فريق العمل الخاص باإلصالح الدستوري والقانوني
القوانين التي يجب إلغاؤها
المركز السوري للدراسات السياسية واالستراتيجية
أوالً -قانون حالة الطوارئ:
البد من القوؿ أف حالة الطوارئ أعلنت يف سورية أكثر من مرة ،لكن آخرىا مت دبوجب األمر العسكري رقم  2بتاريخ 8
آذار /مارس  ، 1963الصادر عن اجمللس الوطٍت لقيادة الثورة ،والذي نص على التايل" :إف اجمللس الوطٍت لقيادة الثورة يقرر
ما يلي :تعلن حالة الطوارئ يف مجيع أضلاء اجلمهورية العربية السورية ابتداءً من  1963 / 3 /8وحىت إشعار آخر" .وال
تزاؿ حالة الطوارئ قائمة حىت اليوـ.
كاف إعالف الطوارئ دبثابة اللبنة القانونية األوىل اليت مهدت لسلسلة من القوانُت اليت تشكل انتهاكات واسعة وغَت
زلدودة حلقوؽ اإلنساف يف سورية  ،كانت الغاية من القانوف منع خصوـ الضباط البعثيُت ادلستولُت على السلطة من أي
زلاولة انقالبية ،وإطالؽ يدىم للتنكيل خبصومهم أو أي معاريُت زلتملُت ذلم.
ال بد من اإلشارة إىل أف حالة الطوارئ تعترب غَت نافدة دستورياً ،وغَت شرعية ،وذلك لعدة أسباب ،منها أف قانوف حالة
الطوارئ مل يعرض على رللس الشعب ،أو على أي رللس تشريعي آخر منذ بدء العمل بو وحىت اآلف ،باإليافة إىل أف
إعالف حالة الطوارئ مرتبط حبالة احلرب أو االيطرابات يف الدولة ،وىذا غَت منطبق على احلالة يف سورية.
و كاف القايي نصرت منال حيدر 1قد انتقد سَت القضاء يف سورية وتنازع (تعارض) القوانُت منذ الستينات يف
عدد من الدراسات يف "رللة احملاموف" اليت تناولت "دستورية القوانُت اليت ربجب حق التقايي" 2و"مدى قانونية قرار
احلاكم العريف أو نائبو والذي يتجاوز فيو الصالحيات ادلعطاة لو يف قانوف الطوارئ" ،3و"مبدأ ادلساواة أماـ القضاء" ،4و"دور

قاض سوري شغل منصب رئيس احملكمة الدستورية العليا السابق .لو عدة دراسات قانونية منشورة يف رللة ( احملاموف ) وىو معروؼ بآرائو ادلناىضة حملكمة أمن الدولة العليا
نصرت منال حيدر ،مدى دستورية القوانين التي تحجب حق التقاضي ،رللة المحامون ،نقابة احملامُت ،دمشق العدد  10و 11و ،12السنة  ،1967 ،41ص
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نصرت منال حيدر ،مدى قانونية قرار الحاكم العرفي أو نائبه الذي يتجاوز فيه الصالحيات ادلعطاة لو يف قانوف الطوارئ ،رللة احملاموف ،نقابة احملامُت ،دمشق،
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 ،1971السنة  ،45األعداد  ،ص ص .328-319
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نصرت منال حيدر ،مبدأ المساواة أمام القضاء ،رللة المحامون ،نقابة احملامُت ،دمشق ،العد  1و ،2السنة  ،1993 ،58ص ص.36-7
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القضاء يف محاية احلقوؽ واحلريات العامة" ،5واليت يؤكد فيها على "أف سيادة القانوف ال تعقد جملرد فرض النظاـ أو استتباب
األمن إذا مل ربمل ىذه السيادة يف جنباهتا معٌت تقييد احلكاـ وإلزامهم باحًتاـ القانوف؛ إذ تغدو السيادة يف ىذه احلالة
ذريعة لتربير االستبداد" ،6وعلى عدـ دستورية احملاكم االستثنائية اليت "تشكل خرقاً دستورياً" و"تفتقد أصالً دلشروعيتها
الدستورية؛ إذ مل ينص الدستور على تشكيلها".7
ثانياً :اف بنود ادلادة الرابعة من قانوف الطوارئ 8تضيق على ادلواطنُت بطريقة ال ربتمل على ادلدى البعيد ،وتطلق يد احلاكم
العريف ليحكم بالقوانُت العرفية كيفما شاء .شلا أدى إىل ظهور تيارات ادلعارية بكافة توجهاهتا واليت عربت عن غضب
الشعب والكبت النفسي الذي يعانيو ،األمر الذي كاف لو احلاكم العريف بادلرصاد فاستخدـ صالحياتو الواردة يف ىذه ادلادة
بالذات للتخلص من أية قوى معارية سلمية وغَت سلمية ،باالعتقاؿ وإلصاؽ التهم واحملاكمات وغَتىا من ادلمارسات اليت
أدت لتكريس ظاىرة االختفاء القسري .ناىيك عن أف التطبيق العملي لبنود ىذه ادلادة مسح لكل جهاز من أجهزة األمن
السورية العديدة بإصدار األوامر باعتقاؿ أي مواطن دوف بياف األسباب( .فاألمر مل يقتصر على احلاكم العريف أو نوابو).
ولدى كل جهاز من ىذه األجهزة األمنية أوراؽ مطبوعة باألوامر العرفية فيها فراغ مكاف اسم ادلطلوب اعتقالو وتاريخ اعتقالو
وموقعة على بياض من قبل وزير الداخلية بصفتو نائباً للحاكم العريف ،فإذا ما مت اعتقاؿ ادلواطن فلن يصدر حبقو األمر العريف
باالعتقاؿ إال بعد التحقيق ،وإذا مات ربت التعذيب تقوـ اجلهة األمنية اليت حققت معو بدفنو سراً وتنكر أهنا اعتقلتو أو
أهنا على علم بو أو دبكاف وجوده.9
ثالثاً :فيما خيص اجلرائم اليت ذكرىا قانوف الطوارئ يف ادلادة ( 6اليت تنص على أنو " رباؿ إىل القضاء العسكري -مهما
كانت صفة الفاعلُت أو احملريُت أو ادلتدخلُت -اجلرائم اآلتية:
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نصرت منال حيدر ،دور القضاء في حماية الحقوق والحريات العامة ،رللة المحامون ،نقابة احملامُت ،دمشق ،العدد  9و ،10السنة  ،1996 ،61ص ص -805
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نصرت منال حيدر ،طرق المراقبة على دستورية القوانين ،رللة احملاموف ،نقابة احملامُت ،دمشق ،العدد  10و 11و ،12السنة  ،1975 ،40ص .310
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نصرت منال حيدر ،مبدأ المساواة أمام القضاء ،ـ.س ،ص.19

المادة الرابعة نصت على أنو " ويع قيود على حرية األشخاص يف االجتماع واإلقامة والتنقل وادلرور يف أوقات معينة،
وتوقيف ادلشتبو فيهم أو اخلطرين على األمن والنظاـ العاـ توقيفاً احتياطياً ،واإلجازة يف ربري األشخاص واألماكن يف أي
وقت ،وتكليف أي شخص بتأدية أي عمل من األعماؿ.ومراقبة الرسائل وادلخابرات أياً كاف نوعها ،ومراقبة الصحف،
والنشرات ،وادلؤلفات ،والرسوـ وادلطبوعات واإلذاعات ومجيع وسائل التعبَت والدعاية واإلعالف قبل نشرىا ويبطها
ومصادرهتا وتعطيلها وإلغاء امتيازىا وإغالؽ أماكن طبعها.و ربديد مواعيد فتح األماكن العامة وإغالقها .و إخالء بعض
ادلناطق أو عزذلا وتنظيم وسائل النقل وحصر ادلواصالت وربديدىا بُت ادلناطق ادلختلفة .و االستيالء على أي منقوؿ أو
عقار وفرض احلراسة ادلؤقتة على الشركات وادلؤسسات ،وتأجيل الديوف وااللتزامات ادلستحقة واليت تستحق على ما جيري
االستيالء عليو) ".
8

9

رديف مصطفى ،حالة الطوارئ  :مشروعيتها القانونية والدستورية ،يوليو /سبوز . 2007
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أ -سلالفة األوامر الصادرة عن احلاكم العريف.
ب -اجلرائم الواقعة على أمن الدولة والسالمة العامة (من ادلادة  260حىت ادلادة  293من قانوف العقوبات).
ج -اجلرائم الواقعة على السلطة العامة (من ادلادة  369حىت ادلادة .)873
د -اجلرائم ادلخلة بالثقة العامة (من ادلادة  427حىت ادلادة .)2( )459
ىػ -اجلرائم اليت تشكل خطراً شامالً (من ادلادة  573حىت ادلادة ." )586
فادلتأمل يف صياغة ىذه اجلرائم جيد أهنا فضفاية إىل حد كبَت ،والتعابَت ادلستخدمة فيها ذات تأويالت غَت زلدودة ،األمر
الذي ميكن السلطات من اعتبار أي سلوؾ ال تريى عنو جرمية من اجلرائم ادلذكورة ومن ادلمكن إحالتو إىل القضاء
العسكري ،شلا يزيد من حاالت االعتقاؿ بالدرجة األوىل ،وشلا خيلق حالة من الفويى يف اختصاصات احملاكم بالدرجة
الثانية ،وكلما زادت الفويى زادت فرصة السلطات ادلستبدة يف اخفاء جرائمها وتعوميها ،وىذا ما انعكس بشكل مباشر
على تفاقم قضية ادلفقودين ،ليكونوا يحايا ذلذه الفويى .ويعترب قانوف حالة الطوارئ القانوف األساس الذي مهد جملموعة
من القوانُت اآلخرى اليت أسهمت يف ظهور وتفاقم قضية ادلفقودين يف سورية .
ثانياً  -قانون حماية الثورة:

وينص القانوف على أنو
صدر قانوف محاية الثورة بادلرسوـ التشريعي رقم ( )6تاريخ  7كانوف الثاين/يناير ُّ ،1965
يعاقب مرتكيب "األفعاؿ اليت تعترب سلالفة لتطبيق النظاـ االشًتاكي يف الدولة سواء أوقعت بالفعل أـ بالقوؿ ،أـ بالكتابة ،أو
بأي وسيلة من وسائل التعبَت أو النشر" .وكذلك يعاقب على "القياـ بالتظاىرات أو التجمعات أو أعماؿ الشغب أو
التحريض عليها أو نشر البلبلة وزعزعة ثقة اجلماىَت بأىداؼ الثورة"" ،باألشغاؿ الشاقة ادلؤبدة ،وجيوز احلكم بالعقوبة األكثر
تشدداً"! .وقد صيغت مواد القانوف بشكل رخو وغامض يقبل تفسَتات واسعة تشمل أي شكل من أشكاؿ التصريح
باختالؼ وجهة النظر مع البعث احلاكم!.
أما األفعاؿ ادلنصوص عليها بالفقرة (أ) من ادلادة السابقة وىي ادلادة ( )3من ىذا القانوف واليت يعاقب مرتكبها باألشغاؿ
الشاقة ادلؤبدة واألكثر تشدداً وىي اإلعداـ فهذا نصها:
"األفعاؿ اليت تعترب سل الفة لتطبيق النظاـ االشًتاكي يف الدولة سواء أوقعت بالفعل أـ بالقوؿ ،أـ بالكتابة ،أو بأي وسيلة من
وسائل التعبَت أو النشر".
كاف ىذا القانوف يف احلقيقة أخطر انعطاؼ يف ادلسار القانوين دلواجهة خصوـ البعث ،بل وقمع ادلعاريُت
السياسيُت بدوف رمحة يف أي مستوى من ادلستويات ،ومحمي احلزب من أي نقد؛ إذ يلوح دبعاقبتهم باإلعداـ إف اقتضى
األمر ،كما أف ىذا القانوف كاف موجهاً بالدرجة األوىل لقمع أي اعًتاض شعيب مهما كاف ،وباختصار كاف ادلرسوـ التشريعي
يسن قانونا حلماية الثورة من الشعب! .
إف ىذا القانوف ذلو أبرز مثاؿ على اإلرىاب الفكري الذي سبارسو السلطة السورية ذباه شعبها ،والذي ينتهك حق اإلنساف
يف التعبَت عن رأيو بطريقة سلمية ،الذي تضمنتو العهود وادلواثيق الدولية حلقوؽ اإلنساف ،لعل أبرزىا ما جاء يف ادلادة 19
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من اإلعالف العادلي حلقوؽ اإلنساف ":لكل شخص احلق يف حرية الرأي والتعبَت .ويشمل ىذا احلق حرية اعتناؽ اآلراء دوف
أي تدخل ،واستقاء األنباء واألفكار وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة كانت دوف تقيد باحلدود اجلغرافية".
لكن صيغة القانوف اآلنف الذكر شاملة حبيث استغلتها السلطات السورية لكي تغلق كل أبواب ادلعارية ،وترىب كل من
يفكر يف اذباه غَت الذي ميثلو النظاـ ،حبيث يشكل كل قوؿ أو فعل أو نشرة أو حديث خيالف آراء احلزب احلاكم ،وينتقده
ويبُت خطأه جرمية "سلالفة لتطبيق النظاـ االشًتاكي".
ن
ادلوجو النتهاكات ىذه
وقد اجتهدت زلكمة أمن الدولة يف سورية واعتربت أف الدعوة الحًتاـ حقوؽ اإلنساف والنقد ن
احلقوؽ يش نكل جرمية "سلالفة لتطبيق النظاـ االشًتاكي" وحكمت على دعاة حقوؽ اإلنساف باألشغاؿ الشاقة دلدد تًتاوح
بُت مخس سنوات وعشر سنوات.
ثالثاً :قانون المحاكم الميدانية :

ينص ادلرسوـ على أف "تتوىل ىذه احملكمة [العسكرية ادليدانية] النظر يف اجلرائم الداخلة يف اختصاص احملاكم
ُّ
العسكرية وادلرتكبة زمن احلرب أو خالؿ العمليات احلربية اليت يقرر وزير الدفاع إحالتها إليها" ،وحدد ادلرسوـ معٌت
"العمليات احلربية" بأهنا "األعماؿ واحلركات اليت يقوـ هبا اجليش أو بعض وحداتو يف احلرب أو عند وقوع اصطداـ مسلح
مع العدو" .ومنح احملكمة احلق بػ"أال تتقيد باألصوؿ واإلجراءات ادلنصوص عليها يف التشريعات النافذة".
وقد صدر نص ادلرسوـ التشريعي رقم  109تاريخ  1967/8/17اخلاص بإحداث زلاكم ادليداف العسكري (احملاكم
ادليدانية) بناء على أحكاـ القيادة القطرية ادلؤقتة حلزب البعث العريب اإلشًتاكي رقم  2تاريخ  1966/2/25وعلى قرار
رللس الوزراء رقم  109تاريخ .10 1967/8/14
ربطت ادلادة األوىل من ادلرسوـ التشريعي إحداث زلكمة ادليداف العسكري بزمن احلرب أو خالؿ العمليات
احلربية ،وىو يلغي مشروعية وجود مثل ىذه احملاكم وشلارستها لصالحيات غَت شرعية طيلة ىذه ادلدة اليت استخدمتها
السلطة السورية لتربير احملاكمات اجلائرة اليت كانت تقوـ هبا .فظروؼ زلاكم ادليداف العسكري (واليت تتوىل النظر يف اجلرائم
الداخلة يف اختصاص احملاكم العسكرية تبعاً ذلذه ادلادة) ال تضمن تطبيق العدالة حبق احملاكمُت ،حيث أف تنفيذ األحكاـ
فيها جيري بسرعة مراعا ًة لظروؼ اجليش .وىذه السرعة يف تنفيذ األحكاـ استغلتها السلطة يف تنفيذ عدد كبَت من
احملاكمات (سنأيت عليها الحقا) يف ظروؼ غامضة شلا أودى بكثَت من ادلعتقلُت احملا َكمُت عن طريقها إىل مصَت رلهوؿ
أيافهم إىل أعداد ادلفقودين يف السجوف السورية.
إف البند ج من ادلادة  4ينص على أنو " أ -يقوـ بوظائف النيابة العامة لدى احملكمة قاض أو أكثر من النيابة العسكرية
ذبري تسميتهم بقرار من وزير الدفاع.
ب -تتمتع النيابة العامة لدى احملكمة جبميع السلطات والصالحيات ادلمنوحة للنائب العاـ وقايي التحقيق العسكريُت.
ج -تصدر قرارات النيابة العامة قطعية ال تقبل أي طريق من طرؽ الطعن " .
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انظر النص الكامل يف هناية ىذا التقرير يمن ادلالحق .
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فاألحكاـ الصادرة عن زلكمة ادليداف العسكري غَت قابلة للطعن ،شلا يهدر حق ادلواطن السوري يف الدفاع عن نفسو
والطعن باحلكم ادلوجو يده (األمر الذي يضمنو لو القضاء العادي) .ويعترب ىذا البند واحداً من البنود التشريعية اليت تطلق
يد السلطة دوف رقيب ،فتحكم وتنفذ األحكاـ دوف أف يكوف للضحية أي حق يف االعًتاض أو االستئناؼ أو الدفاع عن
نفسو.
استخدمت احملكمة ادليدانية لتصفية ادلعارية بشكل دموي فيما بعد ،ليتبُت أف "ادلقصود" بكلمة "العدو" ىو
عدو النظاـ قبل عدو الدولة والوطن (إسرائيل)! ،خصوصاً وأف احملكمة ادليدانية العسكرية استخدمت فيما بعد يف أحداث
محاة استخدمت قبل ذلك يد االنقالبيُت " أعداء" نظاـ صالح جديد يف آذار/مارس 1966عندما "مثلت أعداد كبَتة
من ادلتهمُت أماـ زلكمة عسكرية يًتأسها ادلقدـ آنذاؾ مصطفى طالس  11صديق األسد الذي ميز نفسو يف السابق يف
مهمة شلاثلة بعد ايطرابات محاة يف عاـ  1964ػ ،وقد َح َكم طالس على فهد الشاعر باإلعداـ بتهمة التآمر لقلب نظاـ
احلكم ،وكذلك على سليم حاطوـ وطالؿ أبو عسلة غيابياً" ،12وأيضاً بتهمة "التحريض على حرب أىلية وانقساـ
طائفي" 13وكاف الشاعر قد أثار بلبلة يف احملكمة عندما "ربدى صالحية احملكمة" باعتبارىا زلكمة غَت شرعية.

رابعاً  -محكمة أمن الدولة :
زادت حرب حزيراف/يوليو  1967احملبطة من السخط الشعيب على حكومة صالح جديد اليسارية ادلتشددة ،اليت
باتت ربَّمل أوزار ما قبلها أيضاً ،ومع تزايد االنشقاقات داخل حزب البعث بُت رلموعة الضباط البعثيُت ادلستولُت على
السلطة باسم احلزب وبُت القيادات التارخيية ادلؤسسة للحزب ،أوبُت ما بات يعرؼ بالقيادة القومية والقيادة القطرية ،صدر
ادلرسوـ التشريعي رقم  47تاريخ  ،1968/3/28والذي يقضي بػ"إحداث زلكمة أمن الدولة العليا وربديد اختصاصاهتا"،
وحسب مواد ادلرسوـ فإف احملكمة مبنية على أحكاـ الطوارئ فهي ربدث "بأمر من احلاكم العريف" ،و"تشكل زلكمة أمن
الدولة العليا  ...من رئيس وقاييُت أحدمها مدين واآلخر عسكري" ،و" ميثل احلق العاـ لدى زلكمة أمن الدولة العليا نيابة
عامة يسمى رئيسها وأعضاؤىا دبرسوـ بناء على اقًتاح احلاكم العريف".
والالفت لالنتباه أف احملكمة ربل "دبوجب ىذا ادلرسوـ التشريعي زلل احملكمة العسكرية االستثنائية اليت تعترب ملغاة،
وتتمتع بسائر اختصاصاهتا وصالحياهتا احملددة بادلرسوـ التشريعي رقم  6الصادر بتاريخ  1965/1/7وتعديالتو ،وزبتص
بالنظر يف اجلرائم ادلنصوص عليها بادلرسوـ التشريعي ادلذكور وتعديالتو وذلك إذا أحيلت إليها بأمر من احلاكم العريف يف أي
مرحلة من مراحل القضية .كما زبتص يف كل قضية أخرى محيلها إليها احلاكم العريف" ،و"تنقل مجيع الدعاوى اليت ىي قيد
النظر لدى احملكمة العسكرية االستثنائية ادللغاة حبالتها احلايرة  ،إىل زلكمة أمن الدولة العليا احملدثة" ،واذلدؼ من ىذا
احللوؿ زلل احملكمة العسكرية ىو توسيع نطاؽ احملاكمات االستثنائية العسكرية ادليدانية لتشمل نطاؽ ادلدنيُت ،فادلرسوـ
نص على أنو "يشمل اختصاص زلكمة أمن الدولة العليا مجيع األشخاص من مدنيُت وعسكريُت مهما كانت صفتهم أو
ي ُّ
 www.moustafatlass.orgقارف مع ما ورد يف السَتة الذاتية لطالس يف موقعو الرمسي على اإلنًتنيت:
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حصانتهم"! ،وأنو "ال تتقيد زلاكم أمن الدولة باإلجراءات األصولية ادلنصوص عليها يف التشريعات النافذة وذلك يف مجيع
أدوار وإجراءات ادلالحقة والتحقيق واحملاكمة".14
غَت أف األىم يف ادلادة ىو أهنا سلتصة باجلرائم اليت محددىا قانوف محاية الثورة (ادلرسوـ التشريعي رقم  6الصادر
بتاريخ " )1965/1/7وتعديالتو ،وزبتص بالنظر باجلرائم ادلنصوص عليها يف ادلادة الثالثة من ادلرسوـ التشريعي ادلذكور
وتعديالتو" ؛ أي أهنا زبتص دبحاكمة كل من يعارض النظاـ بأي شكل من أشكاؿ ادلعارية حىت ولو دبجرد القوؿ! .خطورة
ىذا القانوف ليس يف عقوباتو ،وال يف استثنائية زلكمتو ،ولكن يف أنو طابق بُت "أمن الدولة" و"أمن النظاـ" ،األمر الذي
سيوازيو خطاب سياسي يطابق بُت الدولة والنظاـ ،والذي سيتأكد مع دستور  1973الذي جيعل حزب البعث "احلزب
القائد يف الدولة واجملتمع".
كما أف ادلادة السابعة 15تعفي زلكمة أمن الدولة من التقيد "باإلجراءات األصولية ادلنصوص عليها يف التشريعات
النافذة وذلك يف مجيع أدوار وإجراءات ادلالحقة والتحقيق واحملاكمة". 16
وقد انتقد رئيس احملكمة الدستورية العليا السابق نصرت منال حيدر ىذه احملكمة ووصفها بأهنا "زلكمة استثنائية
تستند إىل إعالف حالة الطوارئ ،ورباؿ إليها القضايا بأوامر عرفية ،وال تتبع السلطات القضائية شلثلة دبجلس القضاء األعلى،
وأف يمانات ادلتهم لديها غَت كافية؛ بسبب دمج سلطات االدعاء واالهتاـ والتحقيق فيها ،بينهما ىذه سلطات مستقلة يف
القضاء العادي .وأف قرارات ىذه احملكمة غَت قابلة للطعن ،وتصدؽ من السلطات اإلدارية! الشيء الذي يتناىف مع مبدأ
استقالؿ السلطة القضائية ،ومبدأ ادلساواة بُت ادلواطنُت ادلتهمُت ( )...الشيء الذي يشكل خرقاً دستورياً ،وسلالفة ألحكاـ
الدستور الذي كفل حق الطعن واستقالؿ القضاء وادلساواة بُت ادلواطنُت ،عدؿ عن أف زلكمة أمن الدولة العليا تفتقد أصالً
دلشروعيتها الدستورية ،إذ مل ينص الدستور على تشكيلها". 17
ومن النظر يف نصوص مواد القانوف يتبُت لنا أف يد زلكمة أمن الدولة العليا مطلقة يف عدـ التقيد بقوانُت أصوؿ احملاكمات
واليت ىي أساس احملاكمات العادلة ،وأحكامها قطعية ال رقابة عليها ال يف القانوف وال يف تدقيق وقائع القضية أو سبحيص
الكيفية اليت جرت فيها التحقيقات .فال قيمة دلمارسة التعذيب على ادلعتقلُت أو لظروؼ التحقيق القاسية اليت يتعريوف ذلا،
14

انظر نص ادلرسوـ التشريعي رقم  47بتاريخ  1968/3/28اخلاص بتأسيس زلكمة أمن الدولة العليا يف هناية ىذا الكتاب.
( )15بشكل خاص ادلواد اآلتية:
تنص على أنو "من أقدـ على أعماؿ أو كتابات أو خطب مل ذبزىا احلكومة ،تعرض سورية خلطر أعماؿ عدائية أو عكر صالهتا بدولة أجنبية".
المادة  872اليت ُّ

تنص على أنو "من نقل يف سورية أنباء يعرؼ أهنا كاذبة أو مبالغ فيها من شأهنا أف توىن نفسية األمة يف زمن احلرب أو عند توقع نشوهبا".
المادة  822اليت ُّ

تنص على أنو "من قاـ يف زمن احلرب أو عند توقع نشوهبا بدعاوى ترمي إىل إيعاؼ الشعور القومي أو إيقاظ النعرات العنصرية أو ادلذىبية عوقب
المادة  822اليت ُّ
باالعتقاؿ ادلؤقَّت".

تنص على أف "كل عمل وكل كتابة وكل خطاب يقصد منها أو ينتج عنها إثارة النعرات ادلذىبية أو العنصرية".
المادة  707اليت ُّ

:Syria's Supreme State Security Court ,Human Rights Watch (HRW) ,February 24, 2009 . Far from Justice 16
http://www.hrw.org/en/reports/2009/02/23/far-justice-0
 17انظر :نصرت مال حيدر ،مبدأ المساواة أمام القضاء ،ـ.س ،ص .19منال حيدر .مدى دستورية القوانين التي تحجب حق التقاضي ،ـ.س ،ص،249
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كما ال تلتفت احملكمة للتهديدات اليت توجو عادة إىل ادلوقوفُت هبتك أعراض أسرىم ونسائهم وبناهتم ،وليس ألي إجراء
خارج القانوف أثر على احملاكمات ،وىي باإلمجاؿ زلاكمات خارج إطار القانوف وتندرج يف إطار سياسة الدولة .18وزلكمة
أمن الدولة ليست أكثر من واجهة إلصدار األحكاـ اليت تود األجهزة األمنية أف تقضي هبا.19
وقد حكمت زلكمة أمن الدولة على مئات ادلعاريُت اليساريُت ،وناشطي حقوؽ اإلنساف ،ومعاريُت عرب بالسجن دلدد
طويلة ،وغيبوا يف السجوف واختفى بعضهم بصورة مستمرة ،وبعضهم اآلخر كشفت آثاره بعد  29عاماً.
خامساً -إدارة المخابرات العامة :

مل سبض تسعة أشهر على إنشاء (زلكمة أمن الدولة) حىت صدر مرسوـ تشريعي أنشئت دبوجبو إدارة ادلخابرات
ينص يف ادلادة  16منو على أنو "ال
العامة ،وىو ادلرسوـ رقم ( )14الصادر بتاريخ  15كانوف األوؿ/يناير ،1969الذي ُّ
جيوز مالحقة أي من العاملُت يف اإلدارة عن اجلرائم اليت يرتكبوىا أثناء تنفيذ ادلهاـ ادلوكولة إليهم أو يف معرض قيامهم هبا إال
دبوجب أمر مالحقة يصدر من ادلدير" ،وىو ما أكدتو ادلادة الرابعة من ادلرسوـ الرقم  5409لعاـ  1969الناظم ألعماؿ
تنص على أنو" :ال جيوز مالحقة أي من العاملُت يف إدارة ادلخابرات العامة أو ادلنتدبُت أو
إدارة ادلخابرات العامة اليت ُّ
ادلعارين إليها أو ادلتعاقدين معها مباشرة أماـ القضاء يف اجلرائم الناشئة عن الوظيفة أو يف معرض قيامو هبا قبل إحالتو على
رللس التأديب يف اإلدارة واستصدار أمر مالحقة من قبل ادلدير" .وقد أطلق ىذا ادلرسوـ يد األجهزة األمنية للتدخل يف أدؽ
شؤوف الناس هبدؼ يبطهم وتسيَتىم وفق رغبة "احلزب القائد" ،دوف أف يكوف ألحد القدرة على زلاسبتهم على ما ميكن
تغوؿ األجهزة األمنية خارج أي قانوف وتدخلها يف احلياة
أف يرتكبوه يف سياؽ أدائهم لألوامر .وبالتأكيد أدى ىذا إىل ُّ
اليومية ألفراد الشعب السوري.
وفيما يلي النص احلريف للمادة  16وادلادة  30من قانوف "إحداث إدارة أمن الدولة" الصادر بادلرسوـ التشريعي رقم 14
تاريخ  .1969 / 1 / 25ونص ادلادة  74وادلادة  101من قانوف التنظيمات الداخلية إلدارة أمن الدولة ،وقواعد خدمة
العاملُت فيها ،الصادر بادلرسوـ التشريعي رقم  549تاريخ :1969 / 5 / 25
 أوالً :ادلادتاف  16و 30من ادلرسوـ التشريعي  14تاريخ :1969 / 1 / 25ادلادة  - 16ال جيوز مالحقة أي من العاملُت يف اإلدارة عن اجلرائم اليت يرتكبوهنا أثناء تنفيذ ادلهمات احملددة ادلوكولة إليهم
أو يف معرض قيامهم هبا إال دبوجب أمر مالحقة يصدر عن ادلدير.
ادلادة  - 30ال ينشر ىذا ادلرسوـ ويعمل بو اعتباراً من تاريخ صدوره.
 -ثانياً :ادلادتاف  74و 101من ادلرسوـ التشريعي  549تاريخ 1969 / 5 / 25
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ىيثم ادلاحل ،حقوؽ اإلنساف بُت التعذيب وحالة الطوارئ ([د،ـ][،د،ف] ) 2006،ص .105
" http://www.hrw.org/ar/news/2009/02/24 .بعيداً عن العدالة :زلكمة أمن الدولة العليا يف سورية" ،ىيومن رايتس ووتش،مرجع سابق ،
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ادلادة  - 74ال جيوز مالحقة أي من العاملُت يف إدارة أمن الدولة أو ادلنتدبُت أو ادلعارين إليها أو ادلتعاقدين معها مباشرة
أماـ القضاء ،يف اجلرائم الناشئة عن الوظيفة ،أو يف معرض قيامو هبا قبل إحالتو على رللس التأديب يف اإلدارة واستصدار
أمر مالحقة من قبل ادلدير.
ادلادة  - 101ال ينشر ىذا ادلرسوـ ويعترب نافذاً من تاريخ نفاذ ادلرسوـ  14تاريخ .1969 / 1 / 15
خيتلف ىذا القانوف عن غَته من القوانُت بأنو سري ،وذلك ما محجب حق ادلواطنُت يف معرفة القوانُت ،فالقوانُت وجدت
لتنظم حياة الشعب وربمي حقوقو ،والشعب وفقاً للدستور السوري ىو مصدر السلطات ،فقد جاء يف البند الثاين من ادلادة
 2من الدستور السوري " :السيادة للشعب وميارسها على الوجو ادلبُت يف الدستور" .فكيف يطبق قانوف على الشعب دوف
علمو؟!
لقد أخفت السلطات السورية ىذا القانوف خوفاً من الفضيحة أماـ شعبها ،وأماـ اجملتمع الدويل ،ففي نص القانوف اعًتاؼ
جبرائم ترتكبها عناصر من األجهزة االمنية يف الدولة ،وقياـ السلطة نفسها حبمايتهم ،فال تستطيع أي جهة زلاسبتهم دوف
أمر مالحقة يصدر عن ادلدير ،وىذا ادلدير يستخدـ ىذه الصالحية البتزاز العاملُت ربت امرتو دلواصلة التعذيب وارتكاب
كافة اجلرائم اليت من شأهنا ربويل حياة ادلعتقل (إف بقي على قيد احلياة) يف السجوف السورية إىل جحيم ال يطاؽ.
وىذا ما خيالف قانوف العقوبات حيث تنص ادلادة  367على مايلي" :يف ما خال احلاالت اليت يفرض فيها القانوف عقوبات
خاصة عن اجلرائم اليت يرتكبها ادلوظفوف فإف الذين يقدموف منهم بصفتهم ادلذكورة أو بإساءهتم استعماؿ السلطة أو النفوذ
ادلستمدين من وظائفهم على ارتكاب أية جرمية كانت ،زلريُت كانوا أو مشًتكُت أو متدخلُت يستوجبوف العقوبات ادلشددة
اليت تفريها ادلادة  ."247ويفرض قانوف العقوبات فيما خيص التعذيب يف ادلادة  391على أنو -1 ":من ساـ شخصاً
يروباً من الشدة ال جييزىا القانوف رغبة منو يف احلصوؿ على إقرار من جرمية أو معلومات بشأهنا ،عوقب باحلبس من ثالثة
أشهر إىل ثالث سنوات -2 .وإذا قضت أعماؿ العنف عليو إىل مرض أو جراح كاف أدىن العقاب احلبس سنة".
ونصت ادلادة  545على أنو ت َشدد العقوبات ادلذكورة يف ىذه ادلواد وفقا ألحكاـ ادلادة  247إذا اقًتؼ الفعل بإحدى
احلاالت ادلبينة يف ادلادتُت  534أو  .353وتنص ادلادة  534على أنو "يعاقب باألشغاؿ الشاقة ادلؤبدة على القتل قصدا
إذا ارتكب ....:يف حالة إقداـ اجملرـ على التعذيب أو الشراسة ضلو األشخاص" .أما ادلادة  30من نظاـ السجوف فقد
نصت على أنو "محظر على مجيع ادلوظفُت وعماؿ احلراسة أف يستعملوا الشدة حبق ادلوقوفُت ،أو يلقبوهنم بألقاب زلقرة أو
خياطبوىم بلساف بذيء أو ميازحوىم".20
وكل ما ورد يف ىذه النصوص من جرائم ،ترتكبها عناصر األجهزة األمنية حبق ادلعتقلُت السياسُت من دوف زلاسبة تطبيقاً
لقانوف إحداث إدراة أمن الدولة السري ،الذي جيعل ادلعتقلُت ربت رمحة موظفي أمن الدولة ،فينكلوف هبم يف كل ادلراحل
سواءً خالؿ التحقيق الذي يتضمن العذاب النفسي واجلسدي النتزاع ادلعلومات ،أو خالؿ أياـ االعتقاؿ ،فالتعذيب يعترب
جزءاً من الربنامج اليومي للمعتقلُت السياسيُت.
20

"حقوؽ اإلنساف بُت التعذيب وحالة الطوارئ" ،ىيثم ادلاحل[،ـ،س] ،ص .65-60
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سادساً – القانون رقم  94لعام :0420
مع تزايد التوتر وانفجار الصراع مع اإلسالميُت يف مطلع الثمانينات على خلفية التوتر الطائفي أصدر األسد
القانوف  49والذي أقره (بالطبع) رللس الشعب السوري يف جلسة  7سبوز  1980والذي ينص على أنو "يعترب رلرماً
ويعاقب باإلعداـ كل منتسب لتنظيم مجاعة اإلخواف ادلسلمُت" ،وعلى الرغم من أنو كاف بإمكاف األسد استخداـ زلكمة
أمن الدولة وقانوف أمن احلزب (رقم  53لعاـ  )1979دوف إصدار ىذا القانوف للوصوؿ إىل النتائج نفسها ،إال أف األسد
كاف يرغب باألثر النفسي للقانوف الذي سيلعب دور إيعاؼ الدعم االجتماعي ادلتعاظم لإلخواف ادلسلمُت يف صراعهم
تنص على أنو " يعفى من العقوبة الواردة يف ىذا
مع نظاـ األسد  .وتدؿ ادلادة الثانية من القانوف على ىذه الغاية ،فهي ن
القانوف أو أي قانوف آخر ،كل منتسب إىل ىذه اجلماعة ،إذا أعلن انسحابو منها خالؿ شهر واحد من تاريخ نفاذ ىذا
القانوف".
وعلى الرغم من أف أعضاءً يف رللس الشعب قد لفتوا االنتباه إىل تعارض مواد القانوف  49مع الدستور ،فادلادة
تنص أنو "ال يستفيد من التخفيض والعفو الواردين يف ىذا القانوف الذين ىم قيد التوقيف أو
( )5من مشروع القانوف ُّ
احملاكمة"" ،وىي زبالف ادلادة ( )30من الدستور اليت تقوؿ بعدـ رجعية القوانُت يف األمور اجلزائية" .21وقد جرى "التصديق
على القانوف من قبل رئيس اجلمهورية بتاريخ  1980/7/8أي أنو محل للرئيس باليد فصادؽ عليو ،وىذا ما مل جير ألي
قانوف سابقاً ،إذ أف توقيع الرئيس على القوانُت عادة ما يأخذ وقتاً طويالً قد ميتد أشهراً"! ،ألف القوانُت عادة ال يصادؽ
عليها إال بعد مرور فًتة ال بأس هبا وبعد عريها على احملكمة الدستورية ،لكن ىذا القانوف االستثنائي الذي يتعارض مع
نصوص قانوف العقوبات العاـ يف سورية مل يعرض على احملكمة الدستورية. 22
ومن الوايح أف اذلدؼ األساسي من ىذا القانوف ىو ادلادة األوىل واليت تستهدؼ يف ادلقاـ األوؿ اإلخفاء القسري ومن مث
االستئصاؿ اجلسدي لكثَت من اإلسالميُت ،وأما ما تاله من مواد فلم تطبق ومل توؿ أمهية تذكر إال يف حاالت قليلة.
ومن اجلدير ذكره أف ىناؾ عشرات األعضاء الذين صدقوا القانوف أو يغطت عليهم أسرىم وانسحبوا دبوجب ادلادة الثانية
اليت تعٍت العفو عنهم لكن غالبيتهم العظمى أعيد اعتقاذلم واختفوا يف السجوف ،واآلخروف ايطروا للفرار خارج البالد أو
أصبحوا حبكم األمر الواقع سلربين للسلطة.
كما أف ىنالك عشرات الفتياف  -وىم أحداث -دوف سن الثامنة عشرة سلمتهم عائالهتم بناء على طلب أجهزة األمن
للتحقيق معهم دلدة "مخس دقائق" وإعادهتم ،لكنهم مل يعودوا إىل أسرىم بعد ثالثة عقود من الزمن.
أما ادلادة اخلامسة فهي أنصع دليل على سوء نية السلطة السورية والرئيس حافظ األسد خبصوص ادلعتقلُت قبل صدور
القانوف ،باإليافة إىل أهنا أوصلت رسالة وايحة لعامة الشعب أنو ال أماف من ىذا القانوف ،بل كاف تغطية دلا ارتكبتو سرايا
دفاع النظاـ يف رلزرة سجن تدمر قبل أسبوعُت من اعتماد القرار وذريعة الختفاء آالؼ ادلعتقلُت ،واعتمدت ىذه الفقرة اليت
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زبالف نصاً دستورياً وايحاً وىي ادلادة ( )30من الدستور السوري اليت تنص على ما يلي" :ال تسري أحكاـ القوانُت إال
على ما يقع من تاريخ العمل هبا ،وال يكوف ذلا أثر رجعي وجيوز يف غَت األمور اجلزائية النص على خالؼ ذلك".
أما عن مداوالت رللس الشعب ،فقد أثبتت أف الرئيس حافظ األسد قاـ حبشد كبَت إلقرار ىذا القانوف وإعطائو وزف
معنوي فقد حضر اجللسة (اليت انعقدت يف  30حزيراف  1980واليت طرح فيها مشروع القانوف ،أي بعد أربعة أياـ على
ارتكاب قوات السلطة السورية رلزرة سجن تدمر) عدد كبَت من أعضاء السلطة التنفيذية والوزراء .وأما جلسة إقرار القانوف
يف  1980/7/7فقد حضرىا رئيس رللس الوزراء بنفسو ونائبو للشؤوف االقتصادية وعدد كبَت من الوزراء أيضاً.
وهبذا شكل القانوف  49لعاـ  1980أكرب خلفية قانونية وتشريعية العتقاؿ أعداد كبَتة من ادلواطنُت وتعريضهم لالختفاء
القسري بصورة مستمرة الحقاً يف مراكز التحقيق وسجوف السلطة السورية ،ويف الواقع صلد أف القانوف مل محكم باالعداـ
فقط ،بل بادلوت بكافة صنوفو ( الإلنسانية على األخص) .فاإلعداـ فيو رمحة ورأفة إذا ما قورف بادلوت ربت التعذيب أو
بسبب ادلرض واإلمهاؿ الطيب الذي عاناه الكثَت من ادلعتقلُت السياسيُت الذي أىدر القانوف  49حياهتم.
سابعاً :قانون السلطة القضائية :

نصت ادلادة  65من قانوف السلطة القضائية الصادر بادلرسوـ  98لعاـ  1961ادلعدلة على ما يلي:
"يؤلف رللس القضاء األعلى على الوجو اآليت:
رئيس اجلمهورية ينوب عنو وزير العدؿ رئيساً
رئيس زلكمة النقض
عضواً
النائباف األقدماف لرئيس زلكمة النقض
عضواً
عضواً
معاوف الوزير لوزارة العدؿ
النائب العاـ
عضواً
رئيس إدارة التفتيش القضائي
عضواً
ىكذا أيحى وزير العدؿ يرأس السلطة القضائية ،فضال عن أف أكثرية اجمللس تابعة لوزير العدؿ وىم معاوف الوزير والنائب
العاـ ورئيس إدارة التفتيش القضائي .وبذلك مل تعد ىذه السلطة القضائية سلطة مستقلة وإمنا دائرة من دوائر الدولة يديرىا
وزير العدؿ الذي ىو عضو يف السلطة التنفيذية اليت ىي الوزارة.23
كما مت رفع احلصانة عن القضاة وذلك حسب ما جاء يف ادلرسوـ التشريعي رقم  40تاريخ  1966/5/21والذي ينص
على ما يلي" :خالفا جلميع االحكاـ النافذة وال سيما ادلادة  92من قانوف السلطة القضائية ذي الرقم  98تاريخ
 1961/11/15وتعديالتو  :جيوز جمللس الوزراء دلدة اربع وعشرين ساعة وألسباب يعود تقديرىا إليو أف يقرر :
 -1صرؼ القضاة من اخلدمة.
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 -2نقلهم إىل مالؾ آخر.
 -3اليشًتط يف ىذا القرار أف يكوف معلالً أو أف يتضمن األسباب اليت دعت للصرؼ من اخلدمة أو النقل.
يسرح القايي ادلقرر صرفو من اخلدمة أو ينقل دبرسوـ غَت قابل ألي طريق من طرؽ ادلراجعة وال خيتص رللس الدولة أو
اذليئة العامة حملكمة النقض أو أي مرجع قضائي أو إداري آخر النظر يف االعًتاض أو الطعن بادلرسوـ ادلذكور وتصفى حقوؽ
ادلسرح وفقا ألحكاـ التقاعد".
وبعد أف ترفع احلصانة عن القضاة ال يبقى إال أف يصبحوا تابعُت للسلطة التنفيذية اليت أعطاىا ادلرسوـ احلق يف صرؼ
القضاة من اخلدمة ونقلهم دوف أف تكوف ملزمة بتقدًن أي مربر ودوف أف يكوف قرار التسريح أو النقل قابال للطعن .وبذلك
تكوف السلطة القضائية بكل ما فيها رلَتة لصاحل السلطة التنفيذية.
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