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قضية اليوم

سوريا

أمام تحدياتها
خطت الحكومة السورية أمس خطوتها األولى باتجاه تطبيق اإلصالحات التي وعد
بها الرئيس السوري بشار األسد ،وذلك عبر إقرار مشاريع مراسيم إلنهاء حال الطوارئ وإلغاء
محكمة أمن الدولة العليا ،فيما تضاربت املعلومات حول األحداث في حمص وتفريق
املعتصمني في ساحة الساعة هناك

ّ
الحكومة السورية ترفع الطوارئ
وتلغي محكمة أمن الدولة العليا
ّ
أقر مجلس الوزراء السوري ،في جلسته
أمس ،مشروع مرسوم تشريعي يقضي
بإنهاء حالة الطوارئ في جميع أنحاء
س��وري��ا امل�ع�ل�ن��ة م�ن��ذ ع ��ام  .1963كذلك
أق� ّ�ر م�ش��روع م��رس��وم تشريعي يقضي
ب ��إل� �غ ��اء م �ح �ك �م��ة أم � ��ن ال� ��دول� ��ة العليا
املحدثة باملرسوم التشريعي الرقم 47
لعام  1968وتعديالته وإحالة الدعاوى
املنظورة أمامها الى مرجعها القضائي
امل �خ �ت��ص ،إض ��اف ��ة إل ��ى إق � ��رار مشروع
مرسوم تشريعي يقضي بتنظيم حق
التظاهر السلمي للمواطنني بوصفه
«ح �ق��ًا م��ن ح �ق��وق اإلن� �س ��ان األساسية
التي كفلها دستور الجمهورية العربية
السورية وفق نواظم إجرائية تقتضي
ح �ص��ول م ��ن ي��رغ��ب ب�ت�ن�ظ�ي��م تظاهرة
على موافقة وزارة الداخلية للترخيص
بتنظيمها».
وذكرت وكالة األنباء السورية «سانا»

أن «ه � � � ��ذه ال � �ح� ��زم� ��ة م � ��ن مشروعات
املراسيم االستراتيجية تأتي في إطار
برنامج اإلص�لاح السياسي ،بما يعزز
عملية البناء ال��دي�م��وق��راط��ي وتوسيع
م�ش��ارك��ة امل��واط �ن�ين وت��رس�ي��خ الوحدة
الوطنية وضمان أمن الوطن واملواطنني
ومواجهة التحديات املختلفة».
وإض� ��اف� ��ة إل � ��ى امل ��راس� �ي ��م ال� �ت ��ي ّ
أقرت،
طلبت ال�ح�ك��وم��ة م��ن ال � ��وزارات املعنية
اإلسراع بإعداد مشروع قانون األحزاب
ومشروع قانون اإلعالم واإلدارة املحلية
وعرضها على املجلس للمناقشة في
أقرب وقت ممكن.
وناقش املجلس مشروع قانون إحداث
برنامج ّ
يسمى برنامج تشغيل الشباب
في الجهات العامة الذي يقضي بتوفير
 10آالف ف��رص��ة ع �م��ل س �ن��وي��ًا َ
لحملة
الشهادة الجامعية واملعاهد املتوسطة
وتشغيلهم ف��ي الجهات العامة ،وذلك

من خارج املالكات العددية املحددة لها
خالل سنوات الخطة الخمسية .وتقرر
في االجتماع تكليف وزارت��ي الشؤون
االجتماعية وال�ع�م��ل وال�ع��دل واألمانة
ال�ع��ام��ة ل��رئ��اس��ة مجلس ال ��وزراء إعداد
ال�ص�ي�غ��ة ال�ن�ه��ائ�ي��ة ال�ق��ان��ون�ي��ة الالزمة
لتنفيذ هذا البرنامج.
وف��ي إط��ار توفير ف��رص العمل أيضًا،
ق � ��ررت ال �ح �ك��وم��ة إل� �غ ��اء ش� ��رط ن �ي��ل60
ب��امل �ئ��ة م ��ن م �ع��دل ال �ت �خ��رج للترشيح
ل�ل�ت�ع�ي�ين ل ��دى ال �ج �ه��ات ال �ع��ام��ة .كذلك
ب� �ح� �ث ��ت وض � � ��ع آل � �ي � ��ة ت� �ج� �ي ��ز تثبيت
املتعاقدين على الشواغر املتوفرة لدى
الجهات العامة.
ّوفي أول تعقيب على قرارات الحكومة،
قلل الناشط الحقوقي هيثم املالح من
أه�م�ي��ة إق ��رار م�ش��اري��ع امل��راس �ي��م .وقال
ل��وك��ال��ة «ف��ران��س ب ��رس» «ل��م ي�ق��ر شيء
لغاية اآلن» ،الفتًا الى أن الحكومة «لها

أن تقيم م �ش��روع ق��ان��ون ل�ع��رض��ه على
م �ج �ل��س ال �ش �ع��ب ال � ��ذي ي �ق��وم بإقراره
وعندها يصبح قانونًا».
وأوض ��ح امل��ال��ح أن رف��ع ح��ال��ة الطوارئ
يكون عبر «إص ��دار الرئيس (السوري
ب � �ش� ��ار األس � � � ��د) م ��رس ��وم ��ًا جمهوريًا
ب� �م ��وج ��ب امل � � � ��ادة  101م � ��ن الدستور
ال� � �س � ��وري ،أو ب� ��إق� ��راره� ��ا م� ��ن مجلس
الشعب بعد عرضها عليه» .ولفت الى
«أن� �ن ��ا م ��ا زل �ن��ا ف ��ي ح��ال��ة ت��رق��ب نظرًا
ألن ال��رئ �ي��س ل��م ي �ص��در ب�ع��د مرسومًا
ج�م�ه��وري��ًا ،وامل �ش��روع ل��م ي �ع��رض بعد
على املجلس» .وأشار إلى أن «رفع حالة
الطوارئ ال يحتاج الى قانون».

االعتصام في ساحة
حمص جرى تفريقه بالقوة
وحصل إطالق نار كثيف

وتأتي ق��رارات الحكومة السورية بعد
مواجهات شهدتها مدينة حمص ليل
أول م��ن أم� ��س ،دع ��ت وزارة الداخلية
ال �س��وري��ة ب �ع��ده��ا امل��واط �ن�ي�ن ال ��ى عدم
التظاهر.
ودع ��ت وزارة ال��داخ�ل�ي��ة امل��واط�ن�ين الى
االم �ت �ن��اع ع��ن ال�ق�ي��ام ب��أي م�س�ي��رات أو
اع �ت �ص��ام��ات أو ت �ظ��اه��رات «ت �ح��ت أي
عنوان» ،مؤكدة انها ستطبق «القوانني
امل ��رع� �ي ��ة» م ��ن أج � ��ل اس� �ت� �ق ��رار البالد.
وقالت الوزارة إنها تطلب ذلك من أجل
«املساهمة الفاعلة في إرساء االستقرار
واألم��ن وم�س��اع��دة السلطات املختصة
في مهماتها على تحقيق ذلك».
وص� ��در إع �ل�ان ال��داخ �ل �ي��ة غ� ��داة تفريق
ق��وات األم��ن ال�س��وري��ة اعتصامًا شارك
فيه آالف األشخاص في حمص بوسط
س� ��وري� ��ا ،وع �ل ��ى أث� ��ر س �ق ��وط ع� ��دد من
القتلى.

نصف قرن على «أمن الدولة» و«الطوارئ»
يفتح رفع قانون
الطوارئ وإلغاء محكمة
العليا الباب
أمن الدولة ّ
أمام إغالق ملف االعتقال
السياسي في سوريا ،وال
سيما أن معظم حاالت
االعتقال جرت وفق أحكام
«الطوارئ» و«أمن الدولة»
وبنودهما ،وفق ما تتحدث
عنه مراسيم إنشائهما

بإنهاء قانون الطوارئ وإلغاء محكمة
أمن الدولة العليا ،تطوي سوريا حقبة
امتدت على مدى أكثر من  50سنة ،كانت
خاللها مطالبات الناشطني الحقوقيني
ت�ن�ص��ب ع �ل��ى ه��ذي��ن ال �ب �ن��دي��ن ،اللذين
يأتيان في إطار رزمة اإلصالحات التي
وعد بها الرئيس السوري بشار األسد.
وتعود ّنشأة محكمة أمن الدولة العليا،
ال �ت��ي ح��ل��ت م �ح��ل امل�ح�ك�م��ة العسكرية
االستثنائية ،إلى عام ً ،1968
بناء على
ّ
مرسوم تشريع عدل في ثالث مناسبات،
كان آخرها في عام .1980
وب �ن� ً
�اء ع�ل��ى م��رس��وم ت��أس�ي�س�ه��ا ،يحق
ل �ل �م �ح �ك �م��ة أن ت � �م ��ارس م �ه �م��ات �ه��ا في
مدينة دم�ش��ق ،أو ف��ي أي مدينة حسب
مقتضيات األمن ،وذلك بأمر من الحاكم
ال�ع��رف��ي .ك��ذل��ك ي�ح��ق ل�ه��ا ع�ق��د جلسات
املحاكمة في أي مكان تراه مناسبًا.
ووفق املادة السادسة من املرسوم ،يشمل

حلت محكمة أمن الدولة
العليا محل المحكمة العسكرية
االستثنائية في 1968
اختصاص املحكمة جميع األشخاص
م ��ن م��دن �ي�ين وع �س �ك��ري�ين م �ه �م��ا كانت
صفتهم أو حصانتهم ،على أن ال ّ
تتقيد
«ب� � ��اإلج� � ��راءات األص ��ول� �ي ��ة املنصوص
عليها ف��ي التشريعات ال�ن��اف��ذة» .كذلك
ال يجوز الطعن باألحكام الصادرة عن
م�ح�ك�م��ة أم ��ن ال ��دول ��ة ،وال ت �ك��ون نافذة
إال ب �ع��د ال �ت �ص��دي��ق ع�ل�ي�ه��ا م ��ن رئيس
الجمهورية أو َمن يفوضه بذلك.
وح ��دد امل��رس��وم امل�خ��ال�ف��ات ال�ت��ي تنظر
ف�ي�ه��ا امل�ح�ك�م��ة ،وه ��ي :م�خ��ال�ف��ة أهداف

ال�ت�ح��ول االش �ت��راك��ي ،مخالفة املراسيم
1و2و 5ل�ع��ام  1965املتعلقة بالتحول
االش�ت��راك��ي ،ال�ج��رائ��م ال��واق�ع��ة على أمن
ال��دول��ة ال��داخ�ل��ي وم�ن�ه��ا «االن�ت �م��اء إلى
ت�ن�ظ�ي��م ي �ه��دف إل ��ى ق �ل��ب ن �ظ��ام الحكم
ب��ال��وس��ائ��ل ال �ع �ن �ف �ي��ة» ،م�خ��ال�ف��ة أوامر
ال �ح ��اك ��م ال �ع ��رف ��ي أو ن ��ائ �ب ��ه ،الجرائم
الواقعة على أمن الدولة الخارجي.
أم� ��ا ق ��ان ��ون ال � �ط � ��وارئ ،ف �ي �ع��ود تاريخ
ف��رض��ه إل��ى ال�ث��ام��ن م��ن آذار ع��ام ،1963
ً
بناء على األمر العسكري الرقم  2الذي
أصدره املجلس الوطني لقيادة الثورة.
وي�ت�ض�م��ن ق��ان��ون ال� �ط ��وارئ  14مادة،
تتحدث عن جواز إعالن حالة الطوارئ
ف��ي ح��ال��ة ال �ح��رب ،أو ق�ي��ام ح��ال��ة تهدد
ب��وق��وع �ه��ا ،أو ف��ي ح��ال��ة ت �ع��رض األمن
أو النظام العام في أراضي الجمهورية
أو ف��ي ج��زء منها للخطر ،على خلفية
ح� ��دوث اض �ط��راب��ات داخ �ل �ي��ة أو وقوع

