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عــدد خــاص
الربملانية احلياة  يوثق 

وي��ر���ض��م  ���ض��وري��ة  يف 

حم��������ددات ال������دور 

ال��ت�����ض��ري��ع��ي ال��ث��اين

�ض�������ورية تنت�������خب

250
بادرت �صحيفة الثورة اإىل اإ�صدار هذا العدد اخلا�ص مدفوعة بجملة من 

العوامل والأ�صباب التي تتقاطع مع بع�صها، واأحيانا تتطابق رغم اختالف املنحى 

اأو تباين الجتاه.

  اأولها ال�صياق الذي جتري فيه النتخابات، والتحديات املاثلة يف كل تف�صيل ورمبا يف كل زاوية، 

وثانيه���ا اخل�صو�صي���ة التي ميتلكها ال�صتحقاق الت�رشيعي، وثالثه���ا التفرد ال�صوري على مدى عقود خلت، 

والريادة يف جتارب الدميقراطية على م�صتوى الوطن العربي واملنطقة، وهناك رابعا كما هناك خام�صا و�صاد�صا.

 لك���ن رمب���ا الفك���رة مل تكن مدفوعة بهذه العوامل والأ�صباب بكل م���ا متتلكه من م�رشوعية فقط، بل اأي�صا اأن تكون جهدا 

متوا�صعا ي�صع نقاطا تاريخية تائهة على حروف ذاكرة احل�صارة الب�رشية.

  الع���دد اخلا����ص وم���ا يقت�صيه كان توثيقا وا�صرتجاعا وا�صتح�صارا، ونظرة اأفق قادمة، ي�صتحق رمبا وفق هذه املعايري اأكرث من وقفة تاأمل 

ونظ���رة تفح����ص معمق���ة، ويحت���اج اإىل خطوات لحق���ة ت�صتطيع ان تكثف وتوج���ز يف التعبري عن �صوري���ة وخ�صو�صيتها وتفرده���ا احلقيقي حا�رشا 

وما�صيا وم�صتقبال.

الث�����ورة

ه������ذا الع�������دد



عدد خاص2

الربملاين الذي دخل مو�سوعة غين�س

اأ�ســـــــواء

�سهداء 29 اأيار 1945

اللجان الدائمة باملجل�س

حمطـات تاريخية يف م�ســـرية احليــاة الربملانيــة ال�سـورية

 �سهداء الدرك

1- وكيل ال�شابط حممد طيب �شربك.

2- العريف برهان با�ش اإمام.

3- العريف طارق اأحمد مدحت.

4- الدركي �شحادة اإليا�ش الأمري.

5- الدركي خليل جاد الله.

6- الدركي اإبراهيم ف�شة.

7- الدركي حممد ح�شن هيكل.

8- الدركي يحيى حممد اليايف.

9- الدركي زهري منري خزنة كاتبي.

10- الدركي ممدوح تي�شري الطرابي�شي.

11- الدركي حممد اأحمد اأومري.

12- الدركي حممد خليل بيطار.

13- الدركي �شعد الدين ال�شفدي.

14- الدركي يا�شني ن�شيب البقاعي.

15- الدركي زين حممد �شبعان.

16- الدركي عيد فالح �شحادة.

17- الدركي اإبراهيم عبد ال�شالم.

18- الدركي اأحمد حممد الق�شار.

19- الدركي جورج اأحمر.

20- الدركي حممد عادل املدين.

21- الدركي وا�شف اإبراهيم هيتو.

22- الدركي عبد النبي برنية.

23- الدركي �شليمان اأبو �شعد.

24- الدركي اأحمد م�شطفى �شعيد.

�سهداء ال�سرطة

1-املفو�ش �شعيد القهوجي.

2- ال�شرطي م�شهور املهايني.

3- ال�شرطي حممود اجلبيلي.

 وي�شاف اإىل هوؤلء ال�شهيد الدكتور حكمت الت�شابحجي الذي 

اأ�شيب وهو يحاول اإ�شعاف امل�شابني من مبنى املجل�ش النيابي.

وكي تبقى اأ�شماء اأولئك ال�شهداء الأبطال را�شخة يف اأذهاننا، 

مت اعتبار يوم 29 اأيار من كل عام يومًا خا�شًا لتخليد ذكرى رجال 

الأمن الداخلي الذين ا�شت�شهدوا يف ذلك اليوم الأغر، وجميع رجال 

الأمن الداخلي الذين تتجلى بطولتهم يف ميادين ال�شرف والدفاع 

عن الوطن واأبنائه. 

الأول  الت�شريعي  للدور  ال�شعب  جمل�ش  يف  الدائمة  اللجان 

جلنة   14 الأول  الت�شريعي  ال��دور  جل��ان  ع��دد  يبلغ   2016-2012

ع�شوًا  و30  ع�شوًا   14 بني  جلنة  كل  يف  الأع�شاء  ع��دد  وت���راوح 

ويجوز للع�شو اأن يكون يف اأكرث من جلنة. 

1-جلنة ال�شوؤون الت�شريعية والد�شتورية وت�شم 28 ع�شوًا.

 2- جلنة املوازنة واحل�شابات.. وت�شم 18 ع�شوًا.

3-جلنة القوانني املالية وت�شم 14 ع�شوًا.

4- جلنة ال�شوؤون العربية واخلارجية وت�شم 30 ع�شوًا.

5- جلنة التوجيه والإر�شاد 27 ع�شوًا..

6- جلنة التخطيط والإنتاج 21 ع�شوًا 

7-جلنة اخلدمات 28 ع�شوًا.

8- جلنة الأمن القومي 25 ع�شوًا.

9- جلنة الداخلية والإدارة املحلية 26 ع�شوًا.

10- جلنة ال�شكاوى والعرائ�ش 24 ع�شوًا.

11- جلنة الزراعة والري 28 ع�شوًا.

12- جلنة البيئة والن�شاط ال�شكاين 17 ع�شوًا.

13- جلنة احلريات العامة وحقوق الإن�شان 28 ع�شوًا.

14- جلنة حقوق املراأة والأ�شرة والطفل 18 ع�شوًا. 

ال�شوري  امل��وؤمت��ر  و�شع   1919 مت��وز   2 يف   -

كراين  جلنة  اإىل  ورف��ع��وه��ا  �شورية  �شكان  رغ��ب��ات 

واإعالن  النتداب  �شك  بالإجماع  ورف�ش  الأمريكية 

ا���ش��ت��ق��الل ���ش��وري��ة ال��ت��ام واإن�����ش��اء »مم��ل��ك��ة �شورية 

املتحدة« وتن�شيب الأمري في�شل ملكا عليها.

ال�شوري  املوؤمتر  اأعلن   1920 عام  اآذار   8 يف   -

ا�شتقالل �شورية بحدودها الطبيعية ا�شتقالل تاما. 

برئا�شة  جلنة  ت�شكيل  مت   1928 ع��ام   8/  9  -

الختالف  ومت  للبالد  د�شتور  لو�شع  هنانو  اإبراهيم 

الد�شتور  الفرن�شي على عدد من مواد  مع ال�شتعمار 

اجلمهورية  رئي�ش  ودور  ال�شورية  بالوحدة  املتعلقة 

على  التاأ�شي�شي  املجل�ش  واأ�شر  اخلارجي  والتمثيل 

�شلطات  دع��ا  ال��ذي  الأم��ر  امل���واد،  بهذه  امل�شا�ش  ع��دم 

اإىل تعليق اجلل�شات يف 1929/2/7 ومن  النتداب 

ثم حل هذا املجل�ش. 

د�شتور  اأول  ال��رمل��ان  و���ش��ع   1930 ع��ام  يف   -

للبالد يف عهد ال�شتعمار الفرن�شي. 

- يف اآب عام 1932 اإ�شدار العملة الورقية ال�شورية وا�شتحداث الدرك. 

- كان املجل�ش النيابي وراء النقالب اخلم�شيني ال�شهري يف الفرتة من 1/19 اإىل 1936/3/8 

ما ا�شطر امل�شتعمر لتهدئة ال�شعب ال�شوري وتوقيع معاهدة عام 1936 

دركيًا   28 ال�  حاميته  وا�شت�شهاد  ال�شوري  الرملان  على  الوح�شي  العتداء   :1945 اأي��ار   29  -

و�شرطيًا وتهدمي معظم مبنى دار الرملان ال�شوري. 

� 17 ني�شان 1946: اإعالن ا�شتقالل �شورية وجالء امل�شتعمر، واأ�شبح هذا اليوم العيد الوطني 

ل�شورية. 

- 7 /1947/8 اإعالن نتائج اأول انتخابات نيابية ملجل�ش النواب بعد جالء امل�شتعمر. 

- 29 / 9/ 1947 رف�ش جمل�ش النواب م�شروع 

�شورية الكرى. 

- يف عام 1947 جمل�ش النواب يحبط م�شروع 

التمثيل  اأ�شا�ش  على  و�شع  الذي  النتخابات  قانون 

يكون  اأن  يجب  التمثيل  اأن  على  واأ���ش��ر  الطائفي 

اأو  الدين  ب�شبب  متييز  اأي  دون  قومي  اأ�شا�ش  على 

املذهب. 

وقوفه  يعلن  النواب  جمل�ش   1948 ع��ام  يف   -

ودعوته  فل�شطني  تق�شيم  م�����ش��روع��ات  جميع  �شد 

الدعم  وتقدمي  الإنقاذ  جي�ش  يف  للتطوع  املواطنني 

املادي واملعنوي للثوار. 

- يف 1949/1/18 جمل�ش النواب يعلن وقوفه 

من  فيها  ملا  اأمريكا  مع  التابالين  اتفاقية  توقيع  �شد 

بنود مت�ش كرامة وا�شتقالل �شورية. 

تقر  التاأ�شي�شية  اجلمعية   1950/9/5 يف   -

د�شتور البالد بعد مداولت واعرتا�شات كثرية على 

هو  الإ�شالمي  الفقه  التايل:  ال�شكل  على  واأ�شبحت  الدولة  بعلمانية  تتعلق  والتي  منه  الثالثة  املادة 

امل�شدر الرئي�شي للت�شريع. 

اأمام املجل�ش النيابي �شرح فيه  - يف 1958/2/5 الرئي�ش �شكري القوتلي يلقي بيانًا تاريخيًا 

اأ�ش�ش الوحدة بني �شورية وم�شر واخلطوات التي قام بها كل من الرئي�شني القوتلي وعبد النا�شر. 

- يف 1961/9/29 اإعالن انف�شال الوحدة بني �شورية وم�شر 

التاأميم  قانون  له ويلغي  رئي�شًا  الكزبري  ماأمون  ينتخب  النواب  - يف 1961/12/12 جمل�ش 

ويعدل قانون الإ�شالح الزراعي. 

- يف 1971/2/22 قام اأول جمل�ش �شعب تعيينًا من 173 ع�شوًا ورئي�ش جمل�ش الوزراء حافظ 

الأ�شد يلقي كلمة يف افتتاح هذا املجل�ش. 

الق�شم  ي��وؤدي  الأ�شد  حافظ  الرئي�ش  يف1971/3/14   -

رئي�شًا  ال�شعب  جمل�ش  اأم����ام  الأوىل  ال��د���ش��ت��وري��ة  ل��ل��ولي��ة 

للجمهورية. 

للجمهورية  الدائم  الد�شتور  اإع��الن   1973/3/13 يف   -

العربية ال�شورية. 

- يف 1973/4/14 �شدر قانون النتخابات. 

- يف 1973/5/25 جرت انتخابات جمل�ش ال�شعب وفقًا 

للد�شتور اجلديد. 

- يف 2003/3/9 ولأول مرة يف تاريخ احلياة الرملانية 

يف �شورية انتخاب �شيدة يف مكتب جمل�ش ال�شعب اأمينًا لل�شر 

)ال�شيدة اإنعام عبا�ش( ع�شو املجل�ش امل�شتقلة عن قطاع العمال 

والفالحني من حمافظة طرطو�ش. 

- يف 2011/8/3 �شدر قانون النتخابات العامة. 

- يف 2012/5/1 عقد الرملان الطالبي اأوىل جل�شاته يف 

جمل�ش ال�شعب. 

بتاريخ  عليه  ال�شتفتاء  الذي مت  للد�شتور اجلديد  وفقًا   -

اأخرى  جلان  خم�ش  الدائمة  جلانه  على  اأ�شاف   2012/2/26

هي: 

1- جلنة احلريات العامة وحقوق الإن�شان. 

2� جلنة حقوق املراأة والأ�شرة والطفل.

3- جلنة ال�شباب.

4- جلنة ال�شحافة والطباعة والن�شر.

5- جلنة امل�شاحلة الوطنية. 

يعتر ال�شيد دياب حاجي �شواخ املا�شي - ع�شو جمل�ش ال�شعب امل�شتقل عن 

الدائرة النتخابية ملناطق حلب )جعيفية املا�شي( اأحد اأقدم الرملانيني يف العامل 

وهذا  �شنة   )44( ال�شعب  جمل�ش  يف  ع�شوًا  بقي  حيث  املهمة  هذه  �شغلوا  الذين 

ما اأّهله ليكون واحدًا ممن حفلت بهم مو�شوعة غين�ش العاملية كونه اأول برملاين 

ا�شتمر يف �شغل هذه املهمة يف العامل لهذه الفرتة. 

�شغل   1915 عام  مواليد  من  )املا�شي(  ع�شرية  �شيخ  املا�شي  دي��اب  وال�شيخ 

رئي�شًا لل�شن يف جمل�ش ال�شعب لأكرث من دور ت�شريعي. 

اجلدير بالذكر اأنه بعد وفاته يف عام 2009 جرت انتخابات برملانية يف عام 

للدور  ال�شعب  جمل�ش  بع�شوية  ففازا  ال�شعب  ثقة  اأبنائه  من  اثنان  ونال   2012

الت�شريعي الأول وهما ال�شيدان حممد خري و�شالح املا�شي.

عـــــدد النـــــواب واأ�ســـــــــماء املجلـــــــ�س

منـــذ عـــام 1919 وحتــــى الآن

افتتاح موؤمتر جمل�س ال�سعب وخطاب الفريق حافظ الأ�سد 1971/2/22

اإعادة تعمري املجل�س بعد العدوان الفرن�سي

قاعات املجل�س منهوبة ومدمرة �ساهد على همجية املحتل الفرن�سي

اآثار الدمار على املجل�س

الدبابات الربيطانية

الفرقة ال�سنغالية التي احتلت الربملان



3 عدد خاص

لتق�صي احلقائق  للجنة كينغ - كراين  ت�صكل يف حزيران عام 1919 يف دم�صق، حت�صريًا 

اأول برملان  ب�صاأن م�صتقبل �صورية الكربى بعد �صقوط الدولة العثمانية، ويعترب املوؤمتر ال�صوري 

وطني يف تاريخ �صورية، وكان يرتاأ�صه ها�صم الأتا�صي، ومرعي با�صا املالح ويو�صف احلكيم نائبا 

الرئي�س. 

وبلغ عددهم  العثماين،  املبعوثان  اإىل جمل�س  ال�صابقني  البالد  نواب  من  اأع�صائه  اأغلب  كان 

خم�صة وثمانني ع�صوا، من دم�صق و�رشق الأردن واإنطاكية وبريوت وطرابل�س وجبل لبنان وفل�صطني 

وحلب وحماة وحم�س ودير الزور وال�صويداء. 

اأقر املوؤمتر بتقريره النهائي باأنه »لي�س ثمة انف�صال للجزء اجلنوبي من �صورية واملعروف با�صم 

فل�صطني، ول للمنطقة ال�صاحلية الغربية والتي ت�صمل لبنان عن البالد ال�صورية«. 

وردًا على ذلك اأو�صت جلنة كينغ كرين باأنه »ينبغي احلفاظ على وحدة �صورية«. 

العظم ممثلني عن دم�صق،  وفوزي  الدين احل�صيني  تاج  ال�صوري:  املوؤمتر  اأع�صاء  اأبرز  ومن 

اإبراهيم هنانو ممثال عن ق�صاء حارم، و�صعد اهلل اجلابري ور�صا الرفاعي ومرعي با�صا املالح 

القادر  عبد  املعرة،  عن  احلراكي ممثال  عن حلب، حكمت  كيايل ممثلني  الرحمن  عبد  والدكتور 

الكيالين ممثال عن حماة، اأمني احل�صيني ممثال عن القد�س. 

� اإعداد هالل عون عالء الدين حممد

املوؤمتـــــر ال�ســــوري .. اأول جتربـــــــة برملانيـــــة يف �ســــورية حزيران 1919..

�سدر عن هذا املوؤمتر

- اإعالن ا�ستقالل �سورية واالعرتاف بها دولة موحدة، واملطالبة برفع احلواجز 

اجلمركية. 

- رف�س اتفاقية �سايك�س بيكو ووعد بلفور، وكل امل�ساريع الهادفة اإىل تق�سيم 

البالد. 

- رف�س الو�ساية ال�سيا�سية التي ينطوي عليها نظام االنتداب. 

- مد يد ال�سداقة لكل دولة، وقبول املعونة منها �سريطة اأال تنتق�س هذه املعونة 

مع  لل�سعب  الوطنية  الوحدة  على  توؤثر  واأال  قرارها،  وا�ستقالل  البالد  ا�ستقالل  من 

رف�س اأي معونة فرن�سية مهما كان �سكلها. 

حمطات تاريخية خمت�سرة مّر بها املجل�س

يعود تاريخ اأول موؤ�س�سة متثيلية يف �سورية اإىل العام 1919 حني تنادى رجال 

ال�سورية  العربية لعقد اجتماع يف دم�سق، ي�سم ممثلني عن جميع املناطق  احلركة 

العربية  وفل�سطني  اللبنانية،  واجلمهورية  احلالية،  بحدودها  )�سورية  حينذاك: 

املحتلة، واململكة االأردنية الها�سمية( وذلك يف الثالث من حزيران/ 1919/ واأطلقوا 

الذي اعترب مبثابة موؤ�س�سة ت�سريعية متثيلية  ال�سوري(..  على اجتماعهم )املوؤمتر 

لكل مواطني )�سورية الطبيعية(. ومتخ�ست عن هذا املوؤمتر عدة قرارات، اأهمها: 

حكم  وقيام  �سيادة،  وذات  م�ستقلة  دول��ة  الطبيعية  بحدودها  �سورية  »اإع��الن   

القانون  حينذاك  �سمي  للبالد،  د�ستور  و�سع  اإىل  واملبادرة  فيها،  د�ستوري  عربي 

االأ�سا�سي«. 

معركة  اإثر  واحتلتها  بالغزو  �سورية  عاجلت  الفرن�سي  اال�ستعمار  قوات  اأن  اإال 

العربي  احلكم  فاألغي   ،1920 مت��وز  من  والع�سرين  الرابع  يف  ال�سهرية  مي�سلون 

وعّطلت جتربة املوؤمتر ال�سوري، لكن ت�ساعد الن�سال الوطني منذ معركة مي�سلون 

اأن تخ�سع بني  الفرن�سي  االحتالل  �سلطات  على  يفر�س  كان  اال�ستقالل  فجر  وحتى 

)جمعيات  لت�سكيل  عامة  انتخابات  )تنظم(  فكانت  الوطنية،  للمطالب  واأخرى  فرتة 

 1930  1928 االأع��وام  يف  اأ�س�ست  التي  كاملجال�س  نيابية(،  و)جمال�س  �سيا�سية( 

اأو تلغى تبعًا  اأو تعطل  اأن هذه اجلمعيات واملجال�س كانت تعدل  اإال   ،1943 1936

مل�سلحة االنتداب والظروف ال�سائدة اآنذاك. 

ويف الفرتة الواقعة بني العام 1947 وقيام وحدة اجلمهورية العربية املتحدة 

يف الثاين والع�سرين من �سباط 1958 بني �سورية وم�سر بقيادة الزعيم جمال عبد 

النا�سر، قامت عدة جمال�س برملانية ونيابية وتاأ�سي�سية، ولكنها كانت غري م�ستقرة 

ب�سبب عدم اال�ستقرار ال�سيا�سي و�سل�سلة االنقالبات الع�سكرية املتتالية التي كانت 

تلجاأ اإىل تعليق الد�ستور وحل املجال�س النيابية. 

اأما يف عهد وحدة اجلمهورية العربية املتحدة )1958- 1961( فقد قام )جمل�س 

ع�سويته  يف  ي�سم  وم�سر(  �سورية  املتحدة،  العربية  اجلمهورية  الإقليمي  االأم��ة 

مع  وج��وده  م��ربر  املجل�س  ه��ذا  وفقد  )�سورية(،  ال�سمايل  االإقليم  من  ع�سو   200

جرمية االنف�سال يف الثامن والع�سرين من اأيلول 1961، وكانت احلياة ال�سيا�سية 

اآذار   8 وحتى   1961 اأيلول   28( االنف�سال  عهد  خالل  جدًا  م�سطربة  والد�ستورية 

 .)1963

وتغريت  جذرية  نقلة  �سورية  انتقلت   1963 اآذار  من  الثامن  فجر  ب��زوغ  ومع 

فيها احلياة ال�سيا�سية واالجتماعية والت�سريعية تغريًا نوعيًا فقد اأنيط ب� )املجل�س 

الت�سريع ومراقبة  للبالد و�سلطة  دائم  د�ستور  مهمة و�سع  الثورة(،  لقيادة  الوطني 

احلكومة، ولكن الأ�سباب متعددة مل يتمكن هذا املجل�س من اأداء مهماته ب�سفته جمل�سًا 

ت�سريعيًا. 

الثاين  ت�سرين  ع�سر  ال�ساد�س  حتى  معطلة  �سبه  الدميقراطية  احلياة  وبقيت 

1970 حني قامت كوادر من حزب البعث بقيادة الرئي�س الراحل حافظ االأ�سد باحلركة 

الت�سحيحية التي عك�ست ا�ستجابة لقواعد احلزب وجماهري ال�سعب ليبداأ عهد جديد 

و�سواها،  والثقافية  واالجتماعية  واالقت�سادية  ال�سيا�سية  احلياة  مناحي  كل  يف 

واأعيد بناء الهياكل الإر�ساء املوؤ�س�ساتية يف �سورية العربية احلديثة بروؤية ع�سرية. 

 24 تاريخ  الد�ستور اجلديد يف  االأ�سد �سدر  ب�سار  الرئي�س  ال�سيد  عهد  وخالل 

�سباط 2012 الذي اأقره ال�سعب وقانونا االأحزاب واالنتخابات العامة، وكان لذلك اأثر 

مهم يف تطوير عمل ال�سلطة الت�سريعية، حيث عمل جمل�س ال�سعب على بحث واإقرار 

مئات م�ساريع القوانني وتعديل القوانني االأخرى التي ولدت بعد الد�ستور اجلديد. 

من  اأع�سائه  من  ك��ادر  اإىل  ال�سوري  ال�سعب  جمل�س  و�سل  فقد  منه  وانطالقًا 

خمتلف اأطياف ال�سعب ال�سوري على اختالف انتماءاتهم ال�سيا�سية والفكرية تتاألف 

من ت�سعة ع�سر حزبًا وم�ستقلني منهم 127 ع�سوًا عمااًل وفالحني و123 ع�سوًا من 

باقي فئات ال�سعب. 

يعود تاريخ اأول 
موؤ�س�سة متثيلية

يف �سورية
اإىل العام 1919

8 اآذار  1963
نقلة يف احلياة 

ال�سيا�سية واالجتماعية 
والت�سريعية

ينتخب جمل�س ال�سعب 
كل اأربع �سنوات 

باالقرتاع العام وال�سري 
واملبا�سر واملت�ساوي

 24 �سباط 2012
- د�ستور جديد اأقره ال�سعب

- قانونان للأحزاب
واآخر للنتخابات العامة

التمثيـــــــــل الربملانـــــــــــــي للمــــــــــــــــراأة فـــــــــي �ســــــــــــــــورية

• جمل�س االأمة 1960-1961-عهد الوحدة:
1-جيهان مو�سللي.

2-وداد اأزهري.

-1965/9/1 للثورة  الوطني  املجل�س   •
:1966/2/14

 1-و�سيمة �سفرجالين.

2-حياة دواليبي.

3-�سعاد عبد الله.

4-فرات طليمات.

5-عائ�سة الدباغ.

6-�سكرية عبد الغني.

7-نبيلة الرزاز.

8-جناح �ساعاتي.

• املجل�س الوطني للثورة عام 1966:
 1-�سعاد عبد الله.

2-عادلة بيهم اجلزائري.

3- عائ�سة الدباغ.

4-اأمية اخلاير.

5-حياة دواليبي.

6-جاكلني بيطار.

7- فرات طليمات.

8- جناح �ساعاتي.

9-�سكرية عبد الغني.

10- لوري�س عازار.

11-نبيلة الرزاز.

12-مار�سيل داغر.

•جمل�س التعيني 1973/2/21-1971/2/22/ 
عدد االأع�ساء 173:

1- اأميمة دياب )دم�سق(.

2- �سعاد الزين )دم�سق(.

3- جورجيت وردة )اإدلب(.

4-�سعاد عبد الله )طرطو�س(.

 /6/8-1973/6/9 االأول  الت�سريعي  الدور   •
1977/ عدد االأع�ساء 186:
 1- هاجر �سادق )دم�سق(.

2- ب�سرى كنفاين )ريف دم�سق(.

3- منور خملوطة )حماة(.

4- �سلمى جنيب )الالذقية(.

5- هناء احلموي )طرطو�س(.

 -1977/8/18 الثاين  الت�سريعي  ــدور  ال  •
1981/8/17/ عدد االأع�ساء 195:

1- هاجر �سادق )دم�سق(.

2- �سالفة ديب )طرطو�س(.

3- ميكيت عنيني )حم�س(.

4- �سكرية عبد الغني )دير الزور(.

5- �سعاد بكور )حماة(.

6- �سهرية فلوح )درعا(.

-1981/11/16 الثالث  الت�سريعي  الدور   •
1985/11/15 عدد االأع�ساء 195: 

1-حنان جنمة )دم�سق(.

2-هاجر �سادق )دم�سق(.

3-فريال املهايني )دم�سق(.

4- روؤيات يا�سني )ريف دم�سق(.

5- وداد الزرقا )ريف دم�سق(.

6-هيام ال�سويف )حم�س(.

7-غ�سون مراد اآغا )حماة(.

8- منور خملوطة )حماة(.

9- وفاء �سنني )الالذقية(.

10- نوال املحمد )طرطو�س(.

11-ابت�سام احل�سيني )دير الزور(.

12- �سمرية جربائيل )احل�سكة(.

13- ملك مارتيني )حلب(.

ــع  ــراب ال الت�سريعي  الــــدور   •
عدد   1990/2/26  -  1986/2/27

االأع�ساء 195:
 1-هاجر �سادق )دم�سق(.

2-فريال املهايني )دم�سق(.

3-حنان جنمة )دم�سق(.

4- و�سال فرحة )دم�سق(.

5-روؤيات يا�سني )ريف دم�سق(.

6-وداد الزرقا )ريف دم�سق(.

7- ليلى تركماين )حلب(.

8- ملك مارتيني )حلب(.

9- غ�سون مراد اآغا )حماة(.

10- منور خملوطة )حماة(.

11- وفاء حنني )الالذقية(.

12- اكرام اليو�سفي )ادلب(.

13- نوال املحمد )طرطو�س(.

14- جنوى العجيلي )الرقة(.

15- ابت�سام احل�سيني )دير الزور(.

16- �سمرية جربائيل )احل�سكة(.

17- فوزية قطيفان )درعا(.

18- هيام ال�سويف )حم�س(.

 -1990/6/11 اخلام�س  الت�سريعي  الــدور   •
1994/6/10/ عدد االأع�ساء 250:

1- ب�سرية توكلنا )دم�سق(.

2- و�سال فرحة )دم�سق(.

3- فريال مهايني )دم�سق(.

4- اأمل دكاك )دم�سق(.

5- كوليت خوري )دم�سق(.

6- زكية م�سرة )ريف دم�سق(.

7- هند حتيتاين )ريف دم�سق(.

8- منار ناطور )حلب(.

9- ليلى تركماين )حلب(.

10- نور الهدى خللو )مناطق حلب(.

11- هدى الكردي )حم�س(.

12- فاطمة ال�سقا )حماة(.

13- فاطمة اجلاجة )الالذقية(.

14- ليلى غالوجني )الالذقية(.

15- ب�سرية حامد )ادلب(.

16-نهيدة ق�سا�س )ادلب(.

17- جميلة علي )طرطو�س(.

18- جنوى العجيلي )الرقة(.

19- زهرة اجلا�سم )دير الزور(.

20- �سمرية جربائيل )احل�سكة(.

21- جناح املحاميد )درعا(.

 -  1994/9/10 ال�ساد�س  الت�سريعي  الدور   •
1998/9/9 عدد االأع�ساء 250:

 1- جنوى ق�ساب ح�سن )دم�سق(.

2- اأمل دكاك )دم�سق(.

3- فريال املهايني )دم�سق(.

4- و�سال فرحة )دم�سق(.

5- كوليت خوري )دم�سق(.

6- هند حتيتاين )ريف دم�سق(.

7- �سباح عو�س )ريف دم�سق(.

8- فريال �سطل )حلب(.

9- ناديا غازي )حلب(.

10- فاتنة اأحمد )مناطق حلب(.

11- منار ناطور )مناطق حلب(.

12- ابت�سام رزوق )حم�س(.

13- �سلمى عيا�س )حم�س(.

14- جميلة فالحة )حماة(.

15- �سعاد ال�سيخ بكور )حماة(.

16- هيفاء �سقر )الالذقية(.

17- جميلة �سريقي )الالذقية(.

18- خالدية كيناوي )ادلب(.

19- ب�سرية حامد )ادلب(.

20- اأمل مردا�س )طرطو�س(.

21- جنوى العجيلي )الرقة(.

22- زهرة اجلا�سم )دير الزور(.

23- منيفة دروي�س )احل�سكة(.

24- جناح املحاميد )درعا(.

 -  1998/12/17 ال�سابع  الت�سريعي  الدور   •
2002/12/16 عدد االأع�ساء 150:

1- حما�سن الورع )دم�سق(.

2- مهى قنوت )دم�سق(.

3- هدى احلم�سي )دم�سق(.

4- �سمرية ك�سكة )ريف دم�سق(.

5- �سامية ال�ساعر )ريف دم�سق(.

6- نهاد ظنطح )حم�س(.

7- اقبال اإبراهيم )حم�س(.

8- اأديبة حموي )حم�س(.

9- 9-اأميمة خ�سور )حم�س(.

10- فاتن ال�سيخ خالد )حماة(.

11- �سعاد ال�سيخ بكور )حماة(.

12- جومانا ر�سوان )حلب(.

13- فريال �سطل )حلب(.

14- فاتنة اأحمد )مناطق حلب(.

15- فوزية �سفو )مناطق حلب(.

16- منار ناطور )مناطق حلب(.

17- ناديا ها�سم )ادلب(.

18- نفيذة نبال املعلم )ادلب(.

19- هيفاء �سقر )الالذقية(.

20- �سهري الري�س )الالذقية(.

21- وعد خدام )طرطو�س(.

22- انعام عبا�س )طرطو�س(.

23- ندوة ال�سلوم )الرقة(.

24- زهرة اجلا�سم )دير الزور(.

25- جنوة طو�سان )احل�سكة(.

26- ح�سنة عو�س )درعا(.

الثامن  الت�سريعي  الــــدور   •
عدد   2007/3/8  -2003/3/9

االأع�ساء 250:
 1- اأمرية عرابي )دم�سق(.

2- هدى احلم�سي )دم�سق(.

3- هدى مليحي )دم�سق(.

4- مي املهايني )دم�سق(.

5- �سباح حمودة )ريف دم�سق(.

6- �سمرية ك�سكة )ريف دم�سق(.

7- ازدهار معتوق )ريف دم�سق(.

8- ابت�سام ال�سيد �سليمان )حم�س(.

9- ب�سرى م�سوح )حم�س(.

10- اأميمة خ�سور )حم�س(.

11-�سعاد ال�سيخ بكور )حماة(.

12- كلثوم وردة )حماة(.

13- منى �سالمة )حماة(.

14- فريال �سريي�س )حلب(.

15- بدرية ال�سيحان )مناطق حلب(.

16- فاتنة اأحمد )مناطق حلب(.

17- �سو�سن حذيفة )مناطق حلب(.

18- هدى حجازي )ادلب(.

19- نفيذة نبال املعلم )ادلب(.

20- �سهري الري�س )الالذقية(.

21- جوزفني ن�سار )الالذقية(.

22- وعد خدام )طرطو�س(.

23-رهام ب�سور )طرطو�س(.

24- انعام عبا�س )طرطو�س( 

25- جناح يون�س )طرطو�س( 

26- ندوة ال�سلوم )الرقة(.

27- هدية عبا�س )دير الزور(.

28- اليزابيت ملكي )احل�سكة(.

29- ابت�سام ال�سمادي )درعا( 

30-حنان عمرو )ال�سويداء( 

 -  2007/5/7 التا�سع  الت�سريعي  ــدور  ال  •
2011/5/6 عدد االأع�ساء 250:

 1- هدى مليحي )دم�سق(.

2- راما عزيز )دم�سق(.

3- هدى احلم�سي )دم�سق(- عينت �سفرية �سورية 

يف اليونان وانتخبت ال�سيدة ماجدة قطيط بداًل عنها.

4- هزار الدقر )دم�سق(.

5- غياث غزال )ريف دم�سق(.

6- ثريا م�سلمانية )ريف دم�سق(.

7- الهام احلالق )ريف دم�سق(.

8- جناة عطا الله )حم�س(.

9- ح�سن االخوان.

10- فاديا ديب.

11- �سحر احل�سون )حماة(.

12- كلثوم وردة )حماة(.

13- �سعاد ال�سيخ بكور )حماة(.

14- اميان بابلي )حلب(.

15-جومانا ر�سوان )حلب( 

16- ريا�س خللو )مناطق حلب(.

17- اخال�س بدوي )مناطق حلب(.

18- هدى حجازي )ادلب(.

19- اميان خان �سيخوين )ادلب(.

20-حما�سن فاحت )الالذقية(.

21- فاطمة فويتي )الالذقية(.

22- فهيما عرو�س )طرطو�س(.

23- منى ال�سيعة )طرطو�س(.

24- مي عي�سى )طرطو�س(.

25- هند الطريف )الرقة(.

26- فرحة العلوان )دير الزور( 

27- جناح كورية )احل�سكة(.

28- رائدة الغامن )درعا(.

29-�سهام اجلرب اأبو فخر )ال�سويداء(.

30- ليفن �سوره )القنيطرة(.

31- ثناء ب�سري فخر الدين )مناطق حلب( انتخبت 

بدل ال�سيد عبد الفتاح عزوز املتوفى.

 -  2012/5/24 االأول  الت�سريعي  ــدور  ال  •
2016/5/23 عدد االأع�ساء:

1- ماجدة قطيط )دم�سق( 

2- منى �سكر )دم�سق(.

3- وفاء خليفة )دم�سق( توفيت وانتخبت ال�سيدة 

مها �سبرية بداًل عنها.

4- هزار الدقر )دم�سق(.

5- ماريا �سعادة )دم�سق(.

6- جورجينا يو�سف رزق )ريف دم�سق(.

7- رجاء النعال )ريف دم�سق(.

8- فاديا يو�سف ديب )حم�س(.

9- اأميمة �سليمان خ�سور )حم�س(.

10- �سناء نعمة اأبو زيد )حم�س(.

11- ناديا حممد اأديب ك�سيبي )حم�س(.

12- غادة حممد اإبراهيم )حماة(.

13- �سالم عبد القادر �سنقر )حماة(.

14- جنالء حافظ )حلب(.

15- اميان بابلي )حلب(.

16- علياء قباين )مناطق حلب( 

17- ناهد املعلم )ادلب(.

18- فاطمة خمي�س )ادلب(.

19- �سو�سن �سيد وهبة )ادلب( 

20- وفاء معال )الالذقية(.

21-فيحاء طريفي )الالذقية(.

22- مي�ساء �سالح )الالذقية(.

23- �سباح حممود اأحمد )طرطو�س(.

24- مها ح�سن العمر )طرطو�س(.

25- مهى العجيلي )الرقة(.

26- ابت�سام الدب�س )دير الزور(.

27- كاترين ديب )احل�سكة(.

28-اأمرية الغامن )احل�سكة(.

29- وفاء يو�سف العودة )درعا(.

30- �سكرية حماميد )درعا(.

31- هناء عو�س ال�سيد )القنيطرة(.

دم�سق، وهو  مقره  ال�سورية  العربية  ال�سعب يف اجلمهورية  - جمل�س 

يف  للدولة  العامة  ال�سيا�سة  ب��اإق��رار  املجل�س  ويقوم  الت�سريعية،  ال�سلطة 

واالقت�سادية  االجتماعية  والتنمية  العامة  وامل��وازن��ة  الت�سريع  جم��االت 

وغريها من االأمور التي تتعلق بال�سيا�سة العامة للدولة. 

وال�سري  العام  باالقرتاع  �سنوات  اأرب��ع  كل  ال�سعب  جمل�س  ينتخب   -

 250 م��ن  ويتاألف  االن��ت��خ��اب،  ق��ان��ون  الأح��ك��ام  وف��ق��ًا  واملت�ساوي  واملبا�سر 

ع�سوًا. 

وكالته  حتديد  واليجوز  باأكمله،  ال�سعب  ميثل  ال�سعب  جمل�س  ع�سو   -

بقيد اأو �سرط، وعليه اأن يعمل بهدي من �سرفه و�سمريه. 

- ال ُي�ساأل اأع�ساء جمل�س ال�سعب جزائيًا اأو مدنيًا ب�سبب الوقائع التي 

اأو  العلنية  اجلل�سات  يف  الت�سويت  اأو  يبدونها  التي  االآراء  اأو  يوردونها 

ال�سرية ويف اأعمال اللجان. 

تعّرف على جمل�س ال�سعب
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املوؤ�ص�صة العامة حللج وت�صويق الأقطان: اخلط احلديدي احلجازي:

اإحداث املوؤ�ص�صة

رقم  الت�شريعي  امل��ر���ش��وم  ���ش��در   -

�شناعة  ب�تاأميم  القا�شي   1965 لعام   77

احللج يف القطر العربي ال�شوري.

حللج  ال��ع��ام��ة  الهيئة  اإح����داث  مت   -

املر�شوم  مب��وج��ب  الأق���ط���ان  وت�����ش��وي��ق 

الت�شريعي رقم 106 لعام 1965.

الت�شريعي  امل��ر���ش��وم  ومب��وج��ب   -

ال�شكل  لعام 1975 مت تعديل  رقم 2100 

التنظيمي بحيث اأ�شبح ا�شمها )املوؤ�ش�شة 

ال���ع���ام���ة حل���ل���ج وت�������ش���وي���ق الأق����ط����ان( 

والتجارة  القت�شاد  وزارة  اإىل  وتتبع 

اخلارجية.

رئا�شة  ع���ن  ال�������ش���ادر  وب���ال���ق���رار   -

تاريخ  50/ت  رق����م  ال�������وزراء  جم��ل�����س 

2003/10/16 اأ�شبحت تتبع اإىل وزارة ال�شناعة.

مهام وعمل املوؤ�ص�صة

تعمل املوؤ�ش�شة على:

- �شراء وا�شتالم القطن املحبوب وتخزينه.

- حلج الأقطان )تنظيم �شناعة احللج وتنميتها وفق احلاجة(.

العام  القطاعني  حاجات  )لتغطية  املحبوبة  الأقطان  ت�شويق   -

واخلا�س وت�شدير الفائ�س(.

)للقطاعني  املحلية  الزيوت  �شركات  اإىل  القطن  بذور  ت�شويق   -

العام واخلا�س والبذور  الزراعية للموؤ�ش�شة العامة لإكثار البذار(.

- اإدارة املحالج وتاأمني ح�شن ا�شتثمارها ال�شتثمار الأمثل.

اإحداث تطوير نوعي يف �شناعة حلج  اإىل  املوؤ�ش�شة  وقد عمدت 

والذي  والتحديث(  )التطوير  �شعار  الواقع  على  جم�شدة  الأق��ط��ان 

اأكد عليه الرئي�س ب�شار الأ�شد حيث مت اإن�شاء حمالج حديثة )اإ�شافة 

للمحالج احلالية( والتي تعترب من اأحدث ما تو�شلت اإليه تكنولوجيا 

احللج يف العامل وتتنا�شب مع تطور زراعة واإنتاج القطن مع توفري 

كافة امل�شتلزمات والتجهيزات الالزمة.

خللطات  الأ�شا�شية  املكونات  اأحد  ال�شوري  القطن  واأ�شبح  هذا 

القطن يف املغازل العاملية ملا يتميز من موا�شفات فنية عالية وجودة 

يف احللج و�شمعة جيدة وهو بذلك يناف�س الأقطان العاملية الأخرى 

امل�شابهة كالأقطان )الرتكية واليونانية( بالرغم من الكميات امل�شدرة 

املتوا�شعة مقارنة مع اإنتاج الدول الأخرى.

اإ�شافة لذلك �شهدت املوؤ�ش�شة طيلة هذه الفرتات عالقات وثيقة مع 

العامل �شعارها الثقة الكبرية بهذا القطن يف موا�شفاته الفنية وطريقة 

اإعداده.

املالية يف تن�شيط وتنمية القت�شاد  الأ�شواق  نظرًا لأهمية دور 

اأعطت  الأجنبية  الأم��وال  روؤو���س  وجذب  ال�شخمة  امل�شاريع  ومتويل 

ال�شورية اهتمامَا متزايدًا لإحداث وتنظيم قطاع  العربية  اجلمهورية 

حماية  وكيفية  القطاع  ه��ذا  يف  ال�شتثمار  وطريقة  املالية  الأوراق 

اأو ا�شتغالل، وبناًء على  اأي عملية تداول غري �شليمة  امل�شتثمرين من 

رقم  القانون  املالية مبوجب  الأوراق والأ�شواق  اإح��داث هيئة  ذلك مت 

/22/ ال�شادر يف عام 2005 وقد با�شرت اأعمالها يف عام 2006.

ولتفعيل دور هيئة الأوراق والأ�شواق املالية الرقابي والتنظيمي 

يف قطاع الأوراق املالية قامت باإعداد اأنظمة داخلية تواكب الأنظمة يف 

البلدان املتقدمة، وبعد ا�شتكمال الأطر الت�شريعية والتنظيمية �شارت 

الهيئة بخطى ثابتة التقد ل�شتكمال عملها الذي جت�شد يف اإحداث �شوق 

دم�شق لالأوراق املالية الذي ىبداأ عمله يف عام 2009.

وتتمتع  ال���وزراء  جمل�س  برئي�س  املالية  الأوراق  هيئة  ترتبط 

يف  ومقرها  والإداري  امل��ايل  وبال�شتقالل  العتبارية  بال�شخ�شية 

دم�شق، وهي جهة ناظمة ل تهدف اإىل القيام باأي عمل اأو ن�شاط يهدف 

اإىل الربح اأو اإقرا�س الأموال اأو اإ�شدار الأوراق املالية، واإمنا يقت�شر 

دورها يف:

1- تنظيم وتطوير الأ�شواق املالية والأن�شطة والفعاليات امللحقة 

بها مبا ي�شمن حتقيق العدالة والكفاءة وال�شفافية، واحلد من املخاطر 

املرتبطة مبعامالت الأوراق املالية.

من  امل��ال��ي��ة  الأوراق  يف  وامل�شتثمرين  امل��واط��ن��ني  حماية   -2

املمار�شات غري العادلة اأو غري ال�شليمة.

3- ت�شجيع الن�شاط الدخاري وال�شتثماري مبا يخدم امل�شلحة 

الوطنية.

كيف تقوم الهيئة بتحقيق اأهدافها؟

تقوم  ذك��ره��ا  ال�شابق  الأه����داف  الهيئة  حتقق  حتى  بالطبع 

بالآتي:

اخلا�شة  وال���ق���رارات  التعليمات  واإ���ش��دار  الأن��ظ��م��ة  اإع���داد   -

بالإ�شراف والرقابة.

املالية  ب����الأوراق  املتعلقة  املعلومات  ع��ن  الإف�����ش��اح  مراقبة   -

واجلهات امل�شدرة لها.

- املوافقة على اإ�شدار وطرح اأي ورقة مالية.

- الرتخي�س ل�شركات اخلدمات والو�شاطة.

- الرقابة على الأ�شواق ل�شمان املناف�شة وال�شفافية.

التفتي�س لأي خمالفة تتم من اجلهات اخلا�شعة  اأو  التحقيق   -

لإ�شرافها.

- فر�س الغرامات املالئمة على مرتكبي املخالفات.

ل���دى ���ش��رك��ات اخلدمات  - الإ����ش���راف ع��ل��ى ت��دري��ب ال��ع��ام��ل��ني 

والو�شاطة املالية ورفع كفاءتهم.

- ن�شر الوعي ال�شتثماري لدى جمهور املواطنني.

اخلارج  يف  املالية  الأوراق  هيئات  مع  والتن�شيق  التعاون   -

الدولية  املنظمة   – العربية  الهيئات  )احت���اد  ال��دول��ي��ة  واملنظمات 

لهيئات �شوق املال( مبا ي�شهم يف تطوير و�شائل ونظم الرقابة ورفع 

كفاءتها.

ما اجلهات التي تخ�صع لإ�صراف الهيئة؟

والإ�شرايف  الرقابي  بدورها  املالية  الأوراق  هيئة  تقوم  لكي 

الأوراق  هيئة  لإ�شراف  تخ�شع  التي  اجلهات  نو�شح  اأن  علينا  يجب 

املالية، فاأي م�شتثمر لديه الرغبة يف الدخول اإىل قطاع الأوراق املالية 

اطالع على هذه اجلهات وكيفية وطبيعة عملها  لديه  يكون  اأن  يجب 

واجلهات هي:

- ال�شركات امل�شاهمة العامة.

- �شركات اخلدمات والو�شاطة املالية املرخ�س لها.

- �شركات و�شناديق ال�شتثمار املرخ�س لها.

- �شوق دم�شق لالأوراق املالية.

- �شركات ومكاتب املحا�شبة والتدقيق املعتمدة من قبل الهيئة.

بها  تقوم  التي  الأعمال  اأه��م 

هيئة الأوراق املالية

بعملها  ال��ه��ي��ئ��ة  ت��ق��وم  ح��ت��ى 

على اأكمل وجه قامت باإعداد اأنظمة 

التي  اجلهات  بها  األزمت  متكاملة 

تخ�شع لإ�شرافها ومنها:

1- نظام الرتخي�س ل�شركات 

اخلدمات والو�شاطة املالية:

ح��ي��ث ت���ق���وم ال��ه��ي��ئ��ة مبنح 

الو�شاطة  ل�����ش��رك��ات  ال��رتخ��ي�����س 

ي�شمل  النظام  وهذا  عملها  ملزاولة 

الو�شاطة  �شركات  اأ���ش��ك��ال  جميع 

�شركات  ك��ان��ت  ���ش��واء  ال��ق��ان��وين 

حم�����دودة  اأم  ع���ام���ة  م�����ش��اه��م��ة 

عبارة  ك��ان��ت  اإذا  اأم  امل�����ش��وؤول��ي��ة 

اأعمال  بع�س  ي��زاول  م�شرف  عن 

تابعة  �شركة  طريق  عن  الو�شاطة 

له، اإذ تتعدد اخلدمات التي تقدمها 

هذه ال�شركات.

اأع��م��ال �شراء  م��ن مم��ار���ش��ة 

بالعمولة  امل��ال��ي��ة  الأوراق  وب��ي��ع 

حل�شاب الغري اأو حل�شاب، واإدارة 

واإدارة  الأول����ي����ة،  الإ������ش�����درات 

ال�شتثمار،  واأم��ان��ة  ال�شتثمار، 

واحلفظ الأمني.

وت���ع���ل���ي���م���ات  ن�����ظ�����ام   -2

الإف�شاح

يتعني على كل �شركة م�شدرة لالأوراق املالية اأن ت�شع وحتتفظ 

ب�شيا�شة مكتوبة لالإف�شاح واإر�شال الإف�شاحات الأولية خالل مدة ل 

تزيد عن 45 يومًا من انتهاء ال�شنة املالية بالإ�شافة اإىل الإف�شاحات 

اجلهات  التزام  على  التاأكيد  مع  املالية،  الأوراق  هيئة  اإىل  الطارئة 

املحا�شبة   ملعايري  وفقا  بياناتها  ب��اإع��داد  الهيئة   لإ���ش��راف  اخلا�شعة 

الدولية.

3- نظام اعتماد مفت�شي احل�شابات

لإ�شراف  اخلا�شعة  العامة  امل�شاهمة  ال�شركات  كل  على  يتعني 

على  بياناتها  تدقيق  يف  تعتمد  اأن  املالية  والأ���ش��واق  الأوراق  هيئة 

اأن مدقق  اإىل  بالإ�شافة  الهيئة،  قبل  املعتمدين من  مدققي احل�شابات 

احل�شابات يتوجب عليه اللتزام مبعايري التدقيق الدولية عند القيام 

باإجراءات املراجعة

كانوا  �شواء  �شنويا  احل�شابات  مدققي  باعتماد  الهيئة  تقوم 

توافر  قبولهم  على  يتعني  حيث  اعتباريني  اأم  طبيعيني  اأ�شخا�شًا 

ال�شروط املن�شو�س عليها يف نظام اعتماد مفت�شي احل�شابات وليتم 

اإدراج اأ�شمائهم يتوجب عليهم تقدمي طلبهم اإىل هيئة الأوراق املالية.

4- نظام اإ�شدار وطرح الوراق املالية

اأو ي�شوق لالأوراق املالية  اأو يطرح  كل �شخ�س يريد ان ي�شدر 

داخل اجلمهورية العربية ال�شورية عليه اأن يح�شل على موافقة هيئة 

الأوراق املالية، واأي �شخ�س يرغب يف طرح اأوراق مالية غري �شورية  

لالكتتاب العام داخل �شورية  عليه اأن يح�شل على موافقة الهيئة.

وكل  مالية،  اأوراق  اإ�شدار  يف  ترغب  التاأ�شي�س  قيد  �شركة  كل 

�شركة ترغب يف زيادة راأ�س مالها عن طريق طرح اأوراق مالية عليها 

اأن حت�شل على موافقة الهيئة واأهم امل�شتندات التي يتوجب توفريها 

هي ن�شخة عن عقد تاأ�شي�س ال�شركة ودرا�شة جدوى اقت�شادية معدة 

من جهة متخ�ش�شة.

اأهم الأن�صطة التي قامت بها الهيئة خالل عام 2016

مقدمتها  ويف  اأهدافها  بتحقيق  القيام  على  الهيئة  من  حر�شا 

حماية املواطنني وامل�شتثمرين يف �شوق الأوراق املالية من خالل ما 

يعرف بتوعية امل�شتثمر نظمت الهيئة بالتعاون مع اجلامعة العربية 

الدولية اخلا�شة )AIU( ور�شة عمل بعنوان:

»الدخول اإىل عامل ال�شتثمار يف الأوراق املالية« وذلك يف مقر 

كلية اإدارة الأعمال يف اجلامعة، ومت خاللها اإلقاء عدد من املحا�شرات 

املالية  ل���الأوراق  دم�شق  �شوق  من  كل  مب�شاركة  وذل��ك  التخ�ش�شية 

ورابطة �شركات اخلدمات والو�شاطة املالية ال�شورية.

اأهم القرارات ال�شادرة عن الهيئة لعام 2016

- مت جتديد اعتماد �شركات اخلدمات والو�شاطة املالية املرخ�شة 

وهي �شبع �شركات عاملة حاليًا اإ�شافة اىل:

- منح املوافقة على جتميد ن�شاط �شركة )عودة كابيتال للخدمات 

املالية- حمدودة امل�شوؤولية(لعام 2016

املالية  للخدمات  )اإيفا  �شركة  ن�شاط  جتميد  على  املوافقة  -منح 

امل�شاهمة املغفلة اخلا�شة(لعام 2016

- حتديد �شيا�شات الت�شويق لدى �شركات اخلدمات والو�شاطة 

املالية رقم 15/م

اخلا�شعة  اجلهات  ح�شابات  لتدقيق  ح�شابات  مدققي  اعتماد   -

لرقابة الهيئة لعام2016 وعددهم خم�شة وع�شرون مدققًا.

اأهم التعاميم ال�شادرة عن الهيئة لعام 2016 

�شوق  على  الأرب���اح  لتوزيع  الإيجابي  الأث��ر  على  التاأكيد   -1

ال�شثتمار  يف  امل�شتثمرين  اجت���اه  وع��ل��ى  امل��ال��ي��ة  ل����الأوراق  دم�شق 

بالأوراق املالية.

ا�شتنادًا  وذلك  الأولية  الإف�شاحات  بتقدمي  ال�شركات  التزام   -2

اىل اأحكام نظام وتعليمات الإف�شاح.

املالية  ل��الأوراق  ال�شنوية  الإدراج  ب��دلت  رق��م/4/  التعميم   -3

العائدة لل�شركات امل�شاهمة يف �شوق دم�شق لالأوراق املالية.

خالل  وذل��ك  النهائية  الإف�شاحات  بتقدمي  ال�شركات  التزام   -4

موعد اأق�شاه ثالثة اأ�شهر من انتهاء ال�شنة املالية من عام 2015.

الد�شتوري  ال�شتحقاق  ي�شكل 

ني�شان  من  ع�شر  الثالث  يف  اجلديد 

جمل�س  بانتخابات  متمثاًل  ال��ق��ادم 

قوة  على  توؤكد  هامة  حمطة  ال�شعب 

الدولة ال�شورية ومتا�شك موؤ�ش�شاتها 

حكومة  ال�����ش��وري��ة  احل��ك��وم��ة  واأن 

الإره���اب  حت��ارب  ومقاومة  �شمود 

بيد وتبني باليد الأخرى واأن ال�شعب 

بف�شل  ال�شابر  العظيم  ال�����ش��وري 

وحكمة  جي�شه  وع��زمي��ة  ���ش��م��وده 

الأ�شد  ب�شار  الرئي�س  ال�شيد  قائده 

على  و�شجاعة  ت�شميمًا  اأك���ر  ه��و 

مواجهة احلرب والتحديات من اأجل 

املحافظة على وطنه وموؤ�ش�شاته .

املوؤ�ش�شة  ح��ر���ش��ت  ه��ن��ا  م���ن 

العامة للموا�شالت الطرقية على اأن 

تكون يف مقدمة املوؤ�ش�شات الوطنية 

ومتابعة  خططها  تنفيذ  يف  الرائدة 

اأدق تفا�شيل العمل للحفاظ على ال�شبكة الطرقية التي متتد على طول 8089 

للحفاظ  م�شاعفة  جهودًا  تتطلب  والتي  املليارات  مئات  تتجاوز  بقيمة  كم 

ممنهج  ب�شكل  وطالته  الإره��اب  يد  ماخربته  اإعمار  واإع��ادة  وترميم  عليها 

ومنظم .

 ت�شع املوؤ�ش�شة الأولوية لل�شيانة واحلفاظ على هذه ال�شبكة ومراقبة 

الطرق  م�شاريع  واإن�شاء  �شيانة  بها  تتم  التي  املوا�شفات  ونوعية  ج��ودة 

والتحويالت واملعابر، كما ت�شعى لتطوير ورفع كفاءة املهند�شني العاملني 

العمل هو جزء من  كافة جبهات  املبا�شر على  الإ�شراف  اأجهزة  واإن تواجد 

منظومة العمل التي جتتهد املوؤ�ش�شة لو�شعها يف موقع الهتمام واملتابعة.

ودعم  جهود  م��ع  الأدوار  وتكامل  واح��د  كفريق  املوؤ�ش�شة  عمل  اإن   

العناوين  اأحد  املركزية هو  الطرق  احلكومة واهتمامها ب�شيانة وجهوزية 

الرئي�شة يف خطة املوؤ�ش�شة للعام 2016 والتي بداأت بوترية عالية من حيث 

الإعداد للتعاقد على تنفيذ امل�شاريع ال�شرتاتيجية عن طريق اإجراء اإعالنات 

وطنية  وخربات  بكوادر  والتنفيذ  العامة  الإن�شاءات  �شركات  بني  تفا�شلية 

اأثبتت  عالية  دولية  وموا�شفات  وبجودة  م�شاريع  هكذا  على  تدريبها  يتم 

كفاءتها وقدرتها على حتدي امل�شاعب والظروف واأجنزت مايفوق املتوقع.

 والأرقام تدل اأن املوؤ�ش�شة حققت ن�شبة اإجناز 142% من خطة التنفيذ 

العام املا�شي وتتطلع اإىل الأف�شل والأميز يف هذا العام . ويتم حاليًا اإعداد 

الأ�شابري التنفيذية مل�شاريع حيوية اأهمها : م�شروع حتويلة دم�شق الكربى 

الأ�شد  با�شل  ال�شهيد  الركاب اجلديدة يف مطار  وكذلك م�شروع ربط �شالة 

تاأهيل طريق طرطو�س  اإعادة  اإىل  اإ�شافة  الالذقية  اتو�شرتاد طرطو�س  مع 

– دريكي�س بحيث ي�شبح اتو�شرتادًا . وبالرغم من ال�شعوبات التي تواجه 
الفورية  الإ�شعافية  بالأعمال  تقوم  اأنها  اإل  الره��اب  ب�شبب  املوؤ�ش�شة  عمل 

للمناطق التي يطالها الإرهاب لتاأمني حركة املرور بكل اأمان .

خطة طموحة للموؤ�ص�صة العامة للموا�صالت الطرقية 

هيئة الأوراق والأ�صواق المالية:
هدفنا حماية المواطنين والم�صتثمرين في الأوراق المالية  من الممار�صات غير العادلة

وملزيد من املعلومات ميكن زيارة املوقع الإلكرتوين 

لهيئة الأوراق املالية ال�شورية:

www.scfms.sy.com 

تح�صيرًا ل�صتحقاق اإعادة الإعمار..

احلجازي  احل��دي��دي  للخط  العامة  املوؤ�ش�شة  اأُح��دث��ت 

 1964/8/6 تاريخ   20 رقم  الت�شريعي  املر�شوم  مبوجب 

وتعديالته والذي حدد عملها الأ�شا�شي يف:  

تفريعاته يف  و  اإدارة اخلط احلديدي احلجازي      -1

املنطقة اجلنوبية.

) خط  ال�شورية  ال�شبكة  من  ال�شيق  اإدارة اخلط      -2

قطنا احلديدي و خط دم�شق �شرغايا احلدود اللبنانية.

مبلكية  اجل��اري��ة  الإن��ت��اج��ي��ة  ال��ور���ش��ات  اإدارة      -3

يف  )الوحيد  ال�شيارات  ل��وح��ات  معمل  منها  و  املوؤ�ش�شة 

القطر(.

م�صاريع م�صتقبلية

مع  تتكامل  ا���ش��رتات��ي��ج��ي��ة  ب��و���ش��ع  امل��وؤ���ش�����ش��ة  ق��ام��ت 

وحميطها  دم�����ش��ق  م��دي��ن��ة  يف  اجل��م��اع��ي  ال��ن��ق��ل  متطلبات 

اإىل فكرة تنفيذ م�شروع نقل ال�شواحي  احليوي وخلُ�شت 

يف  اإليها  املوكلة  باملهام  القيام  من  املوؤ�ش�شة  ميّكن  ال��ذي 

عملية النقل وال�شتثمار وذلك بالتن�شيق الكامل مع اأمناط 

النقل  اأزمة  حل  يف  الفّعالة  امل�شاهمة  بهدف  الأخ��رى  النقل 

يف مدينتي دم�شق وريف دم�شق واملحافظات املجاورة لهما 

بو�شائط نقل جماعية �شديقة للبيئة �شريعة اآمنة متكنها من 

ا�شتيعاب حجوم النقل املتزايد لع�شرات ال�شنني وبالتن�شيق 

مع هيئة التخطيط والتعاون الدويل يتم اتخاذ الإجراءات 

الالزمة لإجناز هذا امل�شروع احليوي والهام .
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� متى ابتداأ ا�سرتاك �سورية يف املنظمات الدولية؟!

� � املنظم�ت الدولية ظ�هرة حديثة وذروة هذه الظ�هرة ت�أ�سي�س 

الأمم املتحدة ع�م 1945 قبل ذلك ك�نت لدين� ع�سبة الأمم التي ولدت ع�م 

1919 وفر�ست على �سورية �سك النتداب يف ع�م 1922.

هكذا ك�نت �سورية حمكومة من فرن�س� بقرار من ع�سبة الأمم ومل يكن 

ثمة �سوريون يف ع�سبة الأمم اأم� يف الأمم املتحدة فك�نت �سورية ح��سرة 

منذ اللحظة الأوىل للت�أ�سي�س.

� متى كان التاأ�سي�س؟

اإىل  ني�س�ن ع�م 1945 دعت  فران�سي�سكو يف  �س�ن  � � عقد موؤمتر 

املوؤمتر الدول الكربى, وك�نت �سورية يف عداد الدول املدعوة لأنه� اأعلنت 

احلرب على دول املحور, وك�ن وفدن� اإىل موؤمتر �س�ن فران�سي�سكو موؤلفً� 

من ال�س�دة ف�ر�س اخلوري رئي�س جمل�س الوزراء رئي�سً� ونعيم النط�كي 

يف  ع�سوًا  املفو�س  �سورية  وزي��ر  القد�سي  ون�ظم  ع�سوًا,  امل�لية  وزي��ر 

اآخران هم�: فريد زين, مر�سوم  ت�سكيل  وا�سنطن, ثم ك�ن هن�ك ع�سوان 

الوفد يف 10 ني�س�ن 1945.

عربية  وف��ود  ع��داد  يف  ال�سوري  الوفد  ك���ن 

واللبن�ين  وال���ع���راق���ي  امل�����س��ري  ه���ي  اأخ�����رى 

ن�سط  دور  اخل��وري  لف�ر�س  وك�ن  وال�سعودي, 

يف مداولت �سي�غة ميث�ق الأمم املتحدة.

فران�سي�سكو  �س�ن  يف  الوفد  وج��ود  اأثن�ء 

الربمل�ن  ح�مية  على  الفرن�سي  اجلي�س  اعتدى 

اأث���رًا ب�لغً� لدى  ال�����س��وري وه��ي ح���دث��ة ت��رك��ت 

الوفد  ب��راع��ة  وا�ستط�عت  جميعً�,  ال�سوريني 

الوح�سية  العملية  هذه  من  جتعل  اأن  ال�سوري 

الدول  املتحدة ك�نت  ب�قيً� يف ميث�ق الأمم  معلمً� 

ك�نت  التي  الدول  مينع  ن�س  ب�إدخ�ل  �سورية  ط�لبت  حني  امليث�ق  تن�ق�س 

حتت النتداب من اأن تو�سع حتت الو�س�ية.

هكذا ك�ن الرد الدبلوم��سي ال�سوري على العدوان الفرن�سي ب�لإ�سرار 

وب�لنتيجة  الفرن�سية,  الدولة  وبني  ال�سورية  الدولة  بني  امل�س�واة  على 

توافق املوؤمتر على ن�س امل�دة 78 املعروفة ب��سم م�دة �سورية والتي يعود 

الف�سل فيه� اإىل الت�سحية التي قدمه� �سهداء الربمل�ن.

ن�س امل�دة 78 كم� يلي:

)ل يطبق نظ�م الو�س�ية على الأق�ليم التي اأ�سبحت اأع�س�ء يف هيئة 

على  تقوم  اأن  يجب  الهيئة  هذه  اأع�س�ء  بني  العالق�ت  اإذ  املتحدة«  الأمم   «

احرتام مبداأ امل�س�واة يف ال�سي�دة(.

اأعم�ل  نت�ئج  اخل��وري  ف�ر�س  عر�س  نيويورك  من  الوفد  ع���د  حني 

املوؤمتر على جمل�س النواب وق�ل: اإن امل�دة 78 و�سعت خ�سي�سً� )ل�سورية 

ولبن�ن( هذه احلقيقة اله�مة مل جتد طريقه� اإىل الكتب التي األفه� اأ�س�تذة 

كلية احلقوق عن الق�نون الدويل يف اجل�معة ال�سورية وهذا نق�س ف�دح 

ينبغي اأن يتم تف�ديه, وقد اأثرت هذه النقطة مرات مع كل اأ�س�تذة الق�نون 

الدويل.

املتحدة  الأمم  الأعلى يف  الهيئة  الأم��ن هو  � جمل�س 

انتخبت  ه��ل  واآخ����رون منتخبون  دائ��م��ون  اأع�����س��اء  وف��ي��ه 

�سورية لع�سوية جمل�س الأمن؟

� �  نعم ك�ن ذلك لأول مرة ع�م 1946 وقد �سغلت املقعد غري الدائم 

ملدة ع�مني ع�مي  1947 و1948  وك�ن ف�ر�س اخلوري ممثلن� يف جمل�س 

الأمن وقد تراأ�س املجل�س بحكم اأن الرئ��سة هي ب�لتن�وب بني الأع�س�ء.

 وخالل رئ��سته للمجل�س جرى بحث مو�سوع جالء القوات الإنكليزية 

عن م�سر وهكذا يف 26\8\1947 ك�نت له خطبة رائعة عن م�سر تركت 

�سداه� وا�سعً� يف الإعالم العربي. لأن الإعالم امل�سري كم� نعلم هو راأ�س 

الإعالم العربي وهكذا فقد جرت دعوات لتكرمي ف�ر�س اخلوري  عن طريق 

منحه م� عرف ب��سم و�س�م الأمة العربية على حد علمي ك�نت هن�ك دعوات 

لكنه� مل تتبلور اإل اأن دوره العربي تر�سخ كثريًا منذ تلك اجلل�سة يف ع�م 

1947 ويف من��سب�ت كثرية اأخرى لحقة.

ا�ستقالل  يف  دور  الأم����ن  ملجل�س  ك���ان  اأن���ه  امل��ع��روف   �

�سورية؟

� � نعم هو دور يف ت�أمني جالء 

ع�من�  �سورية  عن  الأجنبية  القوات 

هذا هو الع�م ال�سبعون للجالء, ومن 

املتحدة  الأمم  اأن  نتذكر  اأن  املن��سب 

بحثت يف �سكوى �سورية مقدمة على 

اأ�س��س امل�دة 78 من امليث�ق.

 جوهر ال�سكوى هو اأن �سورية  

اأرا�سيه�  يف  ترابط  امل�ستقلة  الدولة 

وفرن�سية  اإنكليزية  اأجنبية  جيو�س 

تنتق�س هذه اجليو�س من ا�ستقالله� 

وا�ستمرار وجوده� خم�لف للميث�ق. 

مزدوجة  ال�سورية  ال�سكوى  ك�نت 

بحث  م��ع��ً�(  اللبن�نية  ال�����س��وري��ة-   (

ب�سعة  امل��زدوج��ة  ال�سكوى  املجل�س 

اأي�م وقد متيز ف�ر�س اخلوري خ��سة 

يف جل�سة 16 �سب�ط 1946 وك�ن متيزه ب�سبب حك�ية رواه� وله� م�يزال 

الفرتة ك�ن ثمة تن�ف�س  الدولية يف تلك  الدبلوم��سية  الأدبي�ت  مك�نه� يف 

بريط�ين فرن�سي على �سورية خ��سة وعلى جممل ال�سرق الأو�سط.

�سورية �سيف 1941 �سمن  الفرن�سية والإنكليزية دخلت   اجليو�س 

احلكومة  اأخ��ذت  �سورية  ا�ستقالل  توطد  وح��ني  الث�نية  الع�ملية  احل��رب 

على  الإنكليز  جواب  فك�ن  ب�جلالء  والفرن�سيني  الإنكليز  تط�لب  الوطنية 

الفرن�سيني اجلالء اأوًل, ثم ي�أتي دورن�. اأم� الفرن�سيون فك�نوا يقولون 

ثم  اأوًل  الإنكليز  فليجلوا  النتداب  بقوة  هن�  ونحن  ط�رئون  )الإنكليز 

امل�سب�ح  عن  ال�سهرية  حك�يته  اخل��وري  ف�ر�س  روى  (هن�  نحن  جنلو 

ورك�م الأحج�ر ق�ل: يف اأحد الطرق�ت ك�ن ثمة رك�م من الأحج�ر و�سع 

اأحد امل�رة ف�س�أل مل�ذا هذا القنديل فقيل له لكي  اأتى  عليه قنديل م�سيء 

ل يتعرث امل�رة ب�حلج�رة, ومل�ذا و�سعن� احلج�رة؟ فك�ن اجلواب: لكي 

ن�سع عليه� امل�سب�ح فق�ل هذا الغريب مل�ذا ل نزيح احلج�رة وامل�سب�ح  

معً� وهكذا ك�ن, لقد ان�سحبت بريط�ني� وفرن�س� نه�ئيً� من دم�سق يف 15 

ني�س�ن  1946 وحدد يوم 17 ني�س�ن موعدا

لالحتفال باجلالء 
اخلوري  فار�س  عن  حدثتنا   �

م����اذا ع���ن غ����ره م���ن ال�����س��وري��ن يف 

املنظمات الدولية؟

اأدائهم  بح�سن  ال�سوريون  متيز   �  �

من  وغريه�  املتحدة  الأمم  يف  الدبلوم��سي 

املنظم�ت الدولية.

زين  فريد  مثال:  اأذكر  كثريون  منهم  متيز 

الأوىل  ال�سي�غة  يف  الف�سل  ل��ه  وك���ن  ال��دي��ن 

وزير  ن�ئب  من�سب  يتوىل  اأن  لحق�  له  كتب  وق��د  امليث�ق  من   78 للم�دة 

ال�سهري  للوزير  ن�ئب�  ك�ن  اأن��ه  اأي  املتحدة  العربية  اجلمهورية  خ�رجية 

حممود فوزي.

يف  ع�سوا  ك���ن  الذين  الطرزي  الدين  �سالح  الدكتور  اي�سً�  ومتيز 

وهو  الدولية  العدل  حمكمة  يف  ع�سوًا  ال�ستعم�رواأ�سبح  ت�سفية  جلنة 

اأول �سوري يتوىل هذا املن�سب , وتعر�س حل�دث اأثن�ء �سغله لهذا املن�سب 

واختري لمت�م املدة ال�ست�ذ عبدالله اخل�ين  وهكذا ف�إن كثريًا من الدول 

الفريقية ك�نت ت�سعر ب�متن�ن للعالمة �سالح الدين الطرزي لأنه �س�عده� 

يوم  ال��ط��رزي  الدكتور  مع  امل�س�ركة  حظ  يل  ك���ن  وق��د  حريته�  نيل  على 

1973/10/24 ولهذا الت�ريخ اأهمية خ��سة.

�  قلت 01/42/ 3791 اأمل يكن ذلك بعد �سدور القرار 

833 بعد حرب ت�رشين؟!

الأم��ن من  قرار جمل�س  �سورية  قبلت  نعم يف 1973/10/24    � �

338 ف�سكل الرئي�س ح�فظ الأ�سد رئي�س اجلمهورية جلنة من �ستة اأ�سخ��س 

لدرا�سة م�يرتتب على �سورية نتيجة القرار 338 �سمت اللجنة اثنني من 

الق�سر اجلمهوري هم� الأ�ست�ذ اإبراهيم فوزي اأمني ع�م الق�سر وله الرئ��سة 

و كم� �سم اثنني من اخل�رجية هم� ال�سفريان �سالح الدين الطرزي واأديب 

ال��داوودي واثنني من اجل�معة هم�: ح�س�ن مريود وكم�ل غ�يل يف هذه 

اللجنة ال�سدا�سية تعرفت عن كثب على الدكتور الطرزي وعلى جديته يف 

املت�بعة العلمية وال�سي��سية اأطلعني على مذكراته الدبلوم��سية اإذ ك�ن هو 

الطرف ال�سوري الذي �س�هم يف �سي�غة اتف�قية الهدنة ع�م 1949.

يف  خربته  ع��ن  اجل��م��ه��وري  الق�سر  يف  عقدت  ن��دوة  لإدارة  دع��وت��ه 

يف  زمالئي  ال��ن��دوة  ح�سر  الهدنة  ب�س�أن  الدولية  اجله�ت  مع  التف�و�س 

الق�سر  اأديره كم� ح�سره مهتمون من  الذي كنت  الع�مة  الدرا�س�ت  مكتب 

واخل�رجية.

مذكراته هذه مل تن�رش وال اأدري ال�سبب 

وال اأدري اأين هي االآن؟

� من تذكر غر ذلك من ال�سورين الذين �ساهموا يف 

املنظمات الدولية؟

مثل  ك���ث���ريي���ن  اأذك�������ر   �  �

والدكتور  العالف  موفق  الدكتور 

توفيق  والدكتور  الداوودي  اأديب 

لرئي�س   ن���ئ��ب��ً�  ك����ن  ال���ذي  ���س��ل��وم 

الأمم  يف  الإن�����س���ن  جل��ن��ةح��ق��وق 

املتحدة, كذلك الدكتور عبد الرزاق 

يف  امل�س�عد  ال��ع���م  امل��دي��ر  ق���دورة 

ال���دول  ال��ي��ون�����س��ك��و ويف ج���م��ع��ة 

ين�سى  اأن  ي�ستطيع  م��ن  العربية 

الأدوار التي لعبه� الدبلوم��سيون 

�سليم  مثل:  املتميزون  ال�سوريون 

ونه�د  ع���م���ران  وع���دن����ن  ال���ي����يف 

زكري�  وحم��م��د  ب������س���  اإب���راه���ي���م 

ك�ن  اليون�سكو  ويف  اإ���س��م���ع��ي��ل 

الدكتور عبد الله عبد الدامي .

ويف احلقيقة ينبغي علين� اأن نعد كت�بً� توثيقيً� عن هوؤلء ال�سوريني 

الذين ك�ن لهم �س�أنهم يف املنظم�ت الدولية والعربية .

لالأمم  ال�سورية  الرابطة  رئي�س  واأن���ت  تقول  م��اذا    �

املتحدة ؟

�سنوات  �سبع  اأم�سيت  لكنني   , �سنتني  ملدة  دوليً�  � � عملت موظفً� 

ع�مي  بني  املتحدة  الأمم  يف  الإن�س�ن  حقوق  جمل�س  لدى  م�ستقاًل  خبريًا 

2002-2009 ممثاًل للق�رة الآ�سيوية �سمن جمموعة اخلرباء التي تعنى 

ب�أحوال املتحدرين من اأ�سل اأفريقي , �سمن هذه املجموعة ن�ديت ب�سرورة 

تف�ءلت  ,كذلك  الأم��ر  يف  بحثت  ندوة  فعقدت   , ال�سرتق�ق  عن  التعوي�س 

قد  اأن��ه  وقلت   , ال�سيوخ  جمل�س  يف  مقعدًا  نيله  يف  اأوب�م�  ب���راك  بنج�ح 

ي�سبح رئي�سً� للولي�ت املتحدة الأمريكية ,ثم اإنني لحظت اأنه ك�ن ال�سيخ 

ال�سيوخ  اأفريقي على مدى م�ئتي ع�م من ت�ريخ جمل�س  اأ�سل  الرابع من 

الأمريكي ويف هذا ظلم ف�دح لل�سود ن�جت عن نظ�م انتخ�ب جمل�س ال�سيوخ 

يف توزيع ع�دل ملق�عد جمل�س ال�سيوخ , ينبغي اأن يكون هن�ك م� يزيد عن 

10 من ال�سود, لكن اأوب�م� ك�ن ال�سين�تور الأ�سود الرابع يف م�ئتي ع�م . 

يكون متثيل  لكي  اأمريك�  النتخ�بي يف  النظ�م  بتغيري  فقد ط�لبت  وعليه 

ال�سود يف جمل�س ال�سيوخ اأقرب اإىل العدالة.

امل�لية  الأح��وال  اأمر مثبت يف حم��سر جلنتن� .بعد ذلك تردت  وهذا 

نه�ية  حتى  النحو  هذا  على  ,وا�ستمر  التمويل  عنه�  حجب  ,فقد  للجنتن� 

ولية ال�سفري بولتون مندوبً� دائمً� لأمريك� يف الأمم املتحدة . وقيل حينه� 

اأن ذلك الدبلوم��سي الأمريكي العنيف ك�ن ال�سبب وراء وقف التمويل ثم 

التعطيل يف  الف�سول وعن  املتحدة جولت عن حلف  الأمم  ك�نت  يل يف 

الأعي�د الإ�سالمية , وعن حقوق املوؤلف وغريه� من ق�س�ي� حقوق الإن�س�ن 

ن�سرته جملة  مق�ل مطول  من�سور يف  ذلك   القرار 3379 وكثري من  وعن 

املعرفة يف عدده� رقم 626 ت�ريخ ت�سرين الث�ين 2015.

� اأجرى اللق�ء : ح�سن ح�سن

اأقدم   يعترب الربمل�ن ال�سوري من 

املنطقة,  يف  ال��ربمل���ن��ي��ة  امل��وؤ���س�����س���ت 

الع�م  اإىل  اإن�س�ئه  ت�ريخ  يعود  حيث 

من  �سورية  رج�لت  دع�  عندم�   1919

اإاىل عقد اجتم�ع  الوطنيني والأح��رار 

جميع  ع��ن  ممثلني  ي�سم  دم�����س��ق,  يف 

ح��ي��ن��ذاك ونق�سد  ال�����س��وري��ة  الأق��ط���ر 

ه��ن��� ���س��وري��ة ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة ال��ت��ي ت�سم 

ولبن�ن,  احل�لية,  بحدوده�  )�سورية 

يف  وذلك  والأردن(  املحتلة,  وفل�سطني 

واأطلقوا   ,1919 ح��زي��ران  م��ن  الث�لث 

ال�سوري(  )امل��وؤمت��ر  اجتم�عهم  على 

ت�سريعية  موؤ�س�سة  مبث�بة  اعترب  الذي 

يف  ال�سوريني  املواطنني  لكل  متثيلية 

اآنذاك  �سم  والذي  الطبيعية(  )�سورية 

85 ع�سوًا, ومتخ�ست عن هذا املوؤمتر 

عدة قرارات مهمة ك�ن من بينه� اإعالن �سورية بحدوده� الطبيعية دولة م�ستقلة 

وذات �سي�دة, وقي�م حكم عربي د�ستوري فيه�, واملب�درة اإىل و�سع د�ستور للبالد 

�سمي حينذاك ب�لق�نون الأ�س��سي.

يف  واحتالله�  �سورية  غزو  اإىل  �س�رعت  الفرن�سي  ال�ستعم�ر  قوات  اأن  اإل 

الع�م 1920, ف�ألغي احلكم العربي وعّطلت جتربة املوؤمتر ال�سوري, ويف متوز 

من الع�م 1922 اأعلن قي�م الحت�د ال�سوري, ون�سوء م� �سمي ب� )جمل�س الحت�د( 

املكون من 15 ع�سوًا لهم �سلطة الحت�د العلي�, وميثلون ب�لت�س�وي دم�سق وحلب 

الفرن�سي,  املندوب  و�سعه  الذي  لالحت�د  الأ�س��سي  الق�نون  وح�سب  والالذقية, 

اإقرار  اأي�سً�  وله  قبله,  من  ع�م  ملدة  البالد  رئي�س  وينتخب  ع�م,  املجل�س  فولية 

املوازنة الع�مة وجمموعة من القوانني املركزية ك�لتج�رة والعقوب�ت.

الأع�س�ء,  انتخ�ب  الأ�س��سي لالحت�د ن�ّس على  الق�نون  اأن  الرغم من  وعلى 

اإل اأن املفو�س الفرن�سي ولتعذر قي�م انتخ�ب�ت, عنّي الأع�س�ء لع�م 1923 ثم ع�د 

)لالحت�د  تكتب  مل  ال�ستمرارية  اأن  اإل   ,1924 ع�م  حتى  اإ�س�فيً�  ع�مً�  لهم  ومدد 

اأن  على   ,1925 مطلع  من  ب��دءًا  ال�سورية(  )الدولة  له  خلفً�  واأقيمت  ال�سوري(, 

اندم�ج  ه��و  متثيلي  جمل�س  انتخ�ب�ت  قي�م  حتى  الت�سريعية  �سلطته�  يتوىل 

جمل�سي دم�سق وحلب التمثيليني, غري اأن احلكوم�ت املتع�قبة خالل تلك الفرتة, 

والتي ك�ن يخت�ره� املفو�س الفرن�سي, مل تكن م�سوؤولة اأم�م املجل�س التمثيلي؛ 

وخالل عهد )الدولة( اندلعت الثورة ال�سورية الكربى ع�م 1925, وهو م� اأف�سى 

اإىل متهيد الطريق اأم�م انتخ�ب�ت جمعية ت�أ�سي�سية لكت�بة د�ستور, وهو م� قبلت 

به فرن�س� ع�م 1928, بعد تعيني ال�سيخ ت�ج الدين احل�سني رئي�سً� للدولة حيث 

 68 لنتخ�ب   1928 ني�س�ن   24  -  10 بني  الت�أ�سي�سية  اجلمعية  انتخ�ب�ت  جرت 

ن�ئبً� يف اجلمعية, وهي املرة الأوىل التي دعي فيه� جميع الن�خبني لالقرتاع يف 

ت�ريخ �سورية احلديث.

وطنية  ب�سبب  اجلمعية  بحل   1929 الع�م  يف  ق�م  الفرن�سي  امل�ستعمر  لكن 

اأعدت  اأع�س�ئه� املن�ه�س والراف�س لالحتالل ولكنه� ك�نت قبل حله� قد  و�سلوك 

م�سروع الد�ستور اجلديد الذي مل ين�سره املفو�س الفرن�سي حتى اأي�ر 1930, بعد 

اأن اأ�س�ف اإليه ن�سً� بتعطيل املواد املخ�لفة ل�سك النتداب الفرن�سي.

وقد اأقّرت امل�دة الثالثون من د�ستور 1930, ا�ستحداث �سلطة ت�سريعية حتت 

منذ  النواب  عدد  تراوح  وقد  �سنوات؛  خم�س  ملدة  منتخب  النواب,  جمل�س  ا�سم 

اإلغ�ئه ع�م 1949 بني 68 حتى 136 ع�سوًا, ويف ك�نون  اإقرار الد�ستور وحتى 

اأول 1931 وك�نون ث�ين 1932 جرت اأول انتخ�ب�ت جمل�س نواب يف �سورية.

اأدت  ال�سوري  ال�سعب  بحق  امل�ستمرة  الفرن�سي  امل�ستعمر  انته�ك�ت  اأن  غري 

امل�ستعمر  وق��رارات  لأحك�م  ال�سعبي  والغ�سب  الرف�س  و�سدة  حدة  ارتف�ع  اإىل 

الرتاب  ك�مل  على  وطنية  وكف�حية  ن�س�لية  ق�عدة  اأر���س��ى  م�  وه��و  الفرن�سي, 

الوطنية  املط�لب  بع�س  تنفيذ  الفرن�سي  الحتالل  �سلط�ت  على  فر�ست  ال�سوري 

ت�أ�سي�سية(  )جمعي�ت  لت�سكيل  ع���م��ة  ان��ت��خ���ب���ت  كتنظيم  ال�����س��وري,  لل�سعب 

و)جم�ل�س ني�بية(, ك�ملج�ل�س التي اأ�س�ست يف الأعوام 1936 � 1943, اإل اأن هذه 

اجلمعي�ت واملج�ل�س ك�نت يف اأغلب الأحي�ن معطلة اأو ملغ�ة تبعً� مل�سلحة املحتل 

واأهوائه.

ويف الفرتة الواقعة بني الع�م 1947 والع�م 1958 ت�ريخ قي�م اجلمهورية 

وم�سر,  �سورية  بني  املتحدة  العربية 

وني�بية  برمل�نية  جم�ل�س  ع��دة  ق�مت 

وت�أ�سي�سية, ولكنه� ك�نت غري م�ستقرة 

ب�سبب عدم ال�ستقرار ال�سي��سي نتيجة 

املتت�لية  الع�سكرية  النقالب�ت  �سل�سلة 

التي ك�نت تلج�أ اإىل تعليق الد�ستور وحل املج�ل�س الني�بية.

لإقليمي  الأم���ة  )جمل�س  ق���م  فقد   )1961  �  1958( ال��وح��دة  عهد  يف  اأم���� 

اجلمهورية العربية املتحدة, �سورية وم�سر( ي�سم يف ع�سويته 200 ع�سو من 

الإقليم ال�سم�يل )�سورية(, وفقد هذا املجل�س مربر وجوده مع حدث النف�س�ل يف 

الث�من والع�سرين من اأيلول 1961.

ويف عهد النف�س�ل )من 28 اأيلول 1961 وحتى 8 اآذار 1963( ك�نت احلي�ة 

 1963 اآذار  من  الث�من  فجر  بزوغ  ومع  جدًا,  م�سطربة  والد�ستورية  ال�سي��سية 

ال�سي��سية  احلي�ة  فيه�  تغريت  حيث  جذرية  نقلة  �سورية  انتقلت  الثورة  وتفجر 

لقي�دة  الوطني  )املجل�س  ب�  اأنيط  فقد  نوعيً�  تغريًا  والت�سريعية  والجتم�عية 

الثورة( عالوة على املهم�ت املنوطة به, مهمة و�سع د�ستور دائم للبالد و�سلطة 

الت�سريع ومراقبة احلكومة, ولكن لأ�سب�ب متعددة مل يتمكن هذا املجل�س من اأداء 

مهم�ته ب�سفته جمل�سً� ت�سريعيً�.

احلياة الدميقراطية يف ظل الت�سحيح
ت�سرين  من  ع�سر  ال�س�د�س  حتى  معطلة  �سبه  الدميقراطية  احلي�ة  وبقيت 

الث�ين 1970 ت�ريخ قي�م احلركة الت�سحيحية املجيدة بقي�دة الرئي�س اخل�لد 

الأخط�ء  بت�سحيح  ملط�لب اجلم�هري  تلبية  التي ج�ءت  الأ�سد, احلركة  ح�فظ 

وتقومي املم�ر�س�ت الف��سدة لبع�س النخب احل�كمة اآنذاك ليبداأ عهد جديد يف 

و�سواه�  والثق�فية  والجتم�عية  والقت�س�دية  ال�سي��سية  احلي�ة  من�حي  كل 

بروؤية  احلديثة  العربية  �سورية  يف  املوؤ�س�س�تية  لإر�س�ء  الهي�كل  بن�ء  واأعيد 

ع�سرية.

ت�سكيل  رقم / 466/ وت�سمن  الت�سريعي  املر�سوم  ع�م 1971 �سدر  ويف 

ت�سريعي  اأول دور  اأع�س�ء  انتخ�ب�ت  لل�سعب يف �سورية, وجرت  اأول جمل�س 

للمجل�س يف ع�م 1973.

الداخلي  الو�سع  تن�وله  جلهة  املوؤقتة  القطرية  القي�دة  بي�ن  يف  ج�ء  لقد 

ع�سية ال�س�د�س ع�سر من ت�سرين الث�ين 1970 )اإن القي�دة تع�هد جم�هري ال�سعب 

ومن��سلي احلزب اأن حت�سد كل الط�ق�ت التقدمية وال�سعبية ب�جت�ه اإق�مة جبهة 

وطنية تقدمية واأن ت�سكل جمل�سً� لل�سعب ي�سم ممثلني عن التنظيم�ت ال�سعبية 

واملهنية والقوى والعن��سر الوطنية ك�فة بهدف مم�ر�سة الرق�بة ال�سعبية على 

للبالد  الدائم  الد�ستور  الت�سريع وو�سع  ا�ستكم�ل  الدولة والإ�سه�م يف  اأجهزة 

ال�سرتاكي  التحويل  عملية  قي�دة  يف  فع�ًل  دورًا  ال�سعبية  املنظم�ت  واإعط�ء 

ومم�ر�سة بن�ء الدميقراطية ال�سعبية واإ�سدار ق�نون الإدارة املحلية(.

ومع انطالق الت�سحيح بداأت الدميقراطية ت�أخذ مداه� يف التطبيق وبداأت 

ظل  يف  الدميقراطية  للحي�ة  الرا�سد  ولعل  الأول,  اليوم  منذ  تن�سج  ثم�ره� 

الت�سحيح لبد له اأن يلحظ عددًا من الأمور اأبرزه�:

- اإن هذه الدميقراطية اآمنت ب�لإن�س�ن كقيمة يف ذاته قبل اأن يكون فردًا يف 

املجموع, فحر�ست على �سون كرامته وحريته ليكون اأداة اإيج�بية 

للثورة والبن�ء, فهم� املنطلق والأ�س��س لإطالق الط�ق�ت وب�لت�يل 

لبن�ء الوطن والدف�ع عنه وعن منجزاته بكل الزخم املطلوب.

- اإن ال�سي��سة الداخلية التي اختطته� القي�دة بنيت على اأ�س��س 

وال�سلطة  وموجهه�,  ال�سلطة  م�سدر  هو  ال�سعب,  كل  ال�سعب,  اأن 

مرتكزة على اإرادته, م� ي�ستدعي ب�ل�سرورة اأن يكون هذا ال�سعب 

يف و�سع ميكنه من مم�ر�سة ال�سلطة, وذلك ل يت�سنى اإل اإذا انتظم 

مهنية,  ونق�ب�ت  �سعبية  ومنظم�ت  هيئ�ت  اإط�ر  يف  ال�سعب  اأفراد 

تنقل ال�سعب من دائرة الت�أثر والنفع�ل اإىل دائرة الت�أثري والفعل 

تطبيق� ملبداأ الدميقراطية ال�سعبية.

ومتحركة  ح��ي��ة  دمي��ق��راط��ي��ة  ه��ي  ال��دمي��ق��راط��ي��ة  ه���ذه  اإن   -

من  املختلفة  احل��ي���ة  ومن�حي  ال��ظ��روف  لتطور  تبعً�  ومتطورة 

�سي��سية واقت�س�دية واجتم�عية وثق�فية و�سواه�, ومن ثم ف�إن هذه 

وتن��سب  ال�سوري  العربي  ال�سعب  تن��سب  التي  هي  الدميقراطية 

ظروفه, وهي من ن�سيج امل�سلحة العلي� للوطن واملواطن.

 عمارة املجل�س..
ال�سوري  الربمل�ن  دار  ا�سم  ال�سعب حتت  بن�ء جمل�س  اأعم�ل  بداأت 

ع�م 1928 على عدة مراحل, يف مو�سع دار )�سينم� جن�ق قلعة( التي 

�سك�ن  ا�ستف�ق  اإذ  �سهر,  من  اأك��رث  ت�ستمر  ومل   1916 ع���م  يف  افتتحت 

دم�سق, و�س�هدوا هذه الدار كتلة من اللهب نتيجة احرتاق بكرة الفيلم, وبقي مك�نه� 

اأر�سً� حمروقة حتى ع�م 1928 حني قررت حكومة رئي�س الوزراء ت�ج الدين احل�سني 

اإق�مة بن�ء جمل�س ني�بي يف �سورية بعد �سغوط �سعبية على النتداب, ومت النته�ء 

من املرحلة الأوىل ع�م 1932.

�سورية(  )�سع�ر  ال�سوري  الُعق�ب  جن�حي  �سكل  على  ج�ء  املبنى  اأن  ويالحظ 

على طراز العم�رة العربية وك�ن حينه� من اأ�سخم مب�ين دم�سق علوًا وجم�ًل ومتت 

احلديثة  الأحي�ء  يف  لدم�سق  العمرانية  املخطط�ت  ح�سب  كبرية  بحدائق  اإح�طته 

الواقعة على طريق ال�س�حلية.

به�ء  واملهند�س  النعم�ين  �س�مي  املهند�س  البن�ء وتنفيذه  ت�سميم  على  واأ�سرف 

الدين زمربكجي, و�سمم وركب زخ�رفه الفن�ن ال�سوري اأبو �سليم�ن اخلي�ط.

ومت يف املرحلة الأوىل بن�ء عدة غرف وق�عة اجتم�ع�ت م�س�حته� حوايل 200 

ع�م  وحتى   1932 ع�م  من  الني�بية  املج�ل�س  جميع  اجتم�ع�ت  فيه�  متت  مربع  مرت 

.1954

ف�ر�س  رئ��سة  زمن  يف  ال�سوري  الربمل�ن  بن�ء  مراحل  من  ت�لية  مرحلة  ومتت 

اللج�ن  لجتم�ع�ت  اآن��ذاك  موجودة  ك�نت  التي  الق�ع�ت  اأن  ارت���أى  حيث  اخل��وري, 

الربمل�نية و�سكرت�رية املجل�س مل تعد ك�فية, ف�أمر ببن�ء غرف اإ�س�فية.

اأمر   1945 ع�م  ال�سوري  الربمل�ن  على  الفرن�سي  النتداب  ق��وات  اعتداء  وبعد 

ق�عة جديدة ت�ستوعب عددًا  ببن�ء  الله اجل�بري  اآنذاك �سعد  الني�بي  رئي�س املجل�س 

اأكرب من النواب, وا�ستمر العمل بهذه الق�عة مدة �سبع �سنوات, وانعقد اأول اجتم�ع 

فيه� ع�م 1954 وهي الق�عة احل�لية لجتم�ع�ت ال�س�دة اأع�س�ء املجل�س.

القبة( خ�س�ست  )ق�عة  الرئي�سية  الجتم�ع�ت  ق�عة  �سرف�ت تطل على  بن�ء  ومت 

لكب�ر الزائرين وموظفي الدولة, اإ�س�فة اإىل �سرفة خ��سة ب�ل�سحفيني والإعالميني.

ويف ع�م 1999 جددت ق�ع�ت املجل�س ومداخله, ومتت اإ�س�دة بن�ء اإىل اجلنوب 

جل�ن  لجتم�ع�ت  ق�عتني  ويت�سمن  طوابق  ثالثة  على  يحتوي  الرئي�سية  الكتلة  من 

املجل�س وعدة غرف, كم� مت تو�سيع حديقة املجل�س, ومت ت�سجيل مبنى الربمل�ن على 

ق�ئمة الرتاث الع�ملي برقم 140 من بني 216 مبنى م�سجاًل.

تلفيت  مق�لع  من  ُجلب  ال��ذي  الأبي�س  احلجر  من  املجل�س  واجه�ت  بنيت  وقد 

ومداميك من احلجر الأ�سود الب�زلتي من مق�لع دير علي وك�نت الواجه�ت من الرخ�م 

الأ�سفر جلبت من مق�لع عني التينة.

وجمع ت�سميم ق�عة الجتم�ع�ت خمتلف فنون العم�رة العربية وهذا ال�سكل من 

البن�ء هو طراز عربي قدمي ي�سمى الأبلق, كم� هو ح�ل الق�سر الأبلق الذي بني يف 

عهد الظ�هر بيرب�س يف املرج الأخ�سر وحوله العثم�نيون اإىل التكية ال�سليم�نية.

� فوؤاد الوادي

 �ساهم الربملانيون ال�سوريون منذ عقود باإن�ساء املنظمات الدولية ومنها الأمم املتحدة و�سياغة القرارات الدولية 

الهامة، وعقد التفاقيات الدولية املعنية بحقوق الن�سان والدفاع عن ال�سلم والأمن الدولين، ولال�ساءة على 

ذلك التقت الثورة الدكتور جورج جبور ع�سو جمل�س �سعب �سابق واأمن الرابطة ال�سورية لالأمم املتحدة الذي 

كانت له جتربة طويلة يف هذا الإطار وفيما يلي ن�س احلوار:

أقدم برلمانات المنطقة وأكثرها عراقًة وأصالًة

»الربملان ال�صوري«.. تاريخ طويل من الن�صال والكفاح وال�صمود

اللتزام مبواعيد ال�ستحق�ق�ت الد�ستورية هو اإمي�ن ال�سوريني ب�أبجدي�ت الوطن, 

تلك  يحرتم  �سليمً�  بن�ًء  بن�ئه  اأج��ل  من  املواعيد  بهذه  التقيد  ب�سرورة  وعيهم  وه��و 

الأبجدي�ت ويقد�س مواعيده�, ويورث لالأجي�ل الت�لية دللته� ومع�نيه� الكبرية.

ولعل اأوىل الدللت ب�لتزام هذه املواعيد انتظ�ر ال�سوريني ليوم الث�لث ع�سر من 

اأمل ب�أن ت�سهم هذه النتخ�ب�ت  ني�س�ن الق�دم متمثاًل ب�نتخ�ب�ت جمل�س ال�سعب وكلهم 

اأعب�ءهم  تخفف  وقوانني  ت�سريع�ت  �سن  على  ق�درين  برمل�نيني  و�سول  يف  املرتقبة 

وتالم�س ق�س�ي�هم, وتف�عل ال�سوريني مع احلمالت التي متت حتى اليوم بكل م�س�عرهم 

التي تنم عن حبهم لوطنهم ورغبتهم ب�إعم�ر بلدهم وطي �سفحة امل�آ�سي التي دمرت م� 

دمرت حتى الآن.

وث�ين الدللت التي توؤكد التزام ال�سوريني ب�ملواعيد الد�ستورية واعتب�ره� ثق�فة 

لالنتخ�ب�ت  التح�سريات  بكل  الوا�سعة  م�س�ركتهم  هي  لوطنهم  حبهم  اأبجدي�ت  من 

الوطني  ال�سمود  تعزيز  امل�س�ركة يف  لهذه  الف�عل  الإيج�بي  الدور  قيمة هذا  واإدراكهم 

الإره���ب, والنطالق نحو مرحلة  دمره  م�  بن�ء  واإع���دة  الوطن  والإ�سه�م يف حت�سني 

جديدة ملخ�سه� اأن النتخ�ب�ت ا�ستحق�ق د�ستوري مهم يخلق حركة دميقراطية ومن�ف�سة 

حقيقية, والهدف الكبري منه هو م�سلحة الوطن واملواطن وخدمته يف �ستى املج�لت.

التي ينتظر ح�سوله�  الوا�سعة والكثيفة  ال�سعبية  اأن امل�س�ركة  وث�لث هذه املع�ين 

امل�ستعمرون  دم��ره  م���  وجت����وز  وطنهم  بن�ء  ب�����س��رورة  ال�سوريني  وع��ي  م��ن  تنطلق 

واأدواتهم الإره�بية, ف�ساًل عن كونه� واجبً� على كل مواطن �سريف يوؤمن بوحدة �سورية 

وا�ستقاللية قراره� الوطني, ويعمل على احلف�ظ على موؤ�س�س�ت الدولة التي بنيت بعرق 

يف  الت�سحي�ت  وقدموا  �س�هموا  وغريهم,  وفالحني  عم�ل  من  الك�دحة  الطبق�ت  جبني 

�سبيل بن�ئه� على مدار عقود من العمل والبذل والعط�ء.

الأوىل كونه  ب�لدرجة  ال�ستحق�ق  اأهمية هذا  فتنطلق من  املهمة  الدللت  اأم� رابع 

مكونً� اأ�س��سيً� من احلي�ة الد�ستورية ال�سورية التي ل ميكنه� امل�سي دون اإعط�ئه ك�مل 

حقه, ونزوًل عند حق ال�سوريني يف الدف�ع عن وطنهم والذود عن ترابه الط�هر عرب ن�سر 

وتفعيل وتطبيق احلي�ة الد�ستورية بكل تف��سيله�.

هذا  كون  من  ي�أتي  الد�ستورية  ب�ملواعيد  اللتزام  يف  اخل�م�س  البعد  اأن  �سك  ول 

ف�إن �سعبن� عربرَّ عن  الع�سيبة ولذلك  املرحلة  الد�ستوري مهمً� جدًا يف هذه  ال�ستحق�ق 

الأعداء  لكل  قوية  �سفعة  و�سيوجه  عنه�  يتخلى  ولن  الد�ستورية  ب��ستحق�ق�ته  مت�سكه 

له  موعده�  يف  النتخ�ب�ت  اإجن���ز  اأن  �سك  ول  ال�ستحق�ق�ت,  ه��ذه  اإجن���زه  خ��الل  من 

دللت اإيج�بية اأهمه� اأنه� دليل على انت�س�ر �سورية يف مواجهته� لالإره�ب التكفريي, 

وت�أكيد لر�سوخ وثب�ت املوقف ال�سوري و�سمود �سعبه� يف مواجهة العدوان, ورف�سهم 

وطموح�تهم  اآم�لهم  عن  تعرب  التي  الوطنية  قراراتهم  يف  ك�نت  جهة  اأي  من  تدخل  اأي 

النتخ�ب�ت  وخو�س  للرت�سح  تقدموا  ممن  الآن  حتى  الكبري  العدد  ولعل  امل�سروعة, 

ي�سري اإىل الوعي الوطني لأهمية دور جمل�س ال�سعب يف املرحلة الق�دمة, والعزم على 

مم�ر�سة هذا احلق الد�ستوري يف ظل الظروف ال�سعبة التي منر به�, وخ��سة مع وجود 

اإىل  التي تخو�س النتخ�ب�ت لأول مرة وهذا ي�سري  ال�سي��سية  الأح��زاب  عدد كبري من 

املر�سومة  الذهنية  ال�سورة  يف  تغريًا  ويعك�س  �ست�سهده�,  التي  املن�ف�سة  وقوة  حجم 

�سورية  اأع��داء  ح���ول  التي  احل�لية  واملتغريات  املعطي�ت  مع  وتف�عاًل  النتخ�ب�ت  عن 

ا�ستغالله� لتدمري م� بن�ه ال�سوريون على مر العقود لذا ف�إن ال�سوريني يرون هذه املحطة 

اإجراء  اأن  ويدركون  بن�ء  يف  امل�س�همة  يريد  مواطن  كل  على  واجبً�  املهمة  الد�ستورية 

النتخ�ب�ت يف موعده� املحدد مبث�بة حتد كبري ل�سمود الدولة وقدرته� على مواجهة 

بلوغ  ال�سعب ورغبته يف  اإرادة  تعبري عن  اأنه  كم�  له�,  تتعر�س  التي  ال�سر�سة  الهجمة 

مرحلة الأمن وال�ستقرار التي تعوده� يف مرحلة م� قبل الأزمة ويدركون اأن النتخ�ب�ت 

ا�ستحق�ق د�ستوري ل يقبل الت�أجيل, وهو واجب وحق للمواطن, لأن جمل�س ال�سعب هو 

املنرب احلقيقي الذي يو�سل �سوت ال�سعب اإىل املعنيني, ومي�ر�س حقه وم�سوؤوليته يف 

املت�بعة واملح��سبة ومراقبة عمل احلكومة, وخدمة ال�سعب.

اأخريًا ف�مل�س�ركة ب�ل�ستحق�ق الربمل�ين حق وواجب وطني, وال�سوريون يعرفون 

م�سوؤولي�تهم يف بن�ء وطنهم وتعزيز دورهم ويدركون اأهمية مم�ر�سة حقهم الد�ستوري 

وم�  متثيل,  اأف�سل  متثيلهم  على  وال��ق���در  والكف�ءة  ب�لنزاهة  يتمتع  من  اختي�ر  يف 

الإ�سرار ال�سعبي على اإجن�ز النتخ�ب�ت يف توقيته� الد�ستوري, اإل جت�سيد لأهمية هذا 

ال�ستحق�ق واللتزام به مل� له من املع�ين والدللت كم� اأ�سلفن�.

� دين� احلمد

االلتزام بمواعيد
 االستحقاقات الدستورية.. 
ثقافة ال�صوريني باأبجديات الوطن

5 عدد خاص

فار�س اخلوري وحكايته ال�صهرية 

عن امل�صباح وركام الأحجار 

�صخ�صيات �صورية لعبت اأدوارًا هامة 

يف املنظمات الدولية

أول برلمان سوري هو المؤتمر السوري 1919 عدد األعضاء 85

مجالس برلمانية ونيابية تأسيسية بين 1947- 1958 غير مستقرة 

جمعيات تأسيسية ومجالس نيابية 1936- 1943 معطلة بسبب المحتل

اعتداء المحتل الفرنسي على البرلمان السوري 1945

مــــــن ذاكــــــــرة الدكتـــــــور جــــــــورج جبـــــــــور

م�صاهمات الربملانيني ال�صوريني يف تاأ�صي�س املنظمات الدولية و عقد التفاقيات و املواثيق الن�صانية 



جلي هو دور امل�رصف التجاري ال�سوري يف احلياة امل�رصفية واملالية والنقدية والعامة كذلك 

وال�سيما يف الفرتة احلالية بكل �سعوباتها ملا له من اأثر متعدد االأبعاد على هيكل اال�ستثمار 

والتمويل، وا�ستقرار االأو�ساع املالية والنقدية، كما يتحمل جزءًا مهمًا من امل�سوؤولية االجتماعية 

وقد  وامل��ت��وازن،  ال�سامل  مبفهومه  الوطني  االقت�ساد  دعم  يف  وامل�ساهمة  املجتمع،  بناء  يف 

ت�سافرت جهوده جمتمعة مع بقية املوؤ�س�سات العامة ملواجهة حتديات االأزمة وتداعياتها يف 

اجلانبني االقت�سادي واالجتماعي.

للحفـاظ  على موقـع ال�سـدارة يف ال�سـوق امل�سرفيـة ال�ســـورية:

ل�سمــان خدمـــة الزبائــن اأينمــا وجــدوا..

يحافظ على موقع الريادة يف ال�سوق امل�سرفية

تطوير النظام امل�سريف بالتوافق مع املعايري 

الدولية وقرارات جمل�س النقد والت�سليف

التجاري السوري:

الإج���راءات  م��ن  بجملة  ق��ام  ال�سوري  التجاري 

والعمل  واملخاطر  وال��ع��اق��ات  الت�سليف  جم��ال  يف 

احل��ف��اظ على  ي�سمن  ح��ت��ى  وال��ق��ان��وين  امل�����س��ريف 

فقد  ال�سياق  ه��ذا  ويف  م��ن��ازع،  دون  ال��ري��ادة  موقع 

�سبكة  بتاأ�سي�س  ال�سوري  التجاري  امل�سرف  ق��ام 

من  التخفيف  اأج��ل  من  ال�سديقة  ال��دول  مع  عاقات 

اأثر العقوبات القت�سادية على القطاع امل�سريف، كما 

بداأ الإعداد لدرا�سة ال�سيا�سات والإجراءات املعتمدة 

لديه مبا يتوافق مع املعايري الدولية ملكافحة غ�سيل 

الأموال ومتويل الإرهاب، وتطوير النظام امل�سريف 

جمل�س  وق���رارات  الدولية  املعايري  مع  يتوافق  مبا 

النقد والت�سليف وو�سع �سيا�سات واإجراءات لتطبيق 

قانون المتثال ال�سريبي بناء على توجيهات م�سرف 

للمخاطر  املتاأنية  ال��درا���س��ة  م��ع  امل��رك��زي،  �سورية 

للحفاظ  النقدية  لل�سيولة  الفعالة  والإدارة  املتوقعة 

اأم��وال املودعني وزي��ادة الأرب��اح بالتوازي مع  على 

املبا�سرة  الئتمانية  الت�سهيات  بتجديد  ال�ستمرار 

غري  الئتمانية  الت�سهيات  منح  وتفعيل  كال�سابق 

عمولت  وت��ع��دي��ل  الأج��ن��ب��ي��ة،  بالعمات  امل��ب��ا���س��رة 

امل�سرفية  واخل��دم��ات  اللكرتونية  ال��دف��ع  بطاقات 

املرتبطة بها مبا يتوافق مع مبداأ التكلفة والعائد.

امل�سرف  ق��ام  فقد  ال��داخ��ل��ي  البيت  جم��ال  ويف 

تقني جديد  ب��رن��ام��ج  ب���اإع���داد  ال�����س��وري  ال��ت��ج��اري 

وال�سهرية،  ال��ي��وم��ي��ة  ال�سيولة  ن�سبة  لح��ت�����س��اب 

لحت�ساب  برنامج  اإع��داد  على  العمل  اإىل  بالإ�سافة 

ال�سوري  التجاري  للم�سرف  الت�سغيلية  املخاطر 

املديريات  باقي  مع  بالتن�سيق  وذل��ك  كافة  وفروعه 

ميدانية  اخ��ت��ب��ارات  اإج���راء  اإىل  اإ�سافة  املخت�سة، 

املتعاملني  من  ن�سبة  تعرث  �سيناريوهات  ع��دة  على 

وفق �سيناريوهات ارتفاع الت�سهيات املبا�سرة غري 

املنتجة بن�سبة 20% وحالة 30% وحالة 40% و�سحب 

الودائع من قبل العماء بنف�س الن�سب وحتول بنف�س 

ت�سهيات  اإىل  امليزانية  خارج  التزامات  من  الن�سب 

مبا�سرة، كما يتم اإجراء اختبارات جهد تف�سيلية على 

عدة �سيناريوهات فيما يخ�س تغري معدلت الفائدة 

على الودائع لأجل وتاأثريه على توزع الودائع خال 

م�سرف  قبل  م��ن  حم���ددة  معينة  ا�ستحقاق  ف���رتات 

�سورية املركزي واأثر ذلك على الإيرادات واخل�سائر 

وين  اإ�سرتليني  وجنيه  اأمريكي  دولر  من  للعمات 

ياباين وفرنك �سوي�سري ولرية �سورية.

خطوة جديدة تعترب مبثابة اأفق جديد لعمل ال�سرافات الآلية  با�سرها 

امل�سرف التجاري ال�سوري، توفري التغذية الكهربائية لل�سرافات عن طريق 

الطاقة ال�سم�سية.

ال�سوري درا�سات متاأنية  التجاري  امل�سرف  با�سر  فقد  التفا�سيل  ويف 

تعرت�س  التي  املعوقات  ليتافى  الآلية  ب�سرافاته  يتعلق  ما  لكل  و�ساملة 

عملها ول �سيما بالن�سبة للطاقة الكهربائية حفاظًا منه على جودة اخلدمة 

التي يقدمها للمواطن ول�ستقطاب ال�سريحة الأكرب من الزبائن يف الوقت 

نف�سه.

تزويد  اإمكانية  احلالية  الفرتة  يف  ال�سوري  التجاري  يدر�س  حيث 

�سرافاته الآلية باألواح ووحدات الطاقة ال�سم�سية لتاأمني التغذية الكهربائية 

التيار  لنقطاعات  تفاديًا  اليوم  يف  �ساعة  وع�سرين  الأرب��ع  م��دار  على  لها 

الكهربائي ول�سمان بقائها يف اخلدمة لتاأمني خدمة �سحب الأموال للزبائن 

واملتعاملني على مدار اليوم دون انقطاع.

يتابع  وامل�سريف  التقني  باملجال  يتعلق  وفيما  نف�سه  ال�سياق  ويف 

لو�سع  لديه  املعنية  املديريات  مع  التن�سيق  ال�سوري  التجاري  امل�سرف 

ا�ستمرارية  و�سمان  للم�سرف  التابعة  الآلية  ال�سرافات  لت�سغيل  حلول 

عملها ب�سكل يوؤمن ر�سى املتعاملني، بالتوازي مع تقدمي خدمات ال�سيانة 

الفروع  يف  احلا�سوبية  والأنظمة  لل�سرافات  الفني  والدعم  والإ���س��اح 

واملديريات، اإ�سافة اإىل متابعة �سيانة نقاط البيع املوجودة لدى امل�سرف 

اأو تاأمني نقاط بيع جديدة لزوم تقدمي خدمات ال�سحب النقدي يف الفروع 

اإ�سدار  اإىل  بالنتقال  اخلا�سة  الدرا�سة  واإع���داد  التجار،  من  ال�سراء  اأو 

تنظيم  على  العمل  متابعة  وكذلك  الذكية  امل�سرفية  البطاقات  وا�ستقبال 

خمتلف املهام يف دوائر واأق�سام املديرية وحتديث دليل العمل مبا يتاءم 

اإعداد  اإج��راءات عمل املديرية، حيث يتم حاليًا  مع التغريات الطارئة على 

دليل عمل خا�س بال�سرافات الآلية.

يتوقف  مل  والربجميات  ال�سبكات  م�ستوى  على  امل��وازي  املجال  ويف 

خدمات  لتقدمي  ال��ف��وت��رة  �سركات  م��ع  التن�سيق  ع��ن  ال�����س��وري  ال��ت��ج��اري 

املحافظات  مل�سلحة  املرتتبة  والفواتري  ومياه  كهرباء  من  الفواتري  دفع 

امل�سرف،  ل��دى  امل��وج��ودة  ال��دف��ع  اأقنية  طريق  ع��ن  امل��روري��ة  واملخالفات 

بالتوازي مع درا�سة اإ�سافة خدمات جديدة على قناة الدفع »الهاتف اجلوال« 

كال�ستعام عن الر�سيد وك�سف احل�ساب املخت�سر وحتويل اأموال، وكذلك 

اإجراء الختبارات النهائية خلدمة دفع الفواتري عن طريق الهاتف اجلوال 

اأقرب  خ��ال  اخل��دم��ة  اإط���اق  على  والعمل   ،USSD تقنية  با�ستخدام 

 Call( زبائن  خدمة  نظام  لتاأمني  درا�سة  اإع��داد  اإىل  اإ�سافة  ممكنة،  فرتة 

ال�سوؤون  مديرية  مع  بالتن�سيق  املديرية  لأعمال  خم�س�س   )Center
ملنظومة  الرئي�سي  للموقع  احلالية  املخّدمات  ا�ستبدال  ودرا�سة  التقنية، 

الدفع اللكرتوين مبخّدمات جديدة جلهة اأن احلالية موجودة باخلدمة منذ 

اأكرث من 7 �سنوات، اإ�سافة اإىل درا�سة تاأمني خمّدمات الربجميات امللحقة 

اجلوال  الهاتف  طريق  ع��ن  الفواتري  لدفع  الل��ك��رتوين  ال��دف��ع  مبنظومة 

و�سواها.

ت��اأم��ني موقع  دق��ي��ق وم��ت��اأٍن  ال�����س��وري وب�سكل  ال��ت��ج��اري  ي��در���س  كما 

احتياطي حي للموقع الرئي�سي ملنظومة الدفع اللكرتوين، يتم النتقال له 

يف حال توقف املوقع الرئي�سي عن العمل لأي �سبب من الأ�سباب، مع تاأمني 

البديل الحتياطي لتكلفة جتهيزات املوقع الرئي�سي ومكوناتها والتي ميكن 

اأن ي�سبب تعطلها اإىل توقف كامل للمنظومة اأو اأي من اأجزائها اأو اأي من 

اخلدمات التي يقدمها امل�سرف، اإ�سافة اإىل العمل على اإطاق موقع خدمات 

التجاري  امل�سرف  موقع  مع  ودجم��ه  اجلديد  الل��ك��رتوين  الدفع  بطاقات 

ال�سوري، حيث مت النتهاء من تطوير املوقع وهو قيد الختبار.

نتائج غاية يف الأهمية واليجابية حققها امل�سرف التجاري 

اأ�سا�سًا  بنيت  والتي  املا�سية،  اخلم�سة  الأ�سهر  خال  ال�سوري 

لزيادة  اأ�سا�سًا   كانوا  وال��ذي��ن  والزبائن  املتعاملني  ثقة  على 

التجاري ال�سوري ح�سته ال�سوقية من ال�سوق امل�سرفية.

عمل  تو�سع  يف  ال��زاوي��ة  حجر  هم  الزبائن  اعتبار  وعلى 

فقد  املقدمة  خدماته  م��ع  جنب  اإىل  جنبًا  ال�سوري  التجاري 

و�سع امل�سرف ا�سرتاتيجية خا�سة بالتو�سع اجلغرايف وبا�سر 

تنفيذها من خال افتتاح خم�سة مكاتب وفرع جديدة حيث قام 

اإ�سافة  باإعادة افتتاح مكتب جديد يف املدينة ال�سناعية بعدرا 

بريف  يربود  يف  امل�سرفية  اخلدمات  مكتب  افتتاح  اإع��ادة  اإىل 

مبحافظة  الفوقاين  امل��خ��رم  يف  مكتب  افتتاح  مت  كما  دم�سق 

حم�س ومكتب يف مدينة النبك ناهيك عن افتتاح فرع جرمانا 

مكتب  افتتاح  اإج���راءات  متابعة  اإىل  اإ�سافة  دم�سق،  ري��ف  يف 

ال�سف�سافة يف حمافظة طرطو�س.

التجاري ال�سوري با�سر اإعادة تاأهيل الفرع 4 يف حمافظة 

لتتم  وذل���ك  اإل��ي��ه   2 حم�س  ف��رع  نقل  اإىل  ي�سار  حتى  حم�س 

املبا�سرة باإعادة اإعمار فرع حم�س 2 بعد اإعداد درا�سة اجلدوى 

القت�سادية بالتن�سيق مع هيئة التخطيط والتعاون الدويل كون 

هذا الفرع قد تعر�س للتخريب ب�سكل كامل على يد املجموعات 

الإرهابية امل�سلحة التي عاثت ف�سادًا يف حم�س كما ح�سل يف 

الكثري من املناطق يف �سورية، بالتوازي مع افتتاح مقر بديل 

للفرع حم�س 1 �سمن اأحد مباين جامعة البعث بعد احل�سول 

على موافقة م�سرف �سورية املركزي على اأن ي�سار اإىل اإعادة 

اإعمار فرع حم�س 1 بعد اإعداد درا�سة اجلدوى القت�سادية له 

بالتن�سيق مع هيئة التخطيط والتعاون الدويل، مع ال�ستمرار 

للم�سرف  التابعة  الفروع  بحالة  اخلا�سة  البيانات  بتحديث 

وجتهيزاتها يف ظل الظروف الراهنة.

افتتاح  احلالية  الفرتة  يف  ال�سوري  التجاري  يدر�س  كما 

مركز  يف  جديد  ومكتب  بدرعا  ازرع  مدينة  يف  جديدة  مكاتب 

خدمة املواطن يف حي عكرمة بحم�س ومكتب جديد يف مدينة 

قطنا بريف دم�سق مع درا�سة اإعادة تفعيل مكتب جديد يف حرم 

مطار جبلة يف مدينة جبلة بالاذقية.

مكاتب وفروع التجاري ال�سوري تعترب جزءًا من ال�سورة 

الإجمالية التي ر�سمها لنف�سه على امتداد اجلغرافية ال�سورية 

من  خال �سبكة متنوعة املهام والأحجام من الفروع واملكاتب 

التي ت�سمن تقدمي اخلدمات للمواطن ال�سوري �سواء املتعاملني 

اأم الزبائن اأم املواطنني من غري ال�سريحتني ال�سابقتني ما يجعل 

خمتلف  ب��ني  الأك���رب  امل�سرفية  اخلدمية  الأر���س��ي��ة  �ساب  منه 

من  اأم  العام  القطاع  من  �سواء  �سورية  يف  العاملة  امل�سارف 

القطاع اخلا�س.

�ســبكة وا�سـعة مـن الفـروع واملكاتـب

• درا�سة تغذية ال�سرافات الآلية باألواح الطاقة ال�سم�سية
• الإعداد لتقدمي خدمات جديدة على قناة الدفع »الهاتف اجلوال«

جملة من املكاتب والفروع اجلديدة يعمل امل�سرف التجاري ال�سوري على اإحداثها وافتتاحها يف املحافظات واملدن وحتى البلدات ال�سورية، 

ل�سمان تقدمي اخلدمة لأكرب �سريحة ممكنة من الزبائن.

ويف هذا ال�سياق يعمل امل�سرف على اإحداث مكتب له يف مدينة القرداحة لتقدمي اخلدمات امل�سرفية املتنوعة، لفتة اإىل اأن املكتب الذي �سيقوم 

على خدمة الزبائن فيه نحو خم�سة موظفني �سيقدم كل اأنواع اخلدمات واملنتجات امل�سرفية من �سحب اأموال وايداع مبالغ نقدية وت�سديد اأق�ساط 

وت�سليم رواتب با�ستثناء م�ساألة القرو�س التي لن يقدم املكتب املزمع اإحداثه خدمتها.

اإطار ا�سرتاتيجيته املعتمدة يف جمال التو�سع اجلغرايف ليكون هذا  اإحداث مكتب يف مدينة القرداحة يف  وياأتي قرار التجاري ال�سوري 

املكتب جزءًا من ال�سبكة املت�سعبة من الفروع واملكاتب املنت�سرة.

.. ويدر�س افتتاح مكتب خدمات م�سرفية يف مدينة القرداحة

هــــذه ال�سفحـــة بــرعــايــة امل�ســرف التجـــاري ال�ســــوري عدد خاص 6



7عدد خاص

جند يف هذه ال�سفحة تعريفًا بروؤ�ساء جمل�س ال�سعب ال�سوري وانتماءاتهم 

احلزبية وال�سيا�سية والت�سميات املختلفة للمجل�س منذ العام 1919م بعد �سقوط 

لهم قبل فرتة االنتداب  ايجابًا و�سلبًا  املوؤثرة  العثمانية.. واالأدوار  االمرباطورية 

الفرن�سي وخاللها، وبعد اال�ستقالل، ويف فرتة االنقالبات التي �سهدتها �سورية 

يف اخلم�سينيات، اإ�سافة اإىل اأيام الوحدة مع م�رص واالنف�سال عنها، ثم بعد ثورة 

اآذار واحلركة الت�سحيحية وحتى االآن.

� اإعداد هالل عون عالء الدين حممد

ر�ؤ�ســـــاء املجالــــ�س النيابيــــــة منـــــــذ عـــــام 1919

بديع امل�ؤيد العظم
- هو بديع بيك بن وجيه بك بن موؤيد با�شا العظم اأكمل 

درا�شته يف دم�شق وتخرج يف معهد احلقوق يف الأ�شتانة. 

حكومية  منا�شب  يف  حياته  من  الأكببر  الق�شم  ق�شى   -

عني  ثم  الأ�شتانة،  يف  العامة  الديون  اإدارة  موظفي  من  فكان 

مديرًا للديون العامة يف ولية املو�شل. 

وبببعببد اإعببببالن الببد�ببشببتببور جببيببئ بببه مببفببتبب�ببشببًا اىل جمرك 

الأ�شتانة. 

عن  نائبًا  انتخب  الأوىل  العاملية  احلببرب  اأثببنبباء  ويف   -

دم�شق يف جمل�س النواب العثماين. 

- ويف الدور الفي�شلي عني ع�شوًا يف جمل�س ال�شورى 

ثم وزيرًا للمعارف ويف دور النتداب الفرن�شي توىل وزارتي 

العدلية والقت�شاد. 

للمجل�س  ورئببيبب�ببشببًا  عبب�ببشببوًا  انتخب   1923 �شنة  يف   -

التمثيلي )الرملان( 

ها�سم الأتا�سي
الببدولببة  �ببشببوريببة،  عبببام 1875 حببمبب�ببس، وليببببة  - ولبببد 

العثمانية.

- تويف 5 كانون الأول 1960 )عن عمر 85(.

- هو ثاين رئي�س للجمهورية ال�شورية يف ثالث فرتات 

الأول  وكانون   1939 متوز  و7   1936 الأول  كانون   21 بني 

1949 و24 كانون الأول 1951 ثم من 1 اآذار 1954 وحتى 6 

اأيلول 1955، وتا�شع حاكم ل�شورية منذ ال�شتقالل عن الدولة 

العثمانية. 

- �شّكل الوزارة مرتني عام 1920 و1949 وراأ�س املوؤمتر 

عام  النيابي  واملجل�س  و1920   1919 بني  العام  ال�شوري 

و1928،   1920 عامي  الد�شتور  و�شع  جلنتا  وكذلك   ،1928

وانتخب للنيابة عن حم�س عدة مرات. 

- ينت�شب الأتا�شي لعائلة غنية ومعروفة يف حم�س وقد 

فيها  در�س  حم�س،  مفتي  من�شب  الأتا�شي  خالد  والببده  �شغل 

بريوت  يف  العثمانية  الدولة  ظل  يف  وعمل  ا�شطنبول  ويف 

وحم�س، وكان من املقربني من امللك في�شل الأول خالل اململكة 

ال�شورية العربية. 

فار�س اخل�ري
- )20 ت�شرين الثاين 1873 - 2 كانون الأول 1962(.

يف   1873 �شنة  ولد  �شوري  ووطني  ومفكر  �شيا�شي   -

قرية الكفري التابعة حاليًا لق�شاء حا�شبيا يف لبنان 

- تلقى علومه البتدائية يف مدر�شة القرية، ثم باملدر�شة 

الأمريكية يف �شيدا، 

- ح�شل على �شهادة بكالوريو�س يف العلوم عام 1897. 

جمل�س  يف  دمبب�ببشببق  عببن  نببائبببببًا   1914 �شنة  انببتببخببب   -

املبعوثان العثماين. 

- ويف �شنة 1916 �شجنه جمال با�شا بتهمة التاآمر على 

الدولة العثمانية، لكنه ُبرئ ونفي اإىل ا�شطنبول. 

�شورية  انف�شال  بعد  دم�شق  اإىل  اخلببوري  فار�س  عاد   -

عن احلكم العثماين. ويف عام 1919 ُعني ع�شوًا يف جمل�س 

ال�شورى. 

تاألفت  التي  الثالث  الببوزارات  يف  املالية  وزارة  توىل   -

خالل العهد الفي�شلي يف �شورية. 

�شنوات  خم�س  وا�ببشببتببمببر  للمحامني  نقيبًا  انببتببخببب   -

متتاليات. 

- اأ�ش�س فار�س اخلوري وعبد الرحمن ال�شهبندر وعدد من 

الوطنيني حزب ال�شعب ردًا على ا�شتبداد ال�شلطة الفرن�شية..

فار�س  اعتقل   1925 عام  الفرن�شيني  �شد  الثورة  ن�شاأت  وملا 

اخلوري واآخرون ونفوا اإىل معتقل اأرواد. 

اإىل  اخلببوري  فار�س  الفرن�شيون  نفى   1926 عام  يف   -

املعارف  وزيببر  من�شب  من  ا�شتقالته  ب�شبب  �شورية  خببارج 

اأحمد نامي بك احتجاجًا على �شوء نيات  الداماد  يف حكومة 

الفرن�شيني. 

- على اأثر الإ�شراب الذي عم �شورية عام 1936 للمطالبة 

بني  معاهدة  عقد  على  التفاق  مت  الفرن�شي  النتداب  باإلغاء 

الوفد  اأع�شاء  اأحببد  اخلببوري  فار�س  فكان  وفرن�شا،  �شورية 

املفاو�س يف باري�س ونائبًا لرئي�شه. 

النيابي  للمجل�س  رئي�شًا  اخلبببوري  فببار�ببس  انتخب   -

ال�شوري عام 1936 ومرة اأخرى عام 1943، كما توىل رئا�شة 

يف  والداخلية  للمعارف  ووزيبببرًا  ال�شوري  البببوزراء  جمل�س 

ت�شرين الأول عام 1944. 

- وقببد اأعببباد ت�شكيل وزارتبببه ثببالث مببرات يف ظببل تويل 

�شكري القوتلي رئا�شة اجلمهورية ال�شورية. 

ُكّلف  البببذي  البب�ببشببوري  الببوفببد  تببراأ�ببس  عبببام 1945  - يف 

الأمم  منظمة  اأمببام  �شورية  عن  الفرن�شيني  جالء  ق�شية  بحث 

ا�شرتك  حيث  الببعببام،  نف�س  يف  تاأ�شي�شها  مت  التي  املتحدة، 

اخلوري بتوقيع ميثاق الأمم املتحدة نيابة عن �شورية كع�شو 

موؤ�ش�س. 

- انتخب فار�س اخلوري ع�شوًا يف جمل�س الأمن الدويل 

اإ�شافة  اآب 1947،  له يف  اأ�شبح رئي�شًا  )1947ب 1948(، كما 

اهتمامًا  الفل�شطينية  بالق�شية  اهتم  �شورية  بوطنه  لهتمامة 

خا�شًا، واأكد رف�س الدول العربية اإقامة دولة لليهود فيها. كما 

�شرح الق�شية امل�شرية وطالب بجالء الإجنليز عن اأرا�شيها. 

- يف 22 �شباط 1960، اأ�شيب فار�س اخلوري بك�شر يف 

اآلم املر�س  عنق فخذه الأي�شر بغرفة نومه، وكان يعاين من 

جائزة  منح  حينما  بدم�شق،  ال�شادات  م�شت�شفى  يف  ال�شديد 

الرئي�س  قبل  من  الجتماعية  العلوم  يف  التقديرية  الببدولببة 

للعلوم  الأعلى  املجل�س  تو�شية  على  بناء  النا�شر  عبد  جمال 

والفنون. 

�سبحي بركات
 1889( اخلببالببدي  بببركببات  بيك  �شبحي  الكامل  ا�شمه   -

رئي�س  اأول  ثم  ال�شوري  لالحتاد  رئي�س  اأول  هو   ،)1939  -

العثمانيني،  ل�شورية بعد زوال  ال�شورية ورابع حاكم  للدولة 

ولد يف اأنطاكية، غري اأنه كان مقيًما يف حلب ومثلها يف عدد 

اأنطاكية يف  ال�شورّية ف�شاًل عن متثيله  النيابية  من املجال�س 

قيام  واأعلن   1919 عام  انعقد  الببذي  العام  ال�شوري  املوؤمتر 

اململكة ال�شورية العربية. 

وقد   ،1932 عببام  البب�ببشببوري  للرملان  رئي�ًشا  انتخب   -

�شوًتا   17 مقابل  �شوًتا   51 باأغلبية  حزيران   11 يف  انتخب 

لها�شم الأتا�شي. 

من  بركات  �شبحي  كببان  العلني،  ن�شاطه  بداية  خببالل   -

يف  ا  خ�شو�شً هنانو،  لإبراهيم  ورفيًقا  فرن�شا  على  الببثببوار 

تو�شط  ثم   ،1920 ومتببوز   1919 اأيببار  بني  الواقعة  الفرتة 

فرن�شا،  قتاله  لإيببقبباف  حلب  وجهاء  اأحببد  ال�شرك�شي  حممود 

خالل  والتقى  بريوت  ال�شرك�شي  من  بوا�شطة  بركات  زار  ثم 

اإىل جانب  اأخببذ مييل مبوقفه  غببورو ومبببذاك  زيببارتببه هببري 

النتداب حتى ُح�شب على املوؤيدين لهم.. وهو ماحّول �شداقته 

لهنانو لعداوة وتناف�س �شديدين. 

ق�شية  يف  فرن�شا  تدخل  اإىل  املوؤرخني  بع�س  وي�شري   -

فوزه بالنيابة عام 1932، وكان قد تعر�س ملحاولة اغتيال عام 

1931 على يد اأكرم حوراين ورفاقه يف بريوت. 

العظم  حقي  حكومة  ت�شكيل  اأعقاب  يف  اأنه  اإىل  ي�شار   -

الكتلة  نحو  مييل  بركات  اأخببذ   1933 حزيران   3 يف  الثانية 

جمل�س  يف  احلببكببومببة  معار�شة  يف  معها  ووقبببف  الوطنية، 

النواب، ويف 24 ت�شرين الثاين 1934 عندما اأ�شدر املفو�س 

الرملان  عمل  ببباإيببقبباف  قببببراًرا  مببارتببيببل  دي  �ببشببارل  الفرن�شي 

الكتلة  �شكلت  فرن�شا،  مع  معاهدة  على  الت�شديق  رف�شه  بعد 

وخالل  اأع�شائها،  اأحبببد  بببركببات  كببان  عببمببل«  »جلببنببة  الوطنية 

عام  اأخرى  ومدن  دم�شق  �شهدتها  التي  العارمة  الحتجاجات 

1936 اأف�شت اإىل ميالد وفد من الكتلة الوطنية مهمته ال�شفر 

اإىل باري�س للتو�شل اإىل اتفاقية جديدة ومن�شفة مع فرن�شا، 

اعتكف بركات يف اأنطاكية ريثما تت�شح معامل التفاقية، ومل 

يعد اإىل دم�شق. 

 �سعد اهلل اجلابري 
لطفي  القادر  عبد  بن  الله  �شعد  هو   )1948  -  1891(  -

م�شهورة  عريقة،  لعائلة   1894 عام  حلب  يف  ولد  اجلابري، 

بالوطنية والدين والرثاء. 

- تراأ�س الكتلة الوطنية التي قادت عملية حترير �شورية 

من براثن ال�شتعمار الفرن�شي ويعتر اأحد اأهم زعماء الن�شال 

الذين قاموا باإعادة توحيد �شورية بعد اأن ق�شمها الفرن�شيون 

عن  الفرن�شيني  بجالء  ن�شالهم  ثمرة  وتوجت  دويببالت  اإىل 

الرتاب ال�شوري عام 1946.

ر�سدي كيخيا
- �شيا�شي �شوري، ولد يف حلب يف عام 1900، وتلقى 

علومه فيها. ورث اأمالكًا وعقارات يف تركيا نتيجة ارتباطات 

عائلية. 

عام  ت�شكيلها  منذ  الوطنية  الكتلة  �شفوف  يف  عمل   -

اأعلن انف�شاله عنها عام 1938-1939 عندما تعرثت   .1927

املعاهدة  على  الت�شديق  ورفبب�ببشببت  فرن�شا  مببع  املببفبباو�ببشببات 

واأخذ  قدمتها.  التي  التنازلت  ب�شبب  الكتلة  �شمعة  و�شاءت 

الكتلة  تببراأ�ببس   1947 عببام  ويف  املببعببار�ببشببة  �شفوف  يتقدم 

الد�شتورية يف جمل�س النواب، ويف )اآب( 1948 اتخذت هذه 

الكتلة ا�شم )حزب ال�شعب( وظل رئي�شه حتى حلت الأحزاب، 

للعي�س  �شورية  وغادر  ال�شورية-امل�شرية،  الوحدة  قيام  بعد 

متنقاًل بني تركيا ولبنان. 

- انتخب نائبًا عن حلب يف دورات عام 1943-1936-

ها�شم  وزارة  يف  الداخلية  وزارة  وتببوىل   .1949-1947

الأتا�شي يف 14 اآب 1949 اإىل 12 كانون الأول 1949 تاريخ 

رئي�س  النيابي.رف�س تويل من�شب  للمجل�س  رئي�شًا  انتخابه 

املتحدة  العربية  اجلمهورية  عن  النف�شال  بعد  اجلمهورية 

التي ت�شكلت نتيجة الوحدة بني �شورية وم�شر، وقال عبارته 

لن توقع  الوحدة مع م�شر  التي وقعت وثيقة  اليد  ال�شهرية: 

وثيقة النف�شال. 

حممد معر�ف الد�اليبي 
حلب.  مدينة  من  �شوري  �شيا�شي   )2004  -  1907(  -

تويف عن عمر يناهز 97 عامًا. 

- نائب حلب يف جمل�س النواب ال�شوري منذ عام 1947 

حتى 1963. 

- وزير القت�شاد الوطني ال�شوري عام 1950. 

- رئي�س جمل�س النواب ال�شوري �شنة 1951. 

- رئي�س الوزراء ووزير الدفاع ال�شوري يف اأواخر عام 

 .1951

- وزير الدفاع الوطني ال�شوري عام 1954. 

- رئي�س جمل�س الوزراء ووزير اخلارجية ال�شورية عام 

 .1962-1961

- م�شت�شار يف الديوان امللكي ال�شعودي منذ عام 1965. 

- رئي�س موؤمتر العامل الإ�شالمي من عام 1316 اإىل عام 

1423 هجرية. 

ناظم القد�سي
مدينة حلب ودر�ببس احلقوق يف  عببام 1905 يف  ولببد   -

الأمريكية يف بريوت، ثم يف جامعة  دم�شق، ثم يف اجلامعة 

جنيف. 

اأ�شبح  �شورية.  يف  ال�شعب  حببزب  موؤ�ش�شي  من  كببان   -

رئي�شًا للجمهورية ال�شورية يف حكومة النف�شال )14 كانون 

النواب  كرئي�س ملجل�س  اآذار 1963(. عمل   8  - الأول 1961 

عام 1954 وتوىل اإحدى الوزارات عام 1949 ملدة ثالثة اأيام 

و1951   1950 عببام  يف  ملرتني  ال�شورية  احلكومة  وتببراأ�ببس 

توفى يف الأردن �شنة 1997. 

 ماأم�ن الكزبري
النقالب  قببادة  من  �شوري  �شيا�شي   )1998-1914(  -

النف�شايل عن اجلمهورية العربية املتحدة. 

- تراأ�س اجلمهورية من )29 اأيلول - 20 ت�شرين الثاين 

.)1961

- ينحدر من عائلة دم�شقية عريقة. 

- در�س القانون الدويل يف جامعة ليون واأ�شبح حماميًا 

واأ�شتاذًا يف جامعة دم�شق. 

ال�شوري كنائب م�شتقل يف عام 1953،  - دخل الرملان 

الذي  ال�شي�شكلي،  اأديببب  الع�شكري  القوي  الرجل  مع  حتالف 

عينه متحدثًا با�شم الرملان ال�شوري يف نف�س العام.

اأكرم احل�راين 

- اأكرم ر�شيد حميي الدين احلوراين ولد يف مدينة حماة 

عام 1911 وتويف يف عّمان عام 1996. 

الأ�شر  اأبناء  مع  والرتبية  العلم  دار  مدر�شة  يف  تعلم   -

بن  الأول  في�شل  امللك  املدر�شة  هببذه  اأ�ش�س  وقببد  الإقطاعية، 

احل�شني قرب ق�شر العظم يف حماة. 

يف  احلبببوراين  عمل  احلببقببوق  كلية  يف  تخرجه  وبعد   -

املحاماة اإىل اأن انتخب عام 1943 نائبًا يف الرملان. 

- كان اأول ا�شرتاك للحوراين يف العمل ال�شيا�شي املنظم 

انت�شب  عندما  كلية احلقوق،  بعد تخرجه يف  عام 1936  يف 

اإىل املبادئ  القومي الجتماعي منجذبًا  ال�شوري  اإىل احلزب 

العلمانية لهذا احلزب، وبقي يف هذا احلزب كع�شو نا�شط اإىل 

اأن ف�شل منه �شنة 1939. 

- انتخب نائبًا عن حماة �شنة 1943، 1947، 1949. 

اأكببرم احلوراين  الأول 1949 توىل  كانون  �شهر  - ويف 

ا�شتقال  اأن  لبث  العظم، ثم ما  الدفاع يف حكومة خالد  وزارة 

الدفاع  وزارة  يف  �شيا�شته  وكببانببت  ني�شان.  �شهر  يف  منها 

ال�شيطرة على اجلي�س، وربط العالقات ال�شخ�شية، لتوظيفها 

يف م�شروعه ال�شيا�شي، وقد ا�شتفاد من البعثات التي وزعها 

على اأ�شدقائه يف توكيد هذه العالقات. وكان له دور بارز يف 

بناء جهاز خمابرات اجلي�س لإحكام ال�شيطرة عليه. 

اأكببرم احلببوراين يف ت�شرين الأول 1950 على  - ح�شل 

مدينة  وجعل  ال�شرتاكي  العربي  احلزب  لتاأ�شي�س  ترخي�س 

حماة مقره الرئي�شي. 

�شهر  يف  و�شورية  م�شر  بببني  الببوحببدة  حتققت  عندما   -

�شباط عام 1958، وقف احلوراين موقفني مزدوجني وبالغي 

وهي  م�شر،  مع  الوحدة  اإىل  متحم�س  كمدافع  مرة  التناق�س: 

اجلمهورية  لرئي�س  نائبًا  فيها  �شمي  حتى  حتققت  اإن  ما  التي 

على  انقلب  حني  ومببرة  النا�شر،  عبد  جمال  املتحدة  العربية 

الوحدة وا�شتقال من م�شوؤولياتها يف 1959، فهرب احلوراين 

منذ ذلك التاريخ اإىل لبنان و�شرع ي�شن الهجوم تلو الهجوم على 

ما �شّماه ال�شتعمار امل�شري والتواطوؤ بني القاهرة وتل اأبيب، 

وما كاد انقالب 28 اأيلول عام 1961 ينهي حكم الوحدة حتى 

انتقل احلوراين اإىل دم�شق وبات من اأركان )العهد النف�شايل( 

هو ورفاقه.. وتويف عام 1996 يف عمان بالأردن. 

حممد اأن�ر ال�سادات 

الأول 1918  كانون   25( ال�شادات  اأنببور حممد  - حممد 

م�شر  جلمهورية  رئي�س  ثالث   ،)1981 الأول  ت�شرين   6  -

العربية يف الفرتة من 28 اأيلول 1970 وحتى 6 ت�شرين الأول 

.1981

- جمل�س الأمة ال�شوري امل�شري: انتخب ع�شوًا مبجل�س 

الأمة عن دائرة تالو ملدة ثالث دورات ابتداًء من عام 1957. 

وكان قد انتخب يف عام 1960 رئي�شًا ملجل�س الأمة وكان ذلك 

بالفرتة من 21 متوز 1960 ولغاية 27 اأيلول 1961.

 �سعيد الغزي 

اأيلول 1967( هو حمام و�شيا�شي  - )دم�شق 1893 18 

�شوري �شغل من�شب رئي�س وزراء �شورية مرتني. 

الكتلة  اإىل  - بداأ عمله بال�شيا�شة �شنة 1928 بان�شمامه 

�شورية واختري  الفرن�شي على  النتداب  التي عادت  الوطنية 

د�شتور  اأول  و�شعت  الببتببي  التاأ�شي�شية  باجلمعية  ع�شًوا 

للجمهورية ال�شورية. 

- كان اأول من�شب وزاري للغزي �شنة 1936، بعد �شعود 

الفرن�شية،  ال�شورية  املعاهدة  عقب  ال�شلطة  اإىل  القوميني 

وهو  للعدل،  وزيببًرا  مببردم  جميل  البببوزراء  رئي�س  اختاره  اإذ 

املن�شب الذي �شغله مرتني لحقتني عامي 1945 و1948، كما 

�شغل من�شب وزير املالية �شنة 1939. 

- �شغل الغزي من�شب نائب رئي�س الرملان ال�شوري يف 

يف  القوميني  تاأييد  فقد  اأنه  غري  القوتلي،  �شكري  عهد  بداية 

مطلع الأربعينيات لدعمه للرئي�س تاج الدين احل�شني املدعوم 

�شفوف  اإىل  الببغببزي  عبباد   1943 �شنة  ويف  الفرن�شيني.  مببن 

القوميني وانتخب على قائمة القوتلي النتخابية. 

- اعتزل الغزي احلياة ال�شيا�شية اأثناء فرتة اجلمهورية 

النف�شال  بعد  ال�شيا�شة  معرتك  اإىل  عاد  ثم  املتحدة،  العربية 

رئي�ًشا ملجل�س ال�شعب ال�شوري �شنة 1961، وظل يف من�شبه 

حتى جاءت ثورة اآذار 1963. 

من�س�ر الأطر�س 

- رئي�س جمل�س ال�شعب بني عامي 1965 - 1966.

قومي  منا�شل  وهو   1925 عام  القريا  قريته  يف  ولد   -

ووطني. 

- وهو من تلك الدار التي منها انطلقت الثورة ال�شورية 

لرجل  لزومًا  بل  املن�شب  قبيل  من  لي�س  قائدها  كان  ووالببده 

وتاريخه  الوطن  عبق  اأنفا�شه  بني  حمل  الذي  الكبري  الثورة 

املجيد ليطرد ال�شتعمار العثماين والفرن�شي عن بالده. 

الأجنع  ال�شالح  بالعلم،  وطنيته  اإىل  اإ�شافة  ت�شلح   -

العلوم  يف  دبلومًا  وليحمل  الوطني  التحرر  حركة  تنمية  يف 

يف  واإجبببازة   1950 عببام  الأمببريكببيببة  اجلامعة  مببن  ال�شيا�شية 

احلقوق يف عام 1954. 

�شارك  اإن  بعد  الرملان عام 1952،  انتخب ع�شوا يف   -

مع رفاقه املنا�شلني الثوريني يف تاأ�شي�س حزب البعث العربي 

ال�شوؤون  وزير  من�شب  وتبواأ  الثورية  وطليعته  ال�شرتاكي 

للمجل�س  رئي�شًا  ثببم  ومببن   1963 عببام  والعمل  الجتماعية 

العراق  نكبة  ويف   ،1965 عببام  يف  الببثببورة  لقيادة  الوطني 

املكلوم  العراق  الأخرية كان ع�شوًا موؤ�ش�شًا يف جلنة ن�شرة 

 2003 عام  العراق  ن�شرة  جلان  لتجمع  ورئي�شًا   2001 عام 

وع�شوًا يف املوؤمتر القومي العربي عام 2004. 

- تويف يف 17 /11 /2006.

اأحمد احل�سن اخلطيب 
- رئي�س جمل�س ال�شعب 1966 1971.

رئي�س   ،)1982  -  1933( اخلطيب  احل�شن  اأحببمببد   -

�شباط  اإىل 22  الثاين 1970  ت�شرين  بالفرتة من 18  �شورية 

 .1971

- عني رئي�ًشا ل�شورية خلًفا لنور الدين الأتا�شي وذلك بعد 

احلركة الت�شحيحية التي قادها الرئي�س الراحل حافظ الأ�شد. 

كان ع�شًوا يف حزب البعث العربي ال�شرتاكي. 

- مكان امليالد: قرية منر، درعا، تاريخ الوفاة: 1982.

فهمي الي��سفي
النعمان،  معرة  يف   1932 عببام  اليو�شفي  فهمي  ولببد   -

ويف جامعة دم�شق كان تخرجه يف كلية احلقوق عام 1964، 

ويف عام 1968 اأ�شبح حمافظًا لطرطو�س.. ومن ثم حمافظًا 

 1970 اأي  نف�شه  العام  هذا  ويف   ،1970 عام  حماة  ملحافظة 

البعث،  حلببزب  املوؤقتة  القطرية  القيادة  يف  ع�شوًا  اأ�شبح 

ويف عام 1971 ع�شوًا يف القيادة القطرية الدائمة له، ثم يف 

القيادة القومية ورئي�شًا ملكتب الفالحني. 

رئي�شًا  لي�شبح  فيه  نائب  ب�شفة  ال�شعب  جمل�س  دخل   -

�شغل   1976 عام  ويف   ،1975 عام  وحتى   1971 عام  منذ  له 

من�شب نائب رئي�س جمل�س الوزراء ل�شوؤون اخلدمات، وبقي 

فيه حتى عام 1980 ليتقاعد من العمل ال�شيا�شي ويلتفت اإىل 

العمل القانوين. 

- يف الثالث والع�شرين من �شهر اآذار عام 2006، وافته 

املنية ووري الرثى يف بلدته معرة النعمان. 

حممد علي احللبي 
- 1973 - 1978 رئي�س جمل�س ال�شعب. 

من�شب  �شغل  �شوري  �شيا�شي  هو   )1937 عببام  )ولببد   -

 9 اإىل   1978 اآذار   27 من  الفرتة  يف  �شورية  وزراء  رئي�س 

كانون الثاين 1980 يف عهد الرئي�س حافظ الأ�شد. 

 حمم�د حديد 
- 1978 - 1981 رئي�س جمل�س ال�شعب.

- رئي�س �شابق لالحتاد العام لنقابات العمال.

حمم�د الزعبي
- ولد يف درعا بقرية خربة غزالة يف عام 1935 وح�شل 

على �شهادة الهند�شة الزراعية. 

- عمل ببببوزارة الببزراعببة ثببم عببني مببديببرًا عببامببًا مل�شروع 

الزراعة  وزارة  اإىل  ومنها  الرقة  حمافظة  يف  الفرات  حو�س 

وجمل�س ال�شعب. 

الثاين  ت�شرين   16 من  ال�شعب  ملجل�س  رئي�شًا  انتخب   -

عام 1981 اإىل 18 �شباط عام 1987. 

عام  الثاين  ت�شرين   1 بتاريخ  للوزراء  رئي�شًا  عني  ثم   -

1987 خلفًا لعبد الروؤوف الك�شم، واحتفظ باملن�شب حتى 7 

بالف�شاد  اتهامات  ب�شبب  ا�شتقالته  قدم  حيث   2000 عام  اآذار 

و�شوء الإدارة.

حتت  وو�شع  البعث،  حببزب  ع�شوية  من  لحقًا  طببرد   -

الإقامة اجلرية يف منزله. 

عبد القادر قد�رة

- رئي�س جمل�س ال�شعب ال�شوري )2002-1988(.

- تويف �شباح يوم الثالثاء 30 متوز 2013. 

عهد  يف  عببدة  منا�شب  وتقلد   1935 عببام  مواليد  مببن   -

الرئي�س الراحل حافظ ال�شد كنائب لرئي�س احلكومة لل�شوؤون 

القت�شادية ثم رئي�شًا ملجل�س ال�شعب كما كان ع�شوا يف قيادة 

حزب البعث العربي ال�شرتاكي 

ال�شاحلية  دم�شق  مواليد  ليبي،  اأ�شل  من  �شوري  هو   -

عام 1935 والده �شوري من اأ�شل ليبي. 

- اأبرز املنا�شب التي تولها: 

1. نائب رئي�س جمل�س الوزراء عام 1980. 

عام  يف  ملببرتببني  بببالببوكببالببه  البببببوزراء  جمل�س  رئببيبب�ببس   .2

 .1981

3. رئي�س ملجل�س ال�شعب ال�شوري منذ عام 1988 ولغاية 

عام 2002. 

حممد ناجي عطري 

- رئي�س جمل�س ال�شعب 2003 - 2003.

- ناجي العطري )1944 - على قيد احلياة( رئي�س وزراء 

�شورية منذ 10 اأيلول 2003 حتى عام 14 ني�شان 2011. هو 

معمارية  هند�شة  بكالوريو�س  على  وح�شل  حلب  مواليد  من 

من  املببدن  تخطيط  ودبلوم   ،1967 بتاريخ  حلب  جامعة  من 

هولندا عام 1972. 

حمم�د الأبر�س 

عام  ال�ببشببرتاكببي  الببعببربببي  البعث  حببزب  اإىل  انت�شب   -

.1957

حلب  جامعة  مببن  مببدين  مهند�س  �ببشببهببادة  عببل  ح�شل   -

.1964

- مهند�س يف وزارة املو�شالت 1964 - 1969.

- حت�شري �شهادة الدكتوراه يف باري�س 1969 - 1972.

باري�س   - املعابر  و  الببطببرق  خمابر  يف  بحوث  مدير   -

.1975 - 1972

- مدير �شركة ال�شتثمارات املالية واحلراجية - باري�س 

.1976 - 1975

- مهند�س يف رئا�شة اجلمهورية العربية ال�شورية 1977 

.1980 -

- مهند�س يف وزارة املوا�شالت 1981.

و  لببال�ببشببتبب�ببشببارات  هببنببد�ببشببي  مببكببتببب   2002-  1982  -

الدرا�شات الهند�شية والقت�شادية. 

- ع�شو جمل�س ال�شعب عن مدينة دم�شق 2003/3/9.

 -  2003/10/7 مببنببذ  البب�ببشببعببب  جمببلبب�ببس  رئببيبب�ببس   -

.2012/5/7

حممد جهاد اللحام

- رئي�س جمل�س ال�شعب احلايل من 2012 - حتى الآن.

يف  والثانوية  والإعببداديببة  البتدائية  املراحل  در�ببس   -

مدينة دم�شق.

الطبيب  ال�شهيد  ابببن  وهببو  دم�شق  مدينة  اأهببايل  من    -

الدكتور اأديب اللحام. 

- حا�شل على اإجازة يف احلقوق من جامعة دم�شق. 

- انت�شب اإىل فرع نقابة املحامني يف دم�شق، ونال لقب 

اأ�شتاذ يف املحاماة بتاريخ 5 اآب عام 1985. 

يف  املحامني  نقابة  فببرع  ديببوان  رئي�س  من�شب  �شغل   -

دم�شق بالفرتة 1997 - 2001 ملدة اأربع �شنوات. 

- انتخب ع�شوًا يف جمل�س فرع نقابة املحامني بدم�شق 

يف انتخابات الدورة النتخابية لالأعوام 2001 - 2005. 

- انتخب ع�شوًا يف املكتب الدائم لحتاد املحامني العرب 

بتاريخ 1 / 6 / 2004. 

- انتخب رئي�شًا ملجل�س فرع نقابة املحامني بدم�شق عن 

الدورة النتخابية 2005 - 2009. 

- انتخب رئي�شًا ملجل�س فرع نقابة املحامني بدم�شق للمرة 

الثانية عن الدورة النتخابية 2009 - 2013. 

املحامني  نقابة  فببرع  يف  املعلوماتية  جلنة  موؤ�ش�س   

بدم�شق، وهو رئي�س اللجنة، حيث تتوىل اللجنة مهمة اإجناز 

واإدارة موقع فرع النقابة على �شبكة الإنرتنت العاملية بثالث 

اأحدث  واإعبببداد  والفرن�شية،  والإنكليزية  العربية  هي  لغات 

والجتهادات  القانونية  والأخبار  والأبحاث  الدرا�شات  واأهم 

الق�شائية ون�شرها على املوقع.

بديع املوؤيد العظم

 �سعد اهلل اجلابري 

 ماأمون الكزبري

عبد القادر قدورة

فهمي اليو�سفي

ها�سم االأتا�سي

ر�سدي كيخيا

اأكرم احلوراين 

حممد ناجي عطري 

حممد علي احللبي 

من�سور االأطر�س 

فار�س اخلوري

حممد معروف الدواليبي 

حممد اأنور ال�سادات 

حممود االأبر�س 

 حممود حديد 

اأحمد احل�سن اخلطيب 

�سبحي بركات

ناظم القد�سي

 �سعيد الغزي 

حممد جهاد اللحام

حممود الزعبي



»ال�سيد ها�سم الأتا�سي - حم�ص، ال�سيد حممد ال�سريفي - الالذقية، ال�سيد 

عبد الرحمن ر�سيدات - عجلون، ال�سيد اإبراهيم عبد الهادي نابل�ص، ال�سيد اأمني 

املدانات-  عي�سى  ال�سيد  �سفد،   - النحوي  الرحمن  عبد  ال�سيد  بييروت،   - بيهم 

الكرك، ال�سيد توفيق بي�سار - طرابل�ص، ال�سيد فاحت املرع�سي - حلب..الخ«.

تلك الأ�سماء اأيها ال�سادة، كانت بع�ص اأع�ساء اأول برملان عرفته دولة عربية، 

وحتى اأول دولة يف هذا ال�سرق كله؛ وهي �سورية اأيام كانت »�سورية الطبيعية« 

يوم مل يكن حينها باٍغ ل وهابي، ول �سهيوين، ول غربي، اأو عثماين قد غررّ من 

»طبيعتها« بعد؛ واإن كان الأمر مل ي�ستمر طوياًل رمبا مل يتجاوز ال�سنتني؛ وكان 

ذلك نواب الربملان، الذي تاأ�س�ص حتت ُم�سمى »املوؤمتر ال�سوري« وكان مبناه هو 

وزارة الداخلية اليوم يف املرجة بدم�سق، و كان نوابه ل يقل عدد املجتمعني منهم 

حينها عن املئة نائب يف كل جل�سة.

يو�سف  مييازن  الراحل  ال�سوري  املييوؤرخ  جمعها  التي  الأوراق  ل  يتاأمرّ ومن 

ال�سباغ والتي اأر�سفها يف كتابه )املوؤمتر ال�سوري - برملان ال�ستقالل بالد ال�سام( 

الزمنية بني )6-7- للمدة  الدم�سقية؛ ويوؤر�سف خاللها  ال�سرق  دار  ال�سادر عن 

الطبيعة؛  �سورية  خمتلف  من  النواب  انتباهه  �سيلفت   ،)1920-7-25 1919و 

اأي �سورية التي كانت ذات حنٍي من الدهر بالد ال�سام )�سورية، فل�سطني، �سرقي 

الأردن، وجبل لبنان( تلك اجلغرافيا الجتماعية وال�سيا�سية، والأهلية التي مل 

تعرتف يومًا بحدود فيما بينها. اأي قبيل تفتيت تلك الوحدة فيما ُعرف بالتفاق 

بني فرن�سا وبريطانيا وخديعتهم امل�سهورة للعربان حينها، باتفاقية �سايك�ص - 

بيكو، خالل تلك اللحظة املف�سلية يف ال�ستقالل عن ال�سلطنة العثمانية، واإعالن 

اململكة ال�سورية.

الطبيعية ثمة من �سعى دومًا  اأن �سورية  ذلك  الوقت،  لب�سع  ذلك  اأقول كان 

لإخراجها من »طبيعتها« وطبعيتها والتي هي حقيقة جغرافية �سارخة منذ مئة 

الغزو  وحتى  البغي�سة،  العثمانية  ال�سلطنة  عن  النف�سال  قبيل  تبلورت  �سنة، 

العربية، هذه احلقيقة  البالد  من  والرافدين وغرهما  ال�سام  لبالد  ال�ستعماري 

اأوراق  جميع  حددتها  كما  وهي  الوقت؛  طول  ت�سرخ  لتييزال  التي  اجلغرافية 

ووثائق تلك احلقب قبل موؤمتر �سان رميو واتفاقية �سايك�ص - بيكو، وهي هذه 

اجلغرافيا التي تتاأمل اليوم من التق�سيم، مع كل غزو جديد لهذه البالد اجلاثمة 

فوق ح�سارة متتدرّ لع�سرة اآلف من ال�سنني، - رمبا - من هنا هذا العدوان عليها 

من كل هذه الرببرية البدوية التي تغزوها من جهاتها ال�ست، غر اأن هذه التجربة 

ال�ستقاللية الوطنية العربية التي مل يكتب لها اأ�سباب النجاح وال�ستمرار - كما 

يقول مازن يو�سف ال�سباغ - وذلك بفعل التفاقات ال�سرية لدول احللفاء، اتفاق 

�سايك�ص - بيكو، وموؤمتر �سان رميو، ووعد بلفور، وغرها من الأطماع لدول 

احللفاء املنت�سرة يف احلرب العاملية الأوىل )1914-1918(، والتمهيد ال�سري 

لقيام كيان »اإ�سرائيل«. يجمع �سباغ هذه الأوراق ليوثق حدثًا تاريخيًا مهمًا مررّ 

على �سورية بحدودها الطبيعية - بالد ال�سام- كتجربة برملانية هي الأوىل من 

نوعها يف العامل العربي، وذلك من خالل املوؤمتر ال�سوري الذي يعد اأول �سيغة 

العربية  احلركة  رجال  تنادى  حني   1919 العام  اإىل  تاريخه  ويعود  »برملانية« 

والأحزاب ال�سيا�سية ال�سورية لعقد اجتماع يف دم�سق ي�سم ممثلني عن املناطق 

الأحداث  اأق�سام:  ت�سعة  يف  اأر�سفها  اأو  اأوراقيييه،  ال�سباغ  ق�سم  وقد  ال�سورية، 

املمهدة واملرافقة لقيام املوؤمنر ال�سوري )برملان ال�ستقالل( واإعالن قيام اململكة 

ال�سورية، املوؤمتر ال�سوري العام - برملان اأو جمل�ص نواب ال�ستقالل لبالد ال�سام، 

اأعمال ون�ساطات احلكومة العربية واملوؤمتر يف دم�سق، احلكومات )الوزارات( 

خالل العهد الفي�سلي، بيان املوؤمتر ال�سوري واإجراء تن�سيب الأمر في�سل بن 

احل�سني ملكًا- كان امللك الأول والأخر- على �سورية، �سبوط وحما�سر جل�سات 

املوؤمتر ال�سوري، والقانون الأ�سا�سي )الد�ستور( ثم ق�سما للمالحق والوثائق.

وقبل ذلك يعود ال�سباغ بالزمن اإىل ماقبل اإن�ساء هذا »الربملان« حيث �ستمر 

على �سورية- بالد ال�سام الكثر من الأحداث والوقائع التي كانت ُتطبخ على نار 

اخلديعة، ي�سرتك يف اإيقادها الغرب ال�ستعماري بالتعاون مع الكثر من العربان، 

تلك النار التي اأوقدت حني غدر ومل يخب لهيبها اإىل اليوم، ففي موؤمتر ال�سلح 

يف فر�ساي30 �سباط 1919 يتقرر ف�سل البالد العربية عن ال�سلطنة العثمانية، 

لكن كانت اخلديعة بو�سعها حتت اإر�ساد اإحدى الأمم الراقية فيما الوقت ي�سيق 

اأمام جلنة  �سورية  لأع�ساء موؤمتر ميثل  انتخابات  قانون جتري مبوجبه  ل�سن 

ال�ستفتاء التي �ست�سمع راأي ال�سعب عن �سكل الدولة واحلكم الذي يريده، ورغم 

التام  ال�سيا�سي  ال�ستقالل  نطلب  »اإننا  هي  املوؤمتر  لهذا  كانت  تو�سية  اأول  اأن 

الناجز للبالد ال�سورية التي حتدها �سمال جبال طورو�ص، جنوبًا رفح، فاخلط 

ال�سامية والعقبة احلجازية، و�سرقًا  العقبة  اإىل جنوب  املار من جنوب اجلوف 

نهرا الفرات واخلابور واخلط املمتد �سرقي البوكمال اإىل �سرق اجلوف وغربًا 

البحر املتو�سط دون حماية ول..و�ساية«.

اإذن.. اإىل ما ُيقارب املئة من ال�سنني؛ كانت اأوىل مطالب ما كان ال�سوريون 

ي�سرخون به، اإ�سافة لدولة برملانية دميقراطية، غر اأن الرد دائمًا كان الحتالل 

منذ  كان  ذلك  دميقراطية،  برملانية  بادرة  اأي  على  والإجهاز  والق�سم،  والتفتيت 

قرن، واليوم لرنى ذات امل�سهد يتكرر، ليزيد يف تفتيت املفتت، ولتمكني القوى 

الظالمية املتمردة اليوم لالإجهاز على اأي مظاهر برملانية ودميقراطية مهما كان 

حجمها اأو م�ساحتها..!

فمن ي�سدق اأن بني �سعود الوهابيني يريدون دميقراطية يف اأي منطقة يف 

هذا الكون، ومن ثم كيف ن�سدق مبن يدعي انه �سوري، وُينادي بالدميقراطية من 

رمال الربع اخلايل، و �سورية - بالد ال�سام �سارت »بف�سل« احلماية الدولية التي 

�سمال وجنوبًا،  منها  املغت�سب  اأجزاء عدا  اأربعة  ال�سوريني  فر�ست حينها على 

ومع ذلك ليخجل اليوم من يطلب »ذات احلماية« بعد م�سي كل هذه التجارب مع 

احلماية الدولية، الفرق اأن يومها مل يكن ثمة �سوري ليطلبها، واإن كان ثمة اإيدي 

عربان تلوح بها حينذاك، اليوم ثمة اإياٍد تدعي »ال�سورية« تفعلها من اأر�ص القهر 

العربي املتحالف مع ال�سهاينة بعني ال�سم�ص دون ان يرم�ص له جفن..!

يذكر:  الربملان  لذلك   1920 الثاين  24ت�سرين  بتاريخ  ال�سادر  بيانه  ويف 

ال�ستعماريني  واإن  التام،  وا�ستقاللها  التامة  بوحدتها  اإل  لتقوم  الأمة  اأن  »مبا 

يتهددون تلك الوحدة، فقد راأى املوؤمتر ال�سوري اأن يوجب على الأمة بدنًا وماًل 

�سد كل من يحاول الإخالل بوحدة البالد وا�ستعمارها والعبث با�ستقاللها«، ذلك 

البيان كما ت�سر التواريخ كان قبل حواىل مئة �سنة ولي�ص اأم�ص.

مازن يو�سف �سباغ  الباحث  اأوراقييه ووثقها  مللم  الذي  ال�سوري،  واملوؤمتر 

يف كتاب؛ هو موؤمتر متثيلي برملاين دعت اإىل عقده احلكومة العربية بدم�سق، 

و�سم مندوبني عن جميع مناطق �سورية الطبيعية بدولها الأربع اليوم، وقد عقد 

هذا املوؤمتر بهدف اإظهار وحدة هذه البالد ورغبة اأهاليها بقيام حكم عربي واحد 

النوايا ال�ستعمارية لكل من فرن�سا وبريطانيا  ي�سمها جميعًا، وذلك بعد بروز 

واإيطاليا، وقد بلغ عدد املندوبني املنتخبني60 ع�سوًا ومثلهم عددا من املندوبني 

اأعماله الأوىل يف حزيران 1919، واأطلق عليها  املختارين، وبداأ املوؤمتر دورة 

بي  عرفت  ثالثة  اأعييمييال  دورة  املييوؤمتيير  عقد   1920 اآذار  ويف  ال�ستفتاء«  »دورة 

»دورة ال�ستقالل« وذلك يف اأعقاب انف�ساح النوايا ال�ستعمارية لكل من فرن�سا 

وبريطانيا، واتفاقهما على تق�سيم البالد تنفيذًا لتفاقية �سايك�ص- بيكو، ومل جتر 

الرياح كما كانت ت�ستهي �سفن احلكومة العربية واملوؤمتر ال�سوري العام، اإذ بداأت 

فرن�سا تعرب عن نواياها ال�سريرة لحتالل الداخل ال�سوري، بالإ�سافة اإىل لبنان 

اأن  و�ساحل �سمال �سورية، وبداأت الأزمة بني الطرفني تتخذ منحى خطرًا اإىل 

املوؤمتر، واأعلنت  اأعمال  فارتاأت احلكومة تعليق  بلغت ذروتها يف متوز1920، 

ذلك يف 19 متوز على ل�سان وزير دفاعها يو�سف العظمة. كان هذا القرار نهاية 

األيمة لهذا املوؤمتر، اإذ اأن الأحداث ت�سارعت بعد ذلك، حيث قامت القوات الفرن�سية 

بغزو �سورية واحتاللها واأ�سقطت احلكم العربي يف24 متوز1920.

بقي اأن ُن�سر اأنه تناوب على رئا�سة ذلك الربملان خالل مدة تاأ�سي�سه؛ ثالثة 

ال�سوري  للموؤمتر  منتخب  رئي�ص  اأول  1858-1919؛  العظم  فوزي  هم:  نواب 

العام، وهو من مواليد دم�سق، ها�سم الأتا�سي 1875 - 1960 من مواليد حم�ص، 

 -  1862 طرابل�ص  من  كييان  الثالث؛  الرئي�ص  فيما  الييربملييان،  لذلك  رئي�ص  ثيياين 
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� علي الراعي

alraee67@gmail.com

حتــــت قبــــــــة املجلـــــــــ�س..

عدد خاص8

ما اأروعكم حني تعدون, ما اأروعكم تعتلون املنابر, 

اي��ن منه  وك��رم  وائ��ل,  بن  اي��ن منها �سحبان  ف�ساحة 

حامت الطائي و فرو�سية ال بعد والقبل, وعود لو اورق 

وملا  ب��وادي��ن��ا  الخ�سلت  بع�سها  بع�ض  او  بع�سها, 

ب�سعري  فقري  اكتوى  ومل��ا  هناك  او  هنا  فقريا  وجدنا 

اال�سعار ونارها و الاثرى بع�ض جتار اخلنا والفجور 

الفعل  واق��ل  )ال��ل��وات(  اكرث  ما  دماءنا,  وهم مي�سون 

قبله, فما كان  اليوم غري االم�ض وما  احلقيقي,ولكننا 

ذات يوم �رسابا خلبيا من وعودكم و مل يعد اليوم مقبوال 

ابدا, ولن يكون.

ون�سغ  احلياة  ماء  دمنا  و  و�سنبقى  كنا  �سوريون 

يرتقي  واخل��ل��ود,  العز  ايقونات  �سهداوؤنا  و  ال���راب 

ال�سهيد تلو ال�سهيد يف معارج النور و لنبقى هنا رمزا 

للعطاء والكربياء و لنبقى حرا�ض الكرامة,ما كان قبل 

مل ولن يكون فيما بعد ابدا, جتربة مرة وقا�سية وموؤملة 

بدماء  ن�سج  ال��ذي  الثمر  كان  مراراتها  مقدار  وعلى 

من �سحى.

�سورية  نحن  تاأكيد,  بكل  االم�ض  غري  اليوم  نحن 

امل��ت��ج��ددة ن��ع��رف ح��ق��وق��ن��ا وواج��ب��ات��ن��ا, ون��ع��رف ان 

اال�ستحقاق الت�رسيعي والد�ستوري �سمان وامان, وان 

من ي�سل اىل حتت قبة املجل�ض امنا و�سل باختيارنا 

احلر,و�سل ذات يوم رمبا بربنامج مل ينفذ منه �سيء, 

�سوتنا  االخ��ت��اف,  ك��ل  واملرحلة خمتلفة  ال��ي��وم  لكن 

عبق  وامالهم,ومن  النا�ض  نب�ض  من  حقيقية  لربامج 

العطاء, ا�سواتنا لبناء يكرب ويعلو على ا�سا�ض ما كان 

نريد ا�سواتا  اليها,  من اجن��ازات يراكمها و ي�سيف 

ت�سدح مبطالبنا, تعمل من اجلنا جميعا, تبني االن�سان 

وت�سون ما اجنزناه, وما اعظم ما كان.

واقراأ  اأرى  الأن  اتوق  القادم  الت�رسيعي  ال��دور  يف 

عن ا�سراتيجية تربوية �ساملة و عن خطط عمل ثقافية 

فكريا,  االن�سان  بناء  تدعم  مناق�سات  عن  و  وفكرية 

اريد ان ا�سمع نقا�سا حول العطاالت الفكرية والثقافية 

التي نعي�سها, كم امتنى ان يعلو املنرب من ي�ساأل: ملاذا 

من  لدينا  ونحن  اخللل  وتنويريا,اين  معرفيا  اخفقنا 

ا�ستثماره  ال�سحراء ومت  لوكان يف  ما  التحتية  البنى 

وع�رسات  املدار�ض  اآالف  واآالف  ثقافية  مراكز  الأورق, 

الكثريين,  لف  وجهل  ظام  ثمة  ذلك  ومع  اجلامعات, 

من امل�سوؤول عنه ؟

اأ���س��ئ��ل��ة وج��ودي��ة ك���ربى الب���د م��ن ط��رح��ه��ا, حقنا 

امل��ط��ال��ب اخل��دم��ي��ة ول��ك��ن ال��ب��ن��اء اال���س��م��ى ه��و الفكر 

بكم اىل حيث  اتوا  الذين  النا�ض  واملعرفة,نريدكم بني 

مطلقوها  وتناق�ض,ويعمل  تطرح  برامج  ننتظر  و  انتم 

اليوم  �سبيا,  ذل��ك  اىل  ا�ستطاعوا  ما  حتقيقها  على 

الت�رسيع,ويف  يف  ال��ك��ربى  اال�ستحقاقات  ام��ام  نحن 

ا�ستحقاقات الدم والعطاء كان ال�سعب االروع واالنقى 

واال�سمى, نريد ان ن�سمو جميعا اىل عليائه, اىل قرب 

الت�رسيعي  ميداننا  يف  اننا  نعلن  و  االب��ط��ال  ه��ام��ات 

والرقابي ن�سون االمانة ونعلي راية الوطن, وان الدم 

وم��ع��رف��ة, هي  وعلما  ول���وزا  عنبا  بيت  ك��ل  ي���ورق يف 

وا�سعة  االختيار  وم�ساحة  جميعا  امامنا  ال�ساحات 

مننح  ومل��ن  نختار,  فيمن  احلرية  مطلق  ولنا  وك��ب��رية, 

ثقتنا,وكم �سيكون االمرموؤملا وقا�سيا ومم�سا, اذا ما 

كانت التجربة مرة كما �سابقاتها,انذكركم ان ال�سعب 

غال عليكم حني حتتاجون ا�سواته )ي�سمعوننا وعودا 

�سوى  وال�سيء  نعود  الو�سول  كالوعود,وبعد  لي�ست 

الوعود (.

بالتاأكيد نثق ان القادم اروع واجمل وان كان ثمة 

هفوات واخطاء فنحن جديرون ان جنتازها الن العبور 

اىل الكرامة االن�سانية كان بدمنا بت�سحيات �سهدائنا, 

فلنكن اوفياء لهم.

� ديب علي ح�سن

d.hasan09@gmail.com

على حلم الوعد

يــــوم كانـــــــت دم�ســـــــــــــــــق و�ســـــط �ســــــــــــورية

االإبـداع حريـة راأي.. و»الرقابـة علـى الفكر اإال رقابـة ال�سمري«

�ســـــــــوريون بقامــــــــــة وطــــــن..

عرف  واحلديث،  والنقا�ص  الراء  لتداول  الوىل  والندوة  الول،  الول،والبيت  احلرف  وكان  كانوا  ان  منذ 

ال�سوريون احرتام الراأي وجمدوه واعطوا للعامل برهانا بالفعل واحلقيقة ومل يكن ذلك ابدا تنظرا ولجمرد ثرثرة 

كما يفعل الكثرون، انهم ا�سحاب الدميقراطية الوىل يف كل �سيء،يف الرتاكم التاريخي واملعريف، ومن يعد اىل 

�سفحات التاريخ ال�سوري على امتداد امل�ساحة الزمنية اأي منذ ع�سرة الف عام فاإنه �سيقع على معلقات يف احرتام 

الختالف، وحق ابداء الراي منذ ان عربوا عن ذلك، ومنذ ان عبدوا اآلهة متعددة، كل له ا�ساطره واآلهته وطقو�سه 

ورموزه، وكلها ت�سب طبعا - تاريخيا - يف بوتقة واحدة هي �سوريته التي انارت العامل كله، لذلك من الطبيعي ان 

جتد يف منطقة واحدة ومن خالل الكت�ساف الثري، الف الرموز والق�س�ص حول ال�ساطر واللهة وغرها،وكل 

يحرتم ما يقدمه الخر، ل بل ان بع�سها �سب يف بوتقة واحدة من خالل متازج احلكايا والق�س�ص.

هذا املراث احل�ساري مل يغب يوما ما عن التاريخ ال�سوري قدميه وحديثه، بل ازداد األقا وقدرة على التفاعل 

واعطاء الخر درو�سا يف احلرية الفكرية ومن خالل نقا�ص ح�ساري متطور مل يعرفه العراب الذين يدعون انهم 

يريدون حت�سرنا..نقف يف هذه العجالة عند حمطة من حمطات حرية الراأي التي �سانها الد�ستور ال�سوري قول 

وفعال، وعمل جمل�ص ال�سعب او الربملان، او النيابي، �سمه ما �سئت عمل على �سيانتها وحفظها،وا�ستمرت احلال هذه 

و�ستبقى معلما من معامل حريتنا الفكرية.

حتت قبة الربملان ال�سوري جرت نقا�سات فكرية حقيقية،ومن هذه الوقائع نقف اليوم عند ما جرى من نقا�ص 

مواقع  )�سواء  احلادثة  قدمت  التي  الوقائع  تروي  ابداعه.  وحماكمة  قباين  نزار  ال�ساعر  راأي  م�سادرة  وحماولة 

الكرتونية، او ورقية واجلميع اقتب�ص �سرد احلكايا من ال�سحف ال�سورية التي ن�سرتها حينذاك، ولباأ�ص ان ن�سردها 

كما ترويها املواقع اللكرتونية( تقول احلكاية:

اأي�سًا  )فاأنا  نييزار:  يقول  كما  النتيجة  كانت  والتي   ،1954 عام  يف  وقمر،  وح�سي�ص  خبز  ق�سيدته  نزار  ن�سر 

�سربتني دم�سق باحلجارة، والبندورة، والبي�ص الفا�سد.. حني ن�سرُت عام 1954 ق�سيدتي، خبز وح�سي�ص وقمر(.

ومل تقف دم�سق عند هذا احلد، ففي عام 1955 ويف اأول ظاهرة يف العامل يحاول املجل�ص النيابي ال�سوري 

ة بغبار  حماكمة ال�ساعر نزار قباين )العمائم نف�سها التي طالبت ب�سنق اأبي خليل طالبت ب�سنقي، والذقون املح�سورّ

التاريخ التي طلبت راأ�سه طلبت راأ�سي، خبز وح�سي�ص وقمر كانت اأول مواجهة بال�سالح الأبي�ص بيني وبني اخلرافة 

وبني التاريخيني(.

جملة الآداب اللبنانية ل�ساحبها الأديب الدكتور �سهيل اإدري�ص، غنية عن التعريف، فهي معروفة على م�ساحة 

ن�سرت يف اخلم�سينيات ق�سيدة )خبز وح�سي�ص وقمر( وكان  املثقفني،  باتزانها وعراقتها وقرائها  العربي  الوطن 

حينها ي�سغل من�سبًا دبلوما�سيًا يف ال�سفارة ال�سورية يف لندن.

وتناقلت ال�سحف ال�سورية هذه الق�سيدة التي و�سلت اإىل يد النائب يف جمل�ص النواب ال�سوري عن الخوان 

امل�سلمني )ال�سيخ م�سطفى الزرقا( والتي اعتربها ظاهرة غر طبيعية على ال�ساحة الأدبية والعربية، وتداول يف 

اأمر هذه الق�سيدة مع بع�ص النواب من كتلته النيابية وطلبوا من وزير اخلارجية اآنذاك خالد العظم اأن يعاقب هذا 

ال�ساعر ومل يجدوا اأذنا �ساغية لذلك، فكان اأن طرح ال�سيخ الزرقا هذه الق�سيدة يف جمل�ص النواب وذلك يف اجلل�سة 

التي عقدت يوم الثالثاء 1955/6/14.

ويقول الزرقا حتت قبة الربملان ال�سوري: ماذا اأقول عن وزارة اخلارجية تلك الوزارة التي لفتنا نظرها قبل ذلك 

اإىل مو�سوع هام جدا، اإىل مو�سوع قومي بالدرجة الأوىل قبل اأن يكون مو�سوعا دينيا، هذا املو�سوع هو تهجم 

اأحد ممثلينا يف اخلارج )ممثلنا يف لندن( هذا ال�سخ�ص هو رجل يقال له نزار القباين وقد كنت اأريد اأن ل اأتعر�ص 

لأ�سخا�ص غائبني لي�ستطيعون اأن يدافعوا عن اأنف�سهم، ولكنه رجل ميثلنا ويعر�ص �سورة عنا يف ق�سيدة داعرة 

فاجرة انحاللية اإحلادية.

ف�سال عن كل هذا تظهر ال�سعب العربي يف اأقبح �سورة واأب�سع متثيل واف�سد حالة، وتعر�ص هذه الهيئة على 

اأنظار الأجانب يف �سورة يق�سعر لها بدن كل عربي يتح�س�ص باملروءة  اأنها �سورة لل�سعب العربي، تعر�سها على 

اأن  قبل  امللحد  وي�ستنكرها  امل�سلم  ي�ستنكرها  اأن  قبل  امل�سلم  غر  ي�ستنكرها  �سورة  العرب  جمد  ويعرف  والكرامة 

ي�ستنكرها املتدين، �سورة لو اأريد لإ�سرائيل اأو لغر اإ�سرائيل من اأعداء العرب اأن يدفعوا مليونا من اجلنيهات على 

اأن ياأخذوا هذه الوثيقة من ممثل من ممثلينا ت�سورنا اأمام الأجانب وتدعم افرتاءاتهم علينا من اأننا اأمة ل ت�ستحق 

احلياة.

اإن هذه احلجة مهما اأنفقوا يف �سبيلها من اجلنيهات ل ي�ستطيعون احل�سول عليها، انها تاأتيهم منا، ومن ممثل 

لنا ت�سعي على قدميها لتكون برهانا لهم على افرتاءاتهم علينا.

هذه ال�سورة اأريد اأن اأقراأها على ممثلي هذه الأمة وعنوان هذه الق�سيدة )خبز وح�سي�ص وقمر( ويتابع ال�سيخ 

الزرقا قائال: هذه ال�سور التي ي�سورها ممثل لنا يف اخلارج هو نزار القباين، لقد رجونا وزير اخلارجية �سخ�سيا 

عندما قابلناه ثم بوا�سطة الأمني العام وبوا�سطة عدد من زمالئه الوزراء، وقد رجوناه اأن يتخذ الإجراءات الالزمة 

يف حق هذا املوظف الذي ثارت عليه جميع ال�سحف حتى ال�سحف التي لي�ص لها اجتاه ديني اأو اجتاه مثايل، لقد 

ثارت عليه كلها فلم تبق �سحيفة من ال�سحف ال ونددت به وطالبت احلكومة باإجراء حا�سم يف حقه، ولكننا مل نلق 

جوابًا بل �سمعنا وهذا على ل�سان وزير اخلارجية.

اإن هذا اأمر ب�سيط يقال اأمثاله يف هذا املوقف، فما هذه الوزارة؟ هل هي وزارة اأم هي دعارة اأم هي ل ادري ما 

اأقول من اأمثال هذه الكلمات....

وبعد انتهاء كلمة ال�سيخ الزرقا واإلقائه لق�سيدة نزار قال فاخر الكيايل وزير القت�ساد الوطني وزير اخلارجية 

بالوكالة: انني احتج على هذه الكلمات وان هذا الكالم مردود عليك. هذه وزارة ولي�ست دعارة.

ويرد ناظم القد�سي رئي�ص جمل�ص النواب اآنذاك على كالم ال�سيخ زرقا: نرجو اأن نبتعد عن الألفاظ اجلارحة 

ويرجى من ح�سرات الزمالء حينما ينتقدون اأو يوجهون اأو ي�ساألون اأن ي�ستعملوا الألفاظ التي تدخل اإىل الأذن من 

غر اأن تكون مثرة. ونحن هنا لنتباحث ونتكلم ونوجه.

بينما  �ساء،  مو�سوع  باأي  يتكلم  اأن  نائب  لكل  قائال:  القد�سي  ناظم  كالم  على  �سرور  هايل  النائب  ويعرت�ص 

يوؤيد النائب اأحمد اإ�سماعيل ال�سيخ الزرقا مبا ذهب اإليه قائال: اأوؤيد الزمالء لأن بالدنا ت�سر نحو الهاوية فالأخالق 

تتدهور، واخلالعة اأ�سبحت عالنية، واأي�سا النائب اكرم احلوراين يوؤيد ال�سيخ الزرقا قائال: اأوافق اإخواين اأع�ساء 

الكتلة الإ�سالمية على امل�سروع الذي تقدموا به واوافقهم على ا�ستنكار الق�سيدة التي تال الأ�ستاذ الزرقا ن�سو�سها 

وقد ا�ستنكرتها قبال.

ويتابع نزار قباين ذكرياته عن هذه احلادثة قائال: ويف اليوم التايل جلل�سة ال�ستجواب قام بع�ص النواب 

باإحالتي  اأخييرى، مطالبني  مرة  الق�سيدة  ق�سية  اأثيياروا  بييوزارة اخلارجية،  مكتبه  العظم يف  الرئي�ص خالد  بزيارة 

الأمني  اإليه  حمله  الذي  الوظيفي  ملفي  يقراأ  حتى  قليال  العظم  الرئي�ص  فا�ستمهلهم  للوزارة،  التاأديبية  اللجنة  على 

العام لوزارة اخلارجية. وعندما انتهى الرئي�ص العظم من قراءة ملفي قال لهم: »ياح�سرات النواب الأعزاء اأحب 

اأن اأ�سارحكم اإن وزارة اخلارجية ال�سورية فيها نزاران: نزار قباين املوظف ونزار قباين ال�ساعر، اأما نزار قباين 

املوظف فملفه اأمامي وهو ملف جيد ويثبت اأنه من خرة موظفي هذه الوزارة، اما نزار قباين ال�ساعر، فقد خلقه الله 

�ساعرا، واأنا كوزير للخارجية ل �سلطة يل عليه، ول على �سعره«.

فاإذا كنتم تقولون اإنه هجاكم بق�سيدة.. فيمكنكم اأن تهجوه بق�سيدة م�سادة.. وكفى الله املوؤمنني �سر القتال.

وحار نزار ماذا يفعل نتيجة هذه الهجمة ال�سر�سة التي يتعر�ص لها فلملم اأوراقه وذهب اإىل ال�سفر ال�سوري 

يف لندن ي�سكو له ما يتعر�ص له فقال له ال�سفر: )اإذا كنت مت�سايقا مما يقال عن الق�سيدة، وتريد اأن تتخل�ص منها، 

فاأنا فايز اخلوري م�ستعد اأن ا�سرتيها فورا، فحدد املبلغ الذي تريده.. على �سرط اأن ت�سع ا�سمي حتت الق�سيدة! 

فهدئ اأع�سابك يا نزار، وثق اأن جميع هذه الأ�سوات الن�ساز التي تهاجمك �سوف تطحنها عجالت الأيام، ولن يبقى 

يف خزانة التاريخ �سوى اأنت وق�سيدتك(.

وبقي نزار وق�سيدته وطحنت عجالت الأيام ما تبقى.

عود على بدء:

ب�سماتهم ملء  �سوريون،  مفكرون ومبدعون  فيها  �سارك  ونقا�ص  راأي  كانت جل�سات  الربملان  هذا  قبة  وحتت 

العامل، فمن منا مل ي�سمع نداء بدوي اجلبل اىل ال�سباب العربي لي�سنع الوحدة، اطلقه من حتت القبة هذه، وغره 

من خطاباته التي األهبت اجلماهر وعبد ال�سالم العجيلي �سوت الفرات الهادر ونائب اجلزيرة، الطبيب والديب 

�سيدة  كانت  فكرية  نقا�سات  قدمه يف مذكراته من  ال�ساعر واملنا�سل واملوؤرخ وما  اليون�ص  اللطيف  والوزير،وعبد 

اللحظة، قامات �سورية حقيقية يف الدب والفن والعالم مرت حتت قبة املجل�ص،وكان ال�سعار الدائم: حرية الراأي 

م�سانة،وحق كفله الد�ستور،مراث فكري ود�ستوري اعاله ال�سوريون و�سانوه و�سيبقى،ما دامت �سورية، اأمل يقل 

القائد املوؤ�س�ص: ل رقابة على الفكر ال رقابة ال�سمر. 

اثراها  التي  الفكرية  القيمة  على  نحافظ  كيف  نعرف  واألقها،  بعطائها  املتجددة  �سورية  نعي�ص  ونحن  واليوم 

ال�سيد الرئي�ص ب�سار ال�سد مبا قدمه خالل كلماته وخطبه و�سان ال�ستحقاقات الد�ستورية،وقدم للعامل امنوذجا عن 

ارادة ال�سوريني الذين يعرفون كيف ي�سونون حرياتهم واراءهم، وكيف يعملون على افتداء الوطان، كنا و�سنبقى 

كذلك، وجمل�ص ال�سعب القادم لن يكون خارج اطار الرثاء يف العطاء وحرية الراأي و�سون الفكر والرتقاء به اىل 

حيث نطمح ويجب ان يكون.

� دائرة الثقافة

وقبل  باأ�سالتها،  بعراقتها،  بح�سارتها،  بجذورها،  نفخر  هوية  اأبناء  اأننا  ل�سك 

�سيادته  بانتهاك  كان،  من  كائنًا  لأحد  ولت�سمح  الوطن  �سيادة  حترتم  اأنها  وذاك  هذا 

والعتداء عليه... ف�ساحب الهوية احلقيقية هو من يقف يف وجه كل من يعادي الوطن 

ومازالوا  كانوا  الأزمييان  مررّ  على  ال�سوريون  هم  هكذا  وجهه،  يف  ال�سالح  يحمل  اأو 

اأ�سحاب العزائم التي لتلني منذ الحتالل العثماين، ومرورًا بال�ستعمار الفرن�سي، 

ونهاية بالعدوان الذي دخل ال�سنة ال�ساد�سة على �سورية ال�سعب والوطن.

ورغم ال�سعوبات وامللمات واملاآ�سي واحلاقدين... هاهم ال�سوريون من كل مكان 

باأيديهم،  ال�سورية ي�ستعدون ل�ستحقاق تربوا على ثقافته، �سنعوه  على اجلغرافية 

رجال ون�ساء نعتز بهم وب�سمودهم وقدرتهم على ا�ستمرارية احلياة، فكيف ل، واأول 

دم�سق،  يف  هو   1919 عام  اإىل  تاريخه  ويعود  العربية  املنطقة  ت�سهده  عربي  برملان 

وقد واكب اآنذاك التطور ال�سيا�سي واجلغرايف يف البالد ووقف �ساخما يف وجه كل 

املوؤامرات التي كانت حتاك من قبل امل�ستعمر الفرن�سي والربيطاين، كيف ل، واملراأة 

اأن  حني  يف  املا�سي،  القرن  اربعينيات  يف  والنتخابات  الرت�سيح  نالت  �سورية  يف 

بع�ص الدول العربية تتحاور ووت�ساور وت�سدر القوانني حتى يومنا هذا لكي ُي�سمح 

لها يف امل�ساركة اأو حتى باأن تقود �سيارة!

م�ساحله  مايخدم  كييل  واإىل  ومتجدد  جديد  ماهو  كييل  اإىل  تييواق  �سعبنا  ولأن 

وم�سالح الوطن، فهناك ثمة مايطالب به ويريده من جمل�ص ال�سعب، فاإىل جانب بع�ص 

ماقدمه املجل�ص من ت�سريعات وقوانني خلدمة الإعالم والثقافة والفكر، وبغ�ص النظر 

ا�سدره  الذي  ال�سورية  العربية  اجلمهورية  يف  ال�سحفيني  احتاد  اإن�ساء  قانون  عن 

وجمتمعية..  وثقافية  و�سيا�سية  نقابية  وم�سوؤوليات  مبهام  ال�سعب  جمل�ص  اأع�ساء 

وقانون  )التقاعد(...  بعد  هيبتهم  لل�سحفيني  يحفظ  الذي  ال�سحفيني  تقاعد  وقانون 

التميز والإبداع واملوهبة  الذي يتوىل متابعة �سوؤون رعاية  التميز والإبداع«  »هيئة 

الأفكار  اإنتاج  جمال  يف  الوطنية  القدرات  ودعم  وت�سجيع  واأ�سكالها  اأنواعها  بجميع 

والبتكار والإبداع من خالل التن�سيق مع املوؤ�س�سات العامة واخلا�سة يف اجلمهورية 

العربية ال�سورية.

ة يف حياة البلد، كمجل�ص ال�سعب، وخ�سو�سًا يف تلك  فحني تاأتي ا�ستحقاقات مهمرّ

ًا؛ ل اأ�سحاب ال�سعارات الرنانة والربامج  لها حقرّ م اإليها من ميثرّ املرحلة يجب اأن يتقدرّ

نحب،  التي  لثقافتنا  باآخر  اأو  ب�سكل  منحازون  ولأننا  القليل...  اإل  منها  لُينفذ  التي 

واإعالمنا الذي نعتز ونكرب به، فمن املهمرّ اأوًل اأن يكون للمثقرّف دور يف املجتمع، الذي 

ة على املجتمع ويقنع الكثرين بها،  باأفكاره النررّ اإىل احلال الأف�سل، ويلقي  ي�سعى 

ة منها  ويدعم م�سارات احلياة و�سوؤونها فهو ال�سعاع الذي ي�سيء اجلوانب؛ ال�سلبيرّ

ة لتعزيزها وتعميمها... لتغيرها، والإيجابيرّ

وعند الهتمام باملثقف ياأتي احل�سور املبا�سر للثقافة؛ من خالل املمثرّلني يف هذه 

اأن يعوا طبيعة من ميثرّلون، وخ�سائ�سهم،  الذين عليهم  ؛  الأهمرّ ة  الت�سريعيرّ �سة  املوؤ�سرّ

اإىل  الو�سول  على  قييادرة  مة،  ومتقدرّ مة  متفهرّ روؤى  وفق  اأجلهم،  من  العمل  ميكن  وما 

ة يف ال�سعي اإىل ذلك. ، جادرّ اإجنازات، اأو على الأقلرّ

، كما حت�سن املجتمع،  ة الأهمرّ �سة الت�سريعيرّ ن هذه املوؤ�سرّ تلك الثقافة هي التي حت�سرّ

�سات، وهو ما  وجتعل عملها جمديًا ومرموقًا؛ وهو ما ينعك�ص على ما عداها من موؤ�سرّ

نحتاج اإليه يف املرحلة القادمة...

لأخبار  ناقل  من  عجاف  �سنوات  خم�ص  بعد  حتييول  الييذي  ال�سوري  الإعييالم  اأمييا 

يف  هي  التي  حربنا  يف  علينا  يعتدي  من  وجه  يف  حقيقية  وتر�سانة  للحدث  ل�سانع 

اأ�سلها وغايتها اإعالمية ثقافية فكرية، تهدف اإىل تدمر ما اأجنزناه عرب �سنني من اجلهد 

والتعب والن�سال، ي�سبح من واجب كل �سوري وطني دعم هذا الإعالم بكل مكوناته، 

فهو ال�سورة احلقيقية التي ت�سيء النور على املجتمع والنا�ص، وهو الناقل للحقيقة 

والكا�سف لبواطن الزيف والف�ساد، وبالتايل نطالب بدعم احتاد ال�سحفيني وال�سحف 

واملجالت والقنوات الف�سائية، واملجل�ص الإعالمي لالإعالم... لكي ي�ساهموا يف الدور 

امل�سند لهم، ولكي ينه�سوا يف مهامهم الوطنية والقومية بال�سكل الأمثل.

املواطنني  خدمة  ال�سعب  جمل�ص  ع�سو  وم�سوؤوليات  واجبات  اأهم  من  اأن  ل�سك 

ب�سرب  معهم  والتعامل  طلباتهم  وا�ستقبال  م�ساكلهم  اىل  وال�ستماع  والتوا�سل 

ورجاء  ثقة  وكلنا  ننتخبهم  الذين  الأع�ساء  لأداء  حقيقيًا  معيارًا  وذلك  وم�سوؤولية.. 

باأنهم �سيحققون لنا مانطمح اإليه جميعًا...

وحرية  النتخابات،  ثقافة  عليه،  مان�ساأنا  على  �سائرين  �سنبقى  بدورنا  ونحن 

الراأي والتعبر، العلم والثقافة والفكر والإعالم، فتلك هي �سفات ال�سوريني التي مل 

يتخلوا عنها يومًا، ولن يتخلوا، فكيف يف زمن املوؤامرات واملطامع والأزمات، وهل 

يتخلى املقاتل عن �سيفه و�سط املعركة؟!!

� عمار النعمة

ammaralnameh@hotmial.com

»املوؤمتــر ال�ســوري«.. اأول برملــان للدولــة العربيـــة امل�ســـتقلة يف بــالد ال�ســام

• الرد دائمًا كان من االحتالل 
التفتيت والق�سم واالإجهاز على اأي 

بادرة برملانية دميقراطية

• من ي�سدق اأن بني �سعود 
الوهابيني يريدون دميقراطية يف 

اأي منطقة يف هذا الكون

• اأكرث من 45 مركزًا ثقافيًا
• مكتبات عامة يف مراكز املحافظات

• دور ثقافة يف املحافظات
• م�سارح واأندية

• دوريات ال�سهرية وال�سنوية
• اأو�سمة ا�ستحقاق للمبدعني



9عدد خاص
حمددات الدور الت�شريعي الثاين ..الطموح والهواج�س

االأزمة واال�شتحقاق

فرغم كل ظروف الأزمة القا�سية التي ت�ستمر بفعل الرعاية الغربية والإقليمية 

للتنظيمات الإرهابية فاإن ال�ستحقاق الد�ستوري ما�ض بتحقيق نف�سه يف موعده 

اواإجراوؤه وامل�ساركة به هو ا�ستمرار مل�سرية العطاء والنت�سارات التي يحققها 

اجلي�ض العربي ال�سوري على الإرهاب ويحمل يف طياته معاين ودللت عميقة 

فيها تعك�ض  الفاعلة  املواطنني  بها �سورية وم�ساركة  التي متر  الظروف  يف ظل 

اإرادة وقوة ال�سوريني رغم كل الظروف املحيطة بهم. 

كما اأن هذه امل�ساركة حق وواجب وطني وتعك�ض امل�سار الدميقراطي ال�سائد 

خمططاتهم  واإف�سال  الإرهابيني  مواجهة  يف  �سمودها  من  وتعزز  �سورية  يف 

العربي  بوا�سل اجلي�ض  انت�سارات  مع  بالتوازي  امل�ستقبل  ر�سم  وامل�ساهمة يف 

النتخاب لختيار  ال�سوريني نحو �سناديق  الإره��اب، واإن توجه  ال�سوري �سد 

ممثليهم ر�سالة للخارج مفادها اأننا رغم احلرب قادرون على بناء وطننا من جديد 

وفق روؤيتنا وتطلعاتنا. 

املن�سوب  عن  تعبريًا  ي�سكل  موعدها  يف  النتخابات  انعقاد  ف��اإن  وال��واق��ع  

العايل لوعي ال�سوريني الوطني وتعزيز ال�سمود الوطني والإ�سهام يف حت�سني 

الوطن واإعادة بناء ما دمره الإرهاب ، والنطالق نحو مرحلة جديدة ملخ�سها اأن 

النتخابات ا�ستحقاق د�ستوري مهم يخلق حركة دميقراطية ومناف�سة حقيقية، 

والهدف الكبري منه هو م�سلحة الوطن واملواطن وخدمته يف �ستى املجالت.

ولعل امل�ساركة ال�سعبية الوا�سعة والكثيفة التي ينتظر ح�سولها تنطلق من 

ال�سوريني ب�سرورة بناء وطنهم وجتاوز ما دمره امل�ستعمرون واأدواتهم  وعي 

الإرهابية ، ف�ساًل عن كونها واجبًا على كل مواطن �سريف يوؤمن بوحدة �سورية 

التي  الدولة  موؤ�س�سات  على  احلفاظ  على  ويعمل  الوطني،  قرارها  وا�ستقاللية 

بنيت بعرق جبني الطبقات الكادحة من عمال وفالحني وغريهم، �ساهموا وقدموا 

الت�سحيات يف �سبيل بنائها على مدار عقود من العمل والبذل والعطاء.  

هموم املواطنني وتطلعاتهم

بني  م��ن  الأق���در  لختيار  فر�سة  �ستكون  ه��ذه  الهامة  الد�ستورية  املحطة 

املر�سحني على نقل هموم املواطنني ومواجهة التحديات الكبرية التي يواجهها 

جغرافيته  وتفتيت  موؤ�س�ساته  تدمري  تريد  التي  الكونية  احل��رب  بعد  �سعبنا 

م�ستمرة  تزال  ل  الأع��داء  لهوؤلء  امل�سمومة   املحاولت  اأن  ول�سيما   ، وتهجريه 

عك�سية  ومفاعيل  نتائج  واأعطت  ف�سلت  اأنها  رغم   ، الوطني  الوعي  بنية  لتفكيك 

ب�سكل مفاجئ و�سادم جلهة  ال�سوريني  لدى  الوطني  الوعي  رفعت من من�سوب 

اأجل  من  بالنف�ض  والت�سحية  وال�سمود  الوطن  بحب  اأك��ر  والتعلق  التم�سك 

ا�ستقالله.

مع  التعاطي  على  وق��درت��ه��م  ال�سوريني  ل��دى  كبري  فائ�ض  وج���ود  وه��ن��اك 

وتاريخية،  ووطنية  اأخالقية  واأمانة  �سفافية  بكل  القادم  النتخابي  ال�ستحقاق 

انطالقا من اأهمية هذا ال�ستحقاق بالدرجة الأوىل كونه مكونًا اأ�سا�سيًا من احلياة 

الد�ستورية ال�سورية التي ل ميكنها امل�سي دون اإعطائه كامل حقه، ونزوًل عند 

حق ال�سوريني يف الدفاع عن وطنهم والذود عن ترابه الطاهر عرب ن�سر وتفعيل 

وتطبيق احلياة الد�ستورية بكل تفا�سيلها.

واأكرب دليل على ذلك ما �سهدته مدن �سورية وقراها يف الأيام املا�سية حراكًا 

تقدمي  كان جلهة  اإن  الهامة  الد�ستورية  املحطة  لهذه  ال�ستعداد  بدء  مع  وتفاعاًل 

جلهة  اأو  الد�ستور  يكفله  د�ستوري  كحق  النتخابات  وخو�ض  الرت�سح  طلبات 

ال�ستعداد ال�سعبي للم�ساركة الوا�سعة بهدف اإي�سال املر�سحني الذين ي�ستطيعون 

ملا  �سعبيًا  وعيًا  ال�سيا�سي  احل��راك  وعك�ض   ، املتجددة  �سورية  بناء  يف  الإ�سهام 

تتعر�ض له �سورية من موؤامرة كونية ت�ستهدف اأمنها وا�ستقرارها و�سلب اإرادتها 

متهيدا للهيمنة على مقدرات �سعبها، وبالتايل فاإن الإقبال املتزايد على الرت�سح 

وال�ستعداد للم�ساركة بالنتخابات �سكل ر�سالة لكل املتاآمرين واحلاقدين، مفادها 

اأن ال�سعب الذين قاوم الغزاة على مر التاريخ هو الأقدر على تقرير م�سريه وهو 

الأكر عزمًا وت�سميما واإرادة على رف�ض التدخل اخلارجي يف �سوؤونه.

�شفعة مل�شغلي التنظيمات االإرهابية

هذا  فانعقاد   ، الإره��اب��ي��ة  التنظيمات  مل�سغلي  املقايي�ض  بكل  �سفعة  ه��ي 

ولذلك  الع�سيبة  املرحلة  هذه  يف  ج��دًا  مهم  موعده  يف  الد�ستوري  ال�ستحقاق 

فاإن �سعبنا عرب عن مت�سكه با�ستحقاقاته الد�ستورية ولن يتخلى عنها و�سيوجه 

�سفعة قوية لكل الأعداء من خالل اإجنازه هذه ال�ستحقاقات، ول �سك اأن اجناز 

النتخابات يف موعدها له دللت اإيجابية اأهمها اأنها دليل على انت�سار �سورية 

ال�سوري  املوقف  وثبات  لر�سوخ  وتاأكيد  التكفريي،  ل��الإره��اب  مواجهتها  يف 

و�سمود �سعبها يف مواجهة العدوان، ورف�سهم اأي تدخل من اأي جهة كانت يف 

قراراتهم الوطنية التي تعرب عن اآمالهم وطموحاتهم امل�سروعة.  

اإىل  ي�سري  النتخابات  وخو�ض  للرت�سح  تقدموا  ممن  الكبري  العدد  ولعل 

على  والعزم  القادمة،  املرحلة  يف  ال�سعب  جمل�ض  دور  لأهمية  الوطني  الوعي 

ممار�سة هذا احلق الد�ستوري يف ظل الظروف ال�سعبة التي منر بها، وخا�سة 

مع وجود عدد كبري من الأحزاب ال�سيا�سية التي تخو�ض النتخابات لأول مرة 

وهذا ي�سري اإىل حجم وقوة املناف�سة التي �ست�سهدها، ويعك�ض تغريًا يف ال�سورة 

املر�سومة عن النتخابات وتفاعاًل  مع املعطيات واملتغريات احلالية التي حاول 

اأعداء �سورية ا�ستغاللها لتدمري ما بناه ال�سوريون يف عقود.

خ�شو�شية التجربة ال�شورية

الوطن  ه��ذا  ب��اأن  قلنا  م��ا  ك��ل  رغ��م  الآن  حتى  الأول��ي��ة  التح�سريات  وت��وؤك��د 

وديناميكية  العتناق  حيوية  معها  وميتلك  ومتجذرة  ثابتة  خ�سائ�ض  ميتلك 

نقل اخل�سائ�ض اإىل �سروط واأولويات كل مرحلة، وفكرة اخل�سائ�ض ال�سورية 

اأحمد  هي التي جتذب الآن اهتمام العامل كله �سديقه وعدوه كما يقول الباحث 

القائمة  ال�سماء  القوة  معايري  اأن  العامل  هذا  اأدرك  حينما  ول�سيما  علي  احلاج 

ال�سر من كل مكان يف  املليارات وا�ستقدام عنا�سر  واإنفاق  الإرهاب  تهييج  على 

الدنيا، وتو�سيب املادي واملعنوي لنفجار الإرهاب ، ذلك كله مل ينجز لهم الفكرة 

درا�سة  اإىل  فيه  القرار  اتخاذ  وموؤ�س�سات  درا�ساته  مبراكز  العامل  انتقل  لذلك 

البنية الوطنية ال�سورية يف عناوين واقع وواقعية هذه البنية وتكامل اأ�سولها 

والرتاكم  التجدد  منحى  البنية يف  التاريخي وطاقة هذه  باملقيا�ض  ف�سولها  مع 

الع�سوي ومنو اخلربة يف كل امليادين، ولعل ذلك هو الذي اأثر يف الأفق الإقليمي 

والدويل عرب النظرة اإىل �سورية يف هذه املرحلة العا�سفة وجتلت هذه الروؤية 

العاملية ل�سورية يف املنظومة الثالثية القائمة الآن، واأول عنا�سر هذه املنظومة 

وهذا  اخل��ارج  اأو  الداخل  من  يوؤخذ  ل  ال�سوري  الوطن  ب��اأن  العامل  يقينية  هو 

لكل  وال��ردع  الرد  والقدرة على  ذاته  ال�سمود يف  قدميًا وحديثًا لإجناز  اأهله  ما 

التحديات ، وثاين عنا�سر املنظومة هو القائم يف اأن البنية ال�سورية لديها جذور 

الذاكرة  قاعدة  على  متكونة  وهي  مرحلة  كل  مع  مفتوحة  اآفاق  ولديها  تاريخية 

احلية القادرة على النبعاث والتجدد ولي�ض على جمرد الذكريات وطرق التعبري 

عن هذه الذكريات اأدبيًا اأو ثقافيًا. 

ومن هنا نرى اأن كل �سوري الآن ي�ستخرج من �سفر الوعي جذور هذا البلد 

القتناع  بطريقة  الآن  ال�سوري  ويقتب�ض   ، مرحلة  كل  يف  احل�سارية  ومهامه 

والعتناق �سور العطاء والإبداع والت�سحية وال�سهادة من خالل الأجداد والآباء 

وما تركوه لالأجيال الراهنة من مهام هي مب�ستوى الأمانات التي ت�سبح عملية 

الفرتاق عنها اأو التفريط بها يف خانة اخليانة الوطنية الكربى .

الع�سكرية  امليادين  يف  امل��ع��ارك  تخو�ض  �سورية  اأن  الآن  ال��ع��امل  وي��ع��رف 

التاريخي  باجلذر  تتغذى  والتي  الراهنة  القوى  ب�سل�سلة  والبنائية  وال�سيا�سية 

وال�سمود  العطاء  معيار  والأزم��ن��ة  الأم��ك��ن��ة  م��ن  ت�ستح�سر  مابرحت  وال��ت��ي 

و�سرورات املواجهة اإىل منتهاها، اإن الواقع والتاريخ وم�سرية الأجداد و الآباء 

اآلف ال�سنني حتولت الآن اإىل نبع ل ين�سب ولي�ض جمرد  والقيم امل�ستقرة منذ 

م�سدر اأو دوافع معنوية.

الكمية والكيفية  ال�سورية مفتوحة على اخل�سوبة  الطاقة  ومن هنا �سارت 

وقادرة على اأن تتوالد وتتكاثر وت�سفو وتتبلور ، وهذا من�سوب كما يرى الباحث 

احلاج علي يف مواجهة الإرهاب مل يكن يف ح�سبان من اأطلق هذا الإرهاب ، اإنهم 

هناك اعتمدوا على منهج مفتعل يقوم على التكاثر ال�سرطاين يف اإنتاج الإرهاب 

احلي  والنبعاث  والتوالد  النمو  على  يقوم  منهج  على  اعتمدنا  �سورية  ويف 

فت�ساغرت م�سريات املعتدين وانت�سرت م�سريات الوطن يف كل م�ستوى واجتاه 

، وثالث عنا�سر هذه املنظومة هو املهمة الوطنية الفردية والعامة من خالل بناء 

الدولة بهياكلها واأطرها ومن خالل عالقة هذا البناء يف خدمة املجهود العام حتت 

عنوان الوطن ال�سوري يف موقفه ويف اأدائه معًا، مل يكن امليدان الع�سكري فح�سب 

بكل مافيه من اإعجاز واإجناز هو درجة 

ال�سمات  واأعطته  غذته  لقد  القيا�ض، 

الوطني  الل���ت���زام  م�����س��رية  ال���ك���ربى 

منحى  يف  ول�سيما  الوطني  والوعي 

ال�سرب على ال�سدائد واأداء الواجب يف 

امليدان كما يف ال�سيا�سة وكما يف بناء 

الدميقراطية املطروحة علينا  التجربة 

الآن ، اإن مقومات املوقف ال�سوري هي 

ذاتها عوامل الن�سر يف هذه الأيام . 

حمددات الدور والثقافة 

الوطنية اجلامعة

امل�����س��ارك��ة يف  ت�سكل  م��ا  ب��ق��در   و 

النتخابات الرغبة يف تاأطري حمددات 

املجل�ض  من  واملرجو  املفرت�ض  ال��دور 

تعك�ض  وطنية  ���س��رورة  فاإنها  ال��ق��ادم 

على  الفاعل  وح�سوره  املجتمع  ثقافة 

الأر�ض، وبقدر ما تعك�ض اأي�سًا ترابط 

و�سدتها  وق��وت��ه��ا  ال��دول��ة  موؤ�س�سات 

كمنظومة قائمة وفاعلة ل تزال �سامدة 

ب��وج��ه ك���ل امل��خ��ط��ط��ات وامل����وؤام����رات 

هذا  اأم��ريك��ي��ة،  ال�سهيو-  وامل�����س��اري��ع 

مع  التفاعل  جم��رد  اأن  اإىل  بالإ�سافة 

على  وال��ع��م��ل  ال��ه��ام  ال�ستحقاق  ه��ذا 

باأكمل وجه يحمل بني طياته  اإجناحه 

ويف  ال�سيا�سية  الر�سائل  م��ن  الكثري 

جميعها  تتقاطع  الجت��اه��ات  خمتلف 

ما�سون  ال�سوريني  ب���اأن  اجل���زم  عند 

باإرادتهم اخلال�سة و  بر�سم م�ستقبلهم 

كل  عن  بعيدًا  وت�سحياتهم  �سمودهم 

التي ت�ستهدف  البائ�سة  تلك املحاولت 

وح���دوده  مب�ساحاته  دوره���م  اغتيال 

اجلغرافية واحل�سارية والتاريخية.  

عاملية  جت��رب��ة  ل��ك��ل  ك��ان��ت  واإذا 

على  ت�����س��ري  ه��ن��ا  ف��ه��ي  خ�سو�سيتها 

���س��وري��ة ل تعرب  ففي   ، ال��ق��اع��دة  ه��ذه 

�سيا�سي  حدث  عن  النتخابية  العملية 

فقط ، بقدر ما تعرب عن اإرث ح�ساري 

وت���اري���خ���ي ت��خ��ت��زن��ه ذاك������رة امل��ك��ان 

الوطني  ال��وع��ي  م��ن  اإرث  والإن�����س��ان، 

ومرارتها،  بحالوتها  التجارب  راكمته 

واأعادت �سهره و�سقله، هذه الظروف ال�ستثنائية التي مل ي�سهد التاريخ مثيال 

املرة يف  تلو  املرة  اإنتاجه و�سياغته  ليعاد  بدمويتها ووح�سيتها وكارثيتها،  لها 

قوالب واأ�سكال اأكر اإبداعا وجمال وقوة ومتا�سكًا تف�سي يف نهاية املطاف اإىل 

انت�سارًا  النتيجة  لتكون  القرتاع  و�سندوق  الوطني  الوعي  بني  وثيق  حتالف 

وفوزًا كا�سحًا لهذا التحالف ال�ستثنائي يف دللته الكثرية. 

طموحات كبرية

ول �سك اأن الوعي املطلوب واملاأمول باأهمية هذا ال�سندوق ال�سغري ب�سكله 

حاجة  ُيعد  اأ�سلفنا  كما  ال�سعبة  الظروف  هذه  يف  خا�سة  بطموحاته،  والكبري 

ال�سعب  ميتلكه  ال��ذي  العميق  الوعي  جهة  من  تعك�ض  ملحة  وطنية  و���س��رورة 

ال�سوري ، و تعرب من جهة اأخرى عن �سالبة املجتمع ال�سوري وحجم قوته ومدى 

متا�سك منظومة موؤ�س�ساته، هذا بالإ�سافة اىل جملة من الر�سائل البالغة الأهمية 

التي يحملها هذا احلدث يف خمتلف الجتاهات والتي تتقاطع يف جمملها عند 

�سيادية  بكل  ال�سيا�سية  موا�سلة حياته  على  ال�سوري  ال�سعب  قدرة  التعبري عن 

مطلقة بعيدا عن حماولت حتطيم هذه القاعدة ال�سلبة من القيم واملبادئ التي 

املنطقة  �سعوب  باقي  عن  ومتيزه  تطبعه  والتي  ال�سوري  ال�سعب  عليها  يرتكز 

والتي باتت يف معظمها حمكومة لأنظمة تابعة واأ�سرية لدول ال�ستعمار الغربي 

وال�سهيونية العاملية. 

ويف ظل كل هذا ال�ستهداف املربج ل�سورية فاإن ح�سا�سية املرحلة وخطورتها 

يف ظل هذا ال�ستهداف ملنظومة الدولة ب�سموليتها وعموميتها املطلقة التي تطال 

املوؤ�س�سات والأفراد والثقافة والتاريخ وامل�ستقبل، والتي نقلت الوعي الوطني 

خانة  اإىل  اأحيانًا  والالمبالة  والبذخ  ال��رتف  خانة  من  حوامله  بكافة  اجلامع 

احلاجة وال�سرورة.. تفر�ض على جميع ال�سوريني اأخالقيًا و وطنيًا ا�ستغالل هذا 

الفائ�ض الكبري من الوعي الوطني الذي اكت�سبوه خالل الأزمة لتعزيز مناعتهم 

التي ت�ستوجب  املتغريات  اإىل �سلوك يحاكي ويواكب  وح�سانتهم عرب ترجمته 

منهم تعاطيا وتفاعال وفعال خمتلفا �سكاًل وم�سمونًا عن ال�سابق. 

الظرف  مع  التفاعل  الفائزين  ولحقًا  املر�سحني  من  يتطلب  ب��دوره  وه��ذا 

الراهن بجدية واأهمية اأكر بعيدا عن التجاهل والتكا�سل والتواكل مبا يواكب 

خطورة وح�سا�سية هذا الظرف الذي ل يحتمل مزيدًا من تلك الربودة ال�سيا�سية 

ج�سد  ت�سيب  اأن  كادت  والتي  الكثري  البع�ض  عند  املفجعة  الوطنية  والرمادية 

الوطن يف مقتل يف وقت كان يف اأم�ض احلاجة فيه اإىل جرعات متكررة ومتجددة 

املهلكة  احليادية  من  مواقف  اإىل  ل  الوطنية  واحل�سانة  الأخالقية  املناعة  من 

وال�سكون القاتل التي كان يتخللها اأحيانًا بع�ض التاآمر واخليانة. 

بها  ينه�ض  جامع  وعي  اإىل  ت�ستند  وا�ستمراريتها  الختيار  ثقافة  فاإن  لهذا 

اجلامدة  والقوالب  القيود  حتطيم  على  م�ساعدتها  اأجل  من  الأم��ام  اإىل  ويدفعها 

نحو  و�سوًل  واألوانها،  اأ�سكالها  مبختلف  الإغ��راءات  �سطوة  من  التحرر  وكذلك 

املطاف  نهاية  يف  ير�سخها  و�سوي  �سحيح  ب�سكل  املمار�سة  طريق  على  و�سعها 

ال�سوريني بحاجة  اأن  بالال �سعور وخ�سو�سًا  ثقافة جمتمع متار�ض  لأن ت�سبح 

اإىل التمحي�ض والتدقيق والغربلة والبحث امل�سني قبيل اختيار مر�سحيهم الذين 

املواطنني،  و  للوطن  اإخال�سًا  و  قربا  والأكر  والأكفاأ  الأف�سل  يكونوا  اأن  يجب 

الوطن  �سقف  حتت  وم�ساحلهم  طلباتهم  وتلبية  ملتابعة  وجريا  �سعيا  والأك��ر 

والقانون بعيدا عن الأنانية وال�سخ�سنة وامل�سالح الفردية. 

دالالت ومعاين اال�شتحقاق الوطني

جاء  التي  احل�سارة  �سورية  يحب  �سوري  كل  من  بد  ل  اأن��ه  ن�سعر  هنا  من 

الغزاة ل�سرقة اآثارها وثرواتها وتبديد مواردها ال�سكانية اأن يتم�سك بالعتبارات 

الوطنية التي تتجاوز امل�سالح ال�سيقة لأن ما حتقق من مكا�سب واإجنازات يف 

وهذا  الوطني  والتالحم  املجتمعي  التاآلف  اإىل  يعود  خلت  عقود  خالل  �سورية 

والأخطار  والإره���اب  الداخلية  التحديات  ملواجهة  الوطنية  الآليات  من  الأم��ر 

اخلارجية. 

وامل�ساركة اليجابية تتطلب اختيار ال�سخ�سيات الكفوءة القادرة على حتمل 

امل�سوؤولية وانتخاب الخت�سا�سيني وال�سيا�سيني الوطنيني واملعتدلني، ما يدعم 

مواجهة التحديات الكبرية التي تواجه �سورية، ول بد اأن يختار الناخب النائب 

النتخابات يف  باإدارتها وبخيارنا، واإجراء  اأوكلناه  التي  �سيمثل حقوقنا  الذي 

زمانها يدل على انت�سار ال�سعب واإرادته باإ�سراره على متابعة حياته ال�سيا�سية 

ال�سوري  الوطني  القرار  ا�ستقاللية  الد�ستور وتاأكيد على  واختيار ممثليه وفق 

التي  املتاآمرة  الدول  عليه  تراهن  ما  عن  وبعيدًا  اخلارجية  التدخالت  من  بعيدًا 

موؤ�س�سات  عمل  واإف�سال  البالد  يف  ال�سيا�سية  احلياة  تعطيل  وحت��اول  حاولت 

الدولة.

مواعيد لها احرتامها يف وعي ال�شوريني

 ول �سك اأن انعقاد هذا ال�ستحقاق يف موعده يوؤ�سر اإىل  اإميان ال�سوريني 

بنائه  اأجل  من  املواعيد  بهذه  التقيد  ب�سرورة  وعيهم  وهو   ، الوطن  باأبجديات 

بناء �سليمًا يحرتم تلك الأبجديات ويقد�ض مواعيدها ، ويورث  لالأجيال التالية 

دللتها ومعانيها الكبرية.

الثالث  ليوم  ال�سوريني  انتظار  املواعيد  هذه  بالتزام  ال��دللت  اأوىل  ولعل 

ع�سر من ني�سان القادم وكلهم اأمل باأن ت�سهم هذه النتخابات املرتقبة يف و�سول 

برملانيني قادرين على �سن ت�سريعات وقوانني تخفف اأعباءهم وتالم�ض ق�ساياهم 

، وتفاعل ال�سوريني مع احلمالت التي متت حتى اليوم بكل م�ساعرهم التي تنم 

ما  دمرت  التي  املاآ�سي  �سفحة  وطي  بلدهم  باإعمار  ورغبتهم  لوطنهم  حبهم  عن 

دمرت حتى الآن.

الهامة واجبًا على كل  الد�ستورية  ال�سوريني يرون يف هذه املحطة  فاإن  لذا 

يف  النتخابات  اإج��راء  اإن  ويدركون    الوطن،  بناء   يف  امل�ساهمة  يريد  مواطن 

موعدها املحدد هو مبثابة حتد كبري ل�سمود الدولة وقدرتها على مواجهة الهجمة 

ال�سر�سة التي تتعر�ض لها. 

  اإن ال�سوريني  يدركون م�سوؤولياتهم يف بناء وطنهم وتعزيز دورهم وباأهمية 

ممار�سة حقهم الد�ستوري يف اختيار من يتمتع بالنزاهة والكفاءة والقادر على 

متثيلهم اأف�سل متثيل، وما الإ�سرار ال�سعبي على اجناز النتخابات يف توقيتها 

معان  من  له  ملا  به  والل��ت��زام  ال�ستحقاق  ه��ذا  لأهمية  جت�سيد  اإل  الد�ستوري، 

ودللت كما اأ�سلفنا .

تفعيل دور املوؤ�ش�شة الت�شريعية

الذي  املر�سح  باختياره  راأيه  �سيمار�ض كل مواطن حقه معربًا عن  اأيام  بعد 

هو  والأول  الأ�سمى  الهدف  والتعبري،  الختيار  حرية  له  مواطن  وكل  يف�سله 

من  لبد  لكن  و  املواطنني،  عن  تعرب  التي  الت�سريعة  املوؤ�س�سة  هذه  دور  تفعيل 

بط�ض  وك�سر  العدوان  ودح��ر  النت�سار  يف  ما�سية  ف�سورية  اخلري  ينت�سر  اأن 

تاريخية  فر�سة  والختيار  النتخاب  ح�سن  وبالتايل  داعميه،  ودموية  الإرهاب 

اإن مل نح�سن التعامل معها يف خياراتنا ف�ستحا�سبنا الأجيال من دون رحمة لأن 

الدولة  اإرهابية تقف بوجه تنامي موؤ�س�سات  قوى ال�ستعمار �سكلت �سدنا قوة 

والتنامي املت�سارع لالقت�ساد ال�سوري قبل بدء العدوان يف عام2011. 

ولنالحظ اأي�سًا كيف اأن قوى ال�ستعمار والبغي تتدخل يف انتخابات الدول 

اإنها  اإذ  الأخرى وهو املمنوع عليها يف كل النتخابات التي جتري يف �سورية، 

اخلليج  دول  بع�ض  من  وخا�سة  ال��دولرات  مبليارات  خارجيا  ماليا  دعما  تقدم 

وذلك يف بع�ض الدول الأخرى، اإىل روؤ�ساء قوائم انتخابية ب�سروط يجب املوافقة 

عليها وتطبيقها وهي كلها طبعا معادية لتطلعات ال�سعوب. 

اإن اختيار الأكفاأ ي�سكل اللبنة الأوىل يف تفعيل دور هذه املوؤ�س�سة الت�سريعية، 

ومن هنا علينا توخي الدقة واحلذر يف اختيارنا، واأن ندقق بكل �ساردة وواردة 

اأي  عن  بعيدة  اختيار  وبحرية  بتجرد  علميا  تدقيقا  املر�سحني  برامج  يف  ترد 

باأ�سماء  نتمعن  اأن  ويجب  �سورية،  على  ال��ع��دوان  ف��رتة  بها  ت�سببت  خلفيات 

املر�سحني وننظر خللفياتهم و�سريهم الذاتية وما قدموه يف مناطقهم كمواطنني 

بربيق  ننخدع  اأن  دون  واحلكمة  الوطنية  مبقايي�ض  ذلك  كل  نزين  واأن  عاديني، 

اأننا حمكومون وحمكمون  اأي  قد تكون حربا على ورق،  التي  املر�سح  م�ساريع 

مقدار  والأه��م  والعلمية،  الإداري��ة  وكفاءته  و�سدقه  املر�سح  نزاهة  عن  بالبحث 

وطنيته وحجم هذه الوطنية. فاإذا حتققت فيه هذه املفردات يكون املر�سح اأهال 

للقبول، اأما اإذا مل تنجح فمن البوؤ�ض اأن ن�سمح بالو�سول ملن يريد حتقيق مكا�سب 

�سخ�سية. فالف�ساد العام هو الطريق املقيت لزدهار حركة ال�ستعمار والنزاهة 

نحو  الطريق  الأكفاأ  واختيار  الأمان والزده��ار،  لتحقيق  الطريق  وال�سدق هي 

تفعيل دور املجل�ض ملا فيه خدمة �سورية وال�سوريني .

دائرة الدرا�سات

جمل�س  انتخابات  بها  ونق�صد   ، واملقايي�س  املعايري  بكل  هي  ا�صتثنائية  حالة 

ال�صعب للدور الت�رشيعي الثاين املقررة يف الثالث ع�رش من ني�صان اجلاري الختيار 

دوره  املجل�س  اأداء  يف  وي�صاهم  وتطلعاتهم  همومهم  وينقل  املواطنني  ميثل  من 

الرقابي والت�رشيعي بكفاءة ونزاهة، فعندما تعقد يف مثل هذه الظروف الع�صيبة 

التي تتكالب فيها قوى ال�رش على �صورية فهي ا�صتثنائية، وعندما حتمل يف حالة 

نادرة الطموحات والهواج�س واالأماين لبناء وطن دمره االإرهاب فهي ا�صتثنائية، 

وعندما تكون امل�صاركة اجلماهريية فاعلة اإىل درجة غري م�صبوقة وت�صكل حالة 

واأبنائها فهي  �صورية  اأجل  الذين �صحوا بحياتهم من  لل�صهداء  الوفاء  اأ�صكال  من 

ا�صتثنائية، وعندما تعقد كا�صتحقاق د�صتوري وطني يف موعدها رغم كل ما يجري 

من اإرهاب منظم وعدوان مربمج فهي حالة ا�صتثنائية بكل املعايري واملقايي�س.

فاجناز االنتخابات يف موعدها يعك�س التم�صك بد�صتور ووحدة تراب �صورية 

باأ�صواتهم  املواطنني  واإدالء  فيها  والحقًا  وحت�صرياتها  مقدماتها  يف  امل�صاركة  و   ،

واختيار من يجدون به الكفاءة والقدرة على نقل معاناتهم وطموحاتهم اإىل قبة 

املجل�س باتت عناوين لي�س يف احلمالت االنتخابية للمر�صحني بل ويف تعبري النا�س 

عرب و�صائل االإعالم عن راأيهم بها وتفاعلهم معها. 



والإج���رام  الأح���داث  وجنوح  الجتماعية)كاملخدرات  الأم��را���ض  كانت  ملا 

خطريًا  تهديدًا  ...(ت�شكل  ال�شلوكية  والنحرافات  الطفولة  وا�شتغالل  والعنف 

بناء،  وغري  هدامًا  �شلوكًا  لكونها  كله،  املجتمع  على  بل  فقط  الأف��راد  على  لي�ض 

وعليه فقد ا�شتنه�شت اجلهود للوقوف �شدًا منيعًا يف وجه انت�شارها وفق عدة 

والقوانني  بالت�شريعات  ومتثلت  الأف�شل  الوقائية  العملية  كانت  مربجمة  اآليات 

ال�شعب  جمل�ض  ميثلها  والتي  �شورية  يف  الت�شريعية  الهيئات  اعتمدتها  التي 

بابًا  اأفرد  فقد  الداخلي  نظامه  وح�شب  لذلك   1970 العام  منذ  الد�شتور  مبوجب 

اقرتاح  فيها  يجري  التي  واخلطوات  الآليات  ل�شرح  اخلام�ض  الباب  وهو  كاماًل 

الفقرة  امل��اده107  ن�شت  حيث  رف�شها  اأو  واإقرارها  عليها  والت�شويت  القوانني 

اأ:اإذا رف�ض املجل�ض م�شروع القانون اأو اقرتاحًا بقانون ل يعاد عر�شه عليه قبل 

انق�شاء �شتة اأ�شهر على رف�شه.

ب:اإذا اأقر املجل�ض قانونًا يبلغ اإىل رئي�ض اجلمهورية لإ�شداره،

)كون رئي�ض اجلمهورية يقا�شمه ال�شلطة من خالل اإ�شدار املرا�شيم(

عن  وت�شريعات  قوانني  من  �شدر  ما  بع�ض  التف�شيل  من  ب�شيء  و�شنورد 

بع�ض هذه الأمرا�ض ويف مقدمتها:

 قانون املخدرات رقم2 لعام 1993

انت�شار  ملنع  الإجرائية  والتدابري  العقوبات  التا�شع  الف�شل   حيث حدد يف 

هذا الوباء الذي يهدد املجتمع كله فاملادة 39منه اأ�شارت اإىل:

اأ_يعاقب بالإعدام من يرتكب اأحد الأفعال التالية:

 _كل من هرب مواد خمدرة.

_ك���ل م��ن �شنع م���واد خم���درة يف غ��ري الأح�����وال امل��رخ�����ض ب��ه��ا يف هذا 

القانون.

_كل من زرع نباتات من النباتات ال��واردة يف اجلدول )4(وذل��ك يف غري 

الأحوال املرخ�ض لها يف هذا القانون اأو هربه يف اأي طور من اأطوار منوه اأو 

هرب بذوره.

عقوبة  تبدل  اأن  للمحكمة  جاز  خمففة  اأ�شباب  الق�شية  يف  وجدت  ب_اإذا 

�شنة  ع�شرين  عن  تقل  ل  مل��دة  املوؤقت  العتقال  اأو  املوؤبد  العتقال  اإىل  الإع���دام 

وبغرامة من مليون اإىل خم�شة ماليني لرية �شورية يف كلتا احلالتني.

ول يجوز منح الأ�شباب املخففة يف احلالت التالية:

_التكرار لإحدى اجلرائم املن�شو�ض عليها يف هذه املادة ويف املادة) 40(

من هذا القانون وتراعى يف اإثبات التكرار الأحكام الق�شائية الأجنبية ال�شادرة 

بالإدانة يف جرائم مماثلة لهذه اجلرائم.

_ارتكاب اجلرمية من اأحد العاملني يف الدولة املنوط بهم مكافحة جرائم 

املخدرات.

هذه  يف  عليها  املن�شو�ض  اجلرائم  اإح��دى  ارتكاب  يف  قا�شر  _ا�شتخدام 

املادة.

_ا�شرتاك اجلاين يف اإحدى الع�شابات الدولية لتهريب املواد املخدرة اأو 

عمله حل�شابها اأو تعاونه معها.

اإحدى اجلرائم املن�شو�ض عليها يف هذه  اأ_ا�شتغالل اجلاين يف ارتكاب 

املادة اأو يف ت�شهيلها ال�شلطة املخولة له مبقت�شى وظيفته اأو عمله اأو احل�شانة 

املقررة له طبقًا للقانون.

ج_تق�شي املحكمة ف�شاًل عن العقوبة املقررة جلرمية تهريب املواد املخدرة 

بالغرامة املقررة يف قانون اجلمارك

ولأن امل�شرع له عامل اإن�شاين فقد نظر اإىل املتعاطي كمري�ض و�شعى للعمل 

على �شفائه حيث ن�شت الفقرة )اأ(من املادة 43 على:

يعاقب بالعتقال املوؤقت وبالغرامة من 

مئة األف لرية �شورية اإىل خم�شمئة األف 

اأو  اأح��رز  اأو  ح��از  من  كل  �شورية  ل��رية 

ت�شلم مواد  اأو  اأ�شلم  اأو  نقل  اأو  ا�شرتى 

اأو  التعاطي  بق�شد  ذل��ك  وك��ان  خم��درة 

الأحوال  غري  يف  ال�شخ�شي  ال�شتعمال 

امل�شرح بها قانونًا.

احلكم  عند  للمحكمة  ب_ي��ج��وز 

الفقرة  يف  عليها  املن�شو�ض  بالعقوبة 

ال�شابقة اأن تاأمر بوقف تنفيذ واإيداع من 

املواد  على  التعاطي  على  اإدمانه  يثبت 

لهذا  تن�شاأ  التي  امل�شحات  اأحد  املخدرة 

الإف��راج  ويكون  فيها،  ليعالج  الغر�ض 

عن املودع بعد �شفائه بقرار من املحكمة 

املخ�ش�شة  اللجنة  اق���رتاح  على  ب��ن��اء 

بامل�شحة  امل���ودع���ني  ع��ل��ى  ب���الإ����ش���راف 

عليه  املحكوم  بقاء  مدة  نقل  يجوز  ول 

بامل�شحة عن ثالثة اأ�شهر ول تزيد عن ال�شنة.

ج_ت�شكل جلنة بقرار من الوزير

معاون الوزير اأو مدير ال�شحة باملحافظة رئي�شًا

قا�شي نيابة ي�شميه وزير العدل ع�شوًا

مدير مكافحة املخدرات اأو من ينوب عنه ع�شوًا

طبيب خمت�ض ت�شميه نقابة الأطباء ع�شوًا

حلكم  تنفيذًا  مرتني  فيها  باإيداعه  �شبق  من  امل�شحة  ي��ودع  اأن  د_ليجوز 

�شابق

ه�_اإذا تبني عدم جدوى الإي��داع، اأو انتهت املدة الق�شوى املقررة له قبل 

�شفاء املحكوم عليه اأو خالف املودع الوجبات املفرو�شة علية لعالجه، اأو ارتكب 

اللجنة  ورفعت  القانون  هذا  يف  عليها  الن�شو�ض  اجلرائم  من  اأيًا  اإيداعه  اأثناء 

امل�شار اإليها الأمر للمحكمة عن طريق النيابة العامة مع طلب احلكم باإلغاء وقف 

مدة  باقي  وتنفذ  الغرامة  كامل  ت�شتوفى  التنفيذ  وقف  اإلغاء  حالة  ويف  التنفيذ 

العقوبة املانعة للحرية املق�شي بها بعد ح�شاب املدة التي ق�شاها املحكوم علية 

بامل�شحة من مدة العقوبة.

و_مع مراعاة الفقرة )د(من هذه املادة ل تقام الدعوى العامة على من تقدم 

من متعاطي املواد املخدرة اإىل �شلطة ر�شمية للعالج يف امل�شحة من تلقاء نف�شه 

اأو بطلب من زوجه اأو اأحد اأقاربه حتى الدرجة الثانية، ول ي�شمل ذلك من �شبط 

بجرم تعاطي املخدرات م�شهود، اأو حركت عليه الدعوى العامة بهذه اجلرمية.

الإدمان  من  يعاجلون  الذين  الأ�شخا�ض  حيال  ال�شرية  44_تراعى  م��اده 

من املخدرات اأو الذين يتقدمون اإىل امل�شحة للعالج من تلقاء اأنف�شهم اأو بطلب 

املادة 43 ويعاقب كل من يف�شي  الفقرة )و(من  املن�شو�ض عليهم يف  من ذويهم 

اآخر  اأو ملنفعة �شخ�ض  ا�شتعمله ملنفعته اخلا�شة  اأو  �شرًا اطلع عليه بحكم عمله 

باحلب�ض �شنة على الأكرث وبغرامة ل تزيد عن )5000(لرية �شورية.

قانون الأحداث اجلانحني

 2003 لعام   52 رق��م  املر�شوم  اأم��ا 

الأح����داث اجلانحني  ب��ق��ان��ون  اخل��ا���ض 

جمال  يف  ونوعية  هامة  خطوة  فيعترب 

التعامل مع حقوق الطفل حيث قرر عدم 

العا�شرة  يتم  وال��ذي مل  احل��دث  مالحقة 

من عمره بعد اأن كان �شابقًا يف ال�شابعة 

كما  ن�شت املادة الثانية منه:

الذي  احل��دث  جزائيًا  _لي��الح��ق 

ارتكاب  حني  عمرة  من  العا�شرة  يتم  مل 

الفعل.

ن�شت  ال��ت��ي  الثالثة  امل���ادة  وك��ذل��ك 

على:

اأمت  ال���ذي  احل���دث  ارت��ك��ب  اأ_اإذا 

من  ع�شرة  الثامنة  يتم  ومل  ال��ع��ا���ش��رة 

عمره اأي جرمية فال تفر�ض عليه �شوى 

عليها  املن�شو�ض  ال�شالحية  التدابري 

يف هذا القانون ويجوز اجلمع بني عدة تدابري اإ�شالحية.

ب_اأما اجلنايات التي يرتكبها الأحداث الذين اأمتوا اخلام�شة ع�شرة من 

عمرهم فتطبق العقوبات املن�شو�ض عليها يف هذا القانون

ومعي�شته  الجتماعي  و�شعه  يف  املواطن  تهم  قوانني  عدة  اإق��رار  ومت  كما 

47لعام  بالقانون  واملعدل   1960 158لعام  رقم  والتدلي�ض  الغ�ض   قمع  كقانون 

2001

والتجارة  التموين  وزي��ر  من  بقرار  ا_حت��دد  على  ن�شت  ال�شابعة  فاملادة 

بال�شتهالك  املو�شوعة  املواد وال�شلع  املعتمدة لختبار عينات  املخابر  الداخلية 

والتحليل  الختبار  نتائج  لبيان  ال��الزم��ة  واملهل  وحتليلها  املنتجة  اأو  املحلي 

واأجور الختبار والتحليل لدى خمابر وزارة التموين والتجارة الداخلية.

ا:يعاقب  الفقرة  ن�شت  حيث  العقوبات  حددت  التي  العا�شرة  امل��ادة  وكذلك 

اأو  �شورية  لرية  األف  مئة  لتتجاوز  وبغرامة  ال�شنتني  لتتجاوز  ملدة  باحلب�ض 

اإحدى هاتني العقوبتني اإذا ارتكب اجلرمية اأو �شرع يف ارتكابها با�شتعمال طرق 

ومقايي�ض اأو مكاييل اأو دمغات وتعديل عدة مواد اأخرى مثل املادة 11 واملادة 12 

واملادة 14 والتي من �شاأنها ردع املخالفني.

  كما �شرع امل�شرع عدة قوانني اأخرى لتح�شني املجتمع من الآفات الأخرى

�شليم  ملجتمع  الأوىل  املقدمة  املجتمع  م�شلحة  جلعل  املجتمع  وحتري�ض 

معافى يعي�ض كل اأفراده ب�شالم وطماأنينة

� عر�ض: يحيى ال�شهابي  

 

ن�صت املادة 39 

من القانون رقم 2 

لعام 1993 

ت�صديد العقوبات 

بحق من يزرع 

ويتاجر باملخدرات

القانون 47 

لعام 2001 لقمع 

الغ�س والتدلي�س

املر�صوم رقم 52 

لعام 2003 اخلا�س 

بقانون الأحداث اجلانحني

ففي اجلانب الجتماعي  مهما اأبرزنا ووثقنا من عناوين عامة ومتفرعة مل نف القرارات والت�شريعات حقها اإذ ل ميكن 

ح�شرها حتى يف جملدات، طاملا دولة القانون واملوؤ�ش�شات زرعت كثريا من البذار الآمنة وال�شاحلة يف تربة خ�شبة جلغرافيا 

�شفة  وحتى  والتقدير  الح��رتام  ذاك  اخل�شو�شية   من  له  كان  وطني،  وم�شرع  �شوري  عربي  عقل  عمادها  الكبرية،  الوطن 

القدا�شة ،طاملا فعل التنوير والنفتاح حا�شرا وماثال يف اأي توثيق خلدمة ال�شالح العام ،واإن الإن�شان هو الغاية والهدف  

بعيدا عن فوارق الظلم وال�شتعباد ، باللون والعرق والطائفة واملذهب والثنية  وغريها من الت�شميات.

ومبا اأننا نعي�ض يف ظروف حتٍد لمثيل لها وكربياء وطني مل نتخل عنه يوما ،فمن ال�شروري ال�شتعداد دائما ملواجهة 

اأي تغري دراماتيكي  طارئ اأو غري طارئ ل ي�شب يف خانة الوطن..

اليوم ويف غمرة ال�شتعداد والتح�شري  خلو�ض انتخابات جمل�ض ال�شعب للدور الت�شريعي الثاين  للعام 2016  ن�شري 

يف هذه ال�شطور اإىل بع�ض املواد التي �شاغت احلالة الجتماعية لل�شعب العربي ال�شوري.

 فتحت عنوان املبادئ الجتماعية تنوعت املواد يف الأبواب والف�شول على ال�شكل التايل:

املادة التا�شعة ع�شرة

الجتماعية  العدالة  مبادئ  واح��رتام  والتكافل  الت�شامن  اأ�شا�ض  على  ال�شورية  العربية  اجلمهورية  يف  املجتمع  يقوم 

لكل  الإن�شانية  الكرامة  و�شيانة  وامل�شاواة  واحلرية 

فرد.

املادة الع�شرون

القانون  ويحافظ  املجتمع  ن��واة  هي  الأ���ش��رة   -1

على كيانها ويقوي اأوا�شرها.

الأمومة  التي تعوقه، وحتمي  املادية والجتماعية  العقبات  اإزالة  الزواج وت�شجع عليه، وتعمل على  الدولة  2- حتمي 

والطفولة، وترعى الن�ضء وال�شباب، وتوفر لهم الظروف املنا�شبة لتنمية ملكاتهم.

املادة احلادية والع�شرون

ال�شهادة يف �شبيل الوطن قيمة عليا، وتكفل الدولة ذوي ال�شهداء وفقًا للقانون.

املادة الثانية والع�شرون

1- تكفل الدولة كل مواطن واأ�شرته يف حالت الطوارئ واملر�ض والعجز والُيتم وال�شيخوخة.

2- حتمي الدولة �شحة املواطنني وتوفر لهم و�شائل الوقاية واملعاجلة والتداوي.

املادة الثالثة والع�شرون

توفر الدولة للمراأة جميع الفر�ض التي تتيح لها امل�شاهمة الفعالة والكاملة يف احلياة ال�شيا�شية والقت�شادية والجتماعية 

والثقافية، وتعمل على اإزالة القيود التي متنع تطورها وم�شاركتها يف بناء املجتمع.

 ويف املادة الرابعة والع�شرون

تكفل الدولة بالت�شامن مع املجتمع الأعباء الناجمة عن الكوارث الطبيعية.

 وبينت املادة اخلام�شة والع�شرون اأن

التعليم وال�شحة واخلدمات الجتماعية اأركان اأ�شا�شية لبناء املجتمع، وتعمل الدولة على حتقيق التنمية املتوازنة بني 

جميع مناطق اجلمهورية العربية ال�شورية.

املادة ال�شاد�شة والع�شرون

1- اخلدمة العامة تكليف و�شرف، غايتها حتقيق امل�شلحة العامة وخدمة ال�شعب.

املكلفني  القانون �شروط توليها وحقوق وواجبات  العامة، ويحدد  املواطنون مت�شاوون يف تويل وظائف اخلدمة   -2

بها.

املادة ال�شابعة والع�شرون

حماية البيئة م�شوؤولية الدولة واملجتمع وهي واجب على كل مواطن.

اإ�شدار القوانني والت�شريعات والتعليمات  اآنفا متت ترجمتها  قول و�شلوكا من خالل  فكل بند من هذه البنود الواردة 

التنفيذية  ح�شب �شرورات وحاجات كل وحدة وموؤ�ش�شة واإدارة ووزارة على جميع امل�شتويات، و�شوف ن�شتعر�ض لبع�ض 

التفا�شيل يف املواد املرافقة لذلك.

�  عر�ض: غ�شون �شليمان  

عدد خاص10

حمـــاية املجتمـــع من خــالل الت�شــريعات والقـــوانني..

تغيري  اإىل  احلاجة  من  تنبع  التي  الأهمية  قائمة  ال�شعب  جمل�ض  لأع�شاء  الت�شريعات،  �شن  مهمة  تت�شدر 

وتعديل بع�ض القوانني،على �شوء ما يجري من تغريات طارئة لتنا�شب واقع كل ما فيه تغري، معامل حجرية 

جي�شنا  اأبطال  اأق��دام  عند  �شقطت  كونية  وم��وؤام��رة  اخلم�ض،  ال�شنوات  جت��اوزت  اأزم��ة  بفعل  تبدلت  وب�شرية 

مب�شاندة وت�شابك ال�شعب واحلكومة معه، وكان يف البداية تعديل د�شتور اجلمهورية العربية ال�شورية ا�شتجابة 

للتحولت واملتغريات، وكاأ�شا�ض لتعزيز دولة القانون و�شابطًا حلركة موؤ�ش�شاتها، وم�شدرًا لت�شريعاتها، 

واأقر جمل�ض ال�شعب م�شروع د�شتور اجلمهورية بعد ا�شتفتاء املواطنني عليه )2012(

  الرتبية ..بداأت من �سورية
بداأت الرتبية يف �شورية منذ ثالثة اآلف عام قبل امليالد تقريبًا 

لها  جمتمعية  ق�شية  وه��ي  اإدل��ب،  حمافظة  يف  اإيبال  مملكة  يف 

عالقة وارتباط يف كل بيت، والتعليم يخلق جياًل متم�شكًا بهويته 

وتراثه وانتمائه ووحدته، وهو حجر الزاوية لتحقيق الأهداف 

الهتمام  ال�شورية  العربية  اجلمهورية  اأول��ت  وقد  التنموية، 

والرعاية الالزمة ملنظومة التعليم، وهو حق تكفله الدولة )املادة 

التا�شعة والع�شرون من الد�شتور( وجماين يف جميع مراحله، 

وتعمل  الأ�شا�شي،  التعليم  مرحلة  نهاية  حتى  اإلزاميًا  ويكون 

القانون رقم  اأخرى، و�شدر  اإىل مراحل  الإل��زام  الدولة على مد 

الأ�شا�شي  التعليم  ملرحلة  واملجاين  الإلزامي  التعليم  32ح��ول 

وا�شتدرك القانون رقم 7 لعام 2012الذي ن�ض على اإلزام جميع 

ال�شوريني ومن يف حكمهم ذكور واإناث  العرب  الأطفال  اأولياء 

اإحلاق اأطفالهم الذين ترتاوح اأعمارهم بني 6و15�شنة مبدار�ض 

الأ�شا�شي  التعليم  مدار�ض  غالبية  وتعترب  الأ�شا�شي  التعليم 

الت�شريعي  املر�شوم  وج��اء  الأوىل،  احللقة  وخا�شة  خمتلطة 

رقم  القانون  معدًل  الأمية  حمو  2002ح��ول  16لعام  رقم 

7لعام 1972لناحية التعاون بني وزارة الرتبية والثقافة 

بهذا اخل�شو�ض، كما متت ت�شمية الدائرة املخت�شة با�شم 

)مديرية تعليم الكبار والتنمية الثقافية( بدًل من مديرية 

حمو الأمية بهدف �شمان التعليم ال�شامل وامل�شتمر بكافة 

مناحيه.

وياأتي تاأمني التحاق الطلبة بالمتحانات على  الرغم 

التي  ال�شاخنة  املناطق  منها  تعاين  التي  ال��ظ��روف  من 

وتعليميًا.. تربويًا  اإجن��ازًا  فيها،  لمتحاناتهم  يتقدمون 

جاء يف املر�شوم اجلمهوري الذي اأ�شدره ال�شيد الرئي�ض  

ب�شار الأ�شد حول اإعادة امتحان �شهادة التعليم الأ�شا�شي 

تقدمي  لهم  يت�شَن  مل  الذين  للتالميذ  ال�شرعية  والإعدادية 

الراهنة، وفيما يخ�ض  الظروف  ب�شبب  المتحانات  هذه 

املبدعة،  العلمية  وامل��واه��ب  للكفاءات  ال��دول��ة  ت�شجيع 

العلمي  الرئي�ض مر�شومًا  بقبول طالب الأوملبياد  ال�شيد  اأ�شدر 

ال�شوري احلائزين جوائز عاملية معتمدة يف اجلامعات ال�شورية 

)مر�شوم رقم 4لعام 2016 (.وتكفل الدولة بالتعليم واإ�شرافها على املوؤ�ش�شات التعليمية اخلا�شة، وا�شتقاللية 

نقابة املعلمني، ودورها الرقابي على �شري العملية الرتبوية موؤ�شرات توؤ�ش�ض ملرحلة جديدة يف حياة الأجيال 

القادمة، وبناء دولة ع�شرية مواكبة للمتغريات، واإجراءات املراقبة وتنظيم التعليم اخلا�ض )كما جاء يف املادة 

التعليم  �شواء يف اجلامعات واملعاهد واملدار�ض اخلا�شة، وجلميع مراحل  الد�شتور(  التا�شعة والع�شرين من 

لتقل اأهمية لأن التعليم اخلا�ض ل يقل اأهمية عن التعليم العام.

   التعليم العايل ..احلكومة ال�سورية م�رشف ومراقب
تقوم احلكومة ال�شورية بدور امل�شرف واملراقب لنظام التعليم العايل يف �شورية عرب وزارة التعليم وجمل�ض 

التعليم العايل واأبرز الإ�شالحات الت�شريعية املوؤثرة اخلا�شة بالتعليم العايل منذ العام 2001املر�شوم الرئا�شي 

رقم 6لعام 2006اإطار  القانون  �شورية، وي�شكل  رقم 36لعام 2001يحكم وينظم عمل اجلامعات اخلا�شة يف 

العمل القانوين الذي يحكم وينظم عمل اجلامعات الر�شمية يف �شورية وامل�شمى قانون تنظيم اجلامعات، وفيما 

يخ�ض اإحداث جامعات وكليات كانت هناك جملة من املرا�شيم منه املر�شوم الت�شريعي 2لعام 2015اإحداث جامعة 

باإن�شاء   2014 19لعام  رقم  الت�شريعي  واملر�شوم  طرطو�ض، 

11كلية،  من  وتتكون  حماة  مدينة  يف  ومقرها  حماة  جامعة 

يف  كليات  باإحداث  2014القا�شي  23لعام  املر�شوم  واأي�شًا 

املر�شوم  -حماة(ون�ض  -ت�شرين-البعث  )دم�شق  جامعات 

لأبناء  تخ�شي�ض  2013ع��ل��ى  44ل��ع��ام  رق��م  الت�شريعي 

ال�شهداء ن�شبة ل تتجاوز 10%من عدد البعثات الدرا�شية، 

وم��ن��ح اجل��ام��ع��ات اخل��ا���ش��ة، وامل��ر���ش��وم رق���م 25لعام 

اخت�شا�ض  كل  الأول يف  بتعيني اخلريج  2015القا�شي 

390لعام  وامل��ر���ش��وم  م�شابقة،  اأو  اإع���الن  دون  ق�شم  اأو 

جامعة  يف  الثالثة  احلقوق  كلية  باإحداث  2011القا�شي 

245لعام  املر�شوم  وت�شمن  القنيطرة،  مبدينة  دم�شق 

مر�شوم 21لعام  كان  بينما  املعدل  الف�شلي  2011النظام 

2011املتعلق  لعام  الت�شريعي  املر�شوم  تعديل   2015

واللغات  ال�شرعية  للعلوم  العايل  ال�شام  معهد  باإحداث 

العربية والدرا�شات والبحوث الإ�شالمية.

ومن قرارات وزارة التعليم العايل، قرار رقم 23لعام 

اخلدمات  ر�شوم  50%م��ن  ن�شبة  تخفي�ض  2016ت�شمن 

والحتياط  العلم  بخدمة  امللتحقني  للطالب  اجلامعية 

املفتوح،  والتعليم  املوازي  التعليم  نظام  وفق  امل�شجلني 

اأ�شعار  تعديل  2015)اع��ت��م��اد  305ل��ع��ام  رق��م  وال��ق��رار 

على  303)املوافقة  رقم  (والقرار  اجلامعي  الكتاب  مبيع 

اعتماد اتفاقيات التعاون املربم بني جامعة دم�شق وعدد 

من اجل��ام��ع��ات(، وال��ق��رار رق��م 100ق��ب��ول اأب��ن��اء حاملي 

يف  املفتوح  التعليم  نظام  يف  اجلمهورية  بطل  و���ش��ام 

الخت�شا�ض الذي يرغبون اللتحاق به ح�شب نوع �شهادة 

رقم  والقرار  معدله،  اإىل  النظر  دون  الثانوية  الدرا�شة 

الداخلية  اللوائح  من  ج��زءًا  الوطني  المتحان  109يعد 

للتخرج،  و�شرطًا  واخلا�شة  احلكومية  اجلامعات  يف 

اإيفاد  قواعد  2015)اعتماد  لعام  301اأي�شًا  رقم  والقرار 

يف  املاج�شتري  حملة  م��ن  الأ���ش��ن��ان  ط��ب  كليات  معيدي 

) الإ�شالمية  اإي��ران  جمهورية  اإىل  ال�شورية  اجلامعات 

القوانني ال�شادرة منها قانون  اإىل ذلك الكثري من  اأ�شف 

العلمية  البعثات  ق��ان��ون  2004املت�شمن  20ل��ع��ام  رق��م 

القانون  2010املت�شمن  8ل��ع��ام  رق��م  وال��ق��ان��ون  اجل��دي��د 

املوحد للم�شايف والقانون رقم 36 لعام 2012حول ا�شتيفاء 

اإحداث هيئة عامة ذات طابع علمي تتمتع  ر�شوم تعادل ال�شهادات، ويف 8اآذار لعام 2016اأق��ر جمل�ض ال�شعب 

بال�شخ�شية العتبارية وال�شتقالل املايل با�شم هيئة التميز والإبداع  مقرها دم�شق ..الثقافة والعلم اأ�شا�ض بناء 

اأننا هاهنا  ال�شادرة توؤكد  املرا�شيم والقوانني والقرارات  ثقافتنا وحتافظ على تراثنا وجملة  الإن�شان، توثق 

متحدية  والتعلم �شامدة  العلم  م�شرية  بقاء  على  وبناء، وحتافظ  وثقافة  علم وح�شارة وحت�شر وجتدد  دولة 

ويالت احلرب، وبنف�ض امل�شتوى العايل وال�شمعة امل�شرفة التي عرفت بها �شورية.

�  رويده �شليمان

ت�شريفًا ..  اإنه �شعادة اأو �شيادة النائب اأو من ا�شطلح على ت�شميته يف الد�شتور ال�شوري ع�شو جمل�ض ال�شعب ، 

بعد اأن حاز الثقة ال�شعبية باأن يكون ناطقًا ر�شميًا با�شم اأبناء منطقته اأو حمافظته حتت قبة جمل�ض ال�شعب ، و تكليفًا .. 

عليه تعلق اآمال كبرية ويوؤمل من �شخ�شه الكرمي حل امل�شكالت امل�شتع�شية واملطالبة مب�شتوى معي�شي اأف�شل، وتلبية 

طموحات ومتطلبات م�شروعه ، فهو �شوت املواطن و�شلة الو�شل بينه وبني ال�شلطات العليا ، وكاأي �شخ�شية اعتبارية 

هناك �شفات ينبغي اأن يتحلى بها ، كما له ميزات يتمتع بها فور فوزه ب�شرف الع�شوية.

ما من �شك اأن النظرة الجتماعية لع�شو جمل�ض ال�شعب رمبا تبدلت يف الآونة الأخرية ، فكان البع�ض منهم مثار 

تفاوؤل وطني واآخرون مدعاة لإحباط �شعبي ، والطموح نحو التغيري لالأف�شل يتطلب الكثري من طريف العملية النتخابية 

، تلخ�ض بناخب واٍع ومر�شح ذي �شمري حي.. فكيف تتحقق هذه املعادلة يف الدور الت�شريعي القادم ، ليكون من يجل�ض 

حتت قبة الربملان كنائب يحظى بر�شا �شعبي ، معيدًا الثقة املفقودة وحمطمًا ال�شورة النمطية ال�شلبية؟  

ميثل ال�سعب باأكمله
لقد حدد القانون رقم / 5 / لعام 2014 بخ�شو�ض النتخابات العامة �شروط الرت�شح لع�شوية جمل�ض ال�شعب ففي 

املادة 39 ورد )يتمتع بحق الرت�شيح لع�شوية جمل�ض ال�شعب وجمال�ض الإدارة املحلية من تتوفر فيه ال�شروط الآتية : اأن 

يكون متمتعًا بجن�شية اجلمهورية العربية ال�شورية منذ ع�شر �شنوات على الأقل بتاريخ تقدمي طلب الرت�شح، واأن يكون 

متمًا اخلام�شة والع�شرين من عمره ومتمتعًا بحقوقه املدنية وال�شيا�شية ، واأل يكون حمرومًا من ممار�شة حق النتخاب 

وغري حمكوم بجناية اأو جنحة �شائنة اأو خملة بالثقة العامة مبقت�شى حكم مكت�شب الدرجة القطعية ، واأن يكون ناخبًا 

يف الدائرة النتخابية التي ير�شح نف�شه عنها اأو ناقاًل موطنه النتخابي اإليها(.

كما عرف الد�شتور ال�شوري اجلديد الذي اأقر عام  2012 ع�شو جمل�ض ال�شعب ح�شبما ورد يف  املادة الثامنة و 

اخلم�شني مبا يلي )ع�شو جمل�ض ال�شعب ميثل ال�شعب باأكمله و ل يجوز حتديد وكالته بقيد اأو �شرط و عليه اأن ميار�شها 

بهدي من �شرفه و �شمريه(.

اإذًا مل يحدد الد�شتور مقيا�شًا لل�شفات تتعلق بخ�شو�شية �شخ�شية املر�شح ، كال�شمعة الطيبة اأو اجلراأة والإخال�ض 

و التحمل و الن�شاط الجتماعي اخلدمي كعامل خربة موؤهل ، كما اأن ممار�شة املهام النيابية بهدي من �شرف و �شمري ل 

ميكن قيا�شه قبل الفوز بالنتخابات. 

حما�سب ومراقب
و قد اأعطى الد�شتور ال�شوري ح�شبما جاء يف املادة اخلام�شة وال�شبعني لع�شو جمل�ض ال�شعب عدة اخت�شا�شات 

على قدر كبري من الأهمية تتمثل :

يف � 1� اإقرار القوانني � 2 � مناق�شة بيان الوزارة � 3 � حجب الثقة عن الوزارة اأو اأحد الوزراء � 4 � اإقرار املوازنة 

العامة و احل�شاب اخلتامي � 5 � اإقرار املعاهدات و التفاقيات الدولية التي تتعلق ب�شالمة الدولة � 7 � اإقرار العفو العام � 

8 � قبول ا�شتقالة اأحد الأع�شاء اأو رف�شها ، و بذلك يكون اأهم �شيء يف املر�شح اأن يكون قادرًا على املحا�شبة و املراقبة ، 

و ممكن اأن يقوم باقرتاح م�شاريع تنموية للحكومة ، وهذا ما ياأمله املواطنون من نوابهم الربملانيني، ورمبا هذا يحتاج 

اإىل ثقافة عامة و�شعة اإطالع وا�شتقراء احتياجات املواطنني ومالم�شة فاعلة لهمومهم احلياتية.

 ح�سانة وامتيازات ..  
كما يتمتع ع�شو جمل�ض ال�شعب بعدة ميزات فقد ورد يف النظام الداخلي ملجل�ض ال�شعب ال�شادر يف 6 حزيران 

1974 و تعديالته ، املادة 21 � اأ � يتمتع اأع�شاء جمل�ض ال�شعب باحل�شانة طيلة ولية املجل�ض، ول يجوز يف غري حالة 

اجلرم امل�شهود اتخاذ اأي اإجراءات جزائية اأو تنفيذ اأي حكم جزائي �شد اأي ع�شو منهم اإل باإذن من مكتب املجل�ض و 

يخطر املجل�ض يف اأول انعقاد له مبا اتخذ من اإجراءات � ب � ل يقبل طلب الإذن باملالحقة اأو التنفيذ ما مل ترفقه ال�شلطة 

امل�شتاأذنة بخال�شة الدعوى اأو احلكم � ج � يحيل رئي�ض املجل�ض الطلب فورًا اإىل جلنة ال�شوؤون الد�شتورية والت�شريعية 

دون احلاجة لتالوته يف املجل�ض � د � يقرر املجل�ض املوافقة على الطلب متى تبني له اأن الغر�ض منه ل يهدف اإىل التاأثري 

على الع�شو لتعطيل عمله يف املجل�ض ، واأن املالحقة قائمة على اأ�شا�ض جدي ، املادة � 22 � لي�ض لع�شو جمل�ض ال�شعب اأن 

يتنازل عن احل�شانة من غري اإذن من املجل�ض ، املادة 23 � ل يجوز توقيف الع�شو توقيفًا احتياطيًا اإل باإذن خا�ض من 

املجل�ض اأو من رئي�شه يف غري اأدوار انعقاده . املادة 26 � اإذا ارتكب الع�شو جرمية يف مقر املجل�ض فلرئي�ض املجل�ض اأن 

ياأمر باإلقاء القب�ض عليه اأو اإبقائه حتت اإ�شراف حر�ض املجل�ض اإىل اأن يبت باأمره و للرئي�ض اأن ي�شلمه للق�شاء و يعلم 

املجل�ض بذلك .

و يف عام2011 مت حتديد الراتب ال�شهري لع�شو جمل�ض ال�شعب مببلغ 41،600 لرية �شورية و اإىل جانب الراتب 

الثابت ينال كل ع�شو تعوي�شات مالية عن كل دورة يعقدها املجل�ض ، و كذلك عالوة مالية مع تقادم اخلدمة وفق اأحكام 

القانون ، و يقدم له بدًل نقديًا عن تنقالته من مركز اإقامته اإىل دم�شق حل�شور اجلل�شات اإن مل يكن مقيمًا يف العا�شمة 

ال�شحي و  بالتاأمني  ، و كل ع�شو م�شمول  الأمر  اقت�شى  اإن  اأمنية  ، و كل ع�شو ينال لوحة �شيارة حكومية و مرافقة 

الجتماعي العام للدولة.

د . برقاوي : �سورة منطية �سائدة
للمجتمع ال�شوري راأي ووجهة نظر بع�شو جمل�ض ال�شعب فهو ال�شخ�ض املنتخب من قبلهم ، والذي ميثل اأحالمهم 

وطموحاتهم بالتغيري نحو الأف�شل ، خا�شة يف ظل الو�شع احلايل الذي يحمل الكثري من املعاناة التي فر�شتها الأزمة ، 

و امل�شكالت التي بحاجة ما�شة للحل ال�شريع ، هذا ما اأو�شحته الدكتورة هناء برقاوي اأ�شتاذة علم الجتماع يف جامعة 

دم�شق بالقول : دائمًا ترتبط �شورة ع�شو جمل�ض ال�شعب بالقدرة على حتقيق الآمال امل�شروعة ، وامتالك اجلراأة حتت 

قبة جمل�ض ال�شعب للمطالبة باإيجاد حلول مل�شكالت املواطنني الذين انتخبوه ، و و�شعوا ثقتهم به ليكون ناطقا با�شمهم  

.

و اأ�شارت د . برقاوي اإىل اأن هناك �شورة منطية �شائدة عند النا�ض توؤطر �شورة ع�شو جمل�ض ال�شعب �شمن اإطارها 

، و هي ترتجم نظرة النا�ض اإىل بع�ض النواب كاأ�شخا�ض انتهازيني وو�شوليني ، عند بدء النتخابات يلهثون و يجهدون 

للتقرب من النا�ض �شعيًا وراء اكت�شاب ثقتهم و�شوًل لنيل اأ�شواتهم ، التي تعبد لهم الطريق للو�شول اإىل جمل�ض ال�شعب 

و اعتالء الكر�شي طمعًا بامتيازات خا�شة تتيحها لهم ع�شوية املجل�ض ، هذا اإىل جانب الربي�شتيج اخلا�ض ل�شخ�شيته 

العتبارية �شمن املجتمع.

هذا التقرب الالفت اأثناء فرتة تر�شحه يرتبط باأذهان النا�ض ب�شورة ع�شو جمل�ض ال�شعب و هو يبتعد عن النا�ض 

الذين انتخبوه ، بل و يتجاهل طلباتهم و يناأى بنف�شه بعيدًا معتليًا برجه العاجي ، مو�شدًا الأبواب التي كانت م�شرعة 

خالل فرتة الرت�شح ، و تلفت د . برقاوي اإىل اأن هذه ال�شورة النمطية ال�شائدة هي من اأ�شواأ ال�شور املرتبطة بع�شو 

جمل�ض ال�شعب ، لي�ض يف جمتمعنا فقط ، و اإمنا يف اأغلب املجتمعات العربية ، و هنا لبد من العمل على تغيري هذه 

ال�شورة ال�شلبية ، و ذلك من خالل ال�شخ�ض املر�شح احلايل و النائب لحقًا ، الذي عليه اأن يعمل باإخال�ض و �شمري حي 

لكي تعود امل�شداقية للنائب يف عيون الناخبني.

تقلي�ص امل�سافة بني النائب واملواطن
و توؤكد د . برقاوي اأنه لبد من تقريب و تقلي�ض امل�شافات بني الناخب و النائب لتكوين عالقة وطيدة بينهما ، و هذا 

يتاأتى من خالل ال�شتماع ملطالبهم و فتح اأبوابه لهم وقت احلاجة اإليه ، و اأن يعمل جاهدًا على اأن يكون ناطقًا با�شمهم 

مطالبًا بحقوقهم ، و �شلة و�شل بينهم و بني اأ�شحاب القرار و ال�شلطات العليا .

و عن ال�شفات املطلوبة ب�شخ�شية ع�شو جمل�ض ال�شعب ، ت�شري د . برقاوي اإىل اأنه لي�ض من املفرت�ض اأن يحمل 

اأعلى ال�شهادات العلمية ليكون جديرًا بهذا املن�شب اأو التكليف ، و لكن من املفرت�ض اأن يكون لديه القبول الجتماعي ، 

و يحظى باحرتام حميطه و ميتلك اجلراأة و زمام املبادرة ، و القدرة على تلبية متطلبات الناخبني ب�شعة و رحابة �شدر 

و تفهم ، و لديه القدرة على التوا�شل مع املواطنني و تلم�ض م�شكالتهم ، و العمل على حلها ب�شدق و نزاهة و اأمانة و 

على قدر من امل�شوؤولية.

النائب ب�سمريه و الناخب بوعيه
األ  و   ، فاعلة  لتكن م�شاركتك  و  بالوعي  الناخب  .. حتلَّ عزيزي  مفادها  بن�شيحة  للناخب  التوجه  و هنا لبد من 

ت�شيع �شوتك كناخب بانتقاء �شخ�ض غري جدير بهذا التكليف احل�شا�ض ، فال يغرنك طيب الكلمات و ال�شعارات الرنانة و 

ال�شخاء باملهرجانات ، و اأعط �شوتك ملن ي�شتحق بعيدًا عن املزايدات املادية والعتبارات ال�شخ�شية.

و اإليك اأيها املر�شح .. تقرب من النا�ض ولحقًا كن اأكرث قربًا عندما تت�شرف بالثقة ال�شعبية ، و كن جريئًا و ذا �شوت 

عاٍل ينطق بل�شان ال�شعب ، و ل تن�َض من اأو�شلك لهذا الكر�شي الكرمي ، و ابتعد عن الأبراج العاجية لأنها �شتن�شيك هموم 

العامة من ال�شعب ، و ل تكن امل�شلحة بنيل الأ�شوات عالقة اآنية تنتهي بالو�شول اإىل كر�شي نائب.

اإن اأردنا اأن ُنطاع ..
و اأخريًا لبد اأن نعي جيدًا �شرورة اأن نكون كمواطنني منطقيني يف طرح طلباتنا اأمام نوابنا ، فاإن اأردنا اأن ُنطاع 

فلنطلب امل�شتطاع ، فالنائب يف ظل الأزمة غري قادر على ا�شتح�شار لنب الع�شافري ول ميلك م�شباح عالء الدين.

� منال ال�شّماك 

امل�شتويات  جميع  على  وحت�شينه  ال�شوري  املجتمع  حلماية  �شدرت   التي  الآلف  بل  املئات  نقل  مل  اإن  والقوانني  الت�شريعات  ع�شرات 

ال�شيا�شية والجتماعية والقت�شادية والثقافية والتعليمية والرتبوية وكل ماله عالقة بخ�شو�شية املجتمع من ركائز واأركان  وقواعد واأ�ش�ض 

ومعارف.. مكنت املجتمع ال�شوري  من احلفاظ على هويته واإرثه احل�شاري والإن�شاين، عرب �شل�شلة ن�شال متوا�شلة وكفاح م�شتمر لغاية 

اللحظة  ليبقى امل�شروع الوطني للدولة اآمنا يف �شريورته قويا يف اجنازاته  �شلبا يف حتدياته..

الرتبية والتعليم ..مرا�شيم وقرارات

دور  الت�شريعات يف مكافحة االأمرا�ض االجتماعية

ع�شو جمل�ض ال�شعب يف عيون املجتمع ال�شوري

�شورة منطية .. بني املهام واالمتيازات..

 و احلكم �شمري حي
قانون رقم 321 التعليم 

الإلزامي واملجاين ملرحلة 

التعليم الأ�صا�صي

قرار رقم 23 لعام 2016 تخفي�س ن�صبة 

50  ٪  من ر�صوم اخلدمات اجلامعية للطالب 

امللتحقني بخدمة العلم والإحتياط

مر�صوم رقم 4 

لعام 2016 قبول 

طالب الأوملبياد العلمي 

ال�صوري يف اجلامعات 

ال�صورية

املر�صوم الت�صريعي رقم 44 لعام 

2013 تخ�صي�س لأبناء ال�صهداء ن�صبة 

لتتجاوز 10 ٪ من عدد البعثات الدرا�صية

القانون 

رقم 11 لعام 

2016 لإحداث 

هيئة التميز 

والإبداع

املر�صوم رقم 2 

لعام 2015 اإحداث 

جامعة طرطو�س



�ملر�أة
جاءت  وال��ت��ي  احل��ق��وق  م��ن  الكثري  على  امل���راأة  ح�صلت  قلنا  كما 

�صمل  تقدما  امل���راأة  ق�صية  وحققت  ال�����ص��وري،  الد�صتور  م��ع  من�صجمة 

ال�صيا�صية واالقت�صادية واالجتماعية  القرار يف املجاالت  مواقع اتخاذ 

اإن كان  ال�صاملة، و  التعليم والعمل والتنمية  والثقافية وال�صحية ويف 

مبجموعة  املتمثلة  والثقافية  االجتماعية  املعوقات  بع�ض  هناك  يزل  مل 

االأعراف واملمار�صات االجتماعية واالإدارية التي ت�صكل متييزا �صدها، 

وهنا حماولة لت�صليط ال�صوء على الواقع القانوين للمراأة يف �صورية و 

ميكن تق�صيمها اإىل ق�صمني: ت�صريعات تتعلق مب�صاركة املراأة يف احلياة 

تتعلق  ت�صريعات  و   . العامة  وال�صحة  والتعليم  واملهن  والعمل  العامة 

االأ�صرة  داخ��ل  عالقاتها  تنظم  و  للمراأة  وال�صخ�صية  املدنية  باحلقوق 

وحياتها اخلا�صة.

�مل�ساركة �ل�سيا�سية
ال�صادر  االنتخاب  قانون  ف��اإن   العامة  باحلياة  للم�صاركة  بالن�صبة 

باملر�صوم الت�صريعي رقم 26 تاريخ 1973/4/14 :

 

ن�صاء  ال�صوريني  املواطنني  لكل  والرت�صيح  االنتخاب  حق  اأعطى 

ورجااًل يف حال توفر ال�صروط املطلوبة دومنا متييز بينهم وفق ن�ض 

املادة3 :

) يتمتع بحق االنتخاب كل مواطن عربي �صوري من الذكور واالإناث 

اأمت الثامنة ع�صرة من عمره يف اأول ال�صنة التي يجري فيها االنتخاب(

اأي�صا املادة 17:) يتمتع بحق الرت�صيح لع�صوية جمل�ض ال�صعب كل 

مواطن عربي �صوري من الذكور واالإناث(

وهنا جتدر االإ�صارة اإىل ان املراأة ال�صورية نالت احلقوق ال�صيا�صية 

وح�صلت على حق تقلد املنا�صب العليا ومبا�صرة الوظائف العامة وحق 

االقرتاع واالنتخاب والرت�صيح اإىل الهيئات النيابية، ودخلت يف جمل�ض 

عدد  و�صل  اأن  اإىل   %2 بن�صبة   7 الن�صاء  عدد  وك��ان   1973 عام  ال�صعب 

الن�صاء يف املجل�ض احلايل اإىل ثالثني ع�صوًا اأي بن�صبة قدرها %12.

اأم���ا امل�����ص��ارك��ة يف احل��ك��وم��ة : فقد 

عام  احل��ك��وم��ة  يف  وزي����رة  اأول  عينت 

1976 وهي وزيرة الثقافة وقد اأ�صبحتا 

توجد  ك��م��ا   ،  1992 ع����ام  وزي����رت����ني 

معاونات وزير يف العديد من الوزارات، 

الدبلوما�صي  ال�صلك  يف  املراأة  وت�صارك 

والكلية  ال�صرطة  يف   %11 بن�صبة 

التعليم  ويف  احل����رب����ي����ة 

اجلامعات  يف  والتدري�ض 

وعمادة الكليات ورئا�صة 

اجلامعات  يف  االأق�����ص��ام 

ال�صورية وهي ممثلة يف 

وامل��دن  ال��ب��ل��دي��ات  جمال�ض 

واملكاتب التنفيذية للمحافظات 

واالحت���ادات  املهنية  النقابات  ويف 

 1975 ع��ام  الق�صاء  يف  امل���راأة  ودخلت 

وميار�صن   %9 ن�صبة  االآن  وي�صكلن 

وامل��دين  اجل��زائ��ي  الق�صاء  يف  العمل 

من  م�صتوياته  واأعلى  درجاته  بجميع 

النق�ض  حمكمة  ولغاية  ال�صلح  حماكم 

الق�صاء  يف  وج��ود  للمراأة  لي�ض  ولكن 

اأعلى  اإىل  و�صلت  اأنها  رغ��م  ال�صرعي. 

باجلمهورية  العام  النائب  وهي  مرتبة 

العربية ال�صورية وع�صو جمل�ض الق�صاء االأعلى كما اأن ن�صبة املحاميات 

اللواتي ميار�صن مهنة املحاماة 15%وكما نرى اإن املراأة ال�صورية حققت 

امليادين  العامة بدخولها جميع  امل�صاركة يف احلياة  تقدما ملحوظا يف 

ال�صيا�صية اأتيحت لها فر�ض التعليم والتاأهيل والت�صغيل اإال اإن اجلهود 

ماتزال تبذل من اأجل زيادة م�صاركتها يف احلياة العامة وحتقيق متثيلها 

يف جميع ميادين احلياة بن�صب اأعلى حتى تكون م�صاهمة الن�صاء فعالة 

يف ال�صوؤون العامة يجب اأن يكون عددهن كافيا ل�صمان �صوت موؤثر يف 

املواقع الت�صريعية والتنفيذية والق�صائية.

حق �لعمل:
حقها  لناحية  الكاملة  امل��واط��ن��ة  بحقوق  ال�صورية  امل���راأة  تتمتع 

مبمار�صة كافة االأعمال والفعاليات االقت�صادية من مهن وحرف وجتارة 

و�صناعة وزراعة وقرو�ض وعقود وقد جاءت قوانني العمل م�صاوية بني 

املراأة والرجل �صواء يف القطاع العام اأو اخلا�ض وكر�صت قاعدة االأجر 

املت�صاوي للعمل املت�صاوي.

واأعطيت املراأة حقوق خا�صة حلماية طبيعتها اجل�صمية وال�صحية 

اأو  �صحيا  ال�صارة  باالأعمال  اأو  ليال  ت�صغيلها  منعت  حيث  واالإجنابية 

اأخالقيا ان�صجاما مع معايري العمل الدولية التي نظمتها اتفاقيات منظمة 

ظروفهن  ومراعاة  العامالت  الن�صاء  بحماية  واملتعلقة  الدولية  العمل 

عامالت  اأمهات  ن�صاء  فيها  التي  اجلهات  واألزمت  والعائلية،  ال�صحية 

يجب   (  :139 امل��ادة  ح�صب  العمل  مكان  بنف�ض  اأطفال  ريا�ض  باإحداث 

على �صاحب العمل يف جميع االأماكن التي تعمل فيها ن�صاء اأن يوفر لهن 

مقاعد تاأمينا ال�صرتاحتهن اإذا ا�صتدعت طبيعة العمل ذلك، وعليه اإن كان 

ي�صتخدم مائة عاملة فاأكرث يف مكان واحد اأن يوفر دارًا للح�صانة.(

املر�ض  خالل  اأو  االأمومة  فرتة  خالل  العاملة  ف�صل  القانون  ومنع 

ب�صبب الو�صع اأو احلمل ح�صب املادة 135.

وفيما يخ�ض اإجازة االأمومة جند تطورا ملحوظا لذلك يف القانون 

ال�صوري حيث �صدر عام 2002 املر�صوم الت�صريعي رقم 35 بهدف رفع 

املدة الزمنية الإجازة االأمومة لت�صبح كما يلي:

1- متنح العاملة اإجازة اأمومة بكامل االأجر مدتها:

120يوما عن املولود االأول، 90 يوما عن املولود الثاين، 75 يوما 

عن املولود الثالث، 2- متنح العاملة املر�صع اإجازة مدتها �صاعة واحدة 

مت�صلة يوميا وذلك حتى يتم وليدها ال�صنة من عمره.

3- متنح من ترغب من العامالت اإجازة اأمومة اإ�صافية مدتها �صهر 

واحد بدون اأجر.

اإذا كانت  اأوالده��ا  العائلي عن  التعوي�ض  العاملة  املراأة   كما متنح 

اأرملة اأو مطلقة و ال يتقا�صى زوجها تعوي�صًا عائليًا عنهم. هذا ما ن�ض 

عليه املر�صوم الت�صريعي رقم 4 لعام 1972.

ن�صو�صا   1958 134لعام  رقم  الزراعية  العالقات  قانون  �صم  كما 

التاأمينات  وقانون  الزراعة،  يف  العاملة  الريفية  امل��راأة  بحماية  خا�صة 

يف  احل��ق  امل���راأة  اأع��ط��ى  وتعديالته   1959 لعام   92 رق��م  االجتماعية 

ا�صتحقاق راتبها التقاعدي يف عمر اخلام�صة واخلم�صني اإذا كانت لديها 

مدة خدمة 20  لديها  كانت  اإذا  �صنة ويف عمر اخلم�صني  مدة خدمة 15 

�صنة.

لورثتها  التقاعدي  راتبها  توريث  يف  احل��ق  للمراأة  واأع��ط��ى  كما 

ال�صرعيني كما جاء يف املادة 122، وهنا ميكننا القول اإن القوانني حققت 

امل�صاواة للمراأة يف العمل وقد ازداد حجم القوى العاملة الن�صائية ب�صكل 

العبء  اأن  اإال   ) العاملة  القوة  االإن��اث 27% من جمموع  ملحوظ )ت�صكل 

زاد على املراأة ب�صبب قيامها بالعمل داخل وخارج املنزل واأ�صبح عبئا 

اأعباء  تتحمل  التي  العاملة  امل��راأة  بو�صع  االهتمام  علينا  لذا  مزدوجا 

م�صاعفة يف البيت وخارجه وتنجز يومي عمل خالل ال� 24 �صاعة بينما 

يقوم الرجل بيوم عمل واحد خارج البيت خالل الفرتة نف�صها دون اأن 

ذلك �صوى تكري�ض دونيتها مع عدم  م��ادي من  م��ردود  اأي  امل��راأة  جتني 

االعرتاف بقيمة العمل املنزيل )غري املاأجور( وغياب امل�صاندة من العائلة 

التاأهيل  على  واحل�صول  عملها  تطوير  على  مقدرتها  دون  يحول  مما 

الكايف وينعك�ض �صلبا على �صحتها النف�صية واجل�صدية وعالقاتها داخل 

العامة  اإىل ابتعادها عن امل�صاركة يف احلياة  االأ�صرة وخارجها ويوؤدي 

داخل  االأدوار  تبادل  غياب  اإىل  يعود  ذلك  العام وكل  بال�صاأن  واالهتمام 

على  ملقى  واجبًا  باالأ�صرة  واالهتمام  املنزلية  االأعمال  واعتبار  االأ�صرة 

عاتق املراأة حتى بعد اأن تعلمت واأ�صبحت ت�صاهم يف دخل االأ�صرة وبل 

اأحيانا املعيل الرئي�صي لها مع غياب اأي خدمات م�صاندة داخل اأو خارج 

االأ�صرة.

يف �لقانون �ملدين :
تتمتع املراأة ال�صورية باأهلية قانونية كاملة، لها حق اإبرام العقود 

اأمام  املرافعة  حق  ولها  واإدارت��ه��ا،  بها  والت�صرف  املمتلكات  وح��ي��ازة  

الق�صاء واملحاكم اإذا بلغت �صن الر�صد الذي حدده القانون بثمانية ع�صر 

عاما،  مادة46 : )1- كل �صخ�ض بلغ �صن الر�صد متمتعا بقواه العقلية ما 

مل يحجر عليه، يكون كامل االأهلية ملبا�صرة حقوقه املدنية.

2-و�صن الر�صد هي ثماين ع�صرة �صنة ميالدية كاملة.(

واالأنثى  الذكر  بني  القانونية  االأهلية  يف  مييز  مل  املدين  فالقانون 

وقد اأكد ذلك قانون التجارة ال�صوري رقم 149 لعام 1949 يف املادة 15 

: ) تخ�صع االأهلية التجارية الأحكام القانون املدين(

لقب  بها عن  م�صتقال  ولقبا  ا�صما  امل��راأة  املدين  القانون  منح  و  كما 

زوجها املادة40 كما منحها ذمة مالية م�صتقلة ي�صاف اإىل ذلك اأن املراأة 

املالية حيث �صمح  يتعلق بحقوقها  فيما  اأهليتها  بكامل  تتمتع  املتزوجة 

اإذن من  اإىل  لها القانون املدين مبزاولة التجارة باأموالها دون احلاجة 

زوجها اأو وليها. وعليه فاملراأة وفقا للقانون املدين تتمتع بكافة احلقوق 

املدنية مثل الرجل متاما.

هنا البد من االإ�صارة اإىل اأن قانوين العمل واملدين واللذين يتعلقان 

للمراأة  املطلقة  امل�صاواة  يعطيان  العامة  احلياة  يف  امل���راأة  مب�صاركة 

بالرجل فيما يتعلق مبمار�صة العمل واملهن واإدارة االأعمال والقيام بكافة 

الفعاليات االقت�صادية.

العادات  جمموعة  يف  تكمن  امل�صكلة  اأن  البداية  يف  ذكرنا  كما  لكن 

والتي  التطبيقي  والواقع  القانون  بني  ال�صا�صعة  الهوة  ويف  والتقاليد 

لذلك  اإعاقتها،  �صاأنها  من  للمراأة ويكون  االأدوار اجلديدة  مع  تن�صجم  ال 

للمراأة ورفع وعي املجتمع  النمطية  ال�صورة  اإزالة  العمل على  البد من 

باأهمية عمل املراأة يف عملية التنمية من خالل التوعية والتدريب على 

تبادل االأدوار داخل االأ�صرة.

 يف قو�نني �لتعليم :
للجميع ميكننا ذكر  التعليم  الد�صتور بحق  ملا ن�ض عليه  باالإ�صافة 

القوانني كقانون حمو االأمية رقم 7 لعام 1972

و قانون تنظيم اجلامعات رقم 1 لعام 1975 واإحداث اأربع جامعات 

املعاهد  تنظيم  قانون  و  حم�ض(،  الالذقية،  حلب،  )دم�صق،  حكومية 

لعام   35 رقم  االإلزامي  التعليم  قانون   ،1974 لعام   52 رقم  املتو�صطة 

1981، قانون التعليم املهني رقم 13 لعام 1994 والذي خ�ص�ض تعليما 

ثانويا تقنيا ومهنيا لالإناث مدته ثالث �صنوات هذا وقد بلغ عدد املدار�ض 

الثانوية املهنية لالإناث عام 1999 341 مدر�صة.

 �صدر عام 2002 القانون رقم 32 حول التعليم االإلزامي واملجاين 

ملرحلة التعليم االأ�صا�صي وجعل املدة لغاية انتهاء املرحلة االإعدادية.

واملر�صوم الت�صريعي رقم 16 تاريخ 2-4-2002 حول حمو االأمية 

الرتبية  وزارة  بني  التعاون  لناحية   1972 لعام   7 رقم  القانون  معدال 

با�صم  املخت�صة  ال��دائ��رة  ت�صمية  ومت  كما  اخل�صو�ض  بهذا  والثقافة 

االأمية  حمو  مديرية  من  بدال  الثقافية(  والتنمية  الكبار  تعليم  )مديرية 

بهدف �صمان التعليم ال�صامل وامل�صتمر بكافة مناحيه.

يف ال�صحة العامة ورعاية االأمومة والطفولة:

تتمة ملا جاء يف الد�صتور من كفالة الدولة ل�صحة املواطنني، جاءت 

منها:   واالأط��ف��ال  االأم��ه��ات  لرعاية  ال�صحية  الت�صريعات  من  جمموعة 

املر�صوم الت�صريعي املت�صمن مالك وزارة ال�صحة رقم 111 لعام 1966 

والذي ن�ض على اإن�صاء موؤ�ص�صات منوذجية لرعاية االأمهات واالأطفال.

مركز  اإح���داث  املت�صمن   1974 لعام   10 رق��م  التنظيمي  ال��ق��رار  و 

املركز وفق  هذا  مهام  والذي حدد  والطفولة  االأمومة  لرعاية  تدريبي 

مايلي :1- تقدمي خدمات منوذجية لالأطفال واحلوامل من النواحي 

الوقائية والعالجية.

الن�صح  ل��ت��ق��دمي  االأ����ص���رة  لتنظيم  ط��ب��ي��ة  ع��ي��ادة  ت��اأ���ص��ي�����ض   -2

واالإر�صاد واملعاجلة للحوامل واالأزواج بكل ما يتعلق بحالتي العقم 

واالإخ�صاب.

مبختلف  االأم��ه��ات  ب��ني  والثقافة  ال��وع��ي  ن�صر  على  العمل   -3

بالطفل  العناية  وطريقة  ال�صحية  التغذية  �صبل  لتو�صيح  الو�صائل 

والوقاية من االأمرا�ض واحلوادث.

4- درا�صة امل�صاكل التي ت�صيب االأطفال واحلوامل.

والذي   1962 لعام   97 رقم  الت�صريعي  املر�صوم   -

اأعفيت مبوجبه االأمهات واالأطفال الذين يراجعون مراكز 

رعاية الطفولة واالأمومة من تقدمي البطاقة ال�صحية.

- القرار التنظيمي رقم 1 /ت تاريخ 1974-1-12 

دائرة  يف  االأ�صرة  تنظيم  �صعبة  مبوجبه  اأن�صئت  وال��ذي 

رعاية الطفولة واالأمومة.

وقد ح�صلت تطورات عديدة يف جمال �صحة املراأة 

تهتم  التي  ال�صحية  املراكز  عدد  زي��ادة  لناحية  وخا�صة 

وفيات  معدل  وانخف�ض  االأ���ص��رة  وتنظيم  االأم  برعاية 

تنظيم  ق�صية  ماتزال  ولكن  اخل�صوبة  ومعدل  االأمهات 

االأ�صرة وزيادة عدد ال�صكان من امل�صائل التي تعاين منها �صورية.

وهنا البد من اال�صارة اإىل وجود قوانني تعار�ض ال�صحة االجنابية 

وتنظيم االأ�صرة، فرغم توجه ال�صيا�صة ال�صكانية باجتاه تنظيم االأ�صرة 

كما  ال�صيا�صة  تلك  مثل  تعرقل  التي  القانونية  الن�صو�ض  بع�ض  توجد 

هو احلال يف قانون العقوبات ال�صوري املواد 523و524 التي تعاقب 

بحاجة  فهي  االأ�صرة  تنظيم  لو�صائل  الدعاية  اأو  الرتويج  على  بال�صجن 

اإىل اإلغاء كما وتعاقب املواد525 و526 و527 و528و529و530 على 

على   1970 لعام   12 رقم  الطب  مهنة  تنظيم  قانون  ويحظر  االإجها�ض 

فيه  احلمل  ا�صتمرار  كان  اإذا  اإال  االإجها�ض  اإج��راء  والقابالت  االأطباء 

خطورة على حياة االأم و�صمن �صروط معينة.

 يف �حلقوق �ملدنية و�ل�سخ�سية
ال�صورية  العربية  اجلن�صية  ق��ان��ون  م��ن  اآ  فقرة   3 امل���ادة  يف  ج��اء 

�صوريا  عربيا  )يعترب  يلي:  ما   1969 لعام   276 رقم  باملر�صوم  ال�صادر 

حكما : اآ - من ولد يف القطر اأو خارجه من والد عربي �صوري ( وهذا 

ال�صوري يعطي جن�صيته الأطفاله املولودين داخل القطر  اأن االأب  يعني 

اأو خارجه ولو كان متزوجا باأجنبية وحترم االأم ال�صورية مبوجب هذا 

اأبناوؤها معاملة االأجانب ويحرمون من  القانون من هذا احلق ويعامل 

كافة حقوقهم االجتماعية وال�صيا�صية كمواطنني �صوريني.

وهنا قانون اجلن�صية قائم اأ�صال على مبداأ املواطنة والتي يفرت�ض 

التمييز ب�صبب اجلن�ض فالبد من تعديله مبا ي�صمن  اأن تقوم على عدم 

لهم حقوق وعليهم  املراأة والرجل كمواطنني  امل�صاواة يف احلقوق بني 

واجبات.

رقم 95  الت�صريعي  باملر�صوم  ال�صادر  ال�صخ�صية  االأح��وال  قانون   

لعام 1953:

قانون  ه��و  �صورية  يف  االأ���ص��رة  ق�صايا  يحكم  ال��ذي  ال��ق��ان��ون  اإن 

 2003 وع��ام   1975 لعام  وتعديالته   1953 لعام  ال�صخ�صية  االأح��وال 

وينظم ق�صايا االأ�صرة بدءا من الزواج وانحالله ثم الوالدة ونتائجها ثم 

القواعد املتعلقة باالأهلية ثم الو�صية واأخريا املواريث.

وهنا حماولة لعر�ض بع�ض النقاط. الزواج: املبداأ العام للمراأة حق 

على  جترب  وال  زوجها  اختيار 

الزواج ممن ال ترغب.

عقد  ال����زواج   (  :1 امل���ادة 

بني رجل وامراأة حتل له �صرعا 

للحياة  راب��ط��ة  اإن�����ص��اء  غايته 

امل�صرتكة والن�صل(.

الزواج  ) ينعقد  امل��ادة 5: 

العاقدين  اأح����د  م��ن  ب��اي��ج��اب 

وقبول من االآخر(

والزواج هو عقد بني رجل 

وامراأة حتل له �صرعا ويرتتب 

ع��ل��ي��ه ح��ق��وق وواج���ب���ات لكل 

ميكن  وال  االآخ���ر  جت��اه  منهما 

والقبول  بالر�صا  اإال  ينعقد  اأن 

وي�صرتط  م��ع��ا،  ال��ط��رف��ني  م��ن 

خمت�ض  موظف  اأم���ام  يتم  اأن 

خم��وال ق��ان��ون��ا ب��اإج��رائ��ه واأن 

خا�ض  �صجل  يف  ت�صجيله  يتم 

وه���و م���ا ن�����ص��ت ع��ل��ي��ه امل���واد 

ل�صن  بالن�صبة   .45 اإىل  من40 

)تكمل   :  16 امل����ادة  ال�����زواج: 

بتمام  الفتى  يف  الزواج  اأهلية 

الثامنة ع�صرة ويف الفتاة بتمام ال�صابعة ع�صرة من العمر.(

وفقا« للمادة 16 من قانون االأحوال ال�صخ�صية ي�صرتط ل�صن الزواج 

اأن يكون الطرفان قد بلغا ال�صن التي توؤهلهما للزواج وهي الثامنة ع�صرة 

بالن�صبة للفتى وال�صابعة ع�صرة للفتاة اإال اأن املادة 18 تن�ض على:

)1- اإذا ادعى املراهق البلوغ بعد اإكماله اخلام�صة ع�صرة اأو املراهقة 

بعد اكمالها الثالثة ع�صرة وطلبا الزواج باإذن القا�صي اذا تبني له �صدق 

دعواهما واحتمال ج�صميها.

2- اذا كان الويل هو االأب اأو اجلد ا�صرتطت موافقته.(

الذي يدعي  للمراهق  بالزواج  ياأذن  اأن  للقا�صي  اأجازت  املادة  هذه 

ع�صرة  الثالثة  اإكمال  بعد  واملراهقة  ع�صرة  اخلام�صة  اإكمال  بعد  البلوغ 

االأب  كان  اإذا  الويل  موافقة  ا�صرتاط  مع  ج�صميهما  احتمال  له  تبني  اإذا 

اأو اجلد.

البد من تعديل هذه املادة لي�صبح �صن الزواج لكال اجلن�صني ثمانية 

ع�صر عاما وهو �صن االأهلية القانونية يف الد�صتور ال�صوري والقانون 

اأن  اأركانه الر�صا وال ميكن  اأهم  ال��زواج عقد من  اإن  املدين وكما نعرف 

يتحقق هذا الركن بدون اأهلية قانونية.

- تعدد الزوجات: اإن موقع املراأة ومكانتها باالأ�صرة و�صرورة كفالة 

اإىل احلد والت�صييق من  ال�صوري  بامل�صرع  لها حدا  اال�صتقرار واالأمان 

تعدد الزوجات حيث تن�ض املادة 17 من قانون االأحوال ال�صخ�صية على 

لديه  كان  اإذا  اإال  امراأته  على  يتزوج  باأن  للمتزوج  ياأذن  ال  اأن  )للقا�صي 

م�صوغ �صرعي وكان الزوج قادرا على نفقتيهما(.

امل�صوغ  ووج��ود  واالن��ف��اق  العدل  ا�صرتط  امل�صرع  ان  ن��رى  وهنا 

ال�صرعي )اأن تكون مري�صة غري قادرة على القيام بالعالقة الزوجية اأو 

حيث  حكمته  لي�صتعمل  للقا�صي  ال�صرعي  امل�صوغ  اأم��ر  ترك  وقد  عاقر( 

يت�صدد مبنح االذن ملن ال يتوفر لديه امل�صوغ ال�صرعي. و رغم القيود التي 

فر�صها القانون على تعدد الزوجات فاإنه يجري االلتفاف عليها باللجوء 

اإىل الزواج العريف ومن ثم تثبيت الزواج عن طريق تقارير طبية تثبت 

احلمل وفقا للمادة 40 :

)2- ال يجوز تثبيت الزواج املعقود خارج املحكمة اإال بعد ا�صتيفاء 

االجراءات املحددة على اأنه اإذا ح�صل ولد اأو حمل ظاهر يثبت الزواج 

بدون هذه االجراءات والمينع ذلك من ايقاع العقوبة القانونية(

ال��زواج احلا�صل  تثبيت  والتي جتيز  القانون  ذات  امل��ادة من  هذه 

خارج املحكمة اإذا ح�صل حمل ظاهر اأو والدة، تقف حائال دون تطبيق 

املادة 17 التي تن�ض على امل�صوغ ال�صرعي والتي كانت غاية امل�صرع منها 

ال�صرعي  امل�صوغ  �صرطي  اإن  نقول  وبالنتيجة  الزوجات  تعدد  من  احلد 

من  والبد  عديدة  بو�صائل  عليهما  االلتفاف  ميكن  االنفاق  على  والقدرة 

بذل اجلهود لتحديدهما بدقة اإ�صافة اإىل �صرورة مقاومة ظاهرة الزواج 

العريف خارج املحكمة من خالل فر�ض عقوبات �صديدة رادعة للحد من 

الت�صديد من العقوبة الواردة يف قانون  ظاهرة الزواج العريف ويجب 

العقوبات والتي هي غرامة من 100 اإىل 250 ل.�ض يف حال عقد الزواج 

الذي  االأم���ر  لل�صجن  باالإ�صافة  كبرية  غ��رام��ة  لت�صبح  املحكمة  خ��ارج 

لو  اأي�صا  ال�صدد  املحكمة وبهذا  ال��زواج خارج  التخفيف من  اإىل  يوؤدي 

الزوجة  قبل  التفريق من  لطلب  �صببا  الثاين  الزواج  القانون يجعل  اأن 

بكافة  للمراأة  حينها  الق�صاء  ويحكم  ال��زوج  قبل  من  االإ���ص��اءة  واعتبار 

احلقوق وخا�صة موؤجل املهر.

 �لوالية :
1- الوالية يف الزواج حتكمها املواد من 21ولغاية 25 حيث يتمتع 

الرجل باحلرية الكاملة يف االختيار يف الزواج بينما حق املراأة منقو�ض 

ي�صاركها فيه الويل ح�صب املادة 21.

كما و اإن املادة 27 تن�ض على: )اإذا زوجت الكبرية نف�صها من غري 

ف�صخ  فللويل طلب  واإال  العقد  لزم  كفوؤا  ال��زوج  كان  ف��اإن  ال��ويل  موافقة 

البالغة والوالية  العاقلة  املراأة  الإرادة  اإفراغ  فيه  الن�ض  اإن هذا  النكاح( 

املادة  وه��ذه  نف�صها  تزويج  حق  وللمراأة  القا�صرين  على  اإال  تكون  ال 

تتعار�ض مع الد�صتور والقانون املدين الذي اعترب �صن الر�صد للجن�صني 

واحدة هي الثامنة ع�صرة، ويكفي اأن يتم تعديل �صن الزواج، ليكون لكال 

اجلن�صني الثامنة ع�صرة ويتم اإلغاء م�صاألة الوالية على املراأة يف م�صائل 

الزواج، للخروج من م�صاألة التمييز �صد املراأة لهذه الناحية.

و هذه املواد  بحاجة لتعديل اإن مل نقل الإلغاء الأن فيها امتهانًا لكرامة 

املراأة واإن�صانيتها وتخالف جميع مبادئ حقوق االن�صان.

2-الوالية على االأوالد: ون�صت عليها املواد من 170 اإىل 175 من 

قانون االأحوال ال�صخ�صية والتي اأعطت االأب واجلد الع�صبي وغريهما 

من االأقارب الرجال يف عائلة االأب ومنعت هذا احلق عن االأم.

والتغذية  والتعليم  والتطبيب  بالرتبية  ت��ق��وم  ال��ت��ي  ه��ي  ف���االأم 

م�صوؤولة  وهي  واملعنوية  منها  املادية  االأوالد  م�صتلزمات  كل  وتاأمني 

يف اأغلب اأيامنا هذه عن اإعالتهم يف غياب االأب اأو حتى وجوده وياأتي 

اإىل االأقارب الذين قد ال  هذا القانون ليحرمها من حق الوالية ويعطيه 

يعرفون ال�صغري.

ذات  االأب  كما  ل��الأم  ي�صبح  بحيث  تعديل  اإىل  بحاجة  امل��واد  ه��ذه 

احلقوق والواجبات امل�صرتكة التي تخ�ض االأبناء.

يعتربهن  الد�صتور  كان  اإذا   ، الن�صاء  الوالية  يخ�ض  فيما  ونقول 

مواطنات كامالت االأهلية، فكيف لي�ض لهن احلق يف الوالية على اأنف�صهن 

وعلى اأبنائهن.

  �لطالق :
لقد اقر للمراأة ال�صورية يف �صلب قانون االأحوال ال�صخ�صية حقها 

يف طلب التفريق لل�صقاق وال�صرر وعدم االن�صجام اأو الغيبة اأو العلل اأو 

لعدم االإنفاق وجاء ذلك يف املواد )112-111-110-109-105(

والبد من التنويه اإن دعوى التفريق تتم اأمام القا�صي ويف ق�صاء 

النق�ض  وحمكمة  �صرعية  )حمكمة  تقا�ض  لدرجتي  وتخ�صع  اخل�صومة 

اإج��راءات معقدة كما وهي بحاجة الإثبات  ( وملوؤ�ص�صة التحكيم التي له 

املراأة عن حقوقها  تنازل  اإىل  توؤدي  واأحيانا  مدتها  ووثائق وقد تطول 

حتى تنهي امل�صاكل وترتاح.  املخالعة : للمراأة احلق بالتفريق الر�صائي 

)املخالعة( باتفاق الطرفني و بايجاب وقبول منهما حيث الميكن للمراأة 

اأن توقعه مبفردها بدون موافقة الزوج ،وتنظم اأحكامه املواد من95اإىل 

.104

واملخالعة وفقا للقانون ال�صوري تتم بر�صا الزوج وموافقته اأمام 

الزوج  يقبل  ومل  املالية  حقوقها  عن  امل��راأة  تنازلت  لو  وحتى  القا�صي 

املخالعة فال ميكن اأن تقع.

3- الطالق االإداري املنفرد من قبل الزوج :

يعطي القانون ذاته الزوج حق اإيقاع الطالق باإرادة منفردة وبدون 

�صبب م�صروع )وتنظم اأحكامه املواد من 85 اإىل 94 (

وبعد  ال�صرعية  املحكمة  ديوان  يف  الطالق  معاملة  ي�صجل  فالزوج 

مرور �صهر يح�صل عليه وهذا الطالق االإداري ال يحتاج اإىل دعوى وال 

راأي فيه للزوجة وال متلك منعه، وهو حق خال�ض للزوج يتم مبعامالت 

واحد  ط��رف  من  ال���زواج  عقد  ينهي  ال��زوج  اأن  هنا  واملغالطة  اإداري���ة. 

القا�صي  واأم��ام  طرفيه(  )مبوافقة  وقبول  باإيجاب  مت  ال��ذي  العقد  هذا 

وبح�صور �صهود ووفقا ل�صروط حمددة فيه على خالف ما هو معمول به 

قانونا فيما يخ�ض العقود والتي ال ميكن اإلغاوؤها بهذه الطريقة وال�صيء 

الطالق  وقع  اإذا  ،فيما  الق�صاء  من  ال��زوج  على  يفر�ض  وال��ذي  الوحيد 

�صنوات  ثالث  مدة  اأكرثها  ،نفقة  بالتعوي�ض  مطالبة  الزوجة  وتقدمت 

م�صروطة باإثبات ان املطلقة اأ�صابها بوؤ�ض وفاقة.

ومهما يكن احلل يبقى الطالق باإرادة منفردة من الزوج �صيفًا ي�صلط 

على املراأة ويحرمها االأمان واال�صتقرار ويجعلها تعي�ض يف خوف وقلق 

دائمني.

وملاذا ال ي�صرتط يف الطالق باأن يكون باإرادة وقبول الطرفني كما 

باأنه عقد ر�صائي  القانون  نف�ض  الذي عرفه  ال��زواج  عقد  هو احلال يف 

اأو بقرار من  الطرفني  باتفاق  اإال  فاإن ف�صخه ال يكون  بني رجل وام��راأة 

وبالتايل  الف�صخ  طلب  اأو  بالتزاماته  الطرفني  اأح��د  اأخ��ل  اإذا  القا�صي 

ي�صتحق الطرف االآخر التعوي�ض ؟؟!

احل�صانة ) مدتها -�صكن املح�صون - ال�صفر باملح�صون ( : بالن�صبة 

للبنت حيث  الثالثة ع�صرة لل�صبي واخلام�صة ع�صرة  ملدة احل�صانة هي 

ي�صتطيع ال�صغار البقاء بح�صانة والدتهما بعد الطالق حتى يبلغا هذه 

االأعمار)وفقا للتعديل االأخري لقانون االأحوال ال�صخ�صية لعام 2003(،  

�صكن املح�صون: اإن القانون مل ين�ض على تاأمني ال�صكن لالم احلا�صنة و 

املح�صون وهنا ال بد اأن يوجد ن�ض يلزم االأب بتاأمني م�صكن لل�صغري مع 

اأمه حتى ت�صتطيع اأن تقوم بح�صانته ورعايته الأنه يف كثري من االأحيان 

م�صتقل  مكان  لديها  يكون  ال  حيث  امل��راأة  اأم��ام  عائقًا  العامل  هذا  يكون 

اأخوتها  اأو  والديها  عند  العي�ض  اإىل  تعود  بل  االأط��ف��ال  مع  فيه  تعي�ض 

بينما يبقى الزوج وهو مالك بيت الزوجية فيه واالأ�صح اأن يبقى م�صكن 

الزوجية للمراأة واأوالدها و بالتايل قد تتخلى عن ح�صانة اأطفالها.

ت�صافر  اأن  لالأم  لي�ض   -1 ( امل��ادة 148:  ن�صت  باملح�صون:  ال�صفر   

بولدها اأثناء الزوجية اإال باذن اأبيه(،

جاءت هذه الفقرة عامة و الهدف منها هو منع املراأة من ال�صفر مع 

ولدها اأثناء الزوجية دون علم اأبيه حتى ال تبعده عنه وباعتبارها لي�ض 

لها حق الوالية على االأوالد، ومل ت�صرتط على الزوج عدم ال�صفر بالولد 

دون اإذن الزوجة.

وباملح�صلة نقول البد من ايجاد نظام خمتلف ملا هو معمول به فيما 

يف  وي�صاوي  ال�صغري  م�صلحة  يلحظ  االأطفال  ح�صانة  بق�صية  يتعلق 

احلقوق والواجبات الوالدية بني االأم واالأب دون هذه التف�صيالت التي 

والقوامة  والو�صاية  والوالية  وال�صفر  والروؤية  والنفقة  بال�صن  تتعلق 

بني  للكيد  و�صيلة  وتكون  باالأطفال  االإ�صرار  اإىل  توؤدي  ما  غالبا  والتي 

الزوجني من خالل ا�صتخدام االأطفال كاأداة ل�صغط كل طرف على االآخر.

�الإرث:
جاء قانون االأحوال ال�صخ�صية ناظمًا الأحكام املواريث العامة يف 

املواد من 260 اإىل 304 وجعل املرياث يف دائرة االأ�صرة وفقًا لن�صيب 

معني وتبعًا لدرجة القرابة وهذا مو�صوع وا�صع - يكون ن�صيب الذكور 

اإذا كان  اأخته )االبنة(  اأكرث ويح�صل االبن على �صعف ما حت�صل عليه 

املتوفى هو االأب )للذكر مثل حظ االأنثيني(.وفق املادة 277 من قانون 

االأحوال ال�صخ�صية.

االأبوين  من  ،فلكل  االبن  هو  املتوفى  كان  اإذا  الن�صيب  يت�صاوى   -

ال�صد�ض.

ويف غالب االأحيان ورغم الن�ض على ذلك فاملراأة يف الواقع ال ترث 

املراأة  التي تتحكم مب�صاألة عدم توريث  العادات والتقاليد  وال�صبب هو 

وخا�صة يف االأرياف.

و رغ��م وج���ود ق��ان��ون ان��ت��ق��ال االأم����وال غ��ري املنقولة )االأرا���ص��ي 

االأمريية( ال�صادر يف 21 �صباط عام 1912 وهذا قانون مدين ي�صاوي 

بني الذكور واالإناث يف احلقوق االإرثية ويتعلق باالأرا�صي الواقع خارج 

املناطق املبنية واملحددة مبخططات تنظيمية وتنت�صر هذه االأرا�صي يف 

اإداريًا، وحترم املراأة الريفية من امللكية  االأرياف وخارج املدن املحددة 

التي  االأ�ص�ض  هي  والعادة  العرف  الن  القانون  فيها  احلق  منحها  التي 

حتكم م�صاألة توريث املراأة ولي�ض القانون الذي غالبا ما اليطبق يف مثل 

هذه احلاالت.

 �إجناز�ت حتققت على �مل�ستوى �لت�رشيعي:
يف  امل�صاركة  �صعيد  على  ال�صورية  امل��راأة  حققته  الذي  التقدم  رغم 

احلياة العامة لناحية وجود قوانني تعطيها امل�صاواة التامة يف احلقوق 

كمواطنة لها اأهلية قانونية كاملة مايزال هناك متييز �صدها يف حياتها 

اخلا�صة والذي تكر�صه بع�ض القوانني امل�صار اإليها اأعاله والتي تعتربها 

وت�صكل  العامة  احلياة  يف  م�صاركتها  اأم��ام  عقبة  وتقف  االأهلية  ناق�صة 

انتهاكا ملبداأ امل�صاواة يف احلقوق واحرتام كرامة االإن�صان وتبذل جهود 

كبرية من قبل املوؤ�ص�صات احلكومية وغري احلكومية يف �صبيل حتقيق 

ن�صبة م�صاركة اأعلى للمراأة يف مواقع اتخاذ القرار ويف �صبيل النهو�ض 

بواقع املراأة ال�صورية وزيادة م�صاهمتها يف عملية التنمية االقت�صادية 

ال�صعيد  على  امل��ن��ج��زات  اأه��م  نلخ�ض  اأن  ميكننا  وهنا  واالجتماعية 

القانوين:

- تعديل قانون العمل لناحية منع ت�صغيل االأحداث قبل �صن اخلام�صة 

ع�صرة بالقانون رقم 24 لعام 2000 املعدل لقانون العمل والقانون رقم 

34 املعدل لقانون تنظيم العالقات الزراعية.

- تعديل قانون التاميناأت االجتماعية باملر�صوم الت�صريعي رقم 78 

تاريخ 12/21 2001

- تعديل قانون حمو االأمية بالقانون رقم 16 لعام 2002 بالتو�صع 

يف مفهوم حمو االأمية ليت�صمن التعليم امل�صتمر للكبار مبا ي�صمل اأي�صا 

التنمية الثقافية.

 2002 لعام   32 رقم  بالقانون  االأ�صا�صي  التعليم  قانون  تعديل   -

لي�صبح التعليم االلزامي واملجاين حتى نهاية املرحلة االعدادية بعد اأن 

كان �صابقا ي�صمل فقط املرحلة االبتدائية.

تاريخ   35 رقم  الت�صريعي  باملر�صوم  االأمومة  اإج��ازة  مدة  زي��ادة   -

2002-5-13

�صد  التمييز  اأ�صكال  جميع  على  الق�صاء  اتفاقية  على  الت�صديق   -

املراأة باملر�صوم الت�صريعي رقم 135 تاريخ 25-9-2002 )ان�صجاما مع 

تو�صيات موؤمتر بيجني الهدف اال�صرتاتيجي طاء -1- (

�صن  رفع  لناحية   2003 عام  ال�صخ�صية  االأح��وال  قانون  تعديل   -

احل�صانة حيث مت تعديل املادة 19 من قانون االأحوال ال�صخ�صي لت�صبح 

كا يلي:

) تنتهي مدة احل�صانة باإكمال الغالم الثالثة ع�صرة من عمره والبنت 

اخلام�صة ع�صرة من عمرها.(

- تعديل �صن امل�صاألة اجلزائية للحدث باملر�صوم الت�صريعي رقم 52 

االأح��داث اجلانحني  قانون  امل��ادة 2/5 من  لعام 2003 حيث مت تعديل 

العا�صرة من عمره حني  الذي مل يتم  لت�صبح ) اليالحق جزائيا احلدث 

ارتكاب الفعل( بدال من �صبع �صنوات.

)اذا ارتكب  القانون املذكور لت�صبح  امل��ادة3/اآ من  كما ومت تعديل 

احلدث الذي اأمت العا�صرة ومل يتم الثامنة ع�صرة من عمره اأي جرمية فال 

تفر�ض عليه �صوى تدابري االإ�صالحية املن�صو�ض عليها يف هذا القانون 

ويجوز اجلمع بني عدة تدابري اإ�صالحية.( 10 �صنوات بدال من 7.

 - �صدور قانون اإحداث الهيئة ال�صورية لالأ�صرة بالقانون رقم 42 

تاريخ 20-12-2003 وذلك بهدف ت�صريع عملية النهو�ض بواقع االأ�صرة 

ال�صورية ومتكينها ب�صكل اأف�صل من االإ�صهام يف التنمية الب�صرية. ومن 

بني مهام هذه الهيئة واملحددة بقانون اإحداثها اقرتاح تعديل الت�صريعات 

املتعلقة باالأ�صرة.

وال نغفل حقوق االإن�صان للمراأة واالتفاقيات الدولية التي �صادقت 

عليها �صورية، فقد كانت �صورية من بني الدول ال�48 التي �صوتت ل�صالح 

اعتماد االإعالن العاملي حلقوق االإن�صان يف جل�صة اجلمعية العامة لالأمم 

املتحدة التي انعقدت بتاريخ 10 كانون االأول عام 1948، كما �صادقت 

على العهد الدويل اخلا�ض باحلقوق االقت�صادية واالجتماعية والثقافية 

لعام 1966 بتاريخ 1969/4/21، وعلى العهد الدويل اخلا�ض باحلقوق 

املدنية وال�صيا�صية لعام 1966 بتاريخ 1969/4/21، و �صادقت �صورية 

على اتفاقية حقوق الطفل عام 1993، و�صادقت على اتفاقية الق�صاء على 

جميع اأ�صكال التمييز �صد املراأة عام 2002 باملر�صوم الت�صريعي 330.

املراأة نظرا  اإعالن عاملي حلقوق  التي تعترب مبثابة  االتفاقية  هذه 

ملا تتمتع به من �صمولية يف معاجلة ق�صايا التمييز �صد املراأة يف جميع 

القانوين  االأ�صا�ض  اعتربت  والتي  واخلا�صة  العامة  احلياة  ميادين 

والعملي للق�صاء على التمييز �صد الن�صاء يف العامل ومبثابة موؤ�صر على 

التزام الدول االأطراف يف االتفاقية بتحقيق امل�صاواة اأمام القانون يف 

ت�صريعاتها الوطنية وتعديل ماهو خمالف لها.

لكن ورغم ت�صديق �صورية عليها اإال اأنها حتفظت على مواد اأ�صا�صية 

يف االتفاقية مبا ال ين�صجم مع غر�ض االتفاقية وجوهرها وال ين�صجم 

مع الواقع الفعلي للمراأة ال�صورية وما حققته من منجزات على �صعيد 

التعليم والعمل وامل�صاركة.

 � عر�ض: لينا ديوب

11عدد خاص
القوانني اخلا�ضة باملراأة والأ�ضرة .. م�ضاركة.. ح�ضور.. تفاعل..عمل.. نتائج

كفل الد�صتور ال�صوري يف املادة الثالثة والع�صرين منه امل�صاركة الفعالة للمراأة، حيث تقول : توفر الدولة للمراأة 

جميع الفر�ض التي تتيح لها امل�صاهمة الفعالة والكاملة يف احلياة ال�صيا�صية واالجتماعية واالقت�صادية والثقافية، 

وتعمل على اإزالة القيود التي متنع تطورها وم�صاركتها يف بناء املجتمع.

وهذا لي�ض جديدا بل  ا�صتمرار ملا ورد يف الد�صتور ال�صابق، واإذا اأردنا اليوم ا�صتعرا�ض القوانني اخلا�صة باملراأة 

جندها ال تتعار�ض عما جاء  يف الد�صتور، واإن كان بع�ض الفقرات التي حتتاج اإىل مراجعة وتعديل خا�صة يف قانون 

االأحوال ال�صخ�صية.

1976 عينت اأول وزيرة يف احلكومة

1973 تخ�شي�س مقاعد للمراأة يف جمل�س ال�شعب

1975 دخلت املراأة الق�شاء 

تعديل قانون العمل ملنع ت�شغيل الأحداث قبل �شن اخلام�شة 

ع�شر بالقانون رقم24 لعام 2000

تعديل قانون حمو الأمية لعام 2002

تعديل �شن امل�شاألة 

اجلزائية للحدث باملر�شوم 

رقم 52 لعام 2003

تعديل قانون التاأمينات 

الإجتماعية رقم 78 لعام 2001
قانون اإحداث الهيئة ال�شورية 

ل�شوؤون الأ�شرة رقم 42 لعام 2003
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ال�صـــادة اأ�صحــــاب الأعمــــال

�صدر القانون رقم )4( تاريخ 2016/1/6 املت�صمن اإعفاء اأ�صحاب الأعمال 

واملبالغ  الفوائد  من  الجتماعية  للتاأمينات  العامة  املوؤ�ص�صة  لدى  امل�صرتكني 

التاأمينات  قــانــون  مــن   /77-74/ املــادتــني  يف  عليها  املن�صو�ص  الإ�صافية 

الجتماعية رقم )92( لعام 1959م وتعديالته , املرتتبة عليهم ب�صبب تاأخرهم 

عن �صداد ال�صرتاكات ال�صهرية عن عمالهم اذا �ُصددت خالل الفرتة الواقعة من 

2016/1/6 ولغاية 2017/1/5 .

يرجى املبادرة ملراجعة فروع املوؤ�ص�صة العامة للتاأمينات الجتماعية لال�صتفادة 

من ميزات القانون املذكور.

له من  الناظمة  التنفيذية  والتعليمات  رقم)4(  القانون  على  الطالع  ميكنكم 

خالل مراجعة املوقع اللكرتوين للموؤ�ص�صة العامة للتاأمينات الجتماعية.

WWW.taminat.gov.sy

الجمهورية العربية ال�سورية

 وزارة العمل

الموؤ�ســـ�سة العامـــة للتاأمينـــات االجتماعيــــة

وزارة التجارة الداخلية وحماية الم�ستهلك توا�سل تنفيذ خططها باإرادة ال�سمود والتحدي 

رغم الظروف القا�سية.. المخابز تنفذ خطتها االنتاجية ٪100
يف غمرة انت�صارات جي�صنا العربي ال�صوري 

ومبنا�صبة اأعياد اآذار وني�صان نتوجه باأ�صمى اآيات 

عزتنا  ورمــز  انت�صاراتنا  ل�صانع  والتقدير  احلب 

ب�صار  الدكتور  الرئي�ص  الوطن  �صيد  و�صموخنا 

يف  جنوده  نبقى  باأن  الوفاء  على  ونعاهده  الأ�صد 

خمتلف ميادين العمل والعطاء ن�صري خلف قيادته 

الن�صر وتعود �صورية كما  ال�صجاعة حتى حتقيق 

العلم والتطور  الأمن والأمــان وموئل  بلد  يريدها 

وبناء الإن�صان.

ــوطــن  ــرة مـــن قـــائـــد ال ــص ــا� ــهــات مــب ــتــوجــي وب

واظبت  وال�صمود  التحدي  اإرادة  عــن  وتعبريا 

عملها  امل�صتهلك  وحماية  الداخلية  التجارة  وزارة 

�صورية  الوطن  على  الظاملة  الكونية  احلــرب  رغم 

اأ�صابت  التي  واملــاديــة  الب�صرية  اخل�صائر  ورغــم 

املديريات واملوؤ�ص�صات وال�صركات التابعة للوزارة 

التحتية والكادر  للبنى  نتيجة ال�صتهداف املمنهج 

الب�صري.

و�صعت الوزارة لإجناز مامت و�صعه من خطط 

وا�صرتاتيجيات من �صاأنها اأن تطور اآلية العمل مبا 

الأ�صواق  يف  وال�صراء  البيع  حركة  تن�صيط  يخدم 

يوؤمن  ومبــا  واجلـــودة  بالنوعية  والتالعب  والحــتــكــار  الغ�ص  عــن  بعيدًا 

متطلبات املواطن باحل�صول على �صلعة باملوا�صفات والنوعية املطلوبة.

تقدمًا  حترز  اأن   2016 وبداية   2015 نهاية  يف  الــوزارة  وا�صتطاعت 

ملمو�صًا يف اآلية العمل من جهة ويف حتقيق الأرباح من جهة اأخرى وكانت 

التدخل  املوؤ�ص�صات ومنها موؤ�ص�صات  اأكرث من املتوقع يف كثري من  النتائج 

الإيجابي )املوؤ�ص�صة العامة ال�صتهالكية- املوؤ�ص�صة العامة للخزن والت�صويق 

-�صند�ص( حيث جتاوزت ن�صب التنفيذ 100% وباتت نتيجة التو�صع الأفقي 

املواطن  احتياجات  لتغطي  والأحياء  املناطق  معظم  يف  تتواجد  امل�صتمر 

تاأمني  جانب  اإىل   , الأ�صا�صية  الغذائية  �صلته  توفري  وت�صمن  ال�صرورية 

تاأمني  ا�صتمرار  ت�صمن  التي  والتجهيزات  واملعدات  والطحني  القمح  مادة 

رغيف اخلبز املدعوم من قبل الدولة والذي كان مو�صع ال�صتهداف الأويل 

فورًا  البدائل  لتاأمني  جهدًا  ــوزارة  ال تــاأل  مل  بحيث  الإرهابية  للمجموعات 

واأن�صاأت خطوط اإنتاج جديدة وعملت على اإعادة ترميم مادمرته اآلة احلرب 

والإجرام يف املناطق التي اأعاد اجلي�ص العربي ال�صوري الأمان اإليها بعد اأن 

مت الق�صاء على ع�صابات القتل والإجرام فيها.

 وهنا ي�صجل ملخابز القطاع العام وعمالها موقفهم ال�صجاع يف موا�صلة 

عن  املخابز  من  العديد  خــروج  من  فبالرغم  توقف  دون  اخلبز  مــادة  اإنتاج 

الإجناز  ن�صبة  ت�صاعفت  ال�صتثنائية  العمال  هوؤلء  جهود  وبف�صل  اخلدمة 

ال�صكانية  املناطق والتجمعات  اإىل كل  الرغيف  لتوؤمن  اإىل %100  وو�صلت 

�صغطًا  �صببت  والتي  الدولة  كنف  يف  الآمنة  املناطق  اإىل  التهجري  نتيجة 

اإ�صافيًا على املخابز العاملة.

 ووا�صلت وزارة التجارة الداخلية وحماية امل�صتهلك العمل على تطوير 

اجلانب العلمي والتقني والهتمام باملبدعني وتطوير اأعمالهم واخرتاعاتهم 

البا�صل  معر�ص  اإقامة  خــالل  من  املا�صي  العام  اأواخــر  ذلــك  وبــرز  وتبنيها 

املحلية  وامل�صاركة  والخــرتاع  لالإبداع  الوطنية  وامل�صابقة  ع�صر  ال�صابع 

والعربية الوا�صعة بهما حيث مت احت�صان اإبداعات.

واخرتاعات متميزة على �صعيد الطاقات البديلة والأطراف ال�صناعية 

عمل  لبنة  لتكون  الإعــمــار  اإعــادة  يف  والأنقا�ص  املخلفات  من  وال�صتفادة 

ت�صاعد يف ال�صمود �صد ال�صتنزاف املمنهج املتمثل بهجرة الأدمغة واإيجاد 

لبناء  اإليه  احلاجة  باأم�ص  نحن  وقت  يف  واملبدعني  الإبــداع  حتت�صن  بيئة 

الإن�صان وفق منظومة اأخالقية واجتماعية وعلمية �صحيحة و�صليمة تواكب 

واأ�صالتنا  قيمنا  على  احلفاظ  باملقابل  وت�صمن  احلديث  الع�صر  تطورات 

وتراثنا والتي تدعو جميعها اإىل املحبة والإخاء والتعاون والبناء.

ترتيب  بــاإعــادة  فقامت  واأعــمــالــهــا,  اأن�صطتها  مــن  الـــوزارة  عــززت  كما 

لعام 2015  ـــم/14/  رق التموين واجلـــودة  قــانــون  واأ�ــصــدرت  ــويــات  الأول

وتعليماته التو�صيحية بالإ�صافة اإىل حزمة من القرارات التي تنظم حركة 

وتن�صيط  الت�صعري  باآلية  مايتعلق  بينها  الأ�صواق, ومن  وال�صراء يف  البيع 

وتفعيل  باملحافظات  امل�صتهلك  وحماية  الداخلية  التجارة  مديريات  عمل 

جمعيات  واإ�صراك  للدولة,  القوي  الذراع  الإيجابي  التدخل  موؤ�ص�صات  دور 

الوعي  ون�صر  ال�صكوى  ثقافة  تعزيز  يف  نف�صه  وامل�صتهلك  امل�صتهلك  حماية 

على  احلفاظ  ت�صمن  التي  والقوانني  الت�صريعات  من  وغريها  ال�صتهالكي 

املال العام واحلد من الهدر والف�صاد.

ال�صعب  جمل�ص  انتخابات  اأجــواء  نعي�ص  ونحن  اإننا  القول  نود  وهنا 

نوؤكد حر�صنا على تنفيذ توجيهات �صيد الوطن يف العمل على توفري راحة 

املواطن واإبراز اإن�صانية الإن�صان وتوفري كل ماي�صمن �صحته و�صالمته.

و�صعبنا  وقائدنا  جلي�صنا  والتهنئة  التربيك  اآيــات  باأ�صمى  ونتوجه 

و�صتتحقق  حتققت  التي  النت�صارات  وبكل  والقريتني  تدمر  بانت�صارات 

على كل �صرب من اأر�ص الوطن دن�صته ع�صابات القتل والإرهاب, فالرحمة كل 

الرحمة ل�صهداء الوطن وال�صفاء العاجل جلرحانا البوا�صل.
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عدد خاص

�صدر العدد الأول يف 1963/7/1 

الطريــــق اإلـــــى جملــــ�س ال�ســـــعب .. ت�ســـــريف اأم م�ســــــوؤولية ؟
كتب املحرر ال�سيا�سي 

ولأن الدميقراطية يف فل�صفة تكوينها الأوىل هي طريقة 

العقد  ولأن   , ب�صالم  احلياة  وممار�صة  الآمــن  للعي�ص  تفكري 

الجتماعي هو ال�صريعة الأوىل املحفوظة وغري املكتوبة لبني 

الإن�صان يف نحت مفاهيم الوطن واملواطنة والنتماء , فاإن 

للوعي ال�صيا�صي املجتمعي ومنا�صيبه املتقاربة اأو املتفاوتة 

اإحداثيات  ر�صم  يف  ال�صبق  ق�صب  والأفـــراد  اجلماعات  بني 

الإدراك الجتماعي على الطريق اإىل املدنية واحل�صارة !

لن نكون ظاهرة �صوتية فح�صب يف احلديث عن انتخابات 

ت�صريعية جتري اليوم يف بالدنا , ولن نذهب مذهب احلاملني 

اأننا نعرف  , ذلك  يف توخي امل�صهد املثايل بالأخيلة والآمال 

م�صبقًا اأننا .. واإن كنا معتقني يف التجربة الدميقراطية بني 

من هم مثلنا من الدول واملجتمعات النا�صئة ملا يقرب من مئة 

عام .. ولكم اأن تعودوا اإىل ما حفلت به �صفحات هذا العدد 

من الوثائق وال�صور , واإن كنا تعرثنا واتكاأنا واأخفقنا مرة 

تلو املرة .. اإل اأننا نعرف اأي�صًا اأن ثمة جدرانًا �صلبة م�صمتة 

ودون  دوننا  دائمًا  حالت   , والأهــواء  والنزعات  الأفكار  من 

الرتقاء بوعينا العام و�صمرينا اجلمعي نحو اإدراك املدنية 

واحل�صارة التي نريد !!

فــاإن خيارنا بالعرتاف   , واإذا كان هذا هو واقــع احلــال 

بوطاأة التاريخ على كواهلنا اأف�صل كثريًا من حماولة تزوير 

اإلينا  يطلب  منطق  فباأي  اإناوؤنا  هو  هذا  كان  واإذا   , التاريخ 

جتربة  الدميقراطية   . الإنـــاء  هــذا  من  لي�ص  مبا  نن�صح  اأن 

و�صمري  الدميقراطية  وعي  ومثلها   .. والهوا  البنية  غربية 

الدميقراطي  النموذج  فاأين نحن من   , الدميقراطيني  وثقافة 

الغربي  .. اإذا كانت وفرة وافرة منا ل تزال ت�صر على الأخذ 

الهوية  بذرائع  و�صمريه  وثقافته  وعيه  اإ�صقاط  بعد   .. به 

واخل�صو�صية؟

ومل  ر�صده  يبلغ  مل  العاملية  الدميقراطية  التجربة  طور  كان  واإذا 

اغت�صل  حني  واإل   .. واملنطق  العلم  اإىل  احتكم  حني  اإل  عــوده  ي�صتد 

 .. والطائفة  واملذهب  والعرق  الدين  انتماءات  كل  هيمنة  من  اإن�صانه 

فلماذا يطلب اإلينا اأن نكون دميقراطيني بقرار اأو بجرة قلم وكثريون 

منا يرفلون بكل اأثواب النحياز الأعمى ملا هو دون وطني ومواطني؟

حينذاك  طبيعيًا  و�صيغدو   , عجينتنا  هي  وهــذه  طينتنا  هي  هذه 

اأن جتد مر�صحًا لتمثيل ال�صعب يف جمل�صه .. متفوقًا يف اإدراك دوره 

وحجم متثيله مبا يقربه من امل�صوؤولية , وجتد اآخر �صاقطًا يف ق�صور 

نظره وطحلبية روؤاه ومبا يقربه من الت�صريف , والعك�ص �صحيح .. 

اأي اأن جتد ناخبًا متفوقًا يف انتقاء �صوته مبا يقربه من امل�صوؤولية , 

واآخر �صاقطًا يف خ�صخ�صة �صوته بيعًا اأو �صراء اأو عبثًا ومبا يقربه 

من الت�صريف .

, وامل�صوؤولية  ذاته  الهدف بحد  يغدو  لي�ص عيبًا حتى  والت�صريف 

الت�صريف  , وما بني  اإىل احتكار و�صلطة  امتيازًا حتى تتحول  لي�صت 

اإىل  فالذاهبون   , جنــاحــات  وتــرتاكــم  عـــورات  تتك�صف  وامل�صوؤولية 

ال�صعب  جمتمع  من  جزء  هم   , وبعده  جناحهم  قبل   .. ال�صعب  متثيل 

اأو  انخف�ص  �صواء  واإدراك  ووعي  مناقبية  من  عليه  هو  مبا 

ارتقى , والذاهبون اإىل انتخاب ممثليهم يف جمل�ص ال�صعب 

هم ال�صعب الذي �صيرتجم تلك املناقبية وذلك الوعي ... وهم 

�صورته واألوانه.

يواجه  ال�صاحقة  اأغلبيته  يف  ك�صعب   , الراهن  حالنا  يف 

حربًا اإرهابية �صرو�صًا , يغدو متثيل ال�صعب لأجل الت�صرف 

ال�صعب  متثيل  ويغدو   , �صرفه  ومن  املت�صرف  مي�ص  مر�صًا 

لأجل امل�صوؤولية والواجب نهو�صًا من ركام ونقطة يف نهاية 

النخبوية  ي�صطب  جديد  اجتماعي  عقد  مــن  الأول  ال�صطر 

قمة  ت�صل  ن�صوغ  يف  تنهمر  ع�صوية  ثقافة  ل�صالح  الزائفة 

الهرم بقاعدته .

الــيــوم بــاأي حــال مــن الأحــــوال جتربة يف  لــن تكون لنا 

املمار�صة الدميقراطية على �صاكلة جتارب الغرب اأو غريه .. 

ممن يغرينا باقتبا�ص جتربته ومتثلها وقد تبلورت والتمعت 

وباتت توؤتي ثمارها .. لكن , �صيكون لنا م�صروع يف املمار�صة 

ل�صروط  فقريًا  اأو  متعرجًا  اأو  وعــرًا  كان  مهما  الدميقراطية 

ومناخات الدميقراطية احلديثة اجتماعيًا وثقافيًا و�صيا�صيًا , 

و�صيكون ملفاعيل الدور والواجب وامل�صوؤولية فعل ت�صويب 

جتربة التمثيل ال�صيا�صي ال�صورية وا�صتعادة جناحاتها .

ول ت�صريف يف متثيل ال�صعب اأو يف الت�صويت لختيار 

ممثلي ال�صعب �صوى يف حالني : حال الدميقراطية الرغيدة 

اأدوارها وبلغت طموحاتها كما يف الغرب اليوم,  وقد اأمتت 

�صروطها  وغابت  اإدراكــهــا  اأ�صيء  وقد  الدميقراطية  حال  اأو 

حزبية  ومنابر  وعرقية  دينية   » م�صافات   « اإىل  وحتــولــت 

وفئوية . 

ويف  ال�صعب  متثيل  يف  امل�صوؤولية  اإىل  الــيــوم  نحتاج 

 .. قبل  مــن  نحتج  مل  وكــمــا  بــ�ــصــواء  �ــصــواء  ممثليه  اخــتــيــار 

انتمائه  مــن  اإل  واملنتخب  الناخب  جتــرد  التي  امل�صوؤولية 

جتعل  والتي   , خيارًا  ل  م�صريًا  الوطن  من  جتعل  والتي   , الوطني 

من املواطنة مالذًا وخال�صًا ل عبئًا , نحتاج م�صوؤولية تبني �صحيحًا 

ل ترمم خطاأ .. حتا�صب ل تداهن وتقاوم ل تهادن وتعالج ل ت�صمد 

جرحًا على خبث, نحتاج م�صوؤولية توطننا فال تعرقنا ول تطيفنا ول 

متنطقنا ..  فهل نفعل ؟

خاللها  من  ميكن  التي  الأ�ص�ص  العامة  النتخابات  قانون  حدد 

ممار�صة الناخب حقه النتخابي وكيفية م�صار العملية النتخابية   

املادة )60(

الأمكنة  من  عــدد  النتخاب  مراكز  من  مركز  كل  يف  يخ�ص�ص 

املعزولة بال�صتائر لتمكني كل ناخب من القرتاع فيها ب�صرية تامة.

املادة )61(

النتخاب  مركز  جلنة  تقوم  النتخابية  العملية  يف  البدء  قبل 

بفتح �صناديق القرتاع اأمام اأع�صاء اللجنة ووكالء املر�صحني للتاأكد 

من خلوها من اأي ورقة ثم تقفل ول يجوز فتح اأي منها اإل عند البدء 

بعمليات فرز الأ�صوات.

املادة )62(

اأماكن  يف  بالتواجد  املعتمدين  املر�صحني  لــوكــالء  ي�صمح  اأ/ 

منا�صبة يف مركز النتخاب ويجب على جلنة مركز النتخاب اأن تدون 

العملية  مراقبة  من  متكنهم  وان  املح�صر  يف  وح�صورهم  اأ�صماءهم 

النتخابية واأن ت�صجل يف املح�صر اأي مالحظة اأو اأي اعرتا�ص يبديه 

اأي منهم فيما يتعلق بعمليات النتخاب.

ب/للمر�صح اأو وكيله ولو�صائل الإعالم احلق يف مراقبة العملية 

النتخابية وح�صور فرز الأ�صوات.

املادة )63(

يقع على عاتق رئي�ص جلنة مركز النتخاب املحافظة على النظام 

العام داخل املركز وله اأن ي�صتعني بقوى الأمن الداخلي لتحقيق ذلك.

املادة )64(

املحدد  اليوم  �صباح  من  ال�صابعة  ال�صاعة  يف  النتخاب  اأ/يبداأ 

م�صاء  من  ال�صابعة  ال�صاعة  متام  يف  ويقفل  ال�صتفتاء  اأو  لالنتخاب 

ذلك اليوم.

فرتة  متديد  لالنتخابات  العليا  اللجنة  مــن  بــقــرار  ب/يــجــوز 

النتخاب ملدة خم�ص �صاعات على الأكرث يف مراكز النتخاب كلها اأو 

يف بع�صها.

املادة )65(

الواجب  املحا�صر  منـــاذج  موا�صفات  العليا  اللجنة  تعد  اأ/ 

توافرها يف مكاتب الدوائر النتخابية وجلان مراكز النتخاب.

املتعلقة  الوقائع  جميع  املحا�صر  هذه  يف  ت�صجل  اأن  ب/يجب 

ودقيقة  مف�صلة  ب�صورة  املختلفة  مراحلها  يف  القـــرتاع  بعمليات 

وتوقع من امل�صوؤولني املخت�صني كل يف جلنته.

املادة )66(

وتكون  واحــد  وبلون  واحــد  منط  على  القــرتاع  مغلفات  تهياأ 

م�صنوعة من ورق ل تظهر من خالله حمتويات ورقة القرتاع.

املادة )67(

مبوجب  ال�صتفتاء  اأو  النتخاب  يف  حقه  الناخب  اأ/ميــار�ــص 

بطاقته ال�صخ�صية.

ب/ي�صلم رئي�ص جلنة مركز النتخاب الناخب مغلفا موقعا عليه 

من قبله وخمتوما بخامت اللجنة ثم يدخل اإىل الغرفة ال�صرية ملمار�صة 

حق القرتاع.

ج/ي�صع الناخب ورقة القرتاع يف املغلف املختوم �صواء اأكانت 

الورقة مطبوعة اأم مكتوبة و�صواء اأعدها م�صبقًا اأم كتبها يف الغرفة 

املذكورة ثم ي�صع املغلف يف �صندوق القرتاع على مراأى من اأع�صاء 

يف  املقرتع  ا�صم  ويــدون  واملراقبني  والوكالء  النتخاب  مركز  جلنة 

�صجل انتخاب املركز.

كيفية ممار�سة الناخب حقه االنتخابي وم�سار العملية االنتخابية



 .. يومياتنا  يف  جتلياتها  ازدادت  جت���اوزات 

ت عنها اأمثلة عديدة اأ�شد اإيالمًا ووطاأة، اأمثلة  وعبرّ

املواد  باإحدى  ب�شيطة  جتارة  جمرد  على  تقت�شر  ال 

مكررًا  مريرًا  واقعًا  لتغدو  تتعداها  بل  امل�شتهلكة، 

يف معظم يوميات املواطن، خا�شة حني تتحول كل 

الب�شائع وال�شلع احلياتية التي يحتاجها اإىل ال�شوق 

ال�شوداء، �شوق ر�شم مالحمها بع�ض اجل�شعني الذين 

ال تختلف قلوبهم عن جتارتهم.

التجارة  م��دي��ري��ة  ت�شعى  االإط�����ار  ه���ذا  ويف 

تطوير  اإىل  بدم�شق  امل�شتهلك  وحماية  الداخلية 

ال�شلع  اأ�شعار  اآلية عملها، وتكثيف دورياتها ل�شبط 

املدن  قطاعات  على  املراقبني  توزيع  عب  االأ�شا�شية 

مع  يتوافق  مبا  دوري  ب�شكل  وتبديلهم  واملناطق 

حالة ال�شوق.

التجارة  مديرية  اأع��م��ال  نتائج  �شجلت  حيث 

بنيرّ  كما  دم�شق  يف  امل�شتهلك  وح��م��اي��ة  ال��داخ��ل��ي��ة 

خالل  اأنه  الداخلية  التجارة  مدير  �شبلي  عدي  املهند�ض 

االأ�شهر الثالثة االأوىل من العام احلايل 2016 مت تنظيم 58 �شبط دقيق متويني، 

اللحوم والفروج  ومت توفري 82،5 طنًا، كما مت تنظيم 140 �شبطًا مبخالفات يف 

تنظيم 28 �شبطًا بحق مواد  اإىل  باالإ�شافة  املطاعم،  وال�شمك، و195 �شبطًا بحق 

امل�شروع  غري  االإجت���ار  نتيجة  املحجوزة  ال�شيارات  ع��دد  وبلغ  ه��ذا  امل��ح��روق��ات، 

باملحروقات  5 �شيارات، م�شيفًا اأنه مت اإلغاء 12 رخ�شة مازوت ب�شبب الغ�ض، علمًا 

اأنه يوجد على م�شتوى دم�شق 393 رخ�شة يف فرع حمروقات.

اآنفًا  املذكورة  الفرتة  خالل  االإغالقات  عدد  اأن  �شبلي  عدي  املهند�ض  واأ�شاف 

و�شل اإىل 109 اإغالقات تنوعت اأ�شباب االإغالق فيها ما بني خمالفات مثبتة بعينات 

خمالفة، ونق�ض يف الكيل، واالجتار والت�شرف بالدقيق التمويني املدعوم من ِقبل 

الدولة، االجتار باملواد االإغاثية، كذلك عدم اإبراز الفواتري، وعدم ذكر املوا�شفات، 

عن  االإع��الن  عدم  امل�شلخ،  خ��ارج  الذبح  ال�شالحية،  منتهية  غذائية  م��واد  وحيازة 

االأ�شعار، اجلمع بني نوعني من اللحوم، نقع الفروج باملاء وغريها، منوهًا اأن مدد 

االإغالق تراوحت ما بني 3 اأيام اإىل 30 يومًا ح�شب نوع املخالفة.

املحللة  �شحبها،  مت  التي  العينات  ع��دد  اأن  �شبلي  ع��دي  املهند�ض  واأو���ش��ح 

ن�شبة  كانت  عينات،   1309 احل��ايل  العام  من  االأول  الربع  خ��الل  بلغ  واملدرو�شة 

ومت  �شبطًا،   2646 فبلغت  العدلية  ال�شبوط  عدد  اأما   ،%25 منها  املخالفة  العينات 

اإحالة 22 �شبطًا موجودًا اإىل الق�شاء، 

الكلي  ال�شبوط  ع��دد  اأن  اإىل  اإ�شافة 
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حماية  �شبوط  اأن  م�شيفًا  ���ش��ك��وى، 

وخمالفات  �شبطًا،   15 لت  �شجرّ امللكية 

اإىل  م�شريًا  �شبطًا،   26 النقل  و�شائط 

اأن ال�شجالت التجارية املمنوحة خالل 

�شجاًل،   537 بلغت  امل��ذك��ورة  ال��ف��رتة 

و509  ل��ل�����ش��رك��ات،  ���ش��ج��اًل   28 م��ن��ه��ا 

اأن قيمة  ب��ني  ك��م��ا  ل���الأف���راد،  ���ش��ج��الت 

 58،5 بلغت  وامل�شادرات  الت�شويات 

مليون لرية �شورية.

اأنه  �شبلي  ع��دي  املهند�ض  واأك���د 

تكثيف  اآذار وبعد  �شهر  نهاية  العام حتى  بداية  منذ 

عمل الدوريات يف االأ�شواق مت تنظيم 148 �شبطًا، 

دقيق  اأط��ن��ان  و6  خم��ال��ف��ة،  زي���وت  اأط��ن��ان   6 منها 

املنظفات  مثل  متنوعة  م��واد  وم�شادرة  متويني، 

ومواد  طنًا،   15  -10 بني  ما  كميتها  تراوحت  التي 

غذائية منتهية ال�شالحية، اأومغ�شو�شة، وكميات من 

ق�شقوان خمالفة  امل�شبوغ، وجبنة  املكل�ض  الزيتون 

املنفحة  من  كميات  م�شادرة  اإىل  اإ�شافة  جرثوميًا، 

املنتهية ال�شالحية، ودب�ض رمان مغ�شو�ض، كذلك مت 

م�شادرة ذهب غري مدموغ.

املديرية  اأن  الداخلية  التجارة  مدير  وذكر  هذا 

على  ح��ر���ش��ًا  ال��غ�����ض  ح���االت  مبتابعة  ك��ث��ريًا  تهتم 

�شالمة املواطن و�شحته، وت�شدد على دورياتها عدم 

الت�شاهل مع اأيرّ خمالف، وذلك من اأجل منع و�شول 

اأيرّ من املواد اال�شتهالكية املخالفة اإىل املواطن.

ويف تو�شيح حول ن�شاط املديرية خالل العام 

اأعمالها  نتائج  اأن  �شبلي  ع��دي  املهند�ض  ن��وه  املا�شي، 

اأ�شفرت عن 12596 �شبطًا، مبعدل 1050 �شبطًا يف ال�شهر، منها خمالفات حمروقات 

ودقيق متويني و�شلت الكمية اإىل 949 طنًا مت اإعادتها لفرع دم�شق للمطاحن، اأما 

خمالفات و�شائط النقل فبلغت 1313 �شبطًا، وو�شل عدد ال�شيارات املحجوزة اإىل 

23 �شيارة ب�شبب التجارة غري امل�شروعة باملحروقات.

اأنها  ع��دي  املهند�ض  بني  الغ�ض  ب�شبب  امللغاة  امل���ازوت  رخ�ض  يخ�ض  وفيما 

ل �شببًا رادعًا للتخفيف من حاالت الغ�ض. و�شلت اإىل 33 رخ�شة، وهذا �شكرّ

وب�شاأن االإغالقات اأ�شار م.�شبلي اإىل اأن عددها و�شل اإىل 294 اإغالقًا، وبلغ عدد 

اأما  املخالفة %27،  العينات  ن�شبة  وكانت  واملدرو�شة 4301 �شبطًا،  املحللة  العينات 

ال�شبوط العدلية فو�شلت اإىل 8295 �شبطًا، وعدد ال�شكاوى 297 �شكوى، م�شريًا اأن 

قيمة الت�شويات وامل�شادرات و�شلت مع نهاية العام اإىل 100 مليون لرية �شورية. 

املهند�ض  اأكد  املا�شي  العام  خالل  دم�شق  يف  التموينية  االأف��ران  تقرير  وحول 

عدي اأنه مت ت�شيري 4 دوريات اأفران يوميًا، تبداأ منذ ال�شاعة 6 �شباحًا بهدف متابعة 

ومراقبة عمل االأفران التموينية، حيث يتم التدقيق يف كمية ونوعية الدقيق الوارد 

ونوعية اخلبز املنتج والوزن، مبينًا اأن عدد االأفران التموينية يف دم�شق ي�شل اإىل 

82 فرنًا، منها 55 فرنًا يف القطاع اخلا�ض، و27 فرنًا يف القطاع العام.

الطحني  نوعية  على  اأ�شا�شًا  تعتمد  دم�شق  يف  اخلبز  م��ادة  ج��ودة  اأن  يذكر 

ن�شهد  ل��ذا  حفظه،  وطريقة  امل�شتخدم 

اأن حتدي رغيف  باإنتاجه، علمًا  متيزًا 

احلرب  مواجهة  يف  ال�شوري  اخلبز 

واالإره�����اب ك���ان ال��ع��ن��وان االأب����رز يف 

حياة املواطنني.

بكامل  امل��دي��ري��ة  وت�����ش��ع��ى  ه���ذا 

طاقاتها ملتابعة و�شع االأ�شواق و�شبط 

ملا  منها  املغ�شو�شة  وخا�شة  املخالفات 

و�شحيرّ  ومعنويرّ  ماديرّ  �شرر  من  لها 

واملتابعة  امل�شتهلك،  امل��واط��ن  ع��ل��ى 

احلثيثة تالفيًا لوقوع اأي خمالفة قبل 

اأن حت�شل اأو املتابعة لعدم و�شول اأي 

مواد خمالفة ومغ�شو�شة اإىل املواطن.

مديرية التجارة الداخلية بدم�شق:

اآلية عمل جديدة.. و�شبط المخالفات اأولوية

الموؤ�ش�شة العامة لمياه ال�شرب وال�شرف ال�شحي في ال�شويداء

تعتب  حمافظة ال�شويداء من املحافظات الفقرية بامل�شادر املائية ، فال وجود 

فيها مل�شدر  مائي مثل االأنهار والينابيع دائمة اجلريان لذلك فقد مت اإقامة �شدود 

هذه  بع�ض  ولكن  ال�شتاء  ف�شل  خالل  والثلوج  االأمطار  مياه  لتخزين  �شطحية 

ال�شدود خرج من اخلدمة يف ال�شنوات االأخرية نظرًا لرتاجع الهاطل املطري 

ونفاذ خمزون بع�شها وبالتايل خروج حمطات الت�شفية امل�شادة عليها اأي�شًا 

املياه وال�شرف  العام ملوؤ�ش�شة  املدير  املهند�ض وائل �شقري  من اخلدمة. واأكد 

ال�شحي بال�شويداء 

االآبار  هو  حاليا  املحافظة  عليه  تعتمد  الذي  ال�شرب  ملياه  الرئي�شي  امل�شدر  اأن 

االرتوازية والبالغ عددها 265 بئرا موزعة على م�شاحة املحافظة والتي ت�شكل ن�شبة 

89 % من امل�شادر املائية اإ�شافة اإىل 10 % ت�شكلها م�شادر ال�شدود من خالل حمطات 

التنقية بينما ال تتجاوز الينابيع املو�شمية ن�شبة واحد %. الفتا اإىل اأن العجز املائي 

 ، ال�شويداء  مدينة  يف  يوميا  مكعبًا  مرتًا   5740 والبالغ  املحافظة  منه  تعاين  الذي 

و18900 مرت مكعب يوميا يف ريف املحافظة ، تعود اأ�شبابه اإىل لقدوم اأعداد كبرية 

الكثريين  املحافظة وعودة  لالإقامة يف  االأخرى  املحافظات  الوافدين من  االأخوة  من 

من �شكان املحافظة املقيمني يف �شواحي دم�شق لالإقامة فيها حيث تقد ن�شبة الزيادة 

يف  اخلدمة  عن  املزيريب  م�شروع  خروج   ،  %  40 بحدود  ال�شكان  عدد  على  الطارئة 

نهاية العام 2012 والذي كان يوؤمن 15000 مرت مكعب يوميا ، خروج عدد من م�شايع 

املياه املركزية كليًا اأو جزئيا عن اخلدمة ب�شبب االعتداءات االإرهابية والو�شع االأمني 

مثل اآبار ،الر�شيدة ، الدياثة ، خربا / وتقدر الكميات التي حرمت منها املحافظة نتيجة 

امل�شتمر والطويل  التقنني   ، يوميا  امل�شاريع بحوايل 6000 مرت مكعب  خروج هذه 

يف التيار الكهربائي باالإ�شافة اإىل عدم ا�شتقرار التيار وانخفا�ض اجلهد يف ال�شبكة، 

عدم وجود جمموعات توليد كافية للتعوي�ض عن التيار ونق�ض مادة املازوت لالزمة 

للت�شغيل ، تراجع الهاطل املطري يف ال�شنوات االأخرية الذي اأدى اإىل نفاذ خمازين 

على  واملتوفرة  املتاحة  االإمكانيات  وفق  موؤمنة  ال�شرب  مياه  اأن  ذلك  ومع   ، ال�شدود 

�شاحة املحافظة وما زالت عملية تزويد امل�شرتكني باملياه �شمن ال�شيطرة بالكامل رغم 

ال�شعوبات والتحديات التي تواجه املوؤ�ش�شة املتمثلة. واأكد مدير عام موؤ�ش�شة املياه 

مياه  لتاأمني  االإج��راءات  من  جملة  التخاذ  املوؤ�ش�شة  عمدت  الراهن  الو�شع  وفق  انه 

االآبار االرتوازية يف  املزيد من  للمواطنني من خالل حفر  ال�شاحلة والنقية  ال�شرب 

املناطق االأكرث احتياجًا وعمدت املوؤ�ش�شة اإىل اإجراء م�شح ميداين للم�شادر املائية يف 

املحافظة التابعة ملوؤ�ش�شة املياه ومديرية املوارد املائية ولالحتياجات املائية لكل قرية 

باعتماد  املائية  املوارد  ال�شيد وزير  الذي عقد  ومدينة على حدة وقد توج االجتماع 

جمموعة من املقرتحات لتغطية العجز املائي يف املحافظة احلا�شل نتيجة االأ�شباب 

املذكورة اآنفا تعتمد على رفع كفاءة امل�شادر املتاحة واإيجاد م�شادر اإ�شافية وتامني 

جمموعات توليد وم�شخات غاط�شة واأفقية باالإ�شافة اىل ربط جمموعة جديدة من 

املوؤ�ش�شة  قامت  العملية  الناحية  ومن   ، ال�شكنية  التجمعات  اإىل  املائية  امل��وارد  اآبار 

خالل الربع االأول من العام اجلاري با�شتثمار جميع الينابيع املو�شمية التي تدفقت 

يف ف�شل ال�شتاء مهما بلغت غزارتها، اإعادة ا�شتثمار حمطة ت�شفية �شد الروم بن�شف 

طاقتها الت�شميمية حيث يتم ا�شتجرار 5000 مرت مكعب يوميا ، اإعادة ا�شتثمار حمطة 

�شد جبل العرب ب�شكل جزئي حيث يتم ا�شتجرار كمية 2100 مرت مكعب يوميا ، اإعادة 

ا�شتثمار حمطة ت�شفية �شد امل�شنف ب�شكل جزئي حيث يتم ا�شتجرار كمية 1100 مرت 

مكعب يوميا ، ا�شتثمار 9 جمموعات توليد املوردة من قبل ال�شليب االأحمر الدويل 

يف مدينة ال�شويداء اإن ال�شيانة امل�شتمرة لالآبار التي تخرج عن اخلدمة و ا�شتثمار 

بع�ض اآبار املوارد املائية التي كانت خارج اخلدمة مثل بئري / بكا ، الغارية /  ونوه 

�شقري اإىل انه قد نتج عن هذه االإجراءات زيادة الكميات الواردة اإىل مدينة ال�شويداء 

كميات  يف  حت�شن   ، يوميا  مكعب  مرت  األ��ف   14 اإىل  باليوم  مكعب  مرت   12000 من 

املياه لبع�ض املناطق يف الريف ب�شكل ملحوظ  وارتفاع احلد االأدنى حل�شة الفرد يف 

الريف اإىل حدود 60 ، 65 ليرتًا يوميا ، التوقف عن تزويد امل�شرتكني باملياه بوا�شطة 

ال�شهاريج وال�شيارات امل�شتاأجرة يف بع�ض مناطق املحافظة والتخفيف من االعتماد 

عليها اإىل اقل حد ممكن يف اأماكن اأخرى ، التن�شيق الدائم مع ال�شركة العامة لكهرباء 

حمافظة ال�شويداء لرفع جهد التيار الكهربائي يف الكثري من 

املواقع على �شاحة املحافظة واعتماد اإعفاء جزئي من التقنني 

مبعدل  �شباحا  ال�شاد�شة  ال�شاعة  حتى  ليال   12 ال�شاعة  من 

يومني اأ�شبوعيا مل�شروع �شلخد ويومني مل�شاريع وحدة مياه 

القريا ويومني مل�شاريع وحدة مياه �شلخد. 

خالل  م�شروعاتها   على  اأنفقت  املوؤ�ش�شة  اأن  اإىل  ي�شار 

العام املن�شرم نحو مليار و335 مليون لرية ، و�شمل االإنفاق 

�شابقًا  املحفورة  االآبار  من  عدد  وا�شتثمار  جتهيز  م�شروعات 

مناطق  يف  بئرًا   22 وحفر    ، التوزيع  �شبكات  مع  وربطها 

ب�شكل  تعتمد  التي  وخا�شة  املحافظة  يف  امل��ائ��ي  االختناق 

احتياجها  ازداد  التي  املناطق  ويف  ال�شدود  مياه  على  كبري 

اإ�شافة   ، اإليها  الوافدين  عدد  تزايد  ب�شبب  كبري  ب�شكل  املائي 

وهي  والتنقية  ال�شخ  حمطات  من  عدد  وتطوير  حتديث  اإىل 

امل�شفى  وب��ئ��ر  الرئي�شية  واخل��زان��ات  الثعلة  �شخ  حم��ط��ات 

التي  امل�شروعات  من  وغريها  ح��بان  و�شد  و�شلخد  وعتيل 

تطور العمل .

265 بئرًا يف اال�شتثمار ..
اإجراءات لتغطية العجز 

املائي واإ�شالح ماخربه االإرهاب

هذه ال�شفحة برعاية وزارة التعليم العايل - هيئة اال�شراف على التاأمني - مديرية التجارة الداخلية بدم�شق- املوؤ�ش�شة العامة ملياه ال�شرب وال�شرف ال�شحي يف ال�شويداء   عدد خاص 14

�شمان ا�شتمرارية عمل املوؤ�ش�شات التعليمية
لقد حقق التعليم العايل العديد من االجنازات وما زال اأمامه الكثري لرفع م�شتوى االأداء 

ا�شتطاع جتاوزها  التي  التحديات  اأهم  املختلفة، وكان من  التعليم مبراحله  واجلودة ونوعية 

خالل �شنوات االأزمة قدرة املوؤ�ش�شات التعليمية احلفاظ على ا�شتمرارية عملها يف اأق�شى الظروف 

التزام الطالب يف  االأزم��ة، وكان  التي حلقت بها ب�شبب  املادية والب�شرية  بالرغم من اخل�شائر 

منظومة التعليم العايل مبتابعة حت�شيلهم العلمي واإ�شرار الكوادر العلمية واالإدارية والطبية 

اإرادتهم  ا�شتمرارية �شمودهم وعلى  يوؤكدون  من خاللها على  املهني ر�شالة  اأداء واجبها  على 

الوطنية احلرة يف بناء م�شتقبل وطنهم.   

للتعليم  االأعلى  واملجل�ض  العايل  التعليم  مبجل�ض  ممثلة  العايل  التعليم  منظومة  وعملت 

التقاين اللذين يعتبان اأعلى موؤ�ش�شتني لر�شم �شيا�شة التعليم العايل يف �شورية وي�شرفان على 

العديد من  اإ�شدار  التقانية على  العليا واملعاهد  عمل اجلامعات احلكومية واخلا�شة واملعاهد 

القرارات واالأنظمة ملواجهة التحديات التي خلقتها ظروف االأزمة يف تعرث 

عدد من املوؤ�ش�شات التعليمية يف املحافظات ال�شرقية وال�شمالية، 

لطالب  ال�شماح  االأزم��ة وال�شيما  اآثار  تخفيف  ف�شاهمت يف 

يف  امتحاناتهم  واج��راء  ال��دوام  يف  ال�شاخنة  املناطق 

قرار  اإ�شدار  مت  وموؤخرًا  اأمانًا،  االأكرث  اجلامعات 

توطينهم يف اجلامعات امل�شت�شافني واملداومني 

فيها.

اإحداث جامعتي حماة 

وطرطو�س
وا�شتمرارًا لتنفيذ اإ�شرتاتيجية التو�شع 

كامل  على  احلكومية  اجل��ام��ع��ات  ب��اإح��داث 

لتحت�شن  وحمافظاتها  ال�شورية  اجلغرافيا 

اأبناءها وت�شاهم بتخفيف العبء املادي عن كاهل 

االأزمة  �شنوات  خالل  العايل  التعليم  �شهد  الطلبة، 

تو�شعًا كبريًا باإحداث جامعتي حماة وطرطو�ض لتن�شم 

اإىل جامعات ) دم�شق – حلب – ت�شرين – البعث – الفرات 

( وي�شبح عدد اجلامعات احلكومية / 8/جامعات مبا فيها اجلامعة 

م�شتلزمات  تاأمني  على  العايل  التعليم  منظومة  وتعمل  ال�شورية،  االفرتا�شية 

البنية التحتية لفروع اجلامعات يف املحافظات والتو�شع يف افتتاح الكليات لي�شبح عددها / 

152/ يف اجلامعات احلكومية ت�شتوعب اأكرث من 720 األف طالب.

 كما مت اإحداث الكليات التقانية يف عدد من املحافظات والذي يعتب تطورًا ملحوظًا يف 

�شنتني  عن  فيها  الدرا�شة  مدة  تقل  ال  التي  التقانية  املعاهد  اىل  لتن�شم  التقاين  التعليم  جمال 

حلاملي ال�شهادة الثانوية.

4 جامعات خا�شة
و�شهدت اجلامعات اخلا�شة خالل االأزمة افتتاح جامعة الر�شيد وجامعة قا�شيون وجامعة 

والبحوث  والدرا�شات  العربية  واللغة  ال�شرعية  للعلوم  العايل  ال�شام  ومعهد  اخلا�شة  ال�شام 

االإ�شالمية لي�شبح عددها /20/ جامعة خا�شة وفق خارطة تعليمية تتكامل مع خارطة اجلامعات 

واملعاهد احلكومية واملعاهد العليا التخ�ش�شية على م�شتوى املحافظات.

اإىل  ال�شاخنة  املناطق  من  موؤقت  ب�شكل  اجلامعات  بع�ض  مقرات  نقل  على  املوافقة  ومت 

مقرات موؤقته وفق معايري ت�شمن جودة التعليم اخلا�ض، باال�شافة اىل اعتماد مناطق تعليمية 

فروع  اأو  خا�شة  جامعات  الإح��داث  للرتخي�ض  الالذقية،طرطو�ض،حم�ض،حماه،ال�شويداء(   (

جلامعات خا�شة مفتتحه تخدم حاجات املجتمع وخطط التنمية. 

البحث العلمي واإعادة االعمار
اإعادة  بق�شايا  البحثية  واملراكز  اجلامعات  يف  العلمي  البحث  خمرجات  ربط  كان  لقد 

االإعمار وبناء االإن�شان اأحد اأهم االأهداف االأ�شا�شية ملنظومة التعليم العايل وموؤ�ش�شات ومراكز 

البحث العلمي يف �شورية، وقد جتلى ذلك من خالل توقيع اتفاقيات التعاون العلمي والبحثي 

امل�شرتك بني وزارة التعليم العايل وكل من وزارة الزراعة ، وزارة الدولة ل�شوؤون البيئة ووزارة 

مرتبطة  علمية  مل�شكالت  الت�شدي  اأجل  من  والعلمية  البحثية  اجلهود  وتوحيد  املائية  امل��وارد 

بحاجات جمتمعية حقيقية، باالإ�شافة اإىل العمل على اإقرار اأ�ش�ض ومعايري حتفيز البحث العلمي 

وت�شويقه �شواء لالأ�شاتذة اأو لطالب الدرا�شات العليا..

بناء القدرات
وزارة  و�شعت  عام  ب�شكل  املختلفة  القطاعات  يف  الب�شرية  الكوادر  ا�شتنزاف  ظل  ويف 

جمال  يف  االأزم��ة  اآث��ار  من  التخفيف  �شاأنها  من  التي  البديلة  اخلطط  من  ع��ددا  العايل  التعليم 

الداخلي يف االخت�شا�شات املتوفرة يف  االإيفاد  القدرات وتتمثل خطة العمل يف ت�شجيع  بناء 

اجلامعات ال�شورية حيث تعتزم الوزارة يف هذا املجال اإ�شدار اإعالن بعثات داخلية قريباً، مع 

ا�شتمرار االإيفاد اخلارجي لالخت�شا�شات النوعية غري املتوفرة اىل بلدان �شديقة منها رو�شيا 

 40 مع  الثقايف  التبادل  ج�شور  تفعيل  اإىل   ،باالإ�شافة  والهند،  واإي��ران  وال�شني 

مئات  مع  عملي  ب�شكل  يعني  وهذا  االأق��ل  على  العامل  دول  من  دولة 

اجلامعات يف دول العامل.

رعاية التفوق واالإبداع
العايل  التعليم  وزارة  وتعمل 

على  اإ���ش��رتات��ي��ج��ي��ت��ه��ا  اإط�����ار  يف 

للمبدعني  التمكينية  البيئة  تاأمني 

التح�شيل  مل��ت��اب��ع��ة  وامل��ت��ف��وق��ني 

ال��ع��ل��م��ي وامل����ع����ريف ح���ي���ث مت يف 

بدء   2014/2013 ال��درا���ش��ي  ال��ع��ام 

باحت�شان  ال�������ش���وري���ة  اجل���ام���ع���ات 

للمتميزين  الوطني  املركز  خريجي 

)العلوم  برامج  برامج هي:  �شتة  يف 

وتقانات  العلوم   - احليوية  الطبية 

املعلوماتية( يف جامعة  الهند�شة   - الليزر 

جامعة  يف  امليكاترونك�ض  وبرنامج  دم�شق 

ت�شرين وبرامج )هند�شة وعلوم املواد - هند�شة 

الطريان(يف املعهد العايل للعلوم التطبيقية.

التو�شع يف امل�شايف اجلامعية 
على الرغم من ا�شتهداف املجموعات االإرهابية للم�شايف ال�شحية والتعليمية على م�شتوى 

اأن م�شرية العطاء والقدرة على  اإال  القطر وخروج م�شفى الكندي اجلامعي بحلب عن اخلدمة 

ت�شرين  م�شفى  افتتاح  خ��الل  من  العايل  التعليم  م�شايف  يف  حا�شرة  كانت  جم��ددًا  النهو�ض 

اجلامعي يف الالذقية الذي يعد من اأحدث واأ�شخم امل�شايف يف املنطقة حيث بلغت كلفته االإجمالية 

اجلامعي  االأ�شد  م�شفى  يف  التو�شع  م�شروع  اإىل  باالإ�شافة  �شرير،   852 ب�شعة  لرية  مليار   18

بدم�شق الذي �شيت�شمن 220 �شريرًا و�شينتهي العمل فيه نهاية العام اجلاري، وم�شروع بناء 

االإ�شعاف اجلديد يف املوا�شاه اجلامعي والذي ر�شد له حوايل 1،2 مليار لرية و�شي�شم 200 

�شرير اإ�شعاف مع غرف عمليات وجتهيزات كاملة مع االأخذ باحل�شبان االإ�شعاف بالطائرة وي�شم 

مدرجًا �شيكون االأكب بدم�شق يحوي 600 مقعدًا تدري�شيًا للفعاليات واملوؤمترات. 

بدم�شق،  اجلامعي  الن�شاء  واأمرا�ض  التوليد  م�شت�شفى  تاأهيل  اإع��ادة  من  االنتهاء  مت  كما 

وافتتاح �شعبة جراحة القلب عند االأطفال و�شعبة زرع النقي يف م�شت�شفى االأطفال اجلامعي،كما 

ا�شتيعابية حوايل 300 �شريرًا  البعث بطاقة  امل�شفى اجلامعي جلامعة  اإحداث  العمل على  يتم 

ال�شحية  بخدماتها  لالرتقاء  تهدف  التي  االأخ���رى  امل�شايف  يف  التطوير  م�شاريع  من  وع��دد 

والتعليمية.

وتعتب امل�شايف اجلامعية يف �شورية من اأقدم املوؤ�ش�شات التعليمية والعالجية واأكبها 

نحو  االأطباء، وت�شم  باأمهر  والعامل  العربية  الدول  اإمداد  الف�شل يف  اإليها  املنطقة ويرجع  يف 

5 اآالف �شرير و113 غرفة عمليات و63 غرفة عناية م�شددة وتقدم �شنويا حوايل 7،6 مليون 

خدمه طبية بن�شبة جمانية للمواطنني قدرها 70% من خالل كادر طبي وفني متخ�ش�ض متميز 

يزيد على  13000 طبيب وفني.

التعليم العالي

م�شيرة �شمود.. واإ�شرار على االإرادة 

الوطنية في بناء م�شتقبل الوطن
تاأتي انتخابات جمل�س ال�سعب بدوره الت�رشيعي الثاين ا�ستكماًل لإرادة ال�سمود والتحدي التي اأبداها اأبناء ال�سعب ال�سوري 

بوجه احلرب الإرهابية التي يتعر�س لها منذ خم�س �سنوات، وبهذه املنا�سبة تاأمل وزارة التعليم العايل بدور فعال ملجل�س ال�سعب 

القادم يواكب املرحلة اجلديدة التي ت�سنعها انت�سارات اجلي�س العربي ال�سوري واأ�سوات ال�سوريني يف النتخابات الت�رشيعية املقبلة. 



جاء يف املادة 191 من النظام الداخلي ملجل�س ال�صعب وال�صادر بتاريخ 22/ كانون االول لعام 2014 ان  للنظام الداخلي 

قوة القانون وال يجوز تعديله اإال وفقًا للأحكام املذكورة فيه. 

ون�صت املادة  192 على انه  يجوز تعديل اأحكام النظام الداخلي بناء على اقرتاح مكتب املجل�س اأو ع�صرة اأع�صاء على 

االأقل ثم يعر�س اقرتاح االأع�صاء على املجل�س الإحالته اإىل جلنة ال�صوؤون الد�صتورية والت�صريعية. 

و ي�صرتط الإقرار التعديل اأن توافق عليه االأكرثية املطلقة 

ملجموع االأع�صاء. 

بعد  اإال  املرفو�س  التعديل  طلب  تقدمي  اإع��ادة  يجوز  وال 

مرور �صتة اأ�صهر على تاريخ رف�صه وفق املادة 193. 

جمل�س ال�صعب كان قد اأقر �صل�صلة من التعديلت على مواد 

مع  يتوافق  مبا   2014/12/22 يف  ال�صادر  الداخلي  نظامه 

اأحكام الد�صتور املعمول به منذ 2012 يف جل�صته التي عقدها 

رئي�س  اللحام  جهاد  حممد  برئا�صة  العام   نف�س  12/13/م��ن 

املجل�س على تعديل بع�س مواد النظام الداخلي ال�صادر يف 6 

حزيران 1974 وتعديلته مبا يتنا�صب مع اأحكام الد�صتور. 

اإ�صافة جلنة دائمة جديدة اىل  التعديل اجلديد   وت�صمن 

احلرب  و�صحايا  ال�صهداء  اأ�صر  جلنة  وه��ي  املجل�س:  جل��ان  

ومر�صى  وج��رح��ى  ال�صهداء  اأ���ص��ر  ���ص��وؤون  يف  النظر  مهمتها 

وم�صوهي احلرب وجميع الهيئات واملوؤ�ص�صات املتعلقة بها. 

وتغيري ت�صمية جلنة البيئة والن�صاط ال�صكاين اإىل جلنة 

االإعمار واالإ�صكان والبيئة. 

�إ�ضافة مادتني

ال��ن��ظ��ام الداخلي   ومت��ت ا���ص��اف��ة م��ادت��ن ج��دي��دت��ن اىل 

للمجل�س: 

االأوىل: يحق  للمجل�س اإ�صقاط الع�صوية عن اأحد اأع�صاء 

املبادئ  على  اخل��روج  االآتية:  االأ�صباب  الأح��د  ال�صعب  جمل�س 

ح�صور  عن  الكامل  والغياب  الد�صتور  يف  املقررة  االأ�صا�صية 

دورتن كاملتن يف �صنة واحدة من دون اإذن وارتكاب جناية 

اأو جنحة �صائنة اأو خملة بالثقة العامة مبقت�صى حكم مكت�صب 

الدرجة القطعية. 

الع�صو  عن  تقريرًا  املجل�س  مكتب  يعد  الثانية:  وامل��ادة   

اأول  املجل�س يف  الع�صوية عنه ويعر�س على  اإ�صقاط  املقرتح 

جل�صة يعقدها للبت فيه. 

�ملادة 147  

املت�صمنة  الداخلي  النظام  من   147 امل��ادة  تعديل  مت  كما 

وتطوير  التنمية  خطة  تنفيذ  ع��ن  ببيان  ال���وزارة  تتقدم  اأن 

االإنتاج يف �صهر ت�صرين االأول من كل عام, ويحال هذا البيان 

يناق�س  ثم  عنه,  تقرير  لدرا�صته وتقدمي  املخت�صة  اللجان  اإىل 

املجل�س تقارير اللجان اخلا�صة بهذا البيان يف جل�صة خا�صة, 

االأولوية  التنمية  خطط  ح��ول  املجل�س  لتو�صيات  وت��ك��ون 

بالتنفيذ. 

ولت�صبح بعد التعديل: يقدم رئي�س جمل�س الوزراء خلل 

ثلثن يومًا على االأكرث من تاريخ ت�صكيل الوزارة بيانها اإىل 

جمل�س ال�صعب ملناق�صته واأن الوزارة م�صوؤولة عن تنفيذ بيانها 

انعقاد  دورة  غري  يف  املجل�س  كان  واإذا  ال�صعب  جمل�س  اأم��ام 

عادية يدعى اإىل دورة ا�صتثنائية. 

�حل�ضم على �لغياب 

وفق النظام الداخلي املعدل �صيتم ح�صم مبالغ مالية من تعوي�صات االأع�صاء عن كل جل�صة يتغيب عنها الع�صو من دون اإذن 

م�صبق وتقدر باألف لرية عن كل جل�صة عامة وخم�صمئة لرية عن كل جل�صة تعقدها اللجنة التي هو ع�صو فيها بعد اأن كانت 40  

لرية عن اجلل�صة العامة و 20 لرية عن جل�صة اللجان. 

مقرتح بزيادة �لعدد  

االأحد  يوم  املوؤرخة  اخلام�صة  جل�صته  يف  ال�صعب  جمل�س 

17 حزيران من الدورة العادية للدور الت�صريعي االأول, كان قد 

ناق�س تقرير مكتبه املتعلق باإحداث جلان دائمة جديدة اإ�صافة 

اإىل جلانه ال�صابقة, ومواَكبة لن�صو�س الد�صتور اجلديد بهدف 

تفعيل عمل املجل�س ب�صفته ممثًل لل�صعب. 

 وت�صمن تقرير مكتب املجل�س انذاك اقرتاح تاأليف اأربع 

االإن�صان,  وحقوق  العامة  احلريات  جلنة  هي:  جديدة  جلان 

وجلنة حقوق املراأة والطفل واالأ�صرة, وجلنة ال�صباب, وجلنة 

ال�صحافة والطباعة والن�صر. 

بننّ  العامة  للمداولة  املجل�س  مكتب  تقرير  اإحالة  وبعد 

اأن التقرير واملقرتحات الواردة فيه هي ورقة  رئي�س املجل�س 

عمل حتتاج اإىل النقا�س واحلوار الإغنائها بامللحظات. 

مقرتحات  من  فيه  وم��ا  التقرير  على  امل��داخ��لت  واثنت   

اللجان  قوام  ال�صتكمال  اجلديدة  اللجان  تاأليف  اأهمية  مبينة 

املن�صو�س عليها يف النظام الداخلي للمجل�س. واأن تاأليف هذه 

�صل�صلة  و�صمن  واملواطن,  الوطن  حلاجة  تلبية  ياأتي  اللجان 

وا�صتجابة  لها  وترجمة  ال��ب��لد,  ت�صهدها  التي  االإ���ص��لح��ات 

الثقايف  والتنوع  الوطنية  الوحدة  لتعزيز  الهادفة  للتحوالت 

وامل�صاواة  االجتماعية  العدالة  وحتقيق  العامة  واحل��ري��ات 

وتكافوؤ الفر�س و�صيادة القانون. 

اقرتاحات  املجل�س  اأع�صاء  بع�س  م��داخ��لت  وت�صمنت 

ا�صافية كت�صكيل جلنة جديدة تعنى مبكافحة الف�صاد بعد اإخفاق 

االأجهزة املناط بها مكافحة الف�صاد, وجلنة للت�صغيل والعمالة 

تعنى باإعداد خارطة وطنية على م�صتوى البلد حتدد احلاجة 

اإىل مواطن ال�صغل وفر�س العمل يف املحافظات, وجلنة ثالثة 

تعنى بالبحث العلمي وبرباءات االخرتاع ا�صتنادًا للمادة 31 

الوطنية  اللحمة  تعزيز  مهمتها  رابعة  وجلنة  الد�صتور,  من 

بعدما ك�صفت االأحداث التي ت�صهدها البلد ثغرات كثرية ونقاط 

�صعف يعانيها  جمتمعنا. 

كما ت�صمنت املقرتحات اإيجاد قناة اإعلمية خا�صة مبجل�س 

دورية  وجملة  املجل�س,  واأن�صطة  اجلل�صات  تغطي  ال�صعب 

ت�صدر عن املجل�س وتغطي ن�صاطاته, وت�صكيل وزارة لل�صباب 

والريا�صة تعنى بق�صايا ال�صباب حلل م�صكلتهم ومعاجلتها. 

الداخلي  النظام  تعديل  اأن  اإىل  املجل�س  اأع�صاء  واأ���ص��ار 

للمجل�س �صيمكنهم من اأداء واجباتهم على اأكمل وجه باعتبارهم 

التعديل  اأن  موؤكدين  و�صرائحه,  ال�صعب  فئات  جميع  ميثلون 

ي�صكل دافعا جديدا لعمل جلان املجل�س الدائمة مبا يتما�صى مع 

تطور العمل الت�صريعي. 

التعديل  ي�صمل  اأن  �صرورة  اإىل  االأع�صاء  من  عدد  ولفت 

اجلديد مواد اأخرى من النظام الداخلي وعدم االكتفاء بتعديل 

املواد غري املتوافقة مع الد�صتور. 

15 عدد خاص

ميار�س جمل�س ال�سعب �سلطاته املحددة يف الد�ستور ويقوم باأعماله وفقًا لأحكام 

هذا النظام. ويعقد ثالث دورات عادية يف ال�سنة، الأوىل يف اأول اأحد من �سهر حزيران 

حتى نهاية �سهر متوز، والثانية يف اأول اأحد من �سهر ت�رشين  الأول حتى نهاية �سهر 

كانون الأول، والثالثة يف اأول اأحد من �سهر �سباط حتى نهاية �سهر اآذار. 

العامة  املوازنة  اإق��رار  ال�سنة مفتوحة حتى  الأخ��رة من  الت�رشيعية  ال��دورة  وتبقى 

للدولة، اما اإذا �سادف بداية الدورة يوم عطلة، فتعقد اجلل�سة يف اأول يوم دوام بعد 

العطلة. 

ويجوز دعوة املجل�س اإىل دورات ا�ستثنائية وذلك: بناء على طلب خطي من رئي�س 

مكتب  من  بقرار  او  املجل�س.  اأع�ساء  ثلث  من  خطي  طلب  على  بناء  اأو  اجلمهورية، 

املجل�س. ويحدد مواعيد انعقاد  الدورات ال�ستثنائية بناء على قرار رئي�س املجل�س.

� اعداد: عدنان �صعد

ثـــــالث دور�ت عاديـــــــة ملجلـــــــ�س �ل�ضــــــعب يف �ل�ضــــــــنة.. و�ال�ضـــــــــتثنائية ب�ضــــــــــروط

••

••

 بح�ضور �أكرثية �الأع�ضاء 
ال تعقد اجلل�صات اإال بح�صور اأكرثية االأع�صاء وفق 

احكام املادة 27 من النظام الداخلي, وال يوؤثر ان�صحاب 

ع�صو اأو اأكرث بعد افتتاحها يف �صحة انعقاد اجلل�صة, 

ويعترب الع�صو املن�صحب م�صتنكفًا عن الت�صويت. 

�جلل�ضات �ل�ضرية 

علنية,  املجل�س  جل�صات  ان    28 امل���ادة  اع��ت��ربت 

ويجوز لل�صلطة التنفيذية اأو لع�صرة اأع�صاء على االأقل 

�صوؤون  يف  للبحث  �صرية  ب�صورة  جل�صة  عقد  طلب 

كتابة  اأ�صبابه  مع  اجلل�صة  �صرية  طلب  ويقدم  معينة, 

ان  على  الطالبن  وتواقيع  باأ�صماء  مذيًل  الرئي�س  اإىل 

ياأمر الرئي�س باإخراج من رخ�س لهم بالدخول, ثم يقرر 

املجل�س بعد املناق�صة عقد اجلل�صة علنًا اأو �صرًا, وتدرج 

اأ�صماء املوقعن على الطلب يف حم�صر اجلل�صة. 

ان��ه  ال يحق الأح��د من موظفي  امل��ادة 29  ون�صت 

اإذا قرر املجل�س  اإال  ال�صرية  املجل�س ح�صور اجلل�صات 

خلف ذلك. 

ويف حال اإعلن �صرية اجلل�صات يكلف اأحد اأميني 

ال�صر بتحرير املح�صر, ويتلى هذا املح�صر يف اجلل�صة 

لغري  يجوز  وال  ال�صرية,  اخلزانة  يف  يحفظ  ثم  ذاتها 

النظام  م��ن   30 امل���ادة  ح�صب  عليه  االط���لع  االأع�����ص��اء 

الداخلي. 

ووفق املادة 31- يقرر الرئي�س بعد موافقة املجل�س 

العودة لعقد جل�صة  علنية متى زال ال�صبب الذي عقدت 

من اأجله اجلل�صة ب�صورة �صرية. 

ويجب اإعلن جدول االأعمال على لوحة االإعلنات 

على  �صاعات  بخم�س  اجلل�صة  ابتداء  قبل  املجل�س  يف 

االأقل ح�صب املادة 32. 

يف  املناق�صة  ي��ج��وز  ال  ان���ه   33 امل����ادة  يف  وج���اء 

اإال  بقانون  اق��رتاح  اأو  م�صروع  اأو  ت�صريعي  مر�صوم 

من  وي�صتثنى  االأع��م��ال,  ج���دول  يف  م�صجًل  ك��ان  اإذا 

التي  القوانن  واقرتاحات  وم�صروعات  املرا�صيم  ذلك 

باأكرثية  االأع��م��ال  ج��دول  اإىل  اإ�صافتها  املجل�س  يقرر 

الداخلي  ال��ن��ظ��ام  م���ن   20 امل�����ادة  يف  ج���اء 

اأع�صاء املجل�س جزائيًا  للمجل�س: ال ي�صاأل 

التي  الوقائع  ب�صبب  مدنيًا  اأو 

التي  االآراء  اأو  ي��وردون��ه��ا 

الت�صويت  اأو  ي��ب��دون��ه��ا 

العلنية  اجل��ل�����ص��ات  يف 

اأعمال  يف  اأو  ال�صرية  اأو 

ال���ل���ج���ان.   وح�����ص��ب امل���ادة 

جمل�س  اأع�����ص��اء  يتمتع   21

ال�صعب باحل�صانة طيلة مدة 

يف  ي��ج��وز  وال  املجل�س  والي���ة 

اأي  اتخاذ  امل�صهود  اجل��رم  حالة  غري 

حكم  اأي  تنفيذ  اأو  جزائية  اإج���راءات 

باإذن  اإال  منهم  ع�صو  اأي  �صد  جزائي 

اأدوار  غ��ري  ويف  املجل�س,  م��ن  �صابق 

رئي�س  م��ن  اإذن  اأخ���ذ  يتعن  االن��ع��ق��اد 

املجل�س ويخطر املجل�س يف اأول انعقاد 

طلب  يقبل  وال  اإج���راء.  من  اتخذ  مبا  له 

ترفقه  مل  ما  التنفيذ  اأو  بامللحقة  االإذن 

ال�صلطة امل�صتاأذنة بخل�صة الدعوى اأو احلكم, ويحيل رئي�س املجل�س الطلب 

يف  لتلوته  حاجة  دون  والت�صريعية  الد�صتورية  ال�صوؤون  جلنة  اإىل  ف��ورًا 

املجل�س. كما يقرر املوافقة على الطلب متى تبن له اأن الغر�س منه ال يهدف 

على  قائمة  امللحقة  واأن  املجل�س  يف  عمله  لتعطيل  الع�صو  على  التاأثري  اإىل 

اأ�صا�س جدي. 

وجاء يف املادة 22 من النظام الداخلي لي�س لع�صو املجل�س اأن يتنازل عن 

احل�صانة من غري اإذن من املجل�س. 

وال يجوز توقيف الع�صو توقيفًا احتياطيًا اإال باإذن خا�س من املجل�س اأو 

من رئي�صه يف غري اأدوار انعقاده كما يف املادة 23. 

اأو  ال��ع��ادي��ة  املجل�س  انعقاد  دورات  االن��ع��ق��اد:  اأدوار  بعبارة  ويق�صد 

اال�صتثنائية �صمن الدور الت�صريعي الواحد. 

ومع مراعاة اأحكام املادة )21( ن�صت املادة 24 على ان يحتفظ املت�صررون 

واأ�صحاب احلقوق ال�صخ�صية بحقهم يف ملحقة الع�صو اأمام املحاكم املدنية 

وتنفيذ االأحكام التي ت�صدر ب�صاأن هذه احلقوق. 

اإع��ادة احل�صانة  يقرر  اأن  للمجل�س يف كل وقت  املادة 25 احلق  وقررت 

بحقه,  ال�صادرة  االحتياطي  التوقيف  مذكرة  ا���ص��رتداد  اأو  امللحق  للع�صو 

وتوقف امللحقة اجلزائية بالن�صبة للع�صو الذي قرر املجل�س اإعادة احل�صانة 

له واإذا قرر املجل�س ا�صرتداد مذكرة التوقيف االحتياطي يقت�صي اإخلء �صبيل 

الع�صو فورًا ومتابعة امللحقة بحقه وهو طليق. 

اإذا ارتكب الع�صو جرمية يف  الداخلي:   النظام  وجاء يف املادة 26 من 

اإ�صراف  حتت  اإبقائه  اأو  عليه  القب�س  باإلقاء  ياأمر  اأن  فللرئي�س  املجل�س  مقر 

ويعلم  للق�صاء  ي�صلمه  اأن  وللرئي�س  اأم��ره,  يف  يبت  اأن  اإىل  املجل�س  حر�س 

املجل�س باالأمر.

احلا�صرين املطلقة. 

وعند تكامل العدد القانوين يفتتح الرئي�س اجلل�صة 

�صبط  وخل�صة  وامل��ج��ازي��ن  الغائبن  اأ�صماء  وتتلى 

املوافقة  يف  املجل�س  راأي  يوؤخذ  ثم  ال�صابقة,  اجلل�صة 

على هذه اخلل�صة كما ت�صمنت املادة 34. 

خل�صة  على  املوافقة  عقب   :35 امل��ادة  يف  وج��اء 

العرائ�س  خ��ل���ص��ة  تتلى  ال�����ص��اب��ق��ة  اجل��ل�����ص��ة  �صبط 

اأ�صئلة  خل�صة  ثم  الرئا�صة,  اإىل  ال���واردة  والربقيات 

االأع�����ص��اء, وخل�صة  ال�����ص��ادة  ب��ق��ان��ون  واق���رتاح���ات 

بيان  مع  القوانن  وم�صروعات  الت�صريعية  املرا�صيم 

اجلهة التي اأحيلت اإليها. 

الت�صريعية  امل��را���ص��ي��م  ع��ل��ى  التعليق  ي��ج��وز  وال 

واقرتاحات وم�صروعات القوانن اإال بعد ورود تقرير 

اللجنة ب�صاأنها. 

تعقد  مل  »للثورة«  ق��ال  ال�صعب  جمل�س  يف  م�صدر 

اأي جل�صة �صرية  الت�صريعي االول احلايل  الدور  خلل 

من جل�صات املجل�س. 

�الإذن بالكالم 

وفق  الرئي�س  له  اأذن  اإذا  اإال  الكلم  الأحد  يجوز  ال 

اإذن  ب��دون  تكلم  واإذا  الداخلي,  النظام  من   36 امل��ادة 

من  اأح����دًا  مينع  ال  الرئي�س  ان  اأي  منعه,  فللرئي�س 

الكلم لغري �صبب م�صروع, وعند االختلف يوؤخذ راأي 

املجل�س. 

ت�صل�صل  مراعاة  مع  بالكلم  االإذن  وت�صجل طلبات 

تقدميها, ويراعى يف اإعطاء االإذن االأ�صبقية يف الطلب 

اأع�صاء  الرتتيب  هذا  من  وي�صتثنى   ,37 املادة  يف  كما 

الذين  واملقررون  اللجان  وروؤ�صاء  التنفيذية  ال�صلطة 

امل�صائل  يف  املناق�صة  اأثناء  الكلم  يف  احلق  دوم��ًا  لهم 

ال�صادرة عن جلانهم. 

وجاء يف املادة 38 ان لكل من الطلبات االآتية حق 

املو�صوع  املذاكرة يف  اإيقاف  عليها  الرجحان ويرتتب 

مراعاة  طلب  مثل   فيها:  الكلم  حق  واإعطاء  االأ�صلي 

اأحكام النظام الداخلي, والرد على قول يتعلق ب�صخ�س 

طالب الكلم, وت�صحيح الرواية ب�صاأن واقعة ما. 

فيه  يطلب  ب��اق��رتاح  يتقدم  اأن  ع�صو  لكل  ويحق 

الرئي�س  وي��ع��ر���س  تاأجيلها.  اأو  باملناق�صة  االك��ت��ف��اء 

االقرتاح  ل�صاحب  الكلم  حق  يعطي  اأن  وله  االق��رتاح 

اأو اأحد موؤيديه ولواحد من املعار�صن ومن ثم يطرحه 

على الت�صويت وفق املادة 39 وي�صرتط لقبول االقرتاح 

تقبل  ال  ان��ه   اال  احلا�صرين.  االأع�صاء  اأكرثية  موافقة 

طلبات قفل باب النقا�س يف املناق�صات العامة ومناق�صة 

املوازنة والبيان الوزاري. 

اإال  بالكلم  التوجه  انه ال يجوز  املادة 40  ون�صت 

يف  وقوفًا  االأع�صاء  يتكلم  وان  للمجل�س.  اأو  للرئي�س 

وال  مطلقًا,  املتكلم  يقاطع  وال  املنرب.  على  اأو  اأماكنهم 

يجوز التكلم يف مو�صوع واحد اأكرث من ثلث مرات مع 

مراعاة اأحكام الفقرة ب من املادة 40 من هذا النظام. 

وجاء يف املادة 41 : على االأع�صاء املحافظة على 

النظام وعلى املتكلم اأال يكرر اأقوال غريه من االأع�صاء 

قام  واإذا  للبحث,  املطروح  املو�صوع  عن  يخرج  واأال 

الع�صو ب�صيء من ذلك لفت الرئي�س نظره. 

 ويف حال  لفت الرئي�س نظر املتكلم اإىل �صيء مما 

تقدم مرتن يف جل�صة واحدة, ثم عاد اإىل املخالفة ذاتها 

فللرئي�س اأن ياأخذ راأي املجل�س يف منعه من الكلم بقية 

وي�صدر  اإليه,  نظره  لفت  ال��ذي  املو�صوع  يف  اجلل�صة 

القرار بذلك دون مناق�صة كما يف املادة 42. 

ون�صت املادة 43- ان تتخذ بحق الع�صو الذي مل 

يحافظ على نظام اجلل�صات االإجراءات التالية: التنبيه 

بالرجوع اإىل النظام. والتنبيه مع ت�صجيله يف حم�صر 

نف�س  ويف  اجلل�صة  يف  ال��ك��لم  م��ن  وامل��ن��ع  اجلل�صة. 

و�صوال  املح�صر  يف  ت�صجيله  مع  اللوم  او  املو�صوع. 

يف  ال����وارد  التنبيه  واإن  اجلل�صة.  م��ن  االإخ����راج  اىل 

املنع  اأما  الرئي�س,  يتخذهما  والثانية  االأوىل  الفقرتن 

واللوم واالإخراج فيقررها املجل�س. 

اإخراج  يقرر  اأن  للمجل�س    :44 امل���ادة  يف  وج��اء 

من  ميتنع  ومل  ال��ك��لم  م��ن  منعه  ت��ق��رر  ال���ذي  الع�صو 

النظام  مراعاة  عدم  اإىل  يعود  الذي  اأو  املجل�س,  قاعة 

واحدة,  جل�صة  يف  مرات  ثلث  بذلك  عليه  التنبيه  بعد 

القرار  يتهجم على زملئه. ويرتتب على هذا  الذي  اأو 

التي  اجلل�صة  اأعمال  يف  اال�صرتاك  من  الع�صو  حرمان 

ميتد  املجل�س  لقرار  ميتثل  مل  واإذا  فيها,  القرار  �صدر 

احلرمان اإىل ثلث جل�صات تلي تلك اجلل�صة. 

�صفهي  باعتذار  حرمانه  املقرر  الع�صو  تقدم  واإذا 

فور اإعطاء القرار اأو باعتذار خطي وفق املادة 45 يحق 

للمجل�س اإيقاف تنفيذ القرار. 

النظام  اختل  اإذا  ح��ال  يف  ان��ه   46 امل���ادة  وبينت 

�صاعة,  ن�صف  تزيد عن  ال  ملدة  الرئي�س اجلل�صة  اأوق��ف 

اأجلها  اجلل�صة  اإعادة  بعد  بالنظام  االإخلل  ا�صتمر  فاإذا 

الرئي�س اإىل يوم اآخر. 

وللرئي�س اأن ياأمر باأن حتذف من حم�صر اجلل�صة 

اإحدى املخالفات املن�صو�س عليها  االأقوال التي ت�صكل 

يف املادتن )41-42( من هذا النظام ح�صب املادة 47. 

يعلن  جل�صة  ك��ل  ان��ت��ه��اء  عند   -48 امل���ادة  ووف���ق 

التالية  اجلل�صة  انعقاد  موعد  ويعن  ختامها  الرئي�س 

ويعر�س جدول اأعمالها اإذا اأمكن ذلك. 

�ملحافظة على �لنظام 

حددت املادة 49حفظ النظام داخل املجل�س وحوله 

با�صم  الرئي�س  ويتواله  وحده  املجل�س  اخت�صا�س  من 

املجل�س. 

اما املادة 50 فن�صت انه ال يحق الأحد دخول االأمكنة 

املخ�ص�صة للأع�صاء الأي �صبب كان وقت انعقاد املجل�س, 

وي�صتثنى من ذلك موظفو املجل�س وم�صتخدموه ومن 

يوؤذن لهم بذلك. 

وعلى من يرخ�س لهم بح�صور جل�صات املجل�س اأن 

يلزموا الهدوء التام, واأال يظهروا علمات اال�صتح�صان 

اأو اال�صتهجان, ح�صب املادة 51 واأن يراعوا امللحظات 

التي يبديها لهم املكلفون بحفظ النظام. 

اأبنية  داخ���ل  ال�����ص��لح  ح��م��ل  ك���ان  الأي  ي��ج��وز  وال 

املجل�س با�صتثناء حر�صه اخلا�س عمل باملادة 52. 

بالنظام  اإخ��لاًل  اأو  �صو�صاء  يحدث  من  كل  وعلى 

غيــــاب �جلل�ضــــات �ل�ضـــرية عــــن �لــــدور �لت�ضــــــريعي �الأول  

مغادرة  اإليه  يطلب  امل�صتمعن  من  كانت  �صورة  ب��اأي 

الرئي�س  ياأمر  ميتثل  مل  ف��اإن    53 امل��ادة  وف��ق  ال�صرفة, 

اقت�صى  اإذا  املخت�صة  اإىل اجلهة  بت�صليمه  اأو  باإخراجه 

احلال. 

حما�ضر �جلل�ضات 

جاء يف املادة 54 يحرر حم�صر بوقائع كل جل�صة 

يحتوي على تف�صيل ما تلي من املذكرات وامل�صروعات 

ال�صادرة  املناق�صات واالآراء  دار من  واالقرتاحات وما 

اأ�صماء  وكذلك  ال��ق��رارات  من  �صدر  وم��ا  ع�صو  كل  عن 

االأع�صاء يف كل اقرتاح تقرر اأن يجرى الت�صويت عليه 

باجلريدة  ملحق  يف  املح�صر  وين�صر  باال�صم  بالنداء 

الطباعة  يف  االأول��وي��ة  اجلل�صة  وملح�صر  الر�صمية, 

والن�صر يف اجلريدة الر�صمية. 

ويف املادة 55 ان يوزع املح�صر على االأع�صاء فور 

طبعه على اأن يتم ذلك خلل ثلثن يومًا على االأكرث تلي 

اجلل�صة. 

ولكل ع�صو ح�صر اجلل�صة التي وزع املح�صر فيها 

احلق باالعرتا�س على ما جاء يف �صيغة املح�صر ويف 

هذه احلالة يتوىل اأمن ال�صر اإبداء االإي�صاحات اللزمة 

تلك  بالرغم من  ا�صتمر االعرتا�س  واإذا  املادة 56  وفق 

االإي�صاحات يعر�س االأمر على املجل�س. 

قبول  املجل�س  ق��رر  اإذا  ان��ه  فبينت   57 امل���ادة  ام��ا 

اأن يقدما يف اجلل�صة  ال�صر  اأميني  اإىل  االعرتا�س عهد 

التالية على االأكرث �صيغة جديدة  اأو يف اجلل�صة  ذاتها 

ملا قرره املجل�س فاإذا مل يعرت�س على ال�صيغة اجلديدة 

اعترب املح�صر م�صدقًا. 

ويعترب املح�صر م�صدقًا حكمًا اإذا مل يقدم اعرتا�س 

عليه حتى ثلث جل�صات تعقد بعد توزيعه على االأع�صاء 

عمل باملادة 58. 

دورة  جل�صات  م��ن  جل�صة  اآخ���ر  خل�صة  وت��ط��رح 

املجل�س للت�صديق عليها من قبل املجل�س قبل انف�صا�س 

اجلل�صة ذاتها ح�صب املادة 59. 

�لت�ضويت 

يكون  اأن  الت�صويت  يف  االأ�صل   60 امل��ادة  جزمت 

هذا  اأو  الد�صتور  عليها  ن�س  التي  االأح��وال  عدا  علنيًا 

النظام بوجوب اتباع طريقة االقرتاع ال�صري. ويجري 

الت�صويت برفع االأيدي اأو بطريقة القيام واجللو�س اأو 

باملناداة على االأع�صاء باأ�صمائهم. 

يف  واجب  باال�صم  باملناداة  العلني  الت�صويت  اأما 

االأحوال التالية كما يف املادة 61: عند الت�صويت على 

ال���وزراء. وعند  اأح��د  اأو عن  ال���وزارة  الثقة عن  حجب 

م�صروعات  جممل  على  النهائية  للموافقة  الت�صويت 

الد�صتور  تعديل  اأو  بقوانن  االقرتاحات  اأو  القوانن 

االأقل قبل  اأع�صاء على  بناء على طلب مقدم من ع�صرة 

ال�صروع بالت�صويت. 

ويعلن  االأ���ص��وات  باإح�صاء  ال�صر  اأمينا  وي��ق��وم 

اإح�صاء  يف  ال�صر  اأمينا  اختلف  واإذا  النتيجة  الرئي�س 

اأع�صاء على النتيجة يعاد  اأو اعرت�س ثلثة  االأ�صوات 

الت�صويت على اأن تطبق يف املرة الثالثة طريقة القيام 

ا�صتمر االختلف  واإذا  املادة 62,  قالت  كما  واجللو�س 

اجلل�صة  يف  باال�صم  باملناداة  االآراء  اأخ��ذ  حتمًا  وج��ب 

ذاتها.

الراأي  يعطى  باال�صم  ب��امل��ن��اداة  الت�صويت  وعند 

بكلمة  راأيهم  االأع�صاء عن  االأ�صباب ويعرب  جمردًا عن 

)نعم اأو ال( اأو بكلمة توؤدي هذا املعنى, ويجوز للع�صو 

اأن ي�صتنكف عن اإعطاء الراأي ح�صب ن�س املادة 63. 

وجاء يف املادة 64:  يتخذ املجل�س قراراته ويقر 

القوانن على اأ�صا�س اأكرثية عدد امل�صجلن احلا�صرين 

القانون  م�صروع  اأو  القرار  طرح  عند  اجلل�صة  بدء  يف 

على الت�صويت وي�صتثنى من ذلك االأمور التي حدد لها 

الد�صتور اأو هذا النظام اأكرثية معينة. 

واإذا ت�صاوت االأ�صوات يعاد امل�صروع اأو االقرتاح 

65.واإذا  امل���ادة  يف  كما  جم���ددًا  لدرا�صته  اللجنة  اإىل 

املو�صوع  يعترب  الثانية  امل��رة  يف  االأ���ص��وات  ت�صاوت 

موقوفًا وال يجوز اإعادة البحث فيه يف الدورة ذاتها. 

�حل�ضانة �لربملانية لالأع�ضاء

م�ضانة طيلة مدة والية �ملجل�س  

�لنظام �لد�خلي ملجل�س �ل�ضعب.. �إ�ضافة مادتني.. وتعديل ثالثة   

�إحد�ث جلنة د�ئمة 

الأ�ضر �ل�ضهد�ء 

و�ضحايا �حلرب.. 

وتغيري ت�ضمية �أخرى

�حل�ضم من تعوي�ضات 

�لع�ضو �ملتغيب عن 

�جلل�ضات �لعادية 

و�جتماعات �للجان

 مقرتحات بت�ضكيل 

جلان �إ�ضافية 

ال يجوز الأحد �لكالم �إال �إذ� �أذن له �لرئي�س

ت�ضجل طلبات �الإذن بالكالم مع مر�عاة ت�ضل�ضل تقدميها

ال تعقد �جلل�ضات �إال بح�ضور �أكرثية �الأع�ضاء



عدد خاص16

و�سط حتديات داخلية وخارجية، ال�سوريون اليوم رغم اجلراح، رغم التدمري، 

ورغم القتل والت�سريد والتجويع واحلرمان، ورغم الهول الذي عا�سوه ويعي�سوه 

الظروف،  م�ستجدات  مع  التاأقلم  وعلى  احلياة  على  م�سرين  مازالوا  اإره��اب،  من 

فال�سوريون �سيثبتون للعامل جمددًا اأنهم رغم احلرب الإرهابية التي يتعر�سون لها، 

النتخابات  يف  امل�ساركة  عرب  ذلك  و�سيرتجم  يجمعهم،  ما  هو  الوطن  حب  �سيبقى 

نهو�ض  مرحلة  ر�سم  اأج��ل  من  لطموحاتهم  احلقيقي  املمثل  واختيار  الت�سريعية 

جديدة. 

فامل�ساركة الفاعلة يف النتخابات تر�سحًا اأو انتخابًا ت�سكل فر�سة مهمة لإثبات 

اأر�ض  عن  الدفاع  يف  حتّملها  كما  امل�سوؤولية،  حتمل  على  ال�سوري  املواطن  مقدرة 

الوطن على جبهات القتال يف مواجهة الإرهاب.

ولكل  ل�سورية  ج��دي��دًا  انت�سارًا  يعتربان  فيها  وامل�ساركة  اجن��ازه��ا  وجم��رد 

اإجراءها  اأن  كما  ال�سوء،  بنا  يرت�سد  َمن  كل  على  الفر�سة  يفّوت  وهذا  ال�سوريني، 

دليل على تعايف الوطن، وحتٍد للظروف الراهنة واحلرب الإرهابية، واإجنازها يف 

ال�سورية  الدولة  اأن  على  وتاأكيد  للدميقراطية  تعزيز  هو  د�ستوريًا  املحدد  موعدها 

بكل مكوناتها �سامدة ومتار�ض مهامها وتدير �سوؤون البالد رغم ما ي�سن عليها من 

ال�سوت  لنقل  اقتنا�سها  يجب  فر�سة  النتخابات  يف  فامل�ساركة  وبالتايل  اإره��اب، 

والطموح. 

نقطة انطالق جديدة �ست�سهدها �سورية

مل يعد هناك جمال لل�سك لدى كل ذي ب�سرية اأن نقطة انطالق جديدة �ست�سهدها 

ال�سوريون،  اإل��ي��ه  يتطلع  ج��دي��د  م�ستقبل  نحو  ع��ب��ور  ج�سر  و�ستكون  ���س��وري��ة، 

لإثبات  فر�سة  كونها  الت�سريعية  النتخابات  يف  بامل�ساركة  تتج�سد  وم�سوؤوليتنا 

ال�سوريني  لأن  وت��ه��اوت،  �سقطت  الأع���داء  فرهانات  ممثلينا،  واختيار  وج��ودن��ا، 

يزدادون يف كل يوم عزميًة واإ�سرارًا على ا�ستكمال ما بدوؤوه، وا�ستكمال اأهدافهم 

يف �سون الوطن وحمايته. 

وهنا نقول اإن احلياة �سل�سلة ل تنتهي من املنحدرات، وعلى اجلميع اأن يتاأقلموا 

وينه�سوا، فال�سوريون مقتنعون باأن �سورية واثقة من ر�سم م�ستقبلها بهمة جي�سها 

واأبنائها، واأنه لول بطولت و�سمود اأبطال اجلي�ض العربي ال�سوري وكل من ينحو 

نحوهم ملا كنا منار�ض اأ�سكال حياتنا املتعددة، لذا علينا اأن ن�سارك ون�ساهم بنه�سة 

بلدنا عرب التوجه اإىل �سناديق القرتاع وممار�سة دورنا وحقنا النتخابي.

فهي  املحتم،  الن�سر  هو  دائما  عنوانها  النهزام،  تعرف  ل  �سورية  اأن  ونوؤكد 

اأر�ض ال�سهادة وال�سهداء، وهي  �سوت يبني �سروح الغد، واأبناء �سورية قادرون 

على اإثبات وجودهم وو�سع اللبنة الأوىل يف اأي طارئ يتعر�سون له. 

فر�سة يجب اقتنا�سها لإي�سال �سوتنا وطموحاتنا 

ما ميكن اأن نطلبه من اأع�ساء جمل�ض ال�سعب اجلديد، اأن يقوموا بردم الفجوة 

بينهم وبني املواطنني واإحداث ج�سر من التوا�سل فيما بينهم، وامل�ساهمة باإي�سال 

�سوتهم اإىل قبة املجل�ض، ومتابعة م�ساكلهم، ومتطلباتهم عن كثب، وذلك من خالل 

وي�ستمعوا  معهم  مبا�سر  متا�ض  على  ليكونوا  انتخبتهم  التي  القواعد  اإىل  العودة 

لآرائهم، وبالتايل نقل كل ما يعرت�سهم من هموم للم�ساهمة باإيجاد احللول املنا�سبة 

خمتلف  يف  الفاعلة  قدرتهم  الراهنة  الزمة  خالل  اثبتوا  ال�سوريني  اأن  خا�سة  لها، 

اأو العمل التطوعي واإطالق املبادرات  جمالت احلياة �سواء يف الدفاع عن الوطن 

الهلية واملجتمعية مل�ساندة املت�سررين من الإرهاب. 

� لينا �سلهوب

اإجـراء النتخابـات دليـل على تعايف الوطـن..
وامل�سـاركة فيها فر�سـة لإثبـات وجودنـا ولر�سـم مرحلـة نهـو�ض جديـدة

جلنــة ال�سـكاوى والعرتا�ســات ت�ســـتقبل ما يـــرد مــــن املواطنيــــن 

درا�ســـــة ال�ســـــكاوى ومتابعــــــة الـــــردود عليهـــــــا مــــــن اجلهــــــــات املعنيــــة 
جمل�ض ال�سعب هو املوؤ�س�سة الد�ستورية الأكرث قربًا وتفاعاًل مع 

املواطنني بالنظر اإىل اأن رئي�ض واأع�ساء املجل�ض هم منتخبون من 

ال�سعب اأوًل، ولأنه من مهام املجل�ض ووظائفه الد�ستورية اأي�سًا نقل 

هموم وم�ساكل املواطنني اإىل اجلهات املعنية يف احلكومة، وال�سعي 

ومناق�سة  درا�سة  يف  الأ�سا�سي  دوره  جانب  اإىل  لها،  حلول  لإيجاد 

م�ساريع القوانني التي ترد اإليه من احلكومة وتعديل ما يحتاج اإىل 

تعديل من مواد تلك القوانني ون�سو�سها..

والعرتا�سات  ال�سكاوى  تقدمي  نحو  العام  الجت��اه  يف�سر  ما 

طريق  عن  �سواء  ال�سعب  جمل�ض  اإىل  املواطنني  قبل  من  املختلفة 

الأع�ساء اأو عرب الربيد اأو الفاك�ض اأو غريها من الو�سائل.

وحول ذلك جند اأن هناك جلنة خا�سة يف جمل�ض ال�سعب ت�سمى 

ال�سعب،  جمل�ض  برئي�ض  ترتبط  والع��رتا���س��ات  ال�سكاوى  جلنة 

وت�سب عندها جمموع ال�سكاوى املقدمة من املواطنني حول خمتلف 

الق�سايا املعي�سية واحلياتية وتلك املتعلقة بجوانب اأخرى.

الأع�ساء  بها  يتقدم  التي  ال�سكاوى  ا�ستالم  اللجنة  مهام  ومن 

قانونية  درا�سة  اإع��داد  بعد  املجل�ض  رئي�ض  على  بعر�سها  والقيام 

املخت�سة عن طريق  اإىل اجلهات  اإحالتها  اإىل  لي�سار بعدها  ب�ساأنها 

حولها،  الإجابة  تلقي  حلني  متابعتها  وتتم  ال��وزراء  جمل�ض  رئا�سة 

وبعد ورود الإجابة من اجلهات املخت�سة يف احلكومة يتم و�سع الرد 

يف �سندوق ع�سو جمل�ض ال�سعب �ساحب ال�سكوى اأو الت�ساوؤل.

اإىل  ال��واردة  وال�سكاوى  العرائ�ض  با�ستالم  املكتب  يقوم  كما 

طريق  عن  املخت�سة  اجلهات  اإىل  واإحالتها  املواطنني  من  املجل�ض 

عليها،  ال�سكاوى  جلنة  رئي�ض  اإط��الع  بعد  ال��وزراء،  جمل�ض  رئا�سة 

ومتابعتها حلني تلقي الإجابة واإبالغها اإىل اجلهة مقدمة ال�سكوى.

فاإن  ال�سعب  ملجل�ض  الداخلي  النظام  وبح�سب  ذلك  جانب  اإىل 

اللجان  اأو  والعرائ�ض  ال�سكاوى  جلنة  اإىل  يحيل  املجل�ض  رئي�ض 

املخت�سة، العرائ�ض الواردة اإىل املجل�ض على اأن تتال خال�ستها يف 

اأول اجلل�سة.

 واإذا كان مو�سوع العري�سة حماًل اإىل اإحدى جلان املجل�ض، 

مو�سوع  ل��درا���س��ة  ال�سكاوى  جلنة  اإىل  املجل�ض  رئي�ض  يحيلها 

ال�سكوى.

مت  فاإنه  ال�سعب  ملجل�ض  الداخلي  النظام  ومبوجب  اأن��ه  كما 

اجلهات  من  الإج��اب��ة  لتقدمي  الأك��رث  على  واح��د  �سهر  مهلة  حتديد 

املعنية يف ال�سلطة التنفيذية عن اأي �سكوى تردها عن طريق رئا�سة 

جمل�ض ال�سعب.

النظام  ومب��وج��ب  للجنة  ميكن  امل�ستكني  ح��ق��وق  ول�سمان 

اأن تقرتح القوانني الالزمة عند القت�ساء  الداخلي ملجل�ض ال�سعب 

وذلك بعد درا�سة ال�سكوى وبعد جواب ال�سلطة التنفيذية عليها يف 

�سوء التحقيقات اجلارية.

وميكن للمواطن اأن يتقدم ب�سكواه اإىل جمل�ض ال�سعب �سواء 

اأو  دم�سق،  يف  املجل�ض  مبنى  اإىل  ال�سخ�سي  احل�سور  طريق  عن 

بالربيد اأو بالفاك�ض اأو بالربيد الإلكرتوين، اأو عن طريق الت�سال 

ال�سكوى  �ساحب  عن  كاملة  معلومات  توفر  �سرورة  مع  الهاتفي، 

املت�سرر  واجلهة  ال�سكوى  ومو�سوع  والعنوان  والعمر  كال�سم 

على  ل��دي��ه،  تتوفر  التي  وال��وث��ائ��ق  امل�ستندات  ع��ن  و���س��ور  منها، 

لالت�سال  والعرتا�سات  ال�سكاوى  جلنة  ل��دى  اإمكانية  تتوفر  اأن 

بال�ساكي يف حال عدم توافر املعلومات الكافية ليقوم با�ستكمال ما 

يلزم منها.

ال�سكاوى  نوعية  ل�سبط  معايري  وج��ود  اإىل  هنا  الإ�سارة  مع 

حيث  املقبول،  غري  هو  وما  منها  املقبول  هو  ما  وحتديد  ال��واردة 

منظور  ال�سكوى  مو�سوع  لأن  اإم��ا  يكون  ال�سكوى  قبول  عدم  اأن 

اأمام الق�ساء واأ�سدر  اأمام هيئة ق�سائية، اأو �سبق عر�ض ال�سكوى 

الأفراد  بني  نزاعات  بخ�سو�ض  ال�سكوى  كانت  اإذا  اأو  فيها،  حكمًا 

واملوؤ�س�سات اخلا�سة، اأو اأن تكون ال�سكوى بخ�سو�ض نزاعات بني 

م�ساعدات  على  باحل�سول  خا�سة  ال�سكوى  اأن  اأو  عامة  موؤ�س�سات 

التمييز  اإىل  يعود  امل�ساعدة  تقدمي  �سبب عدم  كان  اإذا  اإل  اإن�سانية، 

فيتم متابعتها مع اجلهات احلكومية املعنية.

واملتابع لوقائع جل�سات جمل�ض ال�سعب عرب العديد من الأدوار 

الت�سريعية ميكن له اأن يلم�ض حجم ال�سكاوى التي ترد اإىل املجل�ض 

�سواء عرب اأع�ساء املجل�ض مبا�سرة اأو عرب الربيد مبختلف اأ�سكاله، 

تلك  لقراءة  يخ�س�ض  كان  اجلل�سات  وقت  من  مهمًا  ج��زءًا  اأن  ذلك 

رئا�سة  عرب  املخت�سة  اجلهات  اإىل  واإحالتها  ومتابعتها  ال�سكاوى 

ترد  التي  ال��ردود  ق��راءة وا�ستعرا�ض  اإىل جانب  ال��وزراء،  جمل�ض 

والتو�سيحات  ال���وزراء،  جمل�ض  رئا�سة  عرب  املعنية  اجلهات  من 

املت�سمنة فيها.

بتقدمي  امل��واط��ن  �سي�ستمر  م��ت��ى  ال�������س���وؤال..اإىل  يبقى  ل��ك��ن 

ال�سكاوى والعرائ�ض والعرتا�سات اإىل جمل�ض ال�سعب واإىل متى 

والتي  ال�سكاوى  بع�ض  على  العامة  اجلهات  ردود  ينتظر  �سيبقى 

تاأتي مبوجب كتب ر�سمية مذيلة بتواقيع واأختام الإدارات العامة 

لتلك اجلهات، وبع�سها يدور من عام اإىل عام وتبقى امل�سكلة ذاتها 

دون عالج اأو حل..؟؟؟

� حممود ديبو

حمطات  �سورية  يف  الربملانية  احل��ي��اة  �سهدت 

اال�ستعماري  االحتالل  مرحلة  منذ  وكثرية  متعددة 

الأر�سنا  عثماين  احتالل  من  �سبقه  وم��ا  الفرن�سي 

االحتالل  مرحلة  متيزت  حيث  ه��ذا..  يومنا  وحتى 

مبعاداتها ال�سديدة للحركة التمثيلية الربملانية، لكن 

�سمود وت�سحيات �سعبنا يف مواجهة هذا االحتالل 

دف��ع��ت ح��ك��وم��ات االنتداب  امل��ت��اح��ة  ال��و���س��ائ��ل  بكل 

املتعاقبة وما تبعها من حكومات دكتاتورية للر�سوخ 

ملطالب ال�سعب من خالل ال�سماح باإجراء انتخابات 

وقيام هيئات متثيلية برملانية يف الكثري من املنعطفات 

التاريخية .

منذ عام 1919 كان املوؤمتر ال�سوري الذي اتخذ 

قراره التاريخي با�ستقالل �سورية يف 7 اآذار 1920 

 1920/7/17 بتاريخ  املوؤمتر  هذا  جل�سة  وانعقاد 

وهي اجلل�سة التي تعطلت لفقدان االأكرثية ، وحتى 

2016 ، جند اأن  ال��دور الت�رشيعي االأول 2012 – 

حراكا �سعبيا كبريا قد ح�سل نتيجة الوعي الذي 

الربملانية  احلياة  مراحل  عرب   ، النا�س  لدى  ت�سكل 

جمل�س  اأول  بت�سكيل  البدء  وحتى  اال�ستقالل  منذ 

نيابي منتخب يف العام 1973 ، ورغم ان املجال�س 

عوامل  فيها  توؤثر  كانت  التاريخ  ه��ذا  قبل  النيابية 

خارجية عديدة، فاإنها وبكل تاأكيد كانت هناك بع�س 

امل�ساحات التي ي�ستطيع املواطن من خاللها التنفي�س 

عما يجول بخاطره ، دون النظر اإىل ما يعانيه .

ما مييز االأدوار الت�رشيعية ال�سابقة بعد مرحلة 

فئة  اع��ط��اء  ك��ان  االآن  حتى  الت�سحيحية  احل��رك��ة 

اأك���رث م��ن ن�سف ع��دد مقاعد  ال��ع��م��ال وال��ف��الح��ن 

اأن و�سل  اإ�سافة لزيادة متثيل امل��راأة اإىل  املجل�س، 

هذا التمثيل اإىل نحو 30٪ باملئة من عدد االأع�ساء.

وهذا ما يوؤكد اأن احلياة الربملانية ال�سورية، منذ 

عهد ما قبل اال�ستقالل اإىل يومنا هذا، حيث ينتظر 

لعام  الثاين  الت�رشيعي  الدور  انتخابات  ال�سوريون 

2016 يف الثالث ع�رش من ني�سان اجلاري ليختاروا 

�سيكون  ال���ذي  املجل�س  ه��ذ  ع�سوية  اإىل  ممثليهم 

حمطة بارزة يف حياتهم كون �سورية املتجددة تعي�س 

من  ال�سادقن  املخل�سن  لكل  بحاجة  هي  »حالة« 

اأبناء الوطن لي�ساهموا يف عملية البناء والتنمية التي 

ي�سهدها قطرنا الغايل بقيادة ال�سيد الرئي�س ب�سار 

ت�سهد هذه  التي  املرحلة  اأن  العلم  اأخذ  االأ�سد، مع 

االنتخابات هي مرحلة اأ�سبحت فيها تعددية حزبية 

الأحزاب  الرتخي�س  مت  اأن  بعد  وخا�سة  وا���س��ع��ة، 

التقدمية،  الوطنية  اجلبهة  الأح��زاب  اإ�سافة  متعددة 

اختيار  يف  وا�سعًا  �سعبيًا  ح��راك��ًا  �سيخلق  وه��ذا 

االأع�ساء االأكفاء يف جمل�س ال�سعب القادم. 

حمطات برملانية.. ؟

ا�سماعيل جرادات ▪ 

رغم ظروف احلرب العدوانية التي مير بها الوطن وانعكا�ساتها على تاأمني ونقل 

املواد الأ�سا�سية وارتفاع اأ�سعارها والتي تدخل يف �سلب تنفيذ م�ساريع الإ�سكان فقد 

ا�ستطاع فرع موؤ�س�سة الإ�سكان الع�سكري بال�سويداء فتح جبهات عمل متعددة ويوا�سل 

اأمين  املهند�ض  م�ساريع جديدة. واأكد  تنفيذ  على  بها ويتعاقد  بداأ  التي  امل�ساريع  تنفيذ 

العنداري مدير فرع موؤ�س�سة الإ�سكان الع�سكري بال�سويداء اأن ما تعر�ض له الوطن من 

ال�سوري حيث  بال�سعب  الأذى  واأحلقت  املعا�سر  التاريخ  لها يف  مثيل  ل  كونية  حرب 

التكفريي  الإره��اب والإرهابيون والفكر  ، وبالرغم مما فعله  طالت كل مناحي احلياة 

الظالمي الأ�سود الذي ل يعرف �سوى ثقافة التخريب والقتل والتدمري، وما ارتكبه من 

اأبناء الوطن ومن تخريب ممنهج طال ممتلكات الوطن العامة واخلا�سة  جرائم بحق 

الوطن  �سروح  بناء  موا�سلة  على  واإرادت��ن��ا  عزميتنا  يثني  اأن  ي�ستطع  مل  ذل��ك  كل   ،

واإ�سرارنا على املزيد من اجلهد ومتابعة تنفيذ امل�ساريع الإن�سائية والطرقية احليوية 

املن�سرم  العام  املنفذة خالل  الأعمال  قيمة  بلغت  املحافظة حيث  والهامة على م�ستوى 

مليار لرية �سورية وذلك بن�سبة اجناز قدرها 85% من قيمة الأعمال املخططة والبالغة 

مليار و200 مليون لرية.  

الإ�سكان  م��وؤ���س�����س��ة  ف���رع  م��دي��ر  وب���ني 

العمل  انتهى  التي  امل�ساريع  اإن  الع�سكري 

الإداري  امل��ب��ن��ى  ه���ي  ت�����س��ل��ي��م��ه��ا  ومت  ب��ه��ا 

وتعبيد  الفنية  اخل��دم��ات  مل��دي��ري��ة  اجل��دي��د 

�سهبا  مبدينة  ال�سناعية  املنطقة  يف  الطرق 

القت�ساد  كلية  اإىل  الوا�سل  الطريق  وتعبيد 

الرابعة يف �سهبا ل�سالح جامعة دم�سق فرع 

املعلمني  م�ساكن  جنوب  ال�سويداءومدر�سة 

ب��ال�����س��وي��داء وم��در���س��ة ف��ا���س��ل ال��ت��ق��ي يف 

املدار�ض  من  جمموعة  وترميم  امتان  بلدة 

يف  والثانوي  الأ�سا�سي  التعليم  مبرحلتي 

مدينتي ال�سويداء و�سهبا 

الأعمال  قيمة  اأن  اإىل  العنداري  ولفت 

والذي  ال�سبابي  ال�سكن  م�سروع  يف  املنفذة 

�سقة �سكنية يف اجلزيرة  بناء 620  يت�سمن 

الثانية يف موقع منطقة �سليم والذي يجري 

 330 اإىل  و�سلت  جيدة  بوترية  فيه  العمل 

مليون لرية وقيمة الأعمال املنفذة الرتاكمية 

اإكمال  760 مليون لرية والعمل جار ملتابعة 

العاملني  جلمعية  �سقة   24 ب��ن��اء  م�ساريع 

جلمعية  ���س��ق��ة  و84  ال����زراع����ي،  ب��ال��ق��ط��اع 

و82  املهند�سني،  جلمعية  �سقة  و30  فنون، 

جلمعية  �سقة  و27  املعلمني،  جلمعية  �سقة 

 ، الع�سكريني  مل�ساكن  20�سقة  واك�ساء  وبناء  احلرفيني  جلمعية  �سقة  و16  ال�سداقة، 

مو�سحًا اأنه يتم العمل اأي�سا مبدر�سة احلي ال�سمايل يف قنوات ومدر�سة �سرق كازية 

الرحى ، بالإ�سافة اإىل �سيانة طريق دم�سق ال�سويداء من حزم باجتاه ال�سويداء بطول 

17 كم و�سيانة طريق ال�سويداء ظهر اجلبل وطريق املتحلق الغربي بطول 5 كم من 

طريق كناكر حتى طريق ال�سام الغربي واإ�سادة خمرب حتديد جودة البذارمع م�ستودع 

بال�سويداء مل�سلحة املوؤ�س�سة العامة لإكثار البذار وبناء عدد من القاعات الدر�سية يف 

كلية الآداب الثانية يف ال�سويداء وطابق اإ�سايف معدين يف كلية الرتبية الثانية وتقدمي 

وت�سنيع مفرو�سات واأثاث ومقاعد ل�سالح الكليات اجلامعية يف املحافظة  / الآداب ، 

اأن  اإىل  املوؤ�س�سة  فرع  مدير  واأ�سار   / الفنون   ، الزراعة   ، القت�ساد   ، العلوم  الرتبية، 

خطة العام اجلاري بلغت مليار و200 مليون لرية خ�س�ست ملتابعة واإكمال العمل يف 

م�سروع ال�سكن ال�سبابي ومباين اجلمعيات ال�سكنية واملدار�ض و�سيانة الطرق وغريها 

من امل�ساريع الأخرى .

اأ�سار اإىل  بدوره املهند�ض حمود عزام مدير التخطيط يف فرع موؤ�س�سة الإ�سكان 

ال�ستاد  اإك��م��ال  مب�سروع  الجن���از  ن�سبة  اأن 

العام  وامل��وق��ع  التدريبي  وامللعب  الرئي�سي 

بلغت  الريا�سية  الأ�سد  با�سل  ال�سهيد  مبدينة 

تخ�سي�ض  اإىل  امل�����س��روع  وي��ح��ت��اج   %  90

العتمادات الالزمة له لإنهاء الأعمال املتبقية 

ولت�سديد الديون امل�ستحقة ملوؤ�س�سة الإ�سكان 

لرية  مليون   12 ح��وايل  والبالغة  الع�سكرية 

الالزمة  املالية  ال�سيولة  لتامني  تلزم  والتي 

لإن���ه���اء امل�����س��روع وت�����س��ل��ي��م��ه وو���س��ع��ه يف 

ال�ستثمار ، ويجري العمل حاليا واملتابعة من 

قبل املوؤ�س�سة مع الحتاد الريا�سي العام من 

اجل و�سع الرتتيبات الالزمة لإكمال الأعمال 

املتبقية 

كافة  بتنفيذ  ي��ق��وم  ال��ف��رع  اأن  مو�سحًا 

الذاتية  اإمكانياته  على  بالعتماد  امل�ساريع 

العاملة  ال��ي��د  ت�سمل  وال��ت��ي  ل��دي��ه  امل��ت��واف��رة 

امل����ه����ن وال��ف��ن��ي��ني  اخل����ب����رية يف خم���ت���ل���ف 

الهند�سية  الآليات  من  وجمموعة  واملهند�سني 

وك�سارة  والبيتون  الإ�سفلت  وجمابل  الثقيلة 

للمنجور  وم��ع��م��ل  ال��ب��ازل��ت��ي��ة  ل��ل��ح�����س��وي��ات 

اخل�سبي  املنجور  لت�سنيع  وور�سة  املعدين 

واملوزاييك  وال��ب��الط  وال��ب��ل��وك  والأمل��ن��ي��وم 

الكهربائية  لالأعمال  وور�سة  الأر�سفة  وبالط 

وامليكانيكية ول�سيانة الآليات الثقيلة.  

فرع موؤ�س�سة الإ�سكان الع�سكري بال�سويداء

90 ٪ الجناز يف م�سروع مدينة البا�سل الريا�سية ..

بناء 620�سقة لل�سكن ال�سبابي .. و283 للجمعيات ال�سكنية..



مكتب املجل�س واللجان الدائمة
 يتاألف مكتب املجل�س من رئي�س املجل�س ونائبه، واأميني ال�سر، 

واثنني مبن�سب مراقب جل�سة، ينتخب املكتب يف بداية دورة ت�سرين 

جل�سة،  اأول  يف  كما  ونائبه،  الرئي�س  غياب  وعند  عام،  كل  من  الأول 

ال�سر،  اأمانة  ع�سوين  واأ�سغر  الرئا�سة،  �سنًا  الأع�ساء  اأكببر  يتوىل 

يجل�س على من�سة املجل�س، الرئي�س واأمينا ال�سر؛ واأما نائب الرئي�س 

حفظ  هببي  املجل�س،  رئي�س  �سالحيات  الببنببواب.  ببباقببي  مببع  فيجل�س 

بالكالم،  الإذن  منح  خالل  من  اجلل�سة  واإدارة  اجلل�سة،  داخل  النظام 

وا�ستقبال امل�ساريع، واإحالتها للجان، واإعداد جدول الأعمال واإعالنه، 

موازنة  اإعببداد  له  كما  املخالفني،  الأع�ساء  بحق  العقوبات  واإ�ببسببدار 

املجل�س، واإدارة حر�س املجل�س الذي ياأمتر باأمره فح�سب، ول يجوز 

منه  مقربة  على  الوقوف  اأو  املجل�س  مبنى  دخببول  م�سلحة  قببوة  لأي 

تنظيم  على  والإ�سراف  املجل�س،  موظفي  تعيني  اأي�سًا  وله  باإذنه،  اإل 

واإدارة املبنى مبا فيها اإدخال تعديالت على البناء اأو الأثاث؛ وهو من 

ميثل املجل�س ويتكلم با�سمه، ويوقع عنه، ول ي�سمح لالأع�ساء التكلم 

با�سم املجل�س دون اإذنه؛ اأما اأمينا ال�سر فيتوليان قراءة القرتاحات، 

يكلفهما  ما  وكل  القببرتاع،  عند  الأ�سوات  وفرز  اجلل�سات،  وحما�سر 

اإياه الرئي�س.

القرتاحات  درا�سة  يف  خمت�سة  جلانًا  ال�سعب  جمل�س  ي�سكل    

قبل اإحالتها اإىل الهيئة العامة، وتتعاون مع الوزارات املماثلة لها يف 

احلكومة. تكون اجتماعات اللجان اأ�سهل ومتكررة ب�سكل دوري اأكر 

من اجتماعات الهيئة العامة، وقد حددها النظام الداخلي باثني ع�سر 

جلنة؛ اأي�سًا فقد �سمح النظام الداخلي اأن يقوم املجل�س عند ال�سرورة 

باإن�ساء جلان موؤقتة بغية البحث اأو التحقيق اأو متابعة ق�سايا بعينها. 

ل يجوز اأن يتجاوز عدد اأع�ساء اللجنة الواحدة الثالثني ع�سوًا، ول 

بتعيني  املجل�س  يقوم مكتب  اأكرث من جلنتني؛  للع�سو ع�سوية  يحق 

اللجان ثم يعر�سها على املجل�س للم�سادقة عليها، فاإن رف�س املجل�س 

امل�سادقة قام بانتخاب اللجان بنف�سه. 

ت�شكيل اللجان الدائمة
املادة 66-  يف دورة ت�سرين الأول من كل �سنة اأو عند افتتاح دور 

ت�سريعي جديد يعمد املجل�س اإىل تاأليف جلانه الدائمة وتتاألف من:

1- جلنة ال�سوؤون الد�ستورية والت�سريعية: تخت�س بدرا�سة مدى 

اتفاق القوانني القائمة وم�سروعات واقرتاحات القوانني مع الد�ستور 

كما يتناول اخت�سا�سها الت�سريع املدين والإداري واجلزائي والتنظيم 

الق�سائي، والنظر يف رفع احل�سانة وتعديل النظام الداخلي.

م�سروعات  يف  بالنظر  تخت�س  واحل�سابات:  املوازنة  جلنة   -2

ح�ساب  وقطع  والإ�سافية  امللحقة  واملوازنات  للدولة  العامة  املوازنة 

املوازنة اخلتامي.

3- جلنة القوانني املالية: تخت�س بالنظر يف ال�سوؤون ذات ال�سفة 

اإحداث  عليها  يرتتب  التي  اأو  الدولة،  مبالكات  تتعلق  التي  اأو  املالية 

اأعباء مالية جديدة.

4- جلنة ال�سوؤون العربية واخلارجية: تخت�س بب:

اخلارجية  بببببوزارة  املتعلقة  الق�سايا  جميع  يف  الببنببظببر  اأ-     

واملغرتبني.

واقرتاح  العربية،  الوحدة  �سبيل  يف  للعمل  منهاج  و�سع  ب-  

اخلطط الالزمة لذلك.

العربية  البالد  اإىل  ال�سعب  جمل�س  وفببود  باإر�سال  القببرتاح  ج-  

والأجنبية، اأو دعوة وفود منها.

د-  النظر يف جميع التفاقيات واملعاهدات الدولية التي تعر�س 

على املجل�س.

5- جلنة التوجيه والإر�ساد: تخت�س بالنظر يف �سوؤون وزارات 

الهيئات  وجميع  والأوقببببباف،  والببثببقببافببة  والببرتبببيببة  الببعببايل  التعليم 

واملوؤ�س�سات املرتبطة بهذه الوزارات.

6- جلنة التخطيط والإنتاج: تخت�س بالنظر يف �سوؤون وزارات 

ال�سناعة، والقت�ساد والتجارة اخلارجية، والتجارة الداخلية وحماية 

الإدارية،  والتنمية  والكهرباء،  املعدنية،  والرثوة  والنفط  امل�ستهلك، 

واملوؤ�س�سات  الهيئات  وجميع  الببدويل،  والتعاون  التخطيط  وهيئة 

املرتبطة بهذه الوزارات.

الإدارة املحلية واخلدمات: تخت�س بالنظر يف �سوؤون  7- جلنة 

وزارات: الإدارة املحلية وال�سحة والنقل والعمل وال�سياحة، وجميع 

الهيئات واملوؤ�س�سات املرتبطة بهذه الوزارات.

وزارتي  �ببسببوؤون  يف  بالنظر  تخت�س  الوطني:  الأمببن  جلنة   -8

بهاتني  املرتبطة  واملوؤ�س�سات  الهيئات  وجميع  والداخلية،  الببدفبباع 

الوزارتني.

العرائ�س  يف  بالنظر  تخت�س  والعرائ�س:  ال�سكاوى  جلنة   -9

وال�سكاوى التي ترد املجل�س ومتابعتها.

�سوؤون  بالنظر يف  تخت�س  املائية:  واملببوارد  الزراعة  10- جلنة 

وزارتي الزراعة والإ�سالح الزراعي، واملوارد املائية، وجميع الهيئات 

واملوؤ�س�سات املرتبطة بهاتني الوزارتني.

11- جلنة الإعمار والإ�سكان والبيئة: تخت�س ببالنظر يف �سوؤون 

والبيئة،  العامة،  والأ�سغال  العمرانية،  والتنمية  الإ�سكان  وزارات: 

وجميع الهيئات واملوؤ�س�سات املرتبطة بهذه الوزارات.

ببالنظر  تخت�س  الإن�سان:  وحقوق  العامة  احلريات  جلنة   -12

احلياة  يف  والإ�سهام  العامة،  واحلريات  الإن�سان  حقوق  �سوؤون  يف 

ال�سيا�سية والقت�سادية والجتماعية والثقافية.

يف  ببالنظر  تخت�س  والطفل:  والأ�سرة  املببراأة  حقوق  جلنة   -13

�سوؤون الأ�سرة واملراأة والطفل، ووزارة ال�سوؤون الجتماعية والهيئات 

واملوؤ�س�سات املرتبطة بهذه الوزارة.

14- جلنة ال�سباب والريا�سة: تخت�س ببالنظر يف �سوؤون ال�سباب 

الأوملبية،  واللجنة  الريا�سية،  والحتببببادات  الريا�سية،  والرتبية 

وامل�سابقات والبعثات الريا�سية.

يف  ببالنظر  تخت�س  والتقانة:  والت�سالت  الإعببالم  جلنة   -15

الهيئات  وجميع  والتقانة،  والتبب�ببسببالت  الإعبببالم،  وزارتبببي  �ببسببوؤون 

واملوؤ�س�سات املرتبطة بهاتني الوزارتني.

16- جلنة امل�ساحلة الوطنية: تخت�س ببالنظر يف �سوؤون وزارة 

واملوؤ�س�سات  الهيئات  وجميع  الوطنية،  امل�ساحلة  ل�سوؤون  الببدولببة 

املرتبطة بها.

يف  ببالنظر  تخت�س  احلببرب:  و�سحايا  ال�سهداء  اأ�سر  جلنة   -17

وجميع  احلرب،  وم�سوهي  ومر�سى  وجرحى  ال�سهداء،  اأ�سر  �سوؤون 

الهيئات واملوؤ�س�سات املتعلقة بها.

ويحق  اأخببرى  دائمة  جلببان  تاأليف  يقرر  اأن  للمجل�س  يجوز  ب- 

ملكتب املجل�س اأن ي�سيف اإىل اأي جلنة مهام جديدة عند اإحداث وزارة 

اأو اإدارة اأو موؤ�س�سة جديدة.

ج- توؤلف كل جلنة من ثالثني ع�سوًا على الأكرث.

- للمجل�س اأن يوؤلف جلانًا موؤقتة من بني اأع�سائه جلمع املعلومات 

وتق�سي احلقائق يف املوا�سيع التي تتعلق مبمار�سة اخت�سا�ساته و 

يوزع مكتب املجل�س الأع�ساء بني خمتلف اللجان على اأن يراعى قدر 

الأمر  يعر�س  ثم  اللجان  وحاجة  ورغبته  الع�سو  اخت�سا�س  الإمكان 

على املجل�س للموافقة عليه.

ويف حال عدم موافقة املجل�س على جلنة ما ي�سار اإىل انتخابها 

اأو  دائمة  العمل يف جلنة  اأكرث  اأو  يكلف ع�سوًا  اأن  املجل�س  ولرئي�س 

على  ي�سري  ما  املكلف  الع�سو  على  ي�سري  احلببال  هببذه  ويف  موؤقتة 

اأع�ساء اللجان وفقًا لأحكام هذا النظام.

- ل يجوز للع�سو اأن يكون ع�سوًا يف اأكرث من جلنتني دائمتني، 

كما يجب اأن ي�سرتك الع�سو يف اإحدى اللجان.

- ل يجوز اجلمع بني ع�سوية ال�سلطة التنفيذية وع�سوية اللجان 

الدائمة.

 جلان التحقيق
ينتدب  اأو  جلانًا  يوؤلف  اأن  غيابه  حال  يف  ملكتبه  اأو  للمجل�س   -

بع�س اأع�ساء املجل�س للتحقيق يف اأمر معني وجلمع املعلومات الالزمة 

ملمار�سة اخت�سا�ساته ويعلم الرئي�س ال�سلطة التنفيذية بذلك.

الإجراءات  اتخاذ  حق  املنتدب  للع�سو  اأو  التحقيق  للجنة   - اأ   -

التي تكفل الو�سول اإىل احلقيقة مبا يف ذلك حق ا�ستدعاء كل �سخ�س 

يرى فائدة من �سماع اأقواله ويف حال امتناعه عن احل�سور بعد دعوته 

النيابة  بوا�سطة  بحقه  اإح�سار  مذكرة  اإ�سدار  للمحققني  جاز  خطيًا 

العامة مع مراعاة قانون اأ�سول املحاكمات.

التحقيق  مهمة  ت�سهل  اأن  والق�سائية  التنفيذية  ال�سلطة  على  ب- 

واأن تقدم للجنة الوثائق والبيانات واملعلومات التي تطلبها.

اأدىل بغري  اأو  اأمام املحققني وامتنع عن الإجابة  - كل من ح�سر 

احلق يعاقب وفاقًا لقانون العقوبات، وللمحققني اأن يطلبوا من رئا�سة 

املجل�س تكليف ال�سلطة الق�سائية حتريك الدعوى العامة بحقه.

- ترفع جلنة التحقيق تقريرًا اإىل رئا�سة املجل�س ت�سمنه اآراءها 

ونتيجة التحقيق، ويدرج الرئي�س هذا التقرير يف جدول اأعمال اأول 

جل�سة ملناق�سته.

- اأ - اإذا ظهر اأثناء التحقيق وقوع جرائم حتال الأوراق اإىل وزير 

لإجراء  املجل�س  رئي�س  قبل  من  العدل 

املقت�سى القانوين.

ب- اإذا ظهر اأثناء التحقيق وقوع 

اإىل  الأوراق  حتببال  م�سلكية  خمالفات 

رئي�س  قبببببل  مببن  الببتببنببفببيببذيببة  ال�سلطة 

املجل�س. 

 اأعمال اللجان

اأكر  برئا�سة  جلنة  كل  جتتمع   -

اأع�سائها �سنًا وتنتخب من بني اأع�سائها 

وفقًا  ومببقببررًا  للرئي�س  ونائبًا  رئي�سًا 

ويقوم  املجل�س  مكتب  انتخاب  لأحكام 

الرئي�س واملقرر بتمثيل اللجنة.

اللجنة  رئبببيببب�بببس  تببغببيببب  اإذا   -

الأع�ساء  اأكر  الرئا�سة  يتوىل  ونائبه 

احلا�سرين �سنًا.

ب- اإذا تغيب املقرر ينتدب رئي�س 

اللجنة مقررًا من بني اأع�سائها.

اأكرث  اأو  جلنتني  اجتماع  عند  ج- 

ملعاجلة  اأو  مبببا  مبب�ببسببروع  يف  لببلببنببظببر 

مو�سوع ما تكون الرئا�سة لالأكر �سنًا 

اأحد  الرئي�س  وي�سمي  الببروؤ�ببسبباء  مببن 

املقررين مقررًا للدفاع عن املو�سوع.

باإدارة  جلنة  كل  رئي�س  يقوم   - اأ 

اأعمال جلنته وتنعقد اللجان يف املواعيد التي يعلنها رئي�س املجل�س 

اأو بناء على دعوة رئي�سها اأو نائبه يف حال غيابه اأو بناء على طلب 

يقدم اإىل رئا�سة املجل�س من ثلث اأع�سائها على الأقل �سريطة اأن يذكر 

يف الطلب �سبب الدعوة.

ب- لرئي�س املجل�س حق دعوة اأي جلنة للبحث يف مو�سوع معني.

ت�سهياًل  اللجنة  اإىل  املحالة  املوا�سيع  بدرا�سة  املببقببرر  يقوم   -

لأعمالها وي�سع التقارير عن الأعمال املنجزة ويتوىل �سرحها والدفاع 

عنها.

من  اأكببرث  اأو  موظف  جلنة  كل  يف  الكتابية  بالأعمال  يقوم   - اأ   -

الأوراق  اللجنة ويف تهيئة  اأعمال  املقرر يف  موظفي املجل�س ملعاونة 

وامل�سروعات والتقارير.

ب- يهيئ املوظف اإ�سبارة لكل ع�سو ت�سم امل�سروعات واقرتاحات 

القوانني والوثائق اخلا�سة بها وتوزع على اأع�ساء اللجنة يف بدء كل 

جل�سة.

رئا�سة  طريق  عببن  وال�سلطات  اللجان  بببني  املخاطبات  تكون   -

املجل�س.

واملوؤ�س�سات  والبلديات  الر�سمية  الدوائر  من  تطلب  اأن  للجان   -

العامة و�سائر اجلهات والهيئات املرتبطة بها اأي اأوراق اأو معلومات 

اأو اإي�ساحات تخت�س باملو�سوعات املطروحة لديها للبحث، وعلى هذه 

الدوائر واملوؤ�س�سات اأن تلبي الطلب خالل مدة خم�سة ع�سر يومًا.

- اأ - على اللجان اأن تطلب اإىل ال�سلطة التنفيذية اإيفاد من ميثلها 

من الوزراء اأو املوظفني لبيان وجهة نظرها يف ال�سوؤون التي تدر�سها 

الداخلة  املوا�سيع  حول  اإي�ساحات  من  تطلب  مبا  لببالإدلء  اأو  اللجنة 

تر�سل من ميثلها يف  اأن  التنفيذية  ال�سلطة  �سمن اخت�سا�سها، وعلى 

اأو  املرا�سيم  ب�ساأن  البت  يجوز  ول  اللجنة،  لها  حتببدده  الببذي  املوعد 

امل�سروعات اأو القرتاحات املعرو�سة للبحث والتقرير قبل �سماع راأي 

الوزير املخت�س اأو من ميثله فيها اإل يف حال متنع ال�سلطة التنفيذية 

عن تلبية الطلب.

الأ�سئلة  رئي�سها  طريق  عن  يوجه  اأن  اللجنة  يف  ع�سو  لكل  ب- 

ال�سفهية اإىل ال�سلطة التنفيذية وعلى ممثل هذه ال�سلطة الإجابة �سفهيًا 

اأو خطيًا �سمن مهلة اأ�سبوع على الأكرث اأما الأ�سئلة اخلطية فتقدم عن 

طريق رئا�سة املجل�س.

اأ - جل�سات اللجان �سرية ولكل ع�سو احلق يف ح�سور اجتماعات 

اللجان واإبداء الراأي يف املوا�سيع التي تبحثها.

بح�سور  والت�سويت  املناق�سة  اإجببراء  تقرر  اأن  للجنة  يحق  ب- 

اأع�سائها فقط.

اإىل جلنة  اأو تعديل يف مو�سوع حمال  راأي  له  بدا  لكل ع�سو   -

اأن يقدمه  اأع�سائها وتعذر عليه ح�سور مناق�سته فيها  مل يكن هو من 

لرئا�سة املجل�س لإحالته اإىل تلك اللجنة.

يف  بببراأيببه  ال�ستئنا�س  �ببسببرورة  تببرى  مبببن  ال�ستعانة  للجان   -

مو�سوع معرو�س عليها للبحث.

ن�سف  الجتماع  ح�سر  اإذا  �سحيحًا  اللجنة  اجتماع  يعتر   -

اأع�سائها على الأقل وتتخذ القرارات باأكرثية امل�سجلني احلا�سرين يف 

بدء اجلل�سة وللمخالف اأن يدون خمالفته يف منت التقرير.

اأ�سماء  - يحرر لكل جل�سة من جل�سات اللجان حم�سر يدون فيه 

احلا�سرين والغائبني وملخ�س املناق�سات ون�س القرارات ويوقع عليه 

رئي�س اللجنة ومقررها وتدون هذه املحا�سر يف �سجالت اللجنة.

- اأ - يجب اأن تقدم كل جلنة تقريرها يف مدة ل تتجاوز خم�سة 

القوانني  م�سروعات  يف  اإليها  الأوراق  اإحالة  تاريخ  من  يومًا  ع�سر 

وللجنة  القوانني  اقرتاحات  على  احلكومة  جواب  ورود  تاريخ  ومن 

اأن تطلب من رئي�س املجل�س مبا�سرة متديد هذه املهلة عند القت�ساء 

مرة واحدة.

ب- اإذا انتهت املهلة املحددة دون اأن تقدم اللجنة تقريرها جاز لكل 

ع�سو اأن يطلب من املجل�س طرح املو�سوع للمناق�سة ويجوز للمجل�س 

اإمهال اللجنة مدة حمددة بناء على طلبها.

ج- يحق للجنة اأن تقرتح الرتيث يف اإعطاء قرارها باملوافقة اأو 

اقرتاح  يكون  اأن  �سريطة  عليها  معرو�س  مو�سوع  اأي  حول  الرف�س 

الرتيث مررًا.

- يجب اأن يطبع تقرير اللجنة ويوزع على الأع�ساء قبل اجلل�سة 

املخ�س�سة لدرا�سته باأربع وع�سرين �ساعة على الأقل.

- يقدم التقرير اإىل رئا�سة املجل�س ويدرج يف جدول اأعمال اأول 

م�ستوفيًا  كان  اإذا  ال�سابقة  املادة  يف  املحددة  املهلة  انتهاء  تلي  جل�سة 

جميع ال�سروط املحددة يف النظام الداخلي.

املو�سوع  اأو  القببرتاح  اأو  امل�سروع  اأن  اللجان  اإحببدى  راأت  اإذا   -

الذي اأحيل اإليها داخل يف اخت�سا�س جلنة اأخرى فلها اأن تطلب نقله 

اإىل تلك اللجنة وكما يجوز لإحدى اللجان اأن تطلب اأن ينقل اإليها اأي 

م�سروع اأو اقرتاح اأو مو�سوع حمال يف الأ�سل اإىل جلنة اأخرى اإذا 

تقريرًا  عنه  وتقدم  فيه  راأيها  لتبدي  اخت�سا�سها  يف  داخبباًل  اعترته 

ورئي�س املجل�س هو الذي يقرر النقل.

- عند بدء كل دورة عادية ت�ستاأنف اللجان البحث يف املوا�سيع 

الباقية لديها من تلقاء نف�سها بدون حاجة اإىل اإجراء جديد.

حمرز العلي

جلــــان جملـــ�س ال�شـــعب ودورهـــاالت�شريعـــي
 ميثل جمل�س ال�صعب ال�صلطة الت�رشيعية يف �صورية غري اأن رئي�س اجلمهورية يقا�صمه ال�صلطة من خالل اإ�صدار 

املرا�صيم الت�رشيعية؛ وللمجل�س اإقرار املوازنة العامة، واإعالن احلرب وال�صلم، وت�صديق املعاهدات اخلارجية، وله 

اأو احلكومة برمتها؛ تولت  اأحدهم  الثقة عن  ال��وزراء، وحجب  �صلطة رقابية على احلكومة من خالل م�صاءلة 

ال�صلطة الت�رشيعية دور ال�صلطة التاأ�صي�صية ثالث مرات لو�صع د�صتور للبالد، اأما د�صتورا 1973 و2012 اأعدتهما 

جلان منبثقة عن ال�صلطة التنفيذية، كما يناط باملجل�س �صلطة تعديل الد�صتور.

مقر جمل�س ال�صعب يف العا�صمة دم�صق، وهو تقليد معمول به منذ 1932؛ ويف حني مل يحدد الد�صتور ال�صوري 

عرب التاريخ عدد اأع�صاء، فاإن العدد مرتوك لتحديده من قبل رئي�س اجلمهورية مبر�صوم، وهو م�صتقر على 250 

مقعدًا منذ انتخابات 1990، ن�صفهم على الأقل من العمال والفالحني كما ين�ّس الد�صتور، وهي فقرة مقتب�صة 

من د�صتور م�رش يف عهد جمال عبد النا�رش، متامًا كت�صمية ال�صلطة الت�رشيعية بهذا ال�صم. ح�صب تعديالت 

املجل�س  ويعيد  واح��د،  عام  ملدة  لل�رش  واأمينني  للرئي�س،  ونائبًا  له  رئي�صًا  املجل�س  ينتخب  الد�صتور،  على   2012

النتخاب يف دورة ت�رشين الأول من كل عام، وين�ّس الد�صتور على اأن يعقد جمل�س ال�صعب ثالث دورات يف العام ل 

تقّل مدتهم عن �صتة اأ�صهر مع اإمكانية افتتاح دورة ا�صتثنائية عند ال�رشورة، بطلب من رئي�س اجلمهورية.

 املحكمة   الد�صتورية العليا هيئة ق�صائية �صورية م�صتقلة، موؤلفة من اأحد ع�رش 

ع�صوًا يحملون   الإجازة يف احلقوق من اإحدى اجلامعات ال�صورية اأو ما يعادلها، 

يكون اأحدهم رئي�صًا   للمحكمة، ي�صّميهم رئي�س اجلمهورية مبر�صوم ملدة اأربع 

�صنوات قابلة للتجديد،   و�صالحياتها مطلقة يف جمال اخت�صا�صها وقراراتها 

مربمة.

اخت�شا�شات املحكمة
جاء يف املادة 11 من القانون رقم 7   اخلا�س 

تخت�س  اأنها  العليا  الد�ستورية  املحكمة  باإن�ساء 

مبا ياأتي:

اأ- الرقابة على د�ستورية القوانني   واملرا�سيم 

الت�سريعية واللوائح والأنظمة.

م�سروعات  د�ستورية  الراأي يف  اإبداء  ب- 

وقانونية  الت�سريعية  واملببرا�ببسببيببم  الببقببوانببني 

مبب�ببسببروعببات   املببرا�ببسببيببم بببنبباء عببلببى طببلببب مببن رئي�س 

اجلمهورية.

الببراأي يف د�ستورية اقرتاحات القوانني بناء على طلب من  اإبببداء  ج- 

رئي�س جمل�س ال�سعب.

د- الإ�سراف على انتخاب رئي�س اجلمهورية وتنظيم الإجراءات اخلا�سة بذلك.

هب- النظر يف الطعون اخلا�سة ب�سحة انتخاب رئي�س اجلمهورية والبّت فيها.

و- النظر يف   الطعون اخلا�سة ب�سحة انتخاب اأع�ساء جمل�س ال�سعب والبت فيها.

ز- حماكمة رئي�س اجلمهورية يف حالة اخليانة العظمى.

ن�س  د�ستورية  بعدم  بالأحكام  الطعن  معر�س  يف  املحاكم  من  املحالة  الدفوع  يف    البت  ح- 

قانوين.

اأو من رئي�س جمل�س  رئي�س اجلمهورية  بناء على طلب من  الد�ستور  تف�سري ن�سو�س    ط- 

ال�سعب اأو رئي�س جمل�س   الوزراء.

ي- النظر يف   فقدان رئي�س اجلمهورية لأحد �سروط الرت�سح والبت فيه.

ك- النظر يف   فقدان ع�سو جمل�س ال�سعب لأحد �سروط الرت�سح والبت فيه.

املحكمة   الد�شتورية العليا وانتخابات جمل�س ال�شعب
 وفيما   يخ�س عالقة املحكمة الد�ستورية العليا بانتخابات جمل�س ال�سعب ودورها يف اإجناز   

الثورة  لقاء خا�س مع    الأ�ستاذ حممد نواف حمادة يف  املحكمة  اأو�سح ع�سو  نزيهة،  انتخابات 

اأن عالقة املحكمة بالنتخابات الرملانية تبداأ بعد �سدور النتائج مبا�سرة،   وغايتها �سمان نزاهة 

ود�ستورية النتخابات، ومعاجلة احلالت التي يثبت فيها وقوع   عمليات خرق اأو تزوير اأو اأخطاء 

يف فرز وعّد الأ�سوات اأو ما �سابه، واأما اللجان   القانونية التي ت�سرف على العملية النتخابية 

وقبول طلبات الرت�سح ورف�سها فهي   تابعة لوزارة العدل ول �سلة بينها وبني املحكمة الد�ستورية 

العليا.

 ولدى   ال�ستف�سار عن هذه النقطة اأّكد الأ�ستاذ حمادة اأن املحكمة تنظر يف الطعون اخلا�سة   

بانتخابات جمل�س ال�سعب واملقدمة من قبل املر�سحني غري الفائزين فور �سدور النتائج،   ليتم البت 

بها باأحكام مرمة خالل �سبعة اأيام من تاريخ تقدمي الطعن، مو�سحًا اأن مدة   تقدمي الطعون هي 

ثالثة اأيام فقط تبداأ من �سباح اليوم التايل لتاريخ اإعالن   النتائج.

 وحول   ال�سروط والإجراءات التي يجب اأن يتقيد بها الطاعن اأثناء تقدمي الطعن قال ال�ستاذ 

حمادة: يقدم الطعن من املر�سح الذي مل يفز بوا�سطة حمام اأ�ستاذ اإىل املحكمة   الد�ستورية العليا 

الطعن يف �سجل   خا�س، ويكون يف مواجهة  النتائج، ويقيد  اإعالن  تاريخ  اأيام من  خالل ثالثة 

اإليها الطاعن،   وبذات الدائرة النتخابية التي قدم  الأع�ساء الفائزين عن ذات الفئة التي ينتمي 

فيها تر�سيحه، ويجب اأن يرفق الطعن بالوثائق   والأدلة التي تثبت جدية الدعاء، وللمحكمة يف 

هذه احلالة احلق بالت�سال باجلهات   املعنية بالعملية النتخابية للح�سول على ما يلزم من بيانات 

قرارها  املحكمة  ت�سدر  الطعن  ثبوت �سحة  بالنتخابات، ويف حال  تتعلق  اأو حما�سر    واأوراق 

قبل  من  الطعن  يرد  العك�س  حال  ويف  �سده،  املطعون  ع�سوية    باإبطال 

يف  قرارها  ويكون  فائزًا،  بببه    املطعون  املر�سح  ويعتر  املحكمة 

احلالتني مرمًا.

 وقد   �سّدد حمادة على �سرورة التقيد بال�سروط 

ال�سكلية لقبول الطعن وهي كما ذكرنا املهلة   القانونية 

حمام  بوا�سطة  الطلب  وتببقببدمي  اأيببببام،  ثببالثببة  ومببدتببهببا 

من  فائزين  اأع�ساء  مواجهة  يف  الطعن    يكون  واأن  اأ�ستاذ، 

اإليها الطاعن واأن يكون الطاعن    نف�س الفئة التي ينتمي 

تابعًا لنف�س الدائرة النتخابية التي قدم تر�سيحه فيها، 

مبعنى اأنه ل يحق للطاعن   اأن يطعن بفوز مر�سح من فئة 

كما  »ب«،  للفئة  ينتمي  كان هو    اإذا  اأ«  »الفئة  العمال والفالحني 

انتخابية  دائببرة  فائز يف    يتقدم بطعنه �سد ع�سو  اأن  للطاعن  ل يجوز 

خمتلفة، فاملر�سح عن دائرة حم�س مثال ل يحق له الطعن بفوز مر�سح عن   دائرة حماه اأو حلب.

�شلطات املحكمة   وقراراتها
 وحول   �سلطات املحكمة وقراراتها بنّي حمادة اأن املحكمة تقوم بالتحقق من توافر ال�سروط   

ال�سكلية يف الطعون، وهي �سبعة اأيام قبل اتخاذ قرارها، تبداأ من اليوم التايل   لنتهاء مدة تقدميها، 

فاإذا تبني للمحكمة عدم توافر اأي من هذه ال�سروط حكمت برد   الطعن �سكاًل ويكون قرارها مرمًا 

اأي غري قابل لأي طريق من طرق املراجعة، اأما اإذا   توافرت ال�سروط فتنتقل املحكمة لدرا�سة الطعن 

والتاأكد من توافر ال�سروط املو�سوعية   لقبوله وهي انتماء الطاعن للدائرة النتخابية التي ينتمي 

اإليها املطعون �سده،   واإىل نف�س الفئة املرت�سح عنها، وتوافر الوثائق التي تثبت ادعاء الطاعن، 

فعلى �سبيل   مثال هل حدث تزوير اأو خطاأ يف عملية فرز الأ�سوات وعدها، اأو هل حدثت خروق 

اأخرى   كدفع اأموال اأو ما �سابه..اإلخ، وقد خولت املحكمة �سلطة التوا�سل والتن�سيق مع اجلهات   

امل�سرفة واملديرة للعملية النتخابية، كاللجنة العليا لالنتخابات، وزارة   الداخلية.

حاالت اأخرى
ولدى �سوؤاله عن   احلالت الأخرى التي تدخل يف �سالحيات املحكمة الد�ستورية العليا ب�ساأن 

جمل�س ال�سعب   اأو�سح الأ�ستاذ حمادة اأنه يحق للمحكمة النظر يف فقدان ع�سو جمل�س ال�سعب 

لنظامه  وفقًا  ال�سعب  جمل�س  عن  القرار  ي�سدر  اأن  بعد  وذلك  فيه،  والبت  الرت�سح  �سروط    لأحد 

تبت    عندها  ل�سدوره،  التايل  اليوم  يف  املحكمة  اإىل  املجل�س  رئي�س  قبل  من  وير�سل  الداخلي،   

لها   �سحة  ثبت  املجل�س، ويف حال  قرار  تبلغها  اأيببام من  القببرتاح خالل خم�سة  املحكمة ب�سحة 

القرتاح اأ�سدرت حكمها مرمًا بالإجماع اأو الأكرثية ب�سغور الع�سوية.

قانون  اأو  ت�سريعي  مر�سوم  د�ستورية  على  ال�سعب  جمل�س  اأع�ساء  خم�سة  اعرت�س    اإذا  اأما 

ما خالل 15 يومًا من   عر�سه على املجل�س ي�سجل العرتا�س عليه يف �سجل خا�س لدى ديوان 

اجلمهورية  رئي�س  اإىل  قرارها  تبلغ  ثم  ت�سجيله،  تاريخ  من  يومًا   15 خالل  بببه    لتبّت  املحكمة، 

ورئي�س جمل�س   ال�سعب خالل ثالثة اأيام على الأكرث تلي �سدوره.

باخت�سار تعتر املحكمة الد�ستورية العليا من اأبرز حماة الد�ستور يف �سورية وهي مرتبطة 

به ارتباطًا ع�سويًا، ويتم اللجوء اإليها وا�ست�سارتها من قبل اجلهات امل�سدرة للمرا�سيم والقوانني   

لأن قراراتها دقيقة وح�سا�سة وتدخلها نوعي وحا�سم.

 عبد   احلليم �سعود  

المحكمة الدستورية العليا ودورها 
فـــي   نزاهـــة االنتخابـــات الربملانيــــة

الناظمة  القوانني  بو�سع  تقوم  التي  هي  الت�سريعّية  ال�سلطة 

املنتخبني  باأع�سائه  ال�سعب  مبجل�س  ممثلة  املجتمع،  لببعببالقببات 

قانون  لأحكام  وفقًا  املت�ساوي،  واملبا�سر،  ال�سري،  العام،  بالقرتاع 

جميع  متتثل  اأن  القانون  دولببة  توطيد  اأجببل  من  بد  ول  النتخاب. 

باأحكام  والق�سائية(  والتنفيذية  )الت�سريعية  الببدولببة  �سلطات 

تر�سيخًا  واأحكامها  حدودها  يف  اإل  الت�سرف  ميكنها  فال  القوانني، 

ل�سيادة القانون التي ن�ست عليها م 50 من الد�ستور.

اأ�سا�سية وهي: الد�ستور،   وترتكز دولة القانون على مقومات 

مبداأ الف�سل بني ال�سلطات، رقابة الق�ساء، �سمان احلقوق واحلريات 

الفردية، ا�ستقالل الق�ساء.

وهي  بالدولة  القانوين  النظام  قمة  يف  تقع  الد�ستور  فقواعد   

الأخرية  لهذه  يجوز  ول  الأخببرى  القانونية  القواعد  جميع  حتكم 

من  حيثية  كل  يف  روحه  تعك�س  اأن  يجب  بل  الد�ستور،  تخالف  اأن 

حيثياتها بكل و�سوح ودون اأي اإبهام.

لأحكام  واملببحببكببوم  احلبباكببم  خ�سوع  تعني  الببقببانببون  و�ببسببيببادة 

القانون، وتعتر الرقابة من اأهم مبادئ اعمال دولة القانون حلماية 

والتنفيذية  الت�سريعية  ال�سلطات  بخ�سوع  الأفراد  وحريات  حقوق 

اإىل  القوانني  د�ستورية  على  الرقابة  وتهدف  للد�ستور.  والق�سائية 

منع �سدور ن�سو�س قانونية خمالفة للد�ستور حلمايته من اأي خرق 

وذلك اإعماًل ملبداأ �سموه على جميع الن�سو�س الأخرى.

باأحكام  تتقيد  اأن  د�ستوريًا  منها  مطلوب  الت�سريعية  وال�سلطة 

لأن  للقوانني  و�سنها  للت�سريعات  اإ�سدارها  معر�س  يف  الد�ستور 

منطوق القوانني يجب اأن يكون متفقًا مع اأحكام الد�ستور وذلك حتت 

عن  وغني  اأحكامه.  مع  يتفق  ل  قانون  اأو  ت�سريع  اأي  بطالن  طائلة 

القول ان الرقابة الق�سائية ت�سكل �سمانة لحرتام اأحكام الد�ستور، 

والقواعد القانونية الأخرى كافة.

واملحكمة الد�ستورية العليا ن�س الد�ستور على اإن�سائها ملراقبة 

اأن�سطة ال�سلطة الت�سريعية عن كثب لتطبيق الد�ستور من حيث توافق 

اأحكام القوانني معه بح�سب املادة )م146( وببالرقابة على د�ستورية 

القوانني واملرا�سيم الت�سريعية واللوائح والأنظمة. وتتاألف املحكمة 

الد�ستورية العليا من �سبعة اأع�ساء على الأقل يكون اأحدهم رئي�سًا 

هيئة  وتعّد   )141 )املببادة  مبر�سوم  اجلمهورية  رئي�س  وي�سميهم 

ق�ساء لأن الرقابة على القوانني ل تنعقد اإل عن طريق الق�ساء لكونه 

حامي القانون ب�سفة عامة وال�ساهر على ح�سن تطبيقه.

اأع�ساء  بانتخابات  اخلا�سة  الطعون  يف  النظر  يف  فتخت�س   

جمل�س ال�سعب )م 66(. ولها اتخاذ اإجراءات جزائية بحق اأي ع�سو 

اإذن  بعد  م�سهود  بجرم  متلب�سًا  ُوجببد  حالة  يف  ال�سعب  جمل�س  من 

�سابق من املجل�س )م 71(. وتتوىل حماكمة رئي�س اجلمهورية يف 

حالة اخليانة العظمى )م146(.

ووردت القواعد املتعلقة بال�سلطة الت�سريعية يف الباب الثالث- 

ت�سبط  وهي  الد�ستور..  من   82 حتى   55 من  املببواد  الأول  اجلببزء 

يف الوقت نف�سه العالقة بني ال�سلطتني الت�سريعية والتنفيذية، هذا 

بني  والتعاون  القانون،  م�سار  تنظيم  احلال  بطبيعة  اأ�سا�سًا  يعني 

ال�سلطتني.

العليا  الد�ستورية  املحكمة  اأن  على   /140/ املببادة  ن�ست  حيث 

الرقابة عن طريق  هيئة ق�سائية م�ستقلة مقرها مدينة دم�سق، واأن 

هيئة ذات تكوين ق�سائي يت�سف مبزايا ن�س عليها الد�ستور �سمانة 

حلماية احلقوق واحلريات و�سمان ف�سل ال�سلطات.

من   146 املببادة  مبوجب  العليا  الد�ستورية  املحكمة  وتخت�س 

الت�سريعية  واملرا�سيم  القوانني  د�ستورية  على  بالرقابة  الد�ستور 

واللوائح والأنظمة، واإبداء الراأي يف د�ستورية م�سروعات القوانني 

واملرا�سيم الت�سريعية وقانونية م�سروعات املبرا�سيم بناء على طلب 

رئي�س اجلمهورية )الفقرة 2 من املادة نف�سها(. والنظر يف الطعون 

اخلا�سة ب�سحة انتخاب رئي�س اجلمهورية واأع�ساء جمل�س ال�سعب 

والبت فيها )ف4(. ول يحق للمحكمة الد�ستورية العليا اأن تنظر يف 

د�ستورية القوانني التي يطرحها رئي�س اجلمهورية على ال�ستفتاء 

ال�سعبي وتنال موافقة ال�سعب بح�سب املادة 148 من الد�ستور، لأن 

هذا ال�ستفتاء مبنزلة �سن قاعدة اأ�سا�سية لها قوة اأحكام الد�ستور ما 

دامت نالت موافقة ال�سعب.

اخت�سا�سات  بقية   2014 لعام   7 رقببم  املحكمة  قانون  ويبني 

البت  اخت�سا�سها يف  فيها  منه حيث ورد  املببادة /11/  املحكمة يف 

د�ستورية  بعدم  الأحببكببام  معر�س  يف  املحاكم  من  املحالة  بالدفوع 

ن�س قانوين وتف�سري ن�سو�س الد�ستور بناء على طلب من رئي�س 

جمل�س  رئي�س  مببن  اأو  ال�سعب  جمل�س  رئي�س  مببن  اأو  اجلمهورية 

�سروط  اأحببد  ال�سعب  جمل�س  ع�سو  فببقببدان  يف  والنظر  الببببوزراء. 

الرت�سيح والبت فيه، والنظر يف حال فقدان رئي�س اجلمهورية لأحد 

�سروط الرت�سيح والبت فيه.

د�ستورية  على  الرقابة  العليا  الد�ستورية  املحكمة  وتببتببوىل 

بعدم  النظر  خببالل  من  الد�ستور  من   147 املببادة  بح�سب  القوانني 

املادة  هذه  منت  يف  حمددة  لآلية  وفقًا  فيها  والبت  قانون  د�ستورية 

من الد�ستور.

الت�سريعي  املر�سوم  اأو  القانون  اأن  املحكمة  قببررت  واإذا 

خمالف لن�سو�س الد�ستور عّد ملغيًا مبفعول رجعي ول يرتب 

اأي اأثر.

د�ستورية  على  الرقابة  العليا  الد�ستورية  املحكمة  ومتار�س 

القوانني من خالل الدعوى املبا�سرة والدفع الفرعي ولهما اآلياتهما 

اأي�سًا املن�سو�س عنها يف املادة 147. والطعن بعدم د�ستورية ن�س 

للحقوق  ال�سرر  قانونيًا يحمل  اأن ن�سًا  ُيعتقد  قانوين يكون عندما 

املوكل  الخت�سا�س  اأن  كما  الد�ستور،  ي�سمنها  التي  واحلببريببات 

اخلا�سعة  والالئحية  الت�سريعية  الن�سو�س  وطبيعة  ونطاقه  اإليها 

لرقابة املحكمة، هو ان�سراُف هذه الرقابة من حيث املبداأ اإىل جممل 

الت�سريعات، دون تقييد، �سواء ما �سدر منها عن ال�سلطة الت�سريعية 

باأي  فيها  الطعن  ميكن  ل  نهائية  واأحكامها  التنفيذية،  ال�سلطة  اأم 

با�سم  وقراراتها  املحكمة  اأحكام  وت�سدر  الطعن،  طرق  من  طريقة 

ال�سعب العربي ال�سوري. واأحكام املحكمة يف الدعاوى الد�ستورية، 

وقراراتها ملزمة جلميع �سلطات الدولة.

منري املو�سى 

ال�شلطة الت�شريعية 

واملحكمة الد�شتورية العليا
العالقة بين

17 جلنـــة 

دائمــــة

جلـــان 

حتقيـــق

اإمكانيــــة 

ت�شــكيل جلــــان 

موؤقتـــة

ال يجوز اجلمع بني ع�شوية ال�شلطة التنفيذية وع�شوية اللجان الدائمة

توؤلف كل جلنة من ثالثني ع�شوًا على االأكرث

- البت بالطعون املقدمة من املر�شحني غري الفائزين

-اأهمية التقيد بال�شروط ال�شكلية للطعون

- قرارات املحكمة مربمة وال�شبيل ملراجعتها

جتتمع كل جلنة برئا�شة اأكرب اأع�شائها �شنًا وتنتخب من بني 

اأع�شائها رئي�شًا ونائبًا للرئي�س ومقررًا

17 عدد خاص



االخرتاق  على  الع�صية  �صورية  قلعة  يف  االأق���وى  ال�صخرة  ال�صويداء  من  هنا  من 

واالأعداء،كما و�صفها قائد الوطن ال�صيد الرئي�س ب�صار االأ�صد ،  من هنا وبالرغم من الظروف 

ال�صعبة التي مير بها الوطن  كان التحدي الكبري، فاأبناء  جبل العرب ومنذ بداية احلرب 

اأكاذيب  الكونية على �صورية  و�صعوا كل مايقال وي�صاع ويطبخ يف الغرف ال�صوداء من 

وحتري�س وراء ظهورهم ومل يلتفتوا اأو ينظروا اإال للم�صتقبل امل�صرق والواعد، موؤكدين 

على   ثقتهم بجي�صهم البا�صل حامي الديار ودرع الوطن احل�صني واىل جانبه ومعه على 

الدوام ملحاربة االإرهاب واالإرهابيني ودحره وتطهري ار�س الوطن من رج�صه وتقاليدهم 

وعاداتهم ومنط حياتهم الطبيعية والهادئة مل تتغري والدليل على ذلك حركة وعجلة التطور 

والتقدم وتو�صيع رقعة اخلدمات للأخوة املواطنني مل تتوقف هذا ما اأكده الدكتور عاطف 

النداف حمافظ ال�صويداء الفتا اإىل ان ابرز امل�صاريع التي تنفذ على م�صاحة املحافظة املدينة 

ال�صناعية يف ام الزيتون بكلفة تقديرية ت�صل اىل  / مليار ومائتي مليون لرية �صورية / 

من دون مقر االإدارة للمرحلة االأوىل املت�صمنة اأربعة مقاطع.و عدد مقا�صمها حوايل 409 

املنجز يف هذه  اأن  اإىل  النداف  يقارب 723 هكتارًا ونوه  ما  اإىل  مقا�صم وت�صل م�صاحتها 

املدينة من البنى التحتية �صبكة مياه خارجية وبئران مت حفرهما وجتهيز خزانني علويني 

للتغذية ، تو�صيل خط الدارة الكهربائية املتو�صطة وتركيب االأبراج بالكامل وبلغت ن�صبة 

 ، اأربعة مراكز حتويل كهربائية  تنفيذ الطرق داخل امل�صروع 85 % ، وقريبا �صيتم اجناز 

وخلل االأيام القليلة القادمة �صيتم االإعلن عن مناق�صات الأعمال ال�صرف ال�صحي و�صبكتي 

بكلفة  االإدارة  مقر  لبناء  عرو�س  ا�صتدراج  �صيتم  كما  املدينة  يف  الداخلية  واملياه  الكهرباء 

املا�صي 485  العام  امل�صروع خلل  االإنفاق ع على  ، وبلغت قيمة  تقديرية 13 مليون لرية. 

اجلاري  العام  موازنة  اأن  اإىل  النداف  واأ�صار   ،  %  90 جت��اوزت  تنفيذ  بن�صبة  لرية  مليون 

تبلغ  546 مليون لرية. واخلطة تت�صمن  اإجراءات ت�صليم املقا�صم املخ�ص�صة يف القطاعات 

ال�صناعية الأ�صحابها ومتابعة تراخي�س البناء ، واإعداد الدرا�صات اللزمة ال�صتثمار االأجزاء 

االنتهاء  مت   كما  ال�صناعية  القطاعات  داخل  واالإداري��ة   التجارية  لل�صتعماالت  املخ�ص�صة 

من الدرا�صة اخلا�صة لت�صوية موقع حمطة التحويل الكهربائية على م�صاحة \ 7\ دومنات 

بقيمة تقديرية بلغت حوايل 1،200 مليون و200 األف ، واإحداث منطقة حرة مب�صاحة 200 

دومن لت�صهيل اإجراءات اأعمال امل�صتثمرين، باالإ�صافة اإىل اإحداث اأمانة جمركية مب�صاحة 60 

اإعداد النماذج اخلا�صة مبحا�صر  دومنًا ودرا�صة املدخل الرئي�صي للمنطقة ال�صناعية، ومت 

التخ�صي�س والت�صليم والبيع يف امل�صروع ) حم�صر التخ�صي�س – حم�صر الت�صليم – عقد 

البيع (، برنامج م�صروعي يطال جميع قرى املحافظة.

8400  فر�ضة عمل �ضمن برنامج م�رشوعي

وبني النداف ان برنامج م�صروعي للقرا�س متناهي ال�صغر الذي بداأ عام  2011 ب� /5/ 

�صناديق ت�صغيلية حيث مت ا�صتهداف /12/ قرية وهي االأ�صد فقرًا وذلك بغية �صراء اأبقار- 

قرى  كل  على  بعدها  ولينطلق  اآالت خياطة  دواج��ن-  اأغنام- 

ا�صتفاد  قرية   102 ح��وايل  االإق��را���س  حجم  ليطال  املحافظة 

املالية  القيمة  منها حوايل /8400 / مقرت�س،  وقد و�صلت 

م�صريًا   ، لرية  مليون   / اإىل حوايل /390  املمنوحة  للمبالغ 

وقد  عمليًا  قائمة  امل�صروعات  هذه  اأ�صبحت  اأن  بعد  اأن��ه  اإىل 

حققت هدفها �صكلت حافزًا عند املجتمع املحلي واالأهلي لدعم 

�صاهم  التي  االأوىل  ال�صويداء  ال�صناديق وتعد حمافظة  هذه 

فيها املجتمع االأهلي مببالغ مالية لدعم هذه ال�صناديق حيث 

مت متويل 14 �صندوقًا بالكامل من قبل املجتمع املحلي وذلك 

لدعم  اإ�صافة  لرية  مليون   /  93/ بحوايل  تقدر  مالية  بقيمة 

للتنمية  مببالغ  ال�صورية  االأمانة  قبل  من  القائمة  ال�صناديق 

لرية  مليون  و118  ل��رية   مليون   /  90/ اإىل  و�صلت  مالية 

االأه��م هو رفع  ،ع��لوة على ذلك وهذا  لفتح �صناديق جديدة 

�صقف القرو�س من 50 األف لرية اإىل 200 األف لرية كما منح 

امل�صروع حوايل 1767 قر�صًا طلبيًا بقيمة 46 مليون لرية 

ثمارًا  اأنتجت  قد  االأهلي  املجتمع  م�صاركة  جتربة  اأن  م�صيفًا 

اإيجابية ارتدت ب�صكل اإيجابي على طالبي هذه القرو�س الفتًا 

اإىل اأنه وبهدف احلفاظ على دميومة هذه القرو�س و�صمان ا�صتمراريتها فقد مت يف ال�صهر 

العا�صر من العام املا�صي توقيع اتفاقية �صراكة بني وزارة االإدارة املحلية واالأمانة ال�صورية 

للتنمية والتي كانت االأ�صا�س لرفع �صقف هذه القرو�س اإىل /200/ األف لرية مع العلم باأن 

هذه القرو�س تدار من قبل جلنة حملية من اأهل القرية وليبقى هناك حوايل /31 / قرية مل 

يتم ا�صتهدافها بعد اإال اأن امل�صروع �صي�صتهدف كل قرى املحافظة يف القريب العاجل علمًا باأن 

هذه القرو�س من دون فوائد اأي اإنها غري ربحية ومتنح مل�صروعات ت�صغيلية. 

حمطتان للطاقة الكهرو�ضوئية

ونوه ال�صيد املحافظ اإىل اأنه يف اإطار خطة وزارة الكهرباء واملوؤ�ص�صة العامة لتوليد 

الطاقة حول ا�صتخدام م�صادر للطاقة املتجددة باالعتماد على الرياح وال�صم�س، ويف اإطار 

اإن�صاء  املوافقة على  الطاقة متت  لتوليد  العامة  ال�صويداء واملوؤ�ص�صة  التعاون بني حمافظة 

لكل  الزيتون ومب�صاحة 250 دومنًا  واأم  امل�صقوق  كهرو�صوئية يف موقعي  توليد  حمطتي 

وزيادة  تطويرها  وميكن  يوميًا  ميغاواط   5 منهما  كٍل  تنتج  ال�صم�صية  اللواقط  عرب  موقع 

من  املطلوبة  امل�صاحات  قدمت  ال�صويداء  اللواقط،  حمافظة  امل�صاحة وعدد  بزيادة  اإنتاجها 

على  املبا�صر  الو�صل  ل�صهولة  املوقعني  يف  التحويل  حمطات  من  والقريبة  الدولة  اأم��لك 

امل�صروع  املطلوب الإجناز  االإجرائية والتعاون  الت�صهيلت  كل  بتقدمي  تعهدنا   كما  ال�صبكة، 

هناك  انه  اإىل  النداف  الدكتور  واأ�صار  املمكنة،  بال�صرعة 

املحافظة  ���ص��اح��ة  ع��ل��ى  ب��ه��ا  يعمل  م��ت��ع��ددة  ع��م��ل  ج��ب��ه��ات 

اإىل  الفتا   ، للمواطنني  اخلدمات  رقعة  وتو�صيع  لتح�صني 

انه بعد تثبيت موقع بناء جممع جامعي متكامل يف منطقة 

بناء على مر�صوم  فروعها وذلك  بكافة  بال�صويداء  املزرعة 

من ال�صيد رئي�س اجلمهورية فقد مت اإلغاء احلظ املخ�ص�س 

لهذه الغاية عن العقارات الواقعة �صرق مدينة ال�صويداء/ 

موقع القلعة  / والتي تتجاوز م�صاحتها 500 دومن ، االأمر 

العقارات   تلك  اأ�صحاب  ل��دى  كبريا  ارتياحا  �صكل  ال��ذي 

لهم  اأ�صبح  مبوجبها  والتي  �صمنها  امل��وج��ودة  وامل��ب��اين 

ثلثني  من  الأكرث  موقوفة  كانت  اأن  بعد  بها  الت�صرف  حق 

عاما والتي كانت ت�صكل هاج�صا مقلقا لدى املوطنني وعبئا 

اأثقل كواهلهم طيلة تلك الفرتة ،وختم ال�صيد املحافظ قائل 

لبنائه  اأبنائه  جميع  وج��ه��ود  تكاتف  اإىل  يحتاج  ال��وط��ن 

زالوا  وما  كانوا  حمافظة  واأبناء  مكت�صباته  عن  والدفاع 

الوفاء  وب��ادل��وه  ال��وط��ن  وق��ائ��د  للوطن  ال��وف��اء  عهد  على 

بالوفاء واحلب باحلب .

       محافظ ال�سويداء:

• مدينة �سناعية 409 مقا�سم •8400 فر�سة عمل �سمن 
برنامج م�سروعي • محطتان لتوليد الطاقة الكهرو�سوئية 

مل يعد ال�صمت جمديًا، والق�صة ال تقت�صر على اإجراٍء روتيني بامل�صادرة 

احرتازية،  ورمبا  اأواًل،  رادع��ة  اإج��راءات  تقت�صي  ما  بقدر  املعاقبة،  اأو 

وهذا االأهم. 

تفا�صيل  اخرتقت  التي  ال��ت��ج��اوزات  من  الكثري  ظل  ويف 

اأن  امل�صتهلك(  )حماية  اأجهزة  على  ال�صعب  من  بات  حياتنا، 

ت�صبط حركة االأ�صعار يف االأ�صواق ب�صكل كامل، وتك�صف عن 

الوا�صع  اجلغرايف  االنت�صار  ب�صبب  الغ�س،  عمليات  جميع 

الأن  ت�صعى  ال�صاهرة  العيون  اأن  اإال  دم�صق،  ريف  ملحافظة 

تكون باملر�صاد الأي خمالفة قد ترتكب.  

والدور الذي تقوم به دوريات حماية امل�صتهلك �صمن 

الظروف  ظل  يف  دم�صق  بريف  الداخلية  التجارة  مديرية 

من  ال��رغ��م  على  م�صتمرًا  م���ازال  العمل  اأن  ي��وؤك��د  ال��راه��ن��ة، 

حركة  لتواكب  وتطويعها  واملادية  الب�صرية  املتاحة  االإمكانات 

االأ�صواق، وما ينتج عنها حاالت من التلعب والغ�س واالحتكار، 

واملنتجات  ال�صلع  ملختلف  املنطقي  غري  االأ�صعار  تقّلب  اأن  اإىل  اإ�صافة 

اأ�صاف اأعباء كبرية وكثرية على املديرية.

عندما  ال�صيما  املنظمة  وال�صبوط  املخالفة  العينات  حيال  املديرية  اإج��راءات  وعن 

الداخلية  التجارة  مدير  ال�صامل  لوؤي  اأكد  املواطن  و�صلمة  ب�صحة  وت�صر  ج�صيمة  تكون 

بريف دم�صق اأنه يتم اإغلق الفعالية اأو املن�صاأة ملدة ترتاوح بني ثلثة اأيام وال�صهر، وهي 

املدة الق�صوى التي �صمح بها القانون النافذ، وذلك ح�صب نوع املخالفة.

حيث نظمت املديرية خلل االأ�صهر الثلثة االأوىل من العام احلايل، 1917 �صبطًا منها 

626 �صبط عينة، وبلغ عدد االإغلقات 33 اإغلقًا، اأما يف املخالفات اجل�صيمة فتم تنظيم 14 

�صبطًا للجتار بالدقيق التمويني، و29 �صبطًا مبادة املحروقات، و7 �صبوط مواد اإغاثية، 

وتنظيم 21 �صبطًا يف مواد منتهية ال�صلحية.

وفيما يخ�س واقع النقل اأ�صار مدير التجارة الداخلية لوؤي ال�صامل اأن دوريات املديرية 

اأ�صعار املوا�صلت، حيث مت تنظيم 101  تقوم بعملها وب�صكل دوري ل�صبط حالة ارتفاع 

�صبط خلل الربع االأول من العام احلايل.

بعدد  النقاط  وت�صجيل  وال��رق��اب��ة  باملتابعة  التغني  ع��ن  وبعيدًا 

التجارة  لعنا�صر مديرية  اأننا ن�صهد حتركًا  اإال  ال�صبوط واأرقامها، 

متابعة  حتقق  اأن  ا�صتطاعت  حيث  دم�����ص��ق،  ب��ري��ف  الداخلية 

املتاجرة  اأ�صاليب  من  عدد  الإف�صال  جاهدة  و�صعت  للأ�صواق، 

باحتياجات املواطن.

حيث جنم عن متابعتها للأ�صواق خلل العام املا�صي 

وو�صل  عينة،   2800 منها  �صبطًا   9500 تنظيم   ،2015

عدد االإغلقات اإىل 121 اإغلقًا، حيث تراوحت مدة اإغلق 

املن�صاأة او الفعالية ح�صب نوع املخالفة من 3 اأيام اإىل 30 

يومًا، فيما و�صل عدد �صبوط املخالفات اجل�صيمة اإىل 56 

االجتار  اأو  الت�صرف  نتيجة  التمويني  الدقيق  يف  �صبطًا 

باملادة املدعومة من الدولة، و66 �صبطًا بحق املخالفني مبادة 

املحروقات، و181 �صبطًا بحق موزعي مادة الغاز، و258 �صبطًا 

بحق مراكز حمطات وموزعي املازوت، و74 �صبطًا بحق املخالفني 

مبواد  املخالفني  بحق  �صبوط   4 اإىل  اإ�صافة  ال�صلحية،  منتهية  مب��واد 

اإغاثية.

لعدم وجود  تنظيم 300 �صبٍط  اأنه مت  ال�صامل  لوؤي  الداخلية  التجارة  مدير  واأ�صاف 

اأن عدد �صبوط  اإىل الذبح خارج امل�صلخ، مو�صحًا  اإ�صافة  بيانات وموا�صفات على املادة، 

بحق  �صبطًا   15 تنظيم  مت  كما  �صبٍط،   800 اإىل  املا�صي  العام  يف  و�صلت  النقل  و�صائط 

�صيدليات، منوهًا باأن ال�صجلت التجارية املمنوحة خلل العام املا�صي بلغت 6115، منها 

215 لل�صركات و5900 للأفراد.

الإثبات  املديرية  ت�صعى  باجلملة،  �صجون  من  يوميًا  املواطن  يعانيه  ما  وج��راء  لهذا 

فعاليتها عرب املتابعات التي حتاول من خللها تعقب اأو�صاع ال�صوق وت�صديد الرقابة على 

البيع  �صعر  على  واحلفاظ  وقمعها،  املخالفات  وتنظيم  املواطن،  بقوت  املتحكمني  الباعة 

ح�صب ن�صب االأرباح امل�صموح بها، لذا هناك متابعات يومية حلالة االأ�صواق يف ظل موجة 

الغلء ال�صائدة يف ال�صوق، ي�صاف اإليها تفنن البع�س باأ�صاليب الغ�س وخا�صة فيما يتعلق 

اأ�صاليب الغ�س وتعددت  باملواد الغذائية واملنظفات وبع�س ال�صلع االأخرى، حيث تنوعت 

اأ�صكاله ليبقى الهدف واحد، هو الربح على ح�صاب ما يدخل اإىل جوف امل�صتهلك، اأو يكون 

على متا�س مبا�صر معه، وبالطبع االأزمة الراهنة التي متر على البلد كانت مناخًا منا�صبًا 

لنمو طبقة من جتار االأزمات الذين يتاجرون بقوت املواطن، بل وتو�ّصع ن�صاطها لت�صمل 

العديد من ال�صلع واملواد.

على  القائمني  عرب  دم�صق  بريف  الداخلية  التجارة  مديرية  تن�صط  ال�صاأن  هذا  ويف 

كافة  ال�صلع  على  الرقابة  وت�صديد  ال�صوق  اأو�صاع  ملتابعة  ودورياتها  وكوادرها  اإدارتها 

و�صمان حقوق امل�صتهلك وتوفري احتياجاته االأ�صا�صية مبوا�صفات ونوعية جيدة وباأ�صعار 

منا�صبة.

مديرية التجارة الداخلية بريف دم�سق:

مواكبة حركة الأ�سواق وحماية حقوق الم�ستهلك
القنيطرة  حم���اف���ظ���ة  ت��ع��م��ل 

الهيكلية  تفعيل  و  ا�صتكمال  على 

االإداري���ة من خ��لل اإح���داث دوائر 

وجودها  مطلوب  جديدة  ر�صمية 

العامة  )ال��ن��ي��اب��ة  مثل  باملحافظة 

املركزية  للهيئة  فرع   – الع�صكرية 

مت  اأن  ب��ع��د  والتفتي�س(  ل��ل��رق��اب��ة 

وجتهيزها  ل��ه��م  م���ق���رات  ت���اأم���ني 

اإعادة  ، و  العمل  بكافة م�صتلزمات 

�صعبة جتنيد خان اأرنبة اإىل اأر�س 

املحافظة .

عمل  تفعيل  على  العمل  يتم  و 

ك����ون مقره  ال���ت���ج���اري  امل�����ص��رف 

ال�صرافني  تفعيل  مت  و  ج���اه���زًا، 

ال��ت��اب��ع��ني ل��ل��م�����ص��رف ال��ت��ج��اري 

العمل  عن  توقفا  اأن  بعد  ال�صوري 

منذ عامني . 

رعاية  االهتمامات  اأول  وم��ن 

ح��ي��ث مت  ال�����ص��ه��داء  اأ����ص���ر وذوي 

اأمور  ملتابعة  خا�س  مكتب  افتتاح 

ال�صهداء و جتهيزه  و�صوؤون ذوي 

بالكادر والتجهيزات اللزمة على اأر�س املحافظة ومت تخ�صي�س يوم 

الثلثاء للمقيمني على اأر�س املحافظة لل�صتماع ملطالبهم ،اإ�صافة اإىل 

افتتاح مكتب خا�س ملتابعة اأمور و�صوؤون ذوي ال�صهداء على اأر�س 

حمافظة دم�صق.

ال�صهداء  اأ�صر وذوي  كما مت تخ�صي�س يوم اخلمي�س ال�صتقبال 

املتاحة  االمكانات  وف��ق  وتلبيتها  و�صكاويهم  ملطالبهم  لل�صتماع 

وبلغ عدد ال�صهداء الع�صكريني /444/ واملدنيني /572/ �صهيدًا يف 

املحافظة.

وقد مت تاأمني / 254/ فر�صة عمل مبوجب عقود عمل مو�صمية  

جميع  تكرمي  اإىل   اإ�صافة  لهم  واإن�صانية  اغاثية  م�صاعدات  وتقدمي 

اأ�صر ال�صهداء على اأر�س املحافظة و يف جتمعات النازحني ، و متت 

لتاأمني /25/ فر�صة عمل مبوجب  ال��وزراء  خماطبة رئا�صة جمل�س 

عقود �صنوية لذوي ال�صهداء الع�صكريني للعام اجلاري .

ويف ال�صاأن اخلدمي فقد مت ت�صغيل معمل النفايات ال�صلبة املوجود 

يف منطقة احلل�س على اأر�س املحافظة لل�صتفادة منه من قبل مديرية 

اإدارة النفايات ال�صلبة ، و بالن�صبة لقطاع ال�صحة فان و�صع املراكز 

ال�صحية جيد و يتم تامني اخلدمات ال�صحية والعلجية و الدواء ، 

ا�صافة اىل م�صفى ال�صهيد ممدوح اأباظة الوحيد يف املحافظة والذي 

قواتنا  اأبطال  من  احلاالت  جميع  وي�صتقبل  �صرير   /208/ ل�  يت�صع 

امل�صلحة ومن االإخوة املواطنني و كافة اخلدمات العلجية والطبية 

تقدم جمانا للمواطنني .

واأقامت حمافظة القنيطرة /14/ مركز اإيواء موؤقت منها /11/ 

دم�صق و/2/ يف حمافظة  املحافظة و/1/ يف حمافظة  اأر���س  على 

ريف دم�صق.

القرى  اإع���م���ار  م��ت��اب��ع��ة  وت��ت��م 

املحررة التي متت املوافقة من قبل 

اإعادة  على  ال��وزراء  جمل�س  رئا�صة 

 – العدنانية   – )الع�صة  اإع��م��اره��ا 

�صاحية   – �صحيتا   – البغال  ر�صم 

ال����ع����ودة( ح���ني ت�����ص��م��ح ال��ظ��روف 

احل��ال��ي��ة وال��ت��و���ص��ط ل����دى وزي���ر 

العمرانية  وال��ت��ن��م��ي��ة  االإ����ص���ك���ان 

ال�صكن  م�صاريع  ب��اإن��ه��اء  ل��لإ���ص��راع 

املحافظة  يف  وال��ع��م��ايل  ال�صبابي 

العامة  للموؤ�ص�صة  ���ص��االت  وف��ت��ح 

امل��واد  ل��ت��اأم��ني  والت�صويق  للخزن 

ال��غ��ذائ��ي��ة واخل�������ص���ار وال��ف��واك��ه 

واللحوم للإخوة املواطنني املقيمني 

على اأر�س املحافظة ودعم املحافظة 

باالآليات  و  داخ��ل��ي  نقل  ببا�صات 

اخلدمية والهند�صية.

ويف �صوء تواجد املحافظ على 

متابعة  اأج��ل  وم��ن  املحافظة  اأر���س 

والبلديات  البلدات  روؤ�صاء  اأعمال 

بتجمعات  ال���واق���ع���ة  وب��خ��ا���ص��ة 

النازحني على اأر�س حمافظة ريف دم�صق وتاأمني اخلدمات املطلوبة 

يف هذه التجمعات مت تكليف ال�صيد النائب وال�صادة اأع�صاء املكتب 

التنفيذي للقيام بجوالت ميدانية اإىل كافة الوحدات االإدارية التابعة 

ملحافظة القنيطرة �صواء الواقعة منها على اأر�س املحافظة اأو الواقعة 

املديرون  يرافقهم  ودرع��ا  دم�صق  ري��ف  حمافظتي  اأر���س  على  منها 

حمافظات  اأر�س  على  الواقعة  التجمعات  كافة  اإىل  وكذلك  املعنيون 

مرة  اجل��والت  – حم�س( وتكون  – درع��ا  دم�صق  – ري��ف  )دم�صق 

واحدة يف االأ�صبوع وح�صب االأولويات و ت�صمل اجلولة االلتقاء مع 

اأع�صاء جمل�س ال�صعب وروؤ�صاء الوحدات االإدارية والرفاق البعثيني 

واملخاتري  املحلية  املجال�س  واأع�صاء  املحافظة  جمل�س  واأع�صاء 

والفعاليات االقت�صادية واالجتماعية والدينية يف كل وحدة اإدارية 

املطلوب  واخل��دم��ات  اخل��دم��ي  للواقع  منهم  واال�صتماع   ، وجتمع 

تاأمينها ومعاجلة كافة االأمور املتعلقة بالو�صع اخلدمي واالإغاثي  .

ومن اأجل م�صاعدة البلدات والبلديات التابعة ملحافظة القنيطرة 

والواقعة على اأر�س حمافظة ريف دم�صق  فقد مت تفعيل املكتب الفني 

التابع ملجل�س مدينة القنيطرة وتزويده باملعدات اللزمة .

وتاأمني  الف�صل  جديدة  جتمع  يف  جديدة  اآب��ار   /9/ حفر  ومت   

الغربي  الك�صوة  جتمع  بلدة  يف  املواطنني  ل��لإخ��وة  ال�صرب  مياه 

بوا�صطة ال�صهاريج عن طريق حمافظة القنيطرة ومببلغ مايل يقدر 

ب� /200/ مليون �صنويًا  ، ومن اأجل تخفيف االأعباء املالية عن الدولة 

وبالتن�صيق مع وزارة املوارد املائية مت تاأمني مياه ال�صرب للتجمع 

عن طريق اإحدى املنظمات الدولية املانحة منذ تاريخ 2015/10/1 ، 

علمًا باأن درا�صة �صبكة مياه ال�صرب يف التجمع جاهزة ويتم اجنازها 

من قبل املوؤ�ص�صة العامة ملياه ال�صرب بدم�صق . 
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مـــــروا حتـــــت القبـــــة الربملانيـــــــة

�لمر�أة  لتمثيل  كافية  بالمجل�س  �لن�ساء  ن�سبة  تعد 

من  �أر�ء  بح�سب  م�سكالتها  ومعالجة  همومها  وطرح 

�لمجل�س ،

وتعّد ن�سبة �لن�ساء في �لمجل�س �لأخير قيا�سًا بالن�سب 

�لمتقدمة،  �لدول  وت�ساهي  �لعالية  �لن�سب  من  �لعالمية 

�سيدة   24 يوجد  حيث  �لأولى،  للمر�تب  ت�سل  �إنها  حتى 

بالمجل�س من �أ�سل 250 ع�سو�ً   

�سمن  �لنتخاب  حق  �ل�سورية  �لمر�أة  منحت 

ومتعلمة،  متزوجة  تكون  �أن  �سرط   1949 عام  �إ�سالحات 

د�ستور 1950  �أما  �لتر�سح،  تمنح حينها حق  لم  �أنها  غير 

بالرجال،  �أ�سوة  �لنتخاب  حق  �لن�ساء  جميع  منح  فقد 

ومنحن �أخيرً� حق �لتر�سح لالنتخابات منذ �نتخابات �لعام 

1954، رغم ذلك لم تدخل �أي �مر�أة �إلى �لبرلمان �ل�سوري 

�ختر�ق خالل  ، مع تحقيق  �لأولى  �لجمهورية  خالل عهد 

قبة  �إلى  �لدخول  كان   ، �لمتحدة  �لعربية  �لجمهورية  عهد 

�إلى  ن�ساء   5 دخلت  حين   1973 �نتخابات  بعد  �لبرلمان 

�لبرلمان من �أ�سل 186 و��ستقّر تمثيل �لمر�أة على قو�ئم 

�لجبهة �لوطنية �لتقدمية بنحو 12% من مجموع �لمقاعد، 

�أي حو�لي30 مقعدً� من �أ�سل 250 حتى �لوقت �لحالي.    

�لتي  �لحافظ  ثريا  �ل�سورية  و�لأديبة  �لمنا�سلة  لعل 

ترعرعت في بيت ت�سرب �لحدث �ل�سيا�سي و�لعمل �لن�سالي 

�لوطني ب�سكل مبكر خير مثال على ن�ساء �سورية �آنذ�ك.    

من هي ثريا احلافظ    

في  �لحافظ  ثريا  ولدت 

و�لدها   ،1911 عام  دم�سق 

�أركان  �لأمير�لي  �ل�سهيد 

�لحافظ  لطفي  �أمين  حرب 

�لم�ستعمر  �أعدمه  �لذي 

�لعرب  �لأحر�ر  مع  �لتركي 

في6 �أيار 1916،    

�أبي  �آل  من  و�أمها 

�لتجار  عائالت  من  �سمر� 

 ، دم�سق  في  �لم�سهورين 

عمها  فكفلها  يتيمة  ن�ساأت 

�ل�سهابي  م�سطفى  �لأمير 

�لوطنية  �لروح  فيها  وبث 

و�لقومية.    

تلقت در��ستها �لإعد�دية 

مد�ر�س  في  و�لثانوية 

در��ستها  تابعت  ثم  �لحكومة 

وتخرجت  �لمعلمات  د�ر  في 

باإجازة عام 1929.    

بعد تخرجها عملت مدر�سة لالأدب �لعربي في مد�ر�س 

وهي   1963 عام  حتى  مد�ر�س  عدة  في  مديرة  ثم  دم�سق 

�لري�س  منير  و�لكاتب  و�ل�سحفي  �لمجاهد  من  متزوجة 

�أو�خر  في  �سدرت  �لتي  بردى  جريدة  تحرير  ورئي�س 

�لأربعينيات و��ستمرت حتى مطلع �ل�ستينيات.    

م�شاركتها يف االنتخابات النيابية    

�لحتالل  ن�سائية �سد  �أول مظاهرة  في  ثريا  �ساركت 

�لفرن�سي عام 1928 كما �ساركت في �أول مظاهرة ن�سائية 

لح�س  �لنيابية  �لنتخابات  بمنا�سبة   1929 عام  �سورية 

�لوطنية  �لكتلة  قائمة  من  نو�بهم  �ختيار  على  �لناخبين 

�لله  و�سعد  �لخوري  وفار�س  �لغزي  فوزي  من  �لموؤلفة 

�لجابري وها�سم �لأتا�سي.    

�لنيابية  لالنتخابات   1952 عام  في  نف�سها  ر�سحت 

في  نف�سها  ور�سحت  عادت  ثم  �لنجاح  لها  يكتب  لم  ولكن 

زمن �لوحدة بين �سورية وم�سر للمجل�س �لنيابي فنجحت 

في  �لأ�سو�ت  عدد  في  �لثاني  �لترتيب  على  وح�سلت 

منطقتها.    

�أ�س�ست �أولى �لجمعيات �لن�سائية �ل�سعبية في �لقطر 

هذه  �أهد�ف  ومن  �لمعلمات«  د�ر  خريجات  »جمعية  وهي 

�لجمعية توعية �لمر�أة ودعم �ل�سناعة �لوطنية و�إن�ساء ناٍد 

ثقافي لتلقى فيه �لمحا�سر�ت و�أحاديث �لأدباء و�لأديبات، 

�لفتاة« عام 1945 وذلك من  �أ�س�ست جمعية »د�ر كفالة  ثم 

�لجمعية  هذه  ��ستمرت  وقد  �ل�سهد�ء  بنات  م�ساعدة  �أجل 

�ل�سوري  �إلى عام 1955، و�إن�ساء جمعية لرعاية �لجندي 

�لعرب  ن�ساء  جامعة  تاأ�سي�س  في  و�أ�سهمت  �لحدود،  عند 

�لقوميات عام 1943 ومن �أهد�فها �لمطالبة بحقوق �لمر�أة 

�أن  �إلى  ملحوظًا  ن�ساطًا  �لجمعية  هذه  و�أبدت  �ل�سيا�سية 

توقفت نهائيًا عام 1952.    

في  �لعامالت  �أو�ئل  من  �لحافظ  ثريا  �ل�سيدة  وتعد 

حقل تعليم �لأميات منذ عام 1918.    

م�شاهماتها الثقافية واالأدبية    

في  �سكينة«  »منتدى  �لأدبي  �سالونها  �أ�س�ست 

ل�سم  تخليدً�  دم�سق  في  �لمزرعة  حي  في  منزلها 

�سالون  �أول  �ساحبة  �لح�سين  بنت  �سكينة  �ل�سيدة 

�أدبي في �لإ�سالم.    

جرى �لحتفال بافتتاحه في مقر �لنادي �لعربي 

�أن�ساره  من  وكان   1953-12-16 يوم  م�ساء 

�لقوتلي، ماوية  با�سا، رمزية  �ل�سيد�ت ز�هدة حميد 

�أمل  هارون،  عزيزة  �لإدلبي،  �ألفة  ف�سلى،  �ل�سيخ 

ومن  �لمنتدى.  �سر  �أمينة  رمزي،  عناية  جز�ئري، 

و�لفنون  �لآد�ب  م�ستوى  رفع  �لمنتدى  هذ�  �أهد�ف 

وكانت  �لثقافة  وتنمية 

من  موؤلفة  �لإد�رية  �لهيئة 

من  بالرغم  فقط  �ل�سيد�ت 

�أمثال  �أدباء رجال  م�ساركة 

�لكيالني  �إبر�هيم  �لدكتور 

و�أ�سعد محفل وغيرهم.    

بن�ساط  �لمنتدى  قام 

�لأدب  ن�سر  في  كبير  �أدبي 

و�لفن و�لثقافة ومن �لذين 

�لأديبات  فيه  حا�سرو� 

)د.�سهير �لقلماوي وعفيفة 

�سيبوب  و�أدفيك  �سعب 

و�ألفة  �لرفاعي  وطلعة 

�لو�دي  وهبة  �لإدلبي 

�لحم�سي  و�أ�سماء  بهن�سي 

وفدوى  �لمالئكة  ونازك 

�ل�سمان(  وغادة  طوقان 

وغيرهن.    

ومن �لأدباء )�لدكتور 

وفوؤ�د  في�سل  �سكري 

�سيدح  وجورج  �ل�سايب 

ور�تب  ن�سور  و�أديب  �لعجيلي  �ل�سالم  ود.عبد 

�لجابري  �لكيالني ود.�سكيب  ود.�بر�هيم  �لح�سامي 

�لله  �ل�سباعي ونجاة ق�ساب ح�سن ود.عبد  ويو�سف 

عبد �لد�يم و�لأمير م�سطفى �ل�سهابي وب�سير �لري�س 

بن  �سقر  و�لأمير  ري�سة  �أبو  وعمر  حقي  ود.بديع 

عكا�س  ومدحت  �لحريري  ومحمد  �لقا�سمي  �سلطان 

وعبد �لرحمن خزند�ر وعرفان �سلوم( وغيرهم.    

�لأدبية  �ل�سالونات  �أطول  �سالونها  ويعد 

وتوقف   1963 عام  حتى  ��ستمر  �إذ  عمرً�  �لن�سوية 

ب�سبب �سفرها �إلى م�سر.    

�ألقت عدة محا�سر�ت في دم�سق وبيروت ودير 

دم�سق  �إذ�عة  من  �أحاديث  و�أذ�عت  وحماة  �لزور 

نه�سة  عن  كان  �أحاديثها  و�أهم  و�لكويت،  و�لقاهرة 

تاأ�سي�سها �لجمعيات  �لمر�أة �ل�سورية و�لعربية وعن 

�لخيرية و�لثقافية و�لأدبية و�ل�سيا�سية وقدمت حديثًا 

خا�سًا عن رحلتها �إلى �ل�سين عام 1958 ون�سرت في 

�ل�سحف و�لمجالت �سعرً� منثورً� ومقالت عدة.    

منها  ومنتديات  جمعيات  عدة  في  ع�سو  وهي 

�لأدبية  �لزهر�ء  وحلقة  �لن�سائية  �لثقافية  �لر�بطة 

وجمعية نقطة �لحليب وغيرها.    

عام  حزير�ن  �سهر  من  �لثاني  في  �لمنية  و�فتها 

2000 ودفنت في دم�سق.   

�نتخب فار�س �لخوري �سنة 1914 نائبًا عن دم�سق 

في مجل�س �لمبعوثان �لعثماني. وفي �سنة 1916 �سجنه 

لكنه  �لعثمانية«،  »�لدولة  �لتاآمر على  بتهمة  با�سا  جمال 

ُبرئ ونفي �إلى ��ستانبول، حيث مار�س �لتجارة هناك.  

عاد فار�س �لخوري �إلى دم�سق بعد ��ستقالل �سورية 

ع�سوً�  ُعين   1919 عام  وفي  �لعثماني.  �لحتالل  من 

في�سل  �ل�سريف  على  �قترح  �لذي  �ل�سورى  مجل�س  في 

تاأ�سي�سه، كما �سعى فار�س مع عدد من رفاقه �إلى تاأ�سي�س 

كما  �أ�ساتذته،  �أحد  هو  وكان  �لعربي،  �لحقوق  معهد 

��سترك في تاأ�سي�س �لمجمع �لعلمي �لعربي بدم�سق.  

�لوز�ر�ت  في  �لمالية  وز�رة  �لخوري  فار�س  تولى 

�سورية  في  �لفي�سلي  �لعهد  خالل  تاألفت  �لتي  �لثالث 

 1920 عام  ل�سورية  �لفرن�سيين  �حتالل  �إثر  وعلى 

�نتخب  ثم  كمحام  �لحر  �لعمل  �إلى  �لخوري  �ن�سرف 

كما  متتاليات،  �سنو�ت  و��ستمر خم�س  للمحامين  نقيبًا 

معهد  في  �أ�ستاذً�  وعين  دم�سق،  لبلدية  حقوقيًا  ُعين 

�لحقوق �لعربي لتدري�س مادتي �أ�سول �لمالية و�أ�سول 

�لمحاكمات �لحقوقية لفار�س �لخوري ثالثة موؤلفات في 

و)موجز  �لحقوقية(  �لمحاكمات  )�أ�سول  هي:  �لقانون 

في علم �لمالية( و)�سك �لجز�ء(.  

�أ�س�س فار�س �لخوري وعبد �لرحمن �ل�سهبندر وعدد 

من �لوطنيين في �سورية حزب �ل�سعب ردً� على ��ستبد�د 

�ل�سلطة �لفرن�سية... ولما قامت �لثورة �ل�سورية �لكبرى 

�إلى  ونفو�  و�آخرون  �لخوري  فار�س  �عتقل   1925 عام 

معتقل �أرو�د.  

�لخوري  فار�س  �لفرن�سيون  نفي   1926 عام  في 

وزير  من�سب  من  ��ستقالته  ب�سبب  �سورية  خارج  �إلى 

�حتجاجًا  بك  نامي  �أحمد  �لد�ماد  حكومة  في  �لمعارف 

على �سوء نو�يا �لفرن�سيين.  

في  �لوطنيين  من  وعدد  �لخوري  فار�س  �سارك 

ي�سع  لرئي�سها  نائبًا  وكان  �لوطنية،  �لكتلة  تاأ�سي�س 

�لقر�ر�ت ويكتب من�سور�تها، وهذه �لكتلة قادت حركة 

�لهيئات  �أكثر  من  وكانت  �لفرن�سيين،  �سد  �لمقاومة 

�ل�سيا�سة توفيقًا وفوزً� مدة تقارب �لع�سرين عامًا.  

عام  �سورية  عم  �لذي  �ل�ستيني  �لإ�سر�ب  �أثر  على 

�لتفاق  تم  �لفرن�سي  �لنتد�ب  باإلغاء  للمطالبة   1936

وفد  ويقوم  وفرن�سا،  �سورية  بين  معاهدة  عقد  على 

�لخوري  فار�س  فكان  باري�س،  في  لأجلها  بالمفاو�سة 

�أحد �أع�ساء هذ� �لوفد ونائبًا لرئي�سه.  

اخلوري رئي�شًا للمجل�س النيابي ال�شوري مرتني  

�لنيابي  للمجل�س  رئي�سًا  �لخوري  فار�س  �نتخب 

�ل�سوري عام 1936 ومرة �أخرى عام 1943، كما تولى 

للمعارف  ووزيرً�  �ل�سوري  �لوزر�ء  مجل�س  رئا�سة 

لتولي  وكان   ...1944 عام  �أول  ت�سرين  في  و�لد�خلية 

�لبلد  في  �لتنفيذية  �ل�سلطة  رئا�سة  �لخوري  فار�س 

عظيم  �سدى  م�سيحي  رجل  وهو  �لم�سلم  �ل�سوري 

�لوزر�ء  رئا�سة  �إلى  مجيئه  )�أن  �ل�سحف:  في  جاء  فقد 

ي�سكل �سابقة في تاريخ �سورية �لحديث باإ�سناد �ل�سلطة 

بلغته  ما  على  يدل  مما  م�سلم،  غير  رجل  �إلى  �لتنفيذية 

�سورية من �لن�سوج �لقومي(،وقد �أعاد ت�سكيل وز�رته 

رئا�سة  �لقوتلي  �سكري  تولي  ظل  في  مر�ت  ثالث 

�لجمهورية �ل�سورية.  

 ،1944 �سورية  وزر�ء  رئي�س  �لخوري  فار�س  كان 

وعندما  �لإ�سالمية،  لالأوقاف  وزير�  �لتاريخ  ذ�ت  وفي 

�عتر�س �لبع�س خرج نائب في �لمجل�س �آنذ�ك ليت�سدى 

على  �لخوري  بك  فار�س  نوؤّمن  �إننا  قائال:  للمعتر�سين 

�أوقافنا �أكثر مما نوؤمن �أنف�سنا.  

في عام 1945 تر�أ�س فار�س �لخوري �لوفد �ل�سوري 

�سورية  عن  �لفرن�سيين  جالء  ق�سية  ببحث  ُكّلف  �لذي 

في  تاأ�سي�سها  تم  �لتي  �لمتحدة،  �لأمم  منظمة  �أمام 

نف�س �لعام، حيث ��سترك �لخوري بتوقيع ميثاق �لأمم 

�لمتحدة نيابة عن �سورية كع�سو موؤ�س�س.  

�لأمن  مجل�س  في  ع�سوً�  �لخوري  فار�س  و�نتخب 

�آب  في  له  رئي�سًا  �أ�سبح  كما   ،)1948 )1947ـ  �لدولي 

بالق�سية  �هتم  �سورية  بوطنه  �إ�سافة لهتمامه   ،1947

�لفل�سطينية �هتمامًا خا�سًا، و�أكد رف�س �لدول �لعربية 

�لم�سرية  �لق�سية  �سرح  كما  فيها.  لليهود  دولة  �إقامة 

وطالب بجالء �لإنجليز عن �أر��سيها، و�أكد على �ل�سالم 

�لعالمي وطالب باإنهاء تناف�س �لدول �لكبرى، وحذر من 

�لأمم  هيئة  �سجت  ولطالما  مدمرة.  ذرية  حرب  وقوع 

ن�سرة  �أجل  من  �لإنجليزية  باللغة  ومناق�ساته  بخطبه 

�لحق في �لق�سية �لعربية.  

العودة اإىل دم�شق  

ع�سوية  �نتهاء  بعد  بالده  �إلى  �لخوري  فار�س  عاد 

�نتخب  قد  وكان  �لدولي،  �لأمن  مجل�س  في  �سورية 

يمثل  كان  عندما   1947 لعام  �لنيابي  للمجل�س  رئي�سًا 

�سورية في مجل�س �لأمن. ولكن عندما حل هذ� �لمجل�س 

على �أثر �لنقالب �لذي قام به ح�سني �لزعيم ثابر فار�س 

�لوفود  �لدولي، وتر�أ�س  �لحقل  �لخوري على عمله في 

عن  ودفاعه  ن�ساله  متابعًا  �لأمم  هيئة  �إلى  �ل�سورية 

�لق�سايا �لعربية.  

ها�سم  �لجمهورية  رئي�س  طلب   1954 عام  في 

�سورية،  حكومة  ت�سكيل  �لخوري  فار�س  من  �لأتا�سي 

�أهم  من  وكان  معدودة،  �أ�سهر  �سوى  ت�ستمر  لم  لكنها 

�لأمور �ل�سيا�سية �أثناء توليه وز�رته �لر�بعة  

يذهب  بدم�سق..  منزله  في  �لخوري  فار�س  �عتكف 

لجنة  جل�سات  في  لي�سترك  جنيف  �إلى  عام  كل  مرة 

�لقانون �لدولي �لتي هو ع�سو فيها.  

كانت وفاة فار�س �لخوري م�ساء �لثالثاء 2 كانون 

�لثاني 1962، في م�ست�سفى �ل�ساد�ت بدم�سق.  

مل تقف احلياة الد�ستورية يف �سورية منذ انطالقتها عام 1919 - 1920 اإال بفعل القوى اال�ستعمارية التي كانت حتتل البالد اآنذاك وب�سكل موؤقت، فال�سعب ال�سوري ينب�ض باحلياة ال�سيا�سية وانبثق عنه رجال 

دولة وطنيون خلدوا مبواقفهم الوطنية يف التاريخ ال�سيا�سي ال�سوري املعا�رص ومواقفهم �سد امل�ستعمرين العثماين والفرن�سي ولعل اأبرزهم فار�ض اخلوري.

جمل�ض ال�سعب ال�سوري مبراحل تاأ�سي�سه العريقة ومواقفه الن�سالية اأخرج رجاالت كان لهم ب�سمة قوية يف التاريخ ال�سوري ال�سيا�سي فكانوا نوابًا يف املجل�ض ثم تراأ�سوه وانطلقوا منه ل�سغل منا�سب هامة يف 

الدولة ال�سورية.  

فـــــار�س اخلــــــــــــــوري

لول �لقر�ر �لمهم �لذي �تخذه رئي�س �لبرلمان �ل�سوري �آنذ�ك في 

يوم �لـ 29 من �آيار من عام 1945 بف�س جل�سة �لبرلمان قبل �نعقادها 

يد  على  �ل�سورية  �ل�سيا�سة  تاريخ  في  ترويعًا  �أكثر  مجزرة  لح�سلت 

�لمحتل �لفرن�سي من �لتي ح�سلت �آنذ�ك.

هم رجالت �سورية و�سيا�سيوها �لذين ت�سهد �لأحد�ث �لتاريخية 

�لبرلمانية  �لقبة  تحت  من  مرورهم  فكان  وبطولتهم  مو�قفهم  على 

نقطة فارقة في �سجلهم وكانت هي �ل�ساهد �لقائم �إلى �لآن على �لتاريخ 

�ل�سيا�سي �ل�سوري �لمعا�سر.  

هو �سعد �لله �لجابري رئي�س �لبرلمان �ل�سوري من �لعام 1944 

�أهم زعماء �لن�سال �لذين قامو� باعادة  حتى �لعام 1945 يعتبر �أحد 

توحيد �سورية بعد �أن ق�سمها �لفرن�سيون �إلى دويالت وتوجت ثمرة 

فلما   ،  1946 عام  �ل�سوري  �لتر�ب  عن  �لفرن�سيين  بجالء  ن�سالهم 

قامت �لثور�ت عام 1919 �إثر نية �لحلفاء �لم�ستعمرين تق�سيم �لبالد 

على  �لجابري  �لله  �سعد  كان  �سورية؛  �لفرن�سيين  ودخول  �لعربية 

�ت�سال بزعيم �لثورة في �ل�سمال �إبر�هيم هنانو يوؤيد ثورته ويدعمه، 

كما جدد �ت�ساله بمن كان معه في �لكلية �ل�سلطانية من �لوطنيين مثل 

�لموؤتمر  في  و�سارك  �لوطنية،  �لعنا�سر  من  وغيره  �لقوتلي  �سكري 

وحدة  �إلى  ودعا  و1920   1919 عامي  �نعقد  �لذي  �لعام  �ل�سوري 

�سورية �لطبيعية.  

تاريخه الن�شايل يف مواجة االحتالل الفرن�شي  

فقد  �لفرن�سيين،  مو�جهة  في  �لجابري  وجر�أة  ل�سجاعة  نظرً� 

�عتقل في �سجن �أرو�د مدة من �لزمن مع ها�سم �لأتا�سي وجماعة من 

�لوطنيين... ومنذ ذلك �لتاريخ بد�أت رحلة جديدة من �لن�سال �إذ كانت 

�سورية تغرق رويدً� رويدً� تحت وطاأة �لمحتل �لفرن�سي.  

ويرفعون  �لجتماعات  يعقدون  وجماعته  �لجابري  كان 

�لفرن�سيين،  فيها  ي�سكون  �لأمم  لجمعية  و�لمذكر�ت  �لحتجاجات 

حكم  لإقامة  ��ستعد�دها  �لفرن�سية  �لحتالل  �سلطات  �أعلنت  وحين 

�لدخول  موؤتمرهم  في  قررو�  قد  �لوطنيون  كان  �لبالد،  في  د�ستوري 

�إبر�هيم هنانو و�لجابري لأول مجل�س  �أُنتخب  في �لنتخابات، ولما 

يخدم  �أن  يمكن  ل  �لمجل�س  هذ�  �أن  �لفرن�سيون  ر�أى  تاأ�سي�سي 

م�سالحهم، لذ� عمدو� �إلى �إلغائه، فعاد �لوطنيون �إلى �لن�سال وقامت 

�لمظاهر�ت و�لحتجاجات و�عتقل �لجابري من جديد، وبعدما �أّفرج 

عنه تنادى �لوطنيون لو�سع ميثاق �لكتلة �لوطنية ونظامها �لأ�سا�سي 

�لجابري  �لله  و�سعد  هنانو  و�إبر�هيم  رئي�سًا  �لأتا�سي  ها�سم  فكان 

نائبين للرئي�س.  

لما رف�ست �لكتلة �لوطنية معاهدة عام 1933، قامت �لمظاهر�ت 

بينهم  للوطنيين وكان من  �عتقالت  �سورية وجرت  �أنحاء  في جميع 

�سعد �لله �لجابري حيث �سدر عليه حكم بال�سجن ثمانية �أ�سهر.  

�لكتلة  مكاتب  و�أُغلقت  �سورية،  في  �لفرن�سي  �لطغيان  ��ستد 

�لوطنية وعمت �لعتقالت رجال حلب ودم�سق وباقي �لمدن، و��ستد 

على  مجددً�  �لقب�س  و�أُلقي  �ل�سورية،  �لمدن  جميع  و�أ�سربت  �لذعر 

�لجابري ونفي �إلى »عين ديو�ر«.  

تجاه ما و�سلت �إليه �سورية من �ل�سطر�ب، ��ستدعى �لفرن�سيون 

�لوطنيين و�تفقو� معهم على �أن ير�سلو� وفدً� يمثل وطنيي �لبالد �إلى 

فرن�سا للمفاو�سة لعقد معاهدة، فكان �لجابري ع�سوً� في هذ� �لوفد، 

معاهدة  وتمت  �لوطنيين  عن  و�أُفرج  �ل�سوريين  عن  عام  عفو  ف�سدر 

عام 1936م.  

�سغل �لجابري وز�رتي �لد�خلية ثم �لخارجية في وز�رة جميل 

رئي�سًا  �لأتا�سي  ها�سم  فيها  كان  وطنية  حكومة  �أول  في  بك،  مردم 

للجمهورية لكن �لفرن�سيين �أثارو� �لفتن و�لنعر�ت �لطائفية مما �أدى 

�لجمهورية  رئي�س  فا�ستقال  �لحكومة،  و�إنهاء  �لد�ستور  تعطيل  �إلى 

وكانت نهاية �لعهد �لوطني.  

ز�د  �لحكم،  عن  �لوطنيين  و�إبعاد  �لد�ستورية  �لحياة  بتعطيل 

�ل�سلطة  على  فا�ستولو�  �لوطنيين،  ��سطهاد  في  �لفرن�سيين  �إمعان 

مبا�سرة و�أن�سوؤو� حكومة مو�لية لهم، وفي هذ� �لظرف وقعت حادثة 

جعلت �سعد �لله و�سحبه يغادرون �سورية كالجئين �إلى �لعر�ق، وذلك 

حينما ُوِعد قاتل �لوطني �لدكتور عبد �لرحمن �ل�سهبندر بالعفو عنه، 

�لكتلة �لوطنية:  �لقتل من قبل رجال  �إلى  �أنه كان مدفوعًا  �إذ� �عترف 

�سكري �لقوتلي و�سعد �لله �لجابري وجميل مردم بك، غير �أن �لق�ساء 

بر�أهم ولم يعد �سعد �لله �لجابري �إلى �سورية �إل حينما �أُعلن ��ستقالل 

�لبالد.  

من الربملان .. ن�شال حتى اال�شتقالل  

في  �لجمهورية  لرئا�سة  �لقوتلي  �سكري  �نُتخب  عندما 

�لوز�رة  هذه  وز�رته،  رئا�سة  �لجابري  تولى   ،1943/8/17

على  بعدو�نهم  �لفرن�سيين  قيام  �إلى  �لوطني  عنادها  �أدى  �لتي 

�سورية عام 1945..  

توقيع  في  �ل�سوري  �لوفد  رئي�س  �لجابري  �لله  �سعد  كان 

بروتوكول �لإ�سكندرية، ورئي�س وفدها في �للجنة �لتح�سيرية 

وتاأ�سي�س  �أن�ساء  �إعالن  ح�سر  كما  �لعام،  �لعربي  للموؤتمر 

�لجامعة �لعربية.  

مر�ت،  عدة  �ل�سوري  �لبرلمان  في  حلب  عن  نائبًا  �نتخب 

�لخارجية  وز�رة  وتولى  مرة  من  �أكثر  �لفرن�سيون  و�عتقله 

�لنو�ب  لمجل�س  رئي�سًا  كان  كما  �لوزر�ء  ورئا�سة  و�لد�خلية 

�ل�سوري عام 1945، ول �أظن �أن �أهل هذ� �لوطن ين�سون حادث 

�لمجل�س �لنيابي، ولول �أن �سعد �لله �لجابري �أمر بف�س جل�سة 

�لمجل�س قبل �نعقادها لكانت كارثة كبرى ل يعلم �إل �لله مد�ها 

في  بقنابلهم  �لنيابي  �لمجل�س  �لفرن�سيون  �سرب  يوم  وذلك 

حادث 29 �أيار 1945.  

�لبرلمان  �أع�ساء  بنجاة  �لفرن�سية  �لقو�ت  علمت  عندما 

�ل�سوري من �لق�سف �أر�سلت قو�تها للقب�س على �لجابري �لذي 

م�ستترً�  وخرج  ر�هب  بزّي  فتنكر  �ل�سرق  فندق  في  يقيم  كان 

هناك  ومن  حيفا  �إلى  فو�سل  �سولود  �لرو�سي  �ل�سفير  ب�سيارة 

�إلى لندن ومجل�س �لأمن بتاريخ 17 ني�سان 1946 فكان  �أبرق 

ذلك �ليوم عيدً� قوميًا ل�سورية وهو عيد �لجالء، وكان ل�سعد �لله 

�لجابري ف�سل كبير في تحقيق نتائجه وتاأكيد �آثاره.  

�آخر جندي  �لفرن�سية عن �سورية، فرحل  �لقو�ت  تم جالء 

عام  ني�سان  من  ع�سر  �ل�سابع  في  �ل�سوري  �لتر�ب  عن  فرن�سي 

�لتحرير  قادة  بزعمائها  �ل�سورية  �لجماهير  و�حتفلت   ،1946

»�لكتلة �لوطنية« بزعامة �لجابري.  

وفاته وت�شييعه  

مر�س �سعد �لله �لجابري في �آخر زيارة له �إلى م�سر، حيث 

فبقي  عام 1947،  �لعربية  �لجامعة  كان هناك لح�سور مجل�س 

في �لإ�سكندرية للتد�وي من �لتهاب �لكبد �لوبائي �لذي ��سيب 

�إل �أن رئي�س �لجمهورية �سكري  �أيام �سجنه �لمتكرر،  به خالل 

�لقوتلي طلب منه �ل�ستقالة من رئا�سة �لوز�رة فا�ستقال. رجع 

�لجابري �إلى حلب وق�سى فيها ب�سعة �أ�سهر، وما لبث �أن و�فاه 

�لأجل في حزير�ن عام 1947.  

�سغله  �لأمر�لذي  للن�سال،  �ل�ستقالل حياته  مهند�س  كر�س 

ول  ولد�  يخلف  ولم  �لزو�ج،  له  يت�سن  فلم  �لخا�سة  حياته  عن 

�لن�سالي  م�سو�ره  على  و�سرفها  ممتلكاته  جميع  باع  �إذ  مال، 

�لطويل.  

حا�سد  جليل  كبير  بموكب  �ل�سهباء  حلب  مدينته  �سيعته 

وتقدم �لموكب رئي�س �لجمهورية �آنذ�ك ورئي�س مجل�س �لوزر�ء 

�لعربية  �لدول  وروؤ�ساء  �لدرك  وممثلو  و�لنو�ب  و�لوزر�ء 

وجماهير غفيرة �سارت في موكب �لت�سييع �لذي ��ستغرق �سيره 

�ساعتين كاملتين وبعد �أن ووري �لفقيد لحده �إلى جانب رفيق 

جهاده ون�ساله �لزعيم �إبر�هيم هنانو ،بكاه رئي�س �لجمهورية 

رفقة  فيها  تناول  فقده،  على  �أ�سًى  تفي�س  كانت  موؤثرة  بكلمة 

جهاده معه منذ �سنو�ت �لدر��سة �لأولى، معددً� مناقبه ومز�ياه، 

باكيًا فيه �لخ�سال �ل�سريفة و�لمز�يا �لنبيلة.  

�أن �نتهى �لرئي�س �لأول عقبه رئي�س �لوزر�ء جميل  وبعد 

مردم بكلمة جامعة تناول فيها تاريخ جهاده و�أثره فيما و�سلت 

�إليه �لبالد من منعة وعزة و��ستقالل.  

با�سا  مكرم  �ل�سيد  منهم  وقتها  �لعربي  �لعالم  زعماء  رثاه 

�لعز�ء هو  �لكتلة �لوفدوية: »و لعل عز�ئي بع�س  عبيد رئي�س 

�أن ي�سمح لي بتاأبين �لفقيد �لعزيز، وما �لحزن �لباكي على من 

نفو�سنا جزعًا  من  يتقا�ساها  علينا  �لموت  �إل �سريبة  منا  مات 

هو  �لجابري  �لله  �سعد  كان  ولقد  دمعًا،  عيوننا  من  وي�ستدرها 

ذلك �لوطني �لنموذجي«.  

وقال م�سطفى با�سا �لنحا�س: »يقيني �أن �لعظيم في وطنه 

وخلقه، �لنزيه في ت�سرفاته و�أعماله، ل يموت �إل �لموت �لذي 

�إلى  و�لفناء  �لغرور  د�ر  من  �لنقلة  وهو  �لنا�س،  عليه  ��سطلح 

ما  �لأحياء  قلوب  في  خالد  هذ�  بعد  وهو  و�لبقاء،  �ل�سدق  د�ر 

بقيت �لحياة«.  

ما بعد �شعد اهلل اجلابري  

�أن يكون �ل�ساعر  �آل �لجابري  �أ�سَرّ  وفي �لذكرى �لأولى لرحيله 

�سرط  لي  عمر:  فاأجابهم  رثائه..  في  �لمتكلمين  �أول  ري�سة  �أبو  عمر 

و�حد فقط وهو �أن �أ�ساهد �لمنزل �لذي كان يقطنه �لفقيد؟.. فاأجابوه: 

�سارع �سكري  �لمنزل وكان في  �إلى  �أبو ري�سة  حّبًا وكر�مة.. وتوجه 

�لقوتلي وعندما �سعد �إلى �لطابق �لثاني �ساهد غرفة �لنوم وبها نافذة 

�لكرتون  من  وطبق  مك�سور  زجاجها  �أحد  �ل�سارع  على  مطلة  و�حدة 

كان  �أبو ري�سة م�ستغربًا ومتعجبًا: هنا  �لنافذة.. وقال  يغطي ن�سف 

قر�سًا  يقب�س  لم  فهو  نعم..  فاأجابوه:  �سورية؟..  وزر�ء  رئي�س  ينام 

و�حدً� من �لدولة لأنه كان يوقع في نهاية كل �سهر على جدول �لر�تب 

وهنا  �لم�ستخدمين..  على  ر�تبه  يوزع  �أن  مكتبه  مدير  �إلى  ويطلب 

�نتف�س عمر �أبو ري�سة وهزته هذه �لماأثرة �لفريدة ورثاه في ق�سيدة 

ع�سماء نقتطف منها هذه �لأبيات:  

هيكل �لخلد ل عدتك �لعو�دي  

�أنت �إرث �لأمجاد لالأمجاد  

�سعد: يا �سعد �إنه لند�ء  

من حنين فهل عرفت �لمنادي  

�أنا يا �سعد ما طويت على �للوؤم  

جناحي ول جرحت �عتقادي  

�سهد �لله ما �نتقدتك �إل  

طمعًا �أن �أر�ك فوق �نتقاد  

وكفى �لمرء رفعة �أن يعادى  

في ميادين مجده ويعادي  

زعيمهم  تكريم  �ل�سوري  �ل�سعب  قرر  �أعو�م  بعدة  وفاته  بعد  و 

�لفقيد باإطالق ��سم �ساحة �سعد �لله �لجابري على �أكبر �ساحة تتو�سط 

حلب و�لتي �أ�سبحت من معالمها �لمهمة.  

ن�شب اجلابري 

هو �سعد �لله بن عبد �لقادر لطفي �لجابري، ولد في حلب 

و�لثر�ء.  و�لدين  بالوطنية  م�سهورة  عريقة،  لعائلة  عام 1894 

و�لده �ل�سيد �لحاج عبد �لقادر لطفي �لجابري �لح�سيني مفتي 

ولية حلب بن �لعالمة �ل�سيد مر�د بن �ل�سيد �لحاج عبد �لقادر 

مفتي  م�سطفى  �لحاج  �ل�سيد  بن  �أ�سر�فها  ونقيب  حلب  مفتي 

بن  بالجابري  �ل�سهير  �أحمد  �ل�سيخ  بن  �أ�سر�فها  ونقيب  حلب 

�ل�سيد مو�سى بن �ل�سيد �أبو بكر بن �ل�سيد محمد �أ�سعد �لحلبي 

�لح�سيني.  

و�سياء  با�سا  نافع  �أ�سهرهم  �أبناء  ثمانية  و�لده  �أنجب 

و�أ�سغرهم  بك  وفاخر  بك  و�إح�سان  �أفندي  ومر�د  �أفندي  �لدين 

منذ  و�لإقد�م  �لنباهة  مظاهر  عليه  بدت  �لذي  بك  �لله  �سعد 

�سغره، فن�ساأ وترعرع في حلب في بيت من �أ�سهر بيوت �لدين 

و�سحا  فيها  و�لتجهيزية  �لبتد�ئية  علومه  وتلقى  و�ل�سيا�سة، 

�لبلد،  رجالت  مع  عائلته  بها  تقوم  و�ت�سالت  �جتماعات  على 

حيث كان �لقوم يجتمعون في منزل �ل�سيخ �لعالمة عبد �لحميد 

�لجابري للتد�ول في �أمور �لبالد وما �آلت �إليه.  

�شــــــعد اللــــــه اجلابـــــــري ثريـــا احلافـــــظ
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معاهدة قاد�ش

اأقدم اتفاقية �سالم مدونة  تعد معاهدة )قاد�ش( 

امرباطوريتي  بيين  اأبييرمييت  وقيييد  الييتيياريييخ  عييرفييهييا 

احلثين والفراعنة املتنازعتن حيث ت�سمنت بنودًا 

العالقات  نظمت  ودبلوما�سية  وع�سكرية  قانونية 

بينهما مع مباركة دينية ومل�سة دبلوما�سية ماكرة.

هذه املعاهدة التاريخية تعترب الأ�سا�ش جلميع 

ع�سرًا   33 مر  على  بعدها  توالت  التي  املعاهدات 

القوانن  تطبيق  بيين  جمعت  اأنييهييا  اإذ  ابرامها  ميين 

اإقامة  وتاأكيد  ال�سعوب  حق  و�سمان  )الت�سريعات( 

اأوا�يييسييير العالقات  �ييسييالم عيييادل و�ييسييامييل وتييعييزيييز 

الع�سكرية والدبلوما�سية.

والفراعنة  احلثين  بن  وقعت  قاد�ش  معاهدة 

ال�سورية  حم�ش  حمافظة  قييرب  قيياد�ييش  مدينة  يف 

)حات�سويل(  امللك  بن  امليالد  قبل   1296 عييام  يف 

الروايات  واختلفت  الثاين(  )رم�سي�ش  والفرعون 

)رم�سي�ش  ان  بيد  املعركة،   هذه  يف  املنت�سر  حول 

الثاين( قد اأ�سطر يف نهاية املطاف اإىل الن�سحاب 

تو�سل  حيث  والييو�ييسييطييى  ال�سمالية  �ييسييورييية  ميين 

الطرفان يف عام 1280 قبل امليالد اإىل عقد ال�سلح 

وتوقيع املعاهدة التي ن�سبت لهذه املعركة.

املعاهدة نق�ست على لوائح من الف�سة باللغتن 

امل�سمارية،  والبابلية  الهريوغليفية  الفرعونية 

وعرث عليها اأثناء عمليات تنقيب اأجريت يف �سمال 

حمافظة  يف  غييازكيياليية(  )بييو  مدينة  يف  النييا�ييسييول 

ت�سورم. وبنود املعاهدة اأكدت »اأهمية اإقامة عالقات 

جيدة بن الدولتن وال�سعي اإىل اإحالل �سالم اأ�سا�سه 

بعدم  والتعهد  الييدولييتيين  اأرا�ييسييي  �سيادة  احيييرام 

واإقامة  الآخيير  الطرف  ملهاجمة  اجليو�ش  حت�سري 

قييوة دفيياعييييية م�سركة واحيييرام  حتييالييف وانيي�ييسيياء 

دورهما  لأهمية  الدولتن  بن  واملبعوثن  الر�سل 

اإىل  اللجوء  واخييريًا  اخلارجية،  ال�سيا�سة  لتفعيل 

لعنة الآلهة ك�سمانة لهذه املعاهدة ومعاقبة الناكث 

بها«. واأو�سح كارا�سو ان اأهمية هذه املعاهدة تكمن 

يف اأنها اأول معاهدة مكتوبة يف التاريخ وقد اتخذت 

مثاًل للمعاهدات التي تلتها يف الع�سور الو�سطى ملا ت�سمنه ن�سها من 

مقدمات وبنود وخامتة.

وتعر�ش هذه املعاهدة حاليًا يف متحف الآثار يف مدينة ا�سطنبول 

وتوجد ن�سخة عنها يف مقر الأمم املتحدة يف نيويورك.

معركة قاد�ش

م�سر  ملك  الييثيياين  رم�سي�ش  امللك  قييوات  بيين  املعركه  هييذه  وقعت 

تقع  الييتييي  قيياد�ييش  مبدينة  الييثيياين  مواتللي  املييلييك  بقيادة  واحليثين 

بعدة  حم�ش  بييحييرية  جيينييوب  الييعييا�ييسييي  لنهر  الييغييربيييييه  ال�سفه  عييلييى 

امللك  حكم  ميين  اخلام�ش  بالعام  مييوؤرخييه  املعركه  كيييييلييومييرات،وهييذه 

اي  التا�سع(  اليوم  ال�سمو،  ف�سل  اخلام�ش  )الييعييام  الثاين  رم�سي�ش 

حوايل العام 1274 ق.م على وجه التقريب 

بداأ انح�سار النفوذ امل�سري يف غرب اآ�سيا يف ع�سر اواخر ملوك 

ال�سره الثامنة ع�سر كنتيجة مبا�سره لال�سطرابات التي خلفتها ثورة 

هذه  ي�ستغلون  احليثيون  جعل  )ممييا  الييداخييل  يف  الدينيه  اأخناتون 

يف  ،وجناحهم  م�سر  �سد  حتالف  بقيادة  يقوموا  لكي  ال�سطرابات 

ذلك، وبالتايل فقدان م�سر للكثري من مناطق نفوذها يف ا�سيا الغربيه، 

كان  التي  النجده  طلبات  لتلبية  اخناتون  امللك  يتحرك  ان  دون  وذلك 

ير�سلها اليه امراء املدن ال�سيويه املوالن مل�سر فيما عرف بر�سائل تل 

العمارنة

عاتقهم  على  ال�سره  هييذه  ملوك  اأخييذ  اخناتون   امللك  وفيياة  وبعد 

ا�ستعادة النفوذ امل�سري يف اآ�سيا مرة اأخرى.

وقد �سن الفرعون رم�سي�ش الثاين حملته الوىل يف العام الرابع من 

حكمه وعرب فيه فل�سطن وو�سل بجيو�سه اىل نهر الكلب )بالقرب من 

اأمورو من  بريوت( حيث اقام لوحة تذكارية هناك ،وا�ستعاد مقاطعة 

احليثين. وبغر�ش ال�سيطرة على �سورية حترك امللك رم�سي�ش الثاين 

بجيو�سه يف العام اخلام�ش من حكمه، وتابع تقدمه �سمال وتواجه مع 

جيو�ش احليثين عند مدينة قاد�ش على نهر العا�سي. 

احليثيون  وجنييح  قيياد�ييش  دفيياعييات  ك�سر  يف  الييثيياين  رمي�ش  ف�سل 

الطرفن  من  كل  باحتفاظ  املعركة  وانتهت  �سيطرتهم  حتت  بابقائها 

بنف�ش مكا�سبه ال�سابقة وخ�سائر فادحة لكال الطرفن يف املعركة وعاد 

املعركة،  انت�ساره يف  الثاين  رم�سي�ش  ذكر  دم�سق.  اإىل  اآفال  رم�سي�ش 

التي قام بنق�ش تفا�سيلها بالكامل على جدران معبد الرم�سيوم وكذلك 

معبد الأق�سر اإ�سافة اإىل معبده باأبو �سمبل )على جداره ال�سمايل فيما 

عرف بان�سودة معركة قاد�ش(

وقد ذكر امللك مواتللي من ناحيته يف وثائق بوغازكوي اأن املعركة 

اأيدي احلثين، بينما ويف  اأمورًا قد وقعت يف  كانت انت�سارًا له وان 

قام رم�سي�ش بعدة حمالت  ذلك  التي مرت بعد  الع�سر  ال�سنوات  خالل 

يف  احليثيون  وا�سطر  ح�سارها  بعد  دابور  على  وا�ستوىل  اآ�سيا  اإىل 

اأكرب جزء من �سورية دون حماية كافية.  اإىل الراجع تاركن  النهاية 

من  �سنوات  عييدة  وبعد  احلكم  ابنه  تييوىل  مواتللي  وفيياة  اأعقاب  ويف 

هذه  رم�سي�ش  وانتهز  الثالث  خاتو�سيلى  امللك  عمه  حمله  حل  احلكم 

الفر�سة وتقدم نحو تونيب اأو تو�سب وا�ستوىل عليها.

النفوذ  مناطق  وتهديد  الظهور  يف  ال�سورين  قييوة  بييداأت  وهنا 

امل�سرية واحليثيه، مما حدا بالطرفن اإىل توقيع معاهدة �سالم بينهما 

الثاين  رم�سي�ش  امللك  حكم  من  والع�سرون  احلييادي  العام  يف  وذلييك 

من  لييوح  )على  احليثي  باخلطن  �سجلت  التي  ق.م(   1258 )حييوايل 

معبدي  جييدران  على  والهريوغليفي  خاتو�سيلى(  امللك  با�سم  الف�سة 

الكرنك والرام�سيوم يف طيبه )الأق�سر حاليًا( يف جنوب م�سر.

ن�ش املعاهدة

لقد وجد علماء الآثار ن�ش املعاهدة مكتوبًا بثالث لغات: امل�سرية، 

عليها  مطبقن  املعاهدة  هذه  بتحليل  قمنا  واإذا  واحلثية،  والبابلية، 

بنية  تقارب  بنيتها  اأن  يتبن  الييدويل،  للقانون  حداثة  الأكييرث  املفاهيم 

معاهدات ال�سالم الأكرث ع�سرية، فال �سيء ينق�سها، حيث جند فيها اتفاق 

�سمان اإقليمي، وحتالفًا دفاعيًا، واتفاق تعاون متبادل بن احلكومتن 

�سد الع�ساة، وبنودًا لت�سليم الفارين والالجئن ال�سيا�سين، و�سروبًا 

املواد  قراءة  من  اأكرث  يده�سنا  �سيء  الفئات، ول  بع�ش  العفو عن  من 

الرئي�سة يف هذه املعاهدة التي يعود تاريخها اإىل )3280( �سنة خلت، 

تقول ن�سو�ش املعاهدة:

العظيم، معاهدة مع ملك احلثين  لقد وقع رم�سي�ش، ملك م�سر   -

العظيم من اأجل احلفاظ على الأخوة بينهما.

- بهذه املعاهدة، يعلن رم�سي�ش، ملك م�سر العظيم، ال�سالم والأخوة 

حلاتو�سيلي، ملك احلثين العظيم.

- وقد وقع رم�سي�ش بنف�سه هذه املعاهدة مع حاتو�سيلي لي�سمنا 

كانا  مما  اأخوة  اأكرث  الآن  وهما  لالآخر،  اأخ  منهما  فكل  بينهما،  ال�سالم 

يف املا�سي، فرم�سي�ش هو �سديق حاتو�سيلي، و�سيكون اأولده اإخوة 

اأولد حاتو�سيلي، ويف �سالم دائم.

منها  ياأخذ  اأن  اأجل  من  البتة،  بالد احلثين  رم�سي�ش  يحتاج  لن   -

اأي �سيء مهما كان، ولن يدخل حاتو�سيلي م�سر لياأخذ منها اأي �سيء 

مهما كان.

- اإن زحف عدو على بالد احلثيي، واأر�سل حاتو�سيلي اىل رم�سي�ش 

ومركباته  جيو�سه  رم�سي�ش  ير�سل  عندئذ  مل�ساعدتي«  »تعاىل  يقول: 

احلربية.

اأخيه  اىل  رم�سي�ش  واأر�ييسييل  م�سر،  بييالد  على  عييدو  زحييف  اإذا   -

لقتل  جيو�سه  حاتو�سيلي  ير�سل  مل�ساعدتي«  »تعال  يقول:  حاتو�سيلي 

هذا العدو.

- اإذا هرب ذو �ساأن من اأر�ش م�سر وذهب يلجاأ اىل اأر�ش احلثين 

فال ي�ستقبله ملك احلثين، وي�سلمه اىل يدي رم�سي�ش.

- اإذا هرب رجل او اأكرث من العامة اىل بالد احلثين ليعملوا فيها 

عند اأحدهم، فال يحتفظ بهم يف بالد احلثين، بل ُيعادوا اىل رم�سي�ش 

ملك م�سر.

- اإذا هرب ذو �ساأن من اأر�ش احلثين وجلاأ اىل بالد رم�سي�ش، فال 

ي�ستقبله ملك م�سر، وي�سلمه اىل يدي ملك احلثين.

عند  فيها  ليعملوا  م�سر  اىل  العامة  من  اأكييرث  او  رجل  هرب  اإذا   -

اأحدهم، فال ي�ستقبلهم ملك م�سر، وي�سلمه اىل يدي ملك احلثين.

اإذا �سورية اأول من قدم للعامل وثيقة �سالم بن ح�سارات كربى... 

فمن هنا من اأر�ش ال�سالم ال�سورية ن�ساأل الأمم املتحدة على من تتلي 

ياوا�سنطن مزامري حقوق الن�سان.

�ضورية اأر�ش الت�ضريع الو�ضعي.. قادي�ش مثااًل..
 ر�ضـــــالة ال�ضـــــالم االأولــــى مـــن االأزليــــة ال�ضــــورية .. العالـــم يحتكــم يف معاهداتـــه

 اإلــــى �ضـــطور ال�ضــــوريني فعلــــى مــــن يقــــراأ الغـــــرب مزاميـــــر قوانــــــني االإن�ضـــــــان
هو ال�سالم حني يبحث عن �سهادة ميالده فال بد اأن ي�ساأل يف بالد ال�سام.. هنا يف �سورية حيث 

 القوانني الإن�سانية، فكانت 
ّ

ة جعلت من تراب �سورية وح�ساراتها اأ�س
ّ
التوقيع م�سماري حفر باأيد حثي

�سطور )اتفاقية قاد�س( وبقيت �ساهدًا على اأن �سورية هي مهد الزلية و�رسير احل�سارات يف مدينة 

قاد�س قرب حمافظة حم�س، كتبت �سورية عام 1296 قبل امليالد اأوىل ر�سائل ال�سالم، التي اأ�سبحت 

مرجعية الأمم حتى اللحظات الراهنة يف اإبرام التفاقيات والقوانني ومعاهدات ال�سالم.

فاإذا ا�ستد النزاع بني الأمم والدول هبطت »قاد�س« وبنودها بردًا و�سالمًا وفي�ساًل يفك ال�ستباكات 

واحلروب، وي�سع معادلت توافق عجزت عن اخلروج عنها كل البتكارات احلديثة والقدمية يف هذا 

العامل... فمن يتبجح بحقوق الن�سان ويبعث اإلينا مبوفدي ال�سالم والإن�سانية هل نظر اإىل تلك اللوحة 

الف�سية على جدار الأمم املتحدة... وهل عرف اأن ذلك املخطوط لأوىل معاهدة �سالم يف التاريخ مكتوب 

بحروف �سورية؟؟

اإعداد: عزة �ستيوي

ن�ش املعاهدة .. بن�ضخة معرو�ضة يف مبنى االأمم املتحدة

غ�ضنا الزيتون ال�ضوري يظلالن �ضعار املنظمة الدولية
  دخل ال�سيد امل�سيح القد�ش بغ�سن  زيتون ......رمييزا لل�سالم  ..  حيث اأهدت 

التي �سقيت من ترابها فكان  ال�سجرة   للب�سرية  هذه  ال�سام وحتديدا �سورية.   بالد 

غ�سن الزيتون كيان ال�سالم امللمو�ش ورمزيته لنه خرج من اأر�ش ال�سالم ..�سورية 

بات الزيتون رمزا عامليا لل�سالم لدرجة ان الأمم املتحدة اتخذت من اغ�سان الزيتون 

على علمها مايرجم  نيتها احالل ال�سالم يف العامل، واأ�سل الفكرة �سوري حيث �سجرة 

الزيتون �سورية املن�ساأ وكذلك اي�سا من اقرح و�سعها على �سعار الأمم املتحدة هم 

الدبلوما�سيون ال�سوريون حينها.

الأ�سلي  الزيتون  �سجرة  موطن  هييي   �سورية 

من  عييديييدة  اآلف  قبل  زرعييت  حيث  انت�سارها  ومهد 

ال�سنن وارتبطت بحياة وعادات املجتمع واأ�سبحت 

ت�سكل حيزًا هامًا يف تراثه وثقافته، يعتقد باأن تاريخ 

اإىل ما بن 5000 و 6000 �سنة  ال�سجرة يعود  هذه 

حيث  كريت  وجييزيييرة  وفل�سطن  �سورية  ومن�ساأها 

واجليولوجية  الأثييرييية  الييدرا�ييسييات  بع�ش  اثبتتها 

املبنية على تر�سب حبوب الطلع اأي�سًا التي متت يف 

منطقة اإيبال الواقعة قرب مدينة حلب يف �سورية 

 عند تاأ�سي�ش الأمم املتحدة  كانت �سورية تتاأهب 

للجالء الفرن�سي ولأن الن�سال يف جزء هام منه  هو 

ديبلوما�سي  كان الف�سل يف ذلك الوقت لرجالت �سورية  �سكري القوتلي و فار�ش 

الله اجلابري وغريهم حيث  الباردوي و �سعد  اخلوري و جميل مردم بك و فخري 

ا�سارت   الوقائع التاريخية »اإىل تكتيك �سيا�سي لفت اتخذته الديبلوما�سية ال�سورية 

يف العام 1945 ا مكنها من الذهاب لالأمم املتحدة لتكون من موؤ�س�سيها، وم�ساهمة 

اأ�سا�سية يف و�سع مواثيقها« واأكرث من ذلك و�سعت �سورية مقرحات لت�سميم �سعار 

الأمم املتحدة املعتمد حتى اليوم مع اأربعة دول ذات وزن دويل«  فكان غ�سنا الزيتون 

يظلالن �سعار املنظمة الدولية املعتمد.

الأمم،  مقايي�ش  بكل  �سغري  بلد  كانت  »�سورية   

النتداب  »حتيييت  تيييزال  ل  وهيييي  جل�ست  ذليييك  ورغيييم 

اأمم تفوقها م�ساحة  الفرن�سي« على قدم امل�ساواة مع 

..و�ساهمت بر�سم م�سري النظام العاملي يف ذلك الوقت 

متمثال مبيثاق الأمم املتحدة و�سعارها وموؤ�س�ساتها« 

وقد قيل »اإن اأبطال اجلالء عمليا هم رجال ال�سيا�سية« 

قال  املتحدة  الأمم  يف  الأمريكي  »امليينييدوب  اأن  حتى 

الجتماع  يف  كلمته  اخليييوري  فييار�ييش  اأنييهييى  اأن  بعد 

تكون  اأن  امل�ستحيل  من  املتحدة  لييالأمم  التاأ�سي�سي 

هناك بلد فيها رجال كهذه الرجال م�ستعمرة«.
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