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 : مفقودة ولسلطة مسلوبة صدى لديمقراطية    107رقم    التشريعي   المرسوم 
 الخالد أحمد محمد   قانوني الباحث ال 

 :مقدمة

تهميش اغلبية   الرئيسية  اسبابها  منو   الثورة السورية في االصل الى استعادة الحقوق المسلوبة  تستند
في التنمية السياسية واالقتصادية  أو بحد أدنىمن االسهام بفاعلية المجتمع السوري وحرمانه 

مصادرته لحق الشعب في الحكم فاقد اإلنسانية المجرم بشار اسد باستمرار ، ولقد قام واالجتماعية
 والعسكرية  األمنية والحزبية تهقبضعن طريق  المحلي والمشاركة اإلدارية والسياسية واالقتصادية

على حزمة من بتعديل تجميلي خلبي وذلك سدية اال الغابةهذه  ضافة للترسانة القانونية فيباإل
بعد الضغط المحلي والدولي في دولة الالقانون؛ ففي ظل المنظومة االسدية يمكن نسف القوانين 

يمتلك حق التشريع بموجب الذي رئيس الجمهورية  من قبلالقوانين المحلية أو تعطيلها بأي لحظة 
 2011لعام  107اإلشارة لبعض المالحظات حول المرسوم التشريعي رقم د من بهنا الو الدستور، 
 .( كنموذج من سلة القوانين التجميلية الصوريةإلدارة المحلية)قانون ا

 بعض التعريفات المتعلقة بموضوع البحث:

المشاركة هي إحدى األهداف االساسية التي ف؛ هي صدى الديمقراطية السياسية : االدارة المحلية
المشاركة في اتخاذ القرارات في إدارة الشؤون ب تكون  هييسعى لتحقيقها نظام اإلدارة المحلية و 

عن المحلية مما يرسخ الديمقراطية وفكرة حكم الشعب لنفسه بنفسه؛ فالشعب هو مصدر السلطة 
 .االنتخاب الحر خارج سلطة االمن والحزب الحاكم المتفرد بالسلطة طريق

بذاته إنما لتوزيع سلطات هو مجرد وسيلة فنية وقانونية وليس غاية  النظام االداري الالمركزي: 
وامتيازات الوظيفة االدارية فقط بين السطلة المركزية والسلطات المحلية في نطاق مبدأ وحدة الدولة 

 الحكومة بين موزعة تكون  التي وحدها هي اإلدارية الوظيفة أن أيالدستورية والسياسية والوطنية؛ 
 .اإلقليمية اإلدارية والسلطات

المركزية والالمركزية االدارية فاألولى تركز الوظيفة االدارية والثانية تقوم بتوزيعها هنالك فرق بين 
ولها جانب قانوني وهو ممارسة السلطة وجانب سياسي وهو ممارسة الديمقراطية باتخاذ القرار 

 وليس المساهمة الشكلية فقط.تدعم االنتماء والتشاركية وتوصل للعدالة االجتماعية و 
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منح المسؤولية وهي وظيفة تنفيذية وتتراوح من حيث شدتها من االضعف الى   االدارية:الالمركزية  
 .النقل(–التفويض –االقوى بين )عدم التركيز االداري 

 منح السلطة وهي وظيفة سياسية وتتراوح بين الفيدرالية الكلية والجزئية. الالمركزية السياسية:

 طريق  عن  األغلبية  حكم  عبر  ذلك  يكون   ما  وعادة  نفسه،  حكم  في  الشعب  اشتراك  هي  : الديمقراطية
  .النيابي تمثيلالو  االنتخابات

 الشعوب إرادة إلى تستند عالمية قيمة الديمقراطية : أن المتحدة لألمم العامة الجمعية أكدتلقد و 
 مشاركتها وإلى والثقافية واالجتماعية واالقتصادية السياسية نظمها تحديد في بحرية عنها المعبر
 1.حياتها نواحي جميع في الكاملة

 يصور  ، 1948  عام  في  العامة  الجمعية  اعتمدته  الذي  اإلنسان،   لحقوق   العالمي  اإلعالنوكذلك في  
 مشاركةال ة وله حقالحكوم لسلطة أساس الشعب إرادة نأ حيث الديمقراطية،  مفهوم بوضوح

 (:21حيث ورد في المادة )  فعالةال سياسيةال

 ممثلين بواسطة وإما مباشرة إما لبالده العامة الشؤون  إدارة في االشتراك في الحق فرد لكل. 1
 .حًرا اختياًرا يختارون 

 .البالد في العامة الوظائف تقلد في لغيره الذي الحق نفس شخص لكل. 2

 دورية نزيهة بانتخابات اإلرادة هذه عن ويعبر الحكومة،  سلطة مصدر هي الشعب إرادة إن. 3
 يضمن  مماثل  إجراء  أي حسب  أو  الجميع  بين  المساواة   قدم  وعلى  السري   االقتراع  أساس  على  تجري 
 2  .التصويت حرية

  :( 25)  المادةفي  1966لعام  والسياسية المدنية بالحقوق  الخاص الدولي العهدكما ورد في 

 يختارون  ممثلين خالل من أم مباشرة بطريقة سواء العامة، الشؤون  إدارة في المشاركة في الحق
 3.بذلك للقيام مناسبة فرصة على الحصول وفي حرًا،  اختياراً 

 
1 depth/democracy/index.html-https://www.un.org/ar/sections/issues   
  ديسمبر/األول كانون 10 في  المؤرخ ( 3 -د) ألف  217 العامة  الجمعية  قرار بموجب اعتمدالذي اإلنسان   لحقوق  العالمي اإلعالن  2

   1948 ديسمبر/األول  كانون  10 في 1948
 العامة   الجمعية قرار بموجب واالنضمام والتصديق للتوقيع  وعرض  اعتمدالذي   والسياسية المدنية  بالحقوق الخاص الدولي  العهد  3

https://www.un.org/ar/sections/issues-depth/democracy/index.html
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 الالمركزية:الهدف من 

ضمان تحقيق الشفافية في صنع واتخاذ القرارات التنموية تعزيز مبدأ المشاركة المجتمعية و  •
اولة جادة لتقليص والغاء الفوارق الديمقراطية ومحفي المجتمعات المحلية ولتعزيز ممارسة  

لخلق االقتصادية واالجتماعية االقليمية ولضمان وصول الخدمات ألصغر حي سكني و 
 لسكان المحليين مع عملية التنمية.تفاعل اأو زيادة 

المكلفين رسوم متناسبة مع طاقة  و   توزيع عادل للمؤسسات االقتصادية بين الوحدات المحلية •
  .وعادلة من حيث التوزيع وربط التكليف بالخدمة

 صالحيات  ومنح  طرف،   من  أكثر  بين  وتوزيعها  الفردية  السلطوية  المركز  قبضة  من  اإلفالت •
 األحادي والتصرف االستبداد عودة لعدم منها ضماناً  المحلية السلطة إلدارات أوسع

 .بالسلطة
 .يعاني منه الشعب السوري  الذي الواسع والحرمان والتهميش اإلقصاءالخالص من  •
 طاقة أعلى إلى فيها العمل مستوى  ورفع إعمارها،  وإعادة المحافظات تطوير عملية تسريع •

 .ممكنة
  . بذاتها قائمة شعبية بمشروعية تتمتع كي باالنتخاب، المحلية المجالس تشكيل يتم أن •

  كما في الهرم: المحافظات محافظة وتقسم  14تقسم سورية إلى 

 
 1966ديسمبر/كانون 16 في  المؤرخ ( 21-د) ألف 2200 المتحدة  لألمم
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 الالمركزية في ظل العصابة االسدية:

 البعث حزب استولى أن منذ ، ةسوري في القرار صنع في أهمية ذي بدور المحلية اإلدارات تحظ لم
 على حافظواي الذين أولئك مكافأةعن طريق  والتعبئة االجتماعية للسيطرةفهو أداة  ؛السلطة على

 .المحلية المناطق على تهسيطر  إلحكام نظاملال والئهم

فالتعدد الحزبي الصوري المزيف والذي عمليا  المركزية السياسية تفرغ النظم المحلية من محتواها؛ 
 يقتصر على الحزب الحاكم وايديولوجيته.

هو التمكين السياسي للسلطة والسيطرة على ملف إعادة االعمار وتقوية   107  المرسومفالهدف من  
جعلها ورقة و  كافة ةسوري أنحاء في السياسية سلطته تأكيد عادةهو محاولة فاشلة إلو المركزية، 

 الدولي.تفاوضية في يد العصابة االسدية مع المجتمع 

 :االسدية الالمركزية الفردية السلطوية

رئيس الدولة بتعيين واعفاء المحافظ بمرسوم جمهوري وليس بانتخاب في ما يسمى بعندما يقوم 
منطقة جغرافية )المحافظة( ويكون الرئيس هو المحافظ والمحافظ هو الرئيس؛ فالسيطرة التامة 
للمحافظ الذي يعتبر معين لصالح السلطة المركزية وهو غير منتخب من الشعب وال يمكن للشعب 

 سيادي.ائه من منصبه وهو اصال موظف سياسي اعف

مدينة  154

بلدة502

بلدية  681



 

5 

 

 االسد:تتمثل أهداف الالمركزية في ظل حكم مجرم الحرب بشار 

إخفاء السيطرة المركزية العسكرية األمنية وهي اشبه بالتحول السياسي محاولة  -1
حزب البعث العربي االشتراكي الى الجبهة الذي حدث بشكل خلبي تجميلي من 

 الستعادة  محاولة  في  المحلية  الحياة  على  المحلية  الهيمنة  تشديد، و التقدميةالوطنية  
  . السلطة طغيان على الشعب ثورة بعد المجتمع على السيطرة

إن السلطة الحقيقية الفعلية بيد المكتب التنفيذي للمحافظة والذي يرأسه المحافظ؛  -2
 المحافظة.فالالمركزية عمليا تنتهي عند حدود 

الحاكمة لبسط سيطرتها القسرية على المجتمع بعمومه   السلطةهي اداة تقليدية بيد   -3
وزارة صالح  أو ل  بعثيحزبي  أو    يأمنففي كل وحدة سكنية يوجد لهم ذراع عسكري  

 .الداخلية
قائد الشرطة بمنح سلطات واسعة لالدمج بين وزارة الداخلية ووزارة االدارة المحلية  -4

 ناحية.الومدير المنطقة ومدير 
الرقابة المركزية المتمثلة في منح القرار لرئيس الجمهورية في حل المجالس المحلية  -5

 .وحياتها وموتها بيده ؛ فهي تعمل تحت رحمتهومكاتبها التنفيذية
 (المحافظون –ة )رئيس مجلس الوزراء منح القرار لرأس الهرم في السلطة المحلي -6

وهؤالء يتم تعيينهم من السلطة المركزية وال ينتخبهم الشعب فهم امتداد للسلطة 
 المركزية. 

دون الحق الكامل في إدارة المجالس المحلية تحميلها العبء المالي والخدمي  -7
 شعبيا.

 والنظافة.قصر الالمركزية على الخدمات  -8

المحلية أي اختصاص سياسي إنما هي تنفيذية في ظل الالنظام المجرم الحالي ليس لوزارة االدارة 
 فالوظيفة السياسية محصورة بالسلطة المركزية. واختصاصها إداري تنظيمي؛ 

على المحاباة والشللية مسيسة لصالح حزب البعث وقائمة    يفهإن لم تك معدومة  المشاركة المحلية  ف
هو من يستحق المشاركة وهذا والحزبية حيث تمنح لمن له والء لهذه العصابة االسدية فالمناصر 

 واداري.يعبر عن تهميش سياسي 
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إزالة التعارض بين السلطة والشعب وتنمية الوعي السياسي وتدعيم نظام ديمقراطي فالالمركزية تقوم ب
  ايضا كما في الحالة السورية.  دعمهعكسية وتقوم بعمل بطريقة  تالنظام مستبد فهي  ما يكون  دعناما  

 

 المحلية:  لإلدارة األعلى المجلس

 الخطة  وضع  طليعتها  في  المهام  من  عدداً   سيتولى  والذي  المحلية  لإلدارة  األعلى  المجلس  إحداثإن  
  . ، والتي لم تصدر بعدتنفيذها على واإلشراف محدد زمني برنامج وفق المحلية لإلدارة الوطنية

 إلى المركزية السلطة من اختصاصات نقل بموجبها يتم التي الخطة: الالمركزية الوطنية لخطةا
  . المحلية السلطة

 (:3)  المادة

 :التالي الوجه على االعلى المجلس يشكل -1

  رئيساً  الوزراء مجلس رئيس .1
 للرئيس نائباً  الوزير .2
 عضواً  الدولي والتعاون  التخطيط هيئة رئيس .3
 أعضاء المحافظون  .4
 أعضاء للمحافظات المحلية المجالس رؤساء .5

المجلس 

االعلى 

لإلدارة المحلية 

وزير االدارة المحلية والبيئة 

1337 

شخصية اعتبارية 

(بلدية681+بلدة502+مدينة (154
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 4عضواً  اإلقليمي التخطيط هيئة رئيس .6
 ومقرراً  عضواً  الوزير معاون  .7

 اختصاصات كل أو بعض لنقل معهم للتنسيق المعنيين الوزراء االعلى المجلس رئيس يدعو -2
 .الالزمة واألنظمة التشريعات واقتراح المحلية الوحدات الى وزاراتهم

 حيث من المحلية باإلدارة متعلقة يراها التي والتدابير ن ؤو الش كل في االعلى المجلس يبت -3
 .الالزمة التنفيذية القرارات وإصدار بذلك الخاصة القوانين واقتراح وتطويرها دعمها

 .كافة العامة والجهات للوزارات ملزمة االعلى المجلس قرارات تكون  -4

 المادةفي  ولقد ورد  2011 لعام 1رقم  لقانون وفق ل الدولي والتعاون  التخطيط هيئة إحداثتم  لقد
 والحقوق  الصالحيات حيث من الوزير معاملة ويعامل بمرسوم، الهيئة رئيس يعين: منه (4) 

 5. النافذة واألنظمة القوانين في عليها المنصوص والتعويضات والتقاعد والرواتب والواجبات

وبالتالي فإن اغلب أعضاء المجلس معينون لصالح السلطة المركزية وليس منتخبون، ومع ذلك تم 
- 2012الذي لم يجتمع إال مرتين منذ صدور هذا القانون وذلك في عامي عطيل هذا المجلس ت

2016 . 

 (:4)  المادة

 :األعلى المجلس يتولى

 هذه ودعم تنفيذها على واإلشراف محدد زمني برنامج وفق الالمركزية الوطنية الخطة وضع -1
 .تنفيذها سبيل في المعنية الجهات كل مع والتنسيق الخطة

 .المحلية الوحدات عمل اليات لتوضيح الالزمة القرارات إصدار -2

 .والتعويضات والموارد الرسوم لوائح على السنوية والتعديالت التنفيذية اللوائح إقرار -3

 
  العامة األشغال بوزيرترتبط  اإلقليمي التخطيط هيئةو  2016لعام   17 رقم  القانون بموجب  واإلسكان  العامة   األشغال وزارة  حدثتا 4

 . واإلسكان
  مجلس  برئيس  مباشرة ترتبطفنية هيئة وهي  الدولي والتعاون  التخطيط  هيئة إحداث الذي نص على   2011 لعام  1رقم   القانون 5

 . الوزراء 
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 (:5)  المادة

 .رئيسه من بدعوة الحاجة دعت وكلما االقل على السنة في مرتين األعلى المجلس يجتمع -1

 .اجتماعاته لحضور المختصين من يراه  من األعلى المجلس رئيس يدعو -2

 (:6)  المادة

 القانون  صدور تاريخ من أشهر ستة على تزيد ال زمنية فترة خالل األعلى المجلس يقوم -1
 .لالمركزية الوطنية الخطة بإصدار

 تمديدها يجوز  سنوات  خمس  أقصاها  فترة ضمن  زمنياً   برنامجاً   لالمركزية  الوطنية  الخطة  تحدد  -2
 .المحلية المجالس إلى القانون  هذا في عليها المنصوص االختصاصات نقل الستكمال واحدة لمرة

 واإلدارية  القانونية  النواحي  جميع  من  االنتقال  لهذا  لالعداد  تنسيقية  لجانا  االعلى  المجلس  يشكل  -3
  .والتقنية

 

 الالمركزية: للسيطرة علىالسلطات المركزية 

 المحلية(:قانون اإلدارة )  2011 لعام 107 التشريعي المرسوم •

المجلس األعلى 
لإلدارة المحلية

معاون الوزير عضوا  
ومقررا  

ط رئيس هيئة التخطي
اإلقليمي عضوا  

رؤساء المجالس 
المحلية للمحافظات 

أعضاء
المحافظون أعضاء

ط رئيس هيئة التخطي
والتعاون الدولي 

عضوا  

رئيس مجلس الوزراء
رئيسا  

وزير اإلدارة المحلية 
والبيئة نائب له 

لجنة عليا لإلعمار لجنة عليا لإلغاثة
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عامل لجميع الوزارات يعين ويعفى  وهو ممثل السلطة المركزيةالمحافظ:  همن ( 1) في المادة ورد 
 من منصبه بمرسوم.

المحافظ يشغل المنصب بموجب مرسوم رئاسي وهو يرتبط هيكليا بوزير االدارة المحلية ولكن ف
 الجمهورية.عمليا يرتبط برئيس 

 (:29)  المادة

 المحافظة. لمجلس التنفيذي المكتب المحافظ يرأس -1

 (:39)  المادة

  .التنفيذية  السلطة  اعضاء  من  ويعتبر  بمرسوم  منصبه  من  ويعفى  يعين  محافظ  محافظة  كل  في  يكون 

 (:44)  المادة

 : اآلتية المهام المحافظ يتولى

 : أوال

1 - 

.. 

.. 

 لتعليمات  وفقا  النافذة  واالنظمة  القوانين  حدود  في  العام  االمن  لتوطيد  يراها  التي   التدابير  اتخاذ  -5
 . التنفيذي ومكتبه المحافظة مجلس اختصاصات في تدخل ال التي االمور في وذلك الداخلية وزير

 جزءاً  أو كالً  يفوض ان وله المحافظة لموازنة والصرف للتصفية وامرا للنفقة عاقدا -1: ثانياً 
 . الصالحيات بهذه المعنيين المديرين

؛ فمهام المحافظ غير محدودة وذلك على حساب مجلس وجوهرها اإلدارية المركزية هي وهذه
وحزبية وليس انتخاب حر نزيه ومع ذلك ليس للسلطة المحافظة المنتخب بطريقة مدروسة وامنية 

 .المركزية ثقة به وذلك واضح من خالل جعل المال وصرفه بيد شخص فقط
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 (:51المادة ) 

ينفذ مديرو المؤسسات وشركات القطاع العام والمشترك ومديرو فروعها في المحافظة ومديرو 
طلبات المحافظ الخطية المتعلقة االجهزة المحلية والمركزية والهيئات العامة والمديريات العامة 

 والصحة العامة والراحة العامة على أال تؤدي إلى مخالفة القوانين واالنظمة النافذة.  العام باألمن

  (: 58)  المادة

االمين العام للمحافظة من عاملي الفئة األولى من أبناء المحافظة من ذوي الخبرة بقرار  يعين-2
 من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير. 

 :( 70المادة ) 

وظيفة مدير من الفئة األولى في المدن والبلدات وتعتبر مضافة إلى مالكها ويعدل نظامها تحدث 
 بقرار من الوزير.  يعينالداخلي ليشمل توصيف الوظيفة وشروط اشغالها و

 (:72المادة ) 

على بناء على اقتراح الوزير احداث وظيفة مدير من الفئة األولى في البلديات األ للمجلس-1
 من الوزير.  بقرار يعينو

 :( 77المادة ) 

وهو مسؤول عن االمن  مدير منطقة يمثل السلطة التنفيذية في منطقتهيكون في كل منطقة -1
العام والراحة العامة والسالمة العامة ويشرف على تنفيذ القوانين واالنظمة ويقوم بالوظائف المخولة 

 ة في منطقته.له بموجب التشريعات النافذة ويؤازر مجالس الوحدات االداري

 يرتبط مدير المنطقة -2

 والمسلكية.بوزير الداخلية لجهة التعيين والنقل واالمور الذاتية  -أ

 التنفيذية.بالمحافظ بوصفه ممثال للسلطة  -ب

 : التاليةيتولى مدير المنطقة بوصفه ممثال للسلطة المركزية المهام  -3
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 االدارات والمؤسسات العامة واالجهزة التابعة للمنطقة.تبليغ القوانين واالنظمة إلى مختلف  -أ

تبليغ األوامر والتوجيهات الصادرة عن السلطات االعلى / السلطة المركزية / المحافظ /مجلس   -ب
 تنفيذها.المحافظة ومكتبه التنفيذي في المحافظة/ ومتابعة 

)عبارة مطاطة .  واالنظمة النافذة  اتخاذ التدابير الالزمة لتوطيد االمن العام في حدود القوانين  -ج
 وسلطات واسعة بحجة االمن العام(

 : ( 82المادة) 

في الناحية وهو مسؤول عن االمن  يمثل السلطة التنفيذيةيكون في كل ناحية مدير ناحية  -1
العام والراحة العامة والسالمة العامة في ناحيته ويشرف على تنفيذ القوانين واالنظمة على اال 

 يتعارض مع اختصاصات المجالس المحلية ومكاتبها التنفيذية.

سير العمل يرتبط مدير الناحية بمدير المنطقة مباشرة وينفذ تعليماته ويرفع له تقارير عن حسن    -2
 ضمن ناحيته.

باستثناء القضاة تنفيذ األوامر التي تصدر عن مدير الناحية  على جميع العاملين في الناحية -3
فيما يتعلق بتأمين المصلحة العامة وفقا للقوانين واالنظمة النافذة وله حق مراقبة دوامهم واقتراح 

 العقوبات المناسبة للمرجع المختص.

 :ة فضال عن ذلك المهام التاليةيتولى مدير الناحي -4

 يرأس قوى االمن الداخلي في الناحية. -أ

 يقوم بوظائف الضابطة العدلية والضابطة االدارية وفقا للقوانين واألنظمة النافذة. -ب

 يؤازر مجالس الوحدات االدارية. -ج

 يعلم مدير الناحية مدير المنطقة في حال مغادرته لمنطقة عمله. -5
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مدير منطقة   60قائد شرطة و  14د الكبير المعين من قبل السلطة المركزية حيث لدينا  نالحظ العد

 . مدير ناحية وهؤالء جميعهم يمثلون السلطة المركزية وليس الشعب 280و 

امين عام للمحافظات  14محافظ و  14وهو وكذلك لدينا العدد المعين من قبل السلطة المركزية 
مدير بلدة ويمكن احداث منصب مدير بلدية وإن احدث المنصب فسيشغله   502مدير مدينة و  154

شخص معين وهذا العدد يقبل الزيادة  684شخص يعين من قبل السلطة المركزية وبالتالي لدينا 
 ان تطلب األمر  1365؛ وبالتالي قد يصل حتى في حال احداث منصب مدير بلدية

 :  2011لعام  107لمرسوم التشريعي المتضمن تعديل ا 2015لعام  11القانون رقم  •

 : 1المادة 

لعام  107من قانون اإلدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم  55من المادة  1يعدل البند 
 ليصبح كاآلتي: " 2011

ينوب عنه قائد شرطة المحافظة  على وجه قانونيالمحافظ أو غيابه  إعفاءفي حال  .1
بوصفه ممثال للسلطة التنفيذية كما ينوب عنه نائب رئيس المكتب التنفيذي في جميع 
االختصاصات المتعلقة بعمل المكتب التنفيذي ويعد عاقدا للنفقة وامرا للتصفية 

 والصرف. 

محافظة14

منطقة60

ناحية 280
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 كمايلي: 2011لعام  107المرسوم التشريعي رقم في حيث كان النص سابقا 
 (:55)  دةالما
 للسلطة ممثال بوصفه المحافظة شرطة قائد عنه ينوب المحافظ غياب حال في -1

 االختصاصات جميع في التنفيذي المكتب رئيس نائب عنه ينوب كما التنفيذية
 في والصرف للتصفية وامرا للنفقة عاقدا ويعتبر التنفيذي المكتب بعمل المتعلقة

  .البديل تعيين لحين اعفائه حال

نالحظ ان التعديل هو بالصياغة فقط ولم يمس الجوهر الحقيقي لمصادرة حق الشعب في انتخاب 
كما أن هذا القانون اقتصر على مادتين األولى وهي المذكورة أعاله والثانية التي تنص  من يختاره
 .الرسمية الجريدة فيعلى نشره 

 : 2016لعام  2المرسوم التشريعي رقم  •

ة ومكاتبها التنفيذية بممارسة االختصاصات الموكلة إليها بمقتضى تستمر المجالس المحلي
لطالما ان رئيس  ؛قانون اإلدارة المحلية حتى تشكيل مجالس جديدة )تمديد غير محدود زمنيا(

 الجمهورية له حق التشريع فإن هذه المجالس ستبقى أسيرة له.

 : 2017لعام  7جمهوري رقم المرسوم ال •

؛لطالما منح رئيس الدولة  6حل مجلس مدينة بانياس في محافظة طرطوس الذي نص على 
 : 2011 لعام 107 التشريعي المرسوممن  ( 122) المادة بموجب هذا الحق 

 مجالس انتخاب إلى الدعوة وتتم مستوياتها مختلف على المحلية المجالس حل الجمهورية لرئيس
  . الحل تاريخ من يوما تسعين خالل جديدة محلية

 التوصيات: 

تم تغيير سلة القوانين جميعها وفق اعلى المعايير الدولية لن يتغير شيء لطالما  وإن •
 سورية.السلطة القاتلة تحكم 

 
   طرطوس. محافظة  في  بانياس  مدينة  مجلس   حل المتضمن  2017 لعام 7 رقم  الجمهوري المرسوم  6
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تحريرها من قيود السلطة المركزية كما يجب قصر التشريع على مجلس الشعب المنتخب  •
  األمنية.فعليا وليس المجلس الحالي الذي يعتبر امتداد وشماعة لحزب البعث والسلطة 

 الديمقراطية وتوفير لتعزيز المركزية غير المحلية الحكم وهياكل مجلس الشعب مساعدة •
 العامة. اإلدارة في والمساءلة الشفافية

بتقديري هنالك حل رئيس للمشكلة بعد الخالص من السلطة القاتلة حاليا وذلك من خالل  •
جعل عالقة المجالس المحلية ممثلة بالمحافظ المنتخب مرتبطة مباشرة مع مجلس الشعب 

 التنفيذية.كعالقة االخير بالسلطة 
الحكم المحلي  إشراكهو من يفرز رأس الهرم و من القاعدة للهرم فالمستوى المحلي البدء  •

 سلطة المركزية.ال مع المدني المجتمع تفاعل قدرات تعزيزوالبد من  الحكم المركزي  في
لمن   مرضية  وستكون   والتفتت  التقسيم  من  السورية  للدولة  حامية  اإلدارية  الالمركزية  ستكون  •

 يعارض الفيدرالية ولمن يؤيدها.
 على المحلية، ونظيرتها المركزية والتخطيط التنمية هيئات بين القرار صنع سلطة توزيع •

 سلطة  بتوزيع  وثيقة  عالقة  له  ما  مجتمع  في  ورصدها  والموارد  االستثمارات  توزيع  أن  اعتبار
 .فيه القرار صنع

فالبد من تفعيل الدور السياسي للمجالس المحلية من حيث الرؤية   فاعلية سياسية وخدمية؛ •
 والممثلين فالمجالس المحلية هي أبرز هياكل الحوكمة المحلية.

وبالتالي البد من حضور المجتمعات المحلية ومشاركتها الفاعلة في رسم معالم الدولة  •
 سياسيا وإداريا وعدم تهميشها العتبارات ومصالح داخلية أو اقليمية أو دولية.

 والقدرات  اإلدارية  للوحدات  المالية  اداتاإلير   تعزيزو   والمسؤوليات  السلطات  المركزية  تطبيق •
فالمشاركة الحقيقية  المتوازن  النمو على والمساعدة المحلي اطاره في بالمجتمع لنهوضل

 أكبر.للمجتمعات المحلية يمنحها حافز لبذل جهد 
حضور اداري وسياسي أما الحضور الخدمي والغياب السياسي البد من بالتزامن والتوازي  •

انفصال عن الواقع وعن المجتمع المحلي وتمثيل سياسي وهمي خلبي وليس انعكاس فهو 
فالبد من مشاركة المجتمع الذي فرز المجالس المحلية عن طريق ممثليها  إلرادة الشعب

 في تكوين السلطة المركزية وفي صنع القرار. 
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شعب المنتخب لالمركزية هو مجلس ال  الوطنية  الخطة  بوضع  المخولة  الجهةيجب أن تكون   •
 من الشعب.

يجب ان تكون التنمية المحلية في المحافظات متوازنة والبد من الحد من التفاوت فيما  •
 الخدمات.بينها بالنسبة للموارد واالستثمارات والحد من التفاوت الواضح في نوعية ومستوى  

 يتعلق فيما اإلدارية للوحدات والديني واالثني واالقتصادي الجغرافي التنوع مراعاة •
 والتمويل. بالصالحيات

السلطات وخلق  وفصل، فقط والسلطة الرابعة االعتماد على الرقابة الشعبية والقضائية •
 بينها.توازن وتعاون 

 الخاتمة :

القانون ال يقرر االستقاللية إنما يقوي السيطرة وذلك بترسيخ السيطرة المركزية على نالحظ أن 
المركزية على   بسط السيطرةفهو لمركزية والتحكم  التعيين هو اداة فاعلة للسلطة الفالمناطق المحلية  
 .الجغرافيا والسكان

ان تحقق التشاركية   لها  سورية ال يمكنل  في ظل حكم اسد المجرم  الالمركزية  نفإفي كل االحوال  و 
والتنمية وتوسيع المشاركة السياسية التي هي اصال مفقودة حيث ال يمكن منح المواطنين حق 

  . المشاركة في صنع القرار وحقهم في الرقابة والمحاسبة والمساءلة

 الوحيد السلطة المركزية من اعضاء الحزب الحاكم أذرعاالنتخابات المحلية الوهمية بسبب كما أن 
على مستوى قائد الشرطة  كوالعاملين في الوظائف العامة والعاملين في رأس الهرم في وزارة الداخلية  

 .المناطق والنواحي على مستوى المناطق والنواحي المحافظات وكذلك مديرو

 أصغرقمعي مركزي سالب للحريات في الالمركزية في سورية خادعة تخفي نظام امني وبالتالي ف
حي سكني فهي نتيجة لعمل السلطة وليس نتيجة مشاركة المجتمع بحرية وتستخدم اداة لتوسع 

 الحر.السلطة وتمكين السيطرة وحراسة السلطة ال المجتمع 

 المراجع:

 -د)  ألف  217  العامة  الجمعية  قرار  بموجب  اعتمد  الذي  اإلنسان  لحقوق   العالمي  اإلعالن . 1
 . 1948 ديسمبر/ األول كانون  10 في 1948 ديسمبر/ األول كانون  10 في المؤرخ( 3
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 والتصديق للتوقيع وعرض اعتمد الذي والسياسية المدنية بالحقوق  الخاص الدولي العهد . 2
 16 في المؤرخ( 21-د)  ألف 2200 المتحدة لألمم العامة الجمعية قرار بموجب واالنضمام

 . 1966ديسمبر/ كانون 

 الدولي. والتعاون  التخطيط هيئة إحداث على نص الذي 2011 لعام 1 رقم القانون  . 3

 (.سورية في المحلية اإلدارة قانون )  2011 لعام 107 رقم التشريعي المرسوم . 4

 . 2011 لعام 107 التشريعي المرسوم تعديل المتضمن 2015 لعام 11 رقم القانون  . 5

 سورية. في واإلسكان العامة األشغال وزارة أحدث الذي 2016لعام  17 رقم القانون  . 6

 حتى)   مقيد  بتاريخ  محدد  غير  زمني  تمديد  المتضمن  2016  لعام  2  رقم  التشريعي  المرسوم . 7
 التنفيذية.  ومكاتبها المحلية للمجالس جديدة(  مجالس تشكيل

 محافظة في بانياس مدينة مجلس حل المتضمن 2017 لعام 7 رقم جمهوري ال المرسوم . 8
 طرطوس. 

 :المتحدة لألمم الرسمي الموقع . 9
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