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 :األوؿالفصؿ 
 مالمح في السيرة الشخصية والمينية

 
، في حي سوؽ ساروجة بمدينة 1931ولد ىيثـ خميؿ المالح في النصؼ الثاني لمعاـ 

عات دمشؽ، وكاف والده السيد خميؿ المالح رجاًل مينيًا مف الميرة في إصالح السا
وعدادات القطارات، وأجيزة الضغط البخاري فييا، وبيذه الخبرة كاف موظفًا في الخط 

زينب  ووالدتو السيدة. عممو في إصالح الساعات العادية إلى إضافةالحديدي الحجازي 
مينة خياطة  عف ، وقد تخمتأطفاليامغربية الحسيني ربة بيت، وىبت حياتيا لتربية 

ىـ بشير  األبناءبثالثة مف  األسرة عممتيا في صباىا، وقد رزقتاأللبسة النسائية التي ت
، وقد توفي بشير في التاسعة عشرة مف عمره بمرض السؿ، واالبنة الوحيدة  وىيثـ ومكـر

لسنوات،  األردففي  وأقامت، كانت اكبر مف ىيثـ، تزوجت مف سميـ النابمسي لألسرة
في  إسرائيؿ أماـمة الدوؿ العربية عادت بعدىا مع عائمتيا إلى سوريا في أعقاب ىزي

 .1967حزيراف عاـ 
المالح البسيطة في بيئة متدينة في حي سوؽ ساروجة بدمشؽ القديمة، ثـ  أسرةعاشت 

يشيد رب  أفانتقمت إلى حي الشيداء في الصالحية، حيث سكنت بعض الوقت، قبؿ 
 اً وطابق اً تجاري محالً بناء مؤلفًا مف طابؽ أرضي تـ تصميمو  األربعيناتفي مطمع  األسرة
لمسكف في حي عيف الكرش، وكاف ىذا الحي فيما سبؽ عبارة عف بستاف يسمونو   اً عموي
  0"الكركو" بستاف

العطؿ  أبافاألعماؿ التجارية، فقد انخرط ىيثـ المالح  إلىوكعادة أىؿ دمشؽ في ميميـ 
جر خالو بسوؽ السوؽ، صبيًا في مت أشغاؿالصيفية في خالؿ دراستو االبتدائية في 

الحرير، ثـ صاحب بسطة خشبية، تبيع مواد بسيطة مما يمـز النساء، كما ظيرت عنده 
، أسريةبعد انتياء دراستو االبتدائية ميوؿ لمتوجو نحو تعمـ ميني، لكنيا قوبمت بمعارضة 

 . أكدت ضرورة استمراره في الدراسة
ة المرجو بوسط دمشؽ، ثـ تابع في مدرسة معاوية قريبًا مف ساح االبتدائيةأمضى دراستو 

المرحمة الالحقة في ثانوية ابف خمدوف، وخالؿ فترة الدراسة تفتح وعيو عمى الحياة مف 
وطبيعة الحياة بما تفرضو عمى الشخص مف  واألصدقاء باألىؿحولو معمقًا عالقاتو 

 .اعتماد عمى الذات في تمبية بعض االحتياجات الشخصية
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كمية الحقوؽ بجامعة دمشؽ  إلىستو الثانوية انتسب اتياء در ودوف تخطيط مسبؽ، وبعد ان
تؤمف  بأعماؿوظروفو في القياـ  إمكانياتوتردد في اختياراتو المستقبمية، وساعدتو  أفبعد 

بعض الماؿ منيا اشتغالو في جريدة السنا، التي كانت تتبع إدارة جريدة الوعي العربي، 
انخراطو في النشاط  إلى إضافةعض المدارس وموظفًا في وزارة الدفاع، ومعممًا في ب

امتد خارج  أمرثقافية، غمب عميو الطابع الديني، وىو  أجواءالجامعي بما كاف عميو مف 
، وىي مسحة سترافقو وتطبع إسالمياشخصية ىيثـ المالح بعدًا  أعطىالجامعة، مما  إطار
 .مف نشاطاتو في مراحؿ حياتو الالحقة اً كثير 

 إسالميةمف شخصيات  إطارلو التعرؼ عمى  اإلسالمية –لثقافية نشاطاتو ا وأتاحت
 إضافةفي الجامعة وشخصيات في المجتمع السوري،  وأساتذةمحمية بينيـ زمالء دراسة 

زارت دمشؽ في الخمسينات ومف ىؤالء عمي الطنطاوي  وأجنبيةعربية  إسالميةشخصيات 
حمد بف كماؿ الخطيب، وأبو و أحمد مظير العظمة وعصاـ العطار ومصطفى الزرقا وم

األعمى المودودي العالـ الباكستاني وأبو الحسف الندوي ومحمد الغزالي ومحمد أبو زىرة 
 . مف مصر

في المجتمع ومف  أوالعامة سواء في الجامعة  األجواءوتأسست عند ىيثـ المالح بتأثير 
 إلىشابًا ميولو  وعايشياخالؿ سيرة كثير مف الشخصيات العامة التي كاف قريبا منيا 

التواضع والحؽ والتعاوف مع اآلخريف ونبذ الفرقة والتفرقة، وىي ميوؿ يمكف مالحظتيا في 
 .وردت في مخطوطة ذكرياتو، وأكدتيا مسارات حياتو الالحقة أحداث

القاضي بدر الديف الكاتب، ورزؽ ببنت  ةتزوج ىيثـ المالح مف السيدة بدرية الكاتب ابن
ياس الذي تخصص بيندسة ىـ لي أوالدوثالثة  نة ومحمد أنس الذي تخرج ميندسًا مدنيًا، وا 

الكمبيوتر، ونبراس، وجميعيـ مع والدتيـ انتقموا لمعيش خارج سوريا، وقد تزوج ىيثـ المالح 
 .2007ثانية مف السيدة كوكب القاري، التي اشتغمت سكرتيرة في مكتبو في العاـ 

 إدارةالمالح بعد تخرجو مف الجامعة، تسممو  التي مارسيا ىيثـ األعماؿ أوؿكاف بيف 
معيد جمعية المعيد العربي اإلسالمي التعميمي، وكاف فيو يومئذ نحوًا مف ستمائة طالب 

الشروط  أفضؿالتعميمية لممعيد بما يضمف  السياسةتأسيس  أعادإعدادي وثانوي، وقد 
 . لمطمبة

انتظـ محاميا متدربًا في مكتب المعيد توجو لمعمؿ في المحاماة، ف إدارةوعندما ترؾ 
المحامي فخري زيف الديف بدمشؽ، لكنو لـ يكمؿ فترة التدريب مفضال العمؿ في القضاء، 
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فتـ تعينو قاضيًا في مدينة مصياؼ، التي استطاع فييا مف خالؿ عممو وحرصو عمى 
نسانيةيكوف شبكة عالقات ودية  أفالحؽ،  إحقاؽ يمة، ، ظمت باقية في وجدانو لعقود طو وا 
قاضيًا شرعيًا في مطمع العاـ  إليياتكرر في فترة عممو في درعا، التي نقؿ  أمروىو 
 .يكوف مثاال لمقاضي العادؿ والمجتيد أف، وقد بذؿ جيده في خالليا، 1959

نحو  األولى، شيد التحوالت 1961- 1958وطبقا لما ىو معروؼ، فاف عيد الوحدة 
حالة الطوارئ في سوريا بموجب القرار  إعالفراتو، في سوريا، كاف مف مؤش األمنيالنظاـ 
في نفس العاـ بأحداث محاكـ  44األمر  إصدار، وقد تبعيا 1958 أيموؿفي  1147

المصري مف الجميورية  اإلقميـكاف قائمًا في  السوري تقاربًا مع ما اإلقميـأمف الدولة في 
السرية،  األمنية أجيزتيا مف الحديث عف حضور يوفالعربية المتحدة، التي أكثر السور 

، يؤكد ىيثـ المالح انو خضع لو طواؿ عيد أمرومتابعتيا لمحياة اليومية لمناس، وىو 
 .الوحدة

 1958طواؿ ثالث سنوات منذ عاـ : "تمؾ المسألة بالقوؿ إلىويشير المالح في مذكراتو 
ابمت وزير ق 1958كنت أخضع لرقابة مف قبؿ األجيزة األمنية السرية، وفي أواخر عاـ 

الداخمية السيد عبد الحميد السراج الذي كاف يمثؿ الدولة جميعيا نظرًا لسيطرتو وجبروتو، 
وذكرت لو أنني أؤمف بعمنية العمؿ وشفافية الحياة وأف صراحتي دائمًا تدعوني ألصرح 
ذا كانت السمطة تريد  عما يجوؿ في مكنونات نفسي دوف خوؼ أو وجؿ مف أحد، وا 

راقبتي فال مانع لدي مف ذلؾ عمى أف يتوفر في الشخص الذي يوكؿ إليو االستمرار في م
قمت أف يكوف متمتعًا بخمٍؽ عاٍؿ : مراقبتي شرطاف أساسياف، فسألني عف ىذيف الشرطيف

فال يعمد إلى وضع تقارير مزورة مف أجؿ االستفادة منيا، فسألني عف الشرط الثاني، 
ـ، ألنني قاٍض وأتكمـ كثيرًا حتى ال يفسر كالمي فقمت لو أف يكوف متمتعًا بدرجة مف الفي

لي أف آتيؾ بأشخاٍص بيذه الصفات؟ ثـ قابمت  أيفمف : بغير معناه، فأجابني السراج
بعده السيد محمد الجراح الذي كاف معاونًا لوزير الداخمية وكذلؾ ناصر قدور الذي كاف 

 ". رئيسًا لمشعبة السياسية
مف الشباب السورييف في تمؾ الفترة مع  أقرانوفعؿ  و مالقد تفاعؿ ىثيـ المالح عمى نح

فكاف في عداد الشباف السورييف الذيف انتظموا في . التطورات التي شيدتيا سوريا والمنطقة
تدريبات المقاومة الشعبية، التي تمت في سوريا عمى خمفية العدواف الثالثي عمى مصر 

عمى االحتالؿ الفرنسي،  1962-1954، وتفاعؿ مع تطورات ثورة الجزائر 1956عاـ 
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تؤدي  أفاالستعمارية، قبؿ  باألحالؼربط المنطقة  إلىومع معارضة حمؼ بغداد اليادؼ 
قير وقمع وتنكيؿ أفقد " إلىفي سوريا في عيد الوحدة  األمنيالتحوالت نحو النظاـ 

الشعب قدرتو عمى النضاؿ ، وانحسر نشاطو وانكفأ عف ممارسة حقوقو ثـ احتكرت 
سمطة العمؿ السياسي واالقتصادي وحتى سيطرت عمى العمؿ االجتماعي مف خالؿ ال

 ".منح الترخيص بالعمؿ أو حجبو عف الجمعيات
، وقد تقمب عمى العديد مف الوظائؼ 1960دمشؽ منتصؼ العاـ  إلىتـ نقؿ ىيثـ المالح 

الثانية القضائية منيا وكيؿ لمنيابة، ثـ كمؼ بأشغاؿ وظيفة قاضي تحقيؽ في الغرفة 
بقصر العدؿ بدمشؽ، ثـ قاضي صمح، وقد استمر في عممو ىذا نحو خمس سنوات، 

بقرار  1966انتيت مع نياية خدمتو في القضاء السوري، عندما جرى تسريحو في العاـ 
 .غير معمؿ

عممو محققًا في  أبافلقد شيدت ىذه المرحمة مف عمؿ المالح في القضاء، حادثة خاصة 
انية بدمشؽ، حيث وقع انفجار في مكتب البريد في دمشؽ أواخر عاـ دائرة التحقيؽ الث

أيخمف " ، وتبيف أف طردًا بريديًا مفخخًا انفجر بيف يدي مساعد1961أو مطمع  1960
المشيور الذي اختطفو جياز األمف التابع لمصياينة في فمسطيف مف البرازيؿ " النازي

ونتيجة ىذا العمؿ أف " جورج فيشر"وأعدمتو، وكاف يعيش في دمشؽ تحت اسـ مستعار 
المذكور فقد إحدى عينيو، فحقؽ المالح في القضية المذكورة مرتيف في مشفى المواساة، 

 .والحظ كيؼ ينتشر الجواسيس في سورية، وبعضيـ تحت أسماء شركات وىمية
سراح مجموعة مف المعتقميف  أطمؽ، كاف المالح فييا قاضيًا لمتحقيؽ،  رىأخوفي قضية 

حقؽ  أفالنيابة العامة بعد  إليو إحالتيـ، كانت اإلسالميي ينتموف لحزب التحرير الذ
معيـ محقؽ مف جياز األمف السياسي، وقد لمس المالح، أف التحقيؽ انصب عمى أرائيـ 

 .الشخصية، وليس عمى أفعاليـ 
عو دمشؽ، فقد طرأ ما دف إلىالقضاء بعد عودتو مف درعا  أعماؿورغـ انغماس المالح في 

وبعد جيد  1962ففي أواخر عاـ . وظيفتو الحكومية إطارمجددًا نحو عمؿ عاـ خارج 
( سيد قريش) ييامف بعض الشخصيات بينيـ أحمد مظير العظمة، أعيدت الحياة إل

ف يوتربيتيـ وتعميميـ وتدريبيـ، وتـ تعي( بنيف وبنات) الخاصة بكفالة األيتاـ المسمميف
بناء مؤسسة جرى  إعادةثـ المالح ومف موقعو بدأت عممية لمميتـ برئاسة ىي إدارةمجمس 

ومباشرة العمؿ فييا، وقد استمر قائما عمى عممو ىذا  افتتاحياطمس مالمحيا، وجرى 
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القضاء الميبي، حيث قضى  إلى، عندما غادر سوريا معارًا 1965العاـ  أواخرحتى 
سوريا  إلىيعود  أفية، قبؿ ىناؾ نحو ثالث سنوات مابيف القضاء ووزارة الشؤوف االجتماع

 .1968عاـ  أواخر
عف قرب خاصة بعد 1963لقد تابع المالح تطورات الوضع السياسي في سوريا بعد العاـ 

العميؽ في  أثرىااالنقالب العسكري في الثامف مف آذار، وقد حمؿ معو تطورات ستترؾ 
تاريخ  2مر العسكري رقـ االنقالبييف األ إصدارالحياة السورية عبر العقود التالية، ومنيا 

المتضمف إعالف حالة الطوارئ في جميع أنحاء الجميورية العربية السورية  8/3/1963
تمكيف العسكرييف الذيف استولوا عمى السمطة مف ممارسة الحكـ بال حدود  إلىاليادفة 

 .ـمواجيتيتقؼ في  فأيمكف  وقمع أية حركة
نحو التدخؿ المباشر في مناحي الحياة،  قالباالنوعقب إعالف حالة الطوارئ، اتجو قادة 

" مرسـو العزؿ المدني"ومنيا التدخؿ في التعميـ وفي القضاء، حيث صدر مرسـو سمي  
قضاة وغيرىـ، وكاف صدور ىذا المرسـو و وشمؿ عزؿ أشخاص منيـ أساتذة في الجامعة 

، حيث وقعلالحتجاج نحو تحرؾ قضائي، فنشطت الجيود  اسبةمن عمى  عمى المرسـو
منيـ تراجعوا الحقًا،  اعريضة احتجاجية خمسوف قاضيا كاف بينيـ ىيثـ المالح، لكف كثير 

ف حراؾ القضاة في مواجية عسؼ السمطات تجدد الحقا أ غير. وتـ طي العريضة
الذي كاف حافاًل باالضطرابات  1965، التي شيدتيا دمشؽ عاـ األحداثوخاصة بعد 

ا، واالعتصاـ في الجامع األموي الكبير، والتي تـ الرد متاجر دمشؽ أبوابي إغالؽومنيا 
يا ومصادرة تعمييا مف جانب السمطات بتكسير أبواب بعض المتاجر ونيب محتويا

طالؽ، األموياقتحاـ الجامع  إلى إضافةبعضيا اآلخر،  الرصاص عمى المعتصميف  وا 
العسكري، وقد  هالمز جرح وقتؿ البعض واعتقاؿ كثيريف ونقميـ إلى سجف  إلى أدىمما 

صدر القضاة بيانًا حوؿ األوضاع القائمة، وكاف مف مطالب القضاة في بيانيـ إطالؽ أ
لغاء حالة الطوارئ وسيادة القانوف واستقالؿ القضاء، وقد  ذلؾ  أعقبسراح المعتقميف وا 

 المحاميف احتجاجًا، وكاف ذلؾ بعض مف ردة فعؿ القضاة والمحاميف عمى ما إضراب
 . جرى
تمر مف جانب  أفكاف ليا  ف مواقؼ رجاؿ القضاء والمحاميف، ماإعة الحاؿ، فوبطبي

، حيث أصدر 1966السمطات، التي تأخر جوابيا بعض الوقت، فجاء منتصؼ العاـ 
الذي ينص عمى جواز صرؼ القضاة مف الخدمة  40رئيس الدولة المرسـو التشريعي رقـ 
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، ويعتبر مرسـو الصرؼ مف الخدمة بقرار مف مجمس الوزراء أو نقميـ إلى مالؾ آخر
سندًا  612غير قابؿ ألي طريؽ مف طرؽ المراجعة القضائية، ثـ صدر المرسـو رقـ 

بتسريح اثنيف وعشريف قاضيًا كاف  29/5/1966تاريخ  238لقرار مجمس الوزراء رقـ 
ذا بينيـ عبد القادر األسود ومحمد عمى الطنطاوي وعدناف مردـ وىيثـ المالح وآخريف وبي

نياء استقاللو، وكاف ذلؾ متممًا  المرسـو وجيت أكبر ضربة لمقضاء وذلؾ لمسيطرة عميو وا 
خضاعوالقبضة عمى المجتمع  ألحكاـلسمسمة مراسيـ تشريعية  مطمع عاـ  إصدارىابدأ  .وا 

الخاص باألحكاـ التي تطبؽ  2/1/1965تاريخ  4منيا المرسـو التشريعي رقـ  1965
تاريخ  6تشريعات االشتراكية، والمرسـو التشريعي رقـ بحؽ مف يعرقؿ تنفيذ ال

المتضمف أحداث محاكـ عسكرية في دمشؽ وفي المدف األخرى لمحاكمة  7/1/1965
 10/6/1965تاريخ 108مف يناىض ما يسمى أىداؼ الثورة، والمرسـو التشريعي رقـ 
 .المتضمف الجرائـ، التي تنظرىا المحكمة العسكرية االستثنائية

، 1969تي صدرت في سوريا في عاـ لا األمنيةفي سياؽ التشريعات  أىـأ تطور لقد طر 
 بإحداثالخاص  14المرسـو التشريعي رقـ  األناسيعندما أصدر رئيس الدولة نور الديف 

منو صالحيات غير محدودة لموظفي األمف ( 16)امف الدولة، وقد أعطت المادة  إدارة
 إلى إحالتيـد محاسبتيـ، إال إذا وافؽ رئيسيـ عمى ف يرتكبوا جرائـ دوف أف يستطيع أحأب

الذي شرعف الجريمة، ومكف العامميف في األجيزة األمنية مف ممارسة  األمرالقضاء، 
ال يجوز مالحقة أيًا مف العامميف في "أبشع أنواع التعذيب بحؽ المعتقميف، وقالت المادة 
يمات المحددة الموكمة إلييـ أو في اإلدارة عف الجرائـ التي يرتكبونيا أثناء تنفيذ الم

 ".معرض قياميـ بيا إال بموجب أمر مالحقة يصدر عف المدير
الذي قضى  47المرسـو السابؽ في العاـ نفسو المرسـو التشريعي رقـ  إلى أضيؼثـ 

بأحداث محكمة أمف الدولة العميا ونص في مادتو الثامنة عمى عدـ جواز الطعف باألحكاـ 
المحكمة، وأناط التصديؽ عمى أحكاـ ىذه المحكمة برئيس الدولة الذي  التي تصدرىا ىذه

إلغائو أو تعديمو، وجرى تعديؿ مرجع التصديؽ حيث أنيط  لو الحؽ في تصديؽ الحكـ أو
 . بوزير الداخمية بوصفو نائبًا لمحاكـ العرفي

 إلىبعودتو  1968العاـ  أواخرىيثـ المالح ثالث سنوات في ليبيا انتيت  أمضىلقد 
رط االقتناع بحؽ تشوايا يقيده في نقابة المحاميف، وافتتح مكتبًا لو ف أعاددمشؽ، حيث 

عدالة قضاياىـ، مما جعؿ مردود عمؿ المكتب محدودًا، مما ب القضايا أصحابوعدالة 
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يثـ المالح يبحث عف تأميف مورد أخر يساعده في تمبية احتياجات عائمتو، فبدأ ىجعؿ 
 أتتتعرض لخسارة كبيرة،  إذ. النتائج لـ تكف مرضية أف زوجتو، غير نشاطًا تجاريًا باسـ

بعدىا بصورة نيائية ممؼ العمؿ  أغمؽعمى كؿ رأس الماؿ بعد سنتيف مف العمؿ، 
 .التجاري

 :نحو نشاط نقابي
عممو المحاماة بوابة النخراطو في عمؿ نقابي، كاف منو  إلىلقد شكمت عودة المالح 

عمى  وغمبت"الكتمة المسمكية"ة نقابية في نقابة المحاميف سميت في تشكيؿ كتم المشاركة
محاميًا، تسعى لترسيخ سيادة القانوف  أربعيف، ضمت نحو (الكتمة اإلسالمية)تسميتيا 

واستقالؿ القضاء واستقالؿ نقابة المحاميف، وحققت حضورًا واضحًا ومتميزًا في العمؿ 
ىذه الكتمة بالموضوعية  اتصفتخابات وقد النقابي ، وكاف يحسب ليا حساب أثناء االنت

. ؤيد مرشحيف يتمتعوف بصفات مينية عاليةتتحرى في االنتخابات أف ت نتوالتجرد، وكا
وىي واحدة مف كتؿ أخرى نشطت في النقابة تحت أسماء ومسميات مختمفة، وكاف مف 

حمد الحموي أعضاء الكتمة المسمكية ىيثـ المالح وعبد اليادي النحاس وعدناف الجاجة وم
وموفؽ الديف الكزبري وآخروف، واستمر نشاط الكتمة ومشاركتيا في اجتماعات ومؤتمرات 

 .، حيف بدأت المالحقات األمنية1980وبداية عاـ  1979النقابة حتى نياية عاـ 
، واألعباءشاط النقابي الذي قاـ بو ىيثـ المالح مجموعة مف المياـ نال إطاروجاء في 

لجنة شكمتيا نقابة المحاميف لدراسة مشروع قانوف توحيد نقابات  بينيا مشاركتو في
تاريخ  14نقابة واحدة، لكف مجمس الشعب أصدر القانوف رقـ  إطارالمحاميف في 

، القاضي بتوحيد نقابات المحاميف الثالثة في نقابة واحدة دوف أخذ رأي 22/4/1972
 . ى نقابات المحاميفالنقابة صاحبة االختصاص، وىو قانوف ىدفو الييمنة عم

في نشاط المالح النقابي في تمؾ الفترة مشاركتو في دفع الييئة العامة لفرع  األبرزوكاف 
نقابة المحاميف بدمشؽ لالنعقاد لمناقشة الطوارئ واألحكاـ العرفية، وانعقدت الييئة العامة 

، سمير والئقبميا مع ثالثة مف زم افوتـ مناقشة حالة الطوارئ ،وك 1978عاـ  أيارفي 
عمى صياغة بياف لعرضو عمى الييئة العامة  واكحالة ومرواف الحصري ونزار عرابي، اتفق
أسوة " 1"عمى إعطاء مشروع البياف رقـ  وافي جمستيا التي ستعقد الحقًا، وحرص

الييئة  أقرتما، وقد  انقالبالتي تصدر عادة عف الجيش حيف يقع  االنقالبيةبالبالغات 
المشروع بعد تالوتو بإجماع الييئة  1978/   22/6فرع دمشؽ بتاريخ العامة لمحامي 
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العامة، وأضحى قرارًا نيائيًا ثـ جرى تبنيو مف قبؿ المؤتمر العاـ لنقابة المحاميف، 
وسرعاف ما سرت العدوى إلى فروع نقابة المحاميف التي اجتمعت ىيئاتيا العامة، واتخذت 

النقابات األخرى ميندسيف أطباء معمميف توجيًا مماثمة لقرار دمشؽ، ثـ تبنت  تقرارا
مماثاًل لما حصؿ في نقابة المحاميف، ثـ تبنى اجتماع المكتب الدائـ التحاد المحاميف 

قرار نقابة المحاميف، مما يعني أف ىذا القرار ( 9/5/1979 -6)العرب في دمشؽ 
 .أضحى مطمبًا لكؿ المحاميف العرب 

في الجانب الثقافي والفكري، حيث سعى بعض المحاميف  لقد ولدت تمؾ الحركة تداعيات
ومسؤولية  اإلنسافحوؿ حالة الطوارئ واألحكاـ العرفية وحقوؽ  وأبحاثكتابة مقاالت  إلى

وحمايتيا، نشرت في مجمة المحاموف، التي تصدرىا  اإلنسافالمحاميف في تكريس حقوؽ 
ار رجاؿ الحقوؽ في سوريا نقابة المحاميف في دمشؽ، وشارؾ في كتابتيا عدد مف كب

مرواف يوسؼ  اتذةجورج رضواف واألس دكتوربينيـ الدكتور موفؽ الديف الكزبري وال
حساف المارديني ومحمود محمود مصطفى ونزار عرابي  الصباغ وصباح الركابي وا 

 .ونصرت منال حيدر
ضافة الييئة  شطةأننو لعب دورًا في إمساىمة المالح في الحراؾ الثقافي والفكري، ف إلى وا 

العامة لمحامي فرع دمشؽ ونشاطاتيا المتعمقة بالحريات العامة وحقوؽ اإلنساف، التي 
شكمت برئاسة رشاد برمدا، " سافنلجنة الحريات العامة وحقوؽ اإل"كانت قد تأسست فييا 

كاف المالح أحد أعضائيا، وقد تناغمت توجيات نقابة المحاميف مع توجيات النقابات 
مف ميندسيف وأطباء ومعمميف في مواجية الطوارئ وسعيًا لتعزيز حقوؽ  رىاألخالمينية 
طالؽ سراح المعتقميف، غير  اإلنساف ذلؾ الحراؾ سرعاف ما انتيى  إفوسيادة القانوف وا 

الذي  24المرسـو التشريعي رقـ  إلىقياـ السمطات بحؿ مكاتب النقابات، استنادًا  إلى
ر مف مجمس الوزراء حؿ المؤتمر العاـ لمنقابة يجوز بقرا"وتضمف  7/4/1980صدر في 

المينية ومجمس نقاباتيا ومجالس فروعيا في المحافظات في حاؿ انحرافيا عف مياميا أو 
يتولى " ، و"أىدافيا ويكوف ىذا القرار غير قابؿ ألي طريؽ مف طرؽ المراجعة أو الطعف

يومًا  15العامة لمفرع خمؿ مدة رئيس مجمس الوزراء دعوة المؤتمر العاـ لمنقابة أو الييئة 
في "، و "مف تاريخ صدور قرار الحؿ النتخاب مجمس جديد وفقًا لألحكاـ القانونية النافذة

حاؿ عدـ دعوة المؤتمر العاـ أو الييئة العامة خالؿ المدة المذكورة في الفقرة السابقة 
رس نفس يسمى بقرار مف رئيس مجمس الوزراء مجمس مؤقت لمنقابة أو لمفرع يما



12 

 

، اصدر مجمس الوزراء  إلى،وباالستناد "اختصاصات المجمس األصمي مضموف المرسـو
يحؿ كؿ مف المؤتمر العاـ لنقابة المحاميف ومجمس : "قرارًا بحؿ نقابة المحاميف كما يمي

، وقد تبع ذلؾ حممة اعتقاالت شممت "النقابة المذكورة ومجالس فروعيا في المحافظات
 . نقابات المينية في سورياالعديد مف نشطاء ال

 
 :سنوات السجف

 أفالتطورات المتالحقة في قضية النقابات المينية وحميا، بدا مف الواضح،  أعقابفي 
ىيثـ  إلىعديدة  إشارات إرساؿتسير باتجاه اعتقاؿ نشطاء تمؾ النقابات، وقد تـ  األمور

عمميًا في صباح الثالث  راءاإلجينفذ ذلؾ  أفالمالح، انو سيكوف في عداد المعتقميف، قبؿ 
 مف الدولة، بادئاً أ إدارةالداخمي التابع لجياز  األمفع فر  إلى، ويتـ اقتياده 1980 أيارمف 

مع عدد مف رموز النخبة العممية السورية بينيـ  مف  تقريبا سنوات بعفترة سجف استمرت س
محمد الحموي رشاد برمدا وموفؽ الكزبري وبيجت المسوتي وعدناف عرابي و المحاميف 

 . وميشيؿ عربش
وبطبيعة الحاؿ، فقد كانت فترة السجف عصيبة في ظروفيا العامة مف حيث تأثيرىا عمى 

داخؿ السجف ومعاناتيـ في القضايا اليومية، التي  أوضاعيـعائالت المعتقميف وعمى 
شر تتعمؽ بالمنامة والطعاـ والتنفس والطبابة وفي خضوعيـ لعمميات الضغط النفسي المبا

المخابرات العامة في كفر  إدارةفترة توقيفيـ في سجف  إبافوغير المباشر، التي حدثت 
 األمف إلدارةوجودىـ في سجف الشيخ حسف التابع  أثناءسوسة، وىي حالة شيدت تبدالت 

، ثـ في سجف قمعة دمشؽ وفي كؿ واحدة مف الحالتيف جرى ضـ مجموعة أوالالسياسي 
ناء نقابة المحاميف الذيف كاف بينيـ ىيثـ المالح، وقد جرى سج إلىمف سجناء النقابات 

سجف دمشؽ المركزي في عدرا ليقضوا بقية فترة سجنيـ، حيث تـ جمعيـ  إلىقميـ جميعًا ن
 .كسجناء سياسييف األساسيةمع سجناء الجنح والجنايات رغـ صفتيـ 

مف جميع  كانوا أنيـؿ، ورسـ المالح في مذكراتو مالمح السجناء الذيف رافقوا رحمتو بالقو 
مف ذوي االتجاه الديني مف تنظيـ اإلخواف بعضيـ  .الفئات واألعمار واالتجاىات السياسية

، المسمميف وحزب التحرير اإلسالمي وجماعة التبميغ وآخروف مف رواد حمقات المساجد
ف عف الحزب الشيوعي يف المنقسميالشيوعي منيـمف ذوي االتجاه االشتراكي وآخريف 

ورابطة العمؿ الشيوعي التي أضحى اسميا فيما بعد حزب ( المكتب السياسي)ساسي األ
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حزب البعث  أعضاء كاف :ومف ذوي االتجاه القومي، العمؿ الشيوعي والتروتسكييف
كانت أعمار المعتقميف تتراوح بيف أربعة عشر ، و الديمقراطي وحزب البعث الموالي لمعراؽ

بنات في  منيـ نساء وبينيـ األجناس مختمؼ مف  وفالمعتقموكاف  .عاما وسبعيف عاما
ومف ، منيف في سجف كفرسوسة ما يقارب الثمانية عشر فتاة إحصاءتـ أعمار الورود و 

الميف كانت ىناؾ أعداد كبيرة مف الميندسيف والمحاميف واألطباء والصيادلة والمدرسيف 
، وخمص والعامؿ والفالحطالب المدارس الثانوية وكاف ىناؾ التاجر و وطالب الجامعة، 

ألف  ،كاف قمع المعارضة أينما كانت وميما كاف شأنيا ىدؼ االعتقاالت، أفقوؿ،  إلى
والبد أف  ،السمطة القمعية ال تقبؿ مناقشة وال معارضة وال حتى رائحة االختالؼ في الرأي

 .ضدناوال يقبؿ غير ذلؾ ألف شعارىا مف لـ يكف معنا فيو  ،يردد الجميع صوت سيدىـ
 إذ. لقد عكس اعتقاؿ نشطاء نقابة المحاميف تحواًل جذريًا في مواقؼ النقابة وسياساتيا

استجابت القيادات النقابية التالية لكؿ الضغوطات التي مارستيا السمطات السورية، 
عنو فترة الحراؾ الثقافي والفكري والسياسي التي سبقت  أثمرتفتراجعت عف ما 

اتيا لقضية المحاميف المعتقميف تضعؼ مع الوقت، حتى انعدـ متابع أخذتاالعتقاالت، ثـ 
المالية المتواضعة التي كاف قد تقرر  اإلعانةذلؾ بصورة نيائية، وجرى توقيؼ مبمغ 

ارستو المينة، وبصورة عامة، فاف مكؿ محامي يتـ اعتقالو لسبب يتصؿ بم ألسرةصرفيا 
الطاعة لمسياسة الحكومية، وىو و  بيت الخضوع إلىذلؾ كاف يعني عودة نقابة المحاميف 

 .لـ يكف قائمًا في تاريخ نقابة المحاميف منذ تأسيسيا أمر
 
 

 :الحرية إلىعودة 
 1986مف العاـ  تشريف الثاني خرآسراح ىيثـ المالح وعدد مف المحاميف المعتقميف  أطمؽ

 بعد أكثر مف ست سنوات، وبدا مف الطبيعي توجو ىيثـ المالح نحو استعاد حياتو
الشخصية والمينية، وىو ما كرستو التطورات التالية، والتي سارت في ثالث اتجاىات في 

 .تمؾ المرحمة
قاـ بو لمحصوؿ  تصفية تبعات مرحمة االعتقاؿ، وجاء في ىذا السياؽ ما األوؿكاف الخط 

قضائية عمى فرع  دعوى أقاـعمى حقو بالتعويض المقر عف سنوات االعتقاؿ، وفي ذلؾ 
فساد "يسميو  حاميف، لكنو خسر ىذه الدعوى في مرحمتيف مف القضاء بسبب مانقابة الم



14 

 

رئاسة وزير العدؿ وىو أمر يتعارض بوتدمير استقاللو بربطو بالسمطة التنفيذية و  القضاء
 . تماما مع استقالؿ السمطة القضائية أصال

الصحية وترميـ  معالجة مشاكمو إتماـالثاني في تصفية تبعات مرحمة االعتقاؿ، ىو  واألمر
السجف بظروفيا وشروطيا الصحية والمعاشية  جسدي نتيجة سنوات إعياءمف  أصابوما 

 إتماماما قاـ بو في ىذا االتجاه أجراء عممية زرع عدسة لمعيف اليمنى،  أىـالصعبة، وكاف 
 .مف سجنو األخيرةلعالجات تمت في الفترة 

ائمية وفي المقدمة منيا كاف لقاء ولده الع أوضاعوالخط الثاني، فكاف اعادة ترتيب  أما
الواليات المتحدة واالستقرار فييا بعد  إلىعمى اليجرة  أجبرتوالذي كانت الظروؼ قد  إياس
، ولفصمو مف الجامعة بسبب مزاعـ الغياب المتكرر، بعد وقت األمنيةتعرض لممتابعة  أف

ؾ، وقد رفض في خالؿ ىنا إلىقميؿ مف اعتقاؿ والده، مما استدعى سفر ىيثـ المالح 
خمفتو  سفرتو تمؾ عروضًا لممساعدة عمى البقاء والعيش ىناؾ بما يساعده عمى تجاوز ما

 .فترة االعتقاؿ الطويؿ
بسبب ما خمفو االعتقاؿ في نفس  األصعبالعائمية كاف  أوضاعووالشؽ الثاني في ترتيب 

إلفراج عنو ألف تطمب زوجتو، التي كانت بحالة يأس كاممة مف الناس، مما دفعيا بعد ا
 افك وألن"انصرافو عف مشكالت الناس والتفرغ لألسرة، وىو أمر رفضو بصورة قاطعة 

ضيعيا ىباءًا، وكاف ىذا أوؿ يفي العمؿ العاـ أف  هضف بيذه السنيف التي سمخيا مف عمر ي
ابنو  أيضاجفاء شمؿ  إلى األمر، وقد تطور "ووبيف زوجت وأسباب حدوث الشرخ بين

 .يقوؿ المالح في مذكراتو ،حسب ماأخرىلحقتو تفاصيؿ  إذنبراس، 
عادةوالخط الثالث في مسار ىيثـ المالح، كاف استعادة وضعو الميني  ىيكمة اىتماماتو  وا 

تـ بيع مكتبو،  إذ. كاف ىذا المحور مف حياتو قد دمر نيائيًا في فترة سجنو والعامة، 
وفير ماؿ لشراء فروغ مكتب، مما كمت عميو ديوف، في وقت كاف عنده عجز عف تاوتر 

عادةعف دار عربية في الحمبوني  ةدفعو نحو استئجار مكتب ىو عبار  تأىيميا لتصير  وا 
 أف، وسط ظروؼ غاية في الصعوبة خاصة لجية 1987مكتبًا لو، تـ افتتاحو أواخر عاـ 
 جاحإنالمحاماة، وقميميف عندىـ قناعة بقدرتو عمى  إلىقميميف يعرفوف بعودة الرجؿ 

ىو عميو في معارضة السمطة والخالؼ مع نقابة المحاميف  قضاياىـ، وىو عمى ما
 .ومفاصؿ في القضاء
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الوضع الميني مف انسداداتو، وفتح  إلخراجووسط ىذا الوضع المعقد، كاف البد مف تحرؾ 
قاـ بيا ىيثـ المالح في  أسفاراالىتمامات العامة، وفي ىذا السياؽ جاءت  إلطالؽالباب 

والسيما فرنسا،  أورباعدد مف الدوؿ العربية بينيا مصر والى   إلىوما بعده  1988اـ الع
والسيما مع  وأجنبيةعالقات مع منظمات حقوقية عربية  أبوابوالتي عزز وفتح مف خالليا 

حاميف العرب ومنظمات حقوؽ مواتحاد ال" أنتر ناشيوناؿ يأمنسيت" منظمة العفو الدولية
ير العربية المتواجدة عمى الساحة العالمية، ومنيا المجنة العربية لحقوؽ اإلنساف العربية وغ

بفرنسا، وكاف اليدؼ األساسي ممارسة الضغط مف أجؿ إطالؽ " ماالكوؼ"اإلنساف في 
مساعدة اسر المعتقميف، وقدـ مساعدات  إلىسراح المعتقميف في السجوف السورية والسعي 

ية أو المعنوية، ومع بداية التسعينات، تكرس حضور كبيرة ليؤالء سواء مف الناحية الماد
لبث ىذا  ، وماأنشطتياالمالح ناشطًا في منظمة العفو الدولية وفاعاًل في العديد مف 

النشاط اف اتسع شامال المساىمة في ندوات ومؤتمرات حقوقية مختمفة، قدـ فييا مشاركات 
معالجة قضايا معتقمي الرأي و  اإلنسافحقوؽ  أوضاعتحسيف  إلىحقوقية وفكرية، ىدفت 

نماليس في سوريا فحسب،  أسرىـ وأوضاعوالضمير  ، ومثاؿ ذلؾ أخرىفي بمداف عربية  وا 
بيف العواصـ األوربية بحثًا عف مالجئ سياسية لممواطنيف  2000و 1995تنقالتو مابيف 

كاف  مف الجزائرييف والتونسييف الذيف كانوا يأتوف إلى سوريا خوفًا مف االضطياد الذي
 .عف توطيف عدد منيـ في دوؿ أوربية أثمرتيمارس في بمدانيـ، وقد 

 
وترافؽ ىذا التطور االيجابي في نشاط ىيثـ المالح العاـ مع تطور ايجابي عمى صعيد 
عمؿ مكتبو، وقد دخؿ إليو عدد مف الشباب حاممي اإلجازة بالحقوؽ ليعمموا محاميف 

مع تصاعد النشاط العاـ والحقوقي منو بعد  متدربيف، ساىموا تنشيط عمؿ المكتب خاصة
، والتي تحوؿ مكتب ىيثـ المالح اإلنسافقياـ جمعية حقوؽ  إلىوالذي قاد  2002العاـ 
 .مقر ليا إلى
 

 :اإلنسافجمعية حقوؽ 
عدد مف رموز الحراؾ الثقافي والسياسي فكرة  بادرتأسيس الجمعية،  إلىوبداية الطريؽ 

لبث  ، وما2001عمى ىيثـ المالح منتصؼ العاـ  اإلنسافتأسيس جمعية لحقوؽ 
تمخض عف اتفاؽ تشكيؿ الجمعية وتكميؼ حبيب عيسى كتابة  أفاالجتماع التشاروي، 
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نظاميا الداخمي واستكماؿ أوراقيا، ثـ التقدـ إلى وزارة الشؤوف االجتماعية والعمؿ لمحصوؿ 
إلداري في مجمس القضاء ا أماـ دعوى إقامة إلى أدى ماعمى ترخيص جرى رفضو، 

 26/7/2001عقدت اجتماعًا في  أفالدولة، فيما كانت الجمعية الناشئة تتابع عمميا بعد 
أقرت فيو النظاـ الداخمي لمجمعية، وعقد التأسيس، وانتخبت أعضاء مجمس إدارة برئاسة 
ىيثـ المالح، كما جرى تشكيؿ عدد مف المجاف بينيا لجنة إعالمية، ولجنة ثقافية، ولجنة 

 .معالقات العامةل
 إصدارمف تأسيسيا، كاف منيا  األولىوقامت الجمعية بجممة نشاطات في األربع سنوات 

لتغطية " المرصد"تقارير عف حقوؽ اإلنساف في سوريا، ونشرة شيرية الكترونية باسـ 
 اإلنسافالبيانات التي غطت انتياكات حقوؽ  إلى إضافة، اإلنسافالمتصمة بحقوؽ  األمور

ت بينيا الحريات العامة واالعتقاالت والبيئة والفساد، كما جرى تنظيـ دورات في مجاال
العديد مف  إيفادفي الجمعية مف قبؿ جيات ونشطاء حقوقييف، كما تـ  ألعضاءتدريبية 
 .الجمعية لممشاركة في دورات تدريبية خارج سوريا أعضاء

التي تأسست  األخرى ومثميا الجماعات الحقوقية  اإلنسافلقد تعرضت جمعية حقوؽ 
تتعمؽ  وأمنيةلصيقة والى مضايقات سياسية  أمنيةمتابعة  إلىحينذاؾ في سوريا 

بنشاطاتيا، وجرى منع كثير مف نشاطاتيا، كما رفضت طمبات تأسسيا وفؽ القانوف، 
وتمت متابعة كثير مف نشطائيا ومنيـ رئيس الجمعية ىيثـ المالح بيدؼ وقفيـ عف 

 .قيمتابعة نشاطيـ الحقو 
النشاط الحقوقي ونشاطات الجمعية السورية لحقوؽ  في اندفاعوالحد مف  إطاروفي 

، قاـ فرع نقابة المحاميف السورييف في دمشؽ باصدرا قرار عقوبة مسمكية في اإلنساف
البني في  وأنورىيثـ المالح  األستاذيف، يقضي بتجميد عضوية كؿ مف 2002نيساف 

رموز النشاط الديمقراطي محاكمة  حوؿ مجرياتالصحفية  تصريحاتيماالنقابة عمى خمفية 
ذيف جرى اعتقاليما في عداد معتقمي مال الحمصيالنائبيف رياض سيؼ ومحمد مأموف 

وكاف في عدادىـ دكتور االقتصاد عارؼ دليمة، والطبيبف كماؿ  2001ربيع دمشؽ عاـ 
والمحامي رياض الترؾ  واني ووليد البني والمحامي حبيب عيسى والميندس فواز تممو مبلا

المالح نقاشًا  قانونيًا وسياسيًا مع نقابة  األستاذ ضوقد خا. والكاتب حبيب صالح
 .المحاميف حوؿ قرارىا
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في خريؼ  اإلنسافالمالح والجمعية السورية لحقوؽ  األستاذوتطورت االندفاعة باتجاه 
المحامي ىيثـ المالح ، عندما أصدر القضاء العسكري بدمشؽ قرارًا بمالحقة 2002العاـ 

تيمة توزيع "بآخريف  أشخاصفي سوريا، وثالثة  اإلنسافبصفتو رئيس جمعية حقوؽ 
الجمعية،  أصدرتياالتي " تيارات"مجمة  إلى إشارةفي " مطبوعة دوف ترخيص داخؿ البالد

محمد فاروؽ الحمصي دمشؽ بواسطة كؿ مف  إلىوجرى نقؿ بعض نسخيا مف بيروت 
ومحمد ( ارض مأموف الحمصي المحكـو بالسجف لمدة خمس سنواتشقيؽ النائب المع)

، وغصوب المال( سميـ خير بؾ يقيـ في لبناف وىو شقيؽ نائب رئيس الجمعية)خير بؾ 
، وقد جرى االدعاء عميو موجود في الخارج لتمقي العناية الطبيةبينما كاف رئيس الجمعية 

في جمعية سياسية ذات طابع دولي دوف  إذاعة أنباء كاذبة خارج القطر واالنخراط"بتيمة 
، وقد تـ "وتعكر الصفاء بيف عناصر األمة ،إذف الحكومة، ونشر مطبوعات تثير النعرات

 .2003يوليو / تموز 15ىذه التيـ بعفو رئاسي صدر في  إسقاط

، مناسبة 2004المؤسفة، التي شيدتيا مدينة القامشمي في آذار مف العاـ  األعماؿوكانت 
والحد مف تداعياتيا، فكانت مبادرة لجاف  األحداثني، ىدفو محاصرة تمؾ لتحرؾ وط

المجتمع المدني، بتشكيؿ وفد مف قيادات وكادرات الجماعات المدنية والحقوقية  أحياء
السورية، كاف بينيـ ىيثـ المالح لموقوؼ عمى حقيقة الوضع ىناؾ ومعالجة تداعيات 

ضامف مع الضحايا وأىالييـ، وقاـ الوفد بانجاز والت واألىالي األمفالصدامات بيف قوات 
ميمتو في المستويات المختمفة، حيث التقى مسؤوليف وقادة معارضيف وفعاليات اجتماعية 

تيدئة  إلىالضحايا، مما ادى  وأىاليوعشائرية ورجاؿ ديف مف العرب والكرد واآلشورييف 
 .طبيعتيا إلىفي المدينة وسياسية، وعودة الحياة  أمنية، وتحقيؽ انفراجات األوضاع

، أخرىمبادرات  إلىوامتدت مساىمة ىيثـ المالح في الشأف الوطني ومعالجة مشاكمو 
سوريا مف مشكالتيا، وتضعيا  إخراجصياغة سياسة وطنية شاممة تساىـ في  إلىىدفت 

فكاف حاضرًا بيف الموقعيف عمى الوثائؽ، التي صدرت عف . عمى قاعدة تطور مستقبمي
ثـ شارؾ في النقاشات بصفتو  2000لعاـ لممثقفيف والنشطاء السورييف بعد عاـ الحراؾ ا

في نقاشات سبقت  اإلنسافورئيس الجمعية السورية لحقوؽ  اإلنسافاحد نشطاء حقوؽ 
دمشؽ عند تأسيسو في  إلعالفدمشؽ لمتغيير الوطني الديمقراطي، وقد انضـ  إعالفوالدة 
سبؽ كاف  ما إلىوسمي في لجنتو المؤقتة، وىو  ،2005عاـ  أكتوبر/ األوؿتشريف  16
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الرأي، التي تشكمت في العشر  وأصحابحاضرًا في فرؽ الدفاع عف المعتقميف السياسييف 
 .األخيرةسنوات 

الحاؿ، فقد جعمت مساىمات ىيثـ المالح في النشاط العاـ والسيما في جانبو  طبيعةوب
الذي يفسر ردة  األمروالدولية،  اإلقميميةو الحقوقي لمرجؿ حضورًا في المستويات المحمية 
طالبت بو عشرات  سراحو، وىو ما بإطالؽالفعؿ الواسعة في استنكار اعتقالو والمطالبة 

المنظمات الحقوقية واالجتماعية السورية والعربية والدولية وبينيا منظمة ىيوماف رايتس 
واتحاد المدافعيف عف حقوؽ ، االتحاد الدولي لممحاميف منستي انتر ناشيوناؿ، وأووتش و 
 وأجنبيةشخصيات سورية وعربية  إلى إضافةالعرب ومنظمات مشاركة فيو،  اإلنساف

 .األوربيةذلؾ النشاط دوؿ والسيما الدوؿ  إلىسياسية وحقوقية، كما انضمت 

وقائع التي لم إضافةسراح ىيثـ المالح،  إطالؽكؿ عمميات االستنكار ومطالبات  أفغير 
مف مكانتو وعمره وصحتو، لـ تثف السمطات السورية عف سعييا في تحميمو  تحيط بالرجؿ

14/10/2009جـر لـ يرتكبو عبر اعتقالو في 
المخابرات  إدارة، وتحويمو مف جانب 1

إلى لقاءات النيابة العسكرية، حيث تـ توقيفو باالستناد  إلى 21/10/2009العامة في 
نتقد مف خالليا الفساد والتضييؽ عمى أ ،مقاالت كتبيا وتصريحات إعالمية ومجموعة

ضده بتيمة نشر مف جانب القضاء العسكري  ىدعو  ، وجرى تحريؾالحريات في سورية
 .أنباء كاذبة مف شأنيا أف توىف نفسية األمة، واإلساءة إلى رئيس الجميورية

                                                 
1

ألتوجه  14/10/2009لثانٌة ظهراً خرجت من مكتبً ٌوم عند الساعة ا) :وٌبٌن هٌثم المالح مسار اعتقاله بالقول 
بسٌارتً عائداً إلى داري، فوجئت بسٌارة تقف إلى جانب سٌارتً وخرج منها ثالث رجال ودفعونً بالقوة والشدة 
ألدخل السٌارة التً كانوا فٌها دون أن ٌدعوا لً وقتاً حتى ألضع حاجٌاتً فً السٌارة ورفضوا اإلفصاح عن هوٌتهم 

جهتهم ثم اقتادونً باتجاه جسر فكتورٌا وحٌن جاءتنً مكالمة على جوالً صادروه منً ولم ٌتركونً أجٌب على وو
وهناك واجهت اللواء زهٌر حمد "إدارة المخابرات"المكالمة ثم توجهوا صعوداً باتجاه محطة الحجاز ثم إلى كفرسوسة 
ادونه دكتور والذي حاول أخافتً وكان محور الذي استجوبنً كمتهم وبجواره كان ٌوجد شخص أشٌب وآخر ٌن

الحدٌث هو مقابلة لً مع قناة بردى الفضائٌة ثم بعض المقاالت، دون حضور مندوب النقابة، ثم أنزلنً مدٌر السجن 
 19/10/2009الذي قال لً ستخرج غداً فلٌس علٌك شًء، إال أننً بقٌت محتجزاً حتى ٌوم االثنٌن (أبو رائد)المدعو

تٌادي إلى القضاء العسكري، ولعدم وجود وقت لدى ممثل النٌابة وضرورة حضور ممثل النقابة فقد حٌث تم اق
 .احتجزت فً فرع الشرطة العسكرٌة لمدة لٌلتٌن بوضع بالغ السوء وال ٌمكن وصفه

من تم استجوابً  21/10/2009حتى هذا التارٌخ لم ٌكن أحد وال أهلً ٌعلمون بمكان وجودي، وفً ٌوم األربعاء 
قبل ممثل النٌابة العامة العسكرٌة الذي أصدر مذكرة توقٌف بحقً شاملة نسبت جرائم لً دون أن تتحقق منها، 

 .(توقٌفً غٌر قانونً ال شكالً وال موضوعاً فان وبالتالً 
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محكمة الجنايات العسكرية الثانية بدمشؽ وسط  ماـألقد توالت فصوؿ محاكمة المالح 
طالؽطالبات بوقؼ محاكمتو م ، وأجنبيةسراحو مف قبؿ منظمات كثيرة سورية وعربية  وا 

يؤثر  أفو في ظؿ استمرار المحاكمة مف جانب فريؽ الدفاع عنو دوف ءتوالمطالبة ببرا
رئيس  إلى اإلساءة"تيمة  إسقاطحكـ شديد عميو رغـ  إصدارذلؾ عمى توجو المحكمة في 

 4المحكمة بالحكـ عمى المالح بالسجف ثالث سنوات في ، وىكذا صدر قرار "الجميورية
 .استنكارًا شديدًا في سوريا وخارجيا أثار، وىو حكـ 2010يوليو / تموز

استمر طواؿ عممو الذي المحامي ىيثـ المالح لقد جسد ذلؾ الحكـ ظممًا شديدًا لشخص 
نسانيتو عو المتواصؿ عف حقوؽ ودفا ضعفاءالدفاع عف القانوف والوممتزمًا / وفيًا لمينتو وا 

معروؼ وىو شخص في سوريا،  داإلنساف، ونضالو ضد انتياؾ القانوف وضد الفسا
يادف، وخصوصًا ضد العدواف األمريكي عمى العراؽ والسياسة تي ال تالقومية قفو الابمو 

في  األمريكية المعادية لمشعب العربي، وضد العدواف اإلسرائيمي عمى فمسطيف ولبناف
 .العربية واإلنسانيةو الوثيؽ بالقضايا الوطنية  مواقفو ارتباط إطار
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 الفصؿ الثاني
 المحاكمة

 
 : موجزة لمحة

رقـ  585اعتمد ت المحاكمة في كافة مراحميا تحقيقات إدارة المخابرات العامة الفرع 
 .99/90/5009تاريخ  90409

ئة الدفاع وال ولـ تتمكف ىي( كانت وما تزاؿ سرية)ولكف ال توجد لدينا نسخة عنيا 
 . المحامي ىيثـ المالح مدة المحاكمة مف تصويرىا بؿ حتى اإلطالع عمييا

الح لالستجواب مف قبؿ فرع تـ استدعاء المحامي ىيثـ الم 9002تشريف األوؿ  31بتاريخ 
ولكنو رفض الذىاب إليو ،وغادر منزلو صباح اليـو التابع إلدارة المخابرات العامة  982

 9:30متوجيا إلى مكتبو في البرامكة وفي الساعة 9002تشريف األوؿ 31 التالي األربعاء
وحيف حاوؿ بعض األصدقاء االتصاؿ بو كاف ىاتفو  الجواؿ مغمؽ وفيما بعد تبيف ،ظيرا 

وبقي محتجزا داخؿ ( مف جياز أمف الدولة )إف مجموعة مف رجاؿ األمف قامت باختطافو 
وبعدىا تـ نقمو . بمعزؿ عف العالـ الخارجي أياـ 4لمدة  (كفر سوسة ) 982سجف الفرع 

إلحالتو موجودا إلى القضاء العسكري لمدة يوميف مقر الشرطة العسكرية في القابوف  إلى
 .  لمحاكمتو
تـ إحضاره إلى النيابة العسكرية وقررت النيابة العسكرية  9002تشريف األوؿ  90بتاريخ 

تشريف األوؿ لمدة 93نيابة العسكرية بتاريخ إيداعو سجف عدرا المركزي وتـ استجوابو مف ال
بجـر ذـ القضاء وتحقير رئيس الجميورية  ساعات وقامت النيابة العامة باإلدعاء عميو 1

ذاعة أنباء كاذبة في الخارج مف شأنيا  ونقؿ أنباء كاذبة مف شأنيا أف توىف نفسية األمة وا 
عاـ .ع285بداللة  286عاـ و.و374و376أف تناؿ مف ىيبة الدولة وفؽ المواد 

 عاـ.ع387و
مثؿ المحامي ىيثـ المالح أماـ قاضي التحقيؽ العسكري األوؿ  2009تشريف  28بتاريخ 

ى الفضائية دبدمشؽ وجرى التحقيؽ معو حوؿ مقاالت نشرىا ومقابمة تمفزيونية مع قناة بر 
 .339رقـ  1/11/2009وبالنتيجة صدر قرار قاضي التحقيؽ العسكري بتاريخ 

بجناية نقؿ أنباء كاذبة مف شأنيا أف توىف نفسية األمة اتيـ األستاذ ىيثـ المالح والذي 
وتـ الطعف بالقرار مف قبؿ ىيئة  ع عاـ 285بداللة المادة  286المنصوص عنيا بالمادة 
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الدفاع  ولكف محكمة النقض الغرفة العسكرية ردت الطعف وصدقت القرار بتاريخ 
39/95/5009  . 

محكمة الجنايات العسكرية الغرفة الثانية وكانت أوؿ جمسة عمنية أحيؿ الممؼ إلى 
حزيراف وكانت الجمسة  50تبعتيا خمس جمسات امتدت حتى  5090/ 5/ 55بتاريخ 
 .األخيرة 

بتجريـ المحامي ىيثـ المالح بجناية نقؿ أنباء صدر قرار المحكمة  5090/  4/7في 
ووضعو  285بداللة  286عنيا بالمادة كاذبة مف شأنيا أف توىف نفسية األمة المنوه 

 .ألجؿ ذلؾ بسجف االعتقاؿ المؤقت لمدة ثالث سنوات
قامت ىيئة الدفاع بالطعف بالقرار أماـ محكمة النقض الغرفة   5090/ 55/7بتاريخ 

 5090تشريف األوؿ  95العسكرية وتـ رفض الطعف بتاريخ 
 

 
 االمقاالت التي تمت المحاكمة عميي:  أوال

اعتبرت سببًا رئيسيًا مف أسباب اعتقالو ومحاكمتو،  التيكتابات األستاذ ىيثـ المالح، و 
صدار حكـ بسجنو لمدة ثالث سنوات   .وا 

مع العمـ أف عدد المقاالت التي وردت في ادعاء النيابة العامة وجاء قرار قاضي التحقيؽ 
  .مقابمة قناة بردى غفييا تفري بما 13مستندا إلييا ىي 

أنا بوليس وذنب )مقاؿ  (شكري القوتمي)ا تبقى ىو مستندات قدمت مع مذكرات الدفاع وم
مقالة (عرض ال دفاع) مقالة (حالة الطوارئ وأثرىا عمى حقوؽ اإلنساف )مقالة (الكمب

 (ستربتيز عربي )مقالة ( المؤامرة مستمرة )

  
 (شكري القوتمي)مقاؿ  -1
 (أنا بوليس وذنب الكمب)مقاؿ  -2

 (الطوارئ وأثرىا عمى حقوؽ اإلنساف حالة )مقالة  -3

 ( مستمرة الالمؤامرة )مقالة  -4

 (ستربتيز عربي )مقالة  -5

 (خطاب مفتوح إلى مف ييمو األمر )مقالة  -6
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لى )مقالة  -7 خطاب مفتوح إلى السيد حسني مبارؾ رئيس جميورية مصر العربية وا 
 (حكاـ البالد العربية 

 (العدالة والقانوف) مقاؿ  -8

 (عقابالجريمة وال) مقاؿ  -9

 (النكوص) مقاؿ -11

 (الشفافية والمسألة ) مقاؿ  -11

 (حزب البعث ال يحكـ سورية فيو واجية سياسية لجيات أمنية) مقاؿ  -12

 ( اإلصرار عمى الخطأ بيف التخبط والتناقض) مقاؿ  -13

 (الطريؽ الصعب) مقاؿ  -14

 (يفي ظؿ نظاـ استبداد حقيقةال يوجد انتخابات ) مقاؿ -15

إلفراج عف رمضاف المعتقؿ عمى خمفية اغتياؿ ا ةعمى السمطات السوري)مقاؿ -17
 (الحريري 

 (بيف فكي كماشة)مقاؿ -18

 (خطاب مفتوح إلى سيادة رئيس الجميورية الدكتور بشار األسد المحتـر )مقاؿ -19

اتصاؿ ىاتفي عمى اليواء مع قناة بردى الفضائية ىذه المقاالت واالتصاؿ -21   
 .الياتفي
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 المقاالت
 مستمرةالمؤامرة ال-

 األوؿالقسـ  
 

كشؼ األستاذ محمد حسنيف ىيكؿ عمػى قنػاة الجزيػرة فػي عػدد مػف أحاديثػو األسػبوعية ليػـو 
الخمػػيس ، كشػػؼ النقػػاب عػػف تواطػػؤ عػػدد مػػف الممػػوؾ والرؤسػػاء العػػرب مػػع قػػادة الحركػػة 
 –الصػػػييونية قبػػػؿ وبعػػػد نشػػػوء  الكيػػػاف الصػػػييوني ، فػػػي الوقػػػت الػػػذي كػػػاف ىػػػؤالء ينػػػادوف 

  0بعكس ما يقولوف في الخفاء زاعميف أنيـ يناصروف القضية الفمسطينية – إعالمياً 
 

قػػد تفػػاوض مػػع حػػاييـ ( عمػػى خمفيػػة رغبتػػو ليكػػوف ممكػػًا لمدولػػة العربيػػة ) كػػاف الممػػؾ فيصػػؿ 
يزمػػاف مسػػؤوؿ الوكالػػة الييوديػػة حػػوؿ تأسػػيس كيػػاف صػػييوني فػػي فمسػػطيف ، وأبػػـر معػػو  وا 

يوس في كتابو يقظػة العػرب ونػدرجيا فيمػا يمػي ألىميتيػا اتفاقية أوردىا المؤلؼ جورج أنطون
 : في ىذه الظروؼ الراىنة

 
فيصػػؿ ممثػػؿ المممكػػة العربيػػة الحجازيػػة والقػػائـ بالعمػػؿ  أف صػػاحب السػػمو الممكػػي األميػػر)

نيابة عنيا ، والدكتور حاييـ وايزمف ممثػؿ المنظمػة الصػييونية والقػائـ بالعمػؿ نيابػة عنيػا ، 
لجنسية والصالت القديمػة القائمػة بػيف العػرب والشػعب الييػودي ، ويتحققػاف يدركاف القرابة ا

أف أضمف الوسائؿ لبموغ غاية أىدافيما الوطنية ىو في اتخاذ أقصى ما يمكف مػف التعػاوف 
، ولكونيما يرغباف فػي زيػادة توطيػد حسػف التفػاىـ  العربية وفمسطيف في سبيؿ تقدـ الدولة

 : مى المواد التاليةالذي يقـو بينيما فقد اتفقا ع
 

يجػػػب أف يسػػػود جميػػػع عالقػػػات والتزامػػػات الدولػػػة العربيػػػة وفمسػػػطيف أقصػػػى النوايػػػا  -1
الحسػػػنة والتفػػػاىـ المخمػػػص ، ولموصػػػوؿ إلػػػى ىػػػذه الغايػػػة تؤسػػػس ويحػػػتفظ بوكػػػاالت 

  0 بمد كؿ منيمامعتمدة حسب األصوؿ في  عربية وييودية
دود النيائيػة بػيف الدولػة العربيػة تحدد بعػد إتمػاـ مشػاورات مػؤتمر السػالـ مباشػرة الحػ -2

  0وفمسطيف مف قبؿ لجنة يتفؽ عمى تعيينيا مف قبؿ الطرفيف المتعاقديف
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عند إنشاء دستور إدارة فمسطيف تتخذ جميع اإلجػراءات التػي مػف شػأنيا تقػديـ أوفػى  -3
المػػػؤرخ فػػػي اليػػػـو الثػػػاني مػػػف شػػػير  لتنفيػػػذ وعػػػد الحكومػػػة البريطانيػػػةالضػػػمانات 

   0"أي وعد بمفور"، 1917نوفمبر سنة    

مػد  إلػى فمسػطيف عمػى  اليجػرة الييوديػةيجب أف تتخذ جميع اإلجػراءات لتشػجيع  -4
والحث عمييا وبأقصى ما يمكف مف السػرعة السػتقرار الميػاجريف فػي األرض  واسع

ولػػدى اتخػػاذ مثػػؿ ىػػذه اإلجػػراءات  0عػػف طريػػؽ اإلسػػكاف الواسػػع والزراعػػة الكثيفػػة 
المسػتأجريف العػرب ويجػب أف يسػاعدوا  ف والمزارعيفحقوؽ الفالحيتحفظ  إفيجب 

  0في سيرىـ نحو التقدـ االقتصادي

يجب أف ال يسف نظاـ أو قانوف يمنع أو يتػدخؿ بػأي طريقػة مػا فػي ممارسػة الحريػة  -5
الدينيػػػة ويجػػػب أف يسػػػمح عمػػػى الػػػدواـ أيضػػػًا بحريػػػة ممارسػػػة العقيػػػدة الدينيػػػة والقيػػػاـ 

جػػب أف ال يطالػػب قػػط بشػػروط دينيػػة لممارسػػة بالعبػػادات دوف تمييػػز أو تفضػػيؿ وي
  0الحقوؽ المدنية أو السياسية 

  0رقابة المسمميفيجب أف توضع تحت  أف األماكف اإلسالمية المقدسة -6

تقتػػرح المنظمػػة الصػػييونية أف ترسػػؿ إلػػى فمسػػطيف لجنػػة مػػف الخبػػراء لتقػػـو بدراسػػة  -7
سػف الوسػائؿ لمنيػوض بيػا اإلمكانيات االقتصادية في الػبالد وأف تقػدـ تقريػرًا عػف أح

، وستضع المنظمة الصػييونية المجنػة المػذكورة تحػت تصػرؼ الدولػة العربيػة بقصػد 
دراسة اإلمكانيات االقتصادية في الدولة العربية وأف تقدـ تقريرًا عف أحسػف الوسػائؿ 
لمنيػػػوض بيػػػا ، وستسػػػتخدـ المنظمػػػة الصػػػييونية أقصػػػى جيودىػػػا لمسػػػاعدة الدولػػػة 

بالوسػػائؿ السػػتثمار المػػوارد الطبيعيػػة واإلمكانيػػات االقتصػػادية فػػي العربيػػة بتزويػػدىا 
  0البالد

يوافؽ الفريقاف المتعاقداف أف يعمال باالتفاؽ والتفاىـ التاميف في جميػع األمػور التػي  -8
  0شممتيا ىذه االتفاقية لدى مؤتمر الصمح

 بريطانيػةالحكومػة الكؿ نزاع قػد يثػار بػيف الفػريقيف المتنػازعيف يجػب أف يحػاؿ إلػى  -9
  0لمتحكيـ

 

 ( 1919ُوقعِّ في لندف ، انجمترا ، في اليـو الثالث مف شير يناير سنة 
 ( ترجمة تحفظات فيصؿ عف االنكميزية)               
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 : يجب أف أوافؽ عمى المواد المذكورة أعاله)
بشػػرط أف يحصػػؿ العػػرب عمػػى اسػػتقالليـ كمػػا طمبػػت بمػػذكرتي المؤرخػػة فػػي الرابػػع مػػف 

لكػػف إذا وقػػع  0المرسػػمة إلػػى وزارة خارجيػػة بريطانيػػا العظمػػى  1919اير سػػنة شػػير ينػػ
فيجػب أف ال أكػوف ( يقصد بما يتعمؽ بالمطالػب الػواردة بالمػذكرة) أقؿ تعديؿ أو تحويؿ 

عنػػدىا مقيػػدًا بػػأي كممػػة وردت فػػي ىػػذه االتفاقيػػة التػػي يجػػب اعتبارىػػا ممغػػاة ال شػػأف وال 
  0(وف مسؤواًل بأية طريقة ميما كانتقيمة قانونية ليا ويجب أف ال أك
إال أف بعػػض المتخػذلقيف مػػف المثقفػػيف ينفػػوف وجػػود  سػػريةىػذه االتفاقيػػة أبرمػػت بصػػورة 

فػػإذا كانػػت المػػؤامرة ىػػي عمػػؿ بالخفػػاء خػػالؼ مػػا يظيػػر فػػي العمػػف فمػػا ىػػو  0مػػؤامرة 
و االسـ الذي يمكف أف نطمقو عمى ىػذا العمػؿ الػذي قػاـ بػو فيصػؿ األوؿ ؟ فػي رأيػي ىػ

  0المؤامرة بعينيا 
ىؤالء المتحذلقوف يروف أنو ال فائدة مف استمرار الصراع المسمح مع الكياف الصػييوني 
فػػػي فمسػػػطيف بعػػػد أف حمػػػؿ اسػػػـ دولػػػة إسػػػرائيؿ بػػػداعي أف ىػػػذه الدولػػػة أنشػػػئت بموجػػػب 
قػػػرارات األمػػػـ المتحػػػدة وىػػػي مدعومػػػة مػػػف القػػػوى الكبػػػرى وعمػػػى رأسػػػيا دولػػػة اإلرىػػػاب 

وأف الػػػدوؿ العربيػػػة مجتمعػػػة لػػػـ تسػػػتطع أف  -يػػػات المتحػػػدة األمريكيػػػة الوال –العػػػالمي 
  0تحقؽ نصرًا في جميع حروبيا مع ىذه الدولة

 
إف مف يتبنى ىذا الرأي لـ يطمع حقيقة عمى التآمر الذي قػاـ بػو حكػاـ عػرب مػف خمػؼ 
السػػػتار مػػػع الكيػػػاف الصػػػييوني قبػػػؿ إنشػػػاء الدولػػػة اإلسػػػرائيمية ومػػػع القػػػوى التػػػي دفعػػػت 

  0نشائيا بعد ذلؾإل
فحيف أقدـ السادات عمى زيارتو المشؤومة إلسرائيؿ خاطب غولدا مائير بقولو لقػد جئػتـ 

وانفػػػرد السػػػادات بعػػػدىا بالصػػػمح معيػػػا  –بوعػػػد فيصػػػؿ  –بوعػػػد بمفػػػور، فأجابتػػػو ال بػػػؿ 
فكانػػػت ىػػػذه حمقػػػة أخػػػرى مػػػف حمقػػػات التػػػآمر لضػػػرب أيػػػة  إمكانيػػػة لمتوحػػػد العربػػػي فػػػي 

يػػػػػػذانًا السػػػػػػتمرار العػػػػػػدواف الصػػػػػػييوني عمػػػػػػى الشػػػػػػعب مواجيػػػػػػة الدولػػػػػػة ا لعنصػػػػػػرية ،  وا 
ثػػػػػـ ىػػػػػروؿ الػػػػػبعض السػػػػػتجداء الصػػػػػمح مػػػػػع العػػػػػدو 0الفمسػػػػػطيني وعمػػػػػى األمػػػػػة برمتيػػػػػا

الصػػػييوني فػػػي حػػػيف ال يػػػزاؿ الػػػبعض ييػػػروؿ بػػػالفراغ وتسػػػتمر المػػػؤامرة حتػػػى اآلف فػػػي 
الفريػدة نوعيػًا حتػى المشيد الفمسطيني ، فما إف فازت حماس باالنتخابات الديمقراطية  و 

  0بدأت الضغوط تمارس عمييا مف كؿ جانب دوليًا وعربيًا وداخمياً 
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أما الموقؼ الػدولي الػداعـ لمكيػاف اإلسػرائيمي بػال حػدود وخػارج العدالػة فيػو أمػر مفيػـو 
 الدولػة المعتديػة –المتحضػر  –لدينا تمامًا ، فحتى اآلف لـ تطالب أي مف دوؿ العالـ 

نفيذ القرارات الدولية ، واالعتراؼ بالدولػة الفمسػطينية ، والتوقػؼ عػف بوقؼ عدوانيا ، وت
قامػػػػػة المسػػػػػتوطنات وارتكػػػػػاب المجػػػػػازر ، وبنػػػػػاء الجػػػػػدار العنصػػػػػري  قضػػػػػـ األراضػػػػػي وا 
الفاصػػػػؿ، فػػػػي حػػػػيف نجػػػػد الػػػػدوؿ الغربيػػػػة تمػػػػارس عمػػػػى الحكومػػػػة الفمسػػػػطينية الجديػػػػدة 

حػػػػد بالكيػػػػاف اإلسػػػػرائيمي الضػػػػغوط الماديػػػػة والمعنويػػػػة لػػػػدفعيا لالعتػػػػراؼ مػػػػف جانػػػػب وا
المصطنع ، ويجري التيديد بالتجويع والحصار ، برغـ أف حؽ المقاومػة ىػو حػؽ كفمتػو 

 -التي لـ تكف البالد العربية طرفػًا فييػا   -القوانيف الدولية وخاصة منيا اتفاقية جنيؼ 
  0فضاًل عف الحؽ الطبيعي 

 : أريد أف أؤكد إف ىذا الكياف مصطنع لسببيف رئيسيف 
إنػػو ال يوجػػد فػػي ميثػػاؽ األمػػـ المتحػػدة ونظميػػا أي نػػص يبػػيح ليػػذه المنظمػػة : أوليمػػا 

      0مصادرة أراضي شعب إلعطائيا لألخريف
إف نظػػاـ األمػػـ المتحػػدة يصػػؼ المنظمػػة الدوليػػة بأنيػػا منظمػػة غيػػر دينيػػة بمعنػػى   : ثانييمػػا 

   0مة الدوليةو بالتالي فخمؽ كياف ديني يتعارض مع عممانية المنظ  -عممانية-
وبالتػػػالي فاألسػػػاس الػػػذي بنيػػػت عميػػػو دولػػػة إسػػػرائيؿ ىػػػو أسػػػاس فاسػػػد ومػػػا ينبنػػػي عمػػػى 

  0الفاسد فيو فاسد
وبحكػػػـ وجػػػود إسػػػرائيؿ عمػػػى الخريطػػػة بمقتضػػػى األمػػػر الواقػػػع ،وبالػػػدعـ المطمػػػؽ والػػػال 
محدود لجرائميا ضد اإلنسػانية مػف قبػؿ الواليػات المتحػدة األمريكيػة ، وبغػض نظػر لمػا 

مى المجتمع الػدولي عػف كافػة االنتياكػات لمقػانوف اإلنسػاني ،وشػرعة حقػوؽ اإلنسػاف يس
ورفضػػػػيا المطمػػػػؽ لمقػػػػرارات الدوليػػػػة ذات الصػػػػمة ، وبحكػػػػـ ىػػػػذا الوجػػػػود الفعمػػػػي تجػػػػري 
الضػػػغوط إلجػػػراء المفاوضػػػات معيػػػا لموصػػػوؿ إلػػػى حمػػػوؿ مناسػػػبة تضػػػمف ليػػػا األمػػػف 

  0واالستقرار والسيطرة
السػكوت )ال يحتاج إلى بيػاف والقاعػدة الفقييػة المعروفػة تقػوؿ   وأما الوضع العربي فيو

، فغالبيػػة الػػدوؿ العربيػػة سػػاكتو عػػف الحػػؽ وىػػي (فػػي معػػرض الحاجػػة إلػػى البيػػاف بيػػاف 
نما ىي متواطئة مع الباطؿ  0ليست فقط ال تدافع عنو وا 

وأمػػا الوضػػع الػػداخمي المأسػػاوي فػػي فمسػػطيف ، فمػػا إف فػػازت حمػػاس باالنتخابػػات حتػػى 
عػػف أنيابػػو وبػػدأت الضػػغوط  الداخميػػة تنيػػاؿ عمييػػا مػػف األخػػوة فػػي الػػداخؿ  كشػػر الشػػر
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قبؿ الخارج ، فبدؿ أف تكوف سائر الفصائؿ الفمسطينية معيا لتعاونيا فػي إنجػاز عمميػا 
الػػػذي نػػػدبيا لػػػو الشػػػعب بغالبيتػػػو ، إذا بالمطالبػػػات تنيػػػاؿ عمييػػػا لتعتػػػرؼ ىػػػي األخػػػرى 

وتسمـ لمعدواف دوف مقابؿ كما اعترؼ غيرىا في أوسمو –إسرائيؿ  -بالدولة المصطنعة 
التي أبرمت فييا اتفاقية سمبت الفمسػطينيف كػؿ قػوة لػدييـ ووضػعتيـ عػراة أمػاـ اإلرىػاب 

  0الصييوني، وكاف الحصاد ىو العمقـ
 -جريمػػػة  -ثػػػـ نػػػرى الػػػرئيس الفمسػػػطيني مػػػؤخرًا يطالػػػب حمػػػاس إثبػػػات عػػػدـ ارتكابيػػػا 

ف ، عاكسًا المعنى الحقوقي في ىذا المجاؿ بصورة تقوؿ بػأف تيريب األسمحة إلى األرد
عمى البري أف يثبت براءتو ، ثـ يأتي وزير اإلعػالـ السػابؽ ياسػر عبػد ربػو ليقػوؿ بػأنيـ 

  0سيسعوف إلسقاط الحكومة الفمسطينية الجديدة ، ثـ يصفيا بالجيؿ السياسي 
 

كػػؿ ىػػذه الضػػغوط اسػػتمرار  فيػػؿ ىنػػاؾ مػػف تػػرابط بػػيف القػػديـ والحػػديث ، وىػػؿ يػػراد مػػف
 حتى يتـ التيويد الكامؿ لمتراب الفمسطيني ؟  1948حرب 

إنني ال أستطيع أف أفيـ موقؼ الرئيس عبػاس فػي وصػفو لمحادثػة االستشػيادية فػي تػؿ 
دانتو لحما سػوى أنػو حمقػة مػف سمسػمة ال  س، ثـ حػديث عبػد ربػو فػي قنػاة الحػرةأبيب، وا 
  0ندري أيف ستنتيي

ؤالء جميعًا اتقوا اهلل في شعبنا الفمسطيني وفي حمػاس التػي نػدبيا الشػعب إنني أقوؿ لي 
  0لقيادتو في المرحمة الحالية

 المحامي ىيثـ المالح        24/5/2005ؽ دمش

 
 المؤامرة المستمرة 

 القسـ الثاني
العاـ مقااًل كشفت فيو جانبًا مف تآمر مف ىذا  –مايس  –سبؽ أف كتبت في شير أيار 

بعض القادة العرب عمى القضية الفمسطينية ، وقمت أف األنظمة العربية كذبت عمى 
شعوبيا حيف قالت أنيا حاربت الكياف الصييوني الدخيؿ عمى منطقتنا ، إذ أف الحقيقة أنو 

نما وقعت معارؾ حارب فييا مقاتمونا بش رؼ ، ولمذكرى لـ تجر حروب بمعنى الحروب وا 
ضعيفًا ىزياًل لـ يمض عمى  1948فقط فإف ثمة مف الجيش السوري الذي كاف في عاـ 

أو ما  –إنشائو سوى بضعة سنوات ، ىذه الثمة احتمت وبالسالح األبيض مستعمرة كعوش 
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وجرت مصادمات أظير فييا المقاتموف سواء عمى  –يطمقو عمييا الصياينة مشمار ىاردف 
أـ المصرية أـ األردنية بطوالت متميزة ، إال أنو كما كاف يقاؿ بالميجة الجبية السورية 

  0 -ماكو أوامر –العراقية 
مع وايزمف مف  -لقد أدرجت في مقالي السابؽ نص االتفاقية التي أبرميا فيصؿ األوؿ

أجؿ ىجرة الييود إلى فمسطيف وتأسيس الكياف الصييوني ، مع اإلشارة إلى أف والده 
ف ، كاف موافقًا عمى إعطاء فمسطيف لمييود حسبما ما أورده محمد حسنيف الشريؼ حسي

سرائيؿ) ىيكؿ في كتابو    0(المفاوضات السرية بيف العرب وا 
وافؽ الممؾ عبد العزيز آؿ سعود عمى بيع فمسطيف لمييود ، وأدرج فيما يمي نص الكتاب 

 : وىذا نصو ( كسبرسي كو ) الذي أرسمو  إلى الحكومة البريطانية عبر مندوبيا 
 بسـ اهلل الرحمف الرحيـ 

أنا السمطاف عبد العزيز بف عبد الرحمف السعود أقر واعترؼ ألؼ مرة لمسير برسي )
كوكس مندوب بريطانيا العظمى ،ال مانع عندي مف أف أعطي فمسطيف لممساكيف الييود 

 0(أو غيرىـ وكما تراه بريطانيا التي ال أخرج عف رأييا حتى تصيح الساعة
وحتى يكوف واضحًا لمقارئ مدى تآمر بعض الحكاـ العرب مع البريطانييف وزعماء الييود 
أدرج النصوص التالية المأخوذة مف كتاب محمد حسنيف ىيكؿ السابؽ الذكر وىي كما 

 : يمي 
 : مراسالت مع الممؾ عبد اهلل ممؾ األردف 
القائد األردني لمنطقة " التؿ عبد اهلل " بخطواتو األولى، وكتب المواء " ساسوف" وقاـ  

 : القدس
كممني رئيس  10/12/1948في الساعة الرابعة بعد ظير يـو الجمعة الموافؽ "   

إف الكولونيؿ دياف يريد مقابمتي في المنطقة الحراـ : مراقبي اليدنة الدولي ىاتفيًا ، وقاؿ 
 0ألمر ىاـ 

ولما وصمت وجدت دياف  0فتوجيت لمنطقة باب الخميؿ حيث اتفقنا عمى االجتماع  
وتقدـ دياف وقاؿ إنو يحمؿ رسالة  0ينتظر ومعو أحد المراقبيف المعينيف لتمؾ المنطقة

فأخذت  0ىامة جدًا مف شخصية ييودية كبيرة إلى صاحب الجاللة الممؾ عبد اهلل 
يا ثـ افترقنا بعد أف أكد لي أىميتيا وأال يفتح 0الرسالة ووعدتو بتأميف إيصاليا إلى الممؾ

ولكني ما كدت أصؿ ألقرب نقطة فييا ضوء حتى أحسست  0إاّل جاللة الممؾ نفسو
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بعوامؿ قوية تدفعني إلى فض الرسالة واإلطالع عمى ما فييا ، فقد كنت أشؾ في سير 
وفضضت الرسالة غير مباؿ بعاقبة األمر ، وأزلت  0األمور وفي نوايا الممؾ عبد اهلل 

 " 0الرئيس قسيـ محمد وقرأتيا( قيمراف) عنيا الشمع األحمر أماـ 
 : وكاف نصيا كما يمي  0بالمغة العربية التي يجيدىا " ساسوف" كانت الرسالة بخط 

 موالي المعظـ " 
 إجالاًل واحترامًا وبعد، 

  0أرجو أف تكوف جاللتكـ بغاية الصحة أداميا المولى عز وجؿ عميكـ
 سيدي 

س لمدة قصيرة جدًا لالتصاؿ بجاللتكـ إذا لقد وصمت اليـو إلى القدس عائدًا مف باري
تفضمتـ وأمرتـ بذلؾ ، والتعاوف عمى حؿ األمور المعقدة ، والوصوؿ إلى مانتمناه جميعًا 

فأرجو جاللتكـ  0مف إحالؿ السالـ في ربوع ىذه البالد العزيزة عمى جاللتكـ وعمينا
عي أحد األشخاص الذيف والحالة ىذه أف تتكرموا وترسموا إلى القدس لمقابمتي والبحث م

طبيب الممؾ عبد ) تثقوف بيـ ، وأف يكوف ىذا الشخص مصحوبًا بالصديؽ شوكت باشا 
، وأف يكوف كذلؾ مف المخمصيف ( اهلل الخاص ورسولو إلى اإلسرائيمييف في مرات عديدة 

  0لمقضية المشتركة
ف أمكف غدًا الس 0ىذا وأرجو أف يأتي ىذا الشخص في أسرع ما يمكف   بت حيث وا 

ني أتمنى أف  0أوقاتي قصيرة ومضطر أف أعود إلى باريس في أسرع ما يمكف  ىذا وا 
 0تساعدني الظروؼ عمى التشرؼ بمقابمة جاللتكـ في إحدى الفرص السعيدة إف شاء اهلل 

وأرجو أف يكوف الشخص الذي سيأتي لمقابمتي حاماًل الكثير مف مالحظات جاللتكـ بشأف 
  0آميف 0وأطاؿ المولى بقاء جاللتكـ  0بيا في حديثنا كافة األمور لنسترشد 

 إلياس ساسوف المخمص                  
 القدس                                                                         

  10/12/1948الجمعة 
 : مستكماًل روايتو" عبد اهلل التؿ" ويستطرد المواء

واجتمعت بجاللة  0 11/12/1948سافرت إلى الشونة مبكرًا صبيحة السبت الموافؽ " 
وقدمت لو الرسالة بعد أف وضعتيا في مغمؼ جديد ختمتو  0الممؾ الساعة الثامنة تماماً 

،  انبسطت أساريره وتيمؿ وجيو فرحا  وما إف بدأ الممؾ قراءتيا حتى  0لشمع األحمربا
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ثـ خرج برىة، وعاد معو الدكتور شوكت الساطي طبيب  0وأعاد إلّي الرسالة ألقرأىا 
 : جاللتو ، وطوى الرسالة وقاؿ بالحرؼ الواحد

المواء عبد اهلل ) بؾ وعبد اهلل  00000تذىب يا باشا لمقدس وتقابؿ ساسوف لمتفاىـ معو" 
  0"يساعدؾ في األمور الفنية( التؿ نفسو

 : ثـ أمر بإحضار ورقة بيضاء وبدأ يممي عؿ الدكتور ما يمي ليبمغو لساسوف
  0يسرنا أف تكوف مذاكرة معكـ -1
تعمموف أف أية مذاكرة منفردة إف لـ تكف موفقة فيي ستجر متاعب مف الناحية  -2

  0سياسييف فوؽ ما تتصورفالعربية ، وباألخص مف الخصـو ال

يجب أف ( تتويجو ممكًا عمى شرؽ األردف والضفة الغربية) قرار مؤتمر أريحا  -3
 " 0يكوف بالغ االحتراـ

 

بعد قراءة أولية لرسالة الممؾ رأى أف " ساسوف" وتـ المقاء ، وتكرر مرة ثانية ألف 
  0في تؿ أبيب" بف جوريوف" يبحثيا مع 

 
ىو الذي " شوكت الساطي" ىو الذي يممي، والدكتور " ساسوف" وفي المقاء الثاني كاف 

نقاًل " ساسوف" وكاف الرد كما يمي بمساف  0عمى رسالة الممؾ " بف جوريوف" يكتب رد 
 ": بف جوريوف"عف 
  0"تحيات لجاللة الممؾ مف دافيد بف جوريوف وموشى شرتوؾ" 

 : وتنتيي التحيات ، وتبدأ نقاط الرد
ونظف  0ا يرغب في تنفيذ مقررات أريحا فال اعتراض عمى ذلؾإذا كاف جاللة سيدن -1

أف مف المستحسف أف ينفذىا في أسرع وقت ممكف حتى يضع خصومو وأصدقائو 
 أماـ 

 
ولألمر الواقع أىمية كبرى عند دوؿ أوربا وأمريكا ، وقد جربنا ذلؾ  0األمر الواقع 

  0بأنفسنا
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ه أال يتعرض لمناحية الييودية ال في حالة إقدامو عمى تنفيذ ىذه المقررات نرجو  -2
إلنقاذ ما يمكف إنقاذه وإلعادة بخير وال بشر، ويكتفى بالقوؿ بأنو يقدـ عمى ذلؾ 

  0والسعادة إلى الشعب العربي الفمسطيني اليدوء

نرجوه في حالة إقدامو عمى تنفيذ المقررات أال يحدد موقفو النيائي مف ناحية  -3
دة ألننا نعتقد أنو يجب ترؾ مصيرىا إلى مصير القدس ال القديمة وال الجدي

ونعتقد أف ىناؾ  0مباحثات واتفاقات بيننا وبيف جاللتو مباشرة في القريب العاجؿ
  0حاًل يرضيو  ويرضينا

وىذا يساعد عمى  0ننصح لسيدنا بإعالف اليدنة الرسمية الطويمة ىدنة دائمة -4
إذا ما اقتضت سحب جيوشو مف جميع الجبيات ، واستخداميا في جيات أخرى 

ذا كانت الظروؼ الحاضرة تحوؿ دوف إعالف ىذه اليدنة ،  0الحاجة ذلؾ وا 
وفي مثؿ ىذه الحالة نؤكد لو بأننا لف  0فباإلمكاف االتفاؽ عمى ذلؾ سرًا بيننا 

نتعرض بسوء إلى مراكزه في جميع الجبيات ونحترميا كؿ االحتراـ حتى نياية 
  0اً المباحثات ، حتى ولو طاؿ األمر شيور 

،  سحب القوات العراقية مف الحدودنحف ننصح لسيدنا أف يعمؿ بسرعة عمى  -5
ذا فعؿ ذلؾ فإننا  حالؿ قوات أردنية محميا لممحافظة عمى األمف الداخمي فقط وا  وا 

أما إذا بقيت  0نؤكد لو بأننا لف نمس ىذه األماكف بسوء حتى نياية المباحثات
  0صطدـ بيا في يوـ مف األياـالقوات العراقية في مراكزىا، فنخشى أف ن

ننصح لسيدنا أف يسعى جيده لسحب القوات المصرية مف جنوب القدس  -6
ليخمص مف المتاعب السياسية التي يخمقيا وجود ىذه ( منطقة النقب)والخميؿ

ننصح لسيدنا أف يتجنب بقدر اإلمكاف وساطة األجانب  0القوات في أي وقت 
فإف ىذا في  0ضؿ مثمنا المباحثات المباشرةلتسوية األمور بيننا وبينو ، واف يف

  0نظرنا أدعى لمنجاح سواء كاف مف الناحية العسكرية أو السياسية

إذا أعرب سيدنا عف موافقتو عمى النقط السبعة السابقة ، فإف في استطاعتنا أف  -7
 " 0نؤكد لو بأننا سوؼ نقـو بالدعاية لمقررات أريحا في جميع أرجاء العالـ

" ساسوف" وتـ ترتيب لقاء بينو وبيف " ساسوف" عمى المقترحات التي بعث بو ووافؽ الممؾ 
" عبد اهلل" وىو الوصؼ الذي كاف الممؾ " صديقنا األعور" في الشونة ، وقد حضره 

  0"موشى دياف " يطمقو عمى 



32 

 

 : مفاوضات مع فاروؽ ممؾ مصر 
ي في القاىرة وأدرج كما جرت مفاوضات مكثفة مع الممؾ فاروؽ بواسطة السفير األمريك

  0ذياًل مقطعًا مف ىذه المفاوضات 
وفي  -ابف عـ الممؾ فاروؽ وولى عيده -إنني ذىبت إلى مقابمة األمير محمد عمي

 : حديث بيننا يـو السبت الماضي ألح عمى ثالثة شروط ضرورية ىي 
  0تدويؿ القدس -1
وف عمييا إخراج بعض الييود الروس الشيوعييف مف دولة إسرائيؿ ألنيـ خطر  -2

  0وعمى العرب

  0ضماف لمحدود في المنطقة تقترحو الواليات المتحدة وبريطانيا -3

ف األمـ المتحدة ىي وحدىا التي  وقمت لألمير أنو ليس في مقدورنا تقديـ ضمانات ، وا 
ذا فشمت فيو فشمنا جميعًا  لكنو يبدو لي أف كؿ الناس ىنا  0تممؾ ىذا الحؽ ، وا 

  0أية تسويةيريدوف ختما أمريكا عمى 
إف ما أوردتو سابقًا ىو غيض مف فيض مف رسائؿ ىؤالء الزعماء األفذاذ الذيف تآمروا مع 
كؿ أجنبي عمى كؿ عربي ومسمـ وكذبوا عمى شعوبيـ زاعميف أنيـ حاربوا وفشموا ، ا إال 

أثمف ليـ مف كؿ ما عداىا " لـ يحصموا عمييا"أنيـ تآمروا وكانت  كراسي الحكـ و التي 
فكاف أف  –"المستعمريف " عمييـ الغرب حتى انضموا إلييـ في محاربة العثمانييف  وضحؾ

ضيعوا أنفسيـ وبالدىـ وقدموا فمسطيف لقمة سائغة دوف مقابؿ لمصييونية ثـ كاف سموكيـ 
  0تمييدًا لسايكس بيكو 

 
كاف وال زاؿ بعض الحكاـ العرب يشيدوف بجيود جيوشيـ في حربيا مع الصياينة في 

يف ويتذرعوف بأنيـ اتجيوا نحو إنياء حالة الحرب مع الكياف الصييوني في فمسطيف فمسط
لذلؾ السبب وذىبوا جميعًا إلى مدريد ليقروا ىناؾ إنياء حالة الحرب واتخاذ قرار باعتبار 
أف السالـ ىو الخيار االستراتيجي لمدوؿ العربية ورفعوا الرايات البيضاء أماـ الصياينة 

  0يوفوأسيادىـ الغرب
أبرمت السمطة الفمسطينية برئاسة المرحوـ ياسر عرفات منذ أكثر مف خمسة عشر عامًا 
اتفاؽ أوسمو الذي سممت بموجبو بكؿ ما أرادتو دولة اإلرىاب اإلسرائيمي ومرت عمى 

لـ تحقؽ إال مزيدًا مف قضـ األراضي ! االتفاقية عشر سنوات مف اليدوء فماذا حققت؟؟
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 –سطينية ومزيدًا مف التوسع في المجمعات السكانية الييودية المخصصة لمدولة الفم
وبناء لمجدار الفاصؿ ، ثـ استمرت بالقتؿ والتخريب ، وتوجو المجـر شاروف  -مستوطنات

إلى الحـر القدسي ليشعؿ فتيؿ حرب جديدة وانطمقت انتفاضة األقصى وعمدت دولة 
األشجار ودمرت البساتيف والطرؽ اإلرىاب إلى تدمير البنى التحتية لفمسطيف فاقتمعت 

إلخ وىيجت العداوات واغتالت الرجاؿ واألطفاؿ والنساء ، ثـ بعد ذلؾ يطالب  000
الحكاـ العرب الشعب المحتؿ الواقع تحت الحصار أف يتنازؿ لجالده وقاتمو عف كرامتو 

عربي وعزتو بعد أف فقد كؿ شيء ، ثـ تقدمت القمة العربية في بيروت بمشروع السالـ ال
دوف أي مقابؿ ، بينما ىرولت أنظمة عربية أخرى في اتجاه العدو الصييوني إلقامة 

   0عالقات معو سواء عمى الصعيد التجاري أو السياسي وجيرة أو خفية فماذا بقي بعد؟؟
لقد أسقطت المقاومة الفمسطينية الباسمة في فمسطيف وسطر أبناءىا مالحـ بطولية يعجز 

ا أسقطت المقاومة اإلسالمية في لبناف مقولة العدو الذي ال ييـز عف وصفيا البياف كم
فأنزلت بو ضربات موجعو وأرسمت رسالة لو ولمف وراءه مف الغربييف المنافقيف والحاقديف 
عمى أمتنا يظير فييا الحؽ ويزىؽ الباطؿ كما المقاومة العراقية الباسمة التي أربكت أقوى 

رًا ومرغت وجييا في الوحؿ ، فيؿ سيستيقظ الحكاـ دوؿ العالـ وأكثرىا عنجيية وتكب
العرب المارقوف مف عروبتيـ والالىثوف وراء سراب الصييونية الخادع ووعود الواليات 
المتحدة المضممة حوؿ التقدـ والحرية والديمقراطية وحماية حقوؽ اإلنساف والتي كشفت 

كبر ، وال ىـ ليا سوى مسيرتيا في العصر الحديث مف أنيا في الحقيقة الشيطاف األ
االستيالء عمى ثرواتنا وتدمير بنياننا االجتماعي وتمزيؽ صفوفنا أكثر مما ىي ممزقة ، 

  0ونسؼ معتقداتنا 
إف األمة مدعوة ألف تفتح عيونيا عمى ما يجري في الخفاء وكواليس السياسة بعيدًا عف 

عنو وال خيار حتى يتـ  مشروع األمة الحقيقي ليا ، وىو مشروع المقاومة الذي ال غنى
  0تحرير كامؿ ترابنا 

 (نص رسالة الممؾ عبد العزيز بف سعود)
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   0عاش نضاؿ الشعوب مف أجؿ الحرية والسيادة وحقوؽ اإلنساف
 

 دمشؽ 
                                   المحامي ىيثـ المالح                                           9/11/2006 في

               

 
 
 
 
 
 



35 

 

 المؤامرة المستمرة
 القسـ الثالث 

 
سػػبؽ أف كتبػػت مقػػاليف حػػوؿ القضػػية الفمسػػطينية ، كشػػفت فييمػػا الغطػػاء عػػف تػػآمر حكػػاـ 
عػػرب عمػػى  ىػػذه القضػػية فتػػاجروا فييػػا وأفرغوىػػا مػػف محتواىػػا ، بينمػػا غابػػت الشػػعوب عػػف 

   0قضيتيا
 : ورحـ الشاعر الذي قاؿ 

 
 عف ثعالبيا           فقد بشمف وما تفنى العناقيدنامت نواطير مصر 

 
التػػػي رسػػمت ليػػا فػػػي ، فػػي حػػيف كانػػت الصػػػييونية تسػػرع إلػػى أىػػػدافيا السياسػػية األساسػػية

، قفػػػزة  وراء قفػػػزة ، وقػػػد ضػػػربت صػػػفحًا بكػػػؿ مػػػا  1897المػػػؤتمر الصػػػييوني األوؿ عػػػاـ 
يماف   ! عداىا ، فيي عندىا دستور ، وعقيدة ، وا 

منذ ذلؾ المؤتمر، كانػت تحقػؽ كسػبا ىػائاًل  –الدولة العبرية  –ادفات أف ومف غريب المص
  0في كؿ عقد مف العقود التي مرت حتى اآلف

  0وضع المؤتمر الصييوني األوؿ دستور الصييونية العالمية 1897ففي عاـ 
اسػػتطاعت الصػػييونية أف تقنػػع أوربػػا أف الشػػيء يحمػػي الحضػػارة الغربيػػة  1907فػػي عػػاـ 
يػػػار ، إال إذا كانػػػت دوؿ الشػػػرؽ األوسػػػط مفككػػػة مجػػػزأة ضػػػعيفة  ، وأف الضػػػرورة مػػػف االني

  0تقضي بزرع قاعدة غريبة في قمب تمؾ المنطقة
 0صدر وعد بمفور المشؤـو 1917في عاـ 
  0إلفساد العالقات مع إيراف" عربستاف"أثارت الصييونية قضية  1927في عاـ  
لتركيػا ، إلفسػاد ( لػواء اسػكندروف)اقتطػاع حممت الصػييونية فرنسػا عمػى  1937وفي عاـ 

 0العالقات مع األتراؾ 
 

  -خالفًا لقػانوف األمػـ المتحػدة ونظاميػا الػداخمي  -أقرت المنظمة الدولية 1947وفي عاـ 
  0تقسيـ فمسطيف 
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انطمقت التجارة اإلسرائيمية عبر مضػيؽ العقبػة إلػى أسػيا وأفريقيػا ، نتيجػة  1957وفي عاـ 
  0لمعركة السويس

وقعػػػت المأسػػػاة التػػػي ال نػػػزاؿ نعػػػاني منيػػػا حتػػػى اآلف وال نػػػرى أي أفػػػؽ  1967وفػػػي عػػػاـ 
 0لمخروج منيا

عبػػر الخػػط " جونسػػوف"رسػػالة عاجمػػة إلػػى " كوسػػيغيف" وجػػو  5/6/1967فػػي صػػبيحة يػػـو 
إف االتحػػػاد السػػػوفيتي ال ينػػػوي : قػػػاؿ  فييػػػا " البيػػػت األبػػػيض" و " الكرميػػػؿ" األحمػػػر بػػػيف 

ة إذا تقيػد اآلخػروف بػذلؾ ، وىػو يػرى مػف الضػروري التعػاوف مػع أمريكػا التدخؿ فػي المعركػ
) وبعػػػػد سػػػػت وثالثػػػػيف سػػػػاعة مػػػػف بػػػػدء القتػػػػاؿ أرسػػػػؿ  000إلعػػػػادة السػػػػالـ إلػػػػى المنطقػػػػة

إف االتحػػػاد السػػػوفيتي يقبػػػؿ بػػػأي قػػػرار : قػػػاؿ فييػػػا ( جونسػػػوف)رسػػػالة ثانيػػػة إلػػػى ( كوسػػيغيف
الرئيس األمريكي عمى شاشة التمفزيػوف  يتخذه مجمس األمف لوقؼ إطالؽ النار ، وقد ظير

إف موقؼ روسيا مف أحداث الشرؽ األوسط يتسـ بالتعقػؿ وىػو "  6/6/1967ليقوؿ مساء 
  0"موقؼ يبعث عمى األمؿ

فػػػي أيػػػاـ المعركػػػة بقيػػػت القػػػوى الجويػػػة السػػػورية سػػػاكتة دوف حػػػراؾ حيػػػث لػػػـ تكػػػف جػػػاىزة   
 ُُ ًُ عمػف عػف سػقوط القنيطػرة قبػؿ سػقوطيا لمقتاؿ ، فتـ ضربيا عمى مدارج المطػارات ، ثػـ ًأ

لقػد قضػينا " في حيف قاؿ الجنراؿ ىود قائد سالح جػو العػدو  0فعميًا بأربع وعشريف ساعة 
لقػػد ! سػػت عشػػرة سػػنة نسػػتعد ونخطػػط ليػػذه الجولػػة ، وحققنػػا ثمػػرة جيػػدنا فػػي ثمػػانيف دقيقػػة

أدخمنػػا عمييػػا " ريج  ، ىضػػمناىا ، وبالتػػدتمثمتاىػػاعشػنا خطتنػػا ، نمنػػا معيػػا ، أفقنػػا عمييػػا ، 
 0اإلصالحات المتتالية حتى قاربت الكماؿ

كػػػاف  ىػػػرزؿ قػػػد عػػػرض عمػػػى السػػػمطاف عبػػػد الحميػػػد فكػػػرة إنشػػػاء وطػػػف قػػػومي لمييػػػود فػػػي 
فمسػػطيف ، وسػػيكوف مػػف تأسيسػػو فوائػػد جمػػو لمممكػػة ، كمػػا تعيػػد بتسػػديد ديػػوف المممكػػة كميػػا 

، فمػػػـ يكػػػف مػػػف السػػػمطاف إال  وبتقػػػديـ مبمػػػغ ضػػػخـ لمسػػػمطاف خاصػػػًا بػػػو لقػػػاء ىػػػذا السػػػماح
  0الرفض الشديد لممشروع 

 
 
وأعوانو الييود أف ال أمؿ ليػـ فػي الػوطف القػومي بفمسػطيف والسػمطاف عمػى " ىرزؿ" آمف   

 : عرشو ، وأف خيرىـ في بعثرة المممكة وتقويض أركانيا ، فعمموا في ميدانيف
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وميػداف داخمػي فػي   0وربية ميداف خارجي بما ليـ مف نفوذ ومؤسسات وتحكـ في الدوؿ األ
تغذية الروح القومية االنفصالية لعناصر المممكة مف عرب وأكراد وشركس وأرنػاؤوط وأرمػف 

حسػنة الظػاىر وليػا فػي ( بعقائػديات)إلخ  وأحػزاب وجمعيػات سػرية زودتيػا الصػييونية  00
  0األمة فعؿ الديناميت المفجر حتى آتت الحركات والجيود المختمفة ثمارىا 

اختارىػػا " سػػالنيؾ" مركػػز عممػػو سػػرًا فػػي" الييػػودي الماسػػوني"عػػؿ حػػزب االتحػػاد والترقػػي فج
عدا الجالية األجنبية الكثيرة ، عددًا مف المحافؿ الماسونية كانت عونًا ليـ عمػى " ألف فييا 

وآلػػت الخالفػػة لمػػا آلػػت إليػػو ،إيضػػاحًا لمحقيقػػة وكشػػفًا " تشػػكيالتيـ وعمػػى كتمػػاف مسػػاعييـ 
انت عمى عقوؿ الكثير مف الناس ، ندرج فيما يمػي كتػاب السػمطاف عبػد الحميػد لمالبسات ر 

 :إلى شيخة محمود أبو الشامات
 بسـ اهلل الرحمف الرحيـ وبو نستعيف )

وأفضؿ الصالة وأتـ التسميـ عمى سيدنا محمد رسوؿ رب العالميف " الحمد هلل رب العالميف 
  0لديف وعمى آلو وصحبو أجمعيف والتابعيف إلى يـو ا

أرفػػع عريضػػتي ىػػذه إلػػى شػػيخ الطريقػػة العميػػة الشػػاذلية ، إلػػى مفػػيض الػػروح والحيػػاة ، إلػػى 
شيخ أىؿ عصره الشيخ محمود أفنػدي أبػي الشػامات ، وأقبػؿ يديػو المبػاركتيف راجيػًا دعواتػو 

  0الصالحة
  ،مػػايس مػػف السػػنة الحاليػػة 23بعػػد تقػػديـ احترامػػي أعػػرض أننػػي تمقيػػت كتػػابكـ المػػؤرخ فػػي 

  0وحمدت المولى وشكرتو أنكـ بصحة وسالمة دائمتيف 

 سيدي 
وأعػػرض أننػػي مػػا  0أننػػي بتوفيػػؽ اهلل تعػػالى مػػداـو عمػػى قػػراءة األوراد الشػػاذلية لػػياًل ونيػػاراً 

  0زالت محتاجًا لدعواتكـ القمبية بصورة دائمة 
 

لػػػػى أمثػػػػالكـ أصػػػػحاب السػػػػماحة والعقػػػػوؿ السػػػػمي مة بعػػػػد ىػػػػذه المقدمػػػػة أعػػػػرض لرشػػػػادتكـ  وا 
 : المسألة الميمة التالية كأمانة في ذمة التاريخ 

بسػػػبب مضػػايقة جمعيػػػة  –أننػػي لػػـ أتخػػػؿ عػػف الخالفػػػة اإلسػػالمية لسػػػبب مػػا ، سػػػوى أننػػي 
  0اضطررت وأجبرت عمى ترؾ الخالفة  –وتيديدىـ " جوف ترؾ" االتحاد المعروفة باسـ 
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تأسػيس وطػف قػومي لمييػود أف ىؤالء االتحادييف قد أصروا وأصروا عمّي بأف أصػادؽ عمػى 
ورغػػػـ إصػػػرارىـ فمػػػـ أقبػػػؿ بصػػػورة قطعيػػػة ىػػػذا التكميػػػؼ ، " فمسػػػطيف" فػػػي األرض المقدسػػػة 
مئة وخمسيف مميوف ليرة انكميزية ذىبػًا ، فرفضػت ىػذا التكميػؼ  150) وأخيرًا وعدوا بتقديـ 

 : بصورة قطعية أيضًا وأجبتيـ بيذا الجواب القطعي اآلتي 
مئػة وخمسػيف مميػوف ليػرة ذىبػًا فمػـ  150) فضػاًل عػف  –لػدنيا ذىبػًا أنكـ لػو دفعػتـ مػؿء ا" 

لقد خدمت الممة اإلسالمية واألمػة المحمديػة مػا يزيػد عػف  0أقبؿ بتكميفكـ ىذا بوجو قطعي 
ثالثػػػػػيف سػػػػػنة فمػػػػػـ أسػػػػػود صػػػػػحائؼ المسػػػػػمميف أبػػػػػاءي وأجػػػػػدادي مػػػػػف السػػػػػالطيف والخمفػػػػػاء 

 0"أيضًا ليذا لف أقبؿ تكميفكـ بوجو قطعي  0العثمانييف
، فقبمػػت " سػػالنيؾ" وبعػػد جػػوابي القطعػػي اتفقػػوا عمػػى خمعػػي وأبمغػػوني أنيػػـ سػػيبعدونني إلػػى 

  0بيذا التكميؼ األخير 
ىذا وحمدت المولى وأحمده أننػي لػـ أقبػؿ أف ألطػخ الدولػة العثمانيػة والعػالـ اإلسػالمي بيػذا 

" فمسػػطيف " المقدسػػة  العػػار األبػػدي الناشػػئ عػػف تكمػػيفيـ بإقامػػة دولػػة ييوديػػة فػػي األراضػػي
  0وقد كاف بعد ذلؾ ما كاف 

ولذا فإنني أكرر الحمد والثناء عمى اهلل المتعاؿ وما عرضتو كػاؼ فػي ىػذا الموضػوع اليػاـ 
  0وبو أختـ رسالتي ىذه 

ألػػػثـ يػػػديكـ المبػػػاركتيف ، وأرجػػػو واسػػػترحـ أف تتفضػػػموا بقبػػػوؿ احترامػػػي بسػػػالمي إلػػػى جميػػػع 
  0األخواف واألصدقاء

 اذي المعظـ يا أست
 

لقػػد أطمػػت عمػػيكـ التحيػػة ، ولكػػف دفعنػػي ليػػذه اإلطالػػة أف تحػػيط سػػماحتكـ عممػػًا ، وتحػػيط 
  0(والسالـ عميكـ ورحمة اهلل وبركاتو 0جماعتكـ بذلؾ عممًا أيضًا 

  0خادـ المسمميف عبد الحميد ابف عبد المجيد           1329 أيموؿ22في   
عػػػادة الحػػػؽ المسػػػروؽ ، أصػػػػبح وبعػػػد أف كػػػاف اليػػػدؼ ىػػػو اسػػػترجاع الػػػػو  طف السػػػميب ، وا 

المطمب الوطني إزالة أثار العدواف والدوؿ األجنبية ، حتى الصػديقة التػي تناضػؿ معنػا مػف 
سػػتراتيجيةأجػػؿ قضػػايانا ، ال تسػػتطيع لػػلف أف تعمػػـ مػػاذا نريػػد ، فػػي كػػؿ يػػـو لنػػا خطػػة   وا 

والجيػػػػؿ   ،رتجػػػػاؿوفػػػػي كػػػػؿ حػػػػدث لنػػػػا حػػػػديث ، ودأبنػػػػا أف نقػػػػرف الغفمػػػػة باال 000وىػػػػدؼ
باالفتعاؿ ، والعدو إزاء ىذا الواقع المحزف ، منذ نشػأ حتػى اآلف يمشػي وتيػرًا حيننػًا ، حثيثػًا 
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حينًا ، حسب الظروؼ ، فػي تنفيػذ مخططاتػو التػي لػـ تتغيػر ولػـ تتبػدؿ منػذ أكثػر مػف مائػة 
لػو وىو يرقب المبرر ونحػف نقػدـ  000عاـ ، وىو يتحيف الفرص ، ونحف نميد لو الفرص 

وىػػػػو يواجينػػػػا بػػػػالتجمع واالقتحػػػػاـ ، ونحػػػػف نواجيػػػػو بػػػػالتبعثر واالنيػػػػزاـ ، ولػػػػو  00المبػػػػرر 
فقػػط عشػػر سػػنيف لمػػا كػػاف ىنػػاؾ  000أخمػػص حكػػاـ العػػرب وصػػدقوا العمػػؿ لعشػػر سػػنيف 

  0مأساة ولما كاف ىناؾ إسرائيؿ 
لػػػو  0إف اليزيمػػػة التػػػي منيػػػت بيػػػا األمػػػة ليسػػػت معجػػػزة سػػػماوية تستعصػػػي عمػػػى التفسػػػير  

حدث العكس ، والحاؿ ىي الحاؿ لكػاف ذلػؾ مخػالؼ لنػواميس الطبيعػة ومنطػؽ األحػداث ، 
فمػػػيس مػػػف عجيػػػب أف ينتصػػػر العمػػػـ عمػػػى الجيػػػؿ ، والتخطػػػيط عمػػػى الفوضػػػى ، والقمػػػوب 

لقػػػػد ىػػػػـز العػػػػرب أخالقيػػػػًا قبػػػػؿ أف ييزمػػػػوا  000المؤمنػػػػة بقضػػػػيتيا عمػػػػى القمػػػػوب الخػػػػواء 
  0عسكرياً 

دولػة عربيػة وبػيف الكيػاف الصػييوني فػي كامػب ديفيػد سػعى  صػمح بػيف أقػوى! ثـ مػاذا بعػد 
إليػو الػػرئيس المصػػري أنػػور السػادات حثيثػػًا ، ثػػـ آخػػر فػي  وادي عربػػو مػػع األردف، وىػػروؿ 
عرب آخروف متزاحموف  إلقامة عالقات دبموماسية أو تجارية ، فوؽ الطاولة أو تحتيا مػع 

فػػػػي فمسػػػػطيف ، مػػػػف قتػػػػؿ وتػػػػدمير  الكيػػػػاف الصػػػػييوني دوف أف يراعػػػػوا مػػػػا يجػػػػري إلخػػػػوانيـ
 0في السجوف والمعتقالت ودوف أف يرؼ لحكامنا جفف  فوتيجير وزج الفمسطينيي

 
ثـ جرت انتخابات ديمقراطية فازت بيا حماس فتألب عمييا األىؿ واألقارب واألباعد 
رضاء لشاروف والكياف الصييوني ، فضاًل  حصارًا تآمريًا مع الدولة األمريكية المارقة وا 

في السالح ،  األخوةعف البعض مف الداخؿ الذي يؤازر في ىذا الحصار ويوقع بيف 
ويرنو لمتنازؿ أماـ العدو عف الثوابت في الحقوؽ الفمسطينية ممسكًا بكرسي الحكـ حتى ال 
يميد مف تحتو ، وبرغـ طرح حماس حكومة وحدة وطنية منذ بدء اعتالئيا كرسي الحكـ 

   0لألسؼ دوف جدوى 000ولكف 
 0وال حوؿ وال قوة إال باهلل العمي العظيـ

 المحامي ىيثـ المالح                          2006/ 1/  15دمشؽ في 
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 وذنب الكمب 000أنا بوليس 
 

دارة فػػي الحػػػرب األولػػػى عمػػى العػػػراؽ التػػػي قادتيػػػا الواليػػات المتحػػػدة األمريكيػػػة ، أعمنػػػت اإل
، ( الحػػرب لتحريػػر الكويػػت ) األمريكيػػة عػػف جػػائزة لمػػدوؿ العربيػػة إذا شػػاركتيا فيمػػا يسػػمى 

 " .األب" وقد تعيدت اإلدارة بحؿ القضية الفمسطينية ، وكاف ذلؾ في عيد جورج بوش 
وكعػػػادة الحكػػػاـ العػػػرب صػػػدقوا الكػػػذاب األمريكػػػػي واشػػػتركت بعػػػض الجيػػػوش العربيػػػة فػػػػي 

ى وقتيا الرئيس حسني مبارؾ الجتماع مستعجؿ لمقػادة العػرب فػي الحرب عمى العراؽ ودع
مؤتمر قمة لبحث الموضوع في خالؿ زمػف قياسػي يعػد باأليػاـ ولػيس باألسػابيع أو الشػيور 

 .، ودوف أف يكوف قد أعد ألي جدوؿ أعماؿ
 ىػروؿ معظػـ الحكػاـ العػػرب إلػى القػاىرة واتخػػذوا قػرارًا بإدانػة الػػرئيس العراقػي الراحػؿ صػػداـ

  .حسيف ، واتخذوا قرارًا تاريخيًا في ىذا الصدد كاف في منتيى الصرامة والقسوة
بػػدعوة مػػف اإلدارة األمريكيػػة واستحضػػر  1991اجتمػػع الحكػػاـ العػػرب فػػي مدريػػد فػػي عػػاـ 

كػػػؿ رئػػػيس معػػػو وفػػػدًا مػػػف القػػػانونييف و السياسػػػييف ، وتباحػػػث الجميػػػع فػػػي جػػػو  مػػػف الػػػود 
 .واالبتسامات

قبو تصريحات لزعماء عػرب مػف أنيػـ يتمسػكوا بالسػالـ خيػارًا اسػتراتيجيًا انتيى المؤتمر وأع
، وظف ىؤالء مع األسػؼ أف البمطجػي األمريكػي زعػيـ المافيػا العالميػة الػذي كػاف لػو الػدور 
البػػارز مػػع آخػػريف ممػػف يسػػموف المجتمػػع الػػدولي ، الػػدور األساسػػي لسػػرقة فمسػػطيف وطػػرد 

ممارسػػة تصػػػفيات عرقيػػػة ودينيػػة بحقػػػو ، وتحػػػت شػػعبيا وتشػػػريده فػػي كػػػؿ بقػػػاع األرض ، و 
بمػػا فػػييـ الحكػػاـ العػػرب  ،سػػمع العػػالـ أجمػػع ال تػػزاؿ المحرقػػة مسػػتمرة والجميػػع يسػػمع ويػػرى

ليػػػـ جفػػػف ، ويكػػػذبوف عمػػػى شػػػعوبيـ الػػػذيف ينتقمػػػوف مػػػف ىزيمػػػة إلػػػى أخػػػرى دوف أف يػػػرؼ 
 .يياميا بأنيـ يسعوف لتحقيؽ النصر إل
 

سػػرًا برعايػػة الػػزعيـ الراحػػؿ " أوسػػمو" ـ الػػذي انعقػػد فػػي أعقػػب مدريػػد بسػػنوات مػػؤتمر السػػال
ياسػػر عرفػػات ، حيػػث دخػػؿ الوفػػد الفمسػػطيني مػػف مطػػبخ الفنػػدؽ الػػذي انعقػػد فيػػو المػػؤتمر 
حتػػػى ال يػػػراىـ أحػػػد ، وتػػػـ االتفػػػاؽ بػػػيف الوفػػػد الفمسػػػطيني والوفػػػد الصػػػييوني عمػػػى خطػػػوات 

 . أوالً "غزه أريحا  "لتحقيؽ قياـ دولة فمسطينية ، فيما سمي
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فػػػي أوسػػػمو عشػػػر سػػػنوات سػػػاد فمسػػػطيف اليػػػدوء ، إال أف " اليزيمػػػة" ومضػػػت عمػػػى اتفاقيػػػة 
الدولػػة المغتصػػبة اسػػتمرت فػػي اقػػتالع األشػػجار، وتػػدمير المػػزارع ، وزرع المسػػتوطنات فػػي 
الضػػػػفة الغربيػػػػة ، وتيويػػػػد القػػػػدس ، وأحاطتيػػػػا  بالمسػػػػتوطنيف الييػػػػود ، وبالتضػػػػييؽ عمػػػػى 

النتفاضة األولى ، ثـ أعقبيا االنتفاضػة الثانيػة حػيف زار السػفاح الفمسطينيف ، حتى كانت ا
شاروف المسجد األقصى متحديًا بذلؾ الشعور العاـ العربي واإلسػالمي والفمسػطيني خاصػة 
، وسقط العديد مف القتمى والجرحى والمعاقيف ، واعتقمػت السػمطات الصػييونية اآلالؼ مػف 

" كبيػر مػف نػواب المجمػس التشػريعي الفمسػطيني  الفمسطينيف وزجت مؤخرًا فػي السػجف بعػدد
 " .مف حركة حماس

واستمرت اآللة العسكرية الصييونية تدؾ منازؿ الفمسطينيف في الضفة والقطاع وتحاصرىـ 
 .وتمنع عنيـ كؿ سبؿ الحياة

حاصػػرتيا قػػوى الشػػر  تخابػػات الديمقراطيػػة المشػػيورة حتػػىومػػا إف فػػازت حركػػة حمػػاس باالن
، وسقط مف سػقط مػف الشػيداء مف يحمؿ اليوية العربية بالحصار بعضالصييونية وساىـ 

 .والجرحى والمعاقيف وال زالت المجزرة مستمرة بكؿ أشكاليا
فيػػروؿ " أنػػابوليس" إلػػى دعػػوة دوؿ لمػػؤتمر فػػي " ولػػد أبيػػو " عػػاد البمطجػػي المػػافيوي بػػوش 

، الػذي " أبو مػازف" مف ىروؿ وىـ كثر ومف أىميـ ، ما يسمى السمطة الفمسطينية برئاسة 
 .أعمف عف أىمية المؤتمر  

العجيػػػػب فػػػػي األمػػػػر أف اآللػػػػة العسػػػػكرية الصػػػػييونية ال تػػػػزاؿ تعمػػػػؿ قػػػػتاًل وتػػػػدميرًا ، فتقتمػػػػع 
األشػػػجار وتيػػػدـ بمػػػدات بأكمميػػػا ، وتبنػػػي الجػػػدار العػػػازؿ الػػػذي حكػػػـ القضػػػاء الػػػدولي بعػػػدـ 

لمعػػػابر المؤديػػػة إلػػػى شػػػرعيتو ، وتحاصػػػر مميونػػػًا ونصػػػؼ مػػػف السػػػكاف فػػػي غػػػزة ، وتغمػػػؽ ا
األراضػػػي العربيػػػة ، وتفػػػرض الجػػػوع والمػػػرض والعػػػري عمػػػى شػػػعب أعػػػزؿ لػػػيس لديػػػو سػػػوى 
القميؿ مما  يدافع بو عف نفسو ، وما يسمى المجتمع الدولي ساكت أصػـ ال يسػمع وال يػرى 
وال يػػتكمـ وكػػأف األمػػر ال يعنيػػو ، والمؤسػػؼ أف الجانػػب العربػػي لػػيس أقػػؿ سػػوء مػػف ىػػؤالء ، 

ما سمي السمطة الفمسطينية ، التي راعيا أف تسيطر حماس عمى غزة لنشػر األمػف  بما فيو
واألمػػاف ولتػػدفع عػػف نفسػػيا المػػؤامرات التػػي حكيػػت ضػػدىا وال تػػزاؿ ، ولمجانػػب العربػػي فييػػا 

 .نصيب 
كػػؿ ىػػذا مفيػػـو إال أف الػػذي ال أسػػتطيع فيمػػو ىػػو أف يػػربط الحكػػاـ العػػرب مصػػير شػػعوبيـ 

 .كذبة بعد أخرى ، ويقعوا بالحفر مرارًا وتكراراً بذنب الكمب ، ويصدقوا 
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ال يمػدغ " كمػا قيػؿ " إذا وقػع الحمػار فػي حفػرة فػال يمكػف أف يقػع فييػا ثانيػة" لقد قيػؿ قػديمًا 
 .المؤمف مف جحر مرتيف

المؤسؼ أف نرى العديد مف األنظمة العربية في سبيؿ بقائيا في دفة الحكػـ تبيػع كػؿ شػيء 
ومقػػدرات !! دو عاريػػة تمامػػًا ، لتػػراود الجميػػع عػػف نفسػػيا ،كيػػؼ ال ، وتنخمػػع مػػف لباسػػيا لتبػػ

 .تجمس عمييا والثروات التي تنيبيااألمة بيف يدييا ولعابيا يسيؿ مف أجؿ الكراسي التي 
السػػابقة أو " المػؤتمرات" أف مػا ينتظػر السػاعيف إلػػى مدريػد ال يختمػؼ عمػػا وقػع ليػـ فػػي كػؿ

التػػي نصػػبت فوقعػػوا فػػي حبائميػػا مػػرات ومػػرات فيػػؿ المػػؤامرات التػػي حكيػػت ليػػـ ، والفخػػاخ 
ستفيؽ أمتنا مف كبوتيا وتمجـ حكاميا عف العبث بنا ؟ فنحف لسنا بحاجة إلى أنػابوليس وال 

 .  الذي يقود العالـ إلى الياوية" البمدوزر األمريكي " إلى
، لقػػػػػد آف لممنيػػػػػزميف أف يتنحػػػػػوا ويفسػػػػػحوا الطريػػػػػؽ لغيػػػػػرىـ عسػػػػػى أف يكونػػػػػوا أقػػػػػدر مػػػػػنيـ 

ولمشػػػػعوب أف تأخػػػػذ عمػػػػى أيػػػػدييـ وتػػػػدافع عػػػػف مصػػػػالحيا ، وتمػػػػارس حقوقيػػػػا الميضػػػػومة 
ال فالمصير ىو االندثار والضياع   .   وتسعى لبناء مستقبؿ مشرؽ ، وا 

 واهلل الموفؽ 
                                              ـ      25/11/2007ؽ في شدم

 المحامي ىيثـ المالح 
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 عربي" ستربتيز" 
 

تحت  1948معمـو أف الكياف الصييوني في فمسطيف قد أنشئ بقرارات األمـ المتحدة عاـ 
وخالفػػػًا لمقػػػانوف الػػػدولي ونظػػػاـ األمػػػـ المتحػػػدة نفسػػػو ، كمػػػا بينتػػػو سػػػابقًا فػػػي " إسػػػرائيؿ"اسػػػـ 
 . د مف المقاالت والمقابالت الصحفية ، وأحب دائمًا أف أكرره ليرسخ في األذىافالعدي

شػػكؿ الييػػود جماعػػات ضػػغط فػػي كػػؿ مكػػاف مػػف العػػالـ ُوجػػدوا فيػػو وكػػاف ليػػذه الجماعػػات 
" أو"الماسػونية" تواصؿ مع كافة ييود العالـ بصيغ غير معمنة ، ولعميػا تنػدرج تحػت شػعار 

اصػػؿ ىػػؤالء مػع قػػادة عػرب وغيػػر عػػرب لحمايػة الرعايػػا الييػػود أو غيرىػػا ، وقػد تو " الروتريػة
حيثما كانوا ، وبالتالي فمـ يكف لمكياف الصييوني أف يقـو  لوال تخاذؿ األنظمػة العربيػة منػذ 
مػػا قبػػؿ إنشػػائو بػػداعي التعػػاطؼ مػػع الييػػود والخضػػوع البتػػزازىـ ، وأسػػوؽ مثػػااًل عمػػى ذلػػؾ 

 : القصة التالية
يحتاج الييود إلى دـ بشري لوضعو في فطيرىـ ، وفي سبيؿ ذلػؾ في عيد الفصح الييودي 

وقػد جمػع . مارسوا قتاًل لمعديد مف الناس كبارًا وصغارا ً، بجمع دمائيـ وعجنيا مع الفطير 
، عػػػدد الػػػذيف قػػػتميـ الييػػػود مػػػف أجػػػؿ أخػػػذ دمػػػائيـ 1938أرنولػػػد ليػػػز فػػػي كتػػػاب نشػػػره عػػػاـ 

مسػػيف شخصػػًا بػػيف رجػػؿ وامػػرأة وطفػػؿ ، بمناسػػبة عيػػد فصػػحيـ  ،حيػػث بمغػػوا نحػػوًا مػػف خ
خطػػػؼ الطفػػػؿ )فػػػي دمشػػػؽ حيػػػث  1890وكمثػػػاؿ عمػػػى ذلػػػؾ أسػػػوؽ حػػػادثتيف األولػػػى عػػػاـ 

فػػي السػػابع مػػف نيسػػاف ، ثػػـ عثػػرت عميػػو السػػمطات ( سػػنوات 6المسػػيحي ىنػػري عبػػد النػػور 
فػػػي بئػػػر فػػػي حػػػارة الييػػػود ، وعنػػػد الفحػػػص تبػػػيف أف دمػػػو اسػػػتنزؼ مػػػف جػػػرح فػػػي المعصػػػـ 

ُذبح األب توما وخادمو إبػراىيـ عمػار ، ذلػؾ أف األب  1840، وفي عاـ ( افيقطع الشري)
وبعػػد أف دخػػؿ  1780فرانسػػوا  أنطػػواف تومػػا قسػػيس إيطػػالي ولػػد فػػي جزيػػرة سػػردينيا عػػاـ 

عامػػًا  33رىبنػػة الكبوشػػيو انتقػػؿ إلػػى دمشػػؽ لمخدمػػة فػػي أديرتيػػا ، وعمػػؿ بػػإخالص طػػواؿ 
ُطمػب األب  5/2/1840القػو الكريمػة ، وبتػاريخ خادمًا لجميع الطوائؼ ، وعرؼ بنبمو وأخ

تومػػػا لحػػػارة الييػػػود بقصػػػد تطعػػػيـ ولػػػد بالجػػػدري ، واختفػػػى األب تومػػػا ولػػػـ يخػػػرج مػػػف حػػػارة 
الييػػود ، ودوف الػػػدخوؿ فػػػي التفاصػػيؿ ، فقػػػد انتظػػػر الييػػػود خػػادـ القسػػػيس المػػػدعو ابػػػراىيـ 

كمػػا فعمػوا مػػع القسػػيس عمػار لمبحػػث عنػو ، فػػأدخموه إلػػى منػزؿ ييػػودي وذبحػػوه وأخػذوا دمػػو 
وأرسػػموا الػػدـ إلػػى الحاخػػاـ  باشػػا  يعقػػوب العنتػػابي، وأمػػا الكيفيػػة التػػي قػػتال فييػػا فمبػػا حاجػػة 

 .لذكرىا ىنا 
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قػػدـ المتيمػػاف إلػػى المحاكمػػة ، كمػػا قػػدمت اعترافػػات كاممػػة مذىمػػة ،وعثػػرت السػػمطات عمػػى 
يػػوري والييػػودي كراميػػوا أجػزاء مػػف جثتػػي القسػػيس وخادمػػو ،إال أف المميػػونير الييػػودي  مونتف

سػافرا إلػػى مصػػر ، وقيػؿ أنيمػػا قػػدما رشػوة إلػػى محمػػد عمػي باشػػا فعفػػا عػف الجنػػاة ، و فيمػػا 
 : يمي نص العفو 

إنػػو مػػف التقريػػر المرفػػوع إلينػػا  مػػف الخواجػػات لػػويز مونتفيػػوري وكراميػػو المػػذيف أتيػػا لطرفنػػا " 
تضػح لنػا أنيػـ يرغبػوف الحريػة موسػى ، ا لشػريعةمرسميف مف قبؿ عمػـو األوربيػيف التػابعيف 

واألمػػػاف الػػػذيف صػػػار سػػػجنيـ مػػػف الييػػػود ولمػػػذيف ولّػػػوا األدبػػػار ىربػػػًا مػػػف حادثػػػة األب تومػػػا 
لميجػرة مػع خادمػو  1255الراىب الذي اختفػى فػي دمشػؽ الشػاـ فػي شػير ذي الحجػة مػف 

ر ابػػراىيـ ، وبمػػا أنػػو بػػالنظر لعػػدد ىػػذا الشػػعب الػػوفير ،ال يوافػػؽ رفػػض طمبيمػػا فػػنحف نػػأم
باإلفراج عف المسجونيف، وباألماف لمياربيف مف القصػاص عنػد رجػوعيـ ، وبتػرؾ أصػحاب 
الصػػػنائع فػػػي أشػػػغاليـ ، والتجػػػار فػػػي تجػػػارتيـ  ،بحيػػػث أف كػػػؿ إنسػػػاف يسػػػتقؿ فػػػي حرفتػػػو 
االعتياديػػة ، وعمػػػيكـ أف تتخػػػذوا كػػؿ الطػػػرؽ المؤديػػػة لعػػدـ تعػػػدي أحػػػد عمػػييـ أينمػػػا كػػػانوا ، 

 ". لوجوه وىذه إرادتنا وليتركوا وشأنيـ مف كؿ ا
 . وحيف تسمـ الوالي شريؼ باشا الفرماف أخمى سبيؿ المجرميف 

لػػػـ يكػػػف فػػػي المرحمػػػة التػػػي ذكرتيػػػا أنفػػػًا  أمػػػـ متحػػػدة وال وعػػػد بمفػػػور وال قػػػوى عظمػػػى تػػػدعـ 
العصابات المؤسسػة لدولػة إسػرائيؿ ، ومػع ذلػؾ بػدأ النظػاـ العربػي يخضػع لالبتػزاز إرضػاء 

 .لمييود
 

ؼ المصػػػرية كتبػػػت ىػػػذه القصػػػة فقامػػػت قيامػػػة إسػػػرائيؿ ، ونعتػػػت الصػػػحيفة إحػػػدى الصػػػح
بأبشػع الػػتيـ ، كمػػا تحػرؾ غػػرب وعػػرب إلسػكات صػػوت الصػػحيفة ، كػؿ ذلػػؾ إرضػػاء ليػػذه 

 ".إسرائيؿ" الجميمة
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 :في مرحمة النيوض والوعي العربي
 

فمسػطيف   كانت الشعارات التي طرحت في المرحمة التي تـ فييا خمؽ الكياف الصػييوني فػي
فمسػػػطيف " تؤكػػػد نوايػػػا التحريػػػر وال تتػػػرؾ مجػػػااًل لمشػػػؾ فػػػي ىػػػذه النوايػػػا  ، فمػػػف ذلػػػؾ شػػػعار 

، ىذا مػا نشػأنا عميػو فػي البدايػة ، "عربية وستبقى عربية ولو أطبقت عمييا شعوب األرض 
لمسنا مع انحسار األنظمة المدنية الديمقراطية وسيطرة األنظمػة الشػمولية  -ثـ لـ نمبث أف 

 . تراجعًا عف ىذه الثوابت   -
وقعػػت مصػػادمات مػػع الصػػياينة فػػي فمسػػطيف ، إال أف الػػدوؿ  1948و1947فػػي عػػامي 

العربيػػة قبمػػت اليدنػػة ، وكػػاف ىػػذا بدايػػة التراجػػع  ثػػـ  تخاذلػػت األمػػة وجيوشػػيا عػػف نصػػرة 
ت القضػػية الفمسػػطينية ومتابعػػة نضػػاليا ، وبػػدأ منػػذ ذلػػؾ التػػاريخ تقػػديـ التنػػازالت تمػػو التنػػازال

 . إرضاء لمخارج ونزواًل عند إمالءاتو، وىزمت الدوؿ العربية في ذلؾ العاـ 
فػػي ىػػذه المرحمػػة بقيػػت الشػػعارات عمومػػًا كمػػا فػػي السػػابؽ ، بػػرغـ أف بعػػض الحكػػاـ رأوا أف 
يمانًا بػالواقع  وتفػاعاًل  نسمـ بالتقسيـ ونصالح المحتؿ حماية لمشعوب كما كانوا يقولوف ،  وا 

 !! .  معو
فػػي مقالتػػو التػػي نشػػرىا فػػي صػػحيفة " بنجػػاميف فريػػدماف" الكاتػػب األمريكػػي الييػػودي يشػػرح 

(common sense)   التػػػػاريخ األسػػػػود لػػػػ دارة  15/4/1964األمريكيػػػػة بتػػػػاريخ
" الػذي قػػاؿ"كنػدي " بالرؤسػاءومػرورًا ( الػػرئيس ترومػاف) األمريكيػة فػي نشػوء  دولػة العػدواف 

الثػة ، إف إسػرائيؿ قػد وجػدت لتبقػى ، وىػذا االلتػزاـ لقد ذكرت في حفػؿ عػاـ ، قبػؿ أسػابيع ث
كمػػػػػا يشػػػػػرح الكاتػػػػػب الخمفيػػػػػات التػػػػػي أدت لوعػػػػػد بمفػػػػػور "  000ال يقبػػػػػؿ النقػػػػػاش والػػػػػنقض

والمػػػػػؤامرات التػػػػػي دارت فػػػػػي كػػػػػواليس السياسػػػػػة إلدخػػػػػاؿ الواليػػػػػات المتحػػػػػدة فػػػػػي الحػػػػػربيف 
تػػآمر لخمػػؽ الكيػػاف  العػػالميتيف، فبينمػػا يشػػرح ىػػذا الكاتػػب الييػػودي مػػا قدمػػو فػػي مقالػػو مػػف

الصػػػييوني ، نجػػػد أنظمػػػة عربيػػػة وحكامػػػًا يقػػػدموف التنػػػازالت تمػػػو التنػػػازالت إرضػػػاء لمغػػػرب 
 . وتفريطًا بالثوابت 

 
انعقػد فػي الخرطػـو مػؤتمرًا لمقمػة  ،وأصػدر القػادة  1967فبعد ىزيمة الخامس مػف حزيػراف 

بػػالقوة ال يسػػترد بغيػػر إف مػػا أخػػذ "قػػرارىـ الشػػيير المتضػػمف الءاتيػػـ الثالثػػة وطػػرح شػػعار 
شػعار المرحمػة، ثػـ  إزالػة ثثػار العػدوافثـ لـ تمبػت الشػعارات أف تراجعػت، واتخػذ مػف " القوة
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وبػػػػرغـ مػػػػف تحقػػػػؽ بعػػػػض المكاسػػػػب إال أف النتيجػػػػة لػػػػـ تكػػػػف ىػػػػي  1973وقعػػػػت معػػػػارؾ 
 .المرجوة 

سػتيدفت توجو الرئيس السادات إلى القدس ليركع أماـ غولدا مػائير ، وتمػت المػؤامرة التػي ا
 .قاومةإخراج مصر مف ساحة الصراع مع العدو بغرض إضعاؼ جبية الم
مػف أف منظمػة التحريػر "اتخذ القادة العرب في مؤتمر الرباط في السبعينات قػرارىـ الشػيير 

) ، وأدار الحكػػػػػاـ ظيػػػػػورىـ لمقضػػػػػية" ىػػػػػي الممثػػػػػؿ الشػػػػػرعي والوحيػػػػػد لمشػػػػػعب الفمسػػػػػطيني
بنػػػػزع  ثيػػػػابيـ إرضػػػػاء لألسػػػػياد ، ثػػػػـ ُضػػػػرب  وىػػػػي قضػػػػية فمسػػػػطيف ،واسػػػػتمروا( المركزيػػػػة

إلػى تػونس ، ثػـ عقػد مػؤتمر " فػي التيػة الثػاني"ثـ رّحموا ( تؿ الزعتر)الفمسطينيوف في لبناف 
مدريػػػد فكػػػاف أف استسػػػمـ المػػػؤتمروف أمػػػاـ الضػػػغوط الغربيػػػة والصػػػييونية إذ أعمنػػػوا انتيػػػاء 

جي ، بينمػػػا لػػػـ  يكمػػػؼ الحػػػروب ، وأضػػػحى السػػػالـ مػػػف جانػػػب واحػػػد ىػػػو الخيػػػار االسػػػتراتي
الكياف الدخيؿ بأي تنازؿ ، ثـ توجو وفد منظمة التحرير المفاوض إلى أوسػمو بسػرية كاممػة 

الفندؽ ، وتـ التوقيع ىناؾ عمى اتفاقية  أوسػمو ( مطبخ)حيث دخؿ مكاف المفاوضات مف  
لػػـ ، وأضػػحت المنظمػػة أسػػيرة ىػػذه االتفاقيػػة التػػي  فرضػػت عمييػػا الذلػػة والميانػػة فػػي حػػيف 

أي حػػػرؼ منيػػػا ، واسػػػتمرت بقضػػػـ األراضػػػي وبنػػػاء المسػػػتوطنات ونيػػػب " إسػػػرائيؿ" تحتػػـر 
العربيػة، ثػـ أبرمػت معاىػدة وادي عربػة، " لعبة السػتربتيز" الخيرات في الوقت الذي استمرت

والجميػػع يتعػػروف طمبػػًا لمشػػمس عمػػى األجسػػاد حتػػى يتمتعػػوا بػػألواف البرونػػز الجميمػػة عميػػـ 
 .يجدوا مف يرغب بيـ

وتسػػػػابؽ العػػػػرب دواًل وحكومػػػػات ومػػػػؤتمرات ليقػػػػدموا مشػػػػاريع التسػػػػوية واالستسػػػػالـ ، وكػػػػاف 
آخرىػػا مشػػروع التسػػوية الػػذي صػػدر عػػف مػػؤتمر القمػػة فػػي بيػػروت وأجابتػػو إسػػرائيؿ بصػػفعة 

 .قوية فور صدوره
تتػػػابع تػػػدمير  األراضػػػي والبنػػػى  التحتيػػػة ومحاصػػػرة المسػػػجد األقصػػػى وممارسػػػة الحفريػػػات 

بيدؼ إضعاؼ أساساتو والتسبب بانيياره ، كما حوصػر سػكاف مدينػة الخميػؿ  حولو وتحتو 
وانفمػػػت  المسػػػتوطنوف عمػػػى السػػػكاف لتػػػرىيبيـ وأجبػػػارىـ عمػػػى الرحيػػػؿ ، بينمػػػا قابميػػػا عمػػػى 

بصمت أىؿ القبور عمى عػدواف إسػرائيؿ ، حتػى " دوؿ الطوؽ" الجانب اآلخر ، لما يسمى 
دات استسػػػالـ مػػػع الكيػػػاف الصػػػييوني لػػػـ تػػػدفعيا أف أيػػػًا مػػػف  الػػػدوؿ التػػػي ارتبطػػػت بمعاىػػػ

حميتيػػا وشػػيامتيا العػػربيتيف ، أو اتفاقػػات الػػدفاع المشػػترؾ لتتخػػذ إجػػراء صػػغيرًا يتمثػػؿ فػػي 
 . استدعاء السفراء أو قطع العالقات مع الكياف الغاصب المحتؿ
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  ،ونتمقػػى الصػػفعة  تمػػو الصػػفعة ، وُتختػػرؽ أجواؤنػػا مػػف كػػؿ حػػدب وصػػوب بطػػائرات العػػدو
األمريكػػػي ( الغػػػوؿ) وُتحتػػػؿ بمػػػداننا ويجػػػري تػػػدمير البنػػػى التحتيػػػة والمجتمعيػػػة ، ثػػػـ يقػػػتحـ 

ليفػرض عمينػػا تغييػػر مناىجنػػا التربويػة ، ويمغػػى التعمػػيـ الشػػرعي ، وحػذؼ مػػا ورد مػػف آيػػات 
عػػػف الييػػػود فػػػي تػػػالوات القػػػرآف الكػػػريـ، وننحنػػػي االنحنػػػاء تمػػػو االنحنػػػاء حتػػػى يسػػػيؿ عمػػػى 

نػػػا أضػػحينا شػػبو عػػػرات ، فالمػػاؿ يكػػػدس فػػي الغػػرب سػػػرقو ونيبػػًا مػػػف األحبػػاب الركػػوب ألن
مسؤولييف كبار ، وآخريف صغار يمػوذوف بيػـ ، لػدعـ خػزائف اإلمبريػالييف، فػي الوقػت الػذي 
تنزلؽ فيو الشػعوب نحػو الفقػر ممػا يسػيؿ قيػادىـ  ، وُيتػرؾ النػاس يميثػوف وراء المقمػة التػي 

 : اعر الذي قاؿال يجدونيا إال بشؽ األنفس ، ورحـ الش
 وال أىؿ وال جار! أخي مف نحف ؟ ال وطف                   

 إذا قمنا ، ردانا الخزي والعار 000إذا نمنا
 لقد خمت بنا األرض، كما خمت بموتانا
 فيات الرفش واتبعني لنحفر خندقا  ثخر

 .نواري فيو أحيانا
 
 

ـ سػػػػعيًا لفػػػػرض رأي اإلدارة وأخيػػػػرًا ىػػػػذه رايػػػػس تجػػػػر رؤسػػػػاء األجيػػػػزة األمنيػػػػة لتجتمػػػػع بيػػػػ
األمريكيػػػة فػػػي حػػػؿ الصػػػراع مػػػع دولػػػة العػػػدواف ولصػػػالح ىػػػذه الدولػػػة ، والغريػػػب ىنػػػا كيػػػؼ 
تجري األمور ىكذا ، وكيػؼ يسػمح لػوزيرة خارجيػة دولػة أجنبيػة أف تمػـ رؤسػاء أجيػزة أمنيػة 

 إف األمػػػة برمتيػػػا عربيػػػة؟ !ع مػػػع نظرائيػػػا كمػػػا ىػػػو المفػػػروضعربيػػػة لتجتمػػػع بيػػػـ وال تجتمػػػ
سالمية مطالبة أف تقؼ وقفة واحدة ، ليس فقط بوجو الغػرب وربيبتػو إسػرائيؿ ولكػف بوجػو  وا 
المستسػػمميف والمطبعػػيف والمػػارقيف مػػف الحكػػاـ وغيػػرىـ الػػذيف ال ىػػـ ليػػـ سػػوى البقػػاء عمػػى 
كراسي الحكـ وتوريث أبناءىـ ونيب ماؿ أمتيـ ، إف عمينػا أف نمتمػؾ القػوة ونواجػو التحػدي 

 .ولكف كيؼ؟
 !ويا قومي   000أىمي  يا

 !يا قادتنا وزعماؤنا
 !يا مموكنا ورؤساءنا

 000عودوا إلى أصوتكـ الحضارية
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 000أرجعوا إلى تراثكـ الروحي
 000دوسوا خالفاتكـ الصغيرة
 000أنسوا معارككـ الجانبية
 000أجمعوا صفوفكـ الممزقة

 000ارتفعوا إلى مستو  مسؤولياتكـ
لمتػػاجرات والمنػػاورات والمسػػاومات الدوليػػة ، وأربػػأوا بأنفسػػكـ أنقػػذوا القضػػية المقدسػػة ، مػػف ا

اجعموىػػا قضػػية عربيػػة إسػػالمية، راجعػػوا كػػؿ مػػا  000أف تكونػػوا سػػمعة فػػي مناقصػػات دوليػػة
 !! تـ حتى اآلف لتيتدوا بيدي األخطاء السابقة فتجنبوىا وتنيضوا نيضة رجؿ واحد

 فيؿ مف أذف صاغية؟ الميـ أشيد 
 
 

                                                          ـ  9/3/5007دمشؽ 
     المحامي ىيثـ المالح     
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 9980لعاـ  49اإلخواف المسمموف والقانوف 
 

ذالليػػػـ منػػػذ  دأب النظػػػاـ االسػػػتبدادي الشػػػمولي عمػػػى ممارسػػػة القمػػػع وامتيػػػاف  المػػػواطنيف وا 
ودفػػع شػػريحة مػػف التيػػار اإلسػػالمي لحمػػؿ  وجػوده وأدى ىػػذا القمػػع لتصػػاعد نقمػػة المػػواطنيف

السالح ، وبرغـ أف حمؿ السالح ىذا مرفوض شػكاًل وموضػوعًا ، إال أف النظػاـ لػـ يحػاوؿ 
  0أف يبحث عف أسباب العنؼ ومسبباتو، كي يتالفى الحدث قبؿ وقوعو 

وبرغـ أف ىذا العنػؼ لػيس أصػياًل فػي مجتمعنػا، وتاريخنػا خيػر شػاىد عمػى ذلػؾ إذ عاشػت 
ع التيارات في سػورية دوف أف يػدور بخمػد النػاس حمػؿ السػالح أو ممارسػة العنػؼ ضػد جمي

بعضيـ الػبعض، وخيػر شػاىد عمػى ذلػؾ ممارسػة التيػار اإلسػالمي لالنتخابػات النيابيػة كمػا 
   0مارسيا غيرىـ مف األحزاب

وألحكػػػاـ السػػػيطرة عمػػػى المجتمػػػع فقػػػد اتجػػػو النظػػػاـ لشػػػرعنة العنػػػؼ ضػػػد المػػػواطنيف وكػػػاف 
 49فأصػدر القػانوف رقػـ  ممثمػة بػرئيس الجميوريػة لمسػمطة التنفيذيػة واعاً س الشعب مطمجم
 :والذي ندرجو فيما يمي  1980لعاـ 

 
 رئيس الجميورية

 
بنػػػػػاء عمػػػػػى أحكػػػػػاـ الدسػػػػػتور وعمػػػػػى مػػػػػا أقػػػػػره مجمػػػػػس الشػػػػػعب بجمسػػػػػتو المنعقػػػػػدة بتػػػػػاريخ  
  0ـ7/7/1980
 0لجماعة األخواف المسمميف  كؿ منتسبيعتبر مجرمًا ويعاقب باإلعداـ  -1ة ماد

يعفػػى مػػف العقوبػػة الػػواردة فػػي ىػػذا القػػانوف أو أي قػػانوف آخػػر ، كػػؿ منتسػػب  -أ -2مػػادة 
 0إلى ىذه الجماعة إذا أعمف انسحابو منيا خالؿ شير واحد مف تاريخ نفاذ ىذا القانوف 

االنسػػحاب بموجػػب تصػػريح خطػػي يقػػدـ شخصػػيًا إلػػى  يػػتـ اإلعػػالف عػػف ىػػذا -ب         
 المحافظ،

  0أو إلى السفير لمف ىـ خارج القطر بتاريخ صدور ىذا القانوف              
 

تخفػػػػض عقوبػػػػة الجػػػػرائـ الجنائيػػػػة التػػػػي ارتكبيػػػػا المنتسػػػػب إلػػػػى جماعػػػػة اإلخػػػػواف  -3مػػػػادة
 0المسمميف 
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ة إذا سػػمـ نفسػػو خػػالؿ شػػير واحػػد مػػف قبػػؿ نفػػاذ ىػػذا القػػانوف تحقيقػػًا ألىػػداؼ ىػػذه الجماعػػ 
تاريخ نفاذ ىذا القانوف لمف ىـ داخؿ القطر ، وخالؿ شيريف عػف ىػـ خارجػو وفقػًا لمػا يمػي 

 : 
 

إذا كػػػاف الفعػػػػؿ يوجػػػػب اإلعػػػػداـ أو األشػػػػغاؿ الشػػػػاقة المؤبػػػػدة أو االعتقػػػػاؿ المؤبػػػػد ،  - أ
  0كانت العقوبة األشغاؿ الشاقة خمس سنوات عمى األكثر

يؤلؼ إحدى الجنايات األخرى كانت العقوبة الحػبس مػف سػنة إذا كاف الفعؿ  - ب
  0إلى ثالث سنوات 

 
يعفى مف عقوبة الجرائـ الجنحوية المرتكبة قبؿ نفاذ ىذا القانوف تحقيقًا ألىػداؼ  -4المادة 

التنظيـ جماعة اإلخواف المسمميف كؿ منتسب إلى ىػذه الجماعػة إذا سػمـ نفسػو خػالؿ شػير 
 0ا القانوف لمف ىـ داخؿ القطر وخالؿ شيريف لمف ىـ خارجو واحد مف تاريخ نفاذ ىذ

ال يسػػتفيد مػػف التخفػػيض والعفػػو الػػوارديف فػػي ىػػذا القػػانوف الػػذيف ىػػـ قيػػد  -5المػػادة 
  0التوقيؼ أو المحاكمة 

 0ينشر ىذا القانوف في الجريدة الرسمية ويعمؿ بو مف تاريخ صدوره -6المادة 
 0 "55/7/9980تاريخ  ج ر 59نشر ىذا القانوف في العدد "
 

سنبحث مدى مخالفػة ىػذا القػانوف لألسػس التشػريعية مػف جميػع جوانبػو ،دسػتوريًا، قانونيػًا ، 
  0دولياً 
 : مخالفة القانوف لمدستور  -9

 :مف الدستور عمى مايمي  30نصت المادة 
ال تسػػػري أحكػػػاـ القػػػوانيف إال عمػػػى مػػػا يقػػػع مػػػف تػػػاريخ العمػػػؿ بيػػػا، وال يكػػػوف ليػػػا أثػػػر " 

  0"، ويجوز في غير األمور الجزائية النص عمى خالؼ ذلؾ رجعي
 

 :مف ىذا النص نستخمص المبدأيف الياميف التالييف 
وبالتػالي فػال  0أف القوانيف الجنائية ال تسري إال عمػى مػا يقػع مػف تػاريخ العمػؿ بيػا  - أ

  0يجوز أف يكوف لمقانوف مفعوؿ رجعي 
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ال  أنػػو األمػػور الجزائيػػةأكػد الػنص آنػػؼ الػذكر عمػػى أنػو مػػف المسػممات فػي  - ب
أف يكػػوف لمػػنص مفعػػواًل رجعيػػًا ، و يجػػوز الػػنص عمػػى خػػالؼ ذلػػؾ فػػي غيػػر  يجػػوز

 0األمور الجزائية 

الػذيف  أف القػانوف اسػتثنى المعتقمػيف لمدستور المخالفة الصريحة ذلؾ وأوضح مثاؿ عمى
عفػػاء مػػا سػػماه أسػػباب التخفيػػؼ أو اإلفي القيػػا القػػبض عمػػييـ قبػػؿ صػػدور القػػانوف، وذلػػؾ
    0مف العقوبة كما بينت ذلؾ المادة الخامسة منو 

الػػػػػذي قضػػػػػى بوجػػػػػوب إعػػػػػداـ المنتسػػػػػبيف ل خػػػػػواف  49مػػػػػف ذلػػػػػؾ يتضػػػػػح أف القػػػػػانوف 
المسػػػػمميف ىػػػػو قػػػػانوف غيػػػػر دسػػػػتوري فممػػػػاذا لػػػػـ يعػػػػرض ىػػػػذا القػػػػانوف عمػػػػى المحكمػػػػة 

 الدستورية ؟
مػػف  145و المػػادة معمػػـو أف إحالػػة أي نػػص إلػػى المحكمػػة الدسػػتورية إنمػػا تحكمػػمػػف ال

 :الدستور والتي نصت عمى أف إحالة أي نص إلى ىذه المحكمة ال يمكف أف يتـ إال 
  0مف قبؿ رئيس الجميورية  - أ

إذا اعتػػرض ربػػع أعضػػاء مجمػػس الشػػعب عمػػى القػػانوف أو عمػػى أي مرسػػـو  - ب
  0تشريعي

وف عمػػى ولمػػا كػػاف رئػػيس الجميوريػػة وراء ىػػذا القػػانوف فمػػـ يعػػد ممكنػػًا بالتػػالي عػػرض القػػان
 0المحكمة الدستورية

 : سرعة التصديؽ عمى القانوف -

موضوع بحثنا نجد أنو صدر عف مجمس الشػعب بتػاريخ  49و مف مراجعة نص القانوف   
، فػػػػي حػػػػيف أنػػػػو جػػػػرى التصػػػػديؽ عميػػػػو مػػػػف قبػػػػؿ رئػػػػيس الجميوريػػػػة بتػػػػاريخ  7/7/1980
ألي قػانوف سػابقًا  أي أنو حمؿ لمرئيس باليد فصادؽ عميو ، وىػذا مػا لػـ يجػر 8/7/1980

إذ أف توقيػػع الػػرئيس عمػػى القػػوانيف عػػادة مػػا يأخػػذ وقتػػًا طػػوياًل قػػد يمتػػد أشػػيرًا  ، ومػػف ذلػػؾ 
ىػػػو موصػػػى بػػػو مػػػف الػػػرئيس وبالتػػػالي فػػػإف ىػػػذا  49فػػػإف ىػػػذه السػػػرعة تشػػػي بػػػأف القػػػانوف 

عػػف أف السػػمطة التنفيذيػػة القػػانوف لػػـ يعػػرض عمػػى المحكمػػة الدسػػتورية ليػػذا السػػبب فضػػاًل 
، وىػػػذا مػػػا لػػػـ يعػػػد  أف تمػػػارس القػػػوة الغيػػػر مسػػػبوقة لقمػػػع أي تمػػػرد يمكػػػف أف يواجييػػػارأت 

متوفرًا في ىذه األياـ وبالتالي فمشروعية القانوف أضحت معدومة بسبب انعداـ الحالة التػي 
 0مف أجميا شرع 
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 :  مخالفة القانوف لقانوف العقوبات
 : مف قانوف العقوبات عمى مايمي  1تنص المادة 

رض عقوبػػة وال تػػدبير احتػػرازي أو إصػػالحي مػػف أجػػؿ جػػـر لػػـ يكػػف القػػانوف قػػد نػػص ال تفػػ
  0عميو حيف اقترافو 
 :  عمى مايمي 6كما نصت المادة 

 0"عمييا حيف اقتراؼ الجـر ُيَنّص ال يقضى بأية عقوبة لـ " -1

ممػػػا تقػػػدـ يتضػػػح أف أي مفعػػػوؿ رجعػػػي لقػػػانوف يتنػػػاوؿ العقوبػػػات يعتبػػػر مصػػػادمًا لمدسػػػتور 
  0وف العقوبات ويتعيف تقرير عدـ دستوريتو ورفض نتائجو ولقان

إف القضػاء العػػادؿ المسػتقؿ يمكػػف لػو ممارسػػة الرقابػػة عمػى دسػػتورية القػوانيف وذلػػؾ بإىمػػاؿ 
تطبيؽ القانوف المخػالؼ لمدسػتور بطريقػة الػدفع أثنػاء ممارسػة النظػر فػي القضػايا المرفوعػة 

ذي تـ التغوؿ عميو مف قبؿ السمطة التنفيذية لػـ مف المواطنيف أو عمييـ ، إال أف القضاء ال
ممثمػة بػرئيس الجميوريػة ( السمطة التنفيذيػة) يعد يممؾ القوة والسمطة المستقمة لموقؼ بوجو 

  0عمى نطاؽ واسع ودوف أي تحقيؽ أو تحفظ  49وبالتالي فقط تـ تنفيذ القانوف 

 :  لممعاىدات الدولية 49مخالفة القانوف 
منػػو حيػػث  6لدوليػػة بشػػأف الحقػػوؽ المدنيػػة والسياسػػية وخاصػػة المػػادة تػػنص االتفاقيػػة ا

بمعنػى أنػو ال يجػوز أف  "ووفقًا لمقوانيف التػي تكػوف سػارية عنػد ارتكػاب الجريمػة "تقوؿ  
 0يناقض االتفاقات الدولية 49يكوف لمنقض الجزائي مفعواًل رجعيًا وليذا فإف القانوف 

 
وبالتػػالي فيػػي ممزمػػة بيػػا وال يجػػوز معيػػا أف  وقػػد صػػادقت سػػورية عمػػى ىػػذه االتفاقيػػة 

وكيػؼ يمكػف  ؟9980لعػاـ  49لمػاذا إذا  صػدر القػانوف  معيػاتصدر تشريعًا يتنػاقض 
لمجمػػس يمثػػؿ الشػػعب أف يصػػدر قانونػػًا يخػػالؼ الدسػػتور والقػػوانيف والمعاىػػدات الدوليػػة 

  0؟
ييػػػػًا ، وقػػػػد مػػػػف نافمػػػػة القػػػػوؿ أف مجمػػػػس الشػػػػعب فػػػػي سػػػػورية ال ينتخػػػػب انتخابػػػػًا حػػػػرًا نز 

بػبطالف االنتخػاب لعػدد  توصػياتأصدرت المحكمة الدستورية فػي عػدة دورات انتخابيػة 
  0المحكمة  توصيات ىذهمف أعضاء مجمس الشعب إال أنو لـ يجر االلتفات إلى 

زرت المرحػػـو األسػػتاذ نصػػرت ممػػال حيػػدر رئػػيس المحكمػػة  1998أذكػػر أنػػو فػػي عػػاـ 
مػالء فػي القضػاء وأثنػاء الحػديث عػف االنتخابػات ، الدستورية في ذلؾ الوقػت وقػد كنػا ز 
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تحقيقػػات وتوصػػيات تنػػاؿ  حػػدثني أف المحكمػػة أصػػدرت فػػي دورة المجمػػس لمفتػػرة نفسػػيا
ىػػذه إال أف  مػػف أعضػػاء مجمػػس الشػػعب المنتخبػػيف عضػػو/ 125/انتخػػاب  مػػف صػػحة

  0التحقيقات والتوصيات لـ تؤثر عمى تثبيت انتخاب ىؤالء 
والقػػػوانيف التػػػي  ،ال يعتبػػػر فػػػي الفقػػػو الدسػػػتوري ممػػػثاًل لمشػػػعب كيػػػذا اً معمػػػـو أف مجمسػػػ

 واليػػػي بحكػػػـ المعدومػػػة فتصػػػدر عنػػػو إنمػػػا ىػػػي قػػػوانيف ال تمثػػػؿ إرادة الشػػػعب وبالتػػػالي 
  0يجوز األخذ بيا 

أنػو تمػت المصػادقة  ،وكمػا ذكػرت سػابقاً   1980لعاـ  49إال أننا لو عدنا إلى القانوف 
عد يـو مف صدوره ثـ نشر في الجريػدة الرسػمية بتػاريخ عميو مف قبؿ رئيس الجميورية ب

أي بعػػػد صػػػدوره بثالثػػػة عشػػػر يومػػػًا ممػػػا يشػػػي أف ثمػػػة أيػػػد تالحػػػؽ صػػػدور ىػػػذا  22/7
وال ألي عػرؼ قػانوني  وال لممعاىػدات الدوليػة القانوف الذي ال يمت لمدستور وال لمقػوانيف

مية وقػد وجػدت ىػذه ، وأف اليػدؼ مػف ىػذا القػانوف كػاف تصػفية المعارضػة اإلسػالبصمة
الحالة تغطية شاممة مف جميع دوؿ العالـ المتحضر مما لػيس لػو مػدلوؿ سػوى الموافقػة 

  0الضمنية عمى ما تـ ألنو ببساطة يتناوؿ التيار اإلسالمي 
 

بينمػػا صػػادؽ عميػػو رئػػيس الجميوريػػة  7/7/1980كمػػا بينػػا سػػابقًا صػػدر القػػانوف بيػػـو 
ؿ يمكػػف أف يكػػوف معقػػواًل ،فيحكمػػة الدسػػتوريةدوف أف يؤخػػذ رأي الم 8/7/1980بيػػـو 

سػػيترتب عمػػى ذلػػؾ سػػقوط  صػػدور قػػانوف بإعػػداـ  منتسػػبيف إلػػى تنظػػيـ معػػيف، وبالتػػالي
عػػػدد كبيػػػر مػػػف القتمػػػى والضػػػحايا ثػػػـ ال يعػػػرض ىػػػذا القػػػانوف عمػػػى المحكمػػػة الدسػػػتورية 

 فكيؼ لنا أف نفسر ذلؾ؟
ع قػانوف عمػى مجمػس الشػعب بعد ما تقدـ ىؿ ستعمد السمطات المعنية إلػى طػرح مشػرو 
 : مف مادة واحدة ليصار إلى إلغاء القانوف وأقترحو كما يمي 

 "وما استتبعو مف ثثار 9980لعاـ  49يمغي القانوف رقـ   0 00القانوف رقـ"
وعمػى السػمطات المعنيػػة أف تبحػث بعػػد ذلػؾ التعػويض عمػػف أصػابيـ ضػػرر نتيجػة ىػػذا 

  0القانوف  اآلثـ 
 
 ـ                                       المحامي ىيثـ المالح  3/5/5005
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 بسـ اهلل الرحمف الرحيـ
 حالة الطوارئ وأثرىا عمى حقوؽ اإلنساف

لعمػػي ال أبػػالغ إذا قمػػت بػػأف معظػػـ أرجػػاء عالمنػػا العربػػي تيػػيمف عميػػو  حالػػة الطػػوارئ سػػواء 
ض األنظمػػة العربيػػة باألسػػرة أو المشػػيخة أو كانػػت معمنػػة أـ لػػـ تكػػف كػػذلؾ ، وتتمتػػرس بعػػ

 تاألماميػػة أو الطائفيػػة ومػػا إلػػى  ذلػػؾ، بحيػػػث يتربػػع عمػػى سػػدة النظػػاـ أشػػخاص أو ىيئػػػا
تحتمي بخطوط حمػراء سػوغتيا لنفسػيا ووضػعتيا لمرعيػة، بحيػث ال يجػوز ليػا المسػاس بيػا 

  0أو الكالـ عمييا إال تطبيال وتمجيدا حتى قد تصؿ إلى التأليو 
لػة الطػوارئ بعػد كػؿ ىػذا وذاؾ عػػبء ثقيػؿ عمػى اإلدارة والمػواطف عمػى السػواء ترىقيمػػا وحا

معا، ترىؽ اإلدارة ألنيا تمـز باالستنفار الدائـ ، واالنغماس في الرقابة والترصػد حتػى ألتفػو 
األمػػور محصػػية عمػػى المػػواطنيف أنفاسػػيـ، وتجعػػؿ فػػرص انصػػرافيا إلػػى التطػػوير والتعميػػر 

عصػاب المػواطنيف فػتجعميـ متوجسػيف عمػى الػدواـ مػف خطػر قػد يحػدؽ وترىػؽ أ 0محدودة 
بيػػػـ ، وىػػػي أخيػػػرا مرىقػػػة ماديػػػا ، إذ البػػػد فػػػي حالػػػة الطػػػوارئ مػػػف نفقػػػات طائمػػػة غيػػػر ذات 

  0مردود
وفي حالة الطوارئ يضعؼ الحس االجتماعي ويغدو الفرد فرديػا أكثػر مػف الػالـز ، فيسػعى 

 0بؿ عميو توخيا مف المستق رلكنز كؿ ما يقد
كمػػا يجػػري تيمػػيش الشػػعب وشػػؿ فعالياتػػو عػػف الحركػػة فػػي اتجػػاه واضػػح لتكػػريس شػػمولية 

 0النظاـ واستبداده
 : ولسوؼ أتناوؿ في بحثي نقاطا أربعة ىي بالترتيب 

  0التعريؼ بحالة الطوارئ  -1

عالف حالة الطوارئ  -2   0العرض التاريخي لقانوف الطوارئ وا 
  0يا وضع حالة الطوارئ في سورية منذ إعالن -3

  0آثار حالة الطوارئ عمى حقوؽ اإلنساف  -4

 تعريؼ حالة الطوارئ  -أوال 
 : فقاؿ بعضيـ  0اختمؼ الفقياء في تعريؼ حالة الطوارئ 

  ".إف حالة الطوارئ نظاـ استثنائي شرطي مبرر بفكرة الخطر المحيؽ بالكياف الوطني" 
 : وقاؿ بعضيـ أيضا 
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أو بعػػض أجػػزاء الػػبالد ضػػد األخطػػار الناجمػػة إنيػػا تػػدبير قػػانوني مخصػػص لحمايػػة كػػؿ " 
  0" عف عدواف مسمح 

 : وقاؿ آخروف 
" إنيا الحالة التػي بوسػاطتيا تنتقػؿ صػالحيات السػمطات المدنيػة إلػى السػمطات العسػكرية " 
0  

أمػػا عنػػدنا فمػػيس ىنػػاؾ أي تعريػػؼ لحالػػة الطػػوارئ ، وىػػذا طبيعػػي ألف المشػػرع لػػـ يتػػبف أيػػة 
قيية حيف اقتػبس مػف الحقػوؽ الفرنسػية النصػوص القانونيػة الناظمػة نظرية مف النظريات الف

نمػا  0إلعالف حالة الطوارئ والتدابير والقيود المفروضة عمى الحريات في حالػة إعالنيػا  وا 
ثػـ إف األبحػاث الفقييػة عنػدنا ،  0اقتبس األحكاـ الفرنسية القانونية التي لػـ تعػف بػالتعريؼ 

  0قؿ إنيا نادرة بيذا الموضوع قميمة جدا ، بؿ 
والحقيقػػػة أنػػػو ، فػػػي معػػػرض تعريػػػؼ حالػػػة الطػػػوارئ يمكػػػف أف تجمػػػع ىػػػذه التعػػػاريؼ جميعػػػا 

 : فيؤلؼ منيا تعريؼ جامع لحالة الطوارئ فنقوؿ إنيا 
نظاـ استثنائي شرطي مبرر بفكػرة الخطػر المحيػؽ بالكيػاف الػوطني يسػوغ اتخػاذ تػدبير " 

كال أو جزءا ضد األخطار الناجمة عػف عػدواف أو تدابير قانونية مخصصة لحماية البالد 
مسمح داخمي أو خارجي يمكف التوصؿ إلى إقامتو بنقؿ صالحيات السمطات المدنيػة إلػى 

    0" السمطات العسكرية 
 : عمى أف ىذا التعريؼ جامع حقا ولكنو غير مانع ألنو ما زاؿ ناقصا 

لعامػػػة فتطمػػػب أف تكػػػوف فيػػػو فباعتبػػػار أف المشػػػرع أحػػػاط ىػػػذا النظػػػاـ بضػػػمانات لمحريػػػات ا
 0صفات مف المشروعية ، فيو بيذا االعتبار نظاـ ولكنو نظاـ دستوري استثنائي

وباعتبار أف السػمطات العسػكرية التػي تعطػى صػالحيات السػمطات المدنيػة فػي فتػرة إعػالف 
حالة الطوارئ تنوب عنيا وتحكـ باسميا ، ال يسوغ اعتبار ىذا النظاـ شرطيا محضػا لػذلؾ 

 0استبعاد ىذه الصفةوجب 
 :وتأسيسا عمى ذلؾ يمكف أف يؤوؿ التعريؼ إلى ما يمي

إعالف حالة الطوارئ ىو نظاـ دستوري استثنائي قائـ عمى فكرة الخطر المحيػؽ بالكيػاف "
الػػوطني يسػػيخ اتخػػاذ السػػمطات المختصػػة لكػػؿ التػػدابير المنصػػوص عمييػػا فػػي القػػانوف 

وأجوائيػا كػال أو جػزءا ضػد األخطػار الناجمػة والمخصصة لحماية أراضي الدولة وبحارىا 
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عف عدواف مسػمح داخمػي أو خػارجي ويمكػف التوصػؿ إلقامتػو بنقػؿ صػالحيات السػمطات 
 0"المدنية إلى السمطات العسكرية

ىذا ىو األصػؿ فػي إعػالف حالػة الطػوارئ ولكػؿ مشػرع فػي أي دولػة أف يعػدؿ فػي الصػيغة 
 0ييا مف مبادئبحيث يوسعيا عمى أف ال تتخطى ما ىو ماثؿ ف

 : لمحة تاريخية  -ثانيا
لػػػـ تكػػػف حالػػػة الطػػػوارئ المنظمػػػة فػػػي تشػػػريعنا معروفػػػة فػػػي التشػػػريع العثمػػػاني فمقػػػد كانػػػت 
السػػمطات العثمانيػػة تعػػالج مػػا يجػػد فػػي الػػبالد مػػف طػػوارئ االضػػطرابات الداخميػػة بالمؤيػػدات 

ء العثمػػاني الصػػادر فػػي الجزائيػػة الماثمػػة فػػي القواعػػد العامػػة التػػي انطػػوى عمييػػا قػػانوف الجػػزا
وأوؿ محاولػػػػػػة إلعطػػػػػػاء ىػػػػػػذه الطػػػػػػوارئ أىميتيػػػػػػا فػػػػػػي  0 1274شػػػػػػير ذي الحجػػػػػػة سػػػػػػنة 

اإلجػػراءات القضػػائية ، ىػػي المجمػػس العرفػػي الػػذي ألفػػو فػػي عاليػػو جمػػاؿ باشػػا حػػاكـ إيالػػة 
سورية لمحاكمة زعماء الثورة العربية في نيايػة العيػد العثمػاني بموجػب فرمػاف خػاص بػذلؾ 

  0لى تعريؼ لحالة الطوارئ غير مستند إ
ثػػـ جػػاء االنتػػداب الفرنسػػي فػػأتبع فػػي بػػادئ األمػػر األراضػػي السػػورية لألحكػػاـ الصػػادرة عػػف 

 .لناظمة إلعالف األحكاـ العرفيةرئيس الجميورية الفرنسية ومنيا النصوص ا
أمػر النظػر والبػت فػي أمػر األفعػاؿ  10/9/1920الصػادر بتػاريخ  415وأوكؿ في القرار 

ة ضػػػد قػػػوات االحػػػتالؿ إلػػػى المحػػػاكـ العسػػػكرية الفرنسػػػية وألػػػؼ بموجػػػب القػػػرار رقػػػـ المرتكبػػػ
وانتقػػػػػى قضػػػػػاتو مػػػػػف  0مػػػػػا سػػػػػمي بمجػػػػػالس حػػػػػرب الجػػػػػيش  1921الصػػػػػادر عػػػػػاـ  880

  0 9/7/1921الصادر بتاريخ  950العسكرييف الفرنسييف بموجب القرار ذي الرقـ 
بشػػأف ىػػذه  1923را بتػػاريخ ومػػع اسػػتقرار األمػػور فػػي سػػورية أصػػدر المشػػرع الفرنسػػي قػػرا

المجػػالس الحربيػػة مػػرة ثانيػػة ، فنظميػػا تنظيمػػا جديػػدا وسػػماىا المجػػالس الحربيػػة العرفيػػة ، 
فكانت ىذه أوؿ محاولة الستقالؿ سورية فػي التشػريع بيػذا الموضػوع الػذي نعالجػو فػي ىػذا 

  0البحث عف النصوص النافذة في فرنسة 
التػي تعػالج حالػة الطػوارئ دوف أف تسػمييا بيػذه  وقد تنػاثرت فػي ىػذا القػرار بعػض األحكػاـ

وكانػػت محاولػػة خجمػػى بمعنػػى أنيػػا اقتصػػرت عمػػى مػػا  0التسػػمية بػػؿ ومػػف دوف أف تعرفيػػا 
يمكػػػف أف يحػػػدث مػػػف اضػػػطرابات داخميػػػة أو محػػػاوالت االنتقػػػاص مػػػف السػػػمطة المحتمػػػة أو 

ريخ س بتػػػػػػا 208وأصػػػػػػدر المشػػػػػػرع العرفػػػػػػي الفرنسػػػػػػي القػػػػػػرار رقػػػػػػـ  0االنتقػػػػػػاص عمييػػػػػػا 
بشػػػػأف تنفيػػػػذ أحكػػػػاـ الػػػػديواف الحربػػػػي ، معقبػػػػا فػػػػي ذلػػػػؾ عمػػػػى القػػػػرار رقػػػػـ  19/8/1925
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بشػػػػػػأف حفػػػػػػظ األمػػػػػػف فػػػػػػي األراضػػػػػػي المشػػػػػػمولة  10/1/1925س الصػػػػػػادر بتػػػػػػاريخ 208
الػذي يعاقػب التعػرض  10/1/1925ص الصػادر بتػاريخ 5باالنتداب الفرنسي والقرار رقـ 

  0لمجيوش الفرنسية 
يسػػػػػتكمؿ التشػػػػػريع الخػػػػػاص بسػػػػػورية ولبنػػػػػاف ، فأصػػػػػدر بتػػػػػاريخ واسػػػػػتمر المشػػػػػرع الفرنسػػػػػي 

س بمعاقبػػػػػة إباحػػػػػة أسػػػػػرار العمميػػػػػات العسػػػػػكرية وعػػػػػدـ /302القػػػػػرار رقػػػػػـ  1/11/1925
بمراقبػػػة األسػػػمحة والػػػذخائر ، والقػػػرار  25/5/1926فػػػي  313اإلطاعػػػة ، ثػػػـ القػػػرار رقػػػـ 

تػػػػػػاريخ  ر0ؿ51بتنظػػػػػػيـ حيازتيػػػػػػا وحمميػػػػػػا ، ثػػػػػػـ القػػػػػػرار  736 26/1/1927فػػػػػػي  736
الػػػذي أعطػػػى لممحػػػاكـ األجنبيػػػة صػػػالحية النظػػػر فػػػي مخالفاتيػػػا ، ثػػػـ القػػػرار  3/5/1932

 9/9/1939ر فػي 0ؿ233لمنع بيعيا ، وأخيػرا القػرار رقػـ  2/9/1939ر في -ؿ 203
  0بإعالف األحكاـ العرفية وقرارات أخرى تقمع أعماؿ العنؼ 

جػديرة باالىتمػاـ لتنظػيـ اإلدارة أوؿ محاولػة  16/2/1928بتاريخ  1815وجاء القرار رقـ 
العرفيػػة فػػي دمشػػؽ عمػػى أثػػر الثػػورة التػػي قامػػت فػػي سػػورية ، ويعتبػػر ىػػذا القػػرار نػػواة لكػػؿ 

  0األحكاـ التي صدرت فيما بعد بيذا الشأف 
 4/8/1941ؿ فػي 0ؼ66وكانت المحاولة الثانية إلبػراز معػالـ ىػذا الموضػوع ىػو القػرار 

العسػػكرية الصػػرفية محػػاكـ عسػػكرية خاصػػة بيػػا ودائمػػة فػػي الػػذي أفػػرد لممخالفػػات والجػػرائـ 
الػػذي فصػػؿ فػػي إجػػراءات المحاكمػػة  9/8/1941ؿ بتػػاريخ 0ؼ 83سػػورية ، والقػػرار رقػػـ 

  .أماـ ىذه المحاكـ
 

ويستفاد مما عرضناه حتى اآلف أف مفيـو حالة الطوارئ لـ يتبمػور فػي نظػر المشػرع بعػد ، 
إف التػػدابير التػػي تقتضػػييا ىػػذه الحالػػة لػػـ تػػنظـ دفعػػة ولػػـ يأخػػذ أبعػػاده وشػػكمو النيػػائي ، إذ 

واحػػدة بػػؿ تباعػػا حسػػب الظػػروؼ والحاجػػة ، وحسػػب ظيورىػػا عمػػى مسػػرح الحػػوادث ، لػػذلؾ 
صػدر بإحػداث مصػمحة الػدفاع السػمبي ، والقػرار  1/5/1939ر تػاريخ 0ؿ 85نجد القرار 

بي ، أي بتنظػػيـ مصػػادرة األشػػخاص لمػػدفاع السػػم 17/5/1940س الصػػادر فػػي 0ا 198
حتػى إنػو  0إف المشرع لـ يرد في ذىنو بعد ، التفريؽ بيف طارئ الحرب والطوارئ األخػرى 

س بشػػػػأف المحافظػػػػة عمػػػػى األمػػػػف 9أصػػػػدر المرسػػػػـو االشػػػػتراعي رقػػػػـ  19/6/1941فػػػػي 
العمػػػومي واسػػػتمرار حالػػػة الحصػػػار ، محاولػػػة منػػػو إلبػػػراز حالػػػة الطػػػوارئ ، فسػػػماىا حالػػػة 

متعبيػػػر الفرنسػػػي ، إذ سػػػمي حالػػػة الطػػػوارئ باسػػػـ جػػػزء مػػػف الحصػػػار ترجمػػػة حرفيػػػة سػػػيئة ل
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عناصػػرىا أو واقعػػة مػػف واقعػػات كثيػػرة يمكػػف أف تسػػتمـز إعػػالف حالػػة الطػػوارئ ، وىػػي حالػػة 
س بتػػػػاريخ 29، ثػػػػـ عػػػػدؿ ىػػػػذا المرسػػػػـو بػػػػأخر رقػػػػـ )                        ( الحصػػػػار 

ومعنى لؾ أنػو  0س0أ 46بالقرار رقـ  18/12/1941ثـ ألغاه نيائيا في  22/7/1941
ما زاؿ يعتبر حالة الطوارئ شيئا طارئا حسب التسمية ال يستحؽ أف يفرد لػو تشػريع خػاص 

  0ودائـ الحتماالت المستقبؿ 
واقتصػػػر التشػػػريع مػػػف بعػػػد ذلػػػؾ عمػػػى اإلجػػػراءات التػػػي تقتضػػػييا الحػػػرب العالميػػػة الثانيػػػة ، 

محة الػػدفاع السػػمبي بإحػػداث مصػػ 19/4/1944فػػي  11فصػػدر المرسػػـو االشػػتراعي رقػػـ 
بتنظػيـ اإلنػارة  19/4/1944فػي  12التي أتبعت لوزارة الداخمية ، ثـ المرسـو االشػتراعي 

  0في سورية وقرارات أخرى 
بشػػػػأف حالػػػػة  400وبمناسػػػػبة حػػػػرب فمسػػػػطيف صػػػػدر القػػػػانوف رقػػػػـ  15/5/1948وبتػػػػاريخ 

لسػػابقة البيػػاف إعػػالف األحكػػاـ العرفيػػة ، فجمػػع قسػػما مػػف شػػتات مػػا تفػػرؽ فػػي التشػػريعات ا
بػػػإعالف  401جمعػػػا مخػػػال ، وألغػػػى مػػػا يخالفػػػو منيػػػا ، وصػػػدر بالتػػػاريخ ذاتػػػو القػػػانوف رقػػػـ 

األحكػػػاـ العرفيػػػة فػػػي أراضػػػي الجميوريػػػة السػػػورية ، حػػػدد مفعوليػػػا بسػػػتة أشػػػير ابتػػػداء مػػػف 
السػمطة المختصػة بفػرض التػدابير واإلجػراءات تقتضػييا  400تاريخ نشره وقد نظـ القػانوف 

ب ، كالمراقبة ومنػع التنقػؿ واإلخػالء واالسػتيالء وتنظػيـ اإلعاشػة والػدفاع السػمبي حالة الحر 
، ورصػد لمخالفاتيػا مؤيػدات جزائيػة خاصػة ، وسػمح بتػأليؼ محػاكـ عسػكرية خاصػة ليػػا ، 

/  23بتػػػػػاريخ  5وقػػػػد صػػػػدرت مػػػػػف بعػػػػد ذلػػػػؾ قػػػػػرارات تنفيذيػػػػة ليػػػػذا القػػػػػانوف مثػػػػؿ القػػػػرار 
 25/5/1948تػػاريخ  13ميػػات الحربيػػة ، والقػػرار بمنػػع التجػػوؿ فػػي منطقػػة العم 5/1948

 26/5/1948تػػػػاريخ  18بمصػػػػادرة األطبػػػػاء والمصػػػػوريف والميندسػػػػيف والفنيػػػػيف ، والقػػػػرار 
الػػذي يحظػػر عمػػى مػػوظفي الدولػػة والمؤسسػػات التابعػػة ليػػا مغػػادرة أمػػاكف عمميػػـ ، والقػػرار 

 0بمنع السفر خارج األراضي السورية بدوف إجازة  7/6/1948تاريخ  41
بتنظػػيـ اإلدارة العرفيػػة ،  150صػػدر المرسػػـو التشػػريعي رقػػـ  1949حزيػػراف  22وبتػػاريخ 

ف لػػػـ يػػػورد نػػػص صػػػريح بإلغػػػاء القػػػانوف  إال أنػػػو اسػػػتوعب مػػػا فيػػػو بكاممػػػو ،  400وىػػػو وا 
بػػػذلؾ فاقػػػدا لوجػػػوده القػػػانوني أصػػػال ، والجػػػدير بالػػػذكر أف األسػػػباب  400واعتبػػػر القػػػانوف 

 : شريعي جاءت بيذا النص الموجبة ليذا المرسـو الت
ال يوجػػػد فػػػي التشػػػريع السػػػوري النافػػػذ نػػػص قػػػانوني يحػػػدد اختصػػػاص السػػػمطة العسػػػكرية " 

والقضػػاء العسػػكري وعالئقيمػػا بالسػػمطة اإلداريػػة وبالقضػػاء المػػدني فػػي حالػػة إعػػالف اإلدارة 
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 العرفية ، وقػد وجػدت وزارة الػدفاع الػوطني مػف الضػرورة تالفػي ىػذا الػنقص بإعػداد مشػروع
المرسـو المرفؽ ، وىو يتضمف تحديػد اختصػاص القضػاء العسػكري وتنظػيـ اإلدارة العرفيػة 

  0" عمى أسس واضحة 
إنما صدر إتماما لممرسوـ  8/12/1955الصادر بتاريخ  130ويبدو أف القانوف 

  0وأحدث مديرية خاصة لمدفاع السمبي  150التشريعي 
 162أف ألغػػػي بالقػػػانوف رقػػػـ  27/9/1958ولكػػػف ىػػػذا المرسػػػـو التشػػػريعي مػػػا لبػػػث فػػػي 

الصػػادر بشػػأف حالػػة الطػػوارئ الػػذي ألغػػاه بعػػد أف اسػػتند إليػػو فػػي حيثياتػػو ، وبػػذلؾ اسػػتباف 
بوضوح أف المشرع يفرؽ بيف حالة إعالف األحكاـ العرفيػة وتنظػيـ اإلدارة العرفيػة مػف جيػة 

  0، وبيف حالة الطوارئ مف جية أخرى 
الػػػػذي سػػػػمي  22/12/1962الصػػػػادر بتػػػػاريخ  51قػػػػـ وأخيػػػػرا جػػػػاء المرسػػػػـو التشػػػػريعي ر 

الػػذي مػػا يػػزاؿ نافػػذا  – 51المرسػػـو  –، وىػػو  162بقػػانوف حالػػة الطػػوارئ فػػألغى القػػانوف 
  0حتى اآلف 

 
عػػالف  فػػي العػػرض التػػاريخي المتقػػدـ وضػػح لنػػا التػػدرج الػػذي اسػػتنت فيػػو قػػوانيف الطػػوارئ وا 

  0حالة الطوارئ المستمرة حتى يومنا ىذا 
 :ضع حالة الطوارئ في سورية منذ إعالنياو  -ثالثا

الذي صػدر فػي عيػد الوحػدة بػيف سػورية ومصػر  162لعؿ مف نافمة القوؿ أف القانوف رقـ 
قػػد كػػرس حالػػة الطػػوارئ وأرخػػى بظاللػػو عمػػى كافػػة مراحػػؿ  الحيػػاة فػػي سػػورية ،ولقػػد أرفقػػت 

 44مػػر رقػػـ واأل 1174والقػػرار  7والقػػانوف رقػػـ   162مػػع ىػػذه الكممػػة نػػص القػػانوف رقػػـ 
  0القاضي بإنشاء محكمة أمف الدولة  1958لعاـ 

 : ومف تتبع ىذه القوانيف والقرارات نستخمص المالحظات التالية 
نيائيػػا بقػػرار منػػو دوف  -1 إف يػػد رئػػيس الجميوريػػة مطمقػػة فػػي إعػػالف حالػػة الطػػوارئ وا 

  0وجود أي مرجع لمناقشتيا أو التصديؽ عمييا 
حالػػػة الطػػػوارئ فييػػػا حػػػاالت غائمػػػة وغيػػػر محػػػددة  إف الحػػػاالت التػػػي يجػػػوز إعػػػالف -2

  0بصورة تقطع الشؾ باليقيف 

كنت وكيال لمنيابة العامػة فػي دمشػؽ وأثنػاء التحقيػؽ فػي بعػض  1960وأذكر أني في عاـ 
شػابو ذلػؾ ،  دوف مػذكرة قضػائية أو مػا( نظارة الشػرطة) الجرائـ أطمعت عمى موقوفيف في 
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محػػػامي العػػػاـ وكػػػاف وقتيػػػا األسػػػتاذ منيػػػر سػػػمطاف أبػػػدى وعنػػػدما كتبػػػت بيػػػذه الواقعػػػة إلػػػى ال
 !! أال تعمـ أننا في حالة طوارئ : دىشتو لذلؾ وقاؿ لي 

إف األوامر التي يصػدرىا رئػيس الجميوريػة إمػا أف تكػوف كتابيػة أو شػفوية وقػد حػدد  -3
  0القانوف التدابير الممكف اتخاذىا فيمكف الرجوع إلييا 

الػػذي سػػمي بحالػػة الطػػوارئ،  1962 21/12تػػاريخ  51ثػػـ صػػدر المرسػػـو التشػػريعي رقػػـ 
  0آنؼ الذكر وبقي ىذا المرسـو التشريعي معموال بو حتى اآلف  162فألغى القانوف 

أعمنػػت حالػػة الطػػػوارئ فػػي الػػبالد نظػػرا لمتغييػػر الػػذي حصػػػؿ  1963فػػي الثػػامف مػػف آذار 
دعػػت السػػمطة عسػػكري ، ولػػف ننػػاقش ىنػػا صػػحة األسػػباب التػػي  بثػػر انقػػالإبالسػػمطة عمػػى 

إلعالف حالة الطوارئ، ألف ىذه المسألة تعتبر مف أعماؿ السيادة التػي تمارسػيا أيػة سػمطة 
نمػػا سػػنناقش مػػدى مشػػروعية حالػػة الطػػوارئ مػػف الناحيػػة الدسػػػتورية  ،مالكػػة لزمػػاـ الحكػػـ وا 

الشػػكمية ، ومػػف الناحيػػة الموضػػوعية ، ثػػـ نبػػيف اآلثػػار السػػيئة لحالػػة الطػػوارئ عمػػى حقػػوؽ 
  .ف في سورية ، وخاصة لجية االعتقاؿ دوف محاكمةاإلنسا

لعػػػاـ  51تسػػػتند حالػػػة الطػػػوارئ المعمنػػػة منػػػذ  أربعػػػيف عامػػػا إلػػػى المرسػػػـو التشػػػريعي رقػػػـ 
 : منو عمى ما يمي  2المادة  تنصو  1962

المنعقػػػد  برئاسػػػة  مجمػػػس الػػػوزراءتعمػػػف حالػػػة الطػػػوارئ بمرسػػػـو يتخػػػذ فػػػي  - أ
و، عمػػػى أف يعػػػرض عمػػػى مجمػػػس الجميوريػػػة وبأكثريػػػة ثمثػػػي أعضػػػائ رئػػػيس

  0النواب في أوؿ اجتماع لو 
القيػػود والتػػدابير التػػي يجػػوز لمحػػاكـ العرفػػي اتخاذىػػا  يحػػدد المرسػػوـ - ب

والمنصػػػػوص عمييػػػػا فػػػػي المػػػػادة الرابعػػػػة مػػػػف ىػػػػذا المرسػػػػـو التشػػػػريعي دوف 
  0اإلخالؿ بأحكاـ المادة الخامسة منو

 :وتنص المادة الخامسة ما يمي
توسيع دائرة القيود  ء المنعقد برئاسة رئيس الجميوريةرالمجمس الوز يجوز  -أ

والتػػدابير المنصػػوص عمييػػا فػػي المػػادة السػػابقة عنػػد االقتضػػاء، بمرسػػـو يعػػرض 
 0عمى مجمس النواب في أوؿ اجتماع لو

 0ويجوز ليذا المجمس تضييؽ القيود والتدابير المشار إلييا  - ب
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حيات الحػػاكـ العرفػػي، وال نػػرى حاجػػة وقػػد حػػددت المػػادة الرابعػػة مػػف قػػانوف الطػػوارئ صػػال
 : لتعدادىا إال أننا نورد مالحظات ىامة 

بمجمػػػػػس الػػػػػوزراء إف إعػػػػالف حالػػػػة الطػػػػػوارئ منوطػػػػة بالسػػػػػمطة التنفيذيػػػػة الممثمػػػػػة  -1
وذلػػػؾ فػػػي الفتػػػرة السػػػابقة لصػػػدور الدسػػػتور  المجتمػػػع برئاسػػػة رئػػػيس الجميوريػػػة

ترة التالية لنفاذ ىذا الدسػتور ، وبرئيس الجميورية منفردا في الف 1973الحالي لعاـ 
0  
ف عػػػػرض مرسػػػػـو  ،تخػػػػتص السػػػػمطة التشػػػػريعية بالمصػػػػادقة عمػػػػى حالػػػػة الطػػػػوارئ -2 وا 

نما لممصػادقة عمػى المرسػـو  اإلعالف عمى مجمس النواب ليس إلعالمو فحسب ، وا 
مػػػف الشػػػروط الجوىريػػػة لنفػػػاذ حالػػػة الطػػػوارئ ،  مصػػػادقة مجمػػػس الشػػػعب، وتعتبػػر 
  0النظاـ العاـ والحريات العامةة الشعب و رادلتعمقيا بإ

 
وكػؿ طػارئ  ة،ويستنتج مما سبؽ أف حالة الطوارئ كما ىي نسبتيا حالػة اسػتثنائية أو طارئػ

ىػػو مؤقػػت فػػال بػػد أف يكػػوف ليػػا بدايػػة ونيايػػة وىػػي حالػػة ليػػا عػػالج غيػػر اعتيػػادي مؤقػػت 
  0واستثنائي ويجب أف تعالج عمى ىذا األساس

حكميا يتخذ ىذا الشكؿ مػف االسػتثناء والتوقيػت والعػالج غيػر وتبعا لذلؾ فإف النظاـ الذي ي
ف في استدامة ىذا النظاـ ما يتعب الشعب ويقيد فعاليتو و  ،العادي شػؿ الشػعور باإلبػداع يوا 

ازدىػػار  ،ىػػؽ معنوياتػػو، وبػػالعكس فػػإف رفعػػو يػػؤدي بسػػرعة إلػػى ازدىػػار ممحػػوظير والتقػػدـ و 
يقػا يسػبح  فػي األجػواء التػي طالمػا حػف الطير الػذي كػاف ميػيض الجنػاح ثػـ أصػبح حػرا طم

  0إلييا ُأثناء إساره
 ،انقضت فعميا بمرور الزمف وانقضاء الحالػة التػي أعمنػت مػف أجميػافإعالف حالة الطوارئ 

وباسػتقرار  ،وىي تغيير السمطة الذي تـ في الثامف مػف آذار عمػى يػد أفػراد القػوات المسػمحة
وذلػػػؾ دوف 0الحالػػػة المؤقتػػػة كمػػػا بينػػػاه آنفػػػا يعػػػد ىنػػػاؾ أي مبػػػرر السػػػتمرار ىػػػذه الحكػػػـ لػػػـ

الػػدخوؿ فػػي تفاصػػيؿ إعػػالف حالػػة الطػػوارئ كونيػػا مػػف صػػالحيات مجمػػس الػػوزراء المنعقػػد 
 0 1963لـ يحصؿ حيف إعالنيا في الثامف مف آذار عاـ  برئاسة الجميورية وىو ما

لقػوانيف وقػد ا اوىو يعمػو كػؿ قػانوف باعتبػاره أبػ 1973ثـ إف الدستور السوري الصادر عاـ 
مما يعتبر ىذه الحالػة ممغػاة ضػمنا  ،را عف إعالف حالة الطوارئ بخمس سنواتخر متأدص

ف كاف لـ يصرح عنيا  0 49-25 وذلؾ في مواده ،وا 
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 :مف الدستور قد نصت عمى مايمي 101كما أف المادة 
 0"يعمف رئيس الجميورية حالة الطوارئ ويمغييا عمى الوجو المبيف في القانوف"

ؾ فقػػػد أضػػػحى إعػػػالف حالػػػة الطػػػوارئ مػػػف صػػػالحيات رئػػػيس الجميوريػػػة خالفػػػا لػػػنص وبػػػذل
قػػػانوف الطػػػوارئ ،ولػػػـ يعمػػػد رئػػػيس الجميوريػػػة إلػػػى تجديػػػد إعػػػالف حالػػػة الطػػػوارئ ىػػػذه منػػػذ 
صػػػدور الدسػػػتور وحتػػػى تاريخػػػو ممػػػا يعنػػػي انتيػػػاء ىػػػذه الحالػػػة بمقتضػػػى الدسػػػتور الجديػػػد، 

 0واتجاه نية المشرع إللغائيا فعال
تعتبػر غيػر نافػذة واقعيػا ودسػتوريا باعتبػار أف  ةألسػباب فػإف حالػة الطػوارئ فػي سػوريليذه ا

الحالػػة التػػي أعمنػػت مػػف أجميػػا حالػػة الطػػوارئ قػػد انقضػػت بفعػػؿ الػػزمف وبفعػػؿ الدسػػتور ممػػا 
يسػػتتبع عػػدـ قانونيػػة كافػػة القػػرارات الصػػادرة باالسػػتناد إلييػػا ، وخاصػػة أوامػػر االعتقػػاؿ دوف 

، وبػرغـ أف العديػد مػف الدراسػات والمػذكرات قػد عمى باطؿ فيو باطؿ ألف ما بني ،محاكمة
قدمت إلى القضاء في ىذا الموضوع إال أف أي محكمػة لػـ تجػرؤ حتػى اآلف لمتصػدي ليػذا 

  .الموضوع وأف تقوؿ رأييا فيو بصورة واضحة جمية
 : اآلثار السمبية لحالة الطوارئ عمى حقوؽ اإلنساف  -رابعا

قػػػػد أفػػػػرزت اآلثػػػػار القانونيػػػػة  –غيػػػػر الدسػػػػتورية  –قعيػػػػة لحالػػػػة الطػػػػوارئ إف التطبيقػػػػات الوا
 : الخطيرة عمى حقوؽ اإلنساف وىي 

سػػػواء لجيػػػة  ،انعػػػداـ ممارسػػػة السػػػمطة القضػػػائية أليػػػة صػػػالحية بصػػػدد االعتقػػػاالت -1
األمػػػػػر باالعتقػػػػػاؿ أو تنفيػػػػػذه، ومسػػػػػؤولية التحقيػػػػػؽ مػػػػػع المعتقػػػػػؿ ، أو معاقبتػػػػػو ، أو 

مػػف اتفاقيػػة  9مػػف المػػادة  3عػػف أف ذلػػؾ يتعػػارض مػػع الفقػػرة اإلفػػراج عنػػو ، فضػػال 
  0الحقوؽ المدنية والسياسية التي وقعت عمييا سورية

حرمػاف المػػواطنيف مػػف ممارسػػة حقيػػـ فػػي الطمػػب مػػف القضػػاء البػػت بشػػرعية توقيػػؼ  -2
  0آنفة الذكر  9مف المادة  4أي شخص وىو يخالؼ الفقرة 

منػع المحػاميف  مػف ثػـحاـ لمتشاور معو و حجب حؽ الدفاع عف المعتقؿ أو توكيؿ م -3
مػػػف االتفاقيػػػة  14مػػػف المػػػادة  7وىػػػذا يتعػػػارض مػػػع الفقػػػرة  ،مػػػف ممارسػػػة ميػػػاميـ

 0المذكورة 

 عدـ نفاذ أي قػرار قضػائي بإلغػاء األوامػر العرفيػة والحيمولػة دوف وصػوؿ المػواطنيف -4
  0لحقوقيـ  إلى
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سػػـ المخبػػر األىمػػي جانػػب عمػػى سػػبيؿ المثػػاؿ تػػـ إغػػالؽ مخبػػر لمتحاليػػؿ الطبيػػة تحػػت ا
األمػػر العرفػػي الػػذي تػػـ إغػػالؽ المخبػػر   انعػػداـقصػػر العػػدؿ ، وقػػد حصػػمنا عمػػى حكػػـ ب

 -بمعنػػى أف األمػػر العرفػػي أضػػحى معػػدوما ولػػيس لػػو أي أثػػر قػػانوني - إليػػو باالسػػتناد
  0أربع سنواتأكثر مف ،إال أننا لـ نفمح في تنفيذ ىذا القرار منذ 

 .الموجية إليو وعدـ إمكاف زيارتو مصيره أو التيـ منع ذوي المعتقؿ مف معرفة -5

إف األوضػػاع الجػػائرة التػػي تخػػرج عػػف مفيػػـو األحكػػاـ القضػػائية والتػػي صػػدرت إمػػا  -6
قػػد قضػػت بإعػػداـ اآلالؼ مػػف  ،عػػف محكمػػة أمػػف الدولػػة أو عػػف المحػػاكـ الميدانيػػة

  0القرعةف بعض مف أعدـ كاف بطريؽ إالمعتقميف بالجممة حتى 
بأحكاـ جنائية قد تػـ وصػـ كافػة مسػتنداتو فػي سػجالت األحػواؿ المدنيػة ف مف حكـ إثـ 

والسػػػػجالت العدليػػػػة بيػػػػذه األحكػػػػاـ بصػػػػورة تػػػػؤدي إلػػػػى عرقمػػػػة عودتػػػػو لمحيػػػػاة الطبيعيػػػػة 
تسػػػد فػػػي   مػػػف ثػػػـ،و  وظػػػائفيـإذ سػػػوؼ يخػػػرج أصػػػحاب األعمػػػاؿ مػػػف  ،واسػػػتئناؼ عممػػػو

 0وجوىيـ سبؿ العيش الكريـ
حالػػػػة الطػػػػوارئ إلػػػػى مراقبػػػػة االتصػػػػاالت الياتفيػػػػة  تعمػػػػد السػػػػمطات اسػػػػتنادا إلعػػػػالف -7

كمػػػا تعمػػػد إلػػػى  0، وتختػػػرؽ بػػػذلؾ سػػػرية المراسػػػالت والمكالمػػػات الياتفيػػػةوالبريديػػػة
مراقبػػة البريػػد اإللكترونػػي ، وحجػػب العديػػد مػػف المواقػػع عمػػى شػػبكة االنترنػػت بيػػدؼ 

  0منع المشتركيف مف الوصوؿ إلى معمومات محددة
راج عػنيـ والناشػطوف فػي الشػأف العػاـ مػف الحصػوؿ عمػى يمنع المحكوموف بعد اإلف -8

  ..أو يمنعوف مف السفر خارج القطر جوازات سفر بأوامر األجيزة األمنية

أدت حالة  الطوارئ وممارسة القمع إلى فرار عدد كبير مف المواطنيف خارج القطػر  -9
  0ةجوازات السفر مما يتناقض مع المواثيؽ الدوليالحصوؿ عمى ومنع ىؤالء مف 

أضػػػحى عػػػامال  ،إف طغيػػػاف األجيػػػزة األمنيػػػة والرعػػػب الػػػذي عشػػػش فػػػي النفػػػوس-10
حاسػػػما فػػػي الحيمولػػػة دوف اتخػػػاذ قػػػرارات مػػػف قبػػػؿ السػػػمطة القضػػػائية فػػػي الرقابػػػة عمػػػى 

الحقػػػوؽ  القػػػيـ و لطغيػػػاف ىػػػذه اإلدارة واسػػػتيتارىا بكػػػؿ بعػػػد ذلػػػؾوأدى  ،اإلدارة العرفيػػػة
 0اس مف حضور المنتديات، وقد جرى منع بعض الن جممة وتفصيال

ألغيػػػت  حصػػػانة الممكيػػػة الفرديػػػة وتمػػػت مصػػػادرة اآلالؼ مػػػف دور السػػػكف بحجػػػة -11
فػي ىػذا الشػأف وحصػمت عمػى أحكػاـ  ة الػدعاوى عمػى السػمطةقامػولقد مارست إ ،األمف
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وأرفػػؽ مػػع ىػػذه الكممػػة بيانػػا صػػادرا عنيػػا يبػػيف مػػدى اسػػتيتارىا  دوف تنفيػػذ حتػػى اآلف،
 0بقيمة الممكية 

ـ اعتقػػػػػاؿ األقربػػػػػاء تفػػػػػ ،إعػػػػػالف حالػػػػػة الطػػػػػوارئ   لفقػػػػػداف شخصػػػػػية العقوبػػػػػة ىأد-12
واألصػػػدقاء لمشػػػخص المطمػػػوب لممارسػػػة الضػػػغط عميػػػو لتسػػػميـ نفسػػػو ممػػػا أدى لفقػػػداف 

 0ة العقوبة نحصانة المواطف لشخص

إف اخػػػتالؿ العدالػػػة النػػػاجـ عػػػف إعػػػالف حالػػػة الطػػػوارئ واسػػػتغالليا مػػػف الفاسػػػديف -13
لػى الذيف ىميـ جم ع الماؿ والمنافع بأية وسيمة، يؤدي البتالع الثروات العامة ونيبيػا وا 

اتسػػاع اليػػوة بػػيف األغنيػػاء والفقػػراء ، ويػػؤدي بالتػػالي ل حبػػاط ، وقػػد يكػػوف سػػببا لتولػػد 
 0العنؼ أو ما اصطمح عميو باإلرىاب

ار لقد أدت حالة الطوارئ التي نعيشيا منػذ أربعػيف عامػا إلػى تراجػع الفكػر وانحسػ -14
اإلبػػػداع وتػػػردي الحالػػػة العمميػػػة ألف يػػػد رقيػػػب حالػػػة الطػػػوارئ ىػػػي فػػػوؽ كػػػؿ اعتبػػػار إال 

 0اعتبار أمف السمطة
لقػػػد دعمػػػت حالػػػة الطػػػوارئ والخػػػوؼ الػػػذي عشػػػش فػػػي نفػػػوس النػػػاس إلػػػى تفشػػػي  -15

الفسػػاد الػػذي أضػػحى ىػػو الفاعػػؿ الرئيسػػي فػػي الحيػػاة العامػػة وتغمغػػؿ فػػي جميػػع أجيػػزة 
تعمػػيـ والقضػػاء، وىمػػا الجيػػازاف المفػػروض أنيمػػا يؤمنػػاف بنػػاء الدولػػة حتػػى وصػػؿ إلػػى ال

مجتمعيا سميما وحصانة لمناس لموصوؿ إلى حقوقيـ، ولػـ يعػد أحػد يسػتطيع أف يمػارس 
 0نقد الفاسديف بسبب تمتعيـ بحصانة الطوارئ ، ووجودىـ في قمة ىـر السمطة

العػػراؽ الشػػقيؽ الػػذي وأخيػػرا ال بػػد لػػي أف أنػػوه باالنييػػار الكبيػػر فػػي الػػدفاع عػػف  -16
سػػقط بصػػورة لػػـ يكػػف أحػػد يتوقعيػػا، ولعػػؿ العامػػؿ الرئيسػػي فػػي أسػػباب سػػقوطو أنػػو كػػاف 
يدار بحالة الطوارئ والرعب الذي نجـ عنيا بيف أىمنا ىنػاؾ، فمػـ ينفػع النظػاـ ال جيشػو 
الجرار وال أسمحتو الفتاكة التي كاف يزعـ أنيػا تشػكؿ حصػنا منيعػا مػف االختػراؽ، والتػي 

كػػػػػف ليسػػػػػتعمميا سػػػػػوى لمواجيػػػػػة مواطنيػػػػو فعجػػػػػز عػػػػػف اسػػػػػتعماليا لمواجيػػػػػة الغػػػػػزاة لػػػػـ ي
لػى إحبػاط لػـ يسػبؽ لنػا  األمريكييف، وأدى بالتالي إلػى زلػزاؿ فػي جميػع عالمنػا العربػي وا 

 0عيد بو مف قبؿ
 

 المحػػػاكـ الميدانيػػػةبسػػػط صػػػالحيات  32صػػػدر مرسػػػـو تشػػػريعي بػػػرقـ  1980فػػػي عػػػاـ 
  0العسكرية لمحاكمة المدنييف 
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 ،ومعمـو أف المحاكـ الميدانية التي مف المفترض أف تكوف موجودة في جميع جيػوش العػالـ
شػارؾ تإنما ينحصػر اختصاصػيا بمحاكمػة العسػكرييف فػي أثنػاء الحػروب أو الكػوارث التػي 

فييػػػا قطعػػػات مػػػف الجػػػيش ألمػػػور تتعمػػػؽ بيػػػذه الكػػػوارث ، وتجػػػري ىػػػذه المحػػػاكـ محاكمػػػات 
 ،ء واجبػػػو العسػػػكري أو يفػػػرمف الخدمػػػة أو يتصػػػؿ بالعػػػدوسػػػريعة عمػػػى مػػػف يتخمػػػؼ عػػػف أدا
كمػا يجػري التنفيػذ السػريع حرصػا عمػى الحالػة التػي يكػوف  ،بحيث تجري لو محاكمػة سػريعة

 0الجيش فييا 
ف  حالة الطوارئ وفي  تيدر القواعد القانونية العادية وتطبػؽ قواعػد خاصػة بالعسػكرييف ، وا 

لحقػػوقيـ فػػي أف يحػػاكموا  اؿ ىػػذه المحػػاكـ، إىػػدار فػػي تشػػميؿ المػػدنييف بمحػػاكمتيـ أمػػاـ مثػػ
محاكمػػػة عادلػػػة أمػػػاـ قضػػػائيـ العػػػادي، وينتظػػػروا أحكامػػػا يكػػػوف حػػػؽ الػػػدفاع والطعػػػف فييػػػا 

  0المحاكميف    ضمانة لحقوؽ
وعػػف طريػػؽ ىػػذه المحػػاكـ الميدانيػػة تػػـ إعػػداـ آالؼ المػػواطنيف فػػي السػػجوف دوف أف يتػػوفر 

 وحتػى دوف اسػتجواب فػي حػدود القػانوف عادلة ةمحاكمليـ الحد األدنى مف الضمانات في 
0  
وال  ،فإف الممارسات التي تمت باالسػتناد إلػى ىػذه المحػاكـ ىػي محاكمػات باطمػة مف ثـ، و 

باعتبػػار أف ىػػذه المحػػاكـ تنظػػر فػػي الجػػرائـ الداخمػػة فػػي  ،ترتكػػز عمػػى أسػػاس قػػانوني سػػميـ
  0اختصاص المحاكـ العسكرية والمرتكبة زمف الحرب 

والػػػذي أنشػػػئت بموجبػػػو  1968لعػػػاـ  109مػػػف المرسػػػـو التشػػػريعي  2قػػػد نصػػػت المػػػادة ول
 : المحاكـ الميدانية عمى ما يمي 

قػػػع فييػػػا اشػػػتباكات مسػػػمحة بػػػيف تزمػػػف الحػػػرب ، وىػػػو المػػػدة التػػػي  - أ
الجميوريػػػة العربيػػػة السػػػورية  وبػػػيف العػػػدو ويحػػػدد بػػػدؤىا وانتياؤىػػػا 

  0بمرسـو 
لحركػػػػػات التػػػػػي يقػػػػػـو بيػػػػػا العمميػػػػػات الحربيػػػػػة واألعمػػػػػاؿ أو ا - ب

الجػيش وبعػػض وحداتػػو فػػي الحػػرب أو عنػػد وقػػوع صػػداـ مسػػمح مػػع 
  0العدو 

ومػػػف ذلػػػؾ يتبػػػيف أف المحػػػاكـ الميدانيػػػة ىػػػي محػػػاكـ ال تتمتػػػع بػػػالوجود القػػػانوني ولػػػيس ليػػػا 
مرجعية قانونية، والسيما إذا عممنا أف الفقرتيف السابقتيف قد حددتا صػالحياتيا، ولػيس منيػا 

 0مدنييف الذيف حوكموا أماميا دوف سند مف القانوفمحاكمة ال
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والتػػي تناولػػت عضػػويف   2001أواخػػر العػػاـ ولػػيس عنػػا ببعيػػد االعتقػػاالت التػػي تمػػت فػػي 
وناشػطيف فػي وأكػاديمييف  ،رياض سيؼ ومأموف الحمصػي يففي مجمس الشعب ىما السيد

رؼ دليمػػة، كمػػا ؿ ىػػـ السػػادة حبيػػب عيسػػى ، فػػواز تممػػو، عػػا والعمػػؿ العػػاـ، اإلنسػػافحقػػوؽ 
ممارسػػػتيـ حقيػػػـ فػػػي المبػػػواني، وليػػػد البنػػػي، حسػػػف سػػػعدوف ، حبيػػػب صػػػالح، وذلػػػؾ لمجػػػرد 

والتػػػي ال تػػػزاؿ ممعنػػػة فػػػي  التعبيػػػر ممػػػا يسػػػمط الضػػػوء عمػػػى عقميػػػة األجيػػػزة األمنيػػػةو الػػػرأي 
تحويػػؿ الدولػػة القانونيػػػة إلػػى دولػػة أمنيػػػة ترتكػػز أساسػػػا عمػػى ممارسػػة قمػػػع الحريػػات إللقػػػاء 

ف االعتقاالت األخيرة التي طالػت عػددا مػف النػاس الخوؼ وا لرعب في نفوس المواطنيف، وا 
 0 في بمدة داريا وفي حماه ألكبر دليؿ عمى ذلؾ

وال بػػد لنػػا ىنػػا مػػف التنويػػو بالخمػػؿ الػػذي أصػػيبت بػػو السػػمطات الػػثالث التشػػريعية والتنفيذيػػة 
تحػػػػت خػػػػوؼ سػػػػطوة إذ تػػػػداخمت األوامػػػػر والبالغػػػػات ووقعػػػػت ىػػػػذه السػػػػمطات   ،والقضػػػػائية

األجيزة األمنية، وليس عنػا ببعيػد مالحقػة النػائبيف الحمصػي وسػيؼ ورفػع الحصػانة عنيمػا 
بصػػػورة تمبػػػي رغبػػػات األجيػػػزة، فػػػي حػػػيف أف بعػػػض أعضػػػاء مجمػػػس الشػػػعب الػػػذيف اتيمػػػوا 

 0بالفساد تـ التحقيؽ معيـ ومحاكمتيـ دوف أف يجري توقيفيـ
ف أعظػػػـ الخمػػػؿ ىػػػو الػػػذي لحػػػؽ بالسػػػمطة القضػػػ ائية التػػػي مػػػف المفػػػروض أف تكػػػوف ىػػػي وا 

الحصػػػف األخيػػػر لألمػػػة، فكانػػػت مطواعػػػة لرغبػػػات األجيػػػزة األمنيػػػة وقػػػد شػػػيدنا محاكمػػػات 
لمنػػػائبيف المػػػذكوريف ال تمػػػت لمقػػػانوف والحػػػؽ بأيػػػة صػػػمة، بػػػؿ وال حتػػػى لفيػػػـ العربيػػػة بصػػػورة 

 0صحيحة
 : في الخاتمة

انحػدرت بحقػوؽ اإلنسػاف  إذا أردنػا إدراؾ اليػوة التػي: قصص مػف التػاريخ المعاصػر - أ
فػػي بمػػدنا سػػأعرض لحػػادثتيف تػػاريخيتيف، وأتػػرؾ لمجميػػور الحاضػػر مقارنػػة ذلػػؾ بمػػا 

  0يجري حاليا
فيما أذكر حيف كاف يحتفؿ بيـو الجيش في مدينػة حمػب  1948أولى الحادثتيف كانت عاـ 

ذ ذاؾ وقػؼ الشػاعر المعػروؼ عمػر  الشيباء برعاية رئيس الوزراء المرحػـو جميػؿ مػردـ، وا 
مشػػػػمار ) أبػػػو ريشػػػػة يشػػػيد بموقػػػػؼ الجػػػيش البطػػػػؿ، فػػػػي اسػػػتيالئو عمػػػػى مسػػػتعمرة كعػػػػوش 

، وكػػاف جميػػؿ مػػردـ قػػد وضػػع يػػده عمػػى بعػػض بسػػاتينيا فأنشػػد الشػػاعر بيتػػا مػػف ( ىػػاردف
 : قصيدتو قاؿ فيو

 إف أرحاـ البغايا لـ تمد    مجرما في شكؿ ىذا المجـر
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لحضػػػور بمػػػا فػػػييـ راعػػػي الحفػػػؿ وخػػػرج وأشػػػار إلػػػى جميػػػؿ مػػػردـ، وانتيػػػى الحفػػػؿ وصػػػفؽ ا
 0الشاعر يمشي عمى رجميو 

حػػػيف كػػػاف المرحػػػـو خالػػػد العظػػػـ يػػػزور درعػػػا، فأقػػػدـ  1962وثػػػاني الحػػػادثتيف كانػػػت عػػػاـ 
المتظػػػاىروف عمػػػى رجمػػػو بالبنػػػدورة والبػػػيض وانقمػػػب لبػػػاس خالػػػد العظػػػـ إلػػػى المػػػوف األحمػػػر 

زراء المعتػػػدى عميػػػو إلػػػى واعتقمػػػت الشػػػرطة بعػػػض المتظػػػاىريف، ومػػػا إف وصػػػؿ رئػػػيس الػػػو 
الصػػنميف فػػػي طريػػػؽ عودتػػػو إلػػػى دمشػػػؽ حتػػى اتصػػػؿ بمحػػػافظ درعػػػا وأمػػػره بػػػإطالؽ سػػػراح 

 0المعتقميف 
وأخيػرا ولػيس آخػرا ىػؿ تسػتطيع أف نتسػاءؿ أيػف : اآلثار المترتبة عمػى الشػارع العربػي –ب 

بػػػدعـ الشػػػارع العربػػػي مػػػف التصػػػفيات الجماعيػػػة التػػػي يقػػػـو بيػػػا الكيػػػاف الصػػػييوني المحتػػػؿ 
الواليات المتحدة األمريكية، وكذلؾ أيف ىػذا الشػارع العربػي ومػا يجػري اآلف مػف مخططػات 

 ؟.لتدمير العراؽ الشقيؽ
وأذكػػػر ىنػػػا حػػػادثتيف أوليمػػػا حػػػيف عقػػػدت حكومػػػة سػػػورية إبػػػاف الحػػػرب الفرنسػػػية الجزائريػػػة 

ب صػػػفقة لبيػػػع الحبػػػوب إلػػػى فرنسػػػة ، فتحػػػرؾ الشػػػارع فػػػي سػػػورية واقػػػتحـ المتظػػػاىروف مكتػػػ
  0وزير االقتصاد الذي ىرب بدوره مف الشرفة وسقطت الحكومة وألغيت صفقة الحبوب

وثانيتيمػػا حػػيف مػػر وزيػػر خارجيػػة أمريكػػة لحضػػور الحمػػؼ المركػػزي فػػي الباكسػػتاف فتحػػرؾ 
الشارع السوري منددا بالحكومة كيؼ تسمح لوزير خارجية دولة عدوة إمبرياليػة بػالعبور فػي 

 0أجوائنا
تمػػؾ الحػػوادث وممارسػػة السػػمطات فػػي بالدنػػا لقمػػع المػػواطنيف، ومػػنعيـ مػػف ولػػو قارنػػا بػػيف 

التظػػاىر والتعبيػػر إال بأمرىػػا وموافقتيػػا، ومػػا أحدثتػػو حالػػة إعػػالف الطػػوارئ مػػف خػػوؼ لػػدى 
المػػواطف لمخػػروج إلػػى الشػػارع والتعبيػػر عػػف رأيػػو بحريػػة وجػػرأة ، لػػو قارنػػا واقعنػػا اليػػـو بمػػا 

ماليػػػيف البشػػػر لمتنديػػػد بالواليػػػات المتحػػػدة وال أحػػػد يجػػػري فػػػي عواصػػػـ الغػػػرب حيػػػث تخػػػرج 
يعتػػػػرض طريقيػػػػا، فػػػػأيف منيػػػػا الػػػػبالد العربيػػػػة وخاصػػػػة سػػػػورية، وىػػػػي تشػػػػكؿ إحػػػػدى نقػػػػاط 
االسػتيداؼ األمريكػي فػي الحػرب عمػى العػراؽ الػػذي كػاف عامػؿ سػقوطو الرئيسػي ىػو حالػػة 

المسػػتويات مػػف  التػػي كانػػت سػػائدة فيػػو، والقمػػع الػػذي مػػورس عمػػى المػػواطف بكافػػة الطػػوارئ
 قبؿ األجيزة األمنية المتسمطة؟

 :وأخيرا
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ال منػػػػاص لنػػػػا مػػػػف أف نجػػػػري مصػػػػالحة مػػػػع الػػػػذات فػػػػي الػػػػداخؿ، وتعيػػػػد السػػػػمطة تقويميػػػػا 
لألوضػػاع وتحفػػظ لممػػواطف كرامتػػو وحقوقػػو وتمغػػي إلػػى غيػػر رجعػػة الخطػػوط الحمػػراء التػػي 

بدايػػػػة الطريػػػػؽ  وضػػػػعتيا لمنػػػػع النقػػػػد مػػػػف أف يطػػػػاؿ الفسػػػػاد ، وبػػػػذلؾ نضػػػػع أرجمنػػػػا عمػػػػى
  .الصحيح، والتي نرجو أف ال نخطئيا حتى نتمكف مف المحاؽ بركب الحضارة والتقدـ

 والسالـ عميكـ ورحمة اهلل وبركاتو      
 

 المحامي ىيثـ المالح          1424السابع مف جمادى األولى         
 رئيس جمعية حقوؽ اإلنساف في سورية   6/7/2003وافؽ  الم        

 

 ملحقات
 1958لعاـ  1147القرار رقـ 

 رئيس الجميورية
 بعد اإلطالع عمى الدستور المؤقت

بإدخػػاؿ بعػػض التعػػديالت عمػػى التشػػريعات القائمػػة فػػي  1958لسػػنة 1وعمػػى القػػانوف رقػػـ 
 0إقميمي مصر وسورية

 0بشأف حالة الطوارئ 1958لسنة  162وعمى القانوف رقـ 
الصػػػادر فػػػي مصػػػر بػػػإعالف حالػػػة  1956لسػػػنة  329وعمػػػى قػػػرار رئػػػيس الجميوريػػػة رقػػػـ 

 .الطوارئ
بػػػػػإعالف اإلدارة  30/10/1956الصػػػػػادر فػػػػػي سػػػػػورية فػػػػػي  3469وعمػػػػػى المرسػػػػػـو رقػػػػػـ 

 23/7/1957فػي  2026ومرسػـو  7/4/1957فػي  1020العرفية المعدؿ بمرسـو رقـ 
0 

 :والستمرار األسباب الموجبة لصدور القرار والمرسـو المشار إلييما قرر
 0يستمر إعالف حالة الطوارئ ويشمؿ نطاقيا إقميمي الجميورية -1مادة 
 0ينشر ىذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمؿ بو مف تاريخ نشره -2مادة 

  .1958سبتمبر سنة 27 – 1378ربيع األوؿ سنة  13صدر برياسة الجميورية في 
 جماؿ عبد الناصر        
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 الجميورية العربية المتحدة
 9958لسنة  44أمر رقـ 

 بتشكيؿ محاكـ أمف الدولة في اإلقميـ السوري
 رئيس الجميورية

 0بشأف حالة الطوارئ 1958لسنة  162بعد اإلطالع عمى القرار بقانوف رقـ 
 0باستمرار حالة الطوارئ في إقميمي الجميورية 1958لسنة  1174وعمى القرار رقـ 

باستبقاء  23/7/1957تاريخ الصادر في اإلقميـ السوري ب 2026وعمى المرسـو رقـ 
 0األحكاـ العرفية في منطقتي القنيطرة والزوية

 :قرر
 0تشكؿ في كؿ محافظة محكمة أمف دولة بدائية -1مادة 

وتحاؿ إلى ىذه المحاكـ جرائـ مخالفػة أوامػر الحػاكـ العسػكري واألوامػر الجميوريػة أو التػي 
 0تقضي ىذه األوامر بإحالتيا إلى محاكـ أمف الدولة

 :تشكؿ ثالث محاكـ أمف دولة عميا في  -2دة ما
دمشػػػػػؽ ويشػػػػػمؿ اختصاصػػػػػيا مدينػػػػػة دمشػػػػػؽ ومحافظػػػػػات دمشػػػػػؽ وحمػػػػػص ودرعػػػػػا  - أ

 0والسويداء
 0حمب ويشمؿ اختصاصيا محافظات حمب والالذقية وحماه - ب

 0دير الزور ويشمؿ اختصاصيا محافظتي دير الزور والحسكة-ج

ثانيػػة مػػف المػػادة السػػابقة متػػى كانػػت وتحػاؿ إلييػػا الجػػرائـ المنصػػوص عمييػػا فػػي الفقػػرة ال
 0عقوبتيا جنائية

  0يعمؿ بيذا األمر في اإلقميـ السوري مف تاريخ نشره في الجريدة الرسمية -3مادة 
 
 جماؿ عبد الناصر      1958نوفمبر 11
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 965قانوف رقـ 

 8591سبتمبر  72تاريخ 
 بشأف حالة الطوارئ

 باسـ األمة 
 رئيس الجميورية

 الطالع عمى الدستور المؤقتبعد ا
 22/6/1949الصػادر فػي اإلقمػيـ السػوري بتػاريخ  150وعمى المرسـو التشريعي رقـ 

 0المتضمف تنظيـ اإلدارة العرفية 
فػػي شػػأف األحكػػاـ العرفيػػة الصػػادر فػػي اإلقمػػيـ  1954لسػػنة  533وعمػػى القػػانوف رقػػـ 

 المصري والقوانيف المعدلة لو 
 :قرر القانوف اآلتي

 0يعمؿ بالقانوف المرافؽ في شأف حالة الطوارئ -1مادة 
والقػانوف رقػـ  22/6/1949الصػادر فػي  150يغمى المرسػـو التشػريعي رقػـ  -2مادة 
  .المشار إلييما وكذلؾ كؿ نص يخالؼ أحكاـ ىذا القانوف 1954لسنة  533
ف ينشػػر ىػذا القػػانوف فػػي الجريػدة الرسػػمية ويعمػؿ بػػو فػػي إقميمػي الجميوريػػة مػػ -3مػادة 

 0تاريخ نشره
سػػػػػػبتمبر سػػػػػػنة  27 – 1378ربيػػػػػػع األوؿ سػػػػػػنة  13صػػػػػػدر برياسػػػػػػة الجميوريػػػػػػة فػػػػػػي 

1958.  
 0جماؿ عبد الناصر

 قانوف بشأف حالة الطوارئ
يجػػوز إعػػالف حالػػة الطػػوارئ كممػػا تعػػرض األمػػف أو النظػػاـ العػػاـ فػػي أراضػػي  -1مػػادة 

ب أو قيػاـ حالػة الجميوريػة أو فػي منقطػة منيػا لمخطػر سػواء كػاف ذلػؾ بسػبب وقػوع حػر 
 0تيدد بوقوعيا أو حدوث اضطرابات في الداخؿ أو كوارث عامة أو انتشار وباء

نياؤىػػا بقػػرار مػػف رئػػيس الجميوريػػة ويجػػب أف  -2مػػادة  يكػػوف إعػػالف حالػػة الطػػوارئ وا 
 :يتضمف قرار إعالف حالة الطوارئ ما يأتي

 0بياف الحالة التي أعمنت بسببيا: أوال
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 0لتي تشممياتحديد المنطقة ا -ثانيا
 0تاريخ بدء سريانيا -ثالثا

لػػرئيس الجميوريػػة متػى أعمنػػت حالػػة الطػػوارئ أف يتخػذ بػػأمر كتػػابي أو شػػفوي  -3مػادة 
 :التدابير اآلتية

وضػػع قيػػود عمػػى حريػػة األشػػخاص فػػي االجتمػػاع واالنتقػػاؿ واإلقامػػة  -1
والمػػرور فػػي أمػػاكف أو أوقػػات معينػػة والقػػبض عمػػى المشػػتبو فػػييـ أو 

األمػػف والنظػػاـ العػػاـ واعتقػػاليـ والتػػرخيص فػػي تفتػػيش  الخطػػريف عمػػى
الجنائيػػػة  تاألشػػػخاص واألمػػػاكف دوف التقيػػػد بأحكػػػاـ قػػػانوف اإلجػػػراءا

 0وكذلؾ تكميؼ أي ضخي بتأدية أي عمؿ مف األعماؿ
األمػػػر بمراقبػػػة الرسػػػائؿ أيػػػا كػػػاف نوعيػػػا ومراقبػػػة الصػػػحؼ والنشػػػرات  -2

تعبيػػػػر والدعايػػػػة والمطبوعػػػػات والمحػػػػررات والرسػػػػـو وكافػػػػة وسػػػػائؿ ال
غػالؽ أمػاكف  واإلعالف قبػؿ نشػرىا وضػبطيا ومصػادرتيا وتعطيميػا وا 

 0طبعيا

غالقيػػػا وكػػػذلؾ األمػػػر بػػػإغالؽ  -3 تحديػػػد مواعيػػػد فػػػتح المحػػػاؿ العامػػػة وا 
 0ىذه المحاؿ كميا أو بعضيا

االسػػػتيالء عمػػػى أي منقػػػوؿ أو عقػػػار واألمػػػر بفػػػرض الحراسػػػة عمػػػى  -4
لػػػػػػديو ف وااللتزامػػػػػػات الشػػػػػػركات والمؤسسػػػػػػات وكػػػػػػذلؾ تأجيػػػػػػؿ أداء ا

المسػػتحقة والتػػي تسػػتحؽ عمػػى مػػا تسػػتولي عميػػو أو عمػػى مػػا تفػػرض 
 0عميو الحراسة

سػػحب التػػرخيص باألسػػمحة أو الػػذخائر أو المػػواد القابمػػة لالنفجػػار أو  -5
غػالؽ  المفرقعات عمػى اخػتالؼ أنواعيػا واألمػر بتسػميميا وضػبطيا وا 

 0مخازف األسمحة 

يـ وسػػػػػائؿ النقػػػػػؿ وحصػػػػػر إخػػػػػالء بعػػػػػض المنػػػػػاطؽ أو عزليػػػػػا وتنظػػػػػ -6
 0المواصالت وتحديدىا بيف المناطؽ المختمفة

ويجوز بقرار مف رئيس الجميوريػة توسػيع دائػرة الحقػوؽ المبينػة فػي المػادة السػابؽ عمػى أف 
 0يعرض ىذا القرار عمى مجمس األمة في أوؿ اجتماع لو
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مػػػػػف رئػػػػػيس تتػػػػػولى قػػػػػوات األمػػػػػف أو القػػػػػوات المسػػػػػمحة تنفيػػػػػذ األوامػػػػػر الصػػػػػادرة  -4مػػػػػادة 
ذا تولػػػت القػػػوات المسػػػمحة ىػػػذا التنفيػػػذ يكػػػوف لضػػػباطيا  0الجميوريػػػة أو مػػػف يقػػػـو مقامػػػو وا 

ولضػػػػباط الصػػػػؼ ابتػػػػداء مػػػػف الرتبػػػػة التػػػػي يعينيػػػػا وزيػػػػر الحربيػػػػة سػػػػمطة تنظػػػػيـ المحاضػػػػر 
 0لممخالفات التي تقع لتمؾ األوامر

مػػػى القيػػػاـ وعمػػى كػػػؿ موظػػػؼ أو مسػػػتخدـ عػػػاـ أف يعػػػاونيـ فػػي دائػػػرة وظيفػػػتيف أو عممػػػو ع
 0بذلؾ ويعمؿ بالمحاضر المنظمة في استثبات مخالفات ىذا القانوف إلى أف يثبت عكسيا

مػع عػدـ اإلخػالؿ بػأي عقوبػة أشػد تػنص عمييػا القػوانيف المعمػوؿ بيػا يعاقػب كػؿ  -5مػادة 
مف خالؼ األوامر الصادرة مف رئيس الجميورية أو مػف يقػـو مقامػو بالعقوبػات المنصػوص 

ألوامػػر عمػػى أال تزيػػد ىػػذه العقوبػػة عمػػى األشػػغاؿ الشػػاقة المؤقتػػة وال عمػػى عمييػػا فػػي تمػػؾ ا
 0غرامة قدرىا أربعة آالؼ جنيو أو أربعوف ألؼ ليرة

ذا لـ تكف األوامر قد بينت العقوبة عمػى مخالفػة أحكاميػا فيعاقػب عمػى مخالفتيػا بػالحبس  وا 
سػمائة ليػرة سػورية أو مدة ال تزيػد عمػى سػتة أشػير وبغرامػة ال تجػاوز خمسػيف جنييػا أو خم

 0بإحدى ىاتيف العقوبتيف
يجػػوز القػػبض فػػي الحػػاؿ عمػػى المخػػالفيف لألوامػػر التػػي تصػػدر طبقػػا ألحكػػاـ ىػػذا  -6مػػادة 

 0القانوف والجرائـ المحددة في ىذه األوامر 
ويجوز لممقبوض عمييـ في غير الجرائـ المضرة بأمف الدولة الداخمي أو الخارجي والجػرائـ 

صػػدر بتعيينيػػا مػػر مػػف رئػػيس الجميوريػػة أو مػػف يقػػـو مقامػػو أف يػػتظمـ مػػف األخػػرى التػػي ي
ولممحكمػة المختصػػة أثنػاء نظػػر الػدعوى أف تصػػدر قػػرارا  0أمػر حبسػػو لممحكمػة المختصػػة 

باإلفراج المؤقت عف المتيـ أيا كانت الجريمة التػي يحػاكـ مػف أجميػا ويكػوف قػرار المحكمػة 
أو الجػػرائـ التػػي يصػػدر بتعيينيػػا أمػػر مػػف رئػػيس  فػػي جػػرائـ أمػػف الدولػػة الػػداخمي والخػػارجي

 0الجميورية خاضعا لتصديؽ رئيس الجميورية أو مف يفوضو بذلؾ
تفصؿ محاكـ أمف الدولة الجزئية البدائية والعميا في الجرائـ التػي تقػع بالمخالفػات  -7مادة 

 0ألحكاـ األوامر التي يصدرىا رئيس الجميورية أو مف يقـو مقامو
ئرة مف دوائر أمف الدولة الجزئيػة بالمحكمػة االبتدائيػة مػف أضد قضػاة المحكمػة وتشكؿ كؿ دا

وتخػػػػتص بالفصػػػػؿ فػػػػي الجػػػػرائـ التػػػػي يعاقػػػػب عمييػػػػا بػػػػالحبس والغرامػػػػة أو بإحػػػػدى ىػػػػاتيف 
العقوبتيف وتشكؿ دائرة أمف الدولة العميا بمحكمػة االسػتئناؼ مػف ثالثػة مستشػاريف وتخػتص 
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ييػػػػا بعقوبػػػػة الجنايػػػة أو بػػػػالجرائـ التػػػي يعنييػػػػا رئػػػػيس بالفصػػػؿ فػػػػي الجػػػرائـ التػػػػي يعاقػػػب عم
 0الجميورية أو مف يقـو مقامو أيا كانت العقوبة المقررة ليا

 0ويقـو بمباشرة الدعوى أماـ محاكـ أمف الدولة عضو مف أعضاء النيابة العامة
ويجػػػوز اسػػػتثناء لػػػرئيس الجميوريػػػة أف يػػػأمر بتشػػػكيؿ دائػػػرة أمػػػف الدولػػػة الجزئيػػػة مػػػف قػػػاض 

ثنيف مف ضباط القوات المسمحة مػف رتبػة نقيػب أو مػا يعادليػا عمػى األقػؿ وبتشػكيؿ دائػرة وا
 0أمف الدولة العميا مف ثالثة مستشاريف ومف ضابطيف مف الضباط القادة

ويعيف رئيس الجميوريػة أعضػاء محػاكـ أمػف الدولػة بعػد أخػذ رأي وزيػر العػدؿ بالنسػبة إلػى 
 0بية بالنسبة إلى الضباطالقضاة والمستشاريف ورأي وزير الحر 

يجػػػػوز لػػػػرئيس الجميوريػػػػة ؼ المنػػػػاطؽ التػػػػي تخضػػػػع لنظػػػػاـ قضػػػػائي خػػػػاص أو  8مػػػػا دة 
بالنسػػػبة لقضػػػايا معينػػػة أف يػػػأمر تشػػػكيؿ دوائػػػر أمػػػف الدولػػػة المنصػػػوص عمييػػػا فػػػي المػػػادة 
السػػابقة مػػف الضػػباط وتطبػػؽ المحكمػػة فػػي ىػػذه الحالػػة اإلجػػراءات التػػي يػػنص عمييػػا رئػػيس 

 0أمر تشكيميا الجميورية في
وتشػػكؿ دائػػرة أمػػف الدولػػة العميػػا فػػي ىػػذه الحالػػة مػػف ثالثػػة مػػف الضػػباط القػػادة ، ويقػػـو أحػػد 

 0الضباط أو أحد أعضاء النيابة بوظيفة النيابة العامة
يجػػػوز لػػػرئيس الجميوريػػػة أو لمػػػف يقػػػـو مقامػػػو أف يحيػػػؿ إلػػػى محػػػاكـ أمػػػف الدولػػػة  -9مػػػادة 

 0العاـالجرائـ التي يعاقب عمييا القانوف 
فيما عدا ما ىو منصوص عمييا مػف إجػراءات وقواعػد فػي المػواد التاليػة أو فػي  -10مادة 

األوامػػر التػػي يصػػػدرىا رئػػيس الجميوريػػػة تطبػػؽ أحكػػاـ القػػػوانيف المعمػػوؿ بيػػػا عمػػى تحقيػػػؽ 
جراءات  نظرىػا والحكػـ فييػا وتنفيػذ  القضايا التي تختص بالفصؿ فييا محاكـ أمف الدولة وا 

 0قضي بياالعقوبات الم
ويكػػوف لمنيابػػة العامػػة عنػػد التحقيػػؽ كافػػة السػػمطات المخولػػة ليػػا ولقاضػػي التحقيػػؽ ولغرفػػة 

  0بمقتضى ىذه القوانيف ( قاضي اإلحالة )االتياـ 
  0تقبؿ الدعوى المدنية أماـ محاكـ أمف الدولة  ال -11مادة 
محػػاكـ أمػػف ال يجػػوز الطعػػف بػػأي وجػػو مػػف الوجػػوه فػػي األحكػػاـ الصػػادرة مػػف  -12مػػادة 

  0الدولة وال تكوف ىذه األحكاـ نيائية إال بعد التصديؽ عمييا مف رئيس الجميورية 
  0يجوز لرئيس الجميورية حفظ الدعوى قبؿ تقديميا إلى المحكمة  -13مادة 
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كما يجوز لو األمر باإلفراج الموقت عف المتيميف المقبوض عمييـ قبؿ إحالػة الػدعوى إلػى 
  0محكمة أمف الدولة 

يجوز لرئيس الجميورية عند عرض الحكـ عميو أف يخفؼ العقوبة المحكـو بيػا  -14مادة 
أو أف يبدؿ بيا عقوبة أقؿ منيا أو أف يمغي كؿ العقوبات أو بعضيا أيا كاف نوعيا أصػمية 
أو تكميميػػػة أو تبعيػػػة أو أف يوقػػػؼ تنفيػػػذ العقوبػػػات كميػػػا أو بعضػػػيا ، كمػػػا يجػػػوز لػػػو إلغػػػاء 

عوى أو مػػع األمػػر بإعػػادة المحاكمػػة أمػػاـ دائػػرة أخػػرى وفػػي ىػػذه الحالػػة الحكػػـ مػػع حفػػظ الػػد
  .األخيرة يجب أف يكوف القرار مسببا

فػػػإذا صػػػدر الحكػػػـ بعػػػد إعػػػادة المحاكمػػػة قاضػػػيا بػػػالبراءة وجػػػب التصػػػديؽ عميػػػو فػػػي جميػػػع 
ذا كاف الحكـ باإلدانة جاز لرئيس الجميورية تخفيؼ العقوبة أو وقػؼ تنفيػذىا أو  األحواؿ وا 

  0الحكـ مع حفظ الدعوى  ءإلغاءىا وفؽ ما ىو مبيف في الفقرة األولى أو إلغا
يجوز لرئيس الجميورية بعػد التصػديؽ عمػى الحكػـ باإلدانػة أف يمغػي الحكػـ مػع  -15مادة 

حفػػػظ الػػػدعوى أو أف يخفػػػؼ العقوبػػػة أو أف يوقػػػؼ تنفيػػػذىا وفػػػؽ مػػػا ىػػػو مبػػػيف فػػػي المػػػادة 
ريمة الصادر فييا الحكـ جناية قتؿ عمد أو اشػتراؾ فييػا السابقة ، وذلؾ كمو ما لـ تكف الج

0  
ينػػدب رئػػيس الجميوريػػة بقػػرار منػػو أحػػد مستشػػاري محكمػػة االسػػتئناؼ أو أحػػػد  -16مػػادة 

المحػػػاميف العػػػاميف ، عمػػػػى أف يعاونػػػو عػػػدد كػػػػاؼ مػػػف القضػػػاة والمػػػػوظفيف وتكػػػوف ميمتػػػػو 
بػػداء ا لػػرأي ، ويػػوع المستشػػار التثبػػت مػػف صػػحة اإلجػػراءات وفحػػص تظممػػات ذوي الشػػأف وا 

أو المحػػػػامي العػػػػاـ فػػػػي كػػػػؿ جنايػػػػة مػػػػذكرة مسػػػػببة برأيػػػػو ترفػػػػع إلػػػػى رئػػػػيس الجميوريػػػػة قبػػػػؿ 
  0التصديؽ عمى الحكـ 

وفػػػي أحػػػواؿ االسػػػتعجاؿ يجػػػوز لممستشػػػار أو المحػػػامي العػػػاـ االقتصػػػار عمػػػى تسػػػجيؿ رأيػػػو 
  .كتابة عمى ىامش الحكـ

قػػـو مقامػػو فػػي اختصاصػػاتو المنصػػوص لػػرئيس الجميوريػػة أف ينيػػب عنػػو مػػف ي -17مػػادة 
عمييػػػا فػػػي ىػػػذا القػػػانوف كميػػػا أو بعضػػػيا وفػػػي كػػػؿ أراضػػػي الجميوريػػػة أو فػػػي منطقػػػة أو 

  0مناطؽ معينة منيا 
ال يترتب عمى تنفيػذ ىػذا القػانوف اإلخػالؿ بمػا يكػوف لقائػد القػوات العسػكرية فػي  -18مادة 

  0حالة الحرب مف الحقوؽ في منطقة األعماؿ العسكرية 
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عند انتياء حالة الطوارئ تظؿ محػاكـ أمػف الدولػة مختصػة بنظػر القضػايا التػي  -19مادة 
  0تكوف محالة عمييا وتتابع نظرىا وفقا ل جراءات المتبعة أماميا 

أما الجرائـ التي ال يكوف المتيموف فييػا قػد قػدموا إلػى المحػاكـ فتحػاؿ إلػى المحػاكـ العاديػة 
  0ءات المعموؿ بيا أماميا المختصة وتتبع في شأنيا اإلجرا

يسػػري حكػػـ الفقػػرة األولػػى مػػف المػػادة السػػابقة عمػػى القضػػايا التػػي يقػػرر رئػػيس  -20مػػادة 
  0الجميورية إعادة المحاكمة فييا طبقا إلحكاـ ىذا القانوف 

ويبقػػػػى لػػػػرئيس الجميوريػػػػة كافػػػػة السػػػػمطات المقػػػػررة لػػػػو بموجػػػػب القػػػػانوف المػػػػذكور بالنسػػػػبة 
صػػدرت مػػف محػػاكـ أمػػف الدولػػة قبػػؿ إلغػػاء حالػػة الطػػوارئ ولػػـ يػػتـ  لألحكػػاـ التػػي تكػػوف قػػد

التصديؽ عمييا واألحكػاـ التػي تصػدر مػف ىػذه المحػاكـ طبقػا لمػا تقػرره ىػذه المػادة والمػادة 
  0السابقة
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 التدمير الممنيج لدمشؽ وضواحييا
 

غربػػي يخفػػى ال أظػػف أف أيػػًا مػػف المػػواطنيف السػػورييف والمطمعػػيف مػػف العػػالـ العربػػي وحتػػى ال
عميػػو أف دمشػػؽ أقػػدـ عاصػػمة فػػي التػػاريخ كانػػػت تشػػكؿ واحػػة خضػػراء فػػي باديػػة الشػػػاـ ، 
تحيط بيا غوطتاف غربية وشرقية ، وكانت ىػذه المدينػة تعتبػر مصػيفًا ألبنػاء الػبالد العربيػة 
لمػػػا فييػػػا مػػػف جمػػػاؿ الطبيعػػػة والميػػػاه العذبػػػة التػػػي تخترقيػػػا فػػػي مجػػػرى بػػػردى الػػػذي تشػػػكؿ 

جػػوًا خاصػػًا بيػػذه المدينػػة ، وكػػاف ىػػذا النيػػر يػػزود جميػػع دور دمشػػؽ دوف فروعػػو السػػبعة 
 . استثناء بالمياه الجارية

ابتميػػػػت ىػػػػذه المدينػػػػة بػػػػإدارات فاسػػػػدة ، كػػػػاف ىميػػػػا نيػػػػب ثرواتيػػػػا الطبيعيػػػػة وتػػػػدمير بنيتيػػػػا 
األساسػػية، طمعػػًا فػػي جميػػع المػػاؿ الحػػراـ ، الػػذي كثيػػرًا مػػا صػػرؼ عمػػى موائػػد القمػػار ، فػػي 

رلو وغيرىػػػا مػػػف المنتجعػػػات الغربيػػػة ، أو تكػػػديس األمػػػواؿ فػػػي مصػػػارؼ أجنبيػػػة مونػػػت كػػػا
 ! لتكوف بمأمف مف الطامعيف والحاسديف  ؟

منذ أياـ طمب إلى أحد الشباب مرافقتو كي أساعده في خبرتػي لشػراء دار بغػرض الػزواج ، 
بيػػرة فأصػػبت بصػػدمة ك –الخػػابوري طريػػؽ الرحبػػو  –وفعػػاًل ذىبػػت معػػو إلػػى منطقػػة اليامػػة 

حػػيف سػػألت الوسػػيط العقػػاري عمػػا إذا كػػاف البنػػاء مرخصػػًا أو يمكػػف نقػػؿ ممكيتػػو فػػي السػػجؿ 
العقػػاري ، فأجػػابني المػػذكور ال يوجػػد شػػيء مػػف ذلػػؾ وجميػػع األبنيػػة التػػي تشػػاد بعػػد إعػػداـ 
المسػػػاحات الخضػػػراء ىػػػي دوف تػػػرخيص ، سػػػوى مػػػا سػػػمي تػػػرخيص بإشػػػادة بنػػػاء زراعػػػي 

 .نية كبيرة متعددة الشقؽيتحوؿ بالكذب والفساد إلى أب
ما ىو ممفت لمنظر أف األبنية متراكبة ، وتعود بنا القيقػري إلػى الماضػي حػيف كػاف يوصػؿ 
إلػػػى الػػػدور القديمػػػة بواسػػػطة أزقػػػة ضػػػيقة ، فمػػػف يريػػػد أف يشػػػتري دارًا يجػػػد نفسػػػو مضػػػطر 

 !! لسموؾ ىذا النوع مف األزقة لموصوؿ إلى داره 
امػػػة ، سػػػبؽ أف طبػػػؽ عمػػػى غوطػػػة دمشػػػؽ الشػػػرقية ، وفػػػي الحقيقػػػة إف مػػػا ينطبػػػؽ عمػػػى الي

حيػػث تػػـ تحويػػؿ المسػػاحات الخضػػراء والتربػػة الزراعيػػة التػػي عمرىػػا آالؼ السػػنيف إلػػى كتػػؿ 
 .   أسمنتية خارج القانوف وخارج نظاـ العمراف لممدف

بعػػض المحػػافظيف الػػذيف تعػػاقبوا عمػػى إدارة ريػػؼ دمشػػؽ لػػـ يكػػف ىميػػـ سػػوى جمػػع المػػاؿ 
 . ة مما أدى لتدمير معظـ المناطؽ الخضراءبطرؽ غير مشروع
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مػػؤخرًا ومنػػذ سػػنوات تػػـ تنظػػيـ منطقػػة كفرسوسػػة والتػػي كانػػت تشػػكؿ الرئػػة الوحيػػدة لدمشػػؽ 
التػػػي اكتظػػػت بالسػػػكاف الػػػذيف أتػػػوا مػػػف خارجيػػػا وانتصػػػبت األبنيػػػة العاليػػػة المتراكبػػػة بحيػػػث 

ظػػيـ المنطقػػة عمػػى انعػػدمت المسػػاحات الخضػػراء فػػي المدينػػة ، فػػي حػػيف كػػاف باإلمكػػاف  تن
أسس الدار الواحدة لمساحة خضراء معقولة ، بحيث تحتفظ المنطقة بجوىػا وطبيعتيػا ، إال 

 . أف ما حصؿ ىو عكس ذلؾ تمامًا 
 : نير بردى الذي تغنى بو شوقي حيف قاؿ 

 
 جرى وصفؽ يمقانا بيا بردى                           كما تمقاؾ دوف الخمد رضواف

 والشمس فوؽ لجيف الماء عقيافدة                          شييا زمر دخمتيا وحوا  
 

معمػػػػـو أف مجػػػػاري األنيػػػػار ال يجػػػػوز المعػػػػب بيػػػػا أو االعتػػػػداء عمييػػػػا ، ونيػػػػر بػػػػردى ىػػػػو 
مخصػػػص  طبيعيػػػًا إلرواء الغػػػوطتيف ، وحقػػػوؽ أصػػػحاب المػػػزارع والبسػػػاتيف بالسػػػقاية مػػػف 

 . حصؿ لبردى؟ النير ثابتة ثبوتًا  طبيعيًا وقانونيًا فماذا
لقػد تػـ غػرس مضػخات فػي النيػر وسػوؽ مائػو بأنابيػب  لتضػـ إلػى ميػاه نبػع الفيجػة إلمػػداد 

 . دور دمشؽ المرخصة والعشوائية بالمياه مف أجؿ الشرب
فسػادًا ليػا ، واعتػداء عمػى حقػوؽ  ىذه الخطوة التي اتخذت  تمثػؿ اعتػداء عمػى الطبيعػة ، وا 

أواًل كمػػا تشػػكؿ ثانيػػًا دعػػوة مفتوحػػة لسػػكاف سػػورية أصػػحاب البسػػاتيف فػػي الغػػوطتيف ، ىػػذا 
ليجػػر مػػدنيـ وقػػراىـ ولمتوجػػو نحػػو دمشػػؽ السػػتيطانيا ، وىكػػذا أضػػحى السػػكاف األصػػميوف 

 . لممدينة وما حوليا ال يتمتعوف بحقوقيـ الكاممة بؿ وقد اعتدي عمى ىذه الحقوؽ 
ي ىػػػي أغنػػى منطقػػػة فػػػي ال أدري لمػػاذا ال تعمػػػد الدولػػة إلػػػى تحسػػيف منطقػػػة الجزيػػػرة ، والتػػ

نشػػاء مرافػػؽ  سػػورية، عػػف طريػػؽ وصػػؿ عواصػػـ المحافظػػات ىنػػاؾ بطػػرؽ سػػريعة جيػػدة ، وا 
كمػػا فػػي دمشػػؽ فػػي مركػػز كػػؿ محافظػػة ، ثػػـ تشػػجيع إنشػػاء معامػػؿ حمػػج القطػػف وغزلػػو ، 
والصػػػناعات التحويميػػػة الزراعيػػػة بصػػػورة تشػػػجع عمػػػى اليجػػػرة المعاكسػػػة ، فبػػػدؿ  أف يعمػػػد 

الجزيػػػرة إلػػػى دمشػػػؽ واسػػػتيطانيا تػػػتـ عمميػػػة عكسػػػية بحيػػػث يػػػذىب  المػػػواطف  لمقػػػدـو  مػػػف
المتمولوف إلى ىنػاؾ ويؤسسػوا المنشػآت والمعامػؿ ليجػد العمػاؿ والفالحػوف ىنػاؾ عمػاًل ليػـ   
وتفػػػتح أمػػػاميـ سػػػاحة لمعمػػػؿ ،ويثبتػػػوف فػػػي قػػػراىـ ومنػػػاطقيـ ، وحتػػػى الػػػذيف يتخرجػػػوف مػػػف 

مػػؿ فػػي المشػػافي التػػي يجػػب أف تنشػػأ الجامعػػة أطبػػاء وميندسػػيف وغيػػرىـ يجػػدوا فػػرص الع
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ىنػػػاؾ والمشػػػاريع األخػػػرى، وبالتػػػالي يخػػػؼ الضػػػغط عمػػػى العاصػػػمة ويعػػػود أىػػػؿ المنػػػاطؽ 
البعيدة عف دمشؽ إلييا ، وتعود الحيوية والنشاط إلى تمؾ المناطؽ ويجري أحياؤىػا بصػورة 

 !.. صحيحة 
ذا تػدميرًا لممػدف مػف سػكاف سػورية ألػيس ىػ% 35كما يقاؿ اآلف يوجد في دمشؽ مػا يعػادؿ 

 . ولمريؼ معًا ؟
مقابؿ الفساد الذي أشرت إليو أنفًا ، أحد أصػحاب الػدكاكيف فػي الميػاجريف  الػذي يسػتعمؿ 
دكانو مطعمًا صػغيرًا ويقػع فػي خورشػيد جانػب مستوصػؼ غرفػة التجػارة ، أقػدـ عمػى تبػديؿ 

، فثػػارت السػػيراميؾ الػػذي يغطػػي جػػدراف محمػػو إلػػى نػػوع جديػػد جيػػد وعمػػى حسػػابو الخػػاص 
ثػػػائرة رئػػػيس بمديػػػة الميػػػاجريف وأرسػػػؿ عمالػػػو وآلياتػػػو واقػػػتحـ الػػػدكاف فػػػي غيببػػػة صػػػاحبيا ، 
وكسػػػر العمػػػاؿ الغمػػػؽ ونزعػػػوه مػػػف محمػػػو  ،كمػػػا كسػػػروا سػػػيراميؾ الجػػػدراف الػػػذي كسػػػى بػػػو 
صاحب المحؿ جدراف محمو ، وكذلؾ تكسير الرخاـ وكؿ شيء ثـ نػزع الغمػؽ وتػرؾ المحػؿ 

 . عاريًا لمصوص 
نػػا أف نوفػػؽ ىػػذه الواقعػػة بمػػا يجػػري عمػػى مسػػتوى المدينػػة والريػػؼ مػػف انتيػػاؾ فاضػػح كيػػؼ ل

ألنظمػػػة البنػػػاء يقػػػـو بيػػػا متنفػػػذوف ومسػػػؤولوف كبػػػار ال يسػػػتطيع أي  شػػػخص اعتراضػػػيـ ، 
فساد البيئة وتدميرىا دوف عائؽ أو حدود   !. وبصورة  متناسقة مع الفساد والرشوة وا 

ف الخطػػػاب الػػػذي رفػػػض توزيػػػع أراضػػػي الفػػػتح فػػػي رضػػػي اهلل عػػػف الخميفػػػة العػػػادؿ عمػػػر بػػػ
مػاذا سػتبقوف " مناطؽ الشاـ وسواد العػراؽ عمػى الجػيش الفػاتح حيػث قػاؿ لمصػحابة يومئػذ  

 ؟ "لألجياؿ القادمة
تنتشػر اليػـو جمعيػات ومؤسسػػات األعمػار لتشػييد مسػاحات كبيػػرة مػف األرض حػوؿ دمشػػؽ 

وفيػػة بقصػػد إيصػػاليا لمػػدور وىػػو مػػا أبنيػػة سػػكنية ممػػا سػػوؼ يضػػطرىا السػػتنزاؼ الميػػاه الج
يػػػػؤدي مسػػػػتقباًل لتصػػػػػحر ىػػػػذه  المنػػػػػاطؽ ،  باعتبػػػػار أف نبعػػػػػي بػػػػردى والفيجػػػػػة قػػػػد جػػػػػرى 
اسػػػتيالكيا جميعػػػًا فػػػي الوقػػػت الحاضػػػر بقصػػػد إمػػػداد دور السػػػكف ، وال يوجػػػد فػػػي منطقػػػة 
  دمشؽ أنيار أخرى ، فكيؼ يمكف تزويد دور السكف بالميػاه سػوى اسػتنزاؼ الميػاه الجوفيػة؟

 فيؿ مف يستمع ليذا النداء ويعيد دراسة المشكالت السكنية في دمشؽ وحوليا؟ 
وأماـ وزارة البيئة وأماـ جمعية أصدقاء دمشػؽ وأمػاـ  المسئوليفإنني أضع ىذه األمور أماـ 

 .   عى مف سامعنتيـ مف الدمار ، فمربما مبمغ أو الدمشقييف األصالء كي يدافعوا عف مدي
 المحامي ىيثـ المالح                                    ـ    7/3/5007دمشؽ 
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 الجريمة والعقاب
 

استولى عسكريوف عمى السمطة بانقالب خػارج عػف الشػرعية ،  1963في الثامف مف آذار 
وأقاموا ليـ مجمسًا سموه المجمس الوطني لقيادة الثورة ، وتـ ذلػؾ بتعػاوف بػيف حزبػي البعػث 

، ثػػػػـ مػػػػا لبػػػػث أف وقػػػػع خػػػػالؼ بػػػػيف ( الناصػػػػرييف) التحػػػػاد االشػػػػتراكيالعربػػػػي االشػػػػتراكي وا
جنػػاحي االنقػػالب ، أدى لصػػداـ مسػػمح بينيمػػا ثػػػـ لتصػػفية أعػػداد مػػف الضػػباط الناصػػػرييف 

، وتفػػرد حػػزب البعػػث بالسػػمطة ، وأبعػػد كػػؿ مػػا عػػداه ، ( 1963أحػػداث تمػػوز ) فيمػػا سػػمي 
سػػو فػػي بدايػػػة عيػػد الوحػػدة بػػػيف وبػػرغـ أف ىػػذا الحػػػزب لػػـ يكػػف مرخصػػػًا نظػػرًا ألنػػو حػػػؿ نف

سورية ومصر وقياـ دولة الجميورية العربية المتحػدة إال أنػو فػرض نفسػو قائػدًا خػارج إطػار 
  0القانوف ، واستمر كذلؾ حتى اآلف

االسػػػتيالء عمػػػػى  296و 294و 293و291قػػػانوف العقوبػػػات السػػػوري فػػػي مػػػواده  يعاقػػػب
 : ما يمي السمطة بالطريقة التي تمت وندرج ىذه  النصوص في

 :599المادة 
مػػف حػػاوؿ أف يسػػمخ عػػف سػػيادة الدولػػة جػػزءًا مػػف األرض السػػورية عوقػػب باالعتقػػاؿ  -1

  0المؤقت
    0وتكوف العقوبة االعتقاؿ المؤبد إذا لجأ الفاعؿ إلى العنؼ -2
 : 593المادة 
كؿ فعؿ يقترؼ بقصد إثػارة عصػياف مسػمح ضػد السػمطات القائمػة بموجػب الدسػتور  -1

  0عتقاؿ المؤقتيعاقب عميو باال
إذا نشػػػب العصػػػياف عوقػػػب المحػػػرض باالعتقػػػاؿ المؤبػػػد وسػػػائر العصػػػاة باالعتقػػػاؿ  -2

  0المؤقت خمس سنوات عمى األقؿ

  :594المادة 
االعتػػداء الػػذي يقصػػػد منػػو منػػػع السػػمطات القائمػػة مػػػف ممارسػػة وظائفيػػػا المسػػتمدة مػػػف 

  0الدستور يعاقب عميو باالعتقاؿ المؤقت
  :596المادة 
 : االعتقاؿ المؤقت سبع سنوات عمى األقؿ يعاقب ب

  0مف اغتصب سمطة سياسية أو مدنية أو قيادة عسكرية - أ
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  0مف احتفظ خالفًا ألمر الحكومة بسمطة مدنية أو قيادة عسكرية - ب

كػػػػؿ قائػػػػد عسػػػػكري أبقػػػػى جنػػػػده محتشػػػػدًا بعػػػػد أف صػػػػدر األمػػػػر بتسػػػػريحو أو  - ت
  0بتفريقو

 
ف القػػػػوة الضػػػػاربة ، اغتصػػػػبوا السػػػػمطة وفرضػػػػوا إال أف االنقالبػػػػيف العسػػػػكرييف الػػػػذيف يممكػػػػو 

سػػػمطانيـ بواسػػػطتيا ولػػػـ يكػػػف ممكنػػػًا إحػػػالتيـ إلػػػى القضػػػاء لمحػػػاكمتيـ ألنيػػػـ يممكػػػوف القػػػوة 
الضػاربة ،وأقػػدموا عمػػى تصػػفية خصػػوميـ مػػف الناصػػرييف كمػػا اعتقمػػوا عػػددًا مػػف السياسػػييف 

  0والعسكرييف اآلخريف الذيف كانوا يعتقدونيـ غير مواليف 
ت مرحمة ىامة مع إطاللة الحكومة العسكرية التي أعمنت حالػة الطػوارئ بموجػب األمػر بدأ

 :حسب الصيغة التالية 8/3/1963تاريخ  2العسكري رقـ 
 

 (2)قرار المجمس الوطني لقيادة الثورة رقـ               
 8/3/1963و 1382شواؿ  13الصادر في يـو الجمعة الموافؽ 

 (2)أمر عسكري رقـ 
 :مجمس الوطني لقيادة الثورة يقرر مايمي إف ال

 1المادة 
 8/3/1963تعمف حالة الطوارئ في جميع أنحاء الجميورية العربية السورية ابتداًء مف 

 0وحتى إشعار آخر
 المجمس الوطني لقيادة الثورة                                8/3/1963دمشؽ في 

مػػف قػػانوف  2و1يتعػػارض مػػع نػػص المػػادتيف  إف إعػػالف حالػػة الطػػوارئ كمػػا ىػػو مبػػيف آنفػػاً 
والمتػػػاف تنصػػػاف عمػػػى  1962لعػػػاـ  51حالػػػة الطػػػوارئ الصػػػادر بالمرسػػػـو التشػػػريعي رقػػػـ 

 :مايمي
 :9المادة 
يجػػوز إعػػالف حالػػة الطػػوارئ فػػي حالػػة الحػػرب أو قيػػاـ حالػػة تيػػدد بوقوعيػػا أو فػػي  - أ

ء منيػا لمخطػر حالة تعرض األمف أو النظاـ العاـ في أراضي الجميورية أو فػي جػز 
  0، بسبب حدوث اضطرابات داخمية أو وقوع كوارث عامة

  0يمكف أف تتناوؿ حالة الطوارئ مجموع األراضي السورية أو جزء منيا - ب
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 : 5المادة 
تعمػػػػف حالػػػػة الطػػػػػوارئ بمرسػػػػـو يتخػػػػػذ فػػػػي مجمػػػػػس الػػػػوزراء المنعقػػػػػد برئاسػػػػة رئػػػػػيس  - أ

النػػػواب فػػػي أوؿ الجميوريػػػة وبأكثريػػػة ثمثػػػي أعضػػػائو عمػػػى أف يعػػػرض عمػػػى مجمػػػس 
  0اجتماع لو

يحػػػػػػدد المرسػػػػػػـو القيػػػػػػود والتػػػػػػدابير التػػػػػػي يجػػػػػػوز لمحػػػػػػاكـ العرفػػػػػػي اتخاذىػػػػػػا  - ب
والمنصػػػوص عمييػػػا فػػػي المػػػادة الرابعػػػة مػػػف ىػػػذا المرسػػػـو التشػػػريعي دوف اإلخػػػالؿ 

   0بأحكاـ المادة الخامسة منو
 

ا أعمنػػػت وىكػػػذا اخترقػػػت السػػػمطة العسػػػكرية أو ؿ مػػػا اخترقػػػت قػػػانوف الطػػػوارئ نفسػػػو إذ أنيػػػ
حالة الطوارئ خالفًا لنص القانوف كما أنػو لػـ يجػر منػذ ذلػؾ الوقػت حتػى اآلف عػرض ىػذه 

 0الحالة عمى أي مجمس الشعب 
كػػػػاف الغػػػػرض مػػػػف إعػػػػالف حالػػػػة الطػػػػوارئ كمػػػػا ىػػػػو واضػػػػح ممػػػػا سػػػػمؼ حمايػػػػة االنقالبػػػػيف 
وتمكيػػػنيـ مػػػف بسػػػط ىيمنػػػتيـ عمػػػى الػػػبالد ، ولػػػـ يكػػػف ىنػػػاؾ أي سػػػبب  آخػػػر ممػػػا ورد فػػػي 

  0انوف حالة الطوارئق
 1958الصػادر عػاـ  162وبرغـ أف حالة الطوارئ كانت معمنة سابقًا استنادًا لمقانوف رقػـ 

 13، بػدليؿ مػا أكدتػو المػادة  1962لعػاـ  51، دوف أف يجري رفعيا قبؿ صػدور القػانوف 
 : عمى ما يمي" ج"مف ىذا القانوف والتي تنص في فقرتيا 

قائمػػة حتػى يػػتـ إلغاؤىػا وفقػػًا  162نػة اسػػتنادًا إلػى القػػانوف رقػـ تعتبػر حالػة الطػػوارئ المعم) 
بحاجػػة  االنقالبػػيف، وبالتػػالي فمػػـ يكػػف (ألحكػػاـ المػػادة العاشػػرة مػػف ىػػذا المرسػػـو التشػػريعي 

ودوف أف  1958لعػػػػاـ  162إلعػػػػالف حالػػػػة الطػػػػوارئ التػػػػي كانػػػػت معمنػػػػة أصػػػػاًل بالقػػػػانوف 
  0يجري إلغاؤىا

ليػػا عمػػى الحيػػاة العامػػة فػػي سػػورية وكػػاف مػػف نتػػائج تطبيقيػػا لقػػد أرخػػت حالػػة الطػػوارئ بظال
مفيػػوـ الشػػرعية وتتنػػافى مػػع الدسػػتور ومػػع جنػػوح السػػمطة إلصػػدار قػػوانيف تخػػرج عػػف 

القوانيف المحمية األخر  ومع االتفاقيػات الدوليػة والعيػود الخاصػة بحقػوؽ اإلنسػاف كمػا 
وانيف ونخمػػص لمنتيجػػة ، وسػػنناقش بعػػض أىػػـ ىػػذه القػػ المػػواطنيف تتعػػارض مػػع مصػػمحة

 :المتأتية عنيا
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منػو عمػى مػا يمػي  16والػذي تػنص المػادة  1968لعػاـ  14المرسـو التشريعي رقـ  -1
 : 

يشػػػػػكؿ فػػػػػي إدارة أمػػػػػف الدولػػػػػة مجمػػػػػس أو أكثػػػػػر لتأديػػػػػب العػػػػػامميف فييػػػػػا أو المنتػػػػػدبيف )
 والمعاريف إلييا ويحدد بمرسـو يصدر عف رئيس الدولػة كيفيػة تشػكيؿ المجمػس واإلحالػة

  0إليو وأصوؿ المحاكمة أمامو وصالحياتو
وال يجوز مالحقة أي مف العامميف في اإلدارة عف الجرائـ التي يرتكبونيػا أثنػاء تنفيػذ 
الميمات المحددة الموكولة إلييـ أو في معرض قياميـ بيػا إال بموجػب أمػر مالحقػة 

  0(يصدر عف المدير
عػػذيب والقتػػؿ تحػػت التعػػذيب ، ولػػـ لقػػد بسػػط ىػػذا الػػنص الحمايػػة عمػػى مرتكبػػي جػػرائـ الت

أمنػي بجريمػة ارتكبيػا  مسػئوؿيجري منذ صػدور ىػذا المرسػـو وحتػى اآلف أف أحيػؿ أي 
  0إلى القضاء

  9980لعاـ  49القانوف  -5
ذالليػػػـ منػػػذ  دأب النظػػػاـ االسػػػتبدادي الشػػػمولي عمػػػى ممارسػػػة القمػػػع وامتيػػػاف  المػػػواطنيف وا 

نيف ودفػػع شػػريحة مػػف التيػػار اإلسػػالمي لحمػػؿ وجػوده وأدى ىػػذا القمػػع لتصػػاعد نقمػػة المػػواط
، إال أف النظػػػاـ لػػػـ " وبػػػرغـ أف حمػػػؿ السػػػالح ىػػػذا مرفػػػوض شػػػكاًل وموضػػػوعاً "السػػػالح ،  

يحػػاوؿ أف يبحػػث عػػف أسػػباب العنػػؼ ومسػػبباتو، كػػي يتالفػػى الحػػدث قبػػؿ وقوعػػو، ولكنػػو أو 
  0غؿ في انتياكاتو لحقوؽ اإلنساف وتجريد المواطنيف مف كرامتيـ وعزتيـ

 
وبرغـ أف ىذا العنػؼ لػيس أصػياًل فػي مجتمعنػا، وتاريخنػا خيػر شػاىد عمػى ذلػؾ إذ عاشػت 
جميع التيارات في سػورية دوف أف يػدور بخمػد النػاس حمػؿ السػالح أو ممارسػة العنػؼ ضػد 
بعضيـ الػبعض، وخيػر شػاىد عمػى ذلػؾ ممارسػة التيػار اإلسػالمي لالنتخابػات النيابيػة كمػا 

فػػي أربعينيػات وخمسػػينيات القػػرف الماضػي  وألحكػػاـ السػػيطرة  مارسػيا غيػػرىـ مػف األحػػزاب،
عمى المجتمع فقد اتجو النظاـ لشرعنة الجريمػة ضػد المػواطنيف وكػاف مجمػس الشػعب الػذي 
ال يممػػؾ مػػف أمػػره شػػيئًا وأعضػػاؤه فػػي حقيقػػة األمػػر معينػػيف مػػف الػػرئيس ىػػو الوسػػيمة إلنفػػاذ 

 :و فيما يمي والذي ندرج 1980لعاـ  49ذلؾ فأصدر القانوف رقـ 
 

 رئيس الجميورية                                              
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بنػػػػػاء عمػػػػػى أحكػػػػػاـ الدسػػػػػتور وعمػػػػػى مػػػػػا أقػػػػػره مجمػػػػػس الشػػػػػعب بجمسػػػػػتو المنعقػػػػػدة بتػػػػػاريخ  
  0ـ7/7/1980
 

 0لجماعة األخواف المسمميف  كؿ منتسبيعتبر مجرمًا ويعاقب باإلعداـ  -1مادة 
ة الػػواردة فػػي ىػػذا القػػانوف أو أي قػػانوف آخػػر ، كػػؿ منتسػػب يعفػػى مػػف العقوبػػ -أ -2مػػادة 

 0إلى ىذه الجماعة إذا أعمف انسحابو منيا خالؿ شير واحد مف تاريخ نفاذ ىذا القانوف 
يػػتـ اإلعػػالف عػػف ىػػذا االنسػػحاب بموجػػب تصػػريح خطػػي يقػػدـ شخصػػيًا إلػػى  -ب         

  0ىذا القانوف المحافظ،أو إلى السفير لمف ىـ خارج القطر بتاريخ صدور 
 

تخفػػػػض عقوبػػػػة الجػػػػرائـ الجنائيػػػػة التػػػػي ارتكبيػػػػا المنتسػػػػب إلػػػػى جماعػػػػة اإلخػػػػواف  -3مػػػػادة
 0المسمميف 

قبػػؿ نفػػاذ ىػػذا القػػانوف تحقيقػػًا ألىػػداؼ ىػػذه الجماعػػة إذا سػػمـ نفسػػو خػػالؿ شػػير واحػػد مػػف  
يمػي  تاريخ نفاذ ىذا القانوف لمف ىـ داخؿ القطر ، وخالؿ شيريف عػف ىػـ خارجػو وفقػًا لمػا

 : 
 

إذا كاف الفعؿ يوجب اإلعداـ أو األشغاؿ الشاقة المؤبػدة أو االعتقػاؿ المؤبػد  - ت
  0، كانت العقوبة األشغاؿ الشاقة خمس سنوات عمى األكثر

إذا كاف الفعؿ يؤلؼ إحدى الجنايات األخرى كانت العقوبة الحػبس مػف سػنة  - ث
  0إلى ثالث سنوات 

ية المرتكبة قبؿ نفاذ ىذا القانوف تحقيقًا ألىػداؼ يعفى مف عقوبة الجرائـ الجنحو  -4المادة 
التنظيـ جماعة اإلخواف المسمميف كؿ منتسب إلى ىػذه الجماعػة إذا سػمـ نفسػو خػالؿ شػير 

 0واحد مف تاريخ نفاذ ىذا القانوف لمف ىـ داخؿ القطر وخالؿ شيريف لمف ىـ خارجو 
القػػانوف الػػذيف ىػػـ قيػػد ال يسػػتفيد مػػف التخفػػيض والعفػػو الػػوارديف فػػي ىػػذا  -5المػػادة 

  0التوقيؼ أو المحاكمة 
 0ينشر ىذا القانوف في الجريدة الرسمية ويعمؿ بو مف تاريخ صدوره -6المادة 

 
 0 "55/7/9980ج ر تاريخ  59نشر ىذا القانوف في العدد "
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سنبحث مدى مخالفػة ىػذا القػانوف لألسػس التشػريعية مػف جميػع جوانبػو ،دسػتوريًا، قانونيػًا ، 

  0دولياً 
 

 : مخالفة القانوف لمدستور  -5

 :يمي  مف الدستور عمى ما 30نصت المادة 
ال تسػػػري أحكػػػاـ القػػػوانيف إال عمػػػى مػػػا يقػػػع مػػػف تػػػاريخ العمػػػؿ بيػػػا، وال يكػػػوف ليػػػا أثػػػر " 

  0"رجعي ، ويجوز في غير األمور الجزائية النص عمى خالؼ ذلؾ
 

 :مف ىذا النص نستخمص المبدأيف الياميف التالييف 
 
 0لقػػػػوانيف الجنائيػػػػة ال تسػػػػري إال عمػػػػى مػػػػا يقػػػػع مػػػػف تػػػػاريخ العمػػػػؿ بيػػػػا أف ا - ت

  0وبالتالي فال يجوز أف يكوف لمقانوف مفعواًل رجعي 
ال  أنػػو األمػػور الجزائيػػةأكػد الػنص آنػػؼ الػذكر عمػػى أنػو مػػف المسػممات فػي  - ث

أف يكػػوف لمػػنص مفعػػواًل رجعيػػًا ، و يجػػوز الػػنص عمػػى خػػالؼ ذلػػؾ فػػي غيػػر  يجػػوز
 0ية األمور الجزائ

 أف القػػػانوف اسػػػتثنى المعتقمػػػيف لمدسػػػتور المخالفػػػة الصػػػريحة ذلػػػؾ وأوضػػػح مثػػػاؿ عمػػػى 
ما سماه أسباب التخفيػؼ أو في الذيف كاف ألقي القبض عمييـ قبؿ صدور القانوف، وذلؾ
    0اإلعفاء مف العقوبة كما بينت ذلؾ المادة الخامسة منو 

ـ المنتسػػػػػبيف ل خػػػػػواف الػػػػػذي قضػػػػػى بوجػػػػػوب إعػػػػػدا 49مػػػػػف ذلػػػػػؾ يتضػػػػػح أف القػػػػػانوف 
المسػػػػمميف ىػػػػو قػػػػانوف غيػػػػر دسػػػػتوري فممػػػػاذا لػػػػـ يعػػػػرض ىػػػػذا القػػػػانوف عمػػػػى المحكمػػػػة 

 الدستورية ؟
مػػف  145معمػػـو أف إحالػػة أي نػػص إلػػى المحكمػػة الدسػػتورية إنمػػا تحكمػػو المػػادة مػػف ال 

 :الدستور والتي نصت عمى أف إحالة أي نص إلى ىذه المحكمة ال يمكف أف يتـ إال 
  0ئيس الجميورية مف قبؿ ر  - ت
إذا اعتػػرض ربػػع أعضػػاء مجمػػس الشػػعب عمػػى القػػانوف  أو عمػػى أي مرسػػـو  - ث

  0تشريعي
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ولػػـ يتػػوفر أي مػػف ىػػذيف الشػػرطيف إلحالػػة القػػانوف عمػػى المحكمػػة الدسػػتورية وبالتػػالي كػػاف 
ىو الوسيمة الفعالة لدى المحاكـ االسػتثنائية وعمػى رأسػيا محكمػة الميػداف العسػكرية إلعػداـ 

  0بو بو عمى أنو مف تنظيـ األخواف المسمميفأي مشت
 :  مخالفة القانوف لقانوف العقوبات

 : يمي  مف قانوف العقوبات عمى ما 1تنص المادة 
ال تفػػرض عقوبػػة وال تػػدبير احتػػرازي أو إصػػالحي مػػف أجػػؿ جػػـر لػػـ يكػػف القػػانوف قػػد نػػص 

  0عميو حيف اقترافو 
 

تنػػاوؿ العقوبػػات يعتبػػر مصػػادمًا لمدسػػتور ممػػا تقػػدـ يتضػػح أف أي مفعػػوؿ رجعػػي لقػػانوف ي 
  0ولقانوف العقوبات ويتعيف تقرير عدـ دستوريتو ورفض نتائجو 

إف القضػاء العػػادؿ المسػتقؿ يمكػػف لػو ممارسػػة الرقابػػة عمػى دسػػتورية القػوانيف وذلػػؾ بإىمػػاؿ 
ة أثنػاء ممارسػة النظػر فػي القضػايا المرفوعػ بطريقة الدفعتطبيؽ القانوف المخالؼ لمدستور 

مف المواطنيف أو عمييـ ، إال أف القضاء الذي تـ التغوؿ عميو مف قبؿ السمطة التنفيذية لػـ 
ممثمػة بػرئيس الجميوريػة ( السمطة التنفيذيػة) يعد يممؾ القوة والسمطة المستقمة لموقؼ بوجو 

عمػػى نطػػاؽ واسػػع ودوف أي تحقيػػؽ أو تحفػػظ ،ونصػػبت  49وبالتػػالي فقػػد تػػـ تنفيػػذ القػػانوف 
  0ر شرعية إلجراء محاكمات ال تتوفر فييا أدنى معايير المحاكمات العادلةمحاكـ غي

 :  لممعاىدات الدولية 49مخالفة القانوف 
 منػو عمػى مػا 6تنص االتفاقية الدولية بشػأف الحقػوؽ المدنيػة والسياسػية وخاصػة المػادة 

 : يمي
ال يجػوز أف يكػػوف بمعنػى أنػو  "ووفقػًا لمقػوانيف التػي تكػػوف سػارية عنػد ارتكػاب الجريمػػة "

 0يناقض االتفاقات الدولية 49لمنص الجزائي مفعواًل رجعيًا وليذا فإف القانوف 
وقد صادقت سورية عمى ىذه االتفاقية وبالتالي فيي ممزمة بيا وال يجوز ليا أف تصػدر 

وكيؼ يمكػف لمجمػس  ؟9980لعاـ  49فمماذا إذا  صدر القانوف  معياتشريعًا يتناقض 
  0يصدر قانونًا يخالؼ الدستور والقوانيف والمعاىدات الدولية ؟يمثؿ الشعب أف 
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مػػػػف نافمػػػػة القػػػػوؿ أف مجمػػػػس الشػػػػعب فػػػػي سػػػػورية ال ينتخػػػػب انتخابػػػػًا حػػػػرًا نزييػػػػًا ، وقػػػػد 
بػبطالف االنتخػاب لعػدد  توصػياتأصدرت المحكمة الدستورية فػي عػدة دورات انتخابيػة 

  0المحكمة  توصيات ىذهمف أعضاء مجمس الشعب إال أنو لـ يجر االلتفات إلى 
وحتى لو كاف المجمس يمثؿ الشعب فعاًل فإف التشريعات تدقؽ مف قبؿ لجنة قانونيػة ال 

 .يخفى عمييا المبادئ األساسية والبدييية لمقانوف
 

 : سرعة التصديؽ عمى القانوف -

موضوع بحثنا نجد أنو صدر عف مجمس الشػعب بتػاريخ  49و مف مراجعة نص القانوف   
، فػػػػي حػػػػيف أنػػػػو جػػػػرى التصػػػػديؽ عميػػػػو مػػػػف قبػػػػؿ رئػػػػيس الجميوريػػػػة بتػػػػاريخ  7/7/1980
أي أنو حمؿ لمرئيس باليد فصادؽ عميو ، وىذا ما لـ يجر ألي قانوف سػابقًا،  8/7/1980

إذ أف توقيػػع الػػرئيس عمػػى القػػوانيف عػػادة مػػا يأخػػذ وقتػػًا طػػوياًل قػػد يمتػػد أشػػيرًا  ، ومػػف ذلػػؾ 
ىػػػو موصػػػى بػػػو ،وبالتػػػالي فإنػػػو لػػػـ يعػػػرض عمػػػى  49فػػػإف ىػػػذه السػػػرعة تشػػػي بػػػأف القػػػانوف 
عف أف السػمطة التنفيذيػة رأت أف تمػارس القػوة الغيػر المحكمة الدستورية ليذا السبب فضاًل 

  .مسبوقة والتستر بالقانوف لقمع أي قانوف يمكف أف يواجييا
ف، معقواًل صػدور قػانوف بإعػداـ  منتسػبيف إلػى تنظػيـ معػي ؿ يمكف أف يكوف مقبواًل أوفي

سػػيترتب عمػػى ذلػػؾ سػػقوط عػػدد كبيػػر مػػف القتمػػى والضػػحايا ثػػـ ال يعػػرض ىػػذا  وبالتػػالي
 القانوف عمى المحكمة الدستورية فكيؼ لنا أف نفسر ذلؾ؟

 
:المحاكـ الميدانية العسكرية  

عندما واجيت السمطة التنفيذية التيديد الموجو ليا وسعت صالحية المحاكـ الميدانية 
وذلؾ لغرض  1968لعاـ  109أحدثت بالمرسـو التشريعي رقـ العسكرية التي كانت قد 

تصفية الخصوـ السياسييف وعمى رأسيـ اإلخواف المسمميف وندرج فيما يمي النص الكامؿ 
 :لألحكاـ التشريعية التي تنظـ ىذه المحاكـ  

 
  909مرسوـ تشريعي رقـ                                             

  97/8/9968تاريخ                                                
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 أحداث محاكـ الميداف العسكرية 
تاريخ  2بناء عمى أحكاـ قرار القيادة القطرية المؤقتة لحزب البعث العربي االشتراكي رقـ 

25/2/1966  
  94/8/9969وعمى قرار مجمس الوزراء        تاريخ 

 : يمي  يرسـ ما
  0تسمى محكمة الميداف العسكرية :  كمة أو أكثرتحدث مح -9مادة 

تتولى ىذه المحكمة النظر في الجرائـ الداخمة في اختصاص المحاكـ العسكرية والمرتكبة 
 .يقرر وزير الدفاع إحالتيا إليياالتي  العمميات الحربيةأو خالؿ  الحرب زمف

  5/6/9967يسري اختصاص ىذه المحكمة اعتبارا  مف                 
 : يمي يقصد في ىذا المرسوـ التشريعي ما -5مادة 
ىو المدة التي تقع فييا اشتباكات مسمحة بيف الجميورية العربية :  زمف الحرب - أ

 0وبيف العدو ويحدد بدؤىا وانتياؤىا بمرسوـ  السورية
األعماؿ والحركات التي يقـو بيا الجيش أو بعض  :العمميات الحربية - ب

  0صداـ مسمح مع العدو  الحرب أو عند وقوع وحدات
الرئيس  ، وال تقؿ رتبةرئيس وعضويفتؤلؼ المحكمة بقرار مف وزير الدفاع مف  -3مادة
وال يجوز محاكمة أحد ضباط رائد كما ال تقؿ رتبة كؿ مف العضويف عف نقيب ، عف 

  0المسمحة أماـ محكمة يكوف رئيسيا أدنى منو مرتبة  القوات 
- 4مادة 

 نيابة العامة لدى  المحكمة قاٍض أو أكثر مف النيابة العامة العسكريةيقوـ بوظائؼ ال -أ 
  0يجري تسميتيـ بقرار مف وزير الدفاع 

تتمتع النيابة العامة لدى المحكمة بجميع السمطات والصالحيات الممنوحة  - ب
  0لمنائب العاـ وقاضي التحقيؽ العسكرييف 

  .يؽ مف طرؽ الطعفال تقبؿ أي طر  قطعية تصدر قرارات النيابة العامة - ت

يجوز لممحكمة أال تتقيد باألصوؿ واإلجراءات المنصوص عمييا في  -5مادة 
  0التشريعات النافذة 

تقبؿ األحكاـ التي تصدرىا أي تطبؽ المحكمة العقوبات المقررة قانونا  وال  -6مادة 
  0مف طرؽ الطعف  طريؽ
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عد التصديؽ عمييا مف ال تنفذ أحكاـ محكمة الميداف العسكرية إال ب -7مادة 

 السمطة 
  0 المختصة، وتنفذ وفاقا  لمتشريعات المرعية          

 
، أما باقي األحكاـ فيجري تخضع أحكاـ اإلعداـ لتصديؽ رئيس الدولة -أ -8مادة 

  0 مف وزير الدفاعتصديقو 
لرئيس الدولة ووزير الدفاع كؿ بحسب اختصاصو أف يخفؼ العقوبة أو يستبدؿ  -ب

  0قوبة أخرى ، أو يمغييا كميا مع حفظ الدعوى بيا ع
كما يجوز لو أف يأمر بإعادة المحاكمة  0ويكوف لحفظ الدعوى مفعوؿ العفو العاـ 

أماـ محكمة ميداف عسكرية أخرى ، ويجب أف يصدر القرار في ىذه الحالة معماًل ، 
جميع األحواؿ فإذا صدر الحكـ في المحاكمة الثانية بالبراءة وجب التصديؽ عميو في 

  0، وينفذ فورًا 
لوزير الدفاع ضمف اختصاصو أف يوقؼ تنفيذ العقوبة المقضي بيا ، وفي ىذه  -ت 

  0الحالة تطبؽ قواعد وقؼ تنفيذ األحكاـ المنصوص عمييا في قانوف العقوبات العاـ 
لرئيس الدولة أو وزير الدفاع كؿ بحسب اختصاصو بعد التصديؽ عمى  - ث

أف يمارس الصالحيات المنصوص عمييا في الفقرتيف السابقتيف األحكاـ باإلدانة 
0  

 
  0ينشر ىذا المرسـو التشريعي في الجريدة الرسمية  -9مادة 

 وىو ينص عمى 1/7/1908تاريخ  32ثـ صدر المرسـو التشريعي رقـ 
 :يمي  ما 

 109مف المرسـو التشريعي رقـ  2يضاؼ إلى نياية الفقرة ب مف المادة  -1المادة 
 : النص التالي  17/8/1968تاريخ 

 (أو عند حدوث اضطرابات داخمية) 
فبذلؾ يصبح نص  25مف المادة  4فإذا أضفنا ىذا  التعديؿ المتقدـ إلى نص الفقرة 

 : يمي كما 25المادة
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األعماؿ والحركات التي يقوـ بيا الجيش أو بعض :  العمميات الحربية - ت
  سمح مع العدو ، وعند حدوثع صداـ مالحرب ،أو عند وقو   وحداتو في

  0اضطربات داخمية
 : مف تدقيؽ نص المرسوـ السابؽ نجد

 
أف اختصاص المحكمة محصور بالنظر في الجرائـ الداخمة في اختصاص  - أ

  0 العمميات الحربيةأو خالؿ  زمف الحربالمحاكـ العسكرية والمرتكبة 
 : معنى زمف الحرب -ثـ حددت الفقرة أ

ي تقع فييا اشتباكات مسمحة بيف الجميورية السورية وبيف العدو بأنو ىو المدة الت )
  0 (بمرسـو بدؤىا وانتياؤىاويحدد 

لتحدد معنى العمميات الحربية وىي معطوفة بالمعنى عمى الفقرة  ثـ جاءت الفقرة ب
التي يقـو  األعماؿ والحركاتإذ نصت عمى تفسير معنى العمميات الحربية بأنيا  -أ

  0وعند  وقوع صداـ مسمح مع العدوفي الحرب عض وحداتو بيا الجيش أو ب
وشرحًا ليا إذ أف ما يجري في " أ"وبالتالي فإف الفقرة ب ليست سوى تأكيدًا لمفقرة 

  0الحروب إنما ىو أعماؿ وحركات تقـو بيا الجيوش المتحاربة 
رتكب وعمى ىذا فإف مشروعية المحاكـ الميدانية مستمدة مف سرعة الحسـ في جرائـ ت

أثناء الحروب وىي مما تقتضييا حالة الحرب نفسيا ، فمو أخؿ عسكري بواجباتو أو 
فر مف الخدمة أو تخابر مع العدو ، إذًا لوجب أف يحاكـ محاكمة سريعة حفاظًا عمى 

معنويات الجيش وىيبتو أثناء الحرب ومنعًا لمتخاذؿ باعتبار أف المحاكمات العادية 
يف أف حالة الحرب تقتضي سرعة البت في الجرائـ المرتكبة تستغرؽ وقتًا طوياًل في ح

  0أثناءىا 
وعمى ىذا وحرصًا عمى أف يكوف عمؿ المحاكـ الميدانية تحت سقؼ المشروعية فقد 

مف المادة المار ذكرىا بأف بدء العمميات الحربية وانتياؤىا يحدد  الفقرة أنصت 
مرسـو المبيف آنفًا لتصبح محاكـ بمرسـو وبالتالي فيي محاكـ نائمة تنتظر صدور ال

 0متحركة ومستيقظة تنتظر إحالة مرتكبي جرائـ أثناء المعارؾ إلييا حتى تحاكميـ
إذًا كيؼ لنا أف ننظر إلى النص الذي أضيؼ  إلى الفقرة ب بموجب المرسـو  

والذي اعتبر االضطرابات الداخمية مف اختصاص  1980لعاـ  32التشريعي رقـ 
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نية بغض النظر عف صحة ىذا المرسـو وانسجامو مع الدستور مف المحاكـ الميدا
  :يجوز ليا أف تحاكـ المدنييف لسببيف عدميا، فإف ىذه المحاكـ ال 

ألنيا أصاًل محدثة لمحاكمة العسكرييف وبالتالي فمو فرضنا جداًل صحة  - أ
صالحياتيا لمحاكمة العسكرييف أثناء االضطرابات لكاف مف الواجب إصدار 

يقاظيا مف سباتيا مرسـو    0لتحديد بدء العمميات الحربية أو بدء تفعيؿ المحكمة وا 
في كؿ األحواؿ فإف إضافة نص يشمؿ صالحياتيا لمعمؿ أثناء االضطرابات  -2

واضح بأف  109الداخمية ال يعني بالضرورة محاكمة المدنييف إذ أف مطمع المرسـو 
وبالتالي   ،صاص المحاكـ العسكريةاختصاصيا ىو النظر في الجرائـ الداخمة في اخت

  0فال يشمؿ المدنييف 
ولـ نجد أي نص في ثنايا المرسوميف المار ذكرىما يبيح محاكمة المدنييف الذيف ما 

 0كاف يجوز لممحاكـ الميدانية التصدي لمحاكمتيـ 
الذي أضاؼ إلى نص الفقرة ب مف " 32"وعمى ىذا فإف المالحظ عمى المرسـو 

 : أف ىذا التعديؿ المضاؼ ( عند حدوث اضطرابات داخمية ) عبارة  المادة الثانية
لـ يغير مف طبيعة اختصاص المحاكـ الميدانية والذي ىو لمحاكمة العسكرييف  - أ

 0وفؽ قانوف العقوبات العسكري 

  
إف المحاكـ الميدانية ال يمكف أف يبدأ عمميا إال بعد صدور مرسـو يعمف  - ب

  .داخمية تمامًا كما يعمف عف حالة الحرب تأف البالد في حالة اضطرا با

 
إال أف مرسومًا كيذا لـ يصدر وبدأت المحاكـ الميدانية عمميا دوف سند مف القانوف ، كما 
تحرؾ وزير الدفاع السابؽ آنئٍذ بإحالة ممفات المعتقميف بالجممة إلى المحاكـ الميدانية لبدء 

  0تصفية جماعية دوف وازع مف قانوف أو ضمير 
 إلى يومنا ىذا وتحاكـ حتى أناساً غرب مف كؿ ذلؾ أف ىذه المحاكـ ال تزاؿ تعمؿ واأل

  0ارتكبوا جرائـ عادية ال تدخؿ في اختصاص القضاء العسكري 
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 : في تشكيؿ المحكمة 
الذي أحدث المحاكـ الميدانية قد صدر بداية العيد  109برغـ أف المرسـو التشريعي رقـ 

جعؿ المحكمة مف محاكـ الجماعة بمعنى أنيا ليست مشكمة  فإنو 1968االستبدادي عاـ 
نما مف رئيس وع  0ضويف وتمثؿ فييا النيابة العامةمف قاض واحد وا 

إال أف الواقع العممي كثيرًا ما يمثؿ المتيـ أماـ قاض واحد وليس ثالثة قضاة ، كذلؾ ال 
مف ال يتجاوز تجري المحكمة محاكمة بالمعنى المعروؼ وما تستغرقو أية قضية مف ز 

 0الخمس دقائؽ وال يجر تبميغ المحكـو عميو بالحكـ الذي يصدر بحقو
 

 : في النيابة العامة
فقد بينت المادة الرابعة بفقرتييا أف النائب العاـ أماـ ىذه المحكمة يتمتع بصالحيات  

 واسعة وقراراتو قطعية ، وبالتالي فإف ىذه الصالحيات أىدرت حقوؽ المواطنيف المدنيف
الذيف أحيموا إلييا فعاًل ومف حقيـ في الدفاع أمامو ومراجعة طرؽ الطعف بقرارات النائب 

  0العاـ 
وما بعدىا  23في ىذا النص جمعت وظيفة قاضي التحقيؽ المنصوص عنيا في المادة 

مف قانوف أصوؿ المحاكمات العسكري مع وظيفة النائب العاـ وذلؾ خالفًا لقانوف 
 0األصوؿ

ف حكـ المحكمة الميدانية قطعيًا مما يفوت عمى مف يحاكـ أماميا فرصة وباعتبار أ
الطعف باألحكاـ والقرارات التابعة ليا مما يخؿ بعدالة القضاء،ويفسح المجاؿ واسعًا 

  0األخطاء القانونية  الرتكاب
 : نفاذ أحكاـ المحكمة 

يا مف رئيس الدولة عمى أف األحكاـ ال تنفذ إال بعد التصديؽ عمي" 8و7"نصت المادتاف 
إذا كانت أحكاـ إعداـ ومف وزير الدفاع لما دوف ذلؾ مف عقوبات، ومع ذلؾ كانت أحكاـ 

نما يتـ تصديقيا مف وزير الدفاع الذي كاف يصادؽ  اإلعداـ ال تعرض عمى الرئيس وا 
  0عمييا رأسًا ثـ تنفذ 

حيات تخفيؼ العقوبة لرئيس الدولة ووزير الدفاع صال" 8"كما أعطت الفقرة ب مف المادة 
  0أو استبداليا بأخرى أو بإلغائيا كميا 
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وىذا يشي بأف األحكاـ التي تصدر عف ىذه النوع مف المحاكـ إنما ىي أحكاـ سياسية 
  .مثاؿ مع أحكاـ محكمة أمف الدولةوليست قضائية أو قانونية وىي قريبة ال

األلمانية  ( دير شبيكؿ) وقد صرح وزير الدفاع السابؽ العماد مصطفى طالس لمجمة 
بأنو كاف يوقع عمى أحكاـ إعداـ مائة وخمسيف سجيف أسبوعيًا وىو ما  2005عدد شباط 

  0يجعمو مسؤواًل شخصيُا عف ىذه اإلعدامات 
 : مما تقدـ يتضح 

إف صالحيات المحاكـ الميدانية محصورة بمحاكمة العسكرييف وامتدادىا لمحاكـ : أوال  
  0عؿ األحكاـ الصادرة عنيا معدومة المدنييف غير صحيح ويج

إف في استمرار عمؿ ىذا النوع مف المحاكـ يرتب مسؤولية كاممة عمى الجيات :  ثانيا  
التي تحيؿ إلييا األشخاص لمحاكمتيـ ، كما تجعؿ القضاة الذيف يمارسوف محاكمات مف 

 0ىذا القبيؿ مسؤوليف عف األحكاـ التي يصدرونيا 
وقانوف أحداث  49والقانوف  14مف المرسـو  16نصوص المادة استنادًا لما تقدـ مف 

عدامات بالجممة كما قتؿ تحت  محاكـ الميدانية العسكرية جرت تصفيات جماعية وا 
التعذيب سواء في أجيزة األمف أو في سجني تدمر والمزه أعداد كبيرة مف المعتقميف وكانت 

ئب رئيس الجميورية السابؽ في أكبر مجزرة تمؾ التي ارتكبت بأمر مف رفعت األسد نا
رميًا بالرصاص ضمف غرفيـ في سجف  اسجينًا قتمو / 913/وذىب ضحيتيا  1980عاـ 

   0تدمر وسائر معموماتيا موجودة لدى وزير الدفاع السابؽ العماد أوؿ مصطفى طالس 
 : ولما كاف مف الواضح أف 

والذي  مجمس الشعب السوري ، وخاصة المجنة الدستورية والقانونية ، - أ
دوف أف يتوفر إمكانية عرض ىذا القانوف  1980لعاـ  49أصدر القانوف 

عمى المحكمة الدستورية ، يعتبر مسؤواًل عف التصفيات الجماعية التي 
 -شرعنة الجريمة –جرت استنادًا ليذا القانوف الذي يمكف تسميتو بحؽ 

اـ بالجممة سواء لجية القتؿ تحت التعذيب أـ لجية القتؿ باسـ أحكاـ اإلعد
  0التي صدرت عف المحاكـ الميدانية

/ ولقػػد أقػػر العمػػاد أوؿ مصػػطفى طػػالس بأنػػو كػػاف يوقػػع أسػػبوعيًا عمػػى أحكػػاـ بإعػػداـ 
سجيف في دمشؽ وحدىا ويمكف الرجوع لممقابمػة فػي مجمػة ديػر شػبيغؿ األلمانيػة / 150

  0 2005لشير شباط 
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مػا الراحػؿ وى 1968لعػاـ  16إف مف أصدر المرسـو التشريعي رقـ  - ب
عػػػف  مسػػػئوالفنػػػور الػػػديف األتاسػػػي ويوسػػػؼ زعػػػيف الػػػذي يعػػػيش فػػػي المنفػػػى 

جػػػرائـ القتػػػؿ تحػػػت التعػػػذيب التػػػي جػػػرت بحػػػؽ المعتقمػػػيف منػػػذ صػػػدور ىػػػذا 
المرسػػػػػـو وحتػػػػػى اآلف ، فضػػػػػاًل عػػػػػف مسػػػػػؤولية جميػػػػػع أجيػػػػػزة األمػػػػػف سػػػػػواء 
العسػػػكري منيػػػا أـ أمػػػف الدولػػػة أـ األمػػػف السياسػػػي ، ذلػػػؾ أف ىػػػذا المرسػػػـو 

 . طى تغطية وشرعنة لمجريمة أع
  .إف قضاة المحاكـ الميدانية العسكرية الذيف أصدروا - ت

حكامػػػًا باإلعػػػداـ بالجممػػػة لمػػػف أحيػػػؿ إلػػػى ىػػػذه المحػػػاكـ فيمػػػا سػػػمي  - ث
عػػف الجػػرائـ التػػي ارتكبوىػػا ،  مسػػئولوفبتيمػػة االنتمػػاء ل خػػواف المسػػمميف ، 

وال يعتد ىنا بالجيػؿ ويجب أف يساءلوا بتيمة القتؿ والجرائـ ضد اإلنسانية ، 
كمػػا  49بالقػػانوف ، وكػػاف عمػػى قضػػاة ىػػذه المحػػاكـ رفػػض تطبيػػؽ القػػانوف 

رفػػػػػػػض محاكمػػػػػػػة المػػػػػػػدنييف أمػػػػػػػاميـ بػػػػػػػالتيـ السياسػػػػػػػية ألنيػػػػػػػا تخػػػػػػػرج عػػػػػػػف 
 . الذكر  أنفةاختصاصيـ كما بينت في الدراسة 

ت وحتػى وأخيرًا فإف في استمرار غض النظر عف الجرائـ التي ارتكبت منذ أواخر السبعينيا
 .اآلف ما يعطي الفرصة لالستمرار في ارتكاب الجرائـ واإلفالت مف العقاب

يظير لنا مدى فداحة ما تػـ باسػـ التشػريع ولػذا فػإف السػمطات المعنيػة  أعالهإنما ما أوردتو 
 :التدابير اآلتية لئال تكوف عرضة لممساءلة مستقباًل  باتخاذفي سوريا مطالبة 

 
 .ـ ضد اإلنسانية ال تسقط بالتقادـائـ التي تعتبر جرائالجر  همالحقة مرتكبي ىذ -1
 .إلغاء القوانيف والمراسيـ التشريعية التي ميدت لذلؾ والتي كانت محؿ مناقشة أنفاً  -2

تشػػػػكيؿ لجػػػػاف لمتحقيػػػػؽ فػػػػي األحػػػػداث التػػػػي تمػػػػت فػػػػي السػػػػابؽ وتحديػػػػد المسػػػػؤولية  -3
 .(أسوة بالمغرب)والتعويض عف المتضرريف مف التجاوزات القانونية،

 .        برمتو االستثنائيإلغاء القضاء  -4
  

 المحامي ىيثـ المالح                       دمشؽ                         
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 لةءالشفافية والمسا
 المالح المحامي ىيثـ 

ات والتعتيـ عمى أي خبر ومنع السوري بانعداـ الشفافية واالنغالؽ عمى الذ يتصؼ النظاـ
فإذا " آخر مف يعمـ:" ،حتى يستمر الشعب غائبًا عف قضاياه ،كالمثؿ القائؿ الزوج انتشاره
الزوج آخر مف يعمـ فإف شعبنا في سورية حتى اآلف ال يعمـ عف مصيره وأوضاعو  كاف

توى وفي كؿ التعتيـ عمى كؿ مس إستراتيجيةشيئًا ،ذلؾ أف النظاـ الحاكـ مارس  ومستقبمو
  .حتى في الحوادث التي ليس ليا عالقة بالسياسة العامة أو بمستقبؿ البالد النواحي

حيف كنت مع زمالء لي مف النقابييف محاميف وميندسيف  1980منتصؼ عاـ  في
بيـ في السجف دوف مسوغ قانوني ،حيث كنت في السجف التابع  وغيرىـ ،الذيف زج
في كفر سوسة،فوجئنا في أحد األياـ بعدـ وصوؿ  -الدولة أمف –لممخابرات العامة 

وحـر السجناء جميعًا حتى مف الطعاـ السيئ الذي كاف يقدـ  الطعاـ أو الخبز إلى السجف
  . لنا

األثناء محاورة السجانيف واستدراجيـ فعممت منيـ أف أبواب السجف  حاولت في تمؾ
تى إحضار طعاميـ الخاص، وبعد تمامًا، وىـ ال يستطيعوف الخروج أو ح الخارجية مغمقة
تـ تطويؽ السجف الذي  المشئـواألخبار وعممنا أنو في ذلؾ اليـو  انجمت فترة مف الزمف
مجموعة مف سرايا الدفاع التابعة لرفعت األسد بيدؼ الدخوؿ وتصفيتنا،  كنا فيو مف قبؿ
لدفاع ىذه تقدر حدث منع وقوع المجزرة ، ثـ عممنا أف مجموعة مف سرايا ا إال أف أمرًا ما

بقيادة ضباط في السرايا نفذت مجزرة في سجف تدمر راح ضحيتيا نحوًا مف  عنصر ةبمائ
عزاًل قتموا ضمف غرفيـ في السجف ،كما توالت األخبار عف إعدامات  سجيف تسعمائة

أحكاـ غير قانونية صدرت عف محاكـ الميداف العسكرية راح ضحيتيا  كثيرة تحت مظمة
  .يف،كما قتؿ البعض دوف محاكمةالمعتقم آالؼ مف

السمطة أي إعالف عف ىذه الحوادث سواء  كؿ ىذه األخبار تسربت لمناس دوف أف تمارس
األحكاـ ،وقد شرعف ىذه الجرائـ القانوف  كانت مغطاة بإحكاـ خارج القانوف أو بدوف ىذه

بات مخالفًا لمدستور ولقانوف العقو  الذي صدر عف مجمس الشعب 1980لعاـ  49رقـ 
  .ولممعاىدات الدولية وحقوؽ اإلنساف

لـ تعمد السمطة إلى طي ممؼ المفقوديف سواء في السجوف أو أثناء الحوادث  حتى اآلف
،ومعموـ أف مف انتقؿ  1990و 1980وقعت في الفترة الممتدة بيف عامي  المؤسفة التي
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نما ينتمي إلى أسرة أو اآلخرةإلى الدار  ة أو غير ذلؾ زوج ليس مقطوعًا مف شجرة وا 
غير المعروؼ حتى اآلف آثار اجتماعية سيئة تنعكس سمبًا عمى  ،ويترتب عمى الغياب

  .خإل 000أو أخًا أو زوجاً  اأب ىؤالء الناس الذيف فقدوا
المجاؿ واستمرار التكتـ والتجاىؿ واإلنكار  تتحمؿ مسؤوليتيا في ىذا أفىنا ال بد لمدولة 

لعاـ  14غطى كؿ ذلؾ المرسـو التشريعي رقـ  خير، وقديزيد مف االحتقاف وال يؤدي إلى 
  . الجريمة بحماية مرتكبييا التي شرعنت ارتكاب 16في مادتو  1968

في أعماؿ السمطة الحاكمة أية  لو استعرضنا األوضاع العامة في بمدنا الحبيب ال نجد
  . واالنغالؽ شفافية وىي ال تزاؿ تمارس أعماليا بغاية التكتـ

تعطمت  وقعت حادثة مروعة ،تتمخص في أف حاممة دبابات 2005عاـ  في منتصؼ
بتحميؿ  مكابحيا وكشؼ سائقيا ذلؾ أثناء دخولو إلى أحد المعسكرات ،إال أف ضابطًا أمره

يفترض أف  دبابة بإصرار وتـ ذلؾ بعد جدؿ بيف الطرفيف ،إال أف ركب الدبابات الذي كاف
وعمى متف  ف ثـ خرج ىذا السائؽ لوحده مف الثكنةتكوف فيو ىذه الناقمة كاف قد سبقيا وم

طالبات  سيارة –الحاممة دبابة ،وأثناء وصولو عمى المحمؽ الجنوبي مفرؽ داريا وكانت 
سيارة  لـ يستطع سائؽ الحاممة إيقافيا وأنفمتت الدبابة وسحقت -متجية إلى المدرسة

 مات عدد ال يقؿ عفالمدرسة وعددًا مف السيارات التي كانت تقؼ عمى اإلشارة ،و 
خمسيف شخصًا بيف تمميذة وركاب السيارات التي سحقت،وتـ تطويؽ المكاف ومنع 

واإلعالـ مف االقتراب ، ووصؿ األمر إلى أف مديرة مدرسة الطالبات حظرت  التصوير
التحدث بالموضوع، ولمخوؼ والرعب الذي عشش في النفوس لـ ينبس ىؤالء  عمى أىالييـ

ـ أف ىذه الحادث مف الحوادث المرورية الذي ال يمس سياسة الدولة العم ببنت شفو ،مع
خارجيًا وفيما أعمـ فإف جية إعالمية لـ تنشر أي خبر عنيـ ،كما ال يعمـ أحد  داخميًا أو
منذ أشير قميمة  ما إذا كاف قد فتح تحقيؽ في الحادث وما ىي نتائج التحقيؽ حتى اآلف

األخبار عف جسامة ما حدث في  وتواترتعصياف في سجف صيدنايا العسكري  وقع
قتيؿ وأف أسمحة سربت إلى السجناء  ةبمائاألخبار عف قتمى يقدر عددىـ  السجف وتسربت

  . وغير ذلؾ
 وتـ تفريغ مشفاً  -وىذا طبيعي ويقع في معظـ سجوف العالـ –تـ تطويؽ موقع السجف 

األطباء  ى إليو وحظِّر عمىعسكريًا مف المرضى ومنع االقتراب منو، و نقؿ الجرحى والقتم
 مغادرتو حرصًا عمى التكتـ عمى األحداث ،وقد مضى عدة شيور عمى الحادث دوف أف
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 خبر أو تصديرأي بياف لمسؤوؿ حكومي، ومنعت زيارة السجناء أيتعمد السمطة إلى نشر 
رد ت ووقعت أسرىـ بالغـ واليـ واأللـ الدائـ في الوقت الذي كانت فيو المراجعات ال تفتأ

أو  إلى مكتبي مف أىالي السجناء مف موكميف وغيرىـ ،لـ استطع أف أشفي غميؿ ىؤالء ،
 أروي نفوسيـ العطشى إلى أخبار أبنائيـ داخؿ السجف، وال يعرؼ ىؤالء مف يراجعوف

لى مف يمجؤوف؟  و تناقمت أخبار عف دفف جثث تحت جنح الظالـ في قطنا وغيرىا مف!وا 
 .جثة ألىميا المواقع،ولـ يجر تسميـ أية

لوصؼ ما يجري ىنا ،فنشاىد مثاًل أف بناء وقع في  مف يتابع أخبار التمفاز يقع في الحيرة
،أو أف قطارًا خرج عف مساره في اليند أو  -كذا شخص –الباكستاف وذىب ضحيتو 
نشاىده عمى التمفاز، أما في نظر السمطة  إلخ كؿ ىذا 000انييارًا لألبنية في مصر

يثيره ىؤالء الناس الذيف يطالبوف بحقوقيـ  ليس لدينا أية مشكالت سوى ماالسورية فنحف 
  .-المجتمع المدني حقوؽ اإلنساف –االجتماعية  أو -أحزاب أو ىيئات –السياسية منيا 

وحكـ  –يستحؽ ذلؾ  وىو –جرت لعبد الحميـ خداـ  تناقمت وسائؿ اإلعالـ عف محاكمة
نظاـ ،بينما لـ يستطع أحد محاكمتو وىو عمى رأس ال عميو بالسجف المؤبد ألنو انشؽ عف

  . السمطة
مجزرة تدمر وسمط زبانيتو عمى رؤوس المسممات في الشوارع لنزع  ارتكب رفعت األسد

وكاف جزاءه أف أخرج مف البالد ومعو المميارات مف الدوالرات،  حجابيف واستيدؼ السمطة
  . أي محاكمة لو بينما لـ نسمع عف مشروع

المفقوديف والدور المصادرة  رارًا المسؤوليف عمى كافة المستويات بإغالؽ ممؼطالبت م
أمر مشروع ولكف منع  والميجريف خارج القطر ،وقمت أف مساءلة مف ارتكب جريمة ىو

والمعاىدات الدولية وحقوؽ  المواطف مف العودة إلى بمده يتنافى مع القوانيف المحمية
ىي مف أسباب االحتقاف  ه الممفات العالقة التياإلنساف، وقمت ال بد مف إغالؽ ىذ

نتمقى الجواب بإننا لسنا  الغريب أنو حيف نطالب بإجراء مصالحة وطنية أفالداخمي ، إال 
  .!متخاصميف

وقابمت السمطة ىذه األحداث بفكر االنتقاـ وليس  وقعت أحداث دامية وأليمة في الثمانينات
  . لتي وقعت حتى يمكف اجتثاثياا بفكر اإلصالح و تقصي أسباب األحداث

إذا انتقمنا فعمى قدر السبب ال  "قاؿ قيصر في جوابو عمى سؤاٍؿ لكسرى قولة مشيورة
منا الوقوؼ و المراجعة ثـ  ،وقد قمنا إف ما وقع سابقًا يستوجب" عمى قدر الغضب
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  .المصالحة
ظـ الذي القى ما ،قاؿ الرسوؿ األع-دروسو  حريًا بنا أف نستفيد مف-في فتح مكة، الذي 

فأنتـ  ااذىبو " وتشريد وتجويع ،قاؿ ليـ لقاه مف أىمو وشعبو في مكة مف اضطياد وقتؿ
واضطيدوه وأجبروه عمى ترؾ وطنو، حيف  فيو لـ يعمد إلى االنتقاـ ممف ظمموه" الطمقاء

  . لممصالحة قدر عمييـ بؿ عامميـ بمطؼ وشيامة وفتح صفحة
ضابط في صفوؼ  السمطة اعتقاالت ال حدود ليا وال مف المفارقات العجيبة أف تمارس

والفساد وحاولوا  المثقفيف في حيف ال نجدىا تحرؾ ساكنًا لمحاكمة الذيف ارتكبوا الجرائـ
  .ةالسمط القفز عمى

ودمر مياىيا وسمح البناء في محيط  دمر محافظ ريؼ دمشؽ سابقًا غوطتيا الشييرة
الواحة الجميمة إلى كتؿ أسمنتية  ، وحوؿ ىذهدمشؽ عشوائيًا مف اجؿ الرشى والفساد 

  . المفاىيـ عشوائية وال يوجد مف يحاسب ، فعجبًا كيؼ أنقمبت
طالبتيا مرارًا  أنني مف موقعي محاميًا ومدافعًا عف حقوؽ اإلنساف أطالب السمطة كما

  : وتكرارًا وعمى أعمى المستويات بما يمي
طة التي ترتبط ارتباطًا وثيقًا بحياة الناس جميع أعماؿ السم ممارسة الشفافية في -1

  .اليومية
  . ميجريف –دور مصادرة –مفقوديف  –الممفات العالقة  طي -2
 . يتعارض مع الدستور والقوانيف األخرى والمعاىدات الدولية إلغاء كؿ قانوف استثنائي -3
 
  . االستثنائي برمتو إلغاء القضاء -4

 وفي ىذا عدؿ وحؽ                                                  
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 اإلصرار عمى الخطأ
 بيف

 التخبط والتناقض
أخبػػارًا وتصػػريحات حػػوؿ القػػانوف (أنترنػػت)منػػذ فتػػرة غيػػر بعيػػدة تناقمػػت الشػػبكة العنكبوتيػػة   
الذي كاف عاماًل أساسيًا فػي تصػفيات جماعيػة لػـ تشػيد سػوريا ليػا مثػياًل  1980لعاـ  49

 .مف قبؿ
اء أحد صحفيي الجزيرة مع وزير الخارجية السػيد وليػد المعمػـ ، حػوؿ االتجػاه إللغػاء ففي لق

 000حػيف يتوقػؼ األخػواف عػف التػآمر سػوؼ ينظػر فػي األمػر:)أجاب الػوزير  49القانوف 
 لتجميػػد ثػػـ حػػيف سػػئؿ مػػؤخرًا عبػػر وسػػائؿ اإلعػػالـ أجػػاب السػػيد المعمػػـ أف مشػػروعًا يػػدرس(

 .المشار إليو أنفاً 49القانوف 
ومنذ فترة ليست وجيزة طمع عمينا وزير األوقاؼ بمقابمة صحفية ،رفػع فييػا سػقؼ اليجػـو   

المسػػمميف واصػػفًا إيػػاىـ بأبشػػع النعػػوت، وىػػو أمػػر ممفػػت لمنظػػر فػػي الوقػػت  اإلخػػوافعمػػى 
ىػػػذا  أف،والػػػذي قػػػاؿ فيػػػو الػػػوزير نفسػػػو  49الػػػذي يجػػػري فيػػػو الحػػػديث عػػػف إلغػػػاء القػػػانوف 

 !.إلخ،أي حاالت اقتضتيا ظروؼ معينة 000القانوف وجد لحاالت
التػػي وردت فػػي خطػػاب السػػيد  التجميػػد األمػػر الممفػػت لمنظػػر ىنػػا بغػػض النظػػر عػػف مسػػألة

وزيػػر الخارجيػػة والتػػي لػػيس ليػػا أي معنػػى قانونيػػًا ،ىػػو ىػػذه السػػوية مػػف التفػػاوت بػػيف الػػرؤى 
انيػػة حسػػب حػػوؿ األخػػواف المسػػمميف ،بػػيف وزيػػر أوقػػاؼ إسػػالمي، ووزيػػر خارجيػػة لدولػػة عمم

تعبيره ،وأظف أف السيد وزير األوقاؼ لـ يكف مولودًا حيف كاف لألخواف المسػمميف عػدد مػف 
النواب في مجمس يمثػؿ األمػة ،وكػاف السػجاؿ يػتـ بػالحوار ال بالسػيؼ،إال أف الممفػت أيضػًا 

موضػػػػوع المناقشػػػػة دوف االلتفػػػػات إلػػػػى عػػػػدـ  49تمسػػػػؾ النظػػػػاـ باسػػػػتمرار العمػػػػؿ بالقػػػػانوف 
 :ذا القانوف فيومشروعية ى

 .يصادـ دستور البالد -1
 .يصادـ قانوف العقوبات السوري -2

 .يصادـ المعاىدات والمواثيؽ الدولية المعروفة والتي ال حاجة لتكرارىا  -3
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والتػػػي ال  1980لعػػػاـ  49سػػػبؽ أف بينػػػت المثالػػػب التػػػي تنػػػاؿ مػػػف مشػػػروعية القػػػانوف 
رس خمػؼ ىػذا القػانوف الػذي يجوز لدولة يسػود فييػا دسػتور وقػانوف أف تسػتمر فػي التمتػ

 .يشكؿ سيفًا مسمطًا عمى رقاب الناس 
بغػػض النظػػر عمػػا وصػػؼ بػػو السػػيد وزيػػر الخارجيػػة األخػػواف أو مػػا وصػػفيـ بػػو وزيػػر 
األوقػػاؼ،فنحف رجػػاؿ قػػانوف ولػػدينا مػػف النصػػوص الكثيػػرة فػػي قػػانوف العقوبػػات السػػوري 

إلػى العدالػة،ومف ال يعػرؼ حوؿ المؤامرة واإلرىاب وغير ذلؾ ما يكفي لسوؽ المتآمريف 
ذلؾ عميو أف يعمـ، وال يجوز لنا أف نقبؿ بقانوف خاص خارج عف الدستور وعػف مفيػـو 

 .كؿ قانوف وليستعمؿ في مواجية العدالة والشرعية وحقوؽ اإلنساف
يشػػػػكؿ وصػػػػمة عػػػػار فػػػػي جبػػػػيف العدالػػػػة وال بػػػػد مػػػػف أف  1980لعػػػػاـ  49إف القػػػػانوف 

اميف والقضػػػػػاة إلىمػػػػػاؿ العمػػػػػؿ بػػػػػو حتػػػػػى يػػػػػتـ يتصػػػػػدى لػػػػػو رجػػػػػاؿ القػػػػػانوف مػػػػػف المحػػػػػ
إلغاؤه،وذلػػؾ باسػػتعماؿ طريػػؽ الػػدفع مػػف المحػػاميف أمػػاـ القضػػاء، ىػػذه الطريػػؽ كمػػا ىػػو 

نما إىماؿ تطبيقو  .معمـو في الفقو القانوني ال تعني البحث في دستورية القانوف وا 
الضػػػغط  أننػػػي أىيػػػب برجػػػاؿ القػػػانوف والمنظمػػػات الحقوقيػػػة المحميػػػة والعالميػػػة ممارسػػػة

لغػػاؤه مػػع مػػا ترتػػب عميػػو مػػف آثػػار،وفي ذلػػؾ فقػػط تتحقػػؽ  لمػػتخمص مػػف ىػػذا القػػانوف وا 
 .العدالة التي ننشدىا جميعاً 

أف يكػػػوف لػػػو درايػػػة بػػػو  -أي قػػػانوف –إف األولػػػى بمػػػف يتصػػػدى لمحػػػديث عػػػف القػػػانوف 
وعمـ،وأمػػػػا إلقػػػػاء الكػػػػالـ جزافػػػػًا ودوف تمحػػػػيص فيػػػػو لعمػػػػري يشػػػػكؿ إيغػػػػااًل فػػػػي انتيػػػػاؾ 

وف وتبريػرًا لتعسػػؼ السػمطة التنفيذيػة فػػي المجػوء إلػػى كػؿ السػبؿ لمنيػػؿ مػف الخصػػـو القػان
 .السياسييف ،وقير المجتمع وتكميـ األفواه تحت شعارات ومسميات مختمفة 

لقػػػد كفػػػؿ الدسػػػتور السػػػوري حػػػؽ المػػػواطنيف فػػػي ممارسػػػة العمػػػؿ السياسػػػي واالجتمػػػاعي 
نشػػاء الجمعيػػات  لعػػاـ  50،ثػػـ جػػاء القػػانوف  حػػزابواألواالقتصػػادي ،وحػػؽ التجمعػػات وا 

بالمصػػػادقة عمػػػى الميثػػػاؽ العربػػػي لحقػػػوؽ  مجمػػػس الشػػػعبالػػػذي صػػػدر عػػػف  2006
ومػػا بعػػدىا ،وبالتػػالي فعمػػى كػػؿ مسػػؤوؿ  24اإلنسػػاف،فحدد حقػػوؽ المػػواطنيف فػػي المػػادة 

حيف ينتقؿ إلى اإلعالـ أف يتحسس موضع قدمو ويتحقؽ مف متانػة الكػالـ الػذي سػوؼ 
نمػػا فػػي ينقػػؿ إلػػى النػػاس  عبػػره ،ألنػػو مسػػؤوؿ والمسػػؤولية أمانػػة لػػيس فقػػط فػػي الػػدنيا وا 

 .اآلخرة أيضًا 
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إف لدينا الكثير مما ينبغي العمؿ بو عمى الصعيد الداخمي فالفساد الػذي ينخػر المجتمػع 
وتيػػيمف الدولػػة عمػػى تداولو،وكػػذلؾ الػػدعارة التػػي تنتشػػر فػػي كػػؿ ربوعنػػا تحػػت مسػػميات 

المتفرعة منيا خميؽ بالسيد وزير األوقػاؼ الػذي  األطفاؿعارة النوادي الميمية لمسياحة،ود
يرأس المؤسسة الدينية بحكـ الواقع أف يولييا العناية الالزمة حتػى يعػود مجتمعػًا معػافى 

 .   كما كاف قبؿ ذلؾ
إف التيويش والتصعيد ال ينبئ بخير ،ورحـ اهلل والدي الذي كػاف حريصػًا عمػى أف يػردد 

 ارتو المشيورةعمى مسامعي دومًا عب
 ( الشدة ال تأتي بخير يأبني)

وصػػػمى اهلل عمػػػى معمػػػـ الخيػػػر محمػػػد بػػػف عبػػػد اهلل حػػػيف فػػػتح مكػػػة وخاطػػػب خصػػػومو 
 (.أذىبوا فأنتـ الطمقاء)بقولو

 المحامي ىيثـ المالح             دمشؽ    
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 العدالة والقانوف
 

أصدر مجمس وزراء النظاـ العسكري األوؿ الذي اغتصب  1949حزيراف /22بتاريخ 
 : السمطة وألغى الدستور القرار التالي 

 
 583قرار مجمس الوزراء رقـ 

ت مشروع قانوف العقوبا 1949حزيراف  22درس مجمس الوزراء في جمستو المنعقدة في 
 .الذي وضعتو وزارة العدلية وبعد المذاكرة قرر الموافقة عميو

 
 1949حزيراف  22و 1368شعباف  26دمشؽ في 

 
القائد العاـ لمجيش والقوات     ءوزير المعارؼ والصحة     نائب رئيس مجمس الوزرا

 المسمحة
 مجمس الوزراء رئيس ير الخارجية                   واإلسعاؼ العاـ                  وز 

 وزير الدفاع الوطني والداخمية      عادؿ أرسالف       خميؿ مردـ بؾ                  
 الزعيـ حسني الزعيـ

 
 القتصاد الوطنيوزير األشغاؿ العامة    وزير الزراعة      وزير المالية وا

 وزير العدلية
 أسعد الكورانيجبارة          سف فتح اهلل صقاؿ          نوري إيبش              ح

 
بذات التاريخ بتنفيذ قانوف العقوبات  148عقب ذلؾ صدر المرسـو التشريعي رقـ 

 84ي الذي صدر بالمرسـو المعموؿ بو حاليًا في سوريا ،وكذلؾ كاف حاؿ القانوف المدن
تاريخ  149وقانوف التجارة البرية الذي صدر بمرسـو  16/5/1949تاريخ 
 .جميعيا بتواقيع مجمس الوزراء أنؼ الذكر  موشحو 22/6/1949

داـ حكـ حسني الزعيـ أقؿ مف ستة أشير أصدر خالليا ثالثة قوانيف ىامة تؤسس 
قالؿ دوف أف تعرض ىذه تعد االسلعالقات مجتمعية، جاءت جميعًا في مرحمة ما ب
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صدارىا ودوف أف يعمـ بيا أحد مف  القوانيف عمى أي مجمس تشريعي لمناقشتيا وا 
 .المواطنيف ليكونوا عمى بينة مما يرتب ليـ 

فالضابط حسني الزعيـ الذي ألغى مجمس النواب وصادر أصوات ناخبيو وألغى الدستور 
، وجد بإيحاء مف حولو أف تخميد اسمو يتـ ودور الشعب في ممارسة رقابتو عمى السمطة 

لصالح الشعب وآمالو وطموحو  اكتراثمف خالؿ إصداره ىذه القوانيف ففعؿ ذلؾ ،دوف 
وكاف مف أوؿ أعمالو أبراـ .وما إذا كانت ىذه القوانيف تنسجـ مع ىذه اآلماؿ والطموح 

 .اتفاقية التاباليف المعروفة وىو أوؿ مف فاوض دولة العدواف 
المراسيـ أنفة الذكر بتصديرىا عمى الشكؿ  إصدارهحرص صاحب االنقالب حيف وقد 

 : التالي 
 

 (القائد العاـ لمجيش والقوات المسمحة) 
 رئيس مجمس الوزراء

 وزير الدفاع الوطني والداخمية
 

وىكذا بدأ بمقبو العسكري حتى يوضح أف العسكر ىـ مف يحكـ البمد ، وىو ما ميد بعده 
رية االستبدادية أف تبسط ىيمنتيا عمى البالد وأضحى المنصب المدني لألنظمة العسك

 .شكميًا حتى لو كاف منصبًا كبيرًا 
 

لئف كاف المفروض أف التشريع ُيستمد مف عادات الشعب وتقاليده ، إال أنو مع ذلؾ يشكؿ 
مع الزمف منظومة مف القيـ تترسخ في المجتمعات ، وبالتالي فحيف وضع أي قانوف يجب 

ناقشتو في مجالس تمثؿ الشعب تمثياًل صحيحًا ، فإذا أنعدـ االنتخاب الصحيح الحر م
ليذه المجالس واستند إلى تزوير وشراء لألصوات أو لييمنة معينة فإف المجمس بالتالي ال 
يعتبر ممثاًل لمشعب تمثياًل صحيحًا ، وتعتور التشريعات التي تصدر عنو عيوب قد تصؿ 

 .إلى البطالف 
رزؽ اهلل أنطاكي عف الفرؽ  0حيف كنت طالبًا في كمية الحقوؽ أني سألت أستاذنا دأذكر 

ذلؾ أف القانوف المدني الذي أشرت إليو سابقًا استعمؿ " اإلعذار" و" اإلنذار"بيف كممتي  
التي كانت مستعممة في مجمة األحكاـ العدلية، " إنذار" بداًل مف كممة" إعذار"كممة 
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في إشارة ساخرة إلى أف القانوف وضع " سؿ مف وضع القانوف "اضؿ فأجابني أستاذنا الف
مف قبؿ ضابط انقالبي وليس مف قبؿ مجمس نواب يمثؿ الشعب ،وبالتالي فإف القوانيف قد 

 .صدرت دوف مناقشة كافية
في الجنايات الواقعة عمى أمف الدولة ) في الفصؿ األوؿ الذي ورد تحت عنواف 

النيؿ مف ىيبة الدولة والشعور ) -5-ات، وتحت البند مف قانوف العقوب( الخارجي
 :نجد المواد التالية ( القومي
 : 585المادة 

مف قاـ في سورية في زمف الحرب أو عند توقع نشوبيا بدعاوة ترمي إلى إضعاؼ )
 ( .الشعور القومي أو إيقاظ النعرات العنصرية أو المذىبية عوقب باالعتقاؿ المؤقت 

  :86المادة 
يستحؽ العقوبة نفسيا مف نقؿ في سوريا في األحواؿ عينيا أنباء يعرؼ أنيا كاذبة  -1)

 (.نفسية األمةأو مبالغ فييا مف شأنيا أف توىف 
 : 87المادة 

كؿ سوري يذيع في الخارج وىو عمى بينة مف األمر أنباء كاذبة أو مبالغ فييا مف  -1) 
مالية يعاقب بالحبس ستة أشير عمى أو مف مكانتيا ال ىيبة الدولةشأنيا أف تناؿ مف 

 ( .األقؿ وبغرامة تتراوح بيف خمسيف وخمسمائة ليرة سورية
 

 :مما تقدـ نرى أف المواد تتحدث عف 
 .إيقاظ النعرات العنصرية والمذىبية  - أ

 .أنباء كاذبة توىف نفسية األمة  - ب

 . أنباء كاذبة تناؿ مف ىيبة الدولة  - ت

اـ بو شخص مف الناس يثير النعرات أو يناؿ مف نتساءؿ ىنا مف ىو الذي يفسر أف ما ق
 نفسية األمة أو مف ىيبة الدولة أو أف أخباره كاذبة؟

ىذه الصيغ الفضفاضة التي وضعت كما قمت سابقًا، مف قبؿ نظاـ عسكري استبدادي 
نسؼ الدستور وأستولى عمى السمطة  بالقوة ،كرست لمفاىيـ عائمة وغير محددة ،ومع 

عف تفصيمة جاىزة لكؿ مف يدخؿ سراديب األجيزة األمنية معتقاًل  الزمف أضحت عبارة
حيث توجو إليو نفس التيـ التي وردت تحت مفيـو النيؿ مف ىيبة الدولة أو نفسية األمة ، 
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فأيف ىي ىذه الييبة وأيف ىي النفسية وما ىي حدودىما، ومف يممؾ تفسيرىما ؟ كما مف 
ىي أنباء كاذبة ،  أذاعياا شخص مف الناس أو يممؾ الفصؿ بأف األنباء التي تحدث عني

 ومف يدقؽ ذلؾ ، ومف يممؾ محاسبة السمطة أو الحكومة فيما تقـو بو مف أعماؿ؟
تحت ىذه المفاىيـ سيؽ عدد مف معتقمي إعالف دمشؽ إلى القضاء ووجيت ليـ نفس 

بنفس  التيمة، مثؿ مف سيؽ قبميـ العشرة الذيف سموا معتقمي ربيع دمشؽ وحكـ الجميع
 !!التيـ التي ال زالت توجو لممعتقميف دوف حساب

تتكرر المأساة وتمتمئ السجوف بمعتقمي الرأي ويعاني ىؤالء ما يعانوف مف سوء المعاممة 
وتدور والتعذيب الجسدي والنفسي واإلىانة وسائر الضروب الحاطة مف إنسانية اإلنساف، 

ذي يجد قضاة جاىزيف لمحكـ بما يممى االعتقاالت والتيـ وكأنيا الزمة النظاـ ال ةعجم
 !عمييـ بعد أف أسُتمبت حرية القضاء وفقد القضاة استقالليـ

ويندب محاموف أنفسيـ لمدفاع عف المتيميف الموىوميف فال يجدوف إال العصي توضع في 
العجالت ،فال يتمكنوف مف ممارسة مياميـ بحرية وال يجدوف عونًا حتى في إطار 

زيارة الوكالء إلى موكمييـ في السجف إلى تدخؿ ممثمي النيابة  مينتيـ، وكما تخضع
العامة في الزيارة، وتعمو في ذلؾ تعميمات مدير السجف عمى كؿ تعميمات ، فمقد منعت 

شخصيًا مف زيارة موكميف عدة مرات كما منع غيري وال يزاؿ المحاموف في بعض القضايا 
مارسة مياميـ، فكيؼ يمكف لممحامي ذات الطابع الخاص ال يجدوف إال كؿ عنت في م

 .أف يمارس عممو في جو مشحوف بالعراقيؿ
أرخى ىذا الوضع بظاللو عمى الحياة العامة في بالدنا فعسكرة السمطة أدت إللغاء سيادة 

 -نفذ ثـ أعترض –القانوف وحؿ محميا التعميمات والبالغات، تماىيًا مع الحياة العسكرية 
مى إدارة الحياة المدنية العامة ، يجري إسقاط المفاىيـ فعندما يييمف العسكريوف ع

العسكرية عمييا وتفسد حياة الناس ، ولو أردت أف أضرب أمثمة عمى ذلؾ لما وسعتني 
 :صفحات ولكف أسوؽ لمقارئ ما يمي 

الدرجة القطعية  اكتسبتالسمطات المنفذة لمقانوف ترفض إنفاذ األحكاـ القضائية التي  -
،حتى ولو كانت األحكاـ ال تمس  -عنواف الحقيقة –لمفيـو الحقوقي بأنيا والمندرجة في ا

في جانب منيا السمطة، والتي قد تكوف متعمقة بقانوف األحواؿ الشخصية واستقرار 
األسر،وبذلؾ تضرب السمطة عرض الحائط بالقانوف، ولقد مارست شخصيًا مراجعات ليا 
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 أنني في كؿ مرة أجد التعميمات والبالغات أوؿ وليس ليا أخر لتنفيذ أحكاـ قضائية، إال
 .تقؼ سدأ مانعًا مف إنفاذ األحكاـ

تمارس بعض جواتب السمطة منع المواطنيف مف دخوؿ بعض األبنية الحكومية ،ويساء  -
أو أماـ أبواب األبنية لمسماح " كوى"إلى المواطنيف الذيف عمييـ الوقوؼ طوياًل أماـ 

 .رمتيا ممؾ لممواطنيف بالدخوؿ مع أف ىذه األبنية ب
نعود لنقوؿ أف ىذه القوانيف ، ومنيا قانوف العقوبات قد وضعت مف قبؿ أنظمة استبدادية 

عسكرية بغرض حماية ىذه األنظمة، ولـ تعرض عمى مجالس تمثؿ الشعب تمثياًل 
ذا كنا فعاًل نريد أف نخرج مف ىذا التخمؼ وىذه النصوص الغامضة التي  صحيحًا ،وا 

طة صالحيات غير محدودة لسوؽ أي معارض إلى زنازيف السجوف وقمع كؿ تعطي السم
صوت مخالؼ ، ال بد لنا مف إعادة النظر في ىذه النصوص وأف تعرض عمى مجالس 

 .نيابية منتخبة انتخابًا حرًا ديمقراطيًا 
 :و نشير ىنا إلى أمريف ىامييف في ىذا السياؽ  

 
ية واإلعالـ العرب تتـ باإلجماع دوف تخمؼ، في أف سائر اجتماعات وزراء الداخم :أوال  

 الوقت الذي توضع العصي في العجالت في اجتماعات مؤتمرات القمة 
توافؽ الجميع عمى اتفاقية وزراء الداخمية فيما يتعمؽ بتسميـ الرعايا كما توافقوا مؤخرًا  :ثانيا  

 .عمى وثيقة اإلعالـ العربي المخجمة 
قدمتيا في إطار مفاىيـ قانوف العقوبات ،والقوانيف االستثنائية ىذا ما يكمؿ الصورة التي 

ارتكاب الجرائـ مف قبؿ ( 16)والذي يبيح في مادتو 14التي منيا المرسـو التشريعي رقـ 
 .محققيف دوف أف تطاليـ يد العدالة

ه أف المرحمة التي تمر بيا أمتنا مرحمة دقيقة وحرجة والمتكالبوف عمييا كثر وما تتطمبو ىذ
المرحمة ىي حماية حقوؽ الشعب، في النواحي القانونية والقضائية ليشعر المواطف أنو 

فعاًل يتمتع بحقوؽ المواطنية كاممة وأف القانوف يبسط عمى الجميع حمايتو حكامًا 
 .ـ الشعبي وتمتيف الجبية الداخميةومحكوميف وىو ما يؤدي إلى التالح

                                            المحامي ىيثـ المالح                             ـ 90/3/5008دمشؽ في 
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 النكوص
لعمػػػو مػػػف المفيػػػد العػػػودة غالبػػػًا إلػػػى التػػػاريخ واسػػػتقراء مػػػا تػػػـ مػػػف أحػػػداث ،أو مػػػا قيػػػؿ حػػػوؿ 

عمػػى اعتبػػار أننػػا بتنػػا أسػػرى مصػػطمحات القػػادة "تطػػوير وتحػػديث"اإلصػػالح أو بمغػػة العصػػر
 .اؼ مف مخالفتيـ،ألف في مخالفتيـ يكمف اليالؾأو الحكاـ،ونخ

في الماضي القريب حيف اعتمى الرئيس الدكتور بشار األسد سػدة رئاسػة الدولػة أطمػؽ عػدة 
 :أفكار في خطاب القسـ أقتطؼ منيا ما يمي

نعالج مشكمة ما فيجب أف نتناوليا مف بدايتيا ولػيس مػف نيايتيػا وأف نعػالج  أففإذا أردنا ) 
النتػائج وىػذا يحتػاج إلػى مواجيػة جريئػة مػع أنفسػنا ومػع مجتمعنػا وىػي مواجيػة  السبب قبػؿ

حوارية نتحدث فييا بصراحة عف نقاط ضعفنا وعف بعض العادات والمفػاىيـ التػي أضػحت 
عائقًا حقيقيًا في طريؽ أي تقدـ فالمجتمع ىو الطريؽ التي يسير عمييا التطػوير فػي حقولػو 

وىػػػػذا .ؽ غيػػػػر صػػػػالحة تعثػػػػر التطػػػػوير وتػػػػأخر أو توقػػػػؼ فػػػػإذا كانػػػػت ىػػػػذه الطريػػػػ.العديػػػػدة 
وىػػذه إحػػػدى الصػػػعوبات الموجػػودة فػػػي واقعنػػػا .بػػالمفيـو النسػػػبي يعنػػػي التراجػػع إلػػػى الػػػوراء 

،ودراسػػة ىػػذا الواقػػع تحتػػاج إلػػى التركيػػز عمػػى المعوقػػات التػػي تبقيػػو عمػػى حالػػو دونمػػا تغيػػر 
لجيػػات خػػارج إطػػار الدولػػة وىػػذا بحاجػػة إلػػى مشػػاركة فعالػػة مػػف كػػؿ ا 0 00إلػػى األفضػػؿ 

إلػػخ وىػػو منطػػؽ التعػػاوف  000وداخمػػو كػػي تسػػاىـ كػػؿ الفئػػات والشػػرائح فػػي إيجػػاد الحمػػوؿ 
وىػػو ال ينفصػػؿ عػػف الفكػػر الػػديمقراطي بػػؿ يتقػػاطع معػػو فػػي مواقػػع  اآلخػػريفواالنفتػػاح عمػػى 

 فػإلى000وىذا يعني أف امتالؾ الفكر الديمقراطي يعزز الفكػر والعمػؿ المؤسسػاتي .عديدة 
إلى مدى نحف ديمقراطيوف وما ىي الدالئؿ عمى وجػود الديمقراطيػة أو عػدميا ىػؿ ىػي فػي 
االنتخاب أـ في حرية النشر أـ فػي حريػة الكػالـ أـ فػي غيرىػا مػف الحريػات والحقػوؽ أقػوؿ 

فيػػذه الحقػػػوؽ وغيرىػػا ليسػػػت الديمقراطيػػة بػػػؿ ىػػي ممارسػػػات  000وال واحػػد مػػػف كػػؿ ذلػػػؾ 
تنبنػػػي جميعيػػػا عمػػػى فكػػػر ديمقراطػػػي وىػػػذا الفكػػػر يسػػػتند عمػػػى ديمقراطيػػػة ونتػػػائج ليػػػا وىػػػي 

 (.إلخ   000أساس قبوؿ الرأي اآلخر
فػي ذلػؾ  بعد سنوات عشر مف حكـ الرئيس الػذي يجمػع فػي يديػة كافػة السػمطات ،وال غػرو

فقػػد تػػـ تفصػػيؿ الدسػػتور عمػػى المقػػاس الرئاسػػي الػػذي يناسػػب السػػمطة،ونتجاوز ذلػػؾ فنقػػوؿ 
 فماذا لدينا اليـو في مجاؿ الحريات وحقوؽ اإلنساف؟ بعد ىذه السنوات العشر

حػػيف بػػدأ عيػػد الػػرئيس كػػاف المجتمػػع متعطشػػًا لمحػػراؾ بعػػد أف مضػػى عميػػو زمػػف طويػػؿ فػػي 
وكػػػاف  ،فأنشػػػئت المنتػػػديات الفكريػػػة،بغرض الحػػػوار بػػػيف المػػػواطنيف.ظػػػؿ أنظمػػػة اسػػػتبدادية
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ود بقػوة الدسػتور فػي يحضر في ىذه المنتديات أعضاء معروفوف مف حػزب البعػث الػذي يقػ
مادتػػػػػو الثامنػػػػػة الدولػػػػػة والمجتمػػػػػع،وعف ىػػػػػذا الطريػػػػػؽ كػػػػػاف يجػػػػػري الحػػػػػوار بػػػػػيف المجتمػػػػػع 

 .والسمطة،كما نشطت تجمعات لمعمؿ المدني،وكذلؾ جمعيات لحقوؽ اإلنساف
وال نستطيع أف نقػوؿ أف ىػذا الحػراؾ الػذي بػدأ يػدب فػي جسػد األمػة كػاف سػميمًا وخاليػًا مػف 

لنػػا أف نمػػتمس العػػذر لمػػف انطمػػؽ لمعمػػؿ المػػدني ىػػذا فمقػػد راف عمػػى  األخطػػاء،ولكف ينبغػػي
مػف  أوالمجتمع زمف طويؿ ُعزؿ فيو عف المشاركة في قضاياه سواء مػف الناحيػة السياسػية 

الناحيػػة االجتماعيػػة واالقتصػػػادية،وبالتالي فػػالوقوع فػػػي األخطػػاء أمػػر متوقػػػع وينبغػػي عمينػػػا 
 .التماس العذر في ذلؾ
قصير عمى ىذا الحراؾ حتى عمدت السمطة إلى إغػالؽ المنتػديات ثػـ  وما أف مضى وقت

مالحقة كافػة تجمعػات المجتمػع المػدني والتضػييؽ عمييػا بمػا فييػا جمعيػات حقػوؽ اإلنسػاف 
التػػي حػػاوؿ بعضػػيا أف ينػػأى بنفسػػو عػػف الػػدخوؿ فػػي المسػػاجالت السياسػػية أو معتركيػػا إال 

يػػا الحػػراؾ الػػذي بػػدأ يػػدب فػػي جسػػد األمػػة لػػـ يػػرؽ ل -عمػػى مػػا يبػػدو–األجيػػزة األمنيػػة  أف
المّيػػػػت ليػػػػنيض بيػػػػا مػػػػف جديػػػػد، فراحػػػػت ىػػػػذه األجيػػػػزة بجميػػػػع أنواعيػػػػا وفروعيػػػػا ،مدنيػػػػة 

سياسػػػية وغيػػػر سياسػػػية،تمارس اعتقػػػاالت خػػػارج إطػػػار القانوف،وىنػػػا أحػػػب أف  -وعسػػػكرية
ياًل أشػػير إلػػى أنػػو مػػف غيػػر المقبػػوؿ أف يحػػتج عمػػي أحػػد بحالػػة الطػػوارئ التػػي ناقشػػناىا طػػو 

 .والتي نجـز أنيا لـ تعد موجودة قانوناً 
راحػػت األجيػػزة األمنيػػة تمػػارس اعتقػػاالت وتضػػييقًا عمػػى المػػواطنيف فػػي كػػؿ منػػاحي حيػػاتيـ 
طالػت جميػع فئػاتيـ وانتمػاءاتيـ،فمف معتقمػي التيػار اإلسػالمي وىػـ الغالبيػة العظمػى تغػػص 

 .معتقمي إعالف دمشؽ بيـ السجوف إلى معتقمي اآلراء والحراؾ السياسي مف أمثاؿ 
الػػػذي يتػػػرأس منظمػػػة لحقػػػوؽ  وأخيػػػرًا ولػػػيس آخػػػرًا اعتقػػػاؿ الزميػػػؿ المحػػػامي مينػػػد الحسػػػني

عمػػى خمفيػػة عممػػو الحقػػوقي فػػي رصػػد محاكمػػات محكمػػة أمػػف الدولػػة  -سواسػػية - اإلنسػػاف
العميػػػا التػػػي ىػػػي مػػػف القضػػػاء االسػػػتثنائي ،وبػػػرغـ أنػػػو كػػػاف قػػػد تػػػذاكر مػػػع رئػػػيس المحكمػػػة 

و في القياـ بيذا الرصد،وحصؿ عمى الضوء األخضر في ذلؾ إال أف األجيػزة وأعممو بعزم
األمنيػػة رأت فػػػي خطوتػػو رأيػػػًا آخػػر فاعتقمتػػػو وألبسػػػتو التيمػػة التػػػي اعتػػادت ألباسػػػيا ألمثػػػاؿ 
الزميؿ،إشػاعة أخبػار أو أنبػػاء كاذبػة تػوىف نفسػػية األمػة أو تنػاؿ مػػف ىيبػة الدولة،ىػذه الػػتيـ 

بػػت حوليػػا وبينػػت فضفاضػػة ىػػذه المصػػطمحات وضػػبابيتيا،ومع الجػػاىزة التػػي سػػبؽ وأف كت
ذلػػػؾ فالزميػػػؿ أضػػػحى بػػػيف القضػػػباف ،بػػػؿ وراحػػػت إدارة السػػػجف تمعػػػف النيػػػؿ منػػػو وانتيػػػاؾ 
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حقوقو فوضعتو في المكاف الذي يضـ نحػوًا مػف سػبعيف معػتقاًل عمػى خمفيػة الجػرائـ الماسػة 
س فقػػط بحجػػز حريتػػو ولكػػف إلػػخ ومػػا إلييػػا ،وبػػذلؾ اسػػتيدؼ الزميػػؿ لػػي000بالشػػرؼ،دعارة

بالمسػػاس بكرامتػػػو محاميػػًا وناشػػػطًا فػػي الػػػدفاع عػػف حقػػػوؽ اإلنسػػاف ،وكػػػاف جػػؿ عممػػػو ىػػػو 
 .رصد محاكمات محكمة استثنائية وطرح أحكاميا عمى الجميور ليحكـ عمييا 

في األنظمة الديمقراطية يتقدـ المرشحوف عمػى الشػعب ببػرامجيـ االنتخابيػة ويػتـ محاسػبتيـ 
واليػػتيـ النيابيػػة عػػف الشػػعب وىػػـ بػػدورىـ يحاسػػبوف الػػرئيس المنتخػػب مػػف قػػبميـ  حػػيف انتيػػاء

 تالنيابيػاأما في األنظمة التي تسود معظـ مناطقنا في العػالـ العربػي فالمرشػحوف لمجػالس 
يسػػتطيعوف محاسػػبة الرؤسػػاء ألنيػػـ ىػػـ  عػػف الشػػعب لػػيس لػػدييـ بػػرامج انتخابيػػة وبالتػػالي ال

 .  كؿ واحد منيـ رضاء السمطاف حتى يعاد انتخابو أنفسيـ ال يحاسبوف وينتظر 
إف نظػػرة عمػػى واقعنػػا فػػي سػػوريا نجػػد تراجعػػًا فػػي ميػػداف الحريػػات العامػػة وحقػػوؽ اإلنسػػاف 
ونكوصًا عما عرض عمى الشعب منػذ بدايػة رئاسػة الػرئيس بشػار األسػد وحتػى اآلف،وبينمػا 

تتسػػع فيػػو اليػػوة بػػيف فئػػات  يػػزداد الفسػػاد ويتسػػع بػػؿ ويتعمػػؽ فػػي المجتمػػع ،فػػي الوقػػت الػػذي
الشعب بحيث يزداد الفقيػر فقػرًا بينمػا يػزداد األغنيػاء غنػًا وتخمػة عمػى حسػاب لقمػة الشػعب 

    !فمف الذي يحاسب مف ؟
 
 المحامي ىيثـ المالح                                                     دمشؽ    
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 حقوؽ الناس
 

الناس أحرارًا والمادة الثانية التي تؤكد أف لكؿ إنساف الحؽ في التمتع بجميع  يولد جميع
الحقوؽ والحريات المذكورة في اإلعالف العالمي لحقوؽ اإلنساف  دونما تمييز مف أي نوع 
والمادة الثالثة التي وردت في الفقرات السابقة والمادة الرابعة مف اإلعالف التي تنفي كؿ 

وتحظر الرؽ واالتجار بالرقيؽ بجميع صورىا والمادة الثالثة عشرة تقرر  أنواع االسترقاؽ
لكؿ فرد الحؽ في حرية التنقؿ وفي اختيار محؿ إقامتو داخؿ حدود الدولة وكذلؾ الحؽ 
في مغادرة أي بمد والمادة السابعة عشر التي تؤكد أنو لكؿ فرد حؽ في التممؾ بمفرده أو 

انية عشر التي تبيف أف لكؿ شخص حؽ في حرية الفكر باالشتراؾ مع غيره والمادة الث
وتقرير المادة "والوجداف والديف ويشمؿ ىذا الحؽ حريتو في تغير دينو أو معتقده عمى حدة 

التاسعة عشر أف لكؿ شخص مف حؽ التمتع بحرية الرأي والتعبير ويشمؿ ىذا الحؽ 
اآلراء واألفكار وتمقييا ونقميا حريتو في اعتناؽ اآلراء دوف مضايقة وفي التماس األنباء و 

إلى اآلخريف بأية وسيمة ودونما اعتبار الحدود كما تؤكد المادة العشروف مف اإلعالف عمى 
حؽ كؿ شخص في حرية االشتراؾ في االجتماعات والجمعيات السممية ومنع إرغاـ أحد 

أىمية عمى االنتماء إلى جمعية ما وغيرىا مف المواد المشتممة عمى مضاميف تكرس 
الحرية وتبيف أبعادىا ومجاالتيا لذلؾ فالمطالب الرئيسية التي اندرجت تحت ظاىرة حقوؽ 
اإلنساف العادؿ حؽ السالمة الشخصية حؽ الحماية مف الظمـ حؽ حماية الشرؼ والسمعة 
حؽ المجوء إلى بمد آخر حقوؽ األقميات حؽ المشاركة في الحياة االجتماعية الحؽ في 

أي والتعبير الحؽ في حفظ الماؿ حؽ العمؿ حؽ كؿ فرد باالشتراؾ في حرية الفكر والر 
إدارة الشؤوف العامة حؽ الزواج وتأسيس األسرة وحقوؽ المرآة الحؽ في التربية والتعميـ 
الحؽ في حفظ الحياة الشخصية حؽ اختيار مكاف اإلقامة ومف البدييي أف تطبيؽ ىذه 

عًد شرطًا أساسيًا الستيفائيا وىو عدـ تعارضيا القوانيف متوقؼ عمى وجود أصؿ مسمـ بو ي
 .مع حقوؽ اآلخريف وأف ال يؤدي وجودىا إلى تعطيؿ حقوقيـ 

أييا الناس إف آدـ لـ يمد عبدًا وال "في ذلؾ ضمف كالـ واضح وجميؿ (ع)ويقوؿ اإلماـ 
ف الناس كميـ أحرارًا وفي رواية أخرى عنو ى الناس كميـ أحرار إال مف أقر عم(ع)أمة وا 

 .  نفسو بالعبودية
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في مدة حكمو بحماية مبدأ الكرامة ونبو عمالو عمى رعاية ىذه (ع)وكذلؾ اعتنى اإلماـ 
وأشعر قمبؾ الرحمة لمرعية والمحبة ليـ (ع)ففي عيده إلى مالؾ األشتر، يقوؿ . المسألة

 تغتنـ أكميـ فإنيـ صنفاف أما أخ لؾ في. والمطؼ بيـ وال تكونف عمييـ سبعًا ضارياً 
الديف، وأما نظير لؾ في الخمؽ يفرض منيـ الزلؾ وتعرض ليـ العمؿ ويؤتى عمى أيدييـ 

 في العند والخطأ 
 .فأعطيـ مف عفوؾ وصفحؾ 

  حقوؽ المستضعفيف 

يتكػػػـر عمػػػي بعػػػض معػػػارفي وأصػػػدقائي فػػػي المنظمػػػات والييئػػػات بػػػدعوتي لتقػػػديـ بحػػػث أو 
 .محاضرة في موضوع معيف

مف ىذا التكريـ الػذي يفيضػونو عمػي ويحسػنوف الظػف بػي وبمػا  وأقر بأنني لست أىال لكثير
 .يمكف أف أقدمو لمناس مف معمومات متواضعة لدي

فمقػػد دعتنػػي منظمػػة الصػػحة العالميػػة إلقمػػيـ شػػرقي المتوسػػط ممثمػػة برئيسػػيا األخ الػػدكتور 
حسػػيف جزائػػري لحضػػور اجتمػػاع حػػوؿ مكافحػػة التػػدخيف، وكػػاف ذلػػؾ فػػي األيػػاـ الواقعػػة بػػيف 

، فقػدمت فييػا 1995لعػاـ ( ديسػمبر )ادس والعشريف والثامف والعشريف مػف كػانوف أوؿ الس
 .بحثا متواضعا بينت فيو حقوؽ غير المدخنيف بمواجية المدخنيف

ثـ دعتني المنظمة اإلسالمية لمعمػـو الطبيػة فػي الكويػت ممثمػة برئيسػيا الػدكتور حسػف عبػد 
دانية حوؿ تشريعات الصحة في مختمػؼ الشػرائع اهلل العوفي باالشتراؾ بمؤتمر المشاورة البم

فقدمت بحثػا بعنػواف  1997./2/1و 29/9بما في ذلؾ الشريعة اإلسالمية وكاف ذلؾ بيف 
 ". المعاؽ أو المعوؽ بيف اإلسالـ ومدارس أخرى"

باالشػػػػتراؾ مػػػػع " فرنسػػػػا"ومقرىػػػػا مػػػػاالكوؼ  اإلنسػػػػافكػػػػذلؾ دعتنػػػػي المجنػػػػة العربيػػػػة لحقػػػػوؽ 
 اإلنسػػافوذلػػؾ لممشػػاركة فػػي مػػؤتمر حػػوؿ حقػػوؽ  اإلنسػػافشػػطاء حقػػوؽ البرنػػامج العربػػي لن

اإلنسػاف )ة قسػريا تحػت عنػواف بػبحثا حوؿ حقوؽ  المغي 2..1/2/ 28إلى 26فقدمت بيف 
 ( .بيف الغياب القسري والتيجير
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لتقػػػػديـ محاضػػػػرة حػػػػوؿ  اإلنسػػػػافوكػػػػذلؾ دعػػػػاني مركػػػػز البرنػػػػامج العربػػػػي لنشػػػػطاء حقػػػػوؽ 
فػػػػي نػػػػادي  2..18/3/2وذلػػػػؾ فػػػػي يػػػػـو ( سػػػػبتمبر)أيمػػػػوؿ تػػػػداعيات الحػػػػادي عشػػػػر مػػػػف 

 .الصحفييف بالقاىرة فقدمت بضعة أفكار حوؿ ىذا الموضوع

وما كنت في يـو مف األياـ أفكر أف أجمع ما أكتب في كتاب أو كراس إلى أف أشار عمػي 
مناع بأف أستكمؿ األبحاث ببحثيف حوؿ حقوؽ المػرأة وحقػوؽ الطفػؿ  ىيثـصديقي الدكتور 

وأنا فعمت ذلؾ استرشادا " حقوؽ المستضعفيف"أطمؽ عمى مجموع ىذه األبحاث عنواف  وأف
بيػدي عػػدد مػػف األخػػوة الػػذيف رغبػػوا إلػػي جمػػع مػػا كتبتػػو حػػوؿ الحػػؽ والحقػػوؽ ، والتػػي تعبػػر 
عف قراءة اكتسبتيا مف الثقافة والحياة كالىما، وعبرىما كاف أدائي مف أجؿ كرامػة اإلنسػاف 

 .وحقوقو

وكاف يوما باردا كئيبا قطػع فيػو  2..12/2./2ت أكتب ىذه المقدمة يـو الجمعة والواقع بدأ
التيار الكيربائي عف المنطقة التي أسكف فييا فشعرت بالوحشة وأنا الذي تجػاوزت السػبعيف 
مػػف العمػػر، فتمفػػت فمػػـ أجػػد ابنػػا وال زوجػػة يبػػدداف عنػػي وحشػػتي ، ومػػرت سػػاعات دوف أف 

، فنظػػرت فػػإذا بػػي أكتػػب عػػف حقػػوؽ المستضػػعفيف يغمػػض لػػي جفػػف أو يسػػتقر بػػي جنػػب 
 –دوف أف ألحػػػظ لػػػي أي حػػػؽ تجػػػاه أوالد أربعػػػة أنجبػػػتيـ وغػػػابوا عنػػػي جميعػػػا مػػػع أوالدىػػػـ 

أحفادي ، ودوف أف أدري ىؿ يفكروف بي في ىػذه الميمػة الشػديدة البػرودة ولػيس فػي المكػاف 
التيػار الكيربػائي ، الذي أسكنو سوى ظػالـ دامػس ال يمكػف معػو تدفئػة المسػكف لعػدـ وجػود 

وأقوؿ أليذا يتزوج اإلنساف حتى إذا بمػغ سػف الكيولػة تركػو الجميػع وأضػحى وحيػدا لػيس لػو 
سػوى كتػػاب يؤنسػػو ، فػإذا داىمػػو الظػػالـ فقػد حتػػى كتابػػو الػذي يؤنسػػو، ألف الكتػػاب أبػػى أف 

 .يخرج ما فيو في ظممة القبور

أيف حقوؽ ىذا الزوج أو حقػوؽ ىػذا والزوجة التي تمحؽ بأوالدىا وتدع زوجيا شيخا ىرما ، 
 ؟ اإلنسافاألب؟ وىؿ سيطالب بحقوقو في معرض مطالبتو بحقوؽ 

أولػػػيس لمرجػػػؿ حقػػػوؽ بمواجيػػػة زوجتػػػو وأوالده؟ إننػػػا حػػػيف نػػػتكمـ عػػػف الحقػػػوؽ نػػػتكمـ عنيػػػا 
مجػػردة مػػف العاطفػػة والحنػػيف والمحبػػة بػػؿ لقػػد بتنػػا نتعامػػؿ مػػع النصػػوص دوف أف نفكػػر بمػػا 

 !!وراء النصوص
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 يف تمؾ العاطفة التي تجمع األسر واألحباء والمجمعات السكانية واألمـ بعدىا؟ أ

إف العودة لمروحانيات والتعاطؼ والتسامح ىو ما يمكف لنا مف التمتع بحقوؽ اإلنساف التػي 
 .نصت عمييا شرائع السماء وشرائع األرض 

 ( .16/127النحؿ" )واصبر وما صبرؾ إال باهلل" قاؿ تعالى 

 .وانا أف الحمد هلل رب العالميفوثخر دع
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 شكري القوتمي
 

أليمػًا جػدًا عمػى الػرئيس المرحػـو شػكري القػوتمي كمػا  1967حزيػراف عػاـ  ىزيمػةكاف وقػع 
عمػػػى المػػػواطف، تػػػوفي بعػػػدىا متػػػأثرًا بعػػػد أف عػػػانى مػػػف المػػػرض فػػػي أحػػػد مشػػػافي بيػػػروت 

  0وسمحت السمطات السورية بدفنو في دمشؽ 
لػػرئيس المخمػػص عػػاش عمػػره مناضػػاًل مػػع رفاقػػو ضػػد المسػػتعمر الفرنسػػي ، معمػػـو أف ىػػذا ا

وكػػاف خػػالؿ ىػػذا النضػػاؿ ينفػػؽ مػػف مالػػو الخػػاص عمػػى الشػػأف العػػاـ، حتػػى نفػػد المػػاؿ، ثػػـ 
   0توفي أخوه، وكاف مف األغنياء المعدوديف ، فورثو ، إذ لـ يكف لو مف وارثًا سواه

عمى الحكـ فمـ يكػف يقػبض راتبػًا مػف الدولػة، انفؽ شكري القوتمي مالو الذي ورثو عف أخيو 
وحيف يأتيػو معتمػد الرواتػب براتبػو يسػتخرج قائمػة مػف محفظػة طاولتػو ، ويػأمر بتوزيػع راتبػو 

  0عمى الموجودة أسماؤىـ في ىذه القائمة 
المطعػـ األمػوي فػي السػنجقدار وكتمػة بنػاء قػديـ ىػدمت حػيف : قبيؿ وفاتو كاف كػؿ مػا يممػؾ

ئـ فػػوؽ جسػػر فكتوريػػا وكػػذلؾ ثالثػػة أربػػاع قطعػػة أرض مطمػػة عمػػى حديقػػة نفػػذ الطريػػؽ القػػا
الجػػػػاحظ غربػػػػي أبػػػػي رمانػػػػة، وجميػػػػع ىػػػػذه العقػػػػارات كانػػػػت موضػػػػع حجػػػػز لػػػػدى المصػػػػرؼ 

 0التجاري السوري
وفي أثناء مرضو في بيروت أرسؿ الممؾ فيصؿ ممؾ المممكػة العربيػة السػعودية رحمػو اهلل  

الشػػيخ أسػػامة ، إلػػى شػػكري القػػوتمي طالبػػًا األذف ليقػػـو  منػػدوبًا ىػػو المرحػػـو ابػػف الدف والػػد
الممؾ بسداد ديونػو ، إال أف الػنفس األبيػة لمػرئيس القػوتمي أبػت ذلػؾ وبيعػت عقاراتػو بػالمزاد 
العمني الذي رسى عمى ابف الدف، ودفع ثمنيػا ىػذا األخيػر إلػى المصػرؼ التجػاري السػوري 

  0شروى نقير ،وىكذا مات الرئيس وىوال يممؾ فعاًل و قوالً 
 

طمب ابف الدف مف محاسػب لديػو ىػو المرحػـو نصػوح المرسػتاني أف يسػجؿ العقػارات باسػـ 
األخيػػػػر ريثمػػػػا يػػػػتـ استصػػػػدار مرسػػػػـو بتسػػػػجيؿ العقػػػػارات باسػػػػمو ، إال أف المنيػػػػة عاجمػػػػت 
الرجميف فتوفيا بالتتابع، وحينيا عينني القاضي الشػرعي وصػيًا عمػى القاصػريف أوالد نصػوح 

  0عقب وقوع الخصاـ بيف ىؤالء الورثة وبيف ورثة ابف الدف حوؿ التركةالمرستاني 
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ومػػف خػػالؿ تصػػفية ىػػذه التركػػة أطمعػػت عمػػى ماليػػة المرحػػـو القػػوتمي وتيقنػػت كػػـ كػػاف ىػػذا 
الرئيس شريفًا عفيفًا نظيؼ اليد ،في حيف كاف يشف عميو اليسار االشػتراكي حمػالت ظالمػة 

 0لمجرد الكسب السياسي 
،  "حػػي الػػرئيس فػػي الجسػػر األبػػيض" القػػوتمي يسػػكف كمػػا ىػػو معمػػـو فػػي دارهكػػاف المرحػػـو 

التي تحولت  إلى متحفو الشخصي ، وكاف رحمو اهلل كثيرًا ما يغادرىا إلى القصر الرئاسي 
في المياجريف مشيًا عمى األقداـ ، دوف أية مرافقة أو حراسة أو أي بيرج أو أي شيء مػف 

  0ىذا القبيؿ
ذا " طمعػػة العفيػػؼ" كػػاف يجػػد السػػير صػػعودًا فػػي وفػػي أحػػدى المػػرات  وكػػاف الطقػػس ربيعػػًا وا 

الفػػػػوؿ "بػػػػاثنيف مػػػػف أصػػػػحاب الػػػػدكاكيف يجمسػػػػاف عمػػػػى الرصػػػػيؼ خػػػػارج دكانييمػػػػا يتنػػػػاوالف 
وىػػي الوجبػػة المحبوبػػة لػػدى الدمشػػقييف فػػي الربيػػع ومػػا إف شػػاىدا القػػوتمي حتػػى "  المػػدمس

لـ يرفض الرئيس ىذه الدعوة ، بػؿ  0طعاـ نيضا وحيياه ووجيا لو  الدعوة لممشاركة في ال
  .تقدـ واقتطع قطعة خبر وأكؿ لقيمات معيما وتابع سيره

، كنػت عػادة "عػيف الكػرش" أذكر أنني حيف كنت طالبًا جامعيًا وأسكف مع أسػرتي فػي حػي 
وفػػػي أحػػػدى الجمػػػع الحظػػػت الػػػرئيس وقػػػد حضػػػر  0"الال باشػػػا" أصػػمي الجمعػػػة فػػػي جػػػامع 

سػػرب أورتػػػؿ لسػػػيارات الحراسػػة أو أي ضػػػجة عنػػد دخولػػػو المسػػػجد لمصػػالة ىنػػػاؾ دوف أي 
وكػػاف أحػػد الػػذيف معػػو المرحػػـو عبػػد الكػػريـ العائػػدي المعػػروؼ  0فكػػاف مثػػؿ النػػاس اآلخػػريف

ـّ الػػرئيس بػػالخروج، فاعتميػػت المنبػػر دوف أف أحضػػر أيػػة " بطولػػو، وعقػػب انتيػػاء الصػػالة ىػػ
الجػـ الػػذي كػاف يتمتػػع بػو الػػرئيس  األدب 0ووجيػت انتقػػادات لمديريػة أوقػػاؼ دمشػؽ " كممػة

لػـ يعػاقبني أحػد  0دفعو ألف يعود فيجمس حيف بدأت الكػالـ وانتظػر حتػى انتييػت ثػـ خػرج 
  0، ولـ يستدعني أي جياز أمف ولـ أتعرض ألية مساءلة

أذكر أنو كاف لمقصر الجميوري سػيارة واحػدة قديمػة وفػي إحػدى زيػارات الممػؾ حسػيف ممػؾ 
ف االثنػاف يسػتقالف السػيارة باتجػاه قصػر الميػاجريف ، ومػا إف وصػؿ األردف إلػى الػرئيس كػا

الموكػػب إلػػػى العفيػػػؼ حتػػى تعطمػػػت السػػػيارة، نػػزؿ الػػػرئيس وضػػػيفو واسػػتقال سػػػيارة المرحػػػـو 
  0رشاد برمدا الذي كاف وزيرًا لمدفاع  يوميا

ة إلػػى بعػػد أيػػاـ قميمػػة تقػػدمت الحكومػػة بمشػػروع قػػانوف إلجػػراء مناقمػػة بػػيف مػػادة فػػي  الميزانيػػ
آخري لشراء سيارة جديدة لمقصر ، إال أف النواب الكراـ وعمػى رأسػيـ االشػتراكيوف عارضػوا 
ذلػػؾ وطمبػػوا إصػػالح السػػيارة وىػػو مػػا تػػـ فعػػاًل ورفػػض تعػػديؿ الميزانيػػة،و لممناسػػبة فقػػط فقػػد 
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كانػػت معػػارض السػػيارات إلػػى جانػػب ثانويػػة جػػودت الياشػػمي وكػػاف المػػواطف يسػػتطيع شػػراء 
لػػو أردت أف أسترسػػؿ بالكتابػػة لمػػا  0ثمانيػػة آالؼ ليػػرة سػػورية وأحيانػػًا تقسػػيطاً سػػيارة جديػػدة ب

  0وسعتني صفحات عديدة وحرصًا عمى القارئ أف ال يمؿ اكتفيت بما كتبت ولدي الكثير
دفعنػػػي لمكتابػػػة فػػػي ىػػػذا الموضػػػػع ،الفسػػػاد الػػػذي ينخػػػر فػػػي جسػػػػـ الدولػػػة، فػػػإذا كػػػاف كمػػػػا 

نائب الرئيس المنشؽ عبد الحميـ خداـ حػيف تػرؾ  ،أنو كاف لدى"أعضاء مجمس الشعب"قاؿ
إال أننػي وغيػري مػف المػواطنيف نػرى  0منصبو خمسمائة سيارة، فال نػدري كػـ لػدى اآلخػريف

سػػيارات بػػال حسػػاب أمػػاـ أبػػواب المسػػؤوليف أو محاسػػيبيـ واألقربػػاء واألصػػدقاء ، " طػػروش"
  0وقد يكوف حتى الخادمات ليف سيارات 

خػػدموف فػػي بيػػوت المسػػؤوليف فحػػدث وال حػػرج ، فبػػداًل مػػف أف يخػػدموا أمػػا المجنػػديف الػػذيف ي
الجػػػػيش يخػػػػدموف فػػػػي مكػػػػاف آخػػػػر ، والمشػػػػاىد العػػػػادي يػػػػرى الغػػػػرؼ الخشػػػػبية خػػػػارج دور 

وفييا األسرًّة والتمفزيوف ووسائؿ الراحة بينما يجري تنظيػؼ سػياراتيـ " البراكيات"المسؤوليف  
 0لمخزونو في األرض  في الشوارع بالماء بال حساب ودوف اكتراث

ىذه الصورة التي تراود مخيمتي دائمػًا حػيف ألمػس النيػب المػنظـ لممػاؿ العػاـ واليػدر الكبيػر 
فػػي ثػػروات بػػاطف األرض مػػف ميػػاه وبتػػروؿ وسػػواىما دوف أيػػة محاسػػبة واإلىمػػاؿ لممػػواطف 

  0العادي
الػتيـ إلػى ىؿ يا ترى فكر مجمس الشعب الذي عقد جمسة خاصة لتوجيو السباب والشتائـ و 

عبد الحميـ خداـ بأف يحاسب المسؤوليف عػف ىػذه االنحرافػات وىػو الػذي يمثػؿ الشػعب كمػا 
يقولوف ، ىؿ شاىد النواب الكراـ الطرقات السيئة وىؿ سأؿ ىؤالء كيؼ يمػوت النػاس عمػى 
الطرقػػات المميئػػة بػػالحفر وفتحػػات التصػػريؼ المفتوحػػة بسػػبب سػػوء التنفيػػذ دوف أف يكتػػرث 

 :واطف؟ وقديمًا قاؿ الشاعرأحد ألمف الم
 

جماال ا لفي زمف ترؾ القبيح بو      مفإن  أكثر الناس إحسانا وا 
نحػف مػع محاسػبة عبػد الحمػيـ خػداـ حػوؿ مػا اقترفػت يػداه أثنػاء فتػرة وجػوده فػي سػدة الحكػـ 
ولكػػػف مػػػع فػػػتح سػػػائر الممفػػػات مػػػف فسػػػاد واختفػػػاء واضػػػطياد وتصػػػفيات وانتياكػػػات لحقػػػوؽ 

وىػػي معمومػػة " بة مجمػػس الشػػعب الػػذي أصػػدر قػػوانيف خالفػػًا لمدسػػتوراإلنسػػاف وحتػػى محاسػػ
 0أماني الشعب في حياة حرة كريمة حتى يكوف العمؿ متكاماًل يحقؽ " لدى الجميع
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                                                            8/9/5006ؽ دمش
 المحامي ىيثـ المالح
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 بيف فكي كماشة
 

ي مف أكثر الناس رغبة في الحوار وممارسة لو مع كافة أطياؼ المجتمع، كما أزعـ أنن
بشار األسد كرسي الرئاسة أرسمت لو عدة رسائؿ كاف  0السمطة،ومنذ اعتمى الرئيس د

 :لخصت فييا رؤيتي لعمؿ مستقبمي كما يمي 2/2/2001أوليا بتاريخ 
 

انوف العقوبات لتعارضو مع الدستور ومع ق 1980لعاـ  49إلغاء القانوف  -1
 .والمعاىدات الدولية

 . 1968لعاـ  14مف قانوف إدارة أمف الدولة رقـ  16إلغاء حالة الطوارئ والمادة  -2
 .إعادة االعتبار لمذيف صدرت بحقيـ أحكاـ مف المحاكـ الميدانية العسكرية -3
 .تفعيؿ المحكمة الدستورية -4
 .فتح باب الحوار -5

 
بة الرئيس بفتح بابو الستقباؿ شخصيات في ثـ أتبعت ذلؾ برسائؿ عديدة، منيا مطال
 .المعارضة لمناقشتيـ بالحالة العامة لمبالد

 
 .لـ أتمؽ أي جواب خطي أو عممي عمى جميع رسائمي التي بمغت ست رسائؿ

 
كما خاطبت وزراء رئيسييف في الدولة، وزير الدفاع ، وزير الداخمية ، وزير الخارجية، 

ر التعميـ العالي ، فضاًل عف مخاطبتي واجتماعي وجيًا وزير العدؿ، وزير التربية، وزي
 .لوجو مع مسؤولييف أمنييف كبار

 
ىذا التحرؾ الذي بدأتو منذ نحو ثماف سنيف لـ يأت أكمو حتى اآلف، ولـ أر أي رد فعؿ 

 إيجابيًا ليذا الحراؾ ، برغـ أف عددًا مف الوزراء قد طمبوا مني ىذا الحوار ،فما ىو الحؿ؟ 
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عض الناس أف االستمرار في الحوار مع السمطة إنما ىو نوع مف العبثية باعتباره يعتقد ب
،ومف ىنا عبرت ىيئة إعالف دمشؽ عف رأييا بضرورة القطع مع السمطة " حوار طرشاف"

 .لعدـ جدوى الحوار
 

وىؿ تدفع السمطة العامميف في الشأف ! أتساءؿ أحيانًا ىؿ المطموب أف نعمف اليزيمة؟
ة مف ىذا القبيؿ ؟أـ أف السمطة ترى أف الحوار ليس لغة العصر وأنيا مع العاـ لخطو 

 . وأف األحادية ىي األصؿ !االنعزاؿ والعنؼ وما إلى ذلؾ وىي المغة المناسبة في رأييا
 

إف ثقافة الحوار والحرية والديمقراطية ال تيبط عمى الناس بصورة مفاجئة ،ولكنيا تحتاج 
القصير ،ومف ىنا فإف وقوع الشعب تحت قمع أنظمة لتراكـ معرفي في زمف ليس ب

استبدادية شمولية ألكثر مف خمسيف عامًا ،أدى لتدمير البنية المجتمعية ،ونشر 
 .الفساد،كما حاؿ دوف تراكـ المعرفة لتخريج القادة الذيف بقوا محصوريف في جية النظاـ 

 
خالؿ النظاـ الحالي ،ونادينا تغولت السمطة التنفيذية عمى القضاء الذي فقد استقاللو مف 

بضرورة استقالؿ السمطة القضائية ، ووضعنا الحموؿ المناسبة لذلؾ ،ولكف ما مف 
سامع،ما أدى إلى أف المواطف لـ يعد يطمئف إلى وصولو لحقو إذا لجأ إلى القضاء، 

خاصة إذا كاف الحؽ مرتبطًا بوضع سياسي معيف، فأنا كغيري مف المواطنيف العديديف 
عيف مف السفر وسطرت كتب عديدة حوؿ ىذا الموضوع إلى رئيس الجميورية ووزير ممنو 

 !الداخمية ،واألجيزة التي يشرؼ عمييا فمـ أفمح،فمجأت إلى القضاء ،فماذا كانت النتيجة؟ 
 

بقائي في  لقد منح القضاء السمطة الضوء األخضر لتستمر في منعي وأمثالي مف السفر وا 
كف مف التمتع بحريتنا ،كما وتـ تجاوز سائر القوانيف السجف الكبير دوف أف نتم

 .والمعاىدات الدولية وميثاؽ حقوؽ اإلنساف العربي 
  

انحدر التعميـ إلى مستوى بالغ السوء بفضؿ تدخؿ السمطة التنفيذية في جياز التعميـ ومنح 
! لحزبيالمزايا الدراسية والدرجات المجانية ألناس يصنفوف بانتمائيـ الحزبي أو غير ا

 000وبالتالي أضحى المتخرج مف الجامعة يحمؿ ورقة مميورة بعبارة طبيب أو ميندس أو
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إلخ وىو ينظر إلى الشيادة باعتبارىا طريقة لمكسب بغض النظر عف مضموف ىذه 
 .الشيادة التي يحمميا 

 
 انعدمت الشفافية تمامًا في جميع مرافؽ الدولة ،فمف غير المسموح الكالـ حتى في أبسط
القضايا، فمثاًل منذ سنوات قريبة وقع حادث سير أدى النفالت دبابة مف عمى حاممتيا 

عمى سيارة نقؿ كبيرة تنقؿ تمميذات كف متجيات إلى المدرسة َفسحقت السيارة بمف فوقعت 
فييا ثـ سحؽ عدد آخر مف السيارات التي كانت متواجدة في المنطقة، وتـ تطويؽ المكاف 

وحتى وسائؿ اإلعالـ الحكومية لـ تذع عنو شيئًا ،وكأف ىذا ومنع تسرب أي خبر ،
 !.الموضوع يمس أمف الدولة

 
الفكر "تتـ اعتقاالت خارج إطار القانوف وتزعـ األجيزة األمنية أف المعتقميف ينتسبوف إلى 

دوف أف يقـو ىؤالء بأي عمؿ ضد القانوف،ومع أف قانوف " السمفي الجيادي"أو "السمفي
عاقب الناس عمى أفكارىـ إال أف محكمة أمف الدولة االستثنائية ،قد ىيأت العقوبات ال ي

نفسية األمة وىيبة "مسبقًا تيمًا استمدتيا مف نصوص عائمة لقانوف العقوبات مف أمثاؿ 
تسقطيا عمى المعتقميف ،ومعمـو أف ىذه المحكمة ال رقابة قانونية عمى " إلخ000الدولة

  .أحكاميا
 

لغير معدودة وال محدودة بالنزالء الذيف يمارس عمييـ التعذيب وتعج دور التوقيؼ ا
الجسدي والنفسي بصورة منتظمة ،بينما ال يضفي القانوف أية حماية عمى أي شخص 
ميما كاف موقعو ومركزه إذا رغبت السمطة احتجازه،فحالة الطوارئ المعمنة منذ انقالب 

لتشريعات التي تحمي المواطف وحتى اآلف تعمو كؿ قانوف وتعطؿ سائر ا 1963آذار 8
 .يشرعف الجريمة 1968لعاـ 14وعمى رأسيا الدستور ،بينما المرسـو 

 
حصمُت عمى أحكاـ مف القضاء العادي ،وبخاصة مف القضاء الشرعي ،وحاولت تنفيذ 
ىذه األحكاـ إال أنني اصطدمت بالقرارات ورفض الموظفوف المعنيوف تنفيذ حكـ بزعـ 

 ت تعمو القانوف،فأيف ىو الحؿ؟وجود قرارات وتعميما
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انتشر الفساد في البر والبحر ولـ يبؽ مفصؿ مف مفاصؿ السمطة خاليًا منو ،وتشابؾ ىذا 
الفساد مع منتفعيف في جيات أمنية لتشكؿ ليـ حماية ،وأضحى مسئولوف مف أسر معينة 

ع الدولة التي يكنزوف ليس المالييف ولكف المميارات مف الدوالرات وتحاؿ إلييـ معظـ مشاري
 .يجري تنفيذىا بصورة سيئة وال يتمكف أحد مف مناقشة الموضوع ،ألف ىذا فوؽ المساءلة 

 
يجري رفع أسعار المحروقات والكيرباء وتقفز بالتزامف أسعار سائر المواد الغذائية ويزداد 

اكية الفقير فقرًا ،بينما يزداد الفاسدوف غنى وتخمة ،ومع ذلؾ ترفع السمطة شعار االشتر 
وتيدد بعض المعتقميف بتطبيؽ جريمة عرقمة مسيرة االشتراكية،ويجري يوميًا نيب الماؿ 

العاـ وتمد السمطة يدىا إلى جيوب الفقراء لتستنزؼ ما بقي فييا مف قروش ،بينما 
المتربعوف عمى الكراسي يرفموف بالحمي والحمؿ ،والسيارات الفارىة الحديثة عمى حساب 

بالوقود لتشغيؿ أجيزة التدفئة مجانًا وبصياريج الحكومة ،ويتحرؽ الشعب وتزود دورىـ 
 !الفقير حيف يرى ذلؾ فماذا عساه أف يفعؿ ؟ىؿ ينتظر منو الحكاـ أف يسبح بحمدىـ؟

 
مع أف سوريا " 800"ليرة سورية واليـو ب "  8"كانت صفيحة البنزيف ب 1968في عاـ 

المسئوؿ يتمتع بالسيارات  تصدر ىذه المادة ،والسبب بسيط كما قدمت ىي أف
 .والمحروقات مجانًا وبالتالي ال يشعر ىو بأي أثر لرفع األسعار 

وقس عمى ذلؾ " قرش سوري 55"في مطمع حكـ البعث كاف سعر كيمو الخبز الممتاز ب
سائر المواد ،فيؿ نحف فعاًل في دولة العدؿ والقانوف أـ في دولة يجري فييا نيب المواطف 

ذاللو فقاره وا   !؟وا 
 

اختفت كسور الميرة السورية بدءا مف القرش وانتياء بالميرة وبالتالي فإف مف يدفع أي مبمغ 
لقاء استيالؾ الكيرباء أو الماء أو لضريبة فإف كسور الميرة السورية ال ترد إليو ،وىي 

 .تشكؿ سرقة مكشوفة تحيؽ بالفقير في حيف ال يأبو ليا الغني 
 

دمشؽ تـ تسخير جميع وسائؿ اإلعالف لمدعاية والترويج  عقب مؤتمر القمة الذي عقد في
ولكف أليس لدينا نحف الشعب ما ىو ىاـ " ونحف مع ىذه األىمية"ألىمية ىذا المؤتمر 
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جدًا في إطار وضعنا الداخمي الذي يتراجع طردًا عمى كؿ صعيد مف سيء إلى أسوء 
 !؟ والذي ىو في نظر الناس أىـ مف كؿ شيء حتى ومف مؤتمر القمة

 
ىذه النقاط المختصرة التي قدمتيا تشكؿ مع غيرىا حصارًا قاسيًا وممضًا لممواطف في 

 .الداخؿ الذي يجد نفسو ال يستطيع ليا دفعًا وال ردًا 
 

بينما نشاىد التكالب عمينا مف الخارج بدًء مف غزو أفغاستاف ثـ العراؽ ثـ الحصار الدائـ 
نيابة وغير نيابية في الغرب بغرض دعـ لمفمسطينييف ، وتشريعات تصدرىا مجالس 

اإلرىاب الصييوني ،ويجري حصارنا في كؿ مكاف ويميث الغرب ليس وراء الشعارات 
نما وراء ثرواتنا ،وتتصدر الواليات المتحدة طابور الشر في العالـ لتفرض  التي يطمقيا وا 

ألمور الداخمية ىيمنتيا وىمجيتيا عمى سائر دوؿ العالـ حتى الغربية منيا وتتدخؿ في ا
رىاب خارجي  لمجميع ،ويشاىد شعبنا كؿ ىذا المشيد مما يشعره بأنو تحت ضغط وا 

يستيدفو أرضًا وشعبًا وثروة وىو بيف ىذيف الفكيف كيؼ يستطيع حماية حريتو وحياتو 
وكيؼ يمكنو أف يحارب الفقر والمرض في الداخؿ؟ بينما يرى ضغط العالـ الخارجي 

أف السمطة تتمترس خمؼ ىذه الحالة، التي تستعمميا في مواجية  يصيبو بالوىف، في حيف
 المواطنيف؟

 
فحيف تتحرؾ أي فئة أو تجمع مدني أو سياسي لمضغط عمى السمطة في سبيؿ تحقيؽ  

بعض المطالب ،تشير السمطة في وجيو شعارات مف مثؿ أف الوقت غير مناسب وأننا 
،ىذه الحجج واألنشودات التي تشيرىا  نتعرض لضغوط خارجية كبيرة وأف البالد في خطر

السمطة في وجو المعارضيف ليا أفراد وجماعات،تجعؿ المواطف في حيرة مف أمره فإما أف 
 !يستكيف ويستسمـ أو يعاف ىزيمتو؟ فيؿ إلى خروج مف سبيؿ ؟

 
 لح المحامي ىيثـ الما        ـ           15/4/2008دمشؽ في 
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 مذكرة مقدمة مف المحامي ىيثـ المالح

 المحتـر سيادة رئيس الجميورية الدكتور بشار األسد
 

 :تحية الحؽ والعروبة وبعد 
يبدأ المحاموف عادة رسػائميـ بيػذه التحيػة ، فػالحؽ اسػـ مػف أسػماء اهلل الحسػنى وصػفة مػف 

يػػا " وقػػاؿ " بػػؿ تقػػذؼ بػػالحؽ عمػػى الباطػػؿ فيدمغػػو فػػإذا ىػػو زاىػػؽ " وقػػاؿ  تعػػالى   صػػفاتو
" داوود إنا جعمنػاؾ خميفػة فػي األرض فػاحكـ بػالحؽ وال تتبػع اليػوى فيضػمؾ عػف سػبيؿ اهلل 

1 
بعثػت "والعروبة شيامة ونجدة ومروءة واألخالؽ العربيػة شػيد ليػا رسػوؿ اإلسػالـ حػيف قػاؿ 

 1" ألتمـ مكاـر األخالؽ
  1ومف ىنا أحببت أف اكتب لكـ 

بداية أحب أف أعرؼ عف نفسي فأنا اعمؿ في القانوف منذ نحػو خمػس وأربعػيف عامػا منيػا 
 عشر 

 1سنوات في القضاء وكنت زميال لألستاذ نصرت مال حيدر رحمو اهلل 
ولذا آليت عمى نفسي أف أحمػؿ الحػؽ معػي حيػث كنػت وأينمػا توجيػت ، ومػف ىػذا الحػؽ ، 

نسػاف التػي تشػغؿ بػالي ويػؤرؽ تفكيػري االنتياكػات التػي يتعػرض ليػا إنسػاننا عمػى حقوؽ اإل
 1مستوى الوطف العربي ومنو بمدنا الحبيب 

وفي سبيؿ ذلػؾ دفعػت الكثيػر مػف عمػري ثمنػا لمػا حممتػو ، وقػد بمغػت اآلف السػبعيف ولػيس 
  1لي في ىذه الدنيا مطامع شخصية فما بقي مف العمر اقؿ مما ذىب 

بعدما سمعت عنكـ توجيكـ ل صالح واالنفتاح وبما تتمتعوف بو مػف عقػؿ منفػتح و أحببت 
ورغبة صادقة في الحوار ، أف أورد بعض مالحظاتي عميا تنير  لنا الػدرب لممسػتقبؿ دوف 

 1طمب جزاء وال شكورا أأف 
إف التشريع يا سيادة الرئيس ىو الذي يضبط حقوؽ المواطنيف وواجباتيـ كمػا يشػكؿ الكػابح 

ف فػي بمػدنا بعػض التشػريعات تحتػاج إلػى نظػر وتعػديؿ أو ل تصرفات المسؤوليف وأعوانيـ وا 
إلغػػػاء حتػػػى يشػػػعر المػػػواطف بػػػأف سػػػالح التشػػػريع والعػػػدؿ يظالنػػػو بػػػاألمف والطمأنينػػػة و ال 

 :يقمعانو
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المتضػمف إعػالف حالػة الطػوارئ التػي مضػى  1963لعاـ  1المرسـو التشريعي رقـ   .1
وال يوجػػد فػػي العػػالـ دولػػة تػػدار بقػػانوف الطػػوارئ الػػذي يعمػػو عمييػػا سػػبع وثالثػػوف عامػػا 

نكػػػػأة لمتنكيػػػػؿ بالنػػػػاس دوف مبػػػػرر  المسػػػػئولوفعمػػػػى جميػػػػع القػػػػوانيف واألنظمػػػػة و يتخػػػػذه 
   1ولمصادرة األمواؿ والعقارات دوف أي رادع

مػػف الدولػة أو المخػػابرات العامػػة المتضػػمف إنشػاء إدارة أ  14المرسػـو التشػػريعي رقػـ  .2
يشػكؿ فػي إدارة أمػف الدولػة مجمػس أو أكثػر لتأديػب "منو عمى مػايمي  16ة نص المادتو 

العامميف فييا أو المنتػدبيف أو المعػاريف إلييػا و يحػدد بمرسػـو يصػدر عػف رئػيس الدولػة 
و ال  1بكيفيػػة تشػػكيؿ المجمػػس و اإلحالػػة إليػػو و أصػػوؿ المحاكمػػة أمامػػو و صػػالحيتو 

عػػػػف الجػػػػرائـ التػػػػي يرتكبونيػػػػا أثنػػػػاء تنفيػػػػذ يجػػػػوز مالحقػػػػة أي مػػػػف العػػػػامميف فػػػػي اإلدارة 
الميمػػات المحػػددة الموكولػػة إلػػييـ أو فػػي معػػرض قيػػاميـ بيػػا إال بموجػػب أمػػر مالحقػػة 

فكيػػؼ يمكػػف لقػػانوف أف يحمػػي موظفػػا مػػف جريمػػة يرتكبيػػا ويعتبرىػػا "يصػػدر عػػف المػػدير 
 القانوف نفسو جريمة ؟ 

ات المحػػاكـ الميدانيػػة الػػذي بسػػط صػػالحي 1981لعػػاـ  32المرسػػـو التشػػريعي رقػػـ   .3
 1العسكرية لمحاكمة المدنييف 

 1المتضمف إعداـ كؿ منتسب لجماعة األخواف المسمميف  49القانوف رقـ  .4
المراسيـ والقوانيف التي أحدثت محكمة األمػف االقتصػادي والمجػاف الخاصػة ومحكمػة  .5

 1أمف الدولة 
 

ى ضػػمنا كافػػة القػػوانيف قػػد ألغػػ 1973سػػيادة الػػرئيس إف الدسػػتور السػػوري الػػذي صػػدر عػػاـ 
و مرسػـو إحػداث  63المعارضة لو وخاصة مرسـو إعالف حالة الطػوارئ الػذي صػدر عػاـ 

إدارة أمف الدولة الذي صدر في عاـ   ألف ىذيف المرسوميف يتعارضاف كمية مػع نصػوص 
إال أف أحدا لـ يتعرض ليػذه الناحيػة سػواء  32و  28و  17و  15الدستور وخاصة المواد 

اء أـ لدى اإلدارات والسبب األساسي أرجعو أنا إلى الخوؼ والرعب الذي يسػكف لدى القض
 1قموب المواطنيف 

ثـ إف المحاكـ الميدانية حكمت عمى عدد كبيػر مػف النػاس بالسػجف أو بػالموت ، فالسػجناء 
الػػذيف أخمػػي سػػبيميـ والػػذي نأمػػؿ أف يشػػمؿ البػػاقيف ، ىػػؤالء السػػجناء ، دمغػػت كافػػة وثػػائقيـ 
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رمػػوف وبالتػػالي حرمػػوا مػػف حػػؽ العػػيش الكػػريـ فمػػف الػػذي يجػػازؼ بتشػػغيؿ أمثػػاؿ بػػأنيـ مج
 1ىؤالء خاصة إذا كانوا موظفيف وتـ طردىـ مف الخدمة ليذا السبب 

عػػادة  مػػف طػػرد مػػف الخدمػػة والتعػػويض  فإتمػػاـ المعػػروؼ يكػػوف بإعػػادة االعتبػػار لمجميػػع وا 
 1ونمسح عيوف الثكالى حتى نكفكؼ دموع األسر  1عمى ذوي الذيف أزىقت أرواحيـ 

عػػادة الييبػػة لمسػػمطة القضػػائية واسػػتقالؿ القضػػاء  إف فػػي تفعيػػؿ دور المحكمػػة الدسػػتورية وا 
ولقد شػاع منػذ المواطنيف واطمئنانيـ لمستقبميـ عامالف ىاماف إلشاعة الطمأنينة في نفوس 

نتػديات وقت ليس بالقصير منتػديات لمحػوار بػيف المػواطنيف ولقػد رأيػت فػي السػماح ليػذه الم
ويرفع مف سػوية العالقػات بػيف النػاس  اإلنسافبالعمؿ ما يرسخ الحرية والديمقراطية وحقوؽ 

 1حتى يصبح الحوار بالعقؿ ىو السائد ال حوار القوة والنفوذ 
ولػئف كانػت معظػـ المنتػديات ػ وقػد حضػرت  بعضػيا ػ عممػاني النزعػة ويتنػافى مػع عقيػدتي 

، إال أننػػي رأيػػت فػػي الحػػوار ارتقػػاء و رقيػػا ومحاولػػة  اإلسػػالمية التػػي أديػػف بيػػا فػػي الحيػػاة
جػػادة ألف يفيػػـ بعضػػنا بعضػػا إال أننػػي فوجئػػت مػػؤخرا بجنػػوح السػػمطة إلغالقيػػا أو فػػرض 

 1رقابة مسبقة عمييا 
إننػػي يػػا سػػيادة الػػرئيس ال أرى لنػػا خالصػػا ممػػا نعانيػػو مػػف تخمػػؼ وضػػعؼ وجمػػود إال أف 

 1ويعذر بعضنا بعضا فيما نختمؼ فيو نتحاور مع بعضنا فنعمؿ فيما نتفؽ عميو 
وأنػػػي فػػػي كػػػؿ األحػػػواؿ مسػػػتعد الف أنػػػاقش أي مسػػػألة ممػػػا ذكػػػرت سػػػائال المػػػولى أف يسػػػدد 

  1خطانا جميعا لما فيو الخير والسعادة لمجميع واهلل مف وراء القصد 
 ىيثـ المالحالمحامي                          0002/  0/ 00دمشؽ  
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 خطاب مفتوح إلى رئيس الجميورية عفوا  السيد الرئيس
 

،الحوار الذي جرى بيف "لقاء خاص"منذ أياـ تابعت عمى قناة الجزيرة ،في برنامج 
بشار األسد،وبرغـ أف الرئيس  0الصحفي السيد محمد كريشاف والسيد رئيس الجميورية د
محمد كريشاف تعرض  أحاط باإلجابة عمى جميع األسئمة ،إال أف المحاور السيد

 :  لموضوعيف ىامييف ىما
 .مسألة حقوؽ اإلنساف في سورية -1
 .موضوع السجناء المعتقميف   -2

وأقدـ فيما يمي بعض األفكار كي أوضح ما وقع مف لبس في اإلجابة عمى ىذيف   
 :الموضوعيف

عقد ممثمو خمسيف دولة  1945نيساف 25في أواخر أياـ الحرب العالمية الثانية ، 
رًا في ساف فرانسيسكو وىي الدوؿ الست واألربعوف التي وقعت تصريح األمـ مؤتم

حزيراف مف ذات العاـ وقعت الدوؿ 16المتحدة، ومف انضـ إلييـ بعد ذلؾ ،وبتاريخ 
ميثاؽ األمـ المتحدة وبدأت ىذه الييئة الدولية بإحدى وخمسيف دولة ىي الدوؿ 

ا الدوؿ التي انضمت لمميثاؽ فيما األعضاء في مؤتمر ساف فرانسيسكو مضافًا إليي
 .بعد ومنيا بولندا

وقد تضمف الميثاؽ النص عمى مبدأ احتراـ حقوؽ اإلنساف وحرياتو األساسية في 
وابتداء مف صدور ىذا ( 76-68-62-56-55-13-1)مقدمتو والعديد مف مواده 

الميثاؽ لـ تعد حقوؽ اإلنساف مف المسائؿ التي تدخؿ في االختصاص الداخمي 
 .لمدوؿ،بؿ أصبحت شأنًا عالميًا يدخؿ في صميـ القانوف الدولي 

 
ثـ صادقت سورية عمى العيد الدولي لمحقوؽ المدنية والسياسية،كما صادقت مؤخرًا 

 . 2006لعاـ  50عمى ميثاؽ حقوؽ اإلنساف العربي بالقانوف رقـ 
أبيف  أننيمية،إال ومعمـو أف المعاىدات الدولية واجبة التطبيؽ وىي تعمو القوانيف المح

ىنا بأف قضاءنا، وخاصة االستثنائي منو ال يكترث لتطبيؽ ىذه المعاىدات، وىو 
يتجاوز الكثير مف القوانيف بحجة حالة الطوارئ المعمنة في سورية منذ االنقالب 

، فضاًل عف القوانيف الشاذة  1963العسكري الذي اغتصب السمطة عاـ  وحتى اليـو
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معاىدات الدولية، وبالتالي فقد جانب السيد الرئيس الصواب حيف المخالفة لمدستور وال
أجاب محاوره بأف مسألة حقوؽ اإلنساف مسألة داخمية، تدخؿ فيما يسمى التطوير 

 .والتحديث
إنني أعتقد ياسيادة الرئيس إنؾ تعتمد عمى التقارير األمنية التي تردؾ حوؿ  

ؾ جانبت الصواب حيف أجبت محاورؾ المعتقالت والمعتقميف إال أنني كذلؾ وجدت بأن
بأف المعتقميف السياسييف أو معتقمي الرأي ىـ بالعشرات فقط ،ولمحقيقة والتاريخ أود ىنا 

 :أف أوضح نقاطًا عديدة 
–أف دور التوقيؼ التي تدار مف قبؿ األجيزة األمنية المختمفة والمتنوعة والمتعددة  - أ

بالمعتقميف السياسييف  إلخ تغص 000أمف سياسي -أمف دولة–أمف عسكري 
 .ومعتقمي الرأي 

 .أف دور التوقيؼ ىذه ال تخضع لرقابة قانونية مف أية جية مف الجيات  - ب

صحيح أف بعض نصوص قانوف العقوبات قاسية ،وفضفاضة ،وغير محددة في بعض    
 النواحي ،وىي تحتاج إلعادة النظر بعد الزمف الطويؿ الذي تراكـ عمى ىذا القانوف إال أننا
في المقابؿ نحتاج إلى أف نمغي القضاء االستثنائي برمتو ،وفي أضعؼ األحواؿ إخضاعو 

لرقابة قضائية عميا ،كما نحتاج إللغاء جميع القوانيف والنصوص التي تتعارض مع 
الدستور ،ومع قانوف العقوبات العاـ ،ومع المعاىدات الدولية وحقوؽ اإلنساف ،وبالتالـز 

جوىريًا في قانوف المحكمة الدستورية بحيث تعطى الصالحية  نحتاج ألف نجري تعديالً 
الكاممة لمناقشة دستورية القوانيف حتى لو تـ عرضيا مف قبؿ منظمات غير حكومية ،ذلؾ 

أف السمطة التنفيذية منذ إنشاء المحكمة الدستورية ،تتعمد عدـ عرض القوانيف عمى 
 .دة التكبؿ يدييا بنصوص محكمة المحكمة الدستورية حتى تتمتع بصالحيات غير محدو 

إنني أريد أف أضيؼ بأف انعداـ الشفافية في تعاطي السمطة التنفيذية مع الشأف العاـ يفقد 
المواطف ثقتو بالسمطة مف جية ،ويؤدي مف جية أخرى العتياد العمؿ السري أساسًا في 

وضوع يتنافى التعاطي الحكومي ،ويمغي إمكاف رقابة الشعب عمى عمؿ اإلدارة،وىذا الم
 .مع الحكـ الصالح المنفتح عمى المواطنيف

لقد تأمؿ الناس خيرًا في خطاب القسـ األوؿ ،وتوقعوا أف يجري إصالح فعمي وخاصة في 
إطار القضاء،ىذا الجياز الذي ىو الحصف والضامف الوحيد لحقوؽ المواطنيف ،وأف في 
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حفظ لممواطنيف حقوقيـ لمواجية دعمو واستقاللو ونزاىتو ،وىي العوامؿ األساسية التي ت
 .بعضيـ،ولمواجية انحراؼ السمطة وظمميا،ما يؤدي الستقرار الحالة النفسية لمشعب

وفي رأيي أف أولوية اإلصالح " فقو األولويات"لقد تعممنا في الفقو اإلسالمي ما يسمى 
تكمف في إصالح القضاء بحيث يكوف لدينا قضاء يفرض سيادة القانوف عمى سائر 

مواطنيف حاكميف قبؿ المحكوميف ،وال معنى ألي إصالح آخر قبؿ ذلؾ ،وألف العدؿ ال
إف اهلل ينصر الدولة العادلة وأف كانت )أساس الممؾ ،كما قاؿ شيخ اإلسالـ ابف تيميو
 ( .كافرة وال ينصر الدولة المؤمنة إذا كانت ظالمة

 . إف أريد إال اإلصالح ما استطعت وما توكمي إال عمى اهلل 
 
 

 المحامي ىيثـ المالح             دمشؽ                                       
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 خطاب مفتوح
 !!!إلى مف بيده األمر

 
منذ أياـ تـ اإلفراج عف الضباط األربعة المبنانييف الذيف كانوا معتقميف في قضية اغتياؿ 

منيا خاصة بنقؿ وقائع اإلفراج الرئيس رفيؽ الحريري،ونشطت وسائؿ اإلعالـ والفضائيات 
إلخ وكاف لقناة المنار القصب  000،واحتفاالت أىؿ المفرج عنيـ وذوييـ وأصدقائيـ

 .المعال في ىذا الموضوع
جميؿ جدًا أف يفرج عف أناس أتيموا دوف دليؿ وقضوا في السجف سنوات مف عمرىـ 

ت،وكذلؾ ما ىو أجمؿ ذىبت ىدرًا بسبب عدـ التدقيؽ في صحة ما وجو إلييـ مف اتياما
نقؿ االحتفاالت باإلفراج عنيـ عبر شاشات التمفاز ،وىو ما ال يمكف حصولو إال في عدد 

 .قميؿ مف الدوؿ في عالمنا العربي 
لكممة السيد حسف نصر اهلل األميف العاـ لحزب  -كما ىي عادتي –كما استمعت بإمعاف 

-الذيف بحؽ يستحقوف التينئة–مبنانييف اهلل وتوجيو التينئة لممفرج عنيـ وذوييـ وجميع ال
،كما ندد باالعتقاؿ الذي ال يستند إلى دليؿ ،وىو أمر يشكر عميو فعاًل وأنا مف الذيف 

 .يتابعوف كممات السيد وأشاركو في الكثير مما يراه وأف كنت أختمؼ معو في أمور أخرى 
ة حمص ،كاف في تقرير ميميس ورد اسـ شخص يدعى زياد رمضاف وىو سوري مف مدين

أبو  -كما كاف يعمؿ في نفس الشركة مف يدعى -حواسيب -يعمؿ في لبناف في شركة
وىو الذي ظيرت صورتو عمى شاشات التمفاز بزعـ أنو ىو مف قتؿ الرئيس  -عدس

 .الحريري ،ومف خالؿ العمؿ تعرؼ زياد رمضاف عمى المذكور وتمت بينيما صداقة 
ؿ الحريري عمدت السمطات األمنية في بيروت إلى عقب ما شوىد عمى التمفاز حوؿ اغتيا

ومف جممة ىؤالء السيد زياد  -أبو عدس -التحقيؽ مع كؿ مف يموذ بالمدعو
رمضاف،وحيف لـ يجد المحققوف لديو أية معمومة تفيد في موضوع االغتياؿ تركوه حيث 

 .عاد إلى بمدتو مدينة حمص
 

السيد زياد رمضاف مطموبًا فتوارى عف عممت األجيزة األمنية السورية بالموضوع،فأضحى 
،ومنذ  يكوف في قبضة أجيزة معروؼ عنيا بأنيا ال ترحـ أفاألنظار لخوفو المشروع مف 

السطور رئيسًا لجمعية حقوؽ اإلنساف في سورية،زاره  هىذثالث سنوات حيف كاف كاتب 
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نفسو لألمف  زياد رمضاف بصحبة اثنيف مف أعمامو،وأعربوا عف استعدادىـ بأف يسمـ زياد
نماليقينو بأنو ليس لديو شيء يخفيو ،  .خشيتو كانت مف أف يتعرض لألذى عقب ذلؾ  وا 

اتصمت بالمواء ىشاـ االختيار ،رئيس مكتب األمف القومي ،وحدثتو بالموضوع فطمب أف 
يجري تسميـ زياد لألمف وبأف سوؼ ال يمسو أي أذى،وتـ ذلؾ فعاًل،وذىب زياد مع بعض 

 .العسكري  لألمفو وسمـ نفس ويوذ
بعد ىذه الحادثة بأكثر مف سنة التقيت بالمواء ىشاـ االختيار وطالبتو بإطالؽ سراح زياد 
رمضاف ،فأجابني بأف ىيئة التحقيؽ الدولية ىي التي طمبت االحتفاظ بو في السجف ،وقد 

ـ عيف فرع األمف العسكري الذي احتجز زياد رمضاف ،عيف لو محاميًا ممف يموذ بيـ ،ول
 .يمحظ أىؿ المذكور أي جيد مف المحامي إلطالؽ سراحو

شكمت السمطة في سوريا ما سمي ىيئة تحقيؽ رأستيا في ذلؾ الوقت السيدة غادة مراد 
،فطمبت مف واصؼ رمضاف وىو شقيؽ "نائب عاـ في سوريا"،التي كانت تشغؿ وظيفة 

ميا المذكور ،وحيف عممت أف والد زياد أف يقابميا ويسأليا جمبو والتحقيؽ معو ،وفعاًل قاب
طمب التحقيؽ أرسمت إلى مجمس حقوؽ  إجابةزياد في األمف العسكري اعتذرت ورفضت 

اإلنساف في جنيؼ رسالة طالبتو بالتوسط لدى ىيئة التحقيؽ لمعرفة ما إذا كاف زياد 
رمضاف مطموبًا منيا فعاًل ،فجاءني الجواب شفييًا عبر طريؽ دبموماسي بأف زياد رمضاف 

 .غير مطموب توقيفو لحساب ىيئة التحقيؽ
في العاـ الماضي أرسمت كتابًا إلى المواء أصؼ شوكت رئيس األمف العسكري وأعممتو  

ت وطالبتو باإلفراج عف زياد رمضاف ،فجاءني الجواب مف مكتبو بعد مابما لدي مف معمو 
 .مطموب أياـ انو ال بد أف يكوف لدي جواب خطي مف ىيئة التحقيؽ بأف زياد غير

 
واآلف ىا ىـ الضباط األربعة قد أفرج عنيـ بعد اعتقاؿ داـ قرابة أربع سنوات،بينما زياد 

رمضاف ال زاؿ في سجف األمف العسكري منذ ثالث سنوات دوف أف يعمـ أحد متى وكيؼ 
عنو ،والممفت أف ما صرح بو الضباط المفرج عنيـ أف زيارة أىميـ لـ تنقطع  اإلفراجيمكف 

نيـ كانوا يتابعوف أخبار العالـ بالتمفاز وغيره ،في حيف أف زياد رمضاف لـ عنيـ ،وأ
زياد رمضاف  أمثاؿيستطع أىمو زيارتو منذ نحو عاـ،ولمحقيقة فأف آالؼ المعتقميف مف 

يرزحوف في السجوف دوف مستند قانوني العتقاليـ،وال يتمكنوا أىموىـ مف معرفة مكاف 
 .وجودىـ وبالتالي زيارتيـ 
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ي مف جيتي ال أعمـ حقيقة مف يممؾ مفتاح اإلفراج عف زياد رمضاف وعف المعتقميف وأنن
األخرييف الذيف اعتقموا في الغالب عمى خمفيتيـ الفكرية دوف أف يمارسوا أي عمؿ يتناقض 

مع القانوف ،ودوف أف يكوف ىناؾ أية رقابة قانونية لالعتقاالت التي جرت وال تزاؿ 
ية األجيزة السرية دوف وجود أي أمؿ في تغير أسموب التعامؿ ،ويكدس المعتقموف في أقب

 .مع المواطنيف في إطار القانوف
بقدر ما تحتـر السمطة سيادة القانوف وحرية المواطنيف بقدر ما تتصؼ السمطة 

 .بالمشروعية ومف غير ذلؾ تنفمت األمور وتعـ الفوضى والفساد 
 

 المحامي ىيثـ المالح          دمشؽ                                    
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 خطاب مفتوح
 إلى

 السيد حسني مبارؾ رئيس جميورية مصر العربية
لى  وا 

 حكاـ البالد العربية
 

 تحية الحؽ والعروبة وبعد 
يتساءؿ العديد مف أصدقائي وممف يموذ بي مف حولي عف فائدة الكتابات التي أكتبيا 

مقاالت ،فمقد سئـ المواطنوف في وطننا الحبيب  أو،سواء كانت بشكؿ خطابات مفتوحة 
بشعوبيـ ،كما يرى أكثرية المواطنيف عدـ جدوى الكتابة  اكتراثيـمف توجيات الحكاـ وعدـ 

. 
أعتبر بأف عمى كؿ مواطف أف يبدي رأيو وأف يحاوؿ تصويب المسارات قدر  أننيإال 

ممي ألخط ىذه الرسالة جيده، وىو غير مسؤوؿ عف النتائج،ومف ىنا رأيت أف أمسؾ بق
عمى ىامش الجرائـ التي يرتكبيا الكياف الصييوني في فمسطيف عامة وغزة 

 .خاصة،واألنظمة العربية كافة مدعوة اآلف لمبحث بيذا الوضع الخطير الشائف 
 :أييا السادة

سأعود إلى الوراء قمياًل،فمقد أنشئ الكياف الصييوني بقرار التقسيـ المشؤوـ والمعروؼ 
المعدـو مف الناحية  –ـ والصادر عف منظمة األمـ المتحدة بحيث أعطى ىذا القرار لديك

 فلمفمسطينييوطنيـ المزعـو بينما أبقى  إلنشاءجزءًا مف فمسطيف إلى الييود  -القانونية
 ".ومخطط التقسيـ محفوظ في األمـ المتحدة"الجزء اآلخر 

 :لسببيف وبرغـ أف ىذا القرار معدـو مف الناحية القانونية 
ألنو خمؽ كيانًا دينيًا مما يتعارض مع ميثاؽ األمـ المتحدة التي يصفيا بأنيا : أوليما

 .منظمة عممانية
أنو ال يوجد في ميثاؽ األمـ المتحدة وال في القانوف الدولي أي نص يجيز : ثانييما

 .آلخريفلممنظمة الدولية أو غيرىا اقتطاع أرض شعب إلعطائيا 
ؿ مع ىذا القرار عمى أرض الواقع واعتبره قرارًا سميمًا منشئ لمكياف ولكف العالـ تعام

الصييوني ،ومعموـ أف الدولة الصييونية ال حدود ليا وال دستور، وبالتالي فحدودىا التي 
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يجب اعتمادىا ىنا ىي المقررة في قرار التقسيـ ال غير، والذي أيدتو القرارات المتتابعة 
لمتحدة أو مجمس األمف والتي نصت عمى وجوب التي صدرت عف منظمة األمـ ا

انسحاب إسرائيؿ مما احتمتو مف أراض وعودة الالجئيف ،وبالتالي فإف األراضي التي 
وما بعد والتي كانت مخصصة لمفمسطينييف إنما  1948احتميا الكياف الصييوني عاـ 

كافة الوسائؿ تعتبر أراض محتمة في نظر القانوف الدولي،وألصحاب األرض الدفاع عنيا ب
 .وفؽ اتفاقيات جنيؼ المعروفة والتي ال حاجة ألدراجيا ىنا 

الرؤية، وأعرضت  هالمؤسؼ أف الدوؿ العربية مجتمعة ضربت صفحًا وتجاوزت فوؽ ىذ
حزيراف 5عف المطالبة بيذه األراضي المحتمة وأضحت ال تطالب إال بما سمي ما قبؿ 

العرب في مؤتمرىـ في بيروت فيما سمي ،وىو ما أكدتو فعاًل مبادرة القادة  1967
الشرعية عمى  احتالؿ أراضي ما قبؿ ىذا  أسبغتىذه المبادرة قد  وكأفالمبادرة العربية،

 .   التاريخ
سبؽ أف كتبت مقاالت عديدة عف القضية الفمسطينية تحت عنواف المؤامرة المستمرة أثبت 

ف مرورًا بالممؾ فيصؿ فييا نصوص كتب مرسمة مف قادة عرب بدء مف الشريؼ حسي
والممؾ عبد العزيز آؿ سعود إلى الحكومة البريطانية وقد عرض ىؤالء في كتبيـ تنازليـ 

  .إلى البريطانييف ليعطوىا لمييود أو لغيرىـ" فمسطيف"-يممكوف عما ال –
أف ىذه الكتب تثبت بما ال يدع مجااًل لمشؾ تآمر ىؤالء الحكاـ عمى القضية الفمسطينية 

الحفاظ عمى كراسييـ في الحكـ ،واليـو أجد أف استمرار الحكاـ العرب بسكوتيـ  مف أجؿ
: 

 .عف احتالؿ أراض فمسطينية خارج قرار التقسيـ - أ
انحيازىـ إلى جانب الكياف الصييوني في صراعو مع المقاومة الفمسطينية  - ب

تحت شعارات السالـ االستراتيجي والتيدئة وما شاىدناه عمى شاشات التمفاز مف 
 ،ومحمود عباس رئيس ما-الدولة العربية األكبر –تصريحات لوزير خارجية مصر 

يسمى السمطة الفمسطينية بإدانتيما المقاومة في غزه يكشؼ مدى استمرار التآمر 
واستمراره حتى اآلف مف أجؿ 1948مما قبؿ     بدءاعمى القضية الفمسطينية 

 .الحفاظ عمى العروش

مى التيدئة في غزه ولكف النتيجة التي يعمميا كؿ ذي لقد وافقت فصائؿ المقاومة ع
، ويتـ تجويع وقتؿ الفمسطينيف بدـ بارد  عينيف أف حصار غزه كاف يتفاقـ يومًا بعد يـو
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وبطء، والعالـ كمو عامة والعربي خاصة ينظر دوف أف يحرؾ ساكنًا فيؿ ىذه التيدئة 
 ! .التي تطمبونيا؟

غمقت معابرىا الموصمة لمعالـ الخارجي مف لقد استمر حصار غزة لشيور عديدة وأ
العرب ،وكاف اليدؼ مف ذلؾ ىو التأكد مف " المعتدليف" قبؿ الكياف الصييوني بدعـ

نفاد المواد التي يحتاجيا اإلنساف مف غذاء ودواء وغيره،حتى إذا أيقنت الدولة 
سمطة الصييونية بأنو حاف أواف الضرب والقتؿ والتدمير ،نسقت مع شركائيا في ال

 .الفمسطينية والنظاـ المصري لمقياـ بضربة تريح المعتدليف مف المقاوميف 
المؤسؼ والمخجؿ أف نسمع وزيرة خارجية العدو تيدد بمسح منظمة حماس عف 

الوجود تحت سمع وبصر الرئيس مبارؾ ووزير خارجيتو دوف أف ينبس أحدىـ ببنت 
الوقت الذي يؤكد فيو بعض  ،في اإلجراميشفو، أو أف يبدي أي رد ليذا الكالـ 

 .   المسؤوليف الصياينة أنيـ تمقوا دعمًا كبيرًا الجتياح غزه
أف شعبنا يدرؾ أنكـ مغموبوف عمى أمركـ بسبب تشبثكـ بالكراسي : أييا الحكاـ العرب

ف ما  والخالفات بينكـ،تمامًا كما تشبث سابقوكـ بيا حيف باعوا القضية الفمسطينية ،وا 
،والمذابح تجري أمامكـ وتحت بصركـ وسمعكـ، أف تقمعوا عف  نطمبو منكـ اآلف

المزاودة وأف ال تتحالفوا مع الشيطاف األمريكي وربيبتو الصييونية،وأف المقاومة في 
فمسطيف ولبناف والعراؽ ومعو عالمنا العربي واإلسالمي كفيمة باسترداد الحقوؽ وحفظ 

 .الكرامة
 :لقد قاؿ الشاعر العربي 

 كاـر ال ترحؿ لبغيتيا          وأقعد فأنؾ أنت الطاعـ الكاسيدع الم     
  

 :أف جموع مواطنينا تنتظر خطواتكـ المقبمة في ىذه األياـ الحاسمة،كما قاؿ الشاعر
 مف يفعؿ الخير ال يعدـ جوازيو        ال يذىب العرؼ بيف اهلل والناس     

 
 واهلل غالب عمى أمره ولكف أكثر الناس ال يعمموف

 
 المحامي ىيثـ المالح             دمشؽ                                     

 



134 

 

  
 
 
 
 

 
 

 نص المقابمة الياتفية التي أجرتيا قناة برد  الفضائية
 0002تشريف األوؿ *مع المحامي األستاذ ىيثـ المالح مف دمشؽ 

 
 قناة بردى الفضائية

 أىال بؾ أستاذ المالح: المذيع
 ؾ يا أخي السالـ عميكـ وكؿ عاـ وأنتـ بخيرأىال ب: المالح

 .المذيع وعميكـ السالـ وأنتـ بخير
أستاذ المالح يعني ما حقيقة الوضع عمى األرض بالنسبة لألستاذ جودت سعيد يعني  -س

نحف حاولنا االتصاؿ بو لكف لألسؼ لـ نوفؽ ألسباب تتعمؽ بوضعو ربما، نرجو أف يكوف 
 مومات حوؿ ذلؾ؟المانع خيرا، ىؿ لديكـ أي مع

أنا ما عندي أي معمومات لكف ىي القبضة األمنية تشتد مف شير إلى شير ومف  -ج
سنة إلى سنة، نحف اآلف في ىذا العاـ أسوأ مف العاـ الماضي، االعتقاالت تزداد كما 
عممتـ اعتقؿ زميمنا األستاذ ميند الحسني، لمجرد انو كاف يذىب إلى محكمة أمف الدولة 

كمات واألحكاـ وىذه محكمة عمنية يعني، األمف تضايؽ مف ىذا الموضوع ويرصد المحا
واعتقمو ووجد ىناؾ قضاء يعني تـ السيطرة عميو فأصدر قاضي التحقيؽ مذكرة توقيؼ، 
ىذه الخالصة، والنقابة مف جيتيا تحركت مع األمف ونقيب المحاميف األستاذ وليد التش 

ىي محركة عميو في أماـ قاضي التحقيؽ،  حرؾ عميو دعوى مسمكية بنفس المواد المي
تزامنا مع قضية التحقيؽ ومحاولة مف محاوالت الضغط مف جية النقابة عمى المحامي 

 .الزميؿ
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طيب يعني مف المعمـو أف األستاذ سعيد يرفض العنؼ ويدعو إلى السمـ حتى أف  -س
وىؿ تخشوف  البعض يدعوه بغاندي سوريا ىؿ تخشى السمطات السورية حتى مف الكممة،

 أف يصؿ األمر إلى اعتقاؿ األستاذ سعيد؟
أنا ال أعتقد أف يصؿ األمر إلى اعتقاؿ األستاذ سعيد، لكف السمطة يا أخي واآلف كؿ  -ج

مف يتحرؾ في سوريا في الجانب السياسي أو االجتماعي يتحرؾ بصورة سممية، ونحف لما 
ف إعالف دمشؽ في األساس أنا كنت في إعالف دمشؽ بالسابؽ وأنا انسحبت يعني فا

ينادي بالتغيير السممي الديمقراطي المتدرج ما في أحد في سوريا اآلف يعني مرحمة 
الثمانينات المي مضت كاف فييا بعض األخطاء مف جانب التيار اإلسالمي أو مف جانب 
بعض اإلسالمييف، لكف اآلف غير موجود ىذا الفكر يعني، ال يوجد في سوريا اآلف فيمف 

ؿ في الجانب السياسي االجتماعي مف يعتقد أف ىناؾ طريؽ لمتغيير بالعنؼ أو بالثورة يعم
يعني مف حيث المبدأ يا أخي السمطة لدييا إمكانيات ضخمة مف جيش ومخابرات وشرطة 
وسالح وكؿ شي ووسائؿ قمع وتتمترس بقوانيف خارجة عف أي مفيوـ عدالة أو مفيوـ 

نشر  49كاف قرأتـ أخر مقاؿ أنا كتبتو عف قانوف اؿحقوقي مثؿ القانوف ما بعرؼ إذا 
الذي أباح لعناصر  1969لعاـ  14باألمس، فالسمطة تتمترس بقوانيف مثؿ مرسـو رقـ 

. الخاص باإلخواف المسمميف وىمـ جرا 49األمف ارتكاب الجرائـ دوف محاسبة وقانوف اؿ
 .وارئبعديف فوؽ كؿ ذلؾ حالة الطوارئ المعمنة استنادا لقانوف الط

طيب أستاذ ىيثـ يعني لألستاذ سعيد وما يصفو البعض بحمالت المقاومة السممية  -س
التي بدأت تظير عمى االنترنت كحممة مقاطعة اليواتؼ الخموية وحممة حقنا نعرؼ وحقنا 

 نشارؾ عمى الفيسبوؾ ىؿ تعتقدوف أف ىناؾ رابط ما بيف ىذا كمو؟
الناس كميا متضايقة مف ىذا الوضع المي  يعني ىو في الرابط صاير عفوي يا أخي -ج

ىو وضع الحقيقة مأساوي في جانب الحريات العامة وحقوؽ اإلنساف، الناس كميا 
متضايقة مف مشكمة اليوة السحيقة اآلف التي تفصؿ بيف األغنياء والفقراء نحف في سوريا 

المستشري يعني أمور يزداد الفقير فقرا بينما يزداد الغني تخمة ونيب الماؿ العاـ والفساد 
الناس كميا ىذا وضع غير مقبوؿ يعني، فالناس تفكر طبعا كؿ جية أو كؿ ناس أو كؿ 

 .مجموعة تفكر بالتحرؾ مف جانبيا بصورة مف الصور وىذه صورة مف صور التحرؾ
نعـ طيب العضو في حزب البعث المحامي عمراف الزعبي نفى وجود نية لمعفو عف  -س

وصفيا بالشائعات التي تأتي مف باب األمؿ، كما اعتبر تحركات معتقمي إعالف دمشؽ و 
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تجمع إعالف دمشؽ خاطئة بالتوقيت والمضموف، بماذا ترد عمى ىذا الكالـ وأنت محاـ 
 .زميؿ لو

ىو تمميذي بيطمع يعني مو زميؿ يعني نحف فرؽ كبير بيني وبينو بالسف وبالقدـ،  -ج
ء أنا ما أعتقد أنو ىو يستطيع أف يدخؿ إلى بس عمى كؿ األحواؿ يعني ىو يتكمـ ما يشا

عقؿ السمطة ويعرؼ إذا كاف السمطة باتجاه انو يصير في عفو أو ما يصير عفو، ىذه 
لكف أنا مف حيث المبدأ أنا ال أعتقد مف حيث المبدأ أف السمطة تتجو .. مسائؿ أعتقد

الف دمشؽ اعتقاؿ لالنفتاح عمى الناس يعني العفو جزء مف االنفتاح، اعتقاؿ جماعة إع
خاطئ كؿ االعتقاالت التي تجري في سوريا نحف لدينا في السجوف نحو أربعة آالؼ 

ما عمييـ خطيئة واحدة بس الغالبية  ةبالمائمعتقؿ، يعني أذا ما قمت انو كميـ مئة 
مف المساجيف مف المعتقميف ليس عمييـ  ةبالمائالعظمى أكثر مف تسعيف، خمسة وتسعوف 

أخي، أنا سبؽ كتبت مقاؿ حوؿ زياد رمضاف إذا انتـ تتابعوف المواضيع الـز وال شائبة يا 
تقرأوىا ىذه زياد رمضاف المي ىو اتيـ عمى خمفية تقرير ديتمؼ ميميس المي اآلف مضى 

وأنا . عميو أربع سنوات في السجف بال مبرر يعني ىو بحساب مسألة اغتياؿ الحريري
دولية بأف ىذا اإلنساف غير مطموب، وأرسمت حصمت عمى كتاب مف محكمة الجنايات ال

لى ىشاـ  نسخة مف ىذا الخطاب موقع إلى عبد الفتاح قدسية، رئيس األمف العسكري، وا 
يعني اعتقؿ مف غير خمفية . اختيار، مكتب األمف القومي، ل فراج عنو وال توجد استجابة

 .يعني ما عنده مشكمة
ذا الكالـ المناقض لكالـ السيد الزعبي ىؿ طيب إذا أستاذ المالح يعني بناء عمى ى -س

نفيـ أف ىناؾ قانوناف في البمد متناقضاف أـ أف التوجو السياسي يحكـ في ىذه القضايا 
 وال عالقة لمقانوف في األمر؟

القوانيف في الكتب والكتب عمى الرؼ منذ زمف بعيد ليست فقط .. نحف ليس لدينا -ج
ف التي تمس الحياة السياسية واالقتصادية يعني، البمد القوانيف المدنية ليست فقط القواني

تدار بواسطة أوامر وبالغات وتعميمات وأيدي األجيزة األمنية غير محددة في أي مجاؿ 
مف مجاالت الحياة وليس في سوريا أي شخص عمى رأسو حماية أو عمى رأسو مظمة 

الـ قبؿ إلغاء حالة تحميو مف عسؼ السمطة وعدواف األجيزة األمنية، وبالتالي كؿ ك
كمو كالـ فارغ حتى لو عمموا قانوف أحزاب  14مف مرسـو  16الطوارئ قبؿ إلغاء المادة 

أو أي قانوف ألنو اآلف في ظؿ حالة الطوارئ يجري تعطيؿ الدستور ليس قانوف يعني 



137 

 

الدستور السوري معطؿ بموجب حالة الطوارئ، للف األجيزة األمنية يا أخي تصدر أوامر 
 .ة تصادر بيوت الناس يعني ماذا أقوؿ يا أخي األمر معقدعرفي
طيب بناء عمى حديث قانوف األحزاب عضو القيادة القطرية لحزب البعث يرى أف  -س

 العالقة المتداخمة وغير الواضحة بيف الحزب والسمطة يضعفيما معا ىؿ تؤيد ىذا الكالـ؟
ية يعني، بعض أفراد مف حزب ال أنا ال أؤيد ىذا الكالـ حزب البعث ىو حزب واج -ج

البعث متنفذيف حوؿ السمطة ىـ المستفيدوف لكف بقية حزب البعث كحزب ليس لو قيمة 
 .يعني
طيب ىؿ ىناؾ عالقة بيف ىذا الكالـ والتسريبات الصحفية التي تحدثت مؤخرا عف  -س

الدولة  النية في إلغاء المادة الثامنة مف الدستور التي تنص عمى أف حزب البعث ىو قائد
 والمجتمع؟

أنا ال أعتقد أنو في الوضع الحاضر يعني في المدى المنظور سيجري إلغاء ىذه  -ج
المادة ألف السمطة تتمترس بحزب البعث يا سيدي حزب البعث عبارة عف واجية مف 
يحكـ البالد ىـ أناس خمؼ الستار خمؼ األبواب نحف ال نعرفيـ أنا ال أعرؼ مف بيده 

 .بمد، لحمحمة مشاكؿ الناس ومف بيده المفتاح لممستقبؿ أنا ال أعرؼاألمر في ىذا ال
طيب أستاذ المالح رئيس مجمس الشعب السوري محمود األبرش يقوؿ أف ال حاجة  -س

إلصدار قانوف أحزاب جديد في سوريا، معتبرا أف سوريا سباقة في تطبيؽ الديمقراطية مف 
ىؿ ترى أستاذ المالح في ذلؾ ديمقراطية خالؿ مجمس الشعب والجبية الوطنية التقدمية 

 فعال؟
ىذا ضحؾ عمى الناس مع األسؼ ىذه صيغة مف صيغ استخفاؼ عقوؿ البشر  -ج

 .استخفاؼ عقوؿ السورييف وضحؾ عمى البشر مع األسؼ
الذي يحكـ  49طيب منذ أياـ كتبت أستاذ المالح مقاال وصفت فيو قانوف اؿ -س

خواف المسمميف وصفتو بوصمة عار في جبيف العدالة باإلعداـ عمى كؿ منتـ لجماعة اإل
وفي حمقتنا الماضية أوردنا تصريحات وزير األوقاؼ السوري الذي وصؼ اإلخواف 

يعني مف  49بالتنظيـ اإلرىابي في الوقت الذي وردت فيو أنباء عف النية بتجميد القانوف 
 داخؿ مؤسسة الحكـ؟يحكـ في سوريا ىؿ ىذا التناقض يدؿ عمى وجود تيارات متصارعة 

أنا ال أعتقد ذلؾ ألف الوزراء كميـ عبارة عف واجيات يا أخي يعني أف أظف أف  -ج
أنا رددت فيو عمى وزير األوقاؼ ورددت فيو  49المقاؿ الذي تشير فيو أنت إلى قانوف اؿ
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عمى وزير الخارجية أنا قمت ليـ أف الذي ال يفيـ في القانوف عميو أف يتعمـ قبؿ أف يخطو 
أي خطوة يعني ىذا الكالـ كالـ جيؿ، الذي قالوه يدؿ عمى الجيؿ، ما بيصير شخص 
مسؤوؿ يمقي ىكذا تصريحات جزافا مف غير دراية مف غير ما يرجع لمقوانيف ويعرؼ 

 .كيؼ القوانيف بتمشي
 .نعـ طيب أستاذ المالح ابؽ معنا لو سمحت سنعود إليؾ

 ....فاصؿ
 ددانعود لؾ أستاذ المالح أىال بؾ مج

 أىال بؾ يا أخي: المالح
يعني كما استمعت معنا إلى الخبر حوالي خمسيف منطقة مخالفات في دمشؽ وريفيا  -س

خالؿ العشر سنوات الماضية مميوني مواطف يسكنوف تمؾ المناطؽ % 411بتزايد نسبتو 
 مف سكاف دمشؽ كيؼ ترى األمر وأنت الدمشقي األصيؿ؟% 41أي بنسبة حوالي 

ا سبؽ كتبت مقالة عنوانيا التدمير الممنيج لدمشؽ وضواحييا ما بعرؼ إذا يا أخي أن -ج
اطمعتـ عمييا ىذه مقالة ميمة جدا أنا في اعتقادي أف ىناؾ فعال تدمير ممنيج ومدبر 
لدمشؽ يعني في أمور كثيرة يعني مثال السمطة عمدت إلىماؿ كافة مناطؽ سوريا المفيد 

لى دمشؽ يعني مثال ما يسمى وادي المشاريع في دمر العمؿ فييا ودفعت بالناس لميجرة إ
الذي يسكنو أكراد قادموف مف الجزيرة ىذا بني في إشراؼ الدولة وفي عمميا وفي درايتيا 
منطقة كبيرة بنيت كيؼ بنيت عشوائيا والدولة غير حاضرة، ىذا كالـ غير صحيح الدولة 

الفساد الذي يستشري تغض النظر ألنو كاف ىناؾ محافظ لريؼ دمشؽ شخص مرتشي 
في كافة مفاصؿ الدولة ىو الذي يفعؿ ىذا الفعؿ ىذا المرتشي غض النظر عف قطع 
األشجار في الغوطتيف وبناء األحجار بصورة غير مرخصة بصورة غير نظامية معظـ 
البناء الذي تـ في الغوطتيف غير مرخص والناس عمروا عمى كيفيـ وىو ىذا الرجؿ كاف 

لمربع ألؼ ليرة سورية يعني أنا أنت تعمر بناية مف ألؼ متر مربع يأخذ عمى المتر ا
بياخد مميوف ليرة سوري لجيبتو بعديف بيطمع بيجمع الماؿ بصرفوا بالعممة بالقطع األجنبي 

بيطمع لفرنسا يمعب فييـ بالقمار ثانيا الدولة غرست مضخات في نبع  بالدوالر أو بغيرو و
رب ألنيا دفعت الناس إلى اليجرة مف كؿ مناطؽ سوريا بردى وأخذت مياه النبع كميا لمش

إلى دمشؽ، دمشؽ غير مؤىمة الستيعاب ىذا الرقـ مف البشر فمـ يعد ىناؾ بردى لسقاية 
البساتيف ليس مف حؽ الدولة أف تمنع جرياف نير بردى ىذه جريمة بحؽ البساتيف وبحؽ 
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ا شيء آخر يا أخي الكريـ دمشؽ يا أخي الكريـ ومع ذلؾ مف يحاسب مف في البمد ثالث
يعني اآلف منحت الدولة رخص كثيرة لشركات وجمعيات لمبناء في ضواحي دمشؽ ال 
يوجد مياه بيعمموا أبار جوفية فيستنزفوا المياه الجوفية بالتالي لما تنضب اآلبار الجوفية 
وينضب نبع بردى ماذا سيحصؿ في دمشؽ نحف نسير في طريؽ التصحر أنا أنادي 

اآلف دمشؽ تسير في طريؽ التصحر وال مف مجيب ما في أحد يسمع قمنا ليـ  وأستغيث
البديؿ ىو تحسيف منطقة الجزيرة يا أخي الجزيرة المي فييا مياه فييا بتروؿ فييا قمح 
ممكف إقامة مشاريع كثيرة في الجزيرة وتصبح اليجرة معاكسة يا أخي بحاجة فقط لتحسيف 

في دمشؽ لماذا يا أخي ألف ىناؾ ال يوجد مستشفيات  اآلف ابف القامشمي يأتي ليستشفي
كؿ شيء موجود في دمشؽ في مركز الدولة في العاصمة وبقية المناطؽ جرداء فقيرة 

 .محتاجة لكؿ شيء والدولة ال تعني في ىذه المسألة وال تمتفت إلييا
دـ نعـ يعني أستاذ المالح مف الواضح وأنت الدمشقي األصيؿ تتألـ وأنت ترى أق -س

 ....عاصمة مأىولة في التاريخ عمى ىذا الوضع ولكف البعض يعزو
 .أبكي وطةغالأنا أبكي يا أخي عمى تدمير دمشؽ تدمير : المالح
نعـ ولكف البعض يعزو ذلؾ إلى ربما العقوبات أو الحصار المفروض عمى سوريا : المذيع

 كيؼ ترى األمر؟
يا أخي أنا قمت في أكثر مف ىذا كالـ كذب ليس لو أساس مف الصحة يا أخي  -ج

مناسبة مراكز محافظات الجزيرة تربط بطرقات سريعة ثـ تربط بحمب وحمص ودمشؽ 
حمت مشكمة المواصالت ثـ تنشأ مرافؽ كما في دمشؽ  في مراكز المحافظات ىناؾ 
مستشفيات وغيره لماذا ابف الجزيرة طبيب أو ميندس يأتي ليعمؿ في دمشؽ لما يكوف 

ع يعمؿ في المشاريع القطف يا أخي يشحف القطف مف الجزيرة ليتـ حمجو ىناؾ في مشاري
في حمب لماذا ال يحمج في محالج في الجزيرة لماذا ال يتـ غزؿ القطف في الجزيرة 
ويصدر في أمور كثيرة بذر القطف الذي يستخرج يتـ عصره ىناؾ معاصر الصناعات 

حسف قمح في العالـ في الجزيرة يصنع البتروكيماوية ىناؾ المصافي ىناؾ القمح القاسي أ
معكرونة ويصدر معكرونة ما بعرؼ يا أخي لماذا يصدر خاـ يعني في مشاريع كثيرة 

 .وطرحت أنا في أكثر مف مناسبة في المقاالت ىذا عمؿ سيء
طيب أستاذ المالح يعني ىناؾ بعض الدوؿ العربية ربما مف أجؿ محاولة القضاء  -س

ائي كالمغرب مثال لدييا مشاريع رائدة في القضاء عمى المناطؽ عمى ظاىرة البناء العشو 
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العشوائية وذلؾ مف خالؿ بناء مجمعات سكنية وبيعيا بأسعار التكمفة إلى سكاف تمؾ 
المناطؽ وبأقساط مريحة جدا فيتـ مف خالؿ ذلؾ القضاء عمى العشوائيات وتشغيؿ اليد 

ؾ ال تحذو سوريا حذو تمؾ الدوؿ في تمؾ العاممة التي تعاني مف البطالة أصال لماذا برأي
 المشاريع؟

يا أخي المغرب وضعيا غير وضعنا أنا قمت الشيء المي طرحتو ىو تحسيف منطقة  -ج
دمشؽ بيرجعوا ىؤالء كميـ  إلىالجزيرة إذا تحسنت منطقة الجزيرة الناس كميـ المي جاؤوا 

مناطؽ جاؤوا إلى دمشؽ مف الجزيرة مف القامشمي مف دير الزور مف الحسكة مف كؿ ال
الف دمشؽ فييا عمؿ فييا شغؿ والناس ىناؾ ما في شغؿ ما في زراعة فالحؿ ىو 
تحسيف المناطؽ األخرى حتى الناس يرجعوا أبناء المناطؽ يرجعوا ويسكنوا في مناطقيـ 
بيشتغموا في مناطقيـ ىذا الحؿ يعني إذا الدولة شجعت الناس أف يقيموا منشآت صناعية 

الزراعية التحويمية بيسموىا يعني في الجزيرة وأقامت خدمات في كؿ مراكز الصناعة 
محافظات الجزيرة وعممت مواصالت سريعة ىذا حؿ مشكمة كبيرة يا أخي يعني ثمثي 
دمشؽ عشوائية يا أخي ثمثي دمشؽ ىذا بدو ىدـ كمو يا أخي فإذا رجع الناس إلى 

ترخص أسعار البيوت وبالتالي بصير أسعار البيوت ب يتنزؿمناطقيـ بشكؿ طبيعي يعني 
في حؿ سيؿ يعني اآلف مناطؽ كثيرة مثؿ ما ضربت مثاؿ أنا وادي المشاريع في دمر 
كميـ أكراد ىؤالء قادميف مف القامشمي يا أخي ىؤالء ساكنيف في سفح القصور الجميورية 

 .ت يا أخيفي سفح الجبؿ لوال أف الدولة وافقت عمى ىذا السكف وعمى ىذا البناء ما بني
نعـ ولكف أستاذ المالح يعني أنت تطالب بإقامة مشاريع حديثة في مناطؽ القامشمي  -س

وغيرىا في مناطؽ الجزيرة ولكف البعض قد يقوؿ لؾ بأف المصانع الموجودة في دمشؽ 
وحمب ىي قديمة وبالتالي ممكف استثمارىا أما إقامة مشاريع جديدة في منطقة الجزيرة 

 ضخمة وسوريا معرضة لعقوبات أو تتعرض لعقوبات؟ تحتاج إلى أمواؿ
لكف نيب الماؿ العاـ الذي يجري مف قبؿ السمطة . نحف يا أخي سوريا دولة غنية -ج

والبذخ والتبذير وىدر األمواؿ ىذه كميا باإلمكاف العمؿ فييا لكف مف يسمع الحؿ موجود 
 لكنو يحتاج إلى إرادة، اإلرادة غير موجودة 

 ربما استثمار النفط بشكؿ أفضؿ مما ىو عميو اآلفويجب : المذيع
يا أخي ال يوجد مصفاة نفط في مناطؽ الجزيرة كميا لماذا مصفاة النفط في : المالح

حمص مثال لماذا مصفاة النفط ال تكوف في منطقة البتروؿ لماذا ال يتـ وصؿ مراكز 
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كف ال توجد رؤيا وال المحافظات بطرقات سريعة يا أخي ىذا يحؿ ثالثة أرباع المشكمة ل
توجد إرادة ألنو ىنا المشاريع التي تقاـ في سوريا ىي مشاريع التكمفة الفعمية ليا عشرات 
أمثاؿ التكمفة االسمية ألنو كمو يتـ نيبو يعني عف طريؽ السماسرة والعموالت ىذا كمو 

 .نيب
ء المخالؼ صدر قانوف العقوبات لمبنا 2113نعـ طيب أستاذ المالح يعني في العاـ  -س

والعشوائي في سوريا يقضي بالسجف مع دفع غرامة مالية كبيرة لممخالفيف ىؿ ترى مف 
الحكمة والعدؿ إصدار قانوف عقوبات قبؿ النظر في حؿ المعضمة أساسا أـ ىو تخبط في 

 كؿ شيء أـ ىو الفساد كما يرى البعض؟
 . يا سيدي كؿ ىذه األشياء مجتمعة تشكؿ شيء واحد -ج

 يطبؽ إال عمى الضعيؼ يعني أنت بتعرؼ انو أظف حديث إذا سرؽ فيكـ القوي القانوف ال
ذا سرؽ فيكـ الضعيؼ أقمتـ عميو الحد ىذه ىي الصورة التي عندنا القانوف ال . تركتموه وا 

يطبؽ إال عمى الضعيؼ القوي لو عدة وسائط وعدة طرؽ ليقوـ بعمؿ أي شيء يا أخي 
سيارة عمى حساب  15 إلى 11الذي لديو  مسئوؿد فماذا نعمؿ نحف يا أخي نحف كؿ واح

الشعب عمى حساب خزينة الدولة ما في رقابة يا أخي نحف عندنا مجمس الشعب منذ جاء 
آذار حتى تاريخو كؿ المجالس ليس فييا ميزانية نيائية ما يسمى الحساب الختامي  8

نية تقديرية لكف في يعني أنت بتعرؼ انو في ميزانية تقديرية في أوؿ السنة يضعوا ميزا
نياية السنة ال يوجد حساب أنو ماذا تـ في الميزانية التقديرية ماذا نفذتـ ال يحاسب الوزراء 
ال يحاسبوا يا أخي اآلف أنا أريد أف أسأؿ كيؼ يمكف ألي شخص راتبو حتى لو كاف 

ي راتب وزير كيؼ يستطيع أف يعيش كيمو المحمة اليـو في سوريا ألؼ ليرة سوري يا أخ
في دمشؽ كيمو المحمة ألؼ ليرة سوري كيؼ يمكف لمناس الموظفيف العادييف أف يعيشوا 

ال كيؼ يعيشوف  .يعني ىذا كمو يأتي بالنيب ىـ لدييـ أمواؿ غير مرئية تأتييـ وا 
مستقبؿ الوطف السوري ىؿ أنت  إلىنعـ أستاذ المالح سؤاؿ أخير ربما كيؼ تنظر  -س

 ؟متفائؿ في المستقبؿ أـ متشائـ
لكف يعني الحقيقة األمر مرىوف بيد الشعب الناس يجب أف . أنا لست متشائـ أخي -ج

تدافع عف مصالحيا يجب أف يقاؿ لمحرامي أنت حرامي يجب أف ال نتنكر عف الحؽ نحف 
تركنا األمر بالمعروؼ  إذاجائر ىذا الشيء األساسي نحف  إماـيعني كممة حؽ عند 

 .والنيي عف المنكر فالبمد يدمر
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االستمرار والتصعيد في المقاومة  إلىمف كالمؾ ىذا ىؿ تدعو الناس  إذفطيب  -س
 السممية؟

التصعيد أنا أقوؿ أف عمى كؿ مواطف أف يعي حقوقو كيؼ يبدأ  إلىأنا ال أدعو  -ج
وكيؼ يدافع لكف نحف عندنا اآلف مع األسؼ الشديد يا أخي تقوؿ الدولة لممواطف 

يسأؿ عمى أي أساس سأعطيؾ ىذا الماؿ يا مالية أو أي أعطيني ألؼ ليرة فيعطييا ال 
أنا أذكر أف قرى األسد خارج .. إلىشي الطرقات في سوريا خربانة الطريؽ مف دمر 

دمشؽ يا أخي كأنؾ ماشي عمى درج وليس عمى طريؽ يعني كمو خرباف لكف ميف بدو 
مح الطريؽ اليوـ يصمح ميف بدو يشتغؿ ميف بدو يراقب مف ىو الذي يراقب التصميح بيتص

 .بعد شير بيخفس الطريؽ
ىناؾ قوانيف لمكافحة الفساد صدرت قريبا يعني وىناؾ بعض حاالت اعتقاؿ  -س

 الفاسديف كيؼ ترى األمر؟
ىذه الحاالت الضعيفة أخي الذي يقع بيروح لكف يعني أنت بتعرؼ الذي لديو بناية  -ج

ما شطفت درج البناية مف  إذاؼ مف فوؽ شطؼ الدرج مف تحت بيتنشطوليا درج ما بيتن
 .ؼ الدرجشطفوؽ ما بين
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 :مراحؿ المحاكمة : ثالثا

 (إدعاء النيابة العامة ) األولي  اإلدعاء-أوال  

 21128/2119أساس  9215الرقـ 

 نحف النائب العاـ العسكري بدمشؽ

ريخ تا 11419رقـ  285بعد إطالعنا عمى األوراؽ المرفقة الواردة إلينا مف الفرع 
دمشؽ ساروجة  1931تبيف أف المدعو ىيثـ المالح والدتو زينب تولد  19/11/2119
 .114خ

كاذبة مف شأنيا أف توىف  أنباءارتكب جـر ذـ القضاء وتحقير رئيس الجميورية ونقؿ 
ذاعة  كاذبة في الخارج مف شأنيا أف تناؿ مف ىيبة الدولة المواد  أنباءنفسية األمة وا 

  .ع عاـ 387ع عاـ و 285المواد  بداللة 268و374و376

قاضي  إلىمف قانوف أصوؿ المحاكمات الجزائية نطمب  51لذلؾ وبناء عمى المادة 
مشتركوف أو  أنيـالتحقيؽ العسكري فتح التحقيؽ ليذا الجـر وبحؽ فاعمو ومف يظير 

صدار مذكرة توقيؼ بحقو  .متدخموف معو بالجـر وا 

 .النائب العاـ العسكري بدمشؽ                    0002/ 02/20في دمشؽ 
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 مرحمة  قاضي التحقيؽ  -

 مقػػاـ قاضي التحقيؽ العسكري األوؿ بدمشػؽ الموقػػػػر                              
/  582المحامي بدمشؽ بالدعوى  -مذكرة بالدفاع عف المدعى عميو ىيثـ المالح        

زريػػػػػؽ ، وبياء  ؽوعبد الرزا،  عبد العظيـ سماعيؿإمف وكالئو المحاميف حسف  2009

الديف ركػػػػاض وحبيب عيسى ، ورزاف زيتونو ، وسيريف خوري ، وخميؿ معتوؽ ،ورديؼ 

إماـ وبقية الوكالء الواردة أسماؤىـ في  وعبد اهللمصطفى ،  دعد موسى ومصطفى أوسو 

 . سند التوكيؿ الخاص المبرز 

د ىػػػاـ في قمب المشرؽ العربي وعاصمتيا دمشؽ عاصمة األموييف سورية بم :تمييػػػػػػػػد 

العربية األولى التي ترسخت واستقرت ووحدت الوطف العربي مف المحيط ومقػػر الدولػػػػػة    

األطمسي إلى الخميػػػج العربي ويتمتع الشعب السوري بالوعي والحيوية والفاعمية وكاف 

 .  قوميػػة وحمؿ راية العروبة والدعوة لاللتفاؼ حوليا سباقًا في استيعاب الفكػػػػػرة ال

لقد خاض الشعب السوري معػػػػػػػارؾ التحرر واالستقالؿ واإلصالح الزراعي          

" الحمؼ المركزي " الجتماعية ، ورفض األحالؼ االستعمارية شتراكيػػػػة والعدالػػػة اواال

 العسكري     وقاـو الحصار إيزنياور ومبدأ

 23وثورة  واالقتصادي والعمؿ لتجديد النيوض القومي بالتفاعؿ مع مصر          

التي 1958، وبناء أوؿ تجربة وحدوية بيف اإلقميميف في ربيع عػػػػػاـ  1952يوليو / تموز

كما " فكي الكماشة " استنفرت الػػػػػدوؿ االستعمارية الغربية ووضعت الكياف الصييوني بيف 

مؤسػػػس ىػػذا الكياف االستيطاني االستعماري الذي زرعتو القوى " بف غوريوف " صرح 
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االستعمارية لمفصؿ بيف جناحي الوطف العربي في آسػػػيا وشماؿ إفريقيا دفاعًا عف حريتو 

 . وحفاظًا عمى ىويتو القومية 

في قمب بالد الشاـ يجعميا محط ( الجيوسياسي االستراتيجي ) إف موقع سورية          

 رالػػػػدوؿ الكبرى انظا

يتطمبو  والصراع عمى سورية وحوليا يدورباستمرارلمسيطرة عمييا ، وذلؾ ما          

الجبية الداخمية في  الصفوؼ وتحقيؽ الوحدة الوطنية وتعزيزتوحيد الجيػػػود ورص 

في  2001/  9/  11والتحديات الخارجيػػػػة وبخاصة بعد أحداث  مواجية األخطار

لسابقة لممحافظيف الجدد بقيادة تي اتخذتيا اإلدارة الجميورية اتحدة األمريكية الالواليات الم

عمى تصفية القضيػػػػػة ؿ أفغانستاف والعػػػراؽ والعمؿ جورج بوش االبف ونائبو ذريعة الحتال

دوؿ المنطقة والجديد لتفتيت  األوسػػػط الكبيرالفمسطينية والعمؿ عمى تنفيذ مشروع الشرؽ 

لغاء رابطة العروبة ، وتمزيؽ الرابطة الوطنيػػػػة وقياـ كيانات أثنيًا وط ائفيًا ومذىبيًا وا 

ديني ، تكوف لو " ييودي كياف " الكياف الصييوني ، بعد تحويمو إلى " حوؿ  صغيرة تدور

والتفوؽ االقتصادي والمالي " الشامؿ  أسمحة الدمار" مف خالؿ  اإلستراتيجيةالسيطرة 

 . والتجاري 

مف المفكريف والمثقفيف  المحيطة بسورية دفعت الكثير ىذه المخاطر              

الديمقراطييف يعمموف لمواجية ىذه  واإلسالمييفوالباحثيف القومييف واليسارييف والميبرالييف 

العػػػراؽ وتداعياتو ،  احتالؿالخارجية المتمثمة في  عمى األخطار التحديات التي لـ تقتصر

اإلسرائيمي عمى الشعب الفمسطيني ، مف  تواصؿ الػػػػػذي يمارسو العدووفي العدواف الم
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عدوانية عمى لبناف في صيؼ وتقطيع أوصاؿ ، وفي شف حرب  وحصار احتالؿإعػػػػػادة 

كانوف  وشير 2008عاـ  أواخروحػػػػرب عدوانية أخػرى عمى قطاع غػزة في  2006عاـ 

وىدـ المسجد قػػػدس وطػػرد السػػػػػػكاف د الوالعمؿ المتواصؿ لتيوي 2009الثاني عاـ 

وظاىرة الفساد  األقصى  ، باإلضافة إلى التحديات الداخمية التي تنشأ عف قمة األمطار

لدى غالبية  الفقر وازديادوالغالء وتدني مستويات المعيشة  األسعار وارتفاعواتساعيا 

ـ وتآكػػػؿ أجورىـ بسػػػبب في ذلؾ العامميف في مؤسسات الدولة والقطاع العاالمجتمع بما 

ة التضخـ وتدني قيمة العممة وغالء المعيشة ، مما يفسح في المجاؿ لظاىػػػػػرة الرشو 

البيوت والمساكف  العزوبية والعنوسة وارتفاع أسعار وظواىروالمحسوبية وظاىػػػػرة البطالة 

 وتفشي ظاىرة جرائـ     وبدالت اإليجار

العممة وتجارة المخدرات ،  اؿ والسرقة والسمب وتزويرالنصب واالحتي                

وغياب الرقابة التشريعية عمى السمطة التنفيذية والرقابة الشعبية عمى سمطات اإلدارة 

المحمية ، ناىيػػػػػؾ عف غياب الحموؿ لمشكالت وطنية ىامة كمشكمة الجنسية المتعمقة 

 تسبب حاالت مف التوتر ىذه الظواىر يتعمؽ بحقوقيـ الثقافية بالمواطنيف األكراد ، وما

أف القوى السياسية الفعمية  واالحتقاف في المجتمع وتحتاج إلى حموؿ سياسية ، غير

العاـ انقسموا حوليا  الموجودة عمى أرض الواقػػػػػػع واآلالؼ مف المثقفيف والميتميف بالشأف

 : رئيسييف  اتجاىيفإلى 

 بية الوطنية التقدمية بقيادة حزب البعث العربييتمثؿ في الج -األوؿ                 

المحدقة بسورية وفي مقدمػيا الصراع العربي  أف المخاطراالشتراكي وىذا االتجاه يرى 
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الصييوني واحتػػالؿ الجوالف يتطمب تأجيؿ االستحقاقات الداخمية المتمثمة في ضرورة 

اليامة والقضايا المعمقػة الحريات األساسية والنيج الديمقراطي وحؿ المشكالت  توفير

الخارجي المحدؽ بسورية وخاصة بعد احتالؿ العراؽ ،  االىتماـ عمى الخطر وتركيز

 . ويطالب االلتفاؼ حوؿ النظاـ السياسي 

والمعارضة الوطنية  المتمثؿ في قو  الرأي اآلخر: واالتجاه الثاني                  

الخارجية التي تيػػػػػػدد سورية والوطف  لمخاطروالفعاليات الثقافية والحقوقية  ير  أف ا

دائمة ماداـ الكياف  العربي وفػػي مقدمتيا الصراع العربي الصييوني ىي مخاطر

 وأسواقيا واف ىذه المخاطرمارية في المنطقة وثرواتيا الصييوني والمطامع االستع

لمعمقة السيما ذاتيا تستدعي االىتماـ بإعادة ترتيب البيت الوطني ، وحؿ المشكالت ا

التي ترتبت عمى أزمة الثمانينات مف القرف الماضي ، والعمؿ عمى إجػػػػػراء تحوؿ 

ديمقراطي متدرج وسممي ، ونبذ العنؼ ، وذلػػػػؾ يتطمب تعديالت دستورية تنسجـ مػػػػع 

التاريخي وتعديؿ قانوف االنتخابات ألنو مفصؿ عمى مقاس الجبية التي ير   التطػور

ث عمى واف حػػػػزب البع،ف أحزابيا  ترىمت وشاخت وفقدت قواعدىا وشعبيتيا الكثيروف أ

مع السمطة وانخرط فييا بما فييا مف مغريات  تناىىالسمطة اتساعػو بحكـ وجػػػوده في 

ودفاعو عف حقوؽ الناس والمجتمع ، وبذلؾ عمى شعبيتو  فاسػػػد ، مما يؤثػػروم

 . السياسػػػػػػػية  والحزبية الفعمية عف التعدديػػػػة  فالجبية لـ تعد تعبر

تعمؿ  إف قو  المعارضة والرأي اآلخر وفعالياتيا ترفػػض العنؼ وال                   

نما تدعو لتغيير التحوؿ  بنية النظػػػػػػاـ السياسي عبر إلسػػػػقاط النظاـ السياسي وا 
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أمامو بكؿ أخطارىا  الديمقراطي التدريجي السػػػػممي واآلمف وتجربة العراؽ ماثمة

أف قو   تتكرر في سورية أوفي أي بمد عربي ، غير أفيريد ليا  وتداعياتيا فال

عمى الرغـ مف ارض لـ يكف معترفا  بيا في سورية المع وفعاليات الرأي اآلخر وعناصر

 . وجودىا الفعمي 

وشخصيات وطنية  إلى جانب قو  السمطة والمعارضة كانت ىناؾ عناصر -

بالشأف  اىتمامياأنيا بقيت عمى  غػادرت أحزابيا السياسية غيرأو ة مستقمػػػػ

الحاؿ مف استعراض وقائع ىذه  ووطني والقومي واإلنسػػاني كما ىالعاـ ال

 . القضية 

  :الوقائػػػػػػػػػػػع  -أوال             

عمؿ الموكؿ المدعى عميو منذ تخرجو مف كمية الحقوؽ في مجاؿ                   

تأخذه في الحؽ لومة الئـ ، ثـ  قضاء وكػػػػػاف مثاؿ القاضي النزيو المستقيـ الذي الال

انتسب إلى مينة المحاماة وعمؿ فييا عدة عقود فكاف مف المحاميف الالمعيف الناجحيف 

اىتمامو عمى القضاء والمحاماة والعمؿ عمى تحقيؽ  في عمميـ الميني ولػػـ يقتصر

ذلػػػػؾ بالشأف العػػػػاـ الوطني والقومي واإلنساني مثمو مثؿ  العدالة بؿ اىتـ الى جانب

يعيشوف ألنفسيـ وذوييـ  مف الحقوقييف والمثقفيف والمفكريف والباحثيف الذيف ال كثير

نما يعمموف في سبيؿ وطنيـ وأمتيـ وقضايا الوطف واأل  . مة فحسب وا 

ؿ أزمة الثمانينات والتي وبعد الظروؼ التي مرت بوطنو سوريا خال                    

 نشاطو الوطني في الييئة العامة لممحاميف فيسنوات في أعتقؿ خػػػػػػالليا لمدة سبع 
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لحريات األساسية التي شكمتيا الييئة العامة ثـ أفرج فرع دمشؽ مع أعضػػػػػاء لجنة ا

 . عنو مع بقية أعضاء المجنة دوف محاكمة أو حكـ بالمساءلػة 

وفي المرحمة االنتقالية التي استمـ فييا الرئيس بشار األسد                    

عف  2000/  7/  17في خطػػػاب القسـ   أماـ مجمس الشػػػػػػعب في  المسؤولية أشار

نظرة جديػػػػػػػػػدة لد  المسؤوؿ األوؿ لمرأي اآلخػر  المعارض لمسػمطة السياسية القائمة 

الخطاب عبرت  إلييا لنظرة الجديدة  التي أشػػارفي ظؿ نظاـ حكـ الحزب الواحػد ، تمؾ ا

لقد شيدت سورية حراكا  "  والنقد الموضوعي  والرأي اآلخر احتراـ اآلخر" ألوؿ مرة عف 

سياسيا  وثقافيا  واسعا  بعد ذلؾ الخطاب ، ونشػػػػأت منتديات وجمعيات ومنظمات ولجاف 

دة مف السمطة السياسية  أف القو  المستفي حقوؽ إنساف ، وفعاليات ثقافية غير

المتمثمة في الجبية والسمطة لـ تتحمؿ ىذا الحراؾ فانقمبت عميو وعادت سػػػػػياسة 

االعتقاالت المتوالية بيف فترة وأخر  والمحاكمات واألحكاـ أماـ المحاكـ االستثنائية 

عف  لمحكمة امف الدولػػة وأماـ القضاء العادي ، الذي ال يتمتع باستقالليتو الكاممة

السمطة التنفيذية والزميؿ المدعى عميو األستاذ ىيثـ المالح ىػػػػػػو مف المثقفيف 

الوطنييف ذوي االتجاه اإلسالمي المستنير، ال ينتسب ألي حزب سياسي ، وفي غمرة 

الحراؾ الذي أعقب خطاب القسـ تداعى عدد مف المثقفيف وأسسوا جمعية لحقوؽ 

رئيسا  ليا وتقدموا بطمب إلى وزارة الشؤوف االجتماعية  اإلنساف في سػػػػػػورية واختاروه

والعمؿ وفؽ قانوف الجمعيات لمترخيص لمجمعية ، وكاف يدرؾ  أف جمعيات حقوؽ 

في السػػػػػػػمطة واف ميمة كانت  الرقابة عمى أداء أو اإلنساف ليست طرفا  في المعارضة 
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نساف وكانت البيانات التي السمطة التنفيذية في مجاؿ الحريات األساسية وحقوؽ اإل 

في ىذا االتجاه وبعد  عف الجمعية ومجمس إدارتيا وكذلؾ التصريحات تدور تصدر

وفػػػػػػؽ نظاـ الجمعية ،  سنوات اجتمعت الييئة العامة لمجمعيػػة وانتخبت رئيسا  ثخر

تـ رفض دعو  أحقية ترخيص الجمعية مف قبؿ مجمس الدولة توقفت الجمعية  وعندما

 . القضائي  ا  بالقرارالتزام

وعمى الرغـ مف  إف مواقؼ المدعى عميو الزميؿ وطنية بامتياز                      

وحصولو عمى جائزة دولية كاف شديد  اإلنسافسمعتو العالميػػػػػػػة في مجاؿ حقوؽ 

ووجو  االنتقاد واإلدانػػػػة لمواقػػػػػػػؼ اإلدارة األمريكية وسياساتيا في فمسطيف والعراؽ

انتقادات شديدة لبعض الدوؿ األوربيػػة مف سياساتيا المنحازة لمكياف الصييوني 

 . وجرائمو العدوانية والداعمة لمعدواف عمى العراؽ 

إلى أدلة تؤيدىا ،  إف التيـ المنسوبة لممدعى عميو الزميؿ تفتقر                      

وفي المحاماة لفترة أطوؿ ، ويرفض ألنو مثقؼ وحقوقي عمؿ في  القضاء لفترة طويمة 

عف ثرائو بصراحة في المقاؿ  العنؼ في العمػػػػػؿ الوطني ويدينو وسالحو الكممة والتعبير

عمى اتصاؿ ىاتفي وىذه المقاالت واألحاديث الصحفية المبرزة في  واألجوبةأوالحديث 

عمى  أدلة برتعت أفيمكف  عمى أساسيا ال عو  والتي حركت الدعو  العامةاضبارة الد

 . نسب إليو  ما

بشدة في إفادتو  أنكرىافاإلساءة إلى السيد رئيس الجميورية قد                     

أماـ معاوف النيابة العسكرية ، وفي ضبط استجوابو بضبط التحقيؽ وعمى العكس مف 
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سية ذلؾ ، فقد أكد بأقوالو أف خطاب القسـ قد أطمؽ وعودا  إال أف أجيزة السمطة السيا

مف رسالة بما فييا الرسالة  أكثرلوعود وتنكرت ليا ، كما أف توجيو لـ تنفذ ىذه ا

بأف السيد رئيس الجميورية  يأمؿيزاؿ  المرفقة في التحقيقات األولية قرينة عمى انو ال

السياسي  اإلصالحبحكـ موقعو كرئيس في ظؿ نظاـ رئاسي يستطيع أف يدفػػػػػػػع عجمة 

 الكاذبة التي تضعؼ  الشعور األخبار تيمة نشر أفلمسدود ، كما ويخرجيا مف األفؽ ا

يمكف بأي حاؿ أف  قرينة ، والزميؿ ال دليؿ عمييا وال القومي وتوىف عزيمة األمة ال

يوجو إليو مثؿ ىذه التيػػػـ الخطيرة ، ومواقفو الوطنية معيودة فقد انتقد األستاذ عمي 

حريص عمى  وىوة الخالص في الخارج ، البيانوني بشدة عندما انضـ إلى جبي صدر

 حديث ىي لمنية والقصد وىوأو كما أف العبرة في أي مقاؿ سالمة الوطف والشعب 

 . لجرمي إال بتوفره يقـو الفعؿ  ا لركف المعنوي الذي الا

  :في القانػػػػػػػػػػػوف ثانيا         

 : السيد القاضي الموقر    

ضػيتو قػارب عمػى الثمػانيف مػف العمػر ، قضػى أكثػر رجؿ القانوف الػذي تنظػروف بق -  
مػػف نصػػؼ قػػرف منيػػا وىػػو يػػدرس القػػانوف ويحكػػـ بػػيف النػػاس عنػػدما كػػاف قاضػػيًا ويقػػؼ 
إلػػى جانػػب الفقػػراء والمظمػػوميف يتصػػدى لمشػػاكميـ ، ولػػو بػػاع طويػػؿ ومسػػاىمات واسػػعة 

يػػة فػي مجػاؿ حقػػوؽ اإلنسػاف لػيس فػػي سػورية فحسػػب بػؿ بػالوطف العربػػي والسػاحة الدول
 ًُ  . أيضَا

بحمػػاس كبيػػر وىمػػة عاليػػة كػػاف يمػػارس النقػػد فػػي مجتمعػػو ، ىػػذه الرؤيػػة النقديػػة  -
تشػكمت لديػػو عبػػر السػػنيف التػػي قضػػاىا محبػػًا لمقػػانوف وحقػػوؽ النػػاس التػػي كانػػت 

 . الياجس الذي ال يفارقو 
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لـ يرتكب ىذا الرجؿ أي فعؿ يعتبر انتياكػًا لمقػانوف ، بػؿ بػالعكس كػاف يتصػدى  -
ؾ ، وكػػاف وطنيػػًا فػي مواقفػػو ، أداف االحػػتالؿ األمريكػي لمعػػراؽ بقػػوة ، ألي انتيػا

بمشػػاعره وقممػػو  2006وسػػاىـ فػػي التصػػدي لمعػػدواف اإلسػػرائيمي عمػػى لبنػػاف عػػاـ
 . ورأيو ، وصمد مع صمود غزة البطمة وشػعبيا األبي 

ورؤيتػػو  المػػدعى عميػػو نظػػر إلػػىال يمكػػفبيػػذه المعػػايير الوطنيػػة واإلنسػػانية  -
 . النقدية 

 : في التيـ الموجية لمموكؿ        

 : في ذـ السيد رئيس الجميورية - أوال  

يوجػػد فػػي ممػػؼ القضػػية مػػا يشػػير مػػف بعيػػد أو قريػػب إلػػى ذـ السػػيد الػػرئيس  بػػؿ ال 
نػػرى العكػػس تمامػػًا إننػػا نػػرى أنػػو حينمػػا يخاطػػب السػػيد الػػرئيس برسػػالة عبػػر البريػػد 

يير دقػة الحكػـ فػي الػبالد وقدرتػو عمػى ضػبط إدراكًا كبيرًا لدور السيد الرئيس فػي تسػ
مسػػػارات اإلصػػػالح والتطػػػوير وحكمتػػػو الواسػػػعة فػػػي محاربػػػة الفسػػػاد والمفسػػػديف فػػػي 
جميػػػع المسػػػتويات االقتصػػػادية والسياسػػػية والقضػػػائية وكػػػاف يستشػػػيد دائمػػػًا فػػػي ىػػػذا 

 المجاؿ بخطاب القسـ الذي نعتبره دليؿ عمؿ لمجميع 

ًا أمامكـ وفػي محاضػر النيابػة والمحضػر األمنػي ىػذه كما أف الموكؿ نفى نفيًا قاطع
 . التيمة 

  :ـ األخر  ػػػػػفي التي -ثانيا  

تضػػمف الدسػػتور الػػدائـ لمجميوريػػة العربيػػة السػػورية مػػواد كثيػػرة تتعمػػؽ وتصػػوف حريػػة 
والمػادة  26و 25الرأي والمعتقد وعمنية الكتابة والقػوؿ وحريػة الصػحافة وىػي المػواد 

 : التي تؤكد / 38/

أف لكؿ مواطف الحؽ في أف يعػرب عػف رأيػو بحريػة وعمنيػة بػالقوؿ والكتابػة وكافػة ))
وسػػػائؿ التعبيػػػر األخػػػرى ، وأف يسػػػيـ فػػػي الرقابػػػة والنقػػػد والبنػػػاء بمػػػا يضػػػمف سػػػالمة 
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البنػػػاء الػػػوطني والقػػػومي ويػػػدعـ النظػػػاـ االشػػػتراكي ، وتكفػػػؿ الدولػػػة حريػػػة الصػػػحافة 
 (( . والطباعة والنشر 

ذي مارسو الموكؿ كما أوضحنا في ىذه المذكرة ينبػع مػف قناعػة وطنيػة واألسموب ال
بأف اإلصالح والتطوير ال يتـ بدوف نقد ،كاف الموكؿ يتحدث أو يكتػب لػيس بيػدؼ 
اإلساءة أو اليدـ بؿ مف أجؿ البناء وتجػاوز األخطػاء وسػيمتو الوحيػدة ىػي الكممػة ، 

ونيػػة والقضػػائية فعػػال جرميػػا ، ألف والكممػػة لػػـ تكػػف وفػػؽ جميػػع المعػػايير الفقييػػة القان
الفعػػؿ الجرمػػي لػػو أركانػػو الماديػػة والمعنويػػة والتػػي ال يسػػتقـ الفعػػؿ الجزائػػي بػػدونيا ، 
والموكػػؿ قػػاؿ كممػػة مكتوبػػة كانػػت أـ مسػػموعة ، وىػػذه الكممػػات التػػي قاليػػا ال تقتػػرف 

ميػػة أبػػدًا بػػأي فعػػؿ تنفيػػذي أحػػدث اضػػطرابًا اجتماعيػػًا ، ممػػا ينفػػي عنيػػا الصػػفة الجر 
خاصػػة وأف ىػػذه األقػػواؿ المنسػػوبة لمموكػػؿ جػػاءت فػػي وقػػت تعػػيش فيػػو الػػبالد بأمػػؿ 
وتفػػػاؤؿ فػػػي التطػػػوير والتحػػػديث وضػػػرورة اإلصػػػالح ومحاربػػػة الفسػػػاد لرسػػػـ مالمػػػح 

 .مرحمة جديدة

 .ىذا مف ناحية 

أمػػا مػػف ناحيػػة أخػػرى فإننػػا نجػػد بػػأف المػػواد الدسػػتورية التػػي ذكػػرت بمػػا فييػػا المػػادة 
مف فقػػػط الحػػػؽ فػػػي أف يعػػػرب المػػػواطف عػػػف رأيػػػو بحريػػػة وعمنيػػػة بػػػؿ ال تتضػػػ/ 38/

 .  تتضمف أف تكفؿ الدولة ىذا الحؽ ؟

ألقوالػػو التػػي ال تخػػرج  خػػاطئإف الػػتيـ المنسػػوبة لممػػتيـ جميعيػػا تقػػـو عمػػى تفسػػير 
عػػف حريػػة الػػرأي والتعبيػػر التػػي وردت فػػي نصػػوص الدسػػتور والمواثيػػؽ الدوليػػة التػػي 

سػػػورية وأف ىػػػذه األقػػػواؿ لػػػـ تقتػػػرف يومػػػًا بػػػأي فعػػػؿ تنفيػػػذي وقعػػػت عمييػػػا الحكومػػػة ال
والموكػػػؿ يعتبػػػر بػػػأف الدسػػػتور والقػػػانوف يشػػػكالف غطػػػاًء شػػػرعيًا لحريػػػة الػػػرأي التػػػي 
 مارسػػػػػػػيا ىػػػػػػػذه الحريػػػػػػػة التػػػػػػػي ينبغػػػػػػػي ليػػػػػػػا أف تكػػػػػػػوف مقدسػػػػػػػة ومصػػػػػػػانة بالقػػػػػػػانوف 

بػؿ إنيػا  وىو ال يقصد منيا أبدًا التػأثير عمػى نفسػية النػاس لتػوىف نفوسػيـ وعػزائميـ
المسػػػؤوليف ، وبالتػػػالي فإنيػػػا  أقػػػواؿإحػػػدى وسػػػائؿ التطػػػوير والتحػػػديث التػػػي تػػػرد فػػػي 

اإلباحػػػة بػػػؿ إنيػػا ممارسػػة لمحريػػػة التػػي تتمتػػػع بأسػػباب جرميػػة ال األفعػػػاؿليسػػت مػػف 
 . الدستورية والقانونية 
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 :ليػػػػػػذه األسباب ولألسباب التي ترونيا نمتمػػػػس 

 . بكفالة  لموكؿ بحؽ أوسبيؿ ا بإخالء إعطاء القرار -1

 : في الموضػػػػػػوع  -2

منػػػع محاكمتػػػو مػػػف الػػػتيـ المسػػػندة إليػػػو لعػػػدـ قيػػػاـ الػػػدليؿ او عػػػدـ كفايػػػة األدلػػػة         
طػػػػػػػػػالؽ   سػػراحو وفػػي ذلػػؾ . وعػػدـ تػػوفر العناصػػر القانونيػػة لمجرائػػػػـ  المنسػػوبة إليػػو وا 

 تحقيؽ لقواعد العدالة واإلنصاؼ 

 وكالء الدفاع                           26/10/2009دمشؽ      
 

 
 

 
 

 

 
 قرار قاضي التحقيؽ

 2009لعاـ  582/1أساس  331/1قرار 
 

 باسـ الشعب العربي في سوريا                                  
بعػد اطالعنػا .نحف المستشار عبد الرزاؽ الحمصي قاضي التحقيؽ العسكري األوؿ بدمشػؽ

القاضػػي  20128/2009أسػػاس  9205عامػػة العسػػكرية بدمشػػؽ رقػػـ عمػػى إدعػػاء النيابػػة ال
دمشػػػػؽ  1931/بمالحقػػػػة  المػػػػدعى عميػػػػو المػػػػدعو ىيػػػػثـ خميػػػػؿ المػػػػالح والدتػػػػو زينػػػػب تولػػػػد 

بجـر ذـ القضاء وتحقير رئيس الجميورية ونقؿ أنبػاء كاذبػة مػف شػأنيا أف  114ساروجة خ
ذاعة أنبػاء كاذبػة فػي الخػارج مػف شػأني ا أف تنػاؿ مػف ىيبػة الدولػة وفػؽ توىف نفسية األمة وا 
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عػػػاـ وعمػػػى مطالبػػػة النيابػػػة .ع387عػػػاـ و.ع285بداللػػػة  286عػػػاـ و.و374و376المػػػواد 
العامػػة العسػػكرية بدمشػػؽ المتضػػمنة طمػػب اتيػػاـ المػػدعى عميػػو المػػدعو ىيػػثـ خميػػؿ المػػالح 
بجنايػػة نقػػؿ أنبػػاء كاذبػػة مػػف شػػأنيا أف تػػوىف نفسػػية األمػػة النصػػوص والمعاقػػب عمييػػا وفػػؽ 

عػػػػاـ والظػػػػف عميػػػػو بجػػػػنح ذـ القضػػػػاء وتحقيػػػػر رئػػػػيس .ع285بداللػػػػة  286حكػػػػاـ المػػػػادة أ
ذاعػػة أنبػػاء كاذبػػة فػػي الخػػارج مػػف شػػأنيا أف تنػػاؿ مػػف ىيبػػة الدولػػة وفػػؽ المػػواد  الجميوريػػة وا 

 :عاـ وعمى كافة التحقيقات الجارية تبيف لنا ما يمي.ع287و374و376
  -في الوقائع -أوال  

ال "المدعى عميو المحػامي ىيػثـ خميػؿ المػالح عمػى نشػر مقػاؿ  أقدـ 11/12/2006بتاريخ 
سػػوريا "عمػػى الموقػػع اإللكترونػػي"يوجػػد انتخابػػات حقيقيػػة فػػي ظػػؿ نظػػاـ اسػػتبدادي فػػي سػػوريا

خطػػاب مفتػػوح إلػػى سػػيادة "العائػػد لممػػدعو عبػػد الحمػػيـ خػػداـ كمػػا نشػػر مقػػااًل بعنػػواف" الحػػرة
مػػػػػى عػػػػػدة مواقػػػػػع الكترونيػػػػػة بتػػػػػاريخ ع"رئػػػػػيس الجميوريػػػػػة الػػػػػدكتور بشػػػػػار األسػػػػػد المحتػػػػػـر

تضمف ممخصيا أنو ال بد مػف إعػادة النظػر فػي السياسػة الداخميػة واالنفتػاح  30/1/2008
عمى المػواطنيف فػي كػؿ توجييػاتيـ واحتػراـ الػرأي اآلخػر وبػدؿ مػف ذلػؾ تسػتمر االعتقػاالت 

وحػػة إال وتعمػػد التػػي لػػـ تتوقػػؼ وأف أجيػػزة األمػػف المختمفػػة والمتخالفػػة ال تتػػرؾ أي نافػػذة مفت
إلػػػى إغالقيػػػا واستشػػػيد عمػػػى ذلػػػؾ باالعتقػػػاالت األخيػػػرة التػػػي طالػػػت ناشػػػطيف فػػػي إعػػػالف 
دمشػػؽ وىػػي تؤكػػد مجػػددًا أف المجػػوء إلػػى قمػػع أي حركػػة سياسػػية أو اجتماعيػػة ىػػي خيػػار 
السػػمطة وأف مػػف حػػؽ المػػواطنيف أف يختمفػػوف معيػػا وأف ينظمػػوا أنفسػػيـ وال يجػػوز اعتقػػاليـ 

أو حػػراكيـ الػػذي كفمػػو الدسػػتور فضػػاًل عػػف خطػػاب القسػػـ وناشػػد السػػيد  بسػػبب نشػػاطيـ ىػػذا
الرئيس إصدار األمر باإلفراج عف سائر معتقمي الرأي وبخاصة معتقمي إعالف دمشػؽ وأف 
الحػػوار ىػػو سػػبيمنا لمخػػروج مػػف مأزقنػػا ولػػيس ممارسػػة القمػػع واالعتقػػاؿ ونشػػر المػػدعى عميػػو 

عمػػى الموقػػع اإللكترونػػي مػػداد القمػػـ "فكػػي كماشػػة بػػيف"المحػػامي ىيػػثـ المػػالح مقػػااًل بعنػػواف 
تضػػػػػػمف ممخصػػػػػػو مطالبتػػػػػػو لمسػػػػػػيد الػػػػػػرئيس بفػػػػػػتح بابػػػػػػو السػػػػػػتقباؿ  17/4/2008بتػػػػػػاريخ 

شخصيات في المعرضة لمناقشتيـ بالحالة العامة لمبالد وعدـ تمقيو أي جواب عمى رسػائمو 
لػـ يػأت أكمػو حتػى  ومخاطبتو لمعديد مف الوزراء وأف تحركو الذي بدأه منذ نحو ثمػاف سػنيف

اآلف وأف بعػػػض النػػػاس يعتقػػػدوف أف االسػػػتقرار فػػػي الحػػػوار مػػػع السػػػمطة إنمػػػا ىػػػو نػػػوع مػػػف 
ومف ىنا عبرت ىيئة إعالف دمشؽ عف رأييػا بضػرورة القطػع "حوار طرشاف"العبثية باعتباره

مع السمطة لعدـ جدوى الحوار وأف وقوع الشعب تحت قمع أنظمة استبدادية شػمولية ألكثػر 
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يف عامػػػًا أدى لتػػػدمير البنيػػػة المجتمعيػػػة ونشػػػر الفسػػػاد وحػػػاؿ دوف تػػػراكـ المعرفػػػة مػػػف خمسػػػ
السػػمطة (أي أصػػبحت غػػوالً )لتخػػريج القػػادة الػػذيف بقػػوا محصػػوريف فػػي جيػػة النظػػاـ وتغولػػت

التنفيذية عمى القضاء الذي فقد استقاللو مف خالؿ النظاـ الحالي ونادينػا بضػرورة اسػتقالؿ 
لحمػػػوؿ المناسػػػبة لػػػذلؾ ولكػػػف مػػػا مػػػف سػػػامع مػػػا أدى إلػػػى أف السػػػمطة القضػػػائية ووضػػػعنا ا

المػػواطف لػػـ يعػػد يطمػػئف إلػػى وصػػولو لحقػػو إذا لجػػأ إلػػى القضػػاء وأنػػو كغيػػره مػػف المػػواطنيف 
ممنوع مف السفر وأف التعميـ انحدر لمستوى بالغ السوء بفضػؿ تػدخؿ السػمطة التنفيذيػة كمػا 

ة وأنو تػتـ االعتقػاالت خػارج إطػار القػانوف أف الشفافية انعدمت تمامًا في جميع مرافؽ الدول
وتعػػػػج دور التوقيػػػػػؼ الغيػػػػػر معػػػػػدودة وال محػػػػػدودة بػػػػػالنزالء الػػػػػذيف يمػػػػػارس عمػػػػػييـ التعػػػػػذيب 
الجسػػدي والنفسػػي بصػػورة منتظمػػة وأف الفسػػاد انتشػػر فػػي البػػر والبحػػر ولػػـ يبػػؽ مفصػػؿ مػػف 

ز بػالتزامف أسػعار مفاصؿ السمطة خاليًا فيػو ويجػري رفػع أسػعار المحروقػات والكيربػاء وتفقػ
غنػى وتخمػة وأف سػعر كيمػو الخبػز  الفاسػدوفسائر المواد الغذائية ويزداد الفقير فقرًا ويزداد 

قػػػرش سػػػوري وقػػػس عمػػػى ذلػػػؾ سػػػائر المػػػواد "55"الممتػػػاز فػػػي مطمػػػع حكػػػـ البعػػػث كػػػاف ب
ىػػؿ نحػػف فعػػاًل فػػي دولػػة العػػدؿ والقػػانوف أـ فػػي دولػػة يجػػري فييػػا نيػػب المػػواطف " وتسػػاءؿ
فقاره  ذاللو؟وا  وحيف تتحرؾ أي فئة أو تجمع مدني أو سياسي لمضػغط عمػى السػمطة فػي ! وا 

سبيؿ تحقيؽ بعض المطالب تشير السمطة في وجيو شعارات مثؿ أف الوقت غيػر مناسػب 
وأننػػا نتعػػرض لضػػغوط خارجيػػة كبيػػرة واف الػػبالد فػػي خطػػر ىػػذه الحجػػج واألنشػػروات التػػي 

وجماعػػات تجعػػؿ المػػواطف فػػي حيػػرة مػػف أمػػره تشػػيرىا السػػمطة فػػي وجػػو معارضػػيو ليػػا أفػػرد 
فإمػػػا أف يسػػػتكيف ويستسػػػمـ أو يعمػػػف ىزيمتػػػو؟فيؿ إلػػػى خػػػروج مػػػف سػػػبيؿ؟كما نشػػػر المػػػدعى 

فػػػػف "مقػػػػااًل بعنػػػػواف  2008عميػػػو المحػػػػامي ىيػػػػثـ المػػػػالح خػػػالؿ الشػػػػير السػػػػادس مػػػػف عػػػاـ 
نػػو تضػػمف مػػا ممخصػػو أ 13-12عمػػى الموقػػع االلكترونػػي لمجمػػة مقاربػػات العػػدداف "الممكػػف

مضى عمى غياب الشعب عف ممارسة حقوقو السياسية نحػوًا مػف خمسػيف عامػًا خالليػا وال 
زاؿ مػػف قبػػؿ أنظمػػة اسػػتبدادية قمعيػػة وانحسػػر دوره وغابػػت قيادتػػو بطػػرؽ مختمفػػة وحصػػمت 
انتكاسة في جانب الحريات وأنو كاف أحد الموقعيف األوائػؿ عمػى إعػالف دمشػؽ قبػؿ طرحػو 

يػػة تشػػكؿ اإلعػػالف حصػػؿ بعػػض التنسػػيؽ بػػيف الػػداخؿ والخػػارج عمػػى المػػواطنيف  ومنػػذ بدا
الت إال أنػو كػاف يوجػد تنسػيؽ ومع أنو كاف ضعيفًا وغير ثابت بؿ ومتعسرًا فػي بعػض الحػا

بشػػكؿ مػػا وبعػػد التقػػارب الػػذي تػػـ بػػيف األخػػواف وعبػػد الحمػػيـ خػػداـ وتشػػكيؿ مػػا سػػمي جبيػػة 
الخػػالص أخػػذت األمػػػور فػػي داخػػؿ اإلعػػػالف تأخػػذ منحػػى آخػػػر وأف استشػػراس النظػػاـ فػػػي 
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مالحقة أي اجتمػاع أو أيػة محاولػة لتشػكيؿ ىيئػات معارضػة ىػو العامػؿ األىػـ عمػى عرقمػة 
أقػػػدـ المػػػدعى عميػػػو المحػػػامي ىيػػػثـ  4/5/2009راؾ اجتمػػػاعي أو سياسػػػي وبتػػػاريخ أي حػػػ

عمػػى السػػمطات السػػورية اإلفػػراج عػػف رمضػػاف المعتقػػؿ عمػػى "المػالح عمػػى نشػػر مقػػاؿ بعنػػواف
عمػى موقػع المرصػد السػوري لحقػوؽ اإلنسػاف المعػارض ونشػر مقػاؿ "خمفية اغتياؿ الحريػري

عمػػى  6/7/2009بتػػاريخ "ياسػػية لجيػػات أمنيػػةحػػزب البعػػث ال يحكػػـ سػػورية فيػػو واجيػػة س"
تضمف ممخصو أف حزب البعث لـ يعد لػو وجػود فػي سػورية وىػو "المرفأ"الموقع االلكتروني 

ال يعػػػد كونػػػو واجيػػػة سياسػػػية سػػػقطت شػػػعاراتيا بالكامػػػؿ فبػػػدؿ الوحػػػدة ىنػػػاؾ تشػػػرذـ وبػػػدؿ 
وأف الحػػزب "ولػػةالحريػػة السػػجوف مميئػػة بأصػػحاب الػػرأي وبػػدؿ االشػػتراكية ىنػػاؾ إقطاعيػػة الد

تحوؿ لمجموعة مف االنتيازييف حوؿ السمطة ولذلؾ فمف يحكـ الػبالد اليػـو لػيس ىػو حػزب 
نمػػػا ىػػػو األجيػػػزة األمنيػػػة فػػػنحف دولػػػة خػػػارج القػػػانوف ودور حػػػزب البعػػػث فييػػػا ال  البعػػػث وا 
دارة الشػأف العػاـ التػي ىػي  يتجاوز المنافع والمكاسب لكف ال دور لو فػي الحيػاة السياسػية وا 

وأف عبارة الحزب قائد لمدولػة والمجتمػع الموجػودة فػي المػادة "اختصاص األجيزة األمنيةمف 
الثامنة مف الدستور السوري وتحت ىػذا السػتار تػـ تػدمير الػبالد بالكامػؿ سياسػيًا واقتصػاديًا 

 .بؿ إف حزب البعث الذي يضـ كفاءات نحترميا مف دوف شؾ ؽ تـ تدميره أيضاً 
الجريمػة "لمدعى عميو المحػامي ىيػثـ المػالح بنشػر مقػاؿ بعنػوافقاـ ا 10/9/2009وبتاريخ 
عمػػػى عػػػدد مػػػف المواقػػػع االلكترونيػػػة المعارضػػػة ومنيػػػا موقػػػع أخبػػػار الشػػػرؽ تضػػػمف "العقػػػاب

ممخصو أحداث محاكـ الميداف العسكرية واختصاصاتيا ووجود تجاوزات وأف األحكػاـ التػي 
يسػػت قضػػائية أو قانونيػػة وىػػي تصػػدر عػػف ىػػذا النػػوع مػػف المحػػاكـ ىػػي أحكػػاـ سياسػػية ول

مقػػػػػااًل  16/9/2009قريبػػػػػة المثػػػػػاؿ مػػػػػع أحكػػػػػاـ محكمػػػػػة أمػػػػػف الدولػػػػػة كمػػػػػا نشػػػػػر بتػػػػػاريخ 
عمػػػى عػػػدد مػػػف المواقػػػع االلكترونيػػػة المعارضػػػة منيػػػا موقػػػع أخبػػػار الشػػػرؽ "النكػػػوص"بعنػػػواف

تضػمف ممخصػو أنػو بعػد سػنوات عشػر مػف حكػـ الػرئيس بشػار األسػد الػذي تجمػع فػي يديػو 
ت وتػػـ تفصػػيؿ الدسػػتور عمػػى المقػػاس الرئاسػػي الػػذي يناسػػب السػػمطة ونتجػػاوز كافػػة السػػمطا

ذلؾ فنقوؿ بعد ىذه السنوات العشر فيما إذا لدينا اليـو في مجاؿ الحريػات وحقػوؽ اإلنسػاف 
وأف األجيزة األمنية عمى ما يبدو لـ يرؽ ليا الحراؾ الػذي بػدأ يػدب فػي جسػد األمػة الميػت 

–ه األجيػػػزة بجميػػػع أنواعيػػػا وفروعيػػػا مدنيػػػة وعسػػػكرية ليػػػنيض بيػػػا مػػػف جديػػػد فراحػػػت ىػػػذ
ف نظػػػرة عمػػػى واقعنػػػا فػػػي  سياسػػػية وغيػػػر سياسػػػية تمػػػارس اعتقػػػاالت خػػػارج إطػػػار القػػػانوف وا 
سػورية نجػػد تراجعػػًا فػػي ميػداف الحريػػات العامػػة وحقػػوؽ اإلنسػاف ونكوصػػًا عمػػا عػػرض عمػػى 
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زداد الفسػػاد ويتسػػع بػػؿ الشػػعب منػػذ بدايػػة رئاسػػة الػػرئيس بشػػار األسػػد وحتػػى اآلف وبينمػػا يػػ
ويتعمؽ في المجتمع في الوقت الذي تتسع فيو اليػوة بػيف فئػات الشػعب بحيػث يػزداد الفقيػر 
! فقػػرًا بينمػػا يػػزداد األغنيػػاء غنػػًا وتخمػػة عمػػى حسػػاب لقمػػة الشػػعب فمػػف الػػذي يحاسػػب مػػف؟

ع عمػػػى موقػػػ"الشػػػفافية والمسػػػاءلة"ونشػػػر المػػػدعى عميػػػو المحػػػامي ىيػػػثـ المػػػالح مقػػػااًل بعنػػػواف
تضػػمف ممخصػػو أف النظػػاـ 25/6/2008المجنػػة العربيػػة لحقػػوؽ اإلنسػػاف المعػػارض بتػػاريخ 

السوري يتصؼ بانعداـ الشفافية واالنغالؽ عمى الذات والتعتيـ عمى أي خبػر ومنػع انتشػاره 
حتػػػػى يسػػػػتمر الشػػػػعب غائبػػػػًا عػػػػف قضػػػػاياه وأف السػػػػمطة لػػػػـ تعمػػػػد حتػػػػى اآلف لطػػػػي ممػػػػؼ 

ثنػاء الحػوادث المؤسػفة التػي وقعػت فػي الفتػرة الممتػدة بػيف المفقوديف سواء فػي السػجوف أو أ
وباسػػتعراض األوضػػاع العامػػة فػػي بمػػدنا الحبيػػب ال نجػػد فػػي أعمػػاؿ  1990و1980عػػامي 

وبتػػاريخ .السػمطة الحاكمػة أيػة شػفافية وىػي ال تػزاؿ تمػارس أعماليػا بغايػة التكػتـ واالنغػالؽ 
الرد ىاتفيػًا عمػى أسػئمة المػذيع زيػاد قاـ المدعى عميو المحامي ىيثـ المػالح بػ 7/10/2009

السػػػيد العامػػػؿ بقنػػػاة بػػػردى الفضػػػائية المعارضػػػة ضػػػمف برنػػػامج بانورامػػػا تضػػػمف ممخصػػػيا 
اشػػتداد القبضػػة األمنيػػة مػػف شػػير إلػػى شػػير ومػػف سػػنة إلػػى سػػنة ونحػػف اآلف فػػي ىػػذا العػػاـ 

ابرات أسوأ مف العاـ الماضي واالعتقػاالت تػزداد وأف السػمطة لػدييا ضػخمة مػف جػيش ومخػ
 1969لعػػاـ  14وشػػرطة وسػػالح وكػػؿ شػػيء ووسػػائؿ قمػػع وتمتػػرس بقػػوانيف مثػػؿ المرسػػـو 

 بػػػاإلخوافالخػػػاص  49الػػػذي أبػػػاح لعناصػػػر األمػػػف ارتكػػػاب الجػػػرائـ دوف محاسػػػبة والقػػػانوف 
المسمميف وفوؽ كؿ ذلؾ حالة الطوارئ معمنة استنادًا لقانوف الطػوارئ وأنػو مػف حيػث المبػدأ 

تجػػػو إلػػػى االنفتػػػاح عمػػػى النػػػاس والعفػػػو جػػػزء مػػػف االنفتػػػاح واعتقػػػاؿ ال يعتقػػػد أف السػػػمطة ت
جماعػػة إعػػػالف دمشػػػؽ اعتقػػػاؿ خػػػاطئ واسػػػتمرار توقيػػؼ زيػػػاد رمضػػػاف المػػػتيـ عمػػػى خمفيػػػة 
تقرير ويتميؼ ميميس المتعمؽ باغتياؿ الحريري والذي مضى عمى وجوده فػي السػجف أربعػة 

ي الكتػػب والكتػػب عمػػى الػػرؼ مػػف زمػػف سػػنوات بػػال مبػػرر وأنػػو لػػيس لػػدينا قػػوانيف والقػػوانيف فػػ
بعيد والبمد تدار بواسطة أوامر وبالغات وتعميمات وأيدي األجيػزة األمنيػة غيػر محػدودة وال 
يوجػػد يػػػؼ سػػػورية أي شػػػخص عمػػػى رأسػػػو حمايػػػة أو عمػػػى رأسػػػو مظمػػػة تحميػػػو مػػػف تعسػػػؼ 
السػػمطة وعػػدواف األجيػػزة األمنيػػة وأف حػػزب البعػػث بػػؿ حػػزب واجيػػو ويعنػػي ذلػػؾ أف بعػػض 
األفػػػراد مػػػف حػػػزب البعػػػث متنفػػػذيف حػػػوؿ السػػػمطة ىػػػـ المسػػػتفيدوف ولكػػػف بقيػػػة حػػػزب البعػػػث 
كحػػزب لػػيس لػػو قيمػػة وحػػزب البعػػث عبػػارة عػػف واجيػػة مػػف يحكػػـ الػػبالد أنػػاس خمػػؼ التيػػار 
خمؼ األبواب نحف ال نعرفيـ وأف كالـ رئيس مجمس الشعب والجبية الوطنيػة التقدميػة وأف 
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ف جديػد ىػو ضػحؾ عمػى النػاس مػع األسػؼ ىػذه صػيغة ال حاجة إلصدار قػانوف أحػزاب مػ
مػػف صػػيغ االسػػتخفاؼ بعقػػوؿ البشػػر واسػػتخفاؼ عقػػوؿ السػػورييف وضػػحؾ عمػػى البشػػر مػػع 
األسؼ وأف الوزراء عبارة عػف واجيػات وال يجػوز ليػـ اإلدالء بتصػريحات جزافػًا دوف درايػة 

مكػاف العمػؿ فييػا وأف وعودة لمقوانيف وأف سورية دولة غنية ولكف ىػدر األمػواؿ ىػذه كميػا بإ
تػػػػـ توقيػػػػؼ المػػػػدعى عميػػػػو  14/10/2009القػػػػانوف ال يطبػػػػؽ إال عمػػػػى الضػػػػعيؼ وبتػػػػاريخ 

المحػػامي ىيػػثـ المػػالح مػػف قبػػؿ األمػػف وباسػػتجوابو اعتػػرؼ بػػأف جميػػع المقػػاالت التػػي كتبيػػا 
ونشػػػػرىا عػػػػؿ مواقػػػػع إلكترونيػػػػة معارضػػػػة والتػػػػي تعػػػػرض خالليػػػػا لمحػػػػزب والثػػػػورة والدسػػػػتور 

والقضػػػػػاء السػػػػػوري ولنظػػػػػاـ الحكػػػػػـ فػػػػػي سػػػػػورية ووصػػػػػفو إيػػػػػاه بػػػػػالقمعي ومجمػػػػػس الشػػػػػعب 
واالستبدادي وتسػمط األجيػزة األمنيػة وعػدـ تطبيػؽ القػوانيف ومطالبتػو بإلغػاء قػانوف الطػوارئ 

الخػػػاص بتنظػػػيـ األخػػػواف المسػػػمميف وانتشػػػار حػػػاالت الفسػػػاد بػػػيف أجيػػػزة  49والقػػػانوف رقػػػـ 
تػػػػػو المطمقػػػػة حينيػػػػا حركػػػػػت النيابػػػػة العامػػػػػة السػػػػمطة والدولػػػػة كتبيػػػػػا بمحػػػػض إرادتػػػػو وبقناع

العسػػكرية بدمشػػؽ الػػدعوى العامػػة يػػد المقامػػة بػػؿ بحػػؽ المػػدعى عميػػو المػػدعو ىيػػثـ المػػالح 
بجػػرائـ ذـ القضػػاء وتحقيػػر رئػػيس الجميوريػػة ونقػػؿ أنبػػاء كاذبػػة مػػف شػػأنيا أف تػػوىف نفسػػية 

ذاعػػػة أنبػػػاء كاذبػػػة فػػػي الخػػػارج مػػػف شػػػأنيا أف تنػػػاؿ مػػػف ىيبػػػة ال دولػػػة وباسػػػتجواب األمػػػة وا 
المػػدعى عميػػو المػػدعو ىيػػثـ المػػالح أكػػد أمػػاـ القضػػاء قيامػػو بنشػػر المقػػاالت المرفقػػة بممػػؼ 

 .الدعوى أوراؽالدعوى وأنو لـ يحقر السيد رئيس لجميورية وىو ما لـ تحتويو أيًا مف 
  -في األدلة –ثانيا  

 :وقد تأيدت وقائع ىذه الدعوى باألدلة التالية
 .19/10/2009تاريخ  10409رقـ  285خابرات العامة الفرع تحقيقات إدارة الم -1
 .تحقيقات النيابة العامة العسكرية بدمشؽ -2
 :أقواؿ المدعى عميو المحامي ىيثـ خميؿ المالح أمامنا وخالصتيا -3

منكػػرًا الجػػرائـ المسػػندة لػػو وأضػػاؼ لػػيس ليػػا أسػػاس مػػف الصػػحة ومكػػررًا أقوالػػو الػػواردة أمػػاـ 
العامة العسكرية بدمشػؽ نصػًا وحرفػًا وأضػاؼ موضػحًا نعػـ أف قنػاة  المخابرات وأماـ النيابة

بردى الفضائية اتصمت بػي وأجػرت محادثػة معػي وبعػد يػوميف مػف ىػذا الحػديث اتصػؿ بػي 
الدكتور ىيثـ مناع مف باريس وقاؿ لي أف أصدقائو سمعوا حديثي مػع قنػاة بػردى وقػاؿ لػي 

 (يادم أو مو)أف أصحاب القناة 
 (.أعرفيـ أنا ال)فقمت لو 
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وبسػػؤالو أجػػاب نعػػـ أنػػي أعمػػـ أف المتصػػؿ ىػػي قنػػاة بػػردى فضػػائية تمفزيونيػػة كمػػا أعمػػـ أف 
حػػػديثي وصػػػوتي اليػػػاتفي سػػػيبث عمػػػى تمػػػؾ القنػػػاة لكػػػؿ النػػػاس عممػػػًا أف ىػػػذه القنػػػاة ليسػػػت 
ني قمت لممذيع بتمػؾ القنػاة أف القبضػة األمنيػة تشػتد مػف شػير إلػى  موجودة بجياز منزلي وا 

إلػى سػنة ونحػف بيػذا العػاـ أسػوأ مػف العػاـ الماضػي واالعتقػاالت تػزداد وأف شير ومف سػنة 
زميمنا ميند الحسني اعتقؿ لمجرد أنو ذىب إلى محكمة أمػف الدولػة إلػى آخػر مػا ورد بػذلؾ 
الحديث وبسؤالو أجاب أف المذيع سألني عف جودت سعيد وىو شركسي مف بئر عجـ وىػو 

كمػػػػا كنػػػػت أف أيضػػػػًا مػػػػف إعػػػػالف دمشػػػػؽ  صػػػػديقي وأف المػػػػذكور كػػػػاف مػػػػف إعػػػػالف دمشػػػػؽ
وانسحبت كمػا ذكػرت أف السػمطة ليػا إمكانيػات ضػخمة مػف جػيش وشػرطة وسػالح ووسػائؿ 

لعػػػاـ / 14/مػػػع وتتمتػػػرس بقػػػوانيف خارجػػػة عػػػف أي مفيػػػـو عػػػدالي أو حقػػػوقي مثػػػؿ مرسػػػـو
وأنػي قمػت أف النػاس فػي سػورية متضػايقيف وأف الوضػع مأسػاوي ومػف / 49/وقانوف 1999

يػػات العامػػة ومػػف جانػػب اليػػوة السػػػاحقة بػػيف الفقيػػر والغنػػي ونيػػب المػػاؿ العػػػاـ جانػػب الحر 
والفسػػاد المستشػػري كمػػا ذكػػرت أف السػػمطة ال تتجػػو إلػػى االنفتػػاح عمػػى النػػاس وأف اعتقػػاؿ 

وبسػؤالو عػف زيػاد رمضػاف .جماعة إعالف دمشؽ ىو خاطئ ألنو ال يوجػد أي شػائبة عمػييـ
لبنػػػاف وىػػػو صػػػديؽ أبػػػو عػػػدس المػػػتيـ بقتػػػؿ  أجػػػاب أف المػػػذكور مػػػواطف سػػػوري مقػػػيـ فػػػي

الحريػػري وأف زيػػاد ورد اسػػمو فػػي تقريػػر ميمػػيس وعنػػدما حضػػر إلػػى سػػورية وعمػػـ أف األمػػف 
يبحػػث عنػػو ىػػرب وبعػػد فتػػرة جػػاؤوا أىػػؿ المػػذكور إلػػى مكتبػػي وطمبػػوا منػػي مسػػاعدتيـ فػػي 

أف المػذكور تسميـ ولدىـ إلػى السػمطة فاتصػمت بػالمواء ىشػاـ االختيػار وأعممتػو بالموضػوع و 
طمب مني تسميمو وأنػو لػف يتعػرض ألي أذى وبالفعػؿ تػـ تسػميـ المػدعو زيػاد مػف قبػؿ أىمػو 
وبعػػػد سػػػنة زرت المػػػواء ىشػػػاـ بمكتبػػػو مػػػع زميمػػػي سػػػميـ خيػػػر بػػػؾ وبحثػػػت مػػػع المػػػواء عػػػدة 
مواضيع منيا موضوع زياد رمضاف قاؿ لي أف المذكور مطمػوب مػف ىيئػة التحقيػؽ الػدولي 

سورية لجنة تحقيػؽ ترأسػيا غػادة مػراد فأرسػمت أىػؿ زيػاد إلػى القاضػي وبعد فترة شكمت في 
المػػذكور وأف المػػذكورة قالػػت عمػػى لسػػاف قريػػب زيػػاد أنيػػا ال تسػػتطع جمبػػو مػػف مكػػاف توقيفػػو 
بػػاألمف العسػػكري وبعػػد فتػػرة أرسػػمت رسػػالة إلػػى مجمػػس حقػػوؽ اإلنسػػاف بجنيػػؼ طالبػػت أف 

إذا كػػاف زيػػاد مطمػػوب فجػػاءني جػػواب شػػفوي  يتوسػػطوا مػػع ىيئػػة التحقيػػؽ الدوليػػة لبيػػاف فيمػػا
 أصػػػؼعػػػف طريػػػؽ أحػػػد الدبموماسػػػييف أنػػػو غيػػػر مطمػػػوب عنػػػدىا أرسػػػمت رسػػػالة إلػػػى المػػػواء 

شوكت بالعاـ الماضػي طمبػت فييػا إطػالؽ سػراح زيػاد وبعػد يػوميف اتصػؿ بػي مػدير مكتػب 
المػػػواء وسػػػألني ىػػػؿ لػػػدي رسػػػائؿ خطيػػػة تشػػػيد إلػػػى أف زيػػػاد رمضػػػاف غيػػػر مطمػػػوب وأنيػػػـ 
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تعديف إلطػػالؽ سػػراحو فقمػػت ليػػـ لػػيس لػػدي سػػوى جػػواب شػػفوي بعػػدىا كتبػػت مقالػػة عػػف مسػػ
زيػػاد رمضػػاف ومراحػػؿ متػػابعتي لموضػػوعو بالتفصػػيؿ بعػػدىا اتصػػموا بػػي مػػف منظمػػة مراقبػػة 
حقػػػوؽ اإلنسػػػاف بمبنػػػاف قػػػالوا لػػػي أنيػػػـ أطمعػػػوا عمػػػى المقالػػػة و أنيػػػـ سػػػوؼ يتصػػػرفوا بعػػػدىا 

مطمػػوب وأف مصػػدر اإليميػػؿ مػػف محكمػػة الجنايػػات أرسػػمت لػػي تمػػؾ المنظمػػة أف زيػػاد غيػػر 
بيولندا بعدىا أرسػمت رسػالتيف إلػى المػواء ىشػاـ االختيػار والمػواء عبػد الفتػاح قدسػية أرسػمت 
بيا صورتيف عف االيميؿ أف زياد غير مطموب لممحكمة الدولية وبعد أياـ أرسػموا لػي كتػاب 

طمػػوب غيػر مطمػػوب ليػػـ وأرسػػمتو مػف سػػكرتير المحكمػػة الدوليػة مػػع بػػؿ موقػع أصػػواًل أف الم
ليػػـ ثػػـ أضػػاؼ نعػػـ أنػػي قمػػت لقنػػاة بػػردى أنػػو لػػيس ىنػػاؾ قػػوانيف بسػػورية والقػػوانيف بكتػػب 
والكتب عمى الرؼ منذ زمف بعيػد وأف البمػد تػدار بواسػطة أوامػر وبالغػات وتعميمػات وأيػدي 
األجيػػػػزة األمنيػػػػة وال يوجػػػػد فػػػػي سػػػػورية أي شػػػػخص عمػػػػى رأسػػػػو خيمػػػػة تحميػػػػو مػػػػف تعسػػػػؼ 

مػػف  16مطة واألجيػػزة األمنيػػة وكػػؿ كػػالـ قبػػؿ إلغػػاء حالػػة الطػػوارئ وقبػػؿ إلغػػاء المػػادة السػػ
كػػالـ فػػارغ حتػػى لػػو أصػػدر قػػانوف األحػػزاب ألف حالػػة قػػانوف الطػػوارئ تطغػػي  14المرسػػـو 

عمػػى كػػؿ شػػيء كمػػا أنػػي قمػػت أف حػػزب البعػػث ىػػو حػػزب واجيػػة ويعنػػي بعػػض األفػػراد مػػف 
فيديف لكػف بقيػة أفػراد الحػزب لػيس ليػـ قيمػة بالحيػاة الحزب المتنفذ حوؿ السػمطة وىػـ المسػت

العامة ومف يحكـ البالد أشخاص خمؼ األبواب ونحف ال نعرفيـ وبسؤالو عف سؤاؿ المػذيع 
عػػف رئػػيس مجمػػس الشػػعب محمػػود األبػػرش أجػػاب نعػػـ قمػػت أىػػذا ضػػحؾ عمػػى النػػاس وأنػػو 

ؼ نعػػـ قمػػت أف ىػذه الصػػيغة ىػػي صػيغة االسػػتخفاؼ بعقػػوؿ البشػر وعقػػوؿ السػػورييف وأضػا
الػػوزراء كميػػـ عبػػارة عػػف واجيػػات وأنػػي فعػػاًل كتبػػت مقالػػة عنوانيػػا التػػدمير الممػػنيج بدمشػػؽ 
وضػػػواحييا وتحػػػدثت عػػػف السػػػكف العشػػػوائي وأف الغوطػػػة مػػػدمرة وىنػػػاؾ أبنيػػػة غيػػػر نظاميػػػة 
وأني ذكرت أف ىناؾ شخص وىو أكبر مرتشي يأخذ عمى كؿ متر بناء غير مرخص ألػؼ 

ـ أذكػػػر اسػػػمو فػػي مقػػػالتي لكػػػي ال يقولػػوف أنػػػي أشػػػير بػػو وىػػػو شػػػخص ليػػرة سػػػورية وأنػػػي لػػ
معػروؼ وىػو عمػي زيػود كمػا قمػت أف سػورية غنيػة وأف ىنػاؾ ىػدر بالمػاؿ العػاـ يجػري مػػف 
قبػػػؿ السػػػمطة وىنػػػاؾ بػػػزخ وتبػػػذير كمػػػا تحػػػدثت عنػػػا مصػػػفاة فػػػي الجزيػػػرة وأنيػػػا إذا وجػػػدت 

مشػػػاريع التكمفػػػة الفعميػػػة ليػػػا تحسػػػنت المنطقػػػة وذكػػػرت أف المشػػػاريع التػػػي تقػػػاـ يػػػؼ سػػػورية 
عشرات أمثاؿ التكمفة االسػمية أي إذا كػاف ىنػاؾ مشػروع بحاجػة لتكمفػة مػثاًل عشػرة ماليػيف 

وأف القػػانوف ال  رشػػاوىعنػػد طػػرح المشػػروع بعػػدىا يصػػبح المبمػػغ أكبػػر مػػف ىػػذا مػػف خػػالؿ 
يطبػػػؽ إال عمػػػى الضػػػعيؼ وأنػػػي قمػػػت بػػػأني ليسػػػت متشػػػائـ وأف حقيقػػػة األمػػػر مرىػػػوف بيػػػد 
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لشعب الذي يجب أف يدافع عف مصالحو أي أف يقاؿ لمحرامي أنػت حرامػي أي كممػة حػؽ ا
عنػػػد أمػػػاـ جػػػائر وأنػػػي ذكػػػرت سػػػؤاؿ حػػػوؿ مكافحػػػة الفسػػػاد أف معاقبػػػة شػػػرطي أو فػػػراش ال 
يجػػػػدي وأنػػػػو يجػػػػب عمػػػػييـ مشػػػػاىدة النػػػػاس مػػػػف فػػػػوؽ أحػػػػدىـ حسػػػػف مخمػػػػوؼ وسػػػػؤالو عػػػػف 

يػػة الػػدكتور بشػػار األسػػد أجػػاب نعػػـ ىػػذا الخطػػاب المفتػػوح الموجػػو إلػػى السػػيد رئػػيس الجميور 
وذكرت فيو أنو ال بد مػف إعػادة النظػر فػي  30/10/2008الخطاب فقمت بتوجييو بتاريخ 

السياسة الداخمية واالنفتاح عمى المواطنيف بكؿ توجيػاتيـ وبسػؤالو عػف المقػاؿ تحػت عنػواف 
ي تحػت قمػع أجاب ىذا المقاؿ صػدر عنػي وأنػي ذكػرت أف الشػعب السػور "بيف فكي كماشة"

أنظمػة اسػتبدادية شػػمولية أكثػر مػػف خمسػيف عامػًا أدت إلػػى تػدمير البنيػػة االجتماعيػة ونشػػر 
الفسػػاد وذكػػرت أف السػػمطة التنفيذيػػة سػػيطرت عمػػى القضػػاء الػػذي فقػػد اسػػتقاللو مػػف خػػالؿ 

وأضػػػاؼ سػػػبؽ وأف .النظػػػاـ الحػػػالي وناديػػػت بضػػػرورة اسػػػتقالؿ القضػػػاء لكػػػف مػػػا مػػػف سػػػامع
عػػف إصػػالح القضػػاء فػػي المسػػتقبؿ لمػػواء اختيػػار بنػػاء عمػػى طمبػػو وال أرسػػمت دراسػػة كاممػػة 

أعػػرؼ النتيجػػة وأضػػاؼ أف منػػع السػػفر غيػػر قػػانوني وأف القضػػاء ال يمجػػـ السػػمطة التنفيذيػػة 
الػػػذي صػػػادؽ عمػػػى حقػػػوؽ العربػػػي يوجػػػد فيػػػو نػػػص أف كػػػؿ / 50/وبػػػذلؾ وأخػػػر قػػػانوف رقػػػـ

نوف معطػؿ وال يوجػد شػفافية بمواقػؼ مواطف لو الحػؽ فػي السػفر والعػودة إلػى بمػده وىػذا القػا
ني ذكرت الفساد منتشرًا في البر ولـ يبؽ مفصؿ مف مفاصؿ الدولة إال وفيو فسػاد  الدولة وا 

وبسػػػؤالو أجػػػاب نعػػػـ أف األوراؽ الموجػػػودة بػػػالممؼ .وذكػػػرت أسػػػعار المحروقػػػات والكيربػػػاء 
و وبسػػػؤالو عػػػف والمتعمقػػػة بػػػاإلفراج عػػػف رمضػػػاف المعتقػػػؿ بمقولػػػة كتبػػػت ىػػػذا المقػػػاؿ ونشػػػرت

الخبػػر فػػي سػػورية الحػػرة حػػوؿ عػػدـ وجػػود انتخابػػات حقيقيػػة فػػي ظػػؿ نظػػاـ اسػػتبدادي أجػػاب 
نعػػـ أف ىػػذه المقالػػة كتبتيػػا وذكػػرت أنيػػا ال يوجػػد فػػي سػػورية انتخابػػات عمػػى كافػػة األصػػعدة 
وأف الدولة ىي التي تسيطر عمى الصناديؽ وتنج مف تريد وتسقط مف تريد وتػتحكـ وتنتيػؾ 

د أي شػػػخص والنفػػػوذ يمعػػػب دور كبيػػػر وكػػػذلؾ العالقػػػات مػػػع األجيػػػزة األمنيػػػػة أي ال يوجػػػ
والمػاؿ وأجػاب نعػـ ذكػػرت أنػي زرت رئػيس المحكمػة الدسػػتورية آنػذاؾ المرحػـو نصػرت فػػي 

عضػوًا مػف مجمػس الشػعب  125وقاؿ لي أنػو أبطمػت كػرئيس محكمػة انتخػاب  1998عاـ 
ذكرت مػا قيمػة ذلػؾ أي قيمػة االنتخػاب مرشح لكف الذيف أبطميـ ثبتوا بمرسـو رئاسي وأني 

أف كػػػاف رئػػػيس الجميوريػػػة ىػػػو مػػػف يعػػػيف مجمػػػس الشػػػعب ولػػػيس االنتخابػػػات وأنػػػي ذكػػػرت 
أي منػػذ الوحػػدة بػػيف سػػورية  1958بمقػػالتي أف العمػػؿ السياسػػي فػػي سػػورية أوقػػؼ منػػذ عػػاـ 

ومصػػر وبسػػؤالو عػػف الوثيقػػة المنشػػورة بعنػػواف نافػػذة عمػػى إعػػالف دمشػػؽ الطريػػؽ الصػػعب 
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عمػػى أسػػئمة مجمػػة مقاربػػات فػػأف كػػؿ مػػا ورد بجػػواب تمػػؾ األسػػئمة عػػف تمػػؾ المجمػػة  جػػابتيوا  
صػػادر عنػػي وذكػػرت أف غيػػاب الشػػعب عػػف ممارسػػة حقوقػػو السياسػػية منػػذ خمسػػيف عامػػًا 
نػػي كنػػت أحػػد المػػوقعيف عمػػى إعػػالف دمشػػؽ قبػػؿ طرحػػو  حكػػـ مػػف خالليػػا بأنظمػػة قمعيػػة وا 

عػػػالف حصػػػؿ بعػػػض التنسػػػيؽ بػػػيف الػػػداخؿ عمػػػى المػػػواطنيف وأضػػػاؼ فػػػي بدايػػػة تشػػػكيؿ اإل
والخػػػارج ومغػػػزى كالمػػػي مػػػف ىػػػذا الكػػػالـ أف ىنػػػاؾ سػػػورييف مقيمػػػيف بسػػػورية ومػػػنيـ خػػػارج 
سػػػورية أي ىنػػػاؾ تنسػػػيؽ بيػػػنيـ بالػػػداخؿ والخػػػارج وبسػػػؤالو عػػػف مقالػػػو حػػػوؿ اإلصػػػرار عمػػػى 

جيػػة الخطػػأ بػػيف التخػػبط والتنػػاقض أجػػاب ىػػذا المقػػاؿ ردًا عمػػى كػػالـ وزيػػر األوقػػاؼ والخار 
وبسؤالو عف مقالة حزب البعث ال يحكـ البمد فيو واجية سياسية فأجاب ىذا الكالـ صػادر 
عنػػي وذكػػرت أف حػػزب البعػػث لػػـ يعػػد لػػو واجيػػة فػػي البمػػد وال يعػػدو كػػوف شػػعاراتو سػػقطت 
بالكامؿ فبػدؿ الوحػدة تشػرذـ وبػدؿ الحريػة سػجوف وبػدؿ االشػتراكية إقطاعيػة كمػا أنػي أكػرر 

ؿ عنػػواف الشػػفافية والمسػػاءلة وذكػػرت فيػػو أف النظػػاـ السػػوري يتصػػؼ مػػا ورد فػػي مقػػالي حػػو 
بانعدامؾ الشفافية واالنغالؽ وذكرت فيو وصؼ عف سجف تابع لممخابرات العامة فيػر كفػر 
سوسة وأني ذكرت أني كنت موقوؼ بالسجف بأمف الدولة وأف عناصػر تابعػة لسػرايا الػدفاع 

تصػػفيتنا لكػػف حصػػؿ مشػػكمة لحصػػوؿ خػػالؼ التابعػػة لرفعػػت األسػػد طوقػػوا السػػجف وحػػاولوا 
بينػػو وبػػيف عمػػي دوبػػا وبػػذات الوقػػت فػػأف عناصػػر شػػرطة الػػدفاع نفػػذوا مجػػزرة بسػػجف تػػدمر 
وقتموا المساجيف بداخؿ الغرؼ كما ذكرت عف موضوع العصياف بسجف صػيدنايا العسػكري 

رتػو كما ذكرت أف عبػد الحمػيـ خػداـ لػـ يحػاكـ وىػو عمػى رأس السػمطة ولكػف حكػـ بعػد مغاد
مقالػػة صػػادرة عنػػي بمواضػػيع متعػػددة عمػػى اسػػتعداد إلبػػراز  يمػػائتوأضػػاؼ ىنػػاؾ أكثػػر مػػف 

وأكػػػرر كػػؿ مػػػا جػػػاء (النكػػوص)صػػور عنيػػػا وأنػػي أتبنػػػى كػػؿ مػػػا جػػاء بمقػػػالتي تحػػت عنػػػواف
بمضػػمونو كمػػا أكػػرر كػػؿ مػػا جػػاء بمقػػالتي عػػف المحػػاكـ المدنيػػة العسػػكرية المنشػػورة بأخبػػار 

أف أجريػػت بحػػث بيػػذا الموضػػوع ونقضػػت فيػػو تمػػؾ المحػػاكـ الشػػرؽ والمبػػرزة بػػالممؼ وسػػبؽ 
ألنو ال يجوز محاكمة المدنييف في تمؾ المحاكـ ألنيا مخصصة بمحكمػة العسػكرييف بػزمف 

أؤكد لكػـ وأكػرر كػؿ .الحرب وأف كؿ ما ذكر في تمؾ المقالة صادر عني وعمى مسؤوليتي 
وأف ىػذه األمػور كميػا عبػارة عػػف مػا ورد فػي الوثػائؽ المبػرزة بػالممؼ والتػي سػألتموني عنيػا 

دراسات قانونية ورأي صػادر عنػي بتغيػر الوضػع الحػالي إلػى مسػتقبؿ أفضػؿ وأضػيؼ أنػي 
اسػػتغرب تحريػػؾ الػػدعوى العامػػة مػػف قبػػؿ النيابػػة العامػػة العسػػكرية بتحقيػػر رئػػيس الجميوريػػة 
ني لـ أحقر أي شخص بحياتي وىناؾ أشخاص كثر يياجموني وأني أؤكد بأني لػـ أحقػ ر وا 
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رئػػػيس الجميوريػػػة وأنػػػي ال اسػػػتعمؿ ىػػػذا األسػػػموب وأنػػػي دائمػػػًا بكػػػؿ خطابػػػاتي أقػػػوؿ سػػػيادة 
الدكتور بشار األسد وأضيؼ أنػو بػرأي أف اسػتعداد حالػة الطػوارئ بسػورية ىػي مبػرر لمقمػع 
واالستمرار واالسػتبداد وأضػيؼ أمنػي اعتقمػت بصػورة غيػر نظاميػة وغيػر قانونيػة واختطفػت 

ـ وغبت طوؿ الفتػرة السػابقة بػدوف عمػـ أىمػي بمكػاف غيػابي اعتبػارًا مف الشارع بدوف أي عم
حتى بعد ثمانية أيػاـ حيػث عمػـ أىمػي أنػي بسػجف عػدرا وأنػي ال أعتقػد  14/10/2009مف 

أف ىذا األمر معقوؿ وأنػي أريػد أف أقػوؿ بشػكؿ مختصػر أنػي إنسػاف قػانوني وصػاحب رأي 
لػيس مطػالبي سػوى التغيػر وحمايػة وليس لي ىدؼ سمطة أو مػاؿ وأف عمػري ثمػانيف عػاـ و 

الناس وأضاؼ أحداث القامشمي والتي جرت منذ أربع سنوات كنت عامؿ إصػالح فييػا مػع 
السػػمطة حيػػث أخػػذت أذنػػًا مػػف المػػواء سػػعيد بخيتػػاف عنػػدما كػػاف رئػػيس مكتػػب األمػػف القػػومي 

ني وكنت عامؿ إيجاب بتمؾ األحداث ووقعت مع األحػزاب الكرديػة بيػاف وحػدة التػراب الػوط
بالخارج والتقيت ىناؾ بالمواء ىشاـ وقاؿ لي أثني خطواتػؾ وأف  واءقاالسووحدة العمـ وعدـ 

الغػػػرض واليػػػدؼ ىػػػو النيػػػوض بالبمػػػد أي سػػػورية وقمػػػت ليػػػـ بأننػػػا مختمفػػػيف معكػػػـ بالسػػػمطة 
 .     والرأي لكننا أوالد بمد وأننا ال نريد أف نتقاتؿ

 .ممؼ الدعوىكمفة األوراؽ والتحقيقات األخرى المرفقة ب-
  -في المناقشة والتطبيؽ القانوني –ثالثا  

أسند لممدعى عميو المحامي المدعو ىيثـ خميؿ المالح جـر نقؿ أبناء كاذبة في الخارج مػف 
عػاـ وحيػث .ع285بداللػة المػادة  286شأنيا أف توىف مف نفسية األمػة وفػؽ أحكػاـ المػادة 

ورية فػػي زمػػف الحػػرب أو عنػػد توقػػع مػػف قػػاـ فػػي سػػ"عػػاـ نصػػت عمػػى أنػػو .ع285أف المػػادة 
نشوبيا بدعاوة ترمي إلى أضعاؼ الشعور القومي أو إيقػاظ النعػرات العنصػرية أو المذىبيػة 

 "عوقب باالعتقاؿ المؤقت
يسػتحؽ العقوبػػة نفسػيا مػػف نقػؿ فػػي سػورية فػػي "عػاـ نصػػت عمػى أنػػو .ع286كمػا أف المػػادة

وحيػث "ا مف شأنيا أف توىف نفسية األمػةاألحواؿ عينيا أبناء يعرؼ أنيا كاذبة أو مبالغ فيي
أف االنترنت وسيمة اتصاؿ عالمية وبإمكاف جميع الناس ولوج مواقعػو واالتصػاؿ فيمػا بيػنيـ 
بسرعة وسػيولة وفػي جميػع منػاطؽ العػالـ المرتبطػة مػع بعضػيا بشػبكة االنترنػت ممػا يعنػي 

أنػػػو مػػػف الثابػػػت وحيػػػث .أف األنبػػػاء بتمػػػؾ الوسػػػائؿ نقمػػػت لمخػػػارج والػػػداخؿ عمػػػى حػػػد سػػػواء
بالوقائع واألدلة المسرودة أعاله والتي بمغت حدًا مف الكفاية والثبػوت واليقػيف أقػداـ المػدعى 

الجريمػػػػة "عميػػػػو المحػػػػامي المػػػػدعو ىيػػػػثـ خميػػػػؿ المػػػػالح عمػػػػى نشػػػػر عػػػػدة مقػػػػاالت بعنػػػػاويف 
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حزب البعث ال يحكـ سورية فيو واجية سياسػية "و"الشفافية والمساءلة"و"النكوص"و"والعقاب
ال يوجػػػػد "و"فػػػػف الممكػػػػف"و"اإلصػػػػرار عمػػػػى الخطػػػػأ بػػػػيف التخػػػػبط والتنػػػػاقض"و"لجيػػػػات أمنيػػػػة

عمػػى السػػمطات السػػورية اإلفػػراج عػػف رمضػػاف "و"انتخابػػات حقيقيػػة يػػؼ ظػػؿ نظػػاـ اسػػتبدادي
خطػاب مفتػوح إلػػى سػيادة رئػػيس "و"بػػيف فكػي كماشػػة"و"المعتقػؿ عمػى خمفيػػة اغتيػاؿ الحريػري

عمى المواقع االلكترونيػة ومنيػا موقػع أخبػار الشػرؽ "لمحتـرالجميورية الدكتور بشار األسد ا
المعػػػارض وموقػػػع المجنػػػة العربيػػػة لحقػػػوؽ اإلنسػػػاف المعػػػرض وموقػػػع المرفػػػأ وموقػػػع إعػػػالف 

 13و12دمشػػػػؽ لمتغييػػػػر الػػػػوطني الػػػػديمقراطي المعػػػػارض وموقػػػػع مجمػػػػة مقاربػػػػات العػػػػدداف 
لمرصد السوري لحقوؽ اإلنساف وموقع سورية الحرة العائد لممدعو عبد الحميـ خداـ وموقع ا

المعػػارض وموقػػع مػػداد القمػػـ وعػػدة مواقػػع الكترونيػػة أخػػرى إضػػافة بقػػوانيف خارجػػة عػػف أي 
وأنػػػو قػػػاؿ أف  49والقػػػانوف رقػػػـ  1969لعػػػاـ  14مفيػػػـو عػػػدالي أو حقػػػوقي مثػػػؿ المرسػػػـو 

النػػاس فػػي سػػورية متضػػايقيف والوضػػع مأسػػاوي مػػف جانػػب الحريػػات العامػػة واليػػوة السػػاحقة 
ف الفقير والغنػي ونيػب المػاؿ العػاـ والفسػاد المستشػري وأف السػمطة ال تتجػو إلػى االنفتػاح بي

عمػػى النػػاس واعتقػػاؿ جماعػػة إعػػالف دمشػػؽ ىػػو خػػاطئ ألنػػو ال يوجػػد أي شػػائبة عمػػييـ وأف 
حػػػزب البعػػػث واجيػػػة ويعنػػػي بعػػػض األفػػػراد متنفػػػذيف حػػػوؿ السػػػمطة وىػػػـ المسػػػتفيديف وبقيػػػة 

ليػػـ قيمػػة بالحيػػاة العامػػة ومػػف يحكػػـ الػػبالد أشػػخاص خمػػؼ األفػػراد مػػف حػػزب البعػػث لػػيس 
األبػػػواب ونحػػػف ال نعػػػرفيـ وأنػػػو قػػػاؿ لقنػػػاة بػػػردى أنػػػو لػػػيس ىنػػػاؾ قػػػوانيف بسػػػورية والقػػػوانيف 
بالكتب والكتب عمى الرؼ منذ زمف بعيد وأف البمد تدار بواسػطة أوامػر وبالغػات وتعميمػات 

ص عمػى رأسػو خيمػة تحميػو مػف تعسػؼ وأيدي األجيزة األمنية وال يوجد في سورية أي شػخ
مػػف  16السػػمطة واألجيػػزة األمنيػػة وكػػؿ كػػالـ قبػػؿ إلغػػاء حالػػة الطػػوارئ وقبػػؿ إلغػػاء المػػادة 

كػػالـ فػػارغ حتػػى لػػو أصػػدر قػػانوف األحػػزاب ألف حالػػة قػػانوف الطػػوارئ تطغػػى  14المرسػػـو 
يؼ عمى كؿ شيء وأف حزب البعث ىو حزب واجية وأف القػوانيف ال تطبػؽ إال عمػى الضػع

وأف حقيقػػة األمػػر مرىػػوف بيػػد الشػػعب الػػذي يػػدافع عػػف مصػػالحو أي أف يقػػاؿ لمحرامػػي أنػػت 
حرامػػي أي كممػػة حػػؽ عنػػد أمػػاـ جػػائر وأنػػو وجػػو خطػػاب لمسػػيد رئػػيس الجميوريػػة الػػدكتور 
بشػػػػار األسػػػػد وذكػػػػر فيػػػػو أنػػػػو ال بػػػػد مػػػػف إعػػػػادة النظػػػػر بالسياسػػػػة الداخميػػػػة واالنفتػػػػاح عمػػػػى 

مقػػػاؿ بػػػيف فكػػػي كماشػػػة صػػػدر عنػػػو وذكػػػر فيػػػو أف الشػػػعب  المػػػواطنيف بكػػػؿ توجيػػػاتيـ وأف
السػػوري تحػػت قمػػع أنظمػػة اسػػتبدادية شػػمولية منػػذ أكثػػر مػػف خمسػػيف عامػػًا أدت إلػػى تػػدمير 
البنيػػػة االجتماعيػػػة ونشػػػر الفسػػػاد وذكػػػر أيضػػػًا أف السػػػمطة التنفيذيػػػة سػػػيطرت عمػػػى القضػػػاء 
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قالؿ القضػاء لكػػف مػا مػػف الػذي فقػػد اسػتقاللو مػػف خػالؿ النظػػاـ الحػالي ونػػادي بضػرورة اسػػت
 150سامع وأف منع سفره غير قػانوني وأف القضػاء ال يمجػـ السػمطة التنفيذيػة والقػانوف رقػـ 

الػػػذي صػػػادؽ عمػػػى حقػػػوؽ العربػػػي ويوجػػػد فيػػػو نػػػص أف كػػػؿ مػػػواطف لػػػو الحػػػؽ فػػػي السػػػفر 
والعػػودة إلػػى بػػالده وىػػذا القػػانوف معطػػؿ وال يوجػػد شػػفافية ومرافػػؽ الدولػػة والفسػػاد منتشػػر فػػي 

لبػػػر والبحػػػر ولػػػـ يبػػػؽ مفصػػػؿ مػػػف مفاصػػػؿ الدولػػػة إال وفيػػػو فسػػػاد وأنػػػو نشػػػر مقػػػااًل بموقػػػع ا
بسػػورية الحػػرة االلكترونػػي حػػوؿ عػػدـ وجػػود انتخابػػات حقيقيػػة فػػي ظػػؿ نظػػاـ اسػػتبدادي وال 
يوجػػد فػػي سػػورية انتخابػػات عمػػى كافػػة األصػػعدة واف الدولػػة تسػػيطر عمػػى صػػناديؽ وتػػنجح 

وتنتيػػؾ أي أنيػػػا ال يوجػػػد أي فرصػػة ونفػػػوذ يمعػػػب دور مػػف تريػػػد وتسػػػقط مػػف تريػػػد وتػػػتحكـ 
كبير وكذلؾ العالقات مػع األجيػزة األمنيػة والمػاؿ وذكػر أنػو زار رئػيس المحكمػة الدسػتورية 

 125وأخبرتػػػو المػػػذكور أنػػػو أبطػػػؿ كػػػرئيس محكمػػػة انتخػػػاب  1998المرحػػػـو نصػػػرت بعػػػاـ 
نػو ذكػر مػا قيمػة ذلػؾ عضو مف مجمس الشعب ولكف الػذيف أبطميػـ ثبتػوا بمرسػـو رئاسػي وأ

أي قيمػػػػػة االنتخػػػػػاب إذا كػػػػػاف رئػػػػػيس الجميوريػػػػػة ىػػػػػو مػػػػػف يعػػػػػيف مجمػػػػػس الشػػػػػعب ولػػػػػيس 
منػذ الوحػدة بػيف سػورية ومصػػر  1958االنتخابػات وأف العمػؿ السياسػي بسػورية أوقػؼ منػػذ 

وأف جميػػػع اإلجابػػػات الػػػواردة عمػػػى الموقػػػع االلكترونػػػي لمجمػػػة مقاربػػػات صػػػادرة عنػػػو وذكػػػر 
شعب عػف ممارسػة حقوقػو السياسػية منػذ خمسػيف عػاـ حكػـ مػف خالليػـ خالليا أف غياب ال

بأنظمة قمعية وأف كاف أحد الموقعيف عمى إعالف دمشػؽ قبػؿ طرحػو عمػى المػواطنيف ويػؼ 
بداية تشكيؿ اإلعالف حصؿ بعض التنسيؽ بيف الداخؿ والخارج وحوؿ مقالة عف اإلصػرار 

والخارجيػػػة وأف مقالػػو حػػوؿ أف حػػػزب عػػف الخطػػأ فقػػد أورده ردًا عمػػػى كػػالـ وزيػػر األوقػػاؼ 
البعػػث ال يحكػػـ البمػػد بػػؿ ىػػو واجيػػة سياسػػية كونػػو ال يعػػدو كػػوف شػػعاراتو سػػقطت بالكامػػؿ 
فبػػدؿ الوحػػدة تشػػرذـ وبػػدؿ الحريػػة سػػجوف وبػػدؿ االشػػتراكية إقطاعيػػة وأنػػو يكػػرر مػػا ورد فػػي 

عػداـ الشػفافية مقالو حوؿ عنواف الشفافية والمساءلة وذكر فيو أف النظاـ السوري يتصػؼ بان
 واالنغػػالؽ وذكػػر فييػػا وصػػؼ سػػجف تػػابع لممخػػابرات العامػػة بكفػػر سوسػػة وأنػػو كػػاف موقػػوؼ

السػػػجف بػػػأمف الدولػػػة وأف عناصػػػر تابعػػػة لسػػػرايا الػػػدفاع التابعػػػة لرفعػػػت األسػػػد طوقػػػوا  فػػػي
السػجف وحػاولوا تصػػفيتيـ لكػف حصػػؿ مشػكمة لحصػػوؿ خػالؼ بينػػو وبػيف عمػػي دوبػا وبػػذات 

ايا الػدفاع نفػذوا مجػزرة بسػجف تػدمر وقتمػوا المسػاجيف بػداخؿ الغػرؼ الوقت فإف عناصر سر 
وذكػػر موضػػوع العصػػياف بسػػجف صػػيدنايا العسػػكري وأف عبػػد الحمػػيـ خػػداـ لػػـ يحػػاكـ وىػػو 

مقالػػػة صػػػادرة عنػػػو  يمػػػائتعمػػػى رأس السػػػمطة ولكػػػف حكػػػـ بعػػػد مغادرتػػػو وىنػػػاؾ أكثػػػر مػػػف 
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ويكػرر كػؿ مػا جػاء " النكػوص"بمواضػيع متعػددة ويػبف كػؿ مػا جػاء فػي مقالتػو تحػت عنػواف 
بمقالتو حوؿ المحاكـ الميدانية والعسكرية المنشورة بأخبار الشرؽ المبرزة بػالممؼ وأنػو برأيػو 
أف استمرار حالة الطوارئ بسوريا مبرر لمقمع واسػتمرار االسػتبداد وصػور المقػاالت المرفقػة 

ت عمػػػى المواقػػػع وحػػػيف أف المػػػدعى عميػػػو المحػػػامي ىيػػػثـ المػػػالح قػػػاـ بنشػػػر مقػػػاال.بػػػالممؼ
وتـ بث صورتو عمى قناة بردى الفضػائية وحػيف أف المواقػع االلكترونيػة "انترنت"االلكترونية 

وقنػػػاة بػػػردى الفضػػػائية يمكػػػف لألشػػػخاص فػػػي سػػػورية وخارجيػػػا تصػػػفح المواقػػػع االلكترونيػػػة 
وسػػامع مػػا يبػػث عمػػى قنػػوات القضػػائية وحيػػث أف المػػدعى عميػػو المحػػامي ىيػػثـ المػػالح قػػاـ 

ذاعػػػة يػػػؼ الػػػداخؿ والخػػػارج أنبػػػاء يعػػػرؼ بنشػػػر م قاالتػػػو وأسػػػمع صػػػوتو لمقاسػػػي والػػػداني وا 
المػػدعي عميػػو أنيػػا كاذبػػة أو مبػػالغ فييػػا ومنيػػا عػػدـ قػػدرة الحػػزب البعػػث عمػػى الحكػػـ وعػػدـ 

جميػػع أشػػكاليا وعػػدـ وجػػود ديمقراطيػػة أو قػػوانيف تطبػػؽ وعػػدـ قيػػاـ  فػػيصػػحة االنتخابػػات 
ء المبػػػالغ فييػػا والغيػػػر الصػػحيحة وكػػاف مػػػف شػػأف تمػػػؾ القضػػاء بواجباتػػو وغيرىػػػا مػػف األنبػػا

المقاالت واالتصػاالت الياتفيػة عمػى قنػاة بػردى الفضػائية أضػعاؼ الشػعور القػومي والتػأثير 
فػػػي نفػػػوس المػػػواطنيف وأفػػػراد الشػػػعب السػػػوري األمػػػر الػػػذي يجعػػػؿ مػػػف فعػػػؿ المػػػدعى عميػػػو 

مػف شػأنيا أف تػوىف نفسػية  المحامي ىيثـ المػالح يشػكؿ جنايػة نقػؿ أنبػاء كاذبػة يػؼ الخػارج
عاـ وحيث أنػو أسػند لممػدعى عميػو المحػامي .ع 285بداللة  286األمة وفؽ أحكاـ المادة 

ىيػػثـ المػػالح جػػـر إذاعػػة أنبػػاء كاذبػػة فػػي الخػػارج مػػف شػػأنيا أف تنػػاؿ مػػف ىيبػػة الدولػػة وفػػؽ 
 عاـ نصت عمى أف .ع 287عاـ وحيث أف المادة .ع 287المادة 

ارج وىو عمى بينة مػف األمػر أنبػاء كاذبػة أو مبػالغ فييػا مػف شػأنيا الخ فيكؿ سوري يذيع "
أف تناؿ مف ىيبة الدولة أو مكانتيا الحالية يعاقػب بػالحبس سػتة أشػير عمػى األقػؿ وبغرامػة 

 "تتراوح بيف مئة وخمسمائة ليرة سورية
وحيػػػث أنػػػو مػػػف الثابػػػت أيضػػػًا أقػػػدـ المػػػدعى عميػػػو المحػػػامي ىيػػػثـ المػػػالح عمػػػى نشػػػر عػػػدة 

الت عمػػى عػػدة مواقػػع الكترونيػػة خارجيػػة وتمقػػى اتصػػااًل مػػف قنػػاة بػػردى الفضػػائية خػػارج مقػػا
الػػػبالد وأذاع خػػػالؿ مقالتػػػو وحديثػػػو مػػػع قنػػػاة بػػػردى الفضػػػائية أنبػػػاء يعػػػرؼ أنيػػػا مبػػػالغ فييػػػا 
وكاذبػػة حػػوؿ عػػدـ وجػػود انتخابػػات حقيقيػػة يػػؼ القطػػر فػػي ظػػؿ نظػػاـ اسػػتبدادي واسػػتمرار 

الحركػػػات بجميػػػع أطيافيػػػا وأف الحػػػوار مػػػع السػػػمطة نػػػوع مػػػف  االعتقػػػاالت غيػػػر مبػػػررة وقمػػػع
ووقػوع الشػعب تحػت قمػع أنظمػة اسػتبدادية شػمولية ألكثػر مػف " طرشػاف"حوار "العبثية ألنو 

خمسػػػيف عامػػػًا أدى لتػػػدمير البنيػػػة المجتمعيػػػة وأف السػػػمطة القضػػػائية غيػػػر مسػػػتقمة وانحػػػدار 
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أننػػػا نعػػػيش فػػػي دولػػػة يجػػػري فييػػػا نيػػػب التعمػػػيـ وانعػػػداـ الشػػػفافية فػػػي جميػػػع مرافػػػؽ الدولػػػة و 
ذاللو وغيرىا مف العبارات التي تناؿ مػف ىيبػة الدولػة واسػتقرار مؤسسػاتيا  فقاره وا  المواطف وا 
بجميػػع فئاتيػػا وقػػد تؤيػػد ذلػػؾ بصػػور المقػػاالت المرفقػػة بممػػؼ الػػدعوى والحػػديث اليػػاتفي مػػع 

 فػػيمحػػامي ىيػثـ المػػالح قنػاة بػػردى الفضػائية المرفػػؽ لممػػؼ الػدعوى وأقػػواؿ المػدعي عميػػو ال
جميػػع مراحػػؿ التحقيػػؽ األوليػػة والقضػػائية وآخرىػػا أمامنػػا وخالليػػا تبنػػى المػػدعى عميػػو جميػػع 
مقاالتػػػو واتصػػػاؿ قنػػػاة بػػػردى الفضػػػائية معػػػو وجميػػػع مػػػا سػػػبؽ ذكػػػره أعػػػاله فضػػػاًل عػػػف أف 
االنترنػػػت والفضػػػائيات ىػػػي وسػػػائؿ اتصػػػاؿ عمميػػػة داخميػػػة وخارجيػػػة بإمكػػػاف جميػػػع النػػػاس 

وحيػػث أف .ؿ عبرىػػا وبػػذلؾ وفػػر المػػدعى عميػػو لنفسػػو وسػػيمة اتصػػاؿ داخميػػًا وخارجيػػاً التواصػػ
المػػدعى عميػػو المحػػامي ىيػػثـ المػػالح عمػػى عمػػـ مسػػبؽ بػػأف بعضػػيما أذاعيػػا ونشػػرىا مبػػالغ 
فييا وكاذبة وكػاف مػف شػأنو اىتػزاز مكانػة الدولػة السياسػية والماليػة فػي نظػر الخػارج األمػر 

عميو المحامي ىيثـ المالح يشكؿ جنحة إذاعػة كاذبػة بالخػارج الذي يجعؿ مف فعؿ المدعى 
عاـ وحيػث أنػو اسػند لممػدعي عميػو .ع 287مف شأنيا أف تناؿ مف ىيبة الدولة وفؽ المادة 

 376عػػػاـ وحيػػػث أف المػػػادة .ع 376المحػػػامي ىيػػػثـ المػػػالح جػػػـر ذـ القضػػػاء وفػػػؽ المػػػادة 
عػػاـ يعاقػػب عميػػو .ع208المػػادة الػػذـ بإحػػدى الوسػػائؿ أو المعنيػػة فػػي "عػػاـ نصػػت عمػػى .ع

وحيػث أنػو مػف الثابػت أيضػًا أقػداـ "إلػخ000بالحبس سنة عمى األكثػر إذا وجػو إلػى المحػاكـ
المػػدعى عميػػو المحػػامي ىيػػثـ المػػالح عمػػى نشػػر مقػػاالت عمػػى عػػدة مواقػػع الكترونيػػة وتمقػػى 

فػػي اتصػػاؿ اليػػاتفي مػػف قنػػاة بػػردى الفضػػائية وتضػػمنت تمػػؾ المقػػاالت واالتصػػاؿ اليػػاتفي 
أي )بعض ما تضمنتو أف القانوف ال يطبػؽ إال عمػى الضػعيؼ وأف السػمطة التنفيذيػة تغولػت

عمػػى القضػػاء الػػذي فقػػد اسػػتقاللو رغػػـ المنػػادات بضػػرورة اسػػتقالؿ السػػمطة (أصػػبحت غػػوالً 
القضائية ولكف مػا مػف سػامع وأف ذلػؾ أدى إلػى أف المػواطف لػـ يعػد يطمػئف لوصػولو لحقػو 

األحكػػاـ التػػي تصػػدر عػػف المحػػاكـ الميدانيػػة ىػػي أحكػػاـ سياسػػية  إذا لجػػأ إلػػى القضػػاء وأف
وليست قضائية أو قانونية وتماثؿ أحكاـ محكمػة أمػف الدولػة وقػد تؤيػد ذلػؾ بصػور مقػاالت 
المنشورة عمى المواقع االلكترونية واإلجابات عمى قناة بردى الفضائية وأقواؿ المػدعى عميػو 

وليػػة والقضػػائية وأخرىػػا أمامنػػا وخالليػػا أكػػد نيتػػو ىيػػثـ المػػالح فػػي جميػػع مراحػػؿ التحقيػػؽ األ
جميػػع مػػا نشػػره عمػػى المواقػػع االلكترونيػػة ومػػا ورد بحديثػػو مػػع قنػػاة بػػردى الفضػػائية ومػػا ورد 
ذكره أعاله األمر الذي يجعؿ مف فعؿ المدعى عميو المحامي ىيثـ المػالح يشػكؿ جنحػة ذـ 

عميػو المحػامي ىيػثـ المػالح جػـر  عاـ وحيث أنو اسػند لممػدعى.ع 376القضاء وفؽ المادة 
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عاـ نصػت عمػى .ع 374عاـ وحيث أف المادة .ع 374تحقير رئيس جميورية وفؽ المادة 
وحيػث أنػو لػـ يػنيض "مف حقر رئيس الدولة عوقب بالحبس مػف سػتة أشػير إلػى سػنتيف"أف 

بػت مف أوراؽ الدعوى وكافة التحقيقات الجارية دليؿ كػافي وقػوي يػركف إليػو ويعتمػد عميػو يث
إقػػداـ المػػدعى عميػػو المحػػامي ىيػػثـ المػػالح عمػػى توجييػػو أي لفػػظ ازدراء أو يػػنـ عػػف تحقيػػر 
لمسيد رئيس الجميورية في أيًا مف مقاالتو أو حديثو الياتفي مع قناة بردى الفضػائية أو أي 
مػػػف أوراؽ الػػػدعوى ال سػػػيما وأنػػػو أنكػػػر ذلػػػؾ فػػػي جميػػػع مراحػػػؿ التحقيػػػؽ األوليػػػة والقضػػػائية 

لؾ أوراؽ وتحقيقات الممؼ جاءت خالية مف أي لفػظ أو تعبيػر يػنـ عػف ازدراء إضافة إلى ذ
أو تحقيػػر لمسػػيد الػػرئيس الجميوريػػة األمػػر الػػذي يقتضػػي تقريػػر منػػع محاكمػػة المػػدعى عميػػو 
المحػػػامي ىيػػػثـ المػػػالح مػػػف جػػػـر تحقيػػػر السػػػيد الػػػرئيس الجميوريػػػة المسػػػند لػػػو وفػػػؽ المػػػادة 

وحيػػث أف األدلػػة كافيػػة التيػػاـ المػػدعى عميػػو .بحقػػو عػػاـ لعػػدـ قيػػاـ الػػدليؿ الكػػافي .ع374
 .والظف عميو أيضاً  المحامي ىيثـ المالح

 
 

- لذلؾ-
ووفقًا لمطالبة النيابة العامة العسكرية بدمشؽ مف جية وخالفًا ليا مف جية أخرى وعماًل 

 .عسكري.ع 24بالمادة 
 -أقرر -

تو زينب تولد اتياـ المدعى عميو المحامي المدعو ىيثـ خميؿ المالح والد -1
الموقوؼ اعتبارًا مف تاريخ ) 114قولي خ دمشؽ ساروجة  1931

بجناية نقؿ أنباء كاذبة مف شأنيا أف توىف نفسية األمة  (2009\10\14
 .عاـ .ع 285بداللة  286وفؽ المادة 

بالغو صورة القرار أصواًل  -2  .إصدار مذكرتي قبض ونقؿ بحقو وا 
ذاعة الظف عمى المدعى عميو المدعو ىيثـ ال -3 مالح بجنحتي ذـ القضاء وا 

أنباء كاذبة في الخارج مف شأنيا أف تناؿ مف ىيبة الدولة وفؽ المواد 
 .عاـ.ع287و376

 .محاكمتو أماـ المحكمة العسكرية بدمشؽ تالزمًا وتوحيداً  -4
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الوارد مفصؿ )منع محاكمة المدعى عميو المحامي المدعو ىيثـ المالح  -5
ير السيد رئيس الجميورية المسند لو وفؽ مف جـر تحق(ىويتو بالفقرة األولى

 .عاـ لعدـ قياـ الدليؿ الكافي بحقو.ع374المادة 
 .عرض القرار لممشاىدة -6
إرساؿ األوراؽ إلى النيابة العامة العسكرية بدمشؽ إلجراء المقتضى  -7

 .القانوني أصوالً 
لجية فقرتي  يقرارًا مبرمًا لجية فقرة الظف قاباًل لمطعف بطريؽ التقاض

ىجري الموافؽ 1430\11\14والمنع صدر بتاريخ  ياـاالت
 .مأصوالً 2009\11\1

 المستشار عبد الرزاؽ الحمصي                                    
 قاضي التحقيؽ العسكري األوؿ بدمشؽ                             

 
           

                                          
 ػػػػػػة النقػػػػػػضمقػػػػاـ محكمػ

 الدائػرة الجزئية العسكرية
 

 -لمحاميف بدمشؽالمحامي بفرع نقابة ا -المدعى عميو ىيثـ المالح  :الطاعػػػػػػػػف   

ػد عبػػػػ ؿاسما عييمثمو وكالؤه المحامػػػػوف حسف  -المركزي الموقوؼ في السجف 

وبياء الديف ركاض ، رزاف   الرزاؽ زريؽ وحبيب عيسى وعبػدالعظيػػػػػػـ و جوزيؼ لحاـ 

 زيتونو ، خميػؿ معتػػوؽ     

دعػػػػد موسى و جيػػياف أميف وسيريف خوري ، مصطفى أوسو ،                        

 . رديؼ مصطفى 
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 . الحؽ العاـ  :المطعوف ضػػده   

 ذو السيد قاضي التحقيػػػػػػؽ العسكري األوؿ بدمشػػػػػػؽ قرار: المطعوف فيو  القرار  

أساس  582بالدعو  ذات الرقـ  2009/  11/  2بتاريخ  الصادر 331 الرقػػػػػـ

  :المتضمف  2009

ىيثـ المالح بجناية نقؿ أنباء كاذبة مف .. إتياـ المدعى عميو المحامي -1

 . عاـ . ع  285بداللة  286شأنيا أف توىف نفسية األمة وفؽ المادة 

بالغو  إصدار-2  . أصوال   صورة القرارمذكرتي قبض ونقؿ بحقػو وا 

 .. الظف عميو بجنحة ذـ القضػػاء -3

ذاعػػػػػة أنباء كاذبػػػػػػػػة في الخارج مف شأنػػػػػػػيا أف تناؿ  مف ىيبة الدولػػػػػػة وا 

عاـ ومحاكمتو أماـ المحكمة العسكرية .ع 287و376المواد وفػػػػػػػؽ 

 .. بدمشؽ 

ػػػػػحاؼ ألنو شديد اإلجػػػ نع بيذا القراروحيث أف الزميؿ المدعى عميو لـ يق          

  :يمتمػػس قبولػػػو والقانوف ، فقد تقدـ بيذا الطعف بحقو ويخالؼ األصػوؿ 

المطعوف فيو ، وقد  قدـ الطعف عمى السماع قبؿ تبمخ القرار :في الشػػػػػػػػػػػػػػكؿ  -ث    

 . بالقبوؿ شػػكال   استوفى الطعف كافة الشروط فيو جدير

 

  :في الموضػػػػػػػػػػػوع  -ب    

  :في الوقائػػػػػػػػػع  -أوال         
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، فدمشؽ عاصمة سوريا تدينةينتمي المتيـ إلى أسرة وعائمة دمشقية م              

 بؿ عاصمة بالد الشاـ    

سايكس ) ة التي تضـ سوريا ولبناف واألردف وفمسطيف قػػػػػبؿ اتفاقيػػػػ                

لعواصـ العربية الكبر  في عيد اإلمبراطورية العربيػػػػة وكما أنيا إحد  ا( بيكو 

 " . دمشؽ ،بغداد ، القاىرة " قرنا  وىي المدينة  14اإلسالمية عمى امتداد 

بعد حصولو عمى إجازة الحقوؽ مف جامعة دمشؽ عمؿ في القضاء حوالي  -

ػس العدالػػػػػػة عقد مف الزمف ، وكاف مثاؿ لمقاضي النزيو المتمتع بحػػػ

كانت الدولة طرفا  في الدعػػػػو   واإلنصػػػػػاؼ والحياد بيف المتخاصميف ، حتى لو

يعرؼ في الحؽ  ال" حي متيقظ  يتمتع بضمير بمواجيػػػػػة مواطف عادي ، وىػػػػػو

 " لومة الئـ 

فالمحاماة  ثـ عمؿ في مينة المحاماة ، قرينة مينة القضاء والمكممة ليػػا ، -

القضاء الجالس والمحامي يمارس حؽ الدفاع عف ضاء واقؼ في مقابؿ ق

محراب العدالة " إليو بأنو  الذي يشاروحقوقيـ وحرياتيـ أماـ القضاء  المواطنيف

وىكذا فالموكؿ الطاعف إنتقؿ مف القضاء الجالس إلى القضاء الواقؼ بيدؼ " 

 تحقيؽ العدالػػػػػة أماـ 

باينة كأمثالو مف شيوخ المينة ثالثة مراحؿ مت محرابيا المقدس ، وقد عاش   

المحاماة الذىبي  القضاء وعصر األولى مرحمػػػػػػػة عصرفي القضاء والمحاماة 

مرحمة تدخؿ سمطة الدولة في  -منػػذ تأسيسيما في سوريا ، والمرحمػػػػػة الثانية 
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ـ ، والثالثة العالـ المتقدرة وحرؽ المراحؿ لمحػػاؽ بركب شؤوف القضاء بدافع الثو 

وشيوع االستيالكي والمصالح الذاتية  مرحمة طغياف المادية والتضػػػػػػخـ والنمط

الفساد في بمداف العالـ ومنيا سوريا ، والذي أد  الختالؿ في منظومة القيـ 

 .. والمفاىيـ 

ثـ عمؿ في الجمعية السورية لحقوؽ اإلنساف في بداية العقد األوؿ مف  - 

 القرف الحالي 

مف خالؿ عمؿ المدعى عميو الموكؿ عمى مد  عقود مف الزمػػف في القضاء  - 

األسد  وفي المحاماة ثـ في مجاؿ حقوؽ اإلنساف بعد تولي الرئيس بشار

نقدي مرىؼ وفي مرحمة تفاءؿ فييا اسة البالد ، وألنو يتمتع بحس مسؤولية رئ

والقومي اإلنساني  مف المثقفيف والمفكريف والميتميف بالشأف العاـ الوطني كثير

األسد لميامو وخطاب القسـ الذي أدلى بو  ، وذلؾ بعػد استالـ الرئيس بشار

 مجمس الشعب وبدء نػوع مف الحراؾ الثقافي واالجتماعي والسياسي لتجاوزأماـ 

مرحمة الجمود التي سببتيا األزمة الوطنية الحادة التي نشأت في بداية عقد 

سبب موجة العنؼ التي مارستيا مجموعات الثمانينات مف القرف الماضي ب

جعؿ البعض يقرأ في سمطة الدولة ، مما متطرفة والعنؼ المضاد الذي مارستو 

وحوؿ "والنقد الموضوعي والرأي اآلخر ضرورة احتراـ اآلخر"خطاب الرئيس حوؿ

أىمية مشاركة المواطنيف في المسؤوليػػػػػػة والعمؿ العاـ ، وأف الدولػػػػػػػة ليس 

" والتحديث  التطوير" ىا حال  سحريا  ، يضاؼ إلى ذلؾ الحديث المتواصؿ عف بيد
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الذي يرد في أحاديث المسؤوليف ، والوعود التي تطؿ ثـ " مكافحة الفساد " و

تغيب عف قانوف األحزاب وعف تعديؿ قوانيف المطبوعات والجمعيات والميف ، 

محروميف مف الجنسية مف ال ة ، وعف حؿ قضايا معمقة كقضايا واإلدارة المحمي

، 1962المواطنيف األكراد ومطالبيـ حوؿ الحقوؽ الثقافية وحوؿ إحصاء عاـ 

ومع ذلؾ تبقى ىذه الوعود معمقة التجد خطوات جدية لحميا ولو بشػػػػػػكؿ 

تدريجي ىذه الوقائع باإلضافة إلى وقائع سابقة دفعت الموكؿ لممارسة نقدىا 

الوحدة العربية  ميوؿ إسالمية ، ويعتبر الي ذوليبر وطني  مف وجية نظره ، فيو

ػدة برئاسة حينقد نظاـ الو وعمى ىذا األساس بدأ   -األمة  ىػدؼ مف أىداؼ

مف مرحمة منذ انفراده  نقد نظاـ حزب البعث في أكثرالناصر، وي جماؿ عبد

أف نقده لألنظمة  ، وفي المرحمة الحالية غير 1963بالسمطة في صيؼ عاـ 

عيد البعث لـ  أوفيالتي تولت السمطة والحكـ سواء في عيد الوحدة السياسػػية 

نما مف  انفصالية جعية محافظة أور  يكف مف وجيػػػػػػػة نظر ، أوحاقدة أومعادية وا 

 يحػػػػػػػاوؿ فييا أف تكوف موضوعيػػػة بيدؼ     وجية نظر

السيد رئيس اإلصالح والبناء ، كما يتبيف مف رسائمو العديدة التي وجييا إلى    

 . الجميورية 

ومف الواضح مف سياؽ األحاديث والتصريحات المبرزة في القضيػػػػػػة أنيا لـ     

نما كانت المبادرة باالتصاؿ الياتفي ، أوالحديػػث  تكف بمبادرة ذاتية أوبطمب منو وا 

دارة قناة فضائية أوموقع  أنباءالصحفي مف وكالة  ، كما أنو  الكترونيأوا 
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مف قبؿ وكالة  تنشر عمى الداخؿ اوالخارج ، ألنيا  ؤولية نشرىااليتحمؿ مس

 .   االلكترونياألنباء أوالموقع 

ػػػػة تستوجب ومع أف وقائع القضية عمى ىذا النحػػػػػػػو التشكؿ أفعاال  جرميػػػ    

إلى اتياـ الزميؿ المدعى عميػػػػػػو  انتيىالمطعوف فيو  القرار أف المساءلػػػػة غير

والظف ... ف بجنايػػػة نقؿ أنباء كاذبة مف شأنيا أف توىف نفسية األمةالطاع

ذاعة أنباء كاذبة في الخارج مف  شأنيا أف تناؿ مف  عميو بجنحة ذـ القضاء وا 

منع محاكمة المدعى عميو  رارىيبة الدولة كما ورد في القرار، وقد تضمف الق

 374ؽ المادة لو وف الزميؿ مف جـر اإلساءة لمسيد رئيس الجميورية المسند

 .. الدليؿ الكافي بحقػو عاـ لعدـ قياـ .ع

 المطعوف فيو إلى مقاالت صادرة عف المدعى عميو أو ولقد استند القرار    

اوقناة  أنباءحديث ىاتفي إعالمي لمندوب وكالة  أحاديث صحفية أجريت معو أو

مرفقة مع ضبط األمف المبرزة في االضبارة وال ةىػػذه األدل فضائية وقد عدد القرار

 . ، فاستند إلييا كأدلة لمتجريـ والظف 

  :في أسػػباب الطعػػػػػػػػف  -ثانيا      

مف الواضح أف السيد قاضي التحقيؽ العسكري الػػػػذي أصدرالقػػػػػرارالطعيف ،            

ف سو  ملـ يجػػػػد في األدلة المعروضة عميو مع التحقيقات األولية التي أجراىا فرع األ

مع أنيا ليست عصا أوسكيف أومسدس .. أدوات جرمية  المحؽ أوراؽ أعتبرت في نظر

عالمي  أوبارودة حربية ، إنما ىي عبارة عف مقاؿ أوتصريح أوحديث صحفي أوا 
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المواطنيف وحقوقيـ ، وىو سػػػػػابؽ ومثقؼ ييتػػـ بحريات صػػػػػػػػادرة عف محاـٍ وقاٍض 

الدستورية ، ير  ػػػاء والمحاماة ومعرفتو بالنصوص قضػػػػػبحكـ خبرتو المتراكمة في ال

عف رأيو بحريػػػػة وأف ينتقد األوضاع السابقة  أف مف حقو بؿ مف واجبػػو أف يعبر

أنو فوجئ أف حسابو شيء وحسابات السمطة السياسية واألمنية شيء  والحالية غير

 صوص الدستورية لـ تتغيرأف الن ثخر، فكاف االعتقاؿ والتحقيؽ واالتياـ والظف غير

ف  والنصوص القانونية موجودة ، واألدلة المعروضة في االضبارة نصوص خطية وا 

 والقانوف  مناقشة ىػػػػذه األدلة في ضوء نصوص الدستور

األفعاؿ المنسوبة إلى المدعى عميو الطاعف عمى ىػػػػػذه  انطباؽتبيف عدـ         

 : لألسباب التاليػة را  بالفسخ  الطعيف جدي النصوص مما يجعػؿ القرار

  :مختصة  صدورالقرارالمطعوف فيو عف جية غير -1        

 مدني ال مف حيث أف المدعى عميو الزميؿ يعمؿ في مينة المحاماة وىػػػو            

صاحب االختصاص في مقاضاة  يعمؿ في القوات المسمحة فالقضاء العادي ىو

 .  الدستور  المواطنيف المدنييف وفؽ أحكاـ

منع  منطوقةمف  5المطعوف فيو تضمف في الفقرة  ومف حيث أف القرار            

السػػيد رئيس الجميورية لعدـ قياـ الدليؿ ، وىػػػػػذا  محاكمة الطاعف مف جػػػـر تحقير

ف صدور منع المحاكمة مف  قرار الفعػػػػؿ الجرمي مف اختصاص القضاء العسكري ، وا 

تتبع التخمي عف الدعػػو  ألف األفعاؿ الجرمية األخر  المنسوبة لممتيـ ىػػذا الجـر يس
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 صادرا  عف جية غيرالطعيف  العسكري مما يجعؿ القػػرارليست مف اختصاص القضاء 

 .. مختصة وجديرا  بالنقض 

  :تفسير األدلػة  يالقرار فخطػأ  -2         

لدفع بعػػدـ االختصاص المدعى عميو الطاعف عمى ا مع اصرار              

مف النظاـ العاـ يمكف إثارتو في أية مرحمة كانت عمييا الدعػػػػػو  ،  الموضوعي وىػػػػػو

 .. وعمى فرض عػػػػدـ األخػػػػػػذ بالسبب األوؿ  لجية االختصاص 

الحديث حوؿ االنتخابات ، أف الموقع  -مف  فقد استخمص القرار               

عبد الحميـ خداـ واستخمص مف الرسالة الموجية إلى السػيد رئيس يعػود ل االلكتروني

الجميورية ومف المقاالت المبرزة أدلة عمى التجريـ واالتياـ والظف في حيف أف مناقشة 

 . الخاطئ لألدلة واألخطاء التي وقع فييا القرار  موضوعية ليذه األدلة تبيف التفسير

نقد  حقيقية إنما ىو انتخابات، وأنيا ليست  فالحديث حوؿ االنتخابات               

قوائـ  موضوعي لمطريقػػػة التي تجري فييا انتخابات مجمس الشعب وغيرىا ، عبر

النقد  تبقى في إطار وجية نظر شمولي ىو الجبيػػػػػة والقوؿ بأف النظاـ استبدادي أو

 . الموضوعي 

االت والتحميالت في الصحافة وكؿ مف يتتبع القنوات الفضائية والمق                

دوؿ ) الثاني  العربية ، يسمع ويشاىد مثؿ ىذه األوصاؼ ألنظمة العالـ الثالث أو

ذاعاتو بما فييا ( الجنوب  بما فييا األنظمة السياسية العربيػة وصحافػػػػػػة الغػػػػػرب وا 
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ث صباح مساء والمسموعة تتحد الواليات المتحدة األمريكية وأجيػػػػزة إعالمو المرئيػة

 . عف الحكومات وأخطاءىا وخطاياىا ، وعف الفساد 

مف جمؿ منتزعة مف سػياؽ األحاديث  استخمصو القرار إف جميع ما                

عف الرأي  حرية التعبير سياسية تدخؿ في إطار كونو وجية نظر يعػدو والمقاالت ال

عضيا ، ثـ أف الخطاب افترضنا جدال  عدـ صحة ب وحؽ النقد الموضوعي حتى لو

 " ماخالصتو  وأورد  الموجو لمسيد الرئيس الذي أورده القرار

في السياسة الداخمية واالنفتاح عمى المواطنيف  النظر إعادةالبد مف "                 

غالؽ النوافذ  بدال  مف استمرار بكؿ توجياتيـ واحتراـ الرأي اآلخر االعتقاالت ، وا 

وحػػؽ المواطنيف باالختالؼ ، .. اجتماعية  حركة سياسية أو وقمع أي.. المفتوحة 

السيد رئيس الجميورية بما ورد في  والنشاط ، وىي حقػػوؽ دستورية ، وكذلػػػؾ تذكير

كؿ ذلؾ يشكؿ " والنقد الموضوعي  والرأي اآلخػػر احتػػػػراـ اآلخػػػػػر" خطاب القسـ مف 

صديقؾ " فالموكؿ الطاعف يأخذ بالقوؿ المأثور دليال  لصالح الموكؿ وليس دليال  ضػػده ،

 " مف صّدقؾ  مف صدقؾ ال

يبدو التطمئف إال لممنافقيف  أف بعض أجيزة السمطػػػػة عمى ما غير                 

ينصحوف  الذيف يفضموف مصالحيـ عمى القناعات الحقيقية والمبادئ ، وأمثاؿ ىؤالء ال

 . العمؿ لنيضة وطنيـ وأمتيـ  في  ريبنوف وطنا  وليس ليـ دو  حاكما  وال

  :الدستورية  لممبادئ مخالفة القرا -3           
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حرية المواطف حؽ مقدس تكفمو " عمى أف  مف الدستور 25تنص المادة     

  "الدولػة

لكؿ مواطف الحػػػػؽ في اإلسياـ في الحياة " منو  26وتنص المادة     

 . عية والثقافية السياسػػػػػية واالقتصادية واالجتما

لكؿ مواطف الحؽ في أف يعرب عف رأيو بحرية "  38كما تنص المادة     

 " األخر   وعمنية بالقػػوؿ والكتابة وكافة وسائؿ التعبير

قانوني يعطميا أي نص  وحيث أف ىذه النصوص واجبة التطبيػػػػػػؽ وال    

الدائـ في عػاـ  الدستور الطوارئ السيما وأف إقرارسابػػػؽ عمييا كقانوف 

 . يمغي أي قانوف سابؽ يخالؼ أحكاـ الدستور 1973

رية والتزمت كما أف االتفاقيات الدولية التي وقعت عمييا الحكومة السو      

ضماف حرية الرأي والتعبير بكؿ الوسائؿ وعمى حؽ بتنفيذىا تنص عمى 

ة ليذه لثقافي ، وعمى ضماف الدولـ بالنشاط السياسي واالقتصادي وااإلسيا

 . الحقوؽ 

لييػػػا وما إ الطعيف يخالؼ النصوص الدستورية المشار وحيث أف القرار    

مختال  وجديرا   االتفاقات الدولية الموقعة ، مما يجعؿ القراريماثؿ مضمونيا في 

 . بالنقض 

  :الخطأ في تطبيؽ القانػػػػػػػػػوف  -4          
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وبػػػػػػػة االعتقاؿ المؤقت لمف عاـ تنص عمى عق.ع 285حيث أف المادة   

يقاظ النعرات العنصرية  الشػػػػػػعور إضعاؼيقوـ بدعػػػاوة ترمي إلى  القومي اوا 

 . عند  توقع نشوبيا  المذىبيػػػػػة في زمف الحرب أو أو

يستحؽ العقوبة نفسيا مف نقؿ في سورية " تتضمف أنو  286وأف المادة   

مبالخ فييا مف شأنيا أف توىف  أنيا كاذبة أو أنباء يعرؼػػػواؿ عينيا في األحػػ

 . نفسية األمة 

 285المعطوفة عمى المادة  286وأركاف المادة  ومف حيث أف عناصر  

الطعيف مف اتياـ الطاعف بجناية  القرار  إليومتوفرة فيما ذىب  عػػػػػاـ غير.ع

الييما  رنقؿ أنباء كاذبة مف شأنيا أف توىف نفسية األمة وفؽ المادتيف المشا

، وذلؾ ألف سورية ليست في حالة حرب بعػد االتفاقيػة التي تمت في عاـ 

 . وثمة اجتيادات قضائية عمى ذلؾ  1973تشريف األوؿ  6بعػد حرب  1974

يتضمف أخبارا  كاذبة ، وىو  ورد في أحاديث الطاعف ومقاالتػو ال وألف ما    

 ياسػػػػػية بالشموليػػػػة أومف الوقائػػػػع المعروفة وآلف توصيؼ النظـ الس

عف الرأي ، سواء  أكاف  النقػػػػػد الموضوعي والتعبير االستبداد يبقى في إطار

 . بمثابة وجية نظر  صحيح ، وىو صحيحا  أـ غير

أوفي حماة  إلى أحداث وقعت في الماضي في سجف تدمر اإلشارةكما أف      

، فالوقائػػػػػع حدثت تاريخيا  الكاذبة  يمكف اعتبارىا مف قبيؿ األخبار ال –

منيا ، وفتح صفحة جديػػػػػدة  تجاوزىا ، واستخالص العبر إلى والطاعػػػف يدعػو
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المعنوي  العنصر توفرإلصالح وألنو البػػػػػػد مف ويدعػػػػػػو لممبادرة لالنفتاح وا

 . في أي فعؿ جرمي وىو النية والقصد ، والبد مف إقامة الدليؿ عميو 

الجرمي في أحاديث  توفرا لقصدمايؤيد  الطعيف  يرد في القرارولـ      

ورد  ومقاالت المدعى عميو بؿ إف خطابو موجو لمسيد رئيس الجميورية وما

إلى االنفتاح عمى الرأي اآلخر ، مف تذكيره في خطاب القسـ ودعوة  فيو

 .  واإلصالح دليؿ عمى حسف النية وانتفاء القصد الجرمي 

عاـ مف إذاعة أنباء كاذبة في الخارج .ع 287المادة  اصروحيث أف عن     

متوفرة أيضا  ، ألف أحاديث المدعى عميو الطاعف  تناؿ مف ىيبػػػة الدولة غير

مبالخ فييا ،  ت كاذبة وغيرمف معرفتو لوقائع يعتبرىا صحيحة وليستتض

جبية ال إلى تجنبيا وتالفييا مستقبال  ، وتحقيؽ الوحدة الوطنية وتعزيز ويدعو

اقفو معروفػػػػػة ، فقد انتقد   العدوانية الخارجية ، ومو  الداخمية لمواجية األخطار

الحميـ  المسمميف النضماميـ إلى جبيػػػػػػػة الخالص والتحالؼ مع عبد اإلخواف

خداـ ، كما انو ىاجمو بقسوة ، وانسحب مف إعػػػػالف دمشؽ ، ولـ يتوفػػرا 

 .  287ي المادة ف يالجرمي كعنصر معنو  دلقصػػػػ

مف يرد عمى بالو ذـ القضاء  وحيث أف المدعى عميو الطاعف ثخر      

سنوات في المؤسسة القضائية ،  أواالساءة إليو ، ألنو أمضى حوالي عشر

الماضية في الصحافػػػػػة النقد التي ظيػػػػرت في السنوات أف موجة  غير
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 ئيس الجميورية يصدرواإلعالـ حػػػػػػوؿ بعض الممارسات جعمت السيد ر 

 . مرسوما  منذ حوالي عاميف بتسريح عشرات مف القضاة 

 كما أف اجتماع الييئة العامػػة لمحامي فرع دمشؽ الذي حضره وزير      

السيد  العدؿ السابؽ تناوؿ ىذه الظاىرة في معظـ كممات المحاميف حتى أضطر

رسات فردية وليست عامة الظاىرة بمما الػػػػػػرد عمييا ومحاولػػػة حصر الوزير

 . تتناوؿ المؤسسة كػػكؿ 

ورد عمى لساف الموكػػػػػؿ مف قبيؿ النقػػػد الموضوعي ،  مما يجعؿ ما      

في أقوالو حوؿ الموضوع ، خالفا  لما ورد  متوفر غير القصد الجرمي وعنصر

 الطعيف الذي أخطأ في تفسػػير القانوف وتطبيقو مما يجعمو جديرا   بالقػػػرار

 . بالنقض 

  :القصور في مناقشة أقواؿ المدعى عميو واألوراؽ المبرزة -5

الموكؿ لد  استجوابو مف قبؿ ممثؿ النيابة مف حيث أف المدعى عميو 

قد نفى بشكؿ قاطع األفعاؿ الجرمية  -العسكرية وأماـ قاضي التحقيؽ 

 وأوضح ما ورد في األحاديث والمقاالت وأضاؼ بأنو كتب إليوالمنسوبة 

مقاالت عديدة تتعمؽ بالعدواف عمى العراؽ ، والحرب العدوانية عمى لبناف 

وخالؿ الحرب  2006لتدمير بنية المقاومة بقيادة حزب اهلل في صيؼ عاـ 

الوحشية عمى غزة ، لضرب المقاومة بقيادة حماس وانتقد الدوؿ الكبر  

 . اإلسرائيميالمنحازة لمعدواف 
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يناقش ىذه األقواؿ مف ناحية وأخطأ في  ومف حيث أف القرار الطعيف لـ 

مناقشة مضموف المقاالت واألحاديث الصحفية وحمميا ماال تحتمؿ ، مما 

 .يجعمو مشوبا بالقصور في مناقشة األدلة وجديرا بالنقض 

 

   :السبيؿ  إخالءعدـ البت بطمب -6

مدعى عميو المبرزة في االضبارة تتضمف طمب مذكرة وكالء ال إفمف حيث 

 .وكفاية مدة التوقيؼ  األدلةلعدـ توفر  -سبيمو بحؽ أو بكفالة  ءإخال

 .  السبيؿ يجعؿ القرار سابقا ألوانو وحريا بالنقض  إخالءواف عدـ البت بطمب 

 : ليػػػذه األسػػباب ولألسػباب التي ترونيػا نمتمػػػػػػػػػػػػػػس     

خالءقبوؿ الطعػف شػػػكال  -1 حؽ أو سبيؿ المدعى عميو الطاعف ب وا 

 . بكفالة 

عادتو لمحوره القانوني  قبولو موضوعا  ونقض القرار-2 المطعوف فيو وا 

 . 

 . إعػػػادة اإلضبػػػػارة إلى مرجعيػػػػػػػا إلتبػػػػػػػػاع النقػػػض-3

 . وفي ذلػػػؾ إعمػاؿ لقواعػػد العدالػػػة               

 

                 25  /11  /2009  
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 وكػػػػػػػالء الطاعػػػػػػػػف 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 
 

القرار الصادر عف محكمة النقض بخصوص رد الطعف بقرار االتياـ الصادر عف قاضي 
 التحقيؽ

 
 2010لعاـ  244قرار /168أساس 

 جنايات عسكرية
 ةباسـ الشعب العربي السوري قي سوري

 الغرفة العسكرية –الدائرة الجزائية -محكمة النقض
 أنطوف فيمو::  الرئيس السيد
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 العميد نصر شعباني  -ىشاـ ظاظا:  المستشاراف السيداف
 ىيثـ المالح : الطاعف

 الحؽ العاـ :  الخصـ في الطعف
 كاذبة مف شأنيا أف توىف نفسية األمة  أنباءنقؿ :  الجـر

 قاضي التحقيؽ العسكري األوؿ بدمشؽ: عف القرار المطعوف فيو الصادر
  1/11/2009تاريخ  582/ 331برقـ 

 اتياـ الطاعف: المتضمف
 وعمى كافة أوراؽ الدعو  

  1/2010/ 4:   ومع مطالبة النيابة العامة المؤرخة في
 /رد الطعف موضوعا/  المتضمف طمب 102برقـ 

 وبالمداولة اتخذ القرار األتي                
 

 :ب طعف المدعى عميو ىيثـ المالح أسبا
نقد  إف الطاعف مارس عممية نقد موضوعي لبعض القضايا في سوريا وعممية -1

لبعض األحزاب ومنيا حزب البعث العربي االشتراكي وأف نقده لـ يكف وجية نظر 
عادة البناء  نما كاف ييدؼ إلى اإلصالح وا  رجعية أو انفصالية حاقدة أو معادية وا 

الو ونقؿ أقوالو عبر وكاالت األنباء والقنوات الفضائية أو المواقع وبذلؾ فإف أفع
 .االلكترونية ال تشكؿ أفعاال جرمية 

إف القضاء العسكري غير مختص بالنظر بأفعاؿ الطاعف عمى فرض ثبوتيا بحقو  -2
 .كونو شخص يعمؿ بمينة المحاماة وال يعمؿ في القوات المسمحة 

ي تفسير األدلة التي ال تعدو عف نقد موضوعي إف القرار المطعوف فيو قد أخطأ ف -3
 .لواقع االنتخابات ولواقع النظاـ 

مخالفة القرار المطعوف فيو لمبادئ الدستورية المنصوص عنيا بالمواد  -4
 .مف الدستور 38و26و25

ع عاـ غير  286و 285إف عناصر أركاف الجـر الميـ بو وفقا ألحكاـ المادتيف  -5
 .متوفرة بأفعاؿ الطاعف
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لقرار المطعوف فيو لـ يناقش أقواؿ الطاعف مناقشة قانونية سميمة مما يجعؿ إف ا -6
القرار المطعوف فيو مشوبا بالقصور وطالب الطاعف إخالء سبيمو مف الجـر 

 .الموقوؼ بو
 : النظر بالطعف

حيث أف قاضي التحقيؽ األوؿ العسكري بدمشؽ عندما قرر اتياـ الطاعف المحامي ىيثـ 
ؿ أنباء كاذبة مف شأنيا أف توىف نفسية األمة المنصوص عنيا بالمادة المالح بجناية نق

ع عاـ ووضع يده عمى ىذه  القضية التي ىي مف اختصاص  285بداللة المادة  286
القضاء العسكري النوعي وفقا ألحكاـ قانوف الطوارئ كاف قد أوضح وقائع الدعوى وناقش 

االت المكتوبة مف قبؿ الطاعف والتي قاـ أدلتيا مناقشة قانونية سميمة وذكر جميع المق
بنشرىا عمى مواقع الكترونية وأفرغ محتواىا ومضمونيا والتي نالت مف الحزب والثورة 

والقضاء السوري ونظاـ الحكـ ونظاـ االنتخابات واصفا نظاـ الحكـ بالقمعي واالستبدادي 
المادية والمعنوية لمجـر  وتسمط األجيزة األمنية كما استظير القرار المطعوف فيو األركاف

ع عاـ وقاـ بالرد عمى  285بداللة  276المنسوب لمطاعف المنطبؽ عمى أحكاـ المادة 
الطاعف قد  أفالدفوع المثارة مف قبؿ الطاعف فكاف قراره في محمو القانوني السميـ  وحيث 

و ومدة طالب بإخالء سبيمو مف الجـر الموقوؼ ألجمو وحيث أف طبيعة الجـر المنسوب إلي
 توقيفو ال يسمحاف  بإخالء سبيمو

 : لذلؾ تقرر باإلجماع
 رفض طعف الطاعف ىيثـ المالح  موضوعا ورفض طمب إخالء سبيمو  -1
 مصادرة سمفة الطعف  -2
 تضميف الطاعف رسـ القرار  -3
 إعادة الممؼ إلى مرجعو المختص -4

 1431/  / قرار صدر بتاريخ                                    
 31/1/2010الموافؽ                                            

 الرئيس                                                                        
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 العسكريةمحكمة الجنايات مرحمة  -

 :المذكرات المقدمة أثناء المحاكمة 
 

 بسـ اهلل الرحمف الرحيـ
 ت العسكرية الموقرةمحكمة الجنايا

 كرة خطية مقدموذم
 مف

 .ىيثـ المالح:المتيـ المحامي
 

 .بمواجية النيابة العامة العسكرية
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بداية أرجو أف يتسع وقت المحكمة وقمبيا لقػراءة كممػات كتبيػا محػامي يػدؽ أبػواب الثمػانيف 
أخػػذ  مػػف عمػػره الػػذي سػػمخ منػػو أكثػػر مػػف نصػػؼ قػػرف بالعمػػؿ القػػانوني قاضػػيًا ومحاميػػًا وقػػد

عمػػى عاتقػػو أقامػػة العػػدؿ والػػدفاع عػػف حقػػوؽ النػػاس،وىو يسػػير عمػػى ضػػفاؼ قبػػره وال يعمػػـ 
 متى يسقط في حفرتو وكاف شعاره طوؿ عمره ما قالو موسى عميو السالـ في القرآف الكريـ

 ".رب بما أنعمت عمي فمف أكوف ظييرًا لممجرميف"                       
 

لػػػياًل فسػػػمع جمبػػػة " يعػػػًس "بػػػف الخطػػػاب رضػػػي اهلل عنػػػو كػػػاف روي أف الخميفػػػة الراشػػػد عمػػػر 
وعربدة مػف أحػد الػدور فػدخميا مػف سػورىا فوجػد فييػا مجموعػة مػف الرجػاؿ يعػاقروف الخمػره 

 :،فخاطبيـ قائاًل يا أعداء اهلل ،فقالوا لو
 :عصيناه في واحدة وعصيتو بثالث                                    

 .تجسسوا وأنت تجسست عميناوال :قاؿ تعالى      
 

وال تدخموا بيوتا  غير بيوتكـ حتى تستأنسوا وتسمموا عمى أىميا وأنت دخمت :وقاؿ تعالى 
 .دوف استئذاف فأطرؽ الفاروؽ رأسو وتركيـ وانصرؼ خارجا  مف الدار

 
 ".مف كاف منكـ بال خطيئة فميرميا بحجر"روي عف عيسى عميو السالـ أنو قاؿ

 
ف عماد العدؿ ىو حياد القضاء والقضاة ولقد نص قانوف السمطة القضػائية معمـو لديكـ أ  

عمػػػى تكػػػريس ىػػػدا المبػػػدأ بعػػػدـ جػػػواز انتسػػػاب القاضػػػي إلػػػى حػػػزب سياسػػػي ،كمػػػا نصػػػت 
 :مف قانوف العقوبات العسكرية عمى ما يمي"150"المادة

 
يعاقػػب باالعتقػػاؿ كػػؿ عسػػكري أنشػػأ أو أسػػس أو نظػػـ أو أدار جمعيػػة أو منظمػػة أو  - أ

 .يئة أو جماعة ذات أىداؼ سياسية ى
يعاقػػب باالعتقػػاؿ المؤقػػت مػػدة ال تزيػػد عػػف خمػػس سػػنوات مػػف ارتكػػب فعػػاًل  - ب

 :مف األفعاؿ اآلتية
كػػؿ عسػػكري انتسػػب أو أنضػػـ إلػػى حػػزب أو جمعيػػة أو منظمػػة أو ىيئػػة أو جماعػػة  -1

 .ذات أىداؼ سياسية
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رع بيػدؼ إشػعار وأنني مػف حيػث البنػاء عمػى مػا تقػدـ مػف النصػوص التػي أوردىػا المشػ
دخػػػػاؿ الطمأنينػػػػة إلػػػػى نفػػػػوس المتقاضػػػػيف،حيث يشػػػػعروف  المتقاضػػػػيف بحيػػػػدة القضػػػػاء وا 
بحيدة القضاة الذيف ال ينتسبوف إلى أي تيار سياسي،وأنني أضع أماـ محكمتكـ المػوقرة 

 :الدفوع التالية
 
اختطفػوني مػف الطريػؽ !بطالف توقيفي الذي تـ مف قبؿ رجاؿ ال أعرؼ عنيـ شيئًا  -1

ـ بينمػا كنػت أىػـ بركػوب سػيارتي وزجػوني بػالقوة بسػيارة كانػت تقػؼ إلػى جانبيػا العا
دوف أف يعرفػػػػػػػػػػػونني عمػػػػػػػػػػػى أشخاصػػػػػػػػػػػيـ أو يقػػػػػػػػػػػدموا لػػػػػػػػػػػي مػػػػػػػػػػػا يثبػػػػػػػػػػػت أسػػػػػػػػػػػمائيـ 
وانتمػػاءىـ،وانطمقوا بػػي بسػػيارتيـ إلػػى جيػػة ال أعػػرؼ عنيػػا شػػيئًا فوجػػدت نفسػػي فػػي 

 حيث "أمف الدولة"المخابرات 
 

ممت أنو المواء زىير حمد والذي يبػدو أنػو ىػو مػف أدخمت إلى غرفة شخص ال أعرفو ع
 .قاد عممية االعتقاؿ عمى الشكؿ الذي تـ

وىكذا تـ اعتقالي بصورة تخالؼ أصػوؿ المحاكمػات الجزائيػة وخاصػة مػا يتعمػؽ بػالجـر 
 .تـ اختراؽ أبسط القوانيف الناظمة ألصوؿ المحاكمات وىكذا المشيود،

ي حػػزب البعػػث الػػذي تعرضػػت لنقػػده فػػي إف قضػػاة محكمػػتكـ المػػوقرة ىػػـ أعضػػاء فػػ -2
مػػػػف قػػػػانوف "150"الممػػػػؼ الػػػػذي أحػػػػاكـ عمػػػػى أساسػػػػو أمػػػػامكـ،وىـ قػػػػد خػػػػالفوا المػػػػادة

العقوبػػات العسػػكرية المػػذكورة آنفػػًا وبالتػػالي فالحيػػدة المفػػروض توفرىػػا فػػي محكمػػتكـ 
 مشكوؾ 

بيا،وتػػػدخؿ الشػػػؾ فػػػي نفسػػػػي مػػػف إمكػػػاف أف تكػػػوف المحاكمػػػػة عادلػػػة،كما تػػػدخؿ عػػػػدـ 
 :ئناف إلى النتائج التي تنجـ عف المحاكمة،ولذلؾ فأنني أطالب بما يمياالطم

 
 .تقرير عدـ اختصاص المحكمة العسكرية بمحاكمتي - أ

حالػػػػػة الممػػػػػؼ إلػػػػػى إدارة القضػػػػػاء  - ب واسػػػػػتطرادًا التخمػػػػػي عػػػػػف ىػػػػػذه الػػػػػدعوى وا 
بوصػفو رئيسػػًا لمسػمطة القضػػائية "السػػيد رئػيس الجميوريػػة"العسػكري أو رئاسػػة الدولػة 

 .يئة حيادية لمحاكمتي لتشكيؿ ى



191 

 

واستطرادًا أيضًا في حاؿ إصرار المحكمة الموقرة عمى السػير فػي محػاكمتي  - ت
 .إعالف السادة القضاة وأماـ الجميور وانسحابيـ مف حزب البعث الحاكـ

 
وألننػػػي لػػػـ أسػػػتطع حتػػػى اآلف مػػػف مناقشػػػة ممفػػػي مػػػع أي مػػػف وكػػػالء والػػػدفاع ،حيػػػث ال 

كما ىو حقي القػانوني ،إذ يحضػر بيننػا ضػابط شػرطة  يمكنني مف لقاء أي منيـ منفرداً 
يرصػػػػد حػػػػديثنا وألننػػػػي ال أسػػػػػتطيع أف انفػػػػرد بزوجتػػػػي التػػػػػي تزورنػػػػي مػػػػف وراء الشػػػػػبؾ 

 .ي يسجؿ ما يدور ذالحديدي وبحضور أحد ضباط الشرطة ال
 

وألنني ال أتمتع بأي حرية يتمتع بيا أي سجيف آخػر يالزمنػي شػرطي حيػث مػا توجيػت 
الحالقػػة وألننػػي ال أسػػتطيع زيػػارة مكتبػػة السػػجف أو إدخػػاؿ جيػػاز راديػػو  إلػػى الطبابػػة أو

 .ألكوف عمى صمة بالعالـ أو آلة حالقة كيربائية خاصة بي
 

وأنػػػػي خالفػػػػًا ألي سػػػػجيف آخػػػػر ال أتمتػػػػع بزيػػػػارة عمػػػػى شػػػػبؾ المحػػػػاميف كمػػػػا يتمتػػػػع بيػػػػا 
 .مرتكبوف الجرائـ العادية مف المنحرفيف والفاسديف،وأنا شيخ المحاميف

وألف النيابػػػة العامػػػة العسػػػكرية قػػػد لفقػػػت تيػػػـ ال أسػػػاس ليػػػا مػػػف الصػػػحة بقصػػػد تشػػػويو 
والتػػي نفاىػػا قاضػػي التحقيػػؽ فػػأنني "رئػػيس الجميوريػػة"سػػمعتي مػػف حيػػث القػػوؿ بتحقيػػر 

أتمسػؾ بمناقشػة ممفػي بعػد تمكنػي مػف ممارسػة حقػوقي واالنفػراد بأحػد وكالئػي مػف أجػػؿ 
 :ذلؾ وقديمًا قاؿ الشاعر

وأرى القػػػػػػػوي يطػػػػػػػاع غيػػػػػػػر مخػػػػػػػالؼ                   ويخػػػػػػػالؼ القػػػػػػػرآف              
 واإلنجيؿ

 أف قاؿ صدقو الزماف فقولو وحي                 وزور حديثو تنزيؿ               
والدىر أعدؿ مف عرفت حكومػة                  والشػاىدوف عمػى الزمػاف             

 عدوؿ
لػى أف تبػت المحكمػة المػوقرة با لػدفوع المقدمػة أنفػػًا ،أخػتـ بمػا قالػو السػحرة إلػى فرعػػوف وا 

قاض،إنمػػا تقضػػي ىػػده الحيػػاة فػػاقض مػػا أنػػت :"بعػػد إيمػػانيـ كمػػا ورد فػػي القػػرآف الكػػريـ
 الدنيا
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وبكػػػػػػػػؿ                                                       2010-2-22دمشػػػػػػػؽ 
 احتراـ وتحفظ

المػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتيـ                                                                         
 المحامي ىيثـ المالح

 
 

 بسـ اهلل الرحمف الرحيـ
 محكمة الجنايات العسكرية الموقرة

 مذكرة خطية مقدمو
 مف

 .ىيثـ المالح:المتيـ المحامي
 .بمواجية النيابة العامة العسكرية

ا محػامي يػدؽ أبػواب الثمػانيف بداية أرجو أف يتسع وقت المحكمة وقمبيا لقػراءة كممػات كتبيػ
مػػف عمػػره الػػذي سػػمخ منػػو أكثػػر مػػف نصػػؼ قػػرف بالعمػػؿ القػػانوني قاضػػيًا ومحاميػػًا وقػػد أخػػذ 
عمػػى عاتقػػو أقامػػة العػػدؿ والػػدفاع عػػف حقػػوؽ النػػاس،وىو يسػػير عمػػى ضػػفاؼ قبػػره وال يعمػػـ 

 ريـمتى يسقط في حفرتو وكاف شعاره طوؿ عمره ما قالو موسى عميو السالـ في القرآف الك
 ".رب بما أنعمت عمي فمف أكوف ظييرًا لممجرميف"                       

لػػػياًل فسػػػمع جمبػػػة " يعػػػًس "روي أف الخميفػػػة الراشػػػد عمػػػر بػػػف الخطػػػاب رضػػػي اهلل عنػػػو كػػػاف 
وعربدة مػف أحػد الػدور فػدخميا مػف سػورىا فوجػد فييػا مجموعػة مػف الرجػاؿ يعػاقروف الخمػره 

 :،فقالوا لو،فخاطبيـ قائاًل يا أعداء اهلل 
 :عصيناه في واحدة وعصيتو بثالث                                    

 .وال تجسسوا وأنت تجسست عمينا:قاؿ تعالى      
وال تػػدخموا بيوتػػًا غيػػر بيػػوتكـ حتػػى تستأنسػػوا وتسػػمموا عمػػى أىميػػا وأنػػت دخمػػت :وقػػاؿ تعػػالى 

 .مف الدار دوف استئذاف فأطرؽ الفاروؽ رأسو وتركيـ وانصرؼ خارجاً 
 :فسألو ( ص)جاء رجؿ إلى صاحب أعظـ رسالة عمى وجو األرض محمد 

 !قاؿ قد يفعؿ..............ىؿ المؤمف يشرب الخمر
 !قاؿ قد يفعؿ.....................ىؿ المؤمف يزني 
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 !قاؿ قد يفعؿ.....................ىؿ المؤمف يسرؽ 
 ! ! قاؿ ال.....................ىؿ المؤمف يكذب 

إنمػا يفتػري الكػذب الػذيف ال يؤمنػوف : ) ومصادؽ ذلؾ ما ورد في القرآف الكريـ بقولو تعػالى
).. 

 ".مف كاف منكـ بال خطيئة فميرميا بحجر"روي عف عيسى عميو السالـ أنو قاؿ
لقػػد حممػػت رسػػالة اإليمػػاف منػػذ نعومػػة أظفػػاري ، واشػػتيرت بالمصػػداقية فػػي القػػوؿ والعمػػؿ 

حمػػػي والػػػدولي ، اإل أف ممثػػػؿ النيابػػػة العامػػػة ، تقػػػدـ بادعائػػػو المحشػػػو عمػػػى المسػػػتوييف الم
باالفتراءات ، وىو المفروض فيو أف يكوف خصما شريفا ،فقد افترى عمي محاوال جػري إلػى 
مػػا أسػػماه ، تحقيػػر رئػػيس الجميوريػػة ، وىػػو مػػا نفػػاه قاضػػي التحقيػػؽ نفيػػا قاطعػػا ثػػـ أصػػدر 

التي نظميا المػواء زىيػر حمػد مػع عناصػره حػيف جريمة اختطافي  مذكرة توقيؼ تخطى فييا
اختطفػػوني مػػف الطريػػؽ العػػاـ ، دوف أف يعرفنػػي المختطفػػوف عمػػى ىويػػاتيـ أو مػػرجعيتيـ ، 
فأسػػبغ ممثػػؿ النيابػػة شػػرعية عمػػؿ غيػػر مشػػروع ، كمػػا تجاىػػؿ ىػػو والقضػػاة الػػذيف مػػر ممفػػي 

 :عقوبات عاـ  286تحت أنظارىـ النصؼ الثاني مف المادة 
 (لفاعؿ يحسب ىذه األنباء صحيحة فعقوبتو الحبس ثالثة أشير عمى األقؿإذا كاف ا)

الصدؽ في كؿ مػا ورد فػي الممػؼ أنني أعتقد ومع ( ال تقربوا الصالة : ) فكانوا كمف قاؿ 
مف األقواؿ المنسوبة إلي إال أف ما تـ أنمػا ىػو حػرؼ لمحقيقػة وانحػراؼ بالقػانوف كمػا سػيى 

فقرة أنفػة الػذكر وىكػذا أمضػيت فػي السػجف سػتة أشػير دوف الدفاع عف التركيز عمى ىذه ال
 .مسوغ قانوني

إف الراشػػد ال يكػػذب أىمػػو، واهلل لػػو كػػذبت النػػاس مػػا : )قػػاؿ فيػػو( ص )فػػي خطػػاب لمرسػػوؿ 
 .....(كذبتكـ ولو غششت الناس ما غششتكـ 

ذت الريادة في الدفاع عػف حقػوؽ النػاس فكنػت رائػدا فييػا منػذ أربعػيف عامػا وأخػ ولقد حممت
عمػػى نفسػػي األ اكػػذب أىمػػي وناسػػي إال أف ممثػػؿ النيابػػة العامػػة اتيمنػػي بالكػػذب دوف دليػػؿ 

 .سوى إلقاء التيـ جزافا 
أف العػػرب ال يقػػرأووف ) وسػػبؽ أف قػػاؿ أحػػد قػػادة العػػدو فػػي الكيػػاف الصػػييوني فػػي فمسػػطيف 

 286دة المػا أف يػروافيؿ نحف أماـ حالة مػف ىػذا النػوع أولػيس األجػدى عمػى القضػاة ..(. 
عقوبات عاـ مػف جميػع وجوىيػا ويمتمسػوا العػذر أو الشػبية فػي الممػؼ والتػي تفسػر لصػالح 
المػتيـ أو يجػدوا فييػا قرينػة عمػى البػراءة فػال يػتـ تػوقيفي ويػتـ إطػالؽ سػراحي فػي الحػػاؿ  ، 
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أشػير إذا كػاف الفاعػؿ ( 3)سيما وأف الفقرة الثانية مف المادة أنفة الػذكر تػنص عمػى عقوبػة 
صدؽ ما نقؿ مف أنباء وفػي كػؿ حػاؿ يكػوف مػا نسػب إلػي فػي الممػؼ مشػموال بقػانوف يعتقد 

 .العفو األخير
معمـو لديكـ أف عماد العدؿ ىو حياد القضاء والقضاة ولقد نص قانوف السمطة القضػائية   

عمػػػى تكػػػريس ىػػػدا المبػػػدأ بعػػػدـ جػػػواز انتسػػػاب القاضػػػي إلػػػى حػػػزب سياسػػػي ،كمػػػا نصػػػت 
 :قوبات العسكرية عمى ما يميمف قانوف الع"150"المادة
يعاقػػػب باالعتقػػػػاؿ كػػػػؿ عسػػػػكري أنشػػػػأ أو أسػػػػس أو نظػػػػـ أو أدار جمعيػػػػة أو  - ت

 .منظمة أو ىيئة أو جماعة ذات أىداؼ سياسية 
يعاقػػب باالعتقػػاؿ المؤقػػت مػػدة ال تزيػػد عػػف خمػػس سػػنوات مػػف ارتكػػب فعػػاًل  - ث

 :مف األفعاؿ اآلتية
نظمػػة أو ىيئػػة أو جماعػػة كػػؿ عسػػكري انتسػػب أو أنضػػـ إلػػى حػػزب أو جمعيػػة أو م -2

 .ذات أىداؼ سياسية
وأنني مػف حيػث البنػاء عمػى مػا تقػدـ مػف النصػوص التػي أوردىػا المشػرع بيػدؼ إشػعار 
دخػػػػاؿ الطمأنينػػػػة إلػػػػى نفػػػػوس المتقاضػػػػيف،حيث يشػػػػعروف  المتقاضػػػػيف بحيػػػػدة القضػػػػاء وا 

وقرة بحيدة القضاة الذيف ال ينتسبوف إلى أي تيار سياسي،وأنني أضع أماـ محكمتكـ المػ
 :الدفوع التالية

اختطفػوني مػف الطريػؽ !بطالف توقيفي الذي تـ مف قبؿ رجاؿ ال أعرؼ عنيـ شيئًا  -3
العاـ بينمػا كنػت أىػـ بركػوب سػيارتي وزجػوني بػالقوة بسػيارة كانػت تقػؼ إلػى جانبيػا 
دوف أف يعرفػػػػػػػػػػػونني عمػػػػػػػػػػػى أشخاصػػػػػػػػػػػيـ أو يقػػػػػػػػػػػدموا لػػػػػػػػػػػي مػػػػػػػػػػػا يثبػػػػػػػػػػػت أسػػػػػػػػػػػمائيـ 

لػػى جيػػة ال أعػػرؼ عنيػػا شػػيئًا فوجػػدت نفسػػي فػػي وانتمػػاءىـ،وانطمقوا بػػي بسػػيارتيـ إ
 حيث "أمف الدولة"المخابرات 

أدخمت إلى غرفة شخص ال أعرفو عممت أنو المواء زىير حمد والذي يبػدو أنػو ىػو مػف 
 .قاد عممية االعتقاؿ عمى الشكؿ الذي تـ

وىكذا تـ اعتقالي بصورة تخالؼ أصػوؿ المحاكمػات الجزائيػة وخاصػة مػا يتعمػؽ بػالجـر 
 .تـ اختراؽ أبسط القوانيف الناظمة ألصوؿ المحاكمات وىكذامشيود،ال
إف قضػػاة محكمػػتكـ المػػوقرة ىػػـ أعضػػاء فػػي حػػزب البعػػث الػػذي تعرضػػت لنقػػده فػػي  -4

مػػػػف قػػػػانوف "150"الممػػػػؼ الػػػػذي أحػػػػاكـ عمػػػػى أساسػػػػو أمػػػػامكـ،وىـ قػػػػد خػػػػالفوا المػػػػادة
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رىػػا فػػي محكمػػتكـ العقوبػػات العسػػكرية المػػذكورة آنفػػًا وبالتػػالي فالحيػػدة المفػػروض توف
 مشكوؾ 

بيا،وتػػػدخؿ الشػػػؾ فػػػي نفسػػػػي مػػػف إمكػػػاف أف تكػػػوف المحاكمػػػػة عادلػػػة،كما تػػػدخؿ عػػػػدـ 
 :االطمئناف إلى النتائج التي تنجـ عف المحاكمة،ولذلؾ فأنني أطالب بما يمي

 .تقرير عدـ اختصاص المحكمة العسكرية بمحاكمتي - ث
حالػػة الممػػؼ إلػػى إد - ج ارة القضػػاء العسػػكري أو واسػػتطرادًا التخمػػي عػػف ىػػذه الػػدعوى وا 

بوصػفو رئيسػًا لمسػمطة القضػائية لتشػكيؿ ىيئػة "السيد رئػيس الجميوريػة"رئاسة الدولة 
 .حيادية لمحاكمتي 

واستطرادًا أيضًا في حاؿ إصرار المحكمة الموقرة عمى السػير فػي محػاكمتي إعػالف  - ح
 .السادة القضاة وأماـ الجميور وانسحابيـ مف حزب البعث الحاكـ

ـ أسػػػتطع حتػػػى اآلف مػػػف مناقشػػػة ممفػػػي مػػػع أي مػػػف وكػػػالء والػػػدفاع ،حيػػػث ال وألننػػػي لػػػ
يمكنني مف لقاء أي منيـ منفردًا كما ىو حقي القػانوني ،إذ يحضػر بيننػا ضػابط شػرطة 

 .يرصد حديثنا 
وألننػػي ال أسػػتطيع أف انفػػرد بزوجتػػي التػػي تزورنػػي مػػف وراء الشػػبؾ الحديػػدي وبحضػػور 

 .يدور يسجؿ ما  الذيأحد ضباط الشرطة 
وألنني ال أتمتع بأي حرية يتمتع بيا أي سجيف آخػر يالزمنػي شػرطي حيػث مػا توجيػت 
إلػػى الطبابػػة أو الحالقػػة وألننػػي ال أسػػتطيع زيػػارة مكتبػػة السػػجف أو إدخػػاؿ جيػػاز راديػػو 

 .ألكوف عمى صمة بالعالـ أو آلة حالقة كيربائية خاصة بي
شػػػػبؾ المحػػػػاميف كمػػػػا يتمتػػػػع بيػػػػا وأنػػػػي خالفػػػػًا ألي سػػػػجيف آخػػػػر ال أتمتػػػػع بزيػػػػارة عمػػػػى 

 .مرتكبوف الجرائـ العادية مف المنحرفيف والفاسديف،وأنا شيخ المحاميف
وألف النيابػػػة العامػػػة العسػػػكرية قػػػد لفقػػػت تيػػػـ ال أسػػػاس ليػػػا مػػػف الصػػػحة بقصػػػد تشػػػويو 

والتػػي نفاىػػا قاضػػي التحقيػػؽ فػػأنني "رئػػيس الجميوريػػة"سػػمعتي مػػف حيػػث القػػوؿ بتحقيػػر 
ي بعػد تمكنػي مػف ممارسػة حقػوقي واالنفػراد بأحػد وكالئػي مػف أجػػؿ أتمسػؾ بمناقشػة ممفػ

 :ذلؾ وقديمًا قاؿ الشاعر
 وأر  القوي يطاع غير مخالؼ                   ويخالؼ القرثف واإلنجيؿ   
 أف قاؿ صدقو الزماف فقولو وحي                 وزور حديثو تنزيؿ     

 والشاىدوف عمى الزماف عدوؿ      والدىر أعدؿ مف عرفت حكومة             
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لػى أف تبػت المحكمػة المػوقرة بالػدفوع المقدمػة أنفػػًا ،أخػتـ بمػا قالػو السػحرة إلػى فرعػػوف  وا 
فػاقض مػا أنػت قاض،إنمػا تقضػي ىػده الحيػاة : "بعد إيمانيـ كمػا ورد فػي القػرآف الكػريـ 

 "الدنيا
وبكؿ                                                       2010-4-22دمشؽ 

 احتراـ وتحفظ
 المتيـ المحامي ىيثـ المالح                                               

                                         
 عرض ال دفاع

 
أييا السادة أنني أعشؽ الحرية وأرفض االستبداد أعشؽ الحؽ وأكره الباطؿ وأديف :مشكمتي

 .شاـ إلى درجة اليياـ وأرى العيش خارجيا مواتالظمـ أعشؽ دمشؽ ال
 :مف التاريخ القريب

وأمضيت نحوًا مف سبع  1986وحتى نياية  1980تعمموف أنني اعتقمت في مطمع عاـ 
سنيف عجاؼ بيف فروع األمف ،حتى انتيى بنا المطاؼ في فرع التحقيؽ العسكري 

 .الحرية مف جديد أمضيت فيو مع زمالئي ست وثالثيف يومًا خرجت بعدىا إلى
ف كاف جرى حوار أسميتو آنذاؾ وقد أعممنا " دردشة"لـ يجر معي وزمالئي أي تحقيؽ ،وا 

رئيس الفرع في المخابرات العامة أنو ليس عمينا بأس وسوؼ يخمي سبيمنا أيامًا،ولكنيا 
 .امتدت سنوات،وىكذا انتيكت حقوقنا نحف الذيف كنا ندافع عف حقوؽ اآلخريف 

 :القانوف
ولكف ال " بسيادة القانوف"سؾ دائمًا بمقولة انعداـ سيادة القانوف في سورية وأطالب دائماً أتم

 .أرى أمالً 
حيف أعمف الضباط الذيف استولوا عمى  1963فمقد انتيؾ قانوف الطوارئ عاـ  -

الحكـ برئاسة الضابط زياد الحريري،حالة الطوارئ،بعد أف اسموا أنفسيـ مجمس 
 .قيادة الثورة

أف قانوف الطوارئ اشترط إلعالف حالة الطوارئ أف تصدر بمرسـو عف مجمس ومعمـو 
الوزراء المنعقد برئاسة رئيس الجميورية،ثـ ينبغي عرضيا عمى مجمس النواب في أوؿ 

 .اجتماع لو،وىو ما لـ يحصؿ حتى اآلف
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عمى حماية العامميف  16،فنصت مادتو  1969لعاـ  14ثـ صدر المرسـو رقـ  -
مف المالحقة القضائية إذا ارتكبوا جرمًا،وىكذا بدأ ينحسر دور  في أمف الدولة

 .القانوف لصالح أجيزة األمف،ثـ تتالت تشريعات متناقضة وخارج مفيـو العدالة
 1966تـ إعارتي لمعمؿ في القضاء الميبي وفي منتصؼ عاـ  1965في عاـ  -

ومًا آخر أصدرت السمطات في سورية مرسومًا يرفع الحصانة عف القضاء،ثـ مرس
قاضيًا كنت مف بينيـ، ودوف مراعاة أي تشريع آخر كما نص مرسـو "24"بصرؼ

الصرؼ مف الخدمة عمى عدـ جواز الطعف فيو أماـ أي مرجع قضائي ،وأشاعت 
صحافة السمطة بأف المصروفيف ليسوا منسجميف مع الثورة،وىذا المرسـو سمب 

 .ضمنو دستور البالدالمصروفيف مف الخدمة مف حقيـ في التقاضي وىو ما 
 .عدت مف ليبيا وأعدت قيدي محاميًا، ثـ اعتقمت خارج القانوف كما أسمفت

حصمت عمى عدة أحكاـ قضائية عمى بعض الوزارات،ولكف تـ رفض  -
تنفيذىا،فتوجيت إلى مجمس الشعب وقدمت مذكرتيف متتاليتيف في ىذا الصدد 

اـ،ولكني لـ أتمؽ أي جواب طالبت فييما باستجواب الوزراء ومف ثـ بتنفيذ األحك
شورة قضت بحماية الوزراء مف مإدارة الفتوى في وزارة العدؿ  تبينما أصدر 

 .المالحقة بداعي أنيا محصورة برئيس الجميورية وىذا عيف الخطأ
شيار إسالـ،إال أنني  - حصمت عمى أحكاـ مف المحكمة الشرعية بتثبيت زواج وا 

 أفتتلؾ،وبرغـ أف وزارة العدؿ قد صدمت بأف ىناؾ تعميمات وبالغات تمنع ذ
فما  000بوجوب تعديؿ قيود األحواؿ المدنية استنادًا لألحكاـ إال أنني لـ أفمح

 العمؿ؟
دخؿ مكتبي شخص اسمو عبد اهلل أحمد محمد وروى لي قصة عجيبة،زعـ أنو  -

وأقتيد إلييـ مف داره معصوب  -في الفيحاء -اعتقؿ مف قبؿ األمف السياسي
نحو عشرة أياـ أكره عمى التوقيع عمى أوراؽ ال يعمـ محتواىا،ثـ أفرج  العينيف،وبعد

ذا كاف يريد  عنو ،وطمب إليو معتقموه أف ينسى أف لو دارًا في المزه فيالت شرقية،وا 
 .طبعًا شيء غاية في الغرابة 000األثاث فبإمكانو الحصوؿ عميو

لى رئ يس األمف السياسي آنذاؾ نظـ لي المذكور وكالة ،فأبرقت إلى وزير الداخمية وا 
 .المواء غازي كنعاف
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الموكؿ لممثوؿ أماـ غازي كنعاف وبعد التحقيؽ عاد الموكؿ إلى داره  يبعد أياـ استدع
ضى بيعو لمدار لشخص آخر،وتـ تبميغو ق،ولكف تبيف فيما بعد أف عقدًا مزورًا 

الممكية  بالصحؼ وصدر الحكـ بنقؿ ممكية الدار لمشاري المزور ثـ حكـ آخر بنقؿ
 .لشخص ثالث

دخمت القضاء الجزائي عف الموكؿ مدعيًا وحصمت عمى أحكاـ بإلغاء كؿ ما تـ 
وعادت الممكية لمموكؿ،ولكف بعد نحو أكثر مف عاـ طرؽ شخص عمى الموكؿ باب 

النار فأصابو في وجيو وكسرت  عميو داره وما أف فتحو حتى أطمؽ الطارؽ
 .ة ضد مجيوؿضيفكو،وقيدت الق

ط مف العاـ الحالي تـ توقيؼ الموكؿ ثانية بسبب بيعو داره في المزه إلى في شبا
ـ وجود أمر عرفي بالمصادرة زعبإلغائو بالقوة ب العقد االدكتور ىيثـ أباظة وألـز طرف
 .،فمجأت إلى القضاء اإلداري

مبنى في السيدة زينب " مكافحة اإلرىاب"منذ نحو سنتيف طوقت عناصر ما يسمى  -
واعتقؿ رب األسرة البالغ سبعيف عامًا وبعض عائمتو وزج بيـ " لشقيرا"يعود آلؿ 

 ةفي سجف المخابرات العامة في كفرسوسة،واستمر الحصار أسبوعًا واستطاعت ابن
 .المعتقؿ مف توجيو نداء لمرئيس فتـ فؾ الحصار،وأفرج عف المعتقميف

ما أفرج عف رب تبيف أف جريدة الوطف كتبت خبرًا عف القضية لـ يكف صحيحًا وعند
األسرة راجعني وبيده الصحيفة،ثـ نظـ لي وكالة،أرسمت بموجبيا رسالة إلى رئيس 
تحرير الصحيفة طالبتو بتصحيح الخبر،إال أنني وفي اليـو التالي فوجئت باتصاؿ 

مف فرع المعموماتية في أمف " زىير حمد"ىاتفي مف شخص زعـ أنو العميد 
د جدؿ أذعنت لو فأرسؿ لي سيارة مرسيدس الدولة،وطمب إلي أف اجتمع بو،وبع

أحضرتني إليو في كفرسوسة وىناؾ سألني عما بيني وبيف جريدة الوطف،فعجبت مف 
ىو واضح عمى صحيفتيا ثـ عمد لتيديدي بكالـ  اسؤالو وىي صحيفة مستقمة كم

 .واضح أف عمي عدـ متابعة القضية
رئيس مكتب األمف القومي أرفقتيا  ىشاـ االختيارأرسمت بتمؾ الورقة رسالة إلى المواء 

لى رئيس  برسالتي إلى جريدة الوطف كما أرسمت مثؿ ذلؾ إلى نقيب المحاميف وا 
 .الجميورية
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فوجئت بدخوؿ الموكؿ إلى مكتبي وىو خائؼ وطمب إلي عدـ استعماؿ الوكالة 
 .وأعادتيا إليو،وقاؿ لي بالحرؼ أنو يخاؼ مف تصفيتو ىو وأسرتو

مس سنوات وأنا ممنوع مف السفر وقد سطرت في ذلؾ مضى عمي أكثر مف خ-
لى اليجرة والجوازات،كما قابمت  لى وزير الداخمية،وا  رسالتيف إلى رئيس الجميورية وا 

السياسية وحتى اآلف ليس لدي  ةوزير الداخمية الذي أعممني أنو أحاؿ طمبي إلى الشعب
 .أي جواب عمى أية رسالة

فاروؽ الشرع إلى رئيس مكتب األمف القومي  سطر وزير الخارجية 2006في آذار  -
رسالة التخاذ اإلجراءات بالسماح لي بالسفر لمحصوؿ عمى جائزة مف إحدى 

المؤسسات اليولندية،كما اتصمت ىاتفيًا بالمواء ىشاـ األختيار وطالبتو بإلغاء منع 
 .السفر،كؿ ذلؾ لـ يجد نفعًا،وحيؿ بيني وبيف عممي

ع المرور مف الشارع الذي يقع فيو،وتـ االعتداء عمى ثـ طوؽ مكتبي عدة مرات وقط
 .إلخ  000النوافذ فكسرت وعمى الباب فوضع عميو روث الحيوانات

 :في االعتقاؿ -
ألتوجو بسيارتي  14/10/2009عمى الساعة الثانية ظيرًا خرجت مف مكتبي يـو 

اؿ عائدًا إلى داري ،فوجئت بسيارة تقؼ إلى جانب سيارتي وخرج منيا ثالث رج
ودفعوني بالقوة والشدة ألدخؿ السيارة التي كانوا فييا دوف أف يدعوا لي وقتًا حتى 

ألضع حاجياتي في السيارة ورفضوا اإلفصاح عف ىويتيـ ووجيتيـ ثـ اقتادوني باتجاه 
جسر فكتوريا وحيف جاءتني مكالمة عمى جوالي صادروه مني ولـ يتركوني أجيب عمى 

إدارة "باتجاه محطة الحجاز ثـ إلى كفرسوسةالمكالمة ثـ توجيوا صعودًا 
زىير حمد الذي استجوبني كمتيـ وبجواره كاف يوجد  ءوىناؾ واجيت الموا"المخابرات

شخص أشيب وآخر ينادونو دكتور والذي حاوؿ أخافتي وكاف محور الحديث ىو 
مقابمة لي مع قناة بردى الفضائية ثـ بعض المقاالت ،دوف حضور مندوب النقابة ثـ 

الذي قاؿ لي ستخرج غدًا فميس عميؾ شيء ،إال (أبو رائد)أنزلني مدير السجف المدعو
حيث تـ اقتيادي إلى القضاء  19/10/2009أنني بقيت محتجزًا حتى يـو االثنيف 

العسكري،ولعدـ وجود وقت لدى ممثؿ النيابة وضرورة حضور ممثؿ النقابة فقد 
 .ف بوضع بالغ السوء وال يمكف وصفواحتجزت في فرع الشرطة العسكرية لمدة ليمتي
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حتى ىذا التاريخ لـ يكف أحد وال أىمي يعمموف بمكاف وجودي ،وفي يـو األربعاء 
تـ استجوابي مف قبؿ ممثؿ النيابة العامة العسكرية الذي أصدر  21/10/2009

مذكرة توقيؼ بحقي شاممة نسبت جرائـ لي دوف أف تتحقؽ منيا ،وبالتالي توقيفي غير 
 .ي ال شكاًل وال موضوعاً قانون

شكؿ اختطاؼ العصابات دوف أية مذكرة بتـ اختطافي بالقوة كما قدمت و : ففي الشكؿ
 .أو تبميغ مسبؽ وتـ تغييبي عف العالـ أسبوعًا دوف أف تعمـ أسرتي مكاف وجودي

فإف جميع ما أسند إلي ال يعدو أكثر مف حرية التعبير عف الرأي وكؿ  :وفي الموضوع
الممؼ ىو مقاالت ومقابالت صحفية وبالتالي فال يخشى عمى سالمة ما يحويو 

التحقيؽ مف متابعتو والمحاكمة طميقًا إذا كاف ثمة موجب،فضاًل عف أف االعتقاؿ لـ 
 .،إال إذا كاف ىناؾ ثمة ىدؼ باإلساءة إلي" الجـر المشيود"يكف في حالة ما يسمى 

إلى إسباغ الشرعية عمى (يابة وتحقيقاً ن)إال أف األمر األغرب حقًا ىو أف يتجو القاضي
توقيفي بإصدار مذكرة التوقيؼ،في حيف أف األصؿ في القضاء أف يحمي المواطف مف 

 .عسؼ السمطة التنفيذية،ال أف يذعف لمطاليبيا
فالقضاء ىو العيف الساىرة عمى تحقيؽ العدالة وحسف تطبيؽ القانوف ،أما في ىذه 

 .والتحقيؽ عف مساره الصحيح حتى شرعف التوقيؼ القضية فقد انحرؼ ممثؿ النيابة 
لقد كاف لي دور بارز في الكثير مف القضايا الوطنية ومف أىميا إخماد الفتنة التي 

فييا مكتبي  أحداث القامشمي منذ نحو أربعة سنيف ، تركت فيكانت تطؿ برأسيا 
حيث حمت  وأعدت المتظاىريف األكراد إلى بيوتيـ في دمر ثـ توجيت إلى القامشمي

ىناؾ ،وكؿ ذلؾ بمعرفة المواءيف سعيد ت وقوع فتنة بيف االثنيا مفمع أصدقاء لي 
بخيتاف وىشاـ االختيار،وما كنت في يوـ مف األياـ أتوقع أف يكوف جزائي االعتقاؿ 

 .عمى الصورة التي تـ فييا
وف تشرشؿ تسنلوف إلى رئيس الوزراء و ؤو عقب الحرب العالمية الثانية شكى مس

كؿ يحصؿ في القضاء )ساد،فسأليـ عف القضاء وحيف عمـ بأنو لـ يطمو الفساد قاؿ الف
 (.عمى حقو

أف أحسنت فأعينوني )حيف ولي الخميفة عمر بف الخطاب أمر المسمميف خطب وقاؿ 
لو رأينا فيؾ اعوجاجا لقومناؾ )مف المسجد وقاؿ لو رجؿ فقاـ إليو(وأف أسأت فقوموني

 (.بحد سيوفنا
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ذا قمت):وقاؿ تعالى وال يجرمنكـ شنآف قوـ أف تعدلوا )و(فاعدلوا ولو كاف ذا قربى ـوا 
 (.،اعدلوا ىو أقرب لمتقوى

 بعثيوفزار خالد العظـ مدينة درعا فرماه المتظاىروف ناصريوف و  962في عاـ  -
بالبيض والبندورة ،وتحوؿ لباسو األبيض الذي كاف قد اعتاد أف يمبسو إلى ممطخ 

لى دمشؽ،توقؼ في الصنميف وىتؼ إلى المحافظ وأمر باأللواف،وفي عودتو إ
 (. سأحاربيـ بالديمقراطية:)بإطالؽ سراح مف اعتقميـ،وقاؿ

وفي جمسة أثناء االحتفاؿ بيـو الجيش في األربعينات ألقى الشاعر عمر أبو ريشة 
إف أرحاـ البغايا لـ تمد                               مجرمًا في :    قصيدة قاؿ بيا
 مردـالشكؿ جميؿ 

 .وكاف ىذا رئيسًا لموزراء فمـ يعتقؿ الشاعر ومضت الحفمة منتياىا 
 :الخاتمة

 :لقد حاولت الحوار مع السمطة ومددت يدي فالتقيت كاًل مف
 .وزير العدؿ عدة مرات -
 .وزير الداخمية عدة مرات -
 .وزير الخارجية  -
 .وزير الثقافة -
 .وزيرة المغتربيف السيدة بثينة شعباف -
 :سمت الوزراء الرئيسييف ورا
 .وزير الداخمية -
 .وزير الدفاع -
 .وزير التربية -
 .وزير التعميـ العالي -
 .وزير العدؿ -

 .بمذكرات طالبت فييا بنشر ثقافة حقوؽ اإلنساف ومنع التعذيب
والتقيت بقادة أمنييف أمثاؿ المواءيف سعيد بخيتاف وىشاـ االختيار وغيرىما فماذا كانت 

 ! النتيجة؟



211 

 

أقوؿ أخيرًا أنو لـ يسبؽ أف اعتقؿ شخص مثمي عمى أبواب الثمانيف مف عمره أود أف 
مف أجؿ آرائو وأفكاره،مقاالت ومقابالت إذاعية وتمفزيونية،وىؿ يمكف أف ييدد السمطة 

 ؟ 000.كالـ كالذي يحويو الممؼ
 يسئ لي في حمد وىو محمود  أحسبني أبقى إلى زمف      ما كنت   

                 المدعى عميو                                                                                                                                             ـ      2009دمشؽ 
    المحامي ىيثـ المالح                                                             

 النيابة العامة العسكرية مطالبة
 2010لعاـ  339في الدعو  أساس 

 إلى مقاـ المحكمة العسكرية الثانية بدمشؽ
ذاعة أنباء كاذبة في - أسند لممتيـ المحامي ىيثـ المالح جنحتي ذـ القضاء وا 

الخارج مف شأنيا أف تناؿ مف ىيبة الدولة والمنصوص عنيما والمعاقب عمييما 
مف قانوف العقوبات وحيث أف ىذيف الجرميف ( 287)و(376)بأحكاـ المادتيف 

فيما مشموالف بأحكاـ  2010\2\23وعمى فرض ثبوتيما مرتكباف قبؿ تاريخ 
ولما كاف العفو العاـ يؤدي لسقوط دعوى  2010لعاـ  \22\مرسـو العفو العاـ رقـ 

أصوؿ محاكمات جزائية ،مما يقتضي (436)الحؽ العاـ عماًل بأحكاـ المادة
 .ؿ كذلؾ إسقاط دعوى الحؽ العاـ بيذيف الجرميفوالحا

كما أسند لممتيـ المذكور جناية نقؿ أنباء كاذبة مف شأنيا أف توىف نفسية األمة  -
 .مف قانوف العقوبات(285)بداللة المادة(286)المنصوص عنيا بالمادة

وذلؾ إلقدامو عمى نشر عدة مقاالت عبر عدد مف المواقع االلكترونية كما تحدث 
اتفيًا إلى برنامج لقناة بردى الفضائية وتضمنت تمؾ المقاالت والحديث الياتفي ى

أف القبضة األمنية في سوريا تشتد مف شير :أنباًء وأخبارًا غير صحيحة وأىميا
االعتقاالت "إلى شير ومف سنة إلى سنة ونحف بيذا العاـ أسوأ مف العاـ الماضي 

مأساوي مف جانب الحريات العامة وأف  تزداد والناس في سوريا متضايقيف والوضع
السمطة ليا إمكانيات ضخمة مف جيش وشرطة وسالح ووسائؿ قمع وتتمترس 

بقوانيف خارجة عف أي مفيـو حقوقي والسمطة ال تتجو إلى االنفتاح عمى الناس 
وليس ىناؾ قوانيف في البمد والقوانيف بالكتب والكتب عمى الرؼ والبمد تدار بواسطة 

غات وتعميمات وأيدي األجيزة األمنية وال يوجد شخص في سوريا عمى أوامر وبال



212 

 

رأسو خيمة تحميو مف تعسؼ السمطة والقانوف ال يطبؽ إال عمى الضعيؼ والسمطة 
التنفيذية سيطرت عمى القضاء يف مف يحكـ البالد أشخاص خمؼ األبواب ال 

دية شمولية منذ نعرفيـ والوزراء واجيات والشعب السوري تحت قمع أنظمة استبدا
أكثر مف خمسيف عامًا أدت إلى تدمير البنية االجتماعية ونشر الفساد وال يوجد في 

سوريا انتخابات عمى كافة األصعدة والدولة ىي التي تسيطر عمى الصناديؽ 
تتحكـ وتنتيؾ ورئيس الجميورية ىو مف يعيف مجمس الشعب رئيس االنتخابات 

وأف الشعب غائب عف ممارسة  1958نذ عاـ وأف العمؿ السياسي بسوريا أوقؼ م
حقوقو السياسية منذ خمسيف عامًا حكـ خالليا بأنظمة قمعية وأف شعارات حزب 
البعث سقطت فبدؿ الوحدة تشرذـ وبدؿ الحرية سجوف وبدؿ االشتراكية إقطاعية 

 .والنظاـ السوري يتصؼ بانعداـ الشفافية واالنغالؽ
لكاذبة التي بثيا المتيـ تنقؿ بسيولة عبر وسائؿ وحيث أف تمؾ األنباء واألخبار ا-

الكترونية ألفراد األمة وغيرىا ومف شأنيا أف توىف نفسية األمة وتضعؼ الشعور 
الوطني لدى أبنائيا وتؤثر سمبًا عمى معنوياتيـ مما يجعؿ أفعالو ىذه تشكؿ جناية 

بات إذ نصت مف قانوف العقو (285)بداللة المادة(286)تنطبؽ عمييا أحكاـ المادة
 :يمي عمى ما(285)المادة 

مف قاـ في سوريا في زمف الحرب أو عند توقع نشوبيا بدعاوة ترمي إلى أضعاؼ "
الشعور القومي أو إيقاظ النعرات العنصرية أو المذىبية عوقب باالعتقاؿ المؤقت 

 :عمى التالي(286)ونصت المادة"
واؿ عينيا أنباء يوىف أنيا يستحؽ العقوبة نفسيا مف نقؿ في سوريا في األح -1"

إذا كاف الفاعؿ يحسب  -2.كاذبة أو مبالغ فييا مف شأنيا أف توىف نفسية األمة
 ".ىذه األنباء صحيحة بعقبة الحبس ثالثة أشير عمى األقؿ

وحيث أف ىذا الجـر تأيد بجمؿ تحقيقات وأدلة ىذه القضية األمر الذي -
 .يستدعي تجريـ المتيـ بو 

 
 

 :عمى ما تقدـ فأننا نطمبلذلؾ وبناء # 
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إسقاط الدعو  العامة المقامة بحؽ المحامي ىيثـ المالح بجرمي ذـ -1
ذاعة أنباء كاذبة في الخارج مف شأنيا أف تناؿ مف ىيبة الدولة  القضاء وا 

مف قانوف العقوبات لشموليا (287)و(376)المنصوص عنيما بالمادتيف
عمال  بأحكاـ  2010لعاـ  \22\بأحكاـ مرسوـ العفو العاـ رقـ 

 .مف قانوف أصوؿ المحاكمات الجزائية(436)المادة
تجريـ المتيـ المحامي ىيثـ المالح بجناية نقؿ أنباء كاذبة مف شأنيا أف -2

توىف نفسية األمة المنصوص عنيا والمعاقب عمييا بأحكاـ 
مف قانوف العقوبات والحكـ عميو ألجؿ ذلؾ (285)بداللة المادة(286)المادة
 .قوبة المقررة قانونا  ليذا الجـربالع
 ودمتـ 

 النقيب                                         2010\5\13
 أيمف أميف العتر                                             

 معاوف رئيس النيابة العسكرية بدمشؽ                               
 
 
 
 
 
 

 العسكرية الثانية الموقرة في دمشؽ محكمة الجنايات             
 مذكرة توضيحية                              

 2010لعاـ  339في الدعو  رقـ أساس                   
 المتيـ الموقوؼ المحامي ىيثـ المالحمقدمة مف 

 بمواجية النيابة العامة
اب المحكمة إضافة لما قدمت سابقا  ومع تمسكي بدفوعي الشكمية التي انتظر جو 

،أبيف النقاط التالية فيما يتعمؽ بقرار االتياـ ،وقد قاؿ تعالى في كتابو العزيز  الموقرة عمييا
وقاؿ واصفًا بعض أىؿ " فإنيا ال تعمى األبصار ولكف تعمى القموب التي في الصدور "
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ا أولئؾ ليـ قموب ال يفقيوف بيا وليـ أعيف ال يبصروف بيا وليـ آذاف ال يسمعوف بي:"النار 
 :وأرجو اهلل أف يسدد خطانا جميعًا ويبصرنا الحؽ.. " كاألنعاـ 

والتي صادقت عميو سورية عمى لقد نص العيد الدولي لمحقوؽ المدنية والسياسية -أ
حؽ الموطف في أي دولة صادقت عمى العيد أف ينشر أفكاره داخميًا وخارجيًا ، والعيد 

نيف المحمية ، و بالتالي فإف تصدي قاضي التحقيؽ باعتباره معاىدة دولية يعمو عمى القوا
 .ينـ عف جيمو بيذه النقطة ( االنترنيت )لمسألة اطالع الناس عمى ما ينشر عمى شبكة 

أورد قاضي التحقيؽ في قراره أفكارا  تنـ عمى خطأ ميني جسيـ وجيؿ بأصوؿ  -ب
إلى المحكمة كما ىي وذلؾ أف وظيفة قاضي التحقيؽ تنحصر بنقؿ صورة الوقائع  ،التحقيؽ

 !دوف أف يبدي رأيو فييا 
فَسر قولي بأف السمطة التنفيذية تغولت عمى السمطة القضائية أي أصبح   -1
اظير جيؿ القاضي بالمغة العربية ، إذ كيؼ فًسر التغوؿ بمعنى غوؿ دوف  ،وىكذا(غوؿ)

 .ة واالحتواء عممًا أف المقصود بالتغوؿ أنما ىو الييمن! الرجوع إلى أي مرجع لغوي ؟
 وال ،معارض أورد قاضي التحقيؽ في عدة مواقع مف قراره بأنني نشرت عمى موقع-2

 ،معارض أدري كيؼ وصؿ إلى عممو مف خارج الممؼ أف ىذا الموقع أو ذاؾ ىو موقع
إنما تعمؿ  (انترنيت)،إذ المعمـو أف المواقع االلكترونية !وكيؼ يكوف الموقع المعارض ؟

شر لمكتاب مف الناس ،وأنا شخصيًا ال أعرؼ مرجعية أي موقع سوى عمؿ الصحافة وتن
والذي ينتمي لحزب البعث حيث أنو نشر جميع مقالتي دوف ( أليمف عبد النور )كمنا شركاء 

استثناء ،فإذا نقمت مواقع أخرى منو فيو أمر ال يعنيني ،ولمعمـ فقد حدثني السيد عبد النور 
 ! عمى نشره إحدى مقالتي ،فأجاب لماذا ال تردوف عميو ؟في إحدى المرات بأنو تـ توبيخو 

وىكذا أييا السادة فالطبيعي الحزب والسمطة بما يممكاف مف ثلة إعالمية كبيرة مف 
ذاعة وتمفاز ومواقع الكترونية أف يردوا عمى ما يكتب مف مقاالت تيميـ ، ولكف  صحافة وا 

لجياز األمني الذي ال يعرؼ يبدو أف ىذه اآللة غابت عف الفعؿ وحؿ محميا عصا ا
نما يعرؼ القمع  .الحوار وا 

 ردد قاضي التحقيؽ في أكثر مف موقع في قراره-3
عدة مرات ، (( ومؤكدًا عممي أنيا كذلؾ أنني نشرت أنباءا كاذبة أو مبالخ فييا)) 

فكيؼ استطاع القاضي أف يجـز بأنني كذبت فيما تحدثت فيو وأني أعمـ ذلؾ ، وكيؼ 
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رأي في المقاالت إلى أخبار دوف دليؿ ،ودوف أف يسألني طواؿ فترة قمب مفاىيـ ال
 !.التحقيؽ ما إذا كنت أعتقد بصحة ما كتبت أـ ال؟

وىؿ أراد مف وراء ذلؾ افتراض النية الجرمية لدّي وىي المنتفية أصاًل ،وفي العديد مف 
تالي فإف إيراد قاضي وبال"واهلل مف وراء القصد"أو"إف أريد اإلصالح "مقاالتي أختميا بعبارة 

التحقيؽ ىذه العبارات مكررة دوف أف يكوف لديو أي مستند إنما يدؿ عمى التّحيز لتقرير 
 .األمف ويشي بأف وراء األكمة ما وراءىا

عمى سائر مؤسسات الدولة فمف (بانوراما السيطرة األمنية) وأخيرًا فإف قضيتي تكمؿ  -4
وفيف مف موظفي الدولة وجدت أف الغالبية خالؿ وجودي في سجف عدرا واتصالي بالموق

المخابرات الجوية،أمف الدولة،فرع المنطقة،األمف : العظمى متيـ قد اعتقموا مف قبؿ
السياسي،وبالتالي فمـ ألمس أي وجود لمؤسسات التأديب والتفتيش والتي مف المفترض فييا 

،فمثاًل أف التحقيؽ مع الموظفيف وتفتيشيـ ثـ تنظيـ ممفات وأحالتيـ إلى الق ضاء حيف المزـو
عددًا كبيرًا مف موظفي وقضاة المصالح العقارية ومدراء اعتقموا مف قبؿ المخابرات الجوية 
بظروؼ بالغة السوء وزج بيـ في السجف حتى دوف المرور عمى الييئة المركزية لمرقابة 

حجمًا ضخمًا والتفتيش والتي لـ تقـ بأي عمؿ في ىذا اإلطار بينما يشمؿ بناءىا في دمر 
 !.يماثؿ مبنى رئاسة مجمس الوزراء،فمماذا؟

بالنسبة لي كما قمت فإف أيا  مف أجيزة اإلعالـ ،أو الكتاب والصحؼ لـ يتعرضوا لمرد 
نما تدخؿ جياز  عميّ  في أية مقالة كتبتيا،عممًا أنني أكتب ألكثر مف خمسة عشر عامًا،وا 

ورة البانوراما األمنية وحتى ال تتيمني وبذلؾ اكتممت ص .أمف الدولة واعتقمني اختطافاً 
النيابة العامة بالكذب اقترح عمييا أف تزور السجف وتحقؽ مع الموقوفيف وخاصة الجناح 

حيث أقيـ،وبذلؾ تتضح الحقيقة ناصعة مؤلمة حيث يتكدس الناس بأعداد كبيرة دوف مبرر 
جف حيث يجري تعرية قانوني صريح،ولمعموماتكـ فقط فإف أكبر جريمة ترتكب اآلف في الس

 .السجناء وتعذيبيـ مف أجميا ىي حيازة ىاتؼ جواؿ
عمدت السمطة خارج القانوف إلى حؿ نقابة المحاميف  1980في مطمع  عاـ  -ج 

أخرى واعتقمتني مع لفيؼ مف زمالئي محاميف وأطباء وميندسيف واستمر اعتقالي  ونقابات
مكتبي الذي كاف يعتبر مف المكاتب  دوف محاكمة أو تحقيؽ،وتـ تدمير 1986حتى نياية 

األولى في دمشؽ،كما غادر أوالدي جميعًا القطر خوفًا مف القمع الذي تعرضت وتعرضوا 
لو،واآلف تأتي مرحمة أخرى مف تدمير المكتب الذي بنيتو بجيد كبير بعد خروجي مف 
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تيـ السجف رغـ ممارسات األجيزة األمنية ضدي،وحصارىـ لمكتبي مرات عديدة ومياجم
لو وتكسير زجاج النوافذ ومحاولة تكسير جياز الحاسوب ،ومحاولة الضغط عمى بعض 

الزبائف لترؾ المكتب،إال أف االعتقاؿ غير القانوني والذي تـ شرعنتو مف قبؿ النيابة 
العامة يشكؿ عاماًل جديدًا في تدمير حياتي المعيشية مرة أخرى،وأنا أقبع في السجف منذ 

 ! ف أستطيع معرفة كيؼ قبمت المحكمة ىذا الواقع حتى اآلف؟أشير دوف أثمانية 
 :في سير الدعو 

حتى اآلف تسير الدعوى وكأف المحكمة قد حكمت قبؿ أف تحكـ،فقد عرضت في مذكرة 
سابقة أف المحكمة أماـ خيار صعب ،وىو إخالء سبيمي فمـ تستطع أف تفعؿ مما يؤشر 

ونعـ الوكيؿ،كما سبؽ وبينت أف عمى النيابة أف ىناؾ نية مبيتة منيا،فأقوؿ حسبي اهلل 
 :المدعى عمييا لجيةأف تثبت توفر ركني الجريمة المنسوبة إلى ا"وىي المعية ىنا"العامة 

،أي العمـ بأنني أنقؿ أنباًء كاذبة أو مبالغًا فييا وأعمـ ذلؾ،بمعنى أنني النية الجرمية-1
قصد تحقيؽ الغايات التي أتت عمييا الفقرة أخبرؾ األخبار وألفقيا وأفتري عمى السمطة عمدًا ب

 ع .ع \286\األولى مف المادة 
فالعمـ ىنا ىو محط الجريمة وىو غير متوفر ىنا،كما لـ تكمفيا بياف مواقع ىذه األخبار،وىؿ 

 !أف جميع ما ورد في الممؼ ىو بمثابة نشرة أخبار؟
ينة عمى الواقعة قرر القاضي البراءة،وىذه قاعدة أصوؿ جزائية،تقوؿ إذا لـ تقـ الب \175\المادةو             

مف اإلعالف العالمي لحقوؽ  \11\في جميع دوؿ العالـ وتنسجـ مع المادة  عامة
 اإلنساف،والتي تنص عمى أف

 قرينة البراءة الصقة بشخص المتيـ حتى ولو اعترؼ بالجريمة
 (.تور محمد الفاضؿمف كتاب شرح أصوؿ المحاكمات لمدك 59ص)                       

 :حالة الحرب أو احتماؿ قياميا -2
فبرغـ عدـ وجود مرسـو بإعالف حالة الحرب،ففي لقاء لمرئيس السوري بالرئيس التركي مطمع 

أيار وأماـ عدسات التمفاز صرح الرئيس السوري بأننا في حالة ال حرب وال سمـ منذ أكثر مف 
لمسالـ فنحف متمسكيف بو،كي نتجنب  \%1\عشر سنيف ،وأنو إذا كاف ىناؾ احتماؿ 

الحرب،كما طالب الجانب التركي بمتابعة المساعي لمعودة إلى المفاوضات غير المباشرة التي 
 . \2008\رعاىا ىذا الجانب لسنوات قبؿ أحداث غزة نياية 
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الفقرة  مف ىنا يتبيف أف الشرطيف األساسييف لتحقؽ الجريمة المنصوص عنيا في
 .غير متحققيف \286\ األولى مف المادة

أعماؿ النص خير مف )و(ال عبث في التشريع)مف المبادئ العامة في القانوف أنو  
 (.وإىمال

ع والتي تشكؿ فقرة بحد .ع286وبالتالي فال تممؾ المحكمة تجاوز الشطر الثاني مف المادة 
 .ذاتيا تجعؿ عقوبة الفعؿ عمى فرض ثبوتو عقوبة جنحوية

ف تصر عمى تصديؽ الشطر األوؿ مف المادة المذكورة دوف أف تمتفت وكيؼ لمنيابة العامة أ
 إلى الشطر الثاني منيا قصدا  فوؽ إرادة المشرع؟

 .....وىؿ أف التقرير األمني المرفؽ بالممؼ ىو الذي يحدد التجريـ والعقوبة؟
ر ،وأف مف مصمحة المجتمع،كما استقأف التوقيؼ غير المشروع ييدـ ما بعده سبؽ وأف بينت

عميو الفقو القانوني ،أف ال يداف البريء وىو ما أشار إليو الدكتور الفاضؿ في المرجع السابؽ 
، وقد تقوؿ المحكمة أو النيابة أف التوقيؼ جرى استنادًا إلى حالة الطوارئ \490-423\صفحة 

أف ، فمقد قدمت بحثًا ضمف وثائقي في الجمسة ما قبؿ الماضية تناوؿ ىذه النقطة ،بينت فيو 
حالة الطوارئ لـ تعد موجودة ،وفي كؿ حاؿ فإف التوقيؼ غير المشروع وفي العديد مف 

اجتيادات لمجمس الدولة ورد أنو ال يجوز لسمطة الحاكـ العرفي اإلغالة في انتياؾ حريات 
 .الناس فيمكف الرجوع إلييا

مة الموقرة منع التي تؤدي لبطالف اإلجراءات ،فقد مارست المحكانعداـ عمنية المحاكمة  في
الناس مف دخوؿ قاعة المحاكمات مما يشكؿ خماًل في إجراءات التقاضي ويتعارض مع المادة 

 . \385\أصوؿ جزائية،وه ما ذىب إليو الدكتور الفاضؿ في المرجع السابؽ ص  \278\
لقد منحتني الفترة التي قضيتيا في السجف حتى اآلف ،وضوحًا في الرؤية أكثر مما كانت عميو 
قبميا، فإلى جانبي كاف يوجد موقوؼ مساعد في األمف السياسي وأثناء حديثي معو بّيف لي أنو 
يوجد في دمشؽ وحوليا سبعوف ألؼ دار لمدعارة معروفة لدييـ،وأنو يوجد نحوًا مف ألؼ مطعـ 
ومميى ليمي وما شابو تمارس الدعارة المقنعة وأف طائرات تنقؿ البغايا مف المغرب ودوؿ أخرى 

ي فساد ىذا الذي يغض الطرؼ عنو،وحيف ذكرت لو معموماتي عف أربعة أالؼ سجيف رأي في فأ
وال  –فيؿ يا ترى تستطيع النيابة العامة الموقرة (متفائؿ)مختمؼ دور التوقيؼ أجابني بأنني 

أف تأمر بفتح دور التوقيؼ المنتشرة ىنا وىناؾ والتابعة لمختمؼ فروع األمف،حتى  -أضنيا كذلؾ
 !.فتيشيا ومعرفة أعداد الموقفيف؟يتـ ت
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ولمعمـ فقط فقد أخبرني أحد المفرج عنيـ مف فرع فمسطيف العاـ الماضي بأف في ىذا 
معتقؿ ،وفي فرع السياسية بالمزه دخؿ رائد إلى إحدى الغرؼ فسأؿ معتقاًل،يا محمد  \500\الفرع

 ( إياؾىكذا بدي )فقاؿ لو ال يا سيدي لقد أقمعت عف الصالة نيائيًا ،:ىؿ ستصمي جماعة،أجابو
المعمومات التي أصيغيا عادة فيما أكتب أستقييا مف الناس الذيف أتصؿ أو يتصموف بي مف 
الموقوفيف المفرج عنيـ وسواىـ ،وبالتالي االتياـ بالكذب سيؿ،أما إقامة الدليؿ فيو عبء يقع 

 .عمى النيابة العامة التي أفترت عمّي كذبًا فيما قمت
 :قاؿ تعالى

فيؿ عسيتـ إف توليتـ أف تفسدوا في األرض وتقطعوا أرحامكـ،أولئؾ الذيف لعنيـ اهلل فأصميـ  "
 "وأعمى أبصارىـ

 :وقاؿ  
ذا " ومف الناس مف يعجبؾ قولو في الحياة الدنيا ويشيد اهلل عمى ما في قمبو وىو ألد الخصاـ،وا 

ذا قيؿ لو أتعد تولى سعى في األرض ليفسد فييا وييمؾ الحرث والنسؿ واهلل ال يح ب الفساد ،وا 
 "اهلل أخذتو العزة باإلثـ فحسبو جينـ وبئس المياد

 :الذكر  تنفع المؤمنيف-
أعارتني الحكومة لمعمؿ في القضاء الميبي ،فتوجيت إلى ىناؾ، وفي  \1965\في أواخر عاـ

 أصدرت السمطة ىنا مرسومًا برفع الحصانة عف القضاء وارتكبت مجزرة \1966\منتصؼ عاـ 
قاضيًا كاف عمى رأسيـ عبد القادر األسود رئيس محكمة النقض بينما كاف "24"بحقو فصرفت

اسمي أسفؿ القائمة وقد وضعو بيده رئيس الوزراء األسبؽ يوسؼ زعّيف ،وفي حزيراف مف عاـ 
وقعت مأساة سقوط الجوالف،وكنت ىناؾ أستمع لألخبار التي تنقؿ عبر األثير،والتي  \1967\

كـ مف الكذب مارسو اإلعالـ عمى الناس فتحركت،مع زميؿ لي انتقؿ إلى رحمتو تبيف بعدىا 
تعالى وىو القاضي عبد الستار عباس ونشطنا بيف الناس وفتحت أبواب التبرعات ،ودفع 
الميبيوف بسخاء بما فييا تخمي النساء عف حمييف ،وتوجيت شخصيًا إلى السفارة السورية 

ثـ توجيت إلى السفارة األردنية ففعمت مثؿ  إسترلينيجنية  \200\فتصدرت قائمة المتبرعيف ب
ذلؾ وكاف السفير األردني يـو ذاؾ السيد جودت محسيف الذي شكرني فيما بعد وأعتبر أف 

تبرعي السخي وأنا الموظؼ كاف عاماًل دفع الناس لمتبرع بمبالغ كبيرة،في حيف كنت اعتبر مف 
 .واجبي
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،وطواؿ الفترة المأساوية كنت وال اذكر اسمو تمؾ الفترة، كاف القائـ باألعماؿ السوري في 
وزميمي أراجع السفارة يوميًا فال نجده فييا،بينما كاف يمضي معظـ أوقات النيار في داره 
يعاقر الخمرة التي كاف مدمنًا عمييا فال ينيض مف فراشو قبؿ الحادية عشرة،بينما كانت 

تحترؽ ،وقد حضر إلى ليبيا وفد مرسؿ مف الصورة لدّي مف خالؿ اإلذاعات بأف دمشؽ 
القيادة السورية ضـ السيد عبد اهلل األحمر والسيد محمد الجراح وآخر نسيت اسمو 

وسيدتيف،وحيف وصؿ الوفد إلى المطار طالبيـ القائـ باألعماؿ العودة إلى سوريا ألف 
غوا إليو،وزارني في داري المواطنيف الميبييف قد دفعوا كثيرًا وال أمؿ بالمزيد ،إال أنيـ لـ يص

وطمبوا مني مساعدتيـ في ميمتيـ،وقد طمبت إلييـ بضعة أياـ لمتحضير ثـ بدأت وفود الناس 
ترد إلييـ في الفندؽ ثـ جمعوا مااًل كثيرًا،وال أدري في الحقيقة أيف ذىبت ىذه األمواؿ،فالكالـ 

كانية إجراء استعالـ في ىذه حوليا كاف كثيرًا وأتمنى عمى المحكمة الموقرة لو كاف لدييا إم
 .القضية ،أف تفعؿ ذلؾ

بعد أنجالء الوضع ووضوح صورة الكارثة التي حمت بنا بضياع الجوالف حتى اآلف،كنت في 
زيارة عمؿ لمقائـ بالعمؿ القنصمي والذي نسيت اسمو إال أنو مف الجوالف فوجدت عمى مكتبو 

ذا بيا موجية إلى فتنا( ×)رسالة مكتوبة وقد وضع عمييا خط بشكؿ حرؼ ولت الرسالة وا 
الخارجية السورية تشيد بما قمت بو مف عمؿ في خدمة بمدي،إال أف القائـ باألعماؿ بعد أف 

اعتذر منؾ :وقعيا انتبو إلى احتوائيا عمى اسمي فشطبيا ،وقد اعتذر الموظؼ عف ذلؾ،وقاؿ لي
ف القائـ باألعماؿ رفض ألنني كنت أريد وضع صورة لنشاطؾ أماـ الخارجية السورية إال أ

وفي أحداث القامشمي منذ سنوات زرت مع زمالء لي المواء سعيد .إرساليا،وىكذا يكافأ المخمصوف
بخيتاف في مكتب األمف القومي ،مف أجؿ التحقيؽ في األحداث فأعممنا بأنيـ سوؼ ينيموا 

،وأثناء اجتماع الموضوع عمى طريقتيـ،ولكف ال يعارضوف في القياـ بأي نشاط في ىذا الشأف 
لدى الزميؿ حسف عبد العظيـ طمبني بعض األخوة األكراد مف دمر عمى الياتؼ النقاؿ ،نظرًا 

لالضطرابات الحاصمة ىناؾ،فتوجيت إلى الربوة مع بعض الزمالء ،وكانت الطريؽ  
مقفمة،فأعممت المسئوؿ األمني عف غايتي فسمح لي بمتابعة السير،وذىبت مع صحبي عمى 

عدـ وجود سيارات حتى وصمف منطقة الشادرواف ،وىناؾ شاىدت أعدادًا كبيرة مف األقداـ ل
المتظاىريف الذيف كانوا يرشقوف الحجارة في كؿ اتجاه ،ولـ يتركوا شيئًا إال كسروه وبدأت 

مفاوضتيـ إلقناعيـ بالعودة إلى مكاف أقامتيـ بدمر،ألنني كنت أخشى مف إراقة الدماء إذا تابعوا 
لعاصمة حيث التعميمات مشددة لمنعيـ ،وتمكنت مف أقناعيـ وعاد الجميع إلى سيرىـ إلى ا
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حيث يقيـ األكراد في أبنية عشوائية ظاىرة لمعياف،وكاف ىناؾ أعداد كبيرة  \وادي المشاريع\دمر
مف الشرطة وفروع األمف المختمفة عمى الجية المقابمة،وبقيت ىناؾ أربع ساعات بمفاوضات 

ف القيادات األمنية وبيف األكراد المتظاىريف الذيف أقنعيـ أخيرًا بالعودة إلى شاقة انتقؿ فييا بي
منازليـ،وعدت إلى مكتبي منيكًا تعبًا بينما تركت بعض أصدقائي لمتابعة الموضوع،وفي الميؿ تـ 

 .اعتقاؿ بعض األكراد ومداىمة دورىـ
عض الزمالء ،واجتمعت بعد يوميف خشيت مف تفاقـ أحداث القامشمي فتوجيت إلى ىناؾ مع ب

بسائر األحزاب الكردية والعربية ومشايخ العشائر ،وفي اليـو الثالث توجيت إلى الحسكة 
 \12\فاجتمعت إلى خمسة عشر مف عيوف العشائر وانتيت المقاءات إلى توقيع بيف مشترؾ مع

االستقواء  حزب مف أحزاب األكراد تتضمف النقاط التالية،وحدة التراب الوطني،وحدة العمـ،عدـ
بالخارج ،وىناؾ التقيت في اليـو األوؿ المحافظ السيد كبوؿ وفي اليوـ األخير وبناء عمى طمبو 

التقيت بالمواء ىشاـ االختيار الذي أشاد بما قمت بو وكاف الوقت لياًل حيث طمب إلّي البقاء 
االحتفاؿ بالنيروز لمشاىدة أعياد النيروز فأعممتو بأف االتفاؽ مع األخوة األكراد يتضمف عدـ 

حرصًا عمى السالمة العامة،وعدت إلى دمشؽ بعد قضاء ثالثة أياـ قضيتيا إلطفاء نزاع كاف 
 .عمى وشؾ الحدوث ووقوع ما ال تحمد عقباه

معمـو أف األذى يمحؽ دائمًا باألنبياء والمصمحيف،وال يناؿ المتسمقيف واالنتيازييف وال حتى 
ـ ابف يتميو الذي قاد المقاومة ضد زحؼ التتار والمغوؿ قد الفاسديف،وتعمموف أف شيخ اإلسال

ذا نفوني :)توفي في قمعة دمشؽ ولو قوؿ مأثور في ذلؾ يقوؿ فيو  إذا سجنوني فسجني خموة،وا 
ذا قتموني فقتمي شيادة أف اهلل ينصر الدولة الكافرة إذا :)ويقوؿ في موقع آخر(.فنفيي سياحة،وا 

 (.ؤمنة إذا كانت ظالمةكانت عادلة،وال ينظر الدولة الم
لقد اختار النبي يوسؼ عميو السالـ السجف ألنو رفض طمب امرأة الممؾ فضاجعتيا وبيذا المعنى 
عمؿ خارج الشرع أي خارج القانوف ،ولقد دخمت السجف ألنني رفضت ما رفضو يوسؼ عميو 

 .سالسالـ بمعنى السكوت عف الحؽ وممالئة الباطؿ ألف الساكت عف الحؽ شيطاف اخر 
مف اجتماعي لدقائؽ مع بعض الزمالء وحولي عناصر  2010\5\13وأخيرا  أف ما تـ في جمسة 

الدولة عسكرييف وقضاة ال يفي بغرض االجتماع ألنو لـ يكف عمى انفراد كما ىو حقي 
القانوني فأطالب بو مجددا  ،والمحكمة حتى اآلف لـ تبت بدفوعي الشكمية التي قدمتيا 

ع إنما تشكؿ قرينة البراءة فيما .ع \286\ر أف الفقرة الثانية مف المادة سابقا ،كما لـ تعتب
ال فمماذا  قمت بو مف عمؿ ،كما لـ تمتفت المحكمة إلى غاية المشرع مف ىذه الفقرة وا 
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كي أتمكف مف تقديـ ما لدَي مف  وجدت،إف ىذا ىو ما كاف يمنحني فرصة إطالؽ سراحي
بدي استعدادي لتقديميا وصرؼ الساعات متحدثًا فييا براىيف وأدلة ال حصر ليا امتمكيا وأ

أماـ المحكمة الموقرة،فمقد مضى عمًي أكثر مف خمسة عشر عامًا أكتب وأحاضر في سوريا 
وخارجيا وقد صدر لي حتى اآلف كتاباف وأخر حوؿ القضية الفمسطينية تحت التنضيد بينما 

ار االتياـ يتبيف أف تواريخ المقاالت التي المواقع االلكترونية مميئة بمقاالتي ،ومف مراجعة قر 
فمماذا لـ تتـ مساءلتي حيف نشر  2008وحتى  2006وضعت تحت المجير بدأت عاـ 

المقاالت ،أو يرد عمييا إعالميًا ،ولماذا انتظر المواء زىير حمد كؿ ىذه المدة حتى يعتقمني 
فرع نقابة المحاميف التقيت  ،عممًا أنني قبؿ االعتقاؿ وبناء عمى طمب رئيس! خارج القانوف؟

أحد الضباط في فرع األمف الداخمي وكاف برتبة مقدـ وقاؿ لي في نياية المقاء بالحرؼ 
 (.يا أستاذ ىيثـ واهلل أنؾ تدافع عف الناس)الواحد ،

رأينا ما  الوحدةففي : بالوحدة والحرية واالشتراكية وشعاراتلقد فشؿ حزب البعث في تحقيؽ أي مف 
التي أضحت كممة في المعاجـ فقط،بؿ سقط  لحريةحا البعث في العراؽ وسوريا،وفي اذا حقؽ جنا

مفيوميا قضاًء بحيث أضحى التوقيؼ عمى الشبية ىو األصؿ كما الدعوى الماثمة وكما قضايا 
فقد أضحت أثرًا بعد عيف  االشتراكيةالعديد مف الموقوفيف في سجف عدرا ،والمشاىدة خير دليؿ،وأما 

فميشيؿ  لسمطة خير دليؿ،وأما مؤسسو البعث فقد ماتوا خارج أوطانيـ أو في السجوف،وأثرياء ا
عفمؽ مات في بغداد واغتيؿ صالح البيطار في باريس بينما مات أكـر الحوراني في عماف ودفنت 

 .جثامينيـ خارج األوطاف
 

 :ولقد قدمت مف الوثائؽ المؤيدة ألقوالي
 .ا لألستاذ مال حيدرمقالة عف السمطة القضائية وحيادى -
 .عف حالة الطوارئ وانعداميا لكاتب ىذه الكممة  - 
عف القضية الفمسطينية وىي جزء مف كتػاب قيػد الطبػع وفيػو تمحػظ المحكمػة دقػة  -

 .رالخب
 .والذي أحاكـ بموجبيا .ع .ع \286\القانوف والعدالة بشرح المادة  -

ربطا )تمي رئيس الجميورية وأحد أبطاؿ االستقالؿ مقاؿ عف المرحـو شكري القو -                   -
 (مرفقة مع ىذه المذكرة

 .والذي مات فقيرًا ال يممؾ شروى نقير،وأنني الذي صفيت تركتو



212 

 

 :تحدث جاف بيير شيفماف(حرب الخميج دفعتني لالستقالة)في كتاب 
األمة ىي )التاليةدية العبارة وجد عمى العتبة العميا لمبم(بزنسوف)أنو حيف كاف شابًا وخالؿ زيارتو لبمدة 

 !فيؿ ُنّفْعؿ القانوف؟(القانوف
 ولجميع ما تقدـ أطمب :لذلؾ
 .البت بطمباتي السابقة المثارة مف الناحية الشكمية -1
رد المحكمة الموقرة عمى ما تقدـ أكرر مطالبتي بإطالؽ سراحي حرصا   بانتظار -2

 . عمى العدالة وسيادة القانوف
    بكؿ تحفظ احتراـ الموقوؼ       2010 \6\3دمشؽ في 
 المحامي ىيثـ المالح                    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 محكمة الجنايات العسكرية الثانية الموقرة
 2010لعاـ  339في الدعو  أساس  مذكرة عرض
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 .بمواجية النيابة العامة العسكرية تيـ المحامي األستاذ ىيثـ المالح مف الم
بؽ وقدمت حوؿ عدـ وجود حالة الحرب المنصوص عنيا في المادة إضافة لما س -1
ع فأنني أشير إلى أف الرئيس السوري قد حضر مؤتمرًا في تركيا تحت .ع \286\

جراءات بناء الثقة في آسيا)عنواف والتي أختمت أعماليا في اسطنبوؿ يـو (قمة التفاعؿ وا 
يمكف أف نقوؿ بػأننا في حالة وحضر فييا ممثاًل عف الكياف الصييوني فيؿ  2010\6\8

حرب أو ما يشبو الحرب إذا حضر الرئيس السوري مؤتمرًا كيذا مع وجود ممثؿ لمكياف 
 !.الصييوني ؟

 !.ولماذا ال يكوف بناء الثقة بيف السمطة الحاكمة وبيف مواطنييا؟
 !.أليس ىذا ىو األجدى مف الزج بّي وبأمثالي مف أصحاب الرأي في السجوف؟

ة عف جريدة الديار التي أوردت الخبر،أنني أعود ألوكد أف سائر ما احتواه وأقدـ نسخ
ممفي الذي أحاكـ بموجبو ال يخرج عف كونو رأي مفكر قانوني ،وأنني متبٍف لكؿ ما ورد 

 .في الممؼ ألنني اعتقده ىو الصواب بعينو
ع .ع\286\ مؤسؼ حتى اآلف أف ال ترى المحكمة الموقرة في الفقرة الثانية مف المادة-2

قرينة البراءة التي قررىا المشرع والتي عمى أساسيا ما كاف ينبغي أف أبقى في السجف بعد 
صدور قانوف العفو األخير،وال أرى سببًا مقنعًا حتى اآلف لتجاوز المحكمة عف ىذه الفقرة 

عنزة ولو :)واإلصرار واالستمرار في الممؼ باعتباره قضية جنائية،وىؿ ىي كما يقاؿ
 ؟!؟(طارت

حيف تخور النفوس ،وتفقد الفروسية والنخوة،وحس الحرية،وعنجيية :يقوؿ ابف خمدوف -3
الذات،فإف كؿ ما يتصؿ بيا يتخذ شكؿ االنحطاط النفسي،وحيف تممؽ الروح معيا 

المادية تتمثؿ في  .المؤسسات،وتتعاظـ المادية ،كما يكوف األمر في عزوب الحضارات
غابٌة في الفطنة والذكاء ،والماؿ يترجـ في البذخ والتغرر بالماؿ،وكأنو 

القصور،والدور،والجواري تتعدد بما ال ينتيي،وكذلؾ في المآكؿ والمباس وكأف المرء ييرب 
 .مف دوف نفسو حتى الياوية

أبرز لمقامكـ صورتيف لممكتوبيف الذيف قدمتيما ، أوالىما إليكـ عف طريؽ مدير -4
ما زارت الزميمة المحامية دعد موسى السيدة آمنة السجف والثانية إلى مدير السجف ، ك

الشماط المحامي العاـ األوؿ في دمشؽ وقدمت شكوى حوؿ احتفاظ مدير السجف لصورة 
ممفي عمى أمؿ أف يجري تسميمو إلي ولكف جميع ىذه المساعي ذىبت سدى،فقد تجاوز 
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في حمقة مفرغة ،  أدور!   مدير السجف القانوف ،وبقيت أنا حائرًا ال أدري ماذا أفعؿ؟
لـ أستمـ سوى  إضبارة تحوي  2010\6\15معزواًل عف العالـ الخارجي حتى تاريخ 

ضبوط الجمسات ومذكرتي ىيئة الدفاع،في الوقت الذي دخمت فيو الشير التاسع مف 
توقيفي غير المشروع ،وكيؼ لي أف أدرس الممؼ الذي أحاكـ بموجبو والذي أعتقد 

بر عف رأيي الذي صانو الدستور الصادر بعد قانوف العقوبات صوابيتو كاماًل والذي يع
نما في ىذه الحالة عمى  وأنني مستعد لتقديـ الدليؿ كؿ الدليؿ عمى ما كتبت وما قدمت وا 

 .المحكمة أف تتحمؿ تبعات الممؼ التي أعرض فتحيا استنادًا لما قدمت
شكمية تناؿ اليميف التي  واستطرادًا أطمب مجددًا اتخاذ القرار فيما قدمت مف دفوع -5

نفاذه في حيف أنكـ لـ تحترموا  أقسـ بيا قضاة المحكمة الموقرة عمى احتراـ القانوف وا 
 .القانوف حتى انخرطتـ في تنظيـ حزبي خالفًا لقانوف العقوبات العسكري

 ـ                     وبكؿ تحفظ واحتراـ 2010\6\20دمشؽ في 
 المتيـ المحامي ىيثـ المالح                                               

 
 
 
 

 مقاـ المحكمة العسكرية الموقرة بدمشؽ
 الغرفة الثانية  -           

 
 مف فرع نقابة المحاميف بدمشؽ  -محاـ  -ىيثـ المالح بف خميؿ  : عف المتيـ 

 دعد موسى،اهلل خميؿ  عبد، نجيب ددـ :يمثمو المحاموف    
 

 2010لعاـ  339الدعو  رقـ أساس الئحة دفاع في 
 

  :في الوقائع : أوال 
بجنايػػػة  نقػػػؿ أنبػػػاء  متيمػػػايمثػػػؿ الموكػػػؿ المحػػػامي األسػػػتاذ ىيػػػثـ المػػػالح أمػػػاـ محكمػػػتكـ  -

كاذبة مف شأنيا أف توىف نفسية األمة المنصوص عنيػا والمعاقػب عمييػا بأحكػاـ المػادة 
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بعػد أف تقػدمت النيابػة وذلػؾ .  مف قانوف العقوبػات العػاـ/  285/بداللة المادة / 286/
بطمػب إسػقاط الػدعوى العامػة بحػؽ الموكػؿ مػف جرمػي  13/5/2010العامة في جمسة 

ذاعػػػة أنبػػػاء كاذبػػػة فػػػي الخػػػارج و  376المنصػػػوص عمييمػػػا فػػػي المػػػادتيف  ذـ القضػػػاء وا 
 2010لعاـ / 22/لشموليما بقانوف العفو العاـ رقـ  387

كافة التيـ المسندة إليػو ، وطمػب  -والمحاكمة  طيمة مراحؿ التحقيؽ -وقد نفى الموكؿ  -
 .إعالف براءتو 

 : والذي حدث في الواقع وكما ورد في أقواؿ ولوائح الموكؿ ىو   -
ألتوجػػو بسػػيارتي  14/10/2009عمػػى السػػاعة الثانيػػة ظيػػرًا خرجػػت مػػف مكتبػػي يػػـو ]]   

رجػػػاؿ  عائػػػدًا إلػػػى داري ،فوجئػػػت بسػػػيارة تقػػػؼ إلػػػى جانػػػب سػػػيارتي وخػػػرج منيػػػا ثػػػالث
ودفعػػػوني بػػػالقوة والشػػػدة ألدخػػػؿ السػػػيارة التػػػي كػػػانوا فييػػػا دوف أف يػػػدعوا لػػػي وقتػػػًا حتػػػى 
ألضع حاجياتي في السيارة ورفضوا اإلفصاح عف ىويتيـ ووجيػتيـ ثػـ اقتػادوني باتجػاه 
جسر فكتوريا وحيف جاءتني مكالمة عمى جوالي صادروه مني ولـ يتركوني أجيػب عمػى 

إدارة "ةكفػػػػػػر سوسػػػػػػًا باتجػػػػػػاه محطػػػػػػة الحجػػػػػػاز ثػػػػػػـ إلػػػػػػى المكالمػػػػػػة ثػػػػػػـ توجيػػػػػػوا صػػػػػػعود
وىنػػاؾ واجيػػت المػػواء زىيػػر حمػػد الػػذي اسػػتجوبني كمػػتيـ وبجػػواره كػػاف يوجػػد "المخػػابرات

شػػػخص أشػػػيب وآخػػػر ينادونػػػو دكتػػػور والػػػذي حػػػاوؿ أخػػػافتي وكػػػاف محػػػور الحػػػديث ىػػػو 
ثػـ  مقابمة لي مػع قنػاة بػردى الفضػائية ثػـ بعػض المقػاالت ،دوف حضػور منػدوب النقابػة

الػذي قػاؿ لػي سػتخرج غػدًا فمػيس عميػؾ شػيء ،إال (أبو رائد)أنزلني مدير السجف المدعو
حيػػث تػػػـ اقتيػػادي إلػػى القضػػػاء  19/10/2009أننػػي بقيػػت محتجػػزًا حتػػػى يػػـو االثنػػيف 

العسػػػػكري،ولعدـ وجػػػػود وقػػػػت لػػػػدى ممثػػػػؿ النيابػػػػة وضػػػػرورة حضػػػػور ممثػػػػؿ النقابػػػػة فقػػػػد 
 .يمتيف بوضع بالغ السوء وال يمكف وصفواحتجزت في فرع الشرطة العسكرية لمدة ل

حتى ىذا التاريخ لػـ يكػف أحػد وال أىمػي يعممػوف بمكػاف وجػودي ،وفػي يػـو األربعػاء         
أصدر مػذكرة تـ استجوابي مف قبؿ ممثؿ النيابة العامة العسكرية الذي  21/10/2009

في غيػػر ،وبالتػػالي تػػوقي نسػػبت جػػرائـ لػػي دوف أف تتحقػػؽ منيػػابحقػػي شػػاممة  توقيػػؼ
تػػػـ اختطػػػافي بػػػالقوة كمػػػا قػػػدمت وبشػػػكؿ : ففػػػي الشػػػكؿ.قػػػانوني ال شػػػكاًل وال موضػػػوعاً 

اختطاؼ العصابات دوف أية مذكرة أو تبميغ مسبؽ وتػـ تغييبػي عػف العػالـ أسػبوعًا دوف 
جميع ما أسػند إلػي ال يعػدو أكثػر فإف  :وفي الموضوع   .أف تعمـ أسرتي مكاف وجودي

 وكػػػؿ مػػػا يحويػػػو الممػػػؼ ىػػػو مقػػػاالت ومقػػػابالت صػػػحفيةمػػػف حريػػػة التعبيػػػر عػػػف الػػػرأي 
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وبالتػػالي فػػال يخشػػى عمػػى سػػالمة التحقيػػؽ مػػف متابعتػػو والمحاكمػػة طميقػػًا إذا كػػاف ثمػػة 
،إال إذا " الجػػـر المشػػيود"موجب،فضػػاًل عػػف أف االعتقػػاؿ لػػـ يكػػف فػػي حالػػة مػػا يسػػمى 

 .[[كاف ىناؾ ثمة ىدؼ باإلساءة إلي
 . عمى أسئمتكـ وتضمنت إجاباتو ما يمي  ؿأجاب الموك 9/5/2010وفي جمسة  -
عمػػري قػػد اقتػػرب مػػف الثمػػانيف عامػػا وأعػػاني مػػف إمػػراض السػػكري والغػػدة والتيػػاب  إف -]] 

 المفاصؿ 
القضػػػية تاريخيػػػة ولػػػـ يسػػػبؽ أف حػػػوكـ أمػػػاـ القضػػػاء شػػػخص بمثػػػؿ سػػػني  أفواعتبػػػر       

 .عمى رأي 
عػػاـ دوف معرفػػة مػػف أخػػذني، وأخػػذت مػػف الطريػػؽ ال تػػوقيفي تػػـ بصػػورة غيػػر مشػػروعة -  

 .وما بني عمى  عمؿ غير مشروع يعتبر غير مشروع
ع ع تشػػترط تػػوفر  216والمػػادة  النيابػػة العامػػة مدعيػػة وعمييػػا يقػػع عػػبء إثبػػات االدعػػاء -

وعمػػػى ىػػػو حالػػة الحػػرب وتعمػػػف بمرسػػـو  عنصػػريف أساسػػييف لمجريمػػػة ، العنصػػر األوؿ
واف القسػػػـ  ي كػػػاذب وىػػػذا غيػػػر صػػػحيحمػػػا قمتػػػو غيػػػر صػػػحيح وانػػػ إفتثبػػػت  إفالنيابػػػة 

 إفالثػػاني مػػف المػػادة المػػذكورة ىػػو الػػذي ينطبػػؽ عمػػى الػػدعوى المقامػػة فػػي حػػاؿ تبػػيف 
ىنػػاؾ جػػـر ارتكبتػػو وبالتػػالي تكػػوف الػػدعوى المقامػػة بحقػػي مشػػمولة بقػػانوف العفػػو العػػاـ 

اني قاؿ وزيػر الخارجيػة السػيد وليػد المعمػـ أف سػورية بمػد عممػوكما . الذي صدر مؤخرا 
وفرصػػة النقػػد أي نقػػد الدولػػة والسياسػػة العامػػة والحكومػػة مفتوحػػة ولكػػؿ شػػخص أف 

وكػاف عمػى النيابػة أف ال تػوقفني ألف . ينتقد وفؽ القانوف فيقوؿ ىذا صػح وىػذا خطػأ 
 .ع ع تشير إلى قرينة براءتي مف الجـر الذي اتيمت بو  286الفقرة الثانية مف المادة 

يجتػػػو شػػػامية قػػػاؿ أنػػػو مػػػف قنػػػاة بػػػردى الفضػػػائية سػػػابقا كػػػاف قػػػد اتصػػػؿ بػػػي شػػػخص ل -
وتحػػػدثت معػػػو حػػػوؿ أسػػػئمة وجييػػػا لػػػي وكػػػاف السػػػؤاؿ األوؿ وأجبػػػت عميػػػو واف القبضػػػة 

واف زميمنػػػا األمنيػػػة تشػػػتد مػػػف شػػػير إلػػػى شػػػير ومػػػف سػػػنة إلػػػى سػػػنة وتػػػزداد االعتقػػػاالت 
وقمػػت أيضػػا أف . محكمػػة أمػػف الدولػػة أحكػػاـالمحػػامي مينػػد الحسػػني اعتقػػؿ ألنػػو رصػػد 

وىنػػاؾ ىػػوة بػػيف الغنػػي عػػف القػػانوف والنػػاس فػػي سػػورية متضػػايقوف  ىنػػاؾ فئػػات خارجػػة
حالػة الطػوارئ ال يفيػد واف  إلغػاءوكػؿ كػالـ قبػؿ  والفقير وىناؾ فسػاد ونيػب لممػاؿ العػاـ

ىػػـ  األبػػوابقصػػدتو بػأف حػػزب البعػػث ىػو واجيػػة واف الػػذيف يقػودوف البمػػد مػػف خمػؼ  مػا
 .  المخابرات
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 وقولػػػو بأنػػػو ال حاجػػػة لألحػػػزابمػػػس الشػػػعب محمػػػود االبػػػرش وبسػػػؤالي عػػػف رئػػػيس مج -
 .فأجبت بأف ىذه اإلجابة استخفاؼ بعقوؿ السورييف 

نشػػػاء المشػػػاريع فييػػػا واف ال يسػػػكف األكػػػراد فػػػي   - وقمػػػت يجػػػب تحسػػػيف منطقػػػة الجزيػػػرة وا 
 .مخالفات عشوائية

وؿ ثماف بيذا الموضػوع ومواضػيع أخػرى حػ أووجيت خطابات لمسيد الرئيس سبع وقد   -
لغاءمحاربة الفساد   .بعض القوانيف وتعديؿ بعضيا  وا 

ننػػي سػػمعت   - ومػػا ذكرتػػو بإحػػدى المقػػابالت مػػف انعػػداـ الشػػفافية فػػي العمػػؿ الحكػػومي وا 
واف العصػػياف يحػػدث فػػي كػػؿ سػػجوف عػػف عصػػياف فػػي سػػجف تػػدمر وعػػدرا وصػػيدنايا 

الموقوفيف عػف وكاف عمى السمطة المسؤولة أف ال تتكتـ عف األمر واف تبمغ أىؿ  العالـ
ننػػي قمػػت . نتػػائج الوفيػػات  فيمػػا يتعمػػؽ بالمػػدنييفالمحػػاكـ الميدانيػػة غيػػر دسػػتورية  إفوا 

 .وىي مختصة بمحاكمة العسكرييف زمف الحرب 
وأثناء أحداث األكراد في بشماؿ سورية التقيت بالمواء محمد سعيد بخيتاف وكػاف يشػغؿ   -

لحػؿ الموضػوع وذىبػت أنػا وعػدد في حينو منصب رئيس مكتب األمف القومي واجتمعنا 
مػػػف زمالئػػػي وقمنػػػا بإطفػػػاء الفتنػػػة والتقيػػػت بػػػالمواء ىشػػػاـ االختيػػػار وكػػػاف كػػػؿ منػػػا مػػػع 

 . وشكرني المواء ىشاـ عمى ذلؾمجموعتو يعمؿ منفردا إلخماد الموضوع 
ف الشػخص الػػذي اتصػػؿ بػػي مػػف قنػػاة بػػردى ىػػو شػػخص   - ال أعرفػػو وال أعػػرؼ القنػػاة وا 

 .ي بميجة شامية إال أنو تحدث مع أصال  
ننػػي رجػػؿ قػػانوف وال صػػحة لمػػا نسػػب .  القػػوانيف تعطػػؿحالػػة الطػػوارئ ىػػي التػػي واف   - وا 

 .[[إلي في قرار االتياـ وأنني بريء 
 

وقػػػد كػػػاف الموكػػػؿ فػػػي كافػػػة إجاباتػػػو أمػػػاـ محكمػػػتكـ مثػػػاؿ المحػػػامي الصػػػادؽ الػػػذي        
مسػؤوليف وفػي مقػدمتيـ يترافع عف شػعبو وأمتػو ويشػير إلػى مػواطف الخطػأ ، ويخاطػب ال

السػػيد رئػػيس الجميوريػػة ، وعػػدد كبيػػر مػػف السػػادة الػػوزراء فػػي ىػػذا الشػػأف وذلػػؾ ضػػمف 
القػػانوف وحػػؽ إبػػداء الػػرأي والتعبيػػر الػػذي كفمػػو الدسػػتور والقػػانوف وكافػػة المواثيػػؽ الدوليػػة 

 .التي وقعت عمييا سورية 
 

 :ثانيا في المناقشة والتطبيؽ القانوني 
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 : في األمور الشكمية-1
تػػـ توقيػػؼ الموكػػؿ وذلػػؾ باقتيػػاده مػػف الشػػارع عنػػوة ، مػػف قبػػؿ مجموعػػة أشػػخاص ودوف  -

. التالية لػو جراءاتويتوجب إبطاؿ كافة اإلوباطػؿ . مذكرة توقيؼ وىذا يخالؼ القانوف 
 . سراحو فورا   إطالؽوبالتالي 

ـ وبمػػا أف اإلعػػالف عنيػػا تػػ. تمػػت إجػػراءات التوقيػػؼ تحػػت ظػػؿ إعػػالف حالػػة الطػػوارئ   -
مػػػف جيػػػة غيػػػر مختصػػػة ، فقػػػانوف الطػػػوارئ اشػػػترط إلعػػػالف حالػػػة الطػػػوارئ أف تصػػػدر 
بمرسػػـو عػػف مجمػػس الػػوزراء المنعقػػد برئاسػػة رئػػيس الجميوريػػة،ثـ ينبغػػي عرضػػيا عمػػى 

ثُػػـ صػػدر الدسػػتور .  مجمػػس النػػواب فػػي أوؿ اجتمػػاع لػػو،وىو مػػا لػػـ يحصػػؿ حتػػى اآلف
ع طريقػة إعالنيػا بمػا يتوافػؽ مػع وكػاف مػف المتوجػب إخضػا 1973السوري الػدائـ عػاـ 

اإلجػػراءات التػػي تػػتـ اسػػتنادا إلييػػا تعتبػػر باطمػػة فػػإف  ولػػـ يػػتـ ذلػػؾ، لػػذا مػػواد الدسػػتور
 .أيضا  

تػػػػاريخ  3تػػػػـ تجاىػػػػؿ أف الحكومػػػػة السػػػػورية صػػػػادقت بموجػػػػب المرسػػػػـو التشػػػػريعي رقػػػػـ  -
 وىػػػو معاىػػػدة دوليػػػة. عمػػػى العيػػػد الخػػػاص بػػػالحقوؽ المدنيػػػة والسياسػػػية  12/1/1969

 .  تعمو عمى القوانيف الوطنية 
 :في المواد القانونية الناظمة لموضوع الدعو  -2
 :مف قانوف العقوبات العاـ عمى مايمي  285تنص المادة   ((ث)) -

إلػى إضػعاؼ  رمػية تدعاو بػ توقػع نشػوبياأو عنػد  زمػف الحػربفػي سػورية فػي  قػاـمف ] 
 [عوقب باالعتقاؿ المؤقت  الشعور القومي أو إيقاظ النعرات العنصرية أو المذىبية

وسوؼ نعتمد في دفاعنا عمى الشرح الذي يقدمو الدكتور محمد الفاضػؿ فػي كتابػو *
وىػو  1963الػذي نػاؿ عميػو جػائزة الدولػة عػاـ ( الجرائـ الواقعة عمى امػف الدولػة ) 

الكتاب المعتمد في دراسة ىذا الموضوع في جامعاتنا ، نبيف مقتطفات منو ، مأخوذة 
األوؿ  مػػف الطبعػػة الثانيػػة الصػػادرة عػػف مطبعػػة جامعػػة دمشػػؽ بتػػاريخ  مػػف الجػػزء

 . الصفحة بعد كؿ استشياد منو إلى رقـوسوؼ نشير 1/11/1963
  
 كاف الفعػؿ الػذي ارتكبػو فاعمػو فػي أحػد ظػرفيف إال إذا ال تطبؽىذه المادة أحكاـ إف *      

 : زمنييف 
 .بالبالد السورية  محدقا  الحرب  إما في زمف يكوف فيو خطر -آ                  
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فعػػال  نشػبتقػد  –أي االشػتباؾ المسػػمح  –أو فػي زمػف تكػوف الحػرب  -ب                 
"" .                           بيف قوات الدولة السػورية وقػوات أيػة دولػة أجنبيػة أخػرى 

 "" 706المصدر أعاله ص 
 وأمػاـ أيػارو مػع الػريس التركػي مطمػع وبما أف السيد رئيس الجميورية قد صرح فػي لقائػ 

مػػف  أكثػػرفػػي حالػػة ال حػػرب وال سػػمـ منػػذ  بأننػػاعدسػػات التمفػػاز صػػرح الػػرئيس السػػوري 
عشػػر سػػنيف ، لػػذا فػػإف اعتمػػاد النيابػػة عمػػى فكػػرة وجػػود حالػػة حػػرب وأف خطػػر الحػػرب 

 . محدؽ أنما ىو مخالفة لمواقؼ أعمى قيادة سورية
والػػدعاوة ىػػي العمػػؿ عمػػى ) ي ىػػو قيػػاـ الفاعػػؿ بػػدعاوة الػػذ الجريمػػة المػػاديركػػف  إفػػػػػ ثػػـ 

تسػػػتمـز أف (  تػػػرويج رأي معػػػيف أو السػػػعي لنشػػػر نظػػػاـ سياسػػػي أو اجتمػػػاعي أو دينػػػي
 :تتوافر فييا العناصر التالية 

 .أي فكرة  مذىبا أوموضوع الدعاوة أو الدعاية رأيا يكوف  أف - أوال   
ليػػا وحمػػؿ اآلخػػريف عمػػى االقتنػػاع بيػػا ،  السػػعي لنشػػر ىػػذه الفكػػرة والتػػرويج -ثانيػػا   

"" .                                     واعتناقيػػػػػا ، واتخاذىػػػػػا أساسػػػػػا لسػػػػػموكيـ 
 "" 711المصدر اعاله ص 

 .تمتد الدعاية عمى عدد ممحوظ الكثرة مف أفراد الجميور أفػػػ يضاؼ عمى ذلؾ   
  ىػػػػي األفكػػػػار أو الػػػػدعاوة التػػػػي  االتيػػػػاـ  وأوراؽ الػػػػدعوى ال تتضػػػػمف بيػػػػاف مػػػػا أفوبمػػػػا

دوف أي . مارسيا الموكؿ وبقػي ذلػؾ مجػرد إحالػة إلػى مػادة قانونيػة تحمػؿ ىػذا العنػواف 
 .إثبات 

  نمػا انصػبت  أفوبما أقواؿ الموكؿ لـ تتضمف نشر رأي سياسي أو اجتماعي أو ديني وا 
يف أو عمػػى بيػػاف رأيػػو فػػي الممارسػػات التػػي تػػتـ فػػي المجتمػػع أو تمػػارس مػػف قبػػؿ مسػػؤول

 .لذا فمف المتوجب إعالف براءتو مف ىذه التيمة مواطنيف خالفا لمدستور والقانوف 
الدعاوة إلػى إضػعاؼ الشػعور القػومي أو إيقػاظ النعػرات العنصػرية أو  ترمييجب اف ػػ كما 

 . المذىبية
ذكاء الحماسة الوطنيػة أمػا ))  - إذا كاف اليدؼ مف الدعاية تنمية الشعور القومي وا 

قامػة قسػطاس العػدؿ والدعو  ة إلى التػخخي واإلصػالح ونبػذ دواعػي الفرقػة والخصػاـ وا 
قػرار مبػدأ تكػافؤ الفػرص فػال  والمساواة بيف المػواطنيف وعػدـ تسػويد فئػة عمػى فئػة وا 

 ((جريمة وال عقاب
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 "" 713ص ( حرفيا)المصدر أعاله ""                                          
إحسػاس الفػرد بانتمائػو إلػى جماعػة معينػة ، ووالئػو العميػػؽ  و الشػعور القػومي ىػو  -  

ويقصػػػػد الشػػػػارع بالػػػػدعاوة التػػػػي ترمػػػػي إلػػػػى إضػػػػعاؼ الشػػػػعور القػػػػومي إثػػػػارة ..... ليػػػػا 
.. وبػػػث روح اليزيمػػػة .. النعػػػرات اإلقميميػػػة الضػػػيقة بغيػػػة تمزيػػػؽ وحػػػدة الشػػػعور القػػػومي

ضعاؼ الجمد   .القدرة عمى المقاومة أووتثبيط العزائـ وا 
مػػا -  أوإيقػػاظ النعػػرات العنصػػرية والمذىبيػػة فتنصػػرؼ إلػػى إثػػارة العصػػبيات العرقيػػة  وا 

 .الدينية وبالتالي كؿ عصبية تستأثر بوالء المواطف دوف الدولة 
  وبمػػا أف كافػػة الوثػػائؽ ومنيػػا أقػػواؿ الموكػػؿ تثبػػت تمسػػكو بوطنػػو وأمتػػو وأنػػو لجػػأ إلػػى

حاربػػة الفسػػاد وكػػؿ مػػا يسػػبب السػػيد الػػرئيس بمراسػػالت تيػػدؼ إلػػى تماسػػؾ الػػوطف وم
الضرر ، كمػا أنػو تحػرؾ باتجػاه المسػؤوليف وسػاىـ بإطفػاء نػار الفتنػة العنصػرية التػي 

نياء ثثارىا وقد ثمف لو الجميػع ىػذا الموقػؼ الػوطني  برأسيا أطمت في شماؿ سورية وا 
ع ع عمػػى أفعػػاؿ  285لػػذا فإنػػو يغػػدو أف ال سػػند لتطبيػػؽ المػػادة المبػػادر والشػػجاع ، 

 .ؿ مما يوجب إعالف براءتو منيا الموك
تسػتمـز تػوافر قصػديف  285أف طبيعة الجريمة الػواردة فػي المػادة ]] يضاؼ إلى ذلؾ        
القػومي  فيو نية إضػعاؼ الشػعور) أما القصد الجرمي الخػاص ) العاـ والخاص معا : 

ة اإلضػرار فػال فإذا لـ تتوافر لد  الفاعؿ ني.أو نية إيقاظ النعرات المذىبية أو العنصػرية
 [[ ع ع285سبيؿ لمعاقبتو بمقتضى أحكاـ المادة 

  "" 717المصدر أعاله حرفيا ص ""                                                
 

 إذا ثبت أف الفاعؿ تعمػد القيػاـ بالدعايػةيتوافر القصد الجرمي في ىذه الجريمػة ]]         
أف ينجـ عنيا مف أخطار ، وعالـ أنو قػد يترتػب  حرا وىو مدركا شأنيا ، مدرؾ ما عسى

[[                  عمييػػػػػػػػا إضػػػػػػػػعاؼ الشػػػػػػػػعور القػػػػػػػػومي أو إيقػػػػػػػػاظ لمنعػػػػػػػػرات المذىبيػػػػػػػػة أو العنصػػػػػػػػرية  
 """ 718المصدر أعاله حرفيا  ص "" 

 
  لػد   الشػعور القػومي إلضػعاؼيؤكد عدـ وجود نيػة كافة ما ورد في الدعو  وبما أف

فإنو كػاف فػي مقدمػة المػدافعيف عػف الػوطف واألمػة وعػف حػؽ الموكؿ بؿ عمى العكس 
المقاومػػػة  وال يمكػػػف لقضػػػائنا أف يعتبػػػر أقوالػػػو الرافضػػػة لمفسػػػاد والفاسػػػديف ولكافػػػة 
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الممارسػػػات المخالفػػػة لمدسػػػتور والقػػػوانيف ، التػػػي تقػػػوـ بيػػػا أجيػػػزة أو أفػػػراد ، تيمػػػة 
ي يحممػػو المػػواطف لمموكػػؿ كمػػا أف الموكػػؿ ينظػػر بػػاحتراـ شػػديد لمسػػتو  الػػوعي الػػذ

السوري الذي ال يمكف أف تنطمي عميو األقواؿ التي تبػرر الفسػاد أو تػؤخر أي إصػالح 
، وبالتالي وبما أف الموكؿ لـ يثبت قيامو بأي فعؿ وال يوجد لديػو أصػال أيػة نيػة تمثػؿ 

ع ع  285فمف المتوجب إعالف برائتو مف التيمػة موضػوع المػادة القصد الجرمي لذا 
. 
 
  :ع ع عمى  مايمي  286ما تنص المادة ك ((ب)) 
يستحؽ العقوبة نفسيا مف نقػؿ فػي سػورية فػي األحػواؿ عينيػا أنبػاء يعػرؼ أنيػا كاذبػة  -1]] 

 .أو مبالغ فييا مف شأنيا أف توىف نفسية األمة 
إذا كاف الفاعؿ يحسب ىذه األنباء صحيحة فعقوبتو الحػبس ثالثػة أشػير عمػى األقػؿ    -2   
.]] 

 :   ركناف  مادي ومعنوي: العقوبة في فقرتيا األولى  وليذه    
ويشػػػترط لقيامػػػو أف يحصػػػؿ النقػػػؿ فػػػي . الكاذبػػػة  األنبػػػاءو يتجمػػػى بنقػػػؿ : الػػػركف المػػػادي -

سورية وفػي زمػف الحػرب أو عنػد توقػع نشػوبيا ، وأف يكػوف مػف شػأف األنبػاء المنقولػة أف 
التػػي  واإلشػػاعاتر والبيانػػات والمعمومػػات الكاذبػػة ىػػي جميػػع األخبػػا. تػػوىف نفسػػية األمػػة 

واألنبػاء . التػي طػرأ عمييػا التحريػؼ فطمػس معػالـ الحقيقػة فييػا  أو،  أصالال حقيقة ليا 
المبالغ فييا ىي ما تكوف صحيحة ولكف الراوي يضيؼ أو يضفي عمييػا مػف عندياتػو مػا 

 .     بصورتيا الجديدة  إالينزع عنيا صحتيا فال يتمقاىا الناس 
وعمػى ...]]  كػذب الخبػر المنقػوؿ او المبػالخ فيػو إثباتؿ االدعاء عبء ويقع عمى كاى -

المنقوؿ صحيحا في ذاتو أي إذا كاف يرجػع إلػى واقعػة حػدثت فعػال ،  ءكاف النبا إذاذلؾ 
ولـ يقترؼ ناقمو في روايتو كذبا أو مبالغة تخرجو مف طبيعتو وتنأى بو عف أصػمو ، فػال 

                       .[[          ، وال عقػػػػػػػػاب عمػػػػػػػػى ناقػػػػػػػػؿ النبػػػػػػػػأ البتػػػػػػػػةع ع  285مجػػػػػػػػاؿ لتطبيػػػػػػػػؽ أحكػػػػػػػػاـ المػػػػػػػػادة 
   "" 729المصدر أعاله حرفيا ص "" 
   
ومف المسمـ بو أف التعبير عػف فكػرة خاصػة أو اإلفصػاح عػف رأي شخصػي ، أو الجيػر ]] 

كػؿ بعقيدة معينة ، أو التنبؤ بما قد يكػوف أو الػتكيف عمػا قػد يحػدث فػي المسػتقبؿ البعيػد 
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الكاذبػة أو المبػالغ فييػا ، وال مسػؤولية عنػو إذا شػابو الكػذب  ،  األنبػاءذلؾ ال يعتبر مػف 
 .[[أو بالغ فيو صاحبو 

المصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدر """                                                                         
          "" 329أعاله حرفياً  

 .وىو نية إضعاؼ نفسية األمة : الخاص  ويمثؿ القصد الجرمي:  الركف المعنوي -
يكػوف الجػاني عالمػا وال بد ، لتوافر القصد الجرمػي الخػاص فػي ىػذه الجريمػة ، مػف أف ]] 

، وأف تتوجػو إرادتػو إلػى ترديػدىا  بأف األنباء التي ينقميا ىي أنباء كاذبة أو مبالخ فييػا
خطػر ، ومػا عسػاىا ونشرىا ، وىو مدرؾ طبيعتيػا ، مػدرؾ مػا عسػى أف يػنجـ عنيػا مػف 

                      . [[          فػػػػػػػي نفسػػػػػػػية األمػػػػػػػة مػػػػػػػف وىػػػػػػػف وضػػػػػػػعؼ _ بحكػػػػػػػـ طبيعتيػػػػػػػا تمػػػػػػػؾ _ أف تحػػػػػػػدث 
 "" 732المصدر أعاله حرفيا ص "" 
ذا ،، ....  ومما ال جداؿ فيو أف تنبيػو األمػة إلػى مػواطف الخطػر ال يعتبػر جريمػة]]     وا 

بػؿ مػف واجبػو  -سػؤولية ألف مػف حػؽ كػؿ مػواطف لـ تثبت نية اإلضرار فال جريمػة وال م
.[[                                                              أف ينبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو األمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة إلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػواطف الخطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر  -
 "" 733المصدر أعاله ص "" 

 
وىػو يحسػب أنيػا فإف الفاعؿ ينقػؿ األنبػاء الكاذبػة  286أما الفقرة الثانية مف المادة  -  

النيػػػة ىنػػػا غيػػػر موجػػػود والقصػػػد الجرمػػػي الخػػػاص غيػػػر واجػػػب الوجػػػود  وسػػػوء صػػػحيحة
واعتقػػػاده أنيػػػػا  األنبػػػاءجيػػػؿ الفاعػػػػؿ بكػػػذب ) والعقوبػػػة غيػػػر جػػػائزة مػػػا لػػػػـ يثبػػػت أمػػػراف 

دراكػػو –صػػحيحة  أمػػا إذا أقػػاـ البينػػة عمػػى أنػػو ( نفسػػية األمػػة  إضػػعاؼمػػف شػػأنيا  أف وا 
ـ يػػدرؾ أ، مػػف شػػأنيا أف تػػوىف نفسػػية يجيػػؿ كػػذب اإلنبػػاء المنقولػػة والمبالغػػة فييػػا وأنػػو لػػ

 .فال مسؤولية وال عقاب  األمة
  وىػػو رجػػؿ مشػػيود لػػو بالصػػدؽ  الموكػػؿ لػػـ يقػػـ بالتحػػدث عػػف وقػػائع كاذبػػةوبمػػا أف ،

ومتابعة إنصاؼ المظموميف والعمؿ جيده عمى بيػاف سػوءات الحيػاة والممارسػات غيػر 
أف المطمػوب ىػو اإلشػارة إلييػا القانونية وىو مدرؾ بأف شعبنا يعي ما يحيط بو منيا و 

دوف خوؼ عمػى نفسػية أبنػاء الشػعب السػوري الػذي خػاض معػارؾ االسػتقالؿ والبنػاء 
سقاط االنفصاؿ ويتحمؿ ضغوطا ىائمة لمنعػو  ووقؼ في وجو األحالؼ وبناء الوحدة وا 
مف متابعة نضالو وال خوؼ عمى األمة التي تحتاج إلػى الوضػوح والصػراحة وممارسػة 
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وفي حػاؿ إثبػات النيابػة بػأف . مف حرية التعبير ، ومقدمة لمبناء الصحيح النقد كجزء 
فإننػا نبػيف أف الموكػؿ مػؤمف بأنيػا   ما تحدث عنو الموكؿ مػف أخبػار ليسػت صػحيحة

لف تناؿ مف نفسية األمة لثقتو باألمػة ، وأصػال فػإف الصػحؼ السػورية تنشػر عشػرات 
كػػؿ عػػف أمثاليػػا بغػػرض التنبيػػو إلػػى األنبػػاء عػػف الفسػػاد والتجػػاوزات التػػي يتحػػدث المو 

وبالتػالي فػإف مػا يمكػف اتيامػو بػو . ثثارىا ويحسب أنيا صحيحة ألف ثثارىا تػدؿ عمييػا 
ويتوجػػب إخػػالء سػػبيمو لشػػموؿ ذلػػؾ بقػػانوف العفػػو  286إنمػػا ىػػو الفقػػرة الثانيػػة مػػف المػػادة 

 . األخير 
دائمػا ممػف يقػؼ ضػد  إف الفاسديف والمستفيديف مف الفوضى ،يخػافوف عمػى مصػالحيـ وىػـ 

ويقفػػػوف  بكػػؿ وسػػػيمة ضػػػد . اإلصػػالح والتوعيػػػة والعمػػؿ بشػػػفافية لتطػػوير الدولػػػة والمجتمػػع 
 .واألفكار والجيود المخمصة لألمة والوطف  األشخاص

 
فإف الموكؿ محاـ وقاض سابؽ ومف القامات السورية المشيود ليا عالميا فػي ...وأخيرا 

ؿ لرفعػػة شػػأنو ، وال يمكػػف لقضػػائنا العػػادؿ أف مجػػاؿ الػػدفاع عػػف حقػػوؽ اإلنسػػاف والعمػػ
 .يسجؿ في تاريخنا بأف ينتصر الفساد والمصالح الخاصة عمى قيـ الحؽ والعدالة 

 .األصؿ ىو البراءة ويفسر الشؾ لصالح المتيـ  إفوبما  -
 .النيابة العامة المكمفة اكتفت بتوجيو التيمة دوف إثبات إفوبما  -
لمموكؿ ىو حديثو لقنػاة بػردى الفضػائية وىػي غيػر وبما أف أصؿ االدعاء المنسوب  -

ولػػػـ نطمػػػع . معروفػػػة لػػػو ولػػػيس لديػػػو إمكانيػػػة متابعتيػػػا شػػػاف الكثيػػػر مػػػف المػػػواطنيف 
كييئػػة دفػػاع عمػػى مػػا بثتػػو الفضػػائية ، بػػؿ ولػػـ نػػتمكف مػػف مقابمػػة الموكػػؿ سػػوى مػػرة 

فيػو واحدة ولدقائؽ سمحت بيا ىيئتكـ ولـ نتناقش معػو فػي موضػوع الئحػة الػدفاع، 
الوقائع التي سػردتيا النيابػة تػدؿ عمػى أنيػا  أفمحاـ قدير في موضوع تيمتو ، وبما 

مجتزأة وال تصمح لالتياـ بؿ إف الموكؿ بصدقو قدـ لممحكمة ولييئة الػدفاع مػا قمنػا 
 باعتماده ، ونترؾ لمموكؿ بسسب ىذه الظػروؼ المحيطػة بالمحاكمػة إضػافة مػا يػراه

ينػػػاه مػػػف عػػػدـ التواصػػػؿ وعػػػدـ السػػػماح لػػػو باسػػػتالـ مػػف وثػػػائؽ أو لػػػوائح بسػػػبب مػػػا ب
 .الدعوى أوراؽ

 
 :لما سبؽ
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جراءاتو باطمة  –  .وألف التوقيؼ غير صحيح وا 
 . وتـ في ظؿ حالة الطوارئ ، التي لـ يعد النظر في صحة سريانيا  –
 ولتجاىػػؿ النيابػػة العامػػة تطبيػػؽ مػػواد العيػػد الػػدولي الػػذي يسػػمح لممػػواطنيف بممارسػػة –

 لنقد حؽ التعبير وا
مػػف 285بداللػة المػػادة  286ولعػدـ تػػوفر أركػاف الجػػـر المنسػػوب لمموكػؿ فػػي المػػادة  –

قانوف العقوبات في ما نسػب لمموكػؿ مػف كتابػات أو أقػواؿ ، وعػدـ تػوفر أيػة نيػة أو 
 .إرادة إضعاؼ الشعور القومي أو نقؿ أنباء كاذبة 

ىػو ينفػي عممػو و بػأف مػا تحػدث عنػو ىػو أخبػار كاذبػة  ولعدـ توفر أو إثبات عممو –
ويؤكػػد عمػػى قيامػػو فعػػال بالعمػػؿ ألجػػؿ أمتػػو وشػػعبو وحضػػو عمػػى تماسػػؾ . بكػػذبيا

 .الوطف ووحدتو 
 :لذا نمتمس مف مقامكـ اتخاذ القرار بػ   –
إعالف براءة الموكؿ مف التيمة المسندة إليػو لعػدـ الثبػوت أو عػدـ كفايػة الػدليؿ، و   -1

 .عدـ مسؤوليتو 
اعتبار فعمو منطبقا عمى مػا ورد فػي الفقػرة الثانيػة وفي حاؿ التوجو إلى غير ذلؾ ،  -2

مف قانوف العقوبػات العػاـ وتشػميؿ الفعػؿ بقػانوف العفػو األخيػر رقػـ  286مف المادة 
طالؽ سراحو فورًا  2010لعاـ  22  .، وا 

 وبكؿ احتراـ وتقدير
            الوكالء                               3/6/2010دمشؽ في     

   

 

 

 ر محكمة الجنايات العسكرية الغرفة الثانيةقرا
 2010\ 339أساس 338قرار 

 
 شرع بالمحكمة الوجاىية عمنا  
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 :حيث لـ يبؽ ما يقاؿ أعمف ختاـ المحاكمة واتخاذ القرار التالي
 0باسـ الشعب العربي في سورية

 إف ىيئة المحكمة العسكرية الثانية بدمشؽ المؤلفة مف 
 رئيسا               العميد عمي حسيف         

 العقيد ممدوح طو                    عضوا   
 العقيد حسف وقاؼ                   عضوا                    

 النقيب سامر العمي                ممثؿ الحؽ العاـ
 0المساعد ابراىيـ حالؽ         كاتبا  لمضبط

 
 :وبعد االطالع عمى

 
 2009\10\ 21تاريخ   20128\9205إدعاء أولي رقـ – 1
تاريخ  582أساس 331قرار قاضي التحقيؽ العسكري األوؿ بدمشؽ رقـ -2
اتياـ المدعي عميو المحامي ىيثـ خميؿ المالح بجناية – 1:المتضمف  2009\11\1

ذاعة  نقؿ إنباء كاذبة مف شأنو أف توىف نفسية األمة والظف عميو بجنحة ذـ القضاء وا 
 رج مف شأنو أف تناؿ ىيبة الدولةإنباء كاذبة في الخا

المتضمف رفض  2010\1\31تاريخ  168أساس  244قرار محكمة النقض رقـ -3
 0طعف الطاعف ىيثـ المالح موضوعا  ورفض إخالء سبيمو 

 :كافة أوراؽ وتحقيقات ىذه الدعو  وبنتيجة المحاكمة تبيف لنا ما يمي في الوقائع-4
أقدـ المتيـ المحامي ىيثـ  2006\12\ 11تتمخص وقائع ىذه الدعو  أف بتاريخ 

 ال يوجد انتخابات حقيقية في ظؿ نظاـ استبدادي في"عمى نشر مقاؿ  خميؿ المالح
العائد لممدعو عبد الحميـ خداـ كما نشر " سورية الحرة"عمى الموقع اإللكتروني "سورية

"  سد المحتـررئيس الجميورية الدكتور بشار األ خطاب مفتوح إلى سيادة"مقاال  بعنواف 
تضمف ممخصو أنو البد مف إعادة  2008\1\30عمى عدة مواقع الكترونية بتاريخ 

النظر في كؿ توجياتيـ واحتراـ الرأي اآلخر وبدال  مف ذلؾ تستمر االعتقاالت التي لـ 
تترؾ أي نافذة مفتوحة إال وتعمد إلى  نتوقؼ وأف أجيزة األمف المختمفة والمتخالفة ال

شيد عمى ذلؾ باالعتقاالت األخيرة التي طالت ناشطيف في إعالف دمشؽ إغالقيا واست
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وىي تؤكد مجددا  أف المجوء إلى قمع أي حركة سياسية  أو اجتماعية ىي خيار السمطة 
وأف مف حؽ المواطنيف أف يختمفوا معيا وأف ينظموا أنفسيـ وال يجوز اعتقاليـ بسبب 

فضال  عف خطاب القسـ وناشط السيد نشاطيـ ىذا أو حراكيـ الذي كفمو الدستور 
الرأي وبخاصة معتقمي إعالف دمشؽ  الرئيس إصدار األمر باإلفراج عف سائر معتقمي

وأف الحوار ىو سبيمنا لمخروج مف مأزقنا وليس ممارسة القمع واالعتقاؿ ونشر المتيـ 
مداد القمـ عمى الموقع اإللكتروني " بيف فكي كماشة"المحامي ىيثـ المالح مقاال  بعنواف 

تضمف ممخصو مطالبتو لمسيد الرئيس بفتح بابو الستقباؿ  2008\4\17بتاريخ 
شخصيات في المعارضة لمناقشتيـ بالحالة العامة لمبالد وعدـ تمقيو أي جواب عمى 

وسائمو ومخاطبتو لمعديد مف الوزراء وأف تحركو الذي بدأه منذ نحو ثماف سنيف لـ يأت 
ناس يعتقدوف أف االستمرار في الحوار مع السمطة إنما ىو أكمو حتى اآلف واف بعض ال

ومف ىنا عبرت ىيئة إعالف دمشؽ عف رأييا " حوار الطرشاف"نوع مف العبثية باعتباره 
بضرورة القطع مع السمطة لعدـ جدو  الحوار وأف وقوع الشعب تحت قمع أنظمة 

لمجتمعية ونشر الفساد استبدادية شمولية ألكثر مف خمسيف عاما  أد  لتدمير البنية ا
وحاؿ دوف تراكـ المعرفة وتخريج القادة الذيف بقوا محصوريف في جية النظاـ 

السمطة التنفيذية عمى القضاء الذي فقد استقاللو مف خالؿ " أي أصبحت غوال  "وتغولت
النظاـ الحالي ونادينا بضرورة استقالؿ السمطة القضائية ووضعنا الحموؿ المناسبة 

مف سامع ما أد  إلى أف المواطف لـ يعد يطمئف إلى وصولو لحقو إذا   لذلؾ ولكف ما
لجأ إلى القضاء وأنو كغيره مف المواطنيف ممنوع مف السفر وأف التعميـ انحدر لمستو  

انعدمت تماما  في جميع  بالخ السوء بفضؿ تدخؿ السمطة التنفيذية كما أف الشفافية
إطار القانوف وتعج دور التوقيؼ الغير معدودة  مرافؽ الدولة وأنو تتـ االعتقاالت خارج

وال محدودة بالنزالء الذيف يمارس عمييـ التعذيب الجسدي والنفسي بصورة منتظمة وأف 
الفساد انتشر في البر والبحر ولـ يبؽ مفصؿ مف مفاصؿ السمطة خاليا  فيو ويجري رفع 

مواد الغذائية ويزداد الفقير أسعار المحروقات الكيرباء وتقفز بالتزامف مف أسعار سائر ال
فقرا  والفاسدوف غنى وتخمة وأف سعر كيمو الخبز الممتاز في مطمع حكـ البعث كاف 

قرشا  سوريا  وقيس عمى ذلؾ سائر المواد وتساءؿ ىؿ نحف فعال  في دولة العدؿ \55\ب
ذاللو وحيف تتحرؾ أي فئة  فقاره وا  أو والقانوف أـ في دولة يجري فييا نيب المواطف وا 

تجمع مدني أو سياسي لمضغط عمى السمطة في سبيؿ تحقيؽ بعض المطالب تشير 
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شعارات مثؿ أف الوقت غير مناسب وأننا نتعرض لضغوط خارجية  السمطة في وجيو
كبيرة وأف البالد في خطر ىذه الحجج واألنشودات التي تشيرىا السمطة في وجو 

يرة مف أمره فأما أف يستكيف المعارضيف ليا أفراد وجماعات تجعؿ المواطف في ح
ويستسمـ أو يعمف ىزيمتو فيؿ إلى خروج مف سبيؿ كما نشر المدعى عميو المحامي 

عمى " مف الممكف"مقاال  بعنواف 2008ىيثـ المالح خالؿ الشير السادس مف عاـ 
تضمف ما ممخصو أف مضى عمى  13-12الموقع االلكتروني لمجمة مقاربات العدداف 

مارسة حقوقو السياسية نحوا  مف خمسيف عاما  حكـ خالليا وال يزاؿ غياب الشعب عف م
مف قبؿ أنظمة استبدادية قمعية وانحسر دوره وغابت قيادتو بطرؽ مختمفة وحصمت 
انتكاسو في جانب الحريات وأنو كاف أحد الموقعيف األوائؿ عمى إعالف دمشؽ قبؿ 

عض التنسيؽ بيف الداخؿ طرحو عمى المواطنيف ومنذ بداية تشكيؿ اإلعالف حصؿ ب
إال أنو كاف يوجد  والخارج مع أنو كاف ضعيفا  وغير ثابت بؿ ومتعسرا  في بعض الحاالت

تنسيقا  بشكؿ ما وبعض التقارب الذي تـ بيف األخواف وعبد الحميـ خداـ وتشكيؿ ما 
سمي جبية اإلخالص أخذت األمور في داخؿ اإلعالف تأخذ منحى ثخر وأف  استشراس 

في مالحقة أي اجتماع أو أية محاولة لتشكيؿ ىيئات معارضة ىو العامؿ األىـ  النظاـ
أقدـ المتيـ المحامي  2009\5\4عمى عرقمة أي حراؾ اجتماعي أو سياسي وبتاريخ 

عمى السمطات السورية اإلفراج عف رمضاف "ىيثـ المالح عمى نشر مقاؿ بعنواف 
لمرصد السوري لحقوؽ اإلنساف عمى موقع ا"خمفية اغتياؿ الحريري المعتقؿ عمى

حزب البعث ال يحكـ سورية فيو واجية سياسية لجيات "المعارض ونشر مقاؿ
تضمف ممخصو أف حزب " المرفأ"عمى الموقع االلكتروني 2009\7\6بتاريخ "أمنية

البعث لـ يعد لو وجود في سورية وىو ال يعدو كونو واجية سياسية سقطت شعاراتيا 
ىناؾ تشرذـ وبدؿ الحرية السجوف مميئة بأصحاب الرأي وبدؿ بالكامؿ وبدؿ الوحدة 

االشتراكية ىناؾ إقطاعية الدولة وأف الحزب تحوؿ مجموعة مف االنتيازييف حوؿ 
نما ىو األجيزة األمنية  السمطة ولذلؾ فمف يحكـ البالد اليوـ ليس ىو حزب البعث وا 

المنافع والمكاسب لكف ال فنحف دولة خارج القانوف ودور حزب البعث فييا ال يتجاوز 
دارة الشأف العاـ التي ىي مف اختصاص األجيزة األمنية   دور في الحياة السياسية وا 

واف عبارة الحزب القائد لمدولة والمجتمع الموجودة في المادة الثامنة مف الدستور 
بعث السوري وتحت ىذا الستار تـ تدمير البالد بالكامؿ سياسيا  واقتصاديا  بؿ أف حزب ال
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 2009\9\10الذي يضـ كفاءات نحترميا مف دوف شؾ قد تـ تدميرىا أيضا  وبتاريخ 
عمى عدد مف المواقع "الجريمة والعقاب"قاـ المتيـ ىيثـ المالح بنشر مقاؿ بعنواف 

االلكترونية المعارضة ومنيا موقع أخبار الشرؽ تضمف ممخصو أحداث محاكـ ميدانية 
اوزات وأف األحكاـ التي تصدر عف ىذا النوع مف العسكرية واختصاصاتيا ووجود تج

المحاكـ ىي أحكاـ سياسية وليست قضائية أو قانونية وىي قريبة المثاؿ مع محكمة 
عمى عدد مف المواقع "النكوص"مقاال  بعنواف 2009\9\16أمف الدولة كما نشر بتاريخ 

سنوات عشر االلكترونية المعارضة منيا موقع أخبار الشرؽ تضمف ممخصو أنو بعد 
مف حكـ الرئيس بشار األسد الذي تجمع بيف يديو كافة السمطات وتـ تفصيؿ الدستور 

عمى المقاس الرئاسي الذي يناسب السمطة ونتجاوز ذلؾ ونقوؿ بعد ىذه السنوات 
العشر فيما إذا لدينا اليـو في مجاؿ الحريات وحقوؽ اإلنساف وأف األجيزة األمنية عمى 

الحراؾ الذي بدأ يدب في جسد األمة الميت لينيض بيا مف جديد ما يبدو لـ يرؽ ليا 
فراحت ىذه األجيزة بجميع أنواعيا وفروعيا مدنية وعسكرية وسياسية وغير سياسية 
تمارس اعتقاالت خارج إطار القانوف وأف نظرة عمى واقعنا في سورية نجد تراجعا  في 

 رض عمى الشعب منذ بدايةميداف الحريات العامة وحقوؽ اإلنساف ونكوصا  مما ع
رئاسة الرئيس بشار األسد وحتى اآلف وبينما يزداد الفساد ويتسع بؿ ويتعمؽ في 

المجتمع في الوقت الذي تتسع فيو اليوة بيف فئات الشعب بحيث يزداد الفقير فقرا  بينما 
يزداد األغنياء غنى وتخمة عمى حساب لقمة الشعب فمف الذي يحاسب مف ونشر 

عمى موقع المجنة العربية لحقوؽ اإلنساف "الشفافية والمساءلة"ا  مقاال  بعنوافالمتيـ أيض
تضمف ممخصو أف النظاـ السوري يتصؼ بانعداـ  2008\9\25المعارض بتاريخ 

الشفافية واالنغالؽ عمى الذات والتعتيـ عمى أي خبر ومنع انتشاره حتى يستمر الشعب 
ى اآلف لطي ممؼ المفقوديف سواء في غائبا  عف قضاياه وأف السمطة لـ تعمد حت

السجوف وأثناء الحوادث المؤسفة التي وقعت في الفترة الممتدة بيف عامي 
وباستعراض األوضاع العامة في بمدنا الحبيب ال نجد في أعماؿ  1990و1980

واالنغالؽ وبتاريخ  السمطة الحاكمة أية شفافية وىي ال تزاؿ تمارس أعماليا بغاية التكتـ
قاـ المتيـ بالرد ىاتفيا  عمى أسئمة المذيع زياد السيد العامؿ بقناة برد   2009\10\7

الفضائية المعارضة ضمف برنامج بانوراما تضمف ممخصيا اشتداد القبضة األمنية مف 
شير إلى شير ومف سنة إلى سنة ونحف اآلف في ىذا العاـ أسوء مف العاـ الماضي 
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إمكانيات ضخمة مف جيش ومخابرات وشرطة  واالعتقاالت تزداد وأف السمطة لدييا
وسالح وكؿ شيء ووسائؿ القمع والتمترس بقوانيف خارجة عف أي مفيـو عدالي أو 

الذي أباح لعناصر األمف  1969لعاـ  14حقوقي قاؿ تتمترس بقوانيف مثؿ المرسـو 
المسمميف وفوؽ كؿ ذلؾ  باإلخوافالخاص  49ارتكاب الجرائـ دوف محاسبة والقانوف 

الة الطوارئ معمنة استنادا  لقانوف الطوارئ وأنو حيث المبدأ ال يتعقد أف السمطة تتجو ح
إلى االنفتاح عمى الناس والعفو جزء مف االنفتاح واالعتقاؿ جماعة إعالف دمشؽ 

اعتقاؿ خاطئ واستمرار توقيؼ زياد رمضاف المتيـ عمى خمفية تقرير ديتمؼ ميميس 
ي مضى عمى وجوده في السجف أربعة أعواـ بال مبرر المتعمؽ باغتياؿ الحريري والذ

وأنو ليس لدينا قوانيف والقوانيف في الكتب والكتب عمى الرؼ منذ زمف بعيد والبمد تدار 
بواسطة أوامر وبالغات وتعميمات وأيدي األجيزة األمنية غير محددة وال يوجد في 

طة وعدواف سوريا أي شخص عمى رأسو حماية أو مظمة تحميو مف تعسؼ السم
األجيزة األمنية وأف حزب البعث واجية وأف بعض األفراد مف حزب البعث متنفذيف حوؿ 

وىـ المستفيديف ولكف بقية حزب البعث كحزب ليس لو قيمة وحزب البعث  السمطة
واجية ومف يحكـ البالد أناس خمؼ األبواب نحف ال نعرفيـ وأف كالـ رئيس مجمس 

مية وأنو ال حاجة إلصدار قانوف أحزاب جديد ىو ضحؾ الشعب والجبية الوطنية التقد
عمى الناس مع األسؼ وىذه صيغة مف صيخ استخفاؼ بعقوؿ البشر واستخفاؼ عقوؿ 
السورييف وأف الوزراء عبارة عف واجيات وال يجوز ليـ اإلدالء بتصريحات جزافا  دوف 

ـ يجري مف قبؿ دراية وعودة لمقوانيف وأف سورية دولة غنية ولكف ىدر الماؿ العا
السمطة والبذخ والتبذير وىدر األمواؿ ىذه كميا بإمكاف العمؿ فييا وأف القانوف ال يطبؽ 

تـ توقيؼ المتيـ المحامي ىيثـ المالح مف  2009\10\14إال عمى الضعيؼ وبتاريخ 
قبؿ األمف وباستجوابو اعترؼ بأف جميع المقاالت التي كتبيا ونشرىا عمى المواقع 

والتي تعرض خالليا لمحزب والثورة والدستور ومجمس الشعب  المعارضة االلكترونية
والقضاء السوري ولنظاـ الحكـ في سورية ووصفو إياه بالقمعي واالستبدادي وتسمط 
 49األجيزة األمنية وعدـ تطبيؽ القوانيف ومطالبتو بإلغاء قانوف الطوارئ والقانوف رقـ 

حاالت الفساد بيف أجيزة السمطة والدولة  الخاص بتنظيـ األخواف المسمميف وانتشار
 .كتبيا بمحض إرادتو وبقناعتو المطمقة
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ذاعة أنباء كاذبة في  ىذا كما اسند لممتيـ المحامي ىيثـ المالح جنح ذـ القضاء وا 
ع  287و 376الخارج مف شأنيا أف تناؿ مف ىيبة الدولة المنصوص عنيا بالمواد 

 .ـ قد وقعت وعميو كانت وقائع ىذه الدعو  2010\2\23عاـ ىذه الجرائـ قبؿ تاريخ 
 

- في األدلة-
 2009\ 7\17بتاريخ \10409\تحقيقات إدارة المخابرات العامة رقـ -1

 . 285فرع 
 .تحقيقات النيابة العامة بدمشؽ-2
أقواؿ المتيـ المحامي ىيثـ خميؿ المالح أماـ المحكمة بجمسة -3

التحقيؽ السابقة صحيحة وقد  كؿ ما جاء بإفادتي بمراحؿ وقاؿ 2010\4\22
ذكرت الحقيقة في كافة مراحؿ التحقيؽ وكاف قد اتصؿ بي شخص ليجتو 

شامية قاؿ أنو مف قناة بردى الفضائية وتحدثت معو حوؿ أسئمة وجييا لي 
وكاف السؤاؿ األوؿ وأجبت عميو أف القبضة األمنية في سورية تشتد مف شير 

ف زميمنا المحامي ميند إلى شير ومف سنة إلى سنة وتزداد اال عتقاالت وا 
الحسني اعتقؿ ألنو رصد أحكاـ محكمة أمف الدولة العميا بسؤالي عف المدعو 

جودت سعيد ووجود إشاعة بأنو تـ اعتقالو أجبت بأف خط سممي وال أعتقد 
بصحة تمؾ المعمومات المتوفرة حوؿ اعتقالو وىو صديقي وأنو كاف مف 

شؽ وانسحبت أنا بعدىا مف اإلعالف وال األشخاص الذيف نظموا إعالف دم
أعرؼ أف كاف جودت سعيد انسحب أـ ال وقد قمت أيضًا أف ىناؾ فئات 

خارجة عف القانوف والناس في سورية يتضايقوف وىناؾ ىوة بيف الغني والفقير 
وىناؾ فساد ونيب لمماؿ العاـ وسورية ال تتجو إلى االنفتاح وأف ىناؾ 

عؿ عناصر األمف وأنني ال اعرؼ المدعو زياد أشخاص حاليًا في السجف بف
رمضاف إال أنو أىمو قد راجعوني وىو شخص سوري يعمؿ في لبناف كاف 

صديؽ لممدعو أبو عدس المتيـ بقتؿ رفيؽ الحريري وقد أوقؼ مف قبؿ األمف 
المبناني وتـ تركو بعد استجوابو وعند عودتو إلى سوريا حيث ورد اسمو بتقرير 

ـ بأف األمف السوري يريده ىرب وبعدىا سممتو لمواء ىشاـ ميميس وعندما عم
االختيار أف أبمغني أنو ليس عنده مشكمة وبعدىا تـ توقيفو ومازاؿ موقوفًا في 
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السجف وأرسمت رسالة إلى مجمس حقوؽ اإلنساف في جنيؼ لمتوسط بشأنو 
ربا ال وبياف فيما إذا كاف مطموبًا لمجنة التحقيؽ الدولية وحضر دبموماسي مف أو 

أعرؼ اسمو إلى مكتبي وأعممني بأنو غير مطموب وأرسمت رسالة خطية إلى 
مكتب المواء أصؼ وبعد يوميف أو ثالثة رد عمّي مدير مكتبو برتبة عميد 
وأبمغني أنو في حاؿ وجود كتاب خطي يثبت ذلؾ فأنيـ جاىزوف إلطالؽ 

يتـ الرد كما سراحو وبعدىا وصمني إيميؿ فأرسمتو إلى الجيات السابقة ولـ 
أجبت عمى سؤاؿ بأنو ال توجد قوانيف في سورية والبمد تدار بواسطة أوامر 

وبالغات وبواسطة األجيزة األمنية وكؿ كالـ قبؿ إلغاء حالة الطوارئ ال يفيد 
نما قصدتو بأف حزب البعث ىو واجية وأف الذيف يقودوف البمد مف خمؼ  وا 

جمس الشعب محمود االبرش وقولو األبواب ىـ المخابرات وبسؤالي عف رئيس م
بأنو ال حاجة لألحزاب وأجبت بأف ىذه اإلجابة استخفاؼ بعقوؿ السورييف كما 
أجبت عمى سؤاؿ حوؿ تدمير ممنيج لمغوطتيف حوؿ دمشؽ فأجبت بأف البناء 
في الغوطتيف تـ بشكؿ غير قانوني وبدوف ترخيص وبالرشاوى وأف المخالفات 

ظ السابؽ عمي زيود ولـ أذكر اسمو بداية لكف جميعيا تمت يؼ أياـ المحاف
قاضي التحقيؽ أصر عمى ذكر االسـ وقمت يجب أف يتـ تحسيف منطقة 

نشاء مشاريع فييا ولـ أمبرر بأف يسكف األكراد في مخالفات عشوائية  الجزيرة وا 
في دمر منطقة وادي المشاريع ويجب إنشاء المشاريع ليـ في مناطقيـ 

قامة ا لمشاريع بشكؿ عممي وقد وجيت عدة خطابات لمسيد واقترحت ذلؾ وا 
الرئيس سبع أو ثماني رسائؿ بيذا الموضوع ومواضيع أخرى حوؿ محاربة 

لغاء بعض القوانيف وتعديؿ بعضيا وتعديؿ القضاء والمقاالت  الفساد وا 
التقيت برئيس المحكمة الدستورية  1998الموجودة كميا صحيحة وفي عاـ 

دما أدعى لمؤتمرات ال أذىب ألنو ليس لدي ما نصرت مال حيدر وقاؿ عن
أقدمو واعتراضات قدمت عمى أعضاء مجمس الشعب ثبتت بمرسـو جميوري 

وما ذكرتو بإحدى المقابالت مف انعداـ الشفافية في عمؿ حكومي وأنني سمعت 
عف عصياف في سجف تدمر وعدرا وصيدنايا وأف العصياف يحدث في كؿ 

السمطة المسئولة إال تتكتـ عمى األمر وأف تبمغ  سجوف العالـ وكاف يجيب عمى
أىؿ الموقوفيف عف نتائج العصياف وأنني قمت أف المحاكـ الميدانية غير 
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دستورية فيما يتعمؽ بالمدنييف وىي مختصة بمحاكـ العسكرييف زمف الحرب 
وأثناء أحداث األكراد في شماؿ سورية التقيت بالمواء محمد سعيد بخيتاف وكاف 

و يشغؿ منصب رئيس مكتب األمف القومي اجتمعنا لحؿ الموضوع في حين
وذىبت أنا وعدد مف زمالئي وقمنا بإطفاء الفتنة والتقيت بالمواء ىشاـ االختيار 
وكاف كؿ منا مع مجموعة يعمؿ منفردًا إلخماد الموضوع وشكرني المواء ىشاـ 

و أجاب أف عمى ذلؾ وكاف عمى الدولة أف تعطيني وساـ عمى ما فعمت وبسؤال
الشخص الذي اتصؿ بّي مف قناة بردى وأجبتو عمى مجموعة أسئمة واردة 

بمحضر استجوابي ىو شخص ال أعرفو وال أعرؼ القناة أصاًل لكنو تحدث 
 .معي بميجة شامية وأف حالة الطوارئ ىي التي تعطؿ القوانيف 

في لمكاتب سميماف ابراىيـ العسكري الذي نشر "ديمقراطية التخمؼ"مقاؿ-4
 .ـ 2010لعاـ (619)مجمة العربي العدد 

 .ـ2006\1\8مقاؿ شكري القوتمي لممتيـ ىيثـ المالح في -5
 .لمكاتب الدكتور أسعد السح مراني"بيف الحرية واالستبداد"مقاؿ-6
 .ـ 2007\11\25لممتيـ ىيثـ المالح بتاريخ "أنا بوليس وذنب الكمب"مقاؿ-7
ؽ اإلنساف لممتيـ ىيثـ المالح بتاريخ حالة الطوارئ وأثرىا عمى حقو "مقاؿ -8
6\7\2009. 
 .لممتيـ ىيثـ المالح"عرض ال دفاع"مقاؿ-9

 .2006\1\15لممتيـ ىيثـ المالح بتاريخ "المؤامرة المستمرة"مقاؿ-10
 .2006\1\15عربي لممتيـ ىيثـ المالح بتاريخ "ستربتيز"مقاؿ-11
 .خطاب مفتوح إؿ مف بيده األمر لممتيـ ىيثـ المالح-12
لى "خطاب مفتوح"-13 لمسيد حسني مبارؾ رئيس جميوري مصر العربية وا 

 . 2005\5\24لكاتبو المتيـ ىيثـ المالح بتاريخ "حكاـ البالد العربية
 . 2008\3\10لممتيـ ىيثـ المالح بتاريخ "العدالة والقانوف"مقاؿ-14
لمكاتب القاضي نصرت مال "استقالؿ السمطة القضائية"قسـ مف كتاب-15

 .عضو المحكمة الدستورية العميا حيدر
لممتيـ ىيثـ المالح نشرىا عمى موقع أخبار الشرؽ "الجريمة والعقاب"مقاؿ-16

 .االلكتروني 
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لممتيـ ىيثـ المالح نشره عمى موقع أخبار الشرؽ بتاريخ "النكوص"مقاؿ-17
 .2009أيموؿ 15
 .لممتيـ ىيثـ المالح "الشفافية والمساءلة"مقاؿ-18
لكاتبو "لبعث ال يحكـ سورية فيو واجية سياسية لجيات أمنيةحزب ا"مقاؿ-19

 .المتيـ ىيثـ المالح
لكاتبو المتيـ ىيثـ "اإلصرار عمى الخطأ بيف التخبط والتناقض"مقاؿ-20

 .المالح
الطريؽ الصعب مف داخؿ إعالف دمشؽ فف الممكف لكاتبو المتيـ "مقاؿ -21

 "-مقاربات-ىيثـ المالح في مجمة
لكاتبو المتيـ ىيثـ "جد انتخابات حقيقية في ظؿ نظاـ استبدادي مقاؿ ال يو -22

 .االلكتروني (فري سيريا)المالح نشره عمى موقع 
عمى السمطات السورية اإلفراج عف رمضاف المعتقؿ عمى خمفية "مقاؿ-23

 .اغتياؿ الحريري لكاتبو المتيـ ىيثـ المالح
 . لكاتبو المتيـ ىيثـ المالح"بيف فكي كماشة"مقاؿ-24
خطاب مفتوح إلى سيادة رئيس الجميورية الدكتور بشار األسد "مقاؿ-25

 .لممتيـ ىيثـ المالح"المحتـر
اتصاؿ ىاتفي مع قناة بردى الفضائية المعارضة أجراه المتيـ ىيثـ -26

 .المالح
 في مطالبة النيابة العامة العسكرية  

ي تقدـ ممثؿ الحؽ العاـ بمطالبة خطية مف أربع صفات التمس ف
إسقاط الدعوى المقامة بحؽ المتيـ المحامي ىيثـ المالح بجرمي ذـ :نيايتيا

ذاعة أنباء كاذبة في الخارج مف شأنيا  تناؿ مف ىيبة الدولة  أفالقضاء وا 
عاـ بشموليا بأحكاـ مرسـو العفو .ع 287و376المنصوص عنيا بالمادتيف 

جناية نقؿ أنباء كاذبة وطالب أيضًا بتجريـ المتيـ المحامي ىيثـ المالح ب.العاـ
 285بداللة  286مف شأنيا اف توىف نفسية األمة المعاقب عمييا بالمادة 

 .عاـ والحكـ عمييا ألجؿ ذلؾ بالعقوبة المقررة قانوناً .ع
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 في الدفاع
تقدـ وكالء المتيـ بمذكرة دفاع خطية مف سبع صفحات التمسوا فييا مف حيث 

د لو وبحاؿ توجو المحكمة لغير ذلؾ النتيجة إعالف براءتو مف الجـر المسن
وتشممييا بمرسـو  \أ\عاـ فقرة .ع 286اعتبار فعمو ينطبؽ عمى أحكاـ المادة 

ـ وفي حاؿ توجو المحكمة لغير ذلؾ منحو  2010لعاـ  \22\العفو العاـ رقـ 
منتيى أسباب التخفيؼ التقديرية والقانونية ومراعاة عمر المتيـ الذي بمغ 

ـ المتيـ بمذكرة عرض مف صفحتيف عف نفسو ومرفؽ بيا الثمانيف كما تقد
سئؿ المتيـ عف  2010\6\9تاريخ \7686بعض الوثائؽ وجريدة الديار العدد

لعاـ \22\أقوالو األخيرة فطمب تشميؿ الجرائـ المسندة لو بمرسـو العفو رقـ
2010 . 

 
 :في المناقشة والتطبيؽ القانوني

ذاعة أنباء كاذبة في الخارج مف شأنيا أف تناؿ  حيث أف جرمي ذـ القضاء وا 
عقوبات عامة  287و376مف ىيبة الدولة المنصوص عنيا بالمادتيف 

والمسنديف لممدعى عميو المدعو ىيثـ خميؿ المالح وعمى فرض ثبوتيا بحقو فقد 
كما ىو ثابت مف إدعاء النيابة العامة  2010\2\23وقعا بتاريخ سابؽ لتاريخ 
وحيث أف ىذيف الجرميف  2009\10\21ي العسكرية بدمشؽ المؤرخ ف

مما يتوجب معو  2010لعاـ \22\مشموليف كميًا بأحكاـ مرسـو العفو العاـ رقـ 
إسقاط دعوى الحؽ العاـ المقامة بيما تبعًا لشموؿ الجـر كميًا بأحكاـ مرسـو 

أصوؿ محاكمات  436عماًل بنص المادة  2010لعاـ  \22\العفو العاـ رقـ 
المادة السادسة مف قانوف حالة الطوارئ الصادرة بالمرسـو رقـ  جزائية وحيث أف

منيا أنو المناطؽ التي \ب\النافذ قد نصت في الفقرة  1962\12\12تاريخ  51
أعمنت فييا حالة الطوارئ تحاؿ إلى القضاء العسكري ميما كانت صفة 
السالمة الفاعميف أو المحرضيف أو المتدخميف الجرائـ الواقعة عمى أمف الدولة و 

العامة وحيث أنو اسند لممتيـ المحامي ىيثـ خميؿ المالح جـر نقؿ أنباء كاذبة 
بداللة \286\في الخارج مف شانيا أف توىف مف نفسية األمة وفؽ أحكاـ المادة

مف قاـ في سورية "عاـ نصت عمى انو.ع|285|عاـ وحيث أف المادة.ع \285\
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رمي إلى إضعاؼ الشعور القومي في زمف الحرب أو عند توقع نشوبيا بدعاوة ت
أو إيقاظ النعرات العنصرية أو المذىبية عقوبتو باالعتقاؿ المؤقت كما أف 

عاـ نصت عمى أنو يستحؽ العقوبة نفسيا مف نقؿ في سورية .ع\286\المادة 
في األحواؿ عينيا أنباء يعرؼ أنيا كاذبة أو مبالغ فييا مف شأنيا أف توىف 

نترنت وسيمة اتصاؿ عالمية وبإمكاف جميع الناس وحيث أف اال"نفسية األمة 
التفرج عمى مواقعو واالتصاؿ فيما بينيـ بسرعة وبسيولة وفي جميع مناطؽ 

العالـ المرتبطة مع بعضيا بشبكة االنترنت مما يعني أف األنباء بتمؾ الوسائؿ 
نقمت لمخارج والداخؿ عمى حد سواء وحيث أنو مف الثابت بالوقائع واألدلة 

سنودة أعاله والتي بمغت حدًا مف الكفاية والثبوت واليقيف إقداـ المحامي الم
الجريمة "المتيـ ىيثـ المالح عمى نشر عدة مقاالت لعناويف

وحزب البعث ال يحكـ سورية فيو "الشفافية والمساءلة"و"والنكوص"و"والعقاب
اإلصرار عمى الخطأ بيف التخبط "و"واجية سياسية لجيات أمنية

ال يوجد انتخابات حقيقية في ظؿ نظاـ "و"وفف الممكف"و"والتناقض
عمى السمطات السورية اإلفراج عف رمضاف المعتقؿ عمى خمفية "و"استبدادي

وخطاب مفتوح إلى سيادة الرئيس "بيف فكي كماشة"و"اغتياؿ الحريري 
عمى المواقع االلكترونية ومنيا موقع "الجميورية الدكتور بشار األسد المحتـر

لشرؽ وموقع المجنة العربية لحقوؽ اإلنساف وموقع المرفأ وموقع إعالف أخبار ا
 13-12دمشؽ لمتغير الوطني الديمقراطي وموقع مجمة مقاربات العدداف 

وموقع سورية الحرة العائد لممدعو عبد الحميـ خداـ وموقع المرصد السوري 
فة لقياـ لحقوؽ اإلنساف وموقع مداد القمـ وعدة مواقع الكترونية أخرى إضا

المتيـ المحامي ىيثـ المالح بالرد ىاتفيًا عمى أسئمة المذيع زياد السيد العامؿ 
بقناة بردى الفضائية ضمف برنامج بانوراما وتضمنت تمؾ المقاالت 

واالتصاالت الياتفية عمى قناة بردى الفضائية تعرضو لمحزب والثورة والدستور 
باالستبدادي والقمعي وتسمط ومجمس الشعب ونظاـ الحكـ في سورية ووصفو 

األجيزة األمنية وعدـ تطبيؽ القوانيف وانتشار حالت الفساد بيف أجيزة السمطة 
والدولة وانتشار الفقر بيف أفراد الشعب وازدياد غنى األغنياء وأرقاـ وىمية 

ومبالغ فييا عف أعداد المعتقميف السياسييف والقتمى في حادثة الدبابة المزعـو 
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إلخ دوف أف يقدـ أي دليؿ عمى صحة ىذه األرقاـ 00000داـوحاالت اإلع
عف مصدرىا وقد تأيد ذلؾ باعتراؼ المتيـ أماـ األمف والنيابة  أوومعمومات 

العامة العسكرية وأماـ قاضي التحقيؽ العسكري وأماـ دائرتنا والذي أكد قياـ 
في سيبث قناة بردى الفضائية باالتصاؿ معو وأنو يعمـ أف حديثو وصوتو اليات

عمى تمؾ القناة لكؿ الناس وأنو أخبر المذيع أف القبضة األمنية تشتد مف شير 
إلى شير ومف سنة إلى سنة ونحف بيذا العـ أسوء مف العاـ الماضي 

واالعتقاالت تزداد وذكر أف السمطة ليا إمكانيات ضخمة مف جيش وسمطة 
فيـو عدلي أو وشرطة وسالح ووسائؿ قمع وتتمترس بقوانيف خارجة عف أي م

وأنو قاؿ أف الناس في 49والقانوف رقـ  1969لعاـ  14حقوقي مثؿ المرسـو 
سورية متضايقيف والوضع مأساوي مف جانب الحريات العامة واليوة الساحقة 
بيف الفقير والغني ونيب الماؿ العاـ والفساد المستشري وأف السمطة ال تتجو 

عالف دمشؽ ىو خاطئ ألنو ال يوجد إلى االنفتاح عمى الناس واعتقاؿ جماعة إ
أي شائبة عمييـ وأف حزب البعث حزب واجية ويعني بعض األفراد مف الحزب 
متنفذيف حوؿ السمطة وىـ المستفيديف وبقية أفراد حزب البعث ليس ليـ قيمة 
في الحياة العامة ومف يحكـ البالد أشخاص خمؼ األبواب ونحف ال نعرفيـ 

قوانيف في سورية والقوانيف بالكتب والكتب عمى  ليس ىناؾ:وأنو قاؿ أيضًا 
الرؼ منذ زمف بعيد وأف البمد تدار بواسطة أوامر وبالغات وتعميمات وأيدي 
األجيزة األمنية وال يوجد في سورية أي شخص عمى رأسو خيمة تحميو مف 

تعسؼ السمطة واألجيزة األمنية وكؿ كالـ قبؿ إلغاء حالة الطوارئ وقبؿ إلغاء 
كالـ فارغ حتى لو صدر قانوف األحزاب ألف حالة  14مف المرسـو  16 المادة

الطوارئ تطفئ كؿ شيء وأف حزب البعث ىو حزب واجية وأف القوانيف ال 
تطبؽ إال عمى الضعيؼ وأف حقيقة األمر مرىوف بيد الشعب الذي يدافع عف 
 مصالحو أي أف يقاؿ لمحرامي أنت حرامي أي كممة حؽ عند إماـ جائر وأنو
وجو خطاب لمسيد الرئيس الجميورية الدكتور بشار األسد ذكر فيو أنو ال بد 

مف إعادة النظر في السياسة الداخمية واالنفتاح عمى المواطنيف بكؿ توجياتيـ 
وأف مقاؿ بيف فكي كماشة صدر عنو وذكر فيو أف الشعب السوري تحت قمع 

إلى تدمير البنية  أنظمة استبدادية شمولية منذ أكثر مف خمسيف عامًا أدت
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االجتماعية ونشر الفساد وذكر أيضًا أف السمطة التنفيذية سيطرت عمى القضاء 
الذي فقد استقاللو مف خالؿ النظاـ الحالي ونادى بضرورة استقالؿ القضاء 
لكف ما مف سامع واف منع سفره غير قانوني وأف القضاء ال يمجـ السمطة 

دؽ عمى حقوؽ العربي يوجد فيو نص أف الذي صا"50"التنفيذية والقانوف رقـ 
لكؿ مواطف الحؽ بالسفر والعودة إلى بمده وىذا القانوف معطؿ وال يوجد شفافية 
بمرافؽ الدولة والفساد منتشر في البر والبحر ولـ يبؽ مفصؿ مف مفصؿ الدولة 

وأنو نشر مقااًل بسورية الحرة االلكتروني حوؿ عدـ وجود .إال وفيو فساد
ؿ نظاـ استبدادي وال يوجد في سورية انتخابات عمى كافة انتخابات بظ

األصعدة وأف الدولة تسيطر عمى الصناديؽ وتنجح مف تريد وتسط مف تريد 
وتتحكـ وتنتيؾ أي أنو ال يوجد أي فرص والنفوذ يمعب دور كبير وكذلؾ 

العالقات مع األجيزة األمنية والماؿ وذكر أنو زار رئيس المحكمة الدستورية 
وأخبره المذكور أنو أبطؿ كرئيس محكمة  1998حـو نصرت بعاـ المر 

عضو مف مجمس الشعب ولكف الذيف أبطميـ ثبتوا بمرسـو  125انتخابات 
رئاسي وأنو ذكر ما قيمة االنتخابات إذا كاف رئيس الجميورية ىو مف يعيف 
مجمس الشعب وليس االنتخابات وأف العمؿ السياسي بسورية أوقؼ منذ عاـ 

ي منذ الوحدة بيف سورية ومصر وأف جميع اإلجابات الواردة عمى أ 1958
الموقع االلكتروني لمجمة مقاربات صادرة عنو وذكر خالليا أف غياب الشعب 
عف ممارسة حقوقو السياسية منذ خمسيف عامًا حكـ مف خالليا بأنظمة قمعية 

ي وأنو كاف أحد الموقعيف عمى إعالف دمشؽ قبؿ طرحو عمى المواطنيف وف
بداية تشكيؿ اإلعالف حصؿ بعض التنسيؽ بيف الداخؿ والخارج وحوؿ مقالو 

عف اإلصرار عمى الخطأ فقد أورده ردًا عمى كالـ وزير األوقاؼ والخارجية وأف 
مقالو حوؿ أف حزب البعث ال يحكـ البمد فيو واجية سياسية كوف شعاراتو 

دؿ االشتراكية سقطت بالكامؿ فبدؿ الوحدة تشرذـ وبدؿ الحرية سجوف وب
إقطاعية وأنو يكرر ما ورد بمقالو حوؿ عنواف الشفافية والمساءلة واالنفالت 

وذكر فييا وصؼ سجف تابع لممخابرات العامة بكفر سوسة وأنو كاف موقوؼ 
بالسجف بأمف الدولة وأف عناصر تابعة لسرايا الدفاع التابعة لرفعت األسد 

مشكمة لحصوؿ خالؼ بينو وبيف طوقوا السجف وحاولوا تصفيتيـ لكف حصمت 
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عمي دوبا وبذات الوقت فإف عناصر مف سرايا الدفاع نفذوا مجزرة بسجف تدمر 
وقتموا المساجيف بداخؿ الغرؼ وذكر موضوع العصياف بسجف صيدنايا 

العسكري وأف عبد الحميـ خداـ لـ يحاكـ وىو عمى رأس السمطة ولكف حكـ بعد 
ة صادرة عنو بمواضيع متعددة وتبنى كؿ ما مغادرتو وىناؾ أكثر مف مئتي مقال

ويكرر كؿ ما جاء بمقالتو حوؿ المحاكـ "النكوص"جاء بمقالتو تحت عنواف 
الميدانية العسكرية المنشورة بأخبار الشرؽ المبرزة بالممؼ وأنو برأيو أف استمرار 
حالة الطوارئ بسورية مبرر لمقمع واستمرار االستبداد وصور المقاالت المرفقة 

الممؼ وحيث أف المتيـ المحامي ىيثـ المالح قاـ بنشر مقاالت عمى المواقع ب
وتـ بث صوتو عمى قناة بردى الفضائية وحيث أف المواقع "االنترنت"االلكترونية 

االلكترونية وقناة بردى الفضائية يمكف لألشخاص في سورية وخارجيا تصفح 
فضائية وحيث أف المتيـ المواقع االلكترونية وسماع ما يبث عمى القنوات ال

ىيثـ المالح قاـ بنشر مقاالتو وأسمع صوتو لمقاصي والداني وأذاع في الداخؿ 
والخارج أنباء يعرؼ المتيـ أنيا كاذبة أو مبالغ فييا ومنيا عدـ قدرة حزب 

البعث عمى الحكـ وعدـ صحة االنتخابات بجميع أشكاليا وعد وجود ديمقراطية 
القضاء بواجباتو وغيرىا مف األنباء المبالغ فييا  أو قوانيف تطبؽ وعدـ قياـ

والغير صحيحة وحيث أف المتيـ مف المثقفيف وىو قاض سابؽ ومحاـ ومف 
خالؿ أفكاره التي يبثيا ويعمؿ عمى نشرىا يثبت أنو ليس بالشخص العادي 

ويعمـ ما ينتج عف بث ىذه األفكار ونشرىا وحيث أف األنباء التي نقميا المتيـ 
وروج ليا في مقاالتو ومقابالتو والسابؽ ذكرىا لـ يقدـ أي دليؿ عمى  ونشرىا

صحتيا ولـ يفصح عف مصدرىا وىي كما ىو ثابت بإدعاء النيابة العامة ممثؿ 
الحؽ العاـ والسمطة كاذبة وفييا ما ىو مبالغ فيو وقد عمؿ المتيـ عمى نشرىا 

ييا ولـ يعمؿ عمى التأكد وبثيا والترويج ليا وىو يعمـ بعدـ صحتيا وأنو مبالغ ف
نما يعمـ مدى خطورة مثؿ  مف صحتيا ال سيما وأنو ليس بالشخص العادي وا 
ىذه األفكار واآلراء ويعمـ ضرورة التأكد مف صحتيا ال سيما أنو رجؿ قانوف 
رادتو لما  ويعمـ ما يترتب عمى فعمو مما يؤكد نيتو المسبقة لنقؿ ىذه األفكار وا 

وصدؽ اهلل العظيـ وال يمكف 000إذا جاءكـ فاسؽ بنناء"يترتب عمييا مف نتائج 
لشخص بمثؿ ثقافة المتيـ ويعمؿ عمى نشر فكر سياسي وتغيير اجتماعي 
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وسياسي أف يستكيف إلى أنباء كاذبة أو مبالغ فييا لـ يتأكد مف صحتيا وأف 
يبني مستقبؿ أمو عمى القيؿ والقاؿ والشائعات واألكاذيب وال يمكف لممتيـ أف 

إلخ ما 000ع أنو أراد الخير أو حسف النية أو أنو يتوقع صحة ىذه األنباء يتذر 
ورد بمذكرات الدفاع ال سيما وأنو كما سمؼ يعمـ ما يعمؿ وما يترتب عميو لما 

يتمتع بو مف ثقافة قانونية ودراية اجتماعية وسياسية وىو يعمـ الظروؼ 
ى أرض الجميورية السياسية المحيطة بالوطف  وحيث أف المتيـ قد قاـ عم

العربية السورية كما ىو ثابت مف الوقائع ووثائؽ الممؼ واعترافاتو بكافة مراحؿ 
التحقيؽ بنشر عدد مف المقاالت عبر االنترنت والسابؽ ذكرىا كما أجرى لقاء 
مع قناة بردى الفضائية ويعمـ أف أقوالو سوؼ تبث عبر األثير وأجاب فييا 

ىذه المقاالت والمقاءات قد تمت عمى أرض عمى عدد مف األسئمة وحيث أف 
الجميورية العربية السورية وحيث أنيا قد تضمنت أراء المتيـ الشخصية كما 
ىو ثابت باعترافو ومف نص المقاالت والمقاء المرفؽ بالممؼ وحيث أف ىذه 

المقاالت والمقابمة قد تضمنت أنباء كاذبة وأخرى مبالغ فييا وحيث أف المتيـ 
نشر ىذه األنباء واستخدميا لترويج أرائو وأفكاره وسعى بكؿ جيد  قد عمؿ عمى

لنشر نظاـ سياسي يرتأيو وحاوؿ أف يحمؿ اآلخريف عمى االقتناع بيذه اآلراء 
ضافة أنباء كاذبة  واألفكار مف خالؿ المبالغة باألنباء والوقائع التي نقميا وا 

ترنت والمحطات عمييا وقد عمؿ عمى نشر أفكاره وبوسائؿ العمنية  كاالن
الفضائية إلسماعيا لعامة الناس داخؿ البمد وخارجو لحمميـ عمى اعتناقيا 

وحيث أنو قاـ بفعمو ىذا بظروؼ حساسة استغؿ فييا اليجمة االستعمارية عمى 
المنطقة بحجة نشر الديمقراطية بشكؿ عاـ وعمى القطر بشكؿ خاص وقد 

العالمية متكاتفة عمى النيؿ مف  عممت فييا قوى الظمـ واالمبريالية والصييونية
صمود قطرنا وقد تعدت اليجمة االمبريالية التيديد إلى األفعاؿ فعممت عمى 

تجييش الجيوش في الخارج وتحريؾ طابورىا الخامس وجواسيسيا والمتعامميف 
فييا لمنيؿ مف صمود القطر في الداخؿ لزعزعة استقراره ولتسييؿ النيؿ مف 

لبغي االمبريالية والصييونية عف نيتيا وىي إعادة صموده وقد أفصحت قوى ا
شاعة الفوضى الخالقة ومثاؿ عمييا القطر العراقي وقد  رسـ خارطة المنطقة وا 
عممت لمنيؿ مف صمود قطرنا بأعماؿ عسكرية مباشرة وغير مباشرة ال سيما 
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وقائع حرب تموز في لبناف ومكيدة اغتياؿ رفيؽ الحريري ومحاولة إشاعة الفتف 
مذىبية والدينية في المنطقة وفي القطر وكاف القطر في ظروؼ يتوقع معيا ال

في كؿ لحظة نشوب الحرب وحيث أف ىذه الظروؼ أكثر ما تحتاج إليو مف 
مثقفي األمة إلى العمؿ عمى إزكاء الشعور القومي والعمؿ عمى تعزيز إحساس 

يمانو  بأف أبناء أمتو ليـ مف العزة بانتمائو إلى وطنو وأمتو ووالئو العميؽ ليما وا 
خصائص األصالة ومف الروابط المادية والمعنوية التي تشد بيف أبنائيا ما 
يجعميا جديرة بأف تكوف أمة واحدة واف تحيا سيرة قدرىا وربة مصيرىا وأف 
تؤلؼ دولة تتمتع بجميع حقوؽ السيادة والحرية واالستقالؿ ويتجمى الشعور 

يد الموطد عمى إبراز خصائص ىذه األصالة القومي في ىذا العـز العاـ األك
ىذه األصالة والحرص عمييا والدفاع عنيا والسمو بيا ضمف إطار الحرية 
والسيادة واالستقالؿ وعف طريؽ اإلسياـ في إغناء التراث العالمي اإلنساني 

وحيث أف المتيـ قد قاـ بنشر أرائو وأفكاره مستعماًل ومتخذًا وسيمة لدفع الناس 
اقيا أنباء كاذبة وأخرى مبالغ فييا ومستغاًل ظروؼ اليجمة االمبريالية إلى اعتن

عمى القطر واألمة بحجة نشر الديمقراطية والفوضى الخالقة وىي ظروؼ تيدد 
كياف األمة وقدـ أفكار مبنية عمى أكاذيب مف شأنيا أف تيدد كياف األمة 

يا وتذىب بحريتيا باالنييار وتمس أمنيا الخارجي والداخمي وقد تقوض استقالل
وسيادتيا وتساىـ في تمكيف الطامعيف بيا وحيث أف المتيـ ىو في سف 

االستقرار الفكري والنفسي وىو قاض سابؽ ومحاـ أي رجؿ قانوف ويعمـ ما 
يترتب عمى أفعالو وما ينجـ عف نشر أفكاره وىذه الشائعات واألنباء الكاذبة في 

ا ووحدتيا وحيث أف مف أىـ ىذه الظروؼ مف خطر ييدد األمة في وجودى
شروط النصر المقاومة المعنوية التي يمقاىا  العدو مف الشعب بأسره وصمود 
ىذا الشعب إزاء أىواؿ الحرب تمرسو بما يتطمب مف مشاؽ وتضحيات وجمده 
في تحمؿ أعبائيا ومصاعبيا وما تستمزمو مف ألـ وحرماف وحيث أف األفكار 

اذبة األخرى والمبالغ فييا التي نشرىا وروج ليا التي ساقيا المتيـ واألنباء الك
مف شأنيا أف تنشر اإلحساس بالظمـ والقير وانعداـ العدالة لدى أبناء األمة بما 

يوىف نفسية أبنائيا ويحطـ معنوياتيـ ويدمر روح التضحية لدييـ ويثير 
مة الفوضى والتذمر بداًل مف النضاؿ والصمود والجمد والوحدة فتنيار مقاومة األ
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ويستكيف أبنائيا إلى ثقافة اليزيمة وتصغر في أعيف الطامعيف فييا األمر الذي 
يشكؿ بحؽ المتيـ جناية نقؿ أنباء كاذبة مف شأنيا أف توىف نفسية األمة 

عاـ ونظرًا لظروؼ ومالبسات .ع 285بداللة  286المنصوص عنيا بالمادة 
طف وشعور أبناء األمة ىذه القضية وقدسية الحؽ المعتدى عميو وىو ىيبة الو 

حساسيـ القومي ولما يشكؿ ىذا الجـر بظروؼ الدعوى المحيطة مف خطر  وا 
عمى وحدة األمة وتيديد كيانيا ووجودىا واستقرارىا وحيث أف المتيـ لـ يطمب 

الشفقة والرحمة ولـ يتراجع عف أخطائو ولـ يبدي أي فعؿ أو قوؿ يظير ندامتو 
وجادؿ في موقع االنقياد السيؿ لمصمحة  عمى فعمو بؿ استمر الخطأ وعاند

األمة مما دفع ىيئة المحكمة مجتمعة لحجب األسباب المخففة التقديرية عماًل 
أصوؿ محاكمات  309عاـ ليذه األسباب وعماًل بنص المادة .ع 243بالمادة 
 :تقرر باالتفاؽ جزائية 

 :وفقا  لمطالب النيابة العامة العسكرية بدمشؽ الحكـ بما يمي  
إسقاط دعوى الحؽ العاـ المقامة بحؽ المدعى عميو المدعو ىيثـ خميؿ -1

مقيـ  114مف أىالي دمشؽ ساروجو قولي خ 1931المالح والدتو زينب تولد 
ذاعة  226محضر  \3\بدمشؽ ديماس قرى األسد جزيرة بجنحتي ذـ القضاء وا 

عنيا  أنباء كاذبة في الخارج مف شأنيا أف تناؿ مف ىيبة الدولة المنصوص
لعاـ   22عاـ تبعًا لشموليا بمرسوـ العفو العاـ رقـ .ع287و376بالمادتيف 
 .أصوؿ محاكمات جزائية 436وعماًل بنص المادة  2010

تجريـ المتيـ المدعو ىيثـ خميؿ المالح بجناية نقؿ أنباء كاذبة مف شأنيا  -2
 ووضعو 285بداللة  286أف توىف نفسية األمة المنصوص عنيا بالمادة 

 .ألجؿ ذلؾ بسجف االعتقاؿ المؤقت لمدة ثالث سنوات 
حجره وتجريده مف الحقوؽ المدنية وعفوه مف تدبير منع اإلقامة لعدـ وجود -3

 .عقوبات عاـ -82-63-50"محظور عماًل بالمواد 
س وفي حاؿ عدـ الدفع يحبس 0ؿ 22,75تضمينو رسـ ونفقات القرار  -4

 .أو كسورىما يومًا واحدًا عف كؿ ليرتيف سوريتيف
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تسطير مذكرة مدة سجف بحقو شاماًل حجز حريتو اعتبارًا مف تاريخ  -5
 2009\10\21تاريخ  9205محؿ مذكرة التوقيؼ رقـ أساس  2009\10\14

 ـ 2009\11\1الصادرة عف قاضي التحقيؽ العسكري األوؿ بدمشؽ بتاريخ 
بتاريخ األحد قرارًا وجاىيًا قاباًل لمطعف بالنقض صدر عمنًا وأفيـ أصوال 

 .ىػ1431رجب  23ـ الموافؽ  2010\7\4
             العضو                    العضو                   المساعد        

 الرئيس

العقيد حسف وقاؼ         العقيد ممدوح طو     العميد             محمد براقي          
 عمي حسيف

 

 

 

 

 

 

 

 

               بقرار محكمة الجنايات العسكرية  الطعف المقدـ لمحكمة النقض

 مقاـ محكمة النقض بدمشؽ

 الغرفة العسكرية الموقرة 
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 : الطاعػػػػػػػف 
 ىيثـ خميؿ المالح ػ يمثمو المحاموف عبد اهلل الخميؿ ونجيب ددـ ودعد موسى    

 .الحؽ العاـ  :    المطعوف ضده 
  :القرار المطعوف فيو 

تػػػػاريخ  338عػػػػف محكمػػػػة الجنايػػػػات العسػػػػكرية الثانيػػػػة بدمشػػػػؽ رقػػػػـ ىػػػػو القػػػػرار الصػػػػادر  
المتضػػمف مػف حيػػث النتيجػػة  2010لعػاـ  339الصػادر بالػػدعوى رقػـ أسػػاس  4/7/2010
 : 
 ......ػ 1
ػػػ تجػػريـ المػػتيـ المػػدعو ىيػػثـ خميػػؿ المػػالح بجنايػػة نقػػؿ أنبػػاء كاذبػػة مػػف شػػأنيا أف تػػوىف 2

ووضػػعو ألجػػؿ ذلػػؾ بسػػجف االعتقػػاؿ  285اللػػة بد 286نفسػػية األمػػة المنػػوه عنيػػا بالمػػادة 
 .المؤقت لمدة ثالث سنوات 

 ......ػ 3
 ......   ػ 4

 .إلى آخر ما جاء بالقرار المطعوف فيو 
 أسباب الطعف

لقػػد صػػدر القػػػرار المطعػػوف فيػػو مخالفػػػًا لألصػػوؿ والقػػانوف ومسػػػتوجبًا : أوال  ػ فػػي الشػػػكؿ
 :النقض لألسباب التالية

بتنػػاوؿ مػػا جػػاء بػػالقرار المطعػػوف فيػػو والمخالفػػات الصػػريحة والواضػػحة  أواًل ػ قبػػؿ أف نبػػدأ
لمقانوف البد لنػا مػف إثػارة العديػد مػف النقػاط التػي تػـ تجاىػؿ القػانوف فييػا نيائيػًا والتػي تمػت 

 : مخالفتيا مف قبؿ جميع مف ساىموا في توقيؼ الموكؿ وصدور ىذا القرار ومنيا 
القػانوف والدسػتور إذ أف الدوريػة األمنيػة أقػدمت عمػى ػ تػـ توقيػؼ الموكػؿ بشػكؿ يخػالؼ  1ً

إجبػػار الموكػػؿ عمػػى الصػػعود إلػػى السػػيارة دوف أف يعػػرؼ مػػف ىػػـ ىػػؤالء األشػػخاص الػػذيف 
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اقتػػػػادوه والجيػػػػة التػػػػي تػػػػـ سػػػػوقو إلييػػػػا جبػػػػرًا أو ماىيػػػػة المػػػػذكرة القضػػػػائية أو أمػػػػر التوقيػػػػؼ 
وقػد تػـ إثػارة ىػذا الموضػوع ابتػداًء  وبالتالي فػإف إجػراء التوقيػؼ األولػي باطػؿ بطالنػًا مطمقػاً 

أمػػاـ المحكمػػة والنيابػػة العامػػة العسػػكرية وقاضػػي التحقيػػؽ إال أف الجميػػع لػػـ يػػرد عمػػى ذلػػؾ 
ف عػػدـ تطبيقػػو  ولػػـ يمتفػػت إليػػو وىػػذا األمػػر ىػػو مخالفػػة نػػص قػػانوني واضػػح ونػػص آمػػر وا 

وحيػػث أف ىػػذا يجعػػؿ مػػف كػػؿ اإلجػػراءات الالحقػػة لػػو باطمػػة بمػػا فييػػا القػػرار المطعػػوف فيػػو 
األمػػر ىػػو مخالفػػة واضػػحة وصػػريحة لمقػػانوف يجعػػؿ محكمػػة الػػنقض ذات صػػمة مباشػػرة فػػي 
ذلػػؾ ألنيػػا المسػػؤولة عػػف تطبيػػؽ القػػانوف ممػػا يجعػػؿ القػػرار المطعػػوف فيػػو اسػػتند عمػػى أوؿ 

 .إجراء وأوؿ لبنة في بنائو القانوني مخالفة لمقانوف مما يجعمو باطال نمتمس تقرير ذلؾ 
بموجػػب كتػػاب صػػادر عػػف األجيػػزة األمنيػػة )) لموكػػؿ إلػػى القضػػاء العسػػكريػ أحيػػؿ ا 2ً

نػػزاؿ العقوبػػة األشػػد وأعادتػػو إلػػى الفػػرع الػػذي أحالػػو بموجػػب ىػػذا  يطالػػب بمحاكمتػػو وا 
تػػػػػاريخ  51ال يمكػػػػػف الركػػػػػوف إلػػػػػى القػػػػػانوف رقػػػػػـ " ،بػػػػػالرغـ مػػػػػف كونػػػػػو مػػػػػدني (( الكتػػػػػاب

طبيقػػػػو واف مػػػػا ارتكػػػػزت عميػػػػو الف ىػػػػذا القػػػػانوف باطػػػػؿ أصػػػػال وال يمكػػػػف ت 12/12/1962
كما أحيؿ إلػى محكمػة وقاضػي تحقيػؽ ونيابػة ، المحكمة في قرارىا في غير محمو القانوني 

طعف الموكؿ في حياديتيا ابتدءا وذلؾ مف خالؿ مخالفتيا لقػانوف السػمطة ، عامة عسكرية 
فػػرد أو القضػػائية أال وىػػي انتمػػاء جميػػع القضػػاة الػػذي اسػػتجوبوا الموكػػؿ وحػػاكموه بشػػكؿ من

مجتمعػيف إلػى صػػفوؼ حػزب البعػػث الػذي يتػولى مقاليػػد السػمطة الحاكمػػة وبالتػالي ال يمكػػف 
أف تكوف المحكمة في مثؿ ىذه الحالة ىي محكمػة حياديػة وفػؽ نػص القػانوف المعمػوؿ فيػو 

وىنػػا البػػد لنػػا أف نسػػأؿ ىػػؿ مػػف الممكػػف إطػػالؽ ))، فػػي الجميوريػػة العربيػػة السػػورية ذاتػػو 
وفقػا لمكتػاب المنػوه ، سبيمو او انتياء فترة محكومتيػو  إخالءفي حاؿ  سراح الموكؿ فورا

(( تفقد المحكمة حياديتيا ألنيا تعمؿ وفؽ توجييػات بموجػب كتػاب رسػمي ، عنو أعاله 
. 
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قػػػانوف السػػػمطة القضػػػائية يحػػػذر القاضػػػي إبػػػداء اآلراء والميػػػوؿ السياسػػػية وبالتػػػالي كيػػػؼ "" 
 "".تي يعمؿ في ظميا والحزب الذي ينتمي إليولقاضي أف يحكـ شخص ينتقد السمطة ال

وبالتػػػالي فػػػإف ىػػػذا األمػػػر يقػػػوض ركنػػػًا أساسػػػيًا مػػػف أركػػػاف وجػػػوب وحصػػػوؿ الموكػػػؿ عمػػػى 
 .محاكمة عادلة ونزيية

ليػػػذا وحيػػػث أف ىػػػذه مخالفػػػة واضػػػحة وصػػػريحة لمقػػػانوف يجعػػػؿ مػػػف محكمػػػة الػػػنقض تبسػػػط 
 .نمتمس تقرير ذلؾ، رقابتيا عمى ذلؾ والقرار المطعوف فيو مستوجبًا النقض

ػ أف أي شػخص مػتيـ أو موقػوؼ أو محكػـو اشػترط القػانوف اتخػاذ إجػراءات أساسػية البػد 3ً
 :مف الحصوؿ عمييا قبؿ البدء في المحاكمة وىذه اإلجراءات

آ ػ حقو فػي توكيػؿ محػامي أو أكثػر ومناقشػة واطػالع المحػامي عمػى كافػة مجريػات قضػيتو 
لوقػػت الػػذي يشػػاء وبمػػا أف ىػػذا األمػػر القػػانوني والواجػػب واالخػػتالء بيػػـ عمػػى انفػػراد وفػػي ا

التطبيؽ لـ ينفذ بؿ تـ العمؿ عمى عكس ذلؾ تمامًا وىو منػع الػوكالء مػف المقػاء بػالموقوؼ 
الموكؿ بشكؿ منفرد نيائيًا وىنا نجـز تمامػًا أف أجيػزة األمػف ممثمػة بعناصػر الشػرطة كانػت 

أماكف المقاء ولـ يتسف لنا كمحػاميف مػف لقػاء حاضرة تمامًا بيف الموكؿ والمحامي في كافة 
بسػػبب اإلجػػراءات المعقػػدة والتػػي تػػـ فرضػػيا بشػػكؿ خػػاص  ""عمػػى انفػػراد"" الموقػػوؼ نيائيػػًا 

عمػػى الزميػػؿ المحػػامي الموقػػوؼ األسػػتاذ ىيػػثـ المػػالح وال نػػدري كيػػؼ لنػػا أف نمػػارس حقنػػا 
 .بالدفاع عنو بشكؿ سميـ دوف االجتماع بو 

حكمة مصدرة القرار المطعوف فيو مف محاوالت لسد ىذه الثغرة القانونيػة إف ما قامت بو الم
 .ال يمكف اعتباره تطبيقًا لمقانوف وكاف األجدر بيا أف تأمر بتنفيذ القانوف 

ب ػ الموكػؿ لػـ يػتمكف مػف الحصػوؿ عمػى صػورة مصػدقة عػف كامػؿ ممػؼ الػدعوى وكػذلؾ 
يرىا حتػى تاريخػو وبالتػالي فػإف ىػذا محامو الدفاع وىناؾ بعض الوثائؽ لـ يسػمح لنػا بتصػو 

األمػػر يعػػد إخػػالال واضػػحًا فػػي تطبيػػؽ القػػانوف ويجعػػؿ القػػرار المطعػػوف فيػػو عرضػػة لمػػنقض 
 .ليذه الناحية أيضًا 
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ثانيػػًا ػ تمػػؾ المسػػائؿ ىػػي إجػػراءات أوجػػب القػػانوف تطبيقيػػا وىػػي فػػي صػػمب القػػانوف وىػػي 
 :مسائؿ قانونية جوىرية واستطرادًا نضيؼ 

 : عقوبات عاـ واضحة وصريحة إذا أنيا نصت عمى 286 ػ المادة1ً
ػ يستحؽ العقوبة نفسيا مف نقؿ في سػورية وفػي األحػواؿ عينيػا أنبػاء يعػرؼ أنيػا 1]] 

 .كاذبة أو مبالخ فييا مف شأنيا أف توىف نفسية األمة
ػػػ إذا كػػاف الفاعػػؿ يحسػػب ىػػذه األنبػػاء صػػحيحة فعقوبتػػو الحػػبس ثالثػػة أشػػير عمػػى 2

 .[[ األقؿ
التػػػالي فػػػإف ىػػػذه المػػػادة واضػػػحة وصػػػريحة إذ أف ىػػػذه المػػػادة اشػػػترطت العمػػػـ أف األنبػػػاء وب

 .كاذبة واشترطت أف الموكؿ يعرؼ ذلؾ وأصر عمى نشرىا
القػػرار المطعػػوف فيػػو ركػػز عمػػى ىػػذا األمػػر كثيػػرًا وفػػي أكثػػر مػػف نقطػػة وأصػػر عمػػى أننػػا فػػي 

ىػػػػذه المسػػػػألة حيػػػػث إف  حالػػػػة حػػػػرب وىػػػػذا األمػػػػر فػػػػي غيػػػػر محمػػػػو القػػػػانوني والمػػػػتيـ أثػػػػار
الصػحؼ المحميػػة ىػي التػػي تنشػر أخبػػار المفاوضػػات غيػر المباشػػرة برعايػة وزيػػر الخارجيػػة 
وليد المعمـ ومف خالؿ الوسيط التركي الذي اشرؼ عمى ىذه المسألة واف ىذه المفاوضػات 
لػػػػـ تتوقػػػػؼ إال بعػػػػد انػػػػدالع حػػػػرب غػػػػزة واستشػػػػيد بػػػػأقواؿ رئػػػػيس الجميوريػػػػة فػػػػي المػػػػؤتمر 

في استنبوؿ، المحكمة مصدرة القرار المطعوف فيو ركػزت عمػى الفقػرة األولػى مػف الصحفي 
المادة في حيف أف الواقعة المنفي ثبوتيا أيضًا تخضع لمفقػرة الثانيػة دوف غيرىػا مػع تمسػكنا 

ىػدار الثانيػة فػي غيػر محمػو القػانوني  األولػىبعدـ ثبوتيا أيضًا وبالتالي فإف تطبيؽ الفقػرة  وا 
عرضة لمنقض ألف الواقعة التي بيف أيدينا عمى فرض ثبوتيػا تخضػع لقػانوف ويجعؿ القرار 

العفو أصاًل وىي عبارة عف جنحػة أمػا التشػدد بػذلؾ وتطبيػؽ الفقػرة األولػى واعتبارىػا جنايػة 
 .في غير محمو القانوف ومستوجبًا النقض ليذه الناحية نمتمس تقرير ذلؾ 

بػرت وافترضػت عمػى أف الموكػؿ كػاذب وبػدأت ػ المحكمة مصدرة القرار المطعوف فيػو اعت2ً
تتعامؿ مع ىذا االفتراض عمى أنو حقيقة واقعة وبدأت تنسج قرارىػا عمػى ىػذا األسػاس كمػا 
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أنو اجتزأت الكثير مف المقاطع وتعاممت مع الوقائع في ىذه الػدعوى بشػكؿ افتراضػي عمػى 
لعبد الحميـ خػداـ وىػذا  سبيؿ المثاؿ أوردت عبارة أف الموكؿ قاـ بنشر كذا عمى موقع عائد
االنترنيػت ))  ةالعنكبوتيػاألمر غير صحيح ويػنـ عػف جيػؿ فاضػح فػي التعامػؿ مػع الشػبكة 

إذ أف ما ىو منشور عمى الشبكة يسػتطيع أي موقػع آخػر أف يعيػد نشػره وبالتػالي وحيػث (( 
ونشػػرت مػف قبػػؿ موقػع مػػوالي لنظػاـ الحكػػـ فػػي " أف الرسػالة موجيػػة إلػى رئاسػػة الجميوريػة 

وأعيػد نشػرىا مػف قبػؿ أشػخاص آخػريف ال "كمنػا شػركاء  ،سورية ويمثمو في اغمػب األحيػاف 
عػادةألف النشػػر ، يمكػف تحميػؿ الموكػػؿ ذلػؾ  وبالتػػالي ،النشػػر لػيس خاضػػع إلرادة الموكػؿ وا 

يجب عمينا أف ندرؾ آلية العمؿ عمى الشبكة وكيفية التعامؿ مع ما ىػو منشػور عمييػا ومػف 
ونسػػأؿ ، و سػػنتاوؿ ىػػذا الػػذي اعتبرتػػو المحكمػػة دلػػيال ضػػد الموكػػؿ ، ثػػـ نسػػتطيع أف نحكػػـ 

إذا كػػاف الخطػػاب الموجػػو إلػػى رئػػيس الجميوريػػة وينتقػػد صػػاحب ىػػذا الخطػػاب وقػػائع ماديػػة 
لمػػف يوجػػو مثػػؿ ،يشػػكؿ جرمػػا يعاقػػب عميػػو صػػاحب الخطػػاب ويسػػجف ثػػالث سػػنوات،  ثابتػػة

غيػػػره إيصػػػاؿ أرائػػػو  أوموكػػػؿ ىػػػذا الخطػػػاب إذا لػػػـ يكػػػف لػػػرئيس الػػػبالد ؟ وكيػػػؼ يسػػػتطيع ال
وانتقاداتو بغير ىذا الطريؽ ؟ وىؿ السجف ىو المكافأة عمى ذلؾ ؟ وأي قانوف يعاقػب عمػى 
مثؿ ىذا التصرؼ ؟وبالتػالي وباعتبػار أف المحكمػة مصػدرة القػرار المطعػوف فيػو قػد جرمػت 

 . ىذه الواقعة خالفا لمقانوف مما يجعؿ قرارىا مستوجبا النقض
)) ت عمييا المحكمة مصدرة القرار المستأنؼ واعتبرت أقواؿ الموكؿ كاذبةوردت عبارة ركز 

وىػي أف الموكػؿ يتحػدث ((   الموكؿ عمى استعداد إلثبات كؿ نقطة مف النقاط التي أثارىا
ونسػاؿ المحكمػة مصػدرة ، أف ىناؾ ىوة ساحقة بيف الفقير والغني وىناؾ نيب لممػاؿ العػاـ 

ىػؿ كػالـ المػتيـ المػالح ىػذا يحتػاج إلػى إثبػات ،ت ذلػؾ كػذباالقرار المطعوف فيو التي اعتبػر 
الموكػؿ أثنػاء جمسػات المحاكمػة وفػي معػرض دفاعػو عػف نفسػو " ،أـ أف واقع الحاؿ يثبتػو ،

أعػػػداد كبيػػػرة فػػػي سػػػجف عػػػدرا ، ذكػػػر وقػػػائع ماديػػػة ميمػػػة عمػػػى سػػػبيؿ المثػػػاؿ ال الحصػػػر 
وبالتػػالي " طرؽ القانونيػػة المركػػزي محػػاليف إلػػى السػػجف عػػف طريػػؽ دوائػػر األمػػف ولػػيس بػػال
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وباعتبػػار أف مػػف واجػػب النيابػػة العامػػة وفقػػا لمقػػانوف التثبػػت مػػف ىػػذه الواقعػػة ولػػـ تفعػػؿ ممػػا 
كيػؼ يجػـر الموكػؿ عمػى وقػائع ،أليسػت الصػحؼ المحميػة تعػج بػذلؾ ، "يؤكد صحة كالمو 

 ((. موضوع الدبابة والجسر تحدثت عنو الصحؼ المحمية قبؿ غيرىا)) ،صحيحة ؟
عمػػى الثانيػػة  األولػػىوالقضػػائية وسػػيطرة  ةأوردت عبػػارة أخػػرى تتعمػػؽ بالسػػمطة التنفيذيػػكمػػا 

رئػيس الػوزراء يػأمر خطيػا بعػدـ تنفيػذ القػػرار ،واعتبػرت ذلػؾ كػذبا وىنػا نػورد مثػاال عمػى ذلػػؾ
ومحكمػػة ،أي تغػػوؿ أكثػػر مػػف ذلػػؾ عمػػى السػػمطة القضػػائية مػػف السػػمطة التنفيذيػػة،القضػػائي

وىنػا ال ،مػف غيرىػا أكثػرا أماميا تدرؾ ىذا الموضوع ومممػة بػو النقض التي نتقدـ بطعنن
ىػػؿ ىػػذا الكػػالـ : يسػػعنا كييئػػة دفػػاع إال أف نسػػأؿ ضػػمير الييئػػة التػػي تنظػػر بيػػذا الطعػػف 

وبالتػالي نجػد أف القػرار اسػتند عمػى ، صحيح ؟ أـ أف الموكػؿ يفتػري والواقػع عكػس ذلػؾ
 . نمتمس تقرير ذلؾ، لمنقض مما يجعمو عرضة،وقائع تظير صورة عمى عكس الواقع

كمػػػا أف ىنػػػاؾ عبػػػارات موجػػػودة فػػػي مػػػتف القػػػرار ال عالقػػػة لمموكػػػؿ بيػػػا نيائيػػػًا وال يمكػػػف  
الركوف عمييا مثؿ الصيوينة واالمبرياليػة العالميػة واليجمػة عمػى القطػر ومػا إلػى ىنػاؾ مػف 

خراجيػػا القضػػية وا   سوىػػي محاولػػة واضػػحة لتسػػيي))،عبػػارات ال عالقػػة لمموكػػؿ بيػػا نيائيػػاً 
تػػػـ حشػػػوىا بػػػالقرار خالفػػػا لواقػػػع الػػػدعوى ولػػػـ يػػػتـ بحثيػػػا أثنػػػاء ،((عػػػف الطػػػابع القػػػانوني 

مقاالت الموكػؿ ،ال ندري مف أيف أتت تمؾ العبارات ،االستجواب أو أثناء جمسات المحاكمة
ولػـ يكػف ،وضد الحرب في لبناف ،وىي ضد الحرب عمى العراؽ،لـ تتناوؿ الفوضى الخالقة

التو في أي يـو مف األياـ عمى توافؽ مع ما ذكر فػي القػرار لجيػة إيػراد تمػؾ مقا أوالموكؿ 
كمػػػا أوردت المحكمػػػة عبػػػارات تػػػدؿ عمػػػى مكانػػػة الموكػػػؿ عمػػػى السػػػاحة الداخميػػػة ، العبػػػارات

والدوليػػة وعممػػو القػػانوني والقضػػائي ونجػػد أف ىػػذا األمػػر يصػػب لصػػالح الموكػػؿ وال يمكػػف 
 .اعتباره دليال ضده عمى اإلطالؽ 
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بالتػػالي فػػإف مػػا جػػاء بحيثيػػات القػػرار المطعػػوف فيػػو فػػي غيػػر محمػػو القػػانوني وغيػػر موجػػود و 
أي القػػػرار "واف إيػػػراده فػػػي مػػػتف القػػػرار المطعػػػوف فيػػػو يجعمػػػو ، أصػػػال فػػػي وثػػػائؽ الػػػدعوى

 .ومستوجبًا النقض ليذه الناحية أيضاً "
 :ليذه األسباب ولألسباب التي تراىا محكمتكـ الموقرة نمتمس 

 
 .الطعف بالنقض شكال   قبوؿػ 1
جػػػػراءػػػػػ قبولػػػػو موضػػػػوعا  ونقػػػػض القػػػػرار المطعػػػػوف فيػػػػو 2                . المقتضػػػػى القػػػػانوني وا 

 وبكؿ احتراـ

 الوكالء                                                           7/2010/ 25دمشؽ في  

 

 

 

 العسكرية قرار محكمة النقض النيائي بتصديؽ قرار محكمة الجنايات 
 
 

 2010لعاـ  2041قرار  1845أساس 
 جنايات عسكرية

 باسـ الشعب العربي السوري في سورية
 الغرفة العسكرية -الدائرة الجزائية -محكمة النقض

 السيد انطوف فيمو :الرئيس
 العقيد مفيد مخموؼ -ىشاـ ظاظا : المستشاراف السيداف
 الطاعف ىيثـ المالح
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 اـالحؽ الع: الخصـ في الطعف 
 نقؿ أنباء كاذبة مف شأنيا أف توىف نفسية األمة: الجـر

 338/339المحكمة العسكرية الثانية بدمشؽ برقـ : القرار المطعوف فيو الصادر عف 
 4/7/2010تاريخ 

 الحكـ عمى الطاعف: المتضمف 
 وعمى كافة أوراؽ الدعوى

ضمف طمب رد المت 3504برقـ  22/8/2010ومع مطالبة النيابة العامة المؤرخة في 
 الطعف موضوعا

 :وبالمداولة اتخذ القرار اآلتي                 
 

 :أسباب طعف المدعى عميو ىيثـ المالح
 تـ توقيؼ الطاعف بشكؿ يخالؼ القانوف والدستور -1
أحيؿ الطاعف لمقضاء العسكري بالرغـ مف كونو مدني وال يمكف الركوف إلى  -2

ؿ الطاعف إلى محكمة ونيابة طعف ألنو باطؿ وأحي1962لعاـ  51القانوف رقـ 
بحياديتيا النتماء جميع القضاة إلى صفوؼ حزب البعث وقد منع الطاعف مف 

 المقاء مع الوكالء فكيؼ يمارس حؽ الدفاع ولـ يسمح لو بتصوير الوثائؽ
ع عاـ واضحة وصريحة واشترطت العمـ بأف األنباء كاذبة وأنو يعرؼ 286المادة  -3

أصر القرار الطعيف عمى أننا في حالة حرب وىذا في  ذلؾ وأصر عمى نشرىا وقد
غير محمو القانوني ألف الصحؼ تنشر أخبار المفاوضات غير المباشرة مف خالؿ 

الوسيط التركي وأف الواقعة المنفي ثبوتيا تخضع لمفقرة الثانية وأف تطبيؽ الفقرة 
 األولى في غير محمو القانوني وىي جنحة وتخضع لقانوف العفو

ف الرسالة الموجية المحك -4 مة اعتبرت الطاعف كاذب واجتزأت الكثير مف المقاطع وا 
إلى رئاسة الجميورية ونشرت عمى االنترنيت في موقع موالي لنظاـ الحكـ في 

وأعيد نشره مف أشخاص آخريف وىؿ السجف ىو المكافأة عمى ( كمنا شركاء)سورية 
قاط  التي أثارىا وىي أف الطاعف عمى استعداد إلثبات كؿ نقطة مف الن. ذلؾ

ليست كاذبة وىناؾ ىوة بيف الفقير والغني ونيب لمماؿ العاـ وىناؾ أعداد كبيرة في 
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سجف عدرا محاليف عف طريؽ دوائر األمف وليس بالطرؽ القانونية وأف موضوع 
 الدبابة والجسر تحدثت عنو الصحؼ المحمية قبؿ غيرىا

ة ومثاؿ ذلؾ أف رئيس الوزراء يأمر سيطرة السمطة التنفيذية عمى السمطة القضائي -5
 .خطيا بعدـ القرار القضائي واف محكمة النقض تدرؾ ىذا الموضوع

ىناؾ عبارات في متف القرار ال عالقة ليا بالطاعف مثؿ الصييونية واالمبريالية  -6
العالمية واليجمة عمى القطر وىي محاولة لتسييس القضية وأف مقاالت الطاعف لـ 

القة وىي ضد الحرب عمى العراؽ وعمى لبناف ولـ يكف تتناوؿ الفوضى الخ
الطاعف في أي يوـ عمى توافؽ مع ما ذكر في القرار كما أوردت المحكمة عبارات 
تدؿ عمى مكانة الطاعف عمى الساحة الداخمية والدولية وعممو القانوني والقضائي  

 .طاعف وال يمكف اعتباره دليال ضدهوأف ىذا األمر يصب لصالح ال
 

 لنظر بالطعف  ا
 

أف المحكمة المطعوف بقرارىا قد أحاطت بواقعة الدعو  وأوردت خالصة عف مف حيث 
أدلتيا وناقشتيا مناقشة قانونية وال سيما منيا أقواؿ الطاعف أماـ المحكمة ومقاالتو 
التي نشرىا والتي تناقمتيا المواقع المختمفة وأطمع عمييا الجميع والتي تمخصت عمى 

 : ليالنحو التا
 (شكري القوتمي)مقاؿ  -16
 (أنا بوليس وذنب الكمب)مقاؿ  -17
 (حالة الطوارئ وأثرىا عمى حقوؽ اإلنساف )مقالة  -18
 (عرض ال دفاع) مقالة  -19
 ( المؤامرة مستمرة )مقالة  -20
 (ستربتيز عربي )مقالة  -21
 (خطاب مفتوح إلى مف ييمو األمر )مقالة  -22
ة مصر خطاب مفتوح إلى السيد حسني مبارؾ رئيس جميوري)مقالة  -23

لى حكاـ البالد العربية   (العربية وا 
 (العدالة والقانوف) مقاؿ  -24



252 

 

 (الجريمة والعقاب) مقاؿ  -25
 (النكوص) مقاؿ -26
 (الشفافية والمسألة ) مقاؿ  -27
 (حزب البعث ال يحكـ سورية فيو واجية سياسية لجيات أمنية) مقاؿ  -28
 ( اإلصرار عمى الخطأ بيف التخبط والتناقض) مقاؿ  -29
 (عبالطريؽ الص) مقاؿ  -30
 (يال يوجد انتخابات حقيقية في ظؿ نظاـ استبداد) مقاؿ -31
عمى خمفية اغتياؿ  عمى السمطات السوري اإلفراج عف رمضاف المعتقؿ)مقاؿ -17

 (بيف فكي كماشة)مقاؿ -18  (الحريري
خطاب مفتوح إلى سيادة رئيس الجميورية الدكتور بشار األسد المحتـر )مقاؿ -19
) 

اء مع قناة برد  الفضائية ىذه المقاالت واالتصاؿ اتصاؿ ىاتفي عمى اليو -20
 .الياتفي

 
تضمنت ما ممخصو استمرار االعتقاالت في سورية مف قبؿ أجيزة األمف وقمع أي  

حركة سياسية أو اجتماعية ومطالبتو باإلفراج عف معتقمي الرأي وخاصة منيـ 
كثر مف  شمولية  ال ةمعتقمي إعالف دمشؽ وقوع الشعب تحت أنظمة استبدادي

خمسيف سنة لتدمير البنية المجتمعية ونشر الفساد وسيطرة السمطة التنفيذية عمى 
السمطة القضائية ولـ يعد المواطف يطمئف إلى وصولو إلى حقو إذا لجأ إلى القضاء 
وأف الطاعف كغيره ممنوع مف السفر أنحدر لمستو  بالخ السوء و الشفافية انعدمت 

الذيف يمارس عمييـ التعذيب الجسدي والنفسي وأف  وتعج دور التوقيؼ بالنزالء
الفساد استشر  في البالد  وفي كؿ مفاصؿ السمطة ويزداد الفقير فقرا والفاسدوف 

ىؿ نحف فعال في دولة العدؿ والقانوف أـ في دولة يجري فييا نيب ) ؿ اءغنى ويتس
ذاللو  فقاره  وا  التنسيؽ ثـ تطرؽ الطاعف في مقاالتو عف ..... ( المواطف وا 

 والتقارب بيف األخواف وعبد الحميـ خداـ لتشكيؿ ىيئات معارضة وطالب باإلفراج عف
ف حزب البعث لـ يعد لو وجود في  رمضاف المعتقؿ عمى خمفية اغتياؿ الحريري وا 
سورية وىو واجية سياسية  سقطت شعاراتيا وأنو بدؿ الوحدة ىناؾ تشرذـ وبدؿ 
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ية ىناؾ إقطاعية الدولة وتحوؿ الحزب إلى الحرية سجوف مميئة وبدؿ االشتراك
مجموعة مف االنتيازييف ومف يحكـ البالد ىو  األجيزة األمنية ونحف دولة خارج 

حزب البعث ىو المنافع والمكاسب وتـ تدمير البالد سياسيا واقتصاديا  ودور القانوف
سياسية  وأف محاكـ الميداف العسكرية فييا تجاوزات وأف األحكاـ التي تصدر عنيا 

وأنو وبعد عشر سنوات مف حكـ الرئيس بشار األسد الذي يجمع  في يده كافة 
السمطات وتـ تفصيؿ الدستور عمى المقاس الرئاسي وقد راحت األجيزة تمارس  
اعتقاالت خارج القانوف وتراجع في مجاؿ الحريات وحقوؽ اإلنساف ويزداد الفساد 

ة ولـ يتـ طي ممؼ المفقوديف سواء في وأف النظاـ السوري يتصؼ بانعداـ الشفافي
كما قاـ الطاعف  1990و  1980السجوف أو أثناء الحوادث المؤسفة مابيف عامي 

في قناة برد  الفضائية وتضمنت إجابات باشتداد ( ىاتفيا)بالرد عمى أسئمة المذيع 
القبضة األمنية واالعتقاالت تزداد والتمترس بقوانيف خارجة عف مفيـو أي عدالة 

عالف  49والقانوف  1969لعاـ  14ثؿ المرسـو م الخاص باإلخواف المسمميف وا 
حالة الطوارئ واعتقاؿ جماعة إعالف دمشؽ وتوقيؼ زياد رمضاف بال مبرر ال يوجد 
قوانيف ألنيا في الكتب والكتب عمى الرؼ واف البمد تدار بأوامر وبالغات وتعميمات 

واف األجيزة األمنية واف حزب البعث وبأيدي األجيزة األمنية وتعسؼ السمطة وعد
أناس خمؼ األبواب وأف كالـ رئيس مجمس الشعب  واجية ومف يحكـ البالد ىـ

والجبية الوطنية التقدمية حوؿ إصدار قانوف األحزاب ىو ضحؾ عمى الناس وأف 
الوزراء عبارة عف واجيات واف ىدر الماؿ العاـ يجري مف قبؿ السمطة والبذخ 

ألمواؿ وأف القانوف ال يطبؽ إال عمى الضعيؼ وقد اعترؼ الطاعف والتبذير وىدر ا
أثناء التحقيؽ معو بأف جميع مقاالتو التي كتبيا ونشرىا عمى المواقع االلكترونية 
والتي تعرض مف خالليا لمحزب والثورة كتبيا بمحض إرادتو وقناعتو المطمقة  وقد 

العامة وتحقيقات النيابة العامة  تميت ىذه الوقائع أيضا بتحقيقات إدارة المخابرات
العسكرية بدمشؽ حيث أف المحكمة قد لخصت مطالب النيابة العامة وما جاء 

بمذكرات الدفاع الخطية وناقشتيا وردت عمييا وناقشت مسألة اختصاص القضاء 
العسكري وفقا لما نصت عميو المادة السادسة مف قانوف إعالف حالة الطوارئ وأف 

اتصاؿ عالمية وبإمكاف جميع الناس ولوج مواقعو وأف الطاعف قد  االنترنيت وسيمة
أقدـ  عمى نشر مقاالتو وروج ليا ولـ يقدـ الدليؿ عمى صحتيا وىي مبالخ فييا 
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وىو يعمـ عدـ صحتيا وبحثت النية الجرمية ألفعاؿ الطاعف والتي وقعت عمى أرض 
ة نشوب الحرب مع ظرؼ يتوقع فيو في كؿ لحظ الجميورية العربية السورية وفي

العدو الصييوني المحتؿ ألراضي سورية وحيث أف وجود مباحثات غير مباشرة 
السترجاع األراضي المحتمة ال يعني عدـ توقع نشوب الحرب وأف نشر األفكار التي 
تضمنت أنباء كاذبة وشائعات في ىذه الظروؼ ييدد أمف األمة وحيث أف المحكمة 

لممدعى عميو الطاعف ومد  توافرىا في أفعالو قد ناقشت أركاف الجـر المسند 
التقديرية ألف الطاعف لـ يطمب الشفقة  وعممت أسباب حجبيا لألسباب المخففة

والرحمة ولـ يتراجع عف أقوالو واستمر في الخطأ وعاند وجادؿ فجاء قرار المحكمة 
ي ال محموال عمى موجباتو وأسباب صدوره وال تناؿ منو أسباب الطعف المثارة والت

 .تعدو مجادلة محكمة الموضوع   بقناعتيا التي استندت إلى مالو أصؿ في الممؼ 
 

 
 :لذلؾ تقرر باإلجماع    
 
 رفض الطعف موضوعا -1
 تضميف الطاعف الرسـ ومصادرة التأميف-2
 إعادة الممؼ إلى مرجعو -3

 
 1431/ / قرار صدر بتاريخ              

   12/10/2010الموافؽ                          
                                                                                 

 الرئيس 

 قرار مجمس حقوؽ اإلنساف
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 لثالفصؿ الثا

 في سوريا اإلنسافحوارات قضية حقوؽ 

 

 2003  اإلماراتيةحوار مع جريدة البياف 

 2004ينية الوسط البحر  جريدة حوار ىيثـ المالح مع

 2004( الجزيرة نت) حوار مع مجتمع المعرفة
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 اإلنسافالدعوى ضدي تحرش بحقوؽ : ىيثـ المالح

  2003سبتمبر / ايموؿ10( دمشؽ)البياف 

عنو مؤخرا بعفو  أفرجالسورية الذي  اإلنسافأكد المحامي ىيثـ المالح رئيس جمعية حقوؽ 
يا جميعًا جنحة وعقوبتيا دوف الثالث في القضية بأن إليورئاسي االتيامات التي وجيت 

تحاكـ شخصًا لـ يقترؼ شيئا يخؿ  ألنياالنظاـ  إلىسنوات وصنؼ الدعوى بأنيا تسيء 
 . اإلنسافبالقانوف وىي في الوقت ذاتو تعتبر تحرشًا بحقوؽ 

التي يرأسيا  اإلنسافانو ال يمثؿ تيارا سياسيًا بعينو في جمعية حقوؽ  إلىالمالح  وأشار
 . القضايا بغض النظر عف انتماءاتيـ السياسية أصحابيدافع عف جميع وانو س

والذي شممكـ بالعفو، كيؼ يبدو لكـ؟  األسدالقرار الذي صدر مؤخرا عف الرئيس بشار  *
ػ ىذا القرار مرسـو تشريعي صدر عف الرئيس وىو عادة يصدر عف مجمس النواب 

ؾ صالحيات لرئيس الجميورية لكف في حالة غياب ىذا المجمس، ىنا« مجمس الشعب»
 . بأف يصدر المراسيـ

. يوليو شمؿ الجنح والمخالفات واستثنى منو بعض المواد 2ومرسـو العفو الذي صدر في 
والمرسوـ لـ يشمؿ الجنايات . وعادة كؿ مرسـو عفو يستثنى منو ما يسمى بالجرائـ الشائنة

يـ مأموف الحمصي ورياض سيؼ وبالتالي لـ يشمؿ السياسييف المحكوميف بالجنايات ومن
بحكـ االتيامات الموجية لي بموجب قرار الظف  وأنا. والمحكوميف بجنايات تغيير الدستور

 . شممني بالعفو الف ىذه االتيامات كميا جنحة وعقوبتيا جميعًا دوف الثالث سنوات

رية رئيس الجميو  إفكاف المالحظ عند واضع المرسـو فمف المعتاد  إذاال اعرؼ  أنا**
ليس ىو مف يصيغ مرسـو العفو،  ألنويعطي خطوطًا عريضة لواضعي المرسـو 

 . فالمرسـو شممني كوف التيـ الموجية لي ىي مف نوع الجنح

فالعمؿ في . سواي ممف اشتغموا في عمؿ الشأف العاـ أحداالمرسـو لـ يشمؿ  أفوالواقع 
تنتيي  إفسي فنتأمؿ ىو عمؿ اجتماعي لكف كؿ عمؿ مؤاده سيا اإلنسافمجاؿ حقوؽ 

 . جميع مشاكؿ المحكوميف سياسيًا سابقاً 
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 قانونية؟  أحكاـولكف ىؤالء صدرت بحقيـ  *

مف ثالث  أكثرومازالوا في السجف، وىـ اعتقموا منذ  أحكاميـىؤالء منيـ مف انتيت  **
 . الحرب أثناءتحاكـ العسكرييف  إفسنيف وحوكموا مف قبؿ محكمة ميدانية وظيفتيا فقط 

 تمت محاكمتؾ؟  أيف أنتولكف  *

، ومع ذلؾ فاف المحكوميف الطوارئمحكمة عسكرية عمى قانوف  إلى إحالتيجرت  **
يستمر  أساس أيمر عمى انقضاء حكميـ ستة اشير، فعمى  أحكاميـالذيف انتيت 

 . في السجف اإلنساف

 ػ بالنسبة لؾ ما ىي التيـ التي وجيت لؾ؟ *

منظمة سياسية ذات طابع  إلىانتميت  أني األولىالجريمة  جرائـ، أربعوجيت إلي  أنا **
جمعيتنا ىي جمعية مدنية محمية وليست  إففي حيف « اإلنسافجمعية حقوؽ »دولي 

 . سياسية وليا طابع دولي

تجيبنا  أفمضى عمييا ستة شيور دوف  اإذغير مرخصة، ولكف ىي مرخصة  إنياقالوا * 
تعتبر : التالي فنحف محصنوف بالقانوف فالنص يقوؿوزارة الشئوف االجتماعية والعمؿ وب

مضى عمى طمب التأسيس مدة ستة اشير ولـ تجب عمى الطمب وزارة  إذامرخصة 
 . ف االجتماعية والعمؿؤو الش

مف  أسستقالوا نحف جماعة سياسية واف تكممت شفاىيًا مع المحكمة فقمت ىذه جمعية 
مماذا حركت الدعوة ضدي ولـ تحرؾ ضد واحد منيـ ف وأنامجموعة سميت ىيئة تأسيسية 

عند التحقيؽ مف معؾ فأجبت معي منصور الطرش  األمنية األجيزةوقد سألتني . اآلخريف
أنباء كاذبة تناؿ مف ىيبة الدولة  إذاعةوالتيمة الثانية  أخرىوىيثـ كيالني وشخصيات 

 . ويقصدوف بيا ما جرى مف حوار بيني وبيف احمد منصور في محطة الجزيرة

التي تصدر عف « تيارات»مطبوعة بدوف ترخيص وىي مجمة  إدخاؿالتيمة الثالثة 
 إلحضارشديدًا عندما اعتقؿ العامؿ الذي ذىب  اً آلمتألمت  أنا. الجمعية ونحف لـ ندخميا

 اإلعدادآخذ بعض  أفكنت مسافرًا فأردت  وأنامف المجمة لكي نقدميا ىدايا  إعدادبعض 
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في العالـ وقد تـ ضبطيا عمى الحدود فيي لـ تدخؿ  سافاإلنمنظمات حقوؽ  إلىمعي 
 . اشير أربعةوجرى اعتقاؿ العامؿ لمدة تزيد عمى 

قانونيًا مالؾ  أنا. ومع ذلؾ فأنا ال اسأؿ عف مطبوعة فالمطبوعة تسأؿ عنيا ىيئة التحرير
عني ىذا ي. ومع ذلؾ فاف ىيئة التحرير لـ تستدع. لممطبوعة ومالؾ المطبوعة يسأؿ مالياً 

 . كنت شخصيًا مستيدفاً  أنني

لدي في الجمعية  أننيفي التحقيؽ  أجبتيـالنعرات الطائفية وقد  إثارةالتيمة الرابعة ىي 
 أفونحف بمثابة رافعة ليذا الوطف، وال احد يستطيع  واإليديولوجيةجميع الخمفيات الذىنية 

احد لو مصمحة، تتواصؿ مع بعضيا البعض فالوطف لمجميع وكؿ و  أفيمنع الناس مف 
 . فنحف نعمر الوطف مع بعضنا البعض، وال اعمره وحدي ومع ذلؾ اتيمت بذلؾ

حكـ مدتو  إصدار إلىتصؿ  أفتحكـ يمكف  إف أرادتالمحكمة  أفلو  األربعىذه التيـ 
 . ثالث سنوات بحقي

مف القضاء وال مف الدعوى كأساس لكني بعيد عف ىذه التيـ، فالدعوى  ؼاخأال  أنا
 . تحاكـ شخصًا لـ يعمؿ شيئا يخؿ بالقانوف ألنؾالنظاـ  لىإتسيء 

نعود عمى القضية  اإلنسافحقوؽ  أصبحت، وىذه مشكمة فأيف اإلنسافىذا تحرش بحقوؽ 
، اإلماـ إلىىو خطوة  األحواؿالرئيس في كؿ  أصدرهالميمة، المرسـو التشريعي الذي 

 . لكف األساس ىو الناس الموجودوف في السجوف

المخابرات العسكرية مختصة بالجيش وال  :ت ىذا الكالـ عمى األجيزة وقمت ليـلقد طرح
، الشعبة السياسية ىي «تجسس»عالقة ليا بالمدنييف، المخابرات العامة قضايا خارجية 

والنشاط السياسي الداخمي ػ وسابقًا كانت الشعبة السياسية  واألحزابالمختصة بالجمعيات 
 إنساف وأيىناؾ مرجعًا قانونيًا،  إفلوزارة الداخمية وىذا يعني  تخضع مف الناحية القانونية

فمع تشابؾ الفروع ىذه لـ نعد . ىو موجود أيفتالحقو وتعرؼ  أفيعتقؿ يمكف  إفيمكف 
 . الموقوؼ أصبح أيفنعرؼ 
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؟ ػ األحكاـفيؿ مع الزمف سقطت عنيا ىذه  أحكاـىناؾ بعض القيادات صدرت بحقيا  
 . يت، وىذا الموضوع يجب تجاوزهانت األحكاـنعـ ىذه 

 . رئيس جمعية فيؿ تمثؿ تيارًا سياسيًا فييا أنت *

 . نفسي إالال أمثؿ  أناال  **

مف  أكثر اإلسالمييففيؿ تتبنى  إسالمييف أوشيوعييف  أوجرى اعتقاؿ بعثييف  إذا *
 . غيرىـ

ؼ عمى مستوى معرو  وأناال نيائيًا وفي عمري لـ اعمؿ ذلؾ ال ىنا وال في الخارج  **
 . عالمي بذلؾ

 ىناؾ جمعية ثانية يتزعميا اكثـ نعيسة فيؿ تنسقوف معيا؟  *

يكوف في  أفنحف كؿ منا لديو استراتيجيتو الخاصة فنحف نفضؿ . ال ننسؽ معيـ. ال **
نسير  أفونفضؿ . لسنا متحققيف منيا أمورالعمؿ مصداقية عالية جدا وال نتورط في 

 . بيننا مختمفة قميالً بخطى متوازنة االتجاىات 

عندما طرحت مشكالت البمد مع  وأناسنة  12انترناشيوناؿ منذ  أمنستي اعمؿ مع أنا
 أنيـ. الشيوعييف أو اإلسالميالتحرير  أولـ اطرح مشكالت االخواف المسمميف  أألمنستي

كنت وراء ػ زىير شاويش احد قياديي االخواف المسمميف  وأنايعرفوف عمى مستوى عالمي 
وطمب  األمنييفسوريا والتقى ىنا مع عدد كثير مف المسئوليف  إلىابقا كنت وراء مجيئو س

في ليبيا ورتب المقاء العقيد  األسدتبييض السجوف، ثـ التقى مع الرئيس الراحؿ حافظ 
 . بو مع احد أتكمـوىذا كالـ صار لمتاريخ ولـ . معمر القذافي

 كاف يقيـ؟  أيف *

العربية  اإلماراتخطفوه مف بيروت وجاءوا بو فتدخمت سفارة كاف يقيـ في بيروت و  **
 . يدخؿ سوريا، لكنو ال يأتي أفالمتحدة فأفرج عنو، وىو مسموح لو 
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كؿ المواطنيف  أقوؿ وأنابيف احد  أميزال  أنني. 1963وكاف قد خرج مف سوريا في العاـ 
مع الرئيس المصري بدأت  ئبداية قوانيف الطوار . نعمؿ معا أففي الوطف ونريد  إخوة

حسني  أياـطبعا نحف بدأنا بأنظمة عسكرية منذ . الوحدة أياـالناصر  الراحؿ جماؿ عبد
ومف . الزعيـ، لكف الوضع كاف مقبوال قميال فمـ يكف ىناؾ الضغط الشديد عمى الحريات

إف جميع المخموقات عند . اإلنسافالناصر بدأ االنييار في وضع حقوؽ  بعد جماؿ عبد
نعمؿ لمجميع  األساسبسبب معتقده ونحف عمى ىذا  إنساناً تديف  أفاحدة وال يجوز اهلل و 
ىنا استقبمت ثالثة تمفزيونات االسترالي  أنا. جسورًا مع الجميع أقمتوالحمد هلل  وأنا

الكندية والتشيكية  إذاعاتواستقبمت خمس  أفالماً  أنجزواواليولندي والسويدي، وقد 
عربي االنجميزية واستقبمت معظـ صحؼ العالـ وىناؾ مف  B.B.Cاالسبانية، الفرنسية 

وكانت عندي منذ مدة قريبة سكرتيرة السفارة . ست مرات وغطى محاكمتي أوزارني خمس 
فقمت ليا بوش ىذا . األميركييفليف ؤو اعرؼ انؾ ال تحب المس أننيوقالت لي  األميركية

 . مشكمة األميركيديكتاتور ولكف ليس بيننا وبيف الشعب 

مستعد لمحوار مع أية جية وفي العاـ الماضي دعيت لمفاتيكاف اتصموا بي وقالوا  أنا
ي وقد سألني تشال اعرؼ المطراف كبو  وأنا. يراؾ أففي روما يريد  تشيبو كالمطراف 

 أفيريدوف  أنيـفقمت ليـ . بعض الناس ىنا ومنيـ المفتي ما ىي عالقتؾ مع الفاتيكاف
 . «ضحؾ» إسالمييكرسوني مطرانًا مف اصؿ 

 تسافر؟  أفجاءتؾ دعوة مف خارج سوريا فيؿ تستطيع  إذا *

أذىب وعندي مؤتمر في  أفىناؾ مؤتمر في البرازيؿ فال أقدر . آلفالدي دعوتاف  أنا **
 . جنيؼ وال اقدر

 وأعضاء الجمعية؟  أنتىؿ يسمح لكـ بزيارة المساجيف  *

مأموف الحمصي  اآلفثال ازور م أنا. كأعضاء جمعية ال يسمحوف لنا لألسؼ **
 .ازور البقية أفورياض سيؼ لكنني لـ استطع 
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 ":الوسط"المحامي ىيثـ المالح لػ
 اإلنسافحيث يغيب القانوف تكوف األبواب مشرعة النتياؾ حقوؽ 

 ىو مطموب منيا الدولة ال تسمع كؿ شيء وال تعمؿ كؿ ما
 فايز سارة –دمشؽ 

تفيو أكثر مف سبعيف عامًا مف العمر وىو يتػابع مسػيرتو يحمؿ المحامي ىيثـ المالح عمى ك
فػػي سػػوريا، ويتػػولى رئاسػػة جمعيػػة حقػػوؽ  اإلنسػػافكواحػػد مػػف ابػػرز المػػدافعيف عػػف حقػػوؽ 

، تأسسػػػػت فػػػػي سػػػػوريا خػػػػالؿ السػػػػنوات أىميػػػػة، وىػػػػي واحػػػػدة مػػػػف ثالثػػػػة منظمػػػػات اإلنسػػػػاف
 .ت التي تقع عميياورصد الخروقا اإلنسافموضوع حقوؽ  إثارةالماضية، كاف ليا دور في 

 اإلنسػػافالتقػػت المحػػامي المػػالح فػػي مكتبػػو بدمشػػؽ والػػذي ىػػو مقػػر جمعيػػة حقػػوؽ " الوسػػط"
 :معو الحوار التالي وأجرتفي سوريا 

 كيؼ يمكف اليـو اختصار القوؿ في واقع حقوؽ اإلنساف في سوريا؟ - 1س
اإلنسػػاف منظمػػات حقػػوؽ اإلنسػػاف منظمػػات حديثػػة فػػي سػػوريا، وكػػذلؾ مفيػػـو حقػػوؽ  -ج 

ىو مفيـو حػديث التػداوؿ فػي البمػد، وفػي المسػتوى القػانوني توجػد ضػمانة لحقػوؽ اإلنسػاف، 
و قػػائـ عمميػػًا ىػػو قػػانوف ىػػ لكػػف عمػػى المسػػتوى الػػواقعي والعممػػي لػػيس ىنػػاؾ بعػػد شػػيء، مػػا

يػػػتـ اغتيػػػاؿ كػػػؿ  إلييػػػا، واسػػػتنادًا 1963الطػػػوارئ وحالػػػة الطػػػوارئ التػػػي أعمنػػػت منػػػذ عػػػاـ 
مكف أف تكوف حامية لحقػوؽ اإلنسػاف بمػا فييػا الدسػتور السػوري الػذي صػدر القوانيف التي ي

، وفيػػػػو ضػػػػمانات كثيػػػػرة لحقػػػػوؽ اإلنسػػػػاف، لكػػػػف ىػػػػذا الدسػػػػتور مػػػػع األسػػػػؼ الشػػػػديد 1973
ضافة إلى حالة الطوارئ المعمنة، ىنػاؾ قػانوف  وبوجود حالة الطوارئ المعمنة يتـ تعطيمو، وا 

منػػػو عمػػػى أف أي موظػػػؼ فػػػي اإلدارة  16مػػػادة جيػػػاز المخػػػابرات العامػػػة، وتػػػنص ال اءأنشػػػ
يرتكػػػب أي جريمػػػة فػػػي أثنػػػاء تأديتػػػو لميامػػػو ال يمكػػػف محاسػػػبتو عمييػػػا، إال إذا وافػػػؽ مػػػدير 

، وىػػػذا يعطػػػي الجريمػػػة صػػػفة قانونيػػػة ويعطػػػي حصػػػانة لمرتكبػػػي الجػػػرائـ فػػػي نػػػص اإلدارة
 .القانوف

 األمنيػػػػػةاألجيػػػػػزة  المخػػػػػابرات العامػػػػػة زائػػػػػد حالػػػػػة الطػػػػػوارئ يعطيػػػػػاف إنشػػػػػاءنػػػػػص قػػػػػانوف  
صػػالحيات ال حػػدود ليػػا فػػي انتياكػػات حقػػوؽ اإلنسػػاف، ولػػيس ىنػػاؾ غطػػاء عمػػى رأس أي 

، واالجتماعيػػػػػةالناحيػػػػػة السياسػػػػػية وال مػػػػػف الناحيػػػػػة االقتصػػػػػادية  ألمػػػػػفإنسػػػػػاف فػػػػػي سػػػػػوريا 
واالنخػػراط فػػي العمػػؿ السياسػػي واالجتمػػاعي، وحتػػػى فػػي العمػػؿ االقتصػػادي ىنػػاؾ خطػػػورة 
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يالء عميػػػو مػػػف قبػػػؿ الجيػػػات المتنفػػػذة ألنػػػو ال يوجػػػد قػػػانوف يحكػػػـ، وفػػػي التػػػدخؿ فيػػػو واالسػػػت
 .الحالة التي ينعدـ فييا وجود القانوف تكوف كؿ األبواب مشرعة لالنتياكات

دعنػػا نقػػؼ عنػػد أمثمػػة محػػددة عػػف االنتياكػػات، مثػػؿ االنتياكػػات المتصػػمة بػػالحقوؽ  – 2س
 السياسية؟

المعتقمػػػػيف، ومػػػػنيـ معتقمػػػػوف فػػػػي سػػػػجف كمػػػػا ىػػػػو معػػػػروؼ عنػػػػدنا أعػػػػداد كبيػػػػرة مػػػػف  –ج 
ف كانػت  صيدنايا، وقضى بعضيـ أكثر مف عشػريف سػنة فػي االعتقػاؿ ألسػباب سياسػية، وا 
السػػمطة تػػزعـ أنػػو جػػرت محاكمػػات عسػػكرية أو محاكمػػات مدنيػػة ليػػؤالء، أو صػػدرت أحكػػاـ 

الوثػوؽ ضدىـ ، فاف ىذه األحكاـ ال ترقى إلى مستوى المعػايير الدوليػة، وبالتػالي ال يمكػف 
بعػض  أفبصحة ىػذه األحكػاـ الصػادرة فيمػا إذا كانػت ىنػاؾ أحكػاـ، وىػذه نقطػة، والثانيػة، 

المعتقمػػيف انتيػػت محكػػوميتيـ وال زالػػوا فػػي السػػجوف فػػي ظػػؿ حالػػة الطػػوارئ، بمعنػػى أنػػو تػػـ 
 . االحتفاظ بيـ عمى الرغـ مف انتياء مدة الحكـ

جموعة التي اعتقمت فػي داريػا، والتػي لػـ وقد جرت مؤخرًا اعتقاالت كثيرة، كما في حالة الم
تقػػػػـ بػػػػأي عمػػػػؿ منػػػػاوئ لمسػػػػمطة، بػػػػؿ كػػػػؿ مػػػػا قػػػػاموا بػػػػو تنظيػػػػؼ شػػػػوارع المدينػػػػة، ومطالبػػػػة 

ال يرتشػوا، وأف ال يػدخنوا الػدخاف  أفالمواطنيف أف يكونػوا منضػبطيف مػع القػانوف، طػالبوىـ 
ث وأربػع سػنوات، األمريكي، كانت النتيجػة أنيػـ حوكمػوا، وصػدرت بحقيػـ أحكػاـ مػابيف ثػال

ف كاف قد أفرج عف بعض منيـ مػؤخرًا، لكػف مػازاؿ  فػي السػجف، كػذلؾ  وفمػنيـ بػاق أربعػةوا 
الطالب الذيف اعتقموا في حمب ودمشؽ دفاعًا عف مصالحيـ، وقػد أفػرج عػف الػبعض مػنيـ 
وال يػػزاؿ اثنػػيف  فػػي السػػجف وسػػيحاالف إلػػى المحاكمػػة كمػػا قيػػؿ، وبػػيف المعتقمػػيف فػػي سػػوريا 

رسػػػاؿذنبػػػو اسػػػتعماؿ جيػػػاز الكمبيػػػوتر، أو االتصػػػاؿ باإلنترنػػػت مػػػف كػػػاف  بعػػػض المػػػواد  وا 
، ممػا جعمػو يسػاؽ إلػى محكمػة أمػف الدولػة، كمػا فػي أصدقائو إلىالمستخرجة مف اإلنترنت 

مػو، فمػـ اسػتطع حتػى اآلف مقابمتػو عمػى انفػراد، يوك إنػيحالة عبد الرحمف الشاغوري، ورغـ 
تسػػػتمر، السػػػمطات فػػػي ارتكابيػػػا دوف ضػػػوابط، وسػػػط  افاإلنسػػػىػػػذه كميػػػا انتياكػػػات لحقػػػوؽ 

 .مزاعـ أف ىناؾ قوانيف تبرر ما يحصؿ، أي قوانيف تحمي ىذه االنتياكات
ىناؾ جمعيات عػدة متخصصػة فػي حقػوؽ اإلنسػاف فػي سػورية مػا ىػو إمكانيػة فعػاًل – 3س

 التشارؾ بيف ىذه الجمعيات الحقوقية لمعمؿ مف أجؿ حقوؽ اإلنساف؟
عمػػػى السػػػاحة، منظمػػػة لجػػػاف الػػػدفاع الحريػػػات  اإلنسػػػافمنظمػػػات لحقػػػوؽ  توجػػػد ثػػػالث–ج 

الديمقراطية وحقوؽ اإلنساف في سورية التي يرأسيا أكثـ نعيسة والذي اعتقؿ مػؤخرًا، وتوجػد 



263 

 

جمعيتنػػا، وىنػػاؾ فػػرع لممنظمػػة العربيػػة لحقػػوؽ اإلنسػػاف، التػػي أقيمػػت مػػؤخرًا برئاسػػة محمػػد 
ًا، لػػػـ تحصػػػؿ حتػػػى اآلف عمػػػى أي تػػػرخيص أو أي حديثػػػة التأسػػػيس جػػػد واألخيػػػرةرعػػػدوف، 

أكػػػثـ  يرأسػػػياموافقػػػة مػػػف جيػػػات مسػػػؤولة، كػػػذلؾ لجػػػاف الػػػدفاع عػػػف حقػػػوؽ اإلنسػػػاف التػػػي 
نعيسة، لـ تحصؿ عمى أي موافقات مف الدولة، الجية الوحيدة التي تعتبر مغطػاة بحصػانة 

ونيػة، وكػاف عمػى قانونية ىي جمعيتنا، نحف قدمنا طمب ترخيص لمػوزارة ومضػت المػدة القان
الػػوزارة أف تجيبنػػا، إمػػا باإليجػػاب أو الػػرفض فمػػـ تجاوبنػػا، واعتبػػرت الجمعيػػة محصػػنة طبقػػًا 
لػػنص القػػانوف، الػػوزارة بعػػد مضػػي مػػدة أبمغتنػػا قػػرار رفػػض تػػرخيص الجمعيػػة، أقمنػػا دعػػوى 
عمػػػى وزارة الشػػػؤوف االجتماعيػػػة والعمػػػؿ، ونحػػػف اآلف مػػػع الػػػوزارة فػػػي القضػػػاء، نحػػػتكـ إلػػػى 

نشػػػػاء اهلل الحكػػػػـ فػػػػي صػػػػالحنا طبقػػػػًا لمقػػػػانوف، نحػػػػف نعتقػػػػد أننػػػػا القضػػػػا ء وننتظػػػػر الحكػػػػـ وا 
محصنيف مػف الناحيػة القانونيػة وعممنػا عمػؿ قػانوني والدولػة ال تػرى ىػذا الػرأي، وىػذا يعنػي 

سػػػتراتيجيةنحػػػف نتبنػػػى طريقػػػة عمػػػؿ . فػػػي خػػػالؼ والخػػػالؼ مطػػػروح عمػػػى الفضػػػاء أننػػػا  وا 
، نحػػػف نتبنػػػى مخاطبػػػة المسػػػؤوليف ومخاطبػػػة ألخػػػرىامختمفػػػة عػػػف طريقػػػة عمػػػؿ المنظمػػػات 

الدولػػة بكتػػب وبرسػػائؿ وبرقيػػات، وىػػذا اليػػدخؿ فػػي برنػػامج المنظمػػات األخػػرى، المنظمػػات 
األخرى تكتفي بإصدار تقارير وبيانات، نحف عممنا أوسػع قمػياًل، نخاطػب رئػيس الجميوريػة 

الدولة تخاطبنػا باعتبارنػا . بةونخاطب الوزراء المعنييف في كؿ المشكالت، تقريبًا نتمقى أجو 
جمعية حقوؽ اإلنساف في سورية، وردتنا رسائؿ مف القصر الجميوري، يخاطبنػا فييػا باسػـ 
جمعية حقػوؽ اإلنسػاف فػي سػورية، وبمػا أف رئػيس الجميوريػة يخاطبنػا فيػذا اعتػرؼ رسػمي 

اـ تضػػػع المسػػػؤوليف أمػػػ اإلسػػػتراتيجيةبالجمعيػػػة، وعنػػػدنا صػػػور عػػػف الكتػػػب المرسػػػمة، ىػػػذه 
طريقتنػػػػػا ومنياجنػػػػػا مختمػػػػػؼ عػػػػػف منيػػػػػاج المنظمػػػػػات األخػػػػػرى، ليسػػػػػت بػػػػػيف . مسػػػػػؤولياتيـ

وجود تنسيؽ ليس لػدينا مػانع مػف  األوضاعتنسيؽ، لكف إذا تطمبت  أيالمنظمات الحقوقية 
 .التنسيؽ، لكف في الوقت الحاضر ليس ىناؾ مف تنسيؽ

مسػؤوليف السػورييف إزاء إلى أي مدى تجد بصفتؾ رئيس الجمعية تجاوبًا مف قبػؿ ال – 4س
 ما تطرحو الجمعية بصدد انتياكات حقوؽ اإلنساف في سورية؟

نحػػف حتػػى اآلف قمنػػا بػػأكثر مػػف عمػػؿ وخاطبنػػا المسػػؤوليف فػػي الدولػػة وحصػػمنا عمػػى  –ج 
نتائج إيجابية في بعض الحػاالت، أنػا خاطبػت مػرة وزيػر الداخميػة مػف أجػؿ أحػد المعتقمػيف، 

مػػف خطػػابي، وخاطبػػت رئػػيس الشػػعبة السياسػػية المػػواء غػػازي وتػػـ اإلفػػراج عنػػو بعػػد أسػػبوع 
كنعػػاف كمػػا خاطبػػت وزيػػر الداخميػػة مػػف أجػػؿ موضػػوع أخػػر يتعمػػؽ بمصػػادرة منػػزؿ مػػف قبػػؿ 
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وفػػػؽ المطاليػػػب التػػػي حػػػددتيا فػػػي الخطػػػاب، واسػػػترد الرجػػػؿ  األمػػػراألجيػػػزة، أيضػػػًا انتيػػػى 
صػػؿ إلػػى نتيجػػة، فػػي بعػػض الحػػاالت نصػػؿ إلػػى نتيجػػة، وفػػي بعػػض الحػػاالت ال ن. منزلػػو

 .ىو مطموب منيا كؿ ما ؿوال تعموالدولة ال تسمع كؿ شيء 
، وقػػػد وصػػػمنا فييػػػا إلػػػى نتػػػائج ال بػػػأس بيػػػا، األخيػػػرةعنػػػد مشػػػكمة األكػػػراد  أتوقػػػؼ أف أحػػػب

وحركتنػػػا مػػػع الدولػػػة فػػػي ىػػػذا الميػػػداف حركػػػة مجديػػػة ال بػػػأس بيػػػا، وكمػػػا تعمػػػـ ذىبنػػػا كوفػػػد 
جتمػع المػدني إلػػى القامشػمي، وأنػت كنػت موجػػود الم إحيػاءمشػترؾ مػف الجمعيػة ومػف لجػػاف 

التقينػػا فػػي يػػـو الجمعػػة مػػع المحػػافظ، كػػاف متػػوترًا، ومتوقعػػًا أننػػا أتينػػا إلشػػعاؿ الحريػػؽ فػػي 
المنطقػػة، طبعػػًا عنػػدما أدرؾ أف األمػػور لػػيس كمػػا ىػػو متوقػػع، بػػؿ بػػالعكس تمامػػًا نحػػف قمنػػا 

كنا في لقاء اتصؿ بػي، وذىبػت  بعمؿ أتصور أنو عمؿ جيد، في اليـو التالي، يـو السبت،
رئػيس المخػػابرات العامػة ىنػػاؾ،  ختيػارامػع نفػػس المجموعػة األولػى، رأينػػا المػواء ىشػػاـ  إليػو

عندما عممت بأنؾ ىنػا أكبػرت ىػذه الخطػوة : والرجؿ خاطبني شخصيًا بالحرؼ الواحد، قاؿ
تينػا معػًا مػف أجبتػو ال أنػا لسػت وحػدي، نحػف مجموعػة أ. كثيرًا، واعتقدت أنؾ أتيت بمفردؾ

الشػػاـ، الشػػيء الػػذي قمنػػا بػػو كػػاف محػػؿ استحسػػاف، ثػػـ طالبنػػاه بمطاليػػب محػػددة، بػػاإلفراج 
عػػف النػػاس الػػذيف ال عالقػػة ليػػـ بأعمػػاؿ العنػػؼ التػػي حػػدثت، ألف عمميػػات االعتقػػاؿ كانػػت 
كبيرة، طالبنا بتسميـ الجرحى إلى أسرىـ لمعالجتيـ، طالبناىـ بتأجيؿ افتتػاح المػدارس خوفػًا 

حػػدوث مشػػكالت بػػيف المجتمػػع، وبوضػػع مشػػكمة األكػػراد مشػػكمة الجنسػػية عمػػى النػػار،  مػػف
ىو وعد، مف جممة مػا . اإلسراع في حميا، ألف ىذه المسألة ىي السبب األساسي لالحتقاف

د كثيػػرة، ووافقػػوا عمػػى اقالػػو الرجػػؿ، سػػنبدأ بػػاإلفراج عػػف المعتقمػػيف، وفعػػاًل أفرجػػوا عػػف أعػػد
قػاؿ بػالحرؼ الواحػد  ختياراكذلؾ أجموا افتتاح المدارس، وىشاـ  .تسميـ الجرحى إلى أسرىـ

أننا سنمنح كػؿ كػردي يوجػد عمػى األرض السػورية مػف أكثػر مػف عشػر سػنوات، ويثبػت أنػو 
موجػػود الجنسػػية السػػورية، فيػػذا كػػالـ وخطػػوة كانػػت جيػػدة، ولػػو كػػاف شػػفييًا، وبالفعػػؿ ىنػػاؾ 

ف كػػاف ىنػػاؾ بالمقابػػؿ اعتقػػاال ىػػدفيا التحقيػػؽ مػػف  أفت، اعتقػػاالت يبػػدو إفراجػػات كثيػػرة، وا 
أجؿ معرفة الفاعميف فػي أحػداث الحريػؽ والتػدمير الػذي حصػؿ، نحػف دائمػًا نتأمػؿ أف تحػؿ 

 .المشكالت بشكؿ سممي وسياسي معقوؿ
أستاذ ىيثـ بعد ثالث سنوات مف نشاط الجمعية، في ميداف حقػوؽ اإلنسػاف، إلػى أي  –س 

السوري اليـو يتجاوب مع نشاط المنظمػات الحقوقيػة فػي مدى تعتقد أف السورييف والمجتمع 
 سورية؟
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فػػي ىػػذه المسػػألة، نحػػف  اأساسػػي اىػػذا جانػػب ميػػـ جػػدًا، ألف الواقػػع واإلعػػالـ يمعػػب دور  –ج 
 ،يحجػػب كػػؿ النشػػاط الػػداخمياإلعػػالـ السػػوري، إعػػالـ . داخميػػًا تمػػارس عمينػػا تغطيػػة شػػاممة

ؿ عممنػػػا مػػػع األكػػػراد فػػػي الجزيػػػرة لػػػـ ، قمنػػػا كػػػالػػػذي انعقػػػد بدمشػػػؽ BBCنحػػػف فػػػي مػػػؤتمر 
يغطييا اإلعالـ السوري ولـ ييتـ ولػـ يتحػدث بيػا، ولػـ ينشػر حتػى خبػر، ونحػف قمنػا بعمػؿ 

النػػاس حقيقػػة غيػػر متتبعػػيف و فػػاإلعالـ السػػوري يعػػتـ عمػػى ىػػذا النشػػاط فػػي الغالػػب،  .جيػػد
 .لمجريات األمور الداخمية ونشاط الجمعيات، إال فئة قمية مف الناس

قػػدرنا أف نجمػػع ولػػو ، األحػػواؿ نحػػف خػػالؿ الػػثالث سػػنوات الماضػػية التػػي عممنػػا فييػػا بكػػؿ 
عدد ال بأس بو مف الناس ميتميف اآلف بنشاط الجمعيػة  ؾعدد قميؿ مف الناس حولنا، وىنا

أكثر مف وسائمنا الخاصة والتػي  ساعدوعمميا، يحتاج ىذا الموضوع لزمف أطوؿ، وإلعالـ ي
نحػػف  وباإلجمػػاؿ. الػػذي مػػازاؿ حضػػوره محػػدوداً  ريػػؽ اإلنترنػػت ىػػي إذاعػػة البيانػػات عػػف ط

ف كانػػت بطيئػة، قػػد يكػوف فييػػا بعػض الضػػعؼ، إنمػا نحػػف  نسػير فػػي خطػى ال بػػأس بيػا، وا 
 .في المستقبؿ أفضؿمصريف عمى المسير ومواصمة العمؿ ونتأمؿ أف نحقؽ نتائج 

دوليػػػة تػػػؤازر عمػػػػؿ إلػػػى أي مػػػدى اليػػػـو تػػػػرى أف منظمػػػات الحقوقيػػػة واإلقميميػػػػة وال – 7س
منظمات حقوؽ اإلنساف في سورية تؤازرىا في عمميا في ميماتيا ومف الناحيػة اإلعالميػة، 

 إلخ؟.. أو مف ناحية تدريب الكادر
، أنا باعتباري شخصػيًا عضػو فػي امعنوي االمنظمات العربية والعالمية تقدـ لنا دعم أف–ج 

وتتبنػى كػؿ تقاريرنػا وتوزعيػا، حتػى  ادعمػمنظمة العفو الدوليػة فػي لنػدف، المنظمػة تقػدـ لنػا 
المنظمات العربيػة يوجػد بيننػا وبيػنيـ تعػاوف ال بػأس بػو، مػف الناحيػة اإلعالميػة يقػدموف لنػا 

نداءات مستعجمة فػي ميػداف حقػوؽ اإلنسػاف،  ومنيادعـ، يتبنوف المشكالت التي نعرضيا، 
ف كانػػػت مسػػػاعدة فيمػػػا يتعمػػػؽ بتػػػدريب كػػػو  وىنػػػاؾيتبنػػػوف طمباتنػػػا يػػػذيعوىا،  ادر الجمعيػػػة، وا 

نريػػػػد المزيػػػػد مػػػػف الخطػػػػوات . ليسػػػت ىػػػػي المسػػػػاعدة القويػػػػة، لكػػػػف ال بػػػػأس بيػػػػذه المسػػػػاعدة
السػػػتقباؿ أعػػػداد مػػػف منظمػػػات المجتمػػػع المػػػدني لتػػػدريب الكػػػوادر سػػػواء فػػػي بعثػػػات دراسػػػية 

ري ويغنػػػي المعرفػػػة فػػػي ىػػػذا ثػػػفصػػػمية أو بحضػػػور مػػػؤتمرات ومناقشػػػات واجتماعػػػات، ىػػػذا ي
 .الجانب

فػػػػي المينػػػػي مػػػػاذا عػػػػف الجانػػػػب نشػػػػاط حقػػػػوؽ اإلنسػػػػاف فػػػػي سػػػػورية تجربػػػػة جديػػػػدة، – 8س
 متابعة الحاالت، المتابعة اإلعالمية؟ ،إصدار التقارير نشاطكـ  مف ناحية
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نحف في الجمعية نتحرؾ حركة إعالمية جيدة، قػد ال تكػوف ىػي المرجػوة، لكػف بحػدود  –ج 
نػا الخاصػة، ال نتمقػى مسػاعدات خارجيػة إمكانياتنا الضػعيفة، نحػف نمػوؿ الجمعيػة مػف جيوب

كبيرة، وكما ىػو معمػـو  جيودوال داخمية، عممنا فيو مشقة كبيرة، ألف ىذا العمؿ يحتاج إلى 
، وأضع تحت تصػرؼ الجمعيػة كػادر المكتػب يا في مكتبئيأنا أستضيؼ الجمعية منذ إنشا

ا يسػػػاعد فػػػي الكمبيػػػوتر، كػػػؿ مػػػا ىػػػو موجػػػود فػػػي المكتػػػب، مػػػف لػػػواـز مكتػػػب محامػػػاة، ىػػػذو 
نتتبػػػع االنتياكػػػات ضػػػمف و أصػػػدرنا عػػػدد جيػػػد مػػػف البيانػػػات والتقػػػارير،  وقػػػدطبيعػػػة الحػػػاؿ، 

أعضػاء واف كاف لدينا اإلمكانيات، نحف حتى اآلف ال يوجد لدينا تغطية كاممة لكؿ سورية، 
ضػػمف اإلمكانيػػات الموجػػودة نقػػـو بعمػػؿ ال بػػأس و االنتياكػػات،  لرصػػدفػػي كػػؿ المحافظػػات 

 .بو
 ؼ ترى مستقبؿ حقوؽ اإلنساف في سورية؟كي – 9س
عنػػػدنا أمػػػؿ كبيػػػر أف يتطػػػور المجتمػػػع السػػػوري فػػػي اتجػػػاه حمايػػػة حقػػػوؽ اإلنسػػػاف فػػػي –ج 

سورية وبتصوري أف مسألة حماية حقوؽ اإلنساف في أي مجتمػع وفػي أي بمػد ىػي الخطػوة 
 األولػػى لتأسػػيس مجتمػػع متماسػػؾ ديمقراطػػي صػػحيح، وقبػػؿ ىػػذه الخطػػوة ال يوجػػد أي عمػػؿ

 .أخر ممكف أف ينجح
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 في حوار مع ىيثـ المالح( الجزيرة نت)مجتمع المعرفة
 26/2/2004في  دمشؽمجتمع المعرفة 

وىػو مػف  العربػي سػورية والعػالـ فػيحقػوؽ اإلنسػاف  فػيىيثـ المالح لو تاريخ طويؿ  األستاذ
رة عػاـ مػ أوؿ ولقػد تػـ إلقػاء القػبض عميػو. العربػيالعػالـ  فػيأبػرز نشػطاء حقػوؽ اإلنسػاف 

 بسبب عممو مع نقابة المحاميف السورييف حيػث 1980عاـ  في بداية ثـ مرة أخرى 1951
 .1978  لجنة الحريات وحقوؽ اإلنساف منذ عاـ فيعضوا  كاف

سنوات ولكنو أقيؿ مف منصبو بسبب  عشر عمؿ األستاذ المالح كقاض لمدة وقد
بخاصة عندما كاف عضوا و  1963 مارس 8 فيمعارضتو لمحكومة منذ أف تولت السمطة 

القبض عمى اآلالؼ مف  إلى أدت والتي 1965عاـ  االستثنائيةبمجنة مختصة بالقوانيف 
 .األموييف ىجوـ شنو الجيش عمى مسجد فيالمدنييف 

لنا ىذا  وكاف، اإلنساف بسورية وأختير رئيسا ليا حقوؽ قاـ األستاذ المالح بتأسيس جمعية
 :معو الحوار

سورية وماذا كاف الدافع وراء  فيجمعية حقوؽ اإلنساف  أنشئت تىم  :المعرفة مجتمع
 إنشائيا؟

،مف قبؿ  2001جمعية حقوؽ اإلنساف في سورية ، في تموز عاـ  أنشئت -: المالح .أ
وكاف الدافع األساسي لتأسيس الجمعية، . بالشأف العاـ والميتميف مجموعة مف المثقفيف

سورية، فاالستمرار في السكوت عف ىذا الواقع اإلنساف في  لحقوؽ ىو الواقع المتردي
عمى كافة األصعدة ويتيح لمقوى التي تتحكـ في مصير  التدىور المؤلـ يؤدي لمزيد مف

لحقوؽ اإلنساف والمستيتر بكؿ قيـ العدالة والحؽ  المعادي البمد أف تستمر في نيجيا
اإلنساف في سورية والعمؿ فقد ارتأينا تأسيس جمعية حقوؽ  لذلؾ والحرية وسيادة القانوف ،
 .شأف ىذه الحقوؽ كي نشكؿ حماية ل نساف وحرياتو العامة مف سويا لتكويف رافعة ترفع

 سورية؟ فيبحقوؽ اإلنساف  اىتمامؾكاف  لماذا :المعرفة مجتمع



268 

 

 اعتقالي اىتمامي بمسألة حقوؽ اإلنساف يرجع لسنوات طواؿ حيف تـ إف :المالح .أ
،  1978ـي كنت ألقييا مف حيف آلخر منتقدا الفساد، وفي عاواستجوابي حوؿ خطبي الت

 تـ اختياري عضوا في لجنة الحريات العامة وحقوؽ اإلنساف في نقابة المحاميف لفرع
 وفي تمؾ األثناء اتخذت المجنة توصيات عديدة كما جرت اجتماعات لمييئة العامة ،دمشؽ
 وؽ اإلنساف والحريات العامة وأعمفالمحاميف والتي اتخذت قرارات عديدة حوؿ حق لنقابة

 لمدة يوـ واحد ، وتـ عمى آثرىا اعتقالي وزج بي( توقفا عف العمؿ )اإلضراب   المحاموف
 في السجف لسبع سنيف ،وخرجت بعدىا ناذرا نفسي لمدفاع عف حقوؽ اإلنساف نظرا النظاـ

  .لقيتو وشاىدتو خالؿ مرحمة السجف مف انتياكات ليذه الحقوؽ لما

في لندف ، وفي معظـ فروعيا إلى  1988عاـ  منذ العمؿ مع منظمة العفو الدولية أتوبد
اإلنساف مثمي فكاف أف تـ تأسيس  بحقوؽ أف قدر لي المقاء مع عدد مف الميتميف

أي صرح سياسي أو اقتصادي أو  بناء إنني أعتقد أف المبنة األولى في 0جمعيتنا
تقدـ األمـ إنما يقاس بمدى  مقياس ذلؾ أف اجتماعي، إنما ىي مراعاة حقوؽ اإلنساف،

إذ أف اهلل تعالى في كتابو ،  كإنساف احتراـ ىذه الحقوؽ وبالتالي احتراـ اإلنساف لذاتو
إف اإلحساس  0"ولقد كرمنا بني آدـ  " الكريـ قرر ىذا المبدأ األساسي في الحياة بقولو

ا لمعمؿ مف أجؿ رفع الظمـ حافز  الطبيعي بالظمـ والقير ال بد أف يولد لدى اإلنساف
مف أجؿ حماية حقوؽ اإلنساف في  لمعمؿ والحيؼ عف أخيو اإلنساف، وىذا ىو ما دفعني

أجؿ النيوض بيذه الحقوؽ عمى  مف سورية بمدي الحبيب ثـ التعاوف مع الجيات األخرى
  .المستوييف العربي والعالمي

 ة؟سوري يما ىو وضع حقوؽ اإلنساف برأيؾ ف: المعرفة مجتمع

عمى  معطياتو في سورية كما ىو معروؼ يسود نظاـ استبدادي تنعكس -: المالح .أ
سيما  بسيطة، حقوؽ اإلنساف بحيث يتـ االعتقاؿ والمصادرة وتغييب القانوف بصورة سيمة

تتـ  وبموجبيا 1963وأف ىذا النظاـ يتمترس بحالة الطوارئ المعمنة في الثامف مف آذار 
لجية تكافؤ  أو ؽ اإلنساف سواء لجية المساواة أماـ القانوف،كافة التجاوزات عمى حقو 

مف التمتع  المنع الفرص بيف المواطنيف أو لجية انعداـ حصانة التوقيؼ أو المصادرة و
المعتقميف  مئات فمازاؿ 0بأية حرية كانت كالمية أـ تنظيمية وحرية الحركة والتنقؿ
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عاما  والعشريف بيف الخمسة عشر يرزحوف في السجوف السورية، مضى عمى معظميـ ما
اآلف  يقضي في المعتقؿ، وبعضيـ تجاوز ىذا الرقـ، فعماد شيحة عمى سبيؿ المثاؿ،

األمنية  األجيزة ومازالت االعتقاالت التعسفية مف قبؿ.عامو التاسع والعشريف في المعتقؿ
إلى  ةالعود مستمرة ،فضال عف آالؼ المواطنيف السورييف في المنفى، الممنوعيف مف
كافة  بأشكاليا وطنيـ، باإلضافة إلى انعداـ استقالؿ القضاء وانتياؾ حرية الرأي والتعبير

 .يـو وغيرىا مف االنتياكات التي تطاؿ المواطف السوري كؿ

اإلنساف في معظـ أرجاء العالـ العربي وفسح  حقوؽ ناحية أخرى، فقد أنشئت جمعيات مف
ال نزاؿ ىنا نتمقى الضغوط والمضايقات األمنية،  اأنن المجاؿ لممارسة نشاطاتيا في حيف

ى عمينا والدنا نجد المالحقات والتيديدات تتعمى جيو  شكرىا وعوضا عف أف تقدـ الحكومة
  0عمى أقؿ تقدير عرقمتو مف كؿ جانب لوقؼ عممنا أو

  ىو برأيؾ مستقبؿ حقوؽ اإلنساف بالدوؿ العربية بشكؿ عاـ؟ ما :المعرفة مجتمع

مع بعض  العربي ما ينطبؽ عمى سورية ينطبؽ عمى معظـ أقطار العالـ -: حالمال .أ
الشعب  عمى النقاط المضيئة والتي تظير بوضوح في المغرب العربي حيث انفتح النظاـ

 لتعويض الذي انخرط في العممية السياسية واالجتماعية ، وتـ تشكيؿ ىيئات قضائية
 الييئات سو والد الممؾ الحالي، ومضت ىذهالمتضرريف مف العيد السابؽ والذي كاف يرأ

 وىي بتقدير تعويضات مناسبة عمف فقد أو اعتقؿ أو سمبت حقوقو بصيغة مف الصيغ،
 العربية خطوة إيجابية متميزة بحؽ واألمؿ أف تسري ىذه العدوى الحسنة إلى باقي األقطار

  .التي ال تزاؿ ترزح تحت أنظمة استبدادية ومنيا سورية الحبيبة

 
الجامعة العربية اتفاقية مف أجؿ حقوؽ اإلنساف وال تزاؿ ىذه االتفاقية مع  لدى أف عموـم

طالؽ عنانيا لتكوف فاعمة عمى  وىزاليا ضعفيا تفتقر إلى توقيع الدوؿ العربية عمييا، وا 
  0وفي كؿ ميداف صعيد كؿ

نساف ، بمدى احتراميا ل  تقاس مقياس حضارة األمـ وتقدميا إنما إف :المعرفة مجتمع
  العربية؟ بمدانا وبالتالي لحقوقو فيؿ سنممس تحسنا في ىذه الناحية في
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ىو مصطمح حديث أطمقتو الدوؿ  إنما معمـو أف مصطمح حقوؽ اإلنساف -: المالح .أ

العربية ودوليا تتوجس مف  المجتمعات الغربية، وبالنظر الرتباط ىذا المفيـو بالغرب فإف
وىذا التوجس ال أساس لو مف ،  الغربية لمصالح االستعماريةىذا المفيـو بحيث تربطو با

اإلنساف ابتداء ، وقبيؿ اإلسالـ  احتراـ الصحة ، ذلؾ أف الشريعة اإلسالمية حرصت عمى
الفضوؿ والذي يمكف اعتباره  حمؼ سمي حمؼِ بالرسوؿ محمد صمى اهلل عميو وسمـ  سمع

إلى : لو دعيت : بعد البعثة  الرسوؿ الخمية األولى في تكويف فكر حقوؽ اإلنساف ، وقاؿ
  0مثمو في اإلسالـ ألجبت 

ضرورة احتراـ اإلنساف وكرامتو في العديد مف  عمى مر معنا فإف القرآف الكريـ أكد وكما
أف الشريعة اإلسالمية كانت سباقة في احتراـ  إلى أف مجتمعاتنا لـ تتنبو إال اآليات ،

ف لـ تكف ىذه معروفة قبال ، أضؼ إلى ذلؾ فإف األنظمة  ةالتسمي حقوؽ اإلنساف وا 
اإلنساف بالغرب وىو ما يشيع جوا مف الخوؼ  حقوؽ العربية تحاوؿ ربط المدافعيف عف

اإلنساف بالشمؿ أو عمى أقؿ تقدير باإلحباط  حقوؽ لدى المجتمعات وبالتالي تصاب حركة
اإلنساف، وتعميـ الناس اإلعالـ لنشر ثقافة حقوؽ  واستثمار ولذا فالبد لنا مف بذؿ الجيد

عنيا ميما كانت ىذه الحقوؽ ضئيمة أو ليست ذات  والدفاع ضرورة التمسؾ بحقوقيـ
، فمع تراكـ بوعي األفراد ويقاس بيذا المقياسمرتبط  األمة أىمية كبرى ، ذلؾ أف وعي

، وانزوى بصورة ستبدادية انكفأ اإلنساف عمى نفسوشمولية ا أنظمة السنيف الطواؿ في ظؿ
  .لرياح السمطاف تتقاذفو كيؼ تشاء، واستسمـ عف حقوقو الدفاع يعد قادرا عمى لـ
لى مف  لمتمسؾ أف العودة إال بالحقوؽ والمطالبة بيا والدفاع عنيا أمر يحتاج إلى وقت وا 

  .عف ىذا الموضوع المسئوليفف أوؿ مف أجؿ حقوؽ اإلنساف ، والمثقفو  لمنضاؿ يكوف قدوة

اليـو وانتشرت جمعيات ومنظمات حقوؽ  العربية ف جميع األقطارأطمت عمينا م والبوادر
 -بوجوده ويطالب بحقوقو واألمؿ سيكوف  يشعر اإلنساف في العالـ العربي وبدأ المواطف

  0طوؿ سبات بعد بغد مشرؽ يطؿ عمى ىذه األمة -إنشاء اهلل 

فى عممؾ فى  أفادتؾ التكنولوجيا الحديثة مثؿ اإلنترنت  يا ترى ىؿ :المعرفة مجتمع
  اإلنساف؟ حقوؽ



271 

 

في خدمة نشاط حقوؽ  اإليجابي ال شؾ أف التكنولوجيا الحديثة ، كاف ليا أثرىا: المالح .أ
عمى المنظمات  االنتياكات ، مف حيث سرعة إيصاؿ المعمومة وتعميـ أخباراإلنساف

، ففي  وبيف المواطنيف المنظمات ، وعمى التواصؿ أيضا بيف ىذه اإلنسافالمعنية بحقوؽ 
أنشطة حقوؽ اإلنساف  متابعة بمد مثؿ سورية، يفضؿ الكثيروف إرساؿ خبر انتياؾ أو

مف التواصؿ المباشر  الخوؼ وغيرىا مف القضايا العامة عف طريؽ االنترنت، وذلؾ بسبب
مع اإلشارة إلى أنو  ىذا مع المنظمات غير الحكومية بسبب الضغوط األمنية المستمرة ،

في سورية مراقب بشكؿ  فاالنترنت لحديثة قد ًأخضعت لمرقابة األمنية،حتى التكنولوجيا ا
مراقبة البريد االلكتروني  تتـ كبير وىناؾ مواقع الكترونية عديدة جرى حجبيا، كما
البريد االلكتروني ،  استخداميـ لممواطنيف، وقد جرى اعتقاؿ عدد مف األشخاص بسبب

حاليا أماـ محكمة أمف  يحاكـ شاغوري الذيومثاليا ما حصؿ مع المعتقؿ عبد الرحمف ال
المقاالت التي قرأىا في  بعض بسبب قيامو بإرساؿ -محكمة استثنائية –الدولة العميا 

 .مف أصدقائو عدد مواقع االنترنت، حوؿ األوضاع الداخمية في سورية، إلى
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 المحالة آتأبي ىيثـ المالح أنا فخور بؾ الفجر 

 المالح إياس

 2010يوليو / تموز  2ة الجمعموقع ىيثـ المالح 

، ؾ والدي الحبيب فقط وراء القضبافمع ألمي الشديد ألف يكوف أمثالؾ وليس ألن
، باإلدعاء يؽ إال بأمثاليـ المارقيف القتمةوُيحاكموف مف ِقبؿ العصابة الحاكمة بتيـ التم

مف األسطوانة الكاذب عميكـ بنقؿ األخبار الكاذبة وتوىيف عزيمة األّمة وغير ذلؾ 
و ينظر إلى ، وىُيصدقيا حتى الطفؿ الصغير البريء، التي لـ لمشروخة والممجوجةا

كذبوا واهلل ، فميس مثؿ ىذا الجد وىذا الجذر المتجذر في : مالمح وجيؾ المالئكية، ويقوؿ
 .ر الشعب السوري مف يعرؼ الكذبضمي

، والقموب يا ؾأنظر يا أبي حولؾ، العالـ بأجمعو ُيناجيؾ، العالـ بأجمعو يقؼ إلى جانب
ـ يا أبي أرادوا ، إنيرؾ وأسر المأسوريف عمى وجو األرضأبي تدعو لؾ بأف يفّؾ أس

ولكنؾ أخفتيـ حّتى وأنت في قيدؾ، وىـ عمى دباباتيـ، وأنت  ،إسكات صوتؾ الحر
ثابتة وىي تخرؽ مسامعيـ كالبارود، فمـ يعودوا ، وكممات الحؽ التواجييـ بجسدؾ النحيؿ

جراميـ ،ما يخطو قممؾ، و ؾيتحمموا حتى ىمس ، وكانت روحؾ وأنت لـ تأبو إلرىابيـ وا 
 ، وىـمدؾ لتخميص شعبؾ مف حفنة األوغادعمى الدواـ عمى طبؽ مف فّضة ُمقدمة لب

مف يعفو عف : حقار وتقوؿ، وأنت تنظر إلييـ باستيطمبوف منؾ استرحاميـ لمعفو عنؾ
 .مف؟

ح ليـ عنؾ، وجميعيـ يعرفونؾ حؽ ا اشر ، وأنطفت العديد مف الدوؿ: أبي وحبيبي 
بيونيـ ، إنيـ ُيشالمعرفة، وجميعيـ ُيدينوف سّجانيؾ، صورتيـ يا أبي قاتمة سوداء

، إف يموفيتش والتتار والمغوؿ وىوالكو، إنيـ ُيشبيونيـ بمبالمافيات وعصابة األوغاد
ثير ، والكلترابصورتيـ يا أبي جعمتيا أنت وأمثالؾ الشجعاف في الحضيض والوحؿ وا

، تختطؼ الفتيات طؿ المموحي وآيات ممف رأيت يستغرب كيؼ يمكف لتمؾ العصابات أف
انتقد فييا نظاـ الماللي وكيؼ ُيمكف أف ُيحكـ عمى سجيف قضى محكوميتو لمقالة 
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يكوف مثمو في الظالمية ، إنني أتحدث يا أبي عف صديقؾ وحبيبؾ  أف، إال المتخمؼ
  .عوه حقدًا وتعسفاً الذي أشب اهللالعبد الُمفكر عمي 

، ويكوف لمحكمة لتكوف عمر المختار الثانييوـ األحد سيؤتى بؾ يا أبي إلى قاعات ا
 ، فمف تكوف وحدؾ ىناؾ يا أبي عمى مقصمةمفخرة ومنيجًا يقتدي بو األحرار نضالؾ

، بؿ شعبؾ السوري بأسره وأحراره ورجاالتو وقاماتو محاكـ التفتيش العسكرية الظالمة
ي عقؿ وُنبؿ مف ، وكؿ ذدسيو وعمالو وبكؿ شرائحو وأطيافوونسائو وشيوخو ومين وُمفكريو

فؾ مف ِقبميـ ، وسيكوف اعتقالؾ وخطالعالـ سيكوف معؾ، وستكوف يا أبي المعنة عمييـ
، ُمجرميف والقتمة تاريخ أسود ليـ، ووضعؾ في السجف مع الوساـ عار في جبينيـ

ء، ليدخموا في عندما منعوا عنؾ الدواء والغطا  ،زانتؾدنيئة لقتمؾ وأنت في زنوُمحاولتيـ ال
ي ، ولف ينسى ليـ التاريخ اإلنسانبات الخارجة عف القانوف والقيـ، والعصازمرة الال آدمييف

، وستبقى يا أبي وجميع المناضميف األحرار عمى الدواـ أبدا ما ارتكبت أيادييـ أالثمة
، إنيا ميؾ وعمى شعبنا وأحراره وُمثقفيوىـ ع، ميما وصؿ حقدس أبدًا ماحيينامرفوعي الرأ

 .جييف والبرابرة والسافاؾ واليمجسياسة الدوماغو 

ال  ا السجوف لمجرد التعبير فيؿ ُيعقؿ لكوكبة رموز البمد في إعالف دمشؽ أف يدخمو ..وا 
ورجعت إلى نشاطيا، ، وأف ُتيدد زىرة الحرية فداء الحوراني إف ىي نطقت عف الرأي

فونا، ولف ُتزحزحونا عف مطالبنا، فنحف لف ُتخي... ، وىي تقوؿ ليـ ال اتالعبار  وبأقذع
، هلل عميو وسمـ في بركة أىؿ الشاـ، لحديث النبي العظـ محمد صمى اشعب اهلل المختار

، و كؿ فئات ذلؾ ، بؿ لشموخيـ كأمثالؾ يا أبيوما ذلؾ لخوُنعيـ أو لذلتيـ حاشا هلل 
، مة الحاكمة التي أفسدت في البالدمف تمؾ الطغ شعبنا التي تنتظر المحظة لمتخمص

 د، فصب عمييـ ياربي سوط العذابوأكثرت فيو الفسا

لوحدي او ألخوتي ، بؿ صرت أبًا لمشعب السوري كمو، وصرت   لـ تعد أبًا لي: أبي ىيثـ
وعمى دربؾ ، ؾ يا أبي أنا فخور بؾ، ولذلونيرو سورية بكؿ جدارة واستحقاؽ مانديال

يوف كالجميؿ عبد الفتاح الثمان  ، وسينظروف إليؾ والى الشيوخييف سيسيروفجميع السور 
سبعينيات نظرة العّز وال  ، ومف أىؿاضؿ الثمانيني رياض الترؾ وغيرىـ، والمنأبو غّدة
لشباب ، فكيؼ ىـ اارة، وسيقولوف إذا كاف أولئؾ الشيوخ بتمؾ العزيمة الجبّ واالفتخار
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بوارؽ   واآلالؼ أمثاليـ مف، نيـ جميعًا كفداء وطؿ وأياتوالشّباف والنساء والفتيات، إ
، حتى ُيكتب لشعبنا الحياة مف جديد، والحرية والعيش الكريـ، ولف تتوقؼ مسيرتنا األمؿ

وه عميو، في ، بؿ برجاؿ صدقوا اهلل ماعاىدوف ذلؾ عمى أيدي الحفنة المأجورةولف يك
نيا لمعركة الكرامة وا، و فدائيـ لو وألوطانيـ  .لحقوؽ، وشعبنا عمى طوؿ الخط ىو األعزا 

 ، وىو النص الموجود رابطوحرار ىيثـ المالح عمى الفضائياتأكتب ماقالو أبو األ: وأخيراً 
، عف حفنة عصابة بعث العسكر واألسرة الحاكمة بانو مع مقالتي ىذه بكؿ جرأة واقتدار

الحرية والوحدة . ..ثة سقطت شعارات البعث الثال "قاؿ أبي ىيثـ في إحدى لقاءاتو كما 
 واالشتراكية 

امتألت : عراؽ وسورية وأّدى إلى االنقساـ وفي الحريةففي الوحدة تقسـ البعث بيف ال
تحولت الدولة  ،وفي االشتراكيةقمع الشعب عمى أعمى المستويات  السجوف بالمعتقميف وتـّ 

بيـر  مكاف بدءً  والفساد انتشر في كؿمف يموذ بيا إلى إقطاع خاص باألسرة الحاكمة و 
 !!!حارب الفساد في ىذه األجواء ؟فكيؼ يمكف أف يُ  السمطة إلى أسفؿ القاعدة،

ور والمواثيؽ الدولية ، والمتعارضة مع الدستاالستثنائية ليذا النظاـ القمعي القوانيف
أىـ   :ألحرار عف أولويات التغيير فيقوؿثُـ يتكمـ أبو ا مع بعضيا تمأل الكتب والمتعارضة

والمواثيؽ الدولية وحقوؽ ىو إلغاء القوانيف االستثنائية المتعارضة مع الدستور  شيء
يقصد سف "ذ خمس سنوات بينما تعديؿ قانوف ، وكنا قد طالبنا لتعديؿ الدستور مناإلنساف
 دقائؽ معدودة  تـّ في" الرئيس

، كما فاألناسي وُزج أصحابو في السج نتدىيتكمـ عف الحريات، وآخرىا ُمالحقة م ُثـّ 
بأنو ممنوع مف : ويقوؿ عف نفسو ،اهلل وآخريف مد رعدوف وعمي العبدواعتقؿ زمالء ليـ مح

  :حكومية وال يستطيع السفر ويتساءؿ، مع أنو مدعو الى مؤتمر جمعيات غير الالسفر
 فأيف ىي الحريات

ـّ  مي وال تجد تجد لقمة العيش والقوت اليو  الكثير مف أىؿ البمد ال  :يتابع الحديث بالقوؿُث
 تابعوا الحوار مف قصاصة الفيديو... الدواء وو

http://www.youtube.com/watch?v=iIqq-icr32Q 
، ويامنديال سورية ومختارىا سرتي مف افتخار الشعب السوري فيؾأبي يافخري وفخر أ
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لكؿ سوري ومثااًل ُيحتذى لألحرار، أشعمت باعتقالؾ ضمائر ، ويا أبًا الحؽالثابت عمى 
، وكنت مع ة مف ممارسات اإلذالؿ واالستعباد، ولفّت األنظار لما يجري في سوريالـالع

المناضميف والمناضالت في إعالف دمشؽ وباقي كتائب المثقفيف والُمفكريف كالنجـو 
لتبعث األمؿ عمى انبالج فجر جديد، يزرع األمؿ ، فؾ نورىاالزاخرة في الظالـ الحالؾ الين

فمف جديد في النفوس ، ليصير كؿ شبابنا دوا وأد بزوغ الصباح في طؿ وآياتأرا ، وا 
لتستمر المسيرة حتى يشع ، و اهلل و وسيؼ ودليمة والبني والعبدوشاباتنا كأمثالؾ والترؾ وتمّ 

 ود لموطف بياءه ونضارتو مف جديد، ويعنور الحؽ، وتعـ الحرية في كؿ األرجاء

 والدي الكريـ أيف كنت وأيف حممت يا سالـ عميؾ
 

 ىيثـ المالح أنموذجا! .. يف ُيحكـ عمى أصحاب الرأي في سورياح

 :عصاـ العطار
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األستاذ ىيثـ المالح والحرية وحقوؽ اإلنساف 
عرفُت ىيثـ المالح مف أكثر مف ستيف سنة، فعرفُت بو ِمْف مطالِع شبابِو إلى شيخوختِو االستقامَة والنزاىَة، 
والصراحَة والشجاعة، في مختمِؼ مواقفِو وأعمالِو ومجاالِت حياتو. والُؤه دائما  لدينِو وأمتِو وبالدِه، وما ُيْؤِمُف 

بو ِمَف الحؽ  والعدؿ، وُيَكر ُس َلو نفَسو مف خدمٍة دائبٍة ل نساِف وحقوِؽ اإلنساِف في بمدِه، وفي كؿ  مكاٍف ثَخَر 
ِمَف األرض. ال يعِرُؼ المداىنَة والمساومَة والنفاؽ، وال يطمُب مرضاَة الناس  ولكْف يطمُب مرضاَة اهلِل ومصمحَة 

ف أزعَج بعُض صراحتِو الجريئِة بعَضيـ في بعِض  الناس، والنصيحَة الصادقَة الخالصَة هلِل ولمناِس، وا 
األحياف.. وىو ال َيْصُدُر في ذلَؾ كم ِو إاّل عف ِعْمِمو وبحِثِو واقتناِعِو الموضوعي  الذاتّي، ُمْسَتِقال  َعّما ِسو  

 ذلَؾ مف المَؤث رات.

لقد َصَدَمني وثلمني َنَبُأ اعتقاِؿ ىذا الصديِؽ الكبير، واإلنساِف الكبير، والمحاِمي الكبير َعِف اإلنساِف وحقوِؽ 
 اإلنساف

ـُ السوري  إلى َرد  الحريِة ليذا اإلنساِف الحّر، ولسائِر ُسجناِء الرأِي في سورية، ميما  َأَتَمن ى أف ُيَباِدَر النظا
َتَعّدَدْت أِو اختمفْت َمشاِرُبيـ ومذاىُبيـ، وأف يكوَف ىناَؾ ِحوار  وطني  حقيقي  صادؽ  شامؿ، يوصُؿ في ىذه 
لى تالٍؽ صادٍؽ واسٍع عمى ىذه  ـَ وطنّيٍة أساسيٍة مشتركة، وا  المرحمِة التاريخيِة الدقيقِة الخطيرِة إلى َقَواِس

القواسـِ األساسيِة المشتركِة، ِمْف َفْوِؽ المصالِح والمنافِع والعوامِؿ الفرديِة والحزبيِة والِفَئِوّيِة الضّيقِة المفر قِة، 
 ومواريِث الصراعاِت والنػزاعاِت الضاّرِة الميمكة.

إّف المصالحَة الوطنيَة البصيرَة الواعيَة المخمصَة في كؿ ُقْطٍر عربي  أو إسالمّي، والمصالحَة البصيرَة الواعيَة 
المخمصَة بيَف األقطاِر والدوِؿ العربيِة واإلسالمية المختمفة.. ىي اآلَف ضرورة  مف ضروراِت البقاء، ومواجيِة 

 المخاطِر والتحدياِت الكبيرة اْلُمْحِدَقِة ِبنا، والتقّدـِ والحياِة في عالمنا وعصرنا

سالميّ   يا حّكاَمنا في كؿ  بمٍد عربي  وا 

أما ثَف أْف ُتدركوا أّف مصمحَة بالِدنا، ومصمحَتُكـ في بالِدنا، ال تتحّقُؽ ِبَدْفِف أحراِرنا، أو المعارضيَف بيننا، في 
 أعماِؽ السجوف، ومطاردِتيـ في جوانِب األرض

أما ثَف لكـ أف ترجعوا في أموِركـ، وأموِر أّمِتكـ وبالِدكـ، إلى الحّؽ، فالرجوُع إلى الحؽ  خير  مف التمادي في 
 الباطؿ

وسالـ  عمى الشيِخ الجميِؿ ابِف الثمانيِة والسبعيف : أخي الحبيِب ىيثـ المالح في سجنِو وحيثما يكوف، وعمى 
كؿ  مواطٍف ُحر  طاىِر السيرِة والسريرِة قاؿ كممَة حؽ  ودفَع الثمف، وعمى كؿ  إنساٍف ُحر  ُشجاٍع نبيٍؿ ُيدافُع عف 
اإلنساِف، وحرية اإلنساِف، وكرامِة اإلنساف، وحقوِؽ اإلنساِف حيثما كاَف ِمَف األرض  فقضّيُة اإلنساِف، وحرية 
اإلنساِف، وكرامِة اإلنساِف، وحقوِؽ اإلنساف، ىي قضيُة البشر جميعا  جميعا  في ىذا العالـ والعصر، وفي كؿ  

 عصر.
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العطار       :هٌثم المالح وات هامات  السلطة والقضٌة األكبر  واألخطر
ل طة ، أو على ٌ اً من الس  هة  إلى هٌثم المالح رسم ألسنة  أتباع  السلطة :  من التهم  العجٌبة  الموج 

ب ر  الكذ   الكذب  ون ش 
فوف ها وتشجٌع  أعداء  األمة  على م هاجمت ها إدخال  الوهن  على ن ف وس   ة  ، وتفرٌق  ص   .!! األ م 

ه  عارفوه- رجل  صادق  كل  الصدق  ، صرٌح  كل  الصراحة  ، له   إن  هٌثم د  ه  ه   المالح -كما ع  ج  و 
ن ه   ه ، وأ م  ر  ض  ه وح  ف ر  ل ن ه ، وس  ه  وع  ر  ن   واحد  ولسان  واحد  فً س   ٌ ه  ج  وخوف ه .. ولٌس  ب ذي و 

ائ ه أو ن  ر  فً ث  د  ٌ ص  ن  ، وهو   ٌ رامت ه ، وعن  ول سان ه  -مصٌباً أو مخطئاً - عن ن زاهة  القاضً وص  د  ق  ن 
 بالمس ولٌة  والواجب ، ش عور  م الزم  له  

ف ض   ر   ٌ ه وأ مت ه   فهو  ٌ رٌد  لها العدل ، والفساد  ألنه ٌرٌد   ومحبة  آسرة  غامرة  لبالد  فٌها الظلم  ألن ه 
ً   لها الصالح ، والخط    ً  وال ح زب  ي  والعائ ل ثار  الفرد  ت ئ  ٌ رٌد  لها الصواب ، ، واالس  ٌ رٌد   ألنه  ألن ه 

م  على كل  صعٌد ه وأمته الوحدة   .. لها المساواة  ، والتخل ف  ألنه ٌرٌد  لها التقد  إنه ٌرٌد  لبالد 
عاءات ، وأن ٌكون  أبنا ها  الحقٌقٌة  الصادقة  : وحدة  القلوب  واإلرادات  ال وحدة  الكلمات  واالد 

هم ل ة  بعض  هم ، وفً ص  ى منه   فً واقع  ضاً ، وكالجسد  إذا اشتك  ع  ه ب  ش د  بعض   ٌ ببعض  كالبنٌان  
ى داع  و  ت  ض  ه بمختلف   ع  ى ، وأن ت خذ  أ م  ت ه  وبالد  م  ائر  الجسد  بالسهر  وال ح  أسباب  الصالح   له س 

ً  واالقتصادي   ً  والقانون ً  واالجتماع ً  .. وكل  إصالح   واإلصالح  السٌاس ق
واإلداري  والخل 

ي  أو مفٌد  ضرور 
ب  واإلٌمان  الحق  ال ومعاذ     تعالى أن   ب ، فالكذ  ب  هذا الرجل  الم من  أو أن ٌنش ر  الكذ   ٌكذ 

ن ون  ... )]النحل م     ٌ ٌن  ال  ب  ال ذ  ذ  ي ال ك  ت ر  ف   ٌ ا  م   [105 : ٌجتمعان : ( إ ن 
ن   ة  ، ودٌن ه  ومعاذ     أن ٌهدف  هذا الرجل  الم من  أو أن  ٌعمل  على إدخال  الوه  على نفوس  األ م 

ل  واالستسالم  فً النفوس ، ن  والذ  ه  د  ال و  ت م   ٌ طار  أ ن  ن وا و  ز  ح  ال ت  ن وا و  ه  ال ت  وفً واقع  الحٌاة : ( و 
ن  إ ن   ل و  ع 

ن ٌن  )]آل عمران :  األ  م  ت م  م    ن   [   ك 
ن   ن  م من  صادق  بصٌر .. ما م  ق  قلبه ا ن  أ ل ماً  ما م  ً  شرٌف ، إال  ٌتمز  ر  أب ً  أو مواطن  ح  ب  ر  ع 

م   ،
ظ  ع  نا الواهن المتخلف  الضعٌف  فً م  الً ، ل واق ع  ج  بٌن ه خ  ى ج  د  ن   ٌ ً   و ً  واإلسالم نا العرب  عال م 

ً  شرٌف ر  أب ً  أو مواطن  ح  ٌ نادي إن  استطاع  - ب ن   ما من م من أو عرب إال  وٌحلم وٌتمن ى و
ه ب سباب   ٌات  العالم  والعصر ت خذ  أ مت ه وبالد  ٌ ة  والمعنوٌة  ، لمواجهة  تحد  ة  الماد  ع  ن  م 

ة  وال  ،  القو 
 والنهوض  بمس ولٌات ها وواجبات ها الكبٌرة  فً هذا العالم والعصر

م  بروح  جدٌد  ، وعزم  جدٌد  ، ما من م من  
ل  ح   ٌ ً  شرٌف  إال  و ر  أب ً  أو مواطن  ح  وعمل   أو عرب
م  بها د  انخ فاض ، وٌتقد  ع  نا ب  تنا وبالد  ع  جدٌد  ٌرتفع  ب  م  د  ب  ن  هام    هام     م  ها م  ٌ عٌد  بعد  تخل ف ، و

ى م  العظٌم  ، والهدف  العظٌم  بكل  ما ٌستطٌع التارٌخ  إلى ق ل ب  التارٌخ ، وٌسع 
ل   لتحقٌق  هذا ال ح 

 
' ' ' 

ً  كثٌراً  ث  إل ٌ من ع من السفر ، وهو ٌتحد  بالهاتف  من دمشق ، أو  ولقد زارنا هٌثم المالح قبل أن 
ٌ عتقل ، فلم ٌختلف   ً  كثٌراً قبل  أن  ث  إل ن  عن أحادٌثه  فً الهاتف أو  كان ٌتحد   ٌ د  ف ر  ن  ً  م  ه إل

حدٌث 
ً   على ر وس األشهاد ، فهو  فً ٌ ب المتنب راحت ه كما قال  أبو الط ق ه  واستقامت ه  وص  د   : ص 

ل ن   القائل   ر  وال ع  ن  الس   ٌ ر  به  والواحد  الحال ت  ٌ ض  ق  فٌه  ما  د   الص 
ٌ ٌن  إذا س لوه عن موقف ه وكان   ب  ر  و  ال  

نه من العرب  والمسلمٌن  أ  فً سورٌة  ، ومن  ٌقول  لمن ٌل ق و 
د  بعض  األوضاع  فً سورٌة  

ق  ر  سورٌة  ومصلحت ها ، ولكن نً  النظام  فً سورٌة : ' إن نً أ ن   ٌ ل خ 
ً  من أي  كان ،  على استعداد  فً كل  وقت  من األوقات  أن   د  أي  عدوان  أجنب مً فً ص  ل  د  أبذ 

ر  كان ، ر  ب   '. مهما أصابنً على ٌد  النظام السوري وب ي  م 
 

 والمسلمٌن  فً كل  مكان  من أرض  العروبة  واإلسالم ٌا حكام  العرب  
كم لشعوب كم حوا صدور  فس 

ل غ   أ  ى شعوب كم ، فقد  ' ب  ، وآالم  شعوب كم ، وآمال  شعوب كم ، وشكاو 
ل    ٌ ً  القدٌم الس  ب ى ' كما ٌقول  المثل  العرب   الز 
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 :نقال عن الفٌس بوك

 إلى هٌثم المالح

     - - بقلم األستاذ عصام العطار | 

 

 أخً هٌثم المالح

 الروح  والبذل ، وشجاعة  
ك  وسجن ك  كل ما ذكرت  عظمة  ت ك  ومرض  ك  وأنت  فً أغالل  شٌخوخ  أذك ر 

ة  والبالء  الفكر والرأي ، وصبر  الشهداء  على الشد 

ب ه... ر  ل  الذي ت ض   ! ما أروع  المث 

ه ح  الثمن  الذي تدفع   ! وما أفد 

ا ٌ ة  التً كافحت  وتكاف ح  من أجل ه   ! وما أنبل  القض

 ! وما أطول  وما أثقل  وما أقبح  لٌل  االستبداد  واالستعباد  والظلم

نً لكم ، ول نسان  ز  ر  - بك  وبزمالئك األحرار ، وح  ً  مسلم ، وإنسان  ح  وما أبلغ  اعتزازي -كعرب

 ! فً بالدنا وحقوق اإلنسان

ٌ ة  والكرامة والعدالة  واإلنسان  وحقوق   م عن الحر ج  عنكم ، وجزاك  ف ر  م ، و  ت ك  ن  ح  كان    معكم فً م 

 اإلنسان  أحسن  الجزاء

ه  قط  وال ٌنساك : عصام العطار س  ن   ولك ٌا أخً هٌثم تحٌة  القلب  والحب  واإلكبار  من أخٌك  الذي لم ت 
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عمى أف ىناؾ أمرا آخر ىو أف النظاـ في سورية فعؿ مع دعاة الفكر والرأي ما لـ ُيفعؿ 
 افقد كانت فرنس. في عيد االستعمار الفرنسي لسورية في الربع الثاني مف القرف العشريف

ؿ، ثـ تطمؽ تعتقؿ ألياـ وربما شيور الذيف يدعوف إلى مقاومة جيشيا إلرغاميا عمى الرحي
أما اآلف فإف صاحب الرأي يعتقؿ ويحاكـ ويحكـ عميو . سراحيـ مف دوف محاكمة

 ..بالسجف
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رئيسا لمجميورية، فإف الذيف عارضوا الحكـ البوليسي " بشار أسد"عندما أصبح الرئيس 
ينبغي : سورية عمى مدى ثالثيف عاما تناَدوا قائميف" حافظ أسد"الذي حكـ بو والده الراحؿ 

نحكـ عمى عيد الرئيس بشار بأنو استمرار لعيد والده إذا ما اختمفت سيرتو عف سيرة أال 
والده، بغض النظر عف الكيفية التي تبوأ بيا الرئيس بشار الحكـ، خصوصا وقد بدأ 

 . خطاب القسـ الرئاسي مناديا بحؽ اآلخر بأف يأخذ دوره في حكـ سورية

، وأنو أطمؽ سراح "حافظ أسد"بعيد والده ال يقارف " بشار أسد"صحيح أف عيد الرئيس 
لكف الصحيح أيضا أنو كاف يطمؽ سراح ناشطيف في . والده معظـ مف اعتقؿ في عيد

" عمي العبد اهلل"وأف الكاتب . حقوؽ اإلنساف مف المعتقؿ ليعتقؿ ناشطيف آخريف غيرىـ
ي ألنو كتب أطمؽ سراحو بعد أف قضى الحكـ الذي صدر بحقو، ثـ ليعتقؿ في اليـو الثان

 . مقاال قبؿ عدة سنوات

عندما نقوؿ إف الرئيس بشار حاوؿ أف يظير عيده مختمفا عف عيد أبيو، فال نتكمـ مف 
، امتدح الرئيس بشار معارضي 2003أواخر عاـ " نيويورؾ تيمز"في مقابمة مع. فراغ

ىـ ػ : "ررحكمو، ونأى بنفسو عف اتياميـ بالخيانة كما كاف يفعؿ في عيد والده، قاؿ لممح
أي المعارضوف ػ ضد نظاـ النظاـ وضد الدستور، لكنيـ يرفضوف التعاوف مع واشنطف، 

 ". بإمكانؾ أف تسأليـ

لكف المعارضة في السورية، وقد . عادة ما يكافأ المحسف عمى حسف السير والسموؾ
امتدحيـ الرئيس السوري، لـ يروا مكافأة ليـ تتناسب مع مديحو بؿ العكس ىو الذي 

عمييـ " المسّيس"فقد اعتقؿ أعضاء ربيع دمشؽ وحوكموا وحكـ القضاء السوري . ىجر 
 . بالسجف

مف جية أخرى، وفي مقابمة تمفزيونية في باريس قبؿ عاميف، لـ ُينكر الرئيس السوري 
أف بعض قوانيف بالده قاسية في التعامؿ مع أصحاب الرأي اآلخر في ": "بشار أسد"

 . اقع لـ يتغير شيء مف ىذه القوانيف نحو األحسفلكنو في أرض الو ". البالد

عمى أحد مؤسسي منظمة الدفاع عف حقوؽ " المسيس"مؤخرا، حكـ القضاء السوري 
نشر أخبار كاذبة "بالسجف ثالث سنوات بتيمة " ىيثـ المالح"اإلنساف في سورية المحامي 
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بموجبيا كؿ مف اعتقؿ  التي حكـ" الكميشيو"، وىي التيمة "مف شأنيا أف توىف نفسية األمة
قميمية ودولية نظرا "بشار أسد"في عيد الرئيس  ، ما أثار ردود فعؿ منددة بالحكـ محمية وا 

فقد كاف قاضيا في . مف مكانة حقوقية وقضائية ونقابية" المالح"لما يتمتع بو األستاذ 
زب ستينيات القرف العشريف، ومف ثـ محاميا بعد أف سرح مف القضاء في بداية حكـ ح

آذار عاـ  31البعث، كما اعتقؿ ضمف مف اعتقؿ مف أعضاء النقابات في سورية في 
 . ، بعد أف دعوا لالعتصاـ العاـ1980

ابتداء، ال بد مف التأكيد عمى أف األنظمة التي تمجأ إلى اعتقاؿ خصوميا السياسييف إنما 
أ إلى االعتقاؿ تعبر عف عجزىا وفشميا الفكري في مقارعة خصوميا الحجة بالحجة، فتمج

 . كسالح لمسمطة إلسكاتيـ وتغييبيـ في المعتقالت بدال مف الحوار معيـ

ذا كنا شيدنا خالؿ سنوات حكـ الرئيس  محاكمات خضع فييا القضاء إلى " بشار أسد"وا 
ف كاف خافتا عند محاكمة عضو مجمس  ظممة السياسة، فال بد مف التنويو بضوء وا 

حيث صدر عميو الحكـ بأكثرية عضويف وتحفظ " ؼرياض سي"الشعب السوري السابؽ 
في بعض " الفساد"العضو الثالث بحبسو خمس سنوات عمى خمفية انتقاده استشراء 

 . الوزارات في سورية

تحت قبة البرلماف، أي أنو تكمـ في وضح النيار، ومف المكاف " سيؼ"وقد جرى ذلؾ مف 
كفميا الدستور ألعضاء مجمس  الطبيعي حيث أدلي برأيو وىو يتمتع بالحصانة التي

لقد كاف مشرفا أف يستنكؼ العضو الثالث في ىيئة المحكمة عف تأييد الحكـ . الشعب
لكنو . يحاكـ اآلف عمى أنو متيـ" رياض سيؼ"إني تحفظ عمى الحكـ ألف : "متحفظا بقولو

 ". في ظروؼ أخرى قد يعتبر بطال

كـ الصادر بحؽ الناشط في حقوؽ وعادة ما يدلؿ دعاة حقوؽ اإلنساف عمى قساوة الح
إف الحكـ ال يتناسب مع التيمة : بقوليـ" ىيثـ المالح"اإلنساف وفي حالتنا عمى المحامي 

الثمانيف مف عمره، كما ال يتناسب مع " المالح"وال يتناسب مع سف المتيـ، حيث بمغ 
 ... الوظيفة التي تطوع المالح لخدمتيا وىي الدفاع عف حقوؽ اإلنساف، و



283 

 

نا أؤكد ىنا عمى سبب ىاـ ورئيس وىو أف النظاـ ػ أي نظاـ ػ عندما يعتقؿ مواطنا أ
ويحاكمو ألنو جير برأيو منتقدا جنوح الحكومة إلى التعسؼ باستعماؿ صالحياتيا عندما 

فالتيـ التي توسؿ بيا . تعتقؿ وتحاكـ وتحكـ، إنما يقع حكميا باطال، إذ ليس ثمة تيمة
تقع تحت عنواف إسالمي واضح في " المالح"رية إلسكات في سو " المسّيس"القضاء 

 ". األمر بالمعروؼ والنيي عف المنكر"الشريعة اإلسالمية وىو 

عمى أف ىناؾ أمرا آخر ىو أف النظاـ في سورية فعؿ مع دعاة الفكر والرأي ما لـ ُيفعؿ 
كانت فرنس  فقد. في عيد االستعمار الفرنسي لسورية في الربع الثاني مف القرف العشريف

تعتقؿ ألياـ وربما شيور الذيف يدعوف إلى مقاومة جيشيا إلرغاميا عمى الرحيؿ، ثـ تطمؽ 
أما اآلف فإف صاحب الرأي يعتقؿ ويحاكـ ويحكـ عميو . سراحيـ مف دوف محاكمة

 . بالسجف

وقد سجؿ لنا تاريخ سورية في حقبة االستعمار الفرنسي أف معظـ الزعماء التاريخييف 
رعوا المحتؿ اعتقمتيـ سمطة االحتالؿ وأطمؽ سراحيـ مف دوف محاكمة وقد أصبح الذيف قا

 . ىؤالء فيما بعد حكاما لسورية بعد أف استقمت سورية ورحؿ االحتالؿ عنيا

نذكر . فقد اعتقؿ االحتالؿ الفرنسي عدة شخصيات وطنية، لكنيا لـ تحاكـ أحدا منيـ
. الذي انتخب ثالث مرات رئيسا لسورية "شكري القوتمي: "عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر

الذي انتخب " ناظـ القدسي"و. 1949الذي انتخب رئيسا لسوريا في عاـ " ىاشـ األتاسي"و
. 1961الذي أصبح رئيس حكومة في عاـ" معروؼ الدواليبي"و. 1961رئيسا في عاـ 

ؿ إنو ال يشّرؼ أي حكـ وطني أف يكوف أشد قساوة بحؽ مواطنيو مف سمطة االحتال
 . األجنبي

عمى أنو ال تتمثؿ القساوة في أف الحكـ عمى ىيثـ المالح، كونو ثمانينيا ومحاميا وداعية 
لحقوؽ اإلنساف فحسب، بؿ إف اعتقاؿ المواطف السوري ػ أي مواطف ػ في وطنو عقابا لو 
عمى فكره الحر الذي يعترض فيو ػ سمميا ػ عمى استبداد األنظمة ثـ الحكـ عميو، ليو أمر 

نخر في وجداف األمة عندما ترى قائدا مف قادة الرأي فييا يقؼ في قفص االتياـ كأي ي
 . مجـر قضائي، وىو ما لـ تجرؤ عمى فعمو فرنسا أثناء احتالليا سورية
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استطرادا نقؼ ىنا لنتساءؿ فيما إذا كانت تمؾ المحاكمات التي يحكـ فييا عمى الحقوقي 
عمي العبد "أو عمى الكاتب " ميند الحسني"نساف أو الناشط في حقوؽ اإل" ىيثـ المالح"

، نتساءؿ فيما إذا كاف مف "نشر أخبار كاذبة مف شأنيا أف توىف نفسية األمة"بتيمة " اهلل
ينّظر ليذه المحاكمات في سورية ال يعرؼ أف المواطف يعيش اآلف عصر القنوات 

ريت مباشرة مع ىؤالء الفضائية ومواقع اإلنترنت، وأنو يأخذ األخبار مف مقابالت أج
الناشطيف، وأنو يستطيع أف يستعيد تمؾ المقابالت متى شاء، وأنو سمع ليؤالء فمـ يجد فيو 

بؿ عمى العكس فإنو قد يجد في ". نشر أخبار كاذبة مف شأنيا أف توىف نفسية األمة"أي 
رمز ، ألنو حكـ عمى "ما يوىف نفسية األمة" "المسيس"الذي أصدره القاضي " نص الحكـ"

 . مف رموز األمة يحظى باالحتراـ والتوقير

يبقى أف نقوؿ إف الحكـ بالسجف عمى قادة الرأي ال يحتاج إلى حيثيات لمتدليؿ عمى 
قساوتو، كأف يقاؿ إف المحكوـ عميو متقدـ في العمر أو قاض أو داعية لحقوؽ اإلنساف، 

 . ذاتو فمجرد الحكـ عمى مواطف غير مذنب بسبب رأيو وفكره ىو قاس بحد
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 ثمانوف عاما أغمبيا طردا وسجنا : ىيثـ المالح

 أحمد أبو مطر 

 2010  يوليو/تموز 8الخميس   ايالؼ

الحكـ الذي أصدرتو محكمة الجنايات العسكرية السورية الثانية يـو األحد الموافؽ الرابع 
ة ، القاضي بسجف الناشط الحقوقي السوري ىيثـ المالح ثالث2010يوليو / تموز مف

، "إضعاؼ الروح الوطنية "سنوات جديدة، عمى أساس تيمة أطمقت عمييا المحكمة اسـ 
 :يعتبر كارثة إنسانية بكؿ المعايير التي منيا

ىذا الناشط الحقوقي يبمغ مف العمر عند إصدار الحكـ الجائر ثمانيف عاما، أمضاىا : أوال
قبؿ ) 1931ليد دمشؽ عاـ في عمؿ دؤوب جاد، يكفي التذكر لمف ال يعرفو، أنو مف موا

استقالؿ سوريا بأربعة عشر عاما، وقبؿ احتالؿ لواء اإلسكندرونة السوري مف تركيا 
، وحاصؿ عمى اإلجازة في القانوف ودبمـو القانوف الدولي العاـ، مما أّىمو (بخمسة أعواـ

تـّ  1966قبؿ أف ينتقؿ بعد عاـ واحد لمقضاء، وفي العاـ  1957لمعمؿ كمحاـ عاـ 
سريحو مف عممو، فعاد لعممو كمحاـ باإلضافة النشغالو بالعمؿ السياسي الذي أّدى ت

في زمف الرئيس حافظ األسد  1986 – 1980العتقالو لستة أعواـ متواصمة بيف عامي 
ضمف حممة أمنية عامة، شممت العديد مف نشطاء حرية الرأي والمعارضيف النقابييف 

مة العفو الدولية التي تتابع انتياكات حقوؽ وىو مف النشطاء في منظ. والسياسييف
وىذا الحكـ وما سبقو مف سجف يكاد يكوف مستمرا أغمب . اإلنساف حوؿ العالـ أجمع

 .مراحؿ حياتو التي كاف فييا جريئا في محاربة القمع السياسي والفساد بكافة أنواعو

تيي منيا وىو في تنفيذ الحكـ الجديد لثالثة سنوات سجف جديدة، يعني أنو سين: ثانيا
ال يقبميا ضمير أو عقؿ، خاصة أّف ىيثـ  مأساةالثالثة والثمانيف مف عمره، وىذا بحد ذاتو 

المالح لـ يرتكب جناية أو خيانة وطنية، بالعكس فكافة انتقاداتو لمقمع السياسي ومصادرة 
حرية الرأي والفساد، تنسجـ تماما مع مقررات كافة مؤتمرات حزب البعث العربي 

، وبالتالي فإف اعتقالو ليذه األسباب المبادئالشتراكي الحاكـ التي تؤكد دوما عمى ىذه ا
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يؤكد ازدواجية واضحة غير مقبولة، أو عدـ جدية الحزب الحاكـ في إعالناتو ىذه، 
 .خاصة في ظّؿ اعتقاالت نشطاء حرية الرأي والتعبير التي تكاد تكوف يومية في سورية

أو الطبيعي أو األخالقي أف تستمر وضعية حقوؽ اإلنساف وحرية مف غير المنطقي : ثالثا
وأنا شخصيا عندما أكتب . التعبير المقموعة بال حدود في سورية العظيمة تاريخا وشعبا

عف ذلؾ وأنتقد استمراريتو ال أنطمؽ مف خمفية حقد شخصي، بؿ مف ضمير وطني يعرؼ 
ومف . تو وانجازاتو المحمية والعربيةأف ىذا الوضع ال يميؽ بالشعب السوري وصبره ونضاال

الميـ أف يعي الجميع خاصة أصحاب القرا ر في سورية أّف األوطاف ال يدافع عنيا إال 
أحرارىا، ويكفي المثاؿ الرمزي التاريخي الخاص بعنترة العبسي، عندما كاف عبدا وىاجمت 

القبيمة، فكاف رد العبد قبيمة أخرى قبيمة سيده، فطمب منو السيد أف يستؿ سيفو ويدافع عف 
فاستؿ سيفو وأبمى ". كر يا عنترة وأنت حر: ، فقاؿ لو"العبد ال يجيد الكر..سيدي:" عنترة

بالءا حسنا جعمو مثاؿ الشجاعة في األمثاؿ العربية، وألف التاريخ العربي مشكوؾ في 
فنقوؿ دوما الكثير مف رواياتو، أصبح عنترة أيضا مثاال لمبطوالت الوىمية المبالغ فييا، 

 ."مجرد عنتريات...يا عمي:" لحكامنا أصحاب البطوالت الخطابية األرضية والفضائية
لذلؾ فال يميؽ بالشعب السوري العظيـ سوى ديمقراطية وتعددية سياسية وحرية رأي سقفيا 
السماء، ألنو مف غير المقبوؿ استمرار سيطرة حزب واحد عمى السمطة والشعب والثروة 

 .بالتماـ والكماؿمنذ نصؼ قرف 

 الروح الوطنية؟ إضعاؼكيؼ يمكف 

أوردت حيثيات حكـ السجف الجديد لمناشط الحقوقي ىيثـ المالح أنو في كتاباتو وأقوالو 
، وقد فّكرت طويال في ىذه الجممة فمـ أجد ليا أي (إضعاؼ الروح الوطنية)يسعى إلى 

قمت مف يسعى لمحرية  مستند في أقواؿ وتصريحات وأعماؿ ىيثـ المالح، ألنو كما
والديمقراطية والتعددية السياسية الحقيقية، إنما يسعى لتقوية الروح الوطنية والتمسؾ 
بصالبة الوطف ومناعتو الداخمية، وىذا ما جعمني أفسر سقوط بغداد أماـ قوات التحالؼ 

نطمؽ : رصاصة واحدة بأف سببو ىو تساؤؿ الشعب والجيش العراقي إطالؽالدولي دوف 
رصاص دفاعا عف مف؟ عف نظاـ أرىبنا وقتؿ مئات أالؼ مّنا؟ لذلؾ رمى الجميع ال

سالحيـ وعادوا لمنازليـ، فدخمت قوات التحالؼ الدولي بسيولة وأماف، وفّر القائد البطؿ 
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نسانيا ويكفي صرخة غوار . المؤمف صداـ، إلى أف لقّي المصير الذي يميؽ بو تاريخيا وا 
ف السوري في إحدى مسرحياتو، عندما أبمغيـ المختار أّف الفنا" دريد لحاـ" الطوشة 

مختار ىيؾ ضيعة ما : الضبع احتؿ الضيعة، كناية عف احتالؿ إسرائيؿ لمجوالف السوري 
وكأنو يقصد أدافع عف الضيعة لماذا؟ عف  .!!!صحتيف عمى قمبؾ يا ضبع...بدي إياىا

 .الفساد أو السجوف أو القمع فييا؟

ذا أخذنا عمى محم كتيمة فمي زمالء سوريوف " إضعاؼ الروح الوطنية " ؿ الجد موضوع وا 
منظومة البداوة "كتاب معروفوف، ليـ عشرات المقاالت في نقد قاس وعنيؼ لما يسمونو

، قياسا عمى ذلؾ مف حؽ أي مواطف في تمؾ المنظومة اف يرفع ضدىـ قضايا "واألعراب
بعا وىذا غير مقبوؿ فمف حؽ أي ط. في بالدىـ" إضعاؼ الروح الوطنية"عديدة بتيمة

مواطف النقد ضمف حرية التعبير، بدليؿ أّف األمريكي مايكؿ مور كتب مجمدات في نقد 
اإلدارة األمريكية، ومع ذلؾ أو بسبب ذلؾ حصؿ عمى جائزة األوسكار بينما في بالدنا 

 .جائزتو السجف والتعذيب

 قوقعة مصطفى خميفة..والسجف بالسجف يذكر

يعيش معاناة الناشط الحقوقي الثمانيني ىيثـ المالح، ولمشاركتو في عذاباتو، مف يريد أف 
ىذه (. يوميات متمصص..القوقعة)أنصحو بقراءة رواية الروائي السوري مصطفى خميفة 

الرواية كتبيا المواطف السوري المسيحي مصطفي خميفة الذي عاد لوطنو سورية بعد ستة 
اعتقالو بتيمة االنتماء لجماعة اإلخواف السممميف،  سنوات مف الدراسة في فرنسا، ليتـ

تصوروا مسيحي عضو في جماعة اإلخواف المسمميف وثالثة ...ويسجف ثالثة عشر عاما
وأنصح مف ..أتحدى حجرا أف ال يبكي عند قراءة ىذه الرواية...عشر عاما مف السجف

وألنيا ...أخرىسيقرأىا بتناوؿ حبوب ميدئة كي ال يصاب برفع الضغط وربما أعراض 
كي يعرؼ ماذا يعني رفع الضغط لمجرد قراءة  لمقارئرواية ميمة سوؼ أقدميا قريبا 

وفي النياية ال نممؾ . تجربة السجف لدى مسيحي متيـ بعضوية جماعة اإلخواف المسمميف
ىذه الحرية التي لـ يمتفت ليا أي نظاـ عربي ...الحرية لييثـ المالح...الحرية: إال القوؿ
فيؿ يستطيع ...بينما طالبت بيا وأدانت سجنو الواليات المتحدة األمريكية وكندا ،رسمي
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 .!!بالد العرب سجوني
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 التَيـ وشركاء في الجريمة شركاء في.. ىيثـ المالح
 نواؿ السباعي
 4/8/2010األربعاء : الجزيرة نت

إضعاؼ الشعور ".. "وىف نفسية األمة".. "نشر أخبار كاذبة".. "إضعاؼ الروح الوطنية"
إيقاظ النعرات العنصرية ".. "ذـ القضاء".. "دّس الدسائس لدى دولة معادية".. "القومي
 "!!. تحقير الرئيس".. "تشكيؿ حمقات نقاش شبابية".. "بيةوالمذى

ىذه بعض التػُّيـ التي وجيت إلى المحامي والقاضي والناشط االجتماعي والحقوقي 
، وآخريف مف المناضميف بالكممة والموقؼ مف (الرجؿ األمة" )ىيثـ المالح"السوري الكبير 

السوري، الذيف اعتقموا وقدـ بعضيـ إلى النساء والرجاؿ، شيبا وشبابا، مف طالئع المجتمع 
، لتخرج عمينا ىذه المحاكـ "!!محاكـ عسكرية"، و"!أمف الدولة"محاكمات في محاكـ 

، التي ال يخرج عف التمبس بيا أي سوري "!التػُّيـ التاريخية"، تميؽ بيذه "!تاريخية"بأحكاـ 
 !!. ديأعرفو، مف أي انتماء أو ديف أو عرؽ أو ثقافة أو مستوى اقتصا

فضال عف األشقاء العرب مف مختمؼ -في سوريا أو في أي مكاف عمى وجو األرض 
دّس الدسائس لدى دولة "ال يوجد سوري غير متمبس بيذه التػُّيـ، ما عدا  -الدوؿ العربية

نشاء "!!أجنبية ، التي تعتبر اليـو واحدة مف أرقى وسائؿ "حمقات النقاش الشبابية"، وا 
 .فة في المحافؿ األكاديمية العالميةتطوير الفكر والثقا

 واألخبار واآلراء السياسية" لنكتا"، كمنا نتناقؿ كمنا نسب المسؤوليف ونتندر بحكاياتيـ
، كمنا نسخر مف الشعارات التي ترفعيا وفراغيا مف !الخاصة بأداء حكوماتنا وأزالميا

في " دريد لحاـ"المصداقية والمضموف والنزاىة، كمنا نستخدـ عبارات الممثؿ السوري الرائد 
نسخر .. لتوصيؼ واقعنا المؤلـ، كمنا -سارية المفعوؿ الثقافي بعد أربعيف سنة–مسرحياتو 

مف التطبيؿ والتزمير باالنتماءات الوطنية والقومية في زمف سقطت فيو أوراؽ التوت عف 
.. والسوريوف عمى وجو الخصوص -خاصة بعد غزو العراؽ-عورات األنظمة العربية 

مميـ المريرة ممزقوف عاطفيا بيف إعجابيـ برئيسيـ بشار األسد ومواقفو القومية، وخيبة أ
 .داخميا، حيث ُيسحؽ المواطف بيف عجمتْي االستبداد السياسي والعفف االجتماعي

وال محاكـ " العسكرية"التي لـ تستح المحاكـ " الجنائية العظمى"متمبس بيذه التػُّيـ .. كمنا
مف النظر فييا، وال مف إصدار أحكاـ تعتبر وصمة عار في جبيف سوريا " أمف الدولة"

شعبا ضّد ممثمي الشعب الحقيقييف، الذيف امتمكوا مف الشجاعة والصدؽ ما حكومة و 

file:///E:/NR/exeres/00A1B522-F3FA-44F3-B3A3-728F87BBD2FA.htm
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مكنيـ مف الوقوؼ في وجو فساد األجيزة العجوز المتسرطنة، التي ال تزاؿ تخبط خبط 
 لوموكممة الحؽ " قوؿ"عشواء عمياء حاقدة في مالحقة األحرار الذيف لـ تأخذىـ في 

خطئوا الطريؽ، ولـ يستدعوا صوت الدـ، ولـ لـ يُ  -عمى الرغـ مف ذلؾ-ولكنيـ .. الئـ
، ولـ يعمموا لموصوؿ إلى !يحمموا أو يدعوا لحمؿ السالح، ولـ يدعو لتغيير نظاـ حكـ

، ولـ يخوضوا معارؾ خطأ ال في الزماف وال في المكاف، كما فعؿ غيرىـ مف !السمطة
 !.اتقبؿ، فيمكت البالد وُأنيؾ العباد بيف جنوف الثورات وانتقاـ السمط

، وأصحاب !ماذا تركت محاكـ أمف الدولة والمحاكـ العسكرية إذف لُمعمني االنقالبات؟
مراجعة  -إف ألقوا السمع–التكفير والتفجيرات الذيف ُبحت أصواتنا ونحف نطمب منيـ 

فكرىـ وأساليبيـ في التعامؿ مع الواقع العربي البئيس؟، كيؼ يمكف بعد اآلف لذلؾ الشباب 
ساليب السممية يمكنيا أف ُتحدث عالمة فارقة في حياة ىذه المنطقة أف يصدؽ أف األ
 !.الموبوءة بالظمـ؟

تتصؿ بي دائما سيدات سوريات مف داخؿ سوريا وخارجيا يشتكيف الظمـ المضاعؼ 
الواقع عمييف مف األزواج والمجتمع، ظمـ يبمغ حد انعداـ النصير مف األىؿ أو األصدقاء 

منيف " المتدينات"و مؤسسات المجتمع، ويجعؿ النساء خاصة أو الشخصيات اإلسالمية أ
في مواجية أسوار اليأس واالنييار، وأحيانا التفكير في االنتحار، ولـ أجد أمامي في 
اآلونة األخيرة إال أف أطمب إلى بعضيف أف يتوجيف برسالة إلى رئيس الجميورية شخصيا 

عظـ نساء سوريا بصمت وصبر لُينصفيف مف ىذا الظمـ الفادح الذي تعاني منو م
منقطعْي النظير، ال يضاىييما إال صبر الشعب عمى أذى أجيزة نزع األمف، وصمتو 

 !.عمى ىذه االنتياكات الخطيرة التي تجري بيف جنبيو وىو خائؼ يتمفت
لقد كانت قناعتي وما زالت أف الرئيس السوري بما ُعرؼ عنو سيقـو برفع الظمـ عف ىؤالء 

، ولكف ىؿ تصؿ مثؿ ىذه الرسائؿ والحاالت إلى !النسوة فور اطالعو عمى أوضاعيف
ىي  وري؟ أـ أف أجيزة نزع األمف السورية تسد األبواب وترفع األسوار؟ ماالرئيس الس

حقيقة صمة الرئيس بقضايا الشعب ومسؤوليتو عما يجري مع ىذا الشعب سياسيا 
 !.واجتماعيا؟

ىؤالء السيدات السوريات، ال تختمؼ شكواىف ومحنتيف مع مجتمعيف وأسرىف، عف محف 
في -أجيزة األمف والمخابرات األخطبوطية التي تعيش ىؤالء الرجاؿ والنساء الشجعاف مع 

عقمية القروف الوسطى ومحاكـ التفتيش األوروبية، تالحؽ  -القرف الحادي والعشريف
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المواطف عمى الكممة والفكرة والموقؼ، وتنكؿ بالقيادات التي أقامت ولـ ترحؿ أو ُتَرَحؿ، 
ساف، اختارت طريؽ المعارضة ثبتت في وجو العاصفة ألنيا تؤمف بالوطف وتؤمف باإلن

 .السممية في موطنيا وبيف ناسيا وأىميا لمتغيير، في محاولة حقيقية جديرة باالحتراـ
لقد اختمط السياسي باالجتماعي في حياة الشعب السوري كما في حياة غيره مف شعوب 
المنطقة إلى درجة جعمت الجميع شركاء في تيمة القوؿ، كما ىـ شركاء في جريمة 

 .ت عف الفعؿالصم
، كالىما قضية ظمـ وجور، ىؤالء !ال أجد كثير اختالؼ بيف القضيتيف والموضوعيف

السيدات يمثمف معاناة شريحة واسعة مف النساء واألطفاؿ في سوريا ممف ال ينالوف دعما 
مف مجتمع متفسخ مشوه القيـ، ال يجد فيو الضعيؼ يدًا حانية تمتد لمنصرة وال حتى ُأذف 

يمثؿ بدوره وضع شريحة مف الشعب " ىيثـ المالح"إلى الشكوى، كذلؾ عدؿ تستمع 
السوري، ممف يرفضوف النفاؽ والمداىنة، والسكوت عف الفساد في بمد التصدي والتحدي، 

ولعؿ جريمة ، الذي يعتبر نفسو ويعتبره العرب خط المواجية األخير مع العدو الصييوني
مى وتر الدور بالغ السمبية الذي تمعبو بمغت أقصى مدى في الضرب ع" ىيثـ المالح"

أجيزة نزع األمف في بمد يمتاز بمواقفو القومية، وىذا ما يجعمني أستيجف وأرفض أف 
 !!.تتدخؿ الدوؿ الغربية في ىذه المسألة

في غنى عف مثؿ ىذه األصوات التي تنادي بحريتو، في محاولة قذرة منيا " ىيثـ المالح"
لموقؼ السوري في محافؿ السياسة الدولية وفي مواجية النتياز الفرصة لمغمز مف ا

، وكنا نود لو أف ىذه الدوؿ الغربية وقبؿ أف توزع عمى اآلخريف الدروس "إسرائيؿ"
والمواعظ في مجاؿ حقوؽ اإلنساف، أف تمتفت إلى مجتمعاتيا لترى االنتياكات الخطيرة 

مستوى احتراميا لحقوؽ لحقوؽ اإلنساف، حيث ال يرقى احتراـ المياجريف فييا إلى 
، وما تيبيـ إياه الدساتير والديمقراطية ينتيكو مجتمع تسيره وسائؿ اإلعالـ !!الحيوانات

 . بالتشويو واألباطيؿ
ليست محنة نظاـ ال يحسف قراءة التاريخ، وال يعرؼ التعامؿ مع " ىيثـ المالح"إف محنة 

شعب التبس في مفاىيمو الحؽ  األحرار والرجاؿ والواقع والمستقبؿ فحسب، ولكنيا محنة
بالباطؿ، بؿ ىي محنة منطقة كاممة، سوريا ليست فييا إال جزءا مف منظومة سياسية 
اجتماعية قائمة عمى الظمـ السياسي واالجتماعي، يتـ انتياؾ حقوؽ اإلنساف فييا باسـ 
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ال قضاياىا الكبرى، وقد نسي حكاميا أف محاربة األعداء ال تكوف بجيش مف األعداء، و 
 !.بقوافؿ مف السجناء األبرياء، وال بتكميـ األفواه، وكسر إرادة الحياة والحرية

" ىيثـ المالح"الفضيحة بحؽ /مع أصوات أحرار ىذا الوطف نطالب بإيقاؼ ىذه الميزلة
خوانو وأخواتو مف رجاؿ ونساء الشرؼ والشجاعة والمحنة، كما بحؽ ىذه األمة التي  وا 

ئا مف الكرامة وشيئا مف االحتراـ مف قبؿ حكاميا، قبؿ أال تستحؽ شيئا مف الحرية وشي
 !ينفع قوؿ وال رأي في مواجية طوفاف أعمى أصـ قادـ ال محالة

 
 
 
 
 
 

  حىيثـ المػال
 محمد كريشػػػػػاف
 7/6/2010       القدس العربي

فقد أصدرت محكمة عسكرية سورية مؤخرا ! ما أقسى أف يدخؿ المرء السجف في الثمانيف
ا بثالث سنوات عمى المحامي الناشط في مجاؿ حقوؽ اإلنساف ىيثـ المالح بتيمة حكم

وكاف ىيثـ المالح الثمانيني اعتقؿ في . 'نشر أخبار كاذبة مف شأنيا أف توىف نفسية األمة'
أكتوبر في العاصمة السورية دمشؽ بسبب المقاالت /الرابع عشر مف شير تشريف األوؿ

 1980وقد سبؽ لممالح أف تعرض لالعتقاؿ مف بيف . بالدالتي نشرىا عف الوضع في ال
مع عدد كبير مف النقابييف والمعارضيف عمى خمفية مطالبتيـ بإجراء  1986إلى 

أضرب أثناء اعتقالو عف الطعاـ عدة مرات بمغ مجموعيا  .إصالحات دستورية في البالد
 .أياـ، منيا سبعوف يومًا متواصمة شارؼ خالليا عمى اليالؾ 110

ليس المجاؿ ىنا الحديث عف حؽ المالح في التعبير عف رأيو وال عف ىالمية ىذا االتياـ 
ولكف عف الزج بقاض سابؽ ومحاـ ' يوىف نفسية األمة'المتكرر في سورية عف كؿ ما 

تناوؿ الموضوع مف ىذه الزاوية اإلنسانية البحتة ال . وراء القضباف وىو في ىذا العمر
المعارضيف السورييف حتى أف أحدىـ كتب في موقع ل نترنت  يروؽ عمى ما يبدو لبعض
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أتظنوف أييا الشفوقوف، وأنتـ شفوقوف حقا، أف ىيثـ المالح متضايؽ مف السجف، 'يقوؿ 
ويريد أف يخرج لمنقاىة، ليمضي أواخر أياـ حياتو عمى الفراش الوثير، مع أنو يستحؽ أف 

يذا الرجؿ واتركوه يواصؿ قضيتو، أو إنكـ ارفػقوا ب! يحمؿ بالراحات، ويرفع عمى الرؤوس؟
اتركوا ىيثـ )..( ال تروف أف نضالو داخؿ السجف يعادؿ أضعاؼ نضالو خارج السجف 

المالح يخرج مف السجف شامخا مرفوع الرأس، كما دخمو شامخا مرفوع الرأس رغـ أنؼ 
 .'المستبد

مف ىذا القبيؿ فذاؾ ال ليس عيبا أف يطمب أي منا مراعاة الجوانب اإلنسانية في قضايا 
يعني أبدا ويجب أال يعني أف في األمر استرحاما مف الجالد، وفؽ تعبير بعضيـ، وال أنو 

ال أحد يجادؿ في حؽ الدكتور المالح في الخوض في قضايا . يتضمف نفسا إعتذاريا ميينا
ع بمده بالطريقة التي يرضاىا وبالتصور الحقوقي الذي جعمو أحد مؤسسي منظمة لمدفا

عف حقوؽ اإلنساف، كما أنو ما مف أحد يممؾ في المقابؿ تفويضا إلييا حصريا يتيح لو 
دوف غيره تقدير مصالح الوطف، ثـ إف الرجؿ بخمفيتو القانونية الواسعة يعرؼ جيدا ما 

ف سعى مف موقعو كواحد مف أبرز المدافعيف عف . تتيحو ىذا القوانيف وما تحظره وحتى وا 
ده أف يدافع عف تعديؿ بعض القوانيف وجعميا منسجمة مع المواثيؽ حقوؽ اإلنساف في بال

الدولية والتزامات سورية الدولية فميس في األمر ما يجـر مف أجمو ال سياسيا وال قانونيا 
 .خاصة مع التزامو الصريح بالنيج السممي سبيال لتطوير الحياة السياسية في بالده

ميف، لـ ينكر الرئيس السوري بشار األسد أف بعض في مقابمة تمفزيونية في باريس قبؿ عا
لكف ال شيء حدث . قوانيف بالده قاسية في التعامؿ مع أصحاب الرأي اآلخر في البالد

عمى مستوى تطوير ىذه القوانيف فقد ظمت إلى حد اآلف غير قادرة عمى استيعاب أي 
عدـ االعتداد  ومع أف دمشؽ دأبت طواؿ سنوات عمى. تعددية قائمة فعال أو مأمولة

، وفي خضـ كؿ الظروؼ المحيطة  بمواقؼ منظمات حقوؽ االنساف الدولية إال أنيا اليـو
بيا إقميميا ودوليا، يفترض أنيا في غنى عف كؿ بيانات اإلدانة مف منظمات مرموقة مثؿ 

قد ال يكوف ميما جدا إدانة باريس . منظمة العفو الدولية وغيرىا بخصوص سجف المالح
في  اإلنسافوىي التي تممؾ أكثر مف معيار في الحكـ عمى مدى احتراـ حقوؽ وواشنطف 

العالـ لكف أي إنساف، ميما كانت ميولو أو مواقفو مف نظاـ الحكـ في دمشؽ، ال يمكف 
ىذا أمر بكؿ . أف يجد أي مبرر مقنع أو غير مقنع لرمي رجؿ في الثمانيف في السجف

 بساطة غير مقبوؿ بؿ ومعيب
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 الكاتب محمد فاروؽ اإلماـ

     . مؤسسة ىيثـ المالح
  03:21 2010ديسمبر  30، الخميس

فاز الصيني المعتقؿ ليو تشياوبو بجائزة نوبؿ لمسالـ ىذا العاـ، في خطوة تسمط األضواء 
 .عمى وضع حقوؽ اإلنساف في الصيف، وأثار منحو الجائزة حفيظة بكيف وغضبيا

شيير، وىو أحد قادة المعارضة الصينية وسجف عدة مرات  وليو تشياوبو مفكر صيني
بسبب قناعاتو الديمقراطية، ويبمغ تشياوبو الرابعة والخمسيف مف العمر، وأصبح رمزًا 

ويمتد نضالو عمى مدى . الديمقراطية والعدو المدود لمنظاـ الشيوعي( تياف أنميف)لحركة 
 .عقود عدة تخمميا فترات اعتقاؿ طويمة

بعد عودتو مف الواليات المتحدة حيث عمؿ مدرسًا في جامعة  - 1989في عاـ 
شارؾ تشيابو، المدرس السابؽ في جامعة بكيف، والذي لطالما  -كولومبيا في نيويورؾ 

انتقد القيـ التقميدية الصينية التي تدعو ل طاحة بالنظاـ الشيوعي الصيني، في الحركة 
مقيا طالب صينيوفالديمقراطية في ساحة تياف أنميف التي أط . 

وفي مواجية تصمب النظاـ، بدأ إضرابًا عف الطعاـ في ساحة بكيف الشييرة مع المغني 
جو دويو وغاو تشيف)ومفكريف آخريف ىما ( ىو ديجياف) ). 

نحف نفضؿ عشرة شياطيف يراقبوف بعضيـ البعض بداًل مف )وكتبوا في بياف شعبي 
 مالؾ يمتمؾ السمطة المطمقة

ومع تقدـ الجيش إلخالء الساحة، حاولوا إجراء وساطة  1989اف عاـ حزير  4-3وليؿ 
 .لمتمكف مف المغادرة سمميا

وبعد قمع الحركة تـ توقيؼ تشياوبو حيث قضى عامًا ونصؼ العاـ في السجف دوف أف 
 .يصدر بحقو أي حكـ

 1996وواجو تشياوبو مجددا مشاكؿ مع النظاـ وأدخؿ معسكر إعادة تأىيؿ بيف 
طالبتو بإصالح سياسي وباإلفراج عف األشخاص الذيف سجنوا لمشاركتيـ في لم 1999و

 .1989حركة حزيراف 
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وبعد طرده مف التدريس في الجامعة، التحؽ تشياوبو بتجمع مستقؿ لمكتاب في مركز 
وعمى الرغـ مف عدـ نشر كتبو في . ، محافظًا عمى صمة وثيقة مع عالـ المفكريف(بيف)

الجنة النبيمة لمسمطة، جحيـ )في ىونغ كونغ والسيما كتابو الصيف فقد تـ توزيعيا 
 .(لمبسطاء

ميثاؽ )وفي العيد الستيف إلعالف ميثاؽ حقوؽ اإلنساف، شارؾ تشياوبو في وضع 
جراء انتخابات في (2008 ، الذي يدعو إلى احتراـ حقوؽ اإلنساف وحرية التعبير وا  بمد )

 .(حر، ديمقراطي ودستوري
تقويض )عامًا بتيمة 11بالسجف 2009كانوف األوؿ  25يو في ونتيجة لذلؾ حكـ عم

 .(سمطة الدولة
بعد أف تعرفنا عمى المناضؿ الصيني تشياوبو نعرج لنتعرؼ عمى المناضؿ السوري 

 :المعتقؿ المحامي والقاضي ىيثـ المالح
، حاصؿ عمى إجازة في القانوف، ودبمـو القانوف 1931ىيثـ المالح مف مواليد دمشؽ عاـ 

إلى القضاء، وفي عاـ  1958انتقؿ عاـ . 1957لدولي العاـ، بدأ عممو كمحاـ عاـ ا
أصدرت السمطات السورية قانونًا خاصًا ُسرح بسببو مف عممو كقاض، فعاد إلى  1966

 .مجاؿ المحاماة وما زاؿ محاميًا حتى اآلف
ب إباف الحكـ العسكري لمعقيد أدي 1951بدأ العمؿ والنشاط السياسي منذ عاـ 

في عيد الرئيس حافظ األسد مع أعداد كبيرة مف  1986ػ  1980الشيشكمي، اعتقؿ 
النقابييف والناشطيف السياسييف والمعارضيف بسبب مطالبتو بإصالحات دستورية، أضرب 

أياـ، منيا سبعوف يومًا متواصمة  110أثناء اعتقالو عف الطعاـ عدة مرات بمغ مجموعيا 
 .أشرؼ خالليا عمى الموت

يعمؿ مع منظمة العفو الدولية، وقد ساىـ مع آخريف بتأسيس الجمعية  1989العاـ  منذ
 .السورية لحقوؽ اإلنساف

عامًا، وقد  78ولو مف العمر  2009تشريف األوؿ عاـ  14اعتقؿ المالح مرة أخرى في 
 ، أعمنت منظمات مدافعة عف حقوؽ اإلنساف في لندف ودمشؽ أنو معتقؿ منذ ذلؾ اليـو

ويأتي ىذا االعتقاؿ عمى خمفية حوار ىاتفي أجرتو . فرع األمف السياسي بدمشؽ مف ِقَبؿ
معو فضائية بردى السورية المعارضة، وقد انتقد المالح في حواره الوضع السوري الراىف 

في سورية، يزداد الفقير فقرًا، بينما يزداد الغني تخمًة، : )وقاؿ. ودعا إلى محاربة الفساد
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وبسبب ىذا الوضع غير المقبوؿ، تفّكر .. ؿ العاـ والفساد المستشريإضافة إلى نيب الما
 .(كؿ مجموعة بالتحّرؾ بصورة مف الصور

المستقبؿ مرىوف بيد الشعب، وأف عمى الناس أف تدافع عف مصالحيا، وأنو : )وأضاؼ
ال تدّمر  عمى كؿ مواطف أف يعي حقوقو ويدافع عنيا، ويجب أف ال نتنّكر عف الحّؽ وا 

 .(البمد
لالستجواب،  2009تشريف األوؿ  13وكاف األمف السياسي قد استدعى المالح بتاريخ 

. وغادر منزلو في صباح اليـو التالي فمـ يعد إليو. لكنو رفض الذىاب حسب االستدعاء
ظيرًا، تبيف  12:30وحيف حاوؿ األصدقاء االتصاؿ بو عمى ىاتفو النقاؿ حوالي الساعة 

أقاربو وأصدقاؤه مف التوصؿ ألي معمومات عف مكانوولـ يتمكف . أف ىاتفو مغمؽ . 
وفي جمسة عمنية حضرىا ممثموف ومراقبوف عف مؤسسات المجتمع المدني في سورية 

وبوجود عدد مف المحاميف والعديد مف الميتميف بالشأف العاـ في سورية، أصدرت 
السجف لمدة حكمًا قاسيًا ب 2010/ 4/6محكمة الجنايات العسكرية الثانية بدمشؽ في 

نشر أنباء كاذبة مف شأنيا أف توىف )ثالثة سنوات بحؽ ىيثـ المالح بعد تجريمو بجناية 
 .(نفسية األمة

ذا ما كانت تيمة تشياوبو ىي  فتيمة القاضي والمناضؿ السوري ( تقويض سمطة الدولة)وا 
متاف وكمتاىما تي( نشر أنباء كاذبة مف شأنيا أف توىف نفسية األمة)ىيثـ المالح ىي 

 .ممفقتاف جاىزتا اإلعداد والتنفيذ
فمماذا اختارت النرويج المناضؿ الصيني تشياوبو لشرؼ حمؿ جائزة نوبؿ لمسالـ دوف 

المناضؿ العربي السوري ىيثـ المالح بالرغـ مف أف المالح أطوؿ باعًا في النضاؿ وأقدـ 
 –منذ فجر استقالليا  تحديًا لمدكتاتورية العسكرية ولمحزبية الشمولية التي حكمت سورية

، في حيف بدأ 1951وال تزاؿ، وخاض معارؾ نضالو في أوائؿ سنة  -عدا فترات قميمة 
تشياوبو نضالو في أواخر الثمانينات، وتشياوبو في الرابعة والخمسيف في حيف تخطى 
المالح عتبة الثمانيف مف العمر وال يزاؿ صمب العود في مواجية القمع والديكتاتورية 

تبداد، وكاف األحؽ واألجدر بنيؿ ىذه الجائزة الرمزية المعنوية، والعرب كانوا واالس
ينتظروف العدالة مف المجنة التي تشرؼ عمى منح ىذه الجائزة لمف يستحؽ بغض النظر 
عف العرؽ أو الجنس أو اليدؼ السياسي مف وراء منحيا أو الضغوط الدولية المؤثرة، 

ير المتباينة والمكاييؿ المتباينة حتى في مجاؿ حقوؽ ولكف مع األسؼ ستظؿ ىناؾ المعاي
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مع كؿ االحتراـ والتقدير لممناضؿ الصيني تشياوبو.. اإلنساف !! 
__________ 

كاتب سوري: محمد فاروؽ اإلماـ  
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 أنا سوري لألسؼ

  خمؼ عمي الخمؼ

  20/  7/  2010 - 3069: العدد -الحوار المتمدف 

سوري »اعتدت أف أجيب بتمقائية . «مف ويف األخ؟»عندما يسألني شخص اليعرفني 
لسائؿ وعدـ فيميـ لمجممة الخبرية فأماـ دىشة ا.. تبدأ معاناتي بعدىا. «لألسؼ

 !طرا دائما  لمشرح، لماذا األسؼالمتكونة مف كممتيف كنت مض

لكف أنا ... «أنا أماراتي وأفتخر»أو « كويتي ولي الفخر»كنت أوضح أف البعض يقوؿ 
 ...اؿ ذلؾ، وليس لي يد في األمرسوري وأشعر باألسؼ حي

حاوالتي لمحصوؿ عمى جنسية أخر  وباءت جميع منعـ أنا سوري لألسؼ حتى اآلف  
وثخر محاولة كانت لمحصوؿ عمى جنسية دولة صومالي الند التي لـ يعترؼ ! بالفشؿ

صومالي »يد وقد كنت أريد الحصوؿ فقط عمى تعريؼ جد! بيا أحد، لكنيا لـ تنجح
 .«الندي مف أصؿ سوري

مف  165المركز في سمـ الفساد، واحتؿ  126أنا سوري لألسؼ  مف البمد الذي ترتيبو 
دولة في مؤشر حرية الصحافة، والذي صنؼ مف أكثر الدوؿ قمعا  175بيف 

أجيزة »لمستخدمي اإلنترنت في العالـ  والذي قاؿ عنو بياف لمنظمة ىيومف رايتس إف 
وتعذبيـ دوف التعرض إلى  األمف تمقي القبض عمى الناس دوف مذكرات قضائية

 .«عقاب

( الشيخ الثمانيني)فسيا التي يسجف فييا ىيثـ المالح أنا سوري لألسؼ  مف البمد ن
ذلؾ أف ]« العربية»ويوىف نفسية األمة « الدولة»ألنو استطاع منفردا أف يزعزع ىيبة 

، البمد التي يستطيع أي كاتب طائش [بعثنا الحاكـ اليعترؼ بأمة أقؿ مف األمة العربية
 .«دولتو» عزع ىيبةويز « أمتو»أف يوىف نفسية [ وبمقاؿ واحد]مف كتابيا 

http://www.ahewar.org/search/search.asp?U=1&Q=%CE%E1%DD+%DA%E1%ED+%C7%E1%CE%E1%DD
http://www.ahewar.org/search/search.asp?U=1&Q=%CE%E1%DD+%DA%E1%ED+%C7%E1%CE%E1%DD
file:///E:/3-1-2011/انا%20سوري%20للاسف%20علي%20الخلف.htm
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ة أنا سوري وأشعر باألسؼ الشديد  ألف القضاة في بالدي يأتمروف بأمر األجيزة األمني
 «باسـ الشعب»ويصدروف أحكاميـ 

أنا سوري لألسؼ  ألني مف البمد التي قتمت فييا السمطات في بالدي عشرات اآلالؼ 
وعشرات السجناء في .. وقتمت ثالؼ السجناء العزؿ في تدمر.. في حماة ومدف أخر 

 تفيف قسرا  وال يعرؼ أحد مصيرىـالبمد الذي فيو عشرات اآلالؼ مف المخ.. صيدنايا

أنا سوري لألسؼ  ألف ىناؾ أكثر مف مميوني مشرد في بالدي تحولوا إلى متسوليف، 
بسبب سياسة الجوع والعطش في الجزيرة السورية، وينتظروف مف المنظمات دولية 

وىي المنطقة نفسيا التي تمد سوريا كميا بالقمح . «ات خبزشوية معمبات وربط»
 ..لنفط والكيرباء والفرات ودجمةوا

أنا سوري لألسؼ  مف البمد الذي يعمؿ مئات اآلالؼ مف أبنائو في أدنى درجات الميف 
اليدوية في دوؿ بال موارد كػ لبناف واألردف ويحمـ مئات اآلالؼ مف أبنائو أف تستقر 

 ..يعمموا بناءوف ومزفمتوا شوارععراؽ لاألوضاع في ال

أنا سوري لألسؼ، البمد التي يكبر فييا مئات اآلالؼ مف أبنائيا األكراد بال جنسية 
 ..  الواسعة ليحصموا عمى جنسيةويياجروف إلى بالد اهلل

أنا سوري لألسؼ، ألف وضاح عبد ربو يحمؿ نفس الجنسية التي أحمميا ولـ يخجؿ 
الحريات األساسية لممواطف المصري واالعتقاالت العشوائية  غياب»مف الحديث عف 

والسجوف التي تعـ كؿ أرجاء مصر واالنتياكات اليومية ألبسط قواعد حقوؽ اإلنساف 
التي سبؽ أف أدانتيا كؿ منظمات العالـ وكذلؾ البيت األبيض الحميؼ القوي لمصر، 

تيا إلدانة ما يتعرض إليو والدوؿ األوروبية التي وجدت نفسيا مضطرة لمخروج عف صم
وجود زعيـ عربي اسمو بشار »ويختـ مقالو مباركا لمشعب المصري « الشعب المصري

 «.عف حقوؽ كؿ العرب أينما كانوااألسد قادر عمى الدفاع 
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أنا سوري لألسؼ، مف البمد التي يتحدث فييا نائب رئيس اتحاد الصحفييف بكؿ صفاقة 
، وما يشاع في 1970في في سوريا منذ العاـ أّنو لـ يوقؼ أو يسجف أي صح»عف 

شاعة وسائؿ اإلعالـ الخارجي عف اعتقاؿ صحفي  «أو توقيفو مجرد افتراء وا 

أنا سوري وأشعر باألسؼ والمرارة  ألنني مف البمد التي صدرت وتصدر الصحفييف 
بينما في بالدي حتى الجرائد اإلعالنية يصدرىا أبناء ! والكتاب لكؿ الصحؼ العربية

ولـ يعد أماـ الصحفييف ما يكتبونو سو  اليراء في جرائد ... األمف وأبناء أخواليـ
عدادىا، « الجزيرة»البمد التي أصبحت ! بالدي تدرب صحفييو عمى قراءة األخبار وا 
 ..«استوديو األخبار»لو دبي بػ  وتتبرع

ومئات  «ويكيبيديا»أنا سوري لألسؼ، البمد الذي حجبت فيو السمطات األمنية موقع 
نترنت وصؿ وال أدري إف كاف اإل ]المواقع المفيدة التي ال يحجبيا بمد ثخر سو  بالدي 

 [إلى كوريا الشمالية

ف سابؽ أو حالي أو منفي أو أنا سوري لألسؼ، مف البمد الذي خيرة كتابو ىـ إما سجي
 صامت

د بائعي أنا سوري لألسؼ  ألف رؤساء الجامعات وأساتذتيا في بالدي تحولوا إلى مجر 
صادييف وعالج أسئمة لمطالب بينما زمالؤىـ في جامعات العالـ ينتجوف الساسة واالقت

 األمراض المستعصية

ابف خاؿ »أنا سوري لألسؼ، البمد التي يرعى فييا رامي مخموؼ الذي صفتو الرسمية 
رفع العمـ السوري فوؽ أعمى سارية في العاصمة السورية دمشؽ في « الرئيس السوري

اؿ يحضره ناجي عطري الذي صفتو رئيس الوزراء السوري ومحمد سعيد بخيتاف احتف
 ..لقائد لمدولة والمجتمع السوريالذي صفتو الرسمية أميف قطري مساعد في الحزب ا

أنا سوري وأشعر باألسؼ والخجؿ الشديد  ألف وزير ثقافتي ىو رياض نعساف ثغا 
حمد الحسيف ورئيس اتحاد كتابو ووزير إعالمي ىو محسف بالؿ ووزير ماليتي ىو م

الحالي ىو حسيف جمعة والسابؽ ىو عمي عقمة عرساف الذيف يعتبروف أف مجرد 
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بينما تصريح لوزير .. حضورىـ لميرجاف ترعاه زوجة الرئيس ىو يوـ مف أياـ العرب
 أسعار العمالت في العالـ« يمخبط»المالية في لوكسمبورغ، 

الشعب في بالدي ىـ مجرد مسيرو معامالت أنا سوري لألسؼ  ألف أعضاء مجمس 
شخصية، وجؿ طموحيـ أف يوافؽ ليـ مسؤوؿ أمني عمى معاممة لمحصوؿ عمى رخصة 
قيادة دوف حضور الفحص الميداني، أو استثناء إلسكاف ابنة أحدىـ أو أقاربيـ في 

يقرروف  بينما أقرانيـ في أمريكا وبريطانيا وفرنسا وتركيا وماليزيا... المدينة الجامعية
 .واالقتصادية التي تسّير العالـالتشريعات السياسية 

أنا سوري لألسؼ  ألف الوزير في بالدي أعمى طموح لو أف يأتيو اتصاال مف رئيس 
 .زة أمنية يشكره فيو ويثني عميومفر 

أنا سوري وأشعر باألسؼ واإلحباط والذؿ  ألني أنتمي لمبمد الذي يستطيع فيو عنصر 
 دوف أف يتعرض لمسائمة مف أي جيةيسحؿ نائب الرئيس  أمف في القصر أف

أنا سوري وأشعر باألسؼ والخيبة ألف رموز معارضتي ىـ رفعت األسد وأبناؤه وعبد 
 ...والناصر والغادري وأصدقاؤىـ و حسف عبد العظيـ .. الحميـ خداـ وأبناؤه

لخيبة والمرارة أشعر باألسؼ والخجؿ وا.. أنا السوري الذي تجاوز األربعيف مف العمر
والذؿ ألف مجايمي األمريكي عاصر ثماف رؤساء والفرنسي عاصر ستة رؤساء بينما 

الجزائري عاصر ستة رؤساء وحتى شقيقي السعودي عاصر أربعة مموؾ « شقيقي»
 سوري لـ أعاصر سو  الرئيس األسدبينما أنا ال

 «أنا سوري لألسؼ»لكؿ ذلؾ وألشياء أخر  وكثيرة ومعروفة وال يتسع المجاؿ لسردىا 
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  ووقائع مف أرشيٍؼ وفير.. ىيثـ المالح

  معف البياري

صابة نفسيتو بالوىف مسألة  عابرة، حتى  ليس إضعاُؼ الروح الوطنية لد  الشعب وا 
ولذلؾ، كاف عمى مؤسسات القضاء، . تتساىؿ معيا الدولة المؤتمنة عمى مواطنييا

، أماـ ما ارتكبو ىيثـ المالح وكاف . العسكري بالضرورة، أف تُبادر إلى اتخاذ الالـز
ما يدأب عميو، ىو وليس الدولة، أف ُيقّدر أنو يخطو إلى الثمانيف عاما ، فال ُيواصؿ 

عميو منذ سنوات، بدعو  العمؿ الحقوقي الذي ىو واجية  يندّس منيا األجنبي  في 
شؤوف الوطف والمواطنيف، تدّؿ عمى ذلؾ مسارعة وزير خارجية فرنسا برنار كوشنير 

بالقسوة، ومطالبتو بإطالؽ سراح ( السجف ثالث سنوات)إلى وصؼ الحكـ عمى المالح 
مى ذلؾ أيضا  الصدمة مف الحكـ التي عّبرت عنيا وتدؿ ع. الرجؿ في أقرب وقت

الواليات المتحدة وكندا، وأعمنيا االتحاد األوروبي، ومعو منظمات حقوقية عالمية، منيا 
 .منظمة العفو الدولية التي تعاوف معيا المالح طويال  

ليست أجيزُة السمطة الرسمية وحدىا التي تتبنى ىذا المنظور، بؿ أيضا شخصيات 
ت عربية ال تر  في سوريا غيَر صموِدىا أماـ المؤامرات الغربية واإلسرائيمية في وتجمعا

وال يجد ىؤالء حرجا  في الجير . المنطقة، ولذلؾ ىي ال تستحؽ غير الصمود والمؤازرة
بمثؿ ىذا الكالـ، عندما يوازونو باتياماٍت يدلقونيا ضد الداعيف سمما  إلى تحصيف 

أحواُليا وتتقدـ اقتصاديا  وحقوقيا  وسياسيا ، ما يحقؽ  سورية ومجتمعيا، بأف تزدىر
والعجيُب أف أولئؾ يروف ما يشيُع . نفعا  مؤكدا  في معركة ىذا البمد ضد المتخمريف عميو

عف دعـٍ تقّدمو دمشؽ لقو  الممانعة والمقاومة والصمود في المنطقة، في لبناف 
سناِده بكؿ الوسائؿ، فال يجُب وفمسطيف تحديدا ، ىو األوجَب في إنعاـ النظر فيو ، وا 

" حزب اهلل"ألحٍد أف ينشغؿ باعتقاؿ ىيثـ المالح وأمثالو، فيما بالُدىـ عمى ُنصرتيا لػ
ويوضح أصحاب ىذا الكالـ، والحؽ ُيقاؿ، إنيـ ليسوا مع احتجاز . مثال  " حركة حماس"و

عف وجوب مساندة المثقفيف والناشطيف، ولكف، إذا جر  ىذا، ال يميُؽ أف ُيعمي أحدا  
 .سوريا، طالما أنيا التي تتصّدر الممانعة الجسورة في المنطقة

http://www.sotsyria.com/index.php?option=com_content&view=article&id=272:2010-08-15-11-37-56&catid=58:2010-06-28-20-17-30&Itemid=89
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إعالف "ىذا حاؿ لساف الصامتيف عف اعتقاؿ المالح، وقبمو اعتقاؿ زمالئو القيادييف في 
الذيف تـ اإلفراج عف بعضيـ، بعد إتماميـ سنوات " دمشؽ لمتغيير الوطني الديمقراطي

نقِؿ أنباٍء كاذبة مف "و" بإضعاِؼ الشعور القومي"تياميـ ا" ثبوت"محكومياتيـ، وبعد 
، وىي اتيامات  أقؿ  وطأة  مف التي رمي بيا الدكتور عارؼ "شأنيا أف توىَف نفسّية األمة

، وقد أمضى الرجؿ نحو "محاولة تغيير الدستور بوسائؿ غير قانونية"دليمة، مف قبيؿ 
وفي أثناء ُمقامو في السجف، . رئاسي سبع سنوات في السجف مف عشٍر ُحكـ بيا، لعفو

سالمييف عديديف غيره، كانت وفود  وشخصيات   كما مثقفيف وناشطيف وديمقراطييف وا 
قومية ووطنيُة تتقاطر إلى دمشؽ، وقيؿ إف بعضيا طرح عمى الرئيس بشار األسد 
 مسألة اعتقاؿ أولئؾ البشر، فمـ يسمعوا غيَر أف القضاء ىو مف يقوؿ كممتو بشأنيـ،

ولـ . وىـ مدانوف بما يضعؼ سورية أماـ ما تتعرض لو مف مؤامرات واستيدافات
نطالع أف اتحاد المحاميف العرب، لّما عقد مؤتمره الثاني والعشريف في دمشؽ، جاء 
عمى تمؾ االعتقاالت، وقد جّدد أمينو العاـ سامح عاشور في أثناء المؤتمر تأكيداتو 

ونتذكر أيضا  ". وعدـ الرضوخ لمضغوط الخارجيةضرورة دعـ سورية وصموِدىا، "عمى 
أف الرئيس بشار األسد في خطابو في افتتاح المؤتمر لـ ُيشر إلى أحواؿ بالده إال في 
ثالث دقائؽ، فيما أطنب في التذكير بتقسيـ سايكس بيكو والعالقة النضالية بيف بالده 

 ". السيادة الوطنية"ولبناف، وشدد عمى 

سارة وميند الحسيني وعارؼ دليمة وكماؿ المبواني وميشيؿ كيمو ىيثـ المالح وفايز 
وغيرىـ، عّبروا عف .." إعالف دمشؽ"وعمي العبد اهلل وأنور البني وغيرىـ ، وقياديو 

ثرائيـ، وجيروا بمطالباتيـ، بوسائؿ سممّية تماما ، يقّرىا الدستور السوري نفسو في 
ياة السياسية واالقتصادية واالجتماعية نّصو عمى أف لكؿ مواطٍف حّؽ اإلسياـ في الح

وليذا، ال . والثقافية، ولممواطنيف حّؽ االجتماع والتظاىر سمما  في إطار مبادئ الدستور
يفتئت مف يتضامف مع المالح، وزمالئو، عمى سورية وقوانينيا، وال عمى صمودىا 

ـّ التواطؤ بشأف ومف الرداءة األخالقية أوال ، والتيافت اإلنساني تاليا  . وممانعتيا ، أف يت
اعتقاؿ ىذا الرجؿ الثمانيني، وزّجو ضمف المتخمريف عمى بمده، بالذريعة الطريفة عف 

ومف األوجب عمى أصدقاء سورية ورئاستيا أف . إضعاؼ نفسّية األمة وشعورىا القومي
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 يباِدروا دوما  إلى التأشير إلى جسامة استمرار اعتقاؿ ىيثـ المالح ورفاقو ومف ىـ مف
 . جبّمتو الحقوقية والديمقراطّية، والوطنّية أوال  وأخيرا  

ُيساؽ ىنا ىذا اإللحاح عمى ىذا األمر، مع كؿ التقدير لمف حاولوا ويحاولوف ممف 
يجدر احتراـ مشاعرىـ وحميتيـ القومية، وُيساؽ مع التنديد بالذيف يتماىوف مع 

فيما كاف زوار سورية مف ىؤالء  ويساؽ، وفي الباؿ أنو. الدعاو  الكاريكاتورية إّياىا
يصمتوف، َحَدَث أف مدير اليونسكو السابؽ كوشيرو ماتسورا، في أثناء افتتاِح أنشطة 

إعالف "، أثار مع الرئيس السوري قضّية سجف نشطاء "2008دمشؽ عاصمة ثقافية "
 ، فرّد عميو بأف ىؤالء يتخمروف مع سفارات أجنبّية عمى بمدىـ، ويقبضوف أمواال  "دمشؽ

ثارة الفتنة، تمييدا  لوضع سورية عمى سّكة المصير  لزعزعة االستقرار الداخمي وا 
وقيؿ في حينو إف ماتسورا ُصدـ بما . العراقي، والقضاء وحده المعنّي بتقرير مصيرىـ

ي  والمدىش أف محاكمات أولئؾ المثقفيف والناشطيف لـ ُتشر إلى أي  تعاوٍف أل. سمع
 . نبيةمنيـ مع أي  سفارة أج

يّسر استدعاَء تمؾ الواقعة مف أرشيٍؼ وفيٍر اعتقاؿ  جديد  لييثـ المالح، ثـ حكـ  ... 
ويّسر أيضا  استدعاَء حرٍص غيِر منسي  لد  الوزير وليد المعمـ . عميو بالسجف جديد

عمى حّصة تستحقيا المعارضة المبنانية في حكومة بالدىا، لّما كاف الثمُث المعطؿ 
 .واالنتصار والمقاومة ومواجية التدخالت األميركية عنواف الصمود
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 الحػريػة لييثـ المالح
تعرب المنظمات الموقعة عمى ىػذا البيػاف عػف بواعػث قمقيػا الشػديد حيػاؿ الوضػع الصػحي 

حتػى ( عػدرا ) المتدىور لممحامي األستاذ ىيثـ المالح ، المعتقؿ في سجف دمشؽ المركزي 
كالت صػػحية مقمقػػة يخشػػى أف تشػػكؿ خطػػرا محػػتمال عمػػى اآلف بػػالرغـ مػػف معاناتػػو مػػف مشػػ

حياتو فيو يعاني مف مرض السػكري والنشػاط المفػرط لمغػدة الدرقيػة واألنفمػونزا، إضػافة إلػى 
وىػو ال يػزاؿ قيػد االحتجػاز رىػف المحاكمػة منػذ اعتقالػو بتػاريخ ، (عػاـ 79)تقدمو في السف 

ؿ بدمشػػػػػػػػػؽ بتػػػػػػػػػاريخ بعػػػػػػػػػد أف أصػػػػػػػػػدر قاضػػػػػػػػػي التحقيػػػػػػػػػؽ العسػػػػػػػػػكري األو  14/10/2009
نشػػر أنبػػاء كاذبػػة مػػف شػػأنيا أف تػػوىف نفسػػية "قػػرارا يقضػػي باتيامػػو بجنايػػة  3/11/2009

مػػف قػػانوف العقوبػػات السػػوري والظػػف عميػػو بجػػـر ذـ إدارة  286سػػندا ألحكػػاـ المػػادة " األمػػة
 .عامة 

جػػػػػػدير بالػػػػػػذكر أف السػػػػػػمطات السػػػػػػورية كانػػػػػػت قػػػػػػد اعتقمػػػػػػت المحػػػػػػامي ىيػػػػػػثـ المػػػػػػالح فػػػػػػي 
إلػػى النيابػػة العسػػكرية التػػي اسػػتجوبتو فػػي  27/10/2009وأحالتػػو بتػػاريخ  14/10/2009

 .اليـو التالي حوؿ عدد مف المقاءات اإلعالمية ومجموعة مف المقاالت التي كتبيا
، حاصػػؿ عمػػى إجػػازة (1931دمشػػؽ ، )المحػػامي والناشػػط السػػوري ىيػػثـ المػػالح مػػف مواليػػد 

، ثػػػـ انتقػػػؿ عػػػاـ 1957بػػػدأ عممػػػو كمحػػػاـ عػػػاـ  فػػػي القػػػانوف، ودبمػػػـو القػػػانوف الػػػدولي العػػػاـ،
قانونػػػًا خاصػػػًا سػػػرح  1966إلػػػى القضػػػاء، حتػػػى أصػػػدرت السػػػمطات السػػػورية عػػػاـ  1958

 .بسببو مف عممو كقاض، فعاد إلى مجاؿ المحاماة وما زاؿ محاميًا حتى تاريخ اعتقالو 
ب إبػػػػػاف الحكػػػػػـ العسػػػػػكري لمػػػػػرئيس أديػػػػػ 1951بػػػػػدأ العمػػػػػؿ والنشػػػػػاط السياسػػػػػي منػػػػػذ عػػػػػاـ 

مػع عػدد مػف النقػابييف والناشػطيف ( 1986ػ  1980)الشيشػكمي، اعتقػؿ لمػدة سػت سػنوات 
السياسػػييف والمعارضػػػيف بسػػبب مطالبتػػػو بإصػػػالحات دسػػتورية، أضػػػرب أثنػػاء اعتقالػػػو عػػػف 

أيػػاـ ، منيػػا سػػبعوف يومػػًا متواصػػمة أشػػرؼ خالليػػا  110الطعػػاـ عػػدة مػػرات بمػػغ مجموعيػػا 
يعمػؿ مػع منظمػة العفػو الدوليػة ، وقػد كػاف قػد سػاىـ  1989عمى المػوت ، وىػو منػذ العػاـ 

 .مع عدد مف الناشطيف بتأسيس جمعية حقوؽ اإلنساف في سورية  2002عاـ  
إف المنظمػػات الموقعػػة عمػػى ىػػذا البيػػاف إذ تػػرى فػػي اسػػتمرار اعتقػػاؿ األسػػتاذ المػػالح حتػػى 

ات محاكمتػػو  اآلف بػػالرغـ مػػف حالتػػو الصػػحية المترديػػة واإلصػػرار عمػػى المضػػي فػػي إجػػراء
بػػتيـ تتعػػارض وجػػوىر النصػػوص ذات الصػػمة بػػالحؽ فػػي التعبيػػر عػػف الػػرأي انتياكػػا لمعيػػد 
الػػػدولي الخػػػاص بػػػالحقوؽ المدنيػػػة والسياسػػػية، الػػػذي صػػػادقت عميػػػو سػػػوريا ، فإننػػػا نطالػػػب 
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الحكومة السورية بإسقاط كافػة الػتيـ الموجيػة لألسػتاذ المػالح واإلفػراج الفػوري عنػو لظروفػو 
 .لغة السوءالصحية با

والمنظمات الموقعة عمى ىذا البياف وىػي تراقػب عػف كثػب بعػض الخطػوات االيجابيػة التػي 
قامػػت بيػػا الحكومػػة السػػورية مػػؤخرا ، فإنيػػا تتطمػػع إلػػى خطػػوات أكثػػر فاعميػػة عمػػى مسػػتوى 
احتػػراـ وتعزيػػز حقػػوؽ اإلنسػػاف مػػف الحكومػػة السػػورية وذلػػؾ عبػػر القيػػاـ بإصػػدار عفػػو عػػاـ 

لسياسييف وكافة معتقمي الرأي والضمير في السجوف السورية وذلؾ احترامػا يشمؿ السجناء ا
 .لمتعيدات الدولية لمحكومة السورية الخاصة بحقوؽ اإلنساف التي وقعت وصادقت عمييا 

 الحػريػة لمزميؿ المحامي ىيثـ المالح
 الحرية لكافة معتقمي الرأي والضمير

 :المنظمات الموقعة 
 ( .سورية ) اإلنساف في سورية  المنظمة الوطنية لحقوؽ

 ( .باريس ) المجنة العربية لحقوؽ اإلنساف 
 ( .سورية )الرابطة السورية لمدفاع عف حقوؽ اإلنساف 

 ( .لندف ) المرصد السوري لحقوؽ اإلنساف 
 ( . مصر ) جمعية حقوؽ اإلنساف لمساعدة السجناء 

 ( .   مصر)المركز العربي الستقالؿ القضاء والمحاماة 
 (.لندف)المعيد العربي لمتنمية والمواطنة 

 ( .مصر ) اتحاد المدافعيف عف حقوؽ اإلنساف العرب 
 ( .جنيؼ) مؤسسة الكرامة 

 ( .مصر) المركز الوطنى لحقوؽ اإلنساف في مصر 
 ( .النروج ) المرکز العربي األوربي لحقوؽ اإلنساف والقانوف الدولي 

 ( .مصر) المنظمة العربية ل صالح الجنائي 
 ( .السويد) مركز دمشؽ لمدراسات النظرية والحقوؽ المدنية  

 ( .مصر ) المنظمة المصرية لحقوؽ اإلنساف 
 ( .لبناف  –فمسطيف )  -(راصد)الجمعية الفمسطينية لحقوؽ االنساف 

 ( .األردف )مركز العالـ العربي لمتنمية الديمقراطية وحقوؽ اإلنساف 
 ( . األردف) مؤسسة صوت القانوف 
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 ( .لندف ) شبكة الديمقراطييف في العالـ العربي 
 ( .تونس) الرابطة التونسية  لحقوؽ اإلنساف 

 ( .البحريف ) مركز البحريف لحقوؽ اإلنساف 
 ( .مصر ) المعيد المصري الديمقراطي 

 ( .البحريف ) جمعية شباب البحريف لحقوؽ اإلنساف 
 2010-3-3  المنظمة الوطنية لحقوؽ اإلنساف في سورية  

  
 – 00963115330005فػاكس  -دمشػؽ –المنظمة الوطنية لحقوؽ اإلنسػاف فػي سػورية 

 096393348666ىاتؼ 

National.Organi 

 

 

 

 :أبيات مف وحي اليزيمة لبدوي الجبؿ

 

                    و الشعب في –ىـز الحاكموف 
  األصفاد ، فالحكـ وحده المكسور                   

                    لـ يحزف الشعب. لحاكموف ىـز ا
  عمييـ ، و ال انتخى الجميور                   

                    تستبى المدف و القرى ىاتفات
  ! أيف الّرشيد و المنصور.. أيف                    

                    إرث أبي. يالذّؿ اإلسالـ 
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  فص بديد مضّيع مغمورح                   
                    ال الجمعة الزىػ: يا لذّؿ اإلسالـ 

  و ال األذاف جيير. ػراء نعمى                    
                    كّؿ دنيا المسمميف مناحات

  و ويؿ ألىميا و ثبور                   
                    خجؿ الحاكموف شرقا و غربا

  و رئيس مسيطر و وزير                   
                    ىيئة لمّشعوب تمعف في الذنب

  و ال توبة و ال تكفير                   
                    شارؾ القـو كّميـ في أذانا

  و مف القـو غّيب و حضور                   
                    مف قوانينيا المداراة لمظمـ

  و منيا التغريب و التيجير                   
                    و يقاـ الدستور ، أضحوكة الساخر

  مّنا و يوأد الدستور                   
                    كّؿ فرد مف الّرعية عبد

  و مف الحكـ كّؿ فرد أمير                   
                    شرؼ األفالؾو مع األسر نحف نست
  و الدائرات كيؼ تدور                   

                    و شّر ما ابتدع الطغياف! نحف موتى 
  موتى عمى الّدروب تسير                   

                    و إف غدونا و رحنا! نحف موتى 
  قبور و البيوت المزّوقات                   

                    يسّر جار لجار. نحف موتى 



311 

 

  متى يكوف النشور: مستريبا                    
                    أف تمعف العصور العصور ؟

  أمف النبؿ أّييا الشاتـ اآلباء                   
                    أف يشتـ الكبير الصغير

  و إذا رّفت الغصوف اخضرارا                   
                    فالذي أبدع الغصوف الجذور

  و كنز مف الدرّ ! إشتراكّية ؟                   
 

                    و زىو و منبر و سرير
  اإلثراء: إشتراكّية تعاليميا                    

                    و الّظمـ و الخنا و الفجور
  فإّف مّر طاغ! إشتراكّية                    

                    صّؼ جند لو و دّوى نفير
  كّؿ وغد مصّعرالخّد ال سابور                   

                    في زىوه و ال أزدشير
  يغضب القاىر المسّمح بالّنار                   

                    إذا أّف أو شكا المقيور
  ينكر الّطبع فمسفات عقوؿ                   

                    شأنيّف التعقيد و التعسير
  كّؿ شيء متّمـ لسواه                   
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 ىيثـ المالح غالؼ أخير

العاـ، بدأ  القانوف الدوليفي القانوف، ودبمـو ، حاصؿ عمى إجازة 1931مواليد دمشؽ، 
إلى القضاء، أصدرت السمطات السورية في  1958انتقؿ عاـ . 1957عممو كمحاـ عاـ 

قانونًا خاصًا سرح بسببو مف عممو كقاض، فعاد إلى مجاؿ المحاماة وما زاؿ  1966العاـ 
 .محاميًا حتى اآلف

أديب إباف الحكـ العسكري لمرئيس  1951بدأ العمؿ والنشاط السياسي منذ عاـ 
مع أعداد كبيرة مف  حافظ األسدفي عيد الرئيس  1986ػ  1980، اعتقؿ الشيشكمي

قابييف والناشطيف السياسييف والمعارضيف بسبب مطالبتو بإصالحات دستورية، أضرب الن
ًا متواصمة أياـ، منيا سبعوف يوم 110أثناء اعتقالو عف الطعاـ عدة مرات بمغ مجموعيا 

 .أشرؼ خالليا عمى الموت

الجمعية يعمؿ مع منظمة العفو الدولية، وقد ساىـ مع آخريف بتأسيس  1989منذ العاـ 
 .السورية لحقوؽ اإلنساف

حصؿ عمى درع المدافعيف عف حقوؽ اإلنساف مف البرنامج العربي لنشطاء حقوؽ اإلنساف 
 . 2001لعاـ  في القاىرة

 .عف بحثو حوؿ التعذيب 2003حصؿ عمى ميدالية رئيس الوزراء الفرنسي عاـ 

لكنو حـر . ندي لدفاعو عف الحرياتاليول "خوزف فير زيت"عمى وساـ  2006حصؿ عاـ 
 .مف تسمـ الوساـ نظرا لمنعو مف مغادرة سوريا في حينيا

جائزة وكاف يفترض تسممو  جائزة الكرامة لممدافعيف عف حقوؽ اإلنساف، 2010عاـ منح 
بمركز المؤتمرات  2010 (ديسمبر)كانوف األوؿ  10 احتفاؿ خاص في الكرامة في
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غير انو لـ يتمكف مف ذلؾ بسبب سجنو جنيؼ، سويسرافي  (www.cicg.ch) الدولية
 .والحكـ عميو بالسجف ثالث سنوات

عامًا،  78ولو مف العمر  2009( اكتوبر)تشريف األوؿ  14اعتقؿ المالح مرة أخرى في 
وقد أعمنت منظمات مدافعة عف حقوؽ اإلنساف في لندف ودمشؽ أنو معتقؿ منذ ذلؾ 

ويأتي ىذا االعتقاؿ . لداخمي التابع الدارة امف الدولة بدمشؽاألربعاء، مف ِقَبؿ فرع األمف ا
السورية المعارضة، وقد انتقد المالح في  فضائية بردىعمى خمفية حوار ىاتفي أجرتو معو 

في سوريا، يزداد الفقير : "وقاؿ. الوضع السوري الراىف ودعا إلى محاربة الفسادحواره 
وبسبب .. فقرًا، بينما يزداد الغني تخمًة، إضافة إلى نيب الماؿ العاـ والفساد المستشري

 ".ىذا الوضع غير المقبوؿ، تفّكر كؿ مجموعة بالتحّرؾ بصورة مف الصور

وأف عمى الناس أف تدافع عف مصالحيا، وأنو المستقبؿ مرىوف بيد الشعب، : "وأضاؼ
ال تدّمر "، و"عمى كؿ مواطف أف يعي حقوقو ويدافع عنيا ويجب أف ال نتنّكر عف الحّؽ وا 

 ".البمد

تشريف األوؿ  13قد استدعى المالح بتاريخ  "أمف الدوؿ"جياز المخابرات العامةوكاف 
وغادر منزلو في الصباح . لالستجواب، لكنو رفض الذىاب حسب االستدعاء( أكتوبر)

وحيف حاوؿ األصدقاء االتصاؿ بو عمى ىاتفو النقاؿ حوالي الساعة . التالي فمـ يعد إليو
ولـ يتمكف أقاربو وأصدقاؤه مف التوصؿ ألي . ظيرًا، تبيف أف ىاتفو مغمؽ 12:30

 .معمومات عف مكانو
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