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أجــرى النظــام الســوري انتخابــات مجالــس اإلدارة المحليــة فــي 18/ أيلول/ 2022، تنزياًل ألحــكام قانون اإلدارة 
المحليــة الصــادر بالمرســوم التشــريعي رقــم 107 لعــام 2011، وتعديالتــه1، وكذلــك اســتنادًا إلــى أحــكام قانــون 
االنتخابــات العامــة رقــم 5 لعــام 22014 ، وتعديالتــه، وقــد وثقنــا فــي هــذه االنتخابــات مجموعــة واســعة مــن 

الخروقــات أفرغتهــا مــن مضمونهــا، وضربت مشــروعيتها. 

وفــي تشــرين األول/ 2022 أصــدر النظــام الســوري القانــون رقــم 342 أي بعــد صــدور نتائــج االنتخابــات بفتــرة 
وجيــزة، وهــدف مــن خاللــه إلــى زيــادة مركزيــة الســلطة وتحويــل مجالــس اإلدارة المحليــة إلــى مجــرد أجهــزة 
إداريــة تابعــة للســلطة المركزيــة، ويأتــي هــذا التقريــر لتوضيــح ذلــك، والتأكيــد علــى أنَّ النظــام الســوري دأب 

متعمــدًا علــى إصــدار قوانيــن يعــارض بعضهــا البعــض. 

 لترســانة 
ِ
ــه

ِ
نشــر النظــام الســوري بتاريــخ 6/ تشــرين الثانــي/ 2022 القانــون رقــم/42/، فــي إطــار تقديم

 القانــون 
ِ

 مقتضيــات
ِ

قانونيــة يفــرُض عبرهــا هيمنتــُه علــى تســيير عمــل مجالــس اإلدارة المحليــة؛ فبموجــب
ــر أو االســتثمار أو البيــع(  ــى العقــود )التأجي ــة المصادقــة عل رقــم 42 فــي )المــواد 1 و2 و3 و4(4، فــإن عملي
ــة(،  ــة )الســلطة المركزي ــي الســلطة التنفيذي  ممثل

ِ
ــُم مــن طــرف ــة تت ــي تبرمهــا مجالــس اإلدارة المحلي الت

حســب القانــون فــإن المصادقــة تكــوُن مــن طــرف اللجنــة االقتصاديــة لــدى رئاســة مجلــس الــوزراء )المــادة 
1(، أو وزيــر اإلدارة المحليــة )المــادة 2(، أو وزيــر الســياحة )المــادة 3(، أو المحافــظ )المــادة 4(، وتحديــُد جهــة 

التصديــق ترجــُع فقــط لقيمــة العقــد الموقــع. 

أواًل: خلفية

ثانيًا: مضامين القانون رقم /42/ 

1 مجلس الشعب السوري، المرسوم التشريعي 107 لعام 2011 قانون اإلدارة المحلية

2مجلس الشعب السوري، القانون 5 لعام 2014 قانون االنتخابات العامة،

3يجــدُر اإلشــارة بــأن هنــاك صعوبــة لتحصــل علــى نســخة مــن نــص القانــون رقــم /42/ وذلــك علــى غــرار عــدد مــن النصــوص القانونيــة الســورية الغيــر موجــودة فــي المواقــع الرســمية التابعــة ألجهــزة النظــام الســوري، 

وهــو ضــرٌب فــي حــق الوصــول إلــى المعلومــة.

4المواد 1 و2 و3 و4 من القانون رقم 42 لعام 2022 تنص: 

المادة 1 “تتولى اللجنة االقتصادية لدى رئاسة مجلس الوزراء صالحية تصديق عقود البيع واإليجار واالستثمار التي تجريها الوحدات اإلدارية التي تتجاوز / مليار ليرة سورية/”  

المادة 2 “يتولى وزير اإلدارة المحلية والبيئة صالحية تصديق عقود البيع واإليجار واالستثمار التي تجريها الوحدات اإلدارية التي تتراوح قيمتها بين خمسمائة مليون ليرة سورية ومليار ليرة سورية.” 

المادة 3 “يتولى وزير السياحة صالحية تصديق عقود االستثمار السياحي التي تتعلق بالمشروعات السياحية التي تجريها الوحدات اإلدارية والتي ال تتجاوز قيمتها مليار ليرة سورية.” 

المادة 4 “يتولى المحافظ صالحية تصديق عقود البيع واإليجار واالستثمار التي تجريها الوحدات اإلدارية والتي تقل قيمتها عن خمسمائة مليون ليرة سورية.”

رصــدت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان أربعــة أســباب تجعــل مــن القانــون رقــم /42/ أداة لتعزيــز 
ســلطة النظــام الســوري المركزيــة: 

ثالثًا: أربعة أسباب رئيسة تجعل من القانون رقم /42/ أداًة لتعزيز سلطة 
النظام السوري المركزية

https://snhr.org/arabic/?p=16313 
https://snhr.org/arabic/?p=16313 
http://www.parliament.gov.sy/arabic/index.php?node=201&nid=4390&RID=-1&Last=27&First=0&CurrentPage=0 
http://www.parliament.gov.sy/arabic/index.php?node=201&nid=4390&RID=-1&Last=27&First=0&CurrentPage=0 
http://www.parliament.gov.sy/arabic/index.php?node=201&nid=327&RID=-1&Last=133&First=0&CurrentPage=0 
http://www.parliament.gov.sy/arabic/index.php?node=201&nid=327&RID=-1&Last=133&First=0&CurrentPage=0 
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المرتبــط  تقريرهــا  فــي  اإلنســان  الســورية لحقــوق  الشــبكة  لــه  نبهــت  مــا  يؤكــُد   /42/ القانــون  أنَّ  نجــُد 
بانتخابــات اإلدارة المحليــة والمتمثــل فــي غيــاب االســتقاللية لــدى هــذه المجالــس؛ حيــث يؤكــُد هــذا القانــون 
الغيــاب التــام لالســتقاللية التــي يدعــي النظــام أنــُه أعطاهــا لمجالــس اإلدارة المحليــة حســب منطــوق 
المــادة 30 مــن المرســوم التشــريعي 107 لعــام 2011 قانــون اإلدارة المحليــة5؛ فبالعــودة لممثلــي الســلطة 
التنفيذيــة للمصادقــة علــى العقــود االقتصاديــة المبرمــة علــى مســتوى مجالــس اإلدارة المحليــة، يظهــُر 
غيــاب االســتقاللية اإلداريــة، كمــا يضــرُب كذلــك فــي االســتقاللية الماليــة؛ فالقانــون أظهــر بــأن مجالــس 
اإلدارة المحليــة ال تملــُك حــق تقريــر مصيرهــا المالــي واإلداري وال تمتلــُك الحقــوق القانونيــة التــي تمكنهــا أن 
تخــوَل لهــذه المجالــس “المنتخبــة” ســلطة تقريــر مصيرهــا المالــي، وهــو مــا يخالــُف مقتضيــات المرســوم 

 لــإدارة المحليــة. 
ِ
التشــريعي 107 لعــام 2011 المؤطــر

ألف - تكريس غياب االستقاللية:  

عــت “منــح” الالمركزيــة لمجالــس اإلدارات  يظهــُر القانــون /42/ بهتــان ادعــاء أجهــزة النظــام الســوري التــي ادَّ
 المــادة الثانيــة6 مــن المرســوم التشــريعي 107 لعــام 2011 قانــون اإلدارة المحليــة؛ 

ِ
المحليــة حســَب منطــوق

ألن العــودة للســلطة التنفيذيــة للتصديــق علــى العقــود الماليــة )التأجيــر أو االســتثمار أو البيــع( لــإدارة 
المحليــة يجعــُل مــن مجالــس اإلدارة المحليــة، إدارات عاديــة تنتمــي للســلطة التنفيذيــة، وفــق مقتضيــات 

النظــام المركــزي، ضاربــًة بمقتضيــات الالمركزيــة عــرض الحائــط.  

وهــو أمــٌر طبيعــي فــي ظــل الديمقراطيــة الغائبــة عــن الســلطة السياســية في ســوريا، والتي ترخــي بظاللها 
 ديمقراطــي وســلمي لمنصــب رئيــس الجمهوريــة، يحوُل 

ٍ
علــى الوحــدات السياســية األصغــر، فغيــاُب تــداول

ــي واإلداري المطلــوب لكــي  ــة واالســتقالل المال ــة بالشــخصية االعتباري  الوحــدات اإلداري
ِ

ــع دوَن إتمــام تمت
ــة،   خطــة وطنيــة لالمركزي

ِ
ــة أو سياســية، وحديــث النظــام الســوري عــن وجــود ــة إداري نتحــدَث عــن المركزي

ترمــي إلــى نقــل اختصاصــات  الســلطة المركزيــة إلــى الســلطة المحليــة، هــو أمــٌر ال تؤكــدُه مجموعــة مــن 
 
ٍ
 حقيقية

ٍ
التشــريعات بمــا فيهــا القانــون /42/ التــي تؤكــُد بــأنَّ وحــدات اإلدارة المحليــة ال تتمتــُع بأي صالحيــات

 تحويــل النظــام الســوري لهــا إلــى جهــاز بيروقراطــي يكتفــي بتنزيــل أوامــر الســلطة المركزيــة التابعــة 
ِ

بفعــل
للنظــام الســوري. 

باء - تكريس غياب الالمركزية:  

5حســب المــادة 30 مــن المرســوم التشــريعي 107 لعــام 2011 قانــون اإلدارة المحليــة ، فــإن “ تختــص المجالــس المحليــة فــي نطــاق السياســة العامــة للدولــة بتســيير شــؤون اإلدارة المحليــة فيهــا وجميــع األعمــال 

التــي تــؤدي إلــى تطويــر المحافظــة “اقتصاديــًا واجتماعيــًا وثقافيــًا وعمرانيــًا” بمــا يتماشــى مــع التنميــة المســتدامة والمتوازنــة فــي مجــاالت التخطيــط، الصناعــة، الزراعــة، االقتصــاد والتجــارة، التربيــة، الثقافــة، اآلثــار، 

الســياحة، النقــل والطــرق، الــري، ميــاه الشــرب والصــرف الصحــي، الكهربــاء، الصحــة، الشــؤون االجتماعيــة والعمــل، الخدمــات والمرافــق، المقالــع والثــروة المعدنيــة، إدارة الكــوارث واإلطفــاء، إدارة وتنظيــم الســير 

ومراكــز إجــازات الســوق، البيئــة، الرياضــة والشــباب، المشــاريع المشــتركة بيــن الوحــدات اإلداريــة”.

6 يهــدُف المرســوم التشــريعي 107 لعــام 2011 قانــون اإلدارة المحليــة؛ حســب المــادة )2( منــه إلــى -1 تطبيــق المركزيــة الســلطات والمســؤوليات وتركيزهــا فــي أيــدي فئــات الشــعب تطبيقــًا لمبــدأ الديمقراطيــة 

الــذي يجعــل الشــعب مصــدر كل ســلطة وذلــك مــن خــالل توســيع وتحديــد واضــح وغيــر مــزدوج لســلطات وصالحيــات مجالــس الوحــدات اإلداريــة لتمكينهــا مــن تأديــة اختصاصاتهــا ومهامهــا فــي تطويــر الوحــدة 

اإلداريــة اقتصاديــًا واجتماعيــًا وثقافيــًا وعمرانيــًا.
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ــة  ــى الســلطة المركزي ــة إل ــي ترجــُع الحســم فــي القــرارات المالي  الت
ِ
ــون /42/ مــن خــالل مــواده ُيظهــر القان

التابعــة للنظــام الســوري، أمــرًا يتجــاوُز تفريــغ مجالــس اإلدارة المحليــة مــن اســتقاللها المالــي، ولكنــُه 
تابعــة  أنهــا  يفتــرُض  التــي  المحليــة  المــوارد  علــى  للهيمنــة  الســوري  النظــام  ســعي  إلــى  يمتــدُّ  كذلــك 
ــي  ــق هــذه العقــود مــن طــرف ممثل ــن، إال أنَّ إرجــاع تصدي ــة، مــن أجــل خدمــة المواطني للمجالــس المحلي
 تحديــد مصيــر العقــود الموقعــة، بطريقــة مفرغــة 

ِ
الســلطة المركزيــة للنظــام الســوري، تجعــُل بمقــدوره

مــن الشــفافية والمصداقيــة المطلوبــة فــي العقــود )التأجيــر أو االســتثمار أو البيــع(، فإرجــاع ســلطة 
 بالعقــود أمــرًا ســهاًل لفائــدة النظــام الســوري 

ِ
المصادقــة للســلطة التنظيميــة يجعــل إمكانيــة التالعــب

 والنفــوذ الــذي تتغــذى منــُه جيــوُب 
ِ

، فربــُط هــذه العقــود بالســلطة المركزيــة يفتــُح البــاب أمــام الريــع
ِ
وأعوانــه

النظــام الســوري. 

تؤكــُد مقتضيــات القانــون /42/ أمــرًا اعتــاد عليــه الســوريون، والمتمثــل فــي تناقــض النصــوص القانونيــة 
 مــن النصــوص 

ٍ
 كبيــر

ٍ
حيــث يقــوض بعضهــا بعضــًا، لفائــدة النظــام الســوري، وهــذا يســري علــى عــدد

القانونيــة بمــا فيهــا مــا تمــت مناقشــتُه فــي القانــون /42/ والمرســوم التشــريعي 107 لعــام 2011 قانــون 
اإلدارة المحليــة7؛ فرغــم إقــرار مبــدأ الالمركزيــة واالســتقاللية فــي المرســوم التشــريعي 107 لعــام 2011، 
إال أنَّ قانــون /42/ وقوانيــن أخــرى تنســف وتعرقــل عمــل ســير القوانيــن التــي قــد تبــدو أنهــا تســعى نحــو 

الديمقراطيــة، بســبب انتهاكهــا ألبســط مبــادئ الالمركزيــة واالســتقاللية.  

وهــو مــا يجعلنــا أمــام نظــام يســتمرُّ فــي نهــج الهيمنــة والســيطرة المركزيــة علــى كل الســلطات مــن بينهــا 
 المركزيــة، ليؤكــَد أنَّ النظــام 

ِ
ســلطة مجالــس اإلدارة المحليــة، التــي حولهــا إلــى أجهــزة إداريــة تابعــة لهيمنتــه

الســوري ال يقيــم وزنــًا لمبــدأ فصــل الســلطات وال يمنــح أي ســلطة للمجالــس “المنتخبــة” لــإدارة المحليــة 
عــي أنهــا تتمتــع بالشــرعية التمثيليــة للشــرائح المجتمعيــة التــي انتخبتهــا، ويومــًا بعــد يــوم يثبــت هــذا  التــي يدَّ

النظــام أنــه نظــام مســتبد ال يتمتــع بالشــرعية وهــو عصــيٌّ علــى اإلصــالح. 

جيم- تكريس سطو النظام السوري على الموارد المالية للمجالس المحلية: 

دال- تكريس تناقضات القوانين المحلية: 

7 المــادة )7( مــن المرســوم التشــريعي107 لعــام 2011 قانــون اإلدارة المحليــة “تتكــون الجمهوريــة العربيــة الســورية مــن وحــدات إداريــة تتمتــع بالشــخصية االعتباريــة واالســتقالل المالــي واإلداري وهــي المحافظــة، 

المدينــة، البلــدة، البلديــة”. 
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النظــام الســوري ال ينــوي أبــدًا فــي إعطــاء المركزيــة حقيقيــة علــى الرغــم مــن أنَّ االنتخابــات جــرت وفــق القواعــد 
التــي وضعهــا، والتــي فــي كثيــر منهــا تنتهــك القواعــد اآلمــرة لالنتخابــات. 

التابــع للنظــام الســوري علــى عقــود المجالــس المحليــة، يفقــد اإلدارة المحليــة  التنفيــذي  مصادقــة الجهــاز 
والمالــي.  اإلداري  اســتقاللها 

فــرض وصايــة المصادقــة علــى عقــود المجالــس المحليــة المنتخبــة، هــو بــاب مــن أبــواب الريــع والنفــوذ التــي 
يســتفيُد منهــا الفاســدون فــي النظــام الســوري. 

إلى المجتمع الدولي: 
ــة  ــة ومحلي ــات سياســية وبرلماني ــذي يمكــن الســوريين مــن إجــراء انتخاب اإلســراع فــي إنجــاز الحــل السياســي ال

نزيهــة وشــفافة وتراعــي قواعــد القوانيــن االنتخابيــة. 

التنديــد بالقوانيــن التــي يصدرهــا النظــام الســوري والتــي تنتهــك حقــوق المالييــن مــن الشــعب الســوري، وتفــرض 
بقــوة الســالح والســلطة.

إلى النظام السوري: 
ضرورة إجراء انتخابات رئاسية نزيهة وديمقراطية، خطوة أولى في مسار بناء نظام المركزي حقيقي. 

ضرورة التوقف عن االستيالء على المنافذ المالية لمجالس اإلدارة المحلية. 

ــة التــي فرغهــا مــن  ــى إرادة المجتمــع الســوري ومؤسســات الدول ــه عل ضــرورة إيقــاف النظــام الســوري هيمنت
فعاليتهــا. وتفــرض بقــوة الســالح والســلطة.

االستنتاجات: 

التوصيات:

رابعًا: االستنتاجات والتوصيات: 
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ملحق8

8 هذه االنسخة من صفحة الفيسبوك للمحامي عارف الشعال في منشور بتاريخ 18/ تشرين الثاني/ 2022.
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