسعون  الماّدة
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بة فالناخبون الثانويون في دائرته ينتخبون غيره وتكون مدة النائب الجديد إذا مات أحد النواب أو استقال أو سقط من النيا 
  . توفية لمدة سلفه

 :الثالثة والتسعون  الماّدة

إذا اختلف مجلس النواب مع الوزارة ولم تنل اعتماده سقطت وإذا أصرت الوزارة الجديدة على رأي سلفها يحول الخالف 
ن لم يؤيده فللملك أن يفض المجلس على أن  إمجلس النواب أذعنت الوزارة و خ فإذا أيد مجلس الشيو إلى مجلس الشيوخ 

  . المجلس على قرار سلفه فقراره هو النافذ يتجدد االنتخاب ويجتمع المجلس الجديد في مدة ثالثة أشهر فإذا أصرّ 

 :الرابعة والتسعون  الماّدة

الرابعة والتسعين هي أربع سنوات كاملة ما عدا االجتماع الذي يعقده   الماّدةمدة المجلس الذي يتجدد انتخابه بموجب  
  .هذا المجلس على أثر انتخابه توفية لمدة االجتماع السنوي الذي انفسخ فيه المجلس السابق

 :الخامسة والتسعون  الماّدة

حدى الوزارات أو الدوائر  إلكل نائب أن يطلب تأليف لجنة من النواب لتحقيق حادثة من الحوادث المهمة التي تقع في 
أو المقاطعات فإذا قبل الطلب باألكثرية تؤلف اللجنة وتباشر عملها ثم ترفع نتائج تحقيقها إلى المجلس وليس لها أن  

 .تدخل في األعمال التنفيذية

 الفصل السادس 

 المحكمة العليا في

 :السادسة والتسعون  الماّدة

تتألف المحكمة العليا عند الحاجة بأمر الملك من ستة عشر عضوا  نصفهم من الشيوخ ونصفهم من رؤساء محاكم  
  . التمييز وينتخبون من الهيئات المنسوبين إليها بالقرعة

 :السابعة والتسعون  الماّدة

أربعة من الشيوخ وثالثة من التمييز واالستئناف   ،قسمين، اتهامي يتألف من سبعة أعضاءقسم المحكمة العليا إلى  نت
 . ويكون انتخاب هؤالء بالقرعة من بين الستة عشر عضوا ، وحكمي يتألف من التسعة الباقين

 :الثامنة والتسعون  الماّدة

بموافقة ستة من  يكون  األقل وقرار الحكم  قرار االتهام ينبغي أن يكون بموافقة خمسة من أعضاء القسم االتهامي على  
  . أعضاء القسم الحكمي على األقل 

 :التاسعة والتسعون  الماّدة
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 أحكام المحكمة العليا قطعية وتطبق معامالتها وأحكامها على القوانين الموضوعة. 

 

 الفصل السابع

 في المالية 

 .القابلة إلى مجلس النواب في أوائل اجتماعه السنوي جب على الحكومة أن تقدم في كل عام ميزانيتها للسنة ي :مائة

لميزانية العامة، قانون يبين فيه الدخل والخرج السنويان على وجه التقريب في مواد مرتبة على فصول  ا   :مائة وواحد
ر في ويحتوي على مواد أخرى في كيفية تنفيذها. ويدقق النظر في المواد القانونية في المجلس مادة مادة ويدقق النظ

 .فصول الميزانية وتقبل فصال  فصال  

ال يجوز للحكومة أن تتجاوز حدود الميزانية المصدق عليها، إال إذا طرأت أسباب اضطرارية مبرمة تقضي    :مائة واثنان
بإنفاق شيء خارج عن الميزانية في أثناء عطلة المجلس، فيجوز للحكومة حينئذ تدبيره وإنفاقه بموجب قرار يصدق عليه  

 .الملك، على أن يقدم ذلك القرار للمجلس النيابي حين انعقاده

حكم كل ميزانية سنوية نافذة في تلك السنة فقط، وإذا فسخ المجلس قبل التصديق على الميزانية، فللحكومة    :مائة وثالثة
 .العمل بحكم الميزانية السابقة بقرار يصدق عليه الملك إلى أن يجتمع المجلس

الحكومة أن تقدم للمجلس النيابي الحساب القطعي لكل سنة في التي تليها ويتضمن هذا الحساب ما    على   :مائة وأربعة
 .تحقق تحصيله من الدخل وما تحقق إنفاقه من الخرج ويكون مرتبا  بحسب مواد الميزانية وفصولها

 الفصل الثامن

 في ديوان المحاسبات

وأربعة أعضاء تنتخبهم الحكومة، ويصدق عليه مجلس النواب، ثم  يتألف ديوان المحاسبات من رئيس    :مائة وخمسة 
ترفع أسماؤهم إلى الملك للتصديق على وظائفهم وتمتد وظائفهم إلى آخر حياتهم، فال يبدلون وال يعزلون إال بموافقة  

وظيفتهم    ثلثي األعضاء الحاضرين في جلسة النواب وموافقة الملك، وإذا وقع منهم ما يستوجب محاكمتهم من جراء
 فإنهم يحاكمون في المحكمة العليا بموافقة ثلثي األعضاء الحاضرين في جلسة النواب أيضا . 

يدقق ديوان المحاسبات النظر في حسابات الحكومة العامة السنوية، وحسابات المحاسبين ويراقب تطبيق    : مائة وستة
تقريرا  عاما  يبين فيه نتيجة تدقيقه ومراقبته في تلك    الميزانية العامة ويرفع في كل عام إلى مجلس النواب عند افتتاحه

ي كل ثالثة أشهر مرة تقريرا  عن األحوال المالية ويقدم إلى المجلس النيابي فالسنة وكذلك يرفع إلى الحكومة العامة  
 .صور هذه التقارير
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يعود إليه من المعامالت تعين  تنظيم أقالم هذا الديوان وأوصاف أعضائه وتفصيالت وظائفه وسائر ما    :مائة وسبعة
 .بقانون خاص

 الفصل التاسع: في الموظفين

 .يشترط في اختيار عمال الحكومة الموظفين الجنسية السورية والكفاءة واالستحقاق :مائة وثمانية

 .مسؤوليتهميسن قوانين عامة تعين فيها وظائف الموظفين ودرجات صفوفهم وطرق تعيينهم وترقيتهم وحدود    :مائة وتسعة 

 .ل موظف مسؤول عن أعماله في وظيفته بمقتضى القوانين والنظم الموضوعةك :مائة وعشرة

 .ال يجوز عزل موظف وال تبديل غيره إال باألسباب المعينة في القوانين والنظم -مائة وأحد عشر

 .مقررةعلى الموظف إطاعة أوامر رئيسه في ما ال يخالف القوانين والنظم ال -مائة واثنا عشر

 الفصل العاشر 

 في المحاكم 

  د.لمحاكم مستقلة ومصونة من كل تعا  -مائة وثالثة عشر

 .المحاكم ودرجاتها ووظائفها وصالحيتها تعين بقانون خاص يشمل جميع المقاطعات تأليف: مائة وأربعة عشر

وعقوبتهم تعين بقانون خاص يشمل  انتخاب الحكام وتعيينهم وأوصافهم ودرجاتهم وكيفية ترفيعهم  :  مائة وخمسة عشر
 .المقاطعات

 .حاكم ال يعزل وال يجازى إال بحكمال : مائة وستة عشر

 .تكون علنية ما عدا المحاكمات التي يجيز القانون جعلها سرية المحاكمات :مائة وسبعة عشر 

 .أحد حق الدفاع عن نفسه في المحاكم بالوسائل المشروعة لكل  :مائة وثمانية عشر

 .بين الدوائر الرسمية واألشخاص ترى في المحاكم العامة الدعاوى  :مائة وتسعة عشر 

ال يجوز تأليف محاكم غير المحاكم القانونية وال تأليف لجان يكون لها صالحية القضاء غير لجان    : مائة وعشرون  
 .التحكيم التي ينص عليها القانون 

 .ووظيفة رسمية أخرى في شخص واحدال تجتمع الحاكمية : مائة وواحد وعشرون 

 الفصل الحادي عشر

 في المقاطعات 
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المقاطعات تدار على طريقة الالمركزية في إدارتها الداخلية ما عدا األمور العامة التي تدخل   :مائة واثنان وعشرون 
  .في خصائص الحكومة العامة كما هو مصرح في مواد هذا القانون 

وعشرون   مائة وفقا    :وثالثة  المحلية  ونظمها  قوانينها  ويسن  المقاطعة  ميزانية  يدقق  نيابي  مجلس  مقاطعة  لكل 
 ى لحاجاتها ويراقب أعمال حكومتها وليس له أن يسن قانونا  يخالف نص هذا القانون األساسي وال القوانين العامة المعط

  .حق وضعها للمؤتمر

في أساس تقسيم المقاطعات أن ال تقل مساحة كل مقاطعة منها عن خمسة وعشرين ألفا     يشترط  : مائة وأربعة وعشرون 
من الكيلومترات المربعة وأن ال يقل عدد سكانها عن خمسمائة ألف وأن تراعى فيها االرتباطات الطبيعية واالقتصادية.  

. وأوصاف الناخب األول وأوصاف  انتخابات المجلس النيابي للمقاطعة تكون على درجة واحدة  -مائة وخمسة وعشرون 
من هذا القانون تراعي أيضا  في انتخاب نواب مجالس المقاطعات ما عدا سن    79والمادة    78  الماّدةالنائب المعينة في  

 .النائب في مجلس المقاطعة فإن الحد األصغر لها يجب أن يكون خمسا  وعشرين سنة

يابي سنتان وتدوم نيابة النائب إلى أن تتم االنتخابات الجديدة  أعضاء مجلس المقاطعة الن  مدة  : مائة وستة وعشرون 
 .ويجوز إعادة انتخابه

ينتخب نواب مجالس المقاطعات بنسبة نائب واحد عن كل عشرين ألفا  من نفوس المقاطعة   : مائة وسبعة وعشرون 
 .والكسر المعتبر في ما دون النصاب عشرة آالف

عدد نواب األقليات في مجالس المقاطعات النيابية بنسبة مجموعة نفوسهم في المقاطعة،    يعين  :مائة وثمانية وعشرون 
  .ائب واحد والكسر المعتبر في ما دون النصاب سبعة آالف وخمسمائةوبأن يكون لكل خمسة عشر ألفا  ن

 .المقاطعات تسن قوانين االنتخاب لمجالسها النيابية  :مائة وتسعة وعشرون 

تبتدئ انتخابات مجالس المقاطعات النيابية في أول شهر تموز من كل سنتين وتجتمع في أول شهر  :مائة وثالثون 
اجتماعها شهرين ويجوز تمديد مدة االجتماع إذا طلبه الحاكم أو سبعة من أعضاء المجلس  أيلول من كل سنة وتدوم مدة  

 .ووافق على الطلب ثلثا األعضاء الموجودين في الجلسة

القوانين التي تسنها مجالس المقاطعات النيابية ترفع بواسطة الحاكم العام إلى الملك للتصديق    :ثالثون و مائة وواحد  
 .بتنفيذها على أن يصدق عليها وتعاد إلى المقاطعات في مدة شهر واحدعليها واألمر 

عيدت القوانين المرفوعة من قبل المقاطعات، دون تصديق الملك، بدعوى مخالفتها للقانون أ إذا    :ثالثون و اثنان  مائة و 
فيها مرة أخرى، فإذا أصر على الشكل األول ولم يصادق    ةاألساسي أو القوانين العامة، نظر مجلس نواب المقاطع
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عليها الملك في المرة الثانية، حكم مجلس الشيوخ، وكان حكمه هو النافذ. ويشترط تصديقه في المرة الثانية، وأو إيداعه  
 (110)إلى مجلس الشيوخ خالل أسبوعين.

ي وينتخب في كل سنة رئيسه ونائبيه وكاتبه وهيئة يسن مجلس المقاطعة النيابي قانونه الداخل  :مائة وثالثة وثالثون 
 إدارته.  

يدير المقاطعة حاكم عام يعينه الملك ويشترط في الحاكم العام أن يكون سوريا  عربيا  متصفا    -مائة وأربعة وثالثون 
  .بالصفات المشروطة في عضو مجلس الشيوخ

الحاكم العام يعين مديري دوائر المقاطعة الرئيسية خال الدوائر المربوطة بالحكومة العامة كما  -مائة وخمسة وثالثون 
من هذا القانون ويصدق على تعيين الموظفين المنوط به بحسب النظم المخصوصة، وله حق    الماّدةهو منصوص في  

 .اإلشراف على الدوائر المربوطة بالحكومة العامة

 .العام مكلف بإدارة شؤون المقاطعة وتطبيق ميزانيتها وتنفيذ القوانين فيها كمالحا :مائة وستة وثالثون 

الحاكم العام يقدم في كل سنة لمجلس نواب المقاطعة تقريرا  عاما  في األعمال التي قامت بها    :مائة وسبعة وثالثون 
القابلة ويقدم للحكومة العامة نسخة من هذا  حكومة المقاطعة في أثناء السنة وفي األعمال المنوي القيام بها في السنة  

 .التقرير

إذا حدث خالف بين الحاكم العام ومجلس نواب المقاطعة يحكم مجلس الشيوخ في هذا الخالف    :مائة وثمانية وثالثون 
 .ويكون حكمه قطعيا . ولمجلس الشيوخ أن يقترح إقالة الحاكم إذا رأى ذلك

 .كم العام ما يستوجب محاكمته من جراء وظيفته فإنه يحاكم في المحكمة العلياإذا وقع من الحا  :مائة وتسعة وثالثون 

 .من الحاكم العام ونواب المقاطعة حق في اقتراح اللوائح القانونية لمجلس نواب المقاطعة لكل :ن مائة وأربعو

النواب لتحقيق حادثة من الحوادث  إذا طلب سبعة من نواب المقاطعة تأليف لجنة تحقيقية من  :  مائة وواحد وأربعون 
المهمة التي تقع في إحدى دوائر الحكومة أو في ناحية من نواحي المقاطعة وقبل الطلب باألكثرية تؤلف اللجنة وتباشر 

 .عملها. وترفع نتيجة تحقيقاتها إلى المجلس وليس لها أن تتعرض لألمور التنفيذية

 
أصبح  في هذه النسخة  مع مالحظة أن رقمها  سابقة الذكر )  من نسخة موقع "التاريخ السوري المعاصر" االلكتروني  الماد ةثبتنا نص    -110

نسخة الموقع االلكتروني لمجلس الشعب،    ها من المواد المحذوفة منكون  (( كما سبق وبينا3  الماد ة( نتيجة إضافة الموقع مادة بترقيم )133)

إذا أعيدت القوانين المرفوعة من قبل المقاطعات    يث ورد فيه " بنسخة كتاب "سجل الدستور السوري" ح  الماد ةخلاًل واضًحا في نص  ولوجود  
يها مرة أخرى، فإذا أصر على  بدون تصديق من الملك بدعوى مخالفتها للقانون األساسي أو القوانين العامة نظر مجلس نواب المقاطعة ف

و  الشكل األول ولم يصدق عليه في المرة الثانية حكم مجلس الشيوخ وكان حكمه هو النافذ ويشترط في المرة الثانية أن يكون التصديق عليه أ
لمرة األولى في مدة أسبوعين تحويله إلى مجلس الشيوخ في مدة أسبوعين. وأما قانون الميزانية فيشترط أن يكون التصديق عليه أو إعادته في ا

ي  ويشترط التصديق عليه في المرة الثانية حكم مجلس الشيوخ، وكان حكمه هو النافذ ويشترط في المرة الثانية أو تحويله إلى مجلس الشيوخ ف
 ". مدة أسبوع واحد.
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وأربعو واثنان  مجل ن:مائة  نائب  إلى  عزي  المجلس على وجوب  إذا  أعضاء  ثلث  ووافق  خيانة وطنية  المقاطعة  س 
 .محاكمته، فإنه يحاكم في المحكمة العليا

من حقوق المقاطعات تنظيم جميع أنواع المحاكم بدرجاتها بحسب قانونها الخاص كما جاء في  :وأربعون وثالثة  مائة  
 .120 الماّدة

قسم المقاطعة في إدارتها إلى متصرفيات ومديريات ويسن المجلس العمومي قانونا  يبين فيه نت   :ن مائة وأربعة وأربعو
 .تنظيم هذين القسمين وخصائصهما وما يتبعه من تنظيم القرى وعمدها ووظائفهم

 الفصل الثاني عشر 

 في مواد شتى  

 .العشائر وحل االختالفات التي تحدث بينهميسن المجلس العمومي قانونا  يبين فيه كيفية إدارة  :مائة وخمسة أربعون 

 .كل مقاطعة تسن قانونا  لتنظيم بلدياتها على أساس االنتخاب وتبين فيه خصائصها ووظائفها :مائة وستة أربعون 

 تظل القوانين الموجودة مرعية إلى أن تنقح أو تبدل. :مائة وسبعة أربعون 
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 )مشروع( 1928ة التأسيسية عام دستور الجمعيّ  -2
 

ا في بداية األمر،  من بين الدساتير التي غابت عن موقع مجلس الشعب للنظام كان تفسير غياب هذا الدستور مربك 
)وهو ما سنبّينه في تعليقنا بداية الدستور   1928ادعاء أّنه دستور    1930ولكن ما إن وجدنا في تعريف الموقع لدستور  

ا أّن مازن صباغ لم ينشره كامال  في كتابه القادم( حتى انجلى األمر، فنحن أمام تزييف مقصود . ولفت انتباهنا أيض 
  –  2  –   1وإّنما اكتفى، على غير منهجه في تكرار دساتير جرت عليها تعديالت طفيفة، بذكر ثالثة عشر ماّدة منه )

(، وأشار إلى أّن المندوب السامّي رفض  122  –  110  –   90 –  75  –  74  –   73  –   68  –  36  –   35 –  29  –  3
 .(111) ة منهاستّ 

ولقد بّرر صباغ هذا السلوك الغريب بقوله "حوى الدستور الذي أعدته لجنة من النواب وأقرته الجمعية التأسيسية مئة  
وخمس عشرة مادة، ومجملها يتفق ودساتير معظم الدول األوربية الديمقراطية لذلك أكتفي في هذا البحث بذكر مضمون 

(. ورغم أّن صباغ يسّجل بشكل واضح أّن فرنسا "راحت  163ا" )ص بعض المواد ذات العالقة بالوضع الراهن في سوري
تمعن في تفتيت وتمزيق سورية الطبيعية، فأصدر المفوض السامي الفرنسي مسيو أوغست هنري بونسو قرارا  بتاريخ 

المواد    أعلن فيه الدستور السوري مستندا  لمشروع الدستور الذي أقرته الجمعية التأسيسية بعد تعديل  1930آيار    25
( التي أضيفت لتعبر عن تحفظات االنتداب 116( بأّننا "اذا استثنينا )المادة171الست"، ولكّنه يعود ويصّرح في )ص

ريثما تعقد معاهدة وبعض التعديالت اليسيرة لبعض مواد الدستور الذي نشره المفوض السامي فإنه في جملته مطابق 
"، وهذا خلط غير مفهوم سببه عنده؛ فبالمقارنة 1928آب    7سية وأقرته في  لمشروع الدستور الذي وضعته الجمعية التأسي

اللهّم إاّل تحسينات طفيفة في صياغة ثالثة منها، وإّنما حذف   بين الدستورين وجدنا أّن االنتداب لم يجرِّ تعديالت، 
الديمقراطيّ 2)الماّدة   تشويه  بقصد  السورّية، وعّدل سواها  الدولة  تعديل جغرافيا  بقصد  الناشئة، وإضعاف  (  السورّية  ة 

 " أهّم هذه التعديالت. 1930الوطنّية الديمقراطّية السورّية. ولقد ذكرنا في دراستنا، تحت عنوان "دستور االنتداب 

يتكّون من "مئة وخمس عشرة مادة"، وأورد بين المواد التي اختار عرضها    1928وكما الحظنا ذكر صباغ أّن دستور   
جاء فيها حسبه أّن "لرئيس الجمهورية أن يعلن بناء على اقتراح الوزارة األحكام العرفية في األماكن   122نّص ماّدة برقم  

التي تحدث فيها اضطرابات ويجب اعالم المجلس النيابي فور إعالنها وإذا لم يكن المجلس مجتمعا فيدعى على وجه  
ماّدة   115، ولكّننا لم نجد فيما توّفر بين أيدينا إاّل  السرعة"، وهي من المواد التي أشار إلى رفضها من قبل االنتداب

، مع تعديل لفظّي  التي يشير لها   ( التي عنت تعطيله، ووجدنا الماّدة116في الدستورين، مضافا  للثاني منهما )الماّدة  
 (، ما يجعلنا نعتقد بأّنه خطأ مطبعّي وإن تكرّر. 112طفيف، واردة في الدستورين في )الماّدة 

على شكل صور لصفحات من عدد    1928أن نذكر ما سبق وقلناه عن أّننا وجدنا نّص دستور  مالحظة أخيرة: يبقى  
لمجلة المضحك المبكي، وقمنا بمقارنة بنودها بما ورد في عّدة مراجع من بنود، وقارنا البنود المطابقة منه مع بنود في  

، اللهم إاّل إضافة الهمزات. ورغم ذلك ال ، وأبقينا على النّص كما هو دون تدّخل وحّتى دون تدقيق لغويّ 1936دستور  
 

 . 161مازن يوسف صباغ، سجل الدستور السوري، مصدر سبق ذكره، ص - 111
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نستطيع أن نجزم بعدم وجود بعض الخطأ في بضع كلمات محدودة، وهذا يدفعنا لالستمرار في البحث، فإن وجدنا خطأ  
إلى ذلك بوضوح حسب  أيديكم إلصالحه مع اإلشارة  الذي بين  ا، أعدنا إصدار كتابنا  أنجزنا، ولو كان محدود  فيما 

 عّية للبحث العلمّي والنشر.األصول المر 

 

 )مشروع( 1928نّص دستور 

 ول الفصل األ  -ول الباب األ 

 راضيهاأالدولة و 

   الماّدةراضيها أسوريا دولة مستقلة ذات سيادة وال يجوز التنزل ]التنازل[ عن شيء من  -1 الماّدة

البالد السورية المنفصلة عن الدولة العثمانية وحدة سياسية ال تتجزأ وال عبرة بكل تجزئة طرأت عليها منذ   -2  الماّدة
 نهاية الحرب العامة.  

 البالد السورية جمهورية نيابية دين رئيسها اإلسالم وعاصمتها مدينة دمشق. -3 الماّدة

العلم السوري على الشكل اآلتي: طوله ضعف عرضه ويقسم أفقيا  إلى ثالثة ألوان متساوية متوازية    يكون   -4  الماّدة
على ان يحتوي القسم األبيض في خط مستقيم واحد ثالثة كواكب حمراء ذوات خمسة   فاألبيض فاألسودأعالها أخضر  

 أشعة.

 الفصل الثاني

 في حقوق الشعب 

 قانون خاص.الجنسية السورية تحدد ب -5 الماّدة

السوريون لدى القانون سواء وهم متساوون في التمتع بالحقوق المدنية والسياسية وفيما عليهم من الواجبات   -6  الماّدة
 والتكاليف العامة وال تمييز بينهم في ذلك بسبب األصل او اللغة أو الدين أو المذهب.  

ال بموجب قانون إ تحديدها من قبل السلطات العامة  الحرية الشخصية مضمونة وال يجوز سلب الحرية وال  -7  الماّدة
كثر باألسباب التي أدت فاألشخاص الذين تسلب حريتهم الشخصية أو تحدد يجب إبالغهم في اليوم الثاني على األ

 . أنفسهملسلب هذه الحريات وتحديدها وإعالمهم بالسلطة التي أمرت بذلك ويتحتم أن يفسح لهم المجال فورا  للدفاع عن 

 ال يجوز القبض على أي إنسان وسجنه إال وفقا للقانون  -8 الماّدة

 ال جريمة وال عقوبة إال بناء على القانون.   -9 الماّدة
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 .ال يجوز أن يحاكم أحد إال في المحكمة التي يعينها القانون  -10 الماّدة

اإلقامة في    )التعذيب ممنوع( وال يجوز إبعاد سوري من الديار السورية وال يجوز أن يحظر على سوري   -11  الماّدة
 جهة ما وال أن يجبر على اإلقامة في مكان معين إال في االحوال المنصوص عليها في القانون. 

 .شرائط المذكورة فيهللمنازل حرمة فال يجوز دخولها إال في األحوال المبينة في القانون وبال -12 الماّدة

حق الملك في حمى القانون فال يجوز أن ينزع عن أحد ملكه إال بسبب المصلحة العامة في األحوال    -13  الماّدة
 المنصوص عليها في القانون وبعد تعويض عنه تعويضا  عاديا .

 مصادرة األموال ممنوعة.  -14 الماّدة

حرية االعتقاد مطلقة والدولة تحترم جميع األديان والمذاهب القائمة في البالد وتكفل حرية القيام بشرائع   - 15  الماّدة
األديان والعقائد على أن ال يخل ذلك بالنظام العام وال ينافي اآلداب وتضمن الدولة ايضا لألهلين على اختالف مللهم  

 احترام المصالح الدينية واألحوال الشخصية. 

حرية الرأي مكفولة ولكل إنسان حق االعراب عن فكره بالقول والخطابة أو بالكتابة أو التصوير أو بغير   -16  ماّدةال
 ذلك ضمن الحدود القانونية.

 الصحافة والطباعة حرتان ضمن حدود القانون وال مراقبة قبل الطبع.  -17 الماّدة

تومة ومصونة من كل مراقبة وتوقيف إال في األحوال والطرق  جميع المراسالت البرق والبريد والهاتف مك  -18  الماّدة
 التي يعينها القانون. 

التعليم حر ما لم يخل بالنظام العام أو ينافي اآلداب او يتعرض لكرامة الوطن او كرامة أحد األديان    -19  الماّدة
 والمذاهب.

التعليم ترقية األفراد وتقوية فضائلهم المدنية وغر   -20  الماّدة س روح االعتماد على الذات في نفوسهم ضمن  غاية 
 نطاق الفكرة الوطنية وتحقيقا  لإلخاء وااللفة بين أبناء الوطن. 

 التعليم األولي إلزامي للسوريين من بنين وبنات وهو مجاني في المدارس العامة.  -21 الماّدة

 ليم. تنظيم مناهج التعليم يكون بقانون يجب ان تراعى فيه وحدة التع -22 الماّدة

 تكون المدارس تحت اشراف الحكومة ومراقبتها.  -23 الماّدة

 اللغة العربية هي اللغة الرسمية في جميع دوائر الدولة.  -24 الماّدة

 للسوريين حق انشاء الجمعيات وعقد االجتماعات ضمن حدود القانون.   -25 الماّدة
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 لكل سوري الحق في تولى الوظائف العامة وال ميزة ألحد على االخر اال من حيث الكفائة ]الكفاءة[ حسب   -26  الماّدة
 . الشروط المبينة في القانون 

بأسمائهم    -27  الماّدة )استدعاءات( موقعة  بكتابات  النيابي  والمجلس  السلطات  في مخاطبة جميع  الحق  للسوريين 
 العامة بالطريقة التي يعينها القانون.  وبالشئون لقة بأشخاصهم منفردين او مجتمعين في االمور المتع

حقوق األقليات الدينية محفوظة ولهذه األقليات حق إنشاء المدارس لتعليم أطفالها لغاتها على أن ال تخالف    -28  الماّدة
 . بذلك المناهج العامة التي تعين قانونا  

 الباب الثاني

 السلطات 

 أحكام عامة  -الفصل األول 

 األمة مصدر كل سلطة.   -29 لماّدةا

 السلطة التشريعية منوطة بمجلس النواب. -30 الماّدة

 السلطة التنفيذية موكلة الى رئيس الجمهورية وهو يتوالها بواسطة الوزراء وفاقا  ألحكام هذا الدستور.  -31 الماّدة

 لرئيس الجمهورية ومجلس النواب حق اقتراح القوانين. -32 الماّدة

 ال ينشر قانون ما لم يقره مجلس النواب. -33 الماّدة

السلطة القضائية تتوالها المحاكم على اختالف درجاتها واختصاصاتها ضمن القانون الذي يحفظ للقضاء   -34 الماّدة
 والمتقاضين الضمانات الالزمة.

 القاضي مستقل ال يعزل إال في األحوال المنصوص عليها بالقانون وتصدر األحكام والقرارات باسم الشعب السوري.

 الفصل الثاني

 )السلطة التشريعية(

 يؤلف مجلس النواب من أعضاء منتخبين وفاقا  ألحكام قانون االنتخاب الذي تضعه الجمعية التأسيسية.  -35 الماّدة

لكل سوري أتم العشرين من سنه ولم يكن ساقطا  الحقوق المدنية ان يكون ناخبا ضمن الشروط التي نص   -36 الماّدة
 عليها قانون االنتخاب. 

 .االنتخاب اصول التصويت السري وتمثيل االقليات الدينية  يراعى في قانون  -37 الماّدة
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 يشترط على النائب زيادة على سائر الشروط المبينة في قانون االنتخاب ان يكون قد تم الثالثين من عمره.  -38  الماّدة

 .سنوات أربعمدة النيابة  -39 الماّدة

 .تجري االنتخابات العامة لتجديد مجلس النواب خالل الستين يوما  السابقة النتهاء النيابة -40 الماّدة

ينيبه   بواسطة مناالشراف مباشرة أو    مرشح حقلكل    ويكون القائمة    وبطريقةيجري االنتخاب على درجتين    -41  الماّدة
 . عنه على جميع اجراءات االنتخابات في الدرجة االولى والثانية

 .كل نائب يمثل االمة جميعا  وال يجوز ان تتحدد وكالته بشرط -42 ةالمادّ 

 .يجوز الجمع بين النيابة والوزارة -43 الماّدة

يجتمع المجلس في كل سنة في عقدين عاديين اما العقد االول فيبدأ في أول ثالثاء التي تلي الخامس   -44  الماّدة
اني يبتدي في اليوم الذي الخامس عشر من شهر تشرين االول عشر من شهر آذار وينتهي في آخر ايار والعقد الث

 . السنة وتخصص جلساته ببحث الموازنة العامة قبل كل عمل بانتهاء وينتهي

السابقة ولرئيس الجمهورية   الماّدةإن افتتاح العقود العادية واختتامها يجريان حكما  في المواعيد المعينة في    -45  الماّدة
ن يدعو المجلس الى عقود استثنائية لها مواعيد افتتاح العقود االستثنائية وختامها فتحدد بموجب مرسوم ويعين برنامج  أ

رئيس الجمهورية دعوة المجلس بمرسوم خاص الى دورة استثنائية إذا طلبت  العقد االستثنائي في مرسوم الدعوة وبإمكان  
 األعضاء. ذلك االكثرية المطلقة من مجموع 

ن يكونوا مخلصين للوطن والدستور، وتقسم اليمين علنا  أ قبل ان يتولى اعضاء المجلس عملهم يقسمون    -46  الماّدة
 . في قاعة المجلس

 .نيابة وبطالنها باألكثرية المطلقةيفصل المجلس في صحة ال -47 الماّدة

جلسات المجلس علنية على أن ينعقد بصورة سرية بناء على طلب الحكومة أو عشرة من األعضاء، ويقرر    -48  الماّدة
 بجلسة سرية ما إذا كانت المناقشة في الموضوع على بساط البحث تجري في جلسة علنية أم ال.  

 قرارا  إال اذا حضر الجلسة أكثرية أعضائه المطلقة ال يجوز للمجلس أن يبرم  -49 الماّدة

في غير االحوال المشترط فيها أكثرية خاصة تصدر القرارات باألكثرية المطلقة وعند تساوي اآلراء يسقط    -50  الماّدة
 . المشروع المطروح للمناقشة

 .تعطى اآلراء بالتصويت الشفوي او بطريقة -51 الماّدة
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ال في الحالة التي يراد فيها االنتخاب فتعطى اآلراء باالقتراع السري أما فيما يختص باالقتراع على إالقيام والجلوس  
عضاء بأسمائهم ويصوت كل  ن اآلراء تعطى دائما بالمناداة على األإو التصديق النهائي على القوانين فأمسألة الثقة  

 منهم. 

ن يوجه الى الوزراء أسئلة واستجوابات وفاقا  للنظام الداخلي الذي يقود أ س  لكل عضو من اعضاء المجل  -52  الماّدة
 .المجلس

ال في اثناء المناقشة الميزانية وال يكون إال بتقرير خطي يوقعه عشرة  إطلب عدم الثقة جائز في كل عقد    -53  الماّدة
على عدم الثقة بهم  االقتراع   ثمانية ايام في تأجيل المناقشة لمدة من المجلسن يطلبوا أنواب فأكثر ويحق للوزراء دائما 

 . ويعطى قرار عدم الثقة باألكثرية المطلقة

 . ن يحال الى لجان المجلس لفحصه ورفع تقرير عنهأكل مشروع قانون يجب قبل المناقشة به   -54 الماّدة

 ن يطرح ثانية للبحث في العقد نفسه أكل مشروع قانون لم ينل موافقة المجلس ال يمكن  -55 الماّدة

 ال يجوز للمجلس تقرير مشروع قانون اال بعد اخذ الرأي فيه مادة مادة والموافقة عليه برمته بتعيين -56 الماّدة

 االسماء  

 ود اختصاصه وفقا  للنظام الداخلي. للمجلس حق التحقيق ليستنير بمسائل معينة داخلة ضمن حد -57 الماّدة

 . ال يجوز مؤاخذة اعضاء المجلس لما يبدون من اآلراء واالفكار في المجلس -58 الماّدة 

جزائية نحو اي عضو    اجراآت  اتخاذ بالحصانة النيابية وال يجوز    انعقادهعضاء المجلس النيابي مدة  أ ـ يتمتع  -59  الماّدة
 .إال بقرار المجلس فيما عدا حالة الجرم المشهود

ال من األعضاء والوزراء وكبار الموظفين الذين ينوبون إها  يال يجوز ألحد دخول قاعة المجلس وال التكلم ف  -60  الماّدة
 .عن الوزراء او يرافقونهم

ن ال تتجاوز مدة أالخلف في خالل شهرين على  إذا خال مقعد في المجلس يجب الشروع في انتخاب    -61  الماّدة
شغر كرسي في المجلس قبل نهاية نيابة صاحبه بأقل   إذاالعضو الجديد أجل نيابة العضو القديم الذي يحل محله اما  

 . فال يعمد إلى انتخاب خلفه أشهرمن ستة 

 .للمجلس أن يضع نظاما  داخليا   -62 الماّدة

العضوان    ويقومول يجتمع المجلس يرأسه أكبر أعضائه سنا   ول في شهر تشرين األعند افتتاح العقد األ  - 63  الماّدة
ميني السر وثالثة مراقبين باالقتراع  أالى انتخاب الرئيس ونائبي الرئيس و  ويعمداالصغران سنا  بينهم بوظيفة أمانة السر 

ذا تساوت إكثرية النسبية و قتراع الثانية على األصوات المقترعين وتبنى النتيجة في دورة االأالسري: باألكثرية المطلقة من  
 كبر المرشحين سنا  يعد منتخبا . أصوات فاأل
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 . سة وال يجوز التصويت بالوكالةليس ألعضاء المجلس حق االقتراع مالم يكونوا حاضري الجل -64 الماّدة

للمجلس وحده حق حفظ النظام في داخله بواسطة رئيسه وال يجوز ألية قوة مسلحة دخول المجلس وال    -65  الماّدة
 . االقامة على مقربة من ابوابه اال بطلب الرئيس

 . ال يجوز تقديم االستقاالت إلى المجلس إال خطا   -66 الماّدة 

 . اء المجلس تعويضات سنوية تحدد بقانون يتناول أعض -67 الماّدة

 الفصل السادس 

 السلطة التنفيذية 

 رئيس الجمهورية  -1
ينتخب رئيس الجمهورية باالقتراع السري وباألكثرية المطلقة من مجموع أعضاء مجلس النواب ويكتفي   -68  الماّدة 

عادة انتخابه مرة ثالثة اال بعد مرور  إ باألكثرية النسبية في دورة االقتراع الثالثة وتدوم رئاسته ثالث سنوات وال يجوز  
مدة رئاسته وال يجوز انتخاب أحد لرئاسة الجمهورية مالم يكن حائزا  على الشروط التي تؤهله    النقضاءثالث سنوات  

  .للنيابة وان يكون قد اتم الخامسة والثالثين من عمره

   .رئاسة الجمهورية والنيابة ال تجتمعان في شخص واحد -69 الماّدة

مام المجلس النيابي يمين االخالص لالمة  أه أن يحلف  متى تولي رئيس الجمهورية زمام الحكم وجب علي  -  70  الماّدة
   .احترم دستور البالد وقوانينها واحفظ استقالل الوطن وسالمة أراضيه( أنىوالدستور بالنص التالي: )اقسم باهلل العظيم 

عمل  إ  -71  الماّدة بأي  البدء  قبل  يشرع  الجمهورية  رئيس  النتخاب  الملتئم  المجلس  ر أن  بانتخاب  مناقشة  ئيس  و 
  .الجمهورية

ن يدخل اي تعديل  أ ن يكون وافق عليها المجلس النيابي وليس له  أرئيس الجمهورية ينشر القوانين بعد    -72  الماّدة
   .ن يعفى احدا  من التقيد بها وتحدد كيفية النشر بقانون خاصأو أعليها 

 .ما العفو العام فال يمنح اال بقانون ألرئيس الجمهورية حق العفو الخاص  - 73 الماّدة

ما المعاهدات التي تنطوي على شروط تتعلق  أبرامها  إيتولى رئيس الجمهورية عقد المعاهدات الدولية و   -74  الماّدة
فسخها سنة فسنة فال تعد نافذة    و سائر المعاهدات التي ال يجوزأو المعاهدات التجارية  أو بمالية الدولة  أبسالمة البالد  

 ال بعد موافقة المجلس عليها. إ
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اقتراح رئيسهم ويقبل استقالتهم. ويولي   -75  الماّدة الوزراء بناء على  الوزراء ويعين  الجمهورية رئيس  يختار رئيس 
السياسيين األ الممثلين  السياسيين. ويقبل  الرسمية    ويعينجانب  الممثلين  الحفالت  الملكيين والقضاة ويرأس  الموظفين 

 . ضمن حدود القانون 

و الوزراء المختصون ما  أن يشترك معه بتوقيعها رئيس الوزراء والوزير  أكل قرارات رئيس الجمهورية يجب    -76  الماّدة
 . خال تولية رئيس الوزراء وقبول استقالته قانونا  

بحل مجلس النواب قبل انتهاء  تهيتخذ قرارا  بموافقة مجلس الوزراء على مسئولين أيحق لرئيس الجمهورية  -77 الماّدة
ن يتضمن هذا القرار دعوة الناخبين إلى الشروع في  أن يبين في قرار الحل األسباب الموجبة ويجب  أ عهد النيابة على  

   .الن نتيجة االنتخابإعاالنتخابات الجديدة لالجتماع خالل الخمسة عشر التي تلي 

من قرار الحل ولم يجر االنتخاب ولم يدع المجلس الجديد لالجتماع ينعقد المجلس   ربعة أشهر اعتبارا  أإذا انقضت مدة  و 
 .ن يجري انتخاب جديدأ المنحل حكما  ويستعيد سلطته السابقة الى 

 . ن يحل المجلس مرتين لسبب واحدأال يجوز لرئيس الجمهورية  -78 الماّدة

ذا  إحالتها للحكومة فإرئيس الجمهورية ينشر القوانين التي تمت عليها الموافقة النهائية في خالل شهر من    -79  الماّدة
ما القوانين التي يتخذ المجلس قرارا  خاصا يوجب استعجال  ألم ينشر القانون في هذا الميعاد صار القانون نافذا  حكما   

 ن ينشرها في خالل ثمانية ايام أنشرها فيجب 

قر المجلس مشروع  أعادة النظر في القانون في المهل المعينة بالمادة السابقة و إ طلب رئيس الجمهورية    إذا  -80  ّدةالما
 قانون ثانية بأكثرية ثلثي اآلراء عد ذلك القانون نافذا  ووجب نشره

لى أمد ال يتجاوز الشهر الواحد وليس له ان  إلرئيس الجمهورية بموافقة مجلس الوزراء تأجيل المجلس    -81  الماّدة
 من مرة في عقد واحد  أكثريفعل ذلك 

ما  أال عند خرقه الدستور وفي حالة الخيانة العظمى.  إعلى رئيس الجمهورية حال قيامه بوظيفته    ةال تبع  -82  الماّدة
للقوانين العامة وال يمكن اتهامه   العامة فهي خاضعة  و بسبب خرق  أبسبب هذه الجرائم  التبعة فيما يختص بالجرائم 

النواب بموجب قرار يصدره بأكثرية ثلثي مجموع اعضائه وال تجوز  أالدستور   و الخيانة العظمى إال من قبل مجلس 
في وظيفة النيابة العامة لدى المحكمة العليا    ويعهد  ٩٧  الماّدةمحاكمته إال أمام المحكمة العليا المنصوص عليها في  

 .نه محكمة التمييز بهيئتها العامة كل سنةحينئذ إلى قاض تعي

ن تفصل القضية من قبل  ألى  إيكف رئيس الجمهورية عن العمل حينما يتهم وتبقى سدة الرياسة خالية    -83  الماّدة
 .المحكمة العليا

 .تناط السلطة التنفيذية في حال خلو سدة الرئاسة ألية علة كانت بمجلس الوزراء -84 الماّدة
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كثر يلتئم المجلس بناء على دعوة  و شهرين على األأقبل انتهاء موعد والية رئيس الجمهورية بمدة شهر    -85  الماّدة
في اليوم العاشر الذي يسبق اجل    رئيسه النتخاب الرئيس الجديد وإذا لم يدع المجلس لهذا الغرض فانه يجتمع حكما  من

 .انتهاء والية الرئيس

و سبب آخر فألجل انتخاب الخلف يجتمع المجلس  أو استقالته أإذا خلت سدة الرياسة بسبب وفاة الرئيس    -86  الماّدة
بية دون ن خلت الرئاسة حال وجود مجلس النواب منحال  تدعى الهيئات االنتخاأفي خالل أسبوع بحكم القانون وإذا اتفق  

  .عمال االنتخابيةابطاء ويجتمع المجلس بحكم القانون حال الفراغ من األ

 . مخصصات رئيس الجمهورية تحدد بالقانون وال تجوز زيادتها وال انتقاصها طيلة مدة واليته -87 الماّدة

 الوزراء -٢

برئاسة رئيس الوزراء ليقرر ما يجب اتخاذه دارة مصالح الدولة ويعقد  إمجلس الوزراء هو المهيمن على    -88  الماّدة
 . عمال الهامةمن األ

 .عدد الوزراء ال يزيد عن السبعة وال يشترط في الوزير ان يكون نائبا   -89 الماّدة

تبعة   االنفراديتحمل الوزراء بالتضامن تجاه المجلس النيابي تبعة سياسة الحكومة العامة ويتحملون على    -90  الماّدة
   .و وزير يقوم مقامه على مجلس النوابأهم ويعد مجلس الوزراء بيان خطة الحكومة ويعرضه رئيسه وزارت عمالأ 

ن يستعينوا بمن يختارونه أا ولهم حق الكالم كل ما طلبوه و و ن يحضروا جلسات المجلس متى شاؤ أللوزراء    -91  الماّدة
 .من الموظفين

ال يدخل في االلتزامات إيستأجر شيئا  من اموال الحكومة ولو كان بالمزاد العام و و  أن يشتري  أال يجوز للوزير  -92  الماّدة
   .دارة ألي شركة كانتن يكون عضوا  في مجلس اإلأناء وزارته أثن يقبل أنه ال يجوز له  أوالتعهدات العامة كما 

قل حاضرين اما  اء المجلس على األعضأ و أحد الوزراء مالم يكون ثلثا  أال يصدر قرار عدم الثقة بالوزارة    -93  الماّدة
كثرية العادية وعند صدور قرار عدم الثقة بالوزارة أو  الوزراء مسألة الثقة فيكتفى بوجود األ  أحدو  أإذا طرحت الوزارة  

 .ن يستقيلأبأحد الوزراء وجب على من سلبت الثقة منه 

ن  أن يتهم الوزراء بارتكابهم الخيانة العظمى وبأخاللهم الواجبات المترتبة عليهم وال يجوز  ألمجلس النواب    -94  الماّدة
عضاء المجلس وتحدد شروط مسؤولية الوزراء الحقوقية بقانون خاص أ ال بأكثرية الثلثين من مجموع  إيصدر قرار االتهام  

 .يراعى فيه مبدأ مسؤولية الدولة المالية

 . المتهم امام المحكمة العليا يحاكم الوزير -95 الماّدة

استقال فال تكون استقالته سببا  لعدم اقامة    وإذايكف الوزير عن العمل فور صدور قرار االتهام بحقه    -96  الماّدة
 القانونية.الدعوى عليه او إليقاف المعامالت 
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 الباب الثالث 

 في المحكمة العليا والمالية وتعديل الدستور 

 المحكمة العليا -أ

المحكمة العليا من خمسة عشر عضوا  ثمانية نواب ينتخبهم مجلس النواب في ابتداء كل سنة وسبعة   تألف  -97  الماّدة
تساوت الدرجات تنتخبهم محكمة   إذامن اعلى القضاة السوريين حسب تسلسل درجات التسلسل القضائي او اعتبار القدم  

التمييز بهيئتها العامة كل سنة. ويجتمعون برئاسة اعلى هؤالء القضاة رتبة وتصدر قرارات التجريم من المحكمة بأكثرية 
ال في حال محاكمة رئيس  إاالصوات ويتولى النيابة العامة امام هذه المحكمة رئيس النواب العامين لدى محكمة التمييز  

وتحدد أصول المحاكمات التي تجري في    ٨٢  الماّدةفيتوالها قاض منتخب للمحكمة المذكورة كما جاء في    الجمهورية
 .هذه المحكمة بقانون خاص

 المالة ]المالية[  –ب 

تفرض الضرائب ألجل المنفعة العامة، ال يجوز وضع ضريبة وجبايتها في سوريا اال بموجب قانون شامل   ۔98  الماّدة
 .ى كل االراضي السورية دون استثناء وال يجوز تعديل ضريبة او الغاؤها او االعفاء منها اال بقانون تنطبق احكامه عل

تقدم الحكومة الى مجلس النواب في بدء عقد تشرين االول من كل سنة موازنة شاملة نفقات الدولة وايراداتها    -99  الماّدة
 عن السنة القادمة. ويقترع على الموازنة مادة مادة.

ال يجوز للمجلس في خالل المناقشة بالموازنة او بمشروعات االعتمادات اإلضافية او االستثنائية ان    -100  الماّدة
د االعتمادات المقترحة عليه في مشروع الموازنة او في سائر المشروعات المذكورة سواء كان ذلك بشكل تعديل يدخله يزي

عليها، او بطريقة االقتراح غير انه يمكنه بعد االنتهاء من تلك المناقشة ان يقرر بطريقة االقتراح قوانين من شأنها 
   .تتولى درس الموازنة فلها ان تعدل فيها ما شاءت( احداث نفقات جديدة )اما اللجنة المالية التي

ال يجوز فتح اعتماد استثنائي اال بقانون خاص أما إذا دعت ظروف لم تكن بالحسبان لنفقات مستعجلة  –101 الماّدة
اعتمادات فيمكن لرئيس الجمهورية ان يتخذ مرسوما  بموافقة مجلس الوزراء بفتح اعتمادات استثنائية او اضافية، وان ينقل  

الواحدة. ويجب ان تعرض هذه التدابير على   الماّدةليرة في  ٢٠٠٠في الموازنة على ان ال تتجاوز هذه االعتمادات الـ 
 . موافقة المجلس في أول عقد يلتئم فيه بعد ذلك

إذا لم يبت المجلس نهائيا  في مشروع الموازنة قبل االنتهاء من العقد المعين لدرسه فرئيس الجمهورية   -102  الماّدة
يدعو المجلس الى دورة استثنائية تستمر لغاية كانون الثاني لمتابعة درس الموازنة ويقدم وزير المالية الى المجلس عند  

ي مدة ال تتجاوز الشهرين فتجبى الضرائب والرسوم والمكوس  دخول السنة الجديدة مشروعا  يتضمن اعتمادات موقتة ف
 .وجميع االموال االميرية وتأخذ الحكومة نفقات هذين الشهرين وفاقا لهذا المشروع
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وإذا انقضت الدورة االستثنائية المذكورة ولم يبت المجلس نهائيا  بمشروع الموازنة فلرئيس الجمهورية ان يضع مرسوم  
اء يجعل المشروع المذكور نافذا ومعمول به على انه ال يجوز لرئيس الجمهورية ان يستعمل هذا  بموافقة مجلس الوزر 

 األقل. الحق إال اذا كان مشروع الموازنة قد طرح على المجلس فبل بداية عقده بخمسة عشر يوما  على 

بي في غضون سنتين على  الحسابات النهائية لكل سنة يجب أن تعرض على المجلس النيا  الماّدة  إن  - 103  الماّدة
األكثر اعتبارا  من ختام تلك السنة ويوضع قانون خاص إلنشاء ديوان المحاسبات للنظر في جميع المداخيل والنفقات 

 .ويكون هذا الديوان مستقال وال يعزل اعضاؤه إال ألسباب يحددها القانون بموافقة مجلس النواب

 .يترتب عليه إنفاق من الخزينة إال بقانون ال يجوز عقد قرض عام وال تعهد  -104 الماّدة

ال يجوز منح أي التزام أو امتياز الستغالل موارد من ثروة البالد الطبيعية أو مصلحة ذات منفعة عامة    -105  الماّدة
 . أو أي احتكار كان إال بقانون وإلى زمن محدد

 .يقرر نظام نقد الدولة بقانون  -106 الماّدة

 يراعى في القوانين المالية مبدأ تنشيط الصناعات الوطنية وتنميتها.   -107 الماّدة

 في تعديل الدستور.   -ج

يحق للمجلس في أيام عقد عادي وبناء على طلب ثلث أعضاء المجلس على األقل أو طلب رئيس    -108  الماّدة
ذه بأكثرية الثلثين من مجموع أعضائه  الجمهورية بموافقة مجلس الوزراء أن يقترح إعادة النظر في الدستور بعد قرار يتخ

إن المواد والمسائل التي يتناولها االقتراح يجب تحديدها بصورة جلية واضحة فإذا تم االقتراح باألكثرية المذكورة يعرض 
 في الدورة العادية التي تلي ذلك العقد على المجلس ويجب أن يقرر التعديل بأكثرية ثلثي أعضاء المجلس.

  يجوز تعديل شيء من هذا الدستور قبل مرور ثالث سنوات. وعلى كل حال ال

 أحكام عامة

 تحدد مناطق اإلدارة واختصاصاتها بقانون خاص تراعي فيه الحالة الخاصة ببعض المناطق. -109 الماّدة

 تنظيم الجيش الذي سينشأ بكون بقانون خاص. -110 الماّدة

 نن تعدل بقوانين جديدة.تبقى الشرائع الحاضرة نافذة إلى أ -111 الماّدة

لرئيس الجمهورية أن يعلن بناء على اقتراح مجلس الوزراء األحكام العرفية في األماكن التي تحدث فيها   -112  الماّدة
اضطرابات أو قالقل ويجب أن يعرض اعالن األحكام المذكورة على المجلس النيابي اذا كان المجلس غير منعقد دعاه 

 ع بوجه السرعة. رئيس الجمهورية لالجتما 

 تدار أمور العشائر من قبل إدارة خاصة تحدد وظائفها بقانون تراعي فيه أحوال العشائر الخاصة.  -113 الماّدة



 ة المتعاقبة فصل السلطات والدساتير السوري   مبدأ

 ~123  ~  
 

األوقاف اإلسالمية العامة طائفية محضة وتدار شؤونها من قبل مجالس ينتخبها المسلمون وتحدد كيفية    -114  الماّدة
 انتخاب هذه المجالس واحتياجاتها بقانون خاص. 

ينتخب أول رئيس للجمهورية من قبل هذه الجمعية وفقا  ألحكام الدستور على أن تكون مدة واليته سنتين   -115  الماّدة
 فقط.
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 1930دستور الجمهورية السورية  -3
العنوان الثاني لدستور    أّنه "  1930ورد في  الدستور السوري لدولة  على الموقع اإللكتروني لمجلس الشعب السورّي 

، وهذا غير صحيح كما بّينا في دراستنا  (112)"1930والصادر عام    1928سورية المقترح من الجمعية التأسيسية عام  
بالدساتير 1930أعاله تحت عنوان "دستور االنتداب   التجهيل  إّما أّن  ". ويمكن تفسير هذا االدعاء بأحد احتمالين: 

وصل   بينها،  االختالفات  ومعاني  المتعاقبة،  النظام السورّية  عند 
السوري حّد جهل العاملين في المجال اإلعالمي لمجلس شعبه بها، 
وإّما أن هناك منهج لديه بالقفز عن إسقاط الماّدة الثانية من دستور 

وبقّية التعديالت ألّنها تناسب هواه؛ ولعّل السببين مدغمان،   1928
الدوليّ  اتفاقاته  مّرر  لطالما  الذي  التحايل  منهج  صاحب  ة فالنظام 

شعبوّي  خطاب  في  عكسها  وقول  بل  عليها،  بالصمت  واإلقليمّية 
يضّلل الناس ويمنعهم من فهم التحّوالت التي أجراها وآثارها طويلة  

األجل على دولتهم وحياتهم، وبالتالي إمكانّية نقاشها وخلوصهم إلى نتائج واقعية إزائها، وصل بهذا المنهج إلى حيث لم 
 سدّي أنفسهم الحقيقة حتى يقوموا بوظيفتهم بإخفائها. يعد يعرف عّمال النظام األ

وعلى كّل حال تطال تعديالت االنتداب الفرنسّي المواضيع التي نشأ نظام األسد، ودعم استمراره، بمنع الكالم فيها،   
ل األكثرّية وهي: الوطن؛ وحقوق السورّيين؛ والحرّيات؛ وحرّية الصحافة ومنع الرقابة قبل الطباعة؛ واالنتخابات وتشك

واألقلّية السياسّية على أساسها؛ والتعّدد الدينّي؛ ومسؤولية الحكومة أمام البرلمان؛ وتقييد سلطة رئيس الجمهورّية ومن  
 ذلك منعه من إصدار عفو عام...

والنسخ األخرى تبّين وجود مشكالت جّمة   (113) وبالمقارنة بين النسخة الموجودة على الموقع الرسمي لمجلس الشعب
ا عن فعل ذلك، ونكتفي بعرض صور النسخة  فيها، وفّكرنا بداية أن نقوم بعرضها ولكن كثرتها جعلتنا نضرب صفح 

 
ا نثّبتها لدينا أل ّننا ال نثق بأاّل تقوم األجهزة األمنّية بحذفها كما فعلت بمواضيع في الملحق للمهتّمين بالمقارنة. وطبع 

لرئيس الجمهورية  "( من هذه النسخة أّن  73أخرى. ولكن نشير لمثال عن هذه المشكالت، حيث يرد في )الماّدة  

مصادر أخرى نجدها  "، وبالمقارنة مع الماّدة نفسها في  حق العفو العام الخاص، أما العفو فال يمنح إال بقانون.
، وهذا تغيير للمعنى  (114) تنّص على أّنه "لرئيس الجمهورية حق العفو الخاص، أما العفو العام فال يمنح إال بقانون"

 يتناسب مع السلطة المطلقة لرئيس الجمهورّية في عهدي كّل من حافظ وبشار األسد. 

 
( ووض حنا في  132نا النسخة من كتاب "سجل الدستور السوري" سابق الذكر، ولكن قمنا باستبدال )الماد ة  بعد المقارنات اعتمد - 112

 موضعها.
 . (parliament.gov.sy)1930الدستور السوري لدولة سورية الموقع اإللكتروني لمجلس الشعب، الدستور السوري لدولة سورية،  -113
 المرجع السابق  - 114

http://parliament.gov.sy/arabic/index.php?node=5518&cat=420
http://parliament.gov.sy/arabic/index.php?node=5518&cat=420
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 مع االعالن 1930نص دستور 

 

 نساوية إن المفوض السامي للجمهورية الفر 

 1922تموز   24بناء  على صك االنتداب المؤرخ في 

 بتحديد صالحيات المفوض السامي 1920تشرين الثاني  23وبناء  على مرسوم 

 بتعيين المفوض السامي 1926أيلول  3وبناء  على مرسوم  

وعلى اآلراء    1928آب    11حزيران إلى    9التأسيسية التي التأمت في دمشق من    اة دولة سوريوبناء  على أعمال جمعيّ 
 التي تبودلت بعد ذلك مع مكتب هذه الجمعية

 قرر ما يأتي

 األولى: تدار دولة سورية بموجب الدستور الملحق بهذا القرار. الماّدة

القرا  الماّدة الدستور المذاع والمنشور نصه كملحق لهذا  انتخاب أعضاء  الثانية: إن هذا  التنفيذ بعد  ر يوضع موضع 
 مجلس النواب الذي يعين موعد انتخابه فيما بعد بقرار من المفوض السامي. 

الثالثة: في أثناء مدة االنتداب تنفذ االختصاصات المنشأة بموجب الدستور بشرط االحتفاظ بحقوق الدولة المنتدبة   الماّدة
 األمم عن صك االنتداب.  عصبةن ميثاق م 22 الماّدةوواجباتها كما هي ناجمة عن 

موافقة هذا النص مع المبادئ التي تدار بموجبها حالة سورية    لتأمينمن الدستور    116  الماّدةإن التحفظ المذكور في  
حدد  يمعاهدة   ا  قانونيمنشاة إلى أن تعقد مع حكومة  مفعولالحاضرة بالنسبة إلى الدولة المنتدبة وجمعية األمم يكون له 

ن ميثاق هذه الجمعية م  22  الماّدةفيها عن جديد برضى جمعية األمم شروط تطبيق االنتداب وفقا  للمبادئ المذكورة في  
 مراعاة لما يكون قد تم من التطور والترقي. 

 1930أيار  14بيروت في 

 د.تيترو هنري بونسو - المفوض الساميصدر عن 
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 الباب األول: أحكام أساسية

 الفصل األول: في الدولة وأراضيها

 أي جزء كان من أراضيها.التنازل عن سورية دولة مستقلة ذات سيادة ال يجوز  :1 الماّدة

 سورية وحدة سياسية ال تتجزأ.  :2 الماّدة

 سورية جمهورية نيابية دين رئيسها اإلسالم وعاصمتها مدينة دمشق. :3 الماّدة

ويقسم إلى ثالثة ألوان متساوية متوازية أعالها   ،يكون العلم السوري على الشكل اآلتي: طوله ضعف عرضه  :4  الماّدة
األخضر فاألبيض فاألسود على أن يحتوي القسم األبيض منها في خط مستقيم واحد على ثالثة كواكب حمراء ذات  

 خمسة أشعة. 

 الفصل الثاني: في حقوق األفراد

 في القانون.  محددةل على الجنسية السورية وفقدانها شروط الحصو  :5 الماّدة

وهم متساوون في التمتع بالحقوق المدنية والسياسية وما عليهم من الواجبات ،  السوريون لدى القانون سواء  :6  الماّدة
 والتكاليف وال تمييز بينهم في ذلك بسبب الدين أو المذهب أو األصل أو اللغة. 

وال يجوز توقيف أحد أو حبسه إال في األحوال المحددة في القانون ووفاقا  للشكل   ،مصونةالحرية الشخصية  :7 الماّدة
 الذي نص عليه. 

ساعة األسباب التي دعت إلى توقيفه أو إلى حبسه   24كل شخص أوقف أو حبس يجب إبالغه في خالل  :8 الماّدة
 وإعالمه بالسلطة التي أمرت بذلك. ويجب في المدة نفسها أن يعطى كل التسهيالت للدفاع عن نفسه. 

 . جريمة وال عقوبة إال بناء على القانون.ال : 9 الماّدة

 القانون.لمعينة في أحد إال في المحاكمة اال يجوز محاكمة  :10 الماّدة

في    على اإلقامةاألراضي السورية، وال أن يجبروا  وال يجوز إبعاد السوريين عن  ،  التعذيب الجسدي ممنوع  :11  الماّدة
 في األحوال المنصوص عليها في القانون.  إال مكان أو أن يحظر عليهم اإلقامة في مكان معين 

 دخولها إال في األحوال المبينة في القانون وبالشرائط المذكورة فيه.ألحد فال يجوز ، للمنازل حرمة :12 الماّدة

لمصلحة العامة وفي األحوال  بسبب ا  فال يجوز أن ينزع من أحد ملكه إال  ،حق الملك في حمى القانون :  13  الماّدة
 . مسبقا   المنصوص عليها في القانون بعد تعويضه عنه تعويضا  عادال  

 مصادرة عامة ممنوعة. مصادرة األموال  :14 الماّدة
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حرية القيام  وتحمي تحترم الدولة جميع المذاهب واألديان الموجودة في البالد وتكفل  ،حرية االعتقاد مطلقة : 15 الماّدة
يخل ذلك بالنظام العام وال ينافي اآلداب وتضمن الدولة أيضا  لألهلين على اختالف    بجميع شعائر األديان على أن ال 

 طوائفهم احترام مصالحهم الدينية وأحوالهم الشخصية. 

مكفولة :  16  الماّدة الفكر  ض  ،حرية  والخطابة  والكتابة  بالقول  فكره  عن  اإلعراب  حق  شخص  التحفظات فلكل  من 
 القانون. المنصوص عليها في  

 القانون. الشروط المنصوص عليها في ضمن  مكفولةالصحافة والطباعة حرية  :17 ةالمادّ 

والبرقية    :18  الماّدة البريدية  ومصونة    والتلفونيةالمراسالت  األخوال  مكتومة  خارج  مراقبتها  وال  تأخيرها  يجوز  وال 
 المنصوص عليها في القانون. 

 اآلداب أو يمس كرامة الوطن أو األديان.  يينافالتعليم حر ما لم يخل بالنظام العام أو  :19 الماّدة

الوطنية وتحقيق األلفة واإلخاء بين جميع ضمن نطاق الفكرة  غاية التعليم ترقية أخالق األهالي وتثقيفهم    :20  الماّدة
 أبناء الوطن.

 التعليم األولي إلزامي لجميع السوريين من بنين وبنات وهو مجاني في المدارس الرسمية.  :21 الماّدة

 توضع برامج التعليم العام بطريقة تضمن معها وحدة التعليم. :22 الماّدة

 تكون جميع المدارس تحت مراقبة الحكومة.  :23 الماّدة

اللغة العربية هي اللغة الرسمية في جميع دوائر الدولة إال في األحوال التي تضاف إليها بهذه الصفة لغات   :24  الماّدة
 أخرى بموجب القانون أو بموجب اتفاق دولي. 

 حرية إنشاء الجمعيات وعقد االجتماعات مكفولة ضمن الشروط المنصوص عليها في القانون.  :25 الماّدة

الحق في تولي الوظائف العامة وال ميزة ألحد على اآلخر إال من حيث الشهادات أو    ينلجميع السوري  :26  الماّدة
 الكفاءة وفاقا  للشروط المبينة في القانون.

العرائض أو وفاقا  للقانون  أن يقدموا للسلطات والمجلس النيابي  الحق في  للسوريين مجتمعين أو منفردين  :  27  الماّدة
 قة بأشخاصهم أو بالشؤون العامة. االستدعاءات في األمور المتعل

الدينية المختلفة مكفولة ويحق لهذه الطوائف أن تنشئ المدارس لتعليم األحداث بلغتهم    :28  الماّدة حقوق الطوائف 
 بشرط أن تراعي المبادئ المعينة في القانون. الشخصية
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 الباب الثاني: في السلطات العمومية 

 الفصل األول: أحكام عامة

 األمة مصدر كل سلطة. :29 الماّدة

 السلطة التشريعية منوطة بمجلس النواب.  :30 الماّدة

يتوالها بمؤازرة الوزراء ضمن الشروط المنصوص عليها في وهو    ،يعهد بالسلطة التنفيذية لرئيس الجمهورية  :31  الماّدة
 هذا الدستور.

 الجمهورية ولمجلس النواب.لرئيس  يعود حق اقتراح القوانين :32 الماّدة

 يقره مجلس النواب.ما لم ال ينشر قانون  :33 الماّدة

فيه للقضاة وللمتقاضين الضمانات الالزمة. القضاة   تكفللقانون ا ه تنفذ السلطة القضائية وفاقا  لنظام يضع :34 الماّدة
 كام والقرارات وتنفذ باسم الشعب السوري.وتصدر األح  ، مستقلون وال يعزلون إال في األحوال المنصوص عليها في القانون 

 

 الفصل الثاني: في السلطة التشريعية 

يؤلف مجلس النواب من أعضاء منتخبين وفاقا  لقانون االنتخاب الذي يوضع حسب المبادئ المبينة في   :35  الماّدة
 المواد اآلتية:

وأن يكون حائزا  المدنية أن ال يكون محروما  من حقوقه   من سنه بشرطالعشرين يكون ناخبا  كل وطني أتم  :36 الماّدة
 .الشروط المنصوص عليها في قانون االنتخابعلى 

 في قانون االنتخاب التصويت السري وتمثيل األقليات الطائفية. يقرر :37 الماّدة

الثالثين من سنهم وأن يكونوا حائزين الشروط المنصوص عليها في    :38  الماّدة النواب أن يكونوا أتموا  يشترط في 
 القانون.

 مدة النيابة أربع سنوات. :39 الماّدة

 انتهاء مدة النيابة.يوما  التي تسبق الستين  في أثناءيجب أن تجري االنتخابات لتجديد مجلس النواب : 40 الماّدة

لكل مرشح الحق باالشتراك في مراقبة األعمال االنتخابية ضمن الشروط    ،كيفية االنتخاب محددة في القانون   :41  الماّدة
 المنصوص عليها في القانون. 

 كل نائب يمثل األمة جمعاء وال يجوز له أن يقبل تحديد وكالته بقيد أو شرط.: 42 الماّدة



 ة المتعاقبة فصل السلطات والدساتير السوري   مبدأ

 ~129  ~  
 

 نيابة.يجوز الجمع بين الوزارة وال :43 الماّدة

فالدورة األولى تبتدئ من أول يوم ثالثاء يلي الخامس    ،يجتمع المجلس النيابي كل سنة في دورتين عاديتين  :44  الماّدة
والدورة الثانية تبتدئ في أول يوم ثالثاء الذي يلي الخامس عشر من    . عشر من شهر آذار وتنتهي في آخر شهر أيار

وتخصص جلسات هذه الدورة الثانية للمناقشة في الموازنة وتقريرها قبل كل    .شهر تشرين األول وتظل حتى نهاية السنة 
 عمل آخر. 

 السابقة.   الماّدةالمعينة في    ةالمواعيد المحددإن افتتاح الدورات الدورات العادية واختتامها يجريان حكما  في  :  45  الماّدة

يحق لرئيس الجمهورية أن يدعو المجلس إلى دورات استثنائية تعين مواعيد افتتاح هذه الدورات االستثنائية واختتامها 
إذا طلبت ذلك األكثرية أن يدعو بمرسوم خاص المجلس النيابي إلى دورة استثنائية  على رئيس الجمهورية  في مرسوم.  

 المطلقة من النواب. 

 النواب عملهم يقسمون يمين اإلخالص لألمة وللدستور. وتقسم هذه اليمين علنا  أمام المجلس.قبل أن يتولى    :46  الماّدة

 يفصل المجلس باألكثرية المطلقة في صحة االنتخابات.: 47 الماّدة

على أنه ينعقد بصورة سرية بناء على طلب الحكومة أو على طلب عشرة من    ،جلسات المجلس علنية  :48  الماّدة
 .أم الالمجلس في هذه الحالة في جلسة سرية فيما إذا كان من الواجب المناقشة سرا   أعضائه. ويقرر

 . حاضرين أكثرية أعضائه المطلقة كان قرارا  إال إذا  يتخذال يجوز للمجلس أن  :49 الماّدة

وإذا تساوت األصوات يكون    تتخذ القرارات باألكثرية البسيطة إال إذا كان القانون ينص على خالف ذلك.   :50  الماّدة
 مشروع القرار مرفوضا . 

. برفع األيدي أو بالقيام والجلوس أو بالتصويت العلنيلمناقشته المسائل المعروضة  علىلمجلس يصوت ا: 51 الماّدة
 أما االنتخابات والتعيينات فتجري باالقتراع السري.   شاريع والثقة.تقرير مجمل المبواجب في ما يتعلق    والتصويت العلني 

وفقا  لنظام المجلس  أسئلة  و لوزراء استجوابات  لأن يوجه إلى  الحق في    لكل عضو من أعضاء المجلس  :52  الماّدة
 الداخلي. 

رة من النواب على األقل وللوزراء الحق  الثقة يجب أن يقدم كتابة وأن يوقع عليه عش م كل طلب يتعلق بعد :53 الماّدة
وال يجوز تقديم طلب من   ،وال يتم رفض الثقة إال بأكثرية أصوات المجلس  .في أن يؤجلوا المناقشة فيه إلى ثمانية أيام
 هذا النوع في أثناء االقتراع على الموازنة. 

 حدى لجان المجلس لفحصه. يعرض على إكل مشروع قانون يجب قبل المناقشة به أن  :54 الماّدة

 كل مشروع قانون لم يوافق عليه المجلس ال يمكن طرحه على المجلس ثانية أثناء الدورة نفسها.  :55 الماّدة
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يت بتعيين األسماء  ال يجوز للمجلس تقرير مشروع قانون إال بعد المناقشة فيه مادة مادة ويجب التصو :  56  الماّدة
 لتقرير مجمل مشروع القانون.

يحق للمجلس التحقيق في بعض األحوال الخصوصية الداخلة ضمن حدود اختصاصه وذلك وفقا  للنظام    :57  الماّدة
 الداخلي. 

 يبدونه من اآلراء في المجلس.  بسبب ماأعضاء المجلس  مالحقةال يجوز  :58 الماّدة

لس مدة دوراته بالحصانة النيابية وال يجوز اتخاذ إجراءات جزائية بحق أي نائب كان  يتمتع أعضاء المج  :59  الماّدة
 في حالة الجرم المشهود.  من النواب بدون موافقة المجلس إال

نيابة  نهاية  ال تتجاوز مدة نيابة النائب الجديد أجل  و   .إذا خال كرسي نيابي فينتخب له نائب في مدة شهرين:  60  الماّدة
 المجلس.

 ال يعمد إلى انتخاب نائب لكرسي شاغر إذا كانت مدة نيابة المجلس الباقية أقل من ستة أشهر.  :61 اّدةالم

 يضع المجلس نظامه الداخلي.  :62 الماّدة

عند افتتاح دورة تشرين األول يجتمع المجلس تحت رئاسة أكبر أعضائه سنا  ويقوم العضوان األصغر سنا   :63 الماّدة
بوظيفة أمانة السر ويعمد حاال  إلى انتخاب رئيس المجلس ونائبي الرئيس وأميني السر وثالثة مراقبين باالقتراع السري 

وإذا تساوت األصوات فالمرشح األكبر سنا    .األكثرية النسبية كافيةوفي دورة االقتراع الثانية تكون    .وباألكثرية المطلقة
 يعد منتخبا . 

 ال يقترع إال النواب الحاضرون في الجلسة وال يجوز االقتراع بالوكالة. :64 الماّدة

ت  وال يجوز ألية قوة مسلحة دخول قاعة الجلسا ،حق حفظ النظام في داخله بواسطة رئيسه هللمجلس وحد :65 الماّدة
 وال اإلقامة على مقربة منها إال بطلب الرئيس.

 ال يجوز تقديم أي استدعاء كان على المجلس إال كتابة. :66 الماّدة

 تعويض أعضاء المجلس السنوي محدد في قانون.  :67 الماّدة
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 الفصل الثالث: في السلطة التنفيذية 

 رئيس الجمهورية في  

ينتخب رئيس الجمهورية باالقتراع السري وبأكثرية أعضاء مجلس النواب المطلقة. ويكتفي باألكثرية النسبية   :68  الماّدة
إال بعد مرور خمس سنوات من  ه مرة ثانية  انتخابإعادة  في دورة االقتراع الثالثة. وتدوم رئاسته خمس سنوات وال يجوز  

قد أتم  وكان  إال إذا كان حائزا  على الشروط التي تؤهله للنيابة    يةانقضاء رئاسته. وال يجوز انتخاب أحد لرئاسة الجمهور 
 الخامسة والثالثين من عمره.

 ال يجوز الجمع بين رئاسة الجمهورية والنيابة.  :69 الماّدة

المجلس يمين اإلخالص لألمة  :  70  الماّدة عليه أن يحلف أمام  الجمهورية مهام وظيفته يجب  عندما يتولى رئيس 
 والدستور بالنص التالي: 

 . "ني أحترم دستور البالد وقوانينها وأحفظ استقالل الوطن وسالمة أرضهإأقسم باهلل العظيم "

 إن المجلس الملتئم النتخاب رئيس الجمهورية يشرع بهذا االنتخاب قبل كل مناقشة أخرى. :71 الماّدة

المجلس النيابي وبدون أن يدخل عليها أي تعديل كان. رها  أن يكون أقينشر رئيس الجمهورية القوانين بعد  :72 الماّدة
 وال يمكنه أن يعفى أحدا  من التقيد بهذه القوانين. يوضع قانون خاص بكيفية نشر القوانين وإذاعتها.

 فال يمنح إال بقانون.العام لرئيس الجمهورية حق العفو الخاص، أما العفو  :73 الماّدة

رية المعاهدات ويوقع عليها، أما المعاهدات المتعلقة بسالمة الدولة أو ماليتها والمعاهدات  يعقد رئيس الجمهو   :74  الماّدة
 سائر المعاهدات التي ال يجوز فسخها عند انتهاء كل سنة فال تعد نافذة إال بعد أن يقرها المجلس. و التجارية 

اقتراح رئيسهم ويقبل استقالتهم ويعين الممثلين يختار رئيس الجمهورية رئيس الوزراء ويعين الوزراء بناء على    :75  الماّدة
الشروط   ضمن  الرسمية  الحفالت  ويرأس  والقضاة  الملكيين  الموظفين  ويعين  األجانب  الممثلين  ويقبل  الخارج  في 

 المنصوص عليها في القانون. 

ن. ويستثنى من ذلك : كل قرار يتخذه رئيس الجمهورية يجب أن يشترك معه بالتوقيع عليه الوزراء المختصو 76  الماّدة
 من ذلك تعيين رئيس مجلس الوزراء واستقالته.

يحق لرئيس الجمهورية أن يتخذ مرسوما  بموافقة مجلس الوزراء وعلى مسؤولية هذا المجلس بحل مجلس    :77  الماّدة
القانونية. نيابته  انتهاء مدة  إلى حل    النواب قبل  الجمهورية  التي دعت رئيس  ويجب أن تذكر في المرسوم األسباب 

خالل شهرين على  في  ويجب أن يتضمن هذا المرسوم دعوة الهيئات االنتخابية للشروع في انتخابات جديدة    ،المجلس
وإذا انقضت    .يدعى المجلس الجديد لالجتماع في خالل األيام الخمسة عشر التي تلي إعالن نتيجة االنتخابات  األكثر.
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ا  المجلس المنحل ويقوم ملجديد لالجتماع فيجتمع حكمدة أربعة أشهر ولم تجر انتخابات جديدة أو لم يدع المجلس ا
 بنيابته إلى أن تجري انتخابات جديدة.

 ال يجوز لرئيس الجمهورية أن يحل المجلس مرتين للسبب الواحد نفسه.  :78 الماّدة

ا . وإذا لم ينشر ينشر رئيس الجمهورية القوانين في خالل الشهر الذي يلي إحالتها للحكومة بعد تقريرها نهائي  :79  الماّدة
أما القوانين التي يصرح المجلس بأنها مستعجلة فيجب نشرها في خالل ثمانية    ،القانون في هذه المدة أصبح نافذا  حكما  

 أيام.

وإذا ثبت   ،يحق لرئيس الجمهورية في خالل المدة المعينة للنشر أن يطلب إعادة القانون إلى المناقشة ثانية  :80  الماّدة
 األول بأكثرية الثلثين فيصبح القانون نافذا  ووجب نشره.  لمجلس قرارها

يحق لرئيس الجمهورية باالتفاق مع مجلس الوزراء تأجيل المجلس النيابي لمدة ال تتجاوز شهرا  واحدا.  :  81  الماّدة
 وليس له أن يفعل ذلك أكثر من مرة في الدورة الواحدة. 

أعمال وظيفته إال في أحوال خرق الدستور أو الخيانة العظمى. أما ال تبعة على رئيس الجمهورية بسبب    :82  الماّدة
وال يجوز اتهامه بسبب هذه الجرائم أو بسبب خرق   ،تبعته فيما يختص في الجرائم العامة فهي خاضعة للقوانين العادية 

تجوز محاكمته إال الدستور أو الخيانة العظمى إال من قبل مجلس النواب بقرار من أكثرية ثلثي مجموع أعضائه. وال  
من هذا الدستور. ويعهد بوظيفة النيابة العامة لدى المحكمة    97  الماّدةمن قبل المحكمة العليا كما هو منصوص في  

 العليا حينئذ إلى قاضيين تعينهما محكمة التمييز بهيئتها العامة.

 سدة الرئاسة خالية حتى صدور قرار المحكمة العليا. وتبقىرئيس الجمهورية عن العمل يكف : 83 الماّدة

 مجلس الوزراء بمهام السلطة التنفيذية بالوكالة.  فيقومإذا خلت سدة الرئاسة  :84 الماّدة

قبل انتهاء والية رئيس الجمهورية بمدة شهر على األقل وشهرين على األكثر يجتمع مجلس النواب بناء    :85  الماّدة
نتخاب الرئيس الجديد. وإذا لم يدع المجلس لهذه الغاية فيجري االجتماع حكما  في اليوم العاشر  على دعوة من رئيسه ال

 الذي يسبق أجل انتهاء والية الرئيس.

إذا خلت سدة الرئاسة بسبب وفاة الرئيس أو استقالته أو بسبب آخر فيجتمع مجلس النواب حكما  في خالل    :86  الماّدة
جديد. وإذا اتفق أن خلت الرئاسة حال وجود مجلس النواب منحال  فتدعى الهيئات االنتخابية ثمانية أيام النتخاب رئيس  

 دون إبطاء ويجتمع المجلس حكما  حال الفراغ من األعمال االنتخابية.

 في أثناء واليته. انتقاصهاوال يجوز زيادتها وال  ،تحدد مخصصات رئيس الجمهورية في قانون  :87 الماّدة
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 الوزراءفي 

ويعقد برئاسة رئيس الوزراء التخاذ القرارات المتعلقة بالمسائل   ، مجلس الوزراء مهيمن عل جميع دوائر الدولة  :88  الماّدة
 المهمة.

 خارج مجلس النواب. من  اخذهمويمكن  ،ال يزيد عدد الوزراء عن السبعة :89 الماّدة

وكل وزير مسؤول على االنفراد    ، الوزارة مسؤولة بالتضامن تجاه مجلس النواب فيما يختص بالسياسة العامة  :90  الماّدة
 يقدم مجلس الوزراء بيان خطته للمجلس النيابي بواسطة رئيس الوزارة أو وزير منها.  .عما يتعلق باألمور التابعة لوزارته 

 لنيابي والتكلم فيها واالستعانة بمن يختارونه من الموظفين.للوزراء الحق في حضور جلسات المجلس ا :91 الماّدة

وال يجوز لهم أن   ،: ال يجوز للوزراء أن يشتروا أو يستأجروا شيئا  من أمالك الدولة ولو كان بالمزاد العلني92  الماّدة
وا أعضاء في أي مجلس إدارة وال يجوز لهم في أثناء وزارتهم أن يكون  ،يدخلوا في االلتزامات التي تعقدها اإلدارات العامة

 كان.

ال يمكن طرح طلب عدم الثقة بالوزارة أو بأحد الوزراء على االقتراع ما لم يكن ثلثا أعضاء المجلس على    :93  الماّدة
األقل حاضرين أما إذا طرحت الوزارة أو أحد الوزراء مسألة الثقة فيكتفي بوجود أكثرية األعضاء ليتمكن المجلس من 

 األمر.  المناقشة في

 على الوزارة أو الوزير الذي تقرر عدم الثقة به أن يستقيل. 

 ، يحق لمجلس النواب أن يقرر محاكمة الوزراء بتهمة ارتكابهم الخيانة العظمى أو إخاللهم بواجبات وظفتهم  :94  الماّدة
 .وال يجوز اتخاذ هذا القرار إال بأكثرية ثلثي مجموع النواب

 تحدد تبعة الوزراء الحقوقية في قانون خاص يراعى فيه مبدأ تبعة المالية تجاه الدولة. 

 أمام المحكمة العليا. للمحاكمة زير المتهم الو  يحال :95 الماّدة

 وال تحول استقالة الوزير دون إقامة الدعوى عليه أو متابعتها.  ،: على الوزير المتهم أن يترك وظيفته96 الماّدة

 

 في المحكمة العليا]عدل[

ثمانية نواب ينتخبهم مجلس النواب في ابتداء كل سنة وسبعة   :تؤلف المحكمة العليا من خمسة عشر عضوا    :97  الماّدة
باعتبار   أو  القضائي  التسلسل  درجات  بحسب  القضاء  المناصب  أعلى  يشغلون  سوريين  تساوي   األقدميةقضاة  عند 

 الدرجات وتعينهم محكمة التمييز بهيئتها العامة كل سنة.
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ة العليا برئاسة أعلى القضاة رتبة وتتخذ قراراتها بأكثرية عشرة أصوات. ويتولى النيابة العامة النائب العام  تلتئم المحكم
لدى محكمة التمييز إال في حال محاكمة رئيس الجمهورية فيتوالها قاض تعينه محكمة التمييز وفقا  للشروط المنصوص  

 من هذا الدستور. 82  الماّدةعليها في 

 ن خاص أصول المحاكمات الواجب اتباعها لدى المحكمة العليا.تحدد في قانو 

 

 الباب الثالث: المالية

وال يجوز إعفاء   ،وال يمكن جبايتها أو تحويلها أو إلغاؤها إال بقانون  ، تفرض الضرائب ألجل المنفعة العامة :98 الماّدة
 أحد من إحدى الضرائب إال بقانون. 

العامة لنفقات الدولة  :  99  الماّدة النواب في بدء دورة تشرين األول من كل سنة الموازنة  تقدم الحكومة إلى مجلس 
 ويقترع على الموازنة مادة مادة.  ، ومداخيلها عن السنة التالية

مناقشة بالموازنة أو بمشاريع قوانين تتعلق بفتح اعتمادات إضافية أو  ال يجوز لمجلس النواب في خالل ال:  100  الماّدة
على حدة. ولكن يمكنه بعد انتهاء المناقشة    حزيد االعتمادات المقترحة ال بطريقة التعديل وال بطريقة االقتراياستثنائية أن  

 شروع الموازنة فلها أن تعدله. درس مالمكلفة أن يقرر قوانين من شأنها إحداث نفقات جديدة أما اللجنة النيابية 

، على أنه إذا دعت ظروف لم تكن بالحسبان لنفقات بقانون خاص ال يجوز فتح أي اعتماد استثنائي إال :101 الماّدة
رئيس الجمهورية أن يتخذ مرسوما  بموافقة مجلس الوزراء لفتح اعتمادات استثنائية وإضافية أو بنقل ل  فيمكنمستعجلة  

الواحدة. ويجب أن تعرض هذه التدابير   الماّدة اعتمادات في الموازنة على أن ال تتجاوز هذه االعتمادات األلفي ليرة في  
 على موافقة المجلس في أول دورة يلتئم فيها بعد ذلك.

إذا لم يبت المجلس نهائيا  في مشروع الموازنة قبل االنتهاء من الدورة المخصصة لدرسه فيدعو رئيس   :102  اّدةالم
الجمهورية المجلس إلى دورة استثنائية تنتهي في آخر كانون الثاني لمتابعة المناقشة في الموازنة. وفي هذه الحال تفتح 

وفي هذه المدة تجبى   . اثني عشر جزءا  من السنة المالية السابقةاعتمادات مؤقتة بموجب مرسوم على أساس جزء من  
 الضرائب والرسوم وتنفق المصاريف وفقا  للقوانين النافذة. 

وإذا انقضت هذه الدورة االستثنائية ولم يبت المجلس نهائيا  بالموازنة فلرئيس الجمهورية أن يتخذ مرسوما  بموافقة مجلس 
 زنة نافذا  في الشكل الذي قدم فيه إلى المجلس. الوزراء يجعل فيه مشروع الموا

وال يجوز لرئيس الجمهورية استعمال هذا الحق إال إذا كان مشروع الموازنة قد طرح عل المجلس قبل ابتداء الدورة 
 بخمسة عشر يوما  على األقل. 
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ي في غضون سنتين على  يجب أن تعرض الحسابات النهائية لكل سنة مالية مقفلة على المجلس النياب  :103  الماّدة
،  يوضع قانون خاص إلنشاء ديوان محاسبة للنظر في جميع المداخيل والمصاريف  األكثر ابتداء من انتهاء تلك السنة.

 يكون هذا الديوان مستقال  وال يعزل أعضاؤه إال في األحوال المنصوص عليها في القانون وبعد موافقة مجلس النواب. 

 يترتب عليه إنفاق من خزينة الدولة إال بقانون.  كان تعهدأي ال يجوز عقد قرض عام وال : 104 الماّدة

يتعلق باستثمار مورد من موارد ثروة البالد الطبيعية أو مصلحة ذات منفعة   كان  امتيازأي  ال يجوز منح    :105  الماّدة
عمومية وال أي احتكار من شأنها أن تقيد مالية البالد إال بموجب قانون. وال يجوز منح هذه االمتيازات واالحتكارات إال 

 لزمن محدود. 

 نظام النقد محدد في قانون.  :106 الماّدة

 ن تكون القوانين االقتصادية مؤمنة لتنمية الصناعات المحلية. يجتهد في أ :107 الماّدة

 

 الرابع: في تعديل الدستور  الفصل

يجوز للمجلس النيابي في خالل دورة عادية وبناء  على اقتراح ثلث أعضائه أو بناء على طلب رئيس    :108  الماّدة
ثلثي أعضائه رغبته في تعديل الدستور. ويجب الجمهورية باالتفاق في هذا الصدد مع مجلس الوزراء أن يبدي بأكثرية 

أن تذكر في هذه الرغبة بكل وضوح المواد المطلوب تعديلها. ويبت المجلس النيابي في تعديل هذه المواد أثناء دورته 
 العادية التالية وال يجوز أن يقرر هذا التعديل إال بأكثرية ثلثي أعضاء المجلس. 

 

 مختلفة الباب الخامس: أحكام 

ت  :109  الماّدة وتنظيمها  اإلدارية  المناطق  حدود  بشأن  خاص  قانون  هذه يوضع  ببعض  الخاصة  الحالة  فيه  راعى 
 المناطق.

 يوضع قانون خاص بتنظيم الجيش الذي سينشا .  :110 الماّدة

 تبقى الشرائع الحاضرة نافذة إلى أن تعدل بقوانين جيدة.: 111 الماّدة

الجمهورية بناء  على اقتراح مجلس الوزراء إعالن األحكام العرفية في المناطق التي تحدث  يحق لرئيس    :112  الماّدة
وإذا كان المجلس في العطلة دعاه رئيس الجمهورية بدون تأخير ،  فيها اضطرابات بشرط أن يعلم المجلس حاال  بذلك

 لالجتماع. 

 الخصوصية.  مفي قانون تراعي فيه حالته ياتهاصالحتقوم بشؤون العشائر البدوية إدارة خاصة تحدد : 113 الماّدة
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ويدير شؤونها مجالس ينتخبها   ،األوقاف اإلسالمية هي بوجه عام ملك الطائفة اإلسالمية دون سواها  :114  الماّدة
 المسلمون. ويوضع قانون خاص بكيفية انتخاب هذه المجالس.

 رئيس الجمهورية األول ينتخبه مجلس النواب وفقا  ألحكام الدستور.: 115 الماّدة

 

 الباب السادس: أحكام مؤقتة 

التي قطعتها فرنسا على نفسها ما من حكم من أحكام الدستور يعارض وال يجوز أن يعارض التعهدات    :116  الماّدة
 السيما ما كان منها متعلقا  بجمعية األمم. افيما يختص بسوري

يطبق هذا التحفظ بنوع خاص على المواد التي تتعلق بالمحافظة على النظام وعلى األمن وبالدفاع عن البالد وبالمواد  
 التي لها شأن بالعالئق الخارجية. 

الدولية فيما يخص بسوريال تطبق أحكام هذا   في أثناء مدة هذه   االدستور التي من شأنها أن تمس بتعهدات فرنسا 
 التعهدات إال ضمن الشروط التي تحدد في اتفاق يعقد بين الحكومتين الفرنساوية والسورية. 

التبعات ال يتناقش فيها ن القوانين المنصوص عليها في مواد هذا الدستور والتي قد يكون لتطبيقها عالقة بهذه  إوعليه  
 وال تنشر وفقا  لهذا الدستور إال تنفيذا  لهذا االتفاق.

إن القرارات ذات الصفة التشريعية أو التنظيمية التي اتخذها ممثلو الحكومة الفرنساوية ال يجوز تعديلها إال بعد االتفاق 
 بين الحكومتين. 
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 1950دستور الجمهورية السورية  -4
 

 المقدمة) 115(

إرادة هللا ورغبة الشعب الحرة، نعلن أننا وضعنا  بنحن ممثلي الشعب السوري العربي، المجتمعين في جمعية تأسيسية  
 :داف المقدسة التاليةاألههذا الدستور لتحقيق 

استقالله في  إقامة العدل على أسس متينة حتى يضمن لكل إنسان حقه دون رهبة أو تحيز وذلك بدعم القضاء وتوطيد  
 .ظل حكم جمهوري ديمقراطي حر

ضمان الحريات العامة األساسية لكل مواطن، والعمل على أن يتمتع بها فعال  في ظل القانون والنظام، ألن الحريات 
 .العامة هي أسمى ما تتمثل فيه معاني الشخصية والكرامة واإلنسانية

ين حتى يشعر كل إنسان أنه جزء في بنيان الوطن وأن الوطن  نشر روح اإلخاء وتنمية الوعي االجتماعي بين المواطن
 .في حاجة إليه

 .وماله وعمله وعلمه  ه دعم واجب الدفاع عن الوطن والجمهورية والدستور، وذلك بمساهمة كل مواطن بدم

اقتصادي واجتماعي صالح يحقق   بإقامة نظام  الفقر والمرض والجهل والخوف  المواطنين من ويالت  العدالة  تحرير 
 .االجتماعية ويحمي العامل والفالح، ويؤمن الضعيف والخائف، ويوصل كل مواطن إلى خيرات الوطن

كفالة المساواة في الواجبات العامة والحقوق التي قررها الدستور ونصت عليها القوانين وخاصة طرح الضرائب على  
 .مةأساس تصاعدي، حتى تكون مساواة في التضحية والقدرة على المساه

تقوية الشخصية الفردية وتثقيفها وتعهدها، حتى يشعر كل مواطن أنه المسؤول األول عن سالمة الوطن وعن حاضره 
إلى أوالدهم موفور   أمناء عليه حتى يسلموه  السوريين جميعا   الباقية، وأن  الخالدة  الحقيقة  ومستقبله، وأن الوطن هو 

ثقافة وطنية صحيحة وينشر التعليم، وتسهيل أسبابه، وتنمية روح   الكرامة عزيز الجانب، ويكون ذلك بتثقيف الشعب
 .التضحية في سبيل المجموع

 .ولما كانت غالبية الشعب تدين باإلسالم فإن الدولة تعلن استمساكها باإلسالم وم ث له العليا

واإلسالمي، وعلى بناء دولته    وإننا نعلن أيضا  أن شعبنا عازم على توطيد أواصر التعاون بينه وبين شعوب العالم العربي
الحديثة على أسس من األخالق القويمة التي جاء بها اإلسالم واألديان السماوية األخرى، وعلى مكافحة اإللحاد وانحالل  

 .األخالق

 
،   (parliament.gov.sy)1950الدستور السوري الصادر بتاريخ قارنا النسخة الموجودة على الموقع االلكتروني لمجلس الشعب،  -115 

 بنسخ موجودة على مواقع إلكترونية أخرى وبنسخ موجودة في مراجع ورقية. 

http://parliament.gov.sy/arabic/index.php?node=5518&cat=419&
http://parliament.gov.sy/arabic/index.php?node=5518&cat=419&
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ونعلن أن شعبنا الذي هو جزء من األمة العربية، بتاريخه وحاضره ومستقبله. يتطلع إلى اليوم الذي تجتمع فيه أمتنا  
 .عربية في دولة واحدة، وسيعمل جاهدا  على تحقيق هذه األمنية المقدسة في ظل االستقالل والحرية ال

التي قام عليها قانونهم األساسي    بالمبادئونعلن أن هذه المقدمة جزء ال يتجزأ من هذا الدستور، وضعت لتذكر المواطنين  
لي القدير أن يحفظ امتنا وشعبنا ويقيهما كل مكروه، ويسدد وأننا نحن ممثلي الشعب السوري العربي، لنضرع إلى هللا الع

 . خطانا حتى نحقق مثلنا العليا، ونعيد بناء المجد التليد الذي شاده اسالفنا العظام، ونرسم ألبنائنا طريق السؤدد والعز

 

 الفصل األول 

 في الجمهورية السورية  

 األولى الماّدة

  .نيابية ذات سيادة تامةسورية جمهورية عربية ديمقراطية  -1
  .وهي وحدة سياسية ال تتجزأ وال يجوز التخلي عن جزء من أراضيها -2
 .والشعب السوري جزء من األمة العربية -3

 ة الثاني الماّدة

   .السيادة للشعب، ال يجوز لفرد أو جماعة ادعاؤها -1
   .تقوم السيادة على مبدأ حكم الشعب بالشعب وللشعب -2
 .السيادة ضمن األشكال والحدود المقررة في الدستوريمارس الشعب  -3

 الثالثة الماّدة

 .دين رئيس الجمهورية اإلسالم -1
 .الفقه اإلسالمي هو المصدر الرئيسي للتشريع -2
حرية االعتقاد مصونة. والدولة تحترم جميع األديان السماوية. وتكفل حرية القيام بجميع شعائرها على أن ال   -3

 .يخل ذلك بالنظام العام
 .األحوال الشخصية للطوائف الدينية مصونة ومرعية -4

 الرابعة  الماّدة

 اللغة العربية هي اللغة الرسمية

 الخامسة الماّدة
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 .عاصمة الجمهورية دمشق

 السادسة ماّدةال

 :يكون العلم السوري على الشكل التالي -1

متساوية متوازية، أعالها األخضر فاألبيض فاألسود، ويحتوي القسم األبيض    ألوانطوله ضعفا عرضه وهو ذو ثالثة  
 .في خط مستقيم على ثالثة كواكب حمر خماسية االشعة

 .يبين شعار الجمهورية ونشيدها الوطني بقانون  -2

 

 الثانيالفصل 

 األساسية المبادئ

 السابعة الماّدة

 .المواطنون متساوون أمام القانون في الواجبات والحقوق وفي الكرامة والمنزلة االجتماعية

 الثامنة الماّدة

 .تكفل الدولة الحرية والطمأنينة وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين

 التاسعة الماّدة

 .لم ينص القانون على خالف ذلك  القانون وتجري المحاكمة علنا  ما  حدودلكل شخص حق في مراجعة المحاكم ضمن  

 العاشرة  الماّدة

 حرية الفرد مصونة 

 .كل إنسان بريء حتى يدان بحكم قانوني -1
عليه في  ال يجوز تحري أحد أو توقيفه إال بموجب أمر أو قرار صادر عن السلطات القضائية، أو إذا قبض  -2

 .الجرم المشهود، أو بقصد احضاره إلى السلطات القضائية بتهمة ارتكاب جناية أو جنحة حالة
   .ال يجوز تعذيب أحد أو معاملته معاملة مهينة. ويحدد القانون عقاب من يفعل ذلك -3
لعرفية أو أو األحكام ا  الطوارئ ال يحق للسلطات االدارية توقيف أحد احتياطيا  إال بموجب قانون في حالة   -4

   .الحرب
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كل شخص يقبض عليه يجب أن يبلغ خطيا  خالل أربع وعشرين ساعة أسباب توقيفه والنص القانوني الذي  -5
 .أوقف بموجبه. ويجب أن يسلم إلى السلطات القضائية خالل ثمان وأربعين ساعة على األكثر من توقيفه

القاضي المختص يعترض فيه على    يحق لكل موقوف أن يقدم بذاته أو بواسطة محام أو قريب طلبا   -6 إلى 
قانونية التوقيف وعلى القاضي أن ينظر في هذا الطلب حاال . وله ان يدعو الموظف الذي أمر بالتوقيف 

   .سبيل الموقوف في الحال بإخالءويسأله عن الواقعة فإذا وجد أن التوقيف غير مشروع أمر 
 .مام جميع المحاكم وفقا  ألحكام القانون حق الدفاع مصون في جميع مراحل التحقيق والدعوى وأ -7
 .الطوارئ ال يجوز احداث محاكم جزائية استثنائية، وتوضع أصول خاصة للمحاكمة في حالة   -8
 .ال يحاكم أحد أمام المحاكم العسكرية غير أفراد الجيش ويحدد القانون ما يستثنى من هذه القاعدة -9
رافه معاقبا  عليه بموجب القوانين المعمول بها وال تطبق  ال يحكم على أحد بسبب فعل أو ترك لم يكن حين اقت -10

  .عقوبة أشد من العقوبة النافذة أثناء ارتكابه
لكل شخص حكم عليه حكما  مبرما ، ونفذت فيه العقوبة وثبت خطأ الحكم أن يطالب الدولة بالتعويض عن   -11

 .الضرر الذي لحق به

 الحادية عشرة الماّدة

 .المجرم وتربيته تربية صالحة ويكفل القانون تحقيق هذه الغاية إلصالحالسجن دار عقوبة وهو وسيلة 

 الثانية عشرة  الماّدة

 .المساكن مصونة ال يجوز دخولها أو تفتيشها إال في حالة الجرم المشهود أو بإذن من صاحبها أو بموجب أمر قضائي

 الثالثة عشر الماّدة

البريدية والبرقية والمخابرات الهاتفية وغيرها سرية ال يجوز مصادرتها أو تأخيرها أو االطالع عليها إال في  المراسالت  
 .الحاالت التي يعينها القانون 

 الرابعة عشر  الماّدة

 .التعبيرتكفل الدولة حرية الرأي ولكل سوري أن يعرب بحرية عن رأيه بالقول والكتابة والتصوير وسائر وسائل   -1
 .ال يؤاخذ فرد على آرائه إال إذا تجاوز الحدود المعينة في القانون  -2

 :الخامسة عشر الماّدة

 .الصحافة والطباعة حرتان ضمن حدود القانون  -1
 .ال يجوز تعطيل الصحف وال الغاء امتيازها إال وفقا  ألحكام القانون  -2
حالة   -3 في  أو  إ يجوز  العرفية  األحكام  ال   الطوارئ عالن  يفرض  والمؤلفات أن  الصحف والنشرات  على  قانون 

 .واإلذاعة رقابة محدودة في األمور التي تتصل بالسالمة العامة وأغراض الدفاع الوطني
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 .ينظم القانون أسلوب المراقبة على موارد الصحف -4

 السادسة عشر الماّدة

 .للسوريين حق االجتماع والتظاهر بصورة سلمية ودون سالح ضمن حدود القانون 

 السابعة عشر الماّدة

 .الجمعيات واالنتساب إليها على أن ال يكون هدفها محرما  في القانون  تأليفللسوريين حق  -1
 .الجمعيات ومراقبة مواردها بتأليفدارية خبار السلطات اإلإينظم القانون طريقة  -2

 الثامنة عشر الماّدة

 .ووسائلها سلمية وذات نظم ديمقراطيةحزاب سياسية على أن تكون غاياتها مشروعة أللسوريين حق تأليف  -1
 .دارية بتأليف األحزاب ومراقبة مواردهاخبار السلطات اإلإينظم القانون طريقة  -2

 :التاسعة عشر الماّدة

 .ال يجوز ابعاد السوريين عن أرض الوطن -1
أو   -2 إذا منع من ذلك بحكم قضائي  السورية إال  لقوانين لكل سوري حق اإلقامة والتنقل في األراضي  تنفيذا  

 .الصحة والسالمة العامة

 العشرون  الماّدة

 .ال يسلم الالجئون بسبب مبادئهم السياسية أو دفاعهم عن الحرية  -1
 .تحدد االتفاقات الدولية والقوانين أصول تسليم المجرمين العاديين -2

 الحادية والعشرون  الماّدة

 الملكية عامة وخاصة

 .د تملك األموال ضمن حدود القانون للدولة واألشخاص االعتبارية ولألفرا -1
 ينظم القانون تملك األجانب وشروطه -2
 .الملكية الخاصة مصونة ويعين القانون كيفية حيازتها والتصرف بها بحيث تؤدي وظيفتها االجتماعية -3
 .نتاجه المادي والعلمي واألدبيإلكل شخص الحق في حماية مصالحه المادية والمعنوية الناشئة عن  -4
 .ن يستعمل الملكية الخاصة بشكل يتعارض مع المصلحة العامةأال يسمح ألحد  -5
 .يجوز االستمالك بقصد النفع العام ويتم باالستناد إلى قانون يتضمن إعطاء تعويض عادل -6
 شباهها والثروات الدفينة في األرض والمياه المعدنية والشالالت أالصلبة والسائلة والمشعة و المناجم والمعادن   -7

 .والحراج العامة والطرق العامة وجميع مصادر الثروة الطبيعية هي ملك للدولة
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 .يحدد القانون شروط منح رخص التنقيب عن المعادن وأشباهها -8
 .ى فيه األولوية العتبارات الدفاع عن البالد وضمان استقاللهايمنح حق استثمار المعادن وأشباهها بقانون تعط -9

 الثانية والعشرون  الماّدة

لتحقيق استثمار أرض الوطن بصورة صالحة وإلقامة عالقات اجتماعية عادلة بين المواطنين يسن تشريع  -1
 :اآلتية المبادئخاص يقوم على  

 .أ ـ وجوب استثمار األرض وعند اهمالها مدة يحددها القانون يسقط حق التصرف فيها

 .بقانون حد أعلى لحيازة األراضي تصرفا  أو استثمارا  بحسب المناطق على أن ال يكون له مفعول رجعي يعينب ـ 

 .ج ـ تحسين االنتاج

 .د ـ تشجيع الملكيات الصغيرة والمتوسطة

 .هـ ـ توزع الدولة من أراضيها ببدل زهيد ومقسط على غير المتصرفين ما يكفيهم لمعيشتهم

 ء الجمعيات التعاونية وتقوم بمراقبتها.  تشجع الدولة على إنشا -2

 تعمل الدولة على إنشاء قرى نموذجية ومساكن صحية للفالحين.  -3

 يسن قانون يكفل حماية الفالح ورفع مستواه.  -4

 

 :الثالثة والعشرون  الماّدة

 .المصادرة العامة في األموال ممنوعة -1
 .ال تفرض المصادرة الخاصة إال بحكم قضائي -2
 .المصادرة الخاصة بقانون لضرورات الحرب والكوارث العامة تجوز  -3

 :الرابعة والعشرون  الماّدة

 .للدولة أن تؤمم بقانون كل مؤسسة أو مشروع يتعلق بالمصلحة العامة مقابل تعويض عادل

 :الخامسة والعشرون  الماّدة

 .والعدالة االجتماعيةتفرض الضرائب على أسس عادلة وتصاعدية، تحقق مبادئ المساواة 

 :السادسة والعشرون  الماّدة
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وهو أهم العناصر األساسية في الحياة االجتماعية، وعلى  شرف  العمل حق لجميع المواطنين وواجب يمليه ال -1
 .االقتصاد الوطني والنهوض به ه بتوجيهالدولة أن توفره للمواطنين وأن تضمن

 :على المبادئ التاليةتحمي الدولة العمل وتضع له تشريعا  يقوم  -2
 وكيفيته. إعطاء العامل أجرا  يتناسب مع كمية عمله - أ

 .تحديد ساعات العمل األسبوعية، ومنح العامل راحة اسبوعية وسنوية مع األجر -ب

 .تقرير تعويض خاص للعمال المعيلين وفي حال التسريح والمرض والعجز والطوارئ الناشئة عن العمل-ج

 .واألحداثتعيين الشروط الخاصة بعمل النساء  -د

 .خضوع المعامل للقواعد الصحية -ه

 ة ويحدد القانون وسائل ذلك. تكفل الدولة للعمال مساكن صحي  -3
 .التنظيم النقابي حر ضمن حدود القانون  -4

 .للنقابات شخصية اعتبارية 

 :السابعة والعشرون  الماّدة

في حاالت الطوارئ والمرض والعجز واليتم والشيخوخة    فل أسرتهلكل مواطن حق في أن تكفله الدولة وتك -1
 غير المتعمدة. والبطالة 

الدولة والمؤسسات واألفراد في توفير الموارد المالية    تساهم  ولتحقيق هذه الغاية يوضع نظام للضمان االجتماعي 
 كافية له.  ال

والمصحات ودور التوليد وتيسر لهم وسائل المعالجة  وتنشئ لهم المستشفيات  ة المواطنين  ح تحمي الدولة ص -2
 .تعنى بالحوامل والمرضعات واألطفالالتداوي و و 

 :الثامنة والعشرون  الماّدة

 .التربية والتعليم حق لكل مواطن -1

 .التعليم االبتدائي إلزامي ومجاني في مدارس الدولة وموحد البرامج

 تقررها الدولة، ولها حق تدريس مواد اضافية يحددها التيالمدارس االبتدائية الخاصة ملزمة بتطبيع البرامج 

 .القانون 

 .التعليم الثانوي والمهني مجاني في مدارس الدولة

 .ويعين القانون المواد التي تلزم المدارس الثانوية الخاصة بتدريسها وفق برامج الدولة
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 .لزاميا  في المراحل لكل ديانة وفق عقائدهايكون تعليم الدين إ

على الدولة أن تجعل أولوية في الموازنة لنشر التعليم االبتدائي والريفي والمهني وتعميمه تحقيقا  للمساواة بين السوريين، 
يم وإقامة النهضة القومية على أسس صحيحة، وتسهيال  الستثمار أرض الوطن وتعمل الدوائر على تسهيل سبل التعل

 .العالي، وتتمتع مؤسساته باالستقالل المالي واالداري 

التعليم إلى انشاء جيل قوي بجسمه وتفكيره، مؤمن باهلل، متحل باألخالق الفاضلة، معتز  -2 يجب أن يهدف 
بالتراث العربي، مجهز بالمعرفة، مدرك لواجباته وحقوقه، عامل للمصلحة العامة، مشبع بروح التضامن واألخوة  

 .المواطنينبين جميع 

 .يحظر كل تعليم ينافي األهداف الواردة في هذه الفقرة

 .يجب أن يعنى بتقوية الشخصية والحريات األساسية -3
 .للدولة اإلشراف على جميع معاهد التعليم في البالد، وينظم القانون هذا اإلشراف -4
 .للدولة وحدها حق منح الشهادات المدرسية ومعادلتها -5
الحركة الرياضية والكشفية والفتوة في المدارس والجمعيات واألندية، وتعمل على حمايتها وتقويتها  بني الدولة  تت -6

 .ونشرها
لتحقيق أهداف التربية والتعليم، وتنفيذ سياسة تعليمية مستقرة، ينشأ في الدولة مجلس للمعارف ويحدد القانون   -7

 . عدد أعضائه ومؤهالتهم وكيفية تعيينهم
قتراح الخطط والبرامج ليكون التعليم في مختلف درجاته وأنواعه محققا  الغايات المتوخاة  مهمة هذا المجلس ا 

 . منه
 .ويقدم مجلس المعارف تقاريره إلى الحكومة 
 .تحمي الدولة العلوم والفنون وترعى تقدمها وانتشارها، وتشجع على البحوث العلمية -8
 .القيمة الفنية والتاريخية والثقافيةتحمي الدولة اآلثار واألماكن األثرية واالشياء ذات  -9

 التاسعة والعشرون  الماّدة

 :جباري على أحد إال بقانون في األحوال التاليةإال يجوز فرض عمل 

 .القيام بالخدمات الثقافية والعمرانية والصحية -1
 .مكافحة الكوارث العامة -2
 .حاالت الحرب والطوارئ  -3

 الثالثون  الماّدة

 .الدستور واجب مقدس على جميع المواطنينالدفاع عن الوطن وعن  -1
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 .لجندية اجبارية، وينظمها قانون خاصا -2
 .الجيش حارس الوطن وتنحصر مهمته في الدفاع عن حدود الوطن وسالمته -3
 .ينشأ مجلس للدفاع الوطني يحدد اختصاصه وعدد أعضائه بقانون  -4

 الحادية والثالثون  الماّدة

ن فيه تسهيل خاص للمغتربين السوريين وابنائهم وأبناء األقطار  و بقانون، ويكتحدد شروط الجنسية السورية   -1
 .العربية

 .ألجانب الحقوقي، وتراعى في ذلك األعراف واالتفاقات الدوليةايحدد القانون وضع   -2

 الثانية والثالثون  الماّدة

 .األسرة هي الركن األساسي للمجتمع، وهي في حمى الدولة -1
 .جع عليه وتزيل العقبات المادية واالجتماعية التي تعوقهتحمي الدولة الزواج وتش -2

 الثالثة والثالثون  الماّدة

 .لكل سوري حق في تولي المناصب العامة بالشروط المعينة في القانون  -1
دارات الملحقة بها والبلديات، يكون بمسابقات عامة.  التعيين للوظائف العامة، من دائمة ومؤقتة، في الدولة واإل -2

 .يستثنى من ذلك إال ما نص عليه القانون وال 

 الرابعة والثالثون  الماّدة

وتنظم  وإداري  مالي  باستقالل  تتمتع  العامة،  الدولة  مؤسسات  من  مؤسسة  وهي  للمسلمين،  ملك  اإلسالمية  األوقاف 
 .أوضاعها بقانون 

 

 الفصل الثالث 

 السلطة التشريعية 

 الخامسة والثالثون  الماّدة

 .حكام قانون االنتخابالتشريعية مجلس النواب المنتخب انتخابا  عاما  وسريا  ومباشرا  ومتساويا ، وفقا  أليتولى السلطة 

 السادسة والثالثون  الماّدة

عالن نتائج االنتخاب القطعية وال يجوز تمديدها إال إ مدة المجلس أربع سنوات كاملة تبدأ من تاريخ المرسوم المتضمن  
 .بقانون في حالة الحرب 
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 السابعة والثالثون  الماّدة

 .النائب يمثل الشعب كله، وال يجوز تحديد وكالته بقيد أو شرط، وعليه أن يمارسها بهدي شرفه وضميره

 الثامنة والثالثون  الماّدة

ال  الناخبون والناخبات هم السوريون والسوريات، الذين أتموا الثامنة عشرة من عمرهم، وكانوا مسجلين في سجل األحو 
 .توافرت فيهم الشروط المنصوص عليها في قانون االنتخابو المدنية 

 التاسعة والثالثون  الماّدة

لكل سوري أن يرشح نفسه للنيابة إذا توافرت فيه شروط الناخب، وكان متعلما  ومتما  الثالثين من عمره ومستوفيا  الشروط 
 .المنصوص عليها في قانون االنتخاب

 األربعون  الماّدة

 :يجب أن يتضمن قانون االنتخاب نصوصا  تكفل

 .سالمة االنتخاب -1
 .حق المرشحين في مراقبة العمليات االنتخابية -2
 .الناخبين بإرادةعقاب العابثين  -3

 الحادية واألربعون  الماّدة

ن لم يكن االنتخاب قد تم إجراء االنتخاب العام خالل األيام الستين التي تسبق انتهاء مدة المجلس، فإيجب   -1
عند انتهاء مدة المجلس أو تأخر لسبب من األسباب يبقى المجلس قائما  حتى يتم انتخاب المجلس الجديد،  

 .عالن النتائج القطعية لالنتخاب العامإ وفي جميع األحوال تبقى سلطة المجلس قائمة حتى 
ن لم يتحقق  إوما  من تاريخ مرسوم حله. فإذا حل مجلس النواب وجب إجراء انتخاب عام يتم خالل ستين ي  -2

 .الحل لم يكن كأنماذلك يستعد المجلس المنحل كامل سلطته الدستورية، ويجتمع فورا  
 .المقرر، حقق المجلس في األسباب وحدد المسؤولية  هجراء االنتخاب العام عن موعدإإذا تأخر  -3

 الثانية واألربعون  الماّدة

االجتماع بمرسوم خالل عشرين يوما  منذ اليوم التالي لبدء االنتخاب، ويجتمع حكما في اليوم يدعى مجلس النواب إلى 
 .الحادي والعشرين إذا لم يصدر مرسوم بدعوته

 .ينتخب المجلس في اجتماعه األول رئيسه وأعضاء مكتبه -1

 الثالثة واألربعون  الماّدة
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 .يعتبر المجلس في حالة انعقاد دائم -1
ول حتى نهاية شهر كانون األول، ومن أول شهر آذار حتى منتصف حتما  من مطلع تشرين األيجتمع المجلس   -2

 .شهر أيار
أو بناء على طلب خطي من    هيحدد رئيس المجلس مواعيد االجتماع في غير هاتين الفترتين بقرار من مكتب -3

 .ربع أعضاء المجلس أو من الحكومة

 الرابعة واألربعون  الماّدة

ونها أو اآلراء التي يبدونها أو التصويت في الجلسات العلنية أو  وردجزائيا  أو مدنيا  بسبب الوقائع التي يال يسأل النواب  
 .السرية وفي أعمال اللجان

 الخامسة واألربعون  الماّدة

تنفيذ حكم جزائي عليهم إال بعد   النواب بالحصانة خالل مدة اجتماع المجلس، وال تجوز مالحقتهم جزائيا  وال  يتمتع 
عالم المجلس بذلك  إ ن من مجلس النواب وال يجوز توقيفهم إال في حالة الجرم المشهود، وعندئذ يجب إذالحصول على 

 .فورا  

 السادسة واألربعون  الماّدة

 :لنواب عملهم يقسم كل واحد منهم علنا  أمام المجلس اليمين التاليةقبل أن يتولى ا 

أقسم باهلل العظيم أن أكون مخلصا  لدستور البالد مدافعا  عنه وعن استقالل الوطن وحريات الشعب ومصالحه وأمواله  "
 ".لتحقيق وحدة األقطار العربيةخالص وأن أعمل  إحترم قوانين البالد وأقوم بمهمة النيابة بشرف وصدق و أوكرامته وأن 

 السابعة واألربعون  الماّدة

 .يحدد تعويض النواب ونفقاتهم بقانون 

 الثامنة واألربعون  الماّدة

 .ال يجوز للنائب أن يستغل نيابته في عمل من األعمال -1
 .يحدد القانون األعمال التي ال يجوز الجمع بينها وبين النيابة -2

 التاسعة واألربعون  الماّدة

إذا شغر مقعد نيابي لسبب من األسباب انتخب له نائب خالل شهرين من شغور المقعد على أن ال تقل المدة الباقية  
 .لوالية المجلس عن ستة أشهر وتنتهي نيابة العضو الجديد بانتهاء مدة المجلس

 الخمسون  الماّدة
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 .أن يمنح العفو العام عن الجرائم المقترفة قبل اقتراح العفويحق لمجلس النواب بأكثرية مجموع أعضائه المطلقة 

 الحادية والخمسون  الماّدة

المعاهدات التي تمس سالمة الدولة أو ماليتها، والمعاهدات التجارية، وكل معاهدة أخرى تعقد ألكثر من سنة، ال تعد 
 نافذة إال بعد أن يقرها مجلس النواب.

 والخمسون  الثانية الماّدة

يحق لمجلس النواب في كل وقت أن يؤلف لجان تحقيق، أو ينتدب عضوا  أو أكثر من أعضائه للتحقيق في كل أمر، 
 .تقديم الشهادات والوثائق والبيانات التي تطلب منهم ةويجب على الوزراء وجميع موظفي الدول 

 الثالثة والخمسون  الماّدة

االول من كل عام أكبر األعضاء سنا ، ويقوم العضوان األصغران سنا  بأمانة يترأس الجلسة األولى في تشرين   -1
 .السر ويشرع حاال  في انتخاب رئيس المجلس ثم أعضاء مكتب المجلس وفقا  للنظام الداخلي

 .لم تحصل فباألكثرية النسبية في المرة الثانية  فإنينتخب رئيس المجلس بأكثرية مجموع النواب المطلقة،   -2

 الرابعة والخمسون  الماّدة

 .يقوم رئيس المجلس بحفظ النظام في داخله -1
للمجلس حرس خاص يأتمر بأمر رئيس المجلس وال يجوز لقوة مسلحة أخرى دخول المجلس أو الوقوف على   -2

 .مقربة منه، إال بطلب الرئيس

 الخامسة والخمسون  الماّدة

 .جلسات المجلس علنية -1
الحكومة أو من عشرة نواب فأكثر عقد جلسات سرية للبحث في شؤون  للمجلس أن يقرر بناء على طلب من  -2

 .معينة

 السادسة والخمسون  الماّدة

 .ال تعقد جلسات المجلس إال إذا حضرها أكثرية النواب المطلقة -1
 .يحدد النظام الداخلي مسؤولية النائب الذي يغيب بدون عذر مشروع -2

 السابعة والخمسون  الماّدة

 .س بالطريقة التي يعينها نظامه الداخلي يجري التصويت في المجل -1
 .ال يصوت إال النواب الحاضرون  -2
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 .تجري االنتخابات بالتصويت السري  -3
ن تساوت إ يتخذ المجلس قراراته بأكثرية الحاضرين إال إذا نص الدستور أو النظام الداخلي على غير ذلك، ف -4

 .األصوات اعتبر المشروع مرفوضا  

 الثامنة والخمسون  الماّدة

 .لرئيس الجمهورية بموافقة مجلس الوزراء، ولكل نائب حق اقتراح القوانين -1
إلى   -2 التي تهدف  أو  االعفاء من بعضها  أو  أو تخفيضها  الغاء ضريبة  إلى  التي تهدف  المالية  القوانين  أما 

وز اقتراحها إال من قبل أو كفالته أو صرفه، فال يج  ،االقتراضما، أو    خصيص جزء من أموال الدولة بمشروعت
 .رئيس الجمهورية بموافقة مجلس الوزراء أو من عشرين نائبا  فأكثر

 التاسعة والخمسون  الماّدة

 .ال يجوز لمجلس النواب أن يتخلى عن سلطته في التشريع

 الستون  الماّدة

 .رفض المجلس مشروع قانون ال يعاد عرضه عليه قبل انقضاء ستة أشهر إذا

 الحادية والستون  الماّدة

 .، أصدره رئيس الجمهورية خالل خمسة عشر يوما  منذ اقرارهأقر المجلس قانونا   إذا -1
صداره في المدة المعينة إأقر المجلس بأكثرية مجموع أعضائه المطلقة صفة االستعجال للقانون فيجب    إذاأما   -2

 .لم يصدره رئيس الجمهورية في المدة المذكورة نشره رئيس مجلس النواب حاال   وإذافيه، 

 الثانية والستون  الماّدة

النظر في القوانين غير المستعجلة اعادها إلى المجلس ضمن المدة  إلعادةوجد رئيس الجمهورية ضرورة    إذا -1
 .، وذلك بمرسوم معلل متخذ في مجلس الوزراءإلصدارهاالمحددة 

 .أصر المجلس عليها بأكثرية مجموع أعضائه المطلقة وجب اصدار القانون فورا   وإذا  -2

 الثالثة والستون  الماّدة

قبل    إذا -1 قانون  دستورية  على  النواب  مجلس  أعضاء  ربع  إلى  إاعترض  الجمهورية  رئيس  أرسله  أو  صداره 
المحكمة العليا بحجة مخالفته الدستور يوقف نشره إلى أن تصدر المحكمة العليا قراراها فيه خالل عشرة أيام، 

 .ثالثة أيام ذا كان للقانون صفة االستعجال وجب على المحكمة العليا أن تبت فيه خاللإو 
 .إذا قررت المحكمة العليا أن القانون مخالف للدستور أعيد إلى مجلس النواب لتصحيح المخالفة الدستورية -2
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صدار  إ ، وجب على رئيس الجمهورية الماّدةفإذا لم تصدر المحكمة العليا قرارها خالل المدة المحددة في هذه  -3
 .القانون 

 الرابعة والستون  الماّدة

 وزارة في جلسات المجلس برئيسها أو ببعض أعضائهايجب أن تمثل ال -1
يجوز لرئيس الوزراء وللوزراء حضور جلسات المجلس والكالم فيها، ولهم االستعانة بخبرة من يشاؤون من   -2

 .الموظفين حين المناقشة
 .وعلى من يطلب رئيس المجلس حضوره من الوزراء أن يحضر الجلسة -3

 الخامسة والستون  الماّدة

 .نائب أن يوجه إلى الحكومة االسئلة واالستجوابات. وعليها االجابة في الميعاد المحدد في النظام الداخليلكل 

 السادسة والستون  الماّدة

يحدد النظام الداخلي للمجلس أصول المناقشات والمذاكرات واالسئلة واالستجوابات والتصويت، واختصاص   -1
 .المكتب واللجان وسائر أعمال المجلس

 .المذكورة فيه لألصولعديله اال وفقا  تم الداخلي قوة القانون، وال يجوز للنظا -2

 :السابعة والستون  الماّدة

ال ينظر المجلس في طلب حجب الثقة عن الوزارة أو عن أحد أعضائها إال إذا تقدم به خمسة عشر نائبا   -1
 .اال بعد يومين منذ تقديمه يناقش، وال فأكثر

 .قرر المجلس بأكثرية مجموع أعضائه المطلقة حجب الثقة عن الوزارة، فعليها أن تستقيل بمجموعها إذا -2
 .لثقة أن يستقيلوعلى الوزير الذي حجبت عنه ا  -3

 :الثامنة والستون  الماّدة

االستيضاح عن   ةينتخب المجلس لجنة للنظر في جميع الشكاوى التي يتقدم فرد أو جماعة من المواطنين، وعلى اللجن
 .عالم صاحبها بالنتيجةإ شكوى و 
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 الفصل الرابع

 السلطة التنفيذية  

 التاسعة والستون  الماّدة

 .التنفيذية نيابة عن الشعب رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء ضمن الحدود المنصوص عليها في الدستوريمارس السلطة  

 ئيس الجمهورية : ر 1

 السبعون  الماّدة

 .رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة 

 .ويعين القانون ما يقتضيه منصبه من المراسيم والميزات

 الحادية والسبعون  الماّدة

 .الجمهورية من قبل مجلس النواب بالتصويت السري ينتخب رئيس  -1
 .ويجب أن يفوز بأكثرية ثلثي مجموع النواب -2
 .ن لم تحصل أعيد االنتخاب ويكتفي باألكثرية المطلقةإف -3
 .النسبية باألكثريةلم تحصل أعيد ثالثة ويكتفي ن إف -4

 الثانية والسبعون  الماّدة

 :يشترط فيمن ينتخب لرئاسة الجمهورية أن يكون 

 .ريا  منذ عشر سنواتسو  -1
 .حائزا  لشروط الترشيح للنيابة -2
 .متما  األربعين من عمره -3

 الثالثة والسبعون  الماّدة

مدة رئاسة الجمهورية خمس سنوات كاملة تبدأ منذ انتخاب الرئيس. وال يجوز تجديدها إال بعد مرور خمس   -1
  .سنوات كاملة على انتهاء رئاسته

انتهت مدة المجلس في الشهر الذي تنتهي فيه مدة الرئيس يبقى الرئيس في منصب الرئاسة إلى ما بعد    إذا  -2
 .ضافية ثالثة أشهرانتهاء االنتخاب واجتماع المجلس الجديد على ان ال تتجاوز هذه المدة اإل

 الرابعة والسبعون  الماّدة
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 .ال يجوز الجمع بين رئاسة الجمهورية والنيابة

 لخامسة والسبعون ا الماّدة

 :قبل أن يمارس رئيس الجمهورية واليته، يحلف أمام مجلس النواب اليمين التالية

أقسم باهلل العلي العظيم أن احترم دستور البالد وقوانينها وان اكون أمينا  على حريات الشعب ومصالحه وأمواله، وأن  "
قوة للمحافظة على استقالل الوطن والدفاع عن    أكون مخلصا  للنظام الجمهوري، وأن أبذل جهدي وكل ما لدي من

 ".سالمة أرضه وأن أعمل على تحقيق وحدة األقطار العربية

 السادسة والسبعون  الماّدة

 .ينتخب مجلس النواب رئيس الجمهورية الجديد قبل انتهاء والية الرئيس القائم بمدة أكثرها شهر واقلها خمسة عشر يوما  

 السابعة والسبعون  الماّدة

 .على الحكومة اطالع رئيس الجمهورية على المفاوضات الدولية -1
 .يوقع رئيس الجمهورية المعاهدات ويبرمها بعد أن يقرها مجلس النواب -2
 .األجنبية لديهلدى الحكومات األجنبية ويقبل اعتماد رؤساء البعثات    وهو الذي يعتمد رؤساء البعثات السياسية -3

 والسبعون الثامنة  الماّدة

 .لرئيس الجمهورية أن يدعو مجلس الوزراء لعقد اجتماع برئاسته ويأمر بتنظيم محضر الجلسة وحفظه

 التاسعة والسبعون  الماّدة

الوزراء والوزير   الدولة يوقعه رئيس  بأمور  الجمهورية من مراسيم وصكوك ورسائل تتصل  كل ما يصدر عن رئيس 
 .الوزراء أو قبول استقالتهالمختص ما خال مرسوم تسمية رئيس 

 الثمانون  الماّدة

 م يوقع رئيس الجمهورية مراسيم تعيين القضاة والموظفين الذين ينص القانون على تعيينهم بمرسوم، ويوقع أيضا  المراسي
 .التنظيمية والمراسيم األخرى التي ترفع اليه وفقا  ألحكام القانون 

 الحادية والثمانون  الماّدة

يوقع رئيس الجمهورية المراسيم خالل عشرة أيام منذ رفعها اليه أو لم يحلها ضمن المدة نفسها إلى  إذا لم   -1
 .المحكمة العليا لمخالفتها الدستور أو القانون ينشرها رئيس مجلس الوزراء وتعتبر نافذة

ا ينشرها رئيس مجلس لم تبت المحكمة العليا في المراسيم المحالة اليها خالل عشرة أيام منذ وصولها اليه إذا -2
 .الوزراء وتعتبر نافذة
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يستثنى من ذلك مرسوم حل مجلس النواب الذي يحق لرئيس الجمهورية رفضه بدون ذكر األسباب وكذلك  -3
 .مراسيم تصديق أحكام االعدام

 الثانية والثمانون  الماّدة

جلس الدفاع الوطني وموافقة مجلس يعلن رئيس الجمهورية الحرب ويعقد الصلح بقرار من مجلس الوزراء بعد استشارة م
 .النواب

 الثالثة والثمانون  الماّدة

 .رئيس الجمهورية هو القائد األعلى للجيش وهو رئيس مجلس الدفاع الوطني

 الرابعة والثمانون  الماّدة

 .يتصل رئيس الجمهورية بمجلس النواب برسائل ويوجهها إلى رئيس المجلس

 الخامسة والثمانون  الماّدة

 .لرئيس الجمهورية أن يحل مجلس النواب بمرسوم معلل متخذ في مجلس الوزراء -1
 .ال يجوز أن يحل مجلس النواب قبل مضي ثمانية عشر شهرا  من انتخابه -2
 .ويعين رئيس الجمهورية حكومة من غير أشخاصها تشرف على االنتخاب  الوزارةفي حالة حل المجلس تستقيل   -3

 السادسة والثمانون  الماّدة

 .رئيس الجمهورية مسؤول في حالتي خرق الدستور والخيانة العظمى -1
 .وهو مسؤول ايضا  عن الجرائم العادية -2
 .ال يحاكم رئيس الجمهورية إال أمام المحكمة العليا -3
تقدم ربع أعضاء مجلس النواب بطلب   إذا ئيس الجمهورية إلى المحكمة العليا إال  ال يجوز البحث في احالة ر  -4

 .خطي معلل إلى رئاسة المجلس

ين وتقدم اللجنتان تقريرهما خالل ثالثة أيام منذ تيحال الطلب قبل البحث فيه إلى اللجنتين الدستورية والقضائية مجتمع 
 .حالة الطلب اليهماإ

 .تعين جلسة خاصة لمناقشة طلب االحالة وال يجوز أن يبحث فيها أمر آخر

النواب  -5 اكثرية مجموع  بموافقة  إال  الحاالت  العليا في جميع  المحكمة  إلى  الجمهورية  احالة رئيس  ال تجوز 
 .المطلقة

 .مهورية إلى المحكمة العليا تعتبر سدة الرئاسة خالية حتى تصدر هذه المحكمة قرارهاعند احالة رئيس الج -6
 .ينظم قانون ذو صفة دستورية اصول االتهام والمحاكمة امام المحكمة العليا -7
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  السابعة والثمانون  الماّدة

 .لرئيس الجمهورية حق اصدار العفو الخاص

 الثامنة والثمانون  الماّدة

يمارس رئيس مجلس النواب صالحيات رئيس الجمهورية حين ال يمكنه القيام بها على أن يتخلى عن رئاسة   -1
 .المجلس خالل هذه المدة إلى نائب الرئيس

كانت الموانع دائمة وفي حالتي الوفاة واالستقالة يجتمع مجلس النواب بناء على دعوة رئيسه خالل عشرة    وإذا  -2
لم يدع المجلس في المدة المذكورة يجتمع حكما في   وإذان خلو الرئاسة النتخاب رئيس جمهورية جديد،  أيام م

 .اليوم الحادي عشر
كان مجلس النواب منحال  أو بقي النتهاء واليته اقل من شهرين فان رئيس المجلس يستمر في ممارسة   إذاما  أ -3

 .الصالحيات المذكورة حتى اجتماع المجلس الجديد

 التاسعة والثمانون  اّدةالم

 .تحدد مخصصات رئيس الجمهورية بقانون 

 

 الوزارة  -2

 التسعون  الماّدة

في بدء كل دور اشتراعي، او بعد انتخاب رئيس جمهورية جديد، أو حجب الثقة عن الوزارة، أو استقالتها، أو خلو رئاسة  
 .اقتراح رئيس الوزراءالوزارة لسبب ما يسمى رئيس الجمهورية رئيسا  للوزراء بناء على 

 الحادية والتسعون  الماّدة

 .تتقدم الوزارة ببرنامجها إلى مجلس النواب ويصوت على الثقة -1
 .ذا أيدها أكثر النواب الحاضرينإوتعتبر الثقة ممنوحة  -2

 الثانية والتسعون  الماّدة

 .يدير مجلس الوزراء سياسة الدولة  -1
 :األمور اآلتيةينعقد مجلس الوزراء برئاسة رئيسه للنظر في  -2

 .أ ـ مشروعات القوانين

 .ب ـ المراسيم التنظيمية
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 .ج ـ موازنة الدولة والموازنات الخاصة

 .د ـ السياسة الداخلية والخارجية

 .هـ ـ القضايا التي يقترح رئيس الوزراء او أحد الوزراء بموافقة الرئيس عرضها على المجلس

 .و ـ القضايا األخرى التي ينص عليها القانون 

 .بالقرار ما لم يستقل تتخذ قرارات مجلس الوزراء باألكثرية ويعتبر الوزير المخالف قابال   -3

 :الثالثة والتسعون  الماّدة

 .يحدد القانون نظام رئاسة الوزارة ومجلس الوزراء واختصاص كل وزير

 الرابعة والتسعون  الماّدة

 .الوزارة تحت رئاستهيدير رئيس مجلس الوزراء الجلسات التي تعقدها  -1
 .وينسق األعمال بين الوزارات المختلفة -2
 .وله وحده أن يطرح الثقة بالوزارة في مجلس النواب -3
 .وله أن يعهد ببعض صالحياته إلى أحد الوزراء -4

 الخامسة والتسعون  الماّدة

الالزمة لتنفيذ القوانين بما ليس فيه تعطيل لها أو اعفاء    باألنظمةيصدر رئيس الجمهورية بموافقة مجلس الوزراء مراسيم  
 .من تنفيذها أو تعديل في احكامها 

 السادسة والتسعون  الماّدة

 .لجديدةأو حجب الثقة عنها، يستمر الوزراء في تصريف الشؤون حتى تسمى الوزارة ا الوزارةعند استقالة 

 السابعة والتسعون  الماّدة

ليس للوزراء بصورة مباشرة أو غير مباشرة اثناء توليهم الحكم أن يشتروا أو يستأجروا شيئا  من أمالك الدولة ولو بالمزاد  
الدولة أو    إلدارةدارات العامة أو المؤسسات التابعة  العلني، وال أن يدخلوا في التعهدات أو المناقصات التي تعقدها اإل

الخاصة لمراقبتها، كما يمتنع عليهم أن يكونوا أعضاء في مجلس إدارة شركة ما أو وكالء عنها أو ان يشتركوا في عمل  
 .تجاري 

 الثامنة والتسعون  الماّدة

 .الوزارة مسؤولة بالتضامن تجاه مجلس النواب عن السياسة العامة وكل وزير مسؤول وحده عن اعمال وزارته
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 تاسعة والتسعون ال الماّدة

 .يحدد القانون مسؤولية الوزراء المدنية والمالية والجزائية

 المتممة للمائة الماّدة

 .يوقف الوزير المتهم عن العمل إلى أن تبت المحكمة العليا في التهمة المنسوبة إليه وال تمنع استقالته من محاكمته

 الواحدة بعد المائة الماّدة

 .نيابةيجوز الجمع بين الوزارة وال

 الثانية بعد المائة  الماّدة

 .تحدد مخصصات رئيس الوزراء والوزراء بقانون 

 الثالثة بعد المائة الماّدة

 .يؤسس مكتب للتفتيش يرتبط برئاسة مجلس الوزراء -1
 .يرفع هذا المكتب إلى رئاسة مجلس النواب صورة عن تقارير مفتشيه ونتائجها ومالحظاته عليها -2
 .واختصاصه وحصانة أعضائه بقانون يحدد مالكه  -3

 

 الفصل الخامس 

 السلطة القضائية 

 الرابعة بعد المائة  الماّدة

 .القضاء سلطة مستقلة

 الخامسة بعد المائة الماّدة

 .قضاة الحكم مستقلون، ال سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون  -1
 .وضميرهم وتجردهم ضمان لحقوق الناس وحرياتهم ةشرف القضا -2

 السادسة بعد المائة الماّدة

 .قبل أن يتولى القاضي عمله يقسم أنه يحكم بين الناس بالعدل ويحترم القوانين

 السابعة بعد المائة الماّدة
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 .تصدر االحكام باسم الشعب السوري ويجب أن تكون معللة

 الثامنة بعد المائة الماّدة

 :لقضاء في الدولةيمارس ا

 .المحكمة العليا -1
 . محكمة التمييز -2
 .المحاكم األخرى  -3

 التاسعة بعد المائة الماّدة

 .القانون  ألحكاميعين قضاة الحكم بقرار من مجلس القضاء األعلى، وبمرسوم وفقا  

 العاشرة بعد المائة  الماّدة

 .القانون  ألحكامرفيع القضاة ونقلهم وتأديبهم وعزلهم يكون بقرار من مجلس القضاء األعلى ووفقا  ت

 الحادية عشر بعد المائة الماّدة

 .النيابة العامة مؤسسة قضائية واحدة يترأسها وزير العدل

 الثانية عشر بعد المائة  الماّدة

 .يق القوانين وتالحق مخالفيها وتنفذ األحكام الجزائيةالنيابة العامة هي التي تحرس العدالة وتسهر على تطب

 الثالثة عشر بعد المائة الماّدة

 .تعيين قضاة النيابة وترفيعهم ونقلهم وتأديبهم وعزلهم يحدد بقانون 

 الرابعة عشر بعد المائة  الماّدة

 .مالك المحاكم المدنية والعسكرية ودرجاتها ورواتب القضاة تحدد بقانون 

 الخامسة عشر بعد المائة الماّدة

 .مالك المساعدين القضائيين يحدد بقانون ويكون تعيينهم وترفيعهم وعزلهم تابعا  لوزارة العدل

 المحكمة العليا .1

 السادسة عشر بعد المائة الماّدة

 اسما . تؤلف المحكمة العليا من سبعة أعضاء ينتخبهم مجلس النواب من قائمة تحوي أربعة عشر  -1
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هذا المنصب، على أن    ءينتقي هذه القائمة رئيس الجمهورية ممن توافرت فيهم المؤهالت الكافية للقيام بعب
 .يكونوا من حملة الشهادات العليا وأتموا األربعين من عمرهم

أيام منذ وصول   -2 يجري االنتخاب في جلسة خاصة وبقائمة واحدة تتضمن سبعة اسماء وذلك خالل عشرة 
 .القائمة إلى مجلس النواب

 .يفوز باالنتخاب من حاز أصوات األكثرية المطلقة من مجموع أعضاء المجلس -3
 .لم تحصل هذه األكثرية يعاد االنتخاب ويكتفي بأكثرية الحاضرين فإن -4
 .النسبية  باألكثريةلم تحصل يعاد االنتخاب ثالثة ويكتفي حينئذ  فإن -5

 السابعة عشر بعد المائة الماّدة

 .يحدد القانون األعمال التي ال يجوز الجمع بينها وبين عضوية المحكمة العليا

 الثامنة عشر بعد المائة الماّدة

 .يبقى عضو المحكمة العليا في منصبه خمس سنوات، ويجوز تجديد انتخابه -1
 .ر من أعضائهاال يفصل عضو المحكمة العليا عنها إال بقرار يوافق عليه أربعة فأكث -2

 التاسعة عشر بعد المائة الماّدة

 .مة العليا بأكثرية أعضائها المطلقة رئيسا  من أعضائها لخمس سنواتكتنتخب المح

 العشرون بعد المائة الماّدة

عندما يشغر منصب عضو من أعضاء المحكمة العليا لسبب ما ينتخب مجلس النواب خلفا  له من قائمة  -1
 .أضعاف العدد الشاغر ينتقيها رئيس الجمهوريةتتضمن ثالثة 

  (116) الماّدةالمذكورة في   ولألصولوفاقا  للشروط  واالنتخابيجري االنتقاء  -2

 الحادية والعشرون بعد المائة الماّدة

 :يقسم رئيس وأعضاء المحكمة العليا أمام مجلس النواب في جلسة خاصة يحضرها رئيس الجمهورية اليمين اآلتية

 ". حترم دستور البالد وقوانينها وأقوم بواجبي بتجرد وأمانةأاقسم باهلل العظيم أن "

 الثانية والعشرون بعد المائة الماّدة

 :تنظر المحكمة العليا وتبت بصورة مبرمة في األمور اآلتية -1

  (63) أ ـ دستورية القوانين المحالة اليها وفقا  للمادة

 .المراسيم المحالة اليها من رئيس الجمهورية وقانونيتهاب ـ دستورية مشروعات 
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 .ج ـ محاكمة رئيس الجمهورية والوزراء

 .االنتخاباتد ـ طعون 

ـ طلب   اإلإهـ  األعمال والقرارات  تقدم  بطال  اذا  التنظيمية،  للمراسيم  أو  للقانون  أو  للدستور  المخالفة  والمراسيم  دارية 
 .بالشكوى من يتضرر منها

 .القانون اصول النظر والبت في األمور السابقةيعين  -2
 

 مجلس القضاء األعلى  .2

 الثالثة والعشرون بعد المائة الماّدة

 :يؤلف مجلس القضاء األعلى من سبعة أعضاء

 .أ ـ رئيس المحكمة العليا رئيسا  

 .ب ـ اثنين من أعضاء المحكمة العليا

 .ج ـ اربعة من قضاة محكمة التمييز األعلى مرتبة

 الرابعة والعشرون بعد المائة الماّدة

يقترح رئيس مجلس القضاة األعلى على هذا المجلس تعيين القضاة وترفيعهم ونقلهم وتأديبهم وعزلهم وفقا    -1
 .ألحكام القانون ويبت المجلس في ذلك باألكثرية المطلقة

يرفعها إلى وزير العدل وفقا   وقعها و يالرئيس مشروعات المراسيم بناء على قرار مجلس القضاء األعلى و   ئيهي -2
  (80) الماّدةألحكام 

 الخامسة والعشرون بعد المائة الماّدة

يقترح مجلس القضاء األعلى مشروعات القوانين والمتعلقة بحصانة القضاة وأصول تعيينهم وترفيعهم ونقلهم وعزلهم 
 .وتأديبهم
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 الفصل السادس 

 التقسيمات اإلدارية  

 السادسة والعشرون بعد المائة الماّدة

 .تقسم أراضي الجمهورية إلى محافظات يعين القانون عددها وتقسيماتها وحدودها

 السابعة والعشرون بعد المائة الماّدة

 .تستمد القوانين احكامها من مبدأ توسيع االختصاص لرؤساء الوحدات االدارية ورؤساء المصالح في المركز والمحافظات

 :الثامنة والعشرون بعد المائة الماّدة

 .يؤلف في كل محافظة مجلس ينتخب ثالثة أرباعه ويعين الربع الباقي -1
 .ط التعيينو يحدد القانون مدة المجلس وعدد أعضائه وأصول االنتخاب وشر  -2
 .صول ممارسة أعمالهمأينتخب مجلس المحافظة رئيسا  ومكتبا  تنفيذيا  ويحدد القانون مدتهم وصالحياتهم و  -3

 ةالتاسعة والعشرون بعد المائ لماّدةا

 :همات مجلس المحافظة الرئيسية هي المساهمة في االمور التالية م

 .سعاف الصحي المجاني ورعاية األمومة والطفولةمكافحة المرض بتوسيع اإل -1
دور الحضانة والمدارس األولية واالبتدائية والمهنية وتعليم األميين والمساهمة بنشر   بإنشاءمكافحة الجهل   -2

 .التعليم
 .توفير المياه الصالحة للشرب في القرى والمدن وانشاء شبكة الطرق المحلية وتعميم الكهرباء -3
 .تحديد مناطق البلديات في المحافظة -4
 .اقامة المعارض وتنظيمها -5
 .شراف على الفنادقواالصطياف واإل تنشيط السياحة  -6
 .تنظيم المواصالت المحلية -7
 .استثمار المياه المعدنية -8
 .نشاء الغابات وتنشيط التشجيرإ -9
 .عمال الخيرية والمساهمة فيهارعاية األ -10
 .تنظيم واستثمار الصيد البحري والنهري والبري  -11

 الثالثون بعد المائة  الماّدة

 :للقيام بمهماتها منتتألف موارد المحافظة الخاصة  -1
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 .ة في المحافظة أو تضاف اليهايأ ـ حصة مئوية يعينها القانون تؤخذ من أصل الضرائب العامة المجب

 .ب ـ الرسوم المحلية التي يفرضها مجلس المحافظة في حدود القانون 

ق المواطنين في ممارسة  يشترط في هذه الرسوم أال تعوق انتقال االشخاص ومرور االموال بين المحافظات واال تقيد ح
 .مهنهم وأعمالهم في اراضي الوطن

 .ينظم القانون اصول المحاسبة الخاصة لمجالس المحافظات -2

 الحادية والثالثون بعد المائة الماّدة

 يعين مجلس المحافظة جهة الصرف في األمور الداخلة في اختصاصه 

 والثالثون بعد المائة الثانية الماّدة

 .أصول المباحثات والقرارات في مجالس المحافظات وكيفية وتنفيذها ومراقبة أعمالهايحدد القانون 

 

 الفصل السابع

 الشؤون المالية 

 الثالثة والثالثون بعد المائة الماّدة

 .الحكومة الموازنة العامةئ تهي -1
 .لمجلس النواب وحده حق اقرارهاو  -2

 ةالرابعة والثالثون بعد المائ الماّدة

لكل سنة مالية موازنة عامة واحدة تتضمن الموارد والنفقات العادية وال يجوز احداث موازنات مستقلة أو ملحقة   -1
 .إال بقانون 

للحكومة في حالة الضرورة أن تضع مشروع موازنة استثنائية ألكثر من سنة، تتضمن موارد ونفقات استثنائية،   -2
 .أقرها مجلس النواب إذاها إال وال يجوز تنفيذ

 :الخامسة والثالثون بعد المائة الماّدة

 .قرارها وتنفيذها وقطع حساباتهاإيقرر القانون اصول تنظيم الموازنات المحلية و 

 :السادسة والثالثون بعد المائة الماّدة
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 .يحدد مبدأ السنة المالية بقانون  -1
 .الموازنة العامة لكل سنة مالية قبل حلولها بثالثة أشهر فأكثرتقدم الحكومة إلى مجلس النواب مشروع  -2

 السابعة والثالثون بعد المائة الماّدة

 .يصوت النواب على الموازنة العادية واالستثنائية مادة فمادة

 الثامنة والثالثون بعد المائة الماّدة

 .ال يجوز أن يتضمن قانون الموازنة سوى االحكام المالية المحضة -1
 .يجوز احداث ضرائب ومصالح تقتضي لها نفقات جديدة في قانون الموازنة ال  -2
 .ال تنفذ أحكام قانون الموازنة إال في السنة التي حددت من اجلها -3

 التاسعة والثالثون بعد المائة الماّدة

 .ليس لمجلس النواب اثناء درس الموازنة أن يزيد في تقدير مجموع الواردات أو النفقات -1
 .نة ان تعدل مشروع الموازنة بشرط مراعاة الفقرة االولى للجنة المواز  -2
ليس للنواب ن يقترحوا زيادة في نفقة أو احداث نفقة جديدة بعد انتهاء لجنة الموازنة من وضع تقريرها على   -3

 .مشروع الموازنة
 .وموارد لهايجوز لمجلس النواب بعد اقرار الموازنة أن يقر قوانين من شأنها احداث نفقات جديدة  -4

 األربعون بعد المائة  الماّدة

تفتح اعتمادات شهرية مؤقتة   ،قرار مشروع الموازنة قبل بدء السنة المالية التي وضع لهاإ لم يتمكن مجلس النواب من    إذا
بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء على أساس جزء من اثني عشر جزءا  من اعتمادات السنة السابقة وتجبى الموارد وفقا   

 .للقوانين النافذة في نهاية السنة المالية السابقة

 :الحادية واألربعون بعد المائة الماّدة

نصا     الموازنةال يجوز للحكومة أن تتجاوز الحد األعلى المقدرة لكل إدارة عامة وال يجوز أن يتضمن قانون   -1
 .يسمح للحكومة بهذا التجاوز

 .إال بقانون  ولةمنقال يجوز فتح اعتمادات جديدة أو اضافية أو  -2

 الثانية واألربعون بعد المائة الماّدة

تعرض الحسابات النهائية للسنة المالية على مجلس في مدة ال تتجاوز عامين منذ انتهاء هذه السنة ويتم قطع الحسابات  
 .بقانون 

 الثالثة واالربعون بعد المائة الماّدة
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 .انما تفرض الضريبة ألجل المنفعة العامة -1
 .فرض ضريبة عينية إال في حاالت استثنائية القانون تحدد الضريبة بالنقد، وال يجوز أن يتضمن  -2

 الرابعة واالربعون بعد المائة الماّدة

 .بقانون  إال ال يجوز احداث ضريبة أو تعديلها أو الغاؤها  -1
 .القانون ال يجوز اعفاء أحد من تأدية الضريبة أو جزء منها إال في األحوال المبينة في  -2
 .ال يجوز تكليف أحد بتأدية الضريبة إال بالطرق المعينة في القانون  -3

 الخامسة واالربعون بعد المائة الماّدة

 .شروطه وفائدته وطرق ايفائهيعين ال يجوز عقد قرض عام أو خاص إال بقانون،  -1
 ال يجوز للدولة أن تقرض أو تكفل إال بقانون  -2
 .من خزينة الدولة  إنفاقيترتب عليها  التييحدد القانون اصول عقد التعهدات وااللتزامات  -3

 :السادسة واالربعون بعد المائة الماّدة

ال يجوز منح احتكار أو امتياز باستثمار شيء من ثروة البلد الطبيعية أو استغالل مصلحة عامة إال بقانون ولمدة 
 .محدودة

 ون بعد المائةالسابعة واالربع الماّدة

النواب -1 اليه تقريرا  عاما  يتضمن آراءه   في  يدقق ديوان المحاسبات نيابة عن مجلس  حسابات الدولة، ويقدم 
 .وبيان المخالفات المرتكبة والمسؤولية المترتبة عليها ظاتهو وملح

ينتخب مجلس النواب اعضاء ديوان المحاسبات بأكثرية الحاضرين المطلقة، فان لم تحصل يعاد االنتخاب   -2
من قائمة ينظمها مكتب المجلس تتضمن ضعف العدد المطلوب    االنتخابالنسبية ويكون    باألكثريةويكتفي  
 .انتخابه

 .يرتبط ديوان المحاسبات بمجلس النواب رأسا   -3
ه مكتب المجلس مالك ديوان المحاسبات واختصاص اعضائه وحصانتهم وطريقة  يحدد بقانون يعد مشروع -4

 .الرقابة على المعامالت
 .موازنة ديوان المحاسبات جزء من موازنة مجلس النواب -5

 :الثامنة واالربعون بعد المائة الماّدة

 .الخزينة بإدارةلمجلس النواب أن يكلف ديوان المحاسبات كل تحقيق أو دراسات تتعلق بالموارد والنفقات أو 

 التاسعة واالربعون بعد المائة الماّدة
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 .يجب على الحكومة أن تتقدم إلى مجلس النواب ببيان عن حالة الدولة المالية مرة فأكثر في كل سنة

 الخمسون بعد المائة الماّدة

 .دد نظام النقد بقانون حي

 

 الفصل الثامن

 الشؤون االقتصادية 

 الحادية والخمسون بعد المائة الماّدة

تشرف الدولة على االقتصاد الوطني وتنظيمه لتحقق للشعب مستوى الئقا  من المعيشة، باستثمار األرض وتقدم الصناعة  
 .والتجارة وتوفير العمل لجميع المواطنين

 الثانية والخمسون بعد المائة الماّدة

يحدث في الدولة مجلس اقتصادي دائم، مهمته اقتراح الخطط والمناهج االقتصادية لتنمية قابليات الوطن في   -1
 .مختلف النواحي االقتصادية

 .يقدم المجلس تقاريره ونتائج أعماله إلى الحكومة ومجلس النواب -2
 .قة انتقائهم على وجه يكفل تحقيق الغاية المتوخاة منهيحدد بقانون عدد أعضاء المجلس االقتصادي. وطري -3

 الثالثة والخمسون بعد المائة الماّدة

يجوز احداث مؤسسات تتمتع باستقالل مالي واداري، لتنفيذ مشروعات معينة وادارتها، ويكون ذلك بقانون يحدد عدد  
 .أعضائها وطريقة انتقائهم واالشراف عليها

 الرابعة والخمسون بعد المائة الماّدة

االموال التي تنفقها الدولة على مشروعات الري وتحسين االراضي تستوفيها من الذين يستفيدون منها في مدة تتفق مع 
 .قدرتهم يحددها القانون 
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 الفصل التاسع

 تعديل الدستور  

 الخامسة والخمسون بعد المائة الماّدة

وزراء والنواب طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، على أن يتم  لرئيس الجمهورية بموافقة مجلس ال -1
 :ذلك وفقا  للشروط اآلتية

 .أ ـ يجب أن يذكر في طلب التعديل المواد المطلوب تعديلها والسبب الداعي اليه

 .كان الطلب مقدما من النواب يجب أن يوقعه الثلث فأكثر من مجموعهم إذاب ـ 

ج ـ يناقش المجلس طلب التعديل ثم يصوت عليه بأكثرية مجموع أعضائه المطلقة، فاذا رفض اعتبر الرفض نهائيا  وال 
 .يجوز اعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل مرور سنة

 .النواب المطلقة اعتبر ذلك رغبة في التعديلوافقت على التعديل أكثرية مجموع  إذا د ـ 

يتناقش المجلس بعد ستة أشهر من اقراره رغبة التعديل في المواد المراد تعديلها، فاذا وافق ثلث مجموع أعضائه   .هـ  
 .على التعديل ادخل في صلب الدستور وأصبح نافذا  

 .منذ اقرارهويجب على النواب اعادة القسم على الدستور المعدل خالل اسبوعين  -2

 

 الفصل العاشر 

 احكام انتقالية

 السادسة والخمسون بعد المائة الماّدة

 .ال يجوز تعديل هذا الدستور قبل مرور سنتين منذ تنفيذه

 السابعة والخمسون بعد المائة الماّدة

 .تنفيذ هذا الدستورلية رئيس الجمهورية والوزراء وأصول محاكمتهم، خالل ستة أشهر منذ و يجب أن يصدر قانون مسؤ 

 الثامنة والخمسون بعد المائة الماّدة

 .تعمل الحكومة على تحضير البدو -1
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وضع قانون خاص يرعى التقاليد البدوية بين البدو الرحل ويحدد العشائر التي تخضع الحكامه ريثما يتم  ي -2
 .تحضيرهم

 .نون يوضع برنامج على مراحل لضمان تحقيق تحضير البدو ويقر مع اعتماداته بقا -3
يوضع في قانون االنتخاب أحكام مؤقتة خاصة بانتخابات البدو الرحل تراعى فيها أوضاعهم من حيث السجل   -4

 .المدني وكيفية التصويت

 التاسعة والخمسون بعد المائة الماّدة

أحكام هذا    يجب -1 تنفيذ  األكثر منذ  الدولة كافة خالل عشر سنوات على  انحاء  في  االبتدائي  التعليم  تعميم 
 .الدستور

 .يوضع لذلك برنامج مفصل على مراحل ويقر مع اعتماداته بقانون  -2
لبلوغ   -3 الموضوع  البرنامج  بتنفيذ  المذكورة ملزمة  السنوات  الحكم خالل  المتعاقبة على  الحكومات  هذه جميع 

 .الغاية

 الستون بعد المائة الماّدة

 .مية في البالد خالل عشر سنوات على األكثر منذ تنفيذ أحكام هذا الدستوريجب القضاء على األ -1
 .يوضع لذلك برنامج مفصل ويقر مع اعتماداته بقانون  -2
الموض -3 البرنامج  بتنفيذ  المذكورة ملزمة  السنوات  الحكم خالل  المتعاقبة على  الحكومات  لبلوغ هذه جميع  وع 

 .الغاية

 الحادية والستون بعد المائة الماّدة

 .خالل سنتين منذ تنفيذ هذا الدستور يجب تنظيم السجل المدني وتسجيل المواطنين كافة

 ةالثانية والستون بعد المائ  الماّدة

النواب -1 مجلس  ينتخب  الدستور  هذا  اقرار  من   من  بعد  كاف  بعدد  تستعين  أعضائه  من  خاصة  لجنة  فوره 
 .المختصين والخبراء لتقديم اقتراحات القوانين الالزمة للتوفيق بين التشريع القائم وأحكام هذا الدستور

 .يجب على اللجنة ومجلس النواب إنجاز هذه المهمة خالله سنتين منذ تنفيذ هذا الدستور -2

 ةالثالثة والستون بعد المائ  الماّدة

 .إن التشريع القائم المخالف ألحكام هذا الدستور يبقى نافذا  مؤقتا  إلى أن يعدل بما يوافق أحكام الدستور

 ةالرابعة والستون بعد المائ الماّدة
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تنتهي الصفة التأسيسية للجمعية الحاضرة فور اقرار هذا الدستور، وتصبح مجلس نواب يمارس الصالحيات  -1
 .1949يعتبر بدء واليته اليوم االول من كانون االول . و الدستورالمنصوص عنها في هذا 

  53  الماّدةويستمر مكتب الجمعية التأسيسية في عمله إلى أن تجري انتخابات المكتب المنصوص عنها في   -2
 .من الدستور

 :الخامسة والستون بعد المائة الماّدة

العليا أول مرة يقدم رئيس الجمهورية قائمة خالل    116من يرشحهم لعضويتها وفاقا  للمادة    بأسماء  لتأليف المحكمة 
 .أربعة أشهر منذ انتخابه

 ةالسادسة والستون بعد المائ الماّدة

 .ة التأسيسيةييعتبر هذا الدستور نافذا  من حين اقراره، وينشره رئيس الجمع

 1950أيلول  5الموافق  1369ذو القعدة  23دمشق في 

 التأسيسية رئيس الجمعية 

 رشدي كيخيا 
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 1953 السورية  الجمهورية توردس -5
 

 الدستور السوري ) 116(

 المقدمة 

 نحن شعب سوريا العربي، 

شعورا  منا بالحاجة إلى نظام للحكم يستمد طبيعته من واقعنا وأهدافنا، ويقيم بناء سيادتنا السياسية على أساس من   
الوحدة والمنعة، ويضمن لنا في مجتمعنا األمن والعدالة، وفي معاشنا الرغد والكرامة، وفي وطننا الحرية والسيادة، وما  

 العربية وتحقيق وحدتها ومجدها، نعلن أننا ارتضينا ألنفسنا هذا الدستور:  وراء حدودنا العمل الستكمال حرية األمة

 

 الباب األول

 المبادئ األساسية

 الفصل األول 

 الجمهورية العربية السورية 

 األولى الماّدة 

 .سوريا جمهورية عربية ديمقراطية ذات سيادة نامة .1
 وهي وحدة سياسية ال تتجزأ وال يجوز التخلي عن جزء من أراضيها.  .2
والشعب السوري جزء من األمة العربية. وعلى الدولة أن تسعى، في ظل السيادة والنظام الجمهوري، لتحقيق   .3

 وحدة هذه األمة. 

 الثانية  الماّدة

   السيادة للشعب، ال يجوز لفرد أو جماعة ادعاؤها.  .1
 . وللشعب أ حكم الشعب بالشعبتقوم السيادة على مبد .2
 يمارس الشعب السيادة ضمن األشكال والحدود المقررة في الدستور. .3

 
 1953دستور الجمهورية العربية السورية الصادر عام قارنا النسخة الموجودة على الموقع االلكتروني لمجلس الشعب،  - 116

(parliament.gov.sy) ."بنسخة كتاب "سجل التاريخ السوري ، 

http://parliament.gov.sy/arabic/index.php?node=5518&cat=418&
http://parliament.gov.sy/arabic/index.php?node=5518&cat=418&
http://parliament.gov.sy/arabic/index.php?node=5518&cat=418&
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 الثالثة الماّدة

 دين رئيس الجمهورية اإلسالم. .1
 الفقه اإلسالمي هو المصدر الرئيسي للتشريع. .2
حرية االعتقاد مصونة. والدولة تحترم جميع األديان السماوية. وتكفل حرية القيام بجميع شعائرها على أال   .3

 يخل ذلك بالنظام العام.  
 األحوال الشخصية للطوائف الدينية مصونة ومرعية.  .4

 الرابعة  الماّدة

   اللغة العربية هي اللغة الرسمية للدولة .1
مستطيل طوله أفقي ومساو لضعفي عرضه. وهو ذو ثالثة ألوان أفقية متساوية يكون العلم السوري في شكل  .2

أعالها األخضر فاألبيض فاألسود. ويحتوي القسم األبيض، في خط وسطي مستقيم، على ثالثة كواكب حمر  
 خماسية األشعة، قطرها نصف عرض هذا القسم ومراكزها تقسم طوله إلى أربعة أبعاد متساوية.

 هورية ونشيدها الوطني بقانون.  يعين شعار الجم .3

 الخامسة الماّدة

 عاصمة الجمهورية دمشق.

 السادسة الماّدة

 تقسم أراضي الجمهورية إلى محافظات يعين القانون نظامها وعددها وتقسيماتها وحدودها  

 

 الفصل الثاني

 الضمانات الديمقراطية 

 .الحقوق العامة1

 المبادئ األساسية

 ةالسابع الماّدة 

وأبنائهم وللعرب على   1  السوريين  للمغتربين  فيه منح تسهيل خاص  بقانون يراعى  السورية  الجنسية  ـ تحدد شروط 
 اختالف أقطارهم.

 ـ يحدد وضع األجانب الحقوقي بقانون تراعى فيه األعراف واالتفاقات الدولية.   2 
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 الثامنة الماّدة

 وهم متساوون أمام القانون في الحقوق والواجبات.المواطنون سواء في الكرامة والمنزلة االجتماعية، 

 التاسعة الماّدة 

 تكفل الدولة الحرية والطمأنينة وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين.   

 العاشرة  الماّدة

 حرية الفرد مصونة.  

لكل شخص حق مراجعة المحاكم ضمن حدود القانون. وتجري المحاكمة علنا ما لم ينص القانون على خالف  .1
 . ذلك

 كل إنسان بريء حتى يدان بحكم قانوني. .2
ال يجوز تحري أحد أو توقيفه إال بموجب أمر أو قرار صادر عن السلطات القضائية، أو إذا قبض عليه في   .3

 حالة الجرم المشهود، أو بقصد إحضاره إلى السلطات القضائية بتهمة ارتكاب جناية أو جنحة.
خطيا  خالل أربع وعشرين ساعة أسباب توقيفه والنص القانوني الذي كل شخص يقبض عليه يجب أن يبلغ   .4

 ويجب أن يسلم إلى السلطات القضائية خالل ثمان وأربعين ساعة على األكثر من توقيفه. أوقف بموجبه.
يحق لكل موقوف أن يقدم، بذاته أو بواسطة محام أو صديق أو قريب، طلبا  إلى القاضي المختص، يعترض  .5

ونية التوقيف. وعلى القاضي أن ينظر في هذا الطلب حاال . وله أن يدعو الموظف الذي أمر  فيه على قان
 بالتوقيف ويسأله عن الواقعة، فإذا وجد أن التوقيف غير مشروع أمر بإخالء سبيل الموقوف في الحال.

 ال يجوز تعذيب أحد أو معاملته معاملة مهينة، ويحدد القانون عقاب من يفعل ذلك. .6
 اع مصون في جميع مراحل التحقيق والدعوى وأمام جميع المحاكم وفقا  ألحكام القانون. حق الدف .7
 ال يجوز إحداث محاكم جزائية استثنائية، وتوضع أصول خاصة للمحاكمة في حالة الطوارئ. .8
 أحد أمام المحاكم العسكرية إال أفراد الجيش ويحدد القانون ما يستثنى من هذه القاعدة. ال يحاكم  .9

كم على أحد بسبب فعل أو ترك لم يكن حين اقترافه معاقبا عليه بموجب القوانين المعمول بها وال تطبق  ال يح  .10
 عقوبة أشد من العقوبة النافذة أثناء ارتكابه.

 ال يجوز أن تتجاوز العقوبة شخص المعاقب وحقوقه إلى أي فرد آخر.   .11
ت خطأ الحكم أن يطالب الدولة بالتعويض لكل شخص حكم عليه حكما  مبرما ، ونفذت فيه العقوبة، ثم ثب   .12

 عن الضرر الذي لحق به. 
 إال بموجب قانون في حالة الطوارئ. ال يحق للسلطات اإلدارية توقيف أحد احتياطيا   .13
 السجن دار عقوبة، وهو وسيلة إلصالح المجرم وتربيته تربية صالحة، ويكفل القانون تحقيق هذه الغاية.  .14

 الحادية عشرة الماّدة
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اكن مصونة، ال يجوز دخولها أو تفتيشها إال في حالة الجرم المشهود، أو بإذن من صاحبها، أو بموجب أمر  المس
 قضائي، أو في حالة الطوارئ بموجب أحكام القانون. 

 الثانية عشرة  الماّدة

المراسالت البريدية والبرقية والمخابرات الهاتفية وغيرها سرية، ال يجوز تأخيرها أو مراقبتها أو مصادرتها إال في الحاالت  
 التي يعينها القانون. 

 عشرةالثالثة  الماّدة

حرية الرأي مصونة تكفلها الدولة، ولكل سوري أن يعرب بحرية عن رأيه بالقول والكتابة والتصوير وسائر  .1
 ائل التعبير. وس

 رائه إال إذا تجاوز الحدود المعينة في القانون.ال يؤاخذ فرد على الدعوة آل .2
تشجع المنازعات    العام أو  والخير  للرأي العام قدسيته، والقانون يحميه من العناصر التي تصرفه عن الحقيقة .3

 بين أبناء الوطن أو تدعو إلى تغيير نظام الحكم بالقوة. 

 الرابعة عشرة  الماّدة

 .الصحافة والطباعة حرتان ضمن حدود القانون ووظيفتهما االجتماعية .1
 ال يجوز تعطيل الصحف وال إلغاءها إال وفقا  ألحكام القانون. .2
تتصل  .3 التي  األمور  في  رقابة محدودة  إال  والمؤلفات  والنشرات  الصحف  على  يفرض  أن  للقانون  يجوز  ال 

 بالسالمة العامة وأغراض الدفاع الوطني، وذلك في حالة الطوارئ فقط. 
 الصحف.  ينظم القانون أسلوب المراقبة على موارد .4
 كذيب وفقا  ألحكام القانون.تملك الدولة واألفراد ذوو العالقة حق طلب نشر التصحيح والت .5

 الخامسة عشرة الماّدة 

 للسوريين حق االجتماع والتظاهر بصورة سلمية ودون سالح ضمن حدود القانون.   

 السادسة عشرة الماّدة

 للسوريين حق تأليف الجمعيات واالنتساب إليها على أال يكون هدفها محرما  في القانون. .1
 اإلدارية بتأليف الجمعيات ومراقبة مواردها. ينظم القانون طريقة إخبار السلطات  .2

 السابعة عشرة  الماّدة

للسوريين حق تأليف أحزاب سياسية واالنتساب إليها على أن تكون غاياتها مشروعة ووسائلها سلمية وذات  .1
 نظم ديمقراطية.
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ق .2 األحزاب ومراقبة مواردها، كما يضمن  بتأليف  اإلدارية  السلطات  القانون طريقة إخبار  يام أعضائها  ينظم 
 بانتخاب سلطاتها العليا مرة في السنة على األقل. 

وإعدادهم    يهدف القانون إلى اعتبار األحزاب السياسية مدارس تعمل لتكوين صفوة من المستنيرين المخلصين  .3
إعدادا ديمقراطيا لتحمل التبعات العامة كما تهيئ للشعب سبل تربيته القومية وتيسر له استكمال الوعي في  

 نه العامة وتقوده إلى تحقيق مصلحته فيها.شؤو 

 الثامنة عشرة الماّدة 

  يجوز إبعاد السوريين عن أرض الوطن. ال .1
لكل سوري حق اإلقامة والتنقل في األراضي السورية، إال إذا منع من ذلك بحكم قضائي أو تنفيذا  لقوانين الصحة   .2

 والسالمة العامة. 

 التاسعة عشرة  الماّدة

 الالجئون بسبب مبادئهم السياسية أو دفاعهم عن الحرية. ال يسلم  .1
 تحدد االتفاقات الدولية والقوانين أصول تسليم المجرمين العاديين.  .2

 ن العشرو الماّدة 

األسرة هي الركن األساسي للمجتمع، وهي في حمى الدولة. تحمي الدولة الزواج وتشجع عليه وتزيل العقبات  .1
 واالجتماعية التي تعوقه.المادية 

 لكل أم حق في حماية المجتمع وعونه. .2
الطفولة في حمى المجتمع، وتربية األوالد حق طبيعي لآلباء واألمهات وواجب اجتماعي عليهم، وتسهر الدولة   .3

 على قيامهم بهذه المهمة. 

 الحادية والعشرون  الماّدة

 التربية والتعليم حق لكل مواطن.  .1
إلى إنشاء جيل قوي بجسمه وتفكيره وشخصيته، مؤمن باهلل، متحل باألخالق الفاضلة،    يجب أن يهدف التعليم .2

  معتز بالتراث العربي، مجهز بالمعرفة، مدرك لواجباته حريص على حقوقه وحريته، عامل للمصلحة الوطنية
 ، مشبع بروح التضامن واألخوة بين جميع المواطنين. ةالعربية العام  وللمصلحة

 ينافي األهداف الواردة في هذه الفقرة. يحظر كل تعليم 

لتحقيق أهداف التربية والتعليم، وتنفيذ سياسة تعليمية مستقرة، ينشأ في الدولة مجلس للمعارف مهمته أن يقترح  .3
 الخطط والبرامج الرامية إلى جعل التعليم في مختلف درجاته وأنواعه محققا  للغايات المتوخاة منه.

 مجلس المعارف ومؤهالتهم وكيفية تسميتهم. يحدد القانون عدد أعضاء 
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 البالد، وينظم القانون هذا اإلشراف.  فيللدولة اإلشراف على جميع معاهد التعليم  .4

 للدولة وحدها حق منح الشهادات المدرسية ومعادلتها. 

 التعليم االبتدائي إلزامي وموحد البرامج، وهو مجاني في مدارس الدولة.  .5

 االبتدائية الخاصة ملزمة بتطبيق البرامج التي تقررها الدولة، ولها تدريس مواد إضافية يحددها القانون. المدارس 

 التعليم الثانوي والمهني والريفي مجاني في مدارس الدولة. 

تحقيقا    وتعميمه  والمهني  والريفي  االبتدائي  التعليم  لنشر  الموازنات  في  أولوية  تجعل  أن  الدولة  بين على  للمساواة 
  المواطنين، وإقامة للنهضة القومية على أسس صحيحة، وتسهيال الستثمار أرض الوطن وثروته الصناعية.

يعين القانون المواد التي تلزم المدارس الثانوية الخاصة بتدريسها وفق برامج الدولة. يكون تعليم الدين في هذه المراحل  
 لكل ديانة وفق عقائدها. 

الدولة عل النبوغ تعمل  الدولة  المالي واإلداري. تحمي  باالستقالل  العالي، وتتمتع مؤسساته  التعليم  ى تسهيل سبل 
 العلمي وتيسر سبل التقدم ألهله. 

تتبنى الدولة الحركة الرياضية والكشفية والفتوة في المدارس والجمعيات واألندية، وتعمل على حمايتها وتقويتها   .6
   ونشرها.

 فنون وترعى تقدمها وانتشارها، وتشجع على البحوث العلمية.حمي الدولة العلوم والت .7
 تعمل الدولة على وضع وسائل الثقافة العامة في متناول الشعب. .8
 تحمي الدولة اآلثار واألماكن األثرية واألشياء ذات القيمة الفنية والتاريخية.  .9

 وتشجع على نشره.وتحافظ عليه  القومي  ترعى الدولة التراث الثقافي .10

 الثانية والعشرون  ةالمادّ  

الغاية وذلك في   .1 لهذه  الدولة وتكفل أسرته، مباشرة أو بواسطة مؤسسات تنشأ  لكل مواطن حق في أن تكفله 
   حاالت الطوارئ والمرض والعجز واليتم والشيخوخة والبطالة غير المتعمدة.

ت واألفراد في توفير الموارد  يوضح تحقيقا  لهذه الغاية يوضع نظام للضمان االجتماعي تساهم الدولة والمؤسسا .2
 الكافية له. 

 الثالثة والعشرون  الماّدة 

تحمي الدولة صحة المواطنين، وتنشئ لهم المستشفيات والمصحات ودور التوليد والحضانة ودور األحداث، وتيسر   
 لهم وسائل المعالجة والتداوي، وترعى الحوامل والمرضعات واألطفال.  

 الرابعة والعشرون  الماّدة
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 ال يجوز فرض عمل إجباري على أحد إال بقانون في األحوال التالية:   

 القيام بالخدمات الثقافية والعمرانية والصحية.  .أ
 . مكافحة الكوارث العامة  .ب

 حاالت الطوارئ. .ج 

 الخامسة والعشرون  الماّدة

 لكل سوري حق تولي المناصب العامة بالشروط المعينة في القانون.  .1
للوظائف العامة، من دائمة ومؤقتة، في الدولة واإلدارات الملحقة بها والبلديات، يكون بمسابقة عامة.  التعيين  .2

 وال يستثنى من ذلك إال ما نص عليه القانون.
 الحقوق المكتسبة للموظف مصونة، وله االلتجاء إلى القضاء للمطالبة بها. .3

 خدمة العسكرية.يحتفظ الموظف بحقه في العودة إلى وظيفته بعد أداء ال 

 ـ يحدد القانون شروط عقوبة الموظف وصرفه من الخدمة وإحالته على االستيداع والتقاعد. 4

السياسية عن عملهم، وحماية   ـ الموظفون للشعب بمجموعه، ويكفل القانون حماية مصالح الشعب باستبعاد األهواء5
 قدمية والكفاءة.حقهم في الكرامة والطمأنينة والراتب الكافي والتقدم حسب األ

 السادسة والعشرون  الماّدة

 الجندية إجبارية، وينظمها القانون. .1
 ينشأ مجلس للدفاع الوطني يحدد اختصاصه وعدد أعضائه بقانون.  .2

 السابعة والعشرون  الماّدة

 خيانة الوطن هي، حصرا، حمل السالح في وجهه أو االلتحاق باألعداء أو منحهم العون والمساعدة. 

 الثامنة والعشرون  الماّدة

ال يتضمن هذا الدستور اي نص يحدد حقوق المواطنين على سبيل الحصر، فلهم كل الحقوق التي لم ينص  .1
صراحة على أنها للدولة، والقانون يحمي هذه الحقوق ويؤكدها ما دامت ال تتعارض مع حقوق اآلخرين أو 

 مع مصلحة المجتمع.
كل قانون يتعلق بأحد حقوق المواطنين األساسية أو يحد منه استنادا  إلى الدستور يجب أن يشير صراحة إلى   .2

المتعلقة به. وال يجوز في أي حال أن يتضمن القانون نصوصا  تجعله يلغي،    الماّدةهذا الحق بالنص على  
 عمليا ، أيا  من هذه الحقوق.

 العامة على حقوقه.  القضاء يحمي المواطن من تجاوز السلطة .3
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 ـ تنظيم الثروة القومية 2

 التاسعة والعشرون  الماّدة 

الملكية ورأس المال والعمل هي العناصر األساسية للثروة القومية، وهي جميعها حقوق فردية ذات مهمة اجتماعية،   .1
 ويجب أن تنظم وتوجه لتضمن للوطن القوة وللمواطنين الكرامة والتعاون ومستوى الئقا من المعيشة. 

 . تنظم عناصر الثروة القومية بشكل يحقق العدالة االجتماعية.2

 توجه الحياة االقتصادية وفق مصلحة الشعب بمجموعه. ـ 3

 في إطار هذه األهداف يضمن القانون الحرية االقتصادية لكل مواطن. .4

 الثالثون  الماّدة 

الزراعية   .1 الوطن  قابليات  لتنمية  والمناهج  الخطط  اقتراح  مهمته  القومية،  للثروة  مجلس  الدولة  في  يحدث 
 لجميع المواطنين. والصناعية والتجارية وتوفير العمل 

 يحدد القانون عدد أعضاء هذا المجلس وطريقة انتقائهم.  .2

 الحادية والثالثون  الماّدة 

 . للدولة أن تؤمم بقانون كل مؤسسة أو مشروع يتعلق بالمصلحة العامة مقابل تعويض عادل. 1

ويكون ذلك بقانون يحدد عدد    إحداث مؤسسات تتمتع باستقالل مالي وإداري لتنفيذ مشروعات معينة وإدارتها  . يجوز2 
 أعضاء هيئاتها اإلدارية وطريقة انتقائهم كما يحدد أسلوب اإلشراف عليها.

 الثانية والثالثون  الماّدة 

األموال التي تنفقها الدولة على مشروعات الري وتحسين األراضي تستوفيها من الذين يستفيدون منها خالل مدة تتفق   
 مع قدرتهم، يحددها القانون.  

 الثالثة والثالثون  الماّدة

 إنما تفرض الضريبة ألجل المنفعة العامة.  .1
 تحدد الضريبة بالنقد، وال يجوز أن يتضمن القانون فرض ضريبة عينية إال في حاالت استثنائية. .2
 ال يجوز إحداث ضريبة أو تعديلها أو إلغاؤها إال بقانون. .3
 منها، إال في األحوال المعينة في القانون. ال يجوز إعفاء أحد من تأدية الضريبة أو جزء  .4
 ال يجوز تكليف أحد بتأدية الضريبة إال بالطريقة المعينة في القانون.  .5
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تفرض الضرائب على أسس عادلة وتصاعدية تحقق مبادئ المساواة والعدالة االجتماعية وتأخذ بعين االعتبار  .6
 عدد أفراد أسرة المكلف المسؤول عن إعالتهم.

 ابعة والثالثون الر  الماّدة

 الملكية عامة وخاصة.  

 ـ للدولة واألشخاص االعتبارية واألفراد التملك في حدود القانون.1 

 ـ ينظم القانون تملك األجانب وحدوده وشروطه. 2

االجتماعية، ويعين القانون كيفية    والعدالة  العامة  ـ الملكية الخاصة مصونة في حدود عدم تعارضها مع المصلحة3
 التصرف بها بما يكفل أداءها وظيفتها االجتماعية وقيامها بنصيبها في اإلنتاج القومي. حيازتها و 

 يتعارض مع المصلحة العامة.  ألحد أن يستعمل الملكية الخاصة بشكل . ال يسمح 4

 . يضمن القانون حقوق األفراد في حماية مصالحهم المادية والمعنوية الناشئة عن إنتاجهم المادي والفكري.5

 . يجوزا االستمالك بقصد النفع العام، ويتم باالستناد إلى قانون يتضمن إعطاء تعويض عادل.  6

ـ المناجم والمعادن الصلبة والسائلة والشعاعة وأشباهها والثروات الدفينة في األرض والمياه المعدنية والبحرية والشالالت 7
عية والمرافق العامة ملك للدولة، وكذلك طبقات الجو ابتداء والحراج العامة والطرق العامة وجميع مصادر الثروة الطبي

 من ارتفاع يحدده القانون.

المعادن وأشباهها بقانون تعطى   يحدد القانون شروط منح رخص التنقيب عن المعادن وأشباهها. يمنح حق استثمار 
 فيه األولوية العتبارات الدفاع عن البالد وضمان حريتها.

 باستثمار شيء من ثروة البالد الطبيعية أو استغالل مصلحة عامة إال بقانون ولمدة محدودة.ال يجوز منح امتياز  

 الخامسة والثالثون  الماّدة 

 لتحقيق استثمار أرض الوطن بصورة صالحة، يسن تشريع يقوم على المبادئ اآلتية:  .1

دها القانون. ب ـ تشجيع أ ـ وجوب استثمار األرض تحت طائلة سقوط حق التصرف بها عند إهمالها مدة يحد
 الملكيات الصغيرة والمتوسطة.

 تعيين حد أعلى لحيازة األراضي تصرفا أو استثمارا  بحسب المناطق، على اال يكون له مفعول رجعي.. ج

 د ـ تحسين اإلنتاج ووسائله.

 زهيد. ـ توزع الدولة من أراضيها على غير المتصرفين ما يكفيهم لمعيشتهم، مجانا  أو ببدل 2
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 . ـ تعمل الدولة على إنشاء قرى نموذجية ومراكز للتجارب الزراعية 3

 السادسة والثالثون  الماّدة

 المصادرة العامة في األموال ممنوعة.  .1
 ال تفرض المصادرة الخاصة إال بحكم قضائي.  .2
 تجوز المصادرة الخاصة بقانون لضرورات الحرب والكوارث العامة. .3

 والثالثون السابعة  الماّدة

الشعب 1 استثماره مع مصلحة  أشكال  القومي وأال يتعارض في كل  االقتصاد  المال في خدمة  أن يكون رأس  ـ يجب 
 بمجموعه.

 يحرم القانون االحتكار. .2

 الثامنة والثالثون  الماّدة

 ال يجوز للدولة عقد قرض عام أو خاص إال بقانون يعين شروطه وفائدته وطرق إيفائه. 1

 يجوز للدولة أن تقرض أو تكفل اال بقانون.ال . 2

 ـ يحدد القانون اصول عقد التعهدات وااللتزامات التي يترتب عليها إنفاق من خزينة الدولة. 3

 التاسعة والثالثون  الماّدة

االساسية العمل حق لجميع المواطنين وواجب تمليه الحياة االجتماعية المشتركة في الوطن الواحد. وهو أهم العناصر   .1
 في كيان الوطن االقتصادي واالجتماعي.

 وعلى الدولة أن تضمن توفره للمواطنين.

 كل سوري حر في اختيار مهنته. .2
تحمي الدولة العمل وتشرف على إقامة العالقات االجتماعية العادلة بين المواطنين، وتسن لتحقيق ذلك تشريعا  يقوم   .3

 على المبادئ اآلتية:
 تناسب مع كمية عمله وكيفيته.إعطاء العامل أجرا  ي .أ

 تحديد ساعات العمل األسبوعية ومنح العامل أيام راحة أسبوعية وسنوية مع األجر. .ب

 والطوارئ الناشئة عن العمل. تعويض خاص للعمال المعيلين، وفي أحوال التسريح والمرض والعجز تقرير .ج

 تهم.دـ تحديد الشروط الخاصة بعمل النساء واألحداث، الكافلة لحماي

 هـ. جعل أجور النساء، في حالة تماثل الظروف، مساوية ألجور الرجال.
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 و. تحريم االستغالل واالستثمار واألتاوات بمختلف أنواعها.

 ز. تشجيع أسلوب العقود الجماعية وتشجيع إعطاء العامل نصيبا  من اإلنتاج أو األرباح. 

 ح. خضوع المعامل للشروط الصحية.

 توفير المساكن الصحية للعمال، ويحدد القانون وسائل ذلك.  . طـ

 تشجيع إنشاء الجمعيات التعاونية، وتقوم الدولة بمراقبتها.  .ي

 . للعمال حق الدفاع عن مصالحهم المهنية واالنتظام في نقابات لتيسير ممارسة هذا الحق. 4

 أـ للنقابات شخصية اعتبارية، وهي مؤسسات مهنية ووطنية محضة. 

تشجع الدولة التنظيم النقابي وتكفل حريته ضمن حدود القانون، وتحميه من المؤثرات السياسية، وتساعد على إنماء  .ـب
 أثر النقابات في ازدهار االقتصاد القومي ورفع مستوى الحياة للقوى المنتجة.  

 ون.ترعى الدولة اتحادات النقابات وتصرفها عن المزاحمة الضارة وتوجهها إلى التعا .ج

العمال والفالحون والعمال الزراعيون، وتطبق مبادئ التشريع الواردة فيها على كل فئة   الماّدةـ يقصد بالعمال في هذه 5
 منهم تبعا  لألحوال.  

 الباب الثاني

 سلطات السيادة 

 األربعون  الماّدة

 يمارس الشعب سيادته بواسطة مجلس النواب ورئيس الجمهورية والقضاء. 

 الفصل األول 

 السلطة التشريعية

 الحادية واألربعون  الماّدة

يتولى السلطة التشريعية مجلس النواب المنتخب من الشعب انتخابا  عاما  وسريا  ومباشرا  ومتساويا ، وفقا  ألحكام  .1
 قانون االنتخاب. 

 شعب كله، وال يجوز تحديد وكالته بقيد أو شرط، وعليه أن يمارسها بهدي شرفه وخبرته.النائب يمثل ال .2

 الثانية واألربعون  الماّدة
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 . مدة المجلس أربع سنوات كاملة تبدأ من تاريخ مرسوم إعالن نتائج االنتخابات .1

 واب المطلقة. رئيس الجمهورية وتقره أكثرية النه وال يجوز تمديدها إال في زمن الحرب بقانون يقترح

 يجوز لمجلس النواب أن يقرر حل نفسه بأكثرية أعضائه المطلقة.   .2

 الثالثة واألربعون  الماّدة

الناخبون، ذكورا  وإناثا ، هم المواطنون الذين أتموا الثامنة عشرة من عمرهم في أول كانون الثاني من العام الذي يجري 
 األحوال المدنية، وتوافرت فيهم الشروط المنصوص عليها في قانون االنتخاب. فيه االنتخاب، وكانوا مسجلين في سجل  

 الرابعة واألربعون  الماّدة

لكل من يحق له االنتخاب أن يرشح نفسه للنيابة إذا كان متعلما ، ومتما  الخامسة والعشرين من عمره، ومستوفيا  الشروط 
 المنصوص عليها في قانون االنتخاب.

 واألربعون الخامسة  الماّدة

ـ يحدد القانون الدوائر االنتخابية، ويكون عدد النواب بنسبة نائب عن كل خمسين ألفا  على األقل من سكان الدائرة 1
 يتجاوز نصف هذا العدد.  السوريين أو كسر

 ـ يجري االنتخاب في دور واحد، ويعتبر ناجحا من نال العدد األكبر من أصوات الناخبين.  2

 قانون االنتخاب نصوصا  تكفل:ـ يجب أن يتضمن  3

 أ ـ سالمة االنتخابات وعقاب مزوريها. 

 ب ۔ حق المرشحين المتساوي في مراقبة العمليات االنتخابية.

 ج ـ عقاب العابثين بإرادة الناخبين.

 السادسة واألربعون  الماّدة

 المجلس. ]. يجب إجراء االنتخاب العام خالل األيام الستين التي تسبق نهاية مدة 

 ـ إذا حل مجلس النواب نفسه وجب إجراء االنتخابات للمجلس الجديد خالل ستين يوما  من تاريخ الحل.  2

 ـ إذا تأخر إجراء االنتخابات عن موعدها حقق المجلس في األسباب وحدد المسؤولية.  3

أيام على األكثر من يو   4 م االنتخاب. وإذا لم يجر  ـ يجب أن يصدر مرسوم إعالن نتائج االنتخابات خالل عشرة 
االنتخاب أو لم تعرف نتائجه في بعض الدوائر لسبب ما، اعتبرت المقاعد المخصصة لهذه الدوائر شاغرة مؤقتا  إلى  
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أن تعلن نتائج االنتخابات فيها بمرسوم ملحق. ويشترط لصدور مرسوم إعالن نتائج االنتخابات أن يتضمن أكثر من 
 ثلثي المقاعد. 

 جلس في جميع األحوال محتفظا  بسلطته حتى صدور مرسوم إعالن نتائج االنتخابات. ـ يبقى الم 5

 السابعة واألربعون  الماّدة

في   يدعى مجلس النواب بمرسوم إلى االجتماع خالل األيام العشرين التي تلي يوم االنتخاب، ويجتمع حكما   .1
التالي ليوم انتهاء مدة المجلس القديم إذا  اليوم الحادي والعشرين إذا لم يصدر مرسوم بدعوته، أو في اليوم  

 كان هذا المجلس لم يستكمل مدته بعد بانقضاء األيام العشرين المذكورة. 
 ينتخب المجلس في اجتماعه األول رئيسه وأعضاء مكتبه.  .2

 الثامنة واألربعون  الماّدة

 آخر شهر شباط.ـ يجتمع المجلس في دورة عادية تبدأ من مطلع شهر تشرين األول وتنتهي في 1

ـ في خارج هذه الدورة يدعو رئيس المجلس إلى دورات استثنائية بقرار من مكتب المجلس أو بناء على طلب خطي  2
 من ربع أعضائه أو من لجنته الدائمة أو من رئيس الجمهورية، على أن تحدد الدعوة جدول األعمال.

 التاسعة واألربعون  الماّدة

دنيا  بسبب الوقائع التي يوردونها أو اآلراء التي يبدونها أو التصويت في الجلسات العلنية ال يسأل النواب جزائيا  أو م .1
   أو السرية أو في أعمال اللجان.

الشهادة  أو    يحق للنائب أن يرفض الشهادة على األشخاص الذين أسروا إليه بعض الوقائع استنادا  إلى صفته النيابية .3
  بشأن هذه الوقائع ذاتها.

نواب بالحصانة خالل مدة اجتماع المجلس في دوراته العادية أو االستثنائية، فال تجوز مالحقتهم جزائيا وال يتمتع ال .4
تنفيذ حكم جزائي عليهم إال بعد الحصول على إذن من مجلس النواب. ويجب أن يصدر المجلس قراره في هذا  

بمثابة إذن. على أنه يجوز توقيف النائب في  الشأن خالل عشرة أيام من تاريخ وصول االستئذان وإال اعتبر سكوته  
 حالة الجرم المشهود فحسب، وعندئذ يجب إعالم المجلس فورا . 

حينما يالحق أحد النواب أو يوقف خارج مدة اجتماع المجلس يبلغ األمر فورا  إلى رئيس المجلس، ويشترط لكي   .5
 بذلك خالل األيام العشرة األولى من الدورة يستعيد النائب المالحق أو الموقوف حصانته أن يصدر المجلس قرارا  

 التالية، وذلك في غير حالة الجرم المشهود. 
 تعتبر حصانة أعضاء اللجنة الدائمة لمجلس النواب مستمرة خارج أوقات اجتماع المجلس. .6
قانون  تسقط صفة النيابة عن النائب بسبب حكم أو طارئ يجعله غير حائز شروط الترشيح المنصوص عليها في   .7

 االنتخاب. 
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 الخمسون  الماّدة

أقسم باهلل وبشرفي أن أكون مخلصا  لدستور البالد  "قبل أن يتولى النائب عمله يقسم علنا  أمام المجلس اليمين التالية:   
الوطن ونظامه   الشعب ومصالحه وأمواله وكرامته، وعن استقالل  أحترمها وأدافع عنها، وعن حريات  وقوانينها، وأن 

 . "الجمهوري، وأن أقوم بمهمة النيابة بشرف وصدق وإخالص، وأن أعمل الستكمال حرية األمة العربية وتحقيق وحدتها

 الحادية والخمسون  الماّدة

 يعطى النواب بقانون تعويضا  مناسبا  يسمح لهم باالنصراف إلى مهمتهم ويضمن لهم االستقالل في الرأي.

 الثانية والخمسون  الماّدة

 استقالة النائب نافذة منذ تسجيلها لدى مكتب المجلس.تعتبر  

  الثالثة والخمسون  الماّدة

 ال يجوز للنائب أن يستغل نيابته في عمل من األعمال.  .1
 يحدد القانون األعمال التي ال يجوز الجمع بينها وبين النيابة.  .2

 الرابعة والخمسون  الماّدة

بتحديد موعد النتخاب نائب له خالل شهرين من شغور المقعد،    إذا شغر مقعد نيابي لسبب من االسباب يصدر مرسوم
 على أال تقل المدة الباقية لوالية المجلس عن ستة أشهر. وتنتهي والية العضو الجديد بانتهاء مدة المجلس. 

 الخامسة والخمسون  الماّدة

، واختصاص المكتب واللجان  . يحدد المجلس في نظامه الداخلي أصول المناقشات والمذاكرات واألسئلة والتصويت1
 وسائر أعماله األخرى. 

 . للنظام الداخلي قوة القانون، وال يجوز تعديله إال وفقا  لألصول المذكورة فيه.2

 السادسة والخمسون  الماّدة

السر. ـ يترأس الجلسة في مطلع تشرين األول من كل عام أكبر األعضاء سنا، ويقوم العضوان األصغران سنا  بأمانة  1
 ويشرع حاال بانتخاب رئيس المجلس ثم أعضاء مكتب المجلس وفقا  للنظام الداخلي. 

ـ ينتخب رئيس المجلس بأكثرية النواب المطلقة، فإن لم تحصل فبأكثرية النواب الحاضرين في المرة الثانية، ويكتفى  2
 في المرة الثالثة باألكثرية النسبية.

 السابعة والخمسون  الماّدة
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 .  يس المجلس بحفظ النظام في داخلهيقوم رئ  .1
للمجلس حرس خاص يأتمر بأمر رئيس المجلس، وال يجوز ألية قوة مسلحة أخرى دخول المجلس أو الوقوف   .2

 على مقربة منه إال بطلب من الرئيس.

 الثامنة والخمسون  الماّدة

 ال تنعقد جلسات المجلس إال إذا حضرها أكثرية النواب المطلقة.   .1
 النظام الداخلي مسؤولية النائب الذي يتغيب بدون عذر مشروع.يحدد  .2

 التاسعة والخمسون  الماّدة

 جلسات المجلس علنية. .1
للمجلس أن يقرر، بناء على طلب من رئيس الجمهورية أو من ربع النواب الحاضرين على األقل، عقد جلسات   .2

 ري.سرية للبحث في شؤون معينة، ويقترع على هذا القرار بالتصويت الس
 تنشر محاضر الجلسات العلنية في الجريدة الرسمية.  .3
 على جلسات اللجنة الدائمة لمجلس النواب. الماّدةتطبق أحكام هذه  .4

 الستون  الماّدة

 يجري التصويت في المجلس بالطريقة التي يعينها النظام الداخلي. .1
 ال يصوت إال النواب الحاضرون.  .2
 تجري االنتخابات بالتصويت السري. .3
يتخذ المجلس قراراته بأكثرية الحاضرين إال إذا نص الدستور أو النظام الداخلي على غير ذلك، فإن تساوت  .4

 األصوات اعتبر المشروع مرفوضا . 

 الحادية والستون  الماّدة

ينظر مجلس النواب في الطعون المقدمة ضد صحة انتخاب أحد أعضائه، وال يقبل الطعن بعد ثالثين يوما   .1
وم إعالن نتائج االنتخابات. ويجب أن يبت المجلس في الطعون خالل ثالثة أشهر من انتهاء من صدور مرس

مهلة الطعن، على أن ال تدخل عطلة المجلس في حساب هذه األشهر الثالثة. إن قرارات المجلس في الشؤون  
أن يشترك في   المتصلة بطعون االنتخابات تظل مدى أسبوعين قابلة لالعتراض أمام المحكمة العليا، على

 توقيع كتاب االعتراض ربع النواب على األقل.  
ولمجلس النواب أيضا  أن يقرر، بأكثرية ثلثي مجموع أعضائه، إسقاط صفة النيابة عن أحد النواب بسبب  .2

دعوته إلى تغيير نظام الحكم بالقوة، إذا اقترح ذلك ربع النواب   أعماله أو آرائه العلنية ضد استقالل البالد أو
 ى األقل. عل
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 الثانية والستون  الماّدة

النواب أن ينتدب بعض أعضائه أو يؤلف لجانا  نيابية للتحقيق في بعض األمور، وفي هذه   .1 يحق لمجلس 
الحال يجب على السلطة التنفيذية أن تسهل مهمة ممثلي المجلس وأن تقدم إليهم الوثائق والبيانات والمعلومات  

 التي يطلبونها. 
لكل نائب أن يوجه في اللجنة المختصة األسئلة إلى السلطة التنفيذية عن طريق رئاسة المجلس، وعلى ممثلي   .2

 شفهيا ضمن المهلة التي يحددها النظام الداخلي.  هذه السلطة اإلجابة خطيا أو

 الثالثة والستون  الماّدة

جلسات اللجان النيابية لبيان وجهة نظر للسلطة التنفيذية أن توفد من يمثلها من الوزراء والموظفين لحضور   .1
 السلطة التنفيذية في الشؤون التي تقوم هذه اللجان بدراستها.

للجان النيابية أن تطلب إلى السلطات التنفيذية إيفاد من يمثلها من الوزراء والموظفين لبيان وجهة نظرها في  .2
 اضيع الداخلة ضمن اختصاصها.الشؤون التي تدرسها أو لإلدالء بما تطلبه من إيضاحات حول المو 

 الرابعة والستون  الماّدة

أو ماليتها أو بوضع األشخاص أو حقوق تملك السوريين في الخارج،    المعاهدات التي تمس سالمة الدولة .1
ومعاهدات الصلح والمعاهدات التجارية، وكل معاهدة أخرى تعقد ألكثر من سنة، وكل معاهدة تؤدي إلى  

 تعديل في قوانين داخلية نافذة، ال يبرمها رئيس الجمهورية، إال بعد أن يقرها مجلس النواب بقانون. 
لتي يقرها مجلس النواب ويبرمها وينشرها رئيس الجمهورية تعتبر بمجرد نفاذها تعديال للقوانين  المعاهدات ا .2

 الداخلية السابقة التي تتعارض معها. 
للمعاهدات النافذة التي اقرها مجلس النواب أولوية على القوانين الداخلية، وال يجوز تعديل أحكامها أو الغاؤها   .3

 بذلك بالطرق المنصوص عليها فيها أو وفقا لألعراف الدولية. أو تعطيلها إال بعد اإلخطار 

 الخامسة والستون  الماّدة

 يحق لمجلس النواب بأكثرية أعضائه المطلقة أن يمنح العفو العام عن الجرائم المرتكبة قبل اقتراح العفو. 

 السادسة والستون  الماّدة

 ء. اقتراح القوانين حق لرئيس الجمهورية ولكل نائب على السوا .1
إلى  .2 ترمي  التي  أو  بعضها  من  اإلعفاء  أو  تخفيضها  أو  ضريبة  إلغاء  إلى  تهدف  التي  المالية  القوانين  أما 

تخصيص جزء من أموال الدولة لمشروع ما، أو االقتراض أو كفالته أو صرفه، فال يجوز اقتراحها إال من قبل 
 رئيس الجمهورية أو ربع النواب على األقل. 

 ون السابعة والست الماّدة
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 الموازنة العامة تهيئها السلطة التنفيذية، ولمجلس النواب وحده حق إقرارها. .1
 لكل سنة مالية موازنة عامة واحدة، تتضمن الموارد والنفقات العادية.  .2

 وال يجوز احداث موازنات مستقلة أو ملحقة إال بقانون.

 يحدد مبدأ السنة المالية بقانون.   .3
 النواب مشروع الموازنة العامة لكل سنة مالية قبل حلولها بثالثة أشهر فأكثر.يقدم رئيس الجمهورية إلى مجلس   .4
للسلطة التنفيذية في حالة الضرورة أن تضع مشروع موازنة استثنائية ألكثر من سنة، تتضمن موارد ونفقات   .5

 تنفيذها إال إذا أقرها مجلس النواب.  استثنائية، وال يجوز
المحضة، وال يجوز أن يتضمن إحداث ضرائب ال يجوز أن يتضمن قانون   .6 المالية  الموازنة سوى األحكام 

 ومصالح تقتضي نفقات جديدة، وال تنفذ أحكام قانون الموازنة إال في المدة التي حددت من أجلها. 
 ليس لمجلس النواب أثناء درس الموازنة أن يزيد في تقدير مجموع الواردات والنفقات. .7
 النواب أن تعدل مشروع الموازنة بشرط مراعاة الفقرة السابقة. للجنة الموازنة في مجلس .8
ليس للنواب أن يقترحوا زيادة في نفقة أو إحداث نفقة جديدة بعد انتهاء لجنة الموازنة من وضع تقريرها على   .9

 مشروع الموازنة. 
 يصوت النواب على الموازنة العامة أو االستثنائية مادة فمادة.  .10
تضمن قانون  ي  ذية أن تتجاوز الحد األعلى للنفقات المقدرة لكل إدارة عامة، وال يجوز أنال يجوز للسلطة التنفي .11

 الموازنة نصا  يسمح لها بهذا التجاوز، وال يجوز فتح اعتمادات جديدة أو إضافية أو منقولة إال بقانون. 

نذ انتهاء هذه السنة. ويتم قطع  تعرض الحسابات النهائية للسنة المالية على مجلس النواب في مدة ال تتجاوز عامين م
 هذه الحسابات بقانون.

إذا لم يتمكن مجلس النواب من إقرار مشروع الموازنة قبل بدء السنة المالية التي وضع لها تفتح اعتمادات  .12
شهرية مؤقتة بمرسوم على أساس اعتمادات السنة المالية السابقة، وتجبي الموارد وفقا  للقوانين النافذة في نهاية  

 لك السنة. ت
الثامنة   الماّدةيجوز لمجلس النواب بعد إقرار الموازنة أن يقر قوانين من شأنها إحداث نفقات جديدة وموارد لها.   .13

التاسعة والستون    الماّدةوالستون يحدد القانون أصول تنظيم الموازنات المحلية وإقرارها وتنفيذها وقطع حساباتها.  
 اب ببيان عن حالة البالد المالية مرة على االقل في كل سنة. يبعث رئيس الجمهورية إلى مجلس النو 

 السبعون  الماّدة

 يحدد نظام النقد وتنشأ المصارف الرسمية بقانون. 

 الحادية والسبعون  الماّدة

 يرتبط ديوان المحاسبات بمجلس النواب ويعتبر ملحقا  به.  .1
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 موازنة ديوان المحاسبات جزء من موازنة مجلس النواب.  .2
بقانون يعد مشروعه مكتب المجلس مالك ديوان المحاسبات والصفات المشروطة في أعضائه وحصانتهم يحدد   .3

 وطريقة الرقابة على المعامالت. 
النواب أعضاء ديوان المحاسبات بأكثرية الحاضرين، فإن لم تحصل أعيد االنتخاب واكتفي  .4 ينتخب مجلس 

 ا مكتب المجلس وتتضمن ضعف العدد المطلوب انتخابه. باألكثرية النسبية، ويكون االنتخاب من قائمة ينظمه

 تتبع الطريقة ذاتها في حال شغور منصب عضو أو أكثر في ديوان المحاسبات. 

ينتخب مجلس النواب من بين أعضاء ديوان المحاسبات رئيسا  للديوان لمدة أربع سنوات، ويجوز تجديد انتخابه. ويكون  
 المحاسبات بأكثرية النواب الحاضرين، فإن لم تحصل أعيد االنتخاب واكتفي باألكثرية النسبية.انتخاب رئيس ديوان 

 يحق لمجلس النواب بناء على اقتراح مكتبه وبموافقة أكثرية الحاضرين إنهاء خدمة أحد أعضاء ديوان المحاسبات.

الدولة ويقدم إل .5 يه تقارير عامة تتضمن آراءه  يدقق ديوان المحاسبات نيابة عن مجلس النواب في حسابات 
 وملحوظاته وبيان المخالفات المرتكبة والمسؤوليات المترتبة عليها.

 لمجلس النواب أن يكلف ديوان المحاسبات بكل تحقيق أو دراسة تتعلق بالموارد والنفقات أو بإدارة الخزينة. .6

 الثانية والسبعون  الماّدة

 رضه عليه إال ابتداء من الدورة العادية التي تلي دورة الرفض. إذا رفض مجلس النواب مشروع قانون ال يعاد ع 

 الثالثة والسبعون  الماّدة

إذا أقر مجلس النواب قانونا  أصدره رئيس الجمهورية خالل خمسة عشر يوما  تلي يوم إرساله إليه، أما إذا أقر المجلس  
 دة المعينة فيه. للقانون صفة االستعجال بأكثرية أعضائه المطلقة فيجب إصداره في الم

 ال تدخل أيام العطلة الرسمية في حساب مهلة اإلصدار. 

 الرابعة والسبعون  الماّدة

إذا وجد رئيس الجمهورية ضرورة إلعادة النظر في قانون ما، أعاده إلى المجلس ضمن المدة المحددة إلصداره،  .1
 وذلك برسالة معللة. 

 وجب إصدار القانون فورا .   فإذا أصر المجلس على القانون بأكثرية ثلثي أعضائه .2

 ويكون تصويت النواب في هذه الحالة علنيا  وال، وتنشر أسماء المؤيدين والمخالفين في وينعم الجريدة الرسمية. 

 الخامسة والسبعون  الماّدة
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إذا اعترض ربع أعضاء مجلس النواب أو ربع أعضاء لجنته الدائمة، على األقل، على دستورية قانون قبل  .1
نشره، أو أرسله رئيس الجمهورية إلى المحكمة العليا بحجة مخالفته للدستور يوقف نشره إلى أن تصدر المحكمة  

 العليا قرارها بشأنه.
إذا قررت المحكمة العليا أن القانون مخالف للدستور، أعيد إلى مجلس النواب أو إلى لجنته الدائمة لتصحيح   .2

 المخالفة الدستورية. 
كمة العليا قرارها بشأن القانون خالل عشرة أيام عمل، أو خالل خمسة أيام عمل إذا كانت المح إذا لم تصدر .3

 له صفة االستعجال، وجب على رئيس الجمهورية إصدار القانون.
 إذا رأت المحكمة العليا أن القانون دستوري، اعتبر صادرا  منذ تاريخ انتهاء المهلة الدستورية إلصداره. .4

 بعون السادسة والس الماّدة

إذا لم يصدر رئيس الجمهورية القانون في مدته الدستورية أو لم يعده إلى المجلس أو لم يرسله إلى المحكمة العليا   
 وأصبح نافذا .   مجلس سيخالل المدة ذاتها، نشره رئ 

 السابعة والسبعون  الماّدة

 ال يحق لمجلس النواب أن يتخلى لرئيس الجمهورية عن سلطته في التشريع. 

 الثامنة والسبعون  الماّدة 

، قبل نهاية كل دورة عادية، لجنة دائمة تمتد مهمتها حتى بداية الدورة العادية التالية وتتألف من  نوابينتخب مجلس ال 
 ربع أعضائه على األقل. 

بأكثرية الحاضرين،  أـ يكون انتخاب أعضاء اللجنة الدائمة بأكثرية النواب المطلقة، فإن لم تحصل أعيد االنتخاب واكتفي  
باألكثرية النسبية. ويراعى في هذه اللجنة أن تضم عناصر من كافة لجان المجلس العادية، وال   تفىوفي المرة الثالثة يك

 يجوز للنائب المنتخب فيها رفض عضويتها دون مبرر مشروع. 

 ب ـ يكون رئيس مجلس النواب رئيسا  للجنة الدائمة. 

 . ائمات اجتماع المجلس في حالة انعقاد دتكون هذه اللجنة خارج أوق .ج

د ـ تكلف اللجنة الدائمة بمهمة تمثيل المجلس تجاه السلطة التنفيذية في خارج أوقات اجتماعه، ولها أيضا  صالحيات 
 التحقيق. 

أعضائها وبأكثرية  باسمه،  المقررات  واتخاذ  التشريع  بسلطة  المجلس  اجتماع  أوقات  في خارج  اللجنة  هذه  تتمتع   هـ. 
 المطلقة، في الشؤون التي ترى الحكومة ضرورة استصدار قوانين بها تيسيرا لمهمتها أو لصفة االستعجال فيها. 



 ة المتعاقبة فصل السلطات والدساتير السوري   مبدأ

 ~187  ~  
 

  موازنات وال تشمل هذه الشؤون إقرار المعاهدات التي تؤدي إلى تعديل في قوانين داخلية نافذة، وال إقرار مشروعات ال
تضي إقرارها موافقة أكثرية أعضاء المجلس المطلقة على األقل، كما ال العامة أو االستثنائية أو مشروع القوانين التي يق

 الثانية والتسعين.  الماّدةيدخل في اختصاص اللجنة اتخاذ المقررات تنفيذا  ألحكام الفقرات ) هـ ( و ) ز ( و ) ح ( من  

الجمهو  إذا وجد رئيس  الدائمة، أعا   ريةوـ  اللجنة  أقرته  قانون  النظر في  المحددة  ضرورة إلعادة  المدة  إليها ضمن  ده 
الثانية من   الفقرة  التالية وفقا  ألحكام  النواب في دورته  الرابعة   الماّدةإلصداره، وذلك برسالة معللة ونظر فيه مجلس 

 والسبعين.

التي  المجلس بعد إصدارها، ويكون القتراحات التعديل أو اإللغاء  مكتبزـ تودع القوانين التي تقرها اللجنة الدائمة لدى 
 يقدمها النواب بشأنها خالل الدورة العادية التالية صفة االستعجال. 

 الفصل الثاني

 السلطة التنفيذية 

 رئيس الجمهورية  .1

 التاسعة والسبعون  الماّدة 

 الدستور. يمارس رئيس الجمهورية السلطة التنفيذية نيابة عن الشعب، وذلك ضمن الحدود المنصوص عليها في

 الثمانون   الماّدة

 رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة. ويعين القانون ما يقتضيه منصبه من المراسيم والميزات. 

 الحادية والثمانون  الماّدة

 ينتخب رئيس الجمهورية من الشعب انتخابا  عاما  وسريا  ومباشرا  ومتساويا .  .1
 الثالثة واألربعين من الدستور. الماّدةوتطبق على الناخبين الشروط المنصوص عليها  .2
 ويعتبر ناجحا  من بين المرشحين من نال العدد األكبر من أصوات الناخبين. .3

 الثانية والثمانون  الماّدة

 يشترط في المرشح لرئاسة الجمهورية أن يكون  .1

 أـ سوريا  بالوالدة.

 الترشيح للنيابة.ب ـ حائزا  شروط 

 . ج ـ متما  األربعين من عمره
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 ال يقبل ترشيح المرأة لرئاسة الجمهورية. .2
 .  ينص قانون االنتخاب على االحكام الخاصة بالترشيح واالنتخاب لرئاسة الجمهورية .3
وأقلها  يجب أن يجري انتخاب رئيس الجمهورية الجديد قبل انتهاء والية الرئيس القائم بمدة أكثرها أربعة أشهر    .4

 شهران.

 الثالثة والثمانون  الماّدة

 مدة والية رئاسة الجمهورية خمس سنوات. ويستلم منصبه يوم انتهاء والية الرئيس السابق.

 الرابعة والثمانون  الماّدة

 ال يجوز الجمع بين رئاسة الجمهورية والنيابة.  .1
الصناعة أو التجارة، أو أن يشغل ال يجوز لرئيس الجمهورية أن يمارس أية وظيفة أخرى، أو أن يعمل في   .2

 عمال  إداريا  في أية مؤسسة غرضها الربح. 

 الخامسة والثمانون  الماّدة

 قبل أن يمارس رئيس الجمهورية واليته يحلف أمام مجلس النواب اليمين التالية:

ن أكون أمينا على حريات شرفي أن أكون مخلصا  لدستور البالد وقوانينها، وأن أحترمها وأدافع عنها، وأبأقسم باهلل و "
الشعب ومصالحه وأمواله وكرامته، وأن أبذل جهدي وكل ما لدي من قوة ووسيلة للمحافظة على استقالل الوطن ونظامه  

 ." الجمهوري والدفاع عن سالمة أرضه، وأن أعمل على استكمال حرية األمة العربية وتحقيق وحدتها

 السادسة والثمانون  الماّدة

 س الجمهورية برسالة يوجهها إلى الشعب وينشرها رئيس مجلس النواب.تتم استقالة رئي

 السابعة والثمانون  الماّدة

 ئيس الجمهورية مسؤول في حالتي خرق الدستور والخيانة العظمي.ر  .1
 وهو مسؤول أيضا  عن الجرائم العادية. .2

 الثامنة والثمانون  الماّدة

 العليا. ال يحاكم رئيس الجمهورية إال أمام المحكمة  .1
ال يجوز البحث في إحالة رئيس الجمهورية إلى المحكمة العليا إال إذا تقدم ربع أعضاء مجلس النواب على   .2

يحال الطلب قبل البحث فيه إلى اللجنتين الدستورية والقضائية  المجلس. األقل بطلب خطي معلل إلى رئاسة 
 .حالة الطلب إليهمامجتمعتين، وتقدم اللجنتان تقريرهما في مدى ثالثة أيام من إ
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 تعين جلسة خاصة لمناقشة طلب اإلحالة، وال يجوز أن يبحث فيها أمر آخر. 

 ال تجوز إحالة رئيس الجمهورية إلى المحكمة العليا في جميع الحاالت إال بموافقة ثلثي مجموع النواب. .3
محكمة قرارها، وال تمنع  عند إحالة رئيس الجمهورية إلى المحكمة العليا يتخلى عن سلطاته حتى تصدر هذه ال .4

 استقالة الرئيس من محاكمته.

 التاسعة والثمانون  الماّدة

 يمارس رئيس مجلس النواب صالحيات رئيس الجمهورية بالنيابة في األحوال التالية:  .1

 أـ بناء على طلب رئيس الجمهورية حين مرضه أو غيابه المؤقت عن البالد. 

 ب ـ عند إحالته إلى المحكمة العليا.

حين تعذر ممارسة رئيس الجمهورية لصالحياته بسبب موانع تقدر بقرار معلل يتخذه مجلس النواب بأكثرية .  ج
 ثلثي أعضائه. 

ـ يمارس رئيس مجلس النواب صالحيات رئيس الجمهورية بالنيابة أيضا  إذا اعتبرت الموانع المشار إليها في    2
ي رئيس الجمهورية عن منصبه بحكم من المحكمة حأو إذا ن  الفقرة السابقة )ج( موانع دائمة بقرار مجلس النواب،

 العليا، وفي حالتي وفاته واستقالته.

وفي هذه األحوال يدعو رئيس مجلس النواب بوصفه نائب رئيس الجمهورية إلى انتخاب رئيس جديد، على أن يجري 
 سدة الرئاسة ألحد هذه األسباب. االنتخاب خالل شهرين على األكثر منذ خلو

 يتخلى رئيس مجلس النواب عن رئاسة المجلس لنائب الرئيس طيلة ممارسته صالحيات رئيس الجمهورية بالنيابة.  ـ3

 التسعون  الماّدة

 تحدد مخصصات رئيس الجمهورية بقانون. 

 الحادية والتسعون  الماّدة

 رئيس الجمهورية هو القائد األعلى للجيش، وهو رئيس مجلس الدفاع الوطني.

 انية والتسعون الث الماّدة 

يدخل في اختصاص رئيس الجمهورية، باإلضافة إلى سياسة الدولة العامة وإدارتها، وإلى ما ذكر في المواد األخرى من  
 الدستور: 

التي   والمشكالت  والخارجية  الداخلية  البالد  أوضاع  فيها  يوضح  ببيانات  النواب  لمجلس  التشريعية  الدورات  افتتاح  أـ 
 .تواجهها وخطط معالجتها
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 االتصال بمجلس النواب برسائل يوجهها إلى رئيسه ويجب أن تتلى في أول جلسة تعقب وصولها إليه.  .ت

 تعيين الموظفين الذين ينص على تعيينهم بمرسوم.  .ج

د. اعتماد السفراء والوزراء المفوضين لدى رؤساء الدول األجنبية، وقبول اعتماد رؤساء البعثات السياسية األجنبية    
 لديه، وبصورة عامة إقامة مختلف العالقات مع الدول األجنبية.

 هـ ـ إعالن الحرب بعد استشارة مجلس الدفاع الوطني وموافقة مجلس النواب.  

 و ـ اتخاذ التدابير الدفاعية المقتضاة، بعد استشارة مجلس الدفاع الوطني. 

 ز ـ عقد الصلح بعد استشارة مجلس الدفاع الوطني وموافقة مجلس النواب.   

 ح ـ إعالن حالة الطوارئ بموافقة مجلس النواب. 

على أنه يحق لرئيس الجمهورية، عند الضرورة، إعالن حالة الطوارئ لمدة ال تتجاوز الشهر شريطة إعالم مجلس النواب  
 تمديد.بذلك فورا ، وأن يكون للمجلس وحده حق ال

يجري إعالن حالة الطوارئ، شاملة أو موضعية، في حالة خطر الحرب أو حالة الحرب أو زمن الحرب وفي حالة   
االضطرابات الداخلية والكوارث العامة. يشمل إعالن حالة الطوارئ تقييد الضمانات المتصلة بحرمة األشخاص والمساكن  

لجمعيات، أو تعليقها مؤقتا ، وال يمكن أن يتجاوز ذلك إلى أي تدخل  وبحريات الصحافة والمراسالت واالجتماع وتأليف ا
 في الشؤون القضائية.

 النواب المطلقة.  بأكثريةفي قانون يقر  يحدد نظام حالة الطوارئ والنتائج المترتبة عليها

 ط ـ إعالن التعبئة العامة أو الجزئية.

 ي ـ إصدار العفو الخاص. 

السابعة   الماّدةأصدرت المحكمة العليا أحكاما  بحقهم بموجب الفقرة األولى )ب( من  إن هذا الحق ال يشمل العفو عمن
 عشرة بعد المائة من الدستور. 

 والتسعون  الثالثة الماّدة 

 ينشأ مكتب للتفتيش يربط برئاسة الجمهورية. .1
 يحدد مالك المكتب واختصاصه وحصانة أعضائه بقانون. .2

 
 الوزارة  .2

 الرابعة والتسعون  الماّدة 
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 يستعين رئيس الجمهورية في ممارسة سلطته التنفيذية بوزراء الدولة.  .1
 وهو يسميهم ويقيلهم ويقبل استقالتهم بمرسوم يبلغه إلى مجلس النواب.  .2

 والتسعون   الخامسة الماّدة

 . يشترط في الوزير ما يشترط في المرشح للنيابة، وأن يكون قد أتم الثالثين من عمره .1
أمالك  من  حين يتولى الوزير منصبه ال يحق له، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، أن يشتري أو يستأجر شيئا    .2

الدولة ولو بالمزاد العلني، وال أن يدخل في التعهدات والمناقصات التي تعقدها اإلدارات العامة أو المؤسسات  
أن يكون عضوا في مجلس إدارة شركة ما أو وكيال   التابعة إلدارة الدولة أو الخاضعة لرقابتها، كما يمتنع عليه  

 عنها أو أن يشترك في عمل تجاري.
وال يجوز للوزير أن يرشح نفسه للنيابة إال بعد اعتزاله منصبه بمدة يحددها   ،ال يجوز الجمع بين الوزارة والنيابة .3

 القانون.
 تحدد مخصصات الوزراء بقانون. .4
جعله غير حائز للشروط المنصوص عليها في الفقرة األولى من يفقد الوزير منصبه بسبب حكم أو طارئ ي .5

 .  الماّدةهذه 

 السادسة والتسعون  الماّدة

 يحدد القانون الوزارات واإلدارات العامة ومهماتها واختصاص كل وزير. 

 السابعة والتسعون  الماّدة

 ي الشؤون الداخلة في اختصاصه.يوقع كل وزير المراسيم التنظيمية والمراسيم الصادرة عن رئيس الجمهورية، ف  .1
كل وزير مسؤول تجاه رئيس الجمهورية عن أعماله في وزارته، ويصدر الوزير قراراته عمال بالقوانين واألنظمة  .2

 في وزارته.   باتخاذ مقررات تتعلق بالسياسة العامة للدولة الجمهورية  والمراسيم، وال يحق له أن ينفرد عن رئيس  
 جمهورية التقارير عن سير األعمال في وزاراتهم. يرفع الوزراء إلى رئيس ال .3

 الثامنة والتسعون  الماّدة

 والخيانة العظمى وعن الجرائم العادية.  الوزراء مسؤولون في حالتي خرق الدستور  .1
 .ال يوقف الوزير إال في حالة الجرم المشهود أو تنفيذا  لحكم قضائي  .2

 التاسعة والتسعون  الماّدة

 جرائم خرق الدستور والخيانة العظمى أمام المحاكم العليا.يحاكم الوزراء في  .1
وتتبع في اتهامهم وإحالتهم إليها ومحاكمتهم أمامها األصول المتبعة لمحاكمة رئيس الجمهورية. ويحق لرئيس  

 الجمهورية أو لربع أعضاء مجلس النواب التقدم بكتاب االتهام وطلب اإلحالة. 
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العليا عن العمل إلى أن تبت في التهمة المنسوبة إليه، وال تمنع استقالته    يوقف الوزير المحال إلى المحكمة
 من محاكمته. 

أما في الجرائم العادية فيحاكم الوزراء أمام المحاكم النظامية وفقا  ألحكام القانون، وفي هذه الحال ال تنظر   .2
لمحكمة العليا، وذلك في غير  الدعوى المقامة عليهم لدى المحكمة المختصة إال بعد الحصول على إذن من ا

 حالة الجرم المشهود.

 

 السلطات المحلية .3

 المائة الماّدة

المركز    في  المصالح  ورؤساء  اإلدارية  الوحدات  لرؤساء  االختصاص  توسيع  مبدأ  من  أحكامها  القوانين  تستمد 
 والمحافظات. 

 األولى بعد المائة الماّدة 

 يؤلف في كل محافظة مجلس ينتخب ثالثة أرباعه ويعين الربع الباقي.  .1
 تعيين.يحدد القانون مدة المجلس وعدد أعضائه وأصول االنتخاب وشروط ال .2
ينتخب مجلس المحافظة رئيسه وأعضاء مكتبه التنفيذي، ويحدد القانون مدتهم وصالحياتهم وأصول ممارسة  .3

 أعمالهم. 

 الثانية بعد المائة  الماّدة

 مهمات مجلس المحافظة الرئيسية هي في األمور التالية:  

   المجاني، ورعاية األمومة والطفولة. مكافحة المرض بتوسيع اإلسعاف الصحي  .1
مكافحة الجهل بإنشاء دور الحضانة والمدارس األولية واالبتدائية والمهنية وتعليم األميين والمساهمة بنشر  .2

 التعليم.
 توفير المياه الصالحة للشرب في القرى والمدن وإنشاء شبكة الطرق المحلية وتعميم الكهرباء.  .3
 تحديد مناطق البلديات في المحافظة. .4
 إقامة المعارض وتنظيمها.   .5
 تنشيط السياحة واالصطياف واإلشراف على الفنادق. .6
 تنظيم المواصالت المحلية.  .7
 استثمار المياه المعدنية. .8
 .  إنشاء الغابات وتنشيط التشجير .9
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 رعاية األعمال الخيرية والمساهمة فيها. .10
 تنظيم واستثمار الصيد البحري والنهري والبري.   .11

 لمائةالثالثة بعد ا الماّدة

 تتألف موارد المحافظة الخاصة للقيام بمهماتها من: .1
 يعينها القانون تؤخذ من أصل الضرائب العامة المجبية في المحافظة أو تضاف إليها. مئوية حصة .أ

 .  الرسوم المحلية التي يفرضها مجلس المحافظة في حدود القانون  .ب

وال بين المحافظات واال تقيد حق المواطنين في  شترط في هذه الرسوم أال تتناول انتقال األشخاص ومرور االمي
 ممارسة مهنهم وأعمالهم في أراضي الوطن. 

 ينظم القانون أصول المحاسبة الخاصة لمجالس المحافظات.  .2

 الرابعة بعد المائة  الماّدة

 يعين مجلس المحافظة جهة الصرف في الداخلة في اختصاصه.  

 الخامسة بعد المائة الماّدة

 يحدد القانون أصول المباحثات والقرارات في مجالس المحافظات وكيفية تنفيذها ومراقبة أعمالها.

 الفصل الثالث 

 السلطة القضائية

 السادسة بعد المائة الماّدة 

 القضاء سلطة مستقلة.  

 السابعة بعد المائة  الماّدة

 قضاة الحكم مستقلون، ال سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون.  .1
 شرف القضاة وضميرهم وتجردهم ضمان لحقوق الناس وحرياتهم.  .2
 قبل أن يتولى القاضي عمله يقسم أنه يحكم بين الناس بالعدل ويحترم القانون. .3
 ب السوري ويجب أن تكون معللة.تصدر األحكام باسم الشع .4

 المائة الثامنة بعد الماّدة

 يمارس القضاء في الدولة: 
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 المحكمة العليا. .أ

 ب ۔ محكمة التمييز.  

 المحاكم األخرى.  -ج 

 التاسعة بعد المائة الماّدة

 يعين قضاة الحكم بمرسوم وفقا ألحكام القانون بناء على قرار مجلس القضاء األعلى.  .1
 الحكم ونقلهم وتأديبهم وعزلهم يكون وفقا  ألحكام القانون بناء على قرار من مجلس القضاء األعلى. ترفيع قضاة   .2

 العاشرة بعد المائة  الماّدة

 العدل. النيابة العامة مؤسسة قضائية واحدة يترأسها وزير .1
 مخالفيها وتنفذ األحكام الجزائية.النيابة العامة هي التي تحرس العدالة وتسهر على تطبيق القوانين وتالحق  .2
مالك النيابة العامة يحدده القانون، ويكون تعيين قضاة النيابة العامة وترفيعهم ونقلهم وتأديبهم وعزلهم من   .3

 اختصاص وزارة العدل. 

 الحادية عشرة بعد المائة الماّدة

 . مالك المحاكم المدنية والعسكرية ودرجاتها ورواتب القضاة يحددها القانون  

 الثانية عشرة بعد المائة  الماّدة

 .  مالك المساعدين القضائيين يحدده القانون، ويكون تعيينهم وترفيعهم ونقلهم وتأديبهم وعزلهم من اختصاص وزارة العدل

 لمحكمة العليا ا .1

 ة.  الثالثة عشرة بعد المائ الماّدة 

 أحدهم رئيسا  لها.   تؤلف المحكمة العليا من سبعة أعضاء يسمى .1
 يشترط في العضو أن يكون:  .2
 متمتعا  بشروط المرشح للنيابة.  .أ

 يعادلها.  حامال  إجازة الحقوق من الجامعة السورية أو ما  .ب
 متما  األربعين من عمره.  .ج

 د ـ قد مارس القضاء والمحاماة والتدريس الجامعي، أو أحد هذه األعمال، مدة ال تقل عن عشر سنوات.      

 الرابعة عشرة بعد المائة  ةالمادّ 

   يسمي رئيس الجمهورية رئيس المحكمة العليا وأعضاءها بناء على موافقة مجلس النواب. .1
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إذا شغر منصب عضو من أعضاء المحكمة العليا لسبب ما خارج أوقات اجتماع مجلس النواب جاز لرئيس   .2
 الجمهورية أن خلفا  له بموافقة اللجنة الدائمة يسمي للمجلس.  

 يبقى عضو المحكمة العليا في منصبه خمس سنوات، ويجوز تجديد تسميته.  .3
وتعتبر نافذة فورا وتبلغ إلى مجلس   إلى رئيس الجمهورية لنوابيقدم عضو المحكمة العليا استقالته من منصبه ا .4

 . النواب
ال يفصل عضو المحكمة العليا عنها إال بناء على قرار توافق عليه أكثرية أعضائها المطلقة ويبلغ إلى رئيس  .5

 الجمهورية ومجلس النواب. 

 الخامسة عشرة بعد المائة الماّدة

 ام مجلس النواب اليمين التالية: يقسم رئيس وأعضاء المحكمة العليا أم 

 )أقسم باهلل وبشرفي أن أحترم دستور البالد وقوانينها وأن أقوم بواجبي بتجرد وأمانة(. 

 السادسة عشرة بعد المائة الماّدة

 : يحدد يسن قانون تقره أكثرية النواب المطلقة

واألعمال التي ال يجوز أن يجمعوا بينها وبين ميزات أعضاء المحكمة العليا وحصانتهم وكيفية محاكمتهم    .أ
 عضوية هذه المحكمة.

 جرائم خرق الدستور والخيانة العظمى وعقوباتها.  .ب
في   .ج الداخلة  الشؤون  في  العليا  المحكمة  لدى  والبت  والنظر  والمحاكمة  والدفاع  واالعتراض  االتهام  أصول 

 اختصاصها.

 السابعة عشرة بعد المائة  الماّدة

 العليا بصورة أصلية وتبت بصورة مبرمة في األمور التالية:  تنظر المحكمة  .1
 . دستورية القوانين المحالة إليها وفقا للمادة الخامسة والسبعين   .أ
 محاكمة رئيس الجمهورية والوزراء. .ب
طلب إبطال مراسيم تسمية الوزراء لمخالفتها الدستور أو القانون، إذا تقدم بهذا الطلب، خالل أسبوع واحد من   .ج

إبالغها إلى مجلس النواب، ربع أعضاء المجلس او ربع أعضاء لجنته الدائمة على األقل، ويجب أن تبت 
 المحكمة العليا في هذا الطلب خالل أسبوع من تقديمه.

قرارات مجلس النواب المتعلقة بطعون االنتخابات المعترض عليها لدى المحكمة العليا وفقا  للفقرة األولى من .   د 
 الحادية والستين. الماّدة
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هـ ـ طلب إبطال المراسيم التنظيمية المخالفة للدستور والقانون، إذا تقدم به ربع أعضاء مجلس النواب أو ربع أعضاء 
 لجنته الدائمة على األقل. 

تنظر المحكمة العليا أيضا  في طلب اإلذن بمحاكمة الوزراء أمام المحاكم النظامية في الجرائم العادية، ويجب  .2
 صدر قرارها بهذا الشأن خالل أسبوع على األكثر.أن ي

العليا بصورة أصلية أيضا  وتبت بصورة مبرمة في طلب إبطال األعمال والقرارات اإلدارية   .3 تنظر المحكمة 
بالطلب   والمراسيم المخالفة للدستور أو للقانون أو للمراسيم التنظيمية إذا تقدم بالشكوى من يتضرر منها أو تقدم

 الدائمة على األقل أعضاء لجنته ربع  مجلس النواب أوعضاء أ ربع 

 

 مجلس القضاء األعلى  -2

 الثامنة عشرة بعد المائة الماّدة 

 يؤلف مجلس القضاء األعلى من سبعة أعضاء  .1
 رئيس المحكمة العليا رئيسا .  .أ

 اثنين من أعضاء المحكمة العليا تختارهما المحكمة. .ب
 التمييز.األربعة األعلى مرتبة من قضاة محكمة  .ج

 يشرف هذا المجلس على شؤون قضاة الحكم المتعلقة بمهمتهم.   .2

 التاسعة عشرة بعد المائة الماّدة

لرئيس مجلس القضاء األعلى ولوزير العدل حق تقديم االقتراحات بتعيين قضاة الحكم وترفيعهم ونقلهم وتأديبهم وعزلهم   
ه االقتراحات بقرار يتخذه باألكثرية المطلقة ويبلغه إلى وزارة وفقا  ألحكام القانون، ويبت مجلس القضاء األعلى في هذ

 العدل لتنفيذه بمرسوم أو بقرار وفقا  ألحكام القانون 

 العشرون بعد المائة الماّدة

لمجلس القضاء األعلى أن يقترح على رئيس الجمهورية مشروعات القوانين المتعلقة بالقضاء وبحصانة القضاة وأصول  
 م ونقلهم وتأديبهم وعزلهم. تعيينهم وترفيعه

 الباب الثالث 

 تعديل الدستور 

 الحادية والعشرون بعد المائة الماّدة 
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 لرئيس الجمهورية وللنواب طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، على أن يتم ذلك وفقا  للشروط التالية: .1
 الجديد المقترح والسبب الداعي إلى ذلك. يجب أن يذكر في طلب التعديل المواد المطلوب تعديلها والشكل  .أ

 إذا كان الطلب مقدما  من النواب يجب أن يوقعه الربع فأكثر من مجموعهم. .ب

يناقش المجلس طلب التعديل ثم يصوت عليه بأكثرية أعضائه المطلقة، فإذا رفض الطلب اعتبر الرفض نهائيا ،  .  ج
 لدورة العادية التالية لدورة الرفض وال تجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل بداية ا

 د ـ إذا وافقت على التعديل أكثرية النواب المطلقة اعتبر ذلك رغبة في التعديل. 

هـ. يتناقش المجلس، في الدورة العادية التالية للدورة التي أقر فيها رغبة التعديل، في المواد المراد تعديلها، فإذا وافق  
 صلب الدستور وأصبح نافذا .  ثلثا أعضائه على التعديل ادخل في

يجب على رئيس الجمهورية والنواب وأعضاء المحكمة العليا إعادة القسم على الدستور المعدل خالل أسبوعين   .2
 من إقراره.

 الباب الرابع 

 أحكام انتقالية

 الثانية والعشرون بعد المائة الماّدة

 تاريخ نفاذه.ال يجوز النظر في طلب تعديل الدستور قبل مرور سنتين على 

 الثالثة والعشرون بعد المائة الماّدة

باستفتاء شعبي عام يجري في يوم واحد مع انتخاب رئيس الجمهورية للمرة األولى وفقا    هذا الدستور  يتم إقرار .1
 للتشريع المعمول به في ذلك اليوم.

التشريعات النافذة يوم إقرار  إن السلطات التنفيذية المنوطة بمجلس الوزراء وبرئيس مجلس الوزراء بموجب   .2
 الدستور تنتقل حكما  إلى رئيس الجمهورية. 

 سلطاته فور إعالن نتائج االنتخاب.   الماّدةمارس رئيس الجمهورية المنتخب وفق أحكام الفقرة االولى من هذه  ي .3

 الرابعة والعشرون بعد المائة الماّدة

ستور تناط برئيس الجمهورية سلطة إصدار المراسيم ريثما يتم انتخاب مجلس النواب ألول مرة وفق أحكام الد .1
 التشريعية الالزمة لتسيير األمور في البالد.  

تودع هذه المراسيم التشريعية لدى مكتب مجلس النواب حين انتخابه، ويكون القتراحات التعديل أو اإللغاء التي 
 عجال.يقدمها النواب بشأنها خالل الدورة العادية األولى للمجلس صفة االست

 يصدر رئيس الجمهورية مرسوما  تشريعيا  بقانون االنتخاب وفق أحكام الدستور.  .2
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يجب أن يتضمن هذا القانون نصا  يطبق خالل السنوات العشر األولى على األقل يحدد درجة الشهادة العلمية  
 التي يجب أن يحملها المرشح للنيابة.

 ون خالل ثالثة أشهر على األكثر من تاريخ نفاذ الدستور.تجري االنتخابات النيابية األولى وفق هذا القان
السابقة اليمين الدستورية أمام مجلس النواب األول بعد انتهاء   الماّدةيقسم رئيس الجمهورية المنتخب وفق أحكام   .3

 هذا المجلس من انتخاب رئيسه وأعضاء مكتبه في الجلسة األولى. 

 الخامسة والعشرون بعد المائة الماّدة

 تنهي الدولة حالة البداوة بتحضير العشائر ومنح أفرادها األراضي والمساعدات الالزمة الستقرارهم. .1
تراعى فيها أوضاعها من حيث    يجوز أن يتضمن قانون االنتخاب أحكاما مؤقتة خاصة بانتخابات العشائر .2

 التصويت. السجل المدني وشروط الترشيح وكيفية 
 ال تطبق أحكام هذه الفقرة إال على االنتخابات النيابية األولى.

 السادسة والعشرون بعد المائة الماّدة

القضاء   إنشاؤها وتأليف مجلس  الدستور وأن يتم  المنصوص عليها في هذا  العليا  المحكمة  قانون  يجب أن يصدر 
 األول.   األعلى قبل انتهاء الدورة العادية األولى لمجلس النواب

 السابعة والعشرون بعد المائة الماّدة

 إلى أن يعدل بما يوافق أحكامه.  نافذا  يبقى  إن التشريع القائم المخالف لهذا الدستوري  

 الثامنة والعشرون بعد المائة الماّدة

شهر تشرين    ملغى منذ اليوم التاسع والعشرين من   1950يعتبر الدستور المعلن في اليوم الخامس من شهر أيلول عام   
 وتعتبر جميع تدابير السلطة المتخذة منذ هذا التاريخ من أعمال السيادة.  1951الثاني عام  

 التاسعة والعشرون بعد المائة الماّدة

الثالثة    الماّدةيصبح هذا الدستور نافذا  فور إعالن إقراره نتيجة لالستفتاء الشعبي المنصوص عليه في الفقرة األولى من   
 د المائة، وتنشر نتيجة االستفتاء ونص الدستور في الجريدة الرسمية.والعشرين بع

 1953تموز  11الموافق لـ 1372شوال  30دمشق في 

 الزعيم محمد أديب الشيشكلي  -السورية رئيس الجمهورية  

 

 



 ة المتعاقبة فصل السلطات والدساتير السوري   مبدأ

 ~199  ~  
 

 1958مارس   /آذار 5دستور الجمهورية العربية المتحدة  -6
 

 الجمهورية العربية المتحدة 

 الدستور

 األولالباب 

 الدولة العربية المتحدة 

 الدولة العربية المتحدة جمهورية ديموقراطية مستقلة ذات سيادة وشعبها جزء من األمة العربية. .1مادة  

القانون، ويتمتع بجنسية الدولة العربية المتحدة كل من يحمل الجنسية   .2مادة   الجنسية في الدولة المتحدة يحددها 
 السورية أو المصرية، أو يستحق أيا  منهما بموجب القوانين واألحكام السارية في سوريا ومصر عند العمل بهذا الدستور. 

 الباب الثاني

 المقومات األساسية للمجتمع

 التضامن االجتماعي أساس المجتمع. .3مادة  

وتهدف إلى تنمية اإلنتاج    االجتماعية  ينظم االقتصاد القومي وفقا  لخطط مرسومة، تراعي فيها مبادئ العدالة  ـ  4مادة  
 ورفع مستوى المعيشة.

نفعة العامة ومقابل الملكية الخاصة مصونة، وينظم القانون أداء وظيفتها االجتماعية، وال تنزع الملكية إال للم ـ  5مادة  
 تعويض عادل وفقا  للقانون. 

 العدالة االجتماعية أساس الضرائب والتكاليف العامة.  ـ 6مادة 

 الباب الثالث 

 الحقوق والواجبات العامة 

المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة، ال تمييز بينهم في ذلك بسبب   ـ  7مادة  
 صل أو اللغة أو الدين أو العقيدة.الجنس أو األ

 ال جريمة وال عقوبة إال بناء على قانون وال عقاب إال على األفعال الالحقة لصدور القانون الذي ينص عليها.   ـ  8مادة  

 تسليم الالجئين السياسيين محظور. ـ 9مادة 
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 الحريات العامة مكفولة في حدود القانون. ـ 10مادة 

 وطن واجب مقدس وأداء الخدمة العسكرية شرف للمواطنين والتجنيد اإلجباري وفقا  للقانون.  الدفاع عن ال ـ 11مادة 

 الباب الرابع 

 نظام الحكم 

الفصل    15رئيس الدولة هو رئيس الجمهورية، ويباشر اختصاصاته على الوجه المبين في هذا الدستور مادة    .  12مادة  
 األول رئيس الدولة 

السلطة التشريعية مجلس يسمي مجلس األمة، يحدد عدد أعضائه ويتم اختيارهم بقرار من رئيس   يتولى  ـ    13مادة   
 الجمهورية، ويشترط أن يكون نصفهم على األقل من بين أعضاء مجلس النواب السوري ومجلس األمة المصري.

المبين في      ـ  14مادة   التنفيذية على الوجه  السلطة  الثاني  يتولى مجلس األمة مراقبة أعمال  الفصل  هذا الدستور. 
 سنة ميالدية. 30السلطة التشريعية. يجب أال تقل سن عضو مجلس األمة عن 

مقر مجلس األمة مدينة القاهرة، ويجوز دعوته لالنعقاد في جهة أخرى بناء على وطلب رئيس الجمهورية.     ـ  16مادة  
 رته. يدعو رئيس الجمهورية مجلس األمة لالنعقاد، ويفض دو   ـ 17مادة 

ال يجوز أن يجتمع مجلس األمة دون دعوة في غير دور االنعقاد، وإال كان اجتماعه باطال ، وبطلت بحكم   ـ  18مادة  
 القانون القرارات التي تصدر منه.

 عضو مجلس األمة أمام المجلس، في جلسة علنية، قبل أن يتولى عمله، اليمين اآلتية:  يقسم  ـ 19مادة 

أقسم باهلل العظيم أن أحافظ مخلصا  على الجمهورية العربية المتحدة ونظامها، وأن أرعى مصالح الشعب وسالمة الوطن،  
 وأن أحترم الدستور والقانون.

 ادي له رئيسا  ووكيلين. ينتخب مجلس األمة في أول اجتماع ع ـ 20مادة 

من    20جلسات مجلس األمة علنية، ويجوز انعقاده في جلسة سرية بناء على طلب رئيس الجمهورية أو    ـ  21مادة  
 سرية.  أعضائه. ثم يقرر المجلس إذا ما كانت المناقشة في الموضوع المطروح أمامه تجرى في جلسة علنية أو

فيه، مادة مادة   جلس األمة، وال يجوز تقرير مشروع قانون إال بعد أخذ الرأييصدر قانون إال إذا أقره م  ال  .  22مادة  
 .مادة

 يضع مجلس األمة الئحته الداخلية لتنظيم كيفية أدائه ألعماله.  . 23

أو  .  24مادة   أسئلة  الوزراء  إلى  أن يوجه  األمة  في   لكل عضو من أعضاء مجلس  المناقشة  استجوابات، وتجري 
 أيام على األقل من يوم تقديمه، وذلك في غير حالة االستعجال وموافقة الوزير.االستجواب بعد سبعة 
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يجوز لعشرين من أعضاء مجلس األمة أن يطلبوا طرح موضوع عام للمناقشة الستيضاح سياسة الحكومة    .  25مادة  
 في شأنه، وتبادل الرأي فيه.

 ـ لمجلس األمة إبداء رغبات أو اقتراحات للحكومة في المسائل العامة. 26مادة 

إنشاء الضرائب العامة أو تعديلها أو إلغاؤها ال يكون إال بقانون، وال يعفي أحد من أدائها في غير األحوال    ـ  27مادة  
 دود القانون.تكليف أحد أداء غير ذلك من الضرائب والرسوم إال في ح المبينة في القانون. وال يجوز

 ينظم القانون القواعد األساسية لجباية األموال العامة وإجراءات صرفها. ـ 28مادة 

ال يجوز للحكومة عقد قرض، او االرتباط بمشروع يترتب عليه إنفاق مبالغ من خزانة الدولة في سنة أو    ـ  29مادة  
 سنوات مقبلة إال بموافقة مجلس األمة.

 ار إال بقانون وإلى زمن محدد. ال يجوز منح احتك ـ 30مادة 

 يعين القانون طريقة إعداد الميزانية وعرضها على مجلس األمة، كما يحدد السنة المالية.  . 31مادة 

يجب عرض مشروع الميزانية العامة للدولة على مجلس األمة قبل انتهاء السنة المالية بثالثة أشهر على     ـ  32مادة  
 ميزانية بابا بابا ، وال يجوز لمجلس األمة إجراء أي تعديل في المشروع إال بموافقة الحكومة.األقل لبحثه واعتماده، وتقر ال

يجب موافقة مجلس األمة على نقل أي مبلغ من باب إلى آخر من أبواب الميزانية، وكذلك على كل مصروف    ـ  33مادة  
 غير وارد بها، أو زائد على تقديراتها. 

 والملحقة تجري عليها األحكام الخاصة بالميزانية العامة. الميزانيات المستقلةـ  34مادة 

 ينظم القانون األحكام الخاصة بميزانيات الهيئات العامة األخرى.ـ  35مادة 

ال يجوز في أثناء دورة انعقاد مجلس األمة وفي غير حالة التلبس بالجريمة أن تتخذ ضد أي عضو من    ـ  36مادة  
بإذن المجلس، وفي حالة اتخاذ أي من هذه اإلجراءات في غيبة المجلس يجب إخطاره أعضائه أية إجراءات جنائية إال  

 بها. 

ال يجوز إسقاط عضوية أحد من أعضاء مجلس األمة إال بقرار من المجلس بأغلبية ثلثي أعضائه، بناء   ـ  37مادة  
 من األعضاء، وذلك إذا فقد الثقة واالعتبار. 20على اقتراح 

ورية حق حل مجلس األمة، فإذا حل المجلس وجب تشكيل المجلس الجديد ودعوته لالنعقاد لرئيس الجمهـ    38مادة  
 خالل ستين يوما  من تاريخ الحل.
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ـ إذا قرر المجلس عدم الثقة بأحد الوزراء وجب عليه اعتزال الوزارة، وال يجوز طلب عدم الثقة بالوزير، إال   39مادة  
ء على اقتراح عشرين عضوا  من أعضاء المجلس. وال يجوز للمجلس أن  بعد استجواب موجه إليه. ويكون الطلب بنا

 ويكون سحب الثقة بالوزير بأغلبية أعضاء المجلس.   يصدر قراره في الطلب قبل ثالثة أيام على األقل من تقديمه.

لجمع األخرى.  ال يجوز الجمع بين عضوية مجلس األمة وتولي الوظائف العامة، ويحدد القانون احوال عدم ا  ـ  40مادة  
 . أعضاء مجلس األمة

ال يجوز ألي عضو من أن يعين في مجلس إدارة شركة في أثناء مدة عضويته إال في االحوال التي يحددها    ـ  41مادة  
 القانون.

يستأجر من أموال    ال يجوز ألي عضو من أعضاء مجلس األمة في أثناء مدة عضويته، أن يشتري أو   ـ  42مادة  
 و يبيعها شيئا  من أمواله، أو أن يقايضها عليه. الدولة أو يؤجرها أ

 ـ يتقاضى أعضاء مجلس األمة مكافأة يحددها القانون.  43مادة 

 الفصل الثالث 

 السلطة التنفيذية 

 ـ يتولى رئيس الجمهورية السلطة التنفيذية، ويمارسها على الوجه المبين في الدستور.  44مادة 

صناعيا ،   ال يجوز لرئيس الجمهورية في أثناء مدة رياسته أن يزاول مهنة حرة، أو عمال  تجاريا  أو ماليا  أو  ـ  45مادة  
 ها شيئا من أمواله، أو أن يقايضها عليه أو أن يشتري أو يستأجر شيئا من أموال الدولة، أو أن يؤجرها أو يبيع 

 لرئيس الجمهورية أن يعين نائبا  لرئيس الجمهورية أو أكثر، ويعفيهم من مناصبهم.  ـ 46مادة 

يعين رئيس الجمهورية الوزراء ويعفيهم من مناصبهم. ويجوز تعيين وزراء دولة ونواب للوزراء. ويتولى كل    ـ  47مادة  
 ته، ويقوم بتنفيذ السياسة العامة التي يضعها رئيس الجمهورية. وزير اإلشراف على شؤون وزار 

ال يجوز لنائب رئيس الجمهورية، أو للوزير في أثناء مدة توليه منصبه، أن يزاول مهنة حرة أو عمال  تجاريا     ـ  48مادة  
عها شيئا  من أمواله، أو أن  أو ماليا  أو صناعيا ، أو أن يشتري أو يستأجر شيئا  من أموال الدولة، أو أن يؤجرها أو يبي 

 يقايضها عليه.

لرئيس الجمهورية ومجلس األمة، حق إحالة الوزير إلى المحاكمة عما يقع منه من جرائم في تأديته أعمال    ـ  49مادة  
وظيفته، ويكون قرار مجلس األمة باتهام الوزير بناء على اقتراح مقدم أعضائه على األقل، وال يصدر قرار من خمس  

 م إال بأغلبية أعضاء المجلس.االتها

 لرئيس الجمهورية حق اقتراح القوانين واالعتراض عليها وإصدارها.  . 50مادة 
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إذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون رده إلى مجلس األمة في مدى ثالثين يوما  من تاريخ إبالغ   ـ  51مادة  
 اد اعتبر قانونا وأصدر. المجلس إياه، فإذا لم يرد مشروع القانون في هذا الميع

إذا رد مشروع القانون في الميعاد المتقدم إلى ثلثي المجلس وأقره ثانية بموافقة اعتبر قانونا  وأصدر. أعضائه،    ـ  52مادة  
ـ لرئيس الجمهورية أن يصدر أي تشريع أو قرار، مما يدخل أصال  في اختصاص مجلس األمة إذا دعت    53مادة  

غياب المجلس، على أن يعرض عليه فور انعقاده، فإذا اعترض المجلس على ما أصدره رئيس الضرورة إلى اتخاذه في  
 الجمهورية بأغلبية ثلثي أ أعضائه، سقط ما له من أثر من تاريخ االعتراض.

 رئيس الجمهورية القرارات الالزمة لترتيب المصالح العامة، ويشرف على إدارتها.  يصدر ـ 54مادة 

 رئيس الجمهورية هو القائد األعلى للقوات المسلحة.  . 55مادة 

مجلس األمة وتكون لها قوة القانون بعد إبرامها والتصديق عليها   يبرم المعاهدات، ويبلغها رئيس الجمهورية . 56مادة 
يترتب    المقررة، على أن معاهدات الصلح والتحالف والتجارة والمالحة وجميع المعاهدات التي   ونشرها وفقا  لألوضاع

عليها تعديل في أراضي الدولة، أو التي تتعلق بحقوق السيادة، أو التي تحمل خزانة الدولة شيئا  من النفقات غير الواردة  
 في الميزانية، ال تكون نافذة إال إذا وافق عليها مجلس األمة. 

 لرئيس الجمهورية حق إعالن حالة الطوارئ.  ـ 57مادة 

عربية المتحدة من إقليمين هما: مصر وسوريا، ويشكل لكل منهما مجلس تنفيذي يعين تتكون الجمهورية ال  .  58مادة  
 بقرار من رئيس الجمهورية، ويختص بدراسة وفحص الموضوعات التي تتعلق بتنفيذ السياسة العامة لإلقليم. 

 الفصل الرابع

 القضاء 

ال يجوز ألية سلطة التدخل في القضايا أو  ـ القضاة مستقلون ال سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون، و   59مادة   
 في شؤون العدالة. 

يرتب القانون جهات   -  439  - .  61ـ القضاة غير قابلين للعزل، وذلك على الوجه المبين بالقانون. مادة    60مادة  
 القضاء ويعين اختصاصاتها.

 ظام العام أو اآلداب.جلسات المحاكم علنية، إال إذا قررت المحكمة جعلها سرية مراعاة للن ـ 62مادة 

 تصدر األحكام وتنفذ باسم األمة. ـ 63مادة 

 الباب الرابع 

 أحكام عامة
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 مدينة القاهرة عاصمة الجمهورية العربية المتحدة. ـ 64مادة  

مادة يبين القانون العلم الوطني واألحكام الخاصة به، كما يبين القانون شعار الدولة واألحكام الخاصة به.   ـ  65مادة  
ال تسري أحكام القانون إال على ما يقع من تاريخ العمل بها، وال يترتب عليها أثر فيما وقع قبلها. ومع ذلك يجوز   ـ  66

 الف ذلك بموافقة أغلبية أعضاء مجلس األمة. في غير المواد الجنائية النص في القانون على خ

تنشر القوانين في الجريدة الرسمية خالل أسبوعين من يوم إصدارها، ويعمل بها بعد عشرة أيام من تاريخ   ـ  67مادة  
 تقصيره بنص خاص في القانون. نشرها، ويجوز مد هذا الميعاد أو

 الباب الخامس 

 أحكام انتقالية وختامية

وريا عند العمل بهذا الدستور، تبقى سارية  كل ما قررته التشريعات المعمول بها في كل من إقليمي مصر وس  ـ  68مادة  
تعديلها وفقا  للنظام المقرر بهذا  ،  المفعول في النطاق اإلقليمي المقرر لها عند إصدارها. ويجوز إلغاء هذه التشريعات

 الدستور. 

ن كل من سوريا  ال يترتب على العمل بهذا الدستور اإلخالل بأحكام المعاهدات واالتفاقيات الدولية المبرمة بي  .69مادة  
ومصر وبين الدول األجنبية، وتظل هذه المعاهدات واالتفاقيات سارية المفعول، في النطاق اإلقليمي المقرر لها عند  

 إبرامها، ووفقا  لقواعد القانون الدولي.

ية خاصة يعمل إلى أن يتم تنفيذ الخطوات النهائية لوضع ميزانية واحدة تصدر إلى جانب ميزانية الدولة ميزان   ـ  70مادة  
 بها في كل من النطاق اإلقليمي الحالي لكل من سوريا ومصر. 

يستمر ترتيب المصالح العامة، والنظم اإلدارية القائمة عند العمل بهذا الدستور معموال  بها في كل من سوريا    ـ   71مادة  
 ومصر إلى أن يعاد تنظيمها وتوحيدها بقرارات من رئيس الجمهورية. 

المواطنون اتحادا  قوميا للعمل على تحقيق األهداف القومية ولحث الجهود لبناء األمة بناء سليما من   يكون ـ    72مادة  
 النواحي السياسية واالجتماعية واالقتصادية، وتبين طريقة تكوين هذا االتحاد بقرار من رئيس الجمهورية.

 ب على الدستور النهائي للجمهورية العربية المتحدة. يعمل بهذا الدستور المؤقت إلى حين إعالن موافقة الشع  ـ  73مادة  

 (.1958سنة  "مارس"آذار  5) 1377شعبان سنة  14صدر في دمشق بتاريخ 

 جمال عبد الناصر 
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 1961 الدستور المؤقت للجمهورية العربية السورية -7
 (دستور االنفصال( ) 117(

 األولى الماّدة

 الجمهورية العربية السورية دولة مستقلة ذات سيادة وهي جزء من الوطن العربي الكبير. 

 الثانية  الماّدة

 ينتخب الشعب مجلسا  تأسيسيا  ونيابيا  لمدة أربع سنوات بطريق االقتراع السري المباشر. 

 الثالثة الماّدة

 االنتخابات بدعوة من رئيس الوزارة االنتقالية.يجتمع المجلس خالل عشرة أيام من تاريخ إعالن نتائج 

 الرابعة  الماّدة

 يتولى المجلس وضع دستور للجمهورية خالل مدة أقصاها ستة أشهر ثم يتحول إلى مجلس نيابي.

 الخامسة الماّدة

 ينتخب المجلس في اجتماعه األول رئيسه ومكتبه. 

 السادسة الماّدة

 ترة وضع الدستور وفق األسس التالية: يمارس المجلس السلطة التشريعية خالل ف

 يقترح القانون من الحكومة أو من عشرة نواب على األقل.  .أ
 ب ـ يصدر القانون بعد إقراره من المجلس عن رئيس الجمهورية وينشر في الجريدة الرسمية.  .ب

أصر المجلس على    يحق لرئيس الجمهورية إعادة القانون إلى المجلس خالل عشرة أيام إلعادة النظر فيه فإذا  - جـ   
 القانون نشره رئيسه حكما . 

 السابعة الماّدة

ينتخب المجلس رئيسا  للجمهورية لمدة خمس سنوات بأكثرية ثلثي أعضائه في االقتراع األول وإن لم يحصل فباألكثرية 
 المطلقة وفي المرة الثالثة فباألكثرية النسبية. 

 الثامنة الماّدة

 
 1961الدستور المؤقت للجمهورية العربية السورية بعد االنفصال قارنا النسخة الموجودة على موقع مجلس الشعب،  - 117

(parliament.gov.sy) .بنسخ ورقية ، 

http://parliament.gov.sy/arabic/index.php?node=5518&cat=416&
http://parliament.gov.sy/arabic/index.php?node=5518&cat=416&
http://parliament.gov.sy/arabic/index.php?node=5518&cat=416&
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 س الجمهورية بمعونة مجلس الوزراءأ. يتولى السلطة التنفيذية رئي

  5لسلطة التنفيذية وفق األحكام المنصوص عليها في دستور  اب. يمارس رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء والوزراء  
 .(118)حتى نشر الدستور الجديد 1950أيلول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 طالع على الصالحيات المقصودة. المعنون بـ "السلطة التنفيذية" لال 1950أيلول  5دستور الرابع من للفصل  أعاله يمكن العودة -118
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  1962السورية  العربية دستور الجمهورية -8
 

 (119) مقدمة الدستور

إرادة هللا ورغبة الشعب الحرة، نعلن أننا وضعنا بنحن ممثلي الشعب السوري العربي، المجتمعين في جمعية تأسيسية  
 :داف المقدسة التاليةاألههذا الدستور لتحقيق 

استقالله دون رهبة أو تحيز وذلك بدعم القضاء وتوطيد  ،  حتى يضمن لكل إنسان حقه  ،إقامة العدل على أسس متينة
 .في ظل حكم جمهوري ديمقراطي حر

ضمان الحريات العامة األساسية لكل مواطن والعمل على أن يتمتع بها فعال  في ظل القانون والنظام، ألن الحريات 
 .العامة هي أسمى ما تتمثل فيه معاني الشخصية والكرامة واإلنسانية

ن حتى يشعر كل إنسان أنه جزء في بنيان الوطن وأن الوطن  نشر روح اإلخاء وتنمية الوعي االجتماعي بين المواطني
 .في حاجة إليه

 .وماله وعمله وعلمه  ه دعم واجب الدفاع عن الوطن والجمهورية والدستور، وذلك بمساهمة كل مواطن بدم

لة  بإقامة نظام اقتصادي واجتماعي صالح يحقق العدا  ،تحرير المواطنين من ويالت الفقر والمرض والجهل والخوف
 .االجتماعية ويحمي العامل والفالح، ويؤمن الضعيف والخائف، ويوصل كل مواطن إلى خيرات الوطن

كفالة المساواة في الواجبات العامة والحقوق التي قررها الدستور ونصت عليها القوانين وخاصة طرح الضرائب على  
 .أساس تصاعدي، حتى تكون مساواة في التضحية والقدرة على المساهمة

قوية الشخصية الفردية وتثقيفها وتعهدها، حتى يشعر كل مواطن أنه المسؤول األول عن سالمة الوطن وعن حاضره ت
إلى أوالدهم موفور   أمناء عليه حتى يسلموه  السوريين جميعا   الباقية، وأن  الخالدة  الحقيقة  ومستقبله، وأن الوطن هو 

نشر التعليم، وتسهيل أسبابه، وتنمية روح بة وطنية صحيحة و الكرامة عزيز الجانب، ويكون ذلك بتثقيف الشعب ثقاف
 .التضحية في سبيل المجموع

 .ولما كانت غالبية الشعب تدين باإلسالم فإن الدولة تعلن استمساكها باإلسالم وم ث له العليا

سالمي، وعلى بناء دولته  وإننا نعلن أيضا  أن شعبنا عازم على توطيد أواصر التعاون بينه وبين شعوب العالم العربي واإل
الحديثة على أسس من األخالق القويمة التي جاء بها اإلسالم واألديان السماوية األخرى، وعلى مكافحة اإللحاد وانحالل  

 .األخالق

 
 . 507- 455مازن يوسف صباغ، سجل الدستور السوري، مصدر سبق ذكره، ص - 119
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ونعلن أن شعبنا الذي هو جزء من األمة العربية، بتاريخه وحاضره ومستقبله. يتطلع إلى اليوم الذي تجتمع فيه أمتنا  
 .في دولة واحدة، وسيعمل جاهدا  على تحقيق هذه األمنية المقدسة في ظل االستقالل والحرية  العربية

قانونهم   عليها  قام  التي  بالمبادئ  المواطنين  لتذكر  الدستور، وضعت  هذا  من  يتجزأ  ال  المقدمة جزء  هذه  أن  ونعلن 
 .   األساسي

لي القدير أن يحفظ امتنا وشعبنا ويقيهما كل مكروه، ، لنضرع إلى هللا العةسوريالعربي في    وأننا نحن ممثلي الشعب
ويسدد خطانا حتى نحقق مثلنا العليا، ونعيد بناء المجد التليد الذي شاده اسالفنا العظام، ونرسم ألبنائنا طريق السؤدد  

 .والعز

 في الجمهورية السورية   - الفصل األول

  .ديمقراطية نيابية ذات سيادة تامةسورية الجمهورية العربية ال -1 – األولى الماّدة

  .وهي وحدة سياسية ال تتجزأ وال يجوز التخلي عن جزء من أراضيها -2
 .والشعب السوري جزء من األمة العربية -3

   .السيادة للشعب، ال يجوز لفرد أو جماعة ادعاؤها -1-ة الثاني الماّدة

 .تقوم السيادة على مبدأ حكم الشعب بالشعب وللشعب -2
 .الشعب السيادة ضمن األشكال والحدود المقررة في الدستوريمارس  -3

 .دين رئيس الجمهورية اإلسالم  - 1 -الثالثة الماّدة

 .الفقه اإلسالمي هو المصدر الرئيسي للتشريع -2
وتكفل حرية القيام بجميع شعائرها على أن ال    ، والدولة تحترم جميع األديان السماوية  ، حرية االعتقاد مصونة -3

 .نظام العاميخل ذلك بال
 .األحوال الشخصية للطوائف الدينية مصونة ومرعية -4

 اللغة العربية هي اللغة الرسمية  -  الرابعة الماّدة

 .عاصمة الجمهورية دمشق=  الخامسة الماّدة

 :يكون العلم السوري على الشكل التالي - 1 – السادسة الماّدة

وهو ذو ثالثة ألوان متساوية متوازية، أعالها األخضر فاألبيض فاألسود، ويحتوي القسم األبيض  .طوله ضعفا عرضه
 .في خط مستقيم على ثالثة كواكب حمر خماسية االشعة

 .يبين شعار الجمهورية ونشيدها الوطني بقانون  -2
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 المبادئ األساسية  - الفصل الثاني

 .القانون في الواجبات والحقوق وفي الكرامة والمنزلة االجتماعيةالمواطنون متساوون أمام  - السابعة الماّدة

 .تكفل الدولة الحرية والطمأنينة وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين - الثامنة الماّدة

لم ينص القانون    القانون وتجري المحاكمة علنا  ما  حدودلكل شخص حق في مراجعة المحاكم ضمن    -  التاسعة  الماّدة
 .ذلكعلى خالف  

 حرية الفرد مصونة - العاشرة الماّدة

 .كل إنسان بريء حتى يدان بحكم قانوني -12
ال يجوز تحري أحد أو توقيفه إال بموجب أمر أو قرار صادر عن السلطات القضائية، أو إذا قبض   -13

 .حضاره إلى السلطات القضائية بتهمة ارتكاب جناية أو جنحةإالجرم المشهود، أو بقصد  عليه في حالة
   .ال يجوز تعذيب أحد أو معاملته معاملة مهينة. ويحدد القانون عقاب من يفعل ذلك -14
ال يحق للسلطات االدارية توقيف أحد احتياطيا  إال بموجب قانون في حالة الطوارئ أو األحكام  -15

   .العرفية أو الحرب
والن -16 توقيفه  أسباب  ساعة  أربع وعشرين  خالل  خطيا   يبلغ  أن  يجب  عليه  يقبض  شخص  ص  كل 

القانوني الذي أوقف بموجبه. ويجب أن يسلم إلى السلطات القضائية خالل ثمان وأربعين ساعة على األكثر 
 .من توقيفه

طلبا  إلى القاضي المختص يعترض   ،بذاته أو بواسطة محام أو قريب  ،يحق لكل موقوف أن يقدم -17
وله ان يدعو الموظف الذي أمر    ،وعلى القاضي أن ينظر في هذا الطلب حاال    ،فيه على قانونية التوقيف

   .سبيل الموقوف في الحال بإخالءبالتوقيف ويسأله عن الواقعة فإذا وجد أن التوقيف غير مشروع أمر 
 .حق الدفاع مصون في جميع مراحل التحقيق والدعوى وأمام جميع المحاكم وفقا  ألحكام القانون  -18
 .الطوارئ ال يجوز احداث محاكم جزائية استثنائية، وتوضع أصول خاصة للمحاكمة في حالة   -19
 .ويحدد القانون ما يستثنى من هذه القاعدة ،أحد أمام المحاكم العسكرية غير أفراد الجيش اكمال يح -20
ول بها وال تطبق  ال يحكم على أحد بسبب فعل أو ترك لم يكن حين اقترافه معاقبا  عليه بموجب القوانين المعم -21

  .عقوبة أشد من العقوبة النافذة أثناء ارتكابه
أن يطالب الدولة بالتعويض عن    ،لكل شخص حكم عليه حكما  مبرما ، ونفذت فيه العقوبة وثبت خطأ الحكم -22

 .الضرر الذي لحق به

ويكفل القانون تحقيق   ، صالحةالسجن دار عقوبة وهو وسيلة إلصالح المجرم وتربيته تربية    -  الحادية عشرة  الماّدة
 .هذه الغاية
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المساكن مصونة ال يجوز دخولها أو تفتيشها إال في حالة الجرم المشهود أو بإذن من صاحبها  - الثانية عشرة الماّدة
 .أو بموجب أمر قضائي

مصادرتها أو تأخيرها أو  المراسالت البريدية والبرقية والمخابرات الهاتفية وغيرها سرية ال يجوز    -  الثالثة عشر  الماّدة
 .االطالع عليها إال في الحاالت التي يعينها القانون 

تكفل الدولة حرية الرأي ولكل سوري أن يعرب بحرية عن رأيه بالقول والكتابة والتصوير      -   1  –   الرابعة عشر  الماّدة
 .وسائر وسائل التعبير

 .القانون ال يؤاخذ فرد على آرائه إال إذا تجاوز الحدود المعينة في  -2

 .الصحافة والطباعة حرتان ضمن حدود القانون  -  1 – الخامسة عشر الماّدة

  .ال يجوز تعطيل الصحف وال الغاء امتيازها إال وفقا  ألحكام القانون  -5
أو   -6 العرفية  األحكام  اعالن  حالة  في  والمؤلفات   الطوارئ يجوز  الصحف والنشرات  على  القانون  يفرض  أن 

   .واإلذاعة رقابة محدودة في األمور التي تتصل بالسالمة العامة وأغراض الدفاع الوطني
 .ينظم القانون أسلوب المراقبة على موارد الصحف -7

 .لقانون للسوريين حق االجتماع والتظاهر بصورة سلمية ودون سالح ضمن حدود ا - السادسة عشر الماّدة

 .للسوريين حق تأليف الجمعيات واالنتساب إليها على أن ال يكون هدفها محرما  في القانون   -  1  –  السابعة عشر  الماّدة

 .دارية بتأليف الجمعيات ومراقبة مواردهاخبار السلطات اإلإينظم القانون طريقة  -2

تكون غاياتها مشروعة ووسائلها سلمية وذات حزاب سياسية على أن أللسوريين حق تأليف  -1 – الثامنة عشر الماّدة
 .نظم ديمقراطية

 .دارية بتأليف األحزاب ومراقبة مواردهاخبار السلطات اإلإينظم القانون طريقة  -2

 .عاد السوريين عن أرض الوطن إبال يجوز  - التاسعة عشر الماّدة

أو تنفيذا  لقوانين    ،إال إذا منع من ذلك بحكم قضائي  ،لكل سوري حق اإلقامة والتنقل في األراضي السورية -2
 .الصحة والسالمة العامة

 .ال يسلم الالجئون بسبب مبادئهم السياسية أو دفاعهم عن الحرية -  1 – العشرون  الماّدة

 .تحدد االتفاقات الدولية والقوانين أصول تسليم المجرمين العاديين -2

 . مة وخاصةالملكية عا - الحادية والعشرون  الماّدة

 .للدولة واألشخاص االعتبارية ولألفراد تملك األموال ضمن حدود القانون  -10
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 . شروطهحدوده و ينظم القانون تملك األجانب و  -11
وظيفتها  -12 تؤدي  بحيث  بها  والتصرف  حيازتها  كيفية  القانون  ويعين  مصونة  الخاصة  الملكية 

 .االجتماعية
 .نتاجه المادي والعلمي واألدبي إالناشئة عن  لكل شخص الحق في حماية مصالحه المادية والمعنوية   -13
 .ن يستعمل الملكية الخاصة بشكل يتعارض مع المصلحة العامةأال يسمح ألحد  -14
 .يجوز االستمالك بقصد النفع العام ويتم باالستناد إلى قانون يتضمن إعطاء تعويض عادل -15
والثروات الدفينة في األرض والمياه المعدنية شباهها  أالمناجم والمعادن الصلبة والسائلة والمشعة و  -16

 .والحراج العامة والطرق العامة وجميع مصادر الثروة الطبيعية هي ملك للدولة والشالالت
 .يحدد القانون شروط منح رخص التنقيب عن المعادن وأشباهها -17
ن البالد وضمان  عطى فيه األولوية العتبارات الدفاع عييمنح حق استثمار المعادن وأشباهها بقانون   -18

 .استقاللها

لتحقيق استثمار أرض الوطن بصورة صالحة وإلقامة عالقات اجتماعية عادلة بين   -   1  –  الثانية والعشرون   الماّدة
 :اآلتية المبادئالمواطنين يسن تشريع خاص يقوم على 

 .أ ـ وجوب استثمار األرض وعند اهمالها مدة يحددها القانون يسقط حق التصرف فيها

 .أعلى لحيازة األراضي تصرفا  أو استثمارا   ا  قانون حدال يعّينب ـ 

 .ج ـ تحسين االنتاج

 .د ـ تشجيع الملكيات الصغيرة والمتوسطة

 .هـ ـ توزع الدولة من أراضيها ببدل زهيد ومقسط على غير المتصرفين ما يكفيهم لمعيشتهم

 تشجع الدولة على إنشاء الجمعيات التعاونية وتقوم بمراقبتها.  -2

 لى إنشاء قرى نموذجية ومساكن صحية للفالحين. تعمل الدولة ع  -3
 يسن قانون يكفل حماية الفالح ورفع مستواه. -4

 .المصادرة العامة في األموال ممنوعة  -1 – الثالثة والعشرون  الماّدة

   .ال تفرض المصادرة الخاصة إال بحكم قضائي -2
 .تجوز المصادرة الخاصة بقانون لضرورات الحرب والكوارث العامة  -3

 .للدولة أن تؤمم بقانون كل مؤسسة أو مشروع يتعلق بالمصلحة العامة مقابل تعويض عادل  –  الرابعة والعشرون   ةالمادّ 

 .تفرض الضرائب على أسس عادلة وتصاعدية، تحقق مبادئ المساواة والعدالة االجتماعية  -   الخامسة والعشرون   الماّدة



 المركز السوري للدراسات واألبحاث القانونية 

 ~212  ~  
 

 شرف. المواطنين وواجب يمليه الالعمل حق لجميع  -  1 – السادسة والعشرون  الماّدة

للمواطنين وأن تضمن  الدولة أن توفره  الحياة االجتماعية، وعلى  العناصر األساسية في  أهم  االقتصاد    ه بتوجيهوهو 
 .الوطني والنهوض به

 :تحمي الدولة العمل وتضع له تشريعا  يقوم على المبادئ التالية -2
 يته.وكيف إعطاء العامل أجرا  يتناسب مع كمية عمله -ت
 .راحة اسبوعية وسنوية مع األجر أيام تحديد ساعات العمل األسبوعية، ومنح العامل -ث

 .التسريح والمرض والعجز والطوارئ الناشئة عن العمل أحوالتقرير تعويض خاص للعمال المعيلين وفي -ج

 .واألحداثتعيين الشروط الخاصة بعمل النساء  -د

 .خضوع المعامل للقواعد الصحية -ه

 ة ويحدد القانون وسائل ذلك. صحي  تكفل الدولة للعمال مساكن -5
 .التنظيم النقابي حر ضمن حدود القانون  -6

 .للنقابات شخصية اعتبارية 

في حاالت الطوارئ والمرض    فل أسرتهلكل مواطن حق في أن تكفله الدولة وتك  -  1  –  السابعة والعشرون   الماّدة
 غير المتعمدة.والبطالة ليتم والشيخوخة والعجز وا

الدولة والمؤسسات واألفراد في توفير الموارد المالية    تساهم  ولتحقيق هذه الغاية يوضع نظام للضمان االجتماعي 
 كافية له.  ال

والمصحات ودور التوليد وتيسر لهم وسائل المعالجة  تحمي الدولة صحة المواطنين وتنشئ لهم المستشفيات   -7
 .تعنى بالحوامل والمرضعات واألطفالالتداوي و و 

 .التربية والتعليم حق لكل مواطن -  1 – الثامنة والعشرون  الماّدة

 .التعليم االبتدائي إلزامي ومجاني في مدارس الدولة وموحد البرامجو 

 ضافية يحددهاتقررها الدولة، ولها حق تدريس مواد ا التيالمدارس االبتدائية الخاصة ملزمة بتطبيع البرامج 

 .القانون 

 .التعليم الثانوي والمهني مجاني في مدارس الدولة

 .ويعين القانون المواد التي تلزم المدارس الثانوية الخاصة بتدريسها وفق برامج الدولة

 .يكون تعليم الدين إلزاميا  في المراحل لكل ديانة وفق عقائدها
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لنشر التعليم االبتدائي والريفي والمهني وتعميمه تحقيقا  للمساواة بين السوريين، على الدولة أن تجعل أولوية في الموازنة  
 . وإقامة النهضة القومية على أسس صحيحة، وتسهيال  الستثمار أرض الوطن

 .على تسهيل سبل التعليم العالي، وتتمتع مؤسساته باالستقالل المالي واالداري  الدولةوتعمل 

التعليم إلى   -2 انشاء جيل قوي بجسمه وتفكيره، مؤمن باهلل، متحل باألخالق الفاضلة، معتز يجب أن يهدف 
بالتراث العربي، مجهز بالمعرفة، مدرك لواجباته وحقوقه، عامل للمصلحة العامة، مشبع بروح التضامن واألخوة  

 .بين جميع المواطنين

 .يحظر كل تعليم ينافي األهداف الواردة في هذه الفقرة

 .ية الشخصية والحريات األساسيةيجب أن يعنى بتقو  -3
 .للدولة اإلشراف على جميع معاهد التعليم في البالد، وينظم القانون هذا اإلشراف -4
 .للدولة وحدها حق منح الشهادات المدرسية ومعادلتها -5
ها  الدولة الحركة الرياضية والكشفية والفتوة في المدارس والجمعيات واألندية، وتعمل على حمايتها وتقويت  ىتبنت -6

 .ونشرها
لتحقيق أهداف التربية والتعليم، وتنفيذ سياسة تعليمية مستقرة، ينشأ في الدولة مجلس للمعارف ويحدد القانون   -7

 . عدد أعضائه ومؤهالتهم وكيفية تعيينهم
مهمة هذا المجلس اقتراح الخطط والبرامج ليكون التعليم في مختلف درجاته وأنواعه محققا  الغايات المتوخاة   

 . منه
 .ويقدم مجلس المعارف تقاريره إلى الحكومة 
 .تحمي الدولة العلوم والفنون وترعى تقدمها وانتشارها، وتشجع على البحوث العلمية -8
 .تحمي الدولة اآلثار واألماكن األثرية واالشياء ذات القيمة الفنية والتاريخية والثقافية -9

 :جباري على أحد إال بقانون في األحوال التاليةإال يجوز فرض عمل  - التاسعة والعشرون  الماّدة

 .القيام بالخدمات الثقافية والعمرانية والصحية -4
 .مكافحة الكوارث العامة -5
 .حاالت الحرب والطوارئ  -6

 .الدفاع عن الوطن وعن الدستور واجب مقدس على جميع المواطنين - 1 – الثالثون  الماّدة

   .ها قانون خاصلجندية اجبارية، وينظما  -2
 .وتنحصر مهمته في الدفاع عن حدود الوطن وسالمته، الجيش حارس الوطن -3
 .ينشأ مجلس للدفاع الوطني يحدد اختصاصه وعدد أعضائه بقانون  -4
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ن فيه تسهيل خاص للمغتربين السوريين و تحدد شروط الجنسية السورية بقانون، ويك  -   1  –  الحادية والثالثون   الماّدة
 .األقطار العربية وابنائهم وأبناء

 .ألجانب الحقوقي، وتراعى في ذلك األعراف واالتفاقات الدوليةايحدد القانون وضع   -2

 .األسرة هي الركن األساسي للمجتمع، وهي في حمى الدولة  - 1 – الثانية والثالثون  الماّدة

 .تعوقهتحمي الدولة الزواج وتشجع عليه وتزيل العقبات المادية واالجتماعية التي  -2

 .لكل سوري حق في تولي المناصب العامة بالشروط المعينة في القانون  - 1 – الثالثة والثالثون  الماّدة

دارات الملحقة بها والبلديات، يكون بمسابقات التعيين للوظائف العامة، من دائمة ومؤقتة، في الدولة واإل -2
 .عامة. وال يستثنى من ذلك إال ما نص عليه القانون 

األوقاف اإلسالمية ملك للمسلمين، وهي مؤسسة من مؤسسات الدولة العامة، تتمتع باستقالل   –  الرابعة والثالثون   الماّدة
 .مالي وإداري وتنظم أوضاعها بقانون 

 السلطة التشريعية  - الفصل الثالث

عاما  وسريا  ومباشرا  ومتساويا ، يتولى السلطة التشريعية مجلس النواب المنتخب انتخابا     -  الخامسة والثالثون   الماّدة
 .حكام قانون االنتخابوفقا  أل

عالن نتائج االنتخاب إ مدة المجلس أربع سنوات كاملة تبدأ من تاريخ المرسوم المتضمن    -  السادسة والثالثون   الماّدة
 .القطعية وال يجوز تمديدها إال في حالة الحرب بقانون 

النائب يمثل الشعب كله، وال يجوز تحديد وكالته بقيد أو شرط، وعليه أن يمارسها بهدي    -  السابعة والثالثون   الماّدة
 .شرفه وضميره

الناخبون والناخبات هم السوريون والسوريات، الذين أتموا الثامنة عشرة من عمرهم، وكانوا   -  الثامنة والثالثون   الماّدة
 .توافرت فيهم الشروط المنصوص عليها في قانون االنتخابو  ،مسجلين في سجل األحوال المدنية

الناخب، وكان متعلما  ومتما     -  التاسعة والثالثون   الماّدة فيه شروط  توافرت  إذا  للنيابة  نفسه  أن يرشح  لكل سوري 
 .الثالثين من عمره ومستوفيا  الشروط المنصوص عليها في قانون االنتخاب

 :يتضمن قانون االنتخاب نصوصا  تكفليجب أن  - األربعون  الماّدة

 .سالمة االنتخاب -4
 .حق المرشحين في مراقبة العمليات االنتخابية -5
 .عقاب العابثين بإرادة الناخبين -6
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ن  إ جراء االنتخاب العام خالل األيام الستين التي تسبق انتهاء مدة المجلس، فإيجب    -   1  –  الحادية واألربعون   الماّدة
ند انتهاء مدة المجلس أو تأخر لسبب من األسباب يبقى المجلس قائما  حتى يتم انتخاب  لم يكن االنتخاب قد تم ع

 .عالن النتائج القطعية لالنتخاب العامإ المجلس الجديد، وفي جميع األحوال تبقى سلطة المجلس قائمة حتى 

ن لم يتحقق  إحله. فإذا حل مجلس النواب وجب إجراء انتخاب عام يتم خالل ستين يوما  من تاريخ مرسوم   -2
 .د المجلس المنحل كامل سلطته الدستورية، ويجتمع فورا  كأنما الحل لم يكنيذلك يستع

 .المقرر، حقق المجلس في األسباب وحدد المسؤولية  هجراء االنتخاب العام عن موعدإإذا تأخر  -4

واألربعون   الماّدة عشري  -  الثانية  خالل  بمرسوم  االجتماع  إلى  النواب  مجلس  لبدء يدعى  التالي  اليوم  منذ  يوما   ن 
 .االنتخاب، ويجتمع حكما في اليوم الحادي والعشرين إذا لم يصدر مرسوم بدعوته

 .ينتخب المجلس في اجتماعه األول رئيس وأعضاء مكتبه -2

 .يعتبر المجلس في حالة انعقاد دائم -1 – الثالثة واألربعون  الماّدة

ول حتى نهاية شهر كانون األول، ومن أول شهر آذار حتى منتصف يجتمع المجلس حتما  من مطلع تشرين األ -3
 .شهر أيار

يحدد رئيس المجلس مواعيد االجتماع في غير هاتين الفترتين بقرار من مكتبة أو بناء على طلب خطي من   -4
 .ربع أعضاء المجلس أو من الحكومة

ونها أو اآلراء التي يبدونها أو وردبسبب الوقائع التي ي  ال يسأل النواب جزائيا  أو مدنيا   -   1 –  الرابعة واألربعون   الماّدة
 .التصويت في الجلسات العلنية أو السرية وفي أعمال اللجان 

يتمتع النواب بالحصانة خالل مدة اجتماع المجلس، وال تجوز مالحقتهم جزائيا  وال تنفيذ   -  الخامسة واألربعون   الماّدة
وال يجوز توقيفهم إال في حالة الجرم المشهود، وعندئذ    ،ن من مجلس النوابإذ حكم جزائي عليهم إال بعد الحصول على  

 .عالم المجلس بذلك فورا  إ يجب 

 :ى النواب عملهم يقسم كل واحد منهم علنا  أمام المجلس اليمين التاليةقبل أن يتول - السادسة واألربعون  الماّدة

أقسم باهلل العظيم أن أكون مخلصا  لدستور البالد مدافعا  عنه وعن استقالل الوطن وحريات الشعب ومصالحه وأمواله  "
 ".يق وحدة األقطار العربيةخالص وأن أعمل لتحقإحترم قوانين البالد وأقوم بمهمة النيابة بشرف وصدق و أوكرامته وأن 

 .يحدد تعويض النواب ونفقاتهم بقانون  - السابعة واألربعون  الماّدة

 .ال يجوز للنائب أن يستغل نيابته في عمل من األعمال -  1 – الثامنة واألربعون  الماّدة

 .يحدد القانون األعمال التي ال يجوز الجمع بينها وبين النيابة -5
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إذا شغر مقعد نيابي لسبب من األسباب انتخب له نائب خالل شهرين من شغور المقعد   -  التاسعة واألربعون   الماّدة
 .على أن ال تقل المدة الباقية لوالية المجلس عن ستة أشهر وتنتهي نيابة العضو الجديد بانتهاء مدة المجلس

أن يمنح العفو العام عن الجرائم المقترفة قبل   ،لقةيحق لمجلس النواب بأكثرية مجموع أعضائه المط  -  الخمسون   الماّدة
 .اقتراح العفو

المعاهدات التي تمس سالمة الدولة أو ماليتها، والمعاهدات التجارية، وكل معاهدة أخرى  – الحادية والخمسون  الماّدة
 تعقد ألكثر من سنة، ال تعد نافذة إال بعد أن يقرها مجلس النواب. 

يحق لمجلس النواب في كل وقت أن يؤلف لجان تحقيق، أو ينتدب عضوا  أو أكثر من    –  والخمسون   الثانية  الماّدة 
تقديم الشهادات والوثائق والبيانات التي تطلب  ة أعضائه للتحقيق في كل أمر، ويجب على الوزراء وجميع موظفي الدول

 .منهم

الجلسة األولى في تشرين  -  1  –  الثالثة والخمسون   الماّدة أكبر األعضاء سنا ، ويقوم    يترأس  االول من كل عام 
العضوان األصغران سنا  بأمانة السر ويشرع حاال  في انتخاب رئيس المجلس ثم أعضاء مكتب المجلس وفقا  للنظام 

 .الداخلي

 .لم تحصل فباألكثرية النسبية في المرة الثانية  فإنينتخب رئيس المجلس بأكثرية مجموع النواب المطلقة،   -2

 .يقوم رئيس المجلس بحفظ النظام في داخله -   1 – الرابعة والخمسون  الماّدة

للمجلس حرس خاص يأتمر بأمر رئيس المجلس وال يجوز لقوة مسلحة أخرى دخول المجلس أو الوقوف  -2
 .على مقربة منه، إال بطلب الرئيس

 .جلسات المجلس علنية - 1 – الخامسة والخمسون  الماّدة

يقرر بناء على طلب من الحكومة أو من عشرة نواب فأكثر عقد جلسات سرية للبحث في  للمجلس أن  و  -2
 .شؤون معينة

 .ال تعقد جلسات المجلس إال إذا حضرها أكثرية النواب المطلقة  - 1 – السادسة والخمسون  الماّدة

 .يحدد النظام الداخلي مسؤولية النائب الذي يغيب بدون عذر مشروع -2

 .يجري التصويت في المجلس بالطريقة التي يعينها نظامه الداخلي - 1 – خمسون السابعة وال الماّدة

 .ال يصوت إال النواب الحاضرون  -2
 .تجري االنتخابات بالتصويت السري  -3
ن تساوت إ يتخذ المجلس قراراته بأكثرية الحاضرين إال إذا نص الدستور أو النظام الداخلي على غير ذلك، ف -4

 .ا  األصوات اعتبر المشروع مرفوض 
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 .لرئيس الجمهورية بموافقة مجلس الوزراء، ولكل نائب حق اقتراح القوانين -1 – الثامنة والخمسون  الماّدة

المالية التي تهدف إلى الغاء ضريبة أو تخفيضها أو االعفاء من بعضها أو التي تهدف إلى   -2 القوانين  أما 
أو كفالته أو صرفه، فال يجوز اقتراحها إال من قبل    االقتراضما، أو    خصيص جزء من أموال الدولة بمشروعت

 .رئيس الجمهورية بموافقة مجلس الوزراء أو من عشرين نائبا  فأكثر

والخمسون   ماّدةال إصدار مراسيم    –  1  –  التاسعة  التنفيذية صالحية  السلطة  منح  أعضائه  بأكثرية  النواب  لمجلس 
 تشريعية لها صفة القانون، وذلك لمدة معينة.  

تصدر وتنشر المراسيم التشريعية بقرار متخذ من مجلس الوزراء المنعقد برئاسة رئيس الجمهورية وبأكثرية  -2
هذه المراسيم التشريعية نافذة إلى أن تعدل أو تلغى بقانون أو بمرسوم تشريعي وفقا   ثلثي أعضائه، وتبقى  
 ألحكام هذا الدستور. 

 .رفض المجلس مشروع قانون ال يعاد عرضه عليه قبل انقضاء ستة أشهر إذا - الستون  الماّدة

 .الجمهورية خالل خمسة عشر يوما  منذ اقراره، أصدره رئيس أقر المجلس قانونا   إذا - 1 – الحادية والستون  الماّدة

صداره في المدة المعينة إأقر المجلس بأكثرية مجموع أعضائه المطلقة صفة االستعجال للقانون فيجب    إذاأما   -3
 .لم يصدره رئيس الجمهورية في المدة المذكورة نشره رئيس مجلس النواب حاال   وإذافيه، 

النظر في القوانين غير المستعجلة اعادها إلى    إلعادةوجد رئيس الجمهورية ضرورة    إذا  -  1  –  الثانية والستون   الماّدة
 .، وذلك بمرسوم معلل متخذ في مجلس الوزراءإلصدارهاالمجلس ضمن المدة المحددة 

 .أصر المجلس عليها بأكثرية مجموع أعضائه المطلقة وجب اصدار القانون فورا   وإذا  -3

صداره أو أرسله رئيس إلى دستورية قانون قبل اعترض ربع أعضاء مجلس النواب ع إذا -1 – الثالثة والستون  الماّدة
الجمهورية إلى المحكمة العليا بحجة مخالفته الدستور يوقف نشره إلى أن تصدر المحكمة العليا قراراها فيه خالل عشرة  

 .ذا كان للقانون صفة االستعجال وجب على المحكمة العليا أن تبت فيه خالل ثالثة أيامإأيام، و 

 .العليا أن القانون مخالف للدستور أعيد إلى مجلس النواب لتصحيح المخالفة الدستوريةإذا قررت المحكمة  -4
صدار  إ ، وجب على رئيس الجمهورية الماّدةفإذا لم تصدر المحكمة العليا قرارها خالل المدة المحددة في هذه  -5

 .القانون 

 المجلس برئيسها أو ببعض أعضائها يجب أن تمثل الوزارة في جلسات   - 1 – الرابعة والستون  الماّدة

يجوز لرئيس الوزراء وللوزراء حضور جلسات المجلس والكالم فيها، ولهم االستعانة بخبرة من يشاؤون من   -4
 .الموظفين حين المناقشة

 .وعلى من يطلب رئيس المجلس حضوره من الوزراء أن يحضر الجلسة -5
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الحكومة االسئلة واالستجوابات. وعليها االجابة في الميعاد المحدد  لكل نائب أن يوجه إلى    -  الخامسة والستون   الماّدة
 .في النظام الداخلي

يحدد النظام الداخلي للمجلس أصول المناقشات والمذاكرات واالسئلة واالستجوابات    -  1  –  السادسة والستون   الماّدة
 .والتصويت، واختصاص المكتب واللجان وسائر أعمال المجلس

 .وة القانون، وال يجوز تعديله اال وفقا  لألصول المذكورة فيهللنظام الداخلي ق -2

ال ينظر المجلس في طلب حجب الثقة عن الوزارة أو عن أحد أعضائها إال إذا تقدم    -   1  –  السابعة والستون   الماّدة
 .اال بعد يومين منذ تقديمه يناقش، وال فأكثربه خمسة عشر نائبا  

 .ضائه المطلقة حجب الثقة عن الوزارة، فعليها أن تستقيل بمجموعهاقرر المجلس بأكثرية مجموع أع إذا -2
 .على الوزير الذي حجبت عنه الثقة أن يستقيل -3

ينتخب المجلس لجنة للنظر في جميع الشكاوى التي يتقدم فرد أو جماعة من المواطنين،    -  الثامنة والستون   الماّدة
 .عالم صاحبها بالنتيجةإ االستيضاح عن شكوى و  ةوعلى اللجن 

 الفصل الرابع

 السلطة التنفيذية  

يمارس السلطة التنفيذية نيابة عن الشعب رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء ضمن الحدود    -  التاسعة والستون   الماّدة
 .المنصوص عليها في الدستور

-1- 

 ئيس الجمهورية ر 

 .الجمهورية هو رئيس الدولةرئيس  - السبعون  الماّدة

 .ويعين القانون ما يقتضيه منصبه من المراسيم والميزات

 .ينتخب رئيس الجمهورية من قبل مجلس النواب بالتصويت السري  -  1 – الحادية والسبعون  الماّدة

 .ويجب أن يفوز بأكثرية ثلثي مجموع النواب -2
 .المطلقةن لم تحصل أعيد االنتخاب ويكتفي باألكثرية إف -3
 .ن لم تحصل أعيد ثالثة ويكتفي باألكثرية النسبيةإف -4

 :يشترط فيمن ينتخب لرئاسة الجمهورية أن يكون   - الثانية والسبعون  الماّدة
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 .سوريا  منذ عشر سنوات -4
 .حائزا  لشروط الترشيح للنيابة -5
 .متما  األربعين من عمره -6

الجمهورية خمس سنوات كاملة تبدأ منذ انتخاب الرئيس. وال يجوز تجديدها  مدة رئاسة    -   1  –  الثالثة والسبعون   الماّدة
  .إال بعد مرور خمس سنوات كاملة على انتهاء رئاسته

إذا انتهت مدة المجلس في الشهر الذي تنتهي فيه مدة الرئيس يبقى الرئيس في منصب الرئاسة إلى ما   -2
 .ضافية ثالثة أشهرال تتجاوز هذه المدة اإلبعد انتهاء االنتخاب واجتماع المجلس الجديد على ان 

 .ال يجوز الجمع بين رئاسة الجمهورية والنيابة - الرابعة والسبعون  الماّدة

 :قبل أن يمارس رئيس الجمهورية واليته، يحلف أمام مجلس النواب اليمين التالية - الخامسة والسبعون  الماّدة

وان اكون أمينا  على حريات الشعب ومصالحه وأمواله، وأن    ،الد وقوانينهاأقسم باهلل العلي العظيم أن احترم دستور الب"
أكون مخلصا  للنظام الجمهوري، وأن أبذل جهدي وكل ما لدي من قوة للمحافظة على استقالل الوطن والدفاع عن  

 ".سالمة أرضه وأن أعمل على تحقيق وحدة األقطار العربية

مجلس النواب رئيس الجمهورية الجديد قبل انتهاء والية الرئيس القائم بمدة أكثرها  ينتخب  - السادسة والسبعون  الماّدة
 .شهر واقلها خمسة عشر يوما  

 .على الحكومة اطالع رئيس الجمهورية على المفاوضات الدولية - 1 – السابعة والسبعون  الماّدة

  .النوابيوقع رئيس الجمهورية المعاهدات ويبرمها بعد أن يقرها مجلس  -2
األجنبية لدى الحكومات األجنبية ويقبل اعتماد رؤساء البعثات    الذي يعتمد رؤساء البعثات السياسية  وهو -3

 .لديه

لعقد اجتماع برئاسته ويأمر بتنظيم محضر   -  الثامنة والسبعون   الماّدة الجمهورية أن يدعو مجلس الوزراء  لرئيس 
 .الجلسة وحفظه

كل ما يصدر عن رئيس الجمهورية من مراسيم وصكوك ورسائل تتصل بأمور الدولة يوقعه    -  التاسعة والسبعون   الماّدة
 .رئيس الوزراء والوزير المختص ما خال مرسوم تسمية رئيس الوزراء أو قبول استقالته

سوم، يوقع رئيس الجمهورية مراسيم تعيين القضاة والموظفين الذين ينص القانون على تعيينهم بمر   -  الثمانون   الماّدة
 .التنظيمية والمراسيم األخرى التي ترفع اليه وفقا  ألحكام القانون  مويوقع أيضا  المراسي

إذا لم يوقع رئيس الجمهورية المراسيم خالل عشرة أيام منذ رفعها اليه أو لم يحلها   -  1  –  الحادية والثمانون   الماّدة
 .القانون ينشرها رئيس مجلس الوزراء وتعتبر نافذةضمن المدة نفسها إلى المحكمة العليا لمخالفتها الدستور أو 
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لم تبت المحكمة العليا في المراسيم المحالة اليها خالل عشرة أيام منذ وصولها اليها ينشرها رئيس    إذا -2
  .مجلس الوزراء وتعتبر نافذة

األسباب وكذلك يستثنى من ذلك مرسوم حل مجلس النواب الذي يحق لرئيس الجمهورية رفضه بدون ذكر   -3
 .مراسيم تصديق أحكام االعدام

يعلن رئيس الجمهورية الحرب ويعقد الصلح بقرار من مجلس الوزراء بعد استشارة مجلس   -  الثانية والثمانون   الماّدة
 .الدفاع الوطني وموافقة مجلس النواب

 .مجلس الدفاع الوطني رئيس الجمهورية هو القائد األعلى للجيش وهو رئيس - الثالثة والثمانون  الماّدة

 .يتصل رئيس الجمهورية بمجلس النواب برسائل يوجهها إلى رئيس المجلس - الرابعة والثمانون  الماّدة

 .لرئيس الجمهورية أن يحل مجلس النواب بمرسوم معلل متخذ في مجلس الوزراء - 1 – الخامسة والثمانون  الماّدة

 .ثمانية عشر شهرا  من انتخابهال يجوز أن يحل مجلس النواب قبل مضي   -2
في حالة حل المجلس تستقيل الوزارة ويعين رئيس الجمهورية حكومة من غير أشخاصها تشرف على   -3

 .االنتخاب

 .رئيس الجمهورية مسؤول في حالتي خرق الدستور والخيانة العظمى -1 – السادسة والثمانون  الماّدة

 .وهو مسؤول ايضا  عن الجرائم العادية  -2
 . يحاكم رئيس الجمهورية إال أمام المحكمة العلياال -3
تقدم ربع أعضاء مجلس النواب    إذا ال يجوز البحث في احالة رئيس الجمهورية إلى المحكمة العليا إال    -4

 .بطلب خطي معلل إلى رئاسة المجلس

ن تقريرهما خالل ثالثة أيام منذ وتقدم اللجنتا  ،ينت يحال الطلب قبل البحث فيه إلى اللجنتين الدستورية والقضائية مجتمع
 .حالة الطلب اليهماإ

 .وال يجوز أن يبحث فيها أمر آخر  اإلحالة،تعين جلسة خاصة لمناقشة طلب 

ال تجوز احالة رئيس الجمهورية إلى المحكمة العليا في جميع الحاالت إال بموافقة اكثرية مجموع النواب    -5
 .المطلقة

 .الجمهورية إلى المحكمة العليا تعتبر سدة الرئاسة خالية حتى تصدر هذه المحكمة قرارهاعند احالة رئيس    -6
 .ينظم قانون ذو صفة دستورية اصول االتهام والمحاكمة امام المحكمة العليا -7

 .لرئيس الجمهورية حق اصدار العفو الخاص - السابعة والثمانون  الماّدة
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رس رئيس مجلس النواب صالحيات رئيس الجمهورية حين ال يمكنه القيام بها  يما  -  1  –  الثامنة والثمانون   الماّدة
 .على أن يتخلى عن رئاسة المجلس خالل هذه المدة إلى نائب الرئيس

كانت الموانع دائمة وفي حالتي الوفاة واالستقالة يجتمع مجلس النواب بناء على دعوة رئيسه خالل    وإذا  -2
لم يدع المجلس في المدة المذكورة يجتمع    وإذا عشرة أيام من خلو الرئاسة النتخاب رئيس جمهورية جديد،  

 .حكما في اليوم الحادي عشر
تهاء واليته اقل من شهرين فان رئيس المجلس يستمر في كان مجلس النواب منحال  أو بقي الن  إذاما  أ  -3

 .ممارسة الصالحيات المذكورة حتى اجتماع المجلس الجديد

 .تحدد مخصصات رئيس الجمهورية بقانون  - التاسعة والثمانون  الماّدة

-2 – 

 وزارة ــال   

جديد، أو حجب الثقة عن الوزارة، أو في بدء كل دور اشتراعي، او بعد انتخاب رئيس جمهورية    -  التسعون   الماّدة
بناء على اقتراح رئيس    رة ويسمي الوزراءاستقالتها، أو خلو رئاسة الوزارة لسبب ما يسمى رئيس الجمهورية رئيسا  للوزا

 .الوزراء

 .تتقدم الوزارة ببرنامجها إلى مجلس النواب ويصوت على الثقة -  1 – الحادية والتسعون  الماّدة

 .ذا أيدها أكثر النواب الحاضرينإوتعتبر الثقة ممنوحة  -2

 .يدير مجلس الوزراء سياسة الدولة   - 1 – الثانية والتسعون  الماّدة

 :ينعقد مجلس الوزراء برئاسة رئيسه للنظر في األمور اآلتية -2

 .أ ـ مشروعات القوانين

 .ب ـ المراسيم التنظيمية

 .ج ـ موازنة الدولة والموازنات الخاصة

 .د ـ السياسة الداخلية والخارجية

 .هـ ـ القضايا التي يقترح رئيس الوزراء او أحد الوزراء بموافقة الرئيس عرضها على المجلس

 .و ـ القضايا األخرى التي ينص عليها القانون 

 .بالقرار ما لم يستقل تتخذ قرارات مجلس الوزراء باألكثرية ويعتبر الوزير المخالف قابال   -3



 المركز السوري للدراسات واألبحاث القانونية 

 ~222  ~  
 

 .يحدد القانون نظام رئاسة الوزارة ومجلس الوزراء واختصاص كل وزير - 1 – الثالثة والتسعون  الماّدة

 .يدير رئيس مجلس الوزراء الجلسات التي تعقدها الوزارة تحت رئاسته  - 1 – الرابعة والتسعون  الماّدة

 .وينسق األعمال بين الوزارات المختلفة -2
 .وله وحده أن يطرح الثقة بالوزارة في مجلس النواب -3
 .وله أن يعهد ببعض صالحياته إلى أحد الوزراء -4

الالزمة لتنفيذ القوانين    باألنظمةيصدر رئيس الجمهورية بموافقة مجلس الوزراء مراسيم    -  الخامسة والتسعون   الماّدة
 .بما ليس فيه تعطيل لها أو اعفاء من تنفيذها أو تعديل في احكامها

عند استقالة الوزارة أو حجب الثقة عنها، يستمر الوزراء في تصريف الشؤون حتى تسمى    -  السادسة والتسعون   الماّدة
 .الوزارة الجديدة

باشرة أو غير مباشرة اثناء توليهم الحكم أن يشتروا أو يستأجروا شيئا  ليس للوزراء بصورة م  -  السابعة والتسعون   الماّدة
دارات العامة أو المؤسسات من أمالك الدولة ولو بالمزاد العلني، وال أن يدخلوا في التعهدات أو المناقصات التي تعقدها اإل

ء في مجلس إدارة شركة ما أو وكالء عنها ة لمراقبتها، كما يمتنع عليهم أن يكونوا أعضاضعالدولة أو الخا  إلدارةالتابعة  
 .أو ان يشتركوا في عمل تجاري 

الوزارة مسؤولة بالتضامن تجاه مجلس النواب عن السياسة العامة وكل وزير مسؤول وحده    -  الثامنة والتسعون   الماّدة
 .عن اعمال وزارته

 .المدنية والمالية والجزائيةيحدد القانون مسؤولية الوزراء  - التاسعة والتسعون  الماّدة

يوقف الوزير المتهم عن العمل إلى أن تبت المحكمة العليا في التهمة المنسوبة إليه وال تمنع   -  المتممة للمائة  الماّدة
 .استقالته من محاكمته

 .يجوز الجمع بين الوزارة والنيابة -الواحدة بعد المائة الماّدة

 .مخصصات رئيس الوزراء والوزراء بقانون تحدد  - الثانية بعد المائة الماّدة

 .يؤسس مكتب للتفتيش يرتبط برئاسة مجلس الوزراء -  1 – الثالثة بعد المائة الماّدة

 .يرفع هذا المكتب إلى رئاسة مجلس النواب صورة عن تقارير مفتشيه ونتائجها ومالحظاته عليها -2
 .يحدد مالكه واختصاصه وحصانة أعضائه بقانون  -3

 السلطة القضائية - الخامسالفصل 

 .القضاء سلطة مستقلة  - الرابعة بعد المائة الماّدة
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 .قضاة الحكم مستقلون، ال سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون  -  1 – الخامسة بعد المائة الماّدة

 .شرف القضاة وضميرهم وتجردهم ضمان لحقوق الناس وحرياتهم -3

 .يتولى القاضي عمله يقسم أنه يحكم بين الناس بالعدل ويحترم القوانينقبل أن  - السادسة بعد المائة الماّدة

 .تصدر االحكام باسم الشعب السوري ويجب أن تكون معللة - السابعة بعد المائة الماّدة

 :يمارس القضاء في الدولة - الثامنة بعد المائة الماّدة

 .المحكمة العليا -أ
 النقض. محكمة  -ب
 الدولة. مجلس  -ج
 .األخرى والمجالس المحاكم  -ه
 على القضاء العادي.  115إلى  109تقتصر احكام المواد  -2
 تخضع المحاكم والمجالس األخرى ألحكام القوانين التي تنظمها. -3

 .يعين قضاة الحكم بقرار من مجلس القضاء األعلى، وبمرسوم وفقا  ألحكام القانون  - التاسعة بعد المائة الماّدة

رفيع القضاة ونقلهم وتأديبهم وعزلهم يكون بقرار من مجلس القضاء األعلى ووفقا  ألحكام ت -  العاشرة بعد المائة  ماّدةال
 .القانون 

 .النيابة العامة مؤسسة قضائية واحدة يترأسها وزير العدل - الحادية عشر بعد المائة الماّدة

العامة هي التي تحرس العدالة وتسهر على تطبيق القوانين وتالحق مخالفيها النيابة    -   الثانية عشر بعد المائة   الماّدة
 .وتنفذ األحكام الجزائية

 .تعيين قضاة النيابة وترفيعهم ونقلهم وتأديبهم وعزلهم يحدد بقانون  - الثالثة عشر بعد المائة الماّدة

 .رجاتها ورواتب القضاة تحدد بقانون مالك المحاكم المدنية والعسكرية ود -  الرابعة عشر بعد المائة الماّدة

مالك المساعدين القضائيين يحدد بقانون ويكون تعيينهم وترفيعهم وعزلهم تابعا     -  الخامسة عشر بعد المائة  الماّدة
 .لوزارة العدل

-1 - 

 المحكمة العليا

ينتخبهم مجلس النواب من قائمة  تؤلف المحكمة العليا من سبعة أعضاء    -  1  –  السادسة عشر بعد المائة  الماّدة
 تحوي أربعة عشر اسما . 
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هذا المنصب، على أن    ءينتقي هذه القائمة رئيس الجمهورية ممن توافرت فيهم المؤهالت الكافية للقيام بعب
 .يكونوا من حملة الشهادات العليا وأتموا األربعين من عمرهم

بعة اسماء وذلك خالل عشرة أيام منذ وصول يجري االنتخاب في جلسة خاصة وبقائمة واحدة تتضمن س  -2
 .القائمة إلى مجلس النواب

 .يفوز باالنتخاب من حاز أصوات األكثرية المطلقة من مجموع أعضاء المجلس -3
 .لم تحصل هذه األكثرية يعاد االنتخاب ويكتفي بأكثرية الحاضرين فإن -4
 .باألكثرية النسبية هذه األكثرية يعاد االنتخاب ويكتفي حينئذ لم تحصل فإن -5

 .يحدد القانون األعمال التي ال يجوز الجمع بينها وبين عضوية المحكمة العليا - السابعة عشر بعد المائة الماّدة

 .يبقى عضو المحكمة العليا في منصبه خمس سنوات، ويجوز تجديد انتخابه - 1 – الثامنة عشر بعد المائة الماّدة

 .العليا عنها إال بقرار يوافق عليه أربعة فأكثر من أعضائهاال يفصل عضو المحكمة  -3

 .تنتخب المحكمة العليا بأكثرية أعضائها المطلقة رئيسا  من أعضائها لخمس سنوات  -  التاسعة عشر بعد المائة  الماّدة

ينتخب مجلس  عندما يشغر منصب عضو من أعضاء المحكمة العليا لسبب ما    -  1  -  العشرون بعد المائة  الماّدة
 .النواب خلفا  له من قائمة تتضمن ثالثة أضعاف العدد الشاغر ينتقيها رئيس الجمهورية

  (116) الماّدةيجري االنتقاء واالنتخاب وفاقا  للشروط ولألصول المذكورة في  -2

المائة  الماّدة بعد  أمام مجلس    -  الحادية والعشرون  العليا  المحكمة  النواب في جلسة خاصة  يقسم رئيس وأعضاء 
 :يحضرها رئيس الجمهورية اليمين اآلتية

 ". حترم دستور البالد وقوانينها وأقوم بواجبي بتجرد وأمانةأاقسم باهلل العظيم أن "

 :تنظر المحكمة العليا وتبت بصورة مبرمة في األمور اآلتية - 1 – الثانية والعشرون بعد المائة الماّدة

  (63) محالة اليها وفقا  للمادةأ ـ دستورية القوانين ال

 .ب ـ دستورية مشروعات المراسيم المحالة اليها من رئيس الجمهورية وقانونيتها

 .ج ـ محاكمة رئيس الجمهورية والوزراء

 .يعين القانون اصول النظر والبت في األمور السابقة -2
-2 - 

 مجلس القضاء األعلى 

 :يؤلف مجلس القضاء األعلى من سبعة أعضاء - الثالثة والعشرون بعد المائة الماّدة
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 .أ ـ رئيس المحكمة العليا رئيسا  

 .ب ـ اثنين من أعضاء المحكمة العليا

 .األعلى مرتبة النقضج ـ اربعة من قضاة محكمة 

 الرابعة والعشرون بعد المائة الماّدة

هذا المجلس تعيين القضاة وترفيعهم ونقلهم وتأديبهم وعزلهم وفقا   يقترح رئيس مجلس القضاة األعلى على   -3
 .ألحكام القانون ويبت المجلس في ذلك باألكثرية المطلقة

وقعها ويرفعها إلى وزير العدل وفقا   يالرئيس مشروعات المراسيم بناء على قرار مجلس القضاء األعلى و   ئيهي -4
  (80) الماّدةألحكام 

يقترح مجلس القضاء األعلى مشروعات القوانين والمتعلقة بحصانة القضاة    -  رون بعد المائةالخامسة والعش  الماّدة
 .وأصول تعيينهم وترفيعهم ونقلهم وعزلهم وتأديبهم

 التقسيمات اإلدارية  - الفصل السادس

المائة  الماّدة بعد  والعشرون  القانون    -  السادسة  يعين  محافظات  إلى  الجمهورية  أراضي  وتقسيماتها  تقسم  عددها 
 .وحدودها

تستمد القوانين احكامها من مبدأ توسيع االختصاص لرؤساء الوحدات االدارية    -  السابعة والعشرون بعد المائة  الماّدة
 .ورؤساء المصالح في المركز والمحافظات

 .يعين الربع الباقييؤلف في كل محافظة مجلس ينتخب ثالثة أرباعه و  - 1 – الثامنة والعشرون بعد المائة الماّدة

 .ط التعيينو يحدد القانون مدة المجلس وعدد أعضائه وأصول االنتخاب وشر  -2
 .صول ممارسة أعمالهمأينتخب مجلس المحافظة رئيسا  ومكتبا  تنفيذيا  ويحدد القانون مدتهم وصالحياتهم و   -3

 :الرئيسية هي المساهمة في االمور التاليةهمات مجلس المحافظة م -ة التاسعة والعشرون بعد المائ الماّدة

 .سعاف الصحي المجاني ورعاية األمومة والطفولةمكافحة المرض بتوسيع اإل -12
دور الحضانة والمدارس األولية واالبتدائية والمهنية وتعليم األميين والمساهمة    بإنشاءمكافحة الجهل   -13

 .بنشر التعليم
 .نشاء شبكة الطرق المحلية وتعميم الكهرباءإدن و توفير المياه الصالحة للشرب في القرى والم -14
 .تحديد مناطق البلديات في المحافظة -15
 .اقامة المعارض وتنظيمها -16
 .شراف على الفنادقتنشيط السياحة واالصطياف واإل  -17
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 .تنظيم المواصالت المحلية -18
 .استثمار المياه المعدنية -19
 .نشاء الغابات وتنشيط التشجيرإ -20
 .الخيرية والمساهمة فيهاعمال رعاية األ -21
 .تنظيم واستثمار الصيد البحري والنهري والبري  -22

 :تتألف موارد المحافظة الخاصة للقيام بمهماتها من - 1 – الثالثون بعد المائة الماّدة

 .ة في المحافظة أو تضاف اليهايأ ـ حصة مئوية يعينها القانون تؤخذ من أصل الضرائب العامة المجب

 .لية التي يفرضها مجلس المحافظة في حدود القانون ب ـ الرسوم المح

يشترط في هذه الرسوم أال تعوق انتقال االشخاص ومرور االموال بين المحافظات واال تقيد حق المواطنين في ممارسة  
 .هم وأعمالهم في اراضي الوطنتمهن 

 .ينظم القانون اصول المحاسبة الخاصة لمجالس المحافظات -2

 يعين مجلس المحافظة جهة الصرف في األمور الداخلة في اختصاصه  - الحادية والثالثون بعد المائة الماّدة

يحدد القانون أصول المباحثات والقرارات في مجالس المحافظات وكيفية وتنفيذها   -  والثالثون بعد المائة  الثانية  الماّدة
 .ومراقبة أعمالها

 الشؤون المالية - الفصل السابع

 .الحكومة الموازنة العامةئ تهي - 1 – الثالثة والثالثون بعد المائة الماّدة

 .لمجلس النواب وحده حق اقرارهاو  -3

وال   ،لكل سنة مالية موازنة عامة واحدة تتضمن الموارد والنفقات العادية  -  1  –ة  الرابعة والثالثون بعد المائ  الماّدة
 .يجوز احداث موازنات مستقلة أو ملحقة إال بقانون 

للحكومة في حالة الضرورة أن تضع مشروع موازنة استثنائية ألكثر من سنة، تتضمن موارد ونفقات    -2
 .أقرها مجلس النواب إذااستثنائية، وال يجوز تنفيذها إال 

 .قرارها وتنفيذها وقطع حساباتهاإظيم الموازنات المحلية و يقرر القانون اصول تن  -  الخامسة والثالثون بعد المائة  الماّدة

 .يحدد مبدأ السنة المالية بقانون  - 1 – السادسة والثالثون بعد المائة الماّدة

 .تقدم الحكومة إلى مجلس النواب مشروع الموازنة العامة لكل سنة مالية قبل حلولها بثالثة أشهر فأكثر -2
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 .يصوت النواب على الموازنة العادية واالستثنائية مادة فمادة - السابعة والثالثون بعد المائة الماّدة

 .ال يجوز أن يتضمن قانون الموازنة سوى االحكام المالية المحضة  - 1 – الثامنة والثالثون بعد المائة الماّدة

 .موازنةال يجوز احداث ضرائب ومصالح تقتضي لها نفقات جديدة في قانون ال -2
 .ال تنفذ أحكام قانون الموازنة إال في السنة التي حددت من اجلها -3

ليس لمجلس النواب اثناء درس الموازنة أن يزيد في تقدير مجموع الواردات    -   1  –  التاسعة والثالثون بعد المائة  الماّدة
 .أو النفقات

 .الفقرة االولىللجنة الموازنة ان تعدل مشروع الموازنة بشرط مراعاة  -2
ليس للنواب ن يقترحوا زيادة في نفقة أو احداث نفقة جديدة بعد انتهاء لجنة الموازنة من وضع تقريرها    -3

 .على مشروع الموازنة
 .يجوز لمجلس النواب بعد اقرار الموازنة أن يقر قوانين من شأنها احداث نفقات جديدة وموارد لها -4

قرار مشروع الموازنة قبل بدء السنة المالية التي وضع  إ لم يتمكن مجلس النواب من    إذا   -  األربعون بعد المائة  الماّدة
تفتح اعتمادات شهرية مؤقتة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء على أساس جزء من اثني عشر جزءا  من اعتمادات    ،لها

 .السابقةالسنة السابقة وتجبى الموارد وفقا  للقوانين النافذة في نهاية السنة المالية 

ال يجوز للحكومة أن تتجاوز الحد األعلى المقدرة لكل إدارة عامة وال يجوز   -  1  –  الحادية واألربعون بعد المائة  الماّدة
 .نصا  يسمح للحكومة بهذا التجاوز الموازنةأن يتضمن قانون 

 .إال بقانون  منقولةال يجوز فتح اعتمادات جديدة أو اضافية أو  -2

تعرض الحسابات النهائية للسنة المالية على مجلس في مدة ال تتجاوز عامين    -  واألربعون بعد المائةالثانية    الماّدة
 .منذ انتهاء هذه السنة ويتم قطع الحسابات بقانون 

 .انما تفرض الضريبة ألجل المنفعة العامة - 1 – الثالثة واالربعون بعد المائة الماّدة

 .فرض ضريبة عينية إال في حاالت استثنائية  القانون تحدد الضريبة بالنقد، وال يجوز أن يتضمن  -2

 .بقانون  إال ال يجوز احداث ضريبة أو تعديلها أو الغاؤها - 1 – الرابعة واالربعون بعد المائة الماّدة

 .ة في القانون إال في األحوال المبين ،ال يجوز اعفاء أحد من تأدية الضريبة أو جزء منها -2
 .ال يجوز تكليف أحد بتأدية الضريبة إال بالطرق المعينة في القانون  -3

شروطه وفائدته يعين  ال يجوز عقد قرض عام أو خاص إال بقانون،    -  1  –  الخامسة واالربعون بعد المائة  الماّدة
 .وطرق ايفائه
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 ال يجوز للدولة أن تقرض أو تكفل إال بقانون  -2
 .يترتب عليها إنفاق من خزينة الدولة التياصول عقد التعهدات وااللتزامات يحدد القانون  -3

الطبيعية أو    البالدال يجوز منح احتكار أو امتياز باستثمار شيء من ثروة    -  السادسة واالربعون بعد المائة  الماّدة
 .استغالل مصلحة عامة إال بقانون ولمدة محدودة

حسابات الدولة، ويقدم   في  يدقق ديوان المحاسبات نيابة عن مجلس النواب  -  1  –  السابعة واالربعون بعد المائة  الماّدة
 .اظاته وبيان المخالفات المرتكبة والمسؤولية المترتبة عليهو اليه تقريرا  عاما  يتضمن آراءه وملح

ينتخب مجلس النواب اعضاء ديوان المحاسبات بأكثرية الحاضرين المطلقة، فان لم تحصل يعاد االنتخاب    -2
ويكون االنتخاب من قائمة ينظمها مكتب المجلس تتضمن ضعف العدد المطلوب   ،ويكتفي باألكثرية النسبية

 .انتخابه
 .يرتبط ديوان المحاسبات بمجلس النواب رأسا   -3
نون يعد مشروعه مكتب المجلس مالك ديوان المحاسبات واختصاص اعضائه وحصانتهم وطريقة يحدد بقا  -4

 .الرقابة على المعامالت
 .موازنة ديوان المحاسبات جزء من موازنة مجلس النواب -5

بالموارد لمجلس النواب أن يكلف ديوان المحاسبات كل تحقيق أو دراسات تتعلق    -  الثامنة واالربعون بعد المائة  الماّدة
 .والنفقات أو بإدارة الخزينة

يجب على الحكومة أن تتقدم إلى مجلس النواب ببيان عن حالة الدولة المالية    -  التاسعة واالربعون بعد المائة  الماّدة
 .مرة فأكثر في كل سنة

 .حدد نظام النقد بقانون ي - الخمسون بعد المائة الماّدة

 االقتصادية الشؤون  - الفصل الثامن

تشرف الدولة على االقتصاد الوطني وتنظيمه لتحقق للشعب مستوى الئقا  من  - الحادية والخمسون بعد المائة الماّدة
 .المعيشة، باستثمار األرض وتقدم الصناعة والتجارة وتوفير العمل لجميع المواطنين

مجلس اقتصادي دائم، مهمته اقتراح الخطط والمناهج  يحدث في الدولة    -  1  –  الثانية والخمسون بعد المائة  الماّدة
 .االقتصادية لتنمية قابليات الوطن في مختلف النواحي االقتصادية

 .يقدم المجلس تقاريره ونتائج أعماله إلى الحكومة ومجلس النواب -2
المتوخاة  يحدد بقانون عدد أعضاء المجلس االقتصادي. وطريقة انتقائهم على وجه يكفل تحقيق الغاية    -3

 .منه
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يجوز احداث مؤسسات تتمتع باستقالل مالي واداري، لتنفيذ مشروعات معينة   -  الثالثة والخمسون بعد المائة  الماّدة
 .وادارتها، ويكون ذلك بقانون يحدد عدد أعضائها وطريقة انتقائهم واالشراف عليها

ولة على مشروعات الري وتحسين االراضي تستوفيها من االموال التي تنفقها الد  -  الرابعة والخمسون بعد المائة  الماّدة
 .الذين يستفيدون منها في مدة تتفق مع قدرتهم يحددها القانون 

 تعديل الدستور  - الفصل التاسع

لرئيس الجمهورية بموافقة مجلس الوزراء والنواب طلب تعديل مادة أو   -  1  –  الخامسة والخمسون بعد المائة  الماّدة
 :الدستور، على أن يتم ذلك وفقا  للشروط اآلتيةأكثر من مواد 

 .أ ـ يجب أن يذكر في طلب التعديل المواد المطلوب تعديلها والسبب الداعي اليه

 .كان الطلب مقدما من النواب يجب أن يوقعه الثلث فأكثر من مجموعهم إذاب ـ 

أعضائه المطلقة، فاذا رفض اعتبر الرفض نهائيا  وال ج ـ يناقش المجلس طلب التعديل ثم يصوت عليه بأكثرية مجموع 
 .يجوز اعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل مرور سنة

 .وافقت على التعديل أكثرية مجموع النواب المطلقة اعتبر ذلك رغبة في التعديل إذا د ـ 

، فاذا وافق ثلث مجموع أعضائه  يتناقش المجلس بعد ستة أشهر من اقراره رغبة التعديل في المواد المراد تعديلها  .هـ
 .على التعديل ادخل في صلب الدستور وأصبح نافذا  

 .ويجب على النواب اعادة القسم على الدستور المعدل خالل اسبوعين منذ اقراره -2

 حكام انتقاليةأ - الفصل العاشر

 .تعمل الحكومة على تحضير البدو -  1 – والخمسون بعد المائة السادسة الماّدة

وضع قانون خاص يرعى التقاليد البدوية بين البدو الرحل ويحدد العشائر التي تخضع الحكامه ريثما يتم  ي -5
 .تحضيرهم

 .يوضع برنامج على مراحل لضمان تحقيق تحضير البدو ويقر مع اعتماداته بقانون  -6
من حيث السجل  يوضع في قانون االنتخاب أحكام مؤقتة خاصة بانتخابات البدو الرحل تراعى فيها أوضاعهم   -7

 .المدني وكيفية التصويت

مية في البالد خالل عشر سنوات على األكثر منذ يجب القضاء على األ  -  1  –  والخمسون بعد المائة  السابعة  الماّدة
 .تنفيذ أحكام هذا الدستور

 .يوضع لذلك برنامج مفصل ويقر مع اعتماداته بقانون  -2
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ل السنوات المذكورة ملزمة بتنفيذ البرنامج الموضوع لبلوغ هذه جميع الحكومات المتعاقبة على الحكم خال -3
 .الغاية

إن التشريع القائم المخالف ألحكام هذا الدستور يبقى نافذا  مؤقتا  إلى أن يعدل    –  والخمسون بعد المائة  الثامنة  الماّدة
 بما يوافق أحكام الدستور. 

التأسيسي والنيابي الحالي  التأسيسية  تنتهي الصفة    -  والخمسون بعد المائة  التاسعة  الماّدة هذه  فور اقرار  للمجلس 
 المواد الدستورية ووضعها موضع التنفيذ. 

 (: 85) الماّدةخالفا  ألحكام  – الستون بعد المائة الماّدة

النواب    -1 لرئيس الجمهورية في أي وقت كان وبموافقة الحكومة المؤلفة وفقا  ألحكام هذا الدستور أن يحل مجلس 
الحالي بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء على أن تجري االنتخابات النيابية لهذه المرة خالل مدة ال تتجاوز سنة واحدة 

 المجلس.  من تاريخ الحل. وال يشترط استقالة الوزارة التي حلت 

إذا لم تجر االنتخابات خالل المدة المنصوص عليها، ويجتمع المجلس المنحل حكما  خالل عشرة أيام من انتهاء    -2
 المدة المذكورة.

بعد إقرار هذا الدستور يكلف رئيس الجمهورية من يختاره لتأليف الوزارة،   -   1  – ة  والستون بعد المائ  الحادية  الماّدة
ف إلى مجلس النواب خالل عشرة أيام ببيانه الوزاري، فإذا حصل على ثقة أكثرية النواب المطلقة  فيتقدم الرئيس المكل

 أصدر رئيس الجمهورية مرسوما  بتسميته رئيسا  للوزراء، ومرسوما  آخر بتسمية الوزراء بموجب اقتراح رئيس الوزراء.

 .جة إلى الحصول على ثقة جديدةتشمل الثقة الممنوحة للرئيس المكلف جميع أعضاء وزارته دون حا -2

إذا شغر منصب رئيس الوزراء ألي سبب كان أو استقال أكثرية الوزراء في الفترة التي يكون فيها مجلس   -3
النواب منحال ، تعتبر الوزارة مستقيلة، ويدعى المجلس المنحل، وتتبع في تأليف الوزارة الجديدة األصول المحددة  

 وتنتهي مهمة المجلس فور منح الثقة. في الفقرة األولى، 

 اع.  وال يجوز بحث أمر آخر في هذا االجتم

 الماّدةلى أن يتم تأليف المحكمة العليا على الشكل المنصوص عليه في  إ   -  1  –الثانية والستون بعد المائة    الماّدة
بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء    122  الماّدة   في   ( يجري تأليفها مؤقتا  ألجل النظر في االختصاصات الواردة116)

قضاة مجلس الدولة،    قضاة محكمة النقض، ومن ثالثة من أكبر  أكبربناء على اقتراح من وزير العدل من أربعة من  
 .ويرأسها الرئيس األول لمحكمة النقض

 إلى شهر واحد.  155  ماّدةالتختصر مدة ستة األشهر المذكورة في الفقرة )هـ( من    -الثالثة والستون بعد المائة    الماّدة
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إن المراسيم التشريعية النافذة والصادرة حتى تاريخ إقرار هذا الدستور تبقى نافذة    -   الرابعة والستون بعد المائة  الماّدة
 المفعول إلى أن تعدل وفق أحكام هذا الدستور. 

 النص التالي:   41  الماّدةيضاف إلى آخر الفقرة األولى من  -الخامسة والستون بعد المائة  الماّدة

 إال إذا كان المجلس قد أعطى للسلطة التنفيذية صالحية التشريع.

يعتبر هذا الدستور المعدل نافذا من حين إقراره، وينشره رئيس المجلس التأسيسي    -  السادسة والستون بعد المائة  الماّدة
  والنيابي.

 1962أيلول  13و 1382ربيع الثاني  14دمشق في 

 تأسيسي والنيابيرئيس المجلس ال

 سعيد الغزي 
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 )مؤقت(  1964دستور الجمهورية العربية السورية  -9
 (120)  (1963)الدستور السوري بعد انقالب الثامن من آذار           

 

 رئيس المجلس الوطني لقيادة الثورة 

 8/3/1963تاريخ  1بناء على األمر العسكري رقم 

 23/3/1963تاريخ  10وعلى المرسوم التشريعي رقم 

 وتعديالته   6/1963/ 9تاريخ  68وعلى المرسوم التشريعي رقم 

   25/4/1964/ تاريخ 991وعلى قرار المجلس الوطني لقيادة الثورة رقم /

 يرسم ما يلي: 

 ـ يعلن الدستور المؤقت للجمهورية العربية السورية المرفق بهذا المرسوم. 1مادة 

 .ـ ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذًا من تاريخ صدوره 2مادة 

 دمشق في 

 1964/ 25/4و  13/12/1383

 رئيس المجلس الوطني  

 لقيادة الثورة 

 أمين الحافظ

 الدستور المؤقت للجمهورية العربية السورية

 الجمهورية العربية السورية -الفصل األول  

  .ـ القطر السوري جمهورية ديمقراطية شعبية اشتراكية ذات سيادة وهو جزء من الوطن العربي 1ـ  1مادة 

 
 533- 515مازن يوسف صباغ، سجل الدستور السوري، مصدر سبق ذكره، ص - 120
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 ـ الشعب العربي في سورية جزء من األمة العربية يؤمن بالوحدة ويناضل في سبيل تحقيقها.  2

 ـ السيادة في القطر السوري للشعب. 2مادة 

 ـ دين رئيس الدولة اإلسالم. 1ـ  3مادة 

 ـ الفقه اإلسالمي مصدر رئيسي للتشريع. 2

 ـ اللغة العربية هي اللغة الرسمية. 4مادة 

 ـ عاصمة الجمهورية دمشق. 5مادة 

ـ يكون علم الجمهورية على الشكل التالي: طوله ضعف عرضه، وهو ذو ثالثة ألوان متساوية متوازية أعالها    1ـ    6مادة  
بيض فاألسود ويحتوي القسم األبيض في خط مستقيم على ثالثة نجوم خضر خماسية األشعة تفصلها أبعاد  األحمر فاأل

 متساوية. 

 ـ يعين شعار الجمهورية ونشيدها بقانون. 2

 الفصل الثاني.

 المبادئ األساسية

 المواطنون متساوون أمام القانون في الحقوق والواجبات.  - 7مادة 

 مواطنين الحرية والطمأنينة وتكافؤ الفرص.ـ تكفل الدولة لل 8مادة 

 ـ حرية الفرد مصونة:  9مادة 

 ـ كل إنسان بريء حتى يدان بحكم قضائي.  1

 ـ ال يجوز تحري أحد أو توقيفه إال وفاقا  للقانون. 2

 ـ حق الدفاع مكفول بالقانون. 3

 ـ ال جريمة وال عقوبة إال بنص قانوني.  10مادة 

أحكام القوانين إال على ما يقع من تاريخ العمل بها وال يكون لها أثر رجعي، ويجوز النص في  ـ ال تسري    11مادة  
 القانون على خالف ذلك في غير األمور الجزائية.

 تفتيشها إال باألحوال والكيفية المبينة في القانون. دخولها أو ـ المساكن مصونة وال يجوز 12مادة 

 مكفولة وينظم القانون كيفية ممارستها. ـ الحريات العامة  13مادة 
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 ـ ال يجوز إبعاد المواطنين عن أرض الوطن. 1.  14مادة 

لكل مواطن حق اإلقامة والتنقل في األراضي السورية، إال إذا منع من ذلك بحكم قضائي أو تنفيذا  لقوانين الصحة    -   2
 والسالمة العامة. 

 اسية أو دفاعهم عن الحرية. ـ ال يسلم الالجئون بسبب مبادئهم السي 15مادة 

ـ حرية االعتقاد مصونة والدولة تحترم جميع األديان وتكفل حرية القيام بجميع شعائرها على أن ال يخل ذلك    16مادة  
 بالنظام العام.

 ـ التعليم حق لكل مواطن وهو إلزامي في مرحلته االبتدائية ومجاني في جميع مراحله. 1ـ   17مادة 

 نشاء جيل قوي بجسمه وتفكيره وأخالقه، مؤمن بتراثه الروحي معتز بفضائله العربية. ـ تهتم الدولة بإ 2

ـ العمل حق لجميع المواطنين وواجب يمليه الشرف، وعلى الدولة أن توفره للمواطنين وأن تضمنه ببناء   1ـ    18مادة  
 اقتصاد قومي اشتراكي يكفل النهوض بهم إلى مستوى كريم.

للعاملين أجرا  عادال  لقاء عملهم، وتحدد ساعات العمل، كما تكفل الضمان االجتماعي   وتكفلـ تحمي الدولة العمل    2
 وتنظم حق الراحة واإلجازة.

ـ التنظيم النقابي مكفول على أساس استقالل النقابات وتوكيد مسؤوليتها في بناء االقتصاد القومي على أسس اشتراكية    3
 ويحدد ذلك القانون.

 فل الدولة كل مواطن وأسرته في حاالت الطوارئ والمرض والعجز واليتم والشيخوخة. ـ تك 1ـ   19مادة 

 ـ تحمل الدولة صحة المواطن وتيسر له وسائل المعالجة والتداوي. 2

 ـ األسرة هي خلية المجتمع األساسية وهي في حمى الدولة. 1ـ   20مادة 

 واالجتماعية التي تعوقه.  ـ تحمي الدولة الزواج وتشجع عليه وتزيل العقبات المادية 2

 ـ الدفاع عن الوطن واجب مقدس على جميع المواطنين.  1ـ   21مادة 

 ـ الجندية إلزامية وينظمها قانون خاص.  2

  شريطة عدم المس بسالمة الوطن والوحدة   بالقانون   ـ يمارس المواطنون حقوقهم ويتمتعون بحرياتهم المكفولة  22مادة  
 أهداف الثورة الشعبية االشتراكية.ومؤسسات الجمهورية و  القومية

 الفصل الثالث. الملكية واإلنتاج واإلرث 
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ـ تضع الدولة كل خيرات الوطن وطاقاته في خدمة الشعب وفقا  لخطة تمنع االستغالل وتهدف إلى تنمية   23مادة  
 الدخل القومي وتوزيعه توزيعا  عادال يتكافأ مع جهد المنتجين. 

 يعية ملك لمجموع الشعب.ـ الثروة الطب 1ـ   24مادة 

 ـ المجتمع االشتراكي أساسه الملكية الجماعية لوسائل اإلنتاج. 2

 ـ تكون ملكية وسائل اإلنتاج على األشكال التالية:  25مادة 

. ملكية الدولة وتتمثل بالقطاع العام الذي يتحمل المسؤولية الكبرى في خطة التنمية ويملك المرافق العامة ووسائل  1
 النقل الكبرى ووسائل اإلنتاج المتعلقة بالحاجات األساسية للشعب. 

 ـ ملكية جماعية وهي ملكية جميع المنتجين. 2

 ـ ملكية فردية.  3

صونة وينظم القانون أداء وظيفتها االجتماعية، وال تنزع الملكية إال للمنفعة العامة ومقابل ـ الملكية الخاصة م 26مادة 
 تعويض عادل وفقا  للقانون 

ـ التنظيم النقابي مكفول على أساس استقالل النقابات وتوكيد مسؤوليتها في بناء االقتصاد القومي على أسس اشتراكية    3
 ويحدد ذلك القانون.

 يحدد القانون الحد األقصى للملكية. ـ  27مادة 

 ـ تشجع الدولة التعاون وتعمل على دعم وحماية جميع المنشآت التعاونية. 28مادة 

 ـ للدولة أن تؤمم بقانون كل مؤسسة أو مشروع يتعلق بالمصلحة العامة مقابل تعويض عادل. 29مادة 

 ـ حق اإلرث مصون وفقا  للقانون.  30مادة 

 لطات الس –الفصل الرابع 

 التشريعية ومراقبة أعمال السلطة التنفيذية. السلطة  يتولى المجلس الوطني للثورة -  31مادة 

 ـ يقوم المجلس الوطني للثورة بالمهام اآلتية:  32مادة 

 ۔ انتخاب رئيس مجلس الرئاسة ونائب الرئيس واألعضاء.  1

 ـ تعديل الدستور المؤقت ووضع مشروع الدستور الدائم.  2

 االستفتاء العام. ـ إجراء 3
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 والغاؤها وتغيير تسميتها.  عدد الوزارات وتحديدا  اختصاصاتها ودمجها ـ إقرار  4

 . ـ وضع المنهاج العام لسياسة الدولة وإقرار الخطة المرحلية. عدد الوزارات وتحديد اختصاصاتها ودمجها 5

 منها أو من بعضها ـ اعتماد موازنة الدولة وفرض الضرائب وتخفيضها والغاؤها واإلعفاء  6

 ـ البت في شؤون السلم والحرب. 7

 ـ منح الثقة وحجبها عن الوزارة أو عن أحد الوزراء. 8

ـ يشكل المجلس الوطني من أعضائه الحاليين وممثلين عن قطاعات الشعب ويحدد عددهم وكيفية تمثيلهم   33مادة  
 بقانون. 

 اء مكتبه. ـ ينتخب المجلس في اجتماعه األول رئيسه وأعض 34مادة 

ـ يعقد المجلس الوطني ثالث دورات سنويا  فيجتمع حتما  في مطلع شهر تشرين األول ويحدد مواعيد دورتيه    1ـ    35مادة  
 األخريين بقرار منه وفقا  لنظامه الداخلي. 

من    ـ يدعى المجلس الوطني من قبل رئيسه لعقد دورات استثنائية بطلب من مجلس الرئاسة أو بناء على طلب خطي  2
 ربع أعضائه. 

ـ يتمتع أعضاء المجلس بالحصانة خالل انعقاد دورات المجلس وال تجوز مالحقتهم جزائيا  وال ينفذ حكم جزائي    36مادة  
عليهم إال بعد الحصول على إذن من المجلس الوطني، وال يجوز توقيفهم إال في حالة الجرم المشهود ويجب إعالم 

 المجلس فورا . 

أقسم  "ـ قبل أن يتولى أعضاء المجلس الوطني عملهم يقسم كل واحد منهم علنا  أمام المجلس اليمين التالية:  37مادة 
عنه وعن استقالل الوطن ومصالح الشعب وأن أحترم قوانين البالد   باهلل العظيم أن أكون مخلصا  لدستور البالد مدافعا  

 . "الثورة في الوحدة والحرية واالشتراكيةوأقوم بمهمتي بشرف وأن أعمل لتحقيق أهداف 

 ـ يحدد تعويض أعضاء مجلس الرئاسة والمجلس الوطني ونفقاتهم بقانون. 38مادة 

 المجلس الوطني أن يستغل مركزه في عمل من األعمال.   ـ ال يجوز لعضو 39مادة 

 الجرائم المقترفة قبل اقتراح العفو. ـ يحق للمجلس الوطني بأكثرية أعضائه المطلقة أن يمنح العفو العام عن 40مادة 

ـ يحق للمجلس الوطني في كل وقت أن يؤلف لجانا  أو ينتدب عضوا  أو أكثر من أ أعضائه. للتحقيق في   41مادة 
 كل أمر. ويجب على الوزراء وجميع موظفي الدولة تقديم الشهادات والوثائق والبيانات التي تطلب منهم. 

 جلسات المجلس إال إذا حضرها أكثرية األعضاء المطلقة. ـ ال تنعقد  42مادة 

 ـ لمجلس الرئاسة ولكل عضو من أعضاء المجلس الوطني حق اقتراح القوانين.  43مادة 
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 ـ إذا أقر المجلس الوطني قانونا  أصدره مجلس الرئاسة خالل خمسة عشر يوما من تاريخ إقراره.  1ـ   44مادة 

مجموع أعضائه المطلقة صفة االستعجال للقانون فيجب إصداره في المدة المعينة.   . أما إذا أقر المجلس بأكثرية2
 وإذا لم يصدره مجلس الرئاسة في المدة المذكورة نشره رئيس المجلس الوطني حاال .

. لكل عضو أن يوجه إلى الوزارة األسئلة واالستجوابات، وعليها اإلجابة في الميعاد المحدد في النظام 45مادة 
 . خليالدا

ـ يحدد المجلس الوطني في نظامه الداخلي أصول المناقشات والمذاكرات واألسئلة واالستجوابات والتصويت   46مادة 
 واختصاص المكتب واللجان وسائر أعمال المجلس. 

 مجلس الرئاسة 

 تور. يمارس السلطة التنفيذية مجلس الرئاسة ومجلس الوزراء ضمن الحدود المنصوص عليها في الدس -  47مادة 

ـ يتكون مجلس الرئاسة من رئيس ونائب للرئيس وثالثة أعضاء ينتخبهم المجلس الوطني من بين   1ـ   48مادة 
 أعضائه.  

 جميع أوجه نشاطه.عن ۔ مجلس الرئاسة مسؤول أمام المجلس الوطني 2

لوطني اليمين ـ قبل أن يمارس رئيس المجلس الرئاسة وأعضاؤه واليتهم يحلف كل منهم أمام المجلس ا 49مادة 
 التالية:  

أقسم باهلل العظيم أن أكون مخلصا  لدستور البالد وأن أدافع عنه وعن استقالل الوطن ومصالح الشعب وأن أحترم  "
 . "قوانين البالد وأقوم بمهمتي بشرف وأن أعمل على تحقيق أهداف الثورة في الوحدة والحرية واالشتراكية

العفو الخاص ومنح األوسمة واعتماد رؤساء   زراء وإقالتهم، وله حق إصدار ـ لمجلس الرئاسة تعيين الو  50ادة م
 البعثات السياسية وإقالتهم. 

ـ لمجلس الرئاسة أن يصدر أي تشريع أو قرار مما يدخل أصال  في اختصاص المجلس الوطني إذا دعت   51مادة 
ر انعقاده فإذا رفض المجلس الوطني  الضرورة إلى اتخاذه، وذلك في غياب المجلس الوطني على أن يعرض عليه فو 

 ما أصدره مجلس الرئاسة بأكثرية ثلثي أعضائه سقط ما له من أثر من تاريخ الرفض. 

ـ يبرم مجلس الرئاسة بعد موافقة مجلس الوزراء المعاهدات واالتفاقيات ويبلغها المجلس الوطني وتكون لها   52مادة 
رها وفقا  للقانون. على أن معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات قوة القانون بعد إبرامها والتصديق عليها ونش

التي تتعلق بحقوق السيادة أو بمنح امتيازات لشركات أو مؤسسات أجنبية ال تكون نافذة إال إذا وافق عليها المجلس  
 الوطني.
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لى أن يعرض على المجلس  ـ لمجلس الرئاسة إعالن حالة الطوارئ وحالة التعبئة الجزئية بمرسوم ع 1ـ   53مادة 
 الوطني في أول اجتماع له. 

ـ لمجلس الرئاسة إعالن التعبئة العامة في حالة االعتداء على البالد أو أي بلد عربي آخر على أن يدعي المجلس   2
 الوطني لجلسة استثنائية إلقرار ذلك.

 الوزراء والوزراء ويشرف على أعمالهم. ـ يضع مجلس الرئاسة السياسة الداخلية والخارجية ويوجه مجلس  1ـ   54مادة 

. لمجلس الرئاسة الحق في إلغاء القرارات التي يصدرها مجلس الوزراء والوزراء أو تعديلها إذا كانت مخالفة للدستور  2
 أو القانون أو مضرة بالمصلحة العامة.

 حدود القانون. . لمجلس الرئاسة تعيين الموظفين المدنيين والعسكريين وإقالتهم ضمن 55مادة 

 . يقبل رئيس مجلس الرئاسة اعتماد رؤساء البعثات السياسية األجنبية ويمثل الدولة في المؤتمرات الدولية.56مادة 

ـ يوقع رئيس مجلس الرئاسة على القوانين، ويوقع على المراسيم التي يصدرها مجلس الرئاسة والمراسيم  57مادة 
يمارس رئيس المجلس صالحيات رئيس الدولة في القوانين واألنظمة بما ال التنظيمية والعادية التي ترفع إليه و 

 يتعارض مع أحكام هذا الدستور المؤقت.

 ـ ال يجوز ألي عضو من أعضاء مجلس الرئاسة أن يكون وزيرا  أو نائبا  للوزير. 58مادة 

 الوزير

أو أكثر لرئيس الوزراء ووزراء دولة ونواب  ـ تتكون الوزارة من رئيس الوزراء والوزراء ويجوز تعيين نائب  59مادة 
 وزراء وتسري عليهم األحكام الخاصة بالوزراء.

 ـ يكون رئيس الوزراء من أعضاء المجلس الوطني. 60مادة 

. الوزارة مسؤولة بالتضامن تجاه المجلس الوطني عن تنفيذ السياسة العامة وكل وزير مسؤول وحده عن  61ادة م
 وزارته.

يقوم مجلس الوزراء بإدارة شؤون الدولة وتوحيد وتنسيق العمل بين الوزارات والمؤسسات واإلدارات العامة  ـ  62مادة 
ووضع مشروع الخطة المرحلية وتنفيذها بعد إقرارها ووضع البرامج المحققة لها على ضوء المنهاج العام وصيانة  

زنة وتنفيذها بعد إقرارها وإدارة السياسة العامة للدولة  األمن وسالمة الدولة وحماية حقوق المواطنين ووضع مشروع الموا 
 في ميدان العالقات الدولية. 

 ـ ينعقد مجلس الوزراء برئاسة رئيسه أو من ينيبه عنه للنظر في األمور التالية:  63مادة 

 ۔ مشاريع القوانين. 1
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 ـ المراسيم التنظيمية. 2

 ـ مشاريع موازنة الدولة والموازنات الخاصة.  3

 السياسة الداخلية والخارجية.ـ  4

 . القضايا التي يقترح رئيس الوزراء أو أحد الوزراء بموافقة الرئيس طرحها على المجلس. 5

 ـ القضايا األخرى التي ينص عليها القانون.  6

 . يدير رئيس مجلس الوزراء الجلسات التي تعقدها الوزارة برئاسته. 1 -  64مادة 

 المختلفة. ـ ينسق األعمال بين الوزارات 2

 ـ وله وحده أن يطرح الثقة بوزارته أمام المجلس الوطني.  3

 ـ وله أن يعهد ببعض صالحياته إلى أحد الوزراء. 4

 ـ عند استقالة الوزارة أو حجب الثقة عنها يستمر الوزراء في تصريف الشؤون حتى تسمى الوزارة الجديدة. 65مادة 

 الفصل الخامس. السلطة القضائية 

 القضاة مستقلون ال سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون وال يجوز ألية سلطة التدخل في شؤون العدالة.  ـ 66مادة 

 ـ تصدر األحكام باسم الشعب العربي في سورية. 67مادة 

 يرتب القانون الجهاز القضائي ويعين اختصاصاته.  68مادة 

 في القانون. ـ القضاة غير قابلين للعزل وذلك على الوجه المبين 69مادة 

 يبين القانون شروط تعيين القضاة ونقلهم وتأديبهم.  .70مادة 

النيابة العامة مؤسسة قضائية يرأسها وزير العدل ينظم القانون وظيفتها واختصاصاتها وأوضاع قضاتها . 71مادة 
 وصلتها بالقضاء.

ـ ينظم القانون أوضاع المحاكم االستثنائية وبيان اختصاصها والشروط الواجب توافرها في من يتولى القضاء   72مادة 
 فيها. 

 الفصل السادس ـ الشؤون المالية

 وللمجلس الوطني وحده حق إقرارها. العامة الموازنة تهيئ الحكومة -  73مادة 
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ة العامة واإلنمائية والموازنات المستقلة والملحقة واالستثنائية وكيفية ـ يحدد القانون كيفية إعداد الموازن 74مادة 
 عرضها على المجلس الوطني والمصادقة عليها.

 ـ يحدد مبدأ السنة المالية بقانون. 75مادة 

تفتح ـ إذا لم يتمكن المجلس الوطني من إقرار مشروع الموازنة قبل بدء السنة المالية التي وضع لها،  76مادة 
اعتمادات شهرية مؤقتة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء على أساس جزء من اثني عشر جزءا  من اعتمادات السنة  

 السابقة وتجبى الموارد وفقا  للقوانين النافذة في نهاية السنة المالية السابقة.

 حساب بقانون.تعرض الحسابات النهائية للسنة المالية على المجلس الوطني ويتم قطع ال -  77مادة 

 ـ ال يجوز إحداث ضريبة أو تعديلها أو إلغاؤها إال بقانون. 78مادة 

 أحكام ختامية وانتقالية 

 ـ يبقى التشريع القائم نافذا  مؤقتا  إلى أن يعدل بما يوافق أحكام هذا الدستور.  79مادة 

 الدائم. ـ يعمل بهذا الدستور المؤقت لحين إعالن موافقة الشعب على الدستور  80مادة 

 وذلك خالل فترة ال تتجاوز السنة اعتبارا  من تاريخ إعالن هذا الدستور.

موافقة ثلثي أعضائه.  بـ يجوز تعديل هذا الدستور باقتراح من مجلس الرئاسة أو أعضاء المجلس الوطني و   81مادة  
لمرسوم  وا  3/1963/ 23ؤرخ  ( الم10)والمرسوم التشريعي    1963/ 8/3( المؤرخ في  1ـ يلغى األمر العسكري )  82مادة  

 . 6/1963/ 9( المؤرخ 68التشريعي رقم )
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 )مؤقت( 05/1969/ 01دستور الجمهورية العربية السورية  -10
  

 ( 33قرار )

 القيادة القطرية لحزب البعث العربي االشتراكي 

 .  2/1966/ 23( تاريخ  1بعد اطالعها على قرار القيادة القطرية المؤقتة رقم )

 قررت إعالن الدستور المؤقت المرفق

 1/5/1960دمشق في 

 القيادة القطرية لحزب البعث العربي االشتراكي 

 (121)المقدمة

إن الهدف األساسي من وضع دستور ألية دولة وفي مرحلة معينة من الزمن هو إيجاد دليل واضح ينظم مسيرة الشعب   
 نحو المستقبل ويكون الضابط لحركة الدولة بمؤسساتها المختلفة والمصدر لتشريعاتها وقوانينها. 

واقع التجزئة الذي     خاصا  ومرحليا  نتيجةوبالنسبة لوجود دستور في أي من أقطار الوطن العربي فإن ذلك يتخذ وضعا  
تعيشه األمة العربية، وبالقدر الذي يتجاوب فيه هذا الدستور مع إرادة الجماهير العربية ينبغي أن يكون مجسدا  ألهدافها،  

 محددا  لمسيرتها ومعززا  لنضالها لتحقيق وحدة األمة العربية. 

كافة    من  ية وما تزال تكافح في سبيل بناء دولة عربية موحدة متحررةلقد كافحت األمة العربية طوال العصور الماض 
أشكال االستغالل والتجزئة والسيطرة االستعمارية ألن قيام هذه الدولة الموحدة هو اإلطار الحقيقي الستكمال شخصية 

 األمة العربية، وطريقها لممارسة دورها الفعال في المجتمع الدولي. 

ه كل موجات الغزو واالحتالل المتعاقبة وفي وجه كل التحديات التي عملت على تكريس  وصمد الشعب العربي في وج
واقع التجزئة واالستغالل والتخلف. ولم يكن االستقالل الذي حصل عليه أي قطر من األقطار العربية نتيجة لنضال  

 ي في كل أقطار الوطن الكبير.الجماهير العربية في ذلك القطر فحسب وإنما كان نتيجة النضال الموحد للشعب العرب

ومنذ مطلع هذا القرن أخذت قوافل الشهداء في مختلف أرجاء الوطن العربي تتوالى على طريق التضحية والفداء لتسقي  
شجرة الحرية وتكون المشاعل التي تضيء طريق الجماهير العربية والرمز الحقيقي لوحدة مصيرها وأهدافها ومع انقضاء 

ا القرن كان كفاح الشعب العربي يتسع ويتعاظم في مختلف األقطار ليحقق التحرر من االستعمار النصف األول من هذ
المباشر. ولم تكن الجماهير العربية ترى أو تقبل أن يكون االستقالل غايتها ونهاية تضحياتها وإنما رأت في االستقالل 
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خوضها ضد قوى االستعمار والصهيونية واالستغالل  وسيلة لتدعيم نضالها ومرحلة متقدمة في المعركة المستمرة التي ت 
 والحرية واالشتراكية.  من أجل تحقيق أهداف األمة العربية المتمثلة بالوحدة  بقيادة قواها التقدمية والثورية

االشتراكي  العربي  البعث  حزب  بقيادة  االستقالل  بعد  نضالها  شعبنا  جماهير  واصلت  السوري  العربي  القطر  وفي 
آذار   من  الثامن  ثورة  بتفجير  الكبير  انتصارها  تحقق  أن  متصاعدة  مسيرة  عبر  السلطة    1963واستطاعت  واستالم 
 الستخدامها أداة من أجل تدعيم نضالها ومواصلة مسيرتها نحو األهداف الكبرى لألمة العربية.

إراد يمثل  الذي  الكادحة  العربية  الجماهير  االشتراكي هو حزب  العربي  البعث  المستقبل  إن  نحو صنع  تها وتطلعاتها 
المتحرر من كافة أشكال السيطرة واالستغالل، مستقبل يربط األمة العربية بماضيها المجيد ويؤهلها ألن تقوم بدورها في  

 انتصار قضية الحرية لكل الشعوب المكافحة والمساهمة الفعالة في تقدم اإلنسانية.

تقال من واقع األمة العربية إلى المستقبل المنشود ال يمكن أن يتم إال عبر  وقد أدرك البعث العربي االشتراكي أن االن
 ثورة جذرية شاملة تتناول كل جوانب المجتمع العربي وتكون في مستوى الرسالة التي تتصدى األمة العربية لتحملها.

الجما المستمدة من أعماق  الثورة  لتلك  النظرية  العربي االشتراكي األسس  البعث  هير ومن معطيات األمة  وقد وضع 
العربية تاريخا  وحاضرا  ومستقبال ومن تراث الفكر اإلنساني والتجربة النضالية للشعوب األخرى ومن مجمل الظروف  

 العالمية المعاصرة. 

ولقد كان حزب البعث العربي االشتراكي أول حركة في الوطن العربي تعطي للوحدة العربية محتواها الثوري الصحيح  
ين النضال القومي والنضال االشتراكي ومن هنا فلقد كانت حركة القومية العربية في نظر الحزب هي قضية  وتربط ب 

الجماهير العربية الكادحة وكان طريق هذه الجماهير نحو الوحدة هو طريقها في الوقت نفسه نحو االشتراكية والتحرر  
 الكامل.

ورة مستلهمة إرادة الشعب العربي إنما يمثل محاولة صادقة لتوجيه  وهذا الدستور المؤقت الذي وضعته قيادة الحزب والث
 نضال جماهير شعبنا في هذا القطر، وتنظيم طاقاتها وحشدها في المعركة الواحدة لألمة العربية.

ومن إدراك عميق   وقد انطلقت قيادة الحزب في وضع هذا الدستور المؤقت من استيعاب كامل لظروف المرحلة الماضية
 ة المهام الجسيمة التي ستواجهها الثورة في المرحلة المقبلة. لطبيع

بموجب قرار القيادة القطرية المؤقتة لحزب البعث العربي   1964لقد أوقف العمل بالدستور المؤقت الذي وضع عام  
ا القطر  نظرا  لقصوره عن استيعاب مهام مرحلة التحويل الثوري التي يمر به  23/2/1966وتاريخ  (  1االشتراكي رقم )

وضع في نطاق التنفيذ قرار القيادة القطرية رقم    1964وخالل المدة الماضية التي أعقبت إيقاف العمل بدستور عام  
 لذي تضمن تحديد الصالحيات بين مختلف مؤسسات الحكم وعالقاتها.ا  25/2/1966( وتاريخ 2)

ات واسعة في مجال تنظيم الجماهير وتحويل وطوال هذه المدة بذلت قيادة الحزب والثورة جهودا  كبيرة وحققت خطو 
مؤسسات   بناء  الستكمال  الموضوعية  الظروف  توفير  أجل  من  وعملت  الحزب  مؤتمرات  لمقررات  تنفيذا   المجتمع 
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الديمقراطية الشعبية والوصول إلى الصيغة الدستورية المالئمة التي تتفق وظروف التحويل االشتراكي وتكون في الوقت  
 ي يحمي مسيرة الثورة ويدعم خطواتها نحو المستقبل.نفسه اإلطار الذ

وعملت قيادة الحزب على اتخاذ كل اإلجراءات الهامة التي تكفل تعميق دور الجماهير وممارستها لمسؤولياتها في توجيه 
 شؤون الحكم والتخطيط لمسيرة الثورة. 

الشتراكي الذي انعقد في أواخر شهر آذار من عام  ثم كان قرار المؤتمر القطري الرابع االستثنائي لحزب البعث العربي ا
، والذي نص على قيام مجلس للشعب منتخب على مستوى القطر يمارس دور التشريع ووضع دستور دائم، كما 1969

 قرر وجوب وضع دستور مؤقت يحدد إطار المرحلة المقبلة وينظم العالقات بين مختلف سلطات الدولة ومؤسساتها. 

المؤتمر فقد وضعت القيادة القطرية لحزب البعث العربي االشتراكي هذا الدستور المؤقت الذي يستند إلى وتنفيذا  لقرار  
 :المنطلقات الرئيسية التالية

ـ إن الثورة العربية الشاملة ضرورة قائمة ومستمرة لتحقيق أهداف األمة العربية في الوحدة والحرية واالشتراكية والثورة   1
العربي السوري هي جزء من الثورة العربية الشاملة وسياستها في كافة المجاالت تنبثق عن االستراتيجية العامة في القطر  

للثورة العربية. وضمن هذه اآلفاق القومية الواضحة فإن الثورة في القطر العربي السوري تحدد مهامها األساسية والمرحلية  
ش في  وبرامج عملها  مواقفها ومخططاتها  الهدف وترسم  تحقيق  نحو  المرحلة  هذه  في  وتتجه جهودها  المستويات  تى 

 .األساسي والمصيري بالنسبة للشعب العربي وهو هدف التحرير من االحتالل االستعماري الصهيوني 

ـ إن اإلنجازات التي حققها أي قطر عربي على طريق التحرر والتقدم ومهما بلغت ستبقى معرضة للتشويه واالنتكاس    2
ن أن تأخذ أبعادها إال من خالل إطار دولة الوحدة التي تناضل الجماهير العربية لتحقيقها. إن االنغالق أو وال يمك

التقوقع في الكيانات القطرية هو سياسة تناقض أهداف الثورة العربية وتتنكر لتضحيات الشعب العربي، فالكيانات القطرية 
الوحدة، والوحدة العربية ليست خالصا  قوميا  بالنسبة للشعب العربي  في الوطن العربي مصطنعة، البد أن تزول في دولة  

مجتمع   فحسب بل هي بالنتيجة خالص اقتصادي واجتماعي وقضاء على التخلف ألنها األساس الذي البد منه إلقامة
 .اشتراكي يواجه تحديات العصر الحاضر وأخطار ضرورة

ضرورة  إلضافة إلى أنه ضرورة منبعثة من حاجات المجتمع العربي فإنه  باتجاه إقامة النظام االشتراكي با ـ إن السير 3
ضد  معركتها  في  العربي  الشعب  من  الساحقة  األغلبية  تشكل  التي  الكادحة،  العربية  الجماهير  طاقات  لزج  أساسية 

تراكي موحد  الصهيونية واالستعمار وإحداث التغيير الجذري الشامل في الواقع العربي من أجل إقامة مجتمع عربي اش
 تزول فيه الطبقات وتنتفي فيه كل أشكال استغالل اإلنسان لإلنسان.  

مرتبطة    4 عملية  ممارسة  هي  بل  مجردا ،  مفهوما   ليست  وهي  والفرد،  للجماعة  مقدس  هدف  الحرية  إن  بالتحرر  ـ 
لتي اختبرها شعبنا وعرف واالقتصادي والوصول إليها ال يمكن أن يتم عبر األشكال البرلمانية التقليدية ا  ياالجتماع

ال يعني االنتقال إلى أشكال    "البرلمانية"أساليبها في تزييف إرادة األكثرية من أجل مصلحة فئات محدودة ولكن تخطي  
للحكم ديكتاتورية أو فردية بيروقراطية أو عسكرية بل يعني االنتقال إلى ديمقراطية أوسع وأعمق وهي الديمقراطية الشعبية 
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هذا الدستور يوضح أهدافها ويحدد مؤسساتها باعتبارها الصيغة المثالية التي تكفل للجماهير ممارسة حقوقها التي جاء 
وتأدية واجباتها لتحقيق أهداف الثورة وباعتبارها اإلطار الصحيح الذي يطور السلطة دوما  ويجدد اندفاعات الثورة ويعزز  

 رك الجماهيري وتعميقه وعيا  وتنظيما . مكاسب الجماهير ويوفر المناخ المالئم لنمو التح

إن حركة الثورة العربية جزء أساسي من حركة التحرر العالمي وشعبنا الذي يناضل من أجل تحرره الكامل يقف   -  5
بكل إمكاناته إلى جانب الشعوب المكافحة في مختلف أنحاء العالم وإلى جانب قوى الحرية والتقدم في المعركة الواحدة  

 ضد االستعمار بمختلف أشكاله وضد كل مظاهر االستغالل والتفرقة والتمييز العنصري.المشتركة 

إن هذا الدستور الذي سيكون دليل المرحلة المقبلة بالنسبة لجماهير شعبنا وسلطتها الثورية في القطر العربي السوري  
وتتعمق مختلف جوانبه من خالل    هو بطبيعة الحال دستور مؤقت البد أن يغني من خالل التطبيق والبد أن تتوضح 

 استمرار المسيرة الثورية األمر الذي يمكن أن يستكمل في الدستور الدائم الذي سيضعه مجلس الشعب.

العربي   البعث  القائد حزب  السوري بقيادة حزبها  العربي  القطر  المنطلقات فإن جماهير شعبنا في  وعلى ضوء هذه 
ناء على هدي هذا الدستور الذي يحدد أهدافها ويعزز مواقعها ويدفع خطاها نحو  االشتراكي ستواصل معركة التحرير والب

 المستقبل المنشود.

 الباب األول

 مبادئ نظام الدولة والمجتمع

 الفصل األول 

 المبادئ األساسية

 1مادة 

 ـ القطر العربي السوري، دولة ديمقراطية شعبية اشتراكية، ذات سيادة، وهو جزء من الوطن العربي.1

 ـ الشعب العربي في القطر السوري، جزء من األمة العربية. 2

 2مادة 

 ـ النظام الجمهوري هو نظام الحكم في الدولة.  1

 ـ السيادة للشعب ويمارس السلطات على الوجه المبين في هذا الدستور.  2

 3مادة 

 الفقه اإلسالمي مصدر رئيسي
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 4مادة 

 اللغة الرسمية.هي  اللغة العربية

 5مادة 

 عاصمة الدولة، دمشق.   

 6ادة م

طوله ضعفا عرضه، وهو ذو ثالثة ألوان متساوية متوازية، أعالها األحمر "ـ يكون علم الدولة على الشكل التالي:    1
ويحتوي القسم األبيض في خط مستقيم على ثالث نجوم خضر خماسية األشعة تفصلها أبعاد    ،فاألبيض فاألسود

 . "متساوية

 ـ يحدد شعار الدولة ونشيدها الوطني بقانون.  2

 7مادة 

 الحزب القائد في المجتمع والدولة، هو حزب البعث العربي االشتراكي.

 8مادة 

والمساهمة   ضم قوى الشعب العاملة من أجل تحقيق مصالح أفرادهاالمنظمات الشعبية والجمعيات التعاونية مؤسسات ت
 في تطوير المجتمع. 

 9مادة 

 يمارس المواطنون من خاللها حقوقهم السياسية.  مجالس الشعب مؤسسات منتخبة بصورة ديمقراطية 

 10مادة 

أهداف    وحماية  الوطن  أرض  سالمة  عن  مسؤولة  األخرى،  الدفاع  ومنظمات  المسلحة،  الوحدوية القوات  الثورة 
 االشتراكية.

 11مادة 

تعتبر جميع اجهزة السلطة في خدمة الشعب من أجل تحقيق أهدافه ورفع مستوى معيشته وتطوير حياة المواطنين 
 وحماية الحقوق األساسية التي صانها هذا الدستور.  والمنظمات والمؤسسات الشعبية تطويرا  حرا ،
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 الفصل الثاني

 االقتصادية المبادئ 

 12مادة 

 االقتصاد في الدولة، اقتصاد اشتراكي مخطط، بحيث تنتفي معه جميع أشكال االستغالل.. 1

 ـ يخدم االقتصاد في الدولة تحقيق التكامل االقتصادي في الوطن العربي.  2

  13مادة 

 تكون الملكية على األشكال التالية:   -

ملكية الشعب، وتشمل جميع الممتلكات والثروات العائدة للمجتمع، كالثروات الطبيعية والمرافق المنشأة من قبل    -1
 الدولة، والمؤسسات المؤممة وتتولى الدولة استثمارها واإلشراف على إدارتها لصالح مجموع الشعب. 

والجمعيات    -2 اإلنتاجية  والوحدات  والمهنية  الشعبية  للمنظمات  العائدة  المشتركة  كالممتلكات  جماعية،  ملكية 
 التعاونية، والمؤسسات االجتماعية األخرى.  

 ملكية فردية، وهي الممتلكات الخاصة باألفراد: - 3

يجوز أن تتعارض مع مصالح    ويحدد القانون الحد األقصى للملكية الفردية، ووظيفتها االجتماعية التي ال -
 المجتمع. 

 ال تنزع هذه الملكية إال للمنفعة العامة، ومقابل تعويض عادل وفقا  للقانون.  -

 14مادة 

 حق اإلرث مضمون وفقا  للقانون.

 15مادة 

 وتشغيل المؤسسات االقتصادية الخاصة، يجب أن يلبي الحاجات االجتماعية، وأن يخدم زيادة رخاء الشعب  إن استثمار
 والثروة االجتماعية.

 16مادة 

 األموال العامة ملك للشعب، وواجب المواطنين حمايتها.  

 الفصل الثالث 
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 المبادئ التعليمية والثقافية  

  17مادة 

  يهدف نظام التعليم والثقافة، إلى إنشاء جيل عربي، قومي اشتراكي علمي التفكير مرتبط بتاريخه معتز بتراثه  -
من   النضال.  بروح  واالشتراكيةمشبع  والحرية  الوحدة  في  أمته  أهداف  تحقيق  اإلنسانية    .أجل  خدمة  وفي 

 وتقدمها. 

  18مادة  

 يضمن نظام التعليم التقدم المستمر للشعب، ويساير التطور الدائم لحاجاته االجتماعية واالقتصادية.  -

  19مادة 

ا  1 إلى تحقيق  التي تهدف  القومية االشتراكية  الثقافة  الدولة  العربية وقضايا اإلنسانية، ـ تشجع  العليا لألمة  لمثل 
 وتعتبرها أساسا  لبناء المجتمع. 

 تشجع الدولة الفنون والميول والكفاءات الفنية لجميع المواطنين. -2

 تشجع الدولة التربية الرياضية وتعتبرها من العناصر التي تساهم في إعداد جيل قوي بجسمه وأخالقه وتفكيره.   -3

 20مادة 

إليه من منجزات علمية عناصر أساسية لتقدم المجتمع العربي ـ    1 العلوم واألبحاث، وكل ما يتم التوصل  تعتبر 
 وعلى الدولة أن تقدم لها الدعم الشامل.  االشتراكي

 ـ تحمي الدولة حقوق المؤلفين والمخترعين التي تخدم مصالح المجتمع.  2

 الباب الثاني

 الجماهيرية والجمعيات التعاونية  حقوق وواجبات المواطنين والتنظيمات

 الفصل األول 

 حقوق وواجبات المواطنين 

 21مادة 

وأبنائهم،  السوريين  العرب  للمغتربين  خاصة  تسهيالت  يضمن  بقانون  وشرائطها  السورية  العربية  الجنسية  تحدد 
 ولمواطني أقطار الوطن العربي األخرى.
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 22مادة 

 بحرياتهم وفق القانون.يمارس المواطنون حقوقهم ويتمتعون 

 23مادة 

 ـ المواطنون متساوون أمام القانون في الحقوق والواجبات.   1

 تحقق الدولة مبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين.   - 2

 24مادة 

على الدولة أن توفر للمرأة جميع الفرص التي تتيح لها المساهمة الفعالة في الحياة العامة، وأن تعمل على إزالة   
 القيود التي تمنع تطويرها، بما يمكنها من المشاركة في بناء المجتمع العربي االشتراكي. 

  25مادة  

 أمنهم. تكفل الدولة لمواطنين حريتهم الشخصية، وتحافظ على كرامتهم و 

 26مادة 

 كل إنسان بريء حتى يدان بحكم قضائي مبرم. -1 

 ال يجوز تحري أحد أو توقيفه، إال وفقا للقانون.  - 2

 ـ حق الدفاع مصون بالقانون.  3

  27مادة 

 ال جريمة وال عقوبة إال بنص قانوني. 

 28مادة 

 ة بالقانون.المساكن مصونة فال يجوز دخولها أو تفتيشها إال في األحوال المبين -1

 29مادة 

 سرية المراسالت البريدية والسلكية مكفولة وفق األحكام المبينة بالقانون.

 30مادة 

 ـ ال يجوز إبعاد المواطن عن أرض الوطن.  1
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ـ لكل مواطن الحق بالتنقل في أراضي الدولة إال إذا منع من ذلك بحكم قضائي أو تنفيذا  لقوانين الصحة والسالمة    2
 العامة.

  31ة ماد

 ـ حرية االعتقاد مصونة وتحترم الدولة جميع األديان.  1

 ـ تكفل الدولة حرية القيام بجميع الشعائر الدينية، على أن ال يخل ذلك بالنظام العام.  2

  32مادة 

 لكل مواطن الحق في المساهمة بالحياة السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية للشعب، وينظم القانون ذلك.  

 33مادة 

 العمل حق لكل مواطن، وواجب عليه، وعلى الدولة أن توفره لجميع المواطنين. -1

 ن تكفل ذلك. ، حسب نوعية ومردود العمل، وعلى الدولة أةيحق لكل مواطن أن يتقاضى أجر  -2

ـ تحدد الدولة عدد ساعات العمل وتكفل الضمان االجتماعي للعاملين وتنظم لهم حق الراحة واإلجازة، والتعويضات -3
 والمكافآت المختلفة. 

 34مادة 

 لتعليم حق لكل مواطن، وهو إلزامي في مرحلته االبتدائية، ومجاني في جميع مراحله. ا

 35مادة 

 يعرب عن رأيه بحرية وعلنية، وأن يساهم في الرقابة والنقد، في حدود القانون.لكل مواطن الحق في أن 

 36مادة 

 ـ جميع المواطنين مسؤولون في تأدية واجبهم المقدس بالدفاع عن سالمة الوطن ودستوره ونظامه الوحدوي االشتراكي.   1

 ـ الجندية إلزامية، وتنظم بقانون. 2

 37مادة 

 لعامة واجب، وفقا  للقانون.أداء الضرائب والتكاليف ا 

 38مادة 
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ال تسري أحكام القوانين إال على ما يقع من تاريخ العمل بها، وال يكون لها اثر رجعي ويجوز في غير األمور  
 الجزائية النص على خالف ذلك. 

  39مادة 

 األسرة هي خلية المجتمع األساسية، وتحميها الدولة.  -1

 ليه، وتزيل العقبات المادية واالجتماعية التي تعوقه وتحمي األمومة والطفولة.  تحمي الدولة الزواج، وتشجع ع -2

  40مادة 

 تكفل الدولة كل مواطن وأسرته، في حاالت الطوارئ والمرض والعجز واليتم والشيخوخة.   -1

 تحمي الدولة صحة المواطن، وتوفر له وسائل المعالجة والتداوي.   -2 

  41مادة 

 ال يسلم الالجئون السياسيون، بسبب مبادئهم السياسية، أو دفاعهم عن الحرية. 

 

 الفصل الثاني

 التنظيمات الجماهيرية والجمعيات التعاونية 

 حقوقها وواجباتها 

  42مادة 

 يحق للقطاعات الجماهيرية إقامة تنظيمات نقابية أو اجتماعية أو مهنية أو جمعيات تعاونية لإلنتاج أو الخدمات.  

  43مادة 

 تحدد القوانين إطار هذه التنظيمات وعالقاتها، وحدود عملها، على أن تضمن هذه القوانين استقالل هذه التنظيمات. 

 44مادة 

الة عن طريق أجهزتها أو ممثليها في مختلف القطاعات والمجالس األخرى المحددة  تساهم هذه التنظيمات مساهمة فع
 :بالقوانين بتحقيق األمور التالية

 بناء المجتمع العربي االشتراكي وحماية نظامه. -1

 تخطيط وقيادة االقتصاد االشتراكي.  -2
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 المرتبطة بحياة أفرادها.تطوير شروط العمل والوقاية والصحة والثقافة، وجميع الشؤون األخرى  - 3

 تحقيق التقدم العلمي والتقني، وتطوير أساليب اإلنتاج.  -4

 الرقابة الشعبية على أجهزة الحكم.  -5

 

 الباب الثالث 

 تركيب ونظام إدارة الدولة

 –مؤسسات الحكم  -

 – 45 –مادة 

 تتكون مؤسسات الحكم في الدولة من: -

 مجلس الشعب في القطر.  -1

 ومجلس الوزراء. الدولةرئيس  -2

 مجالس الشعب المحلية.  -3

 القضاء والنيابة العامة.  -4

 الفصل األول 

 مجلس الشعب

  46مادة  

 مجلس الشعب في القطر، هو المؤسسة العليا لسلطة الدولة.   -

 47مادة 

تبدأ من تاريخ انعقاد أول اجتماع له، ويحدد القانون تكوين المجلس ودورات   أربع سنواتمدة مجلس الشعب   -
نظامه الداخلي أساليب العمل وجميع اإلجراءات التي تكفل حسن   انعقاده وحقوق أعضائه وواجباتهم. كما يحدد

 تنفيذ مهامه. 

  48مادة 
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 يتولى مجلس الشعب االختصاصات التالية: 

 ـ وضع الدستور الدائم.  1

 الدولة من المواطنين الذين تتوفر فيهم شروط االنتخاب لعضوية مجلس الشعب. رئيس انتخاب ـ  2

 ـ إقرار القوانين. 3

 . ومنحها الثقة ـ مناقشة سياسة الوزارة 4

 ـ توجيه األسئلة إلى الوزراء، واستجواب الوزارة وحجب الثقة عنها أو عن أحد الوزراء. 5

 التنمية. ـ إقرار الموازنة العامة وخطط   6

 ـ إقرار المعاهدات واالتفاقات الدولية التي تتعلق بسالمة الدولة.  7

 ـ إقرار العفو العام.  8

 49 مادة

أو  - يبدونها  التي  اآلراء  أو  يوردونها،  التي  الوقائع  بسبب  مدنيا   أو  جزائيا  الشعب  مجلس  أعضاء  يسأل  ال 
 التصويت في الجلسات العلنية أو السرية، وفي أعمال اللجان. 

 50مادة 

يتمتع أعضاء مجلس الشعب بالحصانة خالل مدة اجتماع المجلس وال تجوز مالحقتهم جزائيا  أو تنفيذ حكم   -
 .جزائي عليهم إال بعد الحصول على إذن من مجلس الشعب

 وال يجوز توقيفهم إال في حال الجرم المشهود على أن يجري إعالم المجلس بذلك فورا .   -

 51مادة 

 يتولى أعضاء مجلس الشعب عملهم، يقسم كل واحد منهم علنا ، أمام المجلس اليمين التالية: قبل أن  -
أقسم بشرفي ومعتقدي أن أحافظ مخلصا  على النظام الديمقراطي الشعبي وأن أحترم الدستور والقوانين، وأن  "

ف العربية  لتحقيق أهداف األمة  الوطن، وأن أعمل وأناضل  الشعب وسالمة  الوحدة والحرية  أرعى مصالح  ي 
 . "واالشتراكية
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 الفصل الثاني

 ومجلس الوزراء  الدولةرئيس 

  52مادة 

 ومجلس الوزراء، ضمن الحدود المنصوص عليها في هذا الدستور.   الدولةيمارس السلطة التنفيذية رئيس  -

 - 53 - مادة

 األعلى للقوات المسلحة. هو القائد  الدولةرئيس 

 – 54مادة  

 الصالحيات التالية: الدولةيتولى رئيس 

 تسمية رئيس مجلس الوزراء، وتسمية الوزراء بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء وقبول استقاالتهم.  – 1

التي يقرها مجلس الوزراء المراسيم التشريعية    و، أإصدار القوانين التي يقرها مجلس الشعب باألكثرية المطلوبة  - 2
القوانين بقرار معلل خالل خمسة عشر يوما من تاريخ د المجلس،  في فترة عدم انعقا وله حق االعتراض على 
 . الدولة، فإذا أقرها المجلس ثانية بأكثرية ثلثي أعضائه أصدرها رئيس الدولةورودها إلى رئاسة 

 إصدار باقي المراسيم وفقا  للتشريعات النافذة. -3

 بقرار من مجلس الوزراء وبموافقة مجلس الشعب. ،إعالن الحرب والتعبئة -4

األجنبية  -5 البعثات  رؤساء  اعتماد  وقبول  األجنبية،  الحكومات  لدى  السياسية  البعثات  رؤساء  وإبرام    ،اعتماد 
 المعاهدات واالتفاقات التي يقرها مجلس الشعب. 

 إصدار العفو الخاص.  -6

 منح األوسمة.  -7

 55مادة 

بمرسوم معلل يتخذ في مجلس الوزراء وفي هذه الحالة يدعو إلجراء لرئيس الجمهورية أن يحل مجلس الشعب   
   انتخابات المجلس الجديد خالل مدة ثالثة أشهر من تاريخ صدور مرسوم الحل. 

  56مادة 

 لرئيس الجمهورية حق دعوة مجلس الشعب.
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 57مادة  

 لالجتماع برئاسته.لرئيس الجمهورية حق دعوة مجلس الوزراء 

 58مادة  

المنصوص عليها في التشريعات    اختصاصاتهجميع    يمارسيتمتع رئيس الدولة بجميع حقوق رئيس الجمهورية و  -
 نوحة في هذا الدستور للمؤسسات األخرى.مالنافذة بما ال يتعارض مع الصالحيات الم

  59مادة 

 أمام مجلس الشعب اليمين التالية: الدولة يقسم رئيس  

أقسم بشرفي ومعتقدي، أن أحافظ مخلصا  على النظام الديمقراطي الشعبي، وأن أحترم الدستور والقوانين، وأن أرعى  "
 ."مصالح الشعب وسالمة الوطن وأن أعمل وأناضل لتحقيق أهداف األمة العربية في الوحدة والحرية واالشتراكية

 60مادة 

على أن يتخلى عن رئاسة المجلس    حين ال يمكنه القيام بها  الدولة، صالحيات رئيس  مجلس الشعب    رئيسيمارس  
يجتمع مجلس الشعب بناء   حالتي الوفاة واالستقالة،  وإذا كانت الموانع دائمة وفي  خالل هذه المدة إلى نائب الرئيس.

أما إذا كان المجلس منحال  أو بقي    ة الجديد. على دعوة رئيسه خالل عشرة أيام من خلو الرئاسة النتخاب رئيس الدول 
 فإن رئيس مجلس الوزراء يمارس صالحيات رئيس الدولة حتى اجتماع المجلس الجديدالنتهاء واليته أقل من شهرين  

  61مادة 

هذه القوانين والمراسيم خارج انعقاد دورات مجلس الشعب على أن تعرض جميع    ،سلطة التشريع  الوزراءمجلس  يتولى  
له ولمجلس الشعب الحق في إلغائها أو تعديلها بأكثرية  اجتماع  التشريعات التي يصدرها على مجلس الشعب في  

 ثلثي أعضائه، دون أن يكون لهذا التعديل أو اإللغاء أثر رجعي.

  62 مادة

الوزراء م الدولة لها وفق أحكام يتولى مجلس  القوانين واألنظمة واإلشراف والرقابة على تنفيذ أجهزة  تنفيذ  سؤولية 
 وتنفيذ السياسة العامة للدولة. وضع و  القوانين

 63مادة 

يتولى مجلس الوزراء وضع مشروع الموازنة العامة للدولة وخططا  لتنمية وتطوير اإلنتاج واستثمار الثروات القومية 
وزيادة االقتصاد والدخل القومي ويحدد القانون كيفية وضع الموازنة وخطط التنمية، وبدء نه دعم  وكل ما من شأ

 السنة المالية. 
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  64مادة 

إضافة إلى صالحيات مجلس الوزراء المبينة في هذا الدستور يمارس مجلس الوزراء ورئيس مجلس الوزراء والوزراء  
بما ال يتعارض مع الصالحيات الممنوحة في هذا الدستور  ، التشريعات النافذةاالختصاصات المنصوص عليها في 

 لمؤسسات الحكم األخرى.

  65مادة  

 بالتضامن أمام مجلس الشعب وكل وزير مسؤول أمام رئيس مجلس الوزراء عن أعمال وزراته"مجلس الوزراء مسؤول  

  66مادة 

 هورية قبل مباشرة أعمالهم اليمين التالية: يقسم رئيس مجلس الوزراء والوزراء أمام رئيس الجم

أقسم بشرفي ومعتقدي، أن أحافظ مخلصا  على النظام الديمقراطي الشعبي وأن أحترم الدستور والقوانين وأن أرعى  " 
 ."مصالح الشعب وسالمة الوطن وأن أعمل وأناضل لتحقيق أهداف األمة العربية في الوحدة والحرية واالشتراكية

 الثالث الفصل 

 مجالس الشعب المحلية

 ______________ 

  67مادة 

 إن مجالس الشعب المحلية هي أجهزة الدولة في الوحدات اإلدارية -1

 تحدد الوحدات اإلدارية بقانون.  -2

  68مادة 

انتخابها وتكوينها وحقوق وواجبات أعضائها،  الشعب وطريقة  المحلية اختصاصات مجالس  قانون اإلدارة  يحدد 
 األحكام األخرى المتصلة بها.  وجميع

 الفصل الرابع القضاء 

 والنيابة العامة 

 69مادة 

 القضاة مستقلون ال سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون.
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 70مادة 

 تصدر األحكام باسم الشعب العربي في سورية. 

  71مادة 

 قواعد االختصاص لدى مختلف المحاكم.ينظم القانون الجهاز القضائي بجميع فئاته وأنواعه ودرجاته ويعين 

  72مادة 

 يبين القانون شروط تعيين القضاة وترفيعهم ونقلهم وتأديبهم وعزلهم. 

 73مادة 

 النيابة العامة مؤسسة قضائية يرأسها وزير العدل وينظم القانون وظيفتها واختصاصاتها.

 74مادة 

 تعيين قضاته وترفيعهم وتأديبهم وعزلهم. يمارس مجلس الدولة القضاء اإلداري ويعين القانون شروط

 الباب الرابع 

 أحكام انتقالية  - أحكام ختامية

 الفصل األول 

 أحكام ختامية وانتقالية  

  75مادة 

 تعتبر مقدمة هذا الدستور جزء ال يتجزأ منه 

 

 76مادة 

 . يجوز تعديل هذا الدستور، بقرار من مجلس الشعب، وبأكثرية ثلثي أعضائه

 77مادة  

 تبقى التشريعات النافذة والصادرة حتى إعالن هذا الدستور، سارية المفعول، إلى أن تعدل بما يوافق أحكامه.

 78مادة 
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ريثما ينعقد مجلس الشعب تتولى القيادة القطرية لحزب البعث العربي االشتراكي تعديل هذا الدستور المؤقت وتمارس 
   الصالحيات التالية:

 عنه عند االقتضاء وقبول استقالته وإقالته. مهورية، أو وكيال  تعيين رئيس الج -5
 تعيين رئيس وأعضاء مجلس الوزراء إقالتهم وقبول استقالتهم. -6
 إقرار السياسة العامة للدولة.  -7
 إقرار الحرب والتعبئة العامة.  -8

 79مادة  

وال تخضع    -78-   الماّدةعدا ما نص عليه في  مجلس الشعب يمارس مجلس الوزراء سلطة التشريع  ريثما ينعقد  
 من هذا الدستور. -61-  الماّدةالتشريعات الصادرة عنه للحكم الوارد في 

  80ادة م

ويعتبر هذا الدستور    1964وبالدستور المؤقت الصادر عام    1966/ 25/2  (2)ينهى العمل بقرار القيادة القطرية رقم  
 نافذا  من تاريخ صدوره. 
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 )مؤقت(  1971دستور الجمهورية العربية السورية  -11
 

 39المؤقت الصادر بموجب قرار القيادة القطرية لحزب البعث العربي االشتراكي رقم    (122)الدستور
 1971/  2/  16تاريخ  141والمعدل بقرار القيادة القطرية المؤقتة رقم    1969/  5/  1تاريخ 

 

 المقدمة 

ينظم مسيرة    إن الهدف األساسي من وضع دستور ألية دولة، وفي مرحلة معينة من الزمن هو إيجاد دليل واضح 
الشعب نحو المستقبل ويكون الضابط لحركة الدولة بمؤسساتها المختلفة والمصدر لتشريعاتها وقوانينها. وبالنسبة لوجود  

واقع التجزئة الذي تعيشه األمة   دستور في أي من أقطار الوطن العربي فإن ذلك يتخذ وضعا  خاصا  ومرحليا  نتيجة
ه هذا الدستور مع إرادة الجماهير العربية ينبغي أن يكون مجسدا  ألهدافها، محددا   العربية، وبالقدر الذي يتجاوب في

 لمسيرتها ومعززا  لنضالها لتحقيق وحدة األمة العربية. 

لقد كافحت األمة العربية طوال العصور الماضية وما تزال تكافح في سبيل بناء دولة عربية موحدة متحررة كافة أشكال  
والسيطرة االستعمارية ألن قيام هذه الدولة الموحدة هو اإلطار الحقيقي الستكمال شخصية األمة    االستغالل والتجزئة

 العربية، وطريقها لممارسة دورها الفعال في المجتمع الدولي. 

وصمد الشعب العربي في وجه كل موجات الغزو واالحتالل المتعاقبة وفي وجه كل التحديات التي عملت على تكريس  
ئة واالستغالل والتخلف. ولم يكن االستقالل الذي حصل عليه أي قطر من األقطار العربية نتيجة لنضال  واقع التجز 

 الجماهير العربية في ذلك القطر فحسب وإنما كان نتيجة النضال الموحد للشعب العربي في كل أقطار الوطن الكبير.

الوطن العربي تتوالى على طريق التضحية والفداء لتسقي  ومنذ مطلع هذا القرن أخذت قوافل الشهداء في مختلف أرجاء  
شجرة الحرية وتكون المشاعل التي تضيء طريق الجماهير العربية والرمز الحقيقي لوحدة مصيرها وأهدافها ومع انقضاء 

مار النصف األول من هذا القرن كان كفاح الشعب العربي يتسع ويتعاظم في مختلف األقطار ليحقق التحرر من االستع
المباشر. ولم تكن الجماهير العربية ترى أو تقبل أن يكون االستقالل غايتها ونهاية تضحياتها وإنما رأت في االستقالل 
وسيلة لتدعيم نضالها ومرحلة متقدمة في المعركة المستمرة التي تخوضها ضد قوى االستعمار والصهيونية واالستغالل  

 والحرية واالشتراكية.  تحقيق أهداف األمة العربية المتمثلة بالوحدة  من أجل بقيادة قواها التقدمية والثورية

 
 .668-637الدستور السوري، مصدر سبق ذكره، مازن يوسف صباغ، سجل  - 122
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االشتراكي  العربي  البعث  حزب  بقيادة  االستقالل  بعد  نضالها  شعبنا  جماهير  واصلت  السوري  العربي  القطر  وفي 
آذار   من  الثامن  ثورة  بتفجير  الكبير  انتصارها  تحقق  أن  متصاعدة  مسيرة  عبر  ا   1963واستطاعت  لسلطة  واستالم 
 الستخدامها أداة من أجل تدعيم نضالها ومواصلة مسيرتها نحو األهداف الكبرى لألمة العربية.

المستقبل   نحو صنع  إرادتها وتطلعاتها  يمثل  الذي  الكادحة  العربية  الجماهير  االشتراكي هو حزب  العربي  البعث  إن 
لعربية بماضيها المجيد ويؤهلها ألن تقوم بدورها في  المتحرر من كافة أشكال السيطرة واالستغالل، مستقبل يربط األمة ا

 انتصار قضية الحرية لكل الشعوب المكافحة والمساهمة الفعالة في تقدم اإلنسانية.

وقد أدرك البعث العربي االشتراكي أن االنتقال من واقع األمة العربية إلى المستقبل المنشود ال يمكن أن يتم إال عبر  
 ول كل جوانب المجتمع العربي وتكون في مستوى الرسالة التي تتصدى األمة العربية لتحملها.ثورة جذرية شاملة تتنا

الجماهير ومن معطيات األمة   المستمدة من أعماق  الثورة  لتلك  النظرية  العربي االشتراكي األسس  البعث  وقد وضع 
لية للشعوب األخرى ومن مجمل الظروف  العربية تاريخا  وحاضرا  ومستقبال ومن تراث الفكر اإلنساني والتجربة النضا

 العالمية المعاصرة. 

ولقد كان حزب البعث العربي االشتراكي أول حركة في الوطن العربي تعطي للوحدة العربية محتواها الثوري الصحيح  
ية  وتربط بين النضال القومي والنضال االشتراكي ومن هنا فلقد كانت حركة القومية العربية في نظر الحزب هي قض

الجماهير العربية الكادحة وكان طريق هذه الجماهير نحو الوحدة هو طريقها في الوقت نفسه نحو االشتراكية والتحرر  
 الكامل.

وهذا الدستور المؤقت الذي وضعته قيادة الحزب والثورة مستلهمة إرادة الشعب العربي إنما يمثل محاولة صادقة لتوجيه  
 وتنظيم طاقاتها وحشدها في المعركة الواحدة لألمة العربية. نضال جماهير شعبنا في هذا القطر،

ومن إدراك عميق   وقد انطلقت قيادة الحزب في وضع هذا الدستور المؤقت من استيعاب كامل لظروف المرحلة الماضية
 لطبيعة المهام الجسيمة التي ستواجهها الثورة في المرحلة المقبلة. 

بموجب قرار القيادة القطرية المؤقتة لحزب البعث العربي   1964ي وضع عام  لقد أوقف العمل بالدستور المؤقت الذ
نظرا  لقصوره عن استيعاب مهام مرحلة التحويل الثوري التي يمر بها القطر    23/2/1966وتاريخ  (  1االشتراكي رقم )

القيادة القطرية رقم  وضع في نطاق التنفيذ قرار    1964وخالل المدة الماضية التي أعقبت إيقاف العمل بدستور عام  
 لذي تضمن تحديد الصالحيات بين مختلف مؤسسات الحكم وعالقاتها.ا  25/2/1966( وتاريخ 2)

وطوال هذه المدة بذلت قيادة الحزب والثورة جهودا  كبيرة وحققت خطوات واسعة في مجال تنظيم الجماهير وتحويل 
تو  أجل  من  وعملت  الحزب  مؤتمرات  لمقررات  تنفيذا   مؤسسات  المجتمع  بناء  الستكمال  الموضوعية  الظروف  فير 

الديمقراطية الشعبية والوصول إلى الصيغة الدستورية المالئمة التي تتفق وظروف التحويل االشتراكي وتكون في الوقت  
 نفسه اإلطار الذي يحمي مسيرة الثورة ويدعم خطواتها نحو المستقبل.
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امة التي تكفل تعميق دور الجماهير وممارستها لمسؤولياتها في توجيه وعملت قيادة الحزب على اتخاذ كل اإلجراءات اله
 شؤون الحكم والتخطيط لمسيرة الثورة. 

ثم كان قرار المؤتمر القطري الرابع االستثنائي لحزب البعث العربي االشتراكي الذي انعقد في أواخر شهر آذار من عام  
توى القطر يمارس دور التشريع ووضع دستور دائم، كما ، والذي نص على قيام مجلس للشعب منتخب على مس1969

 قرر وجوب وضع دستور مؤقت يحدد إطار المرحلة المقبلة وينظم العالقات بين مختلف سلطات الدولة ومؤسساتها. 

لى وتنفيذا  لقرار المؤتمر فقد وضعت القيادة القطرية لحزب البعث العربي االشتراكي هذا الدستور المؤقت الذي يستند إ
 :المنطلقات الرئيسية التالية

ـ إن الثورة العربية الشاملة ضرورة قائمة ومستمرة لتحقيق أهداف األمة العربية في الوحدة والحرية واالشتراكية والثورة   1
 في القطر العربي السوري هي جزء من الثورة العربية الشاملة وسياستها في كافة المجاالت تنبثق عن االستراتيجية العامة

للثورة العربية. وضمن هذه اآلفاق القومية الواضحة فإن الثورة في القطر العربي السوري تحدد مهامها األساسية والمرحلية  
الهدف  تحقيق  نحو  المرحلة  هذه  في  وتتجه جهودها  المستويات  وبرامج عملها في شتى  مواقفها ومخططاتها  وترسم 

 .ف التحرير من االحتالل االستعماري الصهيوني األساسي والمصيري بالنسبة للشعب العربي وهو هد

ـ إن اإلنجازات التي حققها أي قطر عربي على طريق التحرر والتقدم ومهما بلغت ستبقى معرضة للتشويه واالنتكاس    2
وال يمكن أن تأخذ أبعادها إال من خالل إطار دولة الوحدة التي تناضل الجماهير العربية لتحقيقها. إن االنغالق أو 

لتقوقع في الكيانات القطرية هو سياسة تناقض أهداف الثورة العربية وتتنكر لتضحيات الشعب العربي، فالكيانات القطرية ا
في الوطن العربي مصطنعة، البد أن تزول في دولة الوحدة، والوحدة العربية ليست خالصا  قوميا  بالنسبة للشعب العربي  

مجتمع   ماعي وقضاء على التخلف ألنها األساس الذي البد منه إلقامةفحسب بل هي بالنتيجة خالص اقتصادي واجت
 .اشتراكي يواجه تحديات العصر الحاضر وأخطار ضرورة

باتجاه إقامة النظام االشتراكي باإلضافة إلى أنه ضرورة منبعثة من حاجات المجتمع العربي فإنه أساسية   ـ إن السير 3
لتي تشكل األغلبية الساحقة من الشعب العربي في معركتها ضد الصهيونية لزج طاقات الجماهير العربية الكادحة، ا

واالستعمار وإحداث التغيير الجذري الشامل في الواقع العربي من أجل إقامة مجتمع عربي اشتراكي موحد تزول فيه  
 الطبقات وتنتفي فيه كل أشكال استغالل اإلنسان لإلنسان. 

وا  4 للجماعة  مقدس  هدف  الحرية  إن  مرتبطة  ـ  عملية  ممارسة  هي  بل  مجردا ،  مفهوما   ليست  وهي  بالتحرر  لفرد، 
واالقتصادي والوصول إليها ال يمكن أن يتم عبر األشكال البرلمانية التقليدية التي اختبرها شعبنا وعرف   ياالجتماع

 يعني االنتقال إلى  أساليبها في تزييف إرادة األكثرية من أجل مصلحة فئات محدودة ولكن تخطي » البرلمانية « ال 
أشكال للحكم ديكتاتورية أو فردية بيروقراطية أو عسكرية بل يعني االنتقال إلى ديمقراطية أوسع وأعمق وهي الديمقراطية 
الشعبية التي جاء هذا الدستور يوضح أهدافها ويحدد مؤسساتها باعتبارها الصيغة المثالية التي تكفل للجماهير ممارسة 
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جباتها لتحقيق أهداف الثورة وباعتبارها اإلطار الصحيح الذي يطور السلطة دوما  ويجدد اندفاعات الثورة حقوقها وتأدية وا
 ويعزز مكاسب الجماهير ويوفر المناخ المالئم لنمو التحرك الجماهيري وتعميقه وعيا  وتنظيما . 

يناضل من أجل تحرره الكامل يقف   إن حركة الثورة العربية جزء أساسي من حركة التحرر العالمي وشعبنا الذي  -  5
بكل إمكاناته إلى جانب الشعوب المكافحة في مختلف أنحاء العالم وإلى جانب قوى الحرية والتقدم في المعركة الواحدة  

 المشتركة ضد االستعمار بمختلف أشكاله وضد كل مظاهر االستغالل والتفرقة والتمييز العنصري.

المرحلة المقبلة بالنسبة لجماهير شعبنا وسلطتها الثورية في القطر العربي السوري   إن هذا الدستور الذي سيكون دليل 
هو بطبيعة الحال دستور مؤقت البد أن يغني من خالل التطبيق والبد أن تتوضح وتتعمق مختلف جوانبه من خالل  

 مجلس الشعب.استمرار المسيرة الثورية األمر الذي يمكن أن يستكمل في الدستور الدائم الذي سيضعه 

العربي   البعث  القائد حزب  السوري بقيادة حزبها  العربي  القطر  المنطلقات فإن جماهير شعبنا في  وعلى ضوء هذه 
االشتراكي ستواصل معركة التحرير والبناء على هدي هذا الدستور الذي يحدد أهدافها ويعزز مواقعها ويدفع خطاها نحو  

 المستقبل المنشود.

 الباب األول

 مبادئ نظام الدولة والمجتمع

 الفصل األول 

 المبادئ األساسية

 1مادة 

 ـ القطر العربي السوري، دولة ديمقراطية شعبية اشتراكية، ذات سيادة، وهو جزء من الوطن العربي.1

 ـ الشعب العربي في القطر السوري، جزء من األمة العربية. 2

 2مادة 

 دولة. ـ النظام الجمهوري هو نظام الحكم في ال  1

 ـ السيادة للشعب ويمارس السلطات، على الوجه المبين في هذا الدستور.  2

 3مادة 

 الفقه اإلسالمي مصدر رئيسي

 4مادة 
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 اللغة الرسمية.هي  اللغة العربية

 5مادة 

 عاصمة الدولة، دمشق.   

 6ادة م

طوله ضعفا عرضه، وهو ذو ثالثة ألوان متساوية متوازية، أعالها األحمر،  "ـ يكون علم الدولة على الشكل التالي:    1
فاألبيض، فاألسود ويحتوي القسم األبيض في خط مستقيم على ثالث نجوم خضر خماسية األشعة تفصلها أبعاد  

 . "متساوية

 ـ يحدد شعار الدولة ونشيدها الوطني بقانون.  2

 7ادة م

 الحزب القائد في المجتمع والدولة، هو حزب البعث العربي االشتراكي.

 8مادة 

أفرادها،   مصالح  تحقيق  أجل  من  العاملة  الشعب  قوى  تضم  مؤسسات  التعاونية  والجمعيات  الشعبية  المنظمات 
 والمساهمة في تطوير المجتمع. 

 9مادة 

 يمارس المواطنون من خاللها حقوقهم السياسية.  مجالس الشعب مؤسسات منتخبة بصورة ديمقراطية 

 10مادة 

الوحدوية   الثورة  أهداف  وحماية  الوطن  أرض  سالمة  عن  مسؤولة  األخرى،  الدفاع  ومنظمات  المسلحة،  القوات 
 االشتراكية.

 11مادة 

قيق أهدافه، ورفع مستوى معيشته، وتطوير حياة المواطنين، تعتبر جميع اجهزة السلطة في خدمة الشعب من أجل تح
 والمنظمات، والمؤسسات الشعبية، تطويرا  حرا ، وحماية الحقوق األساسية التي صانها هذا الدستور. 

 الفصل الثاني المبادئ االقتصادية 

 12مادة 

 أشكال االستغالل.االقتصاد في الدولة، اقتصاد اشتراكي مخطط، بحيث تنتفي معه جميع . 1
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 ـ يخدم االقتصاد في الدولة، تحقيق التكامل االقتصادي في الوطن العربي.  2

  13مادة 

 تكون الملكية على األشكال التالية: 

ملكية الشعب، وتشمل جميع الممتلكات والثروات العائدة للمجتمع، كالثروات الطبيعية والمرافق المنشأة من قبل    -1
 ؤممة وتتولى الدولة استثمارها واإلشراف على إدارتها لصالح مجموع الشعب. الدولة، والمؤسسات الم

ـ ملكية جماعية، كالممتلكات المشتركة العائدة للمنظمات الشعبية والمهنية والوحدات اإلنتاجية والجمعيات التعاونية،    2
 د:ملكية فردية، وهي الممتلكات الخاصة باألفرا -  3والمؤسسات االجتماعية األخرى. 

ويحدد القانون الحد األقصى للملكية الفردية، ووظيفتها االجتماعية التي ال يجوز أن تتعارض مع مصالح   -
 المجتمع. 

 ال تنزع هذه الملكية إال للمنفعة العامة، ومقابل تعويض عادل وفقا  للقانون.  -

 14مادة 

 حق اإلرث مضمون وفقا  للقانون.

 15مادة 

قتصادية الخاصة، يجب أن يلبي الحاجات االجتماعية، وأن يخدم زيادة رخاء الشعب وتشغيل المؤسسات اال  إن استثمار
 والثروة االجتماعية.

 16مادة 

 األموال العامة ملك للشعب، وواجب المواطنين حمايتها.  

 الفصل الثالث المبادئ التعليمية والثقافية 

  17مادة 

قومي، اشتراكي، علمي التفكير، مرتبط بتاريخه، معتز بتراثه، يهدف نظام التعليم والثقافة، إلى إنشاء جيل عربي،  
 مشبع بروح النضال. من أجل تحقيق أهداف أمته في الوحدة والحرية واالشتراكية، وفي خدمة اإلنسانية وتقدمها. 

  18مادة  

 دية. يضمن نظام التعليم التقدم المستمر للشعب، ويساير التطور الدائم لحاجاته االجتماعية واالقتصا

  19مادة 
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العربية وقضايا اإلنسانية،   1 العليا لألمة  المثل  إلى تحقيق  التي تهدف  القومية االشتراكية  الثقافة  الدولة  ـ تشجع 
 وتعتبرها أساسا  لبناء المجتمع. 

 تشجع الدولة الفنون والميول والكفاءات الفنية لجميع المواطنين. -2

 ها من العناصر التي تساهم في إعداد جيل قوي بجسمه وأخالقه وتفكيره.  تشجع الدولة التربية الرياضية وتعتبر  -3

 20مادة 

إليه من منجزات علمية عناصر أساسية لتقدم المجتمع العربي   1 العلوم واألبحاث، وكل ما يتم التوصل  ـ تعتبر 
 االشتراكي، وعلى الدولة أن تقدم لها الدعم الشامل. 

 مخترعين التي تخدم مصالح المجتمع. ـ تحمي الدولة حقوق المؤلفين وال 2

 الباب الثاني

 حقوق وواجبات المواطنين والتنظيمات الجماهيرية والجمعيات التعاونية 

 الفصل األول 

 حقوق وواجبات المواطنين 

 21مادة 

وأبنائهم،  السوريين  العرب  للمغتربين  خاصة  تسهيالت  يضمن  بقانون  وشرائطها  السورية  العربية  الجنسية  تحدد 
 اطني أقطار الوطن العربي األخرى.ولمو 

 22مادة 

 يمارس المواطنون حقوقهم ويتمتعون بحرياتهم وفق القانون.

 23مادة 

 ـ المواطنون متساوون أمام القانون في الحقوق والواجبات.   1

 تحقق الدولة مبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين.   - 2

 24مادة 

على الدولة أن توفر للمرأة جميع الفرص التي تتيح لها المساهمة الفعالة في الحياة العامة، وأن تعمل على إزالة   
 القيود التي تمنع تطويرها، بما يمكنها من المشاركة في بناء المجتمع العربي االشتراكي. 
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  25مادة  

 أمنهم. تكفل الدولة لمواطنين حريتهم الشخصية، وتحافظ على كرامتهم و 

 26مادة 

 كل إنسان بريء حتى يدان بحكم قضائي مبرم. -1 

 ال يجوز تحري أحد أو توقيفه، إال وفقا للقانون.  - 2

 ـ حق الدفاع مصون بالقانون.  3

  27مادة 

 ال جريمة وال عقوبة إال بنص قانوني. 

 28مادة 

 القانون. المساكن مصونة فال يجوز دخولها أو تفتيشها إال في األحوال المبينة ب

 29مادة 

 سرية المراسالت البريدية والسلكية مكفولة وفق األحكام المبينة بالقانون.

 30مادة 

 ـ ال يجوز إبعاد المواطن عن أرض الوطن.  1

ـ لكل مواطن الحق بالتنقل في أراضي الدولة إال إذا منع من ذلك بحكم قضائي أو تنفيذا  لقوانين الصحة والسالمة    2
 العامة.

  31مادة 

 ـ حرية االعتقاد مصونة وتحترم الدولة جميع األديان.  1

 ـ تكفل الدولة حرية القيام بجميع الشعائر الدينية، على أن ال يخل ذلك بالنظام العام.  2

  32مادة 

 لكل مواطن الحق في المساهمة بالحياة السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية للشعب، وينظم القانون ذلك.  

 33مادة 

 ـ العمل حق لكل مواطن، وواجب عليه، وعلى الدولة أن توفره لجميع المواطنين. 1
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 أن تكفل ذلك.  ـ يحق لكل مواطن أن يتقاضى أجره، حسب نوعية ومردود العمل، وعلى الدولة 2

ـ تحدد الدولة عدد ساعات العمل وتكفل الضمان االجتماعي للعاملين وتنظم لهم حق الراحة واإلجازة، والتعويضات  3
 والمكافآت المختلفة. 

 34مادة 

 لتعليم حق لكل مواطن، وهو إلزامي في مرحلته االبتدائية، ومجاني في جميع مراحله. ا

 35مادة 

 ب عن رأيه بحرية وعلنية، وأن يساهم في الرقابة والنقد، في حدود القانون.لكل مواطن الحق في أن يعر 

 36مادة 

الوحدوي   1 ونظامه  ودستوره،  الوطن  سالمة  عن  بالدفاع  المقدس  واجبهم  تأدية  في  مسؤولون  المواطنين،  جميع  ـ 
 االشتراكي. 

 ـ الجندية إلزامية، وتنظم بقانون. 2

 37مادة 

 عامة واجب، وفقا  للقانون.أداء الضرائب والتكاليف ال 

 38مادة 

ال تسري أحكام القوانين إال على ما يقع من تاريخ العمل بها، وال يكون لها اثر رجعي، ويجوز في غير األمور  
 الجزائية النص على خالف ذلك. 

  39مادة 

 األسرة هي خلية المجتمع األساسية، وتحميها الدولة.  -1

 ليه، وتزيل العقبات المادية واالجتماعية التي تعوقه وتحمي األمومة والطفولة.  تحمي الدولة الزواج، وتشجع ع -2

  40مادة 

 تكفل الدولة كل مواطن وأسرته، في حاالت الطوارئ والمرض والعجز واليتم والشيخوخة.   -1

 تحمي الدولة صحة المواطن، وتوفر له وسائل المعالجة والتداوي.   -2 

  41مادة 
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 الالجئون السياسيون، بسبب مبادئهم السياسية، أو دفاعهم عن الحرية. ال يسلم 

 

 الفصل الثاني

 التنظيمات الجماهيرية والجمعيات التعاونية 

 حقوقها وواجباتها 

  42مادة 

 أو اجتماعية أو مهنية أو جمعيات تعاونية لإلنتاج أو الخدمات.   يحق للقطاعات الجماهيرية إقامة تنظيمات نقابية

  43مادة 

 تحدد القوانين إطار هذه التنظيمات وعالقاتها، وحدود عملها، على أن تضمن هذه القوانين استقالل هذه التنظيمات. 

 44مادة 

قطاعات والمجالس األخرى، تساهم هذه التنظيمات، مساهمة فعالة، عن طريق أجهزتها أو ممثليها في مختلف ال
 : المحددة بالقوانين بتحقيق األمور التالية

 بناء المجتمع العربي االشتراكي وحماية نظامه. -1

 تخطيط وقيادة االقتصاد االشتراكي.  -2

 تطوير شروط العمل والوقاية والصحة والثقافة، وجميع الشؤون األخرى المرتبطة بحياة أفرادها. - 3

 لعلمي والتقني، وتطوير أساليب اإلنتاج. تحقيق التقدم ا -4

 الرقابة الشعبية على أجهزة الحكم.  -5

 

 الباب الثالث 

 تركيب ونظام إدارة الدولة

 –مؤسسات الحكم  -

 - 45 –مادة 
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 تتكون مؤسسات الحكم في الدولة من:

 مجلس الشعب في القطر.  -1

 رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء. -2

 مجالس الشعب المحلية.  -3

 القضاء والنيابة العامة.  -4

 الفصل األول 

 مجلس الشعب

  46مادة  

 مجلس الشعب في القطر، هو المؤسسة العليا لسلطة الدولة.   -

 47مادة 

مدة مجلس الشعب سنتان تبدأ من تاريخ انعقاد أول اجتماع له، ويحدد القانون تكوين المجلس ودورات انعقاده  -
نظامه الداخلي أساليب العمل وجميع اإلجراءات التي تكفل حسن تنفيذ   وحقوق أعضائه وواجباتهم. كما يحدد

 مهامه. 

  48مادة 

 يتولى مجلس الشعب االختصاصات التالية: 

 الدستور الدائم. ـ وضع   1

ـ ترشيح رئيس الجمهورية المقترح من القيادة القطرية لحزب البعث العربي االشتراكي وعرض الترشيح على    2
 المواطنين الستفتائهم فيه.

 ـ إقرار القوانين. 3

 ـ مناقشة سياسة الوزارة. 4

 حد الوزراء.ـ توجيه األسئلة إلى الوزراء، واستجواب الوزارة وحجب الثقة عنها أو عن أ 5

ال يجوز حجب الثقة إال بعد استجواب موجه إلى الحكومة أو إلى أحد الوزراء ويكون طلب حجب الثقة بناء على 
اقتراح يقدم من خمس أعضاء مجلس الشعب على األقل. ويتم حجب الثقة عن الوزارة أو عن أحد الوزراء بأغلبية  
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دم رئيس الوزراء استقالة الوزارة إلى رئيس الجمهورية، كما أعضاء المجلس المطلقة. وفي هذه الحالة يجب أن يق
 يجب على الوزير الذي حجبت الثقة عنه تقديم استقالته.  

 ـ إقرار الموازنة العامة وخطط التنمية.  6

 ـ إقرار المعاهدات واالتفاقات الدولية التي تتعلق بسالمة الدولة.  7

 ـ إقرار العفو العام.  8

 49 مادة

أعضاء مجلس الشعب جزائيا أو مدنيا  بسبب الوقائع التي يوردونها، أو اآلراء التي يبدونها أو التصويت ال يسأل  
 في الجلسات العلنية أو السرية، وفي أعمال اللجان. 

 50مادة 

يتمتع أعضاء مجلس الشعب بالحصانة خالل مدة اجتماع المجلس وال تجوز مالحقتهم جزائيا  أو تنفيذ حكم  
وال يجوز توقيفهم إال في حال الجرم المشهود، .  عليهم إال بعد الحصول على إذن من مجلس الشعبجزائي  

 على أن يجري إعالم المجلس بذلك فورا .

 51مادة 

 قبل أن يتولى أعضاء مجلس الشعب عملهم، يقسم كل واحد منهم علنا ، أمام المجلس اليمين التالية:  
ا  على النظام الديمقراطي الشعبي وأن أحترم الدستور والقوانين، وأن  أقسم بشرفي ومعتقدي أن أحافظ مخلص"

الوحدة والحرية   العربية في  لتحقيق أهداف األمة  الوطن، وأن أعمل وأناضل  الشعب وسالمة  أرعى مصالح 
 . "واالشتراكية

 الفصل الثاني

 رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء 

  52مادة 

 ومجلس الوزراء، ضمن الحدود المنصوص عليها في هذا الدستور.   الدولةيمارس السلطة التنفيذية رئيس  -1

تحدد مدة والية رئيس الجمهورية بسبع سنوات ميالدية تبدأ من تاريخ إعالن نتيجة االستفتاء بحصوله على    -2
 األغلبية المطلقة للمقترعين في االستفتاء. 

 - 53 - مادة
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لقوات المسلحة ويصدر جميع القرارات واألوامر الالزمة لممارسة هذه  رئيس الجمهورية هو القائد العام للجيش وا
 السلطة وله حق التفويض ببعض هذه السلطات. 

 – 54مادة  

 يتولى رئيس الجمهوريات الصالحيات التالية:

تسمية نائب له أو أكثر وتفويضهم ببعض صالحياته، وتسمية رئيس مجلس الوزراء ونوابه، وتسمية الوزراء   -  1
 ابهم، وقبول استقالتهم وإعفاؤهم من مناصبهم ووضع السياسة العامة للدولة باالشتراك مع مجلس الوزراء. ونو 

إصدار القوانين التي يقرها مجلس الشعب باألكثرية المطلوبة والمراسيم التشريعية فترة عدم انعقاد المجلس،   -2
ا من تاريخ ورودها إلى رئاسة الجمهورية، فإذا  وله حق االعتراض على القوانين بقرار معلل خالل خمسة عشر يوم
 أقرها المجلس ثانية بأكثرية ثلثي أعضائه أصدرها رئيس الجمهورية.

 إصدار باقي المراسيم والقرارات واألوامر وفقا  للتشريعات النافذة. -3

 إعالن الحرب والتعبئة بقرار من مجلس الوزراء وبموافقة مجلس الشعب. -4

رؤساء    -5 وإبرام اعتماد  األجنبية  البعثات  رؤساء  اعتماد  وقبول  األجنبية،  الحكومات  لدى  السياسية  البعثات 
 المعاهدات واالتفاقات التي يقرها مجلس الشعب. 

 إصدار العفو الخاص.  -6

 منح األوسمة.  -7

 55مادة 

أعضاء المجلس الجديد خالل ستين   لرئيس الجمهورية أن يحل مجلس الشعب بقرار معلل يصدر عنه، ويسمي 
 يوما من تاريخ قرار الحل بمرسوم بناء على قرار القيادة القطرية لحزب البعث العربي االشتراكي.  

  56مادة 

 لرئيس الجمهورية حق دعوة مجلس الشعب.

 57مادة  

 الجمهورية حق دعوة مجلس الوزراء لالجتماع برئاسته.لرئيس 

 58مادة  
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مع   يتعارض  ال  بما  النافذة  التشريعات  في  عليها  المنصوص  االختصاصات  جميع  الجمهورية  رئيس  يمارس 
 نوحة في هذا الدستور للمؤسسات األخرى.مالصالحيات الم

  59مادة 

 تالية:  يقسم رئيس الجمهورية، أمام مجلس الشعب، اليمين ال 

أقسم بشرفي ومعتقدي، أن أحافظ مخلصا  على النظام الديمقراطي الشعبي، وأن أحترم الدستور والقوانين، وأن أرعى  "
 ."مصالح الشعب وسالمة الوطن وأن أعمل وأناضل لتحقيق أهداف األمة العربية في الوحدة والحرية واالشتراكية

 60مادة 

أو النائب الذي يسميه، صالحيات رئيس الجمهورية حين ال يمكنه القيام بها. يمارس النائب األول لرئيس الجمهورية  
االستفتاء على رئيس جمهورية جديد وفقا لألحكام الواردة    يجري   حالتي الوفاة واالستقالة،  وإذا كانت الموانع دائمة وفي

. أما إذا كان المجلس منحال  أو  من هذا الدستور وذلك خالل مدة ال تتجاوز ستين يوما    48  الماّدةمن    2في الفقرة  
  بقي النتهاء واليته أقل من شهرين فيمارس نائب الرئيس األول صالحيات رئيس الجمهورية حتى اجتماع المجلس

 الجديد.  

  61مادة 

يتولى رئيس الجمهورية سلطة التشريع خارج انعقاد دورات مجلس الشعب على أن تعرض جميع التشريعات التي 
إلغائها أو تعديلها بأكثرية ثلثي يصدرها على مجل الحق في  الشعب  انعقاد له، ولمجلس  الشعب في أول دور  س 

 أعضائه، دون أن يكون لهذا التعديل أو اإللغاء أثر رجعي.

  62 مادة

الدولة لها وفق أحكام  القوانين واألنظمة واإلشراف والرقابة على تنفيذ أجهزة  تنفيذ  الوزراء مسؤولية  يتولى مجلس 
 . القوانين. يتولى مجلس الوزراء وضع مشروع الموازنة العامة للدولة، وخطط التنمية وتطوير اإلنتاج 

 63مادة 

واستثمار الثروات القومية،  يتولى مجلس الوزراء وضع مشروع الموازنة العامة للدولة وخططا  لتنمية وتطوير اإلنتاج 
ويحدد القانون كيفية وضع الموازنة وخطط التنمية، وبدء   وكل ما من شأنه دعم وزيادة االقتصاد والدخل القومي

 السنة المالية. 

  64مادة 
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إضافة إلى صالحيات مجلس الوزراء المبينة في هذا الدستور يمارس مجلس الوزراء ورئيس مجلس الوزراء والوزراء  
وحة في هذا الدستور  االختصاصات المنصوص عليها في التشريعات النافذة بما ال يتعارض مع الصالحيات الممن

 لمؤسسات الحكم األخرى.

  65مادة  

 مجلس الوزراء مسؤول أمام رئيس الجمهورية.  

  66مادة 

يقسم رئيس مجلس الوزراء والوزراء أمام رئيس الجمهورية قبل مباشرة أعمالهم اليمين التالية : » أقسم بشرفي ومعتقدي، 
أن أحافظ مخلصا  على النظام الديمقراطي الشعبي، وأن أحترم الدستور والقوانين، وأن أرعى مصالح الشعب وسالمة 

 عربية في الوحدة والحرية واالشتراكية «.الوطن وأن أعمل وأناضل لتحقيق أهداف األمة ال

 الفصل الثالث 

 مجالس الشعب المحلية

  67مادة 

 إن مجالس الشعب المحلية هي أجهزة الدولة في الوحدات اإلدارية -1

 تحدد الوحدات اإلدارية بقانون.  -2

  68مادة 

نها، وحقوق وواجبات أعضائها. يحدد قانون اإلدارة المحلية اختصاصات مجالس الشعب، وطريقة انتخابها، وتكوي
 وجميع األحكام األخرى المتصلة بها. 

 الفصل الرابع القضاء 

 والنيابة العامة 

 69مادة 

 القضاة مستقلون ال سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون.

 70مادة 

 تصدر األحكام باسم الشعب العربي في سورية. 
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  71مادة 

 فئاته وأنواعه ودرجاته ويعين قواعد االختصاص لدى مختلف المحاكم.ينظم القانون الجهاز القضائي بجميع 

  72مادة 

 يبين القانون شروط تعيين القضاة وترفيعهم ونقلهم وتأديبهم وعزلهم. 

 73مادة 

 النيابة العامة مؤسسة قضائية يرأسها وزير العدل وينظم القانون وظيفتها واختصاصاتها.

 74مادة 

 يمارس مجلس الدولة القضاء اإلداري ويعين القانون شروط تعيين قضاته وترفيعهم وتأديبهم وعزلهم.

 الباب الرابع 

 أحكام انتقالية  - أحكام ختامية

 الفصل األول 

 أحكام ختامية وانتقالية  

  75مادة 

 تعتبر مقدمة هذا الدستور جزء ال يتجزأ منه 

 

 76مادة 

ريثما يتم وضع الدستور الدائم تتولى القيادة القطرية لحزب البعث العربي االشتراكي صالحية تعديل هذا الدستور   
 المؤقت.

 77مادة  

 تبقى التشريعات النافذة والصادرة حتى إعالن هذا الدستور، سارية المفعول، إلى أن تعدل بما يوافق أحكامه.

 78مادة 
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ائم يجري تحديد عدد أعضاء مجلس الشعب وتسميتهم بمرسوم العربي االشتراكي. بناء  إلى أن يتم وضع الدستور الد
 على قرار من القيادة القطرية لحزب البعث 

 79مادة  

إلى أن ينعقد مجلس الشعب يمارس مجلس الوزراء سلطة التشريع وال تخضع التشريعات الصادرة عنه للحكم الوارد  
 من هذا الدستور.  61  الماّدةفي 

  80دة ام

، ويعتبر هذا 1964وبالدستور المؤقت الصادر عام    1966/2/25تاريخ    2ينهى العمل بقرار القيادة القطرية رقم  
 الدستور نافذا  من تاريخ صدوره. 

  81مادة 

التشريعات   المؤقت وفي  الدستور  في هذا  أينما وردت  الدولة(  الجمهورية( محل عبارة )رئيس  تحل عبارة )رئيس 
 نافذة. واألنظمة ال

  82مادة 

إذا شغر منصب رئيس الجمهورية ولم يكن له نائب يمارس رئيس مجلس الوزراء جميع صالحياته وسلطاته ريثما  
 يتم االستفتاء على منصب رئيس الجمهورية
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 وتعديالته   3197دستور الجمهورية العربية السورية  -12

 

نا النسخة رة وثبتّ ا النسخ المتوفّ فقارنّ ، (123) مةالنسخة الموجودة على موقع مجلس الشعب دون مقدّ  لفت انتباهنا أنّ 
 . التالية مع المقدمةّ 

 المقـدمـة  

استطاعت األمة العربية أن تنهض بدور عظيم في بناء الحضارة اإلنسانية حين كانت أمة موحدة، وعندما ضعفت 
دورها الحضاري، وتمكنت موجات الغزو االستعماري من تمزيق وحدتها واحتالل أرضها  أواصر تالحمها القومي تراجع  

 .ونهب خيراتها

إيمانا   التجزئة واالستغالل والتخلف،  التحديات ورفضت واقع  العربية في وجه هذه  أمتنا  بقدرتها على منها  وصمدت 
 .المتحررة بدورها المتميز في بناء الحضارة والتقدمتخطي هذا الواقع والعودة إلى ساحة التاريخ لكي تسهم مع سائر األمم  

وفي أواخر النصف األول من هذا القرن كان كفاح الشعب العربي يتسع ويتعاظم في مختلف األقطار ليحقق التحرر  
 .من االستعمار المباشر

عم نضالها ومرحلة متقدمة ولم تكن الجماهير العربية ترى في االستقالل غايتها ونهاية تضحياتها، بل رأت فيه وسيلة لد
في معركتها المستمرة ضد قوى االستعمار والصهيونية واالستغالل بقيادة قواها الوطنية التقدمية من أجل تحقيق أهداف 

 .األمة العربية في الوحدة والحرية واالشتراكية

يرة متصاعدة أن تحقق  وفي القطر العربي السوري واصلت جماهير شعبنا نضالها بعد االستقالل واستطاعت عبر مس
بقيادة حزب البعث العربي االشتراكي، الذي جعل السلطة أداة    1963انتصارها الكبير بتفجير ثورة الثامن من آذار عام  

 .في خدمة النضال لتحقيق بناء المجتمع العربي االشتراكي الموحد

حدة العربية محتواها الثوري الصحيح  لقد كان حزب البعث العربي االشتراكي أول حركة في الوطن العربي أعطت الو 
وربطت بين النضال القومي والنضال االشتراكي، ومثلت إرادة األمة العربية وتطلعاتها نحو مستقبل يربطها بماضيها 

 .ويؤهلها للقيام بدورها في انتصار قضية الحرية لكل الشعوب ،المجيد

تلبية لمطالب   1970التصحيحية في السادس عشر من تشرين الثانيومن خالل مسيرة الحزب النضالية جاءت الحركة  
شعبنا وتطلعاته فكانت تطورا  نوعيا  هاما  وتجسيدا  أمينا  لروح الحزب ومبادئه وأهدافه وخلقت المناخ المالئم لتحقيق عدد  

ات العربية استجابة لنداء من اإلنجازات الهامة لمصلحة جماهيرنا الواسعة كان في طليعتها قيام دولة اتحاد الجمهوري
الوحدة التي تحتل مكان الصدارة في الوجدان العربي والتي عززها الكفاح العربي المشترك ضد االستعمار والصهيونية 

 .والنزعات اإلقليمية والحركات االنفصالية، وأكدتها الثورة العربية المعاصرة ضد التسلط واالستغالل
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طوة هامة على طريق تعزيز الوحدة الوطنية لجماهير شعبنا فقامت بقيادة حزب وفي ظل الحركة التصحيحية تحققت خ
البعث العربي االشتراكي جبهة وطنية تقدمية متطورة الصيغ بما يلبي حاجات شعبنا ومصالحه ويتجه نحو توحيد أداة  

 .الثورة العربية في تنظيم سياسي موحد

ى طريق مبدأ الديمقراطية الشعبية، ودليال  واضحا  ينظم مسيرة الشعب ويأتي إنجاز هذا الدستور تتويجا  لنضال شعبنا عل
 .نحو المستقبل، وضابطا  لحركة الدولة بمؤسساتها المختلفة، ومصدرا  لتشريعها

 :إن هذا الدستور يستند إلى المنطلقات الرئيسية التالية

مة العربية في الوحدة والحرية واالشتراكية. والثورة إن الثورة العربية الشاملة ضرورة قائمة ومستمرة لتحقيق أهداف األ -1
في القطر العربي السوري هي جزء من الثورة العربية الشاملة، وسياستها في جميع المجاالت تنبثق عن االستراتيجية  

 .العامة للثورة العربية

ئة تظل مقصرة عن بلوغ  إن جميع اإلنجازات التي حققها أو يمكن أن يحققها أي قطر عربي في ظل واقع التجز  -2
كامل أبعادها ومعرضة للتشوه واالنتكاس ما لم تعززها وتصونها الوحدة العربية وكذلك فإن أي خطر يتعرض له أي  

 .قطر عربي من جانب االستعمار والصهيونية، هو في الوقت نفسه، خطر يهدد األمة العربية بأسرها

ضافة إلى أنه ضرورة منبعثة من حاجات المجتمع العربي فإنه ضرورة إن السير باتجاه إقامة النظام االشتراكي باإل -3
 .أساسية لزج طاقات الجماهير العربية في معركتها ضد الصهيونية واإلمبريالية

الحرية حق مقدس والديمقراطية الشعبية هي الصيغة المثالية التي تكفل للمواطن ممارسة حريته التي تجعل منه   -4
را  على العطاء والبناء، قادرا  على الدفاع عن الوطن الذي يعيش فيه، قادرا  على التضحية في سبيل  إنسانا  كريما ، قاد

األمة التي ينتمي إليها، وحرية الوطن ال يصونها إال المواطنون األحرار وال تكتمل حرية المواطن إال بتحرره االقتصادي 
 .واالجتماعي

حركة التحرر العالمي، ونضال شعبنا العربي جزء من نضال الشعوب إن حركة الثورة العربية جزء أساسي من   -5
 .المكافحة من أجل حريتها واستقاللها وتقدمها

إن هذا الدستور سيكون دليال  للعمل أمام جماهير شعبنا لتواصل معركة التحرير والبناء، على هدي مبادئه ونصوصه،  
 .بل المنشودوفي سبيل تعزيز مواقع نضالها ودفع خطاها نحو المستق

 الباب األول المبادئ األساسية

 الفصل األول: المبادئ السياسية 

 األولى الماّدة
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الجمهورية العربية السورية دولة ديمقراطية شعبية واشتراكية ذات سيادة ال يجوز التنازل عن أي جزء من أراضيها  -1
 .وهي عضو في دولة اتحاد الجمهوريات العربية

 .السوري جزء من الوطن العربيالقطر العربي  -2

 .الشعب في القطر العربي السوري جزء من األمة العربية يعمل ويناضل لتحقيق وحدتها الشاملة -3

 الثانية  الماّدة

 .نظام الحكم في القطر العربي السوري نظام جمهوري  -1

 .السيادة للشعب ويمارسها على الوجه المبين في الدستور -2

 الثالثة الماّدة

 .دين رئيس الجمهورية اإلسالم -1

 .الفقه اإلسالمي مصدر رئيسي للتشريع -2

 الرابعة  الماّدة

 .اللغة العربية هي اللغة الرسمية

 الخامسة الماّدة

 .عاصمة الدولة دمشق

 السادسة الماّدة

 .*دولة اتحاد الجمهوريات العربية وشعارها ونشيدها. علم الدولة وشعارها ونشيدها هو علم 

 السابعة الماّدة

 :يكون القسم الدستوري على الشكل التالي

أقسم باهلل العظيم أن أحافظ مخلصا  على النظام الجمهوري الديمقراطي الشعبي وأن أحترم الدستور والقوانين وأن أرعى  
 .حقيق أهداف األمة العربية في الوحدة والحرية واالشتراكيةمصالح الشعب وسالمة الوطن وأن أعمل وأناضل لت

 الثامنة الماّدة

حزب البعث العربي االشتراكي هو الحزب القائد في المجتمع والدولة ويقود جبهة وطنية تقدمية تعمل على توحيد طاقات  
 .جماهير الشعب ووضعها في خدمة أهداف األمة العربية
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 التاسعة الماّدة

عبية والجمعيات التعاونية تنظيمات تضم قوى الشعب العاملة من أجل تطوير المجتمع وتحقيق مصالح  المنظمات الش
 .أفرادها

 العاشرة  الماّدة

 .مجالس الشعب مؤسسات منتخبة انتخابا  ديمقراطيا  يمارس المواطنون من خاللها حقوقهم في إدارة الدولة وقيادة المجتمع

 الحادية عشر  الماّدة

القوات المسلحة ومنظمات الدفاع األخرى مسؤولة عن سالمة أرض الوطن وحماية أهداف الثورة في الوحدة والحرية  
 .واالشتراكية

 الثانية عشر  الماّدة

الدولة في خدمة الشعب وتعمل مؤسساتها على حماية الحقوق األساسية للمواطنين وتطوير حياتهم كما تعمل على دعم  
 .تمكن من تطوير نفسها ذاتيا  المنظمات الشعبية لت

 الفصل الثاني: المبادئ االقتصادية

 الثالثة عشر الماّدة

 .االقتصاد في الدولة اقتصاد اشتراكي مخطط يهدف إلى القضاء على جميع أشكال االستغالل -1

 . يراعي التخطيط االقتصادي في القطر تحقيق التكامل االقتصادي في الوطن العربي -2

 عة عشر الراب الماّدة

 :أنواعينظم القانون الملكية وهي ثالثة 

الدولة   -1 تقيمها  التي  أو  المؤممة  والمؤسسات  العامة والمنشآت  والمرافق  الطبيعية  الثروات  وتشمل  الشعب:  ملكية 
 .وتتولى الدولة استثمارها واإلشراف عل إدارتها لصالح مجموع الشعب، وواجب المواطنين حمايتها 

التعاونية  ملكية   -2 والجمعيات  اإلنتاجية  والوحدات  الشعبية والمهنية  للمنظمات  العائدة  الممتلكات  وتشمل  جماعية: 
 .والمؤسسات االجتماعية األخرى ويكفل القانون رعايتها ودعمها

ومي  ملكية فردية: وتشمل الممتلكات الخاصة باألفراد ويحدد القانون وظيفتها االجتماعية في خدمة االقتصاد الق -3
 .وفي إطار خطة التنمية وال يجوز أن تتعارض في طرق استخدامها مع مصالح الشعب

 الخامسة عشر الماّدة
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 .ال تنزع الملكية الفردية إال للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل وفقا  للقانون  -1

 .المصادرة العامة في األموال ممنوعة -2

 .قضائيال تفرض المصادرة الخاصة إال بحكم  -3

 .تجوز المصادرة الخاصة بقانون لقاء تعويض عادل -4

 السادسة عشر الماّدة

يعين القانون الحد األقصى للملكية الزراعية بما يضمن حماية الفالح والعامل الزراعي من االستغالل ويضمن زيادة 
 .اإلنتاج

 السابعة عشر  الماّدة

 .حق اإلرث مضمون وفقا  للقانون 

 شرالثامنة ع الماّدة

 .االدخار واجب وطني تحميه الدولة وتشجعه وتنظمه

 التاسعة عشر الماّدة

 .تفرض الضرائب على أسس عادلة وتصاعدية تحقق مبادئ المساواة والعدالة االجتماعية

 العشرون  الماّدة

الدخل القومي وتحقيق  يهدف استثمار المنشآت االقتصادية الخاصة والمشتركة إلى تلبية الحاجات االجتماعية وزيادة  
 .رفاه الشعب

 الفصل الثالث: المبادئ التعليمية والثقافية 

 الحادية والعشرون  الماّدة

يهدف نظام التعليم والثقافة إلى إنشاء جيل عربي قومي اشتراكي علمي التفكير مرتبط بتاريخه وأرضه معتز بتراثه مشبع  
 .لحرية واالشتراكية واإلسهام في خدمة اإلنسانية وتقدمهابروح النضال من أجل تحقيق أهداف أمته في الوحدة وا

 الثانية والعشرون  الماّدة

 .يضمن نظام التعليم التقدم المستمر للشعب ويساير التطور الدائم لحاجاته االجتماعية واالقتصادية والثقافية

 الثالثة والعشرون  الماّدة
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لعربي االشتراكي الموحد وهي تهدف إلى تمتين القيم األخالقية  الثقافة القومية االشتراكية أساس لبناء المجتمع ا -1
الثقافة  الدولة على تشجيع هذه  اإلنسانية وتعمل  المجتمع وخدمة قضايا  العربية وتطوير  لألمة  العليا  المثل  وتحقيق 

 .وحمايتها

على االتصال الوثيق بحياة   تشجيع المواهب والكفاءات الفنية من أسس تطوير المجتمع وتقدمه، ويقوم اإلبداع الفني -2
 .الشعب وتعمل الدولة على تنمية المواهب والكفاءات الفنية لجميع المواطنين

التربية إلعداد جيل قوي بجسمه وأخالقه   -3 الدولة هذه  المجتمع وتشجع  بناء  في  أساسية  الرياضية دعامة  التربية 
 .وتفكيره

 الرابعة والعشرون  الماّدة

وكل ما يتم التوصل إليه من منجزات علمية ركن أساسي في تقدم المجتمع العربي االشتراكي   العلم والبحث العلمي -1
 .الشامل الدعموعلى الدولة أن تقدم له  

 .تحمي الدولة حقوق المؤلفين والمخترعين التي تخدم مصالح الشعب -2

 الفصل الرابع: الحريات والحقوق والواجبات العامة 

 الخامسة والعشرون  الماّدة

 .الحرية حق مقدس وتكفل الدولة للمواطنين حريتهم الشخصية وتحافظ على كرامتهم وأمنهم -1

 .سيادة القانون مبدأ أساسي في المجتمع والدولة -2

 . المواطنون متساوون أمام القانون في الحقوق والواجبات -3

 .المواطنينتكفل الدولة مبدأ تكافؤ الفرص بين  -4

 السادسة والعشرون  الماّدة

 .لكل مواطن حق اإلسهام في الحياة السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية وينظم القانون ذلك

 السابعة والعشرون  الماّدة

 .يمارس المواطنون حقوقهم ويتمتعون بحرياتهم وفقا  للقانون 

 الثامنة والعشرون  الماّدة

 .حتى يدان بحكم قضائي مبرمكل متهم بريء  -1

 .ال يجوز تحري أحد أو توقيفه إال وفقا  للقانون  -2
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 .ال يجوز تعذيب أحد جسديا  أو معنويا  أو معاملته معاملة مهينة ويحدد القانون عقاب من يفعل ذلك -3

 .حق التقاضي وسلوك سبل الطعن والدفاع أمام القضاء مصون بالقانون  -4

 رون التاسعة والعش الماّدة

 .ال جريمة وال عقوبة إال بنص قانوني

 الثالثون  الماّدة

ال تسري أحكام القوانين إال على ما يقع من تاريخ العمل بها وال يكون لها أثر رجعي ويجوز في غير األمور الجزائية 
 .النص على خالف ذلك

 الحادية والثالثون  الماّدة

 .األحوال المبينة في القانون المساكن مصونة ال يجوز دخولها أو تفتيشها إال في 

 الثانية والثالثون  الماّدة

 .سرية المراسالت البريدية واالتصاالت السلكية مكفولة وفق األحكام المبينة في القانون 

 الثالثة والثالثون  الماّدة

 .ال يجوز إبعاد المواطن عن أرض الوطن -1

منع من ذلك بحكم قضائي أو تنفيذا  لقوانين الصحة والسالمة  لكل مواطن الحق بالتنقل في أراضي الدولة إال إذا   -2
 .العامة

 الرابعة والثالثون  الماّدة

 .ال يسلم الالجئون السياسيون بسبب مبادئهم السياسية أو دفاعهم عن الحرية

 الخامسة والثالثون  الماّدة

 .حرية االعتقاد مصونة وتحترم الدولة جميع األديان -1

 .القيام بجميع الشعائر الدينية على أن ال يخل ذلك بالنظام العام تكفل الدولة حرية  -2

 السادسة والثالثون  الماّدة

 .العمل حق لكل مواطن وواجب عليه وتعمل الدولة على توفيره لجميع المواطنين -1

 .يحق لكل مواطن أن يتقاضى أجره حسب نوعية العمل ومردوده وعلى الدولة أن تكفل ذلك -2
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تحدد الدولة عدد ساعات العمل وتكفل الضمان االجتماعي للعاملين وتنظم لهم حق الراحة واإلجازة والتعويضات   -3
 .والمكافآت

 السابعة والثالثون  الماّدة

التعليم حق تكفله الدولة وهو مجاني في جميع مراحله وإلزامي في مرحلته االبتدائية وتعمل الدولة على مد اإللزام إلى  
 .ى وتشرف على التعليم وتوجهه بما يحقق الربط بينه وبين حاجات المجتمع واإلنتاجمراحل أخر 

 الثامنة والثالثون  الماّدة

لكل مواطن الحق في أن يعرب عن رأيه بحرية وعلنية بالقول والكتابة وكافة وسائل التعبير األخرى وأن يسهم في الرقابة  
القومي ويدعم النظام االشتراكي وتكفل الدولة حرية الصحافة والطباعة  والنقد البناء بما يضمن سالمة البناء الوطني و 

 .والنشر وفقا  للقانون 

 التاسعة والثالثون  الماّدة

 .للمواطنين حق االجتماع والتظاهر سلميا  في إطار مبادئ الدستور وينظم القانون ممارسة هذا الحق

 األربعون  الماّدة

تأدية واجبهم المقدس بالدفاع عن سالمة الوطن واحترام دستوره ونظامه الوحدوي جميع المواطنين مسؤولون في   -1
 .االشتراكي

 .الجندية إلزامية وتنظم بقانون  -2

 الحادية واألربعون  الماّدة

 .أداء الضرائب والتكاليف العامة واجب وفقا  للقانون 

 الثانية واألربعون  الماّدة

 .ر الدولة واجب على كل مواطنالحفاظ على الوحدة الوطنية وصيانة أسرا

 الثالثة واألربعون  الماّدة

ينظم القانون الجنسية العربية السورية ويضمن تسهيالت خاصة للمغتربين العرب السوريين وأبنائهم ولمواطني أقطار  
 .الوطن العربي

 الرابعة واألربعون  الماّدة

 .األسرة هي خلية المجتمع األساسية وتحميها الدولة -1
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األمومة  تحم -2 وتحمي  تعوقه  التي  واالجتماعية  المادية  العقبات  إزالة  على  وتعمل  عليه  وتشجع  الزواج  الدولة  ي 
 .والطفولة وترعى النشء والشباب وتوفر لهم الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم

 الخامسة واألربعون  الماّدة

وا  الفعالة  المساهمة  لها  تتيح  التي  الفرص  للمرأة جميع  الدولة  والثقافية تكفل  واالجتماعية  السياسية  الحياة  في  لكاملة 
 .واالقتصادية وتعمل على إزالة القيود التي تمنع تطورها ومشاركتها في بناء المجتمع العربي االشتراكي

 السادسة واألربعون  الماّدة

 .تكفل الدولة كل مواطن وأسرته في حاالت الطوارئ والمرض والعجز واليتم والشيخوخة -1

 .تحمي الدولة صحة المواطنين وتوفر لهم وسائل الوقاية والمعالجة والتداوي  -2

 السابعة واألربعون  الماّدة

 .ية رفعا لمستواهاتكفل الدولة الخدمات الثقافية واالجتماعية والصحية وتعمل بوجه خاص على توفيرها للقر 

 الثامنة واألربعون  الماّدة

أو اجتماعية أو مهنية أو جمعيات تعاونية لإلنتاج أو الخدمات وتحدد    للقطاعات الجماهيرية حق إقامة تنظيمات نقابية
 .القوانين إطار التنظيمات وعالقاتها وحدود عملها

 التاسعة واألربعون  الماّدة

تشارك التنظيمات الجماهيرية مشاركة فعالة في مختلف القطاعات والمجالس المحددة بالقوانين في تحقيق األمور التالية: 
 .المجتمع العربي االشتراكي وحماية نظامهبناء  -1

 .تخطيط وقيادة االقتصاد االشتراكي -2

 .تطوير شروط العمل والوقاية والصحة والثقافة وجميع الشؤون األخرى المرتبطة بحياة أفرادها -3

 .  تحقيق التقدم العلمي والتقني وتطوير أساليب اإلنتاج -4

 .الحكمالرقابة الشعبية على أجهزة  -5

 الباب الثاني سلطات الدولة 

 الفصل األول: السلطة التشريعية

 الخمسون  الماّدة

 .يتولى مجلس الشعب السلطة التشريعية على الوجه المبين في الدستور -1
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 .ينتخب أعضاء مجلس الشعب انتخابا عاما وسريا  ومباشرا  ومتساويا  وفقا  ألحكام قانون االنتخاب -2

 الخمسون الحادية و  الماّدة

 .مدة مجلس الشعب أربع سنوات ميالدية تبدأ من تاريخ أول اجتماع له وال يجوز تمديدها إال في حالة الحرب بقانون 

 الثانية والخمسون  الماّدة

عضو مجلس الشعب يمثل الشعب بأكمله وال يجوز تحديد وكالته بقيد أو شرط وعليه أن يمارسها بهدي من شرفه  
 .وضميره

 ثة والخمسون الثال الماّدة

يحدد القانون الدوائر االنتخابية وعدد أعضاء مجلس الشعب على أن يكون نصفهم على األقل من العمال والفالحين  
 .ويبين القانون تعريف العامل والفالح

 الرابعة والخمسون  الماّدة

المدنية وتوافرت فيهم الشروط  الناخبون هم المواطنون الذين أتموا الثامنة عشرة من عمرهم والمسجلون في سجل األحوال  
 .المنصوص عليها في قانون االنتخاب

 الخامسة والخمسون  الماّدة

 .يبين القانون أحكام االنتخاب واالستفتاء ويحدد الشروط الواجب توافرها في أعضاء مجلس الشعب

 السادسة والخمسون  الماّدة

العام أن يرشحوا أنفسهم لعضوية مجلس الشعب وفيما عدا  يجوز للعاملين في الدولة بما فيهم العاملون في القطاع  
الحاالت التي يحددها القانون يتفرغ العضو المنتخب منهم لعضوية المجلس ويحتفظ له بوظيفته أو عمله. وتعتبر مدة 

 .التفرغ من الخدمات الفعلية

 السابعة والخمسون  الماّدة

 :يجب أن يتضمن قانون االنتخاب نصوصا تكفل

 .الناخبين بانتقاء ممثليهم وسالمة االنتخابحرية   -1

 .حق المرشحين في مراقبة العمليات االنتخابية -2

 .عقاب العابثين بإرادة الناخبين -3

 الثامنة والخمسون  الماّدة
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 .تجري االنتخابات خالل األيام التسعين التي تلي تاريخ انتهاء مدة مجلس الشعب -1

االنعقاد حكما  إذا لم ينتخب غيره ويجتمع بعد انقضاء التسعين يوما  ويبقى قائما  حتى يتم انتخاب  عود المجلس إلى  ي -2
 .مجلس جديد

 التاسعة والخمسون  الماّدة

إذا شغر مقعد لسبب ما انتخب له عضو خالل تسعين يوما  من شغوره على أن ال تقل المدة الباقية للمجلس عن ستة  
 .أشهر وتنتهي عضوية العضو الجديد بانتهاء مدة المجلس ويحدد قانون االنتخاب حاالت شغور العضوية

 الستون  الماّدة

ئيس الجمهورية خالل خمسة عشر يوما  من تاريخ إعالن يدعى مجلس الشعب إلى االجتماع بمرسوم يصدر عن ر  -1
 .نتائج االنتخاب ويجتمع حكما  في اليوم السادس عشر إذا لم يصدر مرسوم دعوته

 .ينتخب المجلس في اجتماعه األول رئيسه وأعضاء مكتبه -2

 الحادية والستون  الماّدة

رات استثنائية ويحدد النظام الداخلي للمجلس مواعيد  يدعى المجلس لثالث دورات عادية في السنة كما يجوز دعوته لدو 
الدورات ومددها ويدعى إلى الدورات االستثنائية بقرار من رئيس المجلس أو بناء على طلب خطي من رئيس الجمهورية 

 .أو من ثلث أعضاء المجلس

 الثانية والستون  الماّدة

قيقات التي تجريها المحكمة الدستورية العليا  يفصل المجلس في حالة الطعن بصحة عضوية أعضائه في ضوء التح
وذلك خالل شهر واحد من تاريخ تبلغه تقرير المحكمة وال تبطل عضوية العضو إال إذا قرر المجلس ذلك بأكثرية 

 .أعضائه

 الثالثة والستون  الماّدة

( من هذا  7)  الماّدةارد في  قبل أن يتولى أعضاء مجلس الشعب عملهم يقسم كل واحد منهم علنا  أمام المجلس القسم الو 
 .الدستور

 الرابعة والستون  الماّدة

 .تحدد مخصصات أعضاء مجلس الشعب وتعويضاتهم بقانون 

 الخامسة والستون  الماّدة

 .يضع مجلس الشعب نظامه الداخلي لتنظيم أسلوب العمل فيه وكيفية ممارسة مهامه
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 السادسة والستون  الماّدة

الشعب جزائيا  أو مدنيا  بسبب الوقائع التي يوردونها أو اآلراء التي يبدونها أو التصويت في  ال يسأل أعضاء مجلس  
 .الجلسات العلنية أو السرية وفي أعمال اللجان

 السابعة والستون  الماّدة

أية   اتخاذ  المشهود  الجرم  المجلس وال يجوز في غير حالة  بالحصانة طيلة مدة والية  الشعب  يتمتع أعضاء مجلس 
جراءات جزائية ضد أي عضو منهم إال بإذن سابق من المجلس وفي غير أدوار االنعقاد يتعين أخذ إذن من رئيس إ

 .المجلس ويخطر المجلس عند أول انعقاد له بما اتخذ من إجراء

 الثامنة والستون  الماّدة

 .ال يجوز للعضو أن يستغل عضويته في عمل من األعمال  -1

 .لتي ال يجوز الجمع بينها وبين عضوية المجلسيحدد القانون األعمال ا -2

 التاسعة والستون  الماّدة

 .يمثل رئيس مجلس الشعب المجلس ويوقع عنه ويتكلم باسمه -1

للمجلس حرس خاص يأتمر بأمر رئيس المجلس وال يجوز ألية قوة مسلحة أخرى دخول المجلس إال بإذن من   -2
 .رئيسه

 السبعون  الماّدة

الشعب حق اقتراح القوانين وتوجيه األسئلة واالستجوابات للوزارة أو أحد الوزراء وفقا  ألحكام النظام  ألعضاء مجلس  
 .الداخلي للمجلس

 الحادية والسبعون  الماّدة

 .ترشيح رئيس الجمهورية -1يتولى مجلس الشعب االختصاصات التالية: 

 .إقرار القوانين -2

 .مناقشة سياسة الوزارة -3

 .الموازنة العامة وخطط التنميةإقرار  -4

إقرار المعاهدات واالتفاقيات الدولية التي تتعلق بسالمة الدولة وهي معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات   -5
المعاهدات  وكذلك  األجنبية  المؤسسات  أو  للشركات  امتيازات  تمنح  التي  االتفاقيات  أو  السيادة  بحقوق  تتعلق  التي 
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تحمل خزانة الدولة نفقات غير واردة في موازنتها أو التي تخالف أحكام القوانين النافذة أو التي يتطلب   واالتفاقيات التي
 .نفاذها إصدار تشريع جديد

 .إقرار العفو العام -6

 .قبول استقالة أحد أعضاء المجلس أو رفضها -7

 .حجب الثقة عن الوزارة أو عن أحد الوزراء -8

 الثانية والسبعون  الماّدة

ال يجوز حجب الثقة إال بعد استجواب موجه إلى الوزارة أو إلى أحد الوزراء ويكون طلب حجب الثقة بناء على اقترح  
يقدم من خمس أعضاء مجلس الشعب على األقل ويتم حجب الثقة عن الوزارة أو أحد الوزراء بأغلبية أعضاء المجلس.  

س الوزراء استقالة الوزارة إلى رئيس الجمهورية كما يجب  وفي حال حجب الثقة عن الوزارة يجب أن يقدم رئيس مجل
 .على الوزير الذي حجبت الثقة عنه تقديم استقالته

 الثالثة والسبعون  الماّدة

للمجلس أن يؤلف لجانا  مؤقتة من بين أعضائه لجمع المعلومات وتقصي الحقائق في المواضيع التي تتعلق بممارسة 
 .اختصاصاته

 لسبعون الرابعة وا الماّدة

يجب عرض مشروع الموازنة على مجلس الشعب قبل شهرين على األقل من بدء السنة المالية وال تعتبر الموازنة نافذة 
 .إال إذا أقرها المجلس

 الخامسة والسبعون  الماّدة

 .يتم التصويت على الموازنة بابا  بابا  ويحدد القانون طريقة إعدادها

 السادسة والسبعون  الماّدة

 .لكل سنة مالية موازنة واحدة وي حدد مبدأ السنة المالية بقانون 

 السابعة والسبعون  الماّدة

إذا لم ينته المجلس من إقرار الموازنة حتى بدء السنة المالية الجديدة يعمل بموازنة السنة السابقة حتى اعتماد موازنة 
 .نين النافذةالسنة الجديدة وتحصل الواردات وفقا  للقوا

 الثامنة والسبعون  الماّدة
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 .ال يجوز إجراء المناقلة بين أبواب الموازنة إال وفق أحكام القانون 

 التاسعة والسبعون  الماّدة

 .ليس للمجلس أثناء دراسة الموازنة أن يزيد في تقدير مجموع الواردات أو النفقات

 الثمانون  الماّدة

 .الموازنة أن يقر قوانين من شأنها إحداث نفقات جديدة وموارد لهايجوز لمجلس الشعب بعد إقرار 

 الحادية والثمانون  الماّدة

 .ال يجوز إحداث ضريبة أو تعديلها أو إلغاؤها إال بقانون 

 الثانية والثمانون  الماّدة

ه السنة ويتم قطع تعرض الحسابات النهائية للسنة المالية على مجلس الشعب في مدة ال تتجاوز عامين منذ انتهاء هذ
 .الحساب بقانون. ويطبق على قطع الحساب ما يطبق على الموازنة في اإلقرار

 الفصل الثاني: السلطة التنفيذية 

 رئيس الجمهورية (1)

 الثالثة والثمانون  الماّدة

عاما  من ربعين يرشح لرئاسة الجمهورية أن يكون عربيا  سوريا  متمتعا  بحقوقه المدنية والسياسية متما  األ يشترط في من
 ه. عمر 

 الرابعة والثمانون  الماّدة

يصدر الترشيح لمنصب رئاسة الجمهورية عن مجلس الشعب بناء على اقتراح القيادة القطرية لحزب البعث العربي  -1
 .شيح على المواطنين الستفتائهم فيهاالشتراكي ويعرض التر 

 .يجري االستفتاء بدعوة من رئيس مجلس الشعب -2

 ثالثين يوما  وال تزيد على ستين يوما .يتم انتخاب الرئيس الجديد قبل انتهاء والية الرئيس القائم في مدة ال تقل عن  -3

وع أصوات المقترعين فإن لم يحصل على  يصبح المرشح رئيسا  للجمهورية بحصوله على األكثرية المطلقة لمجم -4
هذه األكثرية رشح المجلس غيره وتتبع بشأن ترشيحه وانتخابه اإلجراءات نفسها على أن يتم ذلك خالل شهر واحد من  

 .تاريخ إعالن نتائج االستفتاء األول

 الخامسة والثمانون  الماّدة
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 .يخ انتهاء والية الرئيس القائمينتخب رئيس الجمهورية لمدة سبعة أعوام ميالدية تبدأ من تار 

 السادسة والثمانون  الماّدة

 .إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية مهامه أناب عنه نائب رئيس الجمهورية

 السابعة والثمانون  الماّدة

 .إذا قدم رئيس الجمهورية استقالته من منصبه وجه كتاب االستقالة إلى مجلس الشعب

 الثامنة والثمانون  الماّدة

مارس النائب األول لرئيس الجمهورية أو النائب الذي يسميه صالحيات رئيس الجمهورية حين ال يمكنه القيام بها وإذا  ي
كانت الموانع دائمة وفي حالتي الوفاة واالستقالة يجري االستفتاء على رئيس الجمهورية الجديد وفقا  لألحكام الواردة في  

( من هذا الدستور وذلك خالل مدة ال تتجاوز تسعين يوما . أما إذا كان المجلس منحال أو بقي النتهاء واليته 84)  الماّدة
 .أقل من تسعين يوما  فيمارس نائب الرئيس األول صالحيات رئيس الجمهورية حتى اجتماع المجلس الجديد

 التاسعة والثمانون  الماّدة

ن له نائب، يمارس رئيس مجلس الوزراء جميع صالحياته وسلطاته ريثما يتم إذا شغر منصب رئيس الجمهورية ولم يك
 .رئيس الجمهورية علىاالستفتاء خالل تسعين يوما  

 التسعون  الماّدة

 .( من هذا الدستور7)  الماّدةقبل أن يمارس رئيس الجمهورية واليته يقسم أمام مجلس الشعب القسم الدستوري الوارد في  

 الحادية والتسعون  الماّدة

ال يكون رئيس الجمهورية مسؤوال عن األعمال التي يقوم بها في مباشرة مهامه إال في حالة الخيانة العظمى ويكون  
ى اقتراح من ثلث أعضاء مجلس الشعب على األقل وقرار من مجلس الشعب بتصويت علني  طلب اتهامه بناء عل

 .وبأغلبية ثلثي أعضاء المجلس بجلسة خاصة سرية وال تجري محاكمته إال أمام المحكمة الدستورية العليا

 الثانية والتسعون  الماّدة

 .والميزات كما تحدد مخصصاته بقانون يحدث بقانون ما يقتضيه منصب رئيس الجمهورية من المراسم 

 الثالثة والتسعون  الماّدة

 .يسهر رئيس الجمهورية على احترام الدستور وهو يضمن السير المنتظم للسلطات العامة وبقاء الدولة -1

 .يمارس رئيس الجمهورية السلطة التنفيذية نيابة عن الشعب ضمن الحدود المنصوص عليها في هذا الدستور -2
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 الرابعة والتسعون  ةالمادّ 

 .يضع رئيس الجمهورية بالتشاور مع مجلس الوزراء السياسة العامة للدولة ويشرف على تنفيذها

 الخامسة والتسعون  الماّدة

يتولى رئيس الجمهورية تسمية نائب له أو أكثر وتفويضهم ببعض صالحياته وتسمية رئيس مجلس الوزراء ونوابه وتسمية  
 .ستقالتهم وإعفاءهم من مناصبهمالوزراء ونوابهم وقبول 

 السادسة والتسعون  الماّدة

( من هذا  7)  الماّدةيؤدي نواب رئيس الجمهورية أمام رئيس الجمهورية وقبل مباشرتهم عملهم القسم الدستوري الوارد في  
 .الدستور

 السابعة والتسعون  الماّدة

 .يحق له طلب تقارير من الوزراءلرئيس الجمهورية أن يدعو مجلس الوزراء لالنعقاد برئاسته كما 

 الثامنة والتسعون  الماّدة

يصدر رئيس الجمهورية القوانين التي يقرها مجلس الشعب ويحق له االعتراض على هذه القوانين بقرار معلل خالل 
 .الجمهوريةشهر من تاريخ ورودها إلى رئاسة الجمهورية فإذا أقرها المجلس ثانية بأكثرية ثلثي أعضائه أصدرها رئيس 

 التاسعة والتسعون  الماّدة

 .يصدر رئيس الجمهورية المراسيم والقرارات واألوامر وفقا للتشريعات النافذة

 المائة الماّدة

 .يعلن رئيس الجمهورية الحرب والتعبئة العامة ويعقد الصلح بعد موافقة مجلس الشعب

 مائة وواحد الماّدة

 .يها على الوجه المبين في القانون يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ ويلغ 

 مائة واثنان  الماّدة

يعتمد رئيس الجمهورية رؤساء البعثات السياسية لدى الحكومات األجنبية ويقبل اعتماد رؤساء البعثات السياسية األجنبية  
 .لديه

 مائة وثالثة الماّدة
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جميع القرارات واألوامر الالزمة لممارسة هذه السلطة  رئيس الجمهورية هو القائد األعلى للجيش والقوات المسلحة ويصدر  
 .وله حق التفويض ببعض هذه السلطات

 مائة وأربع الماّدة

 .يبرم رئيس الجمهورية المعاهدات واالتفاقيات الدولية ويلغيها وفقا  ألحكام الدستور

 مائة وخمسة  الماّدة

 .لرئيس الجمهورية الحق بإصدار العفو الخاص ورد االعتبار

 مائة وستة  لماّدةا

 .لرئيس الجمهورية الحق بمنح األوسمة

 مائة وسبعة  الماّدة

لرئيس الجمهورية أن يحل مجلس الشعب بقرار معلل يصدر عنه وتجري االنتخابات خالل تسعين يوما  من تاريخ  -1
 .الحل

 .ال يجوز حل مجلس الشعب أكثر من مرة لسبب واحد -2

 مائة وثمانية الماّدة

 .لرئيس الجمهورية حق دعوة مجلس الشعب النعقاد استثنائي -1

 .وله الحق في أن يخاطب المجلس برسائل وله الحق في أن يدلي ببيانات أمامه -2

 مائة وتسعة  الماّدة

 .يعين رئيس الجمهورية الموظفين المدنيين والعسكريين وينهي خدماتهم وفقا  للقانون 

 مائة وعشرة الماّدة

 .ة أن يعد مشاريع القوانين ويحيلها إلى مجلس الشعب للنظر في إقرارهالرئيس الجمهوري

 مائة وإحدى عشر  الماّدة

يتولى رئيس الجمهورية سلطة التشريع خارج انعقاد دورات مجلس الشعب على أن تعرض جميع التشريعات التي  -1
 .يصدرها على المجلس في أول دورة انعقاد له

التشريع أثناء انعقاد دورات المجلس إذا استدعت ذلك الضرورة القصوى المتعلقة    يتولى رئيس الجمهورية سلطة -2
 .بمصالح البالد القومية أو بمقتضيات األمن القومي على أن تعرض هذه التشريعات على المجلس في أول جلسة له 
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لها بقانون، وذلك بأكثرية لمجلس الشعب الحق في إلغاء التشريعات المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين أو تعدي -3
ثلثي أعضائه المسجلين لحضور الجلسة على أن ال يقل عن أكثرية أعضائها المطلقة دون أن يكون لهذا التعديل أو  

 .اإللغاء أثر رجعي وإذا لم يلغها المجلس أو يعدلها اعتبرت مقرة حكما  وال حاجة إلجراء التصويت عليها

التشريع في المدة الفاصلة بين واليتي مجلسين وال تعرض هذه التشريعات على مجلس  يتولى رئيس الجمهورية سلطة   -4
 .الشعب ويكون حكمها في التعديل أو اإللغاء حكم القوانين النافذة

 مائة واثنا عشر  الماّدة

ستفتاء ملزمة لرئيس الجمهورية أن يستفتي الشعب في القضايا الهامة التي تتصل بمصالح البالد العليا وتكون نتيجة اال
 .ونافذة من تاريخ إعالنها وينشرها رئيس الجمهورية

 مائة وثالث عشر الماّدة

لرئيس الجمهورية إذا قام خطر جسيم وحال يهدد الوحدة الوطنية أو سالمة واستقالل أرض الوطن أو يعوق مؤسسات 
 .ا هذه الظروف لمواجهة الخطرالدولة عن مباشرة مهامها الدستورية أن يتخذ اإلجراءات السريعة التي تقتضيه

 مائة وأربعة عشر الماّدة

 .لرئيس الجمهورية أن يشكل الهيئات والمجالس واللجان المتخصصة وتحدد اختصاصاتها وصالحياتها بقرارات تشكيلها

 مجلس الوزراء   (2)

 المائة والخامسة عشر الماّدة

العليا للدولة ويتكون من رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ويشرف مجلس الوزراء هو الهيئة التنفيذية واإلدارية   -1
 .على تنفيذ القوانين واألنظمة ويراقب عمل أجهزة الدولة ومؤسساتها 

 .يشرف رئيس مجلس الوزراء على أعمال الوزراء -2

 .تحدد مخصصات وتعويضات رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم بقانون  -3

 المائة وستة عشر  الماّدة

يقسم رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم أمام رئيس الجمهورية عند كل تشكيل وزارة جديدة القسم الدستوري 
 .( من هذا الدستور قبل مباشرتهم أعمالهم أما في حالة تعديل الوزارة فيقسم الجدد منهم فقط7)  الماّدةالوارد في  

 عشر مائة وسبعة  الماّدة

 .رئيس مجلس الوزراء والوزراء مسؤولون أمام رئيس الجمهورية
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 مائة وثمان عشر الماّدة

 .تتقدم الوزارة عند تشكيلها ببيان عن سياستها العامة وبرامج عملها إلى مجلس الشعب -1

 .تتقدم الوزارة في كل سنة ببيان إلى مجلس الشعب عن تنفيذ خطط التنمية وتطوير اإلنتاج -2

 مائة وتسعة عشر  ةالمادّ 

 .الوزير هو الرئيس اإلداري األعلى لوزارته ويتولى تنفيذ السياسة العامة للدولة فيما يختص بوزارته

 مائة وعشرون  الماّدة

يمنع الوزراء أثناء توليهم مهامهم من أن يكونوا أعضاء في مجلس إدارة شركة خاصة أو وكالء عنها أو أن يشتركوا  
اعي أو مزاولة أية مهنة حرة. وليس للوزراء بصورة مباشرة أو غير مباشرة أثناء توليهم  في أي عمل تجاري أو صن

مهامهم أن يدخلوا في التعهدات أو المناقصات أو المزاودات التي تنفذها وزارات أو إدارات أو مؤسسات الدولة وشركات 
 .القطاع العام

 مائة وإحدى وعشرون  الماّدة

 .الوزراء المدنية والجزائيةيحدد القانون مسؤولية 

 مائة واثنان وعشرون  الماّدة

عند انتهاء والية رئيس الجمهورية أو عجزه الدائم عن القيام بمهامه ألي سبب كان يستمر مجلس الوزراء بتسيير أعمال 
 .الحكومة ريثما يسمي رئيس الجمهورية الجديد الوزارة الجديدة

 مائة وثالث وعشرون  الماّدة

هورية حق إحالة الوزير إلى المحاكمة عما يرتكبه من جرائم أثناء توليه مهامه أو بسببها وفقا  ألحكام الدستور  لرئيس الجم
 .والقانون 

 مائة وأربعة وعشرون  الماّدة

يوقف الوزير المتهم عن العمل فور صدور قرار االتهام إلى أن تبت المحكمة في التهمة المنسوبة إليه وال تمنع استقالته 
 .قالته من محاكمته وتكون المحاكمة وإجراءاتها على الوجه المبين في القانون أو إ

 مائة وخمس وعشرون  الماّدة

 .يجوز الجمع بين الوزارة وعضوية مجلس الشعب

 مائة وستة وعشرون  الماّدة
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 .تسري األحكام الخاصة بالوزراء على نواب الوزراء

 مائة وسبعة وعشرون  الماّدة

التالية:   االختصاصات  الوزراء  مجلس  للدولة    -1يمارس  العامة  السياسة  وضع  في  الجمهورية  رئيس  مع  االشتراك 
 . وتنفيذها

 .توجيه وتنسيق ومتابعة أعمال الوزارات وجميع اإلدارات والمؤسسات العامة التابعة للدولة -2

 .وضع مشروع الموازنة العامة للدولة -3

 . ينإعداد مشروعات القوان -4

إعداد خطط التنمية وتطوير اإلنتاج واستثمار الثروات القومية وكل ما من شأنه دعم وتطوير االقتصاد وزيادة الدخل   -5
 .القومي

 .عقد القروض ومنحها وفقا  ألحكام الدستور -6

 .عقد االتفاقيات والمعاهدات وفقا  ألحكام الدستور -7

 .والمحافظة على أمن الدولة وحماية حقوق المواطنين ومصالح الدولةمالحقة تنفيذ القوانين  -8

 .إصدار القرارات اإلدارية والتنفيذية وفقا  للقوانين واألنظمة ومراقبة تنفيذها -9

 مائة وثمان وعشرون  الماّدة

عليها   المنصوص  االختصاصات  والوزراء  الوزراء  مجلس  رئيس  يمارس  الوزراء  مجلس  صالحيات  إلى  في إضافة 
 .التشريعات النافذة بما ال يتعارض مع الصالحيات الممنوحة لسلطات الدولة األخرى في هذا الدستور

 مجالس الشعب المحلية   (3)

 مائة وتسعة وعشرون  الماّدة

 .مجالس الشعب المحلية هيئات تمارس سلطاتها في الوحدات اإلدارية وفقا  للقانون  -1

 .حكام القانون تحدد الوحدات اإلدارية وفقا  أل -2

 المائة والثالثون  الماّدة

يحدد القانون اختصاصات مجالس الشعب المحلية وطريقة انتخابها وتكوينها وحقوق أعضائها وواجباتهم وجميع األحكام 
 .األخرى المتصلة بها

 الفصل الثالث: السلطة القضائية



 ة المتعاقبة فصل السلطات والدساتير السوري   مبدأ

 ~295  ~  
 

 ضاء الحكم والنيابة العامة  (1) 

 والحادية والثالثون  المائة الماّدة

 .السلطة القضائية مستقلة ويضمن رئيس الجمهورية هذا االستقالل يعاونه في ذلك مجلس القضاء األعلى

 المائة والثانية والثالثون  الماّدة

 .يرأس رئيس الجمهورية مجلس القضاء األعلى ويبين القانون طريقة تشكيله واختصاصاته وقواعد سير العمل فيه

 ائة والثالثة والثالثون الم الماّدة

 .القضاة مستقلون ال سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون  -1

 .شرف القضاة وضميرهم وتجردهم ضمان لحقوق الناس وحرياتهم -2

 المائة والرابعة والثالثون  الماّدة

 .اتصدر األحكام باسم الشعب العربي في سوري

 والخامسة والثالثون  المائة الماّدة

 .ينظم القانون الجهاز القضائي بجميع فئاته وأنواعه ودرجاته ويبين قواعد االختصاص لدى مختلف المحاكم

 المائة والسادسة والثالثون  الماّدة

 .يبين القانون شروط تعيين القضاة وترفيعهم ونقلهم وتأديبهم وعزلهم

 المائة والسابعة والثالثون  الماّدة

 .واحدة يرأسها وزير العدل وينظم القانون وظيفتها واختصاصاتها العامة مؤسسة قضائيةالنيابة 

 المائة والثامنة والثالثون  الماّدة

 .يمارس مجلس الدولة القضاء اإلداري ويعين القانون شروط تعيين قضاته وترفيعهم وتأديبهم وعزلهم

 المحكمة الدستورية العليا  (2)

 والتاسعة والثالثون  المائة الماّدة

 .تؤلف المحكمة الدستورية العليا من خمسة أعضاء يكون أحدهم رئيسا يسميهم رئيس الجمهورية بمرسوم

 مائة وأربعون  الماّدة
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ال يجوز الجمع بين عضوية المحكمة الدستورية العليا وتولي الوزارة أو عضوية مجلس الشعب ويحدد القانون األعمال  
 .الجمع بينها وبين عضوية المحكمة األخرى التي ال يجوز

 مائة وإحدى وأربعون  الماّدة

 .تكون مدة العضوية في المحكمة الدستورية العليا أربع سنوات قابلة للتجديد

 مائة واثنان وأربعون  الماّدة

 .أعضاء المحكمة الدستورية العليا غير قابلين لإلقالة من عضويتها إال وفقا  ألحكام القانون 

 ئة والثالثة واألربعون ما الماّدة

يقسم رئيس المحكمة الدستورية العليا وأعضاؤها أمام رئيس الجمهورية وبحضور رئيس مجلس الشعب قبل توليهم عملهم 
 :القسم التالي

 .( أقسم باهلل العظيم أن أحترم دستور البالد وقوانينها وأقوم بواجبي بتجرد وأمانة(

 مائة والرابعة واألربعون  الماّدة

المحكمة الدستورية العليا في الطعون الخاصة بصحة انتخاب أعضاء مجلس الشعب وتحيل إليه تقرير ا بنتيجة  تحقق  
 .تحقيقها

 مائة والخامسة واألربعون  الماّدة

لما يلي:   القوانين وفقا   العليا وتبت في دستورية  الدستورية  المحكمة  الجمهورية أو ربع   -1تنظر  إذا اعترض رئيس 
مجلس الشعب على دستورية قانون قبل إصداره يوقف إصداره إلى أن تبت المحكمة فيه خالل خمسة عشر  أعضاء  

يوما من تاريخ تسجيل االعتراض لديها وإذا كان للقانون صفة االستعجال وجب على المحكمة الدستورية أن تبت فيه  
 .خالل سبعة أيام

سوم تشريعي خالل مدة خمسة عشر يوما  اعتبارا  من انعقاد إذا اعترض ربع أعضاء مجلس الشعب على دستورية مر  -2
تسجيل   تاريخ  من  يوما   عشر  خمسة  خالل  فيه  تبت  أن  العليا  الدستورية  المحكمة  على  وجب  الشعب  مجلس  دورة 

 .االعتراض لديها

ا ما كان مخالفا  منهما  إذا قررت المحكمة الدستورية العليا مخالفة القانون أو المرسوم التشريعي للدستور يعتبر الغي   -3
 .لنصوص الدستور بمفعول رجعي وال يرتب أي أثر

 مائة والسادسة واألربعون  الماّدة
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ال يحق للمحكمة الدستورية العليا أن تنظر في القوانين التي يطرحها رئيس الجمهورية على االستفتاء الشعبي وتنال 
 .موافقة الشعب

 والسابعة واألربعون  مائة الماّدة

القوانين   مشروعات  دستورية  في  الرأي  إبداء  الجمهورية  رئيس  من  طلب  على  بناء  العليا  الدستورية  المحكمة  تتولى 
 .والمراسيم التشريعية وقانونية مشروعات المراسيم

 مائة والثامنة واألربعون  الماّدة

تورية العليا ويحدد مالكها والشروط الواجب توافرها في  ينظم القانون أصول النظر والبت فيما تختص به المحكمة الدس
 .أعضائها ويعين رواتبهم وحصاناتهم ومزاياهم ومسؤولياتهم

 الباب الثالث: تعديل الدستور 

 مائة والتاسعة واألربعون  الماّدة

 .لرئيس الجمهورية كما لثلث أعضاء مجلس الشعب حق اقتراح تعديل الدستور -1

 .ديل النصوص المراد تعديلها واألسباب الموجبة لذلكيتضمن اقتراح التع -2

 .يشكل مجلس الشعب فور ورود اقتراح التعديل إليه لجنة خاصة لبحثه -3

يناقش المجلس اقتراح التعديل فإذا أقره بأكثرية ثالثة أرباع أعضائه اعتبر التعديل نهائيا شريطة اقترانه بموافقة   -4
 .الدستوررئيس الجمهورية وأدخل في صلب 

 الباب الرابع: أحكام عامة وانتقالية

 مائة والخمسون  الماّدة

 .تعتبر مقدمة هذا الدستور جزءا ال يتجزأ منه

 مائة والحادية والخمسون  الماّدة

 .ال يجوز تعديل هذا الدستور قبل مرور ثمانية عشر شهرا  على تاريخ نفاذه

 مائة والثانية والخمسون  الماّدة

المحكمة الدستورية العليا تختص الهيئة العامة لمحكمة النقض بالتحقيق في الطعون الخاصة بصحة  ريثما يتم تأليف  
 .انتخاب أعضاء مجلس الشعب بعد إحالتها إليها من رئيسه وتقدم إليه تقريرا  بنتيجة التحقيق

 مائة والثالثة والخمسون  الماّدة
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 .ور سارية المفعول إلى أن تعدل بما يوافق أحكامهتبقى التشريعات النافذة والصادرة قبل إعالن هذا الدست

 مائة والرابعة والخمسون  الماّدة

تنتهي مدة والية رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء سبع سنوات ميالدية من تاريخ إعالن انتخابه رئيسا للجمهورية العربية  
 .السورية

 مائة والخامسة والخمسون  الماّدة

 .عب في ظل هذا الدستور خالل تسعين يوما من إعالن إقراره باالستفتاء الشعبيتجري االنتخابات ألول مجلس ش

 مائة والسادسة والخمسون  الماّدة

 .ينشر رئيس الجمهورية هذا الدستور في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا  من تاريخ إقراره باالستفتاء الشعبي

 . 3/1973/ 13و  9/2/1393دمشق في 

 رئيس الجمهورية 

 حافظ األسد

 2قانون رقم  -13

 1980/ 29/3تاريخ 

 

 السادسة من الدستور الماّدةتعديل 

 رئيس الجمهورية 

 .م1980/ 16/3هـ الموافق ل4/1400/ 29بناء على أحكام الدستور وعلى ما أقره مجلس الشعب بجلسته المنعقدة بتاريخ  

 :يصدر ما يلي

 :األولى الماّدة

 :السادسة من الدستور على الشكل التالي الماّدةتعدل 

 .كل منهاالسادسة: يبين القانون علم الدولة وشعارها ونشيدها واألحكام الخاصة ب الماّدة

 .ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية الثانية: الماّدة

 .م29/3/1980هـ و 5/1400/ 13دمشق في 
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 رئيس الجمهورية 

 حافظ األسد

 18قانون رقم  -14

 1991/  3/7تاريخ 

من دستور الجمهورية العربية السورية المتعلقة بانتخاب الرئيس الجديد رئيس    84  الماّدةتعديل الفقرة الثالثة من  
 الجمهورية 

 بناء على أحكام الدستور

 م 7/1991/ 1هـ الموافق ل 19/12/1411وعلى ما أقره مجلس الشعب بجلسته المنعقدة بتاريخ 

 :يصدر ما يلي

 :األولى الماّدة

 :تور الجمهورية العربية السورية وتصبح كما يليمن دس  84  الماّدةتعدل الفقرة الثالثة من 

 .يتم انتخاب الرئيس الجديد قبل انتهاء والية الرئيس القائم في مدة ال تقل عن شهر واحد وال تزيد على ستة أشهر

 :الثانية الماّدة

 .ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية

 .م3/7/1991هـ و  1411/ 12/ 21دمشق في 

 الجمهورية رئيس 

 حافظ األسد

 9قانون رقم  -15

 2000/ 11/6تاريخ 

 نائب رئيس الجمهورية 

 منه  149و 88بناء على أحكام الدستور وخاصة المادتين 

هـ الموافق للعاشر من حزيران    1421وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة يوم السبت الثامن من ربيع األول  
 .م2000
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 :يصدر ما يلي

 :ولىاأل  الماّدة

 :  من دستور الجمهورية العربية السورية وتصبح كما يلي 83 الماّدةتعدل 

يرشح لرئاسة الجمهورية أن يكون عربيا  سوريا  متمتعا  بحقوقه المدنية والسياسية متما  الرابعة والثالثين    يشترط في من )
 ) عاما من عمره

 :الثانية الماّدة

 .ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية

 .م 11/6/2000هـ الموافق  9/3/1421دمشق في 

 نائب رئيس الجمهورية 

 عبد الحليم خدام
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 2012 دستور الجمهورية العربية السورية -13
 

 (124) المقدمة

تعرضت الحضارة العربية التي تعد جزءا  من التراث اإلنساني عبر تاريخها الطويل إلى تحديات جسام استهدفت كسر 
بناء الحضارة إرادتها وإخضاعها للهيمنة االستعمارية، لكنها بقدراتها الذاتية الخالقة كانت تنهض لممارسة دورها في  

 اإلنسانية. 

وتعتز الجمهورية العربية السورية بانتمائها العربي، وبكون شعبها جزءا  ال يتجزأ من األمة العربية مجسدة هذا االنتماء  
 في مشروعها الوطني والقومي، وفي العمل على دعم التعاون العربي بهدف تعزيز التكامل وتحقيق وحدة األمة العربية.

مهورية العربية السورية السلم واألمن الدوليين هدفا  أساسيا  وخيارا  استراتيجيا  تعمل على تحقيقهما في ظل  وَتعَتبر  الج
 القانون الدولي وقيم الحق والعدالة.

لقد تعاظم الدور العربي السوري على الصعيدين اإلقليمي والدولي خالل العقود الماضية مما حقق الكثير من التطلعات  
اإلنسانية والوطنية في المجاالت والميادين كافة، وأضحى لسورية موقع سياسي م هم كونها قلب العروبة والمكتسبات  

النابض وجبهة المواجهة مع العدو الصهيوني والحامل األساس للمقاومة ضد الهيمنة االستعمارية على الوطن العربي  
سبيل استقالله ونهضته ووحدته الوطنية الطريق نحو   ومقدراته وثرواته، وقد مهد الكفاح الطويل لشعبنا وتضحياته في

بناء الدولة القوية وتعزيز التالحم بينه وبين جيشه العربي السوري الضامن الرئيس والحامي لسيادة الوطن وأمنه واستقراره 
 ووحدة أراضيه، مكونا  القاعدة الراسخة لنضال الشعب من أجل تحرير أراضيه المحتلة كافة. 

جتمع السوري بكل مكوناته وأطيافه وعبر مؤسساته ومنظماته الشعبية والسياسية واألهلية تحقيق إنجازات واستطاع الم
أثبتت عمق التراكم الحضاري الذي يمثله وصالبة إرادته وقدرته على مواكبة المتغيرات وتهيئة المناخ المالئم للمحافظة  

 رة اإلنسانية. على دوره االنساني كقوة تاريخية فاعلة في مسيرة الحضا

ومنذ مطلع القرن الحادي والعشرين واجهت سورية شعبا  ومؤسسات تحدي التطوير والتحديث في ظروف إقليمية ودولية  
ل الدافع إلنجاز هذا الدستور كأساس لتعزيز دولة القانون.   صعبة استهدفت السيادة الوطنية، مما شك 

ى طريق الحرية والديمقراطية وتجسيدا  حقيقيا  للمكتسبات واستجابة ويأتي إنجاز هذا الدستور تتويجا  لنضال الشعب عل
للتحوالت والمتغيرات، ودليال  ي نظم مسيرة الدولة نحو المستقبل، وضابطا  لحركة مؤسساتها وَمصدرا  لتشريعاتها، وذلك 

االنتخاب والتعددية السياسية  من خالل منظومة من المبادئ األساسية ت كرس االستقالل والسيادة وحكم الشعب القائم على  
والحزبية وحماية الوحدة الوطنية والتنوع الثقافي والحريات العامة وحقوق اإلنسان والعدالة االجتماعية والمساواة وتكافؤ 

 
يارة  )آخر ز ،  (parliament.gov.sy)الدستور السوريمقارنة النسخة على موقع مجلس الشعب، الدستور السوري،  تم   - 124

 ة. ة أخرى ونسخ مراجع ورقي  (، بنسخ مواقع إلكتروني  2021/ 20/12

http://www.parliament.gov.sy/arabic/index.php?node=5518&cat=423&
http://www.parliament.gov.sy/arabic/index.php?node=5518&cat=423&
http://www.parliament.gov.sy/arabic/index.php?node=5518&cat=423&
http://www.parliament.gov.sy/arabic/index.php?node=5518&cat=423&
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الفرص والمواطنة وسيادة القانون، يكون فيها المجتمع والمواطن هدفا  وغاية ي كر س من أجلهما كل جهد وطني، وي عد 
 على كرامتهما مؤشرا  لحضارة الوطن وهيبة الدولة.  الحفاظ

 الباب األول المبادئ األساسية

 الفصل األول المبادئ السياسية

 االولى الماّدة

التنازل عن أي جزء من   للتجزئة، وال يجوز  قابلة  السورية دولة ديمقراطية ذات سيادة تامة، غير  العربية  الجمهورية 
 ربي. أراضيها، وهي جزء من الوطن الع

 الشعب في سورية جزء من األمة العربية.

 الثانية  الماّدة

 نظام الحكم في الدولة نظام جمهوري. 

 السيادة للشعب، ال يجوز لفرد أو جماعة ادعاؤها، وتقوم على مبدأ حكم الشعب بالشعب وللشعب. 

 يمارس الشعب السيادة ضمن األشكال والحدود المقررة في الدستور.

 الثالثة الماّدة

 دين رئيس الجمهورية اإلسالم.

 الفقه اإلسالمي مصدر رئيسي للتشريع.

 تحترم الدولة جميع األديان، وتكفل حرية القيام بجميع شعائرها على أن ال يخل ذلك بالنظام العام. 

 األحوال الشخصية للطوائف الدينية مصونة ومرعية.

 الرابعة  الماّدة

 الرسمية للدولة. اللغة العربية هي اللغة 

 الخامسة الماّدة

 عاصمة الدولة مدينة دمشق.

 السادسة الماّدة
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يتألف علم الجمهورية العربية السورية من ثالثة ألوان: األحمر واألبيض واألسود، وفيه نجمتان كل منهما ذات خمس 
الت متساوية األبعاد  شعب لونها أخضر، ويكون العلم مستطيل الشكل، عرضه ثلثا طوله، يتكون من ثالثة مستطي

المستطيل  النجمتان  وتتوسط  األسود،  باللون  وأدناها  األبيض،  باللون  وأوسطها  األحمر،  باللون  أعالها  العلم،  بطول 
 األبيض. 

 يبين القانون شعار الدولة ونشيدها الوطني واألحكام الخاصة بكل منها. 

 السابعة الماّدة

 يكون القسم الدستوري على النحو اآلتي:

م باهلل العظيم أن أحترم دستور البالد وقوانينها ونظامها الجمهوري، وأن أرعى مصالح الشعب وحرياته، وأحافظ  »أقس
على سيادة الوطن واستقالله وحريته والدفاع عن سالمة أرضه، وأن أعمل على تحقيق العدالة االجتماعية ووحدة األمة  

 الثامنة  الماّدةالعربية.« 

 دولة على مبدأ التعددية السياسية، وتتم ممارسة السلطة ديمقراطيا  عبر االقتراع.يقوم النظام السياسي لل 

السيادة  احترام مبادئ  الوطنية، وعليها  السياسية  الحياة  في  االنتخابية  المرخصة والتجمعات  السياسية  األحزاب  تسهم 
 الوطنية والديمقراطية. 

 زاب السياسية.ينظم القانون األحكام واإلجراءات الخاصة بتكوين األح

ال يجوز مباشرة أي نشاط سياسي أو قيام أحزاب أو تجمعات سياسية على أساس ديني أو طائفي أو قبلي أو مناطقي 
 أو فئوي أو مهني، أو بناء  على التفرقة بسبب الجنس أو األصل أو العرق أو اللون. 

 ية أو انتخابية.ال يجوز تسخير الوظيفة العامة أو المال العام لمصلحة سياسية أو حزب

 التاسعة الماّدة

يكفل الدستور حماية التنوع الثقافي للمجتمع السوري بجميع مكوناته وتعدد روافده، باعتباره تراثا  وطنيا  يعزز الوحدة 
 الوطنية في إطار وحدة أراضي الجمهورية العربية السورية.

 العاشرة  الماّدة

المجتمع وتحقيق مصالح   أجل تطوير  المواطنين من  المهنية والجمعيات، هيئات تضم  والنقابات  الشعبية  المنظمات 
أعضائها، وتضمن الدولة استقاللها وممارسة رقابتها الشعبية ومشاركتها في مختلف القطاعات والمجالس المحددة في  

 للشروط واألوضاع التي يبينها القانون.  القوانين، وذلك في المجاالت التي تحقق أهدافها، ووفقا  

 الحادية عشرة الماّدة
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الجيش والقوات المسلحة مؤسسة وطنية مسؤولة عن الدفاع عن سالمة أرض الوطن وسيادته اإلقليمية، وهي في خدمة  
 مصالح الشعب وحماية أهدافه وأمنه الوطني.

 الثانية عشرة  الماّدة

صعيد الوطني أو المحلي مؤسسات يمارس المواطنون عبرها دورهم في السيادة وبناء المجالس المنتخبة ديمقراطيا  على ال
 الدولة وقيادة المجتمع.

 الفصل الثاني المبادئ االقتصادية

 الثالثة عشرة الماّدة

يقوم االقتصاد الوطني على أساس تنمية النشاط االقتصادي العام والخاص من خالل الخطط االقتصادية واالجتماعية 
 ادفة إلى زيادة الدخل الوطني وتطوير اإلنتاج ورفع مستوى معيشـة الفرد وتوفير فرص العمل. اله

تهدف السياسة االقتصادية للدولة إلى تلبية الحاجات األساسية للمجتمع واألفراد عبر تحقيق النمو االقتصادي والعدالة  
 االجتماعية للوصول إلى التنمية الشاملة والمتوازنة والمستدامة. 

تكفل الدولة حماية المنتجين والمستهلكين وترعى التجارة واالستثمار وتمنـع االحتكار فـي مختلف المجـاالت االقتصادية 
 وتعمل على تطوير الطاقات البشرية وتحمي قوة العمل، بما يخدم االقتصاد الوطني. 

 الرابعة عشرة  الماّدة

مة هي ملكية عامة، تتولى الدولة استثمارها واإلشراف على إدارتها الثروات الطبيعية والمنشآت والمؤسسات والمرافق العا
 لصالح مجموع الشعب، وواجب المواطنين حمايتها.

 الخامسة عشرة الماّدة

 المصادرة العامة في األموال ممنوعة.  -أالملكية الخاصة من جماعية وفردية، مصانة وفق األسس اآلتية: 

 لمنفعة العامة بمرسوم ومقابل تعويض عادل وفقا  للقانون. ال تنزع الملكية الخاصة إال ل -: ب

 ال تفرض المصادرة الخاصة إال بحكم قضائي مبرم.  -: ج

 تجوز المصادرة الخاصة لضرورات الحرب والكوارث العامة بقانون لقاء تعويض عادل.  -: د

 يجب أن يكون التعويض معادال  للقيمة الحقيقية للملكية. 

 شرةالسادسة ع الماّدة
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يعين القانون الحد األقصى للملكية الزراعية واالستثمار الزراعي بما يضمن حماية الفالح والعامل الزراعي من االستغالل  
 ويضمن زيادة اإلنتاج. 

 السابعة عشرة  الماّدة

 حق اإلرث مصون وفقا  للقانون. 

 الثامنة عشرة الماّدة

 بقانون.ال تفرض الضرائب والرسوم والتكاليف العامة إال 

 يقوم النظام الضريبي على أسس عادلة، وتكون الضرائب تصاعدية بما يحقق مبادئ المساواة والعدالة االجتماعية.

 الفصل الثالث المبادئ االجتماعية

 التاسعة عشرة  الماّدة

العدالة االجتماعية والحرية  يقوم المجتمع في الجمهورية العربية السورية على أساس التضامن والتكافل واحترام مبادئ  
 والمساواة وصيانة الكرامة اإلنسانية لكل فرد. 

 العشرون  الماّدة

 األسرة هي نواة المجتمع ويحافظ القانون على كيانها ويقوي أواصرها.

فولة،  تحمي الدولة الزواج وتشجع عليه، وتعمل على إزالة العقبات المادية واالجتماعية التي تعوقه، وتحمي األمومة والط
 وترعى النشء والشباب، وتوفر لهم الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم.

 الحادية والعشرون  الماّدة

 الشهادة في سبيل الوطن قيمة عليا، وتكفل الدولة ذوي الشهداء وفقا  للقانون.

 الثانية والعشرون  الماّدة

 تم والشيخوخة. تكفل الدولة كل مواطن وأسرته في حاالت الطوارئ والمرض والعجز والي  

 تحمي الدولة صحة المواطنين وتوفر لهم وسائل الوقاية والمعالجة والتداوي. 

 الثالثة والعشرون  الماّدة

توفر الدولة للمرأة جميع الفرص التي تتيح لها المساهمة الفعالة والكاملة في الحياة السياسية واالقتصادية واالجتماعية 
 التي تمنع تطورها ومشاركتها في بناء المجتمع. والثقافية، وتعمل على إزالة القيود 

 الرابعة والعشرون  الماّدة
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 تكفل الدولة بالتضامن مع المجتمع األعباء الناجمة عن الكوارث الطبيعية.

 الخامسة والعشرون  الماّدة

المتوازنة بين   التعليم والصحة والخدمات االجتماعية أركان أساسية لبناء المجتمع، وتعمل الدولة على تحقيق التنمية
 جميع مناطق الجمهورية العربية السورية.

 السادسة والعشرون  الماّدة

 الخدمة العامة تكليف وشرف، غايتها تحقيق المصلحة العامة وخدمة الشعب.

 المواطنون متساوون في تولي وظائف الخدمة العامة، ويحدد القانون شروط توليها وحقوق وواجبات المكلفين بها.

 السابعة والعشرون  الماّدة

 حماية البيئة مسؤولية الدولة والمجتمع وهي واجب على كل مواطن. 

 الفصل الرابع المبادئ التعليمية والثقافية

 الثامنة والعشرون  الماّدة

 يقوم نظام التربية والتعليم على إنشاء جيل متمسك بهويته وتراثه وانتمائه ووحدته الوطنية.

 عشرون التاسعة وال الماّدة

التعليم مأجورا  في   فيها  التي يكون  الحاالت  القانون  الدولة، وهو مجاني في جميع مراحله، وينظم  التعليم حق تكفله 
 الجامعات والمعاهد الحكومية.

 يكون التعليم إلزاميا  حتى نهاية مرحلة التعليم األساسي، وتعمل الدولة على مد اإللزام إلى مراحل أخرى.

 الدولة على التعليم وتوجهه بما يحقق الربط بينه وبين حاجات المجتمع ومتطلبات التنمية.تشرف 

 ينظم القانون إشراف الدولة على مؤسسات التعليم الخاص.

 الثالثون  الماّدة

 التربية الرياضية دعامة أساسية في بناء المجتمع وتشجعها الدولة إلعداد جيل قوي بدنيا  وأخالقيا  وفكريا .

 الحادية والثالثون  ماّدةال

تدعم الدولة البحث العلمي بكل متطلباته، وتكفل حرية اإلبداع العلمي واألدبي والفني والثقافي، وتوفر الوسائل المحققة  
لذلك، وتقدم الدولة كل مساعدة لتقدم العلوم والفنون، وتشجع االختراعات العلمية والفنية والكفاءات والمواهب المبدعة  

 ئجها. وتحمي نتا 
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 الثانية والثالثون  الماّدة

 تحمي الدولة اآلثار واألماكن األثرية والتراثية واألشياء ذات القيمة الفنية والتاريخية والثقافية.

 

 الباب الثاني الحقوق والحريات وسيادة القانون 

 الفصل األول الحقوق والحريات

 الثالثة والثالثون  الماّدة

 مواطنين حريتهم الشخصية وتحافظ على كرامتهم وأمنهم.الحرية حق مقدس وتكفل الدولة لل

 المواطنة مبدأ أساسي ينطوي على حقوق وواجبات يتمتع بها كل مواطن ويمارسها وفق القانون.

اللغة أو الدين أو   المواطنون متساوون في الحقوق والواجبات، ال تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو األصل أو 
 العقيدة.

 تكفل الدولة مبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين.

 الرابعة والثالثون  الماّدة

 ينظم القانون ذلك. لكل مواطن حق اإلسهام في الحياة السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية و 

 الخامسة والثالثون  الماّدة

 على كل مواطن واجب احترام الدستور والقوانين. 

 السادسة والثالثون  الماّدة

 للحياة الخاصة حرمة يحميها القانون.

 المساكن مصونة ال يجوز دخولها أو تفتيشها إال بأمر من الجهة القضائية المختصة وفي األحوال المبينة في القانون. 

 السابعة والثالثون  الماّدة

 سرية المراسالت البريدية واالتصاالت السلكية والالسلكية وغيرها مكفولة وفق القانون. 

 الثامنة والثالثون  الماّدة

 ال يجوز إبعاد المواطن عن الوطن، أو منعه من العودة إليه. 

 ال يجوز تسليم المواطن الى أي جهة أجنبية.
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أراضي الدولة أو مغادرتها إال إذا منع من ذلك بقرار من القضاء المختص أو من النيابة لكل مواطن الحق بالتنقل في 
 العامة أو تنفيذا  لقوانين الصحة والسالمة العامة. 

 التاسعة والثالثون  الماّدة

 ال يسلم الالجئون السياسيون بسبب مبادئهم السياسية أو دفاعهم عن الحرية. 

 األربعون  الماّدة

مواطن وواجب عليه، وتعمل الدولة على توفيره لجميع المواطنين، ويتولى القانون تنظيم العمل وشروطه  العمل حق لكل  
 وحقوق العمال.

لكل عامل أجر عادل حسب نوعية العمل ومردوده، على أن ال يقل عن الحد األدنى لألجور الذي يضمن متطلبات 
 الحياة المعيشية وتغي رها. 

 االجتماعي والصحي للعمال. تكفل الدولة الضمان 

 الحادية واألربعون  الماّدة

 أداء الضرائب والرسوم والتكاليف العامة واجب وفقا  للقانون. 

 الثانية واألربعون  الماّدة

 حرية االعتقاد مصونة وفقا  للقانون. 

 .لكل مواطن الحق في أن يعرب عن رأيه بحرية وعلنية بالقول أوالكتابة أو بوسائل التعبير كافة

 الثالثة واألربعون  الماّدة

 تكفل الدولة حرية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل اإلعالم واستقالليتها وفقا  للقانون.

 الرابعة واألربعون  الماّدة

للمواطنين حق االجتماع والتظاهر سلميا  واإلضراب عن العمل في إطار مبادئ الدستور وينظم القانون ممارسة هذه 
 الحقوق.

 الخامسة واألربعون  الماّدة

حرية تكوين الجمعيات والنقابات، على أسس وطنية وألهداف مشروعة وبوسائل سلمية، مكفولة وفقا  للشروط واألوضاع  
 التي يبينها القانون. 

 السادسة واألربعون  الماّدة
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 الخدمة العسكرية اإللزامية واجب مقدس وتنظم بقانون. 

 لدولة واجب على كل مواطن.الدفاع عن سالمة الوطن وصيانة أسرار ا

 السابعة واألربعون  الماّدة

 تكفل الدولة حماية الوحدة الوطنية وعلى المواطنين واجب المحافظة عليها. 

 الثامنة واألربعون  الماّدة

 ينظم القانون الجنسية العربية السورية.

 التاسعة واألربعون  الماّدة

 عليهم، وتنظم ممارستهما بقانون. االنتخاب واالستفتاء حق للمواطنين وواجب  

 الفصل الثاني سيادة القانون 

 الخمسون  الماّدة

 سيادة القانون أساس الحكم في الدولة. 

 الحادية والخمسون  الماّدة

 العقوبة شخصية وال جريمة وال عقوبة إال بقانون. 

 كل متهم بريء حتى يدان بحكم قضائي مبرم في محاكمة عادلة. 

الطعن والمراجعة والدفاع أمام القضاء مصون بالقانون، وتكفل الدولة المساعدة القضائية    حق التقاضي وسلوك سبل
 لغير القادرين وفقا  للقانون. 

 ي حّظر  النص  في القوانين على تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء. 

 الثانية والخمسون  الماّدة

خ العمل بها وال يكون لها أثر رجعي، ويجوز في غير األمور الجزائية ال تسري أحكام القوانين إال على ما يقع من تاري
 النص على خالف ذلك. 

 الثالثة والخمسون  الماّدة

ال يجوز تحري أحد أو توقيفه إال بموجب أمر أو قرار صادر عن الجهة القضائية المختصة، أو إذا قبض عليه في  
 لقضائية بتهمة ارتكاب جناية أو جنحة.حالة الجرم المشهود، أو بقصد إحضاره إلى السلطات ا
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 ال يجوز تعذيب أحد أو معاملته معاملة مهينة، ويحدد القانون عقاب من يفعل ذلك.

كل شخص ي قبض عليه يجب أن ي بلغ أسباب توقيفه وحقوقه، وال يجوز االستمرار في توقيفه أمام السلطة اإلدارية إال  
 بأمر من السلطة القضائية المختصة. 

ص حكم عليه حكما  مبرما  ونفذت فيه العقوبة وثبت خطأ الحكم أن يطالب الدولة بالتعويض عن الضرر الذي  لكل شخ
 لحق به. 

 الرابعة والخمسون  الماّدة

كل اعتداء على الحرية الشخصية أو على حرمة الحياة الخاصة أو على غيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها 
 جريمة يعاقب عليها القانون.الدستور ي عد 

 الباب الثالث سلطات الدولة 

 الفصل األول السلطة التشريعية 

 الخامسة والخمسون  الماّدة

 يتولى السلطة التشريعية في الدولة مجلس الشعب على الوجه المبين في الدستور. 

 السادسة والخمسون  الماّدة

 تاريخ أول اجتماع له وال يجوز تمديدها إال في حالة الحرب بقانون.والية مجلس الشعب أربع سنوات ميالدية تبدأ من 

 السابعة والخمسون  الماّدة

 ي نتخب أعضاء مجلس الشعب باالقتراع العام والسري والمباشر والمتساوي وفقا  ألحكام قانون االنتخاب.

 الثامنة والخمسون  الماّدة

وكالته بقيد أو شرط، وعليه أن يمارسها بهدي من شرفه    عضو مجلس الشعب يمثل الشعب بأكمله، وال يجوز تحديد 
 وضميره. 

 التاسعة والخمسون  الماّدة

 الناخبون هم المواطنون الذين أتموا الثامنة عشرة من عمرهم وتوافرت فيهم الشروط المنصوص عليها في قانون االنتخاب.

 الستون  الماّدة

 والشروط الواجب توافرها في المرشحين. يحدد بقانون نظام انتخاب أعضاء مجلس الشعب وعددهم 



 ة المتعاقبة فصل السلطات والدساتير السوري   مبدأ

 ~311  ~  
 

 يجب أن يكون نصف أعضاء مجلس الشعب على األقل من العمال والفالحين، ويبين القانون تعريف العامل والفالح. 

 الحادية والستون  الماّدة

 يجب أن يتضمن قانون االنتخاب األحكام التي تكفل:

 اإلجراءات االنتخابية ونزاهتها. حرية الناخبين باختيار ممثليهم وسالمة 

 حق المرشحين في مراقبة العمليات االنتخابية.

 عقاب العابثين بإرادة الناخبين. 

 تحديد ضوابط تمويل الحمالت االنتخابية.

 تنظيم الدعاية االنتخابية واستخدام وسائل اإلعالم. 

 الثانية والستون  الماّدة

 تسبق تاريخ انتهاء والية مجلس الشعب.تجري االنتخابات خالل األيام الستين التي 

 يستمر المجلس في االنعقاد حكما  إذا لم ينتخب غيره ويبقى قائما  حتى يتم انتخاب مجلس جديد. 

 الثالثة والستون  الماّدة

إذا شغرت عضوية أحد أعضاء مجلس الشعب لسبب ما انتخب بديل عنه خالل ستين يوما  من تاريخ شغور العضوية،  
تقل المدة الباقية للمجلس عن ستة أشهر، وتنتهي عضوية العضو الجديد بانتهاء مدة المجلس، ويحدد قانون  على أن ال  

 االنتخاب حاالت شغور العضوية.

 الرابعة والستون  الماّدة

انتهاء والية  الجمهورية خالل خمسة عشر يوما  من تاريخ  الشعب لالنعقاد بمرسوم يصدر عن رئيس  يدعى مجلس 
ائم أو من تاريخ إعالن نتائج االنتخاب في حال عدم وجوده، وينعقد حكما  في اليوم السادس عشر إذا لم  المجلس الق

 يصدر مرسوم دعوته. 

 ينتخب المجلس في اجتماعه األول رئيسه وأعضاء مكتبه، ويعاد انتخابهم سنويا . 

 الخامسة والستون  الماّدة

ال يقل مجموعها عن ستة أشهر، ويحدد النظام الداخلي للمجلس    يدعى المجلس لثالث دورات عادية في السنة، على أن 
 مواعيدها ومدة كل منها. 
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يجوز دعوة المجلس إلى دورات استثنائية بناء على طلب من رئيس الجمهورية أو من ثلث أعضاء المجلس أو من  
 مكتب المجلس.

 الموازنة العامة للدولة. تبقى الدورة التشريعية األخيرة من السنة مفتوحة حتى إقرار 

 السادسة والستون  الماّدة

 تختص المحكمة الدستورية العليا في النظر في الطعون الخاصة بانتخابات أعضاء مجلس الشعب. 

تقدم الطعون من قبل المرشح خالل ثالثة أيام تبدأ من تاريخ إعالن النتائج، وتبت المحكمة بها بأحكام مبرمة خالل  
 انتهاء مدة تقديم الطعون.  سبعة أيام من تاريخ

 السابعة والستون  الماّدة

 السابعة من الدستور.   الماّدةيؤدي أعضاء مجلس الشعب القسم الدستوري الوارد في 

 الثامنة والستون  الماّدة

 تحدد مخصصات أعضاء مجلس الشعب وتعويضاتهم بقانون. 

 التاسعة والستون  الماّدة

الداخلي   نظامه  الشعب  مجلس  مكتب  يضع  اختصاصات  وتحديد  مهامه  ممارسة  وكيفية  فيه  العمل  أسلوب  لتنظيم 
 المجلس.

 السبعون  الماّدة

ال يسأل أعضاء مجلس الشعب جزائيا  أو مدنيا  بسبب الوقائع التي يوردونها أو اآلراء التي يبدونها أو التصويت في  
 الجلسات العلنية أو السرية وفي أعمال اللجان. 

 السبعون الحادية و  الماّدة

يتمتع أعضاء مجلس الشعب بالحصانة طيلة مدة والية المجلس، وال يجوز في غير حالة الجرم المشهود اتخاذ إجراءات 
جزائية ضد أي عضو منهم إال بإذن سابق من المجلس، ويتعين في غير دورات االنعقاد أخذ إذن من مكتب المجلس، 

 إجراءات. وي خطر المجلس عند أول انعقاد له بما اتخذ من 

 الثانية والسبعون  الماّدة

 ال يجوز للعضو أن يستغل عضويته في عمل من األعمال. 

 ي حدد القانون األعمال التي ال يجوز الجمع بينها وبين عضوية المجلس.
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 الثالثة والسبعون  الماّدة

 ي مثل رئيس مجلس الشعب المجلس ويوقع عنه ويتكلم باسمه.

 س المجلس وال يجوز ألي قوة مسلحة دخول المجلس إال بإذن من رئيسه.للمجلس حرس خاص يأتمر بأمر رئي

 الرابعة والسبعون  الماّدة

أو أحد الوزراء وفقا  ألحكام   للوزارة  القوانين وتوجيه األسئلة واالستجوابات  اقتراح  ي مارس أعضاء مجلس الشعب حق 
 النظام الداخلي للمجلس. 

 الخامسة والسبعون  الماّدة

 شعب االختصاصات اآلتية:يتولى مجلس ال

 إقرار القوانين.

 مناقشة بيان الوزارة.

 حجب الثقة عن الوزارة أو عن أحد الوزراء.

 إقرار الموازنة العامة والحساب الختامي.

 إقرار خطط التنمية.

المعاهدات التي إقرار المعاهدات واالتفاقيات الدولية التي تتعلق بسالمة الدولة وهي معاهدات الصلح والتحالف وجميع 
تتعلق بحقوق السيادة أو االتفاقيات التي تمنح امتيازات للشركات أو المؤسسات األجنبية وكذلك المعاهدات واالتفاقيات 
التي ت حمل خزانة الدولة نفقات غير واردة في موازنتها أو التي تتعلق بعقد القروض أو التي تخالف أحكام القوانين النافذة  

 دار تشريع جديد.ويتطلب نفاذها إص

 إقرار العفو العام. 

 قبول استقالة أحد أعضاء المجلس أو رفضها. 

 السادسة والسبعون  الماّدة

 ي قدم رئيس مجلس الوزراء خالل ثالثين يوما  على األكثر من تاريخ تشكيل الوزارة بيانها إلى مجلس الشعب لمناقشته.

 الوزارة مسؤولة عن تنفيذ بيانها أمام مجلس الشعب.

 إذا كان المجلس في غير دورة انعقاد عادية دعي إلى دورة انعقاد استثنائية.

 السابعة والسبعون  الماّدة
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ال يجوز حجب الثقة إال بعد استجواب موجه إلى الوزارة أو إلى أحد الوزراء، ويكون طلب حجب الثقة بناء على اقتراح  
قة عن الوزارة أو أحد الوزراء بأغلبية عدد أعضاء  يقدم من خ مس أعضاء مجلس الشعب على األقل، ويتم حجب الث

 المجلس.

في حال حجب الثقة عن الوزارة يجب أن يقدم رئيس مجلس الوزراء استقالة الوزارة إلى رئيس الجمهورية، كما يجب على 
 الوزير الذي ح جبت الثقة عنه تقديم استقالته.

 الثامنة والسبعون  الماّدة

ة من بين أعضائه لجمع المعلومات وتقصي الحقائق في المواضيع التي تتعلق بممارسة للمجلس أن يؤلف لجانا  مؤقت
 اختصاصاته. 

 التاسعة والسبعون  الماّدة

 لكل سنة مالية موازنة واحدة ويحدد بدء السنة المالية بقانون. 

 يحدد القانون طريقة اعداد الموازنة العامة للدولة. 

 ب قبل شهرين على األقل من بدء السنة المالية. يجب عرض مشروع الموازنة على مجلس الشع

 الثمانون  الماّدة

 يصوت المجلس على الموازنة بابا  بابا ، وال تعد الموازنة نافذة إال إذا أقرها المجلس. 

إذا لم ينته المجلس من إقرار الموازنة حتى بدء السنة المالية الجديدة يعمل بموازنة السنة السابقة حتى اعتماد موازنة 
 السنة الجديدة وتحصل اإليرادات وفقا  للقوانين واألنظمة النافذة. 

 ال يجوز إجراء المناقلة بين أبواب الموازنة إال وفق أحكام القانون. 

 ليس للمجلس أثناء دراسة الموازنة أن يزيد في تقدير مجموع اإليرادات أو النفقات.

 الحادية والثمانون  الماّدة

 الثانية والثمانون   الماّدةيجوز لمجلس الشعب بعد إقرار الموازنة أن يقر قوانين من شأنها إحداث نفقات جديدة وموارد لها.

ت عرض الحسابات الختامية للسنة المالية على مجلس الشعب في مدة ال تتجاوز عاما  واحدا  منذ انتهاء هذه السنة ويتم 
 الحساب ما يطبق على الموازنة في اإلقرار.قطع الحساب بقانون، ويطبق على قطع 

 الفصل الثاني السلطة التنفيذية 

 رئيس الجمهورية 
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 الثالثة والثمانون  الماّدة

في   عليهـا  المنصوص  الحدود  ضمن  الشعب  عن  نيابة  التنفيذية  السلطة  الـوزراء  ومجلـس  الجمهورية  رئيس  ي مارس 
 الدستـور. 

 الرابعة والثمانون  الماّدة

 يشترط في المرشح إلى منصب رئيس الجمهورية ما يأتي: 

 أن يكون متما  األربعين عاما  من عمره. 

 أن يكون متمتعا  بالجنسية العربية السورية بالوالدة، من أبوين متمتعين بالجنسية العربية السورية بالوالدة.

 محكوم بجرم شائن ولو رد إليه اعتباره. أن يكون متمتعا  بحقوقه المدنية والسياسية، وغير 

 أن ال يكون متزوجا  من غير سورية.

تقديم طلب  دائمة متصلة عند  إقامة  تقل عن عشرة سنوات  لمدة ال  السورية  العربية  الجمهورية  في  أن يكون مقيما  
 الترشيح.

 الخامسة والثمانون  الماّدة

 يكون الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية وفق اآلتي:

رئيس مجلس الشعب النتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء والية الرئيس القائم في مدة ال تقل عن ستين يوما  وال   يدعو
 تزيد عن تسعين يوما . 

يـقـدم طلب الترشيح إلى المحكمة الدستورية العليا، ويسجل في سجل خاص، وذلك خالل مدة عشرة أيام من تاريخ إعالن  
 الدعوة النتخاب الرئيس. 

يقبل طلب الترشيح إال إذا كان طالب الترشيح حاصال  على تأييد خطي لترشيحه من خمسة وثالثين عضوا  على  ال  
 األقل من أعضاء مجلس الشعب، وال يجوز لعضو مجلس الشعب أن يمنح تأييده إال لمرشح واحد. 

 يام تلي المدة المحددة لتسجيلها.يتم فحص طلبات الترشيح من قبل المحكمة الدستورية العليا، ويبت فيها خالل خمسة أ

إذا لم تتوافر الشروط المطلوبة للترشيح سوى بمرشح واحد خالل المهلة المحددة، يتوجب على رئيس مجلس الشعب 
 الدعوة إلى فتح باب الترشيح مجددا  وفق الشروط ذاتها. 

 السادسة والثمانون  الماّدة

 ي نتخب رئيس الجمهورية من الشعب مباشرة. 
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ي عد فائزا  بمنصب رئيس الجمهورية المرشح الذي يحصل على األغلبية المطلقة للذين شاركوا في االنتخابات، وإذا لم  
يحصل أي من المرشحين على هذه األغلبية أعيد االنتخاب خالل أسبوعين بين المرشحين االثنين اللذين حصال على  

 أكبر عدد من أصوات الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم. 

 ت علن نتائج االنتخاب من قبل رئيس مجلس الشعب.

 السابعة والثمانون  الماّدة

إذا ح ل  مجلس الشعب خالل الفترة المحددة النتخاب رئيس جمهورية جديد يستمر رئيس الجمهورية القائم بممارسة مهامه 
خالل تسعين يوما  تلي تاريخ انعقـاد   إلى ما بعد انتهاء انتخاب المجلس الجديد وانعقاده، على أن ينتخب الرئيس الجديد 

 هذا المجلـس. 

إذا انتهت والية رئيس الجمهورية ولم يتم انتخاب رئيس جديد يستمر رئيس الجمهورية القائم بممارسة مهامه حتى انتخاب 
 الرئيس الجديد. 

 الثامنة والثمانون  الماّدة

تاريخ انتهاء والية الرئيس القائم، وال يجوز إعادة انتخاب ي نتخب رئيس الجمهورية لمدة سبعة أعوام ميالدية تبدأ من  
 رئيس الجمهورية إال لوالية واحدة تالية.

 التاسعة والثمانون  الماّدة

 تختص المحكمة الدستورية العليا في النظر في الطعون الخاصة بانتخاب رئيس الجمهورية. 

إعالن النتائج، وتبت المحكمة بها بأحكام مبرمة خالل    تقدم الطعون من قبل المرشح خالل ثالثة أيام تبدأ من تاريخ
 سبعة أيام من تاريخ انتهاء مدة تقديم الطعون. 

 التسعون  الماّدة

السابعة من    الماّدةيؤدي رئيـس الجمهورية أمام مجلس الشعب قبل أن يباشر مهام منصبـه القسم الدستوري الوارد في  
 الدستور. 

 الحادية والتسعون  الماّدة

 الجمهورية أن يسمي نائبا  له أو أكثر، وأن يفوضهم ببعض صالحياته. لرئيس

السابعة من   الماّدةيؤدي نائب الرئيـس أمام رئيـس الجمهورية قبل أن يباشر مهام منصبـه القسم الدستوري الوارد في  
 الدستور. 

 الثانية والتسعون  الماّدة
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 مارسة مهامه أناب عنه نائب رئيس الجمهورية.إذا قام مانع مؤقت يحول دون متابعة رئيس الجمهورية م

 الثالثة والتسعون  الماّدة

النائب األول لرئيس  أداء مهامه، يتولى مهامه مؤقتا   الدائم عن  الجمهورية أو عجـزه  في حالة شغور منصب رئيس 
لها إجراء انتخابات  الجمهورية لمدة ال تزيد عن تسعين يوما  من تاريخ شغور منصب رئيس الجمهورية، على أن يتم خال

 رئاسية جديدة.

في حالة شغور منصب رئيس الجمهورية ولم يكن له نائب، يتولى مهامه مؤقتا  رئيس مجلس الوزراء لمدة ال تزيد عن  
 تسعين يوما  من تاريخ شغور منصب رئيس الجمهورية، على أن يتم خاللها إجراء انتخابات رئاسية جديـدة. 

 الرابعة والتسعون  الماّدة

 إذا قدم رئيس الجمهورية استقالته من منصبه وجه كتاب االستقالة إلى مجلس الشعب. 

 الخامسة والتسعون  الماّدة

السادسة    الماّدةي حـدد بقانون ما يقتضيه منصب رئيس الجمهورية من المراسم والميزات، كما تحدد مخصصاته بقانون.
 والتسعون 

 احترام الدستور والسير المنتظم للسلطات العامة وحماية الوحدة الوطنية وبقاء الدولة.  يسهر رئيس الجمهورية على

 السابعة والتسعون  الماّدة

من  وإعفاءهم  استقالتهم  وقبول  ونوابهم  الوزراء  وتسمية  ونوابه  الوزراء  مجلس  رئيس  تسمية  الجمهورية  رئيس  يتولى 
 مناصبهم. 

 الثامنة والتسعون  الماّدة

 مهورية في اجتماع مع مجلس الوزراء برئاسته السياسة العامة للدولة ويشرف على تنفيذها.يضع رئيس الج

 التاسعة والتسعون  الماّدة

 لرئيس الجمهورية أن يدعو مجلس الوزراء لالنعقاد برئاسته، وله طلب تقارير من رئيس مجلس الوزراء والوزراء.

 المئة  الماّدة

يقرها مجلس الشعب، ويحق له االعتراض عليها بقرار معلل خالل شهر من تاريخ    ي صدر رئيس الجمهورية القوانين التي
 ورودها إلى رئاسة الجمهورية، فإذا اقرها المجلس ثانية بأكثرية ثلثي أعضائه أصدرها رئيس الجمهورية.

 االولى بعد المئة الماّدة
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 للقوانين.ي صدر رئيس الجمهورية المراسيم والقرارات واألوامر وفقا   

 الثانية بعد المئة الماّدة

 ي علن رئيس الجمهورية الحرب والتعبئة العامة ويعقد الصلح بعد موافقة مجلس الشعب. 

 الثالثة بعد المئة  الماّدة

ي علن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ وي لغيها بمرسوم ي تخذ في مجلس الوزراء المنعقد برئاسته وبأكثرية ثلثي أعضائه، 
 أن يعرض على مجلس الشعب في أول اجتماع له، ويبين القانون األحكام الخاصة بذلك. على 

 الرابعة بعد المئة  الماّدة

الدبلوماسية   البعثات  رؤساء  اعتماد  ويقبل  األجنبية،  الدول  لدى  الدبلوماسية  البعثات  رؤساء  الجمهورية  رئيس  يعتمد 
 األجنبية لدى الجمهورية العربية السورية.

 الخامسة بعد المئة  الماّدة

هذه   لممارسة  الالزمة  واألوامر  القرارات  جميع  ويصدر  المسلحة  والقوات  للجيش  األعلى  القائد  هو  الجمهورية  رئيس 
 السلطة، وله التفويض ببعضها. 

 السادسة بعد المئة الماّدة

 ي عين رئيس الجمهورية الموظفين المدنيين والعسكريين وينهي خدماتهم وفقا  للقانون.

 السابعة بعد المئة ماّدةال

 ي برم رئيس الجمهورية المعاهدات واالتفاقيات الدولية ويلغيها وفقا  ألحكام الدستور وقواعد القانون الدولي. 

 الثامنة بعد المئة  الماّدة

 يمنح رئيس الجمهورية العفو الخاص، وله الحق برد االعتبار.

 التاسعة بعد المئة الماّدة

 بمنح األوسمة.لرئيس الجمهورية الحق 

 العاشرة بعد المئة الماّدة

 لرئيس الجمهورية أن يخاطب مجلس الشعب برسائل، وله أن يدلي ببيانات أمامه.

 الحادية عشرة بعد المئة  الماّدة
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 لرئيس الجمهورية أن يقرر حل مجلس الشعب بقرار معلل يصدر عنه. 

 ل.تجري االنتخابات لمجلس جديد خالل ستين يوما  من تاريخ الح

 ال يجوز حل مجلس الشعب أكثر من مرة لسبب واحد. 

 الثانية عشرة بعد المئة الماّدة

 لرئيس الجمهورية أن ي عد مشاريع القوانين وي حيلها إلى مجلس الشعب للنظر في إقرارها. 

 الثالثة عشرة بعد المئة  الماّدة

الشعب،   انعقاد مجلس  التشريع خارج دورات  الجمهورية سلطة  الضرورة  يتولى رئيس  استدعت  إذا  انعقادها  أثناء  أو 
 القصوى ذلك، أو خالل الفترة التي يكون فيها المجلس منحال .

 تعرض هذه التشريعات على المجلس خالل خمسة عشر يوما  من انعقاد أول جلسة له. 

للمجلس الحق في إلغاء هذه التشريعات أو تعديلها بقانون، وذلك بأكثرية ثلثي أعضائه المسجلين لحضور الجلسة، على  
أن ال تقل عن أكثرية أعضائه المطلقة، دون أن يكون لهذا التعديل أو اإللغاء أثر رجعي، وإذا لم ي لغها المجلس أو  

 ي عدلها ع دت م قرة حكما . 

 شرة بعد المئة الرابعة ع الماّدة

إذا قام خطر جسيم وحال يهدد الوحدة الوطنية أو سالمة واستقالل أرض الوطن أو يعوق مؤسسات الدولة عن مباشرة 
 مهامها الدستورية، لرئيس الجمهورية أن يتخذ اإلجراءات السريعة التي تقتضيها هذه الظروف لمواجهة الخطر. 

 الخامسة عشرة بعد المئة  الماّدة

 هورية أن يشكل الهيئات والمجالس واللجان الخاصة وتحدد مهامها وصالحياتها بقرارات تشكيلها. لرئيس الجم

 السادسة عشرة بعد المئة الماّدة

لرئيس الجمهورية أن يستفتي الشعب في القضايا المهمة التي تتصل بمصالح البالد العليا، وتكون نتيجة االستفتاء ملزمة 
 شرها رئيس الجمهورية.ونافذة من تاريخ إعالنها، وين

 السابعة عشرة بعد المئة الماّدة

رئيس الجمهورية غير مسؤول عن األعمال التي يقوم بها في مباشرة مهامه إال في حالة الخيانة العظمى، ويكون طلب 
اتهامه بقرار من مجلس الشعب بتصويت علني وبأغلبية ثلثي أعضاء المجلس بجلسة خاصة سرية، وذلك بناء على  

 راح ثلث أعضاء المجلس على األقل وتجري محاكمته أمام المحكمة الدستورية العليا. اقت
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 مجلس الوزراء 

 الثامنة عشرة بعد المئة الماّدة

مجلس الوزراء هو الهيئة التنفيذية واإلدارية العليا للدولة، ويتكون من رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء، ويشرف على  
 ، ويراقب عمل أجهزة الدولة ومؤسساتها. تنفيذ القوانين واألنظمة

 يشرف رئيس مجلس الوزراء على أعمال نوابه والوزراء. 

 التاسعة عشرة بعد المئة الماّدة

 ت حدد مخصصات وتعويضات رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء بقانون.

 العشرون بعد المئة  الماّدة

ي ؤدي رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء أمام رئيس الجمهورية عند تشكيل وزارة جديدة القسم الدستوري الوارد في  
 السابعة من الدستور وذلك قبل مباشرة أعمالهم، أما في حالة تعديل الوزارة فيقسم الجدد منهم فقط. الماّدة

 الحادية والعشرون بعد المئة  الماّدة

 راء ونوابه والوزراء مسؤولون أمام رئيس الجمهورية، وأمام مجلس الشعب.رئيس مجلس الوز 

 الثانية والعشرون بعد المئة الماّدة

 الوزير هو الرئيس اإلداري األعلى لوزارته ويتولى تنفيذ السياسة العامة للدولة فيما يختص بوزارته. 

 الثالثة والعشرون بعد المئة الماّدة

م مهامهم من أن يكونوا أعضاء في مجلس إدارة شركة خاصة أو وكالء عنها أو أن يزاولوا  ي منع الوزراء أثناء توليه
 بصورة مباشرة أو غير مباشرة أي عمل تجاري أو مهنة حرة. 

 الرابعة والعشرون بعد المئة الماّدة

 رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء مسؤولون مدنيا  وجزائيا  وفقا  للقانون.

حق إحالة رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء إلى المحاكمة عما يرتكبه إي منهم من جرائم أثناء    لرئيس الجمهورية
 توليه مهامه أو بسببها. 

ي وقف المتهم عن العمل فور صدور قرار االتهام إلى أن ي بت في التهمة المنسوبة إليه، وال تمنع استقالته أو إقالته من  
 اإلجراءات على الوجه المبين في القانون. محاكمته، وتتم 

 الخامسة والعشرون بعد المئة الماّدة
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عند انتخاب مجلس شعب   -ب  عند انتهاء والية رئيس الجمهورية.  -ت عد الوزارة بحكم المستقيلة في الحاالت اآلتية: أ
 إذا قدم أغلبية الوزراء استقاالتهم. -ج جديد.

 يثما يصدر مرسوم بتسمية الوزارة الجديدة.تستمر الوزارة بتسيير األعمال ر 

 السادسة والعشرون بعد المئة الماّدة

 يجوز الجمع بين الوزارة وعضوية مجلس الشعب.

 السابعة والعشرون بعد المئة  الماّدة

 تجري األحكام الخاصة بالوزراء على نواب الوزراء. 

 الثامنة والعشرون بعد المئة الماّدة

 الوزراء االختصاصات اآلتية:ي مارس مجلس 

 وضع الخطط التنفيذية للسياسة العامة للدولة. 

 توجيه أعمال الوزارات والجهات العامة األخرى.

 وضع مشروع الموازنة العامة للدولة. 

 إعداد مشروعات القوانين. 

االقتصاد وزيادة الدخل  إعداد خطط التنمية وتطوير اإلنتاج واستثمار الثروات الوطنية وكل ما من شأنه دعم وتطوير  
 الوطني.

 عقد القروض ومنحها وفقا  ألحكام الدستور. 

 عقد االتفاقيات والمعاهدات وفقا  ألحكام الدستور.

 متابعة تنفيذ القوانين والمحافظة على مصالح الدولة وأمنها وحماية حريات وحقوق المواطنين.

 قبة تنفيذها. إصدار القرارات اإلدارية وفقا  للقوانين واألنظمة ومرا

 التاسعة والعشرون بعد المئة  الماّدة

مع  يتعارض  ال  بما  النافذة  التشريعات  في  عليها  المنصوص  االختصاصات  والوزراء  الوزراء  مجلس  رئيس  ي مارس 
 الصالحيات الممنوحة للسلطات األخرى في الدستور، وذلك باإلضافة إلى الصالحيات األخرى المقررة بموجب أحكامه. 

 دارة المحليةمجالس اإل
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 الثالثون بعد المئة الماّدة

تمتعها   ومدى  واختصاصاتها  وحدودها  عددها  القانون  ويبين  إدارية،  وحدات  من  السورية  العربية  الجمهورية  تتكون 
 بالشخصية االعتبارية واستقاللها المالي واإلداري.

 الحادية والثالثون بعد المئة الماّدة

المح اإلدارة  تنظيم وحدات  هذه  يرتكز  عالقة  القانون  ويبين  والمسؤوليات،  السلطات  مبدأ ال مركزية  تطبيق  على  لية 
المالية والرقابة على أعمالها، كما ي بين طريقة تعيين أو انتخاب  الوحدات بالسلطة المركزية واختصاصاتها وإيراداتها 

 رؤسائها، وكذلك اختصاصاتهم واختصاصات رؤساء المصالح فيها.

 يكون لوحدات اإلدارة المحلية مجالس م نتخبة انتخابا  عاما  وسريا  ومباشرا  ومتساويا . 

 الفصل الثالث السلطة القضائية 

 قضاء الحكم والنيابة العامة 

 الثانية والثالثون بعد المئة الماّدة

 مجلس القضاء األعلى. السلطة القضائية مستقلة، ويضمن رئيس الجمهورية هذا االستقالل، ويعاونه في ذلك 

 الثالثة والثالثون بعد المئة الماّدة

 َيرأس مجلس القضاء األعلى رئيس الجمهورية، وي بين القانون طريقة تشكيله واختصاصاته وقواعد سير العمل فيه.

 يكفل مجلس القضاء األعلى توفير الضمانات الالزمة لحماية استقالل القضاء. 

 د المئةالرابعة والثالثون بع الماّدة

 القضاة مستقلون ال سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون.

 شرف القضاة وضميرهم وتجردهم ضمان لحقوق الناس وحرياتهم. 

 الخامسة والثالثون بعد المئة  الماّدة

 ي نظم القانون الجهاز القضائي بجميع فئاته وأنواعه ودرجاته، ويبين قواعد اإلختصاص لدى مختلف المحاكم.

 السادسة والثالثون بعد المئة  الماّدة

 ي بين القانون شروط تعيين القضاة وترفيعهم ونقلهم وتأديبهم وعزلهم.

 السابعة والثالثون بعد المئة الماّدة



 ة المتعاقبة فصل السلطات والدساتير السوري   مبدأ

 ~323  ~  
 

 قضائية واحدة َيرأسها وزير العدل، وينظم القانون وظيفتها واختصاصاتها.النيابة العامة مؤسسة 

 الثامنة والثالثون بعد المئة الماّدة

 تصدر األحكام القضائية باسم الشعب العربي في سورية.

 اإلمتناع عن تنفيذ األحكام القضائية أو تعطيل تنفيذها جريمة ي عاقب مرتكبها وفق أحكام القانون.

 داري القضاء اإل

 التاسعة والثالثون بعد المئة الماّدة

يتولى مجلس الدولة القضاء اإلداري وهو هيئة قضائية واستشارية مستقلة، ويبين القانون اختصاصاته وشروط تعيين 
 قضاته وترفيعهم ونقلهم وتأديبهم وعزلهم. 

 الباب الرابع المحكمة الدستورية العليا 

 األربعون بعد المئة الماّدة

 المحكمة الدستورية العليا هيئة قضائية مستقلة مقرها مدينة دمشق.

 الحادية واألربعون بعد المئة الماّدة

 تؤلف المحكمة الدستورية العليا من سبعة أعضاء على األقل يكون أحدهم رئيسا  يسميهم رئيس الجمهورية بمرسوم. 

 الثانية واألربعون بعد المئة الماّدة

ال يجوز الجمع بين عضوية المحكمة الدستورية العليا وتولي الوزارة أو عضوية مجلس الشعب، ويحدد القانون األعمال  
 األخرى التي ال يجوز الجمع بينها وبين عضوية المحكمة.

 الثالثة واألربعون بعد المئة الماّدة

 ورية العليا أربع سنوات ميالدية قابلة للتجديد. تكون مدة العضوية في المحكمة الدست

 الرابعة واألربعون بعد المئة الماّدة

 أعضاء المحكمة الدستورية العليا غير قابلين لإلقالة من عضويتها إال وفقا  للقانون. 

 الخامسة واألربعون بعد المئة  الماّدة

هورية وبحضور رئيس مجلس الشعب قبل توليهم عملهم  يؤدي رئيس المحكمة الدستورية العليا وأعضاؤها أمام رئيس الجم
 القسم اآلتي:
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 »أقسم باهلل العظيم أن أحترم دستور البالد وقوانينها وأن أقوم بواجبي بتجرد وأمانة.« 

 السادسة واألربعون بعد المئة  الماّدة

 تختص المحكمة الدستورية العليا بما يأتي: 

 التشريعية واللوائح واألنظمة.الرقابة على دستورية القوانين والمراسيم 

إبداء الرأي بناء على طلب من رئيس الجمهورية في دستورية مشروعات القوانين والمراسيم التشريعية وقانونية مشروعات 
 المراسيم.

 اإلشراف على انتخاب رئيس الجمهورية وتنظيم اإلجراءات الخاصة بذلك. 

 ورية وأعضاء مجلس الشعب والبت فيها.النظر في الطعون الخاصة بصحة انتخاب رئيس الجمه

 محاكمة رئيس الجمهورية في حالة الخيانة العظمى.

 يبين القانون اختصاصاتها األخرى.

 السابعة واألربعون بعد المئة الماّدة

 تتولى المحكمة الدستورية العليا الرقابة على دستورية القوانين على النحو اآلتي:

 فيها وفقا  لما يأتي: النظر بعدم دستورية قانون والبت

إذا اعترض رئيس الجمهورية أو خ مس أعضاء مجلس الشعب على دستورية قانون قبل إصداره يوقف إصداره    -#: أ
للقانون صفة   لديها، وإذا كان  المحكمة فيه خالل مدة خمسة عشر يوما  من تاريخ تسجيل االعتراض  إلى أن تبت 

 فيه خالل مدة سبعة أيام.االستعجال وجب على المحكمة أن تبت 

إذا اعترض خ مس أعضاء مجلس الشعب على دستورية مرسوم تشريعي خالل مدة خمسة عشر يوما  تلي تاريخ   -ب
 -جعرضه على المجلس، وجب على المحكمة أن تبت فيه خالل خمسة عشر يوما  من تاريخ تسجيل االعتراض لديها.

للدستور ع د  الغيا  ما كان مخالفا  منها لنصوص إذا قررت المحكمة مخالفة القانون أو المرسوم التشريعي أو الالئحة  
 الدستور بمفعول رجعي، وال يرتب أي أثر.

إذا دفع أحد الخصوم في معرض الطعن باألحكام   -النظر في الدفع بعدم دستورية قانون والبت فيه وفقا  لما يأتي: أ 
ة الناظرة في الطعن أن الدفع جدي والزم بعدم دستورية نص قانوني طبقته المحكمة المطعون بقرارها، ورأت المحكم

على المحكمة الدستورية   -للبت في الطعن، أوقفت النظر في الدعوى وأحالت الدفع إلى المحكمة الدستورية العليا. ب
 العليا البت في الدفع خالل مدة ثالثين يوما  من تاريخ قيده لديها. 

 الثامنة واألربعون بعد المئة الماّدة
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مة الدستورية العليا أن تنظر في دستورية القوانين التي يطرحها رئيس الجمهورية على االستفتاء الشعبي ال يحق للمحك 
 وتنال موافقة الشعب. 

 التاسعة واألربعون بعد المئة الماّدة

في    ينظم القانون أصول النظر والبت فيما تختص به المحكمة الدستورية العليا، ويحدد مالكها والشروط الواجب توافرها
 أعضائها، كما يحدد حصاناتهم ومسؤولياتهم ورواتبهم ومزاياهم.

 الباب الخامس تعديل الدستور

 الخمسون بعد المئة الماّدة

 لرئيس الجمهورية كما لثلث أعضاء مجلس الشعب حق اقتراح تعديل الدستور. 

 يتضمن اقتراح التعديل النصوص المراد تعديلها واألسباب الموجبة لذلك. 

 س الشعب فور ورود اقتراح التعديل إليه لجنة خاصة لبحثه.يشكل مجل

التعديل نهائيا  شريطة اقترانه بموافقة رئيس   التعديل فإذا أقره بأكثرية ثالثة أرباع أعضائه ع د   يناقش المجلس اقتراح 
 الجمهورية.

 الباب السادس أحكام عامة وانتقالية 

 الحادية والخمسون بعد المئة  الماّدة

 مة هذا الدستور جزءا  ال يتجزأ منه. ت عد مقد

 الثانية والخمسون بعد المئة الماّدة

أو نائبه أو    ال يجوز لمن يحمل جنسية أخرى، إضافة للجنسية العربية السورية، أن يتولى مناصب رئيس الجمهورية
 عضوية مجلس الشعب أو عضوية المحكمة الدستورية العليا.   رئيس مجلس الوزراء أو نوابه أو الوزراء أو

 الثالثة والخمسون بعد المئة الماّدة

 ال يجوز تعديل هذا الدستور قبل مرور ثمانية عشر شهرا  على تاريخ نفاذه.

 الرابعة والخمسون بعد المئة الماّدة

عات النافذة والصادرة قبل إقرار هذا الدستور سارية المفعول إلى أن ت عدل بما يتوافق مع أحكامه، على أن  تبقى التشري 
 يتم التعديل خالل مدة ال تتجاوز ثالث سنوات ميالدية. 

 الخامسة والخمسون بعد المئة الماّدة
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خ أدائه القسم الدستوري رئيسا  للجمهورية، تنتهي مدة والية رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء سبع سنوات ميالدية من تاري
أحكام   عليه  الجمهورية وتسري  رئيس  لمنصب  الترشح مجددا   اعتبارا  من    88/    الماّدة وله حق  الدستور  هذا  / من 

 االنتخابات الرئاسية القادمة. 

 السادسة والخمسون بعد المئة الماّدة

 ل تسعين يوما  من تاريخ إقراره باالستفتاء الشعبي. تجري االنتخابات ألول مجلس شعب في ظل هذا الدستور خال 

 السابعة والخمسون بعد المئة الماّدة

 ي نشر هذا الدستور في الجريدة الرسمية وي عد نافذا  من تاريخ إقراره.
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