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الفصل األول:

مالمح في السيرة الشخصية والمهنية
ولللد هيللثم خليللل املللاحل يف النصللف الثللاين للعللام  ،2232يف حللي سللوق سللاروجة مبدينللة دمشللق ،وكللان والللده
السلليد خليللل املللاحل رجلالا مهنيلا مللن املهللرة يف إصللالح السللاعات وعللدادات القطللارات ،وأجهللزة الضللغط البخللاري
فيهللا ،و للذه اخلللاة كللان موحلف لا يف اخلللط اوديللدي اوجللازي إض للافة إىل عمللله يف إص للالح السللاعات العاديللة.
ووالدتلله السلليدة زينللب مغربيللة اوسلليين ربللة بيللت ،وهبللت حياهتللا لرتبيللة أطفاهل للا ،وق لد ختلللت عللن مهنللة خياطللة
األلبسة النسائية اليت تعلمتها يف صباها ،وقد رزقت األسرة بثالثة من األبنلاء هلم بشلري وهيلثم ومكلرم ،وقلد تلويف
بشري يف التاسعة عشرة من عمره مبرض السل ،والبنة الوحيدة لألسرة ،كانت اكا من هيثم ،تزوجت ملن سلليم
النابلسلي وأقاملت يف األردن لسلنوات ،عللادت بعلدها ملع عائلتهللا إىل سلوريا يف أعقلاب هزميللة اللدول العربيلة أمللام
إسرائيل يف حزيران عام .2273
عاشللت أسللرة املللاحل البسلليطة يف بيئللة متدينللة يف حللي سللوق سللاروجة بدمشللق القدميللة ،انتقلللت إىل حللي
الشلهداء يف الصللاوية ،حيل سللكنت بعلض الوقللت ،قبلل أن يشلليد رب األسلرة يف مطلللع األربعينلات بنللاء مؤلفلا
من طابق أرضي مت تصميمه حملالا جتاريلا وطابقلا علويلا للسلكن يف حلي علني الكلرك ،وكلان هلذا اولي فيملا سلبق
عبارة عن بستان يسمونه بستان " الكركه ".
وكعادة أهل دمشق يف ميلهم إىل األعمال التجارية ،فقد اخنلر /هيلثم امللاحل أبلان العطلل الصليفية يف خلالل
دراسلته البتدائيللة يف أشللغال السلوق ،صللبي ا يف متجللر خاللله بسلوق اوريللر ،صللاحب بسلطة خشللبية ،تبيللع ملواد
بسلليطة للا يلللزم النسللاء ،كمللا حلهللرت عنللده بعللد انتهللاء دراسللته البتدائيللة ميللول للتوجلله للو تعلللم مهللين ،لكنهللا
قوبلت مبعارضة أسرية ،أكدت ضرورة استمراره يف الدراسة.
أمضى دراسته البتدائيلة يف مدرسلة معاويلة قريبلا ملن سلاحة املرجله بوسلط دمشلق ،تلابع املرحللة الالحقلة
يف ثانوية ابن خلدون ،وخالل فرتة الدراسة تفلتح وعيله عللى اويلاة ملن حولله معمقلا عالقاتله باألهلل واألصلدقاء
وطبيعة اوياة مبا تفرضه على الشخص من اعتماد على الذات يف تلبية بعض الحتياجات الشخصية.
ودون ختطيط مسبق ،وبعد انتهاء دراسلته الثانويلة انتسلب إىل كليلة اوقلوق مامعلة دمشلق بعلد أن تلردد يف
اختياراتلله املسللتقبلية ،وسللاعدته إمكانياتلله وحلروفلله يف القيللام بأعمللال تللؤمن بعللض املللال منهللا اشللتغاله يف جريللدة
السنا ،اليت كانت تتبع إدارة جريدة الوعي العريب ،وموحلفل ا يف وزارة اللدفاع ،ومعلمل ا يف بعلض امللدارس إضلافة إىل
اخنراطه يف النشا /اجلامعي مبا كان عليه من أجواء ثقافية ،غلب عليه الطابع الديين ،وهلو أملر امتلد خلار إطلار
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اجلامعة ،ا أعطى شخصية هيثم املاحل بعدا إسالميا ،وهي مسحة سرتافقه وتطبلع كثلريا ملن نشلاطاته يف مراحلل
حياته الالحقة.
وأتاحت نشلاطاته الثقافيلة – اإلسلالمية لله التعلرف عللى إطلار ملن شخصليات إسلالمية حمليلة بيلنهم زملالء
دراسللة وأسللاتذة يف اجلامعللة وشخصلليات يف اجملتمللع السللوري ،إضللافة شخصلليات إسللالمية عربيللة وأجنبيللة زارت
دمشق يف اخلمسينات ومن هؤلء علي الطنطاوي و أمحد معهر الععمة وعصام العطار ومصطفى الزرقلا وحمملد
بن كمال اخلطيب ،وأبو األعلى امللودودي العلاا الباكسلتاين وأبلو اوسلن النلدوي وحمملد الغلزايل وحمملد أبلو زهلرة
من مصر.
وتأسست عند هيثم امللاحل بتلأثري األجلواء العاملة سلواء يف اجلامعلة أو يف اجملتملع وملن خلالل سلرية كثلري ملن
الشخصيات العامة اليت كان قريبا منها وعايشها شابا ميوله إىل التواضع واوق والتعاون مع اآلخلرين ونبلذ الفرقلة
والتفرقة ،وهي ميول ميكن مالحعتها يف أحدا وردت يف خمطوطة ذكرياته ،وأكدهتا مسارات حياته الالحقة.
تزو هيثم املاحل من السيدة بدرية الكاتب ابنة القاضي بلدر اللدين الكاتلب ،ورزق ببنلت وثالثلة أولد هلم
لينللة وحممللد أنللس الللذي ختللر مهندس لا مللدنيا ،وإيللاس الللذي ختصللص ندسللة الكمبيللوتر ،ون لااس ،ومجلليعهم مللع
والللدهتم انتقل لوا للعلليش خللار س للوريا ،وقللد تللزو هي للثم املللاحل ثانيللة مللن الس لليدة كوكللب القللاري ،ال لليت اش للتغلت
سكرترية يف مكتبه يف العام .1003
كلان بللني أول األعمللال اللليت مارسللها هيلثم املللاحل بعللد خترجلله مللن اجلامعلة ،تسلللمه إدارة معهللد مجعيللة املعهللد
العريب اإلسالمي التعليمي ،وكان فيه يومئذ وا من ستمائة طالب إعدادي وثانوي ،وقد أعاد تأسليس السياسلة
التعليمية للمعهد مبا يضمن أفضل الشرو /للطلبة.
وعنللدما تللرك إدارة املعهللد توجلله للعمللل يف احملامللاة ،فللانتعم حماميللا متللدربا يف مكتللب احملللامي فخللري زيللن
الللدين بدمشللق ،لكنلله ا يكمللل فللرتة التللدريب مفضللال العمللل يف القضللاء ،فللتم تعينلله قاضلليا يف مدينللة مصللياف،
اليت استطاع فيها من خالل عملله وحرصله عللى إحقلاق اولق ،أن يكلون شلبكة عالقلات وديلة وإنسلانية ،حلللت
باقية يف وجدانه لعقود طويلة ،وهو أمر تكرر يف فرتة عمله يف درعا ،اليت نقل إليها قاضليا شلرعيا يف مطللع العلام
 ،2222وقد بذل جهده يف خالهلا ،أن يكون مثال للقاضي العادل واجملتهد.
وطبقللا ملللا هللو معللروف ،فللان عهللد الوحللدة  ،2272- 2228شللهد التحللولت األوىل للو النعللام األمللين يف
سللوريا ،كللان مللن مؤش لراته ،إعللالن حالللة الط لوارئ يف سللوريا مبوجللب الق لرار  2203يف أيلللول  ،2228وقللد تبعهللا
إصللدار األمللر  00يف نفللس العللام بأحللدا حمللاكم أمللن الدولللة يف اإلقللليم السللوري تقارب ل ا مللع مللا كللان قائم ل ا يف
اإلقللليم املصللري مللن اجلمهوريللة العربيللة املتحللدة ،اللليت أكثللر السللوريون مللن اوللدي عللن حضللور أجهزهتللا األمنيللة
السرية ،ومتابعتها للحياة اليومية للناس ،وهو أمر ،يؤكد هيثم املاحل انه خضع له طوال عهد الوحدة.
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ويشري املاحل يف مذكراته إىل تلك املسألة بالقول" :طوال ثال سنوات منذ عام  2228كنت أخضلع لرقابلة
مللن قبللل األجهللزة األمنيللة السلرية ،ويف أواخللر عللام  2228قابلللت وزيللر الداخليللة السلليد عبللد اوميللد السلرا الللذي
كان ميثل الدولة مجيعها نعرا لسيطرته وجاوته ،وذكرت له أنين أؤملن بعلنيلة العملل وشلفافية اويلاة وأن صلراحيت
دائملا تللدعوين ألصللرح عمللا نللول يف مكنونللات نفسللي دون خللوف أو وجللل مللن أحللد ،وإذا كانللت السلللطة تريللد
السللتمرار يف م لراقبيت فللال مللانع لللدي مللن ذلللك علللى أن يت للوفر يف الش للخص الللذي يوكللل إليلله م لراقبيت ش للرطان
أساسيان ،فسألين علن هلذين الشلرطني :قللت أن يكلون متمتعلا خبل ٍلق ع ٍ
لال فلال يعملد إىل وضلع تقلارير ملزورة ملن
أجللل السللتفادة منهللا ،فسللألين عللن الشللر /الثللاين ،فقلللت للله أن يكللون متمتع لا بدرجللة مللن الفهللم ،ألنللين قل ٍ
لاض
وأتكلم كثريا حىت ل يفسر كالمي بغري معناه ،فأجابين السرا  :من أيلن يل أن آتيلك بأش ٍ
لخاص لذه الصلفات؟

قابلللت بعللده السلليد حممللد اجل لراح الللذي كللان معاون لا لللوزير الداخليللة وكللذلك ناصللر قللدور الللذي كللان رئيس لا
للشعبة السياسية".
لقللد تفاعللل هثلليم املللاحل علللى للو مللا فعللل أقرانلله مللن الشللباب السللوريني يف تلللك الفللرتة مللع التطللورات اللليت
شهدهتا سوريا واملنطقة .فكان يف عداد الشبان السوريني اللذين انتعملوا يف تلدريبات املقاوملة الشلعبية ،الليت متلت
يف سللوريا علللى خلفيللة العللدوان الثالثللي علللى مصلر عللام  ،2227وتفاعللل مللع تطللورات ثللورة اجلزائللر 2271-2220
علللى الحللتالل الفرنسللي ،ومللع معارضللة حلللف بغللداد اهلللادف إىل ربللط املنطقللة بللاألحالف السللتعمارية ،قبللل أن
تؤدي التحولت و النعام األملين يف سلوريا يف عهلد الوحلدة إىل "قهلر وقملع وتنكيلل أفقلد الشلعب قدرتله عللى
النضللال  ،وا سللر نشللاطه وانكفللأ عللن ارسللة حقوقلله احتكللرت السلللطة العمللل السياسللي والقتصللادي وحللىت
سيطرت على العمل الجتماعي من خالل منح الرتخيص بالعمل أو حجبه عن اجلمعيات".
مت نقل هيثم امللاحل إىل دمشلق منتصلف العلام  ،2270وقلد تقللب عللى العديلد ملن الوحللائف القضلائية منهلا
وكيل للنيابة ،كلف بأشغال وحليفة قاضي حتقيق يف الغرفة الثانية بقصر العدل بدمشلق ،قاضلي صللح ،وقلد
اسلتمر يف عمللله هللذا للو تللس سلنوات ،انتهللت مللع لايللة خدمتلله يف القضلاء السللوري ،عنللدما جللرى تسللرُيه يف
العام  2277بقرار غري معلل.
لقللد شللهدت هللذه املرحلللة مللن عمللل املللاحل يف القضللاء ،حادثللة خاصللة أبللان عمللله حمقق لا يف دائللرة التحقيللق
الثانيللة بدمشللق ،حي ل وقللع انفجللار يف مكتللب الايللد يف دمشللق أواخللر عللام  .227أو مطلللع  ،2272وتبللني أن
ط للردا بري للديا مفخخ لا انفج للر ب للني ي للدي مس للاعد" أذم للن الن للازي" املش للهور ال للذي اختطف لله جه للاز األم للن الت للابع

للصللهاينة يف فلسللطني مللن الاازيلل وأعدمتلله ،وكللان يعلليش يف دمشللق حتللت اسللم مسللتعار "جللور فيشللر" ونتيجللة
هللذا العمللل أن املللذكور فقللد إحللدى عينيلله ،فحقللق املللاحل يف القضللية املللذكورة م لرتني يف مشللفى املواسللاة ،ولح ل
كيف ينتشر اجلواسيس يف سورية ،وبعضهم حتت أمساء شركات ومهية.
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ويف قضية أخرى ،كان املاحل فيها قاضيا للتحقيق ،أطللق سلراح مموعلة ملن املعتقللني اللذي ينتملون ولزب
التحرير اإلسالمي ،كانت إحالتهم إليه النيابة العامة بعد أن حقق معهم حمقلق ملن جهلاز األملن السياسلي ،وقلد
ملس املاحل ،أن التحقيق انصب على أرائهم الشخصية ،وليس على أفعاهلم .
ورغم انغماس املاحل يف أعمال القضاء بعد عودته من درعا إىل دمشلق ،فقلد طلرأ ملا دفعله ملددا لو عملل
عام خار إطار وحليفته اوكومية .ففي أواخر عام  2271وبعد جهد من بعض الشخصيات بيلنهم أمحلد معهلر
الععمللة ،أعيللدت اويللاة إليهللا (سلليد قلريش) اخلاصللة بكفالللة األيتللام املسلللمني( بنللني وبنللات) وتلربيتهم وتعللليمهم
وتلدريبهم ،ومت تعيلني ملللس إدارة للميللتم برئاسللة هيللثم املللاحل ومللن موقعلله بللدأت عمليللة إعللادة بنللاء مؤسسللة جللرى
طمللس مالحمهللا ،وجللرى افتتاحهللا ومباشللرة العمللل فيهللا ،وقللد اسللتمر قائمللا علللى عمللله هللذا حللىت أواخللر العللام
 ،2272عندما غادر سوريا معلارا إىل القضلاء الليل  ،حيل قضلى هنلاك لو ثلال سلنوات ملابني القضلاء ووزارة
الشؤون الجتماعية ،قبل أن يعود إىل سوريا أواخر عام .2278
لق للد ت للابع امل للاحل تط للورات الوض للع السياس للي يف س للوريا بع للد الع للام 2273ع للن ق للرب خاص للة بع للد النق للالب
العسكري يف الثامن من آذار ،وقد محل معله تطلورات سلترتك أثرهلا العميلق يف اويلاة السلورية علا العقلود التاليلة،
ومنها إصدار النقالبيني األمر العسكري رقم  1تاريخ  2273/3/8املتضمن إعالن حالة الطلوارئ يف مجيلع أ لاء
اجلمهورية العربية السورية اهلادفة إىل متكني العسكريني الذين استولوا على السللطة ملن ارسلة اوكلم بلال حلدود
وقمع أية حركة ميكن أن تقف يف مواجهتهم.
وعقب إعالن حالة الطوارئ ،اجته قادة النقالب و التدخل املباشر يف مناحي اويلاة ،ومنهلا التلدخل يف
التعللليم ويف القضللاء ،حي ل صللدر مرسللوم مسللي "مرسللوم العللزل املللدين" و للل عللزل أشللخاص مللنهم أسللاتذة يف
اجلامعة وقضاة وغلريهم ،وكلان صلدور هلذا املرسلوم مناسلبة لو حتلرك قضلائي ،فنشلطت اجلهلود لالحتجلا عللى
املرسللوم ،حي ل وقللع علللى عريضللة احتجاجيللة تسللون قاضلليا كللان بيللنهم هيللثم املللاحل ،لكللن كثللريا مللنهم تراجع لوا
لحقل لا ،ومت ط للي العريض للة .غ للري أن حل لراك القض للاة يف مواجه للة عس للف الس لللطات جت للدد لحق للا وخاص للة بع للد

األحدا  ،اليت شهدهتا دمشق عام  2272الذي كلان حلافالا بالضلطرابات ومنهلا إغلالق متلاجر دمشلق أبوا لا،
والعتصللام يف اجلللامع األمللوي الكبللري ،واللليت مت الللرد عليهللا مللن جانللب السلللطات بتكسللري أب لواب بعللض املتللاجر
ولللب حمتوياهتلا ومصللادرة بعضللها اآلخللر ،إضللافة إىل اقتحللام اجلللامع األمللوي ،وإطللالق الرصللاص علللى املعتصللمني
ا أدى إىل جرح وقتل البعض واعتقال كثريين ونقلهم إىل سجن املزه العسكري ،وقد أصلدر القضلاة بيانلا حلول
األوضللاع القائمللة ،وكللان مللن مطالللب القضللاة يف بيللالم إطللالق س لراح املعتقلللني وإلغللاء حالللة الط لوارئ وسلليادة
القانون واستقالل القضاء ،وقد أعقب ذلك إضراب احمللامني احتجاجلا ،وكلان ذللك بعلض ملن ردة فعلل القضلاة
واحملامني على ما جرى.
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وبطبيعة اوال ،فإن مواقف رجال القضلاء واحمللامني ،ملا كلان هللا أن متلر ملن جانلب السللطات ،الليت تلأخر
جوا للا بعللض الوقللت ،فجللاء منتصللف العللام  ،2277حيل أصللدر رئلليس الدولللة املرسللوم التشلريعي رقللم  00الللذي
يللنص علللى ج لواز صللرف القضللاة مللن اخلدم لة بق لرار مللن ملللس الللوزراء أو نقلهللم إىل مللالك آخللر ،ويعتللا مرسللوم
الصللرف مللن اخلدمللة غللري قابللل ألي طريللق مللن طللرق املراجعللة القضللائية ،صللدر املرسللوم رقللم  721سللندا لق لرار
ملس الوزراء رقم  138تاريخ  2277/2/12بتسلريح اثنلني وعشلرين قاضليا كلان بيلنهم عبلد القلادر األسلود وحمملد
علللى الطنطللاوي وعللدنان مللردم وهيللثم املللاحل وآخ لرين و للذا املرسللوم وجهللت أكللا ض لربة للقضللاء وذلللك للسلليطرة
عليه وإلاء استقالله ،وكان ذلك متمملا لسلسللة مراسليم تشلريعية ألحكلام القبضلة عللى اجملتملع وإخضلاعه .بلدأ
إصدارها مطلع عام  2272منها املرسوم التشريعي رقم  0تاريخ  2272/2/1اخلاص باألحكام اليت تطبق حبلق ملن
يعرق للل تنفي للذ التشل لريعات الشل لرتاكية ،واملرس للوم التشل لريعي رق للم  7ت للاريخ  2272/2/3املتض للمن أح للدا حم للاكم
عسللكرية يف دمشللق ويف املللدن األخللرى حملاكمللة مللن ينللاهض مللا يسللمى أهللداف الثللورة ،واملرسللوم التش لريعي رقللم
 208تاريخ  2272/7/2املتضمن اجلرائم ،اليت تنعرها احملكمة العسكرية الستثنائية.
لقد طرأ تطور أهم يف سياق التشريعات األمنية اليت صدرت يف سوريا يف علام  ،2272عنلدما أصلدر رئليس
الدولة نور الدين األناسي املرسوم التشريعي رقم  20اخلاص بإحدا إدارة املن الدوللة ،وقلد أعطلت امللادة ()27
منلله صللالحيات غللري حمللدودة مل لوحلفي األمللن ب لأن يرتكب لوا ج لرائم دون أن يسللتطيع أحللد حماسللبتهم ،إل إذا وافللق
رئيسللهم علللى إحللالتهم إىل القضللاء ،األمللر الللذي شللرعن اجلرميللة ،ومكللن العللاملني يف األجهللزة األمنيللة مللن ارسللة
أبشلع أنلواع التعللذيب حبللق املعتقلللني ،وقالللت املللادة "ل نلوز مالحقللة أيلا مللن العللاملني يف اإلدارة عللن اجللرائم اللليت
يرتكبولا أثناء تنفيذ املهمات احملددة املوكلة إلليهم أو يف معلرض قيلامهم لا إل مبوجلب أملر مالحقلة يصلدر علن
املدير".
أضيف إىل املرسوم السلابق يف العلام نفسله املرسلوم التشلريعي رقلم  03اللذي قضلى بأحلدا حمكملة أملن
الدول للة العلي للا ون للص يف مادت لله الثامنل لة عل للى ع للدم ج لواز الطع للن باألحك للام ال لليت تص للدرها ه للذه احملكم للة ،وأن للا/
التصديق على أحكام هلذه احملكملة بلرئيس الدوللة اللذي لله اولق يف تصلديق اوكلم أو إلغائله أو تعديلله ،وجلرى
تعديل مرجع التصديق حي أنيط بوزير الداخلية بوصفه نائب ا للحاكم العريف.
لقللد أمضللى هيللثم املللاحل ثللال سللنوات يف ليبيللا انتهللت أواخللر العللام  2278بعودتلله إىل دمشللق ،حيل أعللاد
قيلده يف نقابللة احملللامني ،وافتللتح مكتبلا للله فيهللا واشلرت /القتنللاع حبللق وعدالللة أصللحاب القضللايا بعدالللة قضللاياهم،

للا جعللل مللردود عمللل املكتللب حمللدودا ،للا جعللل هيللثم املللاحل يبح ل عللن تللأمني مللورد أخللر يسللاعده يف تلبيللة
احتياجللات عائلتلله ،فبللدأ نشللاطا جتاريلا باسللم زوجتلله ،غللري أن النتللائج ا تكللن مرضللية .إذ تعللرض خلسللارة كبللرية،
أتت على كل رأس املال بعد سنتني من العمل ،أغلق بعدها بصورة لائية ملف العمل التجاري.
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نحو نشاط نقابي:
لقد شكلت عودة املاحل إىل عمله احملاماة بوابة لخنراطه يف عمل نقايب ،كلان منله املشلاركة يف تشلكيل كتللة
نقابيلة يف نقابلة احمللامني مسيلت "الكتللة املسللكية"وغلبت عللى تسلميتها (الكتللة اإلسلالمية) ،ضلمت لو أربعللني
حمامي ل ا ،تسللعى لرتسلليخ سلليادة القللانون واسللتقالل القضللاء واسللتقالل نقابللة احملللامني ،وحققللت حضللورا واضللح ا
ومتمي لزا يف العمللل النقللايب  ،وكللان ُيسللب هلللا حسللاب أثنللاء النتخابللات وقللد اتصللفت هللذه الكتلللة باملوضللوعية
والتجرد ،وكانت تتحرى يف النتخابات أن تؤيد مرشحني يتمتعلون بصلفات مهنيلة عاليلة .وهلي واحلدة ملن كتلل
أخللرى نشللطت يف النقابللة حتللت أمسللاء ومسللميات خمتلفللة ،وكللان مللن أعضللاء الكتلللة املسلللكية هي لثم املللاحل وعبللد
اهل للادي النح للاس وع للدنان اجلاج للة وحمم للد اوم للوي وموف للق ال للدين الكزب للري وآخ للرون ،واس للتمر نش للا /الكتلل للة
ومشللاركتها يف اجتماعللات وم لؤمترات النقابللة حللىت لايللة عللام  2232وبدايللة عللام  ،2280حللني بللدأت املالحقللات
األمنية.
وجاء يف إطار النشا /النقايب الذي قام بله هيلثم امللاحل مموعلة ملن املهلام واألعبلاء ،بينهلا مشلاركته يف جلنلة
شكلتها نقابة احملامني لدراسة مشروع قانون توحيلد نقابلات احمللامني يف إطلار نقابلة واحلدة ،لكلن مللس الشلعب
أصلدر القلانون رقللم  20تلاريخ  ،2231/0/11القاضللي بتوحيلد نقابلات احملللامني الثالثلة يف نقابللة واحلدة دون أخللذ
رأي النقابة صاحبة الختصاص ،وهو قانون هدفه اهليمنة على نقابات احملامني.
وكان األبرز يف نشا /املاحل النقايب يف تلك الفرتة مشاركته يف دفع اهليئة العاملة لفلرع نقابلة احمللامني بدمشلق
لالنعق للاد ملناقش للة الط ل لوارئ واألحك للام العرفي للة ،وانعق للدت اهليئ للة العام للة يف أي للار ع للام  2238ومت مناقش للة حال للة
الطلوارئ ،وكلان قبلهللا مللع ثالثلة مللن زمالئله ،مسللري كحاللة ومللروان اوصللري ونلزار علرايب ،اتفقلوا علللى صللياغة بيللان
لعرضلله علللى اهليئللة العامللة يف جلسللتها اللليت سللتعقد لحق لا ،وحرص لوا علللى إعطللاء مشللروع البيللان رقللم " "2أسللوة
بالبالغللات النقالبيللة اللليت تصللدر عللادة عللن اجللليش حللني يقللع انقللالب مللا ،وقللد أقللرت اهليئللة العامللة حملللامي فللرع
دمشق بتاريخ  2238/7/11املشروع بعد تالوته بإمجلاع اهليئلة العاملة ،وأضلحى قلرارا لائيلا جلرى تبنيله ملن قبلل
امل لؤمتر العللام لنقابللة احملللامني ،وسللرعان مللا سللرت العللدوى إىل فللروع نقابللة احملللامني اللليت اجتمعللت هيئاهتللا العامللة،
واختذت قرارات اثلة لقرار دمشق ،تبنت النقابات األخلرى مهندسلني أطبلاء معلملني توجهلا لاثالا مللا حصلل
يف نقابللة احملللامني ،تبللا اجتمللاع املكتللب الللدائم لحتللاد احملللامني العللرب يف دمشللق ( )2232/2/2-7قلرار نقابللة
احملامني ،ا يعين أن هذا القرار أضحى مطلبا لكل احملامني العرب .

لق للد ول للدت تل للك اورك للة ت للداعيات يف اجلان للب الثق للايف والفك للري ،حي ل س للعى بع للض احمل للامني إىل كتاب للة
مقللالت وأحبللا حللول حالللة الطلوارئ واألحكللام العرفيللة وحقللوق اإلنسللان ومسللؤولية احملللامني يف تكلريس حقللوق
اإلنسان ومحايتها ،نشلرت يف مللة احمللامون ،الليت تصلدرها نقابلة احمللامني يف دمشلق ،وشلارك يف كتابتهلا علدد ملن
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كبللار رجللال اوقللوق يف سللوريا بيللنهم الللدكتور موفللق الللدين الكزبللري وال لدكتور جللور رض لوان واألس لاتذة مللروان
يوسف الصباغ وصباح الركايب وإحسان املارديين وحممود حممود مصطفى ونزار عرايب ونصرت منال حيدر.
وإضللافة إىل مسللامهة املللاحل يف اولراك الثقللايف والفكللري ،فإنلله لعللب دورا يف أنشللطة اهليئللة العامللة حملللامي فللرع

دمشق ونشاطاهتا املتعلقة باوريات العامة وحقوق اإلنسان ،الليت كانلت قلد تأسسلت فيهلا "جلنلة اوريلات العاملة
وحقوق اإلنسان" شكلت برئاسة رشاد برملدا ،كلان امللاحل أحلد أعضلائها ،وقلد تناغملت توجهلات نقابلة احمللامني
مع توجهات النقابلات املهنيلة األخلرى ملن مهندسلني وأطبلاء ومعلملني يف مواجهلة الطلوارئ وسلعي ا لتعزيلز حقلوق

اإلنسان وسيادة القانون وإطالق سراح املعتقلني ،غري إن ذلك اولراك سلرعان ملا انتهلى إىل قيلام السللطات حبلل
مكاتللب النقابللات ،اسللتنادا إىل املرسللوم التش لريعي رقللم  10الللذي صللدر يف  2280/0/3وتضللمن "نللوز بقلرار مللن
ملس الوزراء حل املؤمتر العام للنقابلة املهنيلة ومللس نقاباهتلا وملالس فروعهلا يف احملافعلات يف حلال ا رافهلا علن
مهامها أو أهدافها ويكون هذا القرار غري قابل ألي طريق من طلرق املراجعلة أو الطعلن" ،و" يتلوىل رئليس مللس

الوزراء دعوة املؤمتر العام للنقابة أو اهليئلة العاملة للفلرع خللل ملدة  22يوملا ملن تلاريخ صلدور قلرار اولل لنتخلاب
مللس جديلد وفقلا لألحكلام القانونيللة النافلذة" ،و "يف حللال علدم دعللوة امللؤمتر العللام أو اهليئلة العامللة خلالل املللدة
املللذكورة يف الفقللرة السللابقة يسللمى بق لرار مللن رئلليس ملللس الللوزراء ملللس مؤقللت للنقابللة أو للفللرع ميللارس نفللس
اختصاصات اجمللس األصلي"،وبالستناد إىل مضمون املرسوم ،اصدر ملس الوزراء قرارا حبلل نقابلة احمللامني كملا
يليُ" :يلل كلل ملن امللؤمتر العلام لنقابلة احمللامني ومللس النقابلة امللذكورة وملالس فروعهلا يف احملافعلات" ،وقلد تبلع
ذلك محلة اعتقالت لت العديد من نشطاء النقابات املهنية يف سوريا.
سنوات السجن:
يف أعقاب التطلورات املتالحقلة يف قضلية النقابلات املهنيلة وحلهلا ،بلدا ملن الواضلح ،أن األملور تسلري باجتلاه
اعتقللال نشللطاء تلللك النقابللات ،وقللد مت إرسللال إشللارات عديللدة إىل هيللثم املللاحل ،انلله سلليكون يف عللداد املعتقلللني،
قبلل أن ينفلذ ذللك اإلجلراء عمليلا يف صلباح الثالل ملن أيلار  ،2280ويلتم اقتيلاده إىل فلرع األملن اللداخلي التلابع
جلهاز إدارة أمن الدولة ،بادئا فرتة سجن استمرت سبع سنوات تقريبا مع عدد ملن رملوز النخبلة العلميلة السلورية
بينهم من احملامني رشاد برمدا وموفق الكزبري و جت املسويت وعدنان عرايب وحممد اوموي وميشيل عربش.
وبطبيعة اوال ،فقد كانت فرتة السجن عصيبة يف حلروفها العامة من حي تأثريهلا عللى علائالت املعتقللني
وعلى أوضلاعهم داخلل السلجن ومعانلاهتم يف القضلايا اليوميلة ،الليت تتعللق باملناملة والطعلام والتلنفس والطبابلة ويف
خض للوعهم لعملي للات الض للغط النفس للي املباش للر وغ للري املباش للر ،ال لليت ح للدثت إب للان ف للرتة ت للوقيفهم يف س للجن إدارة
املخللابرات العامللة يف كفللر سوسللة ،وهللي حالللة شللهدت تبللدلت أثنللاء وجللودهم يف سللجن الشلليخ حسللن التللابع
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إلدارة األم للن السياس للي أول ،يف س للجن قلع للة دمش للق ويف ك للل واح للدة م للن او للالتني ج للرى ض للم مموع للة م للن
سللجناء النقابللات إىل سللجناء نقابللة احملللامني الللذين كللان بيللنهم هيللثم املللاحل ،وقللد جللرى نقلهللم مجيع لا إىل سللجن
دمشللق املركللزي يف عللدرا ليقضلوا بقيللة فللرتة سللجنهم ،حيل مت مجعهللم مللع سللجناء اجلللنح واجلنايللات رغللم صللفتهم
األساسية كسجناء سياسيني.
ورسم املاحل يف مذكراته مالمح السجناء الذين رافقوا رحلته بلالقول ،أللم كلانوا ملن مجيلع الفئلات واألعملار
والجتاهات السياسية .بعضلهم ملن ذوي الجتلاه اللديين ملن تنعليم اإلخلوان املسللمني وحلزب التحريلر اإلسلالمي
ومجاع للة التبلي لله وآخ للرون م للن رواد حلق للات املس للاجد ،وآخل لرين م للن ذوي الجت للاه الشل لرتاكي م للنهم الش لليوعيني
املنقسلمني علن اولزب الشليوعي األساسللي (املكتلب السياسلي) ورابطلة العملل الشلليوعي الليت أضلحى امسهلا فيمللا
بعللد حللزب العمللل الشلليوعي والرتوتسللكيني ،ومللن ذوي الجتللاه القللومي :كللان أعضللاء حللزب البع ل الللدميقراطي
وحزب البع املوايل للعراق ،وكانت أعمار املعتقلني تلرتاوح بلني أربعلة عشلر عاملا وسلبعني عاملا .وكلان املعتقللون
من خمتلف األجناس وبينهم نساء منهم بنات يف أعمار اللورود ومت إحصلاء ملا يقلارب الثمانيلة عشلر فتلاة ملنهن
يف سجن كفرسوسة ،ومن املهن كانت هناك أعداد كبلرية ملن املهندسلني واحمللامني واألطبلاء والصليادلة واملدرسلني
وطللالب اجلامعللة ،وطللالب املللدارس الثانويللة وكللان هنللاك التللاجر والعامللل والفللالح ،وخلللص إىل قللول ،أن هللدف
العتق للالت ،ك للان قم للع املعارض للة أينم للا كان للت ومهم للا ك للان ش للألا ،ألن الس لللطة القمعي للة ل تقب للل مناقش للة ول
معارضللة ول حللىت رائحللة الخللتالف يف ال لرأي ،ولبللد أن يللردد اجلميللع صللوت سلليدهم ،ول يقبللل غ لري ذلللك ألن
شعارها من ا يكن معنا فهو ضدنا.
لق للد عك للس اعتق للال نش للطاء نقاب للة احمل للامني حت للولا ج للذري ا يف مواق للف النقاب للة وسياس للاهتا .إذ اس للتجابت

القيللادات النقابيللة التاليللة لكللل الضللغوطات اللليت مارسللتها السلللطات السللورية ،فرتاجعللت عللن مللا أمثللرت عنلله فللرتة
اول لراك الثق للايف والفك للري والسياس للي ال لليت س للبقت العتق للالت ،أخ للذت متابعاهت للا لقض للية احمل للامني املعتقل للني
تضللعف مللع الوقللت ،حللىت انعللدم ذلللك بصللورة لائيللة ،وجللرى توقيللف مبللله اإلعانللة املاليللة املتواضللعة اللليت كللان قللد
تقللرر صللرفها ألسللرة كللل حمللامي يللتم اعتقاللله لسللبب يتصللل مبمارسللته املهنللة ،وبصللورة عامللة ،فللان ذلللك كللان يعللين
ع للودة نقاب للة احمل للامني إىل بي للت اخلض للوع والطاع للة للسياس للة اوكومي للة ،وه للو أم للر ا يك للن قائم ل ا يف ت للاريخ نقاب للة
احملامني منذ تأسيسها.
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عودة إلى الحرية:
أطلق سراح هيثم املاحل وعدد من احملامني املعتقلني آخر تشرين الثلاين ملن العلام  2287بعلد أكثلر ملن سلت
سللنوات ،وبللدا مللن الطبيعللي توجلله هيللثم املللاحل للو اسللتعاد حياتلله الشخصللية واملهنيللة ،وهللو مللا كرسللته التطللورات
التالية ،واليت سارت يف ثال اجتاهات يف تلك املرحلة.
كللان اخلللط األول تصللفية تبعللات مرحلللة العتقللال ،وجللاء يف هللذا السللياق مللا قللام بلله للحصللول علللى حقلله
بالتعويض املقلر علن سلنوات العتقلال ،ويف ذللك أقلام دعلوى قضلائية عللى فلرع نقابلة احمللامني ،لكنله خسلر هلذه
الللدعوى يف مللرحلتني مللن القضللاء بسللبب مللا يسللميه "فسللاد القضللاء وتللدمري اسللتقالله بربطلله بالسلللطة التنفيذيللة
وبرئاسة وزير العدل وهو أمر يتعارض متاما مع استقالل السلطة القضائية أصال.
واألمللر الثللاين يف تصللفية تبعللات مرحلللة العتقللال ،هللو إمتللام معاجلللة مشللاكله الصللحية وتللرميم مللا أصللابه مللن
إعياء جسدي نتيجة سنوات السجن بعروفها وشروطها الصحية واملعاشية الصعبة ،وكان أهم ما قلام بله يف هلذا
الجتاه أجراء عملية زرع عدسة للعني اليما ،إمتاما لعالجات متت يف الفرتة األخرية من سجنه.
أملا اخللط الثلاين ،فكللان اعلادة ترتيلب أوضللاعه العائليلة ويف املقدملة منهللا كلان لقلاء ولللده إيلاس اللذي كانللت
العروف قلد أجاتله عللى اهلجلرة إىل الوليلات املتحلدة والسلتقرار فيهلا بعلد أن تعلرض للمتابعلة األمنيلة ،ولفصلله
من اجلامعة بسبب ملزاعم الغيلاب املتكلرر ،بعلد وقلت قليلل ملن اعتقلال واللده ،لا اسلتدعى سلفر هيلثم امللاحل إىل
هناك ،وقد رفض يف خالل سفرته تلك عروضا للمساعدة عللى البقلاء والعليش هنلاك مبلا يسلاعده عللى جتلاوز ملا
خلفته فرتة العتقال الطويل.
والشللق الثللاين يف ترتيللب أوضللاعه العائليللة كللان األصللعب بسللبب مللا خلفلله العتقللال يف نفللس زوجتلله ،اللليت
كانت حبالة يأس كاملة من الناس ،ا دفعها بعد اإلفرا عنه ألن تطلب انصلرافه علن مشلكالت النلاس والتفلرغ
لألسللرة ،وهللو أمللر رفضلله بصللورة قاطعللة "ألنله كلان يضللن للذه السللنني اللليت سلللخها مللن عمللره يف العمللل العللام أن
يضيعها هباءا ،وكلان هلذا أول أسلباب حلدو الشلر بينله وبلني زوجتله" ،وقلد تطلور األملر إىل جفلاء لل أيضلا
ابنه نااس ،إذ وقته تفاصيل أخرى،حسب ما يقول املاحل يف مذكراته.

واخلللط الثالل يف مسللار هيللثم املللاحل ،كللان اسللتعادة وضللعه املهللين وإعللادة هيكلللة اهتماماتلله العامللة ،و كللان
هذا احملور من حياته قد دمر لائيل ا يف فلرتة سلجنه .إذ مت بيلع مكتبله ،وتراكملت عليله ديلون ،يف وقلت كلان عنلده
عجللز عللن تللوفري مللال لشلراء فللروغ مكتللب ،للا دفعلله للو اسللتئجار مكتللب هللو عبللارة عللن دار عربيللة يف اولبللوين
وإعادة تأهيلها لتصلري مكتبل ا لله ،مت افتتاحله أواخلر علام  ،2283وسلط حللروف غايلة يف الصلعوبة خاصلة جلهلة أن
قليلللني يعرفللون بعللودة الرجللل إىل احملامللاة ،وقليلللني عنللدهم قناعللة بقدرتلله علللى إجنللاح قضللاياهم ،وهللو علللى مللا هللو
عليه يف معارضة السلطة واخلالف مع نقابة احملامني ومفاصل يف القضاء.
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ووسط هذا الوضع املعقد ،كان لبد من حتلرك إلخلرا الوضلع املهلين ملن انسلداداته ،وفلتح البلاب إلطلالق
الهتمامات العامة ،ويف هذا السلياق جلاءت أسلفار قلام لا هيلثم امللاحل يف العلام  2288وملا بعلده إىل علدد ملن
الللدول العربيللة بينهللا مصللر واىل أوربللا ولسلليما فرنسللا ،واللليت عللزز وفللتح مللن خالهلللا أبلواب عالقللات مللع منعمللات
حقوقي للة عربي للة وأجنبي للة ولس لليما م للع منعم للة العف للو الدولي للة" أمنس للييت أن للرت ناش لليونال" واحت للاد احملل لامني الع للرب
ومنعمللات حقللوق اإلنسللان العربيللة وغللري العربيللة املتواجللدة علللى السللاحة العامليللة ،ومنهللا اللجنللة العربيللة وقللوق
اإلنسللان يف "مللالكوف" بفرنسللا ،وكللان اهلللدف األساسللي ارسللة الضللغط مللن أجللل إطللالق س لراح املعتقلللني يف
السجون السورية والسعي إىل مساعدة اسر املعتقللني ،وقلدم مسلاعدات كبلرية هللؤلء سلواء ملن الناحيلة املاديلة أو
املعنويللة ،ومللع بدايللة التسللعينات ،تكللرس حضللور املللاحل ناشللطا يف منعمللة العفللو الدوليللة وفللاعالا يف العديللد مللن
أنش للطتها ،وم للا لبل ل ه للذا النش للا /ان اتس للع ش للامال املس للامهة يف ن للدوات ومل لؤمترات حقوقي للة خمتلف للة ،ق للدم فيه للا
مشللاركات حقوقيللة وفكريللة ،هللدفت إىل حتسللني أوضللاع حقللوق اإلنسللان ومعاجلللة قضللايا معتقلللي اللرأي والضللمري
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وأوضاع أسرهم ليس يف سوريا فحسب ،وإمنا يف بلدان عربية أخرى ،ومثال ذللك تنقالتله ملابني
بني العواصم األوربية حبثا عن مالجئ سياسلية للملواطنني ملن اجلزائلريني والتونسليني اللذين كلانوا يلأتون إىل سلوريا
خوفا من الضطهاد الذي كان ميارس يف بلدالم ،وقد أمثرت عن توطني عدد منهم يف دول أوربية.
وترافق هذا التطور النايب يف نشا /هيثم املاحل العام مع تطور انايب على صعيد عمل مكتبه ،وقلد دخلل
إليه عدد من الشباب حاملي اإلجازة باوقوق ليعملوا حمامني متدربني ،سامهوا تنشيط عملل املكتلب خاصلة ملع
تصللاعد النشللا /العللام واوقللوقي منلله بعللد العللام  1001والللذي قللاد إىل قيللام مجعيللة حقللوق اإلنسللان ،واللليت حتللول
مكتب هيثم املاحل إىل مقر هلا.
جمعية حقوق اإلنسان:
وبدايللة الطريللق إىل تأسلليس اجلمعيللة ،بللادر عللدد مللن رمللوز او لراك الثقللايف والسياسللي فكللرة تأسلليس مجعيللة
وقللوق اإلنسللان علللى هيللثم املللاحل منتصللف العللام  ،1002ومللا لب ل الجتمللاع التشللاروي ،أن متخللض عللن اتفللاق
تشكيل اجلمعية وتكليلف حبيلب عيسلى كتابلة نعامهلا اللداخلي واسلتكمال أوراقهلا ،التقلدم إىل وزارة الشلؤون
الجتماعيللة والعمللل للحصللول علللى تللرخيص جللرى رفضلله ،م للا أدى إىل إقامللة دعللوى أمللام القضللاء اإلداري يف
ملللس الدولللة ،فيمللا كانللت اجلمعيللة الناشللئة تتللابع عملهللا بعللد أن عقللدت اجتماع ل ا يف  1002/3/17أقللرت فيلله
النعام الداخلي للجمعية ،وعقد التأسيس ،وانتخبت أعضاء ملس إدارة برئاسة هيلثم امللاحل ،كملا جلرى تشلكيل
عدد من اللجان بينها جلنة إعالمية ،وجلنة ثقافية ،وجلنة للعالقات العامة.
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وقامللت اجلمعيللة مملللة نشللاطات يف األربللع سللنوات األوىل مللن تأسيسللها ،كللان منهللا إصللدار تقللارير عللن
حقوق اإلنسان يف سوريا ،ونشرة شهرية الكرتونية باسم "املرصد" لتغطية األمور املتصلة حبقوق اإلنسان ،إضلافة
إىل البيان للات ال لليت غط للت انتهاك للات حق للوق اإلنس للان يف م للالت بينه للا اوري للات العام للة والعتق للالت والبيئ للة
والفساد ،كما جرى تنعيم دورات تدريبية ألعضاء يف اجلمعية من قبلل جهلات ونشلطاء حقلوقيني ،كملا مت إيفلاد
العديد من أعضاء اجلمعية للمشاركة يف دورات تدريبية خار سوريا.
لقد تعرضت مجعية حقلوق اإلنسلان ومثلهلا اجلماعلات اوقوقيلة األخلرى الليت تأسسلت حينلذاك يف سلوريا
إىل متابعللة أمنيللة لصلليقة واىل مضللايقات سياسللية وأمنيللة تتعلللق بنشللاطاهتا ،وجللرى منللع كثللري مللن نشللاطاهتا ،كمللا
رفضت طلبات تأسسها وفلق القلانون ،ومتلت متابعلة كثلري ملن نشلطائها وملنهم رئليس اجلمعيلة هيلثم امللاحل لدف
وقفهم عن متابعة نشاطهم اوقوقي.
ويف إطار اود من اندفاعه يف النشا /اوقوقي ونشاطات اجلمعية السورية وقوق اإلنسلان ،قلام فلرع نقابلة
احملللامني السللوريني يف دمشللق باصللدرا ق لرار عقوبللة مسلللكية يف نيسللان  ،1001يقضللي بتجميللد عضللوية كللل مللن
األس للتاذين هي للثم امل للاحل وأن للور الب للين يف النقاب للة عل للى خلفي للة تص للرُياهتما الص للحفية ح للول مري للات حماكم للة رم للوز
النشلا /الللدميقراطي النلائبني ريللاض سلليف وحمملد مللأمون اومصللي الللذين جللرى اعتقاهلمللا يف علداد معتقلللي ربيللع
دمشق عام  1002وكلان يف علدادهم دكتلور القتصلاد علارف دليللة ،والطبيل كملال اللبلواين ووليلد البلين واحمللامي
حبيللب عيسللى واملهنللدس ف لواز تللللو واحملللامي ريللاض الللرتك والكاتللب حبيللب صللاحل .وقللد خللاض األسللتاذ املللاحل
نقاش ا قانوني ا وسياسي ا مع نقابة احملامني حول قرارها.
وتطلورت الندفاعلة باجتلاه األسلتاذ امللاحل واجلمعيلة السلورية وقلوق اإلنسلان يف خريلف العلام  ،1001عنلدما
أص لدر القضللاء العسللكري بدمشللق ق لرارا مبالحقللة احملللامي هيللثم املللاحل بصللفته رئلليس مجعيللة حقللوق اإلنس للان يف
سوريا ،وثالثة أشخاص آخرين ب"هتمة توزيع مطبوعلة دون تلرخيص داخلل اللبالد" يف إشلارة إىل مللة "تيلارات"
اليت أصدرهتا اجلمعية ،وجرى نقلل بعلض نسلخها ملن بلريوت إىل دمشلق بواسلطة كلل ملن حمملد فلاروق اومصلي
(شقيق النائب املعلارض ملأمون اومصلي احملكلوم بالسلجن مللدة تلس سلنوات) وحمملد خلري بلك (يقليم يف لبنلان
وهللو شللقيق نائللب رئلليس اجلمعيللة سللليم خللري بللك) وغصللوب املللال ،بينمللا كللان رئلليس اجلمعيللة موجللود يف اخلللار
لتلقي العناية الطبية ،وقد جرى الدعاء عليه بتهمة "إذاعة أنباء كاذبة خلار القطلر والخنلرا /يف مجعيلة سياسلية
ذات طابع دويل دون إذن اوكومة ،ونشلر مطبوعلات تثلري النعلرات ،وتعكلر الصلفاء بلني عناصلر األملة" ،وقلد مت
إسقا /هذه التهم بعفو رئاسي صدر يف  22متوز /يوليو .1003
وكانللت األعمللال املؤسللفة ،اللليت شللهدهتا مدينللة القامشلللي يف آذار مللن العللام  ،1000مناسللبة لتحللرك وطللين،
هدفه حماصرة تلك األحدا واولد ملن تلداعياهتا ،فكانلت مبلادرة جللان أحيلاء اجملتملع امللدين ،بتشلكيل وفلد ملن
قيادات وكادرات اجلماعات املدنية واوقوقية السورية ،كان بينهم هيثم امللاحل للوقلوف عللى حقيقلة الوضلع هنلاك
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ومعاجلللة تللداعيات الصللدامات بللني ق لوات األمللن واألهللايل والتضللامن مللع الضللحايا وأهللاليهم ،وقللام الوفللد باجنللاز
مهمته يف املستويات املختلفة ،حي التقى مسؤولني وقادة معارضني وفعاليات اجتماعية وعشلائرية ورجلال ديلن
من العرب والكرد واآلشلوريني وأهلايل الضلحايا ،لا ادى إىل هتدئلة األوضلاع ،وحتقيلق انفراجلات أمنيلة وسياسلية،
وعودة اوياة يف املدينة إىل طبيعتها.
وامتللدت مسللامهة هيللثم املللاحل يف الشللأن الللوطين ومعاجلللة مشللاكله إىل مبللادرات أخللرى ،هللدفت إىل صللياغة
سياسللة وطنيللة شللاملة تسللاهم يف إخ لرا س للوريا مللن مشللكالهتا ،وتض للعها علللى قاعللدة تط للور مسللتقبلي .فك للان
حاضرا بني املوقعني على الوثائق ،اليت صدرت عن اوراك العام للمثقفلني والنشلطاء السلوريني بعلد علام
شللارك يف النقاشللات بصللفته احللد نشللطاء حقللوق اإلنسللان ورئلليس اجلمعيللة السللورية وقللوق اإلنسللان يف نقاشللات
سللبقت ولدة إعللالن دمشللق للتغيللري الللوطين الللدميقراطي ،وقللد انضللم إلعللالن دمشللق عنللد تأسيسلله يف  27تشلرين
األول /أكتللوبر عللام  ،1002ومسللي يف جلنتلله املؤقتللة ،وهللو إىل مللا سللبق كللان حاضلرا يف فللرق الللدفاع عللن املعتقلللني
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السياسيني وأصحاب الرأي ،اليت تشكلت يف العشر سنوات األخرية.

وبطبيعللة اوللال ،فقللد جعلللت مسللامهات هيللثم املللاحل يف النشللا /العللام ولسلليما يف جانبلله اوق لوقي للرجللل
حض للورا يف املس للتويات احمللي للة واإلقليمي للة والدولي للة ،األم للر ال للذي يفس للر ردة الفع للل الواس للعة يف اس للتنكار اعتقال لله

واملطالبة بإطالق سلراحه ،وهلو ملا طالبلت بله عشلرات املنعملات اوقوقيلة والجتماعيلة السلورية والعربيلة والدوليلة
وبينهللا منعمللة هيومللان رايللتس ووتللش وأمنسلليت انللرت ناشلليونال ،و الحتللاد الللدويل للمحللامني ،واحتللاد املللدافعني عللن
حقوق اإلنسان العرب ومنعملات مشلاركة فيله ،إضلافة إىل شخصليات سلورية وعربيلة وأجنبيلة سياسلية وحقوقيلة،
كما انضمت إىل ذلك النشا /دول ولسيما الدول األوربية.
غري أن كل عمليات الستنكار ومطالبات إطالق سراح هيثم املاحل ،إضلافة للوقلائع الليت حتليط بالرجلل ملن
مكانت لله وعمل للره وص للحته ،ا تل للثن الس لللطات السل للورية ع للن سل للعيها يف حتميل لله جل للرم ا يرتكب لله عل للا اعتقالل لله يف
 ،11002/2/20وحتويلل لله مل للن جانل للب إدارة املخل للابرات العامل للة يف  1002/2/12إىل النيابل للة العسل للكرية ،حي ل ل مت
 1ويبين ﻫيثم المالح مسار اعتقاله بالقول( :عند الساعة الثانية ظهراً خرجت من مكتبي يوم  9112/41/41ألتوجه بسيارتي عائداً إلى
داري ،فوجئت بسيارة تقف إلى جانب سيارتي وخرج منها ثالث رجال ودفعوني بالقوة والشدة ألدخل السيارة التي كانوا فيها دون أن
يدعوا لي وقتاً حتى ألضع حاجياتي في السيارة ورفضوا اإلفصاح عن ﻫويتهم ووجهتهم ثم اقتادوني باتجاه جسر فكتوريا وحين جاءتني
مكالمة على جوالي صادروه مني ولم يتركوني أجيب على المكالمة ثم توجهوا صعوداً باتجاه محطة الحجاز ثم إلى كفرسوسة "إدارة
المخابرات"وﻫناك واجهت اللواء زﻫير حمد الذي استجوبني كمتهم وبجواره كان يوجد شخص أشيب وآخر ينادونه دكتور والذي حاول
أخافتي وكان محور الحديث ﻫو مقابلة لي مع قناة بردى الفضائية ثم بعض المقاالت ،دون حضور مندوب النقابة ،ثم أنزلني مدير السجن

المدعو (أبو رائد) الذي قال لي ستخرج غداً فليس عليك شيء ،إال أنني بقيت محتجزاً حتى يوم االثنين  9112/41/42حيث تم
اقتيادي إلى ال قضاء العسكري ،ولعدم وجود وقت لدى ممثل النيابة وضرورة حضور ممثل النقابة فقد احتجزت في فرع الشرطة العسكرية
لمدة ليلتين بوضع بالغ السوء وال يمكن وصفه.
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توقيفلله بالسللتناد إىل لقللاءات وتصللرُيات إعالميللة ومموعللة مقللالت كتبهللا ،أنتقللد مللن خالهلللا الفسللاد والتضللييق
عللى اوريلات يف سلورية ،وجلرى حتريلك دعلوى ملن جانللب القضلاء العسلكري ضلده بتهملة نشلر أنبلاء كاذبلة مللن
شألا أن توهن نفسية األمة ،واإلساءة إىل رئيس اجلمهورية.
لقللد توالللت فصللول حماكمللة املللاحل أمللام حمكمللة اجلنايللات العسللكرية الثانيللة بدمشللق وسللط مطالبللات بوقللف
حماكمت لله وإط للالق سل لراحه م للن قب للل منعم للات كث للرية س للورية وعربي للة وأجنبي للة ،واملطالب للة بااءتل له يف حل للل اس للتمرار
احملاكملة ملن جانلب فريللق اللدفاع عنله دون أن يللؤثر ذللك عللى توجلله احملكملة يف إصلدار حكللم شلديد عليله رغللم
إسللقا /هتمللة "اإلسللاءة إىل رئلليس اجلمهوريللة" ،وهكللذا صللدر ق لرار احملكمللة بللاوكم علللى املللاحل بالسللجن ثللال
سنوات يف  0متوز /يوليو ،1020وهو حكم أثار استنكارا شديدا يف سوريا وخارجها.
لقللد جسللد ذلللك اوكللم حللملا شللديدا لشللخص احملللامي هيللثم املللاحل الللذي اسللتمر طلوال عمللله وفي لا ملهنتلله
وإنسللانيته /وملتزم لا الللدفاع عللن القللانون والضللعفاء ودفاعلله املتواصللل عللن حقللوق اإلنسللان ،ونضللاله ضللد انتهللاك

القللانون وضللد الفسللاد يف سللوريا ،وهللو شللخص معللروف مبواقفلله القوميللة ال ليت ل هت لادن ،وخصوصلا ضللد العللدوان
األمريكللي علللى الع لراق والسياسللة األمريكيللة املعاديللة للشللعب العللريب ،وضللد العللدوان اإلس لرائيلي علللى فلسللطني
ولبنان يف إطار ارتبا /مواقفه الوثيق بالقضايا الوطنية والعربية واإلنسانية.

حىت هذا التاريخ ا يكن أحد ول أهلي يعلمون مبكان وجودي ،ويف يوم األربعاء  1002/20/12مت استجوايب من قبل ثل النيابة العامة العسكرية
الذي أصدر مذكرة توقيف حبقي شاملة نسبت جرائم يل دون أن تتحقق منها ،وبالتايل فان توقيفي غري قانوين ل شكالا ول موضوع ا).
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الفصل الثاني:

المحاكمة

لمحةة مةوجزة :اعتمةدت المحاكمةة فةي كافةةة مراحلهةا تحقيقةات إدارة المخةابرات العامةة الفةةرع
رقم  41112تاريخ

982

9112/4/42

ولكن ال توجد لدينا نسخة عنها (كانت وما تزال سرية) ولم تتمكن ﻫيئة الةدفاع وال المحةامي ﻫيةثم
المالح مدة المحاكمة من تصويرﻫا بل حتى اإلطالع عليها.
بتاريخ  23تشرين األول  1002مت استدعاء احملامي هيثم املاحل لالستجواب من قبلل فلرع  182التلابع إلدارة
املخللابرات العامللة ولكنلله رفللض الللذهاب إليلله ،وغللادر منزللله صللباح اليللوم التللايل األربعللاء 20تش لرين األول
متوجهللا إىل مكتبلله يف الاامكللة ويف السللاعة  1:30حلهلرا ،وحللني حللاول بعللض األصللدقاء التصللال بلله كللان هاتفلله
اجلوال مغلق وفيما بعد تبني إن مموعة من رجال األمن قامت باختطافه (من جهاز أمن الدولة ) وبقلي حمتجلزا
داخل سجن الفرع ( 182كفر سوسة ) ملدة  0أيلام مبعلزل علن العلاا اخللارجي .وبعلدها مت نقلله إىل مقلر الشلرطة
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العسكرية يف القابون ملدة يومني إلحالته موجودا إىل القضاء العسكري حملاكمته.
بتللاريخ  10تش لرين األول  1002مت إحضللاره إىل النيابللة العسللكرية وقللررت النيابللة العسللكرية إيداعلله س لجن
عللدرا املركللزي ومت اسللتجوابه مللن النيابللة العسللكرية بتللاريخ  12تشلرين األول ملللدة  3سللاعات وقامللت النيابللة العامللة
باإلدعاء عليه مرم ذم القضاء وحتقري رئيس اجلمهورية ونقل أنباء كاذبة ملن شلألا أن تلوهن نفسلية األملة وإذاعلة
أنباء كاذبة يف اخلار من شألا أن تنال من هيبلة الدوللة وفلق امللواد  337و330ع و 187بدلللة 182ع و383ع
(عام)
بتللاريخ  18تش لرين  1002مثللل احملللامي هيللثم املللاحل أمللام قاضللي التحقيللق العسللكري األول بدمشللق وجللرى
التحقي للق مع لله ح للول مق للالت نش للرها ومقابل للة تلفزيوني للة م للع قن للاة ب للردى الفض للائية وبالنتيج للة ص للدر ق لرار قاض للي
التحقيق العسكري بتاريخ  1002/22/2رقم .332
والذي اتهم األستاذ ﻫيثم المالح مناية نقل أنباء كاذبة من شألا أن توهن نفسية األمة املنصلوص عنهلا
باملادة  187بدللة املادة 182ع عام وتم الطعن بالقرار مةن قبةل ﻫيئةة الةدفاع ولكةن محكمةة الةنقض ال رفةة
العسكرية ردت الطعن وصدقت القرار بتاريخ

9112/49/14

أحيل الملف إلى محكمة الجنايات العسكرية ال رفةة الثانيةة وكانةت أول جلسةة علنيةة بتةاريخ
 9141/تبعتها خمس جلسات امتدت حتى  91حزيران وكانت الجلسة األخيرة .
20
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فةةي  9141 / 7/1صةةدر قةرار المحكمةةة بتجللرا احملللامي هيللثم املللاحل منايللة نقللل أنبللاء كاذبللة مللن شللألا أن

توهن نفسية األمة املنوه عنها باملادة  187بدلللة  182ووضلعه ألجلل ذللك بسلجن العتقلال املؤقلت مللدة ثلال
سنوات.
بتاريخ

9141/ 7/92

قامةت ﻫيئةة الةدفاع بةالطعن بةالقرار أمةام محكمةة الةنقض ال رفةة العسةكرية وتةم

رفض الطعن بتاريخ  49تشرين األول .9141
أوالً  :المقاالت التي تمت المحاكمة عليها
كتابللات األسللتاذ هيللثم املللاحل ،واللليت اعتللات سللببا رئيسلليا مللن أسللباب اعتقاللله وحماكمتلله ،وإصللدار حكللم
بسجنه ملدة ثال سنوات.
مع العلم أن عدد املقالت اليت وردت يف ادعاء النيابة العامة وجاء قرار قاضلي التحقيلق مسلتندا إليهلا هلي
 23مبا فيها تفريه مقابلة قناة بردى.
وما تبقلى هلو مسلتندات قلدمت ملع ملذكرات اللدفاع (شلكري القلوتلي) مقلال (أنلا بلوليس وذنلب الكللب)
مقالللة (حالللة الط لوارئ وأثرهللا علللى حقللوق اإلنسللان ) مقالللة ( عللرض ل دفللاع) مقالللة (امل لؤامرة مسللتمرة ) مقالللة
(سرتبتيز عريب )
 -2مقال (شكري القوتلي)
 -1مقال (أنا بوليس وذنب الكلب)
 -3مقالة (حالة الطوارئ وأثرها على حقوق اإلنسان )
 -0مقالة (املؤامرة املستمرة )
 -2مقالة (سرتبتيز عريب )
 -7مقالة (خطاب مفتوح إىل من يهمه األمر )
 -3مقالة (خطاب مفتوح إىل السيد حسين مبارك رئيس مجهورية مصر العربية وإىل حكام البالد العربية )
 -8مقال ( العدالة والقانون)
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 -2مقال ( اجلرمية والعقاب)
-20

مقال ( النكوص)

-22

مقال ( الشفافية واملسألة )

-21

مقال ( حزب البع ل ُيكم سورية فهو واجهة سياسية جلهات أمنية)

-23

مقال ( اإلصرار على اخلطأ بني التخبط والتناقض)

-20

مقال ( الطريق الصعب)

-22

مقال ( ل يوجد انتخابات حقيقة يف حلل نعام استبدادي)

 -27مقال (على السلطات السورية اإلفرا عن رمضان املعتقل على خلفية اغتيال اوريري )
 -23مقال (بني فكي كماشة)
 -28مقال (خطاب مفتوح إىل سيادة رئيس اجلمهورية الدكتور بشار األسد احملرتم )
 -22اتصال هاتفي على اهلواء مع قناة بردى الفضائية هذه املقالت والتصال اهلاتفي
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المقاالت
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المؤامرة المستمرة ()1
كشللف األسللتاذ حممللد حسللنني هيكللل علللى قنللاة اجلزيللرة يف عللدد مللن أحاديثلله األسللبوعية ليللوم اخلملليس ،
كشف النقاب علن تواطلؤ علدد ملن املللوك والرؤسلاء العلرب ملع قلادة اوركلة الصلهيونية قبلل وبعلد نشلوء الكيلان
الصهيوين  ،يف الوقت الذي كان هؤلء ينادون – إعالميا – بعكس ما يقولون يف اخلفاء زاعمني أللم يناصلرون
القضية الفلسطينية.
ك للان املل للك فيص للل ( عل للى خلفي للة رغبت لله ليك للون ملك لا للدول للة العربي للة ) ق للد تف للاوض م للع ح للاييم وإيزم للان

مسللؤول الوكالللة اليهوديللة حللول تأسلليس كيللان صللهيوين يف فلسللطني  ،وأبللرم معلله اتفاقيللة أوردهللا املؤلللف جللور
أنطونيوس يف كتابه يقعة العرب وندرجها فيما يلي ألمهيتها يف هذه العروف الراهنة:

(أن صةةاحب السةةمو الملكةةي األميةةر فيصللل ثللل اململكللة العربيللة اوجازيللة والقللائم بالعمللل نيابللة عنهللا ،
والللدكتور حللاييم وايللزمن ثللل املنعمللة الصللهيونية والقللائم بالعمللل نيابللة عنهللا  ،يللدركان القرابللة اجلنسللية والصللالت
القدمية القائمة بني العلرب والشلعب اليهلودي  ،ويتحققلان أن أضلمن الوسلائل لبللوغ غايلة أهلدافهما الوطنيلة هلو
يف اختللاذ أقصللى مللا ميكللن مللن التعللاون فةةي سةةبيل تقةةدم الدولةةة العربيةةة وفلسةةطين  ،ولكولمللا يرغبللان يف زيللادة
توطيد حسن التفاهم الذي يقوم بينهما فقد اتفقا على املواد التالية:
 -2نب أن يسود مجيع عالقات والتزامات الدولة العربية وفلسطني أقصى النوايا اوسنة والتفلاهم
املخلص  ،وللوصول إىل هذه الغاية تؤسس وُيتف بوكلالت عربيةة ويهوديةة معتملدة حسلب األصلول
يف بلد كل منهما .
 -1حتدد بعد إمتام مشاورات مؤمتر السالم مباشرة اودود النهائية بني الدولة العربية وفلسطني ملن
قبل جلنة يتفق على تعيينها من قبل الطرفني املتعاقدين.
 -3عند إنشاء دستور إدارة فلسطني تتخذ مجيع اإلجراءات اليت من شلألا تقلدا أوا الضلمانات
لتنفي ةةذ وع ةةد الحكوم ةةة البريطاني ةةة امل للؤر يف الي للوم الث للاين م للن ش للهر ن للوفما س للنة " ،2223أي وع للد

بلفور".

 -0نللب أن تتخللذ مجيللع اإلج لراءات لتشللجيع الهجةةرة اليهوديةةة إىل فلسللطني علللى مةةدى واسةةع
واو عليها وبأقصى ما ميكن من السلرعة لسلتقرار املهلاجرين يف األرض علن طريلق اإلسلكان الواسلع
والزراعللة الكثيفللة  .ولللدى اختللاذ مثللل هللذه اإلج لراءات نللب إن حتف ل حقةةوق الفالحةةين والم ةزارعين
املستأجرين العرب ونب أن يساعدوا يف سريهم و التقدم القتصادي.
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 -2نب أن ل يسن نعام أو قانون مينع أو يتدخل بأي طريقلة ملا يف ارسلة اوريلة الدينيلة ونلب
أن يسمح على الدوام أيضا حبرية ارسة العقيدة الدينيلة والقيلام بالعبلادات دون متييلز أو تفضليل ونلب
أن ل يطالب قط بشرو /دينية ملمارسة اوقوق املدنية أو السياسية .
 -7أن األماكن اإلسالمية المقدسة نب أن توضع حتت رقابة المسلمين.
 -3تقللرتح املنعمللة الصللهيونية أن ترسللل إىل فلسللطني جلنللة مللن اخل لااء لتقللوم بدراسللة اإلمكانيللات
القتصللادية يف الللبالد وأن تقللدم تقريلرا عللن أحسللن الوسللائل للنهللوض للا  ،وستضللع املنعمللة الصللهيونية

اللجنة املذكورة حتت تصرف الدوللة العربيلة بقصلد دراسلة اإلمكانيلات القتصلادية يف الدوللة العربيلة وأن
تقدم تقريرا عن أحسن الوسائل للنهوض ا  ،وستستخدم املنعمة الصهيونية أقصى جهودها ملسلاعدة
الدولة العربية بتزويدها بالوسائل لستثمار املوارد الطبيعية واإلمكانيات القتصادية يف البالد.
 -8يوافق الفريقان املتعاقدان أن يعمال بالتفاق والتفاهم التامني يف مجيلع األملور الليت لتهلا هلذه
التفاقية لدى مؤمتر الصلح.
 -2كل نزاع قد يثار بني الفريقني املتنازعني نب أن ُيال إىل الحكومة البريطانية للتحكيم.
ُوق هع يف لندن  ،اجنلرتا  ،يف اليوم الثال من شهر يناير سنة )2222
( ترمجة حتفعات فيصل عن النكليزية)
(نب أن أوافق على املواد املذكورة أعاله:
بشللر /أن ُيصللل العللرب علللى اسللتقالهلم كمللا طلبللت مبللذكريت املؤرخللة يف الرابللع مللن شللهر ينللاير سللنة
 2222املرسلللة إىل وزارة خارجيللة بريطانيللا الععمللى  .لكللن إذا وقللع أقللل تعللديل أو حتويللل ( يقصللد مبللا يتعلللق
باملطالللب اللواردة باملللذكرة) فيجللب أن ل أكللون عنللدها مقيللدا بللأي كلمللة وردت يف هللذه التفاقيللة اللليت نللب
اعتبارها ملغاة ل شأن ول قيمة قانونية هلا ونب أن ل أكون مسؤولا بأية طريقة مهما كانت).
هللذه التفاقيللة أبرمللت بصللورة س ةرية إل أن بعللض املتخللذلقني مللن املثقفللني ينفللون وجللود م لؤامرة  .فللإذا
كانت املؤامرة هي عمل باخلفاء خالف ما يعهر يف العلن فملا هلو السلم اللذي ميكلن أن نطلقله عللى هلذا
العمل الذي قام به فيصل األول ؟ يف رأيي هو املؤامرة بعينها .
هللؤلء املتحللذلقون يللرون أنلله ل فائللدة مللن اسللتمرار الص لراع املسلللح مللع الكيللان الصللهيوين يف فلسللطني
بعد أن محل اسم دولة إسرائيل بداعي أن هذه الدوللة أنشلئت مبوجلب قلرارات األملم املتحلدة وهلي مدعوملة
ملن القلوى الكلاى وعلللى رأسلها دوللة اإلرهللاب العلاملي – الوليلات املتحللدة األمريكيلة  -وأن اللدول العربيللة
متمعة ا تستطع أن حتقق نصرا يف مجيع حرو ا مع هذه الدولة.
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إن من يتبلا هلذا اللرأي ا يطللع حقيقلة عللى التليمر اللذي قلام بله حكلام علرب ملن خللف السلتار ملع
الكيان الصهيوين قبل إنشاء الدولة اإلسرائيلية ومع القوى اليت دفعت إلنشائها بعد ذلك.
فحني أقدم السادات على زيارته املشؤومة إلسرائيل خاطب غولدا مائري بقوله لقد جئتم بوعد بلفلور،
فأجابتلله ل بللل – بوعللد فيصللل – وانفللرد السللادات بعللدها بالصلللح معهللا فكانللت هللذه حلقللة أخللرى مللن
حلقات التيمر لضرب أية إمكانية للتوحلد العلريب يف مواجهلة الدوللة العنصلرية  ،وإيلذان ا لسلتمرار العلدوان
الص للهيوين عل للى الش للعب الفلس للطيين وعل للى األم للة برمته للا .ه للرول ال للبعض لس للتجداء الص لللح م للع الع للدو
الصهيوين يف حني ل يزال البعض يهلرول بلالفراغ وتسلتمر امللؤامرة حلىت اآلن يف املشلهد الفلسلطيين  ،فملا إن
فللازت محللاس بالنتخابللات الدميقراطيللة والفريللدة نوعي ل ا حللىت بللدأت الضللغو /متللارس عليهللا مللن كللل جانللب
دولي ا وعربي ا وداخلي ا.
أملا املوقلف اللدويل اللداعم للكيلان اإلسلرائيلي بلال حلدود وخلار العداللة فهلو أملر مفهلوم للدينا متاملا ،

فحىت اآلن ا تطالب أي من دول العاا – املتحضر – الدولة المعتديةة بوقلف علدوالا  ،وتنفيلذ القلرارات

الدولي للة  ،والعل لرتاف بالدول للة الفلس للطينية  ،والتوق للف ع للن قض للم األراض للي وإقام للة املس للتوطنات وارتك للاب
اجمل للازر  ،وبن للاء اجل للدار العنص للري الفاص للل ،يف ح للني جن للد ال للدول الغربي للة مت للارس عل للى اوكوم للة الفلس للطينية
اجلديدة الضغو /املادية واملعنوية لدفعها لالعلرتاف ملن جانلب واحلد بالكيلان اإلسلرائيلي املصلطنع  ،ونلري
التهديللد بللالتجويع واوصللار  ،بللرغم أن حللق املقاومللة هللو حللق كفلتلله الق لوانني الدوليللة وخاصللة منهللا اتفاقيللة
جنيف  -اليت ا تكن البالد العربية طرفا فيها  -فضالا عن اوق الطبيعي .
أريد أن أؤكد إن هذا الكيان مصطنع لسببني رئيسني :
أوهلمللا  :إنلله ل يوجللد يف ميثللاق األمللم املتحللدة ونعمهللا أي نللص يبلليح هلللذه املنعمللة مصللادرة أراضللي
شعب إلعطائها لألخرين.
ثانيهم للا  :إن نع للام األم للم املتح للدة يص للف املنعم للة الدولي للة بأل للا منعم للة غ للري ديني للة مبع للا

-

علمانية -و بالتايل فخلق كيان ديين يتعارض مع علمانية املنعمة الدولية.
وبالتايل فاألساس الذي بنيت عليه دولة إسرائيل هو أساس فاسد وما ينبين على الفاسد فهو فاسد.
وحبكم وجلود إسلرائيل عللى اخلريطلة مبقتضلى األملر الواقلع ،وباللدعم املطللق واللال حملدود جلرائمهلا ضلد
اإلنسانية من قبل الوليات املتحدة األمريكية  ،وبغض نعر ملا يسلمى اجملتملع اللدويل علن كافلة النتهاكلات
للق للانون اإلنس للاين ،وش للرعة حق للوق اإلنس للان ورفض للها املطل للق للق لرارات الدولي للة ذات الص لللة  ،وحبك للم ه للذا
الوج للود الفعل للي جت للري الض للغو /إلجل لراء املفاوض للات معه للا للوص للول إىل حل للول مناس للبة تض للمن هل للا األم للن
والستقرار والسيطرة.
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وأمللا الوضللع العللريب فه للو ل ُيتللا إىل بي لان والقاعللدة الفقهي للة املعروفللة تق للول (السللكوت يف مع للرض
اواجة إىل البيلان بيلان ) ،فغالبيلة اللدول العربيلة سلاكته علن اولق وهلي ليسلت فقلط ل تلدافع عنله وإمنلا هلي
متواطئة مع الباطل.
وأما الوضع اللداخلي املأسلاوي يف فلسلطني  ،فملا إن فلازت محلاس بالنتخابلات حلىت كشلر الشلر علن
أنيابلله وبللدأت الضللغو /الداخليللة تنهللال عليهللا مللن األخللوة يف الللداخل قبللل اخلللار  ،فبللدل أن تكللون سللائر
الفصللائل الفلسللطينية معهللا لتعاولللا يف إجنللاز عملهللا الللذي نللد ا للله الشللعب بغالبيتلله  ،إذا باملطالبللات تنهللال
عليهللا لتعللرتف هللي األخللرى بالدولللة املصللطنعة  -إسلرائيل –وتسلللم للعللدوان دون مقابللل كمللا اعللرتف غريهللا
يف أوس لللو ال لليت أبرم للت فيه للا اتفاقي للة س لللبت الفلس للطينني ك للل ق للوة ل للديهم ووض للعتهم عل لراة أم للام اإلره للاب
الصهيوين ،وكان اوصاد هو العلقم.
نرى اللرئيس الفلسلطيين ملؤخرا يطاللب محلاس إثبلات علدم ارتكا لا  -جرميلة -هتريلب األسللحة إىل

األردن  ،عاكسلا املعللا اوقللوقي يف هللذا اجملللال بصللورة تقللول بللأن علللى الللاي أن يثبللت براءتلله  ،يللأيت وزيللر
اإلعللالم السللابق ياسللر عبللد ربلله ليقللول بللألم سيسللعون إلسللقا /اوكومللة الفلسللطينية اجلديللدة  ،يصللفها
باجلهل السياسي .
فهللل هنللاك مللن تلرابط بللني القللدا واوللدي  ،وهللل يلراد مللن كللل هللذه الضللغو /اسلتمرار حللرب
حىت يتم التهويد الكامل للرتاب الفلسطيين ؟

2208

إنلين ل أسلتطيع أن أفهلم موقلف اللرئيس عبللاس يف وصلفه للحادثلة الستشلهادية يف تلل أبيلب ،وإدانتلله
وماس ،حدي عبد ربه يف قناة اورة سوى أنه حلقة من سلسلة ل ندري أين ستنتهي.
إنين أقول هلؤلء مجيعا اتقوا اهلل يف شعبنا الفلسلطيين ويف محلاس الليت نلد ا الشلعب لقيادتله يف املرحللة
اوالية.
دمشق

9112/2/91

المحامي ﻫيثم المالح
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المؤامرة المستمرة ()2
سللبق أن كتبللت يف شللهر أيللار – مللايس – مللن هللذا العللام مقللالا كشللفت فيلله جانبلا مللن تلليمر بعللض القللادة

العرب على القضية الفلسطينية  ،وقلت أن األنعمة العربية كذبت على شلعو ا حلني قاللت أللا حاربلت الكيلان
الصهيوين الدخيل على منطقتنا  ،إذ أن اوقيقة أنه ا جتر حروب مبعا اوروب وإمنا وقعت معلارك حلارب فيهلا
مقاتلونللا بشللرف  ،وللللذكرى فقللط فللإن ثلللة مللن اجللليش السللوري الللذي كللان يف عللام  2208ضللعيفا هلزيالا ا ميللض
على إنشائه سوى بضعة سنوات  ،هذه الثلة احتلت وبالسالح األبيض مستعمرة كعلوك – أو ملا يطلقله عليهلا
الصللهاينة مشللمار هللاردن – وجللرت مصللادمات أحلهللر فيهللا املقللاتلون س لواء علللى اجلبهللة السللورية أم املص لرية أم
األردنية بطولت متميزة  ،إل أنه كما كان يقال باللهجة العراقية – ماكو أوامر. -
لقد أدرجت يف مقايل السلابق نلص التفاقيلة الليت أبرمهلا فيصلل األول -ملع وايلزمن ملن أجلل هجلرة اليهلود
إىل فلسللطني وتأسلليس الكيللان الصللهيوين  ،مللع اإلشللارة إىل أن والللده الشلريف حسللني  ،كللان موافقل ا علللى إعطللاء
فلسطني لليهود حسبما ما أورده حممد حسنني هيكل يف كتابه ( املفاوضات السرية بني العرب وإسرائيل).
وافللق امللللك عبللد العزيللز آل سللعود علللى بيللع فلسللطني لليهللود  ،وأدر فيمللا يلللي نللص الكتللاب الللذي أرسللله
إىل اوكومة الايطانية عا مندو ا ( برسي كوكس) وهذا نصه:
بسم اهلل الرحمن الرحيم
(أنللا السلللطان عبللد العزيللز بللن عبللد الللرمحن السللعود أقللر واعللرتف ألللف مللرة للسللري برسللي كللوكس منللدوب
بريطانيا الععمى ،ل ملانع عنلدي ملن أن أعطلي فلسلطني للمسلاكني اليهلود أو غلريهم وكملا تلراه بريطانيلا الليت ل
أخر عن رأيها حىت تصيح الساعة).
وحىت يكون واضحا للقارئ مدى تيمر بعض اوكام العرب ملع الايطلانيني وزعملاء اليهلود أدر النصلوص

التالية املأخوذة من كتاب حممد حسنني هيكل السابق الذكر وهي كما يلي :
مراسالت مع الملك عبد اهلل ملك األردن:

وقام " ساسون" خبطواته األوىل ،وكتب اللواء " عبد اهلل التل " القائد األردين ملنطقة القدس:
" يف الساعة الرابعة بعد حلهر يوم اجلمعة املوافق  2208/21/2كلمين رئيس مراق اهلدنلة اللدويل هاتفيل ا ،

وقال  :إن الكولونيل ديان يريد مقابليت يف املنطقة اورام ألمر هام .
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فتوجهلت ملنطقلة بلاب اخلليللل حيل اتفقنلا عللى الجتمللاع  .ومللا وصللت وجلدت ديللان ينتعلر ومعله أحللد
امل لراقبني املعينللني لتل لك املنطقللة .وتقللدم ديللان وقللال إنلله ُيمللل رسللالة هامللة جللدا مللن شخصللية يهوديللة كبللرية إىل
صلاحب اجلاللللة امللللك عبللد اهلل  .فأخلذت الرسللالة ووعدتلله بتللأمني إيصلاهلا إىل امللللك .افرتقنللا بعللد أن أكللد يل
أمهيتهللا وأل يفتحهللا إلّ جاللللة امللللك نفسلله .ولكللين مللا كللدت أصللل ألقللرب نقطللة فيهللا ضللوء حللىت أحسسللت
بعوامل قوية تدفعين إىل فلض الرسلالة واإلطلالع عللى ملا فيهلا  ،فقلد كنلت أشلك يف سلري األملور ويف نوايلا املللك
عبد اهلل  .وفضضت الرسالة غري مبلال بعاقبلة األملر  ،وأزللت عنهلا الشلمع األمحلر أملام ( مرافقلي) اللرئيس قسليم
حممد وقرأهتا".
كانت الرسالة خبط " ساسون" باللغة العربية اليت نيدها  .وكان نصها كما يلي :
" مولي املععم
إجاللا واحرتاما وبعد،
أرجو أن تكون جاللتكم بغاية الصحة أدامها املوىل عز وجل عليكم.
سيدي
لقللد وصلللت اليللوم إىل القللدس عائللدا مللن بللاريس ملللدة قصللرية جللدا لالتصللال ماللللتكم إذا تفضلللتم وأم لرمت

بذلك  ،والتعاون على حل األمور املعقدة  ،والوصول إىل مانتمناه مجيعا من إحالل السالم يف ربوع هلذه اللبالد
العزيللزة علللى جاللللتكم وعلينللا .فللأرجو جاللللتكم واوالللة هللذه أن تتكرم لوا وترسلللوا إىل القللدس ملقللابليت والبح ل
معللي أحللد األشللخاص الللذين تثقللون للم  ،وأن يكللون هللذا الشللخص مصللحوب ا بالصللديق شللوكت باشللا ( طبيللب
امللللك عبللد اهلل اخلللاص ورس لوله إىل اإلس لرائيليني يف م لرات عديللدة )  ،وأن يكللون كللذلك مللن املخلصللني للقضللية
املشرتكة.
هللذا وأرج للو أن يللأيت هللذا الشللخص يف أسللرع مللا ميكللن  .وإن أمكللن غللدا السللبت حي ل أوقللايت قصللرية
ومضللطر أن أعللود إىل بللاريس يف أسللرع مللا ميكللن  .هللذا وإين أمتللا أن تسللاعدين العللروف علللى التشللرف مبقابلللة
جاللللتكم يف إحللدى الف للرص السللعيدة إن شللاء اهلل  .وأرج للو أن يكللون الشللخص ال للذي سلليأيت ملقللابليت ح للامالا
الكثللري مللن مالحعللات جاللللتكم بشللأن كافللة األمللور لنسرتشللد للا يف حللديثنا  .وأطللال املللوىل بقللاء جاللللتكم .
آمني.
املخلص إلياس ساسون

القدس اجلمعة

2208/21/2

ويستطرد اللواء" عبد اهلل التل" مستكمالا روايته:
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" س للافرت إىل الش للونة مبكل لرا ص للبيحة الس للبت املواف للق  . 2208/21/22واجتمع للت مالل للة املل للك الس للاعة
الثامنللة متاملا .وقللدمت للله الرسللالة بعللد أن وضللعتها يف مغلللف جديللد ختمتلله بالشللمع األمح لر .ومللا إن بللدأ امللللك
إيل الرسللالة ألقرأهللا  .خللر برهللة ،وعللاد معلله
قراءهتللا حللىت انبسةةطت أسةةاريره وتهلةةل وجهةةه فرح ةاً  ،وأعللاد ّ
الدكتور شوكت الساطي طبيب جاللته  ،وطوى الرسالة وقال باورف الواحد:

" تللذهب يللا باشللا للقللدس وتقابللل ساسللون للتفللاهم معلله .....وعبللد اهلل بللك ( اللللواء عبللد اهلل التللل نفسلله)
يساعدك يف األمور الفنية".
أمر بإحضار ورقة بيضاء وبدأ ميلي عل الدكتور ما يلي ليبلغه لساسون:
 -2يسرنا أن تكون مذاكرة معكم.
 -1تعلمللون أن أيللة مللذاكرة منفللردة إن ا تكللن موفقللة فهللي سللتجر متاعللب مللن الناحيللة العربيللة ،
وباألخص من اخلصوم السياسيني فوق ما تتصورن.
 -3قل لرار م ل لؤمتر أرُي للا ( تتون لله ملك ل ل ا عل للى ش للرق األردن والض للفة الغربي للة) ن للب أن يك للون ب للاله
الحرتام".
ومت اللقللاء  ،وتكللرر مللرة ثانيللة ألن " ساسللون" بعللد قلراءة أوليللة لرسللالة امللللك رأى أن يبحثهللا مللع " بللن
جوريون" يف تل أبيب.
ويف اللقاء الثاين كان " ساسون" هو الذي ميلي ،والدكتور " شلوكت السلاطي" هلو اللذي يكتلب رد "
بلن جوريلون" علللى رسلالة املللك .وكللان اللرد كمللا يللي بلسلان " ساسللون" نقلالا علن "بللن جوريلون" " :حتيللات
جلاللة امللك من دافيد بن جوريون وموشى شرتوك" .وتنتهي التحيات  ،وتبدأ نقا /الرد:

 -2إذا كللان جاللللة سلليدنا يرغللب يف تنفيللذ مقللررات أرُيللا فللال اع لرتاض علللى ذلللك .ونعللن أن مللن
املستحسللن أن ينفللذها يف أسللرع وقللت كللن حللىت يضللع خصللومه وأصللدقائه أمللام األمللر الواقللع  .ولألمللر
الواقع أمهية كاى عند دول أوربا وأمريكا  ،وقد جربنا ذلك بأنفسنا.
 -1يف حالة إقدامه على تنفيذ هذه املقررات نرجوه أل يتعرض للناحيلة اليهوديلة ل خبلري ول بشلر،
ويكتفى بالقول بأنه يقلدم عللى ذللك إلنقةاذ مةا يمكةن إنقةاذه وإلعةادة الهةدوء والسلعادة إىل الشلعب
العريب الفلسطيين.
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 -3نرجوه يف حالة إقدامه على تنفيذ املقررات أل ُيدد موقفه النهائي من ناحيلة مصلري القلدس ل
القدمية ول اجلديدة ألننا نعتقد أنه نب ترك مصريها إىل مباحثات واتفاقات بيننلا وبلني جاللتله مباشلرة
يف القريب العاجل .ونعتقد أن هناك حالا يرضيه ويرضينا.
 -0ننصح لسيدنا بلإعالن اهلدنلة الرمسيلة الطويللة هدنلة دائملة .وهلذا يسلاعد عللى سلحب جيوشله
من مجيع اجلبهات  ،واستخدامها يف جهات أخرى إذا ملا اقتضلت اواجلة ذللك .وإذا كانلت العلروف
اواضرة حتول دون إعالن هذه اهلدنة  ،فباإلمكان التفاق عللى ذللك سلرا بيننلا  .ويف مثلل هلذه اواللة

نؤك للد لل لله بأنن للا لل للن نتع للرض بسل للوء إىل مراكل للزه يف مجي للع اجلبهل للات و رتمه للا كل للل الح ل لرتام حل للىت لايل للة
املباحثات  ،حىت ولو طال األمر شهورا.
-2

للن ننصللح لسلليدنا أن يعمللل بسللرعة علللى سةةحب القةةوات العراقيةةة مةةن الحةةدود  ،وإحللالل

ق لوات أردنيللة حملهللا للمحافعللة علللى األمللن الللداخلي فقللط وإذا فعللل ذلللك فإننللا نؤكللد للله بأننللا لللن منللس
ه للذه األم للاكن بس للوء ح للىت لاي للة املباحث للات .أم للا إذا بقي للت القل لوات العراقي للة يف مراكزه للا ،فنخش للى أن
نصطدم ا يف يوم من األيام.
 -7ننصللح لسلليدنا أن يسللعى جهللده لسللحب القلوات املص لرية مللن جنللوب القللدس واخلليل(منطقللة
النقللب) للليخلص مللن املتاعللب السياسللية اللليت ذلقهللا وجللود هللذه القلوات يف أي وقللت  .ننصللح لسلليدنا
أن يتجنللب بقللدر اإلمكللان وسللاطة األجانللب لتسللوية األمللور بيننللا وبينلله  ،وان يفضللل مثلنللا املباحثللات
املباشرة .فإن هذا يف نعرنا أدعى للنجاح سواء كان من الناحية العسكرية أو السياسية.
 -3إذا أعرب سيدنا عن موافقته على النقط السبعة السابقة  ،فإن يف استطاعتنا أن نؤكلد لله بأننلا
سوف نقوم بالدعاية ملقررات أرُيا يف مجيع أرجاء العاا".
ووافللق امللللك علللى املقرتحللات اللليت بعل بلله " ساسللون" ومت ترتيللب لقللاء بينلله وبللني " ساسللون" يف الشللونة ،
وقد حضره " صديقنا األعور" وهو الوصف الذي كان امللك " عبد اهلل" يطلقه على " موشى ديان ".
مفاوضات مع فاروق ملك مصر:
كمللا جللرت مفاوضللات مكثفللة مللع امللللك فللاروق بواسللطة السللفري األمريكللي يف القللاهرة وأدر ذيلالا مقطعلا
من هذه املفاوضات .
إن للين ذهب للت إىل مقابل للة األم للري حمم للد عل للي -اب للن ع للم املل للك ف للاروق ووىل عه للده -ويف ح للدي بينن للا ي للوم
السبت املاضي أحل على ثالثة شرو /ضرورية هي :
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 -2تدويل القدس.
 -1إخرا بعض اليهود الروس الشيوعيني من دولة إسرائيل أللم خطرون عليها وعلى العرب.
 -3ضمان للحدود يف املنطقة تقرتحه الوليات املتحدة وبريطانيا.
وقلللت لألمللري أنلله للليس يف مقللدورنا تقللدا ضللمانات  ،وإن األمللم املتحللدة هللي وحللدها اللليت متلللك هللذا
اوللق  ،وإذا فشلللت فيلله فشلللنا مجيع ل ا  .لكنلله يبللدو يل أن كللل النللاس هنللا يريللدون ختمللا أمريك للا علللى أيللة
تسوية.
إن ما أوردته سابقا هو غيض من فيض من رسائل هؤلء الزعماء األفذاذ الذين تيمروا مع كل أجنل عللى
كللل عللريب ومسلللم وكللذبوا علللى شللعو م زاعمللني ألللم حللاربوا وفشلللوا ،إل ألللم تلليمروا وكانللت كراسللي اوكللم و
ال لليت "ا ُيص لللوا عليه للا" أمث للن هل للم م للن ك للل م للا ع للداها وض للحك عل لليهم الغ للرب ح للىت انض للموا إل لليهم يف حمارب للة
العثم للانيني " املس للتعمرين "– فك للان أن ض لليعوا أنفس للهم وبالده للم وق للدموا فلس للطني لقم للة س للائغة دون مقاب للل
للصهيونية كان سلوكهم متهيدا لسايكس بيكو .
كان ول زال بعض اوكام العرب يشيدون مهلود جيوشلهم يف حر لا ملع الصلهاينة يف فلسلطني ويتلذرعون
بللألم اجته لوا للو إلللاء حالللة اوللرب مللع الكيللان الصللهيوين يف فلسللطني لللذلك السللبب وذهب لوا مجيع لا إىل مدريللد
ليقروا هناك إلاء حالة اورب واختاذ قرار باعتبار أن السالم هو اخليار السرتاتيجي للدول العربية ورفعوا الرايلات
البيضاء أمام الصهاينة وأسيادهم الغربيون.

أبرمللت السلللطة الفلسللطينية برئاسللة املرحللوم ياسللر عرفللات منللذ أكثللر مللن تسللة عشللر عام ل ا اتفللاق أوسلللو
الللذي سلللمت مبوجبلله بكللل مللا أرادتلله دولللة اإلرهللاب اإلسلرائيلي ومللرت علللى التفاقيللة عشللر سللنوات مللن اهلللدوء
فمللاذا حققللت؟؟! ا حتقللق إل مزيللدا مللن قضللم األراضللي املخصصللة للدولللة الفلسللطينية ومزيللدا مللن التوسللع يف
اجملمعللات السللكانية اليهوديللة – مسللتوطنات -وبنللاء للجللدار الفاصللل  ،اسللتمرت بالقتللل والتخريللب  ،وتوجلله
اجملرم شارون إىل اولرم القدسلي ليشلعل فتيلل حلرب جديلدة وانطلقلت انتفاضلة األقصلى وعملدت دوللة اإلرهلاب
إىل ت للدمري الب للا التحتي للة لفلس للطني فاقتلع للت األش للجار ودم للرت البسل لاتني والط للرق  ...إخل وهيج للت الع للداوات
واغتالت الرجال واألطفال والنساء  ،بعلد ذللك يطاللب اوكلام العلرب الشلعب احملتلل الواقلع حتلت اوصلار أن
يتنللازل جلللالده وقاتللله عللن كرامتلله وعزتلله بعللد أن فقللد كللل شلليء  ،تقللدمت القمللة العربيللة يف بللريوت مبشللروع
السالم العريب دون أي مقابل  ،بينما هرولت أنعمة عربيلة أخلرى يف اجتلاه العلدو الصلهيوين إلقاملة عالقلات معله
سواء على الصعيد التجاري أو السياسي وجهرة أو خفية فماذا بقي بعد؟؟.
لقللد أسللقطت املقاومللة الفلسللطينية الباسلللة يف فلسللطني وسللطر أبناءهللا مالحللم بطوليللة يعجللز عللن وصللفها
البيان كما أسقطت املقاومة اإلسالمية يف لبنان مقوللة العلدو اللذي ل يهلزم فأنزللت بله ضلربات موجعله وأرسللت
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رسللالة للله وملللن وراءه مللن الغ لربيني املنللافقني واواقللدين علللى أمتنللا يعهللر فيهللا اوللق ويزهللق الباطللل كمللا املقاومللة
العراقي للة الباس لللة ال لليت أربك للت أق للوى دول الع للاا وأكثره للا عنجهي للة وتكل لاا ومرغ للت وجهه للا يف الوح للل  ،فه للل
سيستيق اوكام العرب املارقون من عروبتهم والالهثون وراء سلراب الصلهيونية اخللادع ووعلود الوليلات املتحلدة
املضللللة حللول التقللدم واوريللة والدميقراطيللة ومحايللة حقللوق اإلنسللان واللليت كشللفت مسللريهتا يف العصللر اوللدي مللن
ألللا يف اوقيقللة الشلليطان األكللا  ،ول هللم هلللا سللوى السللتيالء علللى ثرواتنللا وتللدمري بنياننللا الجتمللاعي ومتزيللق
صفوفنا أكثر ا هي زقة  ،ونسف معتقداتنا .
إن األمللة مللدعوة ألن تفللتح عيولللا علللى مللا نللري يف اخلفللاء وك لواليس السياسللة بعيللدا عللن مشللروع األمللة
اوقيقي هلا  ،وهو مشروع املقاومة الذي ل غا عنه ول خيار حىت يتم حترير كامل ترابنا .
(نص رسالة الملك عبد العزيز بن سعود)

عاش نضال الشعوب من أجل الحرية والسيادة وحقوق اإلنسان.
دمشق في

9116/44/2

المحامي ﻫيثم المالح
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المؤامرة المستمرة ()3
سبق أن كتبت مقالني حول القضية الفلسطينية  ،كشفت فيهما الغطاء عن تيمر حكام علرب عللى هلذه
القضية فتاجروا فيها وأفرغوها من حمتواها  ،بينما غابت الشعوب عن قضيتها.
ورحم الشاعر الذي قال :
نامت نواطير مصر عن ثعالبها

فقد بشمن وما تفنى العناقيد

يف حني كانت الصهيونية تسرع إىل أهدافها السياسية األساسية ،الليت رمسلت هللا يف امللؤمتر الصلهيوين األول
عام  ، 2823قفزة وراء قفزة  ،وقد ضربت صفح ا بكل ما عداها  ،فهي عندها دستور  ،وعقيدة  ،وإميان !
ومن غريب املصادفات أن – الدولة العاية – منذ ذلك املؤمتر ،كانلت حتقلق كسلبا هلائالا يف كلل عقلد ملن

العقود اليت مرت حىت اآلن.

ففي عام  2823وضع املؤمتر الصهيوين األول دستور الصهيونية العاملية.
ويف عام  2203استطاعت الصهيونية أن تقنع أوربا أن لشيء ُيملي اوضلارة الغربيلة ملن الليلار  ،إل إذا
كان للت دول الش للرق األوس للط مفكك للة م لزأة ض للعيفة  ،وأن الض للرورة تقض للي ب للزرع قاع للدة غريب للة يف قل للب تل لك
املنطقة.
ويف عام  2223صدر وعد بلفور املشؤوم.
ويف عام  2213أثارت الصهيونية قضية "عربستان" إلفساد العالقات مع إيران.
ويف عللام  2233محلللت الصللهيونية فرنسللا علللى اقتطللاع (ل لواء اسللكندرون) لرتكيللا  ،إلفسللاد العالقللات مللع
األتراك.
ويف عل للام  2203أقل للرت املنعمل للة الدوليل للة -خالف ل ل ا لقل للانون األمل للم املتحل للدة ونعامهل للا الل للداخلي -تقسل لليم

فلسطني.

ويف عام  2223انطلقت التجارة اإلسرائيلية عا مضيق العقبة إىل أسيا وأفريقيا  ،نتيجة ملعركة السويس.
ويف عام  2273وقعت املأساة اليت ل نزال نعاين منها حىت اآلن ول نرى أي أفق للخرو منها.
يف ص للبيحة ي للوم  2273/7/2وج لله " كوس لليغني" رس للالة عاجل للة إىل "جونس للون" ع للا اخل للط األمح للر ب للني "
الكرميللل" و " البيللت األبلليض" قللال فيهللا  :إن الحتللاد السللوفييت ل ينللوي التللدخل يف املعركللة إذا تقيللد اآلخللرون
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بذلك  ،وهو يرى من الضروري التعاون مع أمريكا إلعلادة السلالم إىل املنطقلة ...وبعلد سلت وثالثلني سلاعة ملن
بدء القتال أرسل ( كوسيغني) رسالة ثانية إىل (جونسون) قال فيها  :إن الحتاد السوفييت يقبل بأي قلرار يتخلذه
ملس األمن لوقف إطالق النار  ،وقد حلهر اللرئيس األمريكلي عللى شاشلة التلفزيلون ليقلول مسلاء " 2273/7/7
إن موقف روسيا من أحدا الشرق األوسط يتسم بالتعقل وهو موقف يبع على األمل".
يف أيام املعركة بقيت القوى اجلوية السورية سلاكتة دون حلراك حيل ا تكلن جلاهزة للقتلال  ،فلتم ضلر ا
علللى مللدار املطللارات  ،أُعلللن عللن سللقو /القنيطللرة قبللل سللقوطها فعليل ا بللأربع وعشلرين سللاعة  .يف حللني قللال
اجلن لرال هللود قائللد سللالح جللو العللدو " لقللد قضللينا سللت عشللرة سللنة نسللتعد وخنطللط هلللذه اجلولللة  ،وحققنللا مثللرة
جهدنا يف مثانني دقيقة! لقد عشنا خطتنا  ،مننا معها  ،أفقنا عليها  ،متثلتاهلا ،هضلمناها  ،وبالتلدريج " أدخلنلا
عليها اإلصالحات املتتالية حىت قاربت الكمال.
كان هرزل قد عرض على السللطان عبلد اوميلد فكلرة إنشلاء وطلن قلومي لليهلود يف فلسلطني  ،وسليكون
من تأسيسه فوائد مجه للملكة  ،كما تعهد بتسديد ديون اململكة كلها وبتقلدا مبلله ضلخم للسللطان خاصلا بله
لقاء هذا السماح  ،فلم يكن من السلطان إل الرفض الشديد للمشروع .
آمللن " هللرزل" وأعوانلله اليهللود أن ل أمللل هلللم يف الللوطن القللومي بفلسللطني والسلللطان علللى عرشلله  ،وأن
خريهم يف بعثرة اململكة وتقويض أركالا  ،فعملوا يف ميدانني:
ميلدان خللارجي مبللا هلللم ملن نفللوذ ومؤسسللات وحتكللم يف الللدول األوربيلة  .وميللدان داخلللي يف تغذيللة الللروح
القوميلة النفصللالية لعناصللر اململكللة ملن عللرب وأكلراد وشللركس وأرنلاؤو /وأرملن  ..إخل وأحلزاب ومجعيللات سلرية
زودهتا الصهيونية (بعقائديات) حسنة العاهر وهللا يف األملة فعلل اللديناميت املفجلر حلىت آتلت اوركلات واجلهلود
املختلفة مثارها .
فجعللل حللزب الحتللاد والرتقللي "اليهللودي املاسللوين" مركللز عمللله سلرا يف" سللالنيك" اختارهللا ألن فيهللا " عللدا
اجلالية األجنبية الكثرية  ،عددا من احملافلل املاسلونية كانلت عونلا هللم عللى تشلكيالهتم وعللى كتملان مسلاعيهم "

وآلت اخلالفة ملا آلت إليه ،إيضاحا للحقيقة وكشفا ملالبسات رانت على عقلول الكثلري ملن النلاس  ،نلدر فيملا
يلي كتاب السلطان عبد اوميد إىل شيخة حممود أبو الشامات:
(بسم اهلل الرمحن الرحيم وبه نستعني
اوم للد هلل رب الع للاملني " وأفض للل الص للالة وأمت التس للليم عل للى س لليدنا حمم للد رس للول رب الع للاملني وعل للى آل لله
وصحبه أمجعني والتابعني إىل يوم الدين .
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أرفللع عريضلليت هللذه إىل شلليخ الطريقللة العليللة الشللاذلية  ،إىل مفلليض الللروح واويللاة  ،إىل شلليخ أهللل عصللره
الشيخ حممود أفندي أيب الشامات  ،وأقبل يديه املباركتني راجيا دعواته الصاوة.
بعللد تقللدا احرتامللي أعللرض أنللين تلقيللت كتللابكم املللؤر يف  13مللايس مللن السللنة اواليللة ،ومحللدت املللوىل
وشكرته أنكم بصحة وسالمة دائمتني .
سيدي
أن للين بتوفي للق اهلل تع للاىل م للداوم عل للى قل لراءة األوراد الش للاذلية ل لليالا ول للارا .وأع للرض أن للين م للا زال للت حمتاج ل لا
لدعواتكم القلبية بصورة دائمة .
بعللد هللذه املقدمللة أعللرض لرشللادتكم وإىل أمثللالكم أصللحاب السللماحة والعقللول السللليمة املسللألة املهمللة
التالية كأمانة يف ذمة التاريخ :
أنين ا أختل عن اخلالفة اإلسالمية لسبب ما  ،سوى أنلين – بسلبب مضلايقة مجعيلة الحتلاد املعروفلة باسلم
" جون ترك" وهتديدهم – اضطررت وأجات على ترك اخلالفة .
أن ه للؤلء الحت للاديني ق للد أص للروا وأص للروا عل ل ّلي ب للأن أص للادق عل للى تأس لليس وط للن ق للومي لليه للود يف األرض

املقدسللة " فلسللطني" ورغللم إص لرارهم فلللم أقبللل بصللورة قطعيللة هللذا التكليللف  ،وأخ لريا وعللدوا بتقللدا (  220مئللة
وتسللني مليللون لللرية انكليزيللة ذهبل ا  ،فرفضللت هللذا التكليللف بصللورة قطعيللة أيضل ا وأجبللتهم للذا اجللواب القطعللي
اآليت :
" أنكم لو دفعتم ملء الدنيا ذهبا – فضالا علن (  220مئلة وتسلني مليلون للرية ذهبلا فللم أقبلل بتكلليفكم
هللذا بوجلله قطعللي  .لقللد خللدمت املللة اإلسللالمية واألمللة احملمديللة مللا يزيللد عللن ثالثللني سللنة فلللم أسللود صللحائف
املسلمني أباءي وأجدادي من السالطني واخللفاء العثمانيني .هلذا لن أقبل تكليفكم بوجه قطعي أيضا ".
وبعد جوايب القطعلي اتفقلوا عللى خلعلي وأبلغلوين أللم سليبعدونين إىل " سلالنيك"  ،فقبللت لذا التكليلف
األخري .
هللذا ومحللدت املللوىل وأمحللده أنللين ا أقبللل أن ألطللخ الدولللة العثمانيللة والعللاا اإلسللالمي للذا العللار األبللدي
الناشئ عن تكليفهم بإقامة دولة يهودية يف األراضي املقدسة " فلسطني " وقد كان بعد ذلك ما كان .
وللذا فللإنين أكللرر اومللد والثنللاء علللى اهلل املتعللال ومللا عرضللته كلاف يف هللذا املوضللوع اهلللام وبلله أخللتم رسللاليت
هذه .
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أل ل للثم ي ل للديكم املب ل للاركتني  ،وأرج ل للو واس ل للرتحم أن تتفض ل لللوا بقب ل للول احرتام ل للي بس ل للالمي إىل مجي ل للع األخل ل لوان
واألصدقاء.
يا أستاذي المعظم
لقد أطلت عليكم التحية  ،ولكن دفعين هللذه اإلطاللة أن حتليط مسلاحتكم علمل ا  ،وحتليط مجلاعتكم بلذلك
علم ا أيض ا  .والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته).
يف  11أيلول

2312

خادم املسلمني عبد اوميد ابن عبد اجمليد.

وبعللد أن كللان اهلللدف هللو اسللرتجاع الللوطن السللليب  ،وإعللادة اوللق املسللروق  ،أصللبح املطلللب الللوطين إزالللة
أثللار العللدوان والللدول األجنبيللة  ،حللىت الصللديقة اللليت تناضللل معنللا مللن أجللل قضللايانا  ،ل تسللتطيع لل ن أن تعلللم
مللاذا نريللد  ،يف كللل يللوم لنللا خطللة وإس لرتاتيجية وهللدف ...ويف كللل حللد لنللا حللدي  ،ودأبنللا أن نقللرن الغفلللة
بالرجتللال ،واجلهللل بالفتعللال  ،والعللدو إزاء هللذا الواقللع احملللزن  ،منللذ نشللأ حللىت اآلن ميشللي وتلريا حيننلا  ،حثيث لا
حين لا  ،حسللب العللروف  ،يف تنفيللذ خمططاتلله اللليت ا تتغللري وا تتبللدل منللذ أكثللر مللن مائللة عللام  ،وهللو يتحللني
الفرص  ،و ن منهد له الفرص  ...وهو يرقلب امللار و لن نقلدم لله امللار  ..وهلو يواجهنلا بلالتجمع والقتحلام ،
و ن نواجهه بالتبعثر واللزام  ،ولو أخلص حكام العرب وصدقوا العملل لعشلر سلنني  ...فقلط عشلر سلنني مللا
كان هناك مأساة وملا كان هناك إسرائيل .

إن اهلزمية اليت منيت لا األملة ليسلت معجلزة مساويلة تستعصلي عللى التفسلري .للو حلد العكلس  ،واولال
هللي اوللال لكللان ذلللك خمللالف لن لواميس الطبيعللة ومنطللق األحللدا  ،فللليس مللن عجيللب أن ينتصللر العلللم علللى
اجلهل  ،والتخطيط عللى الفوضلى  ،والقللوب املؤمنلة بقضليتها عللى القللوب اخللواء  ...لقلد هلزم العلرب أخالقيلا

قبل أن يهزموا عسكريا.

مللاذا بعللد ! صلللح بللني أقللوى دولللة عربيللة وبللني الكيللان الصللهيوين يف كامللب ديفيللد سللعى إليلله ال لرئيس
املص للري أن للور الس للادات حثيثل ل ا  ،آخ للر يف وادي عرب لله م للع األردن ،وه للرول ع للرب آخ للرون متزامح للون إلقام للة
عالقات دبلوماسية أو جتارية  ،فوق الطاولة أو حتتها مع الكيلان الصلهيوين دون أن يراعلوا ملا نلري إلخلوالم يف
فلسطني  ،من قتل وتدمري وهتجري وز الفلسطينيني يف السجون واملعتقالت ودون أن يرف وكامنا جفن .
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جللرت انتخابللات دميقراطيللة فللازت للا محللاس فتألللب عليهللا األهللل واألقللارب واألباعللد حصللارا تيمريل ا مللع
الدولة األمريكية املارقة وإرضاء لشارون والكيلان الصلهيوين  ،فضلالا علن اللبعض ملن اللداخل اللذي يلؤازر يف هلذا

اوصللار ويوقللع بللني األخللوة يف السللالح  ،ويرنللو للتنللازل أمللام العللدو عللن الثوابللت يف اوقللوق الفلسللطينية سللك ا
بكرسي اوكم حىت ل مييد من حتته  ،وبرغم طرح محاس حكومة وحلدة وطنيلة منلذ بلدء اعتالئهلا كرسلي اوكلم
ولكن  ...لألسف دون جدوى.
ول حول ول قوة إل باهلل العلي الععيم.
دمشق في
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أنا بوليس  ...وذنب الكلب
يف اورب األوىل على العراق اليت قادهتلا الوليلات املتحلدة األمريكيلة  ،أعلنلت اإلدارة األمريكيلة علن جلائزة
للل للدول العربيل للة إذا شل للاركتها فيمل للا يسل للمى ( اول للرب لتحريل للر الكويل للت )  ،وقل للد تعهل للدت اإلدارة حبل للل القض ل للية
الفلسطينية  ،وكان ذلك يف عهد جور بوك "األب" .
وكعللادة اوكللام العللرب صللدقوا الكللذاب األمريكللي واشللرتكت بعللض اجليللوك العربيللة يف اوللرب علللى الع لراق
ودعللى وقتهللا ال لرئيس حسللين مبللارك لجتمللاع مسللتعجل للقللادة العللرب يف م لؤمتر قمللة لبحل املوضللوع يف خللالل
زمن قياسي يعد باأليام وليس باألسابيع أو الشهور ،ودون أن يكون قد أعد ألي جدول أعمال.
هرول مععم اوكام العلرب إىل القلاهرة واختلذوا قلرارا بإدانلة اللرئيس العراقلي الراحلل صلدام حسلني  ،واختلذوا
قرارا تارذيا يف هذا الصدد كان يف منتهى الصرامة والقسوة.
اجتمع اوكام العرب يف مدريد يف عام  2222بدعوة من اإلدارة األمريكية واستحضر كلل رئليس معله وفلدا
من القانونيني و السياسيني  ،وتباح اجلميع يف جو من الود والبتسامات.
انتهى املؤمتر وأعقبه تصرُيات لزعماء عرب من ألم يتمسكوا بالسالم خيارا اسرتاتيجيا  ،وحللن هلؤلء ملع
األسللف أن البلطجللي األمريكللي زعلليم املافيللا العامليللة الللذي كللان للله الللدور البللارز مللع آخ لرين للن يسللمون اجملتمللع
اللدويل  ،اللدور األساسلي لسلرقة فلسللطني وطلرد شلعبها وتشلريده يف كللل بقلاع األرض  ،و ارسلة تصلفيات عرقيللة
ودينية حبقه  ،وحتت مسع العاا أمجع ل تزال احملرقة مستمرة واجلميع يسمع ويرى ،مبا فيهم اوكلام العلرب اللذين
ينتقللون مللن هزميللة إىل أخلرى دون أن يللرف هلللم جفللن  ،ويكلذبون علللى شللعو م إليهامهلا بللألم يسللعون لتحقيللق
النصر .
أعقللب مدريللد بسللنوات ملؤمتر السللالم الللذي انعقللد يف " أوسلللو" سلرا برعايللة الللزعيم الراحللل ياسللر عرفللات ،
حيل دخللل الوفللد الفلسللطيين مللن مطللبخ الفنللدق الللذي انعقللد فيلله امللؤمتر حللىت ل يلراهم أحللد  ،ومت التفللاق بللني
الوفد الفلسطيين والوفد الصهيوين على خطوات لتحقيق قيام دولة فلسطينية  ،فيما مسي"غزه أرُيا "أولا .
ومضللت علللى اتفاقي للة " اهلزميللة" يف أوس لللو عش للر سللنوات سللاد فلس للطني اهلللدوء  ،إل أن الدول للة املغتص للبة
استمرت يف اقتالع األشجار ،وتدمري املزارع  ،وزرع املستوطنات يف الضلفة الغربيلة  ،وهتويلد القلدس  ،وأحاطتهلا
باملسلتوطنني اليهللود  ،وبالتضللييق عللى الفلسللطينني  ،حللىت كانللت النتفاضلة األوىل  ،أعقبهللا النتفاضللة الثانيللة
حني زار السفاح شارون املسلجد األقصلى متحلديا بلذلك الشلعور العلام العلريب واإلسلالمي والفلسلطيين خاصلة ،
وسللقط العديللد مللن القتلللى واجلرحللى واملعللاقني  ،واعتقلللت السلللطات الصللهيونية اآللف مللن الفلسللطينني وزجللت
مؤخرا يف السجن بعدد كبري من نواب اجمللس التشريعي الفلسطيين " من حركة محاس" .
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واستمرت اآللة العسكرية الصهيونية تدك منازل الفلسطينني يف الضفة والقطاع وحتاصلرهم ومتنلع علنهم كلل
سبل اوياة.
وما إن فلازت حركلة محلاس بالنتخابلات الدميقراطيلة املشلهورة حلىت حاصلرهتا قلوى الشلر الصلهيونية وسلاهم
بعللض مللن ُيمللل اهلويللة العربيللة باوصللار ،وسللقط مللن سللقط مللن الشللهداء واجلرحللى واملعللاقني ول زالللت اجملللزرة
مستمرة بكل أشكاهلا.
عاد البلطجي املافيوي بوك " وللد أبيله " إىل دعلوة دول مللؤمتر يف " أنلابوليس" فهلرول ملن هلرول وهلم كثلر
ومن أمههم  ،ما يسمى السلطة الفلسطينية برئاسة " أبو مازن"  ،الذي أعلن عن أمهية املؤمتر .
العجي للب يف األم للر أن اآلل للة العس للكرية الص للهيونية ل ت لزال تعم للل ق للتالا وت للدمريا  ،فتقتل للع األش للجار وهت للدم
بلللدات بأكملهللا  ،وتبللين اجلللدار العللازل الللذي حكللم القضللاء الللدويل بعللدم شللرعيته  ،وحتاصللر مليونل ا ونصللف مللن
السللكان يف غللزة  ،وتغلللق املعللابر املؤديللة إىل األراضللي العربيللة  ،وتفللرض اجلللوع واملللرض والعللري علللى شللعب أعللزل
ليس لديه سوى القليل ا يدافع به عن نفسه  ،وما يسمى اجملتمع اللدويل سلاكت أصلم ل يسلمع ول يلرى ول
يللتكلم وكللأن األمللر ل يعنيلله  ،واملؤسللف أن اجلانللب العللريب للليس أقللل سللوء مللن هللؤلء  ،مبللا فيلله مللا مسللي السلللطة
الفلسللطينية  ،اللليت راعهللا أن تسلليطر محللاس علللى غللزة لنشللر األمللن واألمللان ولتللدفع عللن نفسللها امل لؤامرات اللليت
حكيت ضدها ول تزال  ،وللجانب العريب فيها نصيب.
كل هذا مفهوم إل أن الذي ل أستطيع فهمه هو أن يربط اوكام العرب مصلري شلعو م بلذنب الكللب ،
ويصدقوا كذبة بعد أخرى  ،ويقعوا باوفر مرارا وتكرارا.
لقللد قيللل قللدميا " إذا وقللع اومللار يف حفللرة فللال ميكللن أن يقللع فيهللا ثانيللة" كمللا قيللل " ل يلللدغ املللؤمن مللن

جحر مرتني.

املؤسلف أن نلرى العديلد ملن األنعملة العربيلة يف سلبيل بقائهلا يف دفلة اوكلم تبيلع كلل شليء  ،وتنخللع ملن
لباسها لتبدو عارية متام ا  ،للرتاود اجلميلع علن نفسلها ،كيلف ل !! ومقلدرات األملة بلني يلديها ولعا لا يسليل ملن

أجل الكراسي اليت جتلس عليها والثروات اليت تنهبها.

أن مللا ينتعللر السللاعني إىل مدريللد ل ذتلللف عمللا وقللع هلللم يف كللل" امل لؤمترات" السللابقة أو امل لؤامرات اللليت
حكيللت هل للم  ،والفخ للا ال لليت نص للبت فوقع لوا يف حبائله للا م لرات وم لرات فه للل س للتفيق أمتن للا م للن كبوهت للا وتلج للم
حكامهللا عللن العبل بنللا ؟ فللنحن لسللنا حباجللة إىل أنللابوليس ول إىل" البلللدوزر األمريكللي " الللذي يقللود العللاا إىل
اهلاوية.
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لقد آن للمنهزمني أن يتنحوا ويفسلحوا الطريلق لغلريهم عسلى أن يكونلوا أقلدر ملنهم  ،وللشلعوب أن تأخلذ
على أيديهم وتدافع عن مصاوها  ،ومتارس حقوقهلا املهضلومة وتسلعى لبنلاء مسلتقبل مشلرق  ،وإل فاملصلري هلو
الندثار والضياع .
واهلل الموفق
دمشق في 9117/44/92م
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" ستربتيز" عربي
معلوم أن الكيان الصهيوين يف فلسطني قد أنشئ بقلرارات األملم املتحلدة علام  2208حتلت اسلم "إسلرائيل"
وخالفل لا للق للانون ال للدويل ونع للام األم للم املتح للدة نفس لله  ،كم للا بينت لله س للابقا يف العدي للد م للن املق للالت واملق للابالت
الصحفية  ،وأحب دائما أن أكرره لريسخ يف األذهان.
شللكل اليهللود مجاعللات ضللغط يف كللل مكللان مللن العللاا ُوجللدوا فيلله وكللان هلللذه اجلماعللات تواصللل مللع كافللة
يهود العاا بصيه غري معلنة  ،ولعلها تندر حتت شلعار " املاسلونية"أو" الروتريلة" أو غريهلا  ،وقلد تواصلل هلؤلء
مع قادة عرب وغري عرب وماية الرعايا اليهود حيثما كانوا  ،وبالتايل فلم يكن للكيلان الصلهيوين أن يقلوم للول
ختاذل األنعمة العربيلة منلذ ملا قبلل إنشلائه بلداعي التعلاطف ملع اليهلود واخلضلوع لبتلزازهم  ،وأسلوق مثلالا عللى
ذلك القصة التالية:
يف عيللد الفصللح اليهللودي ُيتللا اليه لود إىل دم بشللري لوضللعه يف فطللريهم  ،ويف سللبيل ذلللك مارس لوا قللتالا
للعديلد مللن النلاس كبللارا وصلغارا ا ،ممللع دمللائهم وعجنهلا مللع الفطلري  .وقللد مجللع أرنوللد ليللز يف كتلاب نشللره عللام
 ،2238عللدد الللذين قللتلهم اليهللود مللن أجللل أخللذ دمللائهم مبناسللبة عيللد فصللحهم ،حيل بلغلوا لوا مللن تسللني
شخصل لا ب للني رج للل وامل لرأة وطف للل  ،وكمث للال عل للى ذل للك أس للوق ح للادثتني األوىل ع للام  2820يف دمش للق حيل ل
(خطف الطفلل املسليحي هنلري عبلد النلور  7سلنوات) يف السلابع ملن نيسلان  ،عثلرت عليله السللطات يف بئلر
يف حلارة اليهلود  ،وعنللد الفحلص تبللني أن دمله اسللتنزف ملن جللرح يف املعصلم (يقطللع الشلريان)  ،ويف عللام 2800
ذُبللح األب تومللا وخادملله إب لراهيم عمللار  ،ذلللك أن األب فرانس لوا أنط لوان تومللا قسلليس إيطللايل ولللد يف جزيللرة

سردينيا عام  2380وبعد أن دخل رهبنة الكبوشيه انتقل إىل دمشق للخدملة يف أديرهتلا  ،وعملل بلإخالص طلوال
 33عاملا خادملا جلميللع الطوائللف  ،وعللرف بنبللله وأخالقلله الكرميلة  ،وبتللاريخ  2800/1/2طُلللب األب تومللا وللارة
اليهل للود بقصل للد تطعل لليم ولل للد باجلل للدري  ،واختفل للى األب تومل للا وا ذل للر مل للن حل للارة اليهل للود  ،ودون الل للدخول يف
التفاصلليل  ،فقللد انتعللر اليهللود خللادم القسلليس املللدعو اب لراهيم عمللار للبح ل عنلله  ،فللأدخلوه إىل منللزل يهللودي
وذحبوه وأخذوا دمه كملا فعللوا ملع القسليس وأرسللوا اللدم إىل اواخلام باشلا يعقلوب العنتلايب ،وأملا الكيفيلة الليت
قتال فيها فلبا حاجة لذكرها هنا .
قدم املتهمان إىل احملاكمة  ،كملا قلدمت اعرتافلات كامللة مذهللة ،وعثلرت السللطات عللى أجلزاء ملن جثليت
القسلليس وخادملله ،إل أن املليللونري اليهللودي مونتفيللوري واليه لودي كرامي لوا سللافرا إىل مصللر  ،وقيللل ألمللا قللدما
رشوة إىل حممد علي باشا فعفا عن اجلناة  ،و فيما يلي نص العفو :
" إنلله مللن التقريللر املرفللوع إلينللا مللن اخلواجللات لللويز مونتفيللوري وكراميللو اللللذين أتيللا لطرفنللا مرسلللني مللن قبللل
عموم األوربيني التلابعني لشلريعة موسلى  ،اتضلح لنلا أللم يرغبلون اوريلة واألملان اللذين صلار سلجنهم ملن اليهلود
43

وللذين ولّلوا األدبلار هربلا ملن حادثلة األب توملا الراهلب اللذي اختفلى يف دمشلق الشلام يف شلهر ذي اوجلة ملن
 2122للهجرة مع خادمه ابراهيم  ،ومبا أنه بالنعر لعدد هذا الشعب اللوفري ،ل يوافلق رفلض طلبهملا فلنحن نلأمر
باإلفرا عن املسجونني ،وباألمان للهاربني من القصاص عند رجوعهم  ،وبرتك أصحاب الصلنائع يف أشلغاهلم ،
والتجار يف جتلارهتم ،حبيل أن كلل إنسلان يسلتقل يف حرفتله العتياديلة  ،وعلليكم أن تتخلذوا كلل الطلرق املؤديلة
لعدم تعدي أحد عليهم أينما كانوا  ،وليرتكوا وشألم من كل الوجوه وهذه إرادتنا ".
وحني تسلم الوايل شريف باشا الفرمان أخلى سبيل اجملرمني .
ا يكن يف املرحلة اليت ذكرهتا أنفا أمم متحدة ول وعد بلفور ول قوى ععملى تلدعم العصلابات املؤسسلة
لدولة إسرائيل  ،ومع ذلك بدأ النعام العريب ذضع لالبتزاز إرضاء لليهود.
إحدى الصحف املصرية كتبت هذه القصة فقامت قياملة إسلرائيل  ،ونعتلت الصلحيفة بأبشلع اللتهم  ،كملا
حترك غرب وعرب إلسكات صوت الصحيفة  ،كل ذلك إرضاء هلذه اجلميلة" إسرائيل".
في مرحلة النهوض والوعي العربي:
كانللت الشللعارات اللليت طرحللت يف املرحلللة اللليت مت فيهللا خلللق الكي للان الصللهيوين يف فلسللطني تؤكللد نوايللا
التحريللر ول تللرتك مللالا للشللك يف هللذه النوايللا  ،فمللن ذلللك شللعار " فلسللطني عربيللة وسللتبقى عربيللة ولللو أطبقللت
عليهللا شللعوب األرض " ،هللذا مللا نشللأنا عليلله يف البدايللة  ،ا نلب ل أن  -ملسللنا مللع ا سللار األنعمللة املدنيللة
الدميقراطية وسيطرة األنعمة الشمولية  -تراجعا عن هذه الثوابت .
يف عل للامي  2203و  2208وقعل للت مصل للادمات مل للع الصل للهاينة يف فلسل للطني  ،إل أن الل للدول العربيل للة قبلل للت
اهلدنللة  ،وكللان هللذا بدايللة الرتاجللع ختاذلللت األمللة وجيوشللها عللن نصللرة القضللية الفلسللطينية ومتابعللة نضللاهلا ،
وبدأ منذ ذلك التاريخ تقدا التنازلت تلو التنازلت إرضاء للخار ونلزولا عنلد إمالءاتله ،وهزملت اللدول العربيلة
يف ذلك العام .
يف هللذه املرحلللة بقيللت الشللعارات عموملا كمللا يف السللابق  ،بللرغم أن بعللض اوكللام رأوا أن نسلللم بالتقسلليم
ونصاحل احملتل محاية للشعوب كما كانوا يقولون  ،وإميانا بالواقع وتفاعالا معه!! .
يشللرح الكاتللب األمريكللي اليهللودي " بنجللامني فريللدمان" يف مقالتلله اللليت نشللرها يف صللحيفة (common
) senseاألمريكيللة بتللاريخ  2270/0/22التللاريخ األسللود لللإلدارة األمريكيللة يف نشللوء دولللة العللدوان ( ال لرئيس
ترومللان) ومللرورا بالرؤسللاء" كنللدي "الللذي قللال" لقللد ذكللرت يف حفللل عللام  ،قبللل أسللابيع ثالثللة  ،إن إسلرائيل قللد
وجدت لتبقى  ،وهذا اللتزام ل يقبل النقاك والنقض " ...كما يشرح الكاتب اخللفيلات الليت أدت لوعلد بلفلور
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وامل لؤامرات اللليت دارت يف ك لواليس السياسللة إلدخللال الوليللات املتحللدة يف او لربني العللامليتني ،فبينمللا يشللرح هللذا
الكاتللب اليهللودي مللا قدملله يف مقاللله مللن تلليمر خللللق الكيللان الصللهيوين  ،جنللد أنعمللة عربيللة وحكام لا يقللدمون
التنازلت تلو التنازلت إرضاء للغرب وتفريطا بالثوابت .
فبعللد هزميللة اخلللامس مللن حزي لران  2273انعقللد يف اخلرطللوم م لؤمترا للقمللة ،وأصللدر القللادة ق لرارهم الشللهري
املتض للمن لءاهت للم الثالث للة وط للرح ش للعار "إن م للا أخ للذ ب للالقوة ل يس ل لرتد بغ للري الق للوة" ا تلب للت الش للعارات أن
تراجعت ،واختذ من إزالة آثار العدوان شعار املرحلة ،وقعت معارك  2233وبلرغم ملن حتقلق بعلض املكاسلب
إل أن النتيجة ا تكن هي املرجوة .
توجه الرئيس السادات إىل القدس لريكع أمام غولدا مائري  ،ومتلت امللؤامرة الليت اسلتهدفت إخلرا مصلر ملن
ساحة الصراع مع العدو بغرض إضعاف جبهة املقاومة.
اخت للذ الق للادة الع للرب يف م لؤمتر الرب للا /يف الس للبعينات ق لرارهم الش للهري "م للن أن منعم للة التحري للر ه للي املمث للل
الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيين"  ،وأدار اوكام حلهورهم للقضلية( املركزيلة) وهلي قضلية فلسلطني ،واسلتمروا
رحللوا "يف التيلة الثلاين" إىل تلونس ،
بنزع ثيا م إرضاء لألسياد ُ ،
ضرب الفلسطينيون يف لبنان (تل الزعرت) ّ
عقللد م لؤمتر مدريللد فكللان أن استسلللم امل لؤمترون أمللام الضللغو /الغربيللة والصللهيونية إذ أعلن لوا انتهللاء اوللروب ،
وأضللحى السللالم مللن جانللب واحللد هللو اخليللار السلرتاتيجي  ،بينمللا ا يكلللف الكيللان الللدخيل بللأي تنللازل ،
توج لله وف للد منعم للة التحري للر املف للاوض إىل أوس لللو بسل لرية كامل للة حيل ل دخ للل مك للان املفاوض للات م للن (مط للبخ)
الفنللدق  ،ومت التوقيللع هنللاك علللى اتفاقيللة أوسلللو  ،وأضللحت املنعمللة أسللرية هللذه التفاقيللة اللليت فرضللت عليهللا
الذلة واملهانة يف حني ا حترتم " إسرائيل" أي حرف منها  ،واستمرت بقضلم األراضلي وبنلاء املسلتوطنات وللب
اخلريات يف الوقت الذي اسلتمرت" لعبلة السلرتبتيز" العربيلة ،أبرملت معاهلدة وادي عربلة ،واجلميلع يتعلرون طلبلا
للشمس على األجساد حىت يتمتعوا بألوان الاونز اجلميلة علهم ندوا من يرغب م.
وتسللابق العللرب دولا وحكومللات وم لؤمترات ليقللدموا مشللاريع التسللوية والستسللالم  ،وكللان آخرهللا مشللروع

التسوية الذي صدر عن مؤمتر القمة يف بريوت وأجابته إسرائيل بصفعة قوية فور صدوره.

تتللابع تللدمري األراضللي والبللا التحتيللة وحماصللرة املسللجد األقصللى و ارسللة اوفريللات حوللله وحتتلله للدف
إضللعاف أساسللاته والتسللبب باليللاره  ،كمللا حوصللر سللكان مدينللة اخلليللل وانفلللت املسللتوطنون علللى السللكان
لرتهيللبهم وأجبللارهم علللى الرحيللل  ،بينمللا قابلهللا علللى اجلانللب اآلخللر  ،ملللا يسللمى " دول الطللوق" بصللمت أهللل
القبور على عدوان إسرائيل  ،حىت أن أيا ملن اللدول الليت ارتبطلت مبعاهلدات استسلالم ملع الكيلان الصلهيوين ا
تدفعها محيتها وشهامتها العربيتني  ،أو اتفاقات اللدفاع املشلرتك لتتخلذ إجلراء صلغريا يتمثلل يف اسلتدعاء السلفراء
أو قطع العالقات مع الكيان الغاصب احملتل.
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وحتتللل بلللداننا
وختللرتق أجواؤنللا مللن كللل حللدب وصللوب بطللائرات العللدوُ ،
ونتلقللى الصللفعة تلللو الصللفعة ُ ،
ونللري تللدمري البللا التحتيللة واجملتمعيللة  ،يقللتحم ( الغللول) األمريكللي ليفللرض علينللا تغيللري مناهجنللا الرتبويللة ،
ويلغللى التعللليم الشللرعي  ،وحللذف مللا ورد مللن آيللات عللن اليهللود يف تللالوات القللرآن الكللرا ،وننحللين ال نللاء تلللو
ال ناء حىت يسهل على األحبلاب الركلوب ألننلا أضلحينا شلبه علرات  ،فامللال يكلدس يف الغلرب سلرقه ولبلا ملن
مسللؤوليني كبللار  ،وآخلرين صللغار يلللوذون للم  ،لللدعم خلزائن اإلمايللاليني ،يف الوقللت الللذي تنزلللق فيلله الشللعوب
للو الفق للر للا يس للهل قيللادهم  ،ويُللرتك الن للاس يلهث للون وراء اللقم للة اللليت ل ن للدولا إل بش للق األنف للس  ،ورح للم

الشاعر الذي قال:

أخي من نحن ؟ ال وطن ! وال أﻫل وال جار
إذا نمنا ...إذا قمنا  ،ردانا الخزي والعار
لقد خمت بنا األرض ،كما خمت بموتانا
فهات الرفش واتبعني لنحفر خندقاً آخر
نواري فيه أحيانا.
وأخ لريا هللذه رايللس جتللر رؤسللاء األجهللزة األمنيللة لتجتمللع للم سللعيا لفللرض رأي اإلدارة األمريكيللة يف حللل
الصلراع مللع دولللة العللدوان ولصللاحل هللذه الدولللة  ،والغريللب هنللا كيللف جتللري األمللور هكللذا  ،وكيللف يسللمح لللوزيرة
خارجية دولة أجنبية أن تلم رؤساء أجهزة أمنية عربية لتجتمع م ول جتتمع مع نعرائها كملا هلو املفلروض!؟ إن
األمة برمتها عربية وإسالمية مطالبة أن تقف وقفة واحدة  ،ليس فقلط بوجله الغلرب وربيبتله إسلرائيل ولكلن بوجله
املستسلللمني واملطبعللني واملللارقني مللن اوكللام وغللريهم الللذين ل هللم هلللم سللوى البقللاء علللى كراسللي اوكللم وتوريل
أبناءهم ولب مال أمتهم  ،إن علينا أن منتلك القوة ونواجه التحدي ولكن كيف؟.
يا أﻫلي  ...ويا قومي !
يا قادتنا وزعماؤنا!
يا ملوكنا ورؤساءنا!
عودوا إلى أصوتكم الحضارية...
أرجعوا إلى تراثكم الروحي...
دوسوا خالفاتكم الص يرة...
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أنسوا معارككم الجانبية...
أجمعوا صفوفكم الممزقة...
ارتفعوا إلى مستوى مسؤولياتكم...
أنقذوا القضية املقدسة  ،من املتاجرات واملناورات واملساومات الدولية  ،وأربلأوا بأنفسلكم أن تكونلوا سللعة
يف مناقص للات دولي للة ...اجعلوه للا قض للية عربي للة إس للالمية ،راجع لوا ك للل م للا مت ح للىت اآلن لتهت للدوا للدي األخط للاء
السابقة فتجنبوها وتنهضوا لضة رجل واحد!!
فهل من أذن صاغية؟ اللهم أشهد
دمشق 9117/1/4م

47
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دأب النعللام السللتبدادي الشللمويل علللى ارسللة القمللع وامتهللان امللواطنني وإذلهلللم منللذ وجللوده وأدى هللذا
القمللع لتصللاعد نقمللة امللواطنني ودفللع شللرُية مللن التيللار اإلسللالمي ومللل السللالح  ،وبللرغم أن محللل السللالح هللذا
مرفوض شكالا وموضوعا  ،إل أن النعام ا ُياول أن يبحل علن أسلباب العنلف ومسلبباته ،كلي يلتالا اولد
قبل وقوعه .
وبرغم أن هذا العنف ليس أصيالا يف متمعنا ،وتارذنا خري شاهد عللى ذللك إذ عاشلت مجيلع التيلارات يف
سلورية دون أن يلدور خبلللد النلاس محللل السلالح أو ارسلة العنللف ضلد بعضللهم اللبعض ،وخلري شللاهد عللى ذلللك
ارسة التيار اإلسالمي لالنتخابات النيابية كما مارسها غريهم من األحزاب.
وألحكام السيطرة على اجملتمع فقد اجته النعام لشلرعنة العنلف ضلد امللواطنني وكلان مللس الشلعب مطواعلا
للسلطة التنفيذية ثلة برئيس اجلمهورية فأصدر القانون رقم  02لعام  2280والذي ندرجه فيما يلي :
رئيس الجمهورية:
بناء على أحكام الدستور وعلى ما أقره ملس الشعب ملسته املنعقدة بتاريخ 2280/3/3م.
مادة  -2يعتا مرم ا ويعاقب باإلعدام كل منتسب جلماعة األخوان املسلمني .
مادة  -1أ -يعفى من العقوبة اللواردة يف هلذا القلانون أو أي قلانون آخلر  ،كلل منتسلب إىل هلذه اجلماعلة
إذا أعلن انسحابه منها خالل شهر واحد من تاريخ نفاذ هذا القانون .
ب -يتم اإلعالن عن هذا النسحاب مبوجب تصريح خطي يقدم شخصيا إىل احملاف ،
أو إىل السفري ملن هم خار القطر بتاريخ صدور هذا القانون .
مادة  -1ختفض عقوبة اجلرائم اجلنائية اليت ارتكبها املنتسب إىل مجاعة اإلخوان املسلمني .
قبللل نفللاذ هللذا القللانون حتقيقل ا ألهللداف هللذه اجلماعللة إذا سلللم نفسلله خللالل شللهر واحللد مللن تللاريخ نفللاذ
هذا القانون ملن هم داخل القطر  ،وخالل شهرين عن هم خارجه وفق ا ملا يلي :
أ -إذا كان الفعل يوجب اإلعلدام أو األشلغال الشلاقة املؤبلدة أو العتقلال املؤبلد  ،كانلت العقوبلة
األشغال الشاقة تس سنوات على األكثر.
ب-
ثال سنوات .

إذا كللان الفعللل يؤلللف إحللدى اجلنايللات األخللرى كانللت العقوبللة اوللبس مللن سللنة إىل
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المادة  -1يعفى من عقوبة اجلرائم اجلنحوية املرتكبة قبل نفاذ هذا القانون حتقيقا ألهداف التنعليم مجاعلة

اإلخوان املسلمني كل منتسب إىل هلذه اجلماعلة إذا سللم نفسله خلالل شلهر واحلد ملن تلاريخ نفلاذ هلذا القلانون
ملن هم داخل القطر وخالل شهرين ملن هم خارجه .
المةةادة  -2ال يسةةتفيد مةةن التخفةةيض والعفةةو الةةواردين فةةي ﻫةةذا القةةانون الةةذين ﻫةةم قيةةد التوقيةةف أو
المحاكمة .
املادة  -7ينشر هذا القانون يف اجلريدة الرمسية ويعمل به من تاريخ صدوره.

"نشر ﻫذا القانون في العدد  92ج ر تاريخ . "4281/7/99
سنبح مدى خمالفة هذا القانون لألسس التشريعية من مجيع جوانبه ،دستوريا ،قانونيا  ،دوليا.
-4

مخالفة القانون للدستور :

نصت املادة  30من الدستور على مايلي :
" ل تسري أحكام القوانني إل على ما يقع من تاريخ العمل ا ،ول يكون هللا أثلر رجعلي  ،ونلوز يف
غري األمور اجلزائية النص على خالف ذلك".
من هذا النص نستخلص املبدأين اهلامني التاليني :
أ -أن الق لوانني اجلنائيللة ل تسللري إل علللى مللا يقللع مللن تللاريخ العمللل للا  .وبالتللايل فللال نللوز أن
يكون للقانون مفعول رجعي .
ب-

أكللد الللنص آنللف الللذكر علللى أنلله مللن املسلللمات يف األمةةور الجزائيةةة أنةةه ل نللوز أن

يكون للنص مفعولا رجعيا  ،و نوز النص على خالف ذلك يف غري األمور الجزائية .
وأوضللح مثللال علللى ذلللك املخالفللة الصللرُية للدسللتور أن القللانون اسللتثا املعتقلللني الللذين القيللا القللبض
عللليهم قبللل صللدور القللانون ،وذلللك فيمللا مسللاه أسللباب التخفيللف أو اإلعفللاء مللن العقوبللة كمللا بينللت ذلللك
املادة اخلامسة منه .
مللن ذلللك يتضللح أن القللانون  02الللذي قضللى بوجللوب إعللدام املنتسللبني لإلخ لوان املسلللمني ه لو قللانون
غري دستوري فلماذا ا يعرض هذا القانون على احملكمة الدستورية ؟
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من املعلوم أن إحاللة أي نلص إىل احملكملة الدسلتورية إمنلا حتكمله امللادة  202ملن الدسلتور والليت نصلت
على أن إحالة أي نص إىل هذه احملكمة ل ميكن أن يتم إل :
أ -من قبل رئيس اجلمهورية .
ب-

إذا اعرتض ربع أعضاء ملس الشعب على القانون أو على أي مرسوم تشريعي.

وملا كان رئيس اجلمهورية وراء هذا القانون فلم يعد كن ا بالتايل عرض القانون على احملكمة الدستورية.
 -9سرعة التصديق على القانون:
و من مراجعة نص القلانون  02موضلوع حبثنلا جنلد أنله صلدر علن مللس الشلعب بتلاريخ  ، 2280/3/3يف
حللني أنلله جللرى التصللديق عليلله مللن قبللل رئلليس اجلمهوريللة بتللاريخ  2280/3/8أي أنلله محللل للللرئيس باليللد فصللادق
عليله  ،وهللذا مللا ا نللر ألي قللانون سللابق ا إذ أن توقيللع اللرئيس عللى القلوانني عللادة مللا يأخللذ وقتل ا طللويالا قللد ميتللد
أشهرا  ،ومن ذلك فإن هذه السرعة تشي بأن القانون  02هلو موصلى بله ملن اللرئيس وبالتلايل فلإن هلذا القلانون

ا يعرض على احملكمة الدستورية هلذا السبب فضالا عن أن السلطة التنفيذية رأت أن متارس القلوة الغلري مسلبوقة
لقمللع أي متللرد ميكللن أن يواجههللا  ،وهللذا مللا ا يعللد متللوفرا يف هللذه األيللام وبالتللايل فمشللروعية القللانون أضللحت
معدومة بسبب انعدام اوالة اليت من أجلها شرع .
 -1مخالفة القانون لقانون العقوبات :
تنص املادة  2من قانون العقوبات على مايلي :
ل تفرض عقوبة ول تدبري احرتازي أو إصالحي من أجل جرم ا يكن القانون قد نص عليه حني اقرتافه.
كما نصت المادة  6على مايلي :
ص عليها حني اقرتاف اجلرم".
" -2ل يقضى بأية عقوبة ا يلُنَ ّ
لا تقلدم يتضلح أن أي مفعلول رجعلي لقلانون يتنللاول العقوبلات يعتلا مصلادم ا للدسلتور ولقلانون العقوبللات
ويتعني تقرير عدم دستوريته ورفض نتائجه .
إن القضللاء العللادل املسللتقل ميكللن للله ارسللة الرقابللة علللى دسللتورية الق لوانني وذلللك بإمهللال تطبيللق القللانون
املخالف للدستور بطريقة اللدفع أثنلاء ارسلة النعلر يف القضلايا املرفوعلة ملن امللواطنني أو علليهم  ،إل أن القضلاء
الللذي مت التغللول عليلله مللن قبللل السلللطة التنفيذيللة ا يعللد ميلللك القللوة والسلللطة املسللتقلة للوقللف بوجلله ( السلللطة
التنفيذي للة) ثل للة بل لرئيس اجلمهوريل لة وبالت للايل فق للط مت تنفي للذ الق للانون  02عل للى نط للاق واس للع ودون أي حتقي للق أو
حتف .
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 -1مخالفة القانون  12للمعاﻫدات الدولية :
تللنص التفاقيللة الدوليللة بشللأن اوقللوق املدنيللة والسياسللية وخاصللة املللادة  7منلله حي ل تقللول "ووفق ل ا
للقوانني الليت تكلون سلارية عنلد ارتكلاب اجلرميلة " مبعلا أنله ل نلوز أن يكلون لللنقض اجلزائلي مفعلولا رجعيل ا
وهلذا فإن القانون  02يناقض التفاقات الدولية.

وقللد صللادقت سللورية علللى هللذه التفاقيللة وبالتللايل فهللي ملزمللة للا ول نللوز معهللا أن تصللدر تش لريعا
يتناقض معها لماذا إذاً صدر القانون  12لعام  4281؟ وكيف ميكن جمللس ميثلل الشلعب أن يصلدر قانونلا

ذالف الدستور والقوانني واملعاهدات الدولية ؟.

مللن نافلللة القللول أن ملللس الشللعب يف سللورية ل ينتخللب انتخاب ل ا ح لرا نزيه ل ا  ،وقللد أصللدرت احملكمللة
الدسلتورية يف علدة دورات انتخابيللة توصليات بلبطالن النتخللاب لعلدد ملن أعضللاء مللس الشلعب إل أنلله ا
نر اللتفات إىل توصيات هذه احملكمة .
أذكللر أنلله يف عللام  2228زرت املرحللوم األسللتاذ نصللرت ملللال حيللدر رئلليس احملكمللة الدسللتورية يف ذلللك
الوقللت وقللد كنللا زمللالء يف القضللاء وأثنللاء اوللدي عللن النتخابللات  ،حللدثين أن احملكمللة أصللدرت يف دورة
اجمللس للفرتة نفسها حتقيقات وتوصيات تنال ملن صلحة انتخلاب  /212/عضلو ملن أعضلاء مللس الشلعب
املنتخبني إل أن هذه التحقيقات والتوصيات ا تؤثر على تثبيت انتخاب هؤلء .
معلللوم أن ملسل ا كهللذا ل يعتللا يف الفقلله الدسللتوري للثالا للشللعب ،والقلوانني اللليت تصللدر عنلله إمنللا هللي
قوانني ل متثل إرادة الشعب وبالتايل فهي حبكم املعدومة ول نوز األخذ ا .
إل أننللا لللو عللدنا إىل القللانون  02لعللام  2280وكمللا ذكللرت سللابقا ،أنلله متللت املصللادقة عليلله مللن قبللل
رئليس اجلمهوريللة بعلد يللوم مللن صلدوره نشللر يف اجلريللدة الرمسيلة بتللاريخ  3/11أي بعللد صلدوره بثالثللة عشللر
يوملا للا يشللي أن مثللة أيللد تالحللق صللدور هللذا القللانون الللذي ل ميللت للدسللتور ول للقلوانني ول للمعاهللدات
الدوليللة ول ألي عللرف قللانوين بصلللة ،وأن اهلللدف مللن هللذا القللانون كللان تصللفية املعارضللة اإلسللالمية وقللد
وجلدت هلذه اواللة تغطيلة شلاملة مللن مجيلع دول العلاا املتحضلر لا للليس لله ملدلول سلوى املوافقلة الضللمنية
على ما مت ألنه ببساطة يتناول التيار اإلسالمي .
كمللا بينللا سللابق ا صللدر القللانون بيللوم  2280/3/3بينمللا صللادق عليلله رئلليس اجلمهوريللة بيللوم

2280/3/8

دون أن يؤخللذ رأي احملكمللة الدسللتورية  ،فه لل ميكللن أن يكللون معقللولا صللدور قللانون بإعللدام منتسللبني إىل
تنعيم معني  ،وبالتايل سيرتتب على ذلك سقو /عدد كبري ملن القتللى والضلحايا ل يعلرض هلذا القلانون
على احملكمة الدستورية فكيف لنا أن نفسر ذلك؟
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بعللد مللا تقللدم هللل سللتعمد السلللطات املعنيللة إىل طللرح مشللروع قللانون علللى ملللس الشللعب مللن مللادة
واحدة ليصار إىل إلغاء القانون وأقرتحه كما يلي :
"القانون رقم  . 11يل ي القانون رقم  12لعام  4281وما استتبعه من آثار" *
وعلى السلطات املعنية أن تبح بعد ذلك التعويض عمن أصا م ضرر نتيجة هذا القانون اآل .
9112/2/1م

المحامي ﻫيثم المالح

* اقتراح من قبل المحامي ﻫيثم المالح على رئيس الجمهورية ان يل ي القانون رقم  ٩٤بقانون جديد و
رقم ﻫذا القانون يصدر فقط من الدولة  ،لذلك وضع المحامي ﻫيثم المالح الرقم  ... 11لكن ﻫذا
األمر لم يحدث ...
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حالة الطوارئ وأثرها على حقوق اإلنسان
لعلي ل أباله إذا قلت بأن مععم أرجلاء عاملنلا العلريب هتليمن عليله حاللة الطلوارئ سلواء كانلت معلنلة أم ا
تكن كذلك  ،وتتمرتس بعض األنعمة العربية باألسرة أو املشيخة أو األمامية أو الطائفية وملا إىل ذللك ،حبيل
يرتبللع علللى سللدة النعللام أشللخاص أو هيئللات حتتمللي خبطللو /مح لراء سللوغتها لنفسللها ووضللعتها للرعيللة ،حبيل ل
نوز هلا املساس ا أو الكالم عليها إل تطبيال ومتجيدا حىت قد تصل إىل التأليه .
وحالللة الط لوارئ بعللد كللل هللذا وذاك عللبء ثقيللل علللى اإلدارة وامل لواطن علللى الس لواء ترهقهمللا معللا ،ترهللق
اإلدارة أللللا تلللزم بالسللتنفار الللدائم  ،والنغمللاس يف الرقابللة والرتصللد حللىت ألتفلله األمللور حمصللية علللى امل لواطنني
أنفاسللهم ،وجتعللل فللرص انصلرافها إىل التطللوير والتعمللري حمللدودة  .وترهللق أعصللاب امللواطنني فللتجعلهم متوجسللني
علللى الللدوام مللن خطللر قللد ُيللدق للم  ،وهللي أخلريا مرهقللة ماديللا  ،إذ لبللد يف حالللة الطلوارئ مللن نفقللات طائلللة
غري ذات مردود.
ويف حالللة الطلوارئ يضللعف اوللس الجتمللاعي ويغللدو الفللرد فرديللا أكثللر مللن الللالزم  ،فيسللعى لكنللز كللل مللا
يقدر عليه توخيا من املستقبل .
كما نري هتميش الشعب وشل فعالياته عن اوركة يف اجتاه واضح لتكريس ولية النعام واستبداده.
ولسوف أتناول يف حبثي نقاطا أربعة هي بالرتتيب :
 -2التعريف حبالة الطوارئ .
 -1العرض التارذي لقانون الطوارئ وإعالن حالة الطوارئ .
 -3وضع حالة الطوارئ يف سورية منذ إعاللا .
 -0آثار حالة الطوارئ على حقوق اإلنسان .
أوال  -تعريف حالة الطوارئ
اختلف الفقهاء يف تعريف حالة الطوارئ  .فقال بعضهم :
" إن حالة الطوارئ نعام استثنائي شرطي مار بفكرة اخلطر احمليق بالكيان الوطين".
وقال بعضهم أيضا :
" إلا تدبري قانوين خمصص وماية كل أو بعض أجزاء البالد ضد األخطار النامجة عن عدوان مسلح " .
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وقال آخرون :
" إلا اوالة اليت بوساطتها تنتقل صالحيات السلطات املدنية إىل السلطات العسكرية ".
أم للا عن للدنا فل لليس هن للاك أي تعري للف وال للة الطل لوارئ  ،وه للذا طبيع للي ألن املش للرع ا يتل ل أي للة نعري للة م للن
النعريات الفقهيلة حلني اقتلبس ملن اوقلوق الفرنسلية النصلوص القانونيلة الناحلملة إلعلالن حاللة الطلوارئ والتلدابري
والقيود املفروضة على اوريات يف حالة إعاللا  .وإمنا اقتبس األحكام الفرنسلية القانونيلة الليت ا تعلن بلالتعريف.
إن األحبا الفقهية عندنا  ،ذا املوضوع قليلة جدا  ،بل قل إلا نادرة .
واوقيقللة أنلله  ،يف معللرض تعريللف حالللة الطلوارئ ميكللن أن جتمللع هللذه التعللاريف مجيعللا فيؤلللف منهللا تعريللف
جامع والة الطوارئ فنقول إلا :
" نظةةام اسةةتثنائي شةةرطي مبةةرر بفكةةرة الخطةةر المحيةةق بالكيةةان الةةوطني يسةةو اتخةةاذ تةةدبير أو تةةدابير
قانونية مخصصة لحماية البالد كال أو جزءا ضد األخطةار الناجمةة عةن عةدوان مسةلح داخلةي أو خةارجي
يمكن التوصل إلى إقامته بنقل صالحيات السلطات المدنية إلى السلطات العسكرية " .
على أن هذا التعريف جامع حقا ولكنه غري مانع ألنه ما زال ناقصا :
فباعتب للار أن املش للرع أح للا /ه للذا النع للام بض للمانات للحري للات العام للة فتطل للب أن تك للون في لله ص للفات م للن
املشروعية  ،فهو ذا العتبار نعام ولكنه نعام دستوري استثنائي.
وباعتبللار أن السلللطات العسللكرية اللليت تعطللى صللالحيات السلللطات املدنيللة يف فللرتة إعللالن حالللة الط لوارئ
تنوب عنها وحتكم بامسها  ،ل يسوغ اعتبار هذا النعام شرطيا حمضا لذلك وجب استبعاد هذه الصفة.
وتأسيسا على ذلك ميكن أن يؤول التعريف إىل ما يلي:
"إعالن حالة الطوارئ ﻫةو نظةام دسةتوري اسةتثنائي قةائم علةى فكةرة الخطةر المحيةق بالكيةان الةوطني
يسيغ اتخاذ السلطات المختصة لكل التدابير المنصوص عليهةا فةي القةانون والمخصصةة لحمايةة أراضةي
الدولة وبحارﻫا وأجوائها كال أو جزءا ضد األخطار الناجمة عن عدوان مسلح داخلي أو خةارجي ويمكةن
التوصل إلقامته بنقل صالحيات السلطات المدنية إلى السلطات العسكرية".
هللذا هللو األصللل يف إعللالن حالللة الط لوارئ ولكللل مشللرع يف أي دولللة أن يعللدل يف الصلليغة حبي ل يوسللعها
على أن ل تتخطى ما هو ماثل فيها من مبادئ.
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ثانيا -لمحة تاريخية :
ا تكللن حالللة الط لوارئ املنعمللة يف تش لريعنا معروفللة يف التش لريع العثمللاين فلقللد كانللت السلللطات العثمانيللة
تعاجل ما ند يف البالد من طوارئ الضطرابات الداخليلة باملؤيلدات اجلزائيلة املاثللة يف القواعلد العاملة الليت انطلوى
عليها قانون اجلزاء العثماين الصادر يف شهر ذي اوجة سنة  . 2130وأول حماوللة إلعطلاء هلذه الطلوارئ أمهيتهلا
يف اإلجلراءات القضللائية  ،هللي اجمللللس العللريف الللذي ألفلله يف عاليلله مجللال باشللا حللاكم إيالللة سللورية حملاكمللة زعمللاء
الثورة العربية يف لاية العهد العثماين مبوجب فرمان خاص بذلك غري مستند إىل تعريف والة الطوارئ .
جاء النتداب الفرنسلي فلأتبع يف بلادئ األملر األراضلي السلورية لألحكلام الصلادرة علن رئليس اجلمهوريلة
الفرنسية ومنها النصوص الناحلمة إلعالن األحكام العرفية.
وأوكللل يف الق لرار  022الص للادر بتللاريخ  .221/2/2أم للر النعللر والب للت يف أم للر األفع للال املرتكب للة ضللد ق لوات
الحللتالل إىل احملللاكم العسللكرية الفرنسللية وألللف مبوجللب الق لرار رقللم  880الصللادر عللام  2212مللا مسللي مبجللالس
حل للرب اجلل لليش  .وانتقل للى قضل للاته مل للن العسل للكريني الفرنسل لليني مبوج ل للب الق ل لرار ذي الل للرقم  220الصل للادر بت ل للاريخ
.2212/3/2
ومللع اسللتقرار األمللور يف سللورية أصللدر املشللرع الفرنسللي قلرارا بتللاريخ  2213بشللأن هللذه اجملللالس اوربيللة مللرة
ثاني لة  ،فنعمهللا تنعيمللا جديللدا ومساهللا اجملللالس اوربيللة العرفيللة  ،فكانللت هللذه أول حماولللة لسللتقالل سللورية يف
التشريع ذا املوضوع الذي نعاجله يف هذا البح عن النصوص النافذة يف فرنسة .
وقد تناثرت يف هذا القرار بعض األحكام اليت تعاجل حالة الطوارئ دون أن تسميها لذه التسلمية بلل وملن
دون أن تعرفهلا  .وكانلت حماولللة خجللى مبعللا أللا اقتصللرت عللى ملا ميكللن أن ُيلد مللن اضلطرابات داخليللة أو
حملاولت النتقللاص مللن السللطة احملتلللة أو النتقللاص عليهلا  .وأصللدر املشللرع العلريف الفرنسللي القلرار رقللم  108س
بتاريخ  2212/8/22بشأن تنفيذ أحكام الديوان اوريب  ،معقبا يف ذلك عللى القلرار رقلم 108س الصلادر بتلاريخ
 2212/2/2بشللأن حف ل األمللن يف األراض للي املش للمولة بالنتللداب الفرنس للي والق لرار رقللم  2ص الص للادر بت للاريخ
 2212/2/2الذي يعاقب التعرض للجيوك الفرنسية .
واستمر املشرع الفرنسي يستكمل التشريع اخلاص بسورية ولبنان  ،فأصلدر بتلاريخ  2212/22/2القلرار رقلم
/301س مبعاقبللة إباحللة أس لرار العمليللات العسللكرية وعللدم اإلطاعللة  ،الق لرار رقللم  323يف  2217/2/12مبراقبللة
األس ل لللحة وال ل للذخائر  ،والق ل لرار  337يف  337 2213/2/17بتنع ل لليم حيازهت ل للا ومحله ل للا  ،الق ل لرار 22ل.ر ت ل للاريخ
2232/2/1

 2231/2/3الللذي أعطللى للمحللاكم األجنبيللة صللالحية النعللر يف خمالفاهتللا  ،الق لرار  103ل.ر يف
ملنللع بيعهللا  ،وأخلريا القلرار رقللم  133ل.ر يف  2232/2/2بللإعالن األحكللام العرفيللة وقلرارات أخللرى تقمللع أعمللال
العنف .
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وجلاء القلرار رقللم  2822بتلاريخ  2218/1/27أول حماولللة جلديرة بالهتملام لتنعلليم اإلدارة العرفيلة يف دمشللق
على أثر الثورة اليت قامت يف سورية  ،ويعتا هذا القرار نواة لكل األحكام اليت صدرت فيما بعد ذا الشأن .
وكانت احملاولة الثانية إلبراز معاا هذا املوضوع هو القلرار 77ف.ل يف  2202/8/0اللذي أفلرد للمخالفلات
واجل ل لرائم العسل للكرية الصل للرفية حمل للاكم عسل للكرية خاصل للة ل للا ودائمل للة يف سل للورية  ،والق ل لرار رقل للم  83ف.ل بتل للاريخ
 2202/8/2الذي فصل يف إجراءات احملاكمة أمام هذه احملاكم.
ويسللتفاد للا عرضللناه حللىت اآلن أن مفهللوم حالللة الطلوارئ ا يتبلللور يف نعللر املشللرع بعللد  ،وا يأخللذ أبعللاده
وشللكله النه للائي  ،إذ إن الت للدابري ال لليت تقتض لليها ه للذه اوال للة ا ت للنعم دفع للة واح للدة ب للل تباع للا حس للب الع للروف
واواجة  ،وحسب حلهورها على مسرح اوواد  ،لذلك جند القرار  82ل.ر تلاريخ  2232/2/2صلدر بإحلدا
مصلحة الدفاع السل  ،والقرار  228ا.س الصادر يف  2200/2/23بتنعليم مصلادرة األشلخاص لللدفاع السلل ،
أي إن املشللرع ا يللرد يف ذهنلله بعللد  ،التفريللق بللني طللارئ اوللرب والط لوارئ األخللرى  .حللىت إنلله يف 2202/7/22
أصللدر املرسللوم الش لرتاعي رقللم 2س بشللأن احملافعللة علللى األمللن العمللومي واسللتمرار حالللة اوصللار  ،حماولللة منلله
إلبراز حالة الطوارئ  ،فسماها حاللة اوصلار ترمجلة حرفيلة سليئة للتعبلري الفرنسلي  ،إذ مسلي حاللة الطلوارئ باسلم
جلزء ملن عناصلرها أو واقعلة ملن واقعلات كثلرية ميكلن أن تسلتلزم إعلالن حاللة الطلوارئ  ،وهلي حاللة اوصللار ،
عدل هلذا املرسلوم بلأخر رقلم  12س بتلاريخ  2202/3/11ألغلاه لائيلا يف  2202/21/28بلالقرار رقلم  07أ.س.
ومعللا لللك أنلله مللا زال يعتللا حالللة الط لوارئ شلليئا طارئللا حسللب التسللمية ل يسللتحق أن يفللرد للله تش لريع خللاص
ودائم لحتمالت املستقبل .
واقتص للر التش لريع م للن بع للد ذل للك عل للى اإلج لراءات ال لليت تقتض لليها او للرب العاملي للة الثاني للة  ،فص للدر املرس للوم
الش لرتاعي رقللم  22يف  2200/0/22بإحللدا مصلللحة الللدفاع السللل اللليت أتبعللت لللوزارة الداخليللة  ،املرسللوم
الشرتاعي  21يف  2200/0/22بتنعيم اإلنارة يف سورية وقرارات أخرى .
وبت للاريخ  2208/2/22ومبناس للبة ح للرب فلس للطني ص للدر الق للانون رق للم  000بش للأن حال للة إع للالن األحك للام
العرفيللة  ،فجمللع قسللما مللن شللتات مللا تفللرق يف التشلريعات السللابقة البيللان مجعللا خمللال  ،وألغللى مللا ذالفلله منهللا ،
وصللدر بالتللاريخ ذاتلله القللانون رقللم  002بللإعالن األحكللام العرفيللة يف أراضللي اجلمهوريللة السللورية  ،حللدد مفعوهلللا
بستة أشهر ابتداء من تاريخ نشره وقد نعم القانون  000السللطة املختصلة بفلرض التلدابري واإلجلراءات تقتضليها
حالللة اوللرب  ،كاملراقبللة ومنللع التنقللل واإلخللالء والسللتيالء وتنعلليم اإلعاشللة والللدفاع السللل  ،ورصللد ملخالفاهتللا
مؤيدات جزائية خاصة  ،ومسح بتأليف حماكم عسكرية خاصة هللا  ،وقلد صلدرت ملن بعلد ذللك قلرارات تنفيذيلة
هلللذا القللانون مثللل الق لرار  2بتللاريخ  2208/2 / 13مبنللع التجللول يف منطقللة العمليللات اوربيللة  ،والق لرار  23تللاريخ
 2208/2/12مبصادرة األطباء واملصورين واملهندسني والفنيني  ،والقرار  28تلاريخ  2208/2/17اللذي ُيعلر عللى
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مللوحلفي الدولللة واملؤسسللات التابعللة هلللا مغللادرة أمللاكن عملهللم  ،والقلرار  02تللاريخ  2208/7/3مبنللع السللفر خللار
األراضي السورية بدون إجازة .
وبتاريخ  11حزيران  2202صدر املرسوم التشريعي رقم  220بتنعيم اإلدارة العرفية  ،وهو وإن ا يلورد نلص
صلريح بإلغللاء القللانون  000إل أنلله اسللتوعب مللا فيلله بكامللله  ،واعتللا القللانون  000بللذلك فاقللدا لوجللوده القللانوين
أصال  ،واجلدير بالذكر أن األسباب املوجبة هلذا املرسوم التشريعي جاءت ذا النص :
" ل يوجللد يف التشلريع السللوري النافللذ نللص قللانوين ُيللدد اختصللاص السلللطة العسللكرية والقضللاء العسللكري
وعالئقهمللا بالسلللطة اإلداريللة وبالقضللاء املللدين يف حالللة إعللالن اإلدارة العرفيللة  ،وقللد وجللدت وزارة الللدفاع الللوطين
من الضرورة تاليف هذا النقص بإعداد مشروع املرسوم املرفق  ،وهلو يتضلمن حتديلد اختصلاص القضلاء العسلكري
وتنعيم اإلدارة العرفية على أسس واضحة " .
ويبللدو أن القللانون  230الصللادر بت للاريخ  2222/21/8إمنللا صللدر إمتام للا للمرس للوم التش لريعي  220وأح للد
مديرية خاصة للدفاع السل .
ولكللن هللذا املرسللوم التش لريعي م لا لب ل يف  2228/2/13أن ألغللي بالقللانون رقللم  271الصللادر بشللأن حالللة
الطلوارئ الللذي ألغللاه بعللد أن اسللتند إليلله يف حيثياتلله  ،وبللذلك اسللتبان بوضللوح أن املشللرع يفللرق بللني حالللة إعللالن
األحكام العرفية وتنعيم اإلدارة العرفية من جهة  ،وبني حالة الطوارئ من جهة أخرى .
وأخ لريا جللاء املرسللوم التش لريعي رقللم  22الصللادر بتللاريخ  2271/21/11الللذي مسللي بقللانون حالللة الط لوارئ
فألغى القانون  ، 271وهو – املرسوم  – 22الذي ما يزال نافذا حىت اآلن .
يف العللرض التللارذي املتقللدم وضللح لنللا التللدر الللذي اسللتنت فيلله ق لوانني الط لوارئ وإعللالن حالللة الط لوارئ
املستمرة حىت يومنا هذا .
ثالثا -وضع حالة الطوارئ في سورية منذ إعالنها:
لعلل مللن نافلللة القللول أن القللانون رقلم  271الللذي صللدر يف عهللد الوحللدة بلني سللورية ومصللر قللد كللرس حالللة
الطوارئ وأرخى بعالله على كافة مراحل اوياة يف سورية ،ولقد أرفقت مع هذه الكلمة نلص القلانون رقلم 271
والقانون رقم  3والقرار  2230واألمر رقم  00لعام  2228القاضي بإنشاء حمكمة أمن الدولة .
ومن تتبع هذه القوانني والقرارات نستخلص املالحعات التالية :
 -2إن يللد رئلليس اجلمهوريللة مطلقللة يف إعللالن حال للة الط لوارئ وإلائه للا بق لرار منلله دون وج للود أي
مرجع ملناقشتها أو التصديق عليها .
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 -1إن اوللالت اللليت نللوز إعللالن حالللة الط لوارئ فيهللا حللالت غائمللة وغللري حمللددة بصللورة تقطللع
الشك باليقني .
وأذكر أين يف عام  2270كنت وكيال للنيابة العامة يف دمشق وأثناء التحقيق يف بعض اجللرائم أطلعلت عللى
موقللوفني يف ( نعللارة الشللرطة) دون مللذكرة قضللائية أو مللا شللابه ذلللك  ،وعنللدما كتبللت للذه الواقعللة إىل احملللامي
العام وكان وقتها األستاذ منري سلطان أبدى دهشته لذلك وقال يل  :أل تعلم أننا يف حالة طوارئ !!
 -3إن األوامللر اللليت يصللدرها رئلليس اجلمهوريللة إمللا أن تكللون كتابيللة أو شللفوية وقللد حللدد القللانون
التدابري املمكن اختاذها فيمكن الرجوع إليها .
صللدر املرسللوم التش لريعي رقللم  22تللاريخ  2271 21/12الللذي مسللي حبالللة الط لوارئ ،فللألغى القللانون
آنف الذكر وبقي هذا املرسوم التشريعي معمول به حىت اآلن .
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يف الثللامن مللن آذار  2273أعلنللت حالللة الط لوارئ يف الللبالد نع لرا للتغيللري الللذي حصللل بالسلللطة علللى إثللر
انق للالب عس للكري  ،ول للن ننللاقش هن للا صللحة األس للباب اللليت دعللت الس لللطة إلع للالن حال للة الط لوارئ ،ألن ه للذه
املسألة تعتا من أعمال السيادة اليت متارسها أية سلطة مالكة لزمام اوكم ،وإمنلا سلنناقش ملدى مشلروعية حاللة
الطلوارئ مللن الناحيللة الدسللتورية الشللكلية  ،ومللن الناحيللة املوضللوعية  ،نبللني اآلثللار السلليئة والللة الطلوارئ علللى
حقوق اإلنسان يف سورية  ،وخاصة جلهة العتقال دون حماكمة.
تستند حالة الطوارئ املعلنة منذ أربعني عاما إىل املرسوم التشريعي رقم  22لعام  2271وتنص امللادة  1منله
على ما يلي :
أ -تعلللن حالللة الط لوارئ مبرس للوم يتخللذ يف مجل ةةس ال ةةوزراء المنعق ةةد برئاس ةةة رئ ةةيس اجلمهوري للة
وبأكثرية ثلثي أعضائه  ،على أن يعرض على ملس النواب يف أول اجتماع له .
ب-

يحةةدد المرسةةوم القيللود والتللدابري اللليت نللوز للحللاكم العللريف اختاذهللا واملنصللوص عليهللا

يف املادة الرابعة من هذا املرسوم التشريعي دون اإلخالل بأحكام املادة اخلامسة منه.
وتنص املادة اخلامسة ما يلي:
أ -ن للوز لمجل ةةس ال ةةوزراء المنعق ةةد برئاس ةةة رئ ةةيس الجمهوري ةةة توس لليع دائ للرة القي للود والت للدابري

املنصوص عليها يف املادة السابقة عند القتضاء ،مبرسوم يعرض على ملس النواب يف أول اجتماع له.
ب -ونوز هلذا اجمللس تضييق القيود والتدابري املشار إليها .
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وقد حددت امللادة الرابعلة ملن قلانون الطلوارئ صلالحيات اولاكم العلريف ،ول نلرى حاجلة لتعلدادها إل أننلا
نورد مالحعات هامة :
 -2إن إعالن حالة الطلوارئ منوطلة بالسللطة التنفيذيلة املمثللة بمجلةس الةوزراء المجتمةع برئاسةة
رئةةيس الجمهوريةةة وذلللك يف الفللرتة السللابقة لصللدور الدسللتور اوللايل لعللام  ، 2233وب لرئيس اجلمهوريللة
منفردا يف الفرتة التالية لنفاذ هذا الدستور.

 -1ختللتص السلللطة التش لريعية باملصللادقة علللى حال للة الط لوارئ ،وإن ع للرض مرس للوم اإلع للالن عل للى
مل للس النل لواب ل لليس إلعالم لله فحس للب  ،وإمن للا للمص للادقة عل للى املرس للوم  ،وتعت للا مص ةةادقة مجل ةةس
الشةةعب مللن الشللرو /اجلوهريللة لنفللاذ حالللة الط لوارئ  ،لتعلقهللا بللإرادة الشللعب والنعللام العللام واوريللات

العامة.

ويستنتج ا سبق أن حالة الطوارئ كملا هلي نسلبتها حاللة اسلتثنائية أو طارئلة ،وكلل طلارئ هلو مؤقلت فلال
بللد أن يكللون هلللا بدايللة ولايللة وهللي حالللة هلللا عللال غللري اعتيللادي مؤقللت واسللتثنائي ونللب أن تعللاجل علللى هللذا
األساس.
وتبعللا لللذلك فللإن النعللام الللذي ُيكمهللا يتخللذ هللذا الشللكل مللن السللتثناء والتوقيللت والعللال غللري العللادي،
وإن يف اسللتدامة هللذا النعللام مللا يتعللب الشللعب ويقيللد فعاليتلله ويشللل الشللعور باإلبللداع والتقللدم ويرهللق معنوياتلله،
وبللالعكس فللإن رفعلله يللؤدي بسللرعة إىل ازدهللار ملحللو  ،ازدهللار الطللري الللذي كللان مهلليض اجلن لاح أصللبح ح لرا
طليقا يسبح يف األجواء اليت طاملا حن إليها أُثناء إساره.
فةةنعالن حالةةة الطةةوارئ انقضللت فعليللا مبللرور الللزمن وانقضللاء اوالللة اللليت أعلنللت مللن أجلهللا ،وهللي تغيللري

السلللطة الللذي مت يف الثللامن مللن آذار علللى يللد أف لراد الق لوات املسلللحة ،وباسللتقرار اوكللم ا يعللد هنللاك أي مللار
لسللتمرار هللذه اوالللة املؤقتللة كمللا بينللاه آنفللا .وذلللك دون الللدخول يف تفاصلليل إعللالن حالللة الط لوارئ كولللا مللن
صللالحيات ملللس ال للوزراء املنعقللد برئاس للة اجلمهوريللة وه للو مللا ا ُيصللل ح للني إعالل للا يف الث للامن مللن آذار ع للام
.2273
إن الدستور السوري الصادر عام  2233وهو يعلو كل قانون باعتباره أبا القلوانني وقلد صلدر متلأخرا علن
إعللالن حالللة الط لوارئ خبمللس سللنوات ،للا يعتللا هللذه اوالللة ملغللاة ضللمنا وإن كللان ا يصللرح عنهللا ،وذلللك يف
مواده . 02-12
كما أن املادة  202من الدستور قد نصت على مايلي:
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"يعلن رئيس اجلمهورية حالة الطوارئ ويلغيها على الوجه املبني يف القانون".
وبللذلك فقللد أضللحى إعللالن حالللة الطلوارئ مللن صللالحيات رئلليس اجلمهوريللة خالفللا لللنص قللانون الطلوارئ،
وا يعمد رئيس اجلمهورية إىل جتديد إعالن حالة الطوارئ هذه منذ صدور الدسلتور وحلىت تارذله لا يعلين انتهلاء
هذه اوالة مبقتضى الدستور اجلديد ،واجتاه نية املشرع إللغائها فعال.
هلذه األسباب فإن حالة الطوارئ يف سلورية تعتلا غلري نافلذة واقعيلا ودسلتوريا باعتبلار أن اواللة الليت أعلنلت
من أجلها حالة الطوارئ قد انقضت بفعل الزمن وبفعل الدستور ا يستتبع عدم قانونيلة كافلة القلرارات الصلادرة
بالستناد إليها  ،وخاصة أوامر العتقال دون حماكمة ،ألن ما بين على باطلل فهلو باطلل ،وبلرغم أن العديلد ملن
الدراسات واملذكرات قد قدمت إىل القضاء يف هذا املوضوع إل أن أي حمكملة ا جتلرؤ حلىت اآلن للتصلدي هللذا
املوضوع وأن تقول رأيها فيه بصورة واضحة جلية.
رابعا -اآلثار السلبية لحالة الطوارئ على حقوق اإلنسان :
إن التطبيقلات الواقعيللة والللة الطلوارئ – غلري الدسللتورية – قللد أفللرزت اآلثلار القانونيللة اخلطللرية علللى حقللوق
اإلنسان وهي :
 -2انعدام ارسة السلطة القضائية ألية صالحية بصدد العتقالت ،سواء جلهة األملر بالعتقلال
أو تنفيذه ،ومسؤولية التحقيق مع املعتقل  ،أو معاقبته  ،أو اإلفرا عنه  ،فضال عن أن ذللك يتعلارض ملع
الفقرة  3من املادة  2من اتفاقية اوقوق املدنية والسياسية اليت وقعت عليها سورية.
-1

حرملان امللواطنني مللن ارسلة حقهللم يف الطللب ملن القضللاء البلت بشللرعية توقيلف أي شللخص

وهو ذالف الفقرة  0من املادة  2آنفة الذكر .
 -3حجللب حللق الللدفاع عللن املعتقللل أو توكيللل حمللام للتشللاور معلله ومللن منللع احملللامني مللن ارسللة
مهامهم ،وهذا يتعارض مع الفقرة  3من املادة  20من التفاقية املذكورة .
-0

عدم نفاذ أي قرار قضائي بإلغاء األوامر العرفية واويلولة دون وصول املواطنني إىل وقوقهم .

علللى سللبيل املثللال مت إغللالق خمللا للتحاليللل الطبيللة حتللت اسللم املخللا األهلللي جانللب قصللر العللدل  ،وقللد
حصلنا على حكم بانعدام األمر العريف الذي مت إغالق املخا بالسلتناد إليله  -مبعلا أن األملر العلريف أضلحى
معدوما وليس له أي أثر قانوين ، -إل أننا ا نفلح يف تنفيذ هذا القرار منذ أكثر من أربع سنوات.
-2

منع ذوي املعتقل من معرفة مصريه أو التهم املوجهة إليه وعدم إمكان زيارته.
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 -7إن األوضاع اجلائرة اليت ختر عن مفهوم األحكام القضائية واليت صدرت إما علن حمكملة أملن
الدولللة أو عللن احملللاكم امليدانيللة ،قللد قضللت بإعللدام اآللف مللن املعتقلللني باجلملللة حللىت إن بعللض مللن أعللدم
كان بطريق القرعة.
إن مللن حكللم بأحكللام جنائيللة قللد مت وصللم كافللة مسللتنداته يف سللجالت األح لوال املدنيللة والسللجالت
العدلي للة للذه األحك للام بص للورة ت للؤدي إىل عرقل للة عودت لله للحي للاة الطبيعي للة واس للتئناف عمل لله ،إذ س للوف ذ للر
أصحاب األعمال من وحلائفهم ومن  ،تسد يف وجوههم سبل العيش الكرا.
 -3تعم للد السل للطات اس للتنادا إلع للالن حال للة الطل لوارئ إىل مراقب للة التص للالت اهلاتفي للة والايدي للة،
وخت للرتق ب للذلك س لرية املراس للالت واملكامل للات اهلاتفي للة .كم للا تعم للد إىل مراقب للة الاي للد اإللك للرتوين  ،وحج للب
العديد من املواقع على شبكة النرتنت دف منع املشرتكني من الوصول إىل معلومات حمددة.
-8

مينع احملكومون بعد اإلفرا عنهم والناشطون يف الشأن العام ملن اوصلول عللى جلوازات سلفر

بأوامر األجهزة األمنية أو مينعون من السفر خار القطر..
 -2أدت حالة الطوارئ و ارسة القمع إىل فرار عدد كبري ملن امللواطنني خلار القطلر ومنلع هلؤلء
من اوصول على جوازات السفر ا يتناقض مع املواثيق الدولية.
-20إن طغيان األجهزة األمنيلة والرعلب اللذي عشلش يف النفلوس ،أضلحى علامال حامسلا يف اويلوللة دون
اختللاذ ق لرارات مللن قبللل السلللطة القضللائية يف الرقابللة علللى اإلدارة العرفيللة ،وأدى بعللد ذلللك لطغيللان هللذه اإلدارة
واستهتارها بكل القيم و اوقوق مجلة وتفصيال  ،وقد جرى منع بعض الناس من حضور املنتديات.
-22ألغيت حصانة امللكيلة الفرديلة ومتلت مصلادرة اآللف ملن دور السلكن حبجلة األملن ،ولقلد مارسلت
إقامللة الللدعاوى علللى السلللطة يف هللذا الشللأن وحصلللت علللى أحكللام دون تنفيللذ ح للىت اآلن ،وأرفللق مللع هللذه
الكلمة بيانا صادرا عنها يبني مدى استهتارها بقيمة امللكية .
-21أدى إعللالن حالللة الط لوارئ لفقللدان شخصللية العقوبللة ،فللتم اعتقللال األقربللاء واألصللدقاء للشللخص
املطلوب ملمارسة الضغط عليه لتسليم نفسه ا أدى لفقدان حصانة املواطن لشخصنة العقوبة .
-23إن اختالل العدالة الناجم عن إعالن حالة الطوارئ واستغالهلا من الفاسلدين اللذين مههلم مجلع امللال
واملنللافع بأيللة وسلليلة ،يللؤدي لبللتالع الثللروات العامللة ولبهللا وإىل اتسللاع اهلللوة بللني األغنيللاء والفق لراء  ،ويللؤدي
بالتايل لإلحبا ، /وقد يكون سببا لتولد العنف أو ما اصطلح عليه باإلرهاب.
 -20لقللد أدت حالللة الط لوارئ اللليت نعيشللها منللذ أربعللني عامللا إىل تراجللع الفكللر وا سللار اإلبللداع وتللردي
اوالة العلمية ألن يد رقيب حالة الطوارئ هي فوق كل اعتبار إل اعتبار أمن السلطة.
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 -22لقد دعمت حالة الطوارئ واخلوف الذي عشش يف نفلوس النلاس إىل تفشلي الفسلاد اللذي أضلحى
ه للو الفاعللل الرئيسللي يف اويللاة العامللة وتغلغللل يف مجي للع أجه للزة الدولللة حللىت وصللل إىل التعل لليم والقضللاء ،ومه للا
اجله للازان املف للروض ألم للا يؤمن للان بن للاء متمعي للا س للليما وحص للانة للن للاس للوص للول إىل حق للوقهم ،وا يع للد أح للد
يستطيع أن ميارس نقد الفاسدين بسبب متتعهم حبصانة الطوارئ  ،ووجودهم يف قمة هرم السلطة.
 -27وأخريا ل بلد يل أن أنلوه بالليلار الكبلري يف اللدفاع علن العلراق الشلقيق اللذي سلقط بصلورة ا يكلن
أحللد يتوقعهللا ،ولعللل العامللل الرئيسللي يف أسللباب سللقوطه أنلله كللان يللدار حبالللة الطلوارئ والرعللب الللذي جنللم عنهللا
بني أهلنا هناك ،فلم ينفلع النعلام ل جيشله اجللرار ول أسللحته الفتاكلة الليت كلان يلزعم أللا تشلكل حصلنا منيعلا
من الخرتاق ،واليت ا يكن ليستعملها سوى ملواجهة مواطنيله فعجلز علن اسلتعماهلا ملواجهلة الغلزاة األملريكيني،
وأدى بالتايل إىل زلزال يف مجيع عاملنا العريب وإىل إحبا /ا يسبق لنا عهد به من قبل.
يف عللام  2280صللدر مرسللوم تش لريعي بللرقم  31بسللط صللالحيات المحةةاكم الميدانيةةة العسللكرية حملاكمللة

املدنيني .

ومعل للوم أن احمل للاكم امليداني للة ال لليت م للن املف للرتض أن تك للون موج للودة يف مجي للع جي للوك الع للاا ،إمن للا ينحص للر
اختصاصها مبحاكمة العسكريني يف أثناء اوروب أو الكوار اليت تشارك فيها قطعات من اجلليش ألملور تتعللق
للذه الك لوار  ،وجتللري هللذه احملللاكم حماكمللات س لريعة علللى مللن يتخلللف عللن أداء واجبلله العسللكري أو يفللرمن
اخلدمة أو يتصل بالعدو ،حبي جتري له حماكمة سريعة ،كما نري التنفيذ السريع حرصلا عللى اواللة الليت يكلون
اجليش فيها .
ويف حالللة الط لوارئ هتللدر القواعللد القانونيللة العاديللة وتطبللق قواعللد خاص للة بالعس للكريني  ،وإن يف تشللميل
املدنيني مبحاكمتهم أمام مثل هذه احملاكم ،إهدارا وقوقهم يف أن ُياكموا حماكملة عادللة أملام قضلائهم العلادي،
وينتعروا أحكاما يكون حق الدفاع والطعن فيها ضمانة وقوق احملاكمني .
وعلن طريلق هلذه احملللاكم امليدانيلة مت إعلدام آلف امللواطنني يف السللجون دون أن يتلوفر هللم اولد األدىن مللن
الضمانات يف حماكمة عادلة وحىت دون استجواب يف حدود القانون .
ومن  ،فإن املمارسات اليت متت بالستناد إىل هذه احملاكم هلي حماكملات باطللة ،ول ترتكلز عللى أسلاس
قللانوين سللليم ،باعتبللار أن هللذه احملللاكم تنعللر يف اجل لرائم الداخلللة يف اختصللاص احملللاكم العسللكرية واملرتكبللة زمللن
اورب .
ولقد نصت املادة  1من املرسوم التشريعي  202لعام  2278والذي أنشئت مبوجبه احمللاكم امليدانيلة عللى ملا
يلي :
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 -2زمللن اوللرب  ،وهللو املللدة اللليت تقللع فيهللا اشللتباكات مسلللحة بللني اجلمهوريللة العربيللة
السورية وبني العدو وُيدد بدؤها وانتهاؤها مبرسوم .
-1

العملي للات اوربي للة واألعم للال أو اورك للات ال لليت يق للوم للا اجل لليش وبع للض وحدات لله يف

اورب أو عند وقوع صدام مسلح مع العدو .
ومللن ذلللك يتبللني أن احملللاكم امليداني للة هللي حمللاكم ل تتمتللع بللالوجود الق للانوين ول لليس هل للا مرجعيللة قانوني للة،
ولسلليما إذا علمنللا أن الفق لرتني السللابقتني قللد حللددتا صللالحياهتا ،وللليس منهللا حماكمللة املللدنيني الللذين حوكم لوا
أمامها دون سند من القانون.
وليس عنا ببعيد العتقالت اليت متت يف أواخر العام  1002والليت تناوللت عضلوين يف مللس الشلعب مهلا
السلليدين ريللاض سلليف ومللأمون اومصللي ،وأكللادمييني وناشللطني يف حقللوق اإلنسللان والعمللل العللام ،هللم السللادة
حبيللب عيسللى  ،فلواز تللللو ،عللارف دليلللة ،كمللا ل اللبلواين ،وليللد البللين ،حسللن سللعدون  ،حبيللب صللاحل ،وذلللك
جملرد ارستهم حقهم يف الرأي والتعبري ا يسلط الضوء على عقلية األجهزة األمنية واليت ل تزال عنلة يف حتويلل
الدول للة القانوني للة إىل دول للة أمني للة ترتك للز أساس للا عل للى ارس للة قم للع اوريل لات إللق للاء اخل للوف والرع للب يف نف للوس
املواطنني ،وإن العتقالت األخرية اليت طالت عددا من الناس يف بلدة داريا ويف محاه ألكا دليل على ذلك .
ول بلد لنللا هنللا مللن التنويله باخللللل الللذي أصلليبت بلله السللطات الللثال التشلريعية والتنفيذيللة والقضللائية ،إذ
تللداخلت األوامللر والبالغللات ووقعللت هللذه السلللطات حتللت خللوف سللطوة األجهللزة األمنيللة ،وللليس عنللا ببعيللد
مالحقة النائبني اومصلي وسليف ورفلع اوصلانة عنهملا بصلورة تلل رغبلات األجهلزة ،يف حلني أن بعلض أعضلاء
ملس الشعب الذين اهتموا بالفساد مت التحقيق معهم وحماكمتهم دون أن نري توقيفهم.
وإن أععم اخللل هو الذي وق بالسلطة القضلائية الليت ملن املفلروض أن تكلون هلي اوصلن األخلري لألملة،
فكانللت مطواعللة لرغبللات األجهللزة األمنيللة وقللد شللهدنا حماكمللات للنللائبني املللذكورين ل متللت للقللانون واوللق بأيللة
صلة ،بل ول حىت لفهم العربية بصورة صحيحة.
في الخاتمة:
أ -قص للص م للن الت للاريخ املعاص للر :إذا أردن للا إدراك اهل للوة ال لليت ا للدرت حبق للوق اإلنس للان يف بل للدنا
سأعرض وادثتني تارذيتني ،وأترك للجمهور اواضر مقارنة ذلك مبا نري حاليا.
أوىل اولادثتني كانلت علام  2208فيملا أذكلر حلني كلان ُيتفلل بيلوم اجلليش يف مدينلة حللب الشلهباء برعايللة
رئيس الوزراء املرحوم مجيل مردم ،وإذ ذاك وقف الشاعر املعروف عمر أبو ريشة يشيد مبوقلف اجلليش البطلل ،يف
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استيالئه على مستعمرة كعوك ( مشمار هاردن)  ،وكلان مجيلل ملردم قلد وضلع يلده عللى بعلض بسلاتينها فأنشلد
الشاعر بيتا من قصيدته قال فيه:
إن أرحام البغايا ا تلد مرما يف شكل هذا اجملرم
وأشللار إىل مجيللل مللردم ،وانتهللى اوفللل وصللفق اوضللور مبللا فلليهم راعللي اوفللل وخللر الشللاعر ميشللي علللى
رجليه .
وثاين اوادثتني كانت علام  2271حلني كلان املرحلوم خاللد الععلم يلزور درعلا ،فأقلدم املتعلاهرون عللى رمجله
بالبندورة والبيض وانقلب لباس خالد الععم إىل اللون األمحلر واعتقللت الشلرطة بعلض املتعلاهرين ،وملا إن وصلل
رئلليس الللوزراء املعتللدى عليلله إىل الصللنمني يف طريللق عودتلله إىل دمشللق حللىت اتصللل مبحللاف درعللا وأمللره بللإطالق
سراح املعتقلني .
ب – اآلثللار املرتتبللة علللى الشللارع العللريب :وأخلريا وللليس آخلرا هللل تسللتطيع أن نتسللاءل أيللن الشللارع العللريب
مللن التصللفيات اجلماعيللة اللليت يقللوم للا الكيللان الصللهيوين احملتللل بللدعم الوليللات املتحللدة األمريكيللة ،وكللذلك أيللن
هذا الشارع العريب وما نري اآلن من خمططات لتدمري العراق الشقيق.؟
وأذكر هنا حادثتني أوهلما حلني عقلدت حكوملة سلورية إبلان اولرب الفرنسلية اجلزائريلة صلفقة لبيلع اوبلوب
إىل فرنسللة  ،فتحللرك الشللارع يف سللورية واقللتحم املتعللاهرون مكتللب وزيللر القتصللاد الللذي هللرب بللدوره مللن الشللرفة
وسقطت اوكومة وألغيت صفقة اوبوب.
وثانيتهما حني مر وزير خارجية أمريكة وضور اولف املركزي يف الباكستان فتحرك الشارع السلوري منلددا
باوكومة كيف تسمح لوزير خارجية دولة عدوة إمايالية بالعبور يف أجوائنا.
ولو قارنا بني تلك اوواد و ارسة السلطات يف بالدنلا لقملع امللواطنني ،وملنعهم ملن التعلاهر والتعبلري إل
بأمرهللا وموافقتهللا ،ومللا أحدثتلله حالللة إعللالن الطلوارئ مللن خللوف لللدى امللواطن للخللرو إىل الشللارع والتعبللري عللن
رأيه حبرية وجرأة  ،لو قارنلا واقعنلا اليلوم مبلا نلري يف عواصلم الغلرب حيل ختلر ماليلني البشلر للتنديلد بالوليلات
املتحل للدة ول أحل للد يعل للرتض طريقهل للا ،فل للأين منهل للا الل للبالد العربيل للة وخاصل للة سل للورية ،وهل للي تشل للكل إحل للدى نقل للا/
السللتهداف األمريكللي يف اوللرب علللى العلراق الللذي كللان عامللل سللقوطه الرئيسللي هللو حالللة الطلوارئ اللليت كانللت
سائدة فيه ،والقمع الذي مورس على املواطن بكافة املستويات من قبل األجهزة األمنية املتسلطة؟
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وأخريا:
ل من للاص لن للا م للن أن جن للري مص للاوة م للع ال للذات يف ال للداخل ،وتعي للد الس لللطة تقوميه للا لألوض للاع وحتف ل ل
للملواطن كرامتلله وحقوقلله وتلغللي إىل غللري رجعللة اخلطللو /اوملراء اللليت وضللعتها ملنللع النقللد مللن أن يطللال الفسللاد ،
وبللذلك نضللع أرجلنللا علللى بدايللة الطريللق الصللحيح ،واللليت نرجللو أن ل خنطئهللا حللىت نللتمكن مللن اللحللاق بركللب
اوضارة والتقدم.
والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته
السابع من جمادى األولى
الموافق

9111/7/6

4191

المحامي ﻫيثم المالح

رئيس جمعية حقوق اإلنسان في سورية

ملحقات:
القرار رقم  2203لعام

2228

رئيس اجلمهورية
بعد اإلطالع على الدستور املؤقت
وعلللى القللانون رقللم  2لسللنة  2228بإدخللال بعللض التعللديالت علللى التش لريعات القائمللة يف إقليمللي مصللر
وسورية.
وعلى القانون رقم  271لسنة  2228بشأن حالة الطوارئ.
وعلى قرار رئيس اجلمهورية رقم  312لسنة  2227الصادر يف مصر بإعالن حالة الطوارئ.
وعلللى املرسللوم رقللم  3072الصللادر يف سللورية يف  2227/20/30بللإعالن اإلدارة العرفيللة املعللدل مبرسللوم رقللم
 2010يف  2223/0/3ومرسوم  1017يف . 2223/3/13
ولستمرار األسباب املوجبة لصدور القرار واملرسوم املشار إليهما قرر:
مادة  -2يستمر إعالن حالة الطوارئ ويشمل نطاقها إقليمي اجلمهورية.
مادة  -1ينشر هذا القرار يف اجلريدة الرمسية ويعمل به من تاريخ نشره.
صدر برياسة اجلمهورية يف  23ربيع األول سنة 13 – 2338سبتما سنة .2228
مجال عبد الناصر
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الجمهورية العربية المتحدة  ،أمر رقم  11لسنة 4228
بتشكيل حماكم أمن الدولة يف اإلقليم السوري
رئيس اجلمهورية
بعد اإلطالع على القرار بقانون رقم  271لسنة  2228بشأن حالة الطوارئ.
وعلى القرار رقم  2230لسنة  2228باستمرار حالة الطوارئ يف إقليمي اجلمهورية.
وعلللى املرسللوم رقللم  1017الصللادر يف اإلقللليم السللوري بتللاريخ  2223/3/13باسللتبقاء األحكللام العرفيللة يف
منطقيت القنيطرة والزوية.
قرر:
مادة  -2تشكل يف كل حمافعة حمكمة أمن دولة بدائية.
وحت للال إىل ه للذه احمل للاكم ج لرائم خمالف للة أوام للر او للاكم العس للكري واألوام للر اجلمهوري للة أو ال لليت تقض للي ه للذه
األوامر بإحالتها إىل حماكم أمن الدولة.
مادة  -1تشكل ثال حماكم أمن دولة عليا يف :
أ -دمشق ويشمل اختصاصها مدينة دمشق وحمافعات دمشق ومحص ودرعا والسويداء.
ب-

حلب ويشمل اختصاصها حمافعات حلب والالذقية ومحاه.

 دير الزور ويشمل اختصاصها حمافعيت دير الزور واوسكة.وحتال إليها اجلرائم املنصوص عليها يف الفقرة الثانية من املادة السابقة مىت كانت عقوبتها جنائية.
مادة  -3يعمل ذا األمر يف اإلقليم السوري من تاريخ نشره يف اجلريدة الرمسية.
 44نوفمبر

4228

جمال عبد الناصر
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قانون رقم  469بشأن حالة الطوارئ  ،تاريخ  13سبتما 2228
باسم األمة
رئيس الجمهورية
بعد الطالع على الدستور املؤقت
وعلللى املرسللوم التش لريعي رقللم  220الصللادر يف اإلقللليم السللوري بتللاريخ  2202/7/11املتضللمن تنعلليم
اإلدارة العرفية .
وعلللى القللانون رقللم  233لسللنة  2220يف شللأن األحكللام العرفيللة الصللادر يف اإلقللليم املصللري والق لوانني
املعدلة له
قرر القانون اآليت:
مادة  -2يعمل بالقانون املرافق يف شأن حالة الطوارئ.
مللادة  -1يغلللى املرسللوم التش لريعي رقللم  220الصللادر يف  2202/7/11والقللانون رقللم  233لسللنة
املشار إليهما وكذلك كل نص ذالف أحكام هذا القانون.

2220

مادة  -3ينشر هذا القانون يف اجلريدة الرمسية ويعمل به يف إقليمي اجلمهورية من تاريخ نشره.
صدر برياسة اجلمهورية يف  23ربيع األول سنة  13 – 2338سبتما سنة .2228
جمال عبد الناصر.
قانون بشأن حالة الطوارئ
مللادة  -2نللوز إعللالن حالللة الط لوارئ كلمللا تعللرض األمللن أو النعللام العللام يف أراضللي اجلمهوريللة أو يف
منقطة منها للخطر سواء كان ذلك بسبب وقوع حرب أو قيلام حاللة هتلدد بوقوعهلا أو حلدو اضلطرابات
يف الداخل أو كوار عامة أو انتشار وباء.
مللادة  -1يكللون إعللالن حالللة الط لوارئ وإلاؤهللا بق لرار مللن رئلليس اجلمهوريللة ونللب أن يتضللمن ق لرار
إعالن حالة الطوارئ ما يأيت:
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أولا :بيان اوالة اليت أعلنت بسببها.
ثاني ا -حتديد املنطقة اليت تشملها.
ثالثا -تاريخ بدء سريالا.
مادة  -3لرئيس اجلمهورية مىت أعلنت حالة الطوارئ أن يتخذ بأمر كتايب أو شفوي التدابري اآلتية:
أ -وضللع قي للود عل للى حري للة األش للخاص يف الجتم للاع والنتق للال واإلقام للة وامل للرور يف
أم للاكن أو أوق للات معين للة والق للبض عل للى املش للتبه ف لليهم أو اخلطل لرين عل للى األم للن
والنعللام العللام واعتقللاهلم والرتخلليص يف تفتلليش األشللخاص واألمللاكن دون التقيللد
بأحكللام قللانون اإلجلراءات اجلنائيللة وكللذلك تكليللف أي ضللخي بتأديللة أي عمللل
من األعمال.
ب -األمر مبراقبة الرسائل أيا كان نوعها ومراقبة الصحف والنشرات واملطبوعلات
واحملللررات والرسللوم وكافللة وسللائل التعبللري والدعايللة واإلعللالن قبللل نشللرها وضللبطها
ومصادرهتا وتعطيلها وإغالق أماكن طبعها.
ت -حتديد مواعيد فتح احملال العامة وإغالقها وكلذلك األملر بلإغالق هلذه احمللال
كلها أو بعضها.
-

السللتيالء علللى أي منقللول أو عقللار واألمللر بفللرض اوراسللة علللى الشللركات

واملؤسسللات وكللذلك تأجيللل أداء الللديو ن واللتزامللات املسللتحقة واللليت تسللتحق
على ما تستويل عليه أو على ما تفرض عليه اوراسة.
 سحب الرتخليص باألسللحة أو اللذخائر أو امللواد القابللة لالنفجلار أو املفرقعلاتعلى اختالف أنواعها واألمر بتسليمها وضبطها وإغالق خمازن األسلحة .
ح -إخالء بعض املناطق أو عزهلا وتنعيم وسائل النقل وحصر املواصالت وحتديلدها
بني املناطق املختلفة.
ونللوز بقلرار مللن رئلليس اجلمهوريللة توسلليع دائللرة اوقللوق املبينللة يف املللادة السللابق علللى أن يعللرض هللذا القلرار
على ملس األمة يف أول اجتماع له.
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مللادة  -0تتللوىل قلوات األمللن أو القلوات املسلللحة تنفيللذ األوامللر الصللادرة مللن رئلليس اجلمهوريللة أو مللن يقللوم
مقاملله .وإذا تولللت الق لوات املسلللحة هللذا التنفيللذ يكللون لضللباطها ولضللبا /الصللف ابتللداء مللن الرتبللة اللليت يعينهللا
وزير اوربية سلطة تنعيم احملاضر للمخالفات اليت تقع لتلك األوامر.
وعلللى كللل موحلللف أو مسللتخدم عللام أن يعللاولم يف دائللرة وحليفللتهن أو عمللله علللى القيللام بللذلك ويعمللل
باحملاضر املنعمة يف استثبات خمالفات هذا القانون إىل أن يثبت عكسها.
مللادة  -2مللع عللدم اإلخللالل بللأي عقوبللة أشللد تللنص عليهللا الق لوانني املعمللول للا يعاقللب كللل مللن خللالف
األوامللر الصللادرة مللن رئلليس اجلمهوريللة أو مللن يقللوم مقاملله بالعقوبللات املنصللوص عليهللا يف تلللك األوامللر علللى أل
تزيد هذه العقوبة على األشغال الشاقة املؤقتة ول على غرامة قدرها أربعة آلف جنيه أو أربعون ألف لرية.
وإذا ا تكللن األوامللر قللد بينللت العقوبللة علللى خمالفللة أحكامهللا فيعاقللب علللى خمالفتهللا بللاوبس مللدة ل تزيللد
على ستة أشهر وبغرامة ل جتاوز تسني جنيها أو تسمائة لرية سورية أو بإحدى هاتني العقوبتني.
مللادة  -7نللوز القللبض يف اوللال علللى املخللالفني لألوامللر اللليت تصللدر طبقللا ألحكللام هللذا القللانون واجل لرائم
احملددة يف هذه األوامر .
ونللوز للمقبللوض عللليهم يف غللري اجل لرائم املضللرة بللأمن الدولللة الللداخلي أو اخلللارجي واجل لرائم األخللرى اللليت
يصللدر بتعيينهللا مللر مللن رئلليس اجلمهوريللة أو مللن يقللوم مقاملله أن يللتعلم مللن أمللر حبسلله للمحكمللة املختصللة .
وللمحكمة املختصة أثنلاء نعلر اللدعوى أن تصلدر قلرارا بلاإلفرا املؤقلت علن امللتهم أيلا كانلت اجلرميلة الليت ُيلاكم
من أجلها ويكون قرار احملكملة يف جلرائم أملن الدوللة اللداخلي واخللارجي أو اجللرائم الليت يصلدر بتعيينهلا أملر ملن
رئيس اجلمهورية خاضعا لتصديق رئيس اجلمهورية أو من يفوضه بذلك.
مادة  -3تفصل حماكم أملن الدوللة اجلزئيلة البدائيلة والعليلا يف اجللرائم الليت تقلع باملخالفلات ألحكلام األواملر
اليت يصدرها رئيس اجلمهورية أو من يقوم مقامه.
وتشكل كل دائرة من دوائر أملن الدوللة اجلزئيلة باحملكملة البتدائيلة ملن أ؛د قضلاة احملكملة وختلتص بالفصلل
يف اجل لرائم ال لليت يعاق للب عليه للا ب للاوبس والغرام للة أو بإح للدى ه للاتني العق للوبتني وتش للكل دائ للرة أم للن الدول للة العلي للا
مبحكم للة الس للتئناف م للن ثالث للة مستش للارين وخت للتص بالفص للل يف اجلل لرائم ال لليت يعاق للب عليه للا بعقوب للة اجلناي للة أو
باجلرائم اليت يعنيها رئيس اجلمهورية أو من يقوم مقامه أيا كانت العقوبة املقررة هلا.
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ويقوم مبباشرة الدعوى أمام حماكم أمن الدولة عضو من أعضاء النيابة العامة.
ونللوز اسللتثناء ل لرئيس اجلمهوريللة أن يللأمر بتشللكيل دائللرة أمللن الدولللة اجلزئيللة مللن قللاض واثنللني مللن ضللبا/
القوات املسلحة من رتبة نقيب أو ما يعادهلا عللى األقلل وبتشلكيل دائلرة أملن الدوللة العليلا ملن ثالثلة مستشلارين
ومن ضابطني من الضبا /القادة.
ويعل للني رئل لليس اجلمهوريل للة أعضل للاء حمل للاكم أمل للن الدولل للة بعل للد أخل للذ رأي وزيل للر العل للدل بالنسل للبة إىل القضل للاة
واملستشارين ورأي وزير اوربية بالنسبة إىل الضبا./
مللادة  8نللوز ل لرئيس اجلمهوريللة ف املنللاطق اللليت ختضللع لنعللام قضللائي خللاص أو بالنسللبة لقضللايا معينللة أن
يللأمر تشللكيل دوائللر أمللن الدولللة املنصللوص عليهللا يف املللادة السللابقة مللن الضللبا /وتطبللق احملكمللة يف هللذه اوالللة
اإلجراءات اليت ينص عليها رئيس اجلمهورية يف أمر تشكيلها.
وتشكل دائرة أمن الدولة العليا يف هذه اوالة من ثالثلة ملن الضلبا /القلادة  ،ويقلوم أحلد الضلبا /أو أحلد
أعضاء النيابة بوحليفة النيابة العامة.
مللادة  -2نللوز ل لرئيس اجلمهوريللة أو ملللن يقللوم مقاملله أن ُييللل إىل حمللاكم أمللن الدولللة اجل لرائم اللليت يعاقللب
عليها القانون العام.
م للادة  -20فيم للا ع للدا م للا ه للو منص للوص عليه للا م للن إج لراءات وقواع للد يف امل لواد التالي للة أو يف األوام للر ال لليت
يصدرها رئيس اجلمهورية تطبق أحكام القوانني املعمول ا على حتقيق القضلايا الليت ختلتص بالفصلل فيهلا حملاكم
أمن الدولة وإجراءات نعرها واوكم فيها وتنفيذ العقوبات املقضي ا.
ويكللون للنيابللة العامللة عنللد التحقيللق كافللة السلللطات املخولللة هلللا ولقاضللي التحقيللق ولغرفللة الهتللام (قاضللي
اإلحالة ) مبقتضى هذه القوانني .
مادة  -22ل تقبل الدعوى املدنية أمام حماكم أمن الدولة .
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مللادة  -21ل نللوز الطعللن بللأي وجلله مللن الوجللوه يف األحكللام الصللادرة مللن حمللاكم أمللن الدولللة ول تكللون
هذه األحكام لائية إل بعد التصديق عليها من رئيس اجلمهورية .
مادة  -23نوز لرئيس اجلمهورية حف الدعوى قبل تقدميها إىل احملكمة .
كمللا نللوز للله األمللر بللاإلفرا املوقللت عللن املتهمللني املقبللوض عللليهم قبللل إحالللة الللدعوى إىل حمكمللة أمللن
الدولة .
مللادة  -20نللوز ل لرئيس اجلمهوريللة عنللد عللرض اوكللم عليلله أن ذفللف العقوبللة احملكللوم للا أو أن يبللدل للا
عقوبللة أقللل منهللا أو أن يلغللي كللل العقوبللات أو بعضللها أيللا كللان نوعهللا أصلللية أو تكميليللة أو تبعيللة أو أن يوقللف
تنفيذ العقوبات كلها أو بعضها  ،كما نوز له إلغاء اوكم مع حف الدعوى أو مع األمر بإعلادة احملاكملة أملام
دائرة أخرى ويف هذه اوالة األخرية نب أن يكون القرار مسببا.
فللإذا صللدر اوكللم بعللد إعللادة احملاكمللة قاضلليا بللالااءة وجللب التصللديق عليلله يف مجيللع األح لوال وإذا كللان
اوكللم باإلدانللة جللاز للرئيس اجلمهوريللة ختفيللف العقوبللة أو وقلف تنفيللذها أو إلغاءهللا وفللق مللا هللو مبللني يف الفقللرة
األوىل أو إلغاء اوكم مع حف الدعوى .
مادة  -22نوز لرئيس اجلمهورية بعد التصديق على اوكم باإلدانة أن يلغي اوكم مع حفل اللدعوى أو
أن ذفللف العقوبللة أو أن يوقللف تنفيللذها وفللق مللا هللو مبللني يف املللادة السللابقة  ،وذلللك كللله مللا ا تكللن اجلرميللة
الصادر فيها اوكم جناية قتل عمد أو اشرتاك فيها .
مادة  -27يندب رئيس اجلمهورية بقرار منه أحد مستشاري حمكمة السلتئناف أو أحلد احمللامني العلامني ،
على أن يعاونه عدد كاف من القضاة واملوحلفني وتكون مهمتله التثبلت ملن صلحة اإلجلراءات وفحلص تعلملات
ذوي الشللأن وإبللداء ال لرأي  ،ويللوع املستشللار أو احملللامي العللام يف كللل جنايللة مللذكرة مسللببة برأيلله ترفللع إىل رئلليس
اجلمهورية قبل التصديق على اوكم .
ويف أح لوال السللتعجال نللوز للمستشللار أو احملللامي العللام القتصللار علللى تسللجيل رأيلله كتابللة علللى هللامش
اوكم.
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مادة  -23لرئيس اجلمهورية أن ينيب عنه من يقوم مقامه يف اختصاصاته املنصوص عليهلا يف هلذا القلانون
كلها أو بعضها ويف كل أراضي اجلمهورية أو يف منطقة أو مناطق معينة منها .
ملادة  -28ل يرتتللب علللى تنفيللذ هللذا القللانون اإلخللالل مبلا يكللون لقائللد القلوات العسللكرية يف حالللة اوللرب
من اوقوق يف منطقة األعمال العسكرية .
مادة  -22عند انتهاء حالة الطلوارئ تعلل حملاكم أملن الدوللة خمتصلة بنعلر القضلايا الليت تكلون حماللة عليهلا
وتتابع نعرها وفقا لإلجراءات املتبعة أمامها .
أما اجلرائم اليت ل يكلون املتهملون فيهلا قلد قلدموا إىل احمللاكم فتحلال إىل احمللاكم العاديلة املختصلة وتتبلع يف
شألا اإلجراءات املعمول ا أمامها .
مللادة  -10يسللري حكللم الفقللرة األوىل مللن املللادة السللابقة علللى القضللايا اللليت يقللرر رئلليس اجلمهوريللة إعللادة
احملاكمة فيها طبقا إلحكام هذا القانون .
ويبقى لرئيس اجلمهورية كافة السلطات املقررة له مبوجلب القلانون امللذكور بالنسلبة لألحكلام الليت تكلون قلد
صدرت من حملاكم أملن الدوللة قبلل إلغلاء حاللة الطلوارئ وا يلتم التصلديق عليهلا واألحكلام الليت تصلدر ملن هلذه
احملاكم طبقا ملا تقرره هذه املادة واملادة السابقة.

72

التدمير الممنهج لدمشق وضواحيها
ل أحلن أن أيلا ملن امللواطنني السلوريني واملطلعلني ملن العلاا العلريب وحلىت الغلريب ذفلى عليله أن دمشلق أقلدم

عاصمة يف التاريخ كانت تشكل واحة خضراء يف باديلة الشلام  ،حتليط لا غوطتلان غربيلة وشلرقية  ،وكانلت هلذه
املدينة تعتا مصيفا ألبناء البالد العربية ملا فيها من مجال الطبيعة واملياه العذبة الليت خترتقهلا يف ملرى بلردى اللذي
تشللكل فروعلله السللبعة ج لوا خاص لا للذه املدينللة  ،وكللان هللذا النهللر يللزود مجيللع دور دمشللق دون اسللتثناء بامليللاه
اجلارية.
ابتليللت هللذه املدينللة بللإدارات فاسللدة  ،كللان مههللا لللب ثرواهتللا الطبيعيللة وتللدمري بنيتهللا األساسللية ،طمعلا يف
مجيع املال اورام  ،الذي كثريا ما صرف على موائد القمار  ،يف مونت كارلو وغريها ملن املنتجعلات الغربيلة  ،أو
تكديس األموال يف مصارف أجنبية لتكون مبأمن من الطامعني واواسدين ؟!
منللذ أيللام طلللب إىل أحللد الشللباب مرافقتلله كللي أسللاعده يف خللايت لشلراء دار بغللرض الللزوا  ،وفعلالا ذهبللت
معه إىل منطقة اهلامة – اخللابوري طريلق الرحبله – فأصلبت بصلدمة كبلرية حلني سلألت الوسليط العقلاري عملا إذا
كان البناء مرخصا أو ميكن نقل ملكيته يف السجل العقلاري  ،فأجلابين امللذكور ل يوجلد شليء ملن ذللك ومجيلع
األبنية اليت تشاد بعد إعدام املسلاحات اخلضلراء هلي دون تلرخيص  ،سلوى ملا مسلي تلرخيص بإشلادة بنلاء زراعلي
يتحول بالكذب والفساد إىل أبنية كبرية متعددة الشقق.
ما هو ملفت للنعر أن األبنية مرتاكبة  ،وتعود بنا القهقري إىل املاضلي حلني كلان يوصلل إىل اللدور القدميلة
بواسللطة أزقللة ضلليقة  ،فمللن يريللد أن يشللرتي دارا نللد نفسلله مضللطر لسلللوك هللذا النللوع مللن األزقللة للوصللول إىل

داره !!

ويف اوقيق للة إن م للا ينطب للق عل للى اهلام للة  ،س للبق أن طب للق عل للى غوط للة دمش للق الش للرقية  ،حيل ل مت حتوي للل
املساحات اخلضراء والرتبة الزراعية اليت عمرها آلف السنني إىل كتل أمسنتية خار القلانون وخلار نعلام العملران
للمدن.
بعض احملافعني الذين تعاقبوا على إدارة ريف دمشق ا يكن مههم سوى مجع املال بطرق غري مشلروعة لا
أدى لتدمري مععم املناطق اخلضراء.
مللؤخرا ومنللذ سللنوات مت تنعلليم منطقللة كفرسوسللة واللليت كانللت تشللكل الرئللة الوحيللدة لدمشللق اللليت اكتعللت

بالسكان الذين أتوا من خارجها وانتصبت األبنية العالية املرتاكبة حبيل انعلدمت املسلاحات اخلضلراء يف املدينلة،
يف حني كان باإلمكان تنعيم املنطقة على أسس الدار الواحدة ملساحة خضلراء معقوللة  ،حبيل حتلتف املنطقلة
موها وطبيعتها  ،إل أن ما حصل هو عكس ذلك متاما .
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لر بردى الذي تغا به شوقي حني قال :
جرى وصفق يلقانا بها بردى
دخلتها وحواشيها زمردة

كما تلقاك دون الخلد رضوان
والشمس فوق لجين الماء عقيان

معلللوم أن مللاري األلللار ل نللوز اللعللب للا أو العتللداء عليهللا  ،ولللر بللردى هللو خمصللص طبيعي لا إلرواء
الغللوطتني  ،وحقللوق أصللحاب امل لزارع والبسللاتني بالسللقاية مللن النهللر ثابتللة ثبوت لا طبيعي لا وقانوني لا فمللاذا حصللل

لادى؟.

لقللد مت غللرس مضللخات يف النهللر وسللوق مائلله بأنابيللب لتضللم إىل ميللاه نبللع الفيجللة إلمللداد دور دمشللق
املرخصة والعشوائية باملياه من أجل الشرب.
ه للذه اخلط للوة ال لليت اخت للذت متث للل اعت للداء عل للى الطبيع للة  ،وإفس للادا هل للا  ،واعت للداء عل للى حق للوق أص للحاب
البساتني يف الغوطتني  ،هذا أولا كما تشكل ثانيا دعوة مفتوحة لسكان سورية هلجر مدلم وقراهم وللتوجه لو
دمشق لستيطالا  ،وهكذا أضحى السكان األصليون للمدينة وما حوهلا ل يتمتعلون حبقلوقهم الكامللة بلل وقلد
اعتدي على هذه اوقوق .
ل أدري ملللاذا ل تعمللد الدولللة إىل حتسللني منطقللة اجلزيللرة  ،وال لليت هللي أغللا منطقللة يف سللورية ،عللن طريللق
وصللل عواصللم احملافعللات هنللاك بطللرق س لريعة جيللدة  ،وإنشللاء مرافللق كمللا يف دمشللق يف مركللز كللل حمافعللة ،
تشجيع إنشاء معامل حلج القطن وغزله  ،والصناعات التحويلية الزراعية بصورة تشجع عللى اهلجلرة املعاكسلة ،
فبدل أن يعملد امللواطن للقلدوم ملن اجلزيلرة إىل دمشلق واسلتيطالا تلتم عمليلة عكسلية حبيل يلذهب املتموللون
إىل هنلاك ويؤسسلوا املنشلليت واملعاملل ليجللد العملال والفالحللون هنلاك عملالا هلللم وتفلتح أمللامهم سلاحة للعمللل
،ويثبتون يف قراهم ومناطقهم  ،وحىت الذين يتخرجون ملن اجلامعلة أطبلاء ومهندسلني وغلريهم نلدوا فلرص العملل
يف املشايف اليت نب أن تنشأ هناك واملشاريع األخرى ،وبالتايل ذلف الضلغط عللى العاصلمة ويعلود أهلل املنلاطق
البعيدة عن دمشق إليها  ،وتعود اويوية والنشا /إىل تلك املناطق ونري أحياؤها بصورة صحيحة !..
كمللا يقللال اآلن يوجللد يف دمشللق مللا يعللادل  %32مللن سللكان سللورية أللليس هللذا تللدمريا للمللدن وللريللف
معا ؟!!!
مقاب للل الفس للاد ال للذي أش للرت إلي لله أنف ل ا  ،أح للد أص للحاب ال للدكاكني يف امله للاجرين ال للذي يس للتعمل دكان لله
مطعم ل ا صللغريا ويقللع يف خورشلليد جانللب مستوصللف غرفللة التجللارة  ،أقللدم علللى تبللديل الس لرياميك الللذي يغطللي
جللدران حمللله إىل نللوع جديللد جيللد وعلللى حسللابه اخلللاص  ،فثللارت ثللائرة رئلليس بلديللة املهللاجرين وأرسللل عماللله
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وآلياته واقتحم الدكان يف غيببة صاحبها  ،وكسر العمال الغلق ونزعوه من حمله ،كملا كسلروا سلرياميك اجللدران
الللذي كسللى بلله صللاحب احملللل جللدران حمللله  ،وكللذلك تكسللري الرخللام وكللل شلليء نللزع الغلللق وتللرك احملللل عاريلا
للصوص .
كيف لنا أن نوفق هذه الواقعة مبا نري على مستوى املدينة والريف من انتهاك فاضلح ألنعملة البنلاء يقلوم
ا متنفذون ومسؤولون كبار ل يستطيع أي شخص اعرتاضهم  ،وبصورة متناسقة مع الفساد والرشلوة وإفسلاد
البيئة وتدمريها دون عائق أو حدود !.
رضللي اهلل عللن اخلليفللة العللادل عمللر بللن اخلطللاب الللذي رفللض توزيللع أراضللي الفللتح يف منللاطق الشللام وسلواد
العراق على اجليش الفاتح حي قال للصحابة يومئذ " ماذا ستبقون لألجيال القادمة"؟
تنتشر اليوم مجعيات ومؤسسات األعمار لتشييد مساحات كبرية من األرض حول دمشق أبنية سلكنية لا
سللوف يضللطرها لسللتنزاف امليللاه اجلوفيللة بقصللد إيصللاهلا للللدور وهللو مللا يللؤدي مسللتقبالا لتصللحر هللذه املنللاطق ،
باعتبللار أن نبعللي بللردى والفيجللة قللد جللرى اسللتهالكها مجيعلا يف الوقللت اواضللر بقصللد إمللداد دور السللكن  ،ول
يوجللد يف منطقللة دمشللق ألللار أخللرى  ،فكيللف ميكللن تزويللد دور السللكن بامليللاه سللوى اسللتنزاف امليللاه اجلوفيللة؟
فهل من يستمع هلذا النداء ويعيد دراسة املشكالت السكنية يف دمشق وحوهلا؟

إنللين أضللع هللذه األم للور أمللام املسللئولني وأمللام وزارة البيئللة وأمللام مجعيللة أصللدقاء دمشللق وأم للام الدمشللقيني
األصالء كي يدافعوا عن مدينتهم من الدمار  ،فلرمبا مبله أوعى من سامع.
دمشق 9117/1/7م
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المحامي ﻫيثم المالح

الجريمة والعقاب
يف الث للامن م للن آذار  2273اس للتوىل عس للكريون عل للى الس لللطة ب للانقالب خ للار ع للن الش للرعية  ،وأق للاموا هل للم
ملسل لا مس للوه اجملل للس ال للوطين لقي للادة الث للورة  ،ومت ذل للك بتع للاون ب للني ح للزيب البع ل ل الع للريب الش ل لرتاكي والحت للاد

الش لرتاكي( الناص لريني)  ،مللا لب ل أن وقللع خللالف بللني جنللاحي النقللالب  ،أدى لصللدام مسلللح بينهمللا
لتصفية أعداد ملن الضلبا /الناصلريني فيملا مسلي ( أحلدا متلوز  ، )2273وتفلرد حلزب البعل بالسللطة  ،وأبعلد
كللل مللا عللداه  ،وبللرغم أن هللذا اوللزب ا يكللن مرخصلا نعلرا ألنلله حللل نفسلله يف بدايللة عهللد الوحللدة بللني سللورية
ومصر وقيام دولة اجلمهورية العربية املتحدة إل أنه فرض نفسه قائلدا خلار إطلار القلانون  ،واسلتمر كلذلك حلىت
اآلن.

يعاقب قلانون العقوبلات السلوري يف ملواده  122و 123و 120و 127السلتيالء عللى السللطة بالطريقلة الليت
متت وندر هذه النصوص فيما يلي :
المادة :924
 -2من حاول أن يسلخ عن سيادة الدولة جزءا من األرض السورية عوقب بالعتقال املؤقت.
 -1وتكون العقوبة العتقال املؤبد إذا جلأ الفاعل إىل العنف.
المادة : 921
 -2كل فعل يقلرتف بقصلد إثلارة عصليان مسللح ضلد السللطات القائملة مبوجلب الدسلتور يعاقلب
عليه بالعتقال املؤقت.
 -1إذا نشللب العصلليان عوقللب احملللرض بالعتقللال املؤبللد وسللائر العصللاة بالعتقللال املؤقللت تللس
سنوات على األقل.
المادة :921
العتلداء الللذي يقصللد منله منللع السلللطات القائمللة ملن ارسللة وحلائفهللا املسلتمدة مللن الدسللتور يعاقللب
عليه بالعتقال املؤقت.
المادة :926
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يعاقب بالعتقال املؤقت سبع سنوات على األقل :
أ -من اغتصب سلطة سياسية أو مدنية أو قيادة عسكرية.
ب-

من احتف خالفا ألمر اوكومة بسلطة مدنية أو قيادة عسكرية.

ت-

كل قائد عسكري أبقى جنده حمتشدا بعد أن صدر األمر بتسرُيه أو بتفريقه.

إل أن النقالبللني العسللكريني الللذين ميلكللون القللوة الضللاربة  ،اغتصللبوا السلللطة وفرضلوا سلللطالم بواسللطتها
وا يكن كن ا إحالتهم إىل القضلاء حمللاكمتهم ألللم ميلكلون القلوة الضلاربة ،وأقلدموا عللى تصلفية خصلومهم ملن
الناصريني كما اعتقلوا عددا من السياسيني والعسكريني اآلخرين الذين كانوا يعتقدولم غري موالني .
بدأت مرحلة هامة مع إطاللة اوكوملة العسلكرية الليت أعلنلت حاللة الطلوارئ مبوجلب األملر العسلكري رقلم
 1تاريخ  2273/3/8حسب الصيغة التالية:
قرار المجلس الوطني لقيادة الثورة رقم()9
الصادر يف يوم اجلمعة املوافق  23شوال

 2381و2273/3/8

أمر عسكري رقم ()1
إن اجمللس الوطين لقيادة الثورة يقرر مايلي :
آخر.

املادة  :2تعلن حالة الطوارئ يف مجيلع أ لاء اجلمهوريلة العربيلة السلورية ابتلداءا ملن  2273/3/8وحلىت إشلعار
دمشق في

4261/1/8

المجلس الوطني لقيادة الثورة

إن إعللالن حالللة الط لوارئ كمللا ه لو مبللني آنف لا يتعللارض مللع نللص املللادتني 2و 1مللن قللانون حالللة الط لوارئ
الصادر باملرسوم التشريعي رقم  22لعام  2271واللتان تنصان على مايلي:
المادة :4
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أ -نوز إعالن حالة الطوارئ يف حالة اورب أو قيام حاللة هتلدد بوقوعهلا أو يف حاللة تعلرض األملن أو
النعام العام يف أراضي اجلمهورية أو يف جزء منها للخطر ،بسلبب حلدو اضلطرابات داخليلة أو وقلوع
كوار عامة.
ب -ميكن أن تتناول حالة الطوارئ مموع األراضي السورية أو جزء منها.
المادة : 9
أ -تعلللن حالللة الطلوارئ مبرسللوم يتخللذ يف ملللس الللوزراء املنعقللد برئاسللة رئلليس اجلمهوريللة وبأكثريللة
ثلثي أعضائه على أن يعرض على ملس النواب يف أول اجتماع له.
ب-

ُيللدد املرسللوم القيللود والتللدابري اللليت نللوز للحللاكم العللريف اختاذهللا واملنصللوص عليهللا يف

املادة الرابعة من هذا املرسوم التشريعي دون اإلخالل بأحكام املادة اخلامسة منه.
وهكللذا اخرتقللت السلللطة العسللكرية أول مللا اخرتقللت قللانون الط لوارئ نفسلله إذ ألللا أعلنللت حالللة الط لوارئ
خالف ا لنص القانون كما أنه ا نر منذ ذلك الوقت حىت اآلن عرض هذه اوالة على أي ملس الشعب.
كللان الغللرض مللن إعللالن حالللة الط لوارئ كمللا هللو واضللح للا سلللف محايللة النقالبللني ومتكيللنهم مللن بسللط
هيمنتهم على البالد  ،وا يكن هناك أي سبب آخر ا ورد يف قانون حالة الطوارئ.
وبرغم أن حالة الطوارئ كانت معلنة سابق ا اسلتنادا للقلانون رقلم  271الصلادر علام  ، 2228دون أن نلري

رفعهللا قبللل صللدور القللانون  22لعللام  ، 2271بللدليل مللا أكدتلله املللادة  23مللن هللذا القللانون واللليت تللنص يف فقرهتللا
" " على ما يلي:
( تعتللا حال لة الط لوارئ املعلنللة اسللتنادا إىل القللانون رقللم  271قائمللة حللىت يللتم إلغاؤهللا وفق لا ألحكللام املللادة
العاشللرة مللن هللذا املرسللوم التش لريعي ) ،وبالتللايل فلللم يكللن النقالبللني حباجللة إلعللالن حالللة الط لوارئ اللليت كانللت
معلنة أصالا بالقانون  271لعام  2228ودون أن نري إلغاؤها.
لقللد أرخللت حالللة الط لوارئ بعالهلللا علللى اويللاة العامللة يف سللورية وكللان مللن نتللائج تطبيقهللا جنللوح السلللطة
إلص للدار قل لوانني خت للر ع للن مفه ةةوم الش ةةرعية وتتن ةةافى م ةةع الدس ةةتور وم ةةع الق ةةوانين المحلي ةةة األخ ةةرى وم ةةع
االتفاقيةةات الدوليةةة والعهةةود الخاصةةة بحقةةوق اإلنسةةان كمةةا تتعةةارض مةةع مصةةلحة المةةواطنين  ،وسللنناقش
بعض أهم هذه القوانني وخنلص للنتيجة املتأتية عنها:
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 -2املرسللوم التشلريعي رقللم  20لعللام  2278والللذي تللنص املللادة  27منلله علللى مللا يلللي ( :يشللكل يف
إدارة أمن الدولة ملس أو أكثر لتأديلب العلاملني فيهلا أو املنتلدبني واملعلارين إليهلا وُيلدد مبرسلوم يصلدر
عن رئيس الدولة كيفية تشكيل اجمللس واإلحالة إليه وأصول احملاكمة أمامه وصالحياته.
وال يجوز مالحقة أي من العاملين في اإلدارة عةن الجةرائم التةي يرتكبونهةا أثنةاء تنفيةذ المهمةات
المحددة الموكولة إليهم أو في معرض قيامهم بها إال بموجب أمر مالحقة يصدر عن المدير).
لقللد بسللط هللذا الللنص اومايللة علللى مللرتك ج لرائم التعللذيب والقتللل حتللت التعللذيب  ،وا نللري منللذ
صدور هذا املرسوم وحىت اآلن أن أحيل أي مسئول أمين مرمية ارتكبها إىل القضاء.
 -9القانون  12لعام

4281

دأب النعللام السللتبدادي الشللمويل علللى ارسللة القمللع وامتهللان امللواطنني وإذلهلللم منللذ وجللوده وأدى هللذا
القمع لتصاعد نقمة املواطنني ودفع شرُية من التيلار اإلسلالمي وملل السلالح " ،وبلرغم أن محلل السلالح هلذا
مرفوض شكالا وموضوعا"  ،إل أن النعام ا ُياول أن يبح عن أسباب العنف ومسبباته ،كي يلتالا اولد
قبل وقوعه ،ولكنه أو غل يف انتهاكاته وقوق اإلنسان وجتريد املواطنني من كرامتهم وعزهتم.
وبرغم أن هذا العنف ليس أصيالا يف متمعنا ،وتارذنا خري شاهد عللى ذللك إذ عاشلت مجيلع التيلارات يف
سلورية دون أن يلدور خبلللد النلاس محللل السلالح أو ارسلة العنللف ضلد بعضللهم اللبعض ،وخلري شللاهد عللى ذلللك
ارسلة التيلار اإلسلالمي لالنتخابللات النيابيلة كملا مارسللها غلريهم ملن األحلزاب ،يف أربعينيلات وتسلينيات القللرن
املاضي وألحكام السيطرة على اجملتمع فقد اجته النعام لشرعنة اجلرمية ضد امللواطنني وكلان مللس الشلعب اللذي
ل ميلك من أمره شيئ ا وأعضاؤه يف حقيقة األمر معينني من الرئيس هو الوسيلة إلنفاذ ذلك فأصدر القلانون رقلم
 02لعام  2280والذي ندرجه فيما يلي :
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور وعلى ما أقره ملس الشعب ملسته املنعقدة بتاريخ 2280/3/3م.
مادة  -2يعتا مرما ويعاقب باإلعدام كل منتسب جلماعة األخوان املسلمني .
مادة  -1أ -يعفى من العقوبة اللواردة يف هلذا القلانون أو أي قلانون آخلر  ،كلل منتسلب إىل هلذه اجلماعلة

إذا أعلن انسحابه منها خالل شهر واحد من تاريخ نفاذ هذا القانون .
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ب -يللتم اإلعللالن عللن هللذا النسللحاب مبوجللب تصلريح خطللي يقللدم شخصلليا إىل احملللاف ،أو إىل
السفري ملن هم خار القطر بتاريخ صدور هذا القانون .
المادة  -1ختفض عقوبة اجلرائم اجلنائية اليت ارتكبها املنتسب إىل مجاعة اإلخوان املسلمني .
قبللل نفللاذ هللذا القللانون حتقيقل ا ألهللداف هللذه اجلماعللة إذا سلللم نفسلله خللالل شللهر واحللد مللن تللاريخ نفللاذ
هذا القانون ملن هم داخل القطر  ،وخالل شهرين عن هم خارجه وفق ا ملا يلي:
أ -إذا كان الفعل يوجب اإلعدام أو األشلغال الشلاقة املؤبلدة أو العتقلال املؤبلد  ،كانلت العقوبلة األشلغال
الشاقة تس سنوات على األكثر.
ب-

إذا كللان الفعللل يؤلللف إحللدى اجلنايللات األخ للرى كانللت العقوبللة اوللبس م للن سللنة إىل ث للال

سنوات .
المادة  -1يعفى من عقوبة اجلرائم اجلنحوية املرتكبة قبل نفاذ هذا القانون حتقيقا ألهداف التنعليم مجاعلة

اإلخوان املسلمني كل منتسب إىل هلذه اجلماعلة إذا سللم نفسله خلالل شلهر واحلد ملن تلاريخ نفلاذ هلذا القلانون
ملن هم داخل القطر وخالل شهرين ملن هم خارجه .
المةةادة  -2ال يسةةتفيد مةةن التخفةةيض والعفةةو الةةواردين فةةي ﻫةةذا القةةانون الةةذين ﻫةةم قيةةد التوقيةةف أو
المحاكمة .
المادة  -6ينشر هذا القانون يف اجلريدة الرمسية ويعمل به من تاريخ صدوره.
"نشر ﻫذا القانون في العدد  92ج ر تاريخ . "4281/7/99
سنبح مدى خمالفة هذا القانون لألسس التشريعية من مجيع جوانبه ،دستوريا ،قانونيا  ،دوليا.
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-9

مخالفة القانون للدستور :

نصت املادة  30من الدستور على ما يلي :
" ل تسري أحكام القوانني إل على ما يقع من تاريخ العمل ا ،ول يكون هللا أثلر رجعلي  ،ونلوز يف
غري األمور اجلزائية النص على خالف ذلك".
من هذا النص نستخلص املبدأين اهلامني التاليني :
أ -أن الق لوانني اجلنائي للة ل تس للري إل عل للى م للا يق للع م للن ت للاريخ العم للل للا  .وبالت للايل ف للال ن للوز أن يك للون
للقانون مفعولا رجعي .
ب-

أكللد الللنص آنللف الللذكر علللى أنلله مللن املسلللمات يف األمةةور الجزائيةةة أنةةه ل نللوز أن يكللون

للنص مفعولا رجعيا  ،و نوز النص على خالف ذلك يف غري األمور الجزائية .
وأوضللح مثللال علللى ذلللك املخالفللة الصللرُية للدس للتور أن الق للانون اسللتثا املعتقلللني الللذين ك للان ألق للي
القللبض عللليهم قبللل صللدور القللانون ،وذلللك فيمللا مسللاه أسللباب التخفيللف أو اإلعفللاء مللن العقوبللة كمللا بينللت
ذلك املادة اخلامسة منه .
مللن ذلللك يتضللح أن القللانون  02الللذي قضللى بوجللوب إعللدام املنتسللبني لإلخ لوان املسلللمني هللو قللانون
غري دستوري فلماذا ا يعرض هذا القانون على احملكمة الدستورية ؟
من املعلوم أن إحاللة أي نلص إىل احملكملة الدسلتورية إمنلا حتكمله امللادة  202ملن الدسلتور والليت نصلت
على أن إحالة أي نص إىل هذه احملكمة ل ميكن أن يتم إل :
ت-
-

من قبل رئيس اجلمهورية .
إذا اعرتض ربع أعضاء ملس الشعب على القانون أو على أي مرسوم تشريعي.

وا يتوفر أي من هذين الشلرطني إلحاللة القلانون عللى احملكملة الدسلتورية وبالتلايل كلان هلو الوسليلة الفعاللة
لدى احملاكم الستثنائية وعلى رأسها حمكمة امليدان العسكرية إلعدام أي مشتبه به على أنه ملن تنعليم األخلوان
املسلمني.
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مخالفة القانون لقانون العقوبات :
تنص املادة  2من قانون العقوبات على ما يلي :
ل تفرض عقوبة ول تدبري احرتازي أو إصالحي من أجل جرم ا يكن القانون قد نص عليه حني اقرتافه.
ا تقدم يتضح أن أي مفعول رجعي لقلانون يتنلاول العقوبلات يعتلا مصلادم ا للدسلتور ولقلانون العقوبلات
ويتعني تقرير عدم دستوريته ورفض نتائجه .
إن القضللاء العللادل املسللتقل ميكللن للله ارسللة الرقابللة علللى دسللتورية الق لوانني وذلللك بإمهللال تطبيللق القللانون
املخالف للدستور بطريقة الدفع أثناء ارسة النعر يف القضلايا املرفوعلة ملن امللواطنني أو علليهم  ،إل أن القضلاء
الللذي مت التغللول عليلله مللن قبللل السلللطة التنفيذيللة ا يعللد ميلللك القللوة والسلللطة املسللتقلة للوقللف بوجلله ( السلللطة

التنفيذي للة) ثل للة بل لرئيس اجلمهوري للة وبالت للايل فق للد مت تنفي للذ الق للانون  02عل للى نط للاق واس للع ودون أي حتقي للق أو
حتف  ،ونصبت حماكم غري شرعية إلجراء حماكمات ل تتوفر فيها أدىن معايري احملاكمات العادلة.
مخالفة القانون  12للمعاﻫدات الدولية :
تنص التفاقية الدولية بشأن اوقوق املدنية والسياسية وخاصة املادة  7منه على ما يلي:
"ووفق ل ا للق لوانني اللليت تكللون سللارية عنللد ارتكللاب اجلرميللة " مبعللا أنلله ل نللوز أن يكللون للللنص اجلزائللي
مفعولا رجعي ا وهلذا فإن القانون  02يناقض التفاقات الدولية.
وقد صادقت سورية على هذه التفاقية وبالتايل فهي ملزمة ا ول نوز هللا أن تصلدر تشلريعا يتنلاقض

معها فلماذا إذاً صدر القانون  12لعام 4281؟ وكيلف ميكلن جملللس ميثلل الشلعب أن يصلدر قانونلا ذلالف
الدستور والقوانني واملعاهدات الدولية ؟.

مللن نافلللة القللول أن ملللس الشللعب يف سللورية ل ينتخللب انتخاب لا ح لرا نزيه لا  ،وقللد أصللدرت احملكمللة
الدسلتورية يف علدة دورات انتخابيللة توصليات بلبطالن النتخللاب لعلدد ملن أعضللاء مللس الشلعب إل أنلله ا
نر اللتفات إىل توصيات هذه احملكمة .
وحللىت لللو كللان اجمللللس ميثللل الشللعب فعلالا فللإن التشلريعات تللدقق مللن قبللل جلنللة قانونيللة ل ذفللى عليهللا

املبادئ األساسية والبديهية للقانون.
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 سرعة التصديق على القانون:و من مراجعة نص القلانون  02موضلوع حبثنلا جنلد أنله صلدر علن مللس الشلعب بتلاريخ  ، 2280/3/3يف
حللني أنلله جللرى التصللديق عليلله مللن قبللل رئلليس اجلمهوريللة بتللاريخ  2280/3/8أي أنلله محللل لللرئيس باليللد فصللادق
عليه  ،وهذا ما ا نر ألي قلانون سلابق ا ،إذ أن توقيلع اللرئيس عللى القلوانني علادة ملا يأخلذ وقتل ا طلويالا قلد ميتلد
أشهرا  ،ومن ذلك فإن هذه السرعة تشي بأن القانون  02هو موصى بله ،وبالتلايل فإنله ا يعلرض عللى احملكملة
الدستورية هلذا السبب فضالا عن أن السلطة التنفيذية رأت أن متارس القوة الغلري مسلبوقة والتسلرت بالقلانون لقملع
أي قانون ميكن أن يواجهها.

فه لل ميك للن أن يك للون مقب للولا أو معق للولا ص للدور ق للانون بإع للدام منتس للبني إىل تنع لليم مع للني ،وبالت للايل
س لليرتتب عل للى ذلل لك س للقو /ع للدد كب للري م للن القتل للى والض للحايا ل يع للرض ه للذا الق للانون عل للى احملكم للة
الدستورية فكيف لنا أن نفسر ذلك؟
المحاكم الميدانية العسكرية:
عندما واجهت السلطة التنفيذية التهديد املوجه هلا وسعت صالحية احمللاكم امليدانيلة العسلكرية الليت كانلت
قللد أحللدثت باملرسللوم التش لريعي رقللم  202لعللام  2278وذلللك لغللرض تصللفية اخلصللوم السياسلليني وعلللى رأسللهم
اإلخوان املسلمني وندر فيما يلي النص الكامل لألحكام التشريعية اليت تنعم هذه احملاكم :
مرسوم تشريعي رقم
تاريخ

412

4268/8/47

إحداث محاكم الميدان العسكرية:
بناء على أحكام قرار القيادة القطرية املؤقتة وزب البع العريب الشرتاكي رقم  1تاريخ
وعلى قرار مجلس الوزراء

تاريخ

4262/8/41

يرسم ما يلي :
مادة  -4تحدث محكمة أو أكثر  :تسمى حمكمة امليدان العسكرية .
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2277/1/12

تتللوىل هللذه احملكمللة النعللر يف اجل لرائم الداخلللة يف اختصللاص احملللاكم العسللكرية واملرتكب لة زمةةن الحةةرب أو
خالل العمليات الحربية اليت يقرر وزير الدفاع إحالتها إليها.
يسري اختصاص ﻫذه المحكمة اعتباراً من

4267/6/2

مادة  -9يقصد في ﻫذا المرسوم التشريعي ما يلي:
أ -زمن الحرب  :هو املدة اليت تقع فيها اشتباكات مسلحة بلني اجلمهوريلة العربيلة السلورية وبلني
العدو وُيدد بدؤها وانتهاؤها مبرسوم .
ب-

العملي ةةات الحربي ةةة :األعم للال واورك للات ال لليت يق للوم للا اجل لليش أو بع للض وح للدات

اورب أو عند وقوع صدام مسلح مع العدو .
مادة -1تؤلف احملكمة بقرار من وزير الدفاع ملن رئةيس وعضةوين ،ول تقلل رتبلة اللرئيس علن رائلد كملا ل
تقللل رتبللة كللل مللن العضللوين عللن نقيللب  ،ول نللوز حماكمللة أحللد ضللبا /الق لوات املسلللحة أمللام حمكمللة يكللون
رئيسها أدىن منه مرتبة .
مادة -1
أ -يقوم بوحلائف النيابة العامة للدى احملكملة ق ٍ
لاض أو أكثلر ملن النيابلة العاملة العسلكرية نلري تسلميتهم

بقرار من وزير الدفاع .

ب -تتمت للع النياب للة العام للة ل للدى احملكم للة ممي للع الس لللطات والص للالحيات املمنوح للة للنائ للب الع للام
وقاضي التحقيق العسكريني .
ت -تصدر قرارات النيابة العامة قطعية ل تقبل أي طريق من طرق الطعن.
مادة  -2يجوز للمحكمة أال تتقيد باألصول واإلجراءات المنصوص عليها في التشريعات النافذة .
مادة  -6تطبق المحكمة العقوبات المقررة قانوناً وال تقبل األحكام التي تصدرﻫا أي طريق مةن طةرق
الطعن .
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مةةادة  -7ال تنفةةذ أحكةةام محكمةةة الميةةدان العسةةكرية إال بعةةد التصةةديق عليهةةا مةةن السةةلطة المختصةةة،
وتنفذ وفاقاً للتشريعات المرعية .
مادة -8
أ -تخضةةع أحك ةةام اإلع ةةدام لتص ةةديق رئ ةةيس الدول ةةة ،أمةةا ب ةةاقي األحك ةةام فيج ةةري تص ةةديقه م ةةن وزي ةةر
الدفاع .
ب -لرئيس الدولة ووزير الدفاع كل حبسب اختصاصه أن ذفف العقوبة أو يستبدل لا عقوبلة أخلرى  ،أو
يلغيها كلها مع حف الدعوى .

ويكون وف الدعوى مفعول العفو العلام  .كملا نلوز لله أن يلأمر بإعلادة احملاكملة أملام حمكملة ميلدان
عس للكرية أخ للرى  ،ون للب أن يص للدر الق لرار يف ه للذه اوال للة معل لالا  ،ف للإذا ص للدر اوك للم يف احملاكم للة الثاني للة
بالااءة وجب التصديق عليه يف مجيع األحوال  ،وينفذ فورا .
ت  -لللوزير الللدفاع ضللمن اختصاصلله أن يوقللف تنفيللذ العقوبللة املقضللي للا  ،ويف هللذه اوالللة تطبللق قواعللد
وقف تنفيذ األحكام املنصوص عليها يف قانون العقوبات العام .
 ل لرئيس الدولللة أو وزيللر الللدفاع كللل حبسللب اختصاصلله بعللد التصللديق علللى األحكللام باإلدانللة أن ميللارسالصالحيات املنصوص عليها يف الفقرتني السابقتني.
مادة  -2ينشر هذا املرسوم التشريعي يف اجلريدة الرمسية.
صدر املرسوم التشريعي رقم  31تاريخ  2278/3/2وهو ينص على ما يلي :
املادة  -2يضاف إىل لاية الفقرة ب ملن امللادة  1ملن املرسلوم التشلريعي رقلم  202تلاريخ
النص التايل :

2278/8/23

( أو عند حدوث اضطرابات داخلية )
فلإذا أضلفنا هلذا التعللديل املتقلدم إىل نلص الفقللرة  0ملن امللادة  12فبلذلك يصللبح نلص امللادة
يلي:
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12

كمللا

أ -العمليات الحربية  :األعمال واوركات اليت يقوم ا اجلليش أو بعلض وحداتله يف اولرب ،أو عنلد

وقوع صدام مسلح مع العدو  ،وعند حدو

اضطربات داخلية.

من تدقيق نص المرسوم السابق نجد:
أ -أن اختص للاص احملكم للة حمص للور ب للالنعر يف اجلل لرائم الداخل للة يف اختص للاص احمل للاكم العس للكرية
واملرتكبة زمن الحرب أو خالل العمليات الحربية .
ثم حددت الفقرة (أ)  -معنى زمن الحرب  ( :بأنه هو املدة اليت تقلع فيهلا اشلتباكات مسللحة بلني
اجلمهورية السورية وبني العدو وُيدد بدؤﻫا وانتهاؤﻫا مبرسوم) .
ثم جاءت الفقرة (ب) لتحدد معا العمليات اوربية وهلي معطوفلة بلاملعا عللى الفقلرة( أ) إذ نصلت
علللى تفسللري معللا العلميللات اوربيللة بألللا األعمةةال والحركةةات اللليت يقللوم للا اجللليش أو بعللض وحداتلله فةةي
الحرب وعند وقوع صدام مسلح مع العدو.
وبالتايل فإن الفقلرة ب ليسلت سلوى تأكيلدا للفقلرة "أ" وشلرح ا هللا إذ أن ملا نلري يف اولروب إمنلا هلو

أعمال وحركات تقوم ا اجليوك املتحاربة .

وعللى هلذا فلإن مشللروعية احمللاكم امليدانيلة مسللتمدة ملن سلرعة اوسلم يف جلرائم ترتكلب أثنلاء اوللروب
وهي ا تقتضيها حالة اورب نفسها  ،فلو أخل عسكري بواجباته أو فلر ملن اخلدملة أو ختلابر ملع العلدو ،
إذا لوج للب أن ُي للاكم حماكم للة س لريعة حفاحل لا عل للى معنوي للات اجل لليش وهيبت لله أثن للاء او للرب ومنع لا للتخ للاذل
باعتبلار أن احملاكمللات العاديلة تسللتغرق وقتلا طللويالا يف حلني أن حالللة اولرب تقتضللي سلرعة البللت يف اجللرائم
املرتكبة أثناءها .
وعلى هذا وحرص ا على أن يكون عمل احملاكم امليدانية حتت سقف املشلروعية فقلد نصلت الفقةرة (أ)

مللن املللادة املللار ذكرهللا بللأن بللدء العمليللات اوربيللة وانتهاؤهللا ُيللدد مبرسللوم وبالتللايل فهللي حمللاكم نائمللة تنتعللر
صللدور املرسللوم املبللني آنفل ا لتصللبح حمللاكم متحركللة ومسللتيقعة تنتعللر إحالللة ملرتك جلرائم أثنللاء املعللارك إليهللا
حىت حتاكمهم.
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إذا كيف لنا أن ننعر إىل النص اللذي أضليف إىل الفقلرة ب مبوجلب املرسلوم التشلريعي رقلم  31لعلام
 2280والللذي اعتللا الض للطرابات الداخليللة مللن اختص للاص احمل للاكم امليداني للة بغللض النع للر ع للن ص للحة ه للذا
املرسوم وانسجامه مع الدستور من عدمها ،فإن هذه احملاكم ل يجوز لها أن تحاكم المدنيين لسببين :
-2

أللللا أص لالا حمدثللة حملاكمللة العسللكريني وبالتللايل فلللو فرضللنا جللدلا صللحة صللالحياهتا حملاكمللة
العس للكريني أثن للاء الض للطرابات لكللان م للن الواج للب إص للدار مرس للوم لتحدي للد ب للدء العملي للات
اوربية أو بدء تفعيل احملكمة وإيقاحلها من سباهتا .

 -1يف كللل األح لوال فللإن إضللافة نللص يشللمل صللالحياهتا للعمللل أثنللاء الضللطرابات الداخليللة ل يعللين
بالضرورة حماكمة املدنيني إذ أن مطلع املرسوم  202واضح بأن اختصاصلها هلو النعلر يف اجللرائم الداخللة يف
اختصاص احملاكم العسكرية ،وبالتايل فال يشمل املدنيني .
وا جنللد أي نللص يف ثنايللا املرسللومني املللار ذكرمهللا يبلليح حماكمللة املللدنيني الللذين مللا كللان نللوز للمحللاكم
امليدانية التصدي حملاكمتهم .
وعلى هذا فإن املالح على املرسوم " "31الذي أضاف إىل نلص الفقلرة ب ملن امللادة الثانيلة عبلارة (
عند حدو اضطرابات داخلية ) أن هذا التعديل املضاف :
أ -ا يغ للري م للن طبيع للة اختص للاص احمل للاكم امليداني للة وال للذي ه للو حملاكم للة العس للكريني وف للق ق للانون
العقوبات العسكري .
إن احملللاكم امليدانيللة ل ميكللن أن يبللدأ عملهللا إل بعللد صللدور مرسللوم يعلللن أن الللبالد
ب-
يف حالة اضطرا بات داخلية متاما كما يعلن عن حالة اورب.
إل أن مرسللوما كهللذا ا يصللدر وبللدأت احملللاكم امليدانيللة عملهللا دون سللند مللن القللانون  ،كمللا حتللرك وزيللر
الدفاع السابق ٍ
آنئذ بإحالة ملفات املعتقلني باجلملة إىل احملاكم امليدانية لبدء تصفية مجاعيلة دون وازع ملن قلانون
أو ضمري .
واألغللرب مللن كللل ذلللك أن هللذه احملللاكم ل ت لزال تعمللل إىل يومنللا هللذا وحتللاكم حللىت أناس لا ارتكب لوا ج لرائم
عادية ل تدخل يف اختصاص القضاء العسكري .
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في تشكيل المحكمة :
برغم أن املرسوم التشريعي رقم  202الذي أحد احمللاكم امليدانيلة قلد صلدر بدايلة العهلد السلتبدادي علام
 2278فإنه جعل احملكمة من حماكم اجلماعة مبعا ألا ليست مشكلة من قاض واحلد وإمنلا ملن رئليس وعضلوين
ومتثل فيها النيابة العامة.
إل أن الواقللع العملللي كثلريا مللا ميثللل املللتهم أمللام قللاض واحللد وللليس ثالثللة قضللاة  ،كللذلك ل جتللري احملكمللة
حماكمللة بللاملعا املعللروف ومللا تسللتغرقه أيللة قضللية مللن زمللن ل يتجللاوز اخلمللس دقللائق ول نللر تبليلله احملكللوم عليلله
باوكم الذي يصدر حبقه.
في النيابة العامة :
فقللد بينللت امل لادة الرابعللة بفقرتيهللا أن النائللب العللام أمللام هللذه احملكمللة يتمتللع بصللالحيات واسللعة وقراراتلله
قطعية  ،وبالتايل فإن هذه الصالحيات أهدرت حقوق املواطنني املدنني اللذين أحيللوا إليهلا فعلالا وملن حقهلم يف
الدفاع أمامه ومراجعة طرق الطعن بقرارات النائب العام .
يف هللذا الللنص مجع لت وحليفللة قاضللي التحقيللق املنصللوص عنهللا يف املللادة  13ومللا بعللدها مللن قللانون أصللول
احملاكمات العسكري مع وحليفة النائب العام وذلك خالفا لقانون األصول.
وباعتب للار أن حك للم احملكم للة امليداني للة قطعي ل ا للا يف للوت عل للى م للن ُي للاكم أمامه للا فرص للة الطع للن باألحك للام
والقرارات التابعة هلا ا ذل بعدالة القضاء،ويفسح اجملال واسع ا لرتكاب األخطاء القانونية .
نفاذ أحكام المحكمة :
نص للت املادت للان "3و "8عل للى أن األحك للام ل تنف للذ إل بع للد التص للديق عليه للا م للن رئ لليس الدول للة إذا كان للت
أحكللام إعللدام ومللن وزيللر الللدفاع ملللا دون ذلللك مللن عقوبللات ،ومللع ذلللك كانللت أحكللام اإلعللدام ل تعللرض علللى
الرئيس وإمنا يتم تصديقها من وزير الدفاع الذي كان يصادق عليها رأسا تنفذ .
كما أعطلت الفقلرة ب ملن امللادة " "8للرئيس الدوللة ووزيلر اللدفاع صلالحيات ختفيلف العقوبلة أو اسلتبداهلا
بأخرى أو بإلغائها كلها .
وهذا يشي بأن األحكلام الليت تصلدر علن هلذه النلوع ملن احمللاكم إمنلا هلي أحكلام سياسلية وليسلت قضلائية
أو قانونية وهي قريبة املثال مع أحكام حمكمة أمن الدولة.
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وقللد صللرح وزيللر الللدفاع السللابق العمللاد مصللطفى طللالس جمللللة ( ديللر شللبيكل) األملانيللة عللدد شللبا/
بأنلله كللان يوقللع علللى أحكللام إعللدام مائللة وتسللني سللجني أسللبوعيا وهللو مللا نعللله مس لؤولا شخصللياُ عللن هللذه
اإلعدامات .
1002

مما تقدم يتضح :
أوالً :إن صللالحيات احملللاكم امليدانيللة حمصللورة مبحاكمللة العسللكريني وامتللدادها حملللاكم املللدنيني غللري صللحيح

ونعل األحكام الصادرة عنها معدومة .

ثاني ةاً  :إن يف اسللتمرار عمللل هللذا النللوع مللن احملللاكم يرتللب مسللؤولية كاملللة علللى اجلهللات اللليت حتيللل إليهللا

األشخاص حملاكمتهم  ،كما جتعل القضاة الذين ميارسون حماكمات من هلذا القبيلل مسلؤولني علن األحكلام الليت
يصدرولا .
اس للتنادا مل للا تق للدم م للن نص للوص امل للادة  27م للن املرس للوم  20والق للانون  02وق للانون أح للدا حم للاكم امليداني للة
العسللكرية جللرت تصللفيات مجاعيللة وإعللدامات باجلملللة كمللا قتللل حتللت التعللذيب س لواء يف أجهللزة األمللن أو يف
سجين تدمر واملزه أعداد كبلرية ملن املعتقللني وكانلت أكلا ملزرة تللك الليت ارتكبلت بلأمر ملن رفعلت األسلد نائلب
رئلليس اجلمهوريللة السللابق يف عللام  2280وذهللب ضللحيتها  /223/سللجينا قتلللوا رميلا بالرصللاص ضللمن غللرفهم يف
سجن تدمر وسائر معلوماهتا موجودة لدى وزير الدفاع السابق العماد أول مصطفى طالس .
وملا كان من الواضح أن :
-2

مللس الشلعب السلوري  ،وخاصلة اللجنلة الدسللتورية والقانونيلة  ،واللذي أصلدر القلانون  02لعللام
دون أن يتللوفر إمكاني للة ع للرض هللذا الق للانون عل للى احملكمللة الدس للتورية  ،يعت للا مسللؤولا ع للن التص للفيات
اجلماعية اليت جرت استنادا هلذا القانون اللذي ميكلن تسلميته حبلق – شلرعنة اجلرميلة -سلواء جلهلة القتلل

2280

حتت التعذيب أم جلهة القتل باسم أحكام اإلعدام باجلملة اليت صدرت عن احملاكم امليدانية.

ولقد أقر العماد أول مصطفى طالس بأنه كان يوقلع أسلبوعيا عللى أحكلام بإعلدام  /220 /سلجني يف
دمشق وحدها وميكن الرجوع للمقابلة يف ملة دير شبيغل األملانية لشهر شبا. 1002 /
-1

إن مللن أصللدر املرسللوم التش لريعي رقللم  27لعللام  2278ومهللا الراحللل نللور الللدين األتاسللي ويوسللف زعللني
الذي يعليش يف املنفلى مسلئولن علن جلرائم القتلل حتلت التعلذيب الليت جلرت حبلق املعتقللني منلذ صلدور
هذا املرسوم وحىت اآلن  ،فضالا عن مسؤولية مجيع أجهزة األمن سواء العسكري منها أم أملن الدوللة أم
األمن السياسي  ،ذلك أن هذا املرسوم أعطى تغطية وشرعنة للجرمية .
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-3

إن قضاة احملاكم امليدانية العسكرية الذين أصدروا.

-0

حكام ل ا باإلعللدام باجلملللة ملللن أحيللل إىل هللذه احملللاكم فيمللا مسللي بتهمللة النتمللاء لإلخ لوان املسلللمني ،
مسئولون عن اجلرائم اليت ارتكبوها  ،ونب أن يساءلوا بتهملة القتلل واجللرائم ضلد اإلنسلانية  ،ول يعتلد
هنللا باجلهللل بالقللانون  ،وكللان علللى قضللاة هللذه احملللاكم رفللض تطبيللق القللانون  02كم للا رفللض حماكمللة
املدنيني أمامهم بالتهم السياسية أللا ختر عن اختصاصهم كما بينت يف الدراسة أنفة الذكر .

وأخريا فلإن يف اسلتمرار غلض النعلر علن اجللرائم الليت ارتكبلت منلذ أواخلر السلبعينيات وحلىت اآلن ملا يعطلي
الفرصة لالستمرار يف ارتكاب اجلرائم واإلفالت من العقاب.
إمنا ما أوردته أعاله يعهر لنا مدى فداحة ما مت باسم التشريع ولذا فإن السللطات املعنيلة يف سلوريا مطالبلة
باختاذ التدابري اآلتية لئال تكون عرضة للمساءلة مستقبالا :
 -2مالحقة مرتك هذه اجلرائم اليت تعتا جرائم ضد اإلنسانية ل تسقط بالتقادم.
 -1إلغاء القوانني واملراسيم التشريعية اليت مهدت لذلك واليت كانت حمل مناقشة أنفا.
 -3تشللكيل جلللان للتحقيللق يف األحللدا اللليت متللت يف السللابق وحتديللد املسللؤولية والتعللويض عللن
املتضررين من التجاوزات القانونية(،أسوة باملغرب).
 -0إلغاء القضاء الستثنائي برمته.
دمشق

المحامي ﻫيثم المالح
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الشفافية والمساءلة
يتصف النعام السوري بانعدام الشفافية والنغالق على الذات والتعتيم عللى أي خلا ومنلع انتشلاره ،حلىت
يسلتمر الشللعب غائبلا عللن قضللاياه ،كاملثللل القائللل الللزو  ":آخللر مللن يعلللم" فللإذا كللان الللزو آخللر مللن يعلللم فللإن
ش للعبنا يف س للورية ح للىت اآلن ل يعل للم ع للن مص للريه وأوض للاعه ومس للتقبله ش لليئا ،ذل للك أن النع للام او للاكم م للارس
إسرتاتيجية التعتيم على كلل مسلتوى ويف كلل النلواحي حلىت يف اولواد الليت لليس هللا عالقلة بالسياسلة العاملة أو
مبستقبل البالد .
يف منتصلف علام  2280حلني كنلت ملع زملالء يل ملن النقلابيني حملامني ومهندسلني وغلريهم ،اللذين ز لم
يف السللجن دون مسللوغ قللانوين ،حي ل كنللت يف السللجن التللابع للمخللابرات العامللة – أمللن الدولللة -يف كفللر
سوسللة،فوجئنا يف أحللد األيللام بعللدم وصللول الطعللام أو اخلبللز إىل السللجن وحللرم السللجناء مجيعل ا حللىت مللن الطعللام
السيئ الذي كان يقدم لنا .
حاوللت يف تللك األثنلاء حملاورة السلجانني واسلتدراجهم فعلملت ملنهم أن أبلواب السلجن اخلارجيلة مغلقلة
متاما ،وهم ل يستطيعون اخللرو أو حلىت إحضلار طعلامهم اخللاص ،وبعلد فلرتة ملن اللزمن اجنللت األخبلار وعلمنلا

أنلله يف ذلللك اليللوم املشللئوم مت تطويللق السللجن الللذي كنللا فيلله مللن قبللل مموعللة مللن س لرايا الللدفاع التابعللة لرفعللت
األسد دف الدخول وتصفيتنا ،إل أن أمرا ما حد منع وقوع اجمللزرة  ،علمنلا أن مموعلة ملن سلرايا اللدفاع
هللذه تقللدر مبائللة عنصللر بقيللادة ضللبا /يف السلرايا نفللذت مللزرة يف سللجن تللدمر راح ضللحيتها لوا مللن تسللعمائة
سلجني علزلا قتللوا ضلمن غلرفهم يف السلجن ،كملا تواللت األخبلار علن إعلدامات كثلرية حتلت معللة أحكلام غلري
قانونية صدرت عن حماكم امليدان العسكرية راح ضحيتها آلف من املعتقلني،كما قتل البعض دون حماكمة.
كل هذه األخبار تسربت للناس دون أن متارس السلطة أي إعلالن علن هلذه اولواد سلواء كانلت مغطلاة
بإحكللام خللار القللانون أو بللدون هللذه األحكللام ،وقللد شللرعن هللذه اجل لرائم القللانون رقللم  02لعللام  2280الللذي
صدر عن ملس الشعب خمالفا للدستور ولقانون العقوبات وللمعاهدات الدولية وحقوق اإلنسان.
حللىت اآلن ا تعمللد السلللطة إىل طللي ملللف املفقللودين س لواء يف السللجون أو أثنللاء او لواد املؤسللفة اللليت
وقعللت يف الفللرتة املمتللدة بللني عللامي  2280و ، 2220ومعلللوم أن ملن انتقللل إىل الللدار اآلخللرة للليس مقطوعلا مللن
شجرة وإمنا ينتمي إىل أسرة أو زوجة أو غري ذللك ،ويرتتلب عللى الغيلاب غلري املعلروف حلىت اآلن آثلار اجتماعيلة
سيئة تنعكس سلب ا على هؤلء الناس الذين فقدوا أبا أو أخ ا أو زوج ا  ...إخل.
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هنللا ل بللد للدولللة أن تتحمللل مسللؤوليتها يف هللذا اجملللال واسللتمرار التكللتم والتجاهللل واإلنكللار يزيللد مللن
الحتقللان ول يللؤدي إىل خللري ،وقللد غطللى كللل ذلللك املرسللوم التش لريعي رقللم  20لعللام  2278يف مادتلله  27اللليت
شرعنت ارتكاب اجلرمية حبماية مرتكبيها.
لو استعرضنا األوضاع العامة يف بلدنا اوبيب ل جنلد يف أعملال السللطة اواكملة أيلة شلفافية وهلي ل تلزال
متارس أعماهلا بغاية التكتم والنغالق.
يف منتصلف علام
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وقعلت حادثلة مروعلة  ،تلتلخص يف أن حامللة دبابلات تعطللت مكاحبهلا وكشلف

سائقها ذلك أثناء دخوله إىل أحد املعسكرات  ،إل أن ضابطا أملره بتحميلل هلذه الدبابلة بإصلرار ومت ذللك بعلد
جللدل بللني الطللرفني  ،ومللن خللر هللذا السللائق لوحللده مللن الثكنللة وعل للى م ل هللذه اواملللة دبابللة (بللدون
مكللابح) ،وأثنللاء وصلوله علللى احمللللق اجلنللويب  ،مفللرق داريللا  ،وكانللت – سلليارة طالبللات متجهللة إىل املدرسللة -ا
يسلتطع سلائق اوامللة إيقافهلا وأنفلتلت الدبابلة وسلحقت سليارة املدرسلة وعلددا ملن السليارات الليت كانلت تقلف
على اإلشارة  ،ومات عدد ل يقل عن تسني شخصلا بلني تلميلذة وركلاب السليارات الليت سلحقت ،ومت تطويلق
املك للان ومن للع التص للوير واإلع للالم م للن القل لرتاب  ،ووص للل األم للر إىل أن م للديرة مدرس للة الطالب للات حع للرت عل للى
أهاليهم التحد باملوضوع ،وللخوف والرعب اللذي عشلش يف النفلوس ا ينلبس هلؤلء ببنلت شلفه  ،ملع العللم

أن هللذا اوللاد مللن اولواد املروريللة الللذي ل ميللس سياسللة الدولللة داخليلا أو خارجيلا  ،وفيمللا أعلللم فللإن جهللة
إعالميلة ا تنشلر أي خلا علنهم ،كملا ل يعللم أحلد حلىت اآلن ملا إذا كلان قلد فلتح حتقيلق يف اولاد وملا هللي
نتائج التحقيق.
منللذ أشللهر قليلللة وقللع عصلليان يف سللجن صلليدنايا العسللكري وتلواترت األخبللار عللن جسللامة مللا حللد يف
السجن وتسربت األخبار عن قتلى يقدر عددهم مبائة قتيل وأن أسلحة سربت إىل السجناء وغري ذلك.
مت تطويللق موقللع السللجن – وهللذا طبيعللي ويقللع يف مععللم سللجون العللاا -ومت تفريلله مشللف ا عسللكري ا مللن
املرضلى ومنلع القلرتاب منله ،و نقلل اجلرحلى والقتللى إليله وحعهلر عللى األطبلاء مغادرتله حرصل ا عللى التكلتم عللى

األحلدا ،وقللد مضللى عللدة شللهور علللى اوللاد دون أن تعمللد السلللطة إىل نشللر أي خللا أو تصللدير أي بيللان
ملسلؤول حكللومي ،ومنعللت زيللارة السلجناء ووقعلت أسللرهم بللالغم واهلللم واألا اللدائم يف الوقللت الللذي كانللت فيلله
املراجعات ل تفتأ ترد إىل مكت من أهايل السجناء من ملوكلني وغلريهم ،ا اسلتطع أن أشلفي غليلل هلؤلء  ،أو
أروي نفوسهم العطشى إىل أخبار أبنائهم داخل السجن ،ول يعرف هؤلء من يراجعون وإىل من يلجؤون؟!
و تناقلللت أخبللار عللن دفللن جثل حتللت جللنح العللالم يف قطنللا وغريهللا مللن املواقللع،وا نللر تسللليم أيللة جثللة
ألهلها.
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مللن يتللابع أخبللار التلفللاز يقللع يف اوللرية لوصللف مللا نللري هنللا ،فنشللاهد مللثالا أن بنللاء وقللع يف الباكسللتان
وذهب ضحيته – كلذا شلخص  ،-أو أن قطلارا خلر علن مسلاره يف اهلنلد أو اليلارا لألبنيلة يف مصلر ...إخل كلل
هلذا نشلاهده عللى التلفلاز ،أملا يف نعلر السللطة السلورية فلنحن لليس للدينا أيلة مشلكالت سلوى ملا يثلريه هلؤلء
النللاس الللذين يطللالبون حبقللوقهم السياسللية منهللا – أح لزاب أو هيئللات -أو الجتماعيللة – اجملتمللع املللدين حقللوق
اإلنسان.
تناقل للت وس للائل اإلع للالم ع للن حماكم للة ج للرت لعب للد اول لليم خ للدام – وه للو يس للتحق ذل للك – وحك للم علي لله
بالس ل للجن املؤب ل للد ألن ل لله انش ل للق ع ل للن النع ل للام  ،بينم ل للاا يس ل للتطع أح ل للد حماكمت ل لله وه ل للو عل ل للى رأس الس ل لللطة.
ارتكللب رفعللت األسللد مللزرة تللدمر وسلللط زبانيتلله علللى رؤوس املسلللمات يف الش لوارع لنللزع حجللا ن واسللتهدف
السلطة وكان جزاءه أن أخر من البالد ومعه املليارات من الدولرات  ،بينماا نسمع علن مشلروع أي حماكملة
له.
طالبللت ملرارا املسللؤولني علللى كافللة املسللتويات بللإغالق ملللف املفقللودين والللدور املصللادرة واملهجلرين خللار
القطلر ،وقللت أن مسلاءلة ملن ارتكلب جرميلة هلو أملر مشلروع ولكلن منلع امللواطن ملن العلودة إىل بللده يتنلاا ملع
القوانني احمللية واملعاهدات الدولية وحقوق اإلنسلان ،وقللت ل بلد ملن إغلالق هلذه امللفلات العالقلة الليت هلي ملن
أسللباب الحتقللان الللداخلي  ،إل أن الغريللب أنلله حللني نطالللب بللإجراء مصللاوة وطنيللة نتلقللى اجللواب بإننللا لسللنا
متخاصمني !.
وقعللت أحللدا داميللة وأليمللة يف الثمانينللات وقابلللت السلللطة هللذه األحللدا بفكللر النتقللام وللليس بفكللر
اإلصالح و تقصي أسباب األحدا اليت وقعت حىت ميكن اجتثاثها.
قللال قيص للر يف جوابلله عل للى س لؤ ٍال لكسللرى قول للة مش للهورة " إذا انتقمن للا فعل للى ق للدر السللبب ل عل للى ق للدر
الغضب"  ،وقد قلنا إن ما وقع سابق ا يستوجب منا الوقوف و املراجعة املصاوة .
يف فلتح مكلة  ،اللذي -حريلا بنلا أن نسلتفيد ملن دروسله  ،-قلال الرسلول األععلم اللذي لقلى ملا لقلاه ملن

أهللله وشللعبه يف مكللة مللن اضللطهاد وقتللل وتش لريد وجتويللع  ،قللال هلللم" اذهب لوا فللأنتم الطلقللاء" فهللو ا يعمللد إىل
النتقللام للن حللمللوه واضللطهدوه وأجللاوه علللى تللرك وطنلله ،حللني قللدر عللليهم بللل عللاملهم بلطللف وشللهامة وفللتح
صفحة للمصاوة.
ملن املفارقلات العجيبلة أن متلارس السللطة اعتقلالت ل حلدود هللا ول ضلابط يف صلفوف املثقفلني يف حلني
ل جندها حترك ساكن ا حملاكمة الذين ارتكبوا اجلرائم والفساد وحاولوا القفز على السلطة.
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دمللر حمللاف ريللف دمشللق سللابقا غوطتهللا الشللهرية ودمللر مياههللا ومسللح البنللاء يف حملليط دمشللق عشلوائيا مللن
اجل الرشى والفساد  ،وحول هذه الواحة اجلميلة إىل كتل أمسنتية عشوائية ول يوجد من ُياسب  ،فعجبلا كيلف
أنقلبت املفاهيم.
أنين من موقعي حمامي ا ومدافع ا عن حقوق اإلنسلان أطاللب السللطة كملا طالبتهلا ملرارا وتكلرارا وعللى أعللى
املستويات مبا يلي :
 -2ارسل ل للة الشل ل للفافية يف مجيل ل للع أعمل ل للال السل ل لللطة الل ل لليت ت ل ل لرتبط ارتباط ل ل لا وثيق ل ل لا حبيل ل للاة النل ل للاس اليوميل ل للة.
 -1طي امللفات العالقة – مفقودين – دور مصادرة – مهجري.
 -3إلغاء كل قانون استثنائي يتعارض مع الدستور والقوانني األخرى واملعاهدات الدولية.
 -0إلغاء القضاء الستثنائي برمته.
وفي ﻫذا عدل وحق

المحامي ﻫيثم المالح
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اإلصرار على الخطأ بين التخبط والتناقض
منذ فرتة غري بعيدة تناقلت الشبكة العنكبوتية (األنرتنت) أخبلارا وتصلرُيات حلول القلانون  02لعلام
الذي كان عامالا أساسيا يف تصفيات مجاعية ا تشهد سوريا هلا مثيالا من قبل.

2280

ففللي لقللاء أحللد صللحفيي اجلزيللرة مللع وزيللر اخلارجيللة السلليد وليللد املعلللم  ،حللول الجتللاه إللغللاء القللانون
أجللاب الللوزير (:حللني يتوقللف األخ لوان عللن التلليمر سللوف ينعللر يف األمللر ) ...حللني سللئل مللؤخرا عللا وسللائل
02

اإلعالم أجاب السيد املعلم أن مشروع ا يدرس لتجميد القانون  02املشار إليه أنف ا.

ومنذ فرتة ليست وجيزة طلع علينا وزير األوقاف مبقابلة صحفية  ،رفع فيها سقف اهلجوم عللى اإلخلوان
املسلللمني واصللفا إيللاهم بأبشللع النعللوت  ،وهللو أمللر ملفللت للنعللر يف الوقللت الللذي نللري فيلله اوللدي عللن إلغللاء

القانون  ، 02والذي قال فيه اللوزير نفسله أن هلذا القلانون وجلد ولالت  ...إخل  ،أي حلالت اقتضلتها حللروف
معينة!.
األمر امللفت للنعر هنا بغض النعر عن مسألة التجميد اليت وردت يف خطاب السليد وزيلر اخلارجيلة والليت

للليس هلللا أي معللا قانونيلا ،هللو هللذه السللوية مللن التفللاوت بللني الللرؤى حللول األخلوان املسلللمني ،بللني وزيللر أوقللاف
إسالمي ،ووزير خارجية لدولة علمانية حسب تعبريه  ،وأحلن أن السيد وزيلر األوقلاف ا يكلن موللودا حلني كلان
لألخوان املسلمني عدد من النواب يف ملس ميثل األمة  ،وكان السجال يلتم بلاووار ل بالسليف ،إل أن امللفلت
أيض ا متسك النعام باستمرار العمل بالقانون  02موضوع املناقشة دون اللتفات إىل علدم مشلروعية هلذا القلانون
فهو:

 -2يصادم دستور البالد.
 -1يصادم قانون العقوبات السوري.
 -3يصادم املعاهدات واملواثيق الدولية املعروفة واليت ل حاجة لتكرارها .
سبق أن بينت املثالب اليت تنال من مشلروعية القلانون  02لعلام  2280والليت ل نلوز لدوللة يسلود فيهلا
دستور وقانون أن تستمر يف التمرتس خلف هذا القانون الذي يشكل سيف ا مسلط ا على رقاب الناس .
بغللض النعللر عمللا وصللف بلله السلليد وزيللر اخلارجيللة األخ لوان أو مللا وصللفهم بلله وزيللر األوقللاف،فنحن
رجال قانون ولدينا من النصوص الكثرية يف قانون العقوبات السوري حلول امللؤامرة واإلرهلاب وغلري ذللك ملا
يكفي لسوق املتيمرين إىل العدالة ،ومن ل يعلرف ذللك عليله أن يعللم ،ول نلوز لنلا أن نقبلل بقلانون خلاص
خار عن الدستور وعن مفهوم كل قانون وليستعمل يف مواجهة العدالة والشرعية وحقوق اإلنسان.
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إن القللانون  02لع للام  2280يشللكل وص للمة عللار يف جب للني العدالللة ول ب للد مللن أن يتص للدى للله رج للال
القانون من احملامني والقضلاة إلمهلال العملل بله حلىت يلتم إلغلاؤه  ،وذللك باسلتعمال طريلق اللدفع ملن احمللامني
أمام القضاء ،هذه الطريق كملا هلو معللوم يف الفقله القلانوين ل تعلين البحل يف دسلتورية القلانون وإمنلا إمهلال
تطبيقه.
أن للين أهي للب برج للال الق للانون واملنعم للات اوقوقي للة احمللي للة والعاملي للة ارس للة الض للغط لل للتخلص م للن ه للذا
القانون وإلغاؤه مع ما ترتب عليه من آثار،ويف ذلك فقط تتحقق العدالة اليت ننشدها مجيع ا.
إن األوىل مبللن يتصللدى للحللدي عللن القللانون – أي قللانون -أن يكللون للله درايللة بلله وعلم،وأمللا إلقللاء
الكالم جزافلا ودون متحليص فهلو لعملري يشلكل إيغلالا يف انتهلاك القلانون وتايلرا لتعسلف السللطة التنفيذيلة
يف اللج للوء إىل ك للل الس للبل للني للل م للن اخلص للوم السياس لليني ،وقه للر اجملتم للع وتكم لليم األفل لواه حت للت ش للعارات
ومسميات خمتلفة .
لقد كفل الدستور السوري حق املواطنني يف ارسة العملل السياسلي والجتملاعي والقتصلادي ،وحلق
التجمعات وإنشاء اجلمعيات واألحزاب  ،جاء القانون  20لعام  1007الذي صدر علن مجلةس الشةعب
باملصللادقة علللى امليثللاق العللريب وقللوق اإلنسللان،فحدد حقللوق امل لواطنني يف املللادة  10ومللا بعللدها  ،وبالتللايل

فعلى كل مسؤول حني ينتقل إىل اإلعالم أن يتحسس موضع قدمه ويتحقق من متانلة الكلالم اللذي سلوف
ينقل إىل الناس عاه ،ألنه مسؤول واملسؤولية أمانة ليس فقط يف الدنيا وإمنا يف اآلخرة أيض ا .
إن لدينا الكثري ا ينبغي العمل به على الصلعيد اللداخلي فالفسلاد اللذي ينخلر اجملتملع وهتليمن الدوللة
علللى تداوله،وك للذلك ال للدعارة ال لليت تنتشللر يف ك للل ربوعن للا حت للت مسللميات الن لوادي الليلي للة للس للياحة،ودعارة
األطفللال املتفرعللة منهللا خليللق بالسلليد وزيللر األوقللاف الللذي ي لرأس املؤسسللة الدينيللة حبكللم الواقللع أن يوليهللا
العناية الالزمة حىت يعود متمعا معاا كما كان قبل ذلك.
إن الته للويش والتص للعيد ل ينب للئ خب للري  ،ورح للم اهلل وال للدي ال للذي ك للان حريص ل لا عل للى أن ي للردد عل للى

مسامعي دوما عبارته املشهورة ( :يأبين الشدة ل تأيت خبري ).

وصلى اهلل على معلم اخللري حمملد بلن عبلد اهلل حلني فلتح مكلة وخاطلب خصلومه بقولله ( أذهبلوا فلأنتم
الطلقاء).
 96أيلول /سبتمبر
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العدالة والقانون
بت للاريخ /11حزي ل لران  2202أصل للدر مل للس وزراء النعل للام العس للكري األول ال للذي اغتصل للب الس لللطة وألغل للى
الدستور القرار التايل :
قرار ملس الوزراء رقم

183

درس ملللس الللوزراء يف جلسللته املنعقللدة يف  11حزيلران  2202مشللروع قللانون العقوبللات الللذي وضللعته وزارة
العدلية وبعد املذاكرة قرر املوافقة عليه.
دمشق يف  17شعبان  2378و 11حزيران

2202

وزير املعارف والصحة واإلسعاف العام :خليل مردم بك
نائب رئيس ملس الوزراء وزير اخلارجية  :عادل أرسالن
القائللد العللام للجلليش والق لوات املسلللحة  ،وزيللر الللدفاع الللوطين والداخليللة  ،رئلليس ملللس الللوزراء  :الللزعيم حسللين
الزعيم
وزير األشغال العامة  :فتح اهلل صقال
وزير الزراعة  :نوري إيبش
وزير املالية والقتصاد الوطين  :حسن جبارة
وزير العدلية  :أسعد الكوراين
عقلب ذلللك صللدر املرسللوم التشلريعي رقللم  208بللذات التللاريخ بتنفيللذ قلانون العقوبللات املعمللول بلله حاليلا يف
سللوريا  ،وكللذلك كللان حللال القللانون املللدين الللذي صللدر باملرسللوم  80تللاريخ  2202/2/27وقللانون التجللارة الايللة
الذي صدر مبرسوم  202تاريخ  2202/7/11موشحة مجيعها بتواقيع ملس الوزراء أنف الذكر.
دام حكللم حسللين الللزعيم أقللل مللن سللتة أشللهر أصللدر خالهلللا ثالثللة قلوانني هامللة تؤسللس لعالقللات متمعيللة،
ج للاءت مجيع لا يف مرحل للة م للا بع للد الس للقالل دون أن تع للرض ه للذه الق لوانني عل للى أي مل للس تش لريعي ملناقش للتها
وإصدارها ودون أن يعلم ا أحد من املواطنني ليكونوا على بينة ا يرتب هلم .
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فالضابط حسين الزعيم الذي ألغى ملس النواب وصادر أصوات ناخبيله وألغلى الدسلتور ودور الشلعب يف
ارسللة رقابتلله علللى السلللطة  ،وجللد بإُيللاء مللن حوللله أن ختليللد امسلله يللتم مللن خللالل إصللداره هللذه القلوانني ففعللل
ذلللك  ،دون أك لرتا لصللاحل الشللعب وآماللله وطموحلله ومللا إذا كانللت هللذه الق لوانني تنسللجم مللع هللذه اآلمللال
والطموح .
وكان من أول أعماله أبرام اتفاقية التابالين املعروفة وهو أول من فاوض دولة العدوان.
وقد حرص صاحب النقالب حني أصداره املراسيم أنفة الذكر بتصديرها على الشكل التايل :
( القائد العام للجيش والقوات املسلحة )
رئيس ملس الوزراء
وزير الدفاع الوطين والداخلية
وهكللذا بللدأ بلقبلله العسللكري حللىت يوضللح أن العسللكر هللم مللن ُيكللم البلللد  ،وهللو مللا مهللد بعللده لألنعمللة
العسكرية الستبدادية أن تبسط هيمنتها على البالد وأضحى املنصب املدين شكليا حىت لو كان منصبا كبريا .
لللئن كللان املفللروض أن التشلريع يُسللتمد مللن عللادات الشللعب وتقاليللده  ،إل أنلله مللع ذلللك يشللكل مللع الللزمن
منعومة من القليم ترتسلخ يف اجملتمعلات  ،وبالتلايل فحلني وضلع أي قلانون نلب مناقشلته يف ملالس متثلل الشلعب
متثيالا صحيحا  ،فإذا أنعدم النتخاب الصلحيح اولر هللذه اجمللالس واسلتند إىل تزويلر وشلراء لألصلوات أو هليمنلة
معينة فلإن اجملللس بالتلايل ل يعتلا لثالا للشلعب متثليالا صلحيحا  ،وتعتلور التشلريعات الليت تصلدر عنله عيلوب قلد
تصل إىل البطالن .

أذكللر حللني كنللت طالب ل ا يف كليللة اوقللوق أين سللألت أسللتاذنا د .رزق اهلل أنطللاكي عللن الفللرق بللني كلملليت
"اإلنذار" و" اإلعذار" ذلك أن القلانون امللدين اللذي أشلرت إليله سلابق ا اسلتعمل كلملة "إعلذار" بلدلا ملن كلملة"
إنللذار" اللليت كانللت مسللتعملة يف ملللة األحكللام العدليللة ،فأجللابين أسللتاذنا الفاضللل "سللل مللن وضللع القللانون " يف
إشللارة سللاخرة إىل أن القللانون وضللع مللن قبللل ضللابط انقللاليب وللليس مللن قبللل ملللس نلواب ميثللل الشللعب ،وبالتللايل
فإن القوانني قد صدرت دون مناقشة كافية.
يف الفص للل األول ال للذي ورد حت للت عن لوان ( يف اجلناي للات الواقع للة عل للى أم للن الدول للة اخل للارجي ) م للن ق للانون
العقوبات ،وحتت البند ( -2-النيل من هيبة الدولة والشعور القومي) جند املواد التالية :
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املادة

182

( مللن قللام يف سللورية يف زمللن اوللرب أو عنللد توقللع نشللو ا بللدعاوة ترمللي إىل إضللعاف الشللعور القللومي أو
إيقا النعرات العنصرية أو املذهبية عوقب بالعتقال املؤقت ) .
املادة

87

( يسللتحق العقوبللة نفسللها مللن نقللل يف سللوريا يف األحلوال عينهللا أنبللاء يعللرف ألللا كاذبللة أو مبللاله فيهللا مللن
شألا أن توهن نفسية األمة).
املادة

83

( كللل سللوري يللذيع يف اخلللار وهللو علللى بينللة مللن األمللر أنبللاء كاذبللة أو مبللاله فيهللا مللن شللألا أن تنللال مللن
هيبة الدوللة أو ملن مكانتهلا املاليلة يعاقلب بلاوبس سلتة أشلهر عللى األقلل وبغراملة تلرتاوح بلني تسلني وتسلمائة
لرية سورية) .
ا تقدم نرى أن املواد تتحد عن :
إيقا النعرات العنصرية واملذهبية .
أنباء كاذبة توهن نفسية األمة.
أنباء كاذبة تنال من هيبة الدولة.
نتساءل هنا من هو الذي يفسر أن ما قام به شخص من الناس يثلري النعلرات أو ينلال ملن نفسلية األملة أو
من هيبة الدولة أو أن أخباره كاذبة؟
هذه الصيه الفضفاضة اليت وضلعت كملا قللت سلابقا ،ملن قبلل نعلام عسلكري اسلتبدادي نسلف الدسلتور
وأسللتوىل علللى السلللطة بللالقوة  ،كرسللت ملفللاهيم عائمللة وغللري حمللددة  ،ومللع الللزمن أضللحت عبللارة عللن تفصلليلة
جلاهزة لكللل مللن يللدخل سلراديب األجهلزة األمنيللة معللتقالا حيل توجلله إليله نفللس الللتهم اللليت وردت حتللت مفهللوم
النيل من هيبلة الدوللة أو نفسلية األملة  ،فلأين هلي هلذه اهليبلة وأيلن هلي النفسلية وملا هلي حلدودمها  ،وملن ميللك
تفسريمها ؟ كما ملن ميللك الفصلل بلأن األنبلاء الليت حتلد عنهلا شلخص ملن النلاس أو إذاعهلا هلي أنبلاء كاذبلة ،
ومن يدقق ذلك  ،ومن ميلك حماسبة السلطة أو اوكومة فيما تقوم به من أعمال؟
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حتت هذه املفاهيم سيق علدد ملن معتقللي إعلالن دمشلق إىل القضلاء ووجهلت هللم نفلس التهملة ،مثلل ملن
سلليق قللبلهم العشللرة الللذين مسلوا معتقلللي ربيللع دمشللق وحكللم اجلميللع بللنفس الللتهم اللليت ل زالللت توجلله للمعتقلللني
دون حساب!!
تتكرر املأساة ومتتلئ السجون مبعتقلي الرأي ويعاين هؤلء ملا يعلانون ملن سلوء املعامللة والتعلذيب اجلسلدي
والنفسللي واإلهانللة وسللائر الضللروب اواطللة م لن إنسللانية اإلنسللان ،وتدورعجلللة العتقللالت والللتهم وكألللا لزمللة
النعام الذي ند قضاة جاهزين للحكم مبا ميلى عليهم بعد أن أستُلبت حرية القضاء وفقد القضاة استقالهلم!
وينللدب حمللامون أنفسللهم للللدفاع عللن املتهمللني املوهللومني فللال نللدون إل العصللي توضللع يف العجللالت ،فللال
يتمكن للون م للن ارس للة مه للامهم حبري للة ول ن للدون عونل لا ح للىت يف إط للار مهن للتهم ،وكم للا ختض للع زي للارة ال للوكالء إىل
ملوكليهم يف السللجن إىل تللدخل ثللي النيابللة العامللة يف الزيللارة ،وتعللو يف ذلللك تعليمللات ملدير السللجن علللى كللل
تعليمات  ،فلقد منعت شخصيا من زيارة موكلني عدة مرات كما منع غريي ول يلزال احمللامون يف بعلض القضلايا

ذات الطابع اخلاص ل ندون إل كل عنت يف ارسة مهامهم ،فكيف ميكن للمحلامي أن ميلارس عملله يف جلو
مشحون بالعراقيل.
أرخلى هللذا الوضللع بعاللله علللى اويللاة العامللة يف بالدنلا فعسللكرة السلللطة أدت إللغلاء سلليادة القللانون وحللل
حملهللا التعليمللات والبالغللات ،متاهي لا مللع اويللاة العسللكرية – نفللذ أعللرتض -فعنللدما يهلليمن العسللكريون علللى
إدارة اويللاة املدنيللة العامللة  ،نللري إسللقا /املفللاهيم العسللكرية عليهللا وتفسللد حيللاة النللاس  ،ولللو أردت أن أضللرب
أمثلة على ذلك ملا وسعتين صفحات ولكن أسوق للقارئ ما يلي :
 -السلللطات املنفللذة للقللانون تللرفض إنفللاذ األحكللام القضللائية اللليت أكتسللبت الدرجللة القطعيللة واملندرجللة يف

املفهلوم اوقلوقي بأللا – عنلوان اوقيقلة، -حلىت وللو كانللت األحكلام ل متلس يف جانلب منهللا السللطة ،والليت قللد
تكون متعلقة بقانون األحوال الشخصلية واسلتقرار األسلر،وبذلك تضلرب السللطة علرض اولائط بالقلانون ،ولقلد
مارسلت شخصلي ا مراجعللات هللا أول وللليس هللا أخللر لتنفيلذ أحكللام قضلائية ،إل أنللين يف كلل مللرة أجلد التعليمللات
والبالغات تقف سدأ مانع ا من إنفاذ األحكام.

 متللارس بعللض جواتللب السلللطة منللع امل لواطنني مللن دخللول بعللض األبنيللة اوكوميللة ،ويسللاء إىل امل لواطننيالللذين عللليهم الوقللوف طللويالا أمللام "كللوى" أو أمللام أب لواب األبنيللة للسللماح بالللدخول مللع أن هللذه األبنيللة برمتهللا
ملك للمواطنني .
نعللود لنقللول أن هللذه الق لوانني  ،ومنهللا قللانون العقوبللات قللد وضللعت مللن قبللل أنعمللة اسللتبدادية عسللكرية
بغرض محاية هذه األنعمة ،وا تعرض على مالس متثل الشعب متثيالا صحيح ا ،وإذا كنا فعالا نريد أن خنلر ملن
هذا التخلف وهذه النصوص الغامضة اليت تعطي السلطة صالحيات غري حمدودة لسوق أي معلارض إىل زنلازين
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السجون وقمع كل صوت خمالف  ،ل بلد لنلا ملن إعلادة النعلر يف هلذه النصلوص وأن تعلرض عللى ملالس نيابيلة
منتخبة انتخابا حرا دميقراطيا .
ونشير ﻫنا إلى أمرين ﻫاميين في ﻫذا السياق :
أولا  :أن سللائر اجتماع للات وزراء الداخليللة واإلع للالم الع للرب تللتم باإلمج للاع دون ختلللف ،يف الوق للت ال للذي

توضع العصي يف العجالت يف اجتماعات مؤمترات القمة .

ثانيل ا :توافللق اجلميللع علللى اتفاقيللة وزراء الداخليللة فيمللا يتعلللق بتسللليم الرعايللا كمللا توافقلوا مللؤخرا علللى وثيقللة
اإلعالم العريب املخجلة .
هذا ما يكمل الصورة اليت قدمتها يف إطار مفاهيم قانون العقوبات ،والقوانني الستثنائية اليت منها املرسلوم
التشريعي رقم  20والذي يبيح يف مادته( )27ارتكاب اجلرائم من قبل حمققني دون أن تطاهلم يد العدالة.
أن املرحلة اليت متر ا أمتنا مرحللة دقيقلة وحرجلة واملتكلالبون عليهلا كثلر وملا تتطلبله هلذه املرحللة هلي محايلة
حقوق الشعب ،يف النواحي القانونية والقضائية ليشعر املواطن أنه فعالا يتمتع حبقوق املواطنية كاملة وأن القلانون
يبسط على اجلميع محايته حكام ا وحمكومني وهو ما يؤدي إىل التالحم الشع ومتتني اجلبهة الداخلية .
المحامي ﻫيثم المالح
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النكوص
لعللله مللن املفيللد العللودة غالب لا إىل التللاريخ واسللتقراء مللا مت مللن أحللدا ،أو مللا قيللل حللول اإلصللالح أو بلغللة
العصللر"تطوير وحتللدي "على اعتبللار أننللا بتنللا أسللرى مصللطلحات القللادة أو اوكام،وخنللاف مللن خمللالفتهم،ألن يف
خمالفتهم يكمن اهلالك.
يف املاضللي القريللب حللني اعتلللى ال لرئيس الللدكتور بشللار األسللد سللدة رئاس للة الدولللة أطلللق عللدة أفكللار يف
خطاب القسم أقتطف منها ما يلي:
( فإذا أردنا أن نعلاجل مشلكلة ملا فيجلب أن نتناوهللا ملن بلدايتها ولليس ملن لايتهلا وأن نعلاجل السلبب قبلل
النتائج وهذا ُيتا إىل مواجهة جريئلة ملع أنفسلنا وملع متمعنلا وهلي مواجهلة حواريلة نتحلد فيهلا بصلراحة علن
نقلا /ضلعفنا وعلن بعلض العللادات واملفلاهيم الليت أضلحت عائقلا حقيقيلا يف طريلق أي تقلدم فلاجملتمع هلو الطريللق
اليت يسري عليهلا التطلوير يف حقولله العديلدة .فلإذا كانلت هلذه الطريلق غلري صلاوة تعثلر التطلوير وتلأخر أو توقلف
.وهذا باملفهوم النس يعلين الرتاجلع إىل اللوراء .وهلذه إحلدى الصلعوبات املوجلودة يف واقعنلا ،ودراسلة هلذا الواقلع
حتتا إىل الرتكيز عللى املعوقلات الليت تبقيله عللى حالله دومنلا تغلري إىل األفضلل  ...وهلذا حباجلة إىل مشلاركة فعاللة
مللن كللل اجلهللات خللار إطللار الدولللة وداخللله كللي تسللاهم كللل الفئللات والش لرائح يف إنللاد اولللول  ...إخل وهللو
منطللق التعللاون والنفتللاح علللى اآلخلرين وهللو ل ينفصللل عللن الفكللر الللدميقراطي بللل يتقللاطع معلله يف مواقللع عديللدة
.وهذا يعين أن امتالك الفكر الدميقراطي يعزز الفكلر والعملل املؤسسلايت  ...فلإىل إىل ملدى لن دميقراطيلون وملا
هي الدلئل على وجود الدميقراطية أو عدمها هل هي يف النتخاب أم يف حرية النشلر أم يف حريلة الكلالم أم يف
غريها من اوريلات واوقلوق أقلول ول واحلد ملن كلل ذللك  ...فهلذه اوقلوق وغريهلا ليسلت الدميقراطيلة بلل هلي
ارسات دميقراطية ونتائج هلا وهي تنبين مجيعها على فكر دميقراطي وهذا الفكر يستند عللى أسلاس قبلول اللرأي
اآلخر ...إخل ).
بعد سنوات عشر من حكم الرئيس الذي نمع يف يدية كافة السلطات ،ول غرو يف ذلك فقلد مت تفصليل
الدستور على املقاس الرئاسي الذي يناسب السلطة،ونتجاوز ذلك فنقول بعد هذه السلنوات العشلر فملاذا للدينا
اليوم يف مال اوريات وحقوق اإلنسان؟
ح للني ب للدأ عه للد الل لرئيس ك للان اجملتم للع متعطشل لا للحل لراك بع للد أن مض للى علي لله زم للن طوي للل يف حل للل أنعم للة
اس للتبدادية .فأنش للئت املنت للديات الفكري للة،بغرض او لوار ب للني امل لواطنني ،وك للان ُيض للر يف ه للذه املنت للديات أعض للاء
معروفون من حزب البع الذي يقود بقوة الدستور يف مادته الثامنة الدولة واجملتمع،وعن هذا الطريلق كلان نلري
اووار بني اجملتمع والسلطة،كما نشطت جتمعات للعمل املدين  ،وكذلك مجعيات وقوق اإلنسان.
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ول نس ل للتطيع أن نق ل للول أن ه ل للذا او ل ل لراك ال ل للذي ب ل للدأ ي ل للدب يف جس ل للد األم ل للة ك ل للان س ل للليما وخالي ل ل لا م ل للن
األخطاء،ولكن ينبغي لنا أن نلتمس العذر ملن انطللق للعملل امللدين هلذا فلقلد ران عللى اجملتملع زملن طويلل عُلزل
فيه عن املشاركة يف قضاياه سلواء ملن الناحيلة السياسلية أو ملن الناحيلة الجتماعيلة والقتصلادية،وبالتايل فلالوقوع
يف األخطاء أمر متوقع وينبغي علينا التماس العذر يف ذلك.
ومللا أن مضللى وقللت قصللري علللى هللذا او لراك حللىت عمللدت السلللطة إىل إغللالق املنتللديات مالحقللة كافللة
جتمعات اجملتمع املدين والتضييق عليها مبا فيها مجعيات حقوق اإلنسان الليت حلاول بعضلها أن ينلأى بنفسله علن
اللدخول يف املسلاجالت السياسلية أو معرتكهللا إل أن األجهلزة األمنيلة –علللى ملا يبلدو -ا يللرق هللا اولراك اللذي
بللدأ يللدب يف جسللد األمللة امليّللت ليللنهض للا مللن جديللد ،فراحللت هللذه األجهللزة مميللع أنواعهللا وفروعهللا ،مدنيللة
وعسللكرية -سياسللية وغللري سياسللية،متارس اعتقللالت خللار إطللار القانون،وهنللا أحللب أن أشللري إىل أنلله مللن غللري
املقبول أن ُيتج علي أحد حبالة الطوارئ اليت ناقشناها طويالا واليت جنزم ألا ا تعد موجودة قانونا.
راحت األجهزة األمنية متارس اعتقالت وتضييقا على املواطنني يف كل منلاحي حيلاهتم طاللت مجيلع فئلاهتم
وانتمللاءاهتم،فمن معتقلللي التيللار اإلسللالمي وهللم الغالبيللة الععمللى تغللص للم السللجون إىل معتقلللي اآلراء واو لراك
السياسي من أمثال معتقلي إعالن دمشق .
وأخلريا ولليس آخلرا اعتقلال الزميللل احمللامي مهنلد اوسلين اللذي يلرتأس منعملة وقلوق اإلنسلان  -سواسللية-
على خلفية عمله اوقوقي يف رصد حماكمات حمكمة أمن الدوللة العليلا الليت هلي ملن القضلاء السلتثنائي ،وبلرغم
أنه كان قد تذاكر ملع رئليس احملكملة وأعلمله بعزمله يف القيلام لذا الرصد،وحصلل عللى الضلوء األخضلر يف ذللك
إل أن األجهل للزة األمنيل للة رأت يف خطوتل لله رأي ل لا آخل للر فاعتقلتل لله وألبسل للته التهمل للة الل لليت اعتل للادت ألباسل للها ألمثل للال

الزميل،إشاعة أخبار أو أنباء كاذبة توهن نفسية األمة أو تنال من هيبلة الدولة،هلذه اللتهم اجللاهزة الليت سلبق وأن
كتب للت حوهل للا وبين للت فضفاض للة ه للذه املص للطلحات وض للبابيتها،ومع ذل للك فالزمي للل أض للحى ب للني القض للبان ،ب للل
وراحت إدارة السجن متعن النيل منه وانتهاك حقوقه فوضعته يف املكان الذي يضم وا ملن سلبعني معلتقالا عللى
خلفيللة اجللرائم املاسللة بالشللرف،دعارة...إخل ومللا إليهللا ،وبللذلك اسللتهدف الزميللل للليس فقللط حبجللز حريتلله ولكللن
باملسللاس بكرامتلله حماميلا وناشللطا يف الللدفاع عللن حقللوق اإلنسللان ،وكللان جللل عمللله هللو رصللد حماكمللات حمكمللة
استثنائية وطرح أحكامها على اجلمهور ليحكم عليها .
يف األنعمللة الدميقراطيللة يتقللدم املرشللحون علللى الشللعب ب لاامهم النتخابيللة وي للتم حماس للبتهم حللني انتهللاء
وليتهم النيابية عن الشعب وهم بدورهم ُياسبون الرئيس املنتخلب ملن قلبلهم أملا يف األنعملة الليت تسلود مععلم
مناطقن للا يف الع للاا الع للريب فاملرش للحون جمل للالس النيابي للات ع للن الش للعب ل لليس ل للديهم بل لرامج انتخابي للة وبالت للايل ل
يسللتطيعون حماسللبة الرؤسللاء أللللم هللم أنفسللهم ل ُياسللبون وينتعللر كللل واحللد مللنهم رضللاء السلللطان حللىت يعللاد
انتخابه .
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إن نعرة على واقعنا يف سوريا جنلد تراجعلا يف ميلدان اوريلات العاملة وحقلوق اإلنسلان ونكوصلا عملا علرض
علللى الشللعب منللذ بدايللة رئاسللة ال لرئيس بشللار األسللد وحللىت اآلن،وبينمللا يللزداد الفسللاد ويتسللع بللل ويتعمللق يف
اجملتمللع  ،يف الوقللت الللذي تتسللع فيلله اهلللوة بللني فئللات الشللعب حبيل يللزداد الفقللري فقلرا بينمللا يللزداد األغنيللاء غن لا
وختمة على حساب لقمة الشعب فمن الذي ُياسب من ؟!
دمشق

المحامي ﻫيثم المالح
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حقوق الناس
يولللد مجيللع النللاس أحلرارا واملللادة الثانيللة اللليت تؤكللد أن لكللل إنسللان اوللق يف التمتللع مميللع اوقللوق واوريللات
امل للذكورة يف اإلع للالن الع للاملي وق للوق اإلنس للان دومن للا متيي للز م للن أي ن للوع وامل للادة الثالث للة ال لليت وردت يف الفقل لرات
السللابقة واملللادة الرابعللة مللن اإلعللالن اللليت تنفللي كللل أنلواع السللرتقاق وحتعللر الللرق والجتللار بللالرقيق مميللع صللورها
واملادة الثالثة عشرة تقرر لكل فرد اوق يف حرية التنقل ويف اختيار حمل إقامته داخل حلدود الدوللة وكلذلك اولق
يف مغللادرة أي بلللد واملللادة السللابعة عشللر اللليت تؤكللد أنلله لكللل فللرد حللق يف التملللك مبفللرده أو بالش لرتاك مللع غللريه
واملادة الثانية عشر اليت تبني أن لكل شخص حق يف حرية الفكر والوجدان واللدين ويشلمل هلذا اولق حريتله يف
تغري دينه أو معتقده على حدة "وتقرير املادة التاسعة عشر أن لكل شخص من حق التمتلع حبريلة اللرأي والتعبلري
ويشلمل هللذا اوللق حريتلله يف اعتنللاق اآلراء دون مضلايقة ويف التمللاس األنبللاء واآلراء واألفكللار وتلقيهللا ونقلهللا إىل
اآلخرين بأية وسيلة ودومنا اعتبار اودود كما تؤكلد امللادة العشلرون ملن اإلعلالن عللى حلق كلل شلخص يف حريلة
الش لرتاك يف الجتماعللات واجلمعيللات السلللمية ومنللع إرغللام أحللد علللى النتمللاء إىل مجعيللة مللا وغريهللا مللن امل لواد
املشتملة على مضامني تكرس أمهيلة اوريلة وتبلني أبعادهلا ومالهتلا للذلك فاملطاللب الرئيسلية الليت انلدرجت حتلت
حلاهرة حقوق اإلنسان العادل حق السالمة الشخصية حق اومايلة ملن العللم حلق محايلة الشلرف والسلمعة حلق
اللجللوء إىل بلللد آخللر حقللوق األقليللات حللق املشللاركة يف اويللاة الجتماعيللة اوللق يف حريللة الفكللر وال لرأي والتعبللري
اوللق يف حف ل املللال حللق العمللل حللق كللل فللرد بالش لرتاك يف إدارة الشللؤون العامللة حللق الللزوا وتأسلليس األسللرة
وحقلوق املللرآة اولق يف الرتبيللة والتعلليم اوللق يف حفل اويللاة الشخصلية حللق اختيلار مكللان اإلقاملة ومللن البللديهي
يعد شرطا أساسيا لستيفائها وهلو علدم تعارضلها ملع
أن تطبيق هذه القوانني متوقف على وجود أصل مسلم به ا
حقوق اآلخرين وأن ل يؤدي وجودها إىل تعطيل حقوقهم .
ويقول اإلمام (ع) يف ذلك ضمن كالم واضلح ومجيلل "أيهلا النلاس إن آدم ا يللد عبلدا ول أملة وإن النلاس

كلهم أحرارا ويف رواية أخرى عنه (ع) الناس كلهم أحرار إل من أقر على نفسه بالعبودية.

وكلذلك اعتللا اإلمللام (ع) يف مللدة حكملله حبمايللة مبللدأ الكرامللة ونبلله عماللله علللى رعايللة هللذه املسللألة .ففللي
عهده إىل مالك األشرت ،يقول (ع) وأشلعر قلبلك الرمحلة للرعيلة واحملبلة هللم واللطلف لم ول تكلونن علليهم سلبعا
ضلاريا .تغتلنم أكلهللم فلإلم صلنفان أمللا أ للك يف الللدين ،وأملا نعلري لللك يف اخلللق يفلرض مللنهم الزللك وتعللرض
هلم العلل ويؤتى على أيديهم يف العند واخلطأ
فأعطهم من عفوك وصفحك .
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حقوق المستضعفين
يتكللرم علللي بعللض معللاريف وأصللدقائي يف املنعمللات واهليئللات بللدعويت لتقللدا حب ل أو حماضللرة يف موضللوع
معني.
وأقر بأنين لسلت أهلال لكثلري ملن هلذا التكلرا اللذي يفيضلونه عللي وُيسلنون العلن يب ومبلا ميكلن أن أقدمله
للناس من معلومات متواضعة لدي.
فلقللد دعتللين منعمللة الصللحة العامليللة إلقللليم شللرقي املتوسللط ثلللة برئيسللها األ الللدكتور حسللني جزائللري
وضور اجتماع حول مكافحلة التلدخني ،وكلان ذللك يف األيلام الواقعلة بلني السلادس والعشلرين والثلامن والعشلرين
مللن كللانون أول (ديسللما ) لعللام  ،2222فقللدمت فيهللا حبثللا متواضللعا بينللت فيلله حقللوق غللري املللدخنني مبواجهللة
املدخنني.
دعت للين املنعم للة اإلس للالمية للعل للوم الطبي للة يف الكوي للت ثل للة برئيس للها ال للدكتور حس للن عب للد اهلل الع للويف
بالش لرتاك مب لؤمتر املشللاورة البلدانيللة حللول تش لريعات الصللحة يف خمتلللف الش لرائع مبللا يف ذلللك الش لريعة اإلسللالمية
وكان ذلك بني  2/12و 2223/20/1فقدمت حبثا بعنوان "املعاق أو املعوق بني اإلسالم ومدارس أخرى".
كللذلك دعتللين اللجنللة العربيللة وقللوق اإلنسللان ومقرهللا مللالكوف "فرنسللا" بالش لرتاك مللع الانللامج العللريب
لنشللطاء حقللوق اإلنسللان وذلللك للمشللاركة يف م لؤمتر حللول حقللوق اإلنسللان فقللدمت بللني  17إىل 1001/2/ 18
حبثا حول حقوق املغيبة قسريا حتت عنوان (اإلنسان بني الغياب القسري والتهجري) .
وكذلك دعاين مركلز الانلامج العلريب لنشلطاء حقلوق اإلنسلان لتقلدا حماضلرة حلول تلداعيات اولادي عشلر
ملن أيلللول (سللبتما) وذلللك يف يللوم  1001/3/28يف نللادي الصلحفيني بالقللاهرة فقللدمت بضللعة أفكللار حللول هللذا
املوضوع.
وما كنت يف يوم من األيام أفكلر أن أمجلع ملا أكتلب يف كتلاب أو كلراس إىل أن أشلار عللي أحلد أصلدقائي
بللأن أسللتكمل األحبللا ببحثللني حللول حقللوق امللرأة وحقللوق الطفللل وأن أطلللق علللى ممللوع هللذه األحبللا عنلوان
"حقللوق املستضللعفني" وأنللا فعلللت ذلللك اسرتشللادا للدي عللدد مللن األخللوة الللذين رغب لوا إيل مجللع مللا كتبتلله حللول
اوللق واوقللوق  ،واللليت تعللا عللن ق لراءة اكتسللبتها مللن الثقافللة واويللاة كالمهللا ،وعامهللا كللان أدائللي مللن أجللل كرامللة
اإلنسان وحقوقه.
والواقع بدأت أكتب هذه املقدمة يوم اجلمعة  1001/21/1وكان يوما باردا كئيبا قطع فيه التيلار الكهربلائي
عن املنطقة اليت أسكن فيها فشعرت بالوحشلة وأنلا اللذي جتلاوزت السلبعني ملن العملر ،فتلفلت فللم أجلد ابنلا ول
زوجللة يبللددان عللين وحشلليت  ،ومللرت سللاعات دون أن يغمللض يل جفللن أو يسللتقر يب جنللب  ،فنعللرت فللإذا يب
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أكت للب ع للن حق للوق املستض للعفني دون أن أول ل يل أي ح للق جت للاه أولد أربع للة أجنب للتهم وغ للابوا ع للين مجيع للا م للع
أولدهللم – أحفللادي  ،ودون أن أدري هللل يفكللرون يب يف هللذه الليلللة الشللديدة الللاودة وللليس يف املكللان الللذي
أس للكنه س للوى حل للالم دام للس ل ميك للن مع لله تدفئ للة املس للكن لع للدم وج للود التي للار الكهرب للائي  ،وأق للول أهل للذا يت للزو
اإلنسان حىت إذا بله سن الكهولة تركه اجلميع وأضحى وحيدا ليس لله سلوى كتلاب يؤنسله  ،فلإذا دامهله العلالم
فقد حىت كتابه الذي يؤنسه ،ألن الكتاب أىب أن ذر ما فيه يف حللمة القبور.
والزوجة اليت تلحق بأولدها وتدع زوجها شيخا هرما  ،أين حقوق هلذا اللزو أو حقلوق هلذا األب؟ وهلل
سيطالب حبقوقه يف معرض مطالبته حبقوق اإلنسان؟
أوليس للرجل حقوق مبواجهة زوجته وأولده؟ إننا حني نلتكلم علن اوقلوق نلتكلم عنهلا ملردة ملن العاطفلة
واونني واحملبة بل لقد بتنا نتعامل مع النصوص دون أن نفكر مبا وراء النصوص!!
أين تلك العاطفة اليت جتمع األسر واألحباء واجملمعات السكانية واألمم بعدها؟
إن العودة للروحانيات والتعاطف والتسامح هلو ملا ميكلن لنلا ملن التمتلع حبقلوق اإلنسلان الليت نصلت عليهلا
شرائع السماء وشرائع األرض .
قال تعاىل " واصا وما صاك إل باهلل" (النحل. )213/27
وآخر دعوانا أن الحمد هلل رب العالمين.

017

شكري القوتلي
كان وقع هزمية حزيران عام  2273أليما جدا على الرئيس املرحوم شكري القلوتلي كملا عللى امللواطن ،تلويف
بعدها متأثرا بعد أن عاىن من املرض يف أحد مشايف بريوت ومسحت السلطات السورية بدفنه يف دمشق .
معلللوم أن هللذا اللرئيس املخلللص عللاك عمللره مناضلالا مللع رفاقلله ضللد املسللتعمر الفرنسللي  ،وكللان خللالل هللذا
النضال ينفق من ماله اخلاص عللى الشلأن العلام ،حلىت نفلد امللال ،تلويف أخلوه ،وكلان ملن األغنيلاء املعلدودين ،
فورثه  ،إذ ا يكن له من وارث ا سواه.
انفق شكري القوتلي ماله الذي ورثه عن أخيله عللى اوكلم فللم يكلن يقلبض راتبلا ملن الدوللة ،وحلني يأتيله
معتمللد الرواتللب براتبلله يسللتخر قائمللة مللن حمفعللة طاولتلله  ،ويللأمر بتوزيللع راتبلله علللى املوجللودة أمسللاؤهم يف هللذه
القائمة .
قبيللل وفاتلله كللان كللل مللا ميلللك :املطعللم األمللوي يف السللنجقدار وكتلللة بنللاء قللدا هللدمت حللني نفللذ الطريللق
القللائم فللوق جسللر فكتوريللا وكللذلك ثالثللة أربللاع قطعللة أرض مطلللة علللى حديقللة اجلللاح غللريب أيب رمانللة ،ومجيللع
هذه العقارات كانت موضع حجز لدى املصرف التجاري السوري.
ويف أثناء مرضه يف بريوت أرسل امللك فيصل مللك اململكلة العربيلة السلعودية رمحله اهلل منلدوبا هلو املرحلوم
ابن لدن والد الشيخ أسامة  ،إىل شلكري القلوتلي طالبلا األذن ليقلوم املللك بسلداد ديونله  ،إل أن اللنفس األبيلة
للرئيس القوتلي أبت ذلك وبيعت عقاراتله بلاملزاد العللين اللذي رسلى عللى ابلن لدن ،ودفلع مثنهلا هلذا األخلري إىل
املصرف التجاري السوري ،وهكذا مات الرئيس وهول ميلك فعالا و قولا شروى نقري.
طلب ابن لدن من حماسب لديه هو املرحوم نصوح املرستاين أن يسجل العقلارات باسلم األخلري ريثملا يلتم
استصدار مرسوم بتسجيل العقارات بامسه  ،إل أن املنية عاجلت الرجلني فتوفيا بالتتلابع ،وحينهلا عينلين القاضلي
الشلرعي وصلليا علللى القاصلرين أولد نصللوح املرسلتاين عقللب وقللوع اخلصللام بللني هلؤلء الورثللة وبلني ورثللة ابللن لدن
حول الرتكة.
ومللن خللالل تصللفية هللذه الرتكللة أطلعللت علللى ماليللة املرحللوم القللوتلي وتيقنللت كللم كللان هللذا ال لرئيس ش لريفا
عفيفا نعيف اليد ،يف حني كان يشن عليه اليسار الشرتاكي محالت حلاملة جملرد الكسب السياسي .
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كللان املرحللوم القللوتلي يسللكن كمللا هللو معلللوم يف داره" حللي اللرئيس يف اجلسللر األبلليض" ،اللليت حتولللت إىل
متحفه الشخصي  ،وكلان رمحله اهلل كثلريا ملا يغادرهلا إىل القصلر الرئاسلي يف املهلاجرين مشليا عللى األقلدام  ،دون
أية مرافقة أو حراسة أو أي ر أو أي شيء من هذا القبيل.
ويف أح للدى امل ل لرات ك للان ن للد الس للري ص للعودا يف " طلع للة العفي للف" وك للان الطق للس ربيع ل ل ا وإذا ب للاثنني م للن
أصحاب الدكاكني نلسان على الرصيف خلار دكانيهملا يتنلاولن "الفلول امللدمس" وهلي الوجبلة احملبوبلة للدى
الدمشقيني يف الربيع وما إن شاهدا القوتلي حىت لضا وحيياه ووجها له اللدعوة للمشلاركة يف الطعلام  .ا يلرفض
الرئيس هذه الدعوة  ،بل تقدم واقتطع قطعة خا وأكل لقيمات معهما وتابع سريه.
أذكر أنين حني كنت طالبا جامعيا وأسلكن ملع أسلريت يف حلي " علني الكلرك" ،كنلت علادة أصللي اجلمعلة
يف جللامع " لل باشللا" .ويف أحللدى اجلمللع لحعللت ال لرئيس وقللد حضللر للصللالة هنللاك دون أي سللرب أورتللل
لسلليارات اوراسللة أو أي ضللجة عنللد دخوللله املسللجد فكللان مثللل النللاس اآلخلرين .وكللان أحللد الللذين معلله املرحللوم
هم الرئيس بلاخلرو  ،فاعتليلت املنلا" دون أن أحضلر
عبد الكرا العائدي املعروف بطوله ،وعقب انتهاء الصالة ّ
أيلة كلملة" ووجهللت انتقلادات ملديريللة أوقلاف دمشللق  .األدب اجللم الللذي كلان يتمتللع بله اللرئيس دفعله ألن يعللود
فلليجلس حللني بللدأت الكللالم وانتعللر حللىت انتهيللت خللر  .ا يعللاقبين أحللد  ،وا يسللتدعين أي جهللاز أمللن وا
أتعرض ألية مساءلة.
أذكللر أنلله كللان للقصللر اجلمهللوري سلليارة واحللدة قدميللة ويف إحللدى زيللارات امللللك حسللني ملللك األردن إىل
اللرئيس كللان الثنللان يسللتقالن السلليارة باجتللاه قصللر املهللاجرين  ،ومللا إن وصللل املوكللب إىل العفيللف حللىت تعطلللت
السيارة ،نزل الرئيس وضيفه واستقال سيارة املرحوم رشاد برمدا الذي كان وزيرا للدفاع يومها.
بعد أيام قليلة تقدمت اوكومة مبشروع قلانون إلجلراء مناقللة بلني ملادة يف امليزانيلة إىل آخلري لشلراء سليارة
جديدة للقصر  ،إل أن النلواب الكلرام وعللى رأسلهم الشلرتاكيون عارضلوا ذللك وطلبلوا إصلالح السليارة وهلو ملا
مت فعالا ورفض تعديل امليزانية،و للمناسبة فقط فقلد كانلت معلارض السليارات إىل جانلب ثانويلة جلودت اهللا ي
وكللان امل لواطن يسللتطيع ش لراء سلليارة جديللدة بثمانيللة آلف لللرية سللورية وأحيان ل ا تقسلليط ا .لللو أردت أن أسرتسللل
بالكتابة ملا وسعتين صفحات عديدة وحرص ا على القارئ أن ل ميل اكتفيت مبا كتبت ولدي الكثري.
دفعللين للكتابللة يف هللذا املوضللع ،الفسللاد الللذي ينخللر يف جسللم الدولللة ،فللإذا كللان كمللا قال"أعضللاء ملللس
الشعب"،أنه كان لدى نائب الرئيس املنشق عبد اوليم خدام حلني تلرك منصلبه تسلمائة سليارة ،فلال نلدري كلم
لللدى اآلخ لرين .إل أن للين وغللريي م للن امل لواطنني ن للرى "طللروك" س لليارات ب للال حسللاب أم للام أب لواب املس للؤولني أو
حماسيبهم واألقرباء واألصدقاء  ،وقد يكون حىت اخلادمات هلن سيارات .
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أما اجملندين الذين ذدمون يف بيوت املسؤولني فحد ول حر  ،فبدلا ملن أن ذلدموا اجلليش ذلدمون يف
مكان آخر  ،واملشاهد العلادي يلرى الغلرف اخلشلبية خلار دور املسلؤولني "الااكيلات" وفيهلا األسلزرة والتلفزيلون
ووسائل الراحة بينما نري تنعيف سياراهتم يف الشوارع باملاء بال حساب ودون اكرتا ملخزونه يف األرض .
هللذه الصللورة اللليت تلراود خميللليت دائمل ا حللني أملللس النهللب املللنعم للمللال العللام واهلللدر الكبللري يف ثللروات بللاطن
األرض من مياه وبرتول وسوامها دون أية حماسبة واإلمهال للمواطن العادي.
هل يا ترى فكر ملس الشعب الذي عقد جلسلة خاصلة لتوجيله السلباب والشلتائم واللتهم إىل عبلد اولليم
خللدام بللأن ُياسللب املسللؤولني عللن هللذه ال رافللات وهللو الللذي ميثللل الشللعب كمللا يقولللون  ،هللل شللاهد الن لواب
الك لرام الطرقللات السلليئة وهللل سللأل هللؤلء كيللف ميللوت النللاس علللى الطرقللات املليئللة بللاوفر وفتحللات التص لريف
املفتوحة بسبب سوء التنفيذ دون أن يكرت أحد ألمن املواطن؟ وقدميا قال الشاعر:
إنا لفي زمن ترك القبيح به

من أكثر الناس إحسانا وإجماال

لن ملع حماسلبة عبلد اولليم خلدام حلول ملا اقرتفلت يلداه أثنلاء فلرتة وجلوده يف سلدة اوكلم ولكلن ملع فللتح
سائر امللفات من فساد واختفلاء واضلطهاد وتصلفيات وانتهاكلات وقلوق اإلنسلان وحلىت حماسلبة مللس الشلعب
الذي أصدر قوانني خالفا للدستور" وهي معلومة لدى اجلميع" حىت يكون العمل متكلامالا ُيقلق أملاين الشلعب
يف حياة حرة كرمية .
دمشق

9116/4/8

المحامي ﻫيثم المالح
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بين فكي كماشة
أزعم أنين ملن أكثلر النلاس رغبلة يف اولوار و ارسلة لله ملع كافلة أطيلاف اجملتملع ،كملا السللطة ،ومنلذ اعتللى
الرئيس د .بشار األسلد كرسلي الرئاسلة أرسللت لله علدة رسلائل كلان أوهللا بتلاريخ  1002/1/1خلصلت فيهلا رؤيليت
لعمل مستقبلي كما يلي:
 إلغاء القانون  02لعام  2280لتعارضه مع الدستور ومع قانون العقوبات واملعاهدات الدولية.
 إلغاء حالة الطوارئ واملادة  27من قانون إدارة أمن الدولة رقم  20لعام . 2278
 إعادة العتبار للذين صدرت حبقهم أحكام من احملاكم امليدانية العسكرية.
 تفعيل احملكمة الدستورية.
 فتح باب اووار.
أتبعل للت ذلل للك برسل للائل عديل للدة ،منهل للا مطالبل للة ال ل لرئيس بفل للتح بابل لله لسل للتقبال شخصل لليات يف املعارضل للة
ملناقشتهم باوالة العامة للبالد.
ا أتلق أي جواب خطي أو عملي على مجيع رسائلي اليت بلغت ست رسائل.
كمللا خاطبللت وزراء رئيسلليني يف الدولللة ،وزيللر الللدفاع  ،وزيللر الداخليللة  ،وزيللر اخلارجيللة ،وزيللر العللدل ،وزيللر
الرتبية ،وزير التعليم العايل  ،فضالا عن خماطبيت واجتماعي وجه ا لوجه مع مسؤوليني أمنيني كبار.
هللذا التح للرك الللذي بدأت لله منللذ للو مث للان س للنني ا ي للأت أكللله ح للىت اآلن ،وا أر أي رد فعللل إنابي لا هل للذا
اوراك  ،برغم أن عددا من الوزراء قد طلبوا مين هذا اووار ،فما هو اول؟
يعتقد بعض النلاس أن السلتمرار يف اولوار ملع السللطة إمنلا هلو نلوع ملن العبثيلة باعتبلاره "حلوار طرشلان" ،
ومن هنا عات هيئة إعالن دمشق عن رأيها بضرورة القطع مع السلطة لعدم جدوى اووار.
أتساءل أحيانا هل املطلوب أن نعلن اهلزمية؟! وهل تلدفع السللطة العلاملني يف الشلأن العلام خلطلوة ملن هلذا
القبيل ؟أم أن السلطة ترى أن اووار ليس لغة العصر وألا مع النعزال والعنف وما إىل ذلك وهلي اللغلة املناسلبة
يف رأيها! وأن األحادية هي األصل .
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إن ثقافللة او لوار واوريللة والدميقراطيللة ل هتللبط علللى النللاس بصللورة مفاجئللة ،ولكنهللا حتتللا ل لرتاكم معللريف يف
زمللن للليس بالقصللري ،ومللن هنللا فللإن وقللوع الشللعب حتللت قمللع أنعمللة اسللتبدادية وليللة ألكثللر مللن تسللني عام لا
،أدى لتدمري البنية اجملتمعية ،ونشر الفسلاد،كما حلال دون تلراكم املعرفلة لتخلريج القلادة اللذين بقلوا حمصلورين يف
جهة النعام .
تغولللت الس لللطة التنفيذي للة علللى القض للاء ال للذي فق للد اس للتقالله م للن خ للالل النع للام او للايل ،ونادين للا بض للرورة
استقالل السلطة القضائية  ،ووضعنا اولول املناسبة للذلك ،ولكلن ملا ملن سلامع،ما أدى إىل أن امللواطن ا يعلد
يطمئن إىل وصوله وقه إذا جلأ إىل القضلاء ،خاصلة إذا كلان اولق مرتبطل ا بوضلع سياسلي معلني ،فأنلا كغلريي ملن
امل لواطنني العديللدين نللوعني مللن السللفر وسللطرت كتللب عديللدة حللول هللذا املوضللوع إىل رئلليس اجلمهوريللة ووزي لر
الداخلية ،واألجهزة اليت يشرف عليها فلم أفلح،فلجأت إىل القضاء ،فماذا كانت النتيجة؟ !
لقلد ملنح القضلاء السللطة الضللوء األخضلر لتسلتمر يف منعلي وأمثلايل مللن السلفر وإبقلائي يف السلجن الكبللري
دون أن نللتمكن مللن التمتللع حبريتنللا ،كمللا ومت جتللاوز سللائر الق لوانني واملعاهللدات الدوليللة وميثللاق حقللوق اإلنسللان
العريب .
ا للدر التعل لليم إىل مس للتوى ب للاله الس للوء بفض للل ت للدخل الس لللطة التنفيذي للة يف جه للاز التعل لليم وم للنح املزاي للا
الدراسية والدرجات اجملانية ألناس يصنفون بانتمائهم اوزيب أو غري اوزيب! وبالتايل أضحى املتخلر ملن اجلامعلة
ُيمللل ورقللة هللورة بعبللارة طبيللب أو مهنللدس أو  ...إخل وهللو ينعللر إىل الشللهادة باعتبارهللا طريقللة للكسللب بغللض
النعر عن مضمون هذه الشهادة اليت ُيملها.
انعدمت الشفافية متام ا يف مجيلع مرافلق الدوللة  ،فملن غلري املسلموح الكلالم حلىت يف أبسلط القضلايا ،فملثالا
منذ سلنوات قريبلة وقلع حلاد سلري أدى لنفلالت دبابلة ملن عللى حاملتهلا فوقعلت عللى سليارة نقلل كبلرية تنقلل
تلميللذات كللن متجهللات إىل املدرسللة فَسللحقت السلليارة مبللن فيهللا سللحق عللدد آخللر مللن السلليارات اللليت كانللت
متواجللدة يف املنطقللة ،ومت تطويللق املكللان ومنللع تسللرب أي خللا ،وحللىت وس للائل اإلع للالم اوكوميللة ا تللذع عن لله
شيئ ا  ،وكأن هذا املوضوع ميس أمن الدولة!.
تللتم اعتقللالت خللار إطللار القللانون وتللزعم األجهللزة األمنيللة أن املعتقلللني ينتسللبون إىل "الفكللر السلللفي"أو
"السلفي اجلهادي" دون أن يقوم هؤلء بأي عملل ضلد القلانون،ومع أن قلانون العقوبلات ل يعاقلب النلاس عللى
أفكللارهم إل أن حمكمللة أمللن الدولللة السللتثنائية ،قللد هيللأت مسللبقا هتم لا اسللتمدهتا مللن نصللوص عائمللة لقللانون

العقوبات من أمثال "نفسية األمة وهيبة الدولة...إخل" تسقطها على املعتقللني ،ومعللوم أن هلذه احملكملة ل رقابلة
قانونية على أحكامها.
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وتعللج دور التوقيللف الغللري معللدودة ول حمللدودة بللالنزلء الللذين ميللارس عللليهم التعللذيب اجلسللدي والنفس لي
بصورة منتعمة ،بينما ل يضفي القلانون أيلة محايلة عللى أي شلخص مهملا كلان موقعله ومركلزه إذا رغبلت السللطة
احتجازه،فحالة الطوارئ املعلنة منلذ انقلالب  8آذار  2273وحلىت اآلن تعللو كلل قلانون وتعطلل سلائر التشلريعات
اليت حتمي املواطن وعلى رأسها الدستور ،بينما املرسوم 20لعام  2278يشرعن اجلرمية.
حصلت على أحكام من القضاء العادي ،وخباصة من القضاء الشرعي ،وحاولت تنفيلذ هلذه األحكلام إل
ُ
أنين اصطدمت بالقرارات ورفض املوحلفون املعنيون تنفيذ حكم بزعم وجود قرارات وتعليمات تعلو القانون،فلأين
هو اول؟
انتشللر الفسللاد يف الللا والبحللر وا يبللق مفصللل م لن مفاصللل السلللطة خالي لا منلله ،وتشللابك هللذا الفسللاد مللع
منتفعللني يف جهللات أمنيللة لتشللكل هلللم محايللة ،وأضللحى مسللئولون مللن أسللر معينللة يكنللزون للليس املاليللني ولكللن
املليارات من الدولرات وحتال إليهم مععم مشلاريع الدوللة الليت نلري تنفيلذها بصلورة سليئة ول يلتمكن أحلد ملن
مناقشة املوضوع ،ألن هذا فوق املساءلة .
نلري رفلع أسلعار احملروقلات والكهربلاء وتقفلز بلالتزامن أسلعار سلائر امللواد الغذائيلة ويلزداد الفقلري فقلرا ،بينملا
يزداد الفاسدون غا وختمة ،ومع ذلك ترفع السلطة شعار الشرتاكية وهتدد بعلض املعتقللني بتطبيلق جرميلة عرقللة
مسرية الشرتاكية،ونري يوميا لب املال العام ومتد السللطة يلدها إىل جيلوب الفقلراء لتسلتنزف ملا بقلي فيهلا ملن
قللروك ،بينمللا املرتبعللون علللى الكراسللي يرفلللون بللاولي واولللل ،والسلليارات الفارهللة اوديثللة علللى حسللاب الشللعب
وتللزود دورهللم بللالوقود لتشللغيل أجهللزة التدفئللة مانلا وبصللهاريج اوكومللة ،ويتحللرق الفقللري حللني يلرى ذلللك فمللاذا
عساه أن يفعل ؟هل ينتعر منه اوكام أن يسبح حبمدهم؟!
يف ع للام  2278كان للت ص للفيحة البنل لزين ب" "8ل للرية س للورية والي للوم ب " "800م للع أن س للوريا تص للدر ه للذه
املادة  ،والسبب بسيط كما قدمت هي أن املسئول يتمتع بالسيارات واحملروقات مان ا وبالتايل ل يشعر هو بلأي
أثر لرفع األسعار .
يف مطلللع حكللم البعل كللان سللعر كيلللو اخلبللز املمتللاز ب" 22قللرك سللوري" وقللس علللى ذلللك سللائر امل لواد،
فهل ن فعالا يف دولة العدل والقانون أم يف دولة نري فيها لب املواطن وإفقاره وإذلله؟!
اختفت كسور اللرية السورية بدءا من القرك وانتهاء باللرية وبالتايل فلإن ملن يلدفع أي مبلله لقلاء اسلتهالك
الكهربللاء أو املللاء أو لضلريبة فللإن كسللور اللللرية السللورية ل تللرد إليلله ،وهللي تشللكل سللرقة مكشللوفة حتيللق بللالفقري يف
حني ل يأبه هلا الغين .

003

عقللب م لؤمتر القمللة الللذي عقللد يف دمشللق مت تسللخري مجيللع وسللائل اإلعللالن للدعايللة والللرتويج ألمهيللة هللذا
املؤمتر "و ن مع هلذه األمهيلة" ولكلن ألليس للدينا لن الشلعب ملا هلو هلام جلدا يف إطلار وضلعنا اللداخلي اللذي
يرتاجع طردا على كلل صلعيد ملن سليء إىل أسلوء واللذي هلو يف نعلر النلاس أهلم ملن كلل شليء حلىت وملن ملؤمتر

القمة ؟!

هلذه النقلا /املختصللرة الليت قللدمتها تشلكل ملع غريهللا حصلارا قاسللي ا و ضل ا للملواطن يف الللداخل اللذي نللد
نفسه ل يستطيع هلا دفع ا ول ردا .
بينما نشاهد التكالب علينا من اخللار بلدءا ملن غلزو أفغاسلتان العلراق اوصلار اللدائم للفلسلطينيني ،
وتشريعات تصدرها مالس نيابلة وغلري نيابيلة يف الغلرب بغلرض دعلم اإلرهلاب الصلهيوين ،ونلري حصلارنا يف كلل
مكان ويله الغرب ليس وراء الشعارات اليت يطلقهلا وإمنلا وراء ثرواتنلا ،وتتصلدر الوليلات املتحلدة طلابور الشلر
يف الع للاا لتف للرض هيمنته للا ومهجيته للا عل للى س للائر دول الع للاا ح للىت الغربي للة منه للا وتت للدخل يف األم للور الداخلي للة
للجميلع  ،ويشللاهد شللعبنا كللل هلذا املشللهد للا يشللعره بأنله حتللت ضللغط وإرهللاب خلارجي يسللتهدفه أرضلا وشللعبا
وثللروة وهللو بللني هللذين الفكللني كيللف يسللتطيع محايللة حريتلله وحياتلله وكيللف ميكنلله أن ُيللارب الفقللر وامل للرض يف
الداخل؟ بينملا يلرى ضلغط العلاا اخللارجي يصليبه بلالوهن ،يف حلني أن السللطة تتملرتس خللف هلذه اواللة ،الليت
تستعملها يف مواجهة املواطنني؟
فحلني تتحلرك أي فئلة أو جتمللع ملدين أو سياسلي للضللغط عللى السللطة يف سللبيل حتقيلق بعلض املطالللب ،
تشهر السلطة يف وجهه شعارات من مثل أن الوقت غري مناسب وأننا نتعرض لضغو /خارجيلة كبلرية وأن اللبالد
يف خطر ،هذه اوجج واألنشودات اليت تشهرها السلطة يف وجله املعارضلني هللا أفلراد ومجاعات،جتعلل امللواطن يف
حرية من أمره فإما أن يستكني ويستسلم أو يعان هزميته؟ فهل إىل خرو من سبيل ؟!
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مذكرة مقدمة من المحامي هيثم المالح
سيادة رئيس اجلمهورية الدكتور بشار األسد احملرتم
حتية اوق والعروبة وبعد :
يبللدأ احملللامون عللادة رسللائلهم للذه التحيللة  ،فللاوق اسللم مللن أمسللاء اهلل اوسللا وصللفة مللن صللفاته وقللال
تعللاىل " بللل تقللذف بللاوق علللى الباطللل فيدمغلله فللإذا هللو زاهللق " وقللال " يللا داوود إنللا جعلنللاك خليفللة يف األرض
فاحكم باوق ول تتبع اهلوى فيضلك عن سبيل اهلل " .
والعروبللة شللهامة وجنللدة ومللروءة واألخللالق العربيللة شللهد هلللا رسللول اإلسللالم حللني قللال "بعثللت ألمتللم مكللارم
األخالق".
ومن هنا أحببت أن اكتب لكم .
بدايلة أحللب أن أعللرف علن نفسللي فأنللا اعملل يف القللانون منللذ لو تللس وأربعللني عاملا منهللا عشللر سللنوات
يف القضاء وكنت زميال لألستاذ نصرت مال حيدر رمحه اهلل .
ول للذا آلي للت عل للى نفس للي أن أمح للل او للق مع للي حي ل كن للت وأينم للا توجه للت  ،وم للن ه للذا او للق  ،حق للوق
اإلنسللان اللليت تشللغل بللايل ويللؤرق تفكللريي النتهاكللات اللليت يتعللرض هلللا إنسللاننا علللى مسللتوى الللوطن العللريب ومنلله
بلدنا اوبيب .
ويف سبيل ذلك دفعت الكثري من عمري مثنا ملا محلتله  ،وقلد بلغلت اآلن السلبعني ولليس يل يف هلذه اللدنيا
مطامع شخصية فما بقي من العمر اقل ا ذهب .
و أحببللت بعللدما مسعللت عللنكم ت للوجهكم لإلصللالح والنفت للاح ومب للا تتمتع للون بلله مللن عقللل منفللتح ورغبللة
صادقة يف اووار  ،أن أورد بعض مالحعايت علها تنري لنا الدرب للمستقبل دون أن أطلب جزاء ول شكورا .
إن التشلريع يللا سلليادة اللرئيس هللو الللذي يضللبط حقللوق امللواطنني وواجبللاهتم كمللا يشللكل الكللابح لتصللرفات
املسللؤولني وأع لوالم وإن يف بلللدنا بعللض التش لريعات حتتللا إىل نعللر وتعللديل أو إلغللاء ح للىت يشللعر امل لواطن بللأن
سالح التشريع والعدل يعالنه باألمن والطمأنينة و ل يقمعانه:
املرسوم التشلريعي رقلم  2لعلام  2273املتضلمن إعلالن حاللة الطلوارئ الليت مضلى عليهلا سلبع وثالثلون عاملا
ول يوجد يف العاا دولة تدار بقانون الطوارئ الذي يعلو على مجيع القوانني واألنعملة و يتخلذه املسلئولون نكلأة
للتنكيل بالناس دون مار وملصادرة األموال والعقارات دون أي رادع.
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املرسوم التشريعي رقم  20املتضمن إنشاء إدارة أمن الدولة أو املخلابرات العاملة وتلنص امللادة  27منله عللى
مللايلي "يشللكل يف إدارة أمللن الدولللة ملللس أو أكثللر لتأديللب العللاملني فيهللا أو املنتللدبني أو املعللارين إليهللا و ُيللدد
مبرسوم يصدر عن رئيس الدولة بكيفيلة تشلكيل اجملللس و اإلحاللة إليله و أصلول احملاكملة أمامله و صلالحيته  .و
ل نوز مالحقة أي من العاملني يف اإلدارة عن اجلرائم الليت يرتكبوللا أثنلاء تنفيلذ املهملات احمللددة املوكوللة إلليهم
أو يف معلرض قيلامهم لا إل مبوجلب أملر مالحقلة يصلدر علن امللدير "فكيلف ميكلن لقلانون أن ُيملي موحلفلا ملن
جرمية يرتكبها ويعتاها القانون نفسه جرمية ؟
املرسوم التشريعي رقم  31لعام  2280الذي بسط صالحيات احملاكم امليدانية العسكرية حملاكمة املدنيني.
القانون رقم  02املتضمن إعدام كل منتسب جلماعة األخوان املسلمني .
املراسيم والقوانني اليت أحدثت حمكمة األمن القتصادي واللجان اخلاصة وحمكمة أمن الدولة .
سلليادة ال لرئيس إن الدسللتور السللوري الللذي صللدر عللام  2233قللد ألغللى ضللمنا كافللة الق لوانني املعارضللة للله
وخاصللة مرسللوم إعللالن حالللة الطلوارئ الللذي صللدر عللام  73و مرسللوم إحللدا إدارة أمللن الدولللة الللذي صللدر يف
عللام ألن هللذين املرسللومني يتعارضللان كليللة مللع نصللوص الدسللتور وخاصللة امل لواد  22و  23و  18و  31إل أن
أحللدا ا يتعللرض هلللذه الناحيللة س لواء لللدى القضللاء أم لللدى اإلدارات والسللبب األساسللي أرجعلله أنللا إىل اخلللوف
والرعب الذي يسكن قلوب املواطنني .
إن احملللاكم امليدانيللة حكمللت علللى عللدد كبللري مللن النللاس بالسللجن أو بللاملوت  ،فالسللجناء الللذين أخلللي
سللبيلهم والللذي نأمللل أن يشللمل البللاقني  ،هللؤلء السللجناء  ،دمغللت كافللة وثللائقهم بللألم مرمللون وبالتللايل حرملوا
من حق العيش الكرا فمن الذي نازف بتشلغيل أمثلال هلؤلء خاصلة إذا كلانوا ملوحلفني ومت طلردهم ملن اخلدملة
هلذا السبب .
فإمتللام املعللروف يكللون بإعللادة العتبللار للجميللع وإعللادة مللن طللرد مللن اخلدمللة والتعللويض علللى ذوي الللذين
أزهقت أرواحهم  .حىت نكفكف دموع األسر ومنسح عيون الثكاىل .
إن يف تفعيللل دور احملكمللة الدسللتورية وإعللادة اهليبللة للس لللطة القض للائية واس للتقالل القضللاء عللامالن هام للان
إلشاعة الطمأنينة يف نفوس املواطنني واطمئنالم ملستقبلهم ولقد شاع منذ وقت ليس بالقصلري منتلديات للحلوار
بني املواطنني ولقد رأيت يف السماح هلذه املنتديات بالعمل ملا يرسلخ اوريلة والدميقراطيلة وحقلوق اإلنسلان ويرفلع
من سوية العالقات بني الناس حىت يصبح اووار بالعقل هو السائد ل حوار القوة والنفوذ .
وللئن كانلت مععلم املنتلديات ل وقلد حضلرت بعضلها ل علملاين النزعلة ويتنلاا ملع عقيلديت اإلسلالمية اللليت
أدين ا يف اوياة  ،إل أنين رأيت يف اووار ارتقاء و رقيا وحماولة جادة ألن يفهلم بعضلنا بعضلا إل أنلين فوجئلت
مؤخرا منوح السلطة إلغالقها أو فرض رقابة مسبقة عليها .
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إنللين يللا س ليادة ال لرئيس ل أرى لنللا خالصللا للا نعانيلله مللن ختلللف وضللعف ومجللود إل أن نتحللاور مللع بعضللنا
فنعمل فيما نتفق عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما خنتلف فيه .
وأين يف كل األحوال مسلتعد لن أنلاقش أي مسلألة لا ذكلرت سلائال امللوىل أن يسلدد خطانلا مجيعلا مللا فيله
اخلري والسعادة للجميع واهلل من وراء القصد .
دمشق / 9/ 9
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خطاب مفتوح إلى رئيس الجمهورية  ،عفواً السيد الرئيس
منللذ أيللام تابعللت علللى قنللاة اجلزيللرة  ،يف برنللامج "لقللاء خللاص" ،او لوار الللذي جللرى بللني الصللحفي السلليد
حممد كريشان والسيد رئيس اجلمهورية د .بشار األسلد ،وبلرغم أن اللرئيس أحلا /باإلجابلة عللى مجيلع األسلئلة ،
إل أن احملاور السيد حممد كريشان تعرض ملوضوعني هاميني مها:
 مسألة حقوق اإلنسان في سورية.
 موضوع السجناء المعتقلين .
وأقدم فيما يلي بعض األفكار كي أوضح ما وقع من لبس يف اإلجابة على هذين املوضوعني:
يف أواخر أيام اورب العاملية الثانية  12 ،نيسان  2202عقد ثلو تسني دوللة ملؤمترا يف سلان فرانسيسلكو

وه للي ال للدول الس للت واألربع للون ال لليت وقع للت تصل لريح األم للم املتح للدة ،وم للن انض للم إل لليهم بع للد ذل للك  ،وبت للاريخ
27حزيلران ملن ذات العللام وقعلت الللدول ميثلاق األمللم املتحلدة وبللدأت هلذه اهليئللة الدوليلة بإحللدى وتسلني دولللة
هي الدول األعضاء يف مؤمتر سان فرانسيسكو مضافا إليها الدول اليت انضمت للميثاق فيما بعد ومنها بولندا.
وقللد تضللمن امليثللاق الللنص علللى مبللدأ اح لرتام حقللوق اإلنسللان وحرياتلله األساسللية يف مقدمتلله والعديللد مللن
مواده ( )37-78-71-27-22-23-2وابتداء من صلدور هلذا امليثلاق ا تعلد حقلوق اإلنسلان ملن املسلائل الليت
تدخل يف الختصاص الداخلي للدول،بل أصبحت شأن ا عاملي ا يدخل يف صميم القانون الدويل .

صادقت سورية عللى العهلد اللدويل للحقلوق املدنيلة والسياسلية،كما صلادقت ملؤخرا عللى ميثلاق حقلوق

اإلنسان العريب بالقانون رقم  20لعام . 1007

ومعلللوم أن املعاهللدات الدوليللة واجبللة التطبيللق وهللي تعلللو الق لوانني احملليللة ،إل أنللين أبللني هنللا بللأن قضللاءنا،
وخاصة الستثنائي منه ل يكرت لتطبيق هذه املعاهدات ،وهو يتجاوز الكثري من القلوانني حبجلة حاللة الطلوارئ
املعلنللة يف سللورية منللذ النقللالب العسللكري الللذي اغتصللب السلللطة عللام  2273وحللىت اليللوم ،فضلالا عللن القلوانني
الشللاذة املخالفللة للدسللتور واملعاهللدات الدوليللة ،وبالتللايل فقللد جانللب السلليد اللرئيس الصلواب حللني أجللاب حمللاوره
بأن مسألة حقوق اإلنسان مسألة داخلية ،تدخل فيما يسمى التطوير والتحدي .
إنين أعتقد ياسيادة الرئيس إنك تعتمد على التقارير األمنية الليت تلردك حلول املعلتقالت واملعتقللني إل أنلين
كللذلك وجللدت بأنللك جانبللت الص لواب حللني أجبللت حمللاورك بللأن املعتقلللني السياسلليني أو معتقلللي ال لرأي هللم
بالعشرات فقط ،وللحقيقة والتاريخ أود هنا أن أوضح نقاط ا عديدة :
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أن دور التوقيللف اللليت تللدار مللن قبللل األجهللزة األمنيللة املختلفللة واملتنوعللة واملتعللددة –أمللن عسللكري –أمللن
دولة -أمن سياسي  ...إخل تغص باملعتقلني السياسيني ومعتقلي الرأي .
أن دور التوقيف هذه ل ختضع لرقابة قانونية من أية جهة من اجلهات .
صللحيح أن بعللض نصللوص قللانون العقوبللات قاسللية ،وفضفاضللة ،وغللري حمللددة يف بعللض الن لواحي ،وهللي
حتتللا إلعللادة النعللر بعللد الللزمن الطويللل الللذي ت لراكم علللى هللذا القللانون إل أننللا يف املقابللل تللا إىل أن نلغللي
القضللاء السللتثنائي برمتلله ،ويف أضللعف األحلوال إخضللاعه لرقابللة قضللائية عليللا ،كمللا تللا إللغللاء مجيللع القلوانني
والنصللوص اللليت تتعللارض مللع الدسللتور ،وملع قللانون العقوبللات العللام ،ومللع املعاهللدات الدوليللة وحقللوق اإلنسللان ،
وبللالتالزم تللا ألن جنللري تعللديالا جوهريلا يف قللانون احملكمللة الدسللتورية حبيل تعطللى الصللالحية الكاملللة ملناقشللة
دسللتورية الق لوانني حللىت لللو مت عرضللها مللن قبللل منعمللات غللري حكوميللة ،ذلللك أن السلللطة التنفيذيللة منللذ إنشللاء
احملكمللة الدسللتورية ،تتعمللد عللدم عللرض الق لوانني علللى احملكمللة الدسللتورية حللىت تتمتللع بصللالحيات غللري حمللدودة
لتكبل يديها بنصوص حمكمة .
إنللين أريللد أن أضلليف بللأن انعللدام الشللفافية يف تعللاطي السلللطة التنفيذيللة مللع الشللأن العللام يفقللد امللواطن ثقتلله
بالسلطة من جهة  ،ويؤدي من جهة أخرى لعتياد العمل السري أساسا يف التعاطي اوكلومي  ،ويلغلي إمكلان
رقابة الشعب على عمل اإلدارة،وهذا املوضوع يتناا مع اوكم الصاحل املنفتح على املواطنني.

لقل للد تأمل للل النل للاس خ ل لريا يف خطل للاب القسل للم األول ،وتوقع ل لوا أن نل للري إصل للالح فعلل للي وخاصل للة يف إطل للار
القضاء،هذا اجلهاز الذي هو اوصن والضامن الوحيد وقلوق امللواطنني ،وأن يف دعمله واسلتقالله ونزاهتله ،وهلي
العوامللل األساسللية اللليت حتفل للملواطنني حقللوقهم ملواجهللة بعضللهم،وملواجهة ا لراف السلللطة وحللمها،مللا يللؤدي
لستقرار اوالة النفسية للشعب.
لقد تعلمنا يف الفقه اإلسالمي ما يسمى "فقه األولويات" ويف رأيي أن أولوية اإلصالح تكملن يف إصلالح
القضاء حبيل يكلون للدينا قضلاء يفلرض سليادة القلانون عللى سلائر امللواطنني حلاكمني قبلل احملكلومني ،ول معلا
ألي إصالح آخر قبل ذلك ،وألن العدل أساس امللك ،كما قال شيخ اإلسالم ابن تيميه (إن اهلل ينصلر الدوللة
العادلة وأن كانت كافرة ول ينصر الدولة املؤمنة إذا كانت حلاملة) .
إن أريد إل اإلصالح ما استطعت وما توكلي إل على اهلل .
دمشق
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خطاب مفتوح  :إلى من بيده األمر!!!
من للذ أي للام مت اإلف لرا ع للن الض للبا /األربع للة اللبن للانيني ال للذين ك للانوا معتقل لني يف قض للية اغتي للال ال لرئيس رفي للق
اوريري  ،ونشطت وسائل اإلعالم والفضائيات منها خاصة بنقل وقائع اإلفرا  ،واحتفالت أهلل املفلر علنهم
وذويهم وأصدقائهم  ...إخل وكان لقناة املنار القصب املعال يف هذا املوضوع.
مجيل جدا أن يفر عن أناس أهتموا دون دليل وقضوا يف السجن سنوات من عملرهم ذهبلت هلدرا بسلبب

عللدم التللدقيق يف صللحة مللا وجلله إللليهم مللن اهتامات،وكللذلك مللا هللو أمجللل نقللل الحتفللالت بللاإلفرا عللنهم عللا
شاشات التلفاز ،وهو ما ل ميكن حصوله إل يف عدد قليل من الدول يف عاملنا العريب .
كملا اسلتمعت بإمعللان – كملا هللي علاديت -لكلمللة السليد حسلن نصللر اهلل األملني العللام ولزب اهلل وتوجيلله

التهنئللة للمفللر عللنهم وذويهللم ومجيللع اللبنللانيني –الللذين حبللق يسللتحقون التهنئللة،-كمللا نللدد بالعتقللال الللذي ل
يستند إىل دليل ،وهو أمر يشكر عليه فعالا وأنا من الذين يتابعون كلمات السيد وأشاركه يف الكثلري لا يلراه وأن
كنت أختلف معه يف أمور أخرى .
يف تقرير ميليس ورد اسم شلخص يلدعى زيلاد رمضلان وهلو سلوري ملن مدينلة محلص ،كلان يعملل يف لبنلان
يف شركة -حواسيب -كما كان يعمل يف نفس الشركة من يدعى -أبلو علدس -وهلو اللذي حلهلرت صلورته عللى
شاشللات التلفللاز بللزعم أنلله هللو مللن قتللل ال لرئيس اوريللري ،ومللن خللالل العمللل تعللرف زيللاد رمضللان علللى املللذكور
ومتت بينهما صداقة .
عقللب مللا شللوهد علللى التلفللاز حللول اغتيللال اوريللري عمللدت السلللطات األمنيللة يف بللريوت إىل التحقيللق مللع
كل من يلوذ باملدعو -أبو عدس -ومن مجلة هؤلء السليد زيلاد رمضلان،وحني ا نلد احملققلون لديله أيلة معلوملة
تفيد يف موضوع الغتيال تركوه حي عاد إىل بلدته مدينة محص.
علملت األجهلزة األمنيلة السللورية باملوضوع،فأضلحى السليد زيللاد رمضلان مطلوبلا فتلوارى علن األنعلار خلوفلله

املشروع من أن يكون يف قبضلة أجهلزة معلروف عنهلا بأللا ل تلرحم ،ومنلذ ثلال سلنوات حلني كلان كاتلب هلذه
الس للطور رئيسل لا جلمعي للة حق للوق اإلنس للان يف س للورية،زاره زي للاد رمض للان بص للحبة اثن للني م للن أعمام لله،وأعربوا ع للن
استعدادهم بلأن يسللم زيلاد نفسله لألملن ليقينله بأنله لليس لديله شليء ذفيله ،وإمنلا خشليته كانلت ملن أن يتعلرض
لألذى عقب ذلك .
اتصلللت بللاللواء هشللام الختيللار ،رئلليس مكتللب األمللن القللومي ،وحدثتلله باملوضللوع فطلللب أن نللري تسللليم
زي للاد لألم للن وب للأن س للوف ل ميس لله أي أذى،ومت ذل للك فعالا،وذه للب زي للاد م للع بع للض ذوي لله وس لللم نفس لله لألم للن
العسكري .
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بعللد هللذه اوادثللة بللأكثر مللن سللنة التقيللت بللاللواء هشللام الختيللار وطالبتلله بللإطالق س لراح زيللاد رمضللان،
فأجللابين بللأن هيئللة التحقيللق الدوليللة هللي اللليت طلبللت الحتفللا بلله يف السللجن ،وقللد عللني فللرع األمللن العسللكري
الذي احتجز زياد رمضان ،علني لله حماميلا لن يللوذ لم ،وا يلحل أهلل امللذكور أي جهلد ملن احمللامي إلطلالق

سراحه.

شللكلت السلللطة يف سللوريا مللا مسللي هيئللة حتقيللق رأسللتها يف ذلللك الوقللت السلليدة غللادة م لراد ،اللليت كانللت
تشغل وحليفة "نائب عام يف سوريا"،فطلبت ملن واصلف رمضلان وهلو شلقيق واللد زيلاد أن يقابلهلا ويسلأهلا جلبله
والتحقيق معه ،وفعالا قابلها املذكور ،وحلني علملت أن زيلاد يف األملن العسلكري اعتلذرت ورفضلت إجابلة طللب
التحقيللق أرسلللت إىل ملللس حقللوق اإلنسللان يف جنيللف رسللالة طالبتلله بالتوسللط لللدى هيئللة التحقيللق ملعرفللة مللا إذا
كان زياد رمضان مطلوب ا منها فعالا ،فجاءين اجلواب شفهي ا عا طريق دبلوماسي بأن زياد رمضلان غلري مطللوب
توقيفه وساب هيئة التحقيق.
يف العللام املاضللي أرسلللت كتاب لا إىل الل لواء أصللف شللوكت رئلليس األمللن العسللكري وأعلمتلله مبللا لللدي مللن
معلومللات وطالبتلله بللاإلفرا عللن زيللاد رمضللان ،فجللاءين اجل لواب مللن مكتبلله بعللد أيللام انلله ل بللد أن يكللون لللدي
جواب خطي من هيئة التحقيق بأن زياد غري مطلوب.
واآلن ها هلم الضلبا /األربعلة قلد أفلر علنهم بعلد اعتقلال دام قرابلة أربلع سلنوات،بينما زيلاد رمضلان ل زال
يف سجن األمن العسكري منذ ثال سلنوات دون أن يعللم أحلد ملىت وكيلف ميكلن اإلفلرا عنله ،وامللفلت أن ملا
صرح به الضبا /املفر عنهم أن زيارة أهلهم ا تنقطع عنهم ،وألم كلانوا يتلابعون أخبلار العلاا بالتلفلاز وغلريه ،
يف حللني أن زيللاد رمضللان ا يسللتطع أهللله زيارتلله منللذ للو عام،وللحقيقللة فللأن آلف املعتقلللني مللن أمثللال زيللاد
رمض للان يرزح للون يف الس للجون دون مس للتند ق للانوين لعتق للاهلم،ول يتمكنل لوا أهل للوهم م للن معرف للة مك للان وج للودهم
وبالتايل زيارهتم .
وأنلين ملن جهلليت ل أعللم حقيقللة ملن ميلللك مفتلاح اإلفلرا عللن زيلاد رمضللان وعلن املعتقلللني األخلريني الللذين
اعتقلوا يف الغالب عللى خلفيلتهم الفكريلة دون أن ميارسلوا أي عملل يتنلاقض ملع القلانون ،ودون أن يكلون هنلاك
أيللة رقابللة قانونيللة لالعتقللالت اللليت جللرت ول ت لزال ،ويكللدس املعتقلللون يف أقبيللة األجهللزة الس لرية دون وجللود أي
أمل يف تغري أسلوب التعامل مع املواطنني يف إطار القانون.
بقدر ما حترتم السلطة سليادة القلانون وحريلة امللواطنني بقلدر ملا تتصلف السللطة باملشلروعية وملن غلري ذللك
تنفلت األمور وتعم الفوضى والفساد .
دمشق
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خطاب مفتوح
إلى السيد حسني مبارك رئيس جمهورية مصر العربية
وإلى حكام البالد العربية
تحية الحق والعروبة وبعد
يتسللاءل العديللد مللن أصللدقائي و للن يلللوذ يب مللن حللويل عللن فائللدة الكتابللات ال ليت أكتبهللا ،س لواء كانللت
بش للكل خطاب للات مفتوح للة أو مق للالت  ،فلق للد س للئم املواطن للون يف وطنن للا اوبي للب م للن توجه للات اوك للام وع للدم
اكرتاثهم بشعو م ،كما يرى أكثرية املواطنني عدم جدوى الكتابة .
إل أنللين أعتللا بللأن علللى كللل م لواطن أن يبللدي رأيلله وأن ُيللاول تصللويب املسللارات قللدر جهللده ،وهللو غ لري
مسللؤول عللن النتللائج ،ومللن هنللا رأيللت أن أمسللك بقلمللي ألخللط هللذه الرسللالة علللى هللامش اجل لرائم اللليت يرتكبهللا
الكيان الصلهيوين يف فلسلطني عاملة وغلزة خاصلة،واألنعمة العربيلة كافلة ملدعوة اآلن للبحل لذا الوضلع اخلطلري
الشائن .
أيها السادة:
سلأعود إىل الللوراء قللليالا  ،فلقللد أنشللئ الكيللان الصلهيوين بقلرار التقسلليم املشللؤوم واملعللروف لللديكم والصللادر

عللن منعمللة األمللم املتحللدة حبي ل أعطللى هللذا الق لرار – املعللدوم مللن الناحيللة القانونيللة -جللزءا مللن فلسللطني إىل
اليهود إلنشاء وطنهم املزعوم بينما أبقى للفلسطينيني اجلزء اآلخر "وخمطط التقسيم حمفو يف األمم املتحدة".
وبرغم أن هذا القرار معدوم من الناحية القانونية لسببني :
أوهلما :ألنه خلق كيان ا ديني ا ا يتعارض مع ميثاق األمم املتحدة اليت يصفها بألا منعمة علمانية.
ثانيهمللا :أنلله ل يوجللد يف ميثللاق األمللم املتحللدة ول يف القللانون الللدويل أي نللص نيللز للمنعمللة الدوليللة أو
غريها اقتطاع أرض شعب إلعطائها آلخرين.
ولكن العاا تعامل ملع هلذا القلرار عللى أرض الواقلع واعتلاه قلرارا سلليم ا منشلئ للكيلان الصلهيوين ،ومعللوم

أن الدولللة الصللهيونية ل حللدود هلللا ول دسللتور ،وبالتللايل فحللدودها اللليت نللب اعتمادهللا هنللا هللي املقللررة يف ق لرار
التقسلليم ل غللري ،والللذي أيدتلله الق لرارات املتتابعللة اللليت صللدرت عللن منعمللة األمللم املتحللدة أو ملللس األمللن واللليت
نصت على وجوب انسحاب إسرائيل ا احتلته ملن أراض وعلودة الالجئلني ،وبالتلايل فلإن األراضلي الليت احتلهلا
الكيللان الصللهيوين عللام  2208ومللا بعللد واللليت كانللت خمصصللة للفلسللطينيني إمنللا تعتللا أراض حمتلللة يف نعللر القللانون
الدويل،وألصلحاب األرض الللدفاع عنهللا بكافللة الوسللائل وفللق اتفاقيللات جنيللف املعروفللة واللليت ل حاجللة ألدراجهللا
هنا .
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املؤسللف أن الللدول العربيللة متمعللة ضلربت صللفحا وجتللاوزت فللوق هللذه الرؤيللة ،وأعرضللت عللن املطالبللة للذه
األراضللي احملتلللة وأضللحت ل تطالللب إل مبللا مسللي مللا قبللل  2حزي لران ، 2273وهللو مللا أكدتلله فع لالا مبللادرة القللادة
العللرب يف م لؤمترهم يف بللريوت فيمللا مسللي املبللادرة العربيللة  ،وكللأن هللذه املبللادرة قللد أسللبغت الشللرعية علللى احللتالل
أراضي ما قبل هذا التاريخ .
سللبق أن كتبللت مقللالت عديللدة عللن القضللية الفلسللطينية حتللت عنلوان امللؤامرة املسللتمرة أثبللت فيهللا نصللوص
كتللب مرسلللة مللن قللادة عللرب بللدء مللن الش لريف حسللني مللرورا بامللللك فيصللل وامللللك عبللد العزيللز آل سللعود إىل
اوكومللة الايطانيللة وقللد عللرض هللؤلء يف كتللبهم تنللازهلم – عمللا ل ميلكللون"-فلسللطني" إىل الايطللانيني ليعطوهللا
لليهود أو لغريهم.
أن هللذه الكتللب تثبللت مبللا ل يللدع مللالا للش لك تلليمر هللؤلء اوكللام علللى القضللية الفلسللطينية مللن أجللل
اوفا على كراسيهم يف اوكم ،واليوم أجد أن استمرار اوكام العرب بسكوهتم :
 عن احتالل أراض فلسطينية خار قرار التقسيم. ا ي للازهم إىل جانل للب الكيل للان الصل للهيوين يف ص ل لراعه مل للع املقاومل للة الفلسل للطينية حتل للت شل للعارات السل للالمالسرتاتيجي والتهدئة وما شاهدناه على شاشات التلفاز من تصرُيات لوزير خارجيلة مصلر – الدوللة
العربية األكا،-وحممود عباس رئيس ما يسمى السلطة الفلسلطينية بإدانتهملا املقاوملة يف غلزه يكشلف
مللدى اسللتمرار التلليمر علللى القضللية الفلسللطينية بللدءا للا قبللل  2208واسللتمراره ح للىت اآلن مللن أجللل
اوفا على العروك.
لقد وافقت فصائل املقاومة على التهدئة يف غلزه ولكلن النتيجلة الليت يعلمهلا كلل ذي عينلني أن حصلار غلزه
كان يتفاقم يوما بعد يوم ،ويتم جتويع وقتل الفلسطينني بلدم بلارد وبلطء ،والعلاا كلله عاملة والعلريب خاصلة ينعلر
دون أن ُيرك ساكنا فهل هذه التهدئة اليت تطلبولا؟! .
لقد استمر حصار غزة لشهور عديدة وأغلقلت معابرهلا املوصللة للعلاا اخللارجي ملن قبلل الكيلان الصلهيوين
بللدعم" املعتللدلني" العللرب ،وكللان اهلللدف مللن ذلللك هللو التأكللد مللن نفللاد امل لواد اللليت ُيتاجهللا اإلنسللان مللن غللذاء
ودواء وغريه،حللىت إذا أيقنللت الدولللة الصللهيونية بأنلله حللان أوان الضللرب والقتللل والتللدمري ،نسللقت مللع شللركائها يف
السلطة الفلسطينية والنعام املصري للقيام بضربة تريح املعتدلني من املقاومني .
املؤسف واملخجل أن نسلمع وزيلرة خارجيلة العلدو هتلدد مبسلح منعملة محلاس علن الوجلود حتلت مسلع وبصلر
الرئيس مبارك ووزير خارجيته دون أن ينبس أحلدهم ببنلت شلفه ،أو أن يبلدي أي رد هللذا الكلالم اإلجراملي ،يف
الوقت الذي يؤكد فيه بعض املسؤولني الصهاينة ألم تلقوا دعما كبريا لجتياح غزه.
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أيهللا اوكللام العللرب :أن شللعبنا يللدرك أنكللم مغلوبللون علللى أمللركم بسللبب تشللبثكم بالكراسللي واخلالفللات
بيللنكم  ،متام لا كمللا تشللب سللابقوكم للا حللني بللاعوا القضللية الفلسللطينية ،وإن مللا نطلبلله مللنكم اآلن  ،واملللذابح
جتللري أمللامكم وحتللت بصللركم ومسعكللم ،أن تقلع لوا عللن امل لزاودة وأن ل تتحللالفوا مللع الشلليطان األمريكللي وربيبتلله
الص للهيونية  ،وأن املقاوم للة يف فلس للطني ولبن للان والع لراق ومع لله عاملن للا الع للريب واإلس للالمي كفيل للة باس للرتداد اوق للوق
وحف الكرامة.
لقد قال الشاعر العريب :
دع المكارم ال ترحل لب يتها

وأقعد فأنك أنت الطاعم الكاسي

أن مجوع مواطنينا تنتعر خطواتكم املقبلة يف هذه األيام اوامسة،كما قال الشاعر:
من يفعل الخير ال يعدم جوازيه

ال يذﻫب العرف بين اهلل والناس

واهلل غالب على أمره ولكن أكثر الناس ال يعلمون
دمشق

المحامي ﻫيثم المالح

024

نص المقابلة الهاتفية التي أجرتها قناة بردى الفضائية
مع المحامي األستاذ هيثم المالح من دمشق  ،تشرين األول 2004

قناة بردى الفضائية
املذيع :أهال بك أستاذ املاحل
املاحل :أهال بك يا أخي السالم عليكم وكل عام وأنتم خبري
املذيع وعليكم السالم وأنتم خبري.
س -أستاذ المالح يعني ما حقيقة الوضلع عللى األرض بالنسلبة لألسلتاذ جلودت سلعيد يعلين لن حاولنلا
التصللال بلله لكللن لألسللف ا نوفللق ألسللباب تتعلللق بوضللعه رمبللا ،نرجللو أن يكللون املللانع خ لريا ،هللل لللديكم أي
معلومات حول ذلك؟
ج -أنا مةا عنةدي أي معلومةات لكةن هلي القبضلة األمنيلة تشلتد ملن شلهر إىل شلهر وملن سلنة إىل سلنة،
للن اآلن يف ه للذا الع للام أس لوأ م للن الع للام املاض للي ،العتق للالت ت للزداد كم للا علم للتم اعتق للل زميلن للا األس للتاذ مهن للد
اوسللين ،جملللرد انلله كللان يللذهب إىل حمكمللة أمللن الدولللة ويرصللد احملاكمللات واألحكللام وهللذه حمكمللة علنيللة يعللين،
األمن تضايق من هذا املوضوع واعتقله ووجد هناك قضلاء يعلين مت السليطرة عليله فأصلدر قاضلي التحقيلق ملذكرة
توقيللف ،هللذه اخلالصللة ،والنقابللة مللن جهتهللا حتركللت مللع األمللن ونقيللب احملللامني األسللتاذ وليللد الللتش حللرك عليلله
دعوى مسلكية بنفس املواد اللي هي حمركلة عليله يف أملام قاضلي التحقيلق ،تزامنلا ملع قضلية التحقيلق وحماوللة ملن
حماولت الضغط من جهة النقابة على احملامي الزميل.
س -طيةب يعنةي مةن المعلةوم أن األسلتاذ سلعيد يلرفض العنلف ويلدعو إىل السللم حلىت أن اللبعض يللدعوه

بغاندي سوريا هل ختشى السلطات السورية حىت ملن الكلملة ،وهلل ختشلون أن يصلل األملر إىل اعتقلال األسلتاذ
سعيد؟
ج -أنا ال أعتقد أن يصل األمر إىل اعتقال األستاذ سعيد ،لكلن السللطة يلا أخلي واآلن كلل ملن يتحلرك

يف س للوريا يف اجلان للب السياس للي أو الجتم للاعي يتح للرك بص للورة س لللمية ،و للن مل للا أن للا كن للت يف إع للالن دمش للق
بالسللابق وأنللا انسللحبت يعللين فللان إعللالن دمشللق يف األسللاس ينللادي بللالتغيري السلللمي الللدميقراطي املتللدر مللا يف
أحد يف سوريا اآلن يعين مرحلة الثمانينات اللي مضت كان فيها بعض األخطاء من جانلب التيلار اإلسلالمي أو
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من جانب بعلض اإلسلالميني ،لكلن اآلن غلري موجلود هلذا الفكلر يعلين ،ل يوجلد يف سلوريا اآلن فليمن يعملل يف
اجلانب السياسي الجتماعي من يعتقد أن هناك طريلق للتغيلري بلالعنف أو بلالثورة يعلين ملن حيل املبلدأ يلا أخلي
السلطة لديها إمكانيات ضخمة من جليش وخملابرات وشلرطة وسلالح وكلل شلي ووسلائل قملع وتتملرتس بقلوانني
خارجللة عللن أي مفهللوم عدالللة أو مفهللوم حقللوقي مثللل القللانون مللا بعللرف إذا كللان قلرأمت أخللر مقللال أنللا كتبتلله عللن
قانون ال 02نشر باألمس  ،فالسلطة تتمرتس بقوانني مثل مرسوم رقم  20لعام  2272اللذي أبلاح لعناصلر األملن
ارتكلاب اجللرائم دون حماسللبة وقلانون ال 02اخللاص بللاإلخوان املسللمني وهللم جلرا  .بعلدين فلوق كللل ذللك حالللة
الطوارئ املعلنة استنادا لقانون الطوارئ.
س -طيةةب أسةةتاذ ﻫيةةثم يعنةةي ل سةةتاذ سللعيد ومللا يصللفه الللبعض حبمللالت املقاومللة السلللمية اللليت بللدأت

تعهللر علللى النرتنللت كحملللة مقاطعللة اهلواتللف اخللويللة ومحلللة حقنللا نعللرف وحقنللا نشللارك علللى الفيسللبوك هللل
تعتقدون أن هناك رابط ما بني هذا كله؟
ج -يعنةةي ﻫةةو فةةي ال ةرابط صةةاير عفةةوي يةةا أخةةي النللاس كلهللا متضللايقة مللن هللذا الوضللع اللللي هللو وضللع

اوقيقللة مأسللاوي يف جانللب اوريللات العامللة وحقللوق اإلنسللان ،النللاس كلهللا متضللايقة مللن مشللكلة اهلللوة السللحيقة
اآلن اللليت تفصللل بللني األغنيللاء والفقلراء للن يف سللوريا يللزداد الفقللري فقلرا بينمللا يللزداد الغللين ختمللة ولللب املللال العللام
والفساد املستشري يعين أمور الناس كلها هذا وضع غري مقبول يعلين ،فالنلاس تفكلر طبعلا كلل جهلة أو كلل نلاس
أو كل مموعة تفكر بالتحرك من جانبها بصورة من الصور وهذه صورة من صور التحرك.
س -نعم طيب العضو في حزب البعث احملامي عملران اللزع نفلى وجلود نيلة للعفلو علن معتقللي إعلالن

دمشق ووصفها بالشائعات اليت تأيت ملن بلاب األملل ،كملا اعتلا حتركلات جتملع إعلالن دمشلق خاطئلة بالتوقيلت
واملضمون ،مباذا ترد على هذا الكالم وأنت حمام زميل له.
ج -ﻫةةو تلميةةذي بيطلةةع يعنةةي مةةو زميةةل يعللين للن فللرق كبللري بيللين وبينلله بالسللن وبالقللدم  ،بللس علللى كللل

األح لوال يعللين هللو يللتكلم مللا يشللاء أنللا مللا أعتقللد أنلله هللو يسللتطيع أن يللدخل إىل عقللل السلللطة ويعللرف إذا كللان
السلطة باجتاه انه يصري يف عفو أو ما يصري عفو ،هذه مسائل أعتقد  ...لكن أنا من حيل املبلدأ أنلا ل أعتقلد
مللن حي ل املبللدأ أن السلللطة تتجلله لالنفتللاح علللى النللاس يعللين العفللو جللزء مللن النفتللاح  ،اعتقللال مجاعللة إعللالن
دمشللق اعتقللال خللاطئ كللل العتقللالت اللليت جتللري يف سللوريا للن لللدينا يف السللجون للو أربعللة آلف معتقللل ،
يعللين أذا مللا قلللت انلله كلهللم مئللة باملائلة مللا عللليهم خطيئللة واحللدة بللس الغالبيللة الععمللى أكثللر مللن تسللعني ،تسللة
وتسللعون باملائلة مللن املسللاجني مللن املعتقلللني للليس عللليهم ول شللائبة يللا أخللي  ،أنللا سللبق كتبللت مقللال حللول زيللاد
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رمضان إذا انتم تتابعون املواضيع لزم تقرأوها هلذه زيلاد رمضلان الللي هلو اهتلم عللى خلفيلة تقريلر ديتللف ميلليس
اللي اآلن مضى عليله أربلع سلنوات يف السلجن بلال ملار يعلين هلو حبسلاب مسلألة اغتيلال اوريلري .وأنلا حصللت
على كتاب من حمكمة اجلنايات الدولية بأن هذا اإلنسان غري مطلوب ،وأرسلت نسخة من هذا اخلطلاب موقلع
إىل عبللد الفتللاح قدسللية ،رئلليس األمللن العسللكري ،وإىل هشللام اختيللار ،مكتللب األمللن القللومي ،لإلف لرا عنلله ول
توجد استجابة .يعين اعتقل من غري خلفية يعين ما عنده مشكلة.
س -طيب إذا أستاذ المالح يعين بناء على هذا الكالم املناقض لكالم السيد الزع هل نفهلم أن هنلاك

قانونان يف البلد متناقضان أم أن التوجه السياسي ُيكم يف هذه القضايا ول عالقة للقانون يف األمر؟

ج -نحةةن لةةيس لةةدينا  ...القلوانني يف الكتللب والكتللب علللى الللرف منللذ زمللن بعيللد ليسللت فقللط الق لوانني
املدنيللة ليسللت فقللط الق لوانني اللليت متللس اويللاة السياسللية والقتصللادية يعللين ،البلللد تللدار بواسللطة أوامللر وبالغللات
وتعليمات وأيدي األجهلزة األمنيلة غلري حملددة يف أي ملال ملن ملالت اويلاة ولليس يف سلوريا أي شلخص عللى
رأسه محاية أو على رأسه معلة حتميه من عسف السلطة وعلدوان األجهلزة األمنيلة ،وبالتلايل كلل كلالم قبلل إلغلاء
حالة الطوارئ قبل إلغاء املادة  27من مرسوم  20كله كالم فارغ حىت للو عمللوا قلانون أحلزاب أو أي قلانون ألنله
اآلن يف حل للل حال للة الط لوارئ ن للري تعطي للل الدس للتور ل لليس ق للانون يع للين الدس للتور الس للوري معط للل مبوج للب حال للة
الطلوارئ ،لل ن األجهلزة األمنيلة يللا أخلي تصلدر أواملر عرفيللة تصلادر بيلوت النلاس يعلين مللاذا أقلول يلا أخلي األمللر
معقد.
س -طي ةةب بن ةةاء عل ةةى ح ةةديث ق ةةانون األح لزاب عض للو القي للادة القطري للة و للزب البع ل ي للرى أن العالق للة

املتداخلة وغري الواضحة بني اوزب والسلطة يضعفهما معا هل تؤيد هذا الكالم؟

ج -ال أنةةا ال أؤيةةد ﻫةةذا الكةةالم حللزب البع ل هللو حللزب واجهللة يعللين ،بعللض أف لراد مللن حللزب البع ل
متنفذين حول السلطة هم املستفيدون لكن بقية حزب البع كحزب ليس له قيمة يعين.
س -طيب ﻫل ﻫناك عالقة بين ﻫذا الكالم والتسريبات الصحفية اليت حتدثت ملؤخرا علن النيلة يف إلغلاء
املادة الثامنة من الدستور اليت تنص على أن حزب البع هو قائد الدولة واجملتمع؟
ج -أنا ال أعتقد أنةه فةي الوضةع الحاضةر يعلين يف امللدى املنعلور سليجري إلغلاء هلذه امللادة ألن السللطة
تتمرتس حبزب البع يا سيدي حزب البع عبارة علن واجهلة ملن ُيكلم اللبالد هلم أنلاس خللف السلتار خللف
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األب لواب للن ل نعللرفهم أنللا ل أعللرف مللن بيللده األمللر يف هللذا البلللد ،ولحلللة مشللاكل النللاس ومللن بيللده املفتللاح
للمستقبل أنا ل أعرف.
س -طيةةب أسةةتاذ المةةالح رئةةيس مجلةةس الشللعب السللوري حممللود األبللرك يقللول أن ل حاجللة إلصللدار

قلانون أحلزاب جديلد يف سللوريا ،معتلاا أن سللوريا سلباقة يف تطبيلق الدميقراطيللة ملن خللالل مللس الشللعب واجلبهللة
الوطنية التقدمية هل ترى أستاذ املاحل يف ذلك دميقراطية فعال؟
ج -ﻫةةذا ضةةحك علةةى النةةاس مللع األسللف هللذه صلليغة مللن صلليه اسللتخفاف عقللول البشللر اسللتخفاف

عقول السوريني وضحك على البشر مع األسف.

س -طيب منذ أيام كتبت أستاذ المالح مقاال وصفت فيله قلانون ال 02اللذي ُيكلم باإلعلدام عللى كلل

منلتم جلماعلة اإلخلوان املسللمني وصللفته بوصلمة علار يف جبلني العداللة ويف حلقتنللا املاضلية أوردنلا تصلرُيات وزيللر
األوقللاف السللوري الللذي وصللف اإلخ لوان بللالتنعيم اإلرهللايب يف الوقللت الللذي وردت فيلله أنبللاء عللن النيللة بتجميللد
القانون  02يعين من ُيكم يف سوريا هل هذا التناقض يدل على وجود تيارات متصارعة داخل مؤسسة اوكم؟
ج -أنةةا ال أعتقةةد ذلةةك ألن الةةوزراء كلهةةم عبةةارة عةةن واجهةةات يللا أخللي يعللين أن أحلللن أن املقللال الللذي

تشلري فيلله أنلت إىل قللانون ال 02أنلا رددت فيلله عللى وزيللر األوقلاف ورددت فيلله عللى وزيللر اخلارجيلة أنللا قللت هلللم
أن الذي ل يفهم يف القانون عليه أن يتعلم قبلل أن ذطلو أي خطلوة يعلين هلذا الكلالم كلالم جهلل ،اللذي قلالوه
يللدل علللى اجلهللل ،مللا بيصللري شللخص مسللؤول يلقللي هكللذا تصللرُيات جزافللا مللن غللري درايللة مللن غللري مللا يرجللع
للقوانني ويعرف كيف القوانني بتمشي.
نعم طيب أستاذ املاحل ابق معنا لو مسحت سنعود إليك.
فاصل ...
نعود لك أستاذ املاحل أهال بك مددا
املاحل :أهال بك يا أخي
س -يعني كما اسةتمعت معنةا إلةى الخبةر حلوايل تسلني منطقلة خمالفلات يف دمشلق وريفهلا بتزايلد نسلبته
 %000خللالل العشللر سللنوات املاضللية مليللوين ملواطن يسللكنون تلللك املنللاطق أي بنسللبة حلوايل  %00مللن سللكان
دمشق كيف ترى األمر وأنت الدمشقي األصيل؟
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ج -يةةا أخةةي أنةةا سةةبق كتبةةت مقالةةة عنوانهةةا التةةدمير اململلنهج لدمشللق وض لواحيها مللا بعللرف إذا اطلعللتم

عليها هذه مقالة مهمة جدا أنا يف اعتقادي أن هناك فعال تدمري نهج ومدبر لدمشلق يعلين يف أملور كثلرية يعلين
مثال السلطة عمدت إلمهال كافة مناطق سلوريا املفيلد العملل فيهلا ودفعلت بالنلاس للهجلرة إىل دمشلق يعلين ملثال
ما يسمى وادي املشلاريع يف دملر اللذي يسلكنه أكلراد قلادمون ملن اجلزيلرة هلذا بلين يف إشلراف الدوللة ويف علمهلا
ويف درايتهللا منطقللة كبللرية بنيللت كيللف بنيللت عشلوائيا والدولللة غللري حاضللرة ،هللذا كللالم غللري صللحيح الدولللة تغللض
النعلر ألنله كلان هنلاك حملاف لريللف دمشلق شلخص مرتشلي الفسلاد الللذي يستشلري يف كافلة مفاصلل الدوللة هللو
الللذي يفعللل هللذا الفعللل هللذا املرتشللي غللض النعللر عللن قطللع األشللجار يف الغللوطتني وبنللاء األحجللار بصللورة غللري
مرخصة بصورة غري نعامية مععلم البنلاء اللذي مت يف الغلوطتني غلري ملرخص والنلاس عملروا عللى كليفهم وهلو هلذا
الرجل كان يأخذ على املرت املربع ألف لرية سورية يعين أنلا أنلت تعملر بنايلة ملن أللف ملرت مربلع بياخلد مليلون للرية
سللوري جليبتللو بعللدين بيطلللع بيجمللع املللال بصللرفوا بالعملللة بللالقطع األجن ل بالللدولر أو بغللريو و بيطلللع لفرنسللا
يلعلب فلليهم بالقمللار ثانيلا الدولللة غرسللت مضلخات يف نبللع بللردى وأخلذت ميللاه النبللع كلهلا للشللرب أللللا دفعللت
الناس إىل اهلجرة من كل مناطق سلوريا إىل دمشلق ،دمشلق غلري مؤهللة لسلتيعاب هلذا اللرقم ملن البشلر فللم يعلد
هنللاك بللردى لسللقاية البسللاتني للليس مللن حللق الدولللة أن متنللع جريللان لللر بللردى هللذه جرمي لة حبللق البسللاتني وحبللق
دمشللق يللا أخللي الكللرا ومللع ذلللك مللن ُياسللب مللن يف البلللد ثالثللا شلليء آخللر يللا أخللي الكللرا يعللين اآلن منحللت
الدولة رخص كثرية لشركات ومجعيات للبناء يف ضواحي دمشق ل يوجد مياه بيعملوا أبار جوفيلة فيسلتنزفوا امليلاه
اجلوفية بالتايل ملا تنضب اآلبار اجلوفية وينضب نبع بردى ماذا سيحصل يف دمشق ن نسلري يف طريلق التصلحر
أنللا أنللادي وأسللتغي اآلن دمشللق تسللري يف طريللق التصللحر ول مللن ميللب مللا يف أحللد يسللمع قلنللا هلللم البللديل هللو
حتسلني منطقللة اجلزيللرة يللا أخلي اجلزيللرة اللللي فيهللا ميللاه فيهلا بللرتول فيهللا قمللح كلن إقامللة مشللاريع كثللرية يف اجلزيللرة
وتصبح اهلجرة معاكسة يا أخي حباجة فقط لتحسني اآلن ابن القامشلي يأيت ليستشفي يف دمشق مللاذا يلا أخلي
ألن هنللاك ل يوجللد مستشللفيات كللل شلليء موجللود يف دمشللق يف مركللز الدولللة يف العاصللمة وبقيللة املنللاطق جللرداء
فقرية حمتاجة لكل شيء والدولة ل تعين يف هذه املسألة ول تلتفت إليها.
س -نعم يعني أستاذ المالح من الواضح وأنت الدمشقي األصيل تتأا وأنت ترى أقدم عاصلمة مأهوللة
يف التاريخ على هذا الوضع ولكن البعض يعزو....
المالح :أنا أبكي يا أخي على تدمري دمشق تدمري الغوطة أبكي.
المةةذيع :نعللم ولكللن الللبعض يعللزو ذلللك إىل رمبللا العقوبللات أو اوصللار املف لروض علللى سللوريا كيللف تللرى
األمر؟

029

ج -ﻫذا كةالم كةذب لةيس لةه أسةاس مةن الصةحة يلا أخلي يلا أخلي أنلا قللت يف أكثلر ملن مناسلبة مراكلز

حمافعات اجلزيرة تلربط بطرقلات سلريعة تلربط حبللب ومحلص ودمشلق حللت مشلكلة املواصلالت تنشلأ مرافلق
كما يف دمشق يف مراكز احملافعات هناك مستشفيات وغريه مللاذا ابلن اجلزيلرة طبيلب أو مهنلدس يلأيت ليعملل يف
دمشللق ملللا يكللون هنللاك يف مشللاريع يعمللل يف املشللاريع القطللن يللا أخللي يشللحن القطللن مللن اجلزيللرة ليللتم حلجلله يف
حلللب ملللاذا ل ُيلللج يف حمللاجل يف اجلزيللرة ملللاذا ل يللتم غللزل القطللن يف اجلزيللرة ويصللدر يف أمللور كثللرية بللذر القطللن
الللذي يسللتخر يللتم عصللره هنللاك معاصللر الصللناعات البرتوكيماويللة هنللاك املصللايف هنللاك القمللح القاسللي أحسللن
قملح يف العلاا يف اجلزيلرة يصللنع معكرونلة ويصلدر معكرونللة ملا بعلرف يللا أخلي مللاذا يصللدر خلام يعلين يف مشللاريع
كثرية وطرحت أنا يف أكثر من مناسبة يف املقالت هذا عمل سيء.
س -طيب أستاذ المةالح يعلين هنلاك بعلض اللدول العربيلة رمبلا ملن أجلل حماوللة القضلاء عللى حللاهرة البنلاء
العشلوائي كلاملغرب ملثال للديها مشلاريع رائلدة يف القضلاء عللى املنلاطق العشلوائية وذللك ملن خلالل بنلاء ممعللات
سكنية وبيعها بأسعار التكلفة إىل سكان تلك املناطق وبأقسلا /مرُيلة جلدا فيلتم ملن خلالل ذللك القضلاء عللى
العشلوائيات وتشللغيل اليللد العاملللة اللليت تعللاين مللن البطالللة أصللال ملللاذا برأيللك ل حتللذو سللوريا حللذو تلللك الللدول يف
تلك املشاريع؟
ج -يةةا أخةةي الم ةةرب وضةةعها غيةةر وضةةعنا أنللا قلللت الشلليء اللللي طرحتلله هللو حتسللني منطقللة اجلزيللرة إذا

حتسنت منطقة اجلزيرة الناس كلهم اللي جاؤوا إىل دمشق بريجعوا هؤلء كلهم من اجلزيرة ملن القامشللي ملن ديلر
الزور من اوسكة من كل املناطق جاؤوا إىل دمشق لن دمشق فيهلا عملل فيهلا شلغل والنلاس هنلاك ملا يف شلغل
مللا يف زراعللة فاوللل هللو حتسللني املنللاطق األخللرى حللىت النللاس يرجع لوا أبنللاء املنللاطق يرجع لوا ويسللكنوا يف منللاطقهم
بيشللتغلوا يف منللاطقهم هللذا اوللل يعللين إذا الدولللة شللجعت النللاس أن يقيم لوا منشلليت صللناعية الصللناعة الزراعيللة
التحويليللة بيسللموها يعللين يف اجلزيللرة وأقامللت خللدمات يف كللل مراكللز حمافعللات اجلزيللرة وعملللت مواصللالت سلريعة
هذا حل مشكلة كبرية يا أخي يعين ثلثي دمشق عشوائية يلا أخلي ثلثلي دمشلق هلذا بلدو هلدم كلله يلا أخلي فلإذا
رجع الناس إىل مناطقهم بشكل طبيعي يعين يتنزل أسعار البيلوت بلرتخص أسلعار البيلوت وبالتلايل بصلري يف حلل
سللهل يعللين اآلن منللاطق كثللرية مثللل مللا ض لربت مثللال أنللا وادي املشللاريع يف دمللر كلهللم أك لراد هللؤلء قللادمني مللن
القامشلللي يللا أخللي هللؤلء سللاكنني يف سللفح القصللور اجلمهوريللة يف سللفح اجلبللل لللول أن الدولللة وافقللت علللى هللذا
السكن وعلى هذا البناء ما بنيت يا أخي.
س -نعم ولكةن أسةتاذ المةالح يعنةي أنلت تطاللب بإقاملة مشلاريع حديثلة يف منلاطق القامشللي وغريهلا يف
منللاطق اجلزيللرة ولكللن الللبعض قللد يقللول لللك بللأن املصللانع املوجللودة يف دمشللق وحلللب هللي قدميللة وبالت لايل كللن
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اسللتثمارها أمللا إقامللة مشللاريع جديللدة يف منطقللة اجلزيللرة حتتللا إىل أم لوال ض للخمة وس للوريا معرضللة لعقوبللات أو
تتعرض لعقوبات؟
ج -نحن يا أخي سوريا دولة غنية  ،لكن لب املال العلام اللذي نلري ملن قبلل السللطة والبلذ والتبلذير
وهدر األملوال هلذه كلهلا باإلمكلان العملل فيهلا لكلن ملن يسلمع اولل موجلود لكنله ُيتلا إىل إرادة ،اإلرادة غلري
موجودة
المذيع :ونب رمبا استثمار النفط بشكل أفضل ا هو عليه اآلن
المةةالح :يللا أخللي ل يوجللد مصللفاة نفللط يف منللاطق اجلزيللرة كلهللا ملللاذا مصللفاة الللنفط يف محللص مللثال ملللاذا

مصفاة اللنفط ل تكلون يف منطقلة البلرتول مللاذا ل يلتم وصلل مراكلز احملافعلات بطرقلات سلريعة يلا أخلي هلذا ُيلل
ثالثة أرباع املشكلة لكن ل توجد رؤيا ول توجد إرادة ألنه هنا املشاريع اليت تقام يف سوريا هلي مشلاريع التكلفلة
الفعلية هلا عشرات أمثال التكلفة المسية ألنه كله يتم لبه يعين عن طريق السماسرة والعمولت هذا كله لب.
س -نعم طيب أستاذ المالح يعنةي يف العلام  1003صلدر قلانون العقوبلات للبنلاء املخلالف والعشلوائي يف
س للوريا يقض للي بالس للجن م للع دف للع غرام للة مالي للة كب للرية للمخ للالفني ه للل ت للرى م للن اوكم للة والع للدل إص للدار ق للانون
عقوبات قبل النعر يف حل املعضلة أساسا أم هو ختبط يف كل شيء أم هو الفساد كما يرى البعض؟
ج -يا سيدي كل ﻫذه األشياء مجتمعة تشكل شيء واحد.
القانون ل يطبق إل على الضعيف يعين أنلت بتعلرف انله أحللن حلدي إذا سلرق فليكم القلوي تركتملوه وإذا
سرق فليكم الضلعيف أقملتم عليله اولد هلذه هلي الصلورة الليت عنلدنا .القلانون ل يطبلق إل عللى الضلعيف القلوي
للله عللدة وسللائط وعللدة طللرق ليقللوم بعمللل أي شلليء يللا أخللي فمللاذا نعمللل للن يللا أخللي للن كللل واحللد مسللئول
الذي لديه  20إىل  22سليارة عللى حسلاب الشلعب عللى حسلاب خزينلة الدوللة ملا يف رقابلة يلا أخلي لن عنلدنا
ملس الشعب منذ جاء  8آذار حىت تارذه كل اجملالس ليس فيها ميزانية لائية ما يسمى اوساب اخلتلامي يعلين
أنت بتعرف انه يف ميزانية تقديرية يف أول السنة يضعوا ميزانية تقديرية لكن يف لاية السلنة ل يوجلد حسلاب أنله
ماذا مت يف امليزانية التقديرية ماذا نفذمت ل ُياسب اللوزراء ل ُياسلبوا يلا أخلي اآلن أنلا أريلد أن أسلأل كيلف ميكلن
ألي شللخص راتبلله حللىت لللو كللان راتللب وزيللر كيللف يسللتطيع أن يعلليش كيلللو اللحمللة اليللوم يف سللوريا ألللف لللرية
سللوري يللا أخللي يف دمشللق كيلللو اللحمللة ألللف لللرية سللوري كيللف ميكللن للنللاس املللوحلفني العللاديني أن يعيشلوا يعللين
هذا كله يأيت بالنهب هم لديهم أموال غري مرئية تأتيهم وإل كيف يعيشون.
س -نعةةم أسةةتاذ المةةالح سةةؤال أخيةةر رمبللا كيللف تنعللر إىل مسللتقبل الللوطن السللوري هللل أنللت متفائللل يف
املستقبل أم متشائم؟
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ج -أنةةا لسةةت متشةةائم أخةةي  ،لكللن يعللين اوقيقللة األمللر مرهللون بيللد الشللعب النللاس نللب أن تللدافع عللن

مصاوها نب أن يقال للحرامي أنت حراملي نلب أن ل نتنكلر علن اولق لن يعلين كلملة حلق عنلد إملام جلائر
هذا الشيء األساسي ن إذا تركنا األمر باملعروف والنهي عن املنكر فالبلد يدمر.
س -طيب إذن من كالمك ﻫذا ﻫل تدعو الناس إىل الستمرار والتصعيد يف املقاومة السلمية؟
ج -أنا ال أدعو إلى التصعيد أنا أقول أن على كل مواطن أن يعي حقوقه كيلف يبلدأ وكيلف يلدافع لكلن
ن عندنا اآلن مع األسف الشديد يا أخي تقول الدولة للملواطن أعطيلين أللف للرية فيعطيهلا ل يسلأل عللى أي
أسللاس سللأعطيك هللذا املللال يللا ماليللة أو أي شللي الطرقللات يف سللوريا خربانللة الطريللق مللن دمللر إىل ..أنللا أذكللر أن
قللرى األسللد خللار دمشللق يللا أخللي كأنللك ماشللي علللى در وللليس علللى طريللق يعللين كللله خربللان لكللن مللني بللدو
يصلح مني بدو يشتغل مني بدو يراقب من هلو اللذي يراقلب التصلليح بيتصللح الطريلق اليلوم بعلد شلهر بليخفس
الطريق.
س -ﻫنةةاك قةةوانين لمكافحةةة الفسةةاد صةةدرت قريبللا يعللين وهنللاك بعللض حللالت اعتقللال الفاسللدين كيللف
ترى األمر؟
ج -ﻫذه الحاالت الضعيفة أخي الذي يقع بيروح لكن يعين أنت بتعرف اللذي لديله بنايلة وهللا در ملا

بيتنشطف الدر من حتت بيتنشطف من فوق إذا ما شطفت در البناية من فوق ما بينشطف الدر .
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ثانيا:
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اإلدعاء األولي ( إدعاء النيابة العامة )
الرقم  2905أساس 9002/90891

ن النائب العام العسكري بدمشق

بعد إطالعنا على األوراق املرفقة الواردة إلينا من الفرع  182رقم  20002تاريخ  1002/2/22تبني أن املدعو
هيثم املاحل والدته زينب تولد  2232دمشق ساروجة .220
ارتكب جرم ذم القضاء وحتقري رئيس اجلمهورية ونقل أنباء كاذبة من شألا أن توهن نفسية األمة وإذاعة أنباء
كاذبة يف اخلار من شألا أن تنال من هيبة الدولة املواد  337و 330و 178بدللة املواد 182ع عام و383ع
عام.
لذلك وبناء على املادة  22من قانون أصول احملاكمات اجلزائية نطلب إىل قاضي التحقيق العسكري فتح
التحقيق هلذا اجلرم وحبق فاعله ومن يعهر ألم مشرتكون أو متدخلون معه باجلرم وإصدار مذكرة توقيف حبقه.

دمشق في

9112 /4/94

النائب العام العسكري بدمشق.
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مرحلة قاضي التحقيق
مقةةام قاضي التحقيق العسكري األول بدمشةق الموقة ةةر
مةةذكرة بالةةدفاع ع ةةن المةةدعى علي ةةه ﻫيةةثم الم ةةالح  -المحةةامي بدمش ةةق بالةةدعوى  9112 / 289م ةةن
وكالئةةه المحةةامين حسةةن إسةةماعيل عبةةد العظةةيم  ،وعبةةد الةةرزاق زري ة ة ةةق  ،وبهةةاء الةةدين ركة ة ةةاض وحبيةةب
عيسى  ،ورزان زيتونه  ،وسيرين خوري  ،وخليل معتوق ،ورديف مصطفى  ،دعةد موسةى ومصةطفى أوسةو
وعبد اهلل إمام وبقية الوكالء الواردة أسماؤﻫم في سند التوكيل الخاص المبرز .
تمهية ة ة ةةد :
سورية بلد ﻫ ةةام في قلب المشرق العربةي وعاصةمتها دمشةق عاصةمة األمةويين ومق ةةر الدولة ة ةةة العربيةة
األولى التي ترسخت واستقرت ووحدت الوطن العربي من المحيط األطلسي إلى الخلي ة ة العربةي ويتمتةع
الشعب السوري بالوعي والحيوية والفاعلية وكان سباقاً في استيعاب الفك ة ةةرة القومي ةةة وحمةل رايةة العروبةة

والدعوة لاللتفاف حولها .

لقد خاض الشعب السوري معة ة ة ةةارك التحةرر واالسةتقالل واإلصةالح الزراعةي واالشتراكي ة ةةة والعدالة ةةة
االجتماعية  ،ورفض األحالف االستعمارية " الحلف المركزي " ومبدأ إيزنهاور وقةاوم الحصةار العسةكري
واالقتصادي والعمل لتجديد النهوض القومي بالتفاعل مع مصر وثورة  91تموز /يوليو  ، 4229وبنةاء أول
تجربةةة وحدويةةة بةةين اإلقليمةةين فةةي ربيةةع عة ة ةةام  4228التةةي اسةةتنفرت الة ة ةةدول االسةةتعمارية ال ربيةةة ووضةةعت
الكيةةان الصةةهيوني بةةين " فكةةي الكماشةةة " كمةةا صةةرح " بةةن غوريةةون " مؤس ة ةةس ﻫة ةةذا الكيةةان االسةةتيطاني
االستعماري الذي زرعته القةوى االسةتعمارية للفصةل بةين جنةاحي الةوطن العربةي فةي آسة ةةيا وشةمال إفريقيةا
دفاعاً عن حريته وحفاظاً على ﻫويته القومية .
إن موقةةع سةةورية ( الجيوسياسةةي االسةةتراتيجي ) فةةي قلةةب بةةالد الشةةام يجعلهةةا محةةط انظارالة ة ةةدول
الكبرى والصراع على سورية وحولها يدورباستمرارللسيطرة عليها  ،وذلك ما يتطلبه توحيد الجهة ةةود ورص
الصةةفوف وتحقيةةق الوحةةدة الوطنيةةة وتعزيةةز الجبهةةة الداخليةةة فةةي مواجهةةة األخطةةار والتحةةديات الخارجي ة ةةة
وبخاصة بعةد أحةداث  9114 / 2 / 44فةي الواليةات المتحةدة األمريكيةة التةي اتخةذتها اإلدارة الجمهوريةة
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السةةابقة للمحةةافظين الجةةدد بقيةةادة جةةورج بةةوش االبةةن ونائبةةه ذريعةةة الحةةتالل أف انسةةتان والع ة ةراق والعمةةل
علةةى تصةةفية القضية ة ةةة الفلسةةطينية والعمةةل علةةى تنفيةةذ مشةةروع الشةةرق األوس ة ةةط الكبيةةر والجديةةد لتفتيةةت
دول المنطقةة أثنيةاً وطائفيةاً ومةذﻫبياً وإل ةةاء رابطةة العروبةة  ،وتمزيةق الرابطةةة الوطني ة ةةة وقيةام كيانةات صة يرة

تدور حول " الكيان الصهيوني  ،بعد تحويله إلى " كيان يهودي " ديني  ،تكون له السيطرة اإلسةتراتيجية
من خالل " أسلحة الدمار الشامل " والتفوق االقتصادي والمالي والتجاري .
ﻫة ةةذه المخ ة ةاطر المحيطة ةةة بسة ةةورية دفعة ةةت الكثية ةةر مة ةةن المفك ة ةرين والمثقفة ةةين والبة ةةاحثين القة ةةوميين
واليساريين والليبراليين واإلسالميين الةديمقراطيين يعملةون لمواجهةة ﻫةذه التحةديات التةي لةم تقتصةر علةى
األخطار الخارجية المتمثلة في احتالل العة ةراق وتداعياته  ،وفي العدوان المتواصل ال ة ةةذي يمارسةه العةدو
اإلسةةرائيلي علةةى الشةةعب الفلسةةطيني  ،مةةن إع ة ة ةةادة احةةتالل وحصةةار وتقطيةةع أوصةةال  ،وفةةي شةةن حةةرب
عدوانيةة علةى لبنةان فةةي صةيف عةام  9116وح ة ةةرب عدوانيةةة أخةةرى علةى قطةاع غةةزة فةي أواخةر عةةام
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وشةةهر ك ةةانون الث ةةاني عةةام  9112والعم ةةل المتواص ةةل لتهوي ةد القة ة ةةدس وط ة ةةرد السة ة ة ةةكان وﻫ ةةدم المس ةةجد
األقصةةى  ،باإلضةةافة إلةةى التحةةديات الداخليةةة التةةي تنشةةأ عةةن قلةةة األمطةةار وظةةاﻫرة الفسةةاد واتسةةاعها
وارتفةةاع األسةةعار وال ةةالء وتةةدني مسةةتويات المعيشةةة وازديةةاد الفقةةر لةةدى غالبيةةة المجتمةةع بمةةا فةةي ذلةةك
العاملين في مؤسسات الدولة والقطاع العام وتآك ةةل أجةورﻫم بسة ةةبب التضةخم وتةدني قيمةة العملةة وغةالء
المعيش ةةة  ،مم ةةا يفس ةةح ف ةةي المج ةةال لظاﻫة ة ة ةةرة الرش ةةوة والمحس ةةوبية وظاﻫ ة ة ةةرة البطال ةةة وظ ةةواﻫر العزوبي ةةة
والعنوسةةة وارتفةةاع أسةةعار البيةةوت والمسةةاكن وبةةدالت اإليجةةار وتفشةةي ظةةاﻫرة ج ةرائم النصةةب واالحتيةةال
والسةةرقة والسةةلب وتزويةةر العملةةة وتجةةارة المخةةدرات  ،وغيةةاب الرقابةةة التش ةريعية علةةى السةةلطة التنفيذيةةة
والرقابةةة الشةةعبية علةةى سةةلطات اإلدارة المحليةةة  ،ناﻫي ة ة ةةك عةةن غيةةاب الحلةةول لمشةةكالت وطنيةةة ﻫامةةة
كمشةةكلة الجنسةةية المتعلقةةة بةةالمواطنين األك ةراد  ،ومةةا يتعلةةق بحقةةوقهم الثقافيةةة ﻫةةذه الظةةواﻫر تسةةبب
حاالت من التوتر واالحتقان في المجتمع وتحتةاج إلةى حلةول سياسةية  ،غيةر أن القةوى السياسةية الفعليةة
الموجودة على أرض الواقة ة ةةع واآلالف من المثقفين والمهتمين بالشأن العام انقسموا حولها إلى اتجةاﻫين
رئيسيين:
األول -يتمثل في الجبهة الوطنية التقدمية بقيادة حزب البعث العربي االشتراكي وﻫذا االتجةاه يةرى
أن المخةةاطر المحدقةةة بسةةورية وفةةي مقدمةةها الصةراع العربةةي الصةةهيوني واحت ةةالل الجةةوالن يتطلةةب تأجيةةل
االسة ةةتحقاقات الداخلية ةةة المتمثلة ةةة فة ةةي ضة ةةرورة تة ةةوفير الحرية ةةات األساسة ةةية والة ةةنه الة ةةديمقراطي وحة ةةل
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المشكالت الهامة والقضايا المعلقةة وتركيز االﻫتمام على الخطر الخارجي المحةدق بسةورية وخاصةة بعةد
احتالل العراق  ،ويطالب االلتفاف حول النظام السياسي .
واالتجاه الثاني  :المتمثةل فةي قةوى الةرأي اآلخةر والمعارضةة الوطنيةة والفعاليةات الثقافيةة والحقوقيةة
يةةرى أن المخةةاطر الخارجيةةة التةةي ته ة ة ةةدد سةةورية والةةوطن العربةةي وف ةةي مقةةدمتها الصةراع العربةةي الصةةهيوني
ﻫي مخاطر دائمة مادام الكيان الصهيوني والمطامع االستعمارية في المنطقة وثرواتهةا وأسةواقها وان ﻫةذه
المخاطر ذاتها تستدعي االﻫتمةام بنعةادة ترتيةب البيةت الةوطني  ،وحةل المشةكالت المعلقةة السةيما التةي
ترتبت على أزمة الثمانينات من القرن الماضي  ،والعمل علةى إج ة ة ةراء تحةول ديمقراطةي متةدرج وسةلمي ،
ونبذ العنف  ،وذلة ةةك يتطلب تعديالت دستورية تنسجم مة ةةع التطةةور التةاريخي وتعةديل قةانون االنتخابةات
ألنةةه مفص ةةل علةةى مق ةةاس الجبهةةة الت ةةي يةةرى الكثي ةةرون أن أحزابهةةا ترﻫل ةةت وشةةاخت وفق ةةدت قواع ةةدﻫا
وشةعبيتها ،وان ح ة ةةزب البعةث علةةى اتساعةةه بحكةةم وجة ةةوده فةةي السةةلطة تنةةاﻫى مةةع السةةلطة وانخةةرط فيهةةا
بمةةا فيهةةا مةةن م ريةةات ومفاسة ةةد  ،ممةةا يؤث ةةر علةةى شةةعبيته ودفاعةةه عةةن حقةةوق النةةاس والمجتمةةع  ،وبةةذلك
فالجبهة لم تعد تعبر عن التعددية ةةة السياس ة ة ةةية والحزبية الفعلية .
إن قةةوى المعارضةةة والةرأي اآلخةةر وفعالياتهةةا ترفة ةةض العنةةف وال تعمةةل إلس ة ةةقاط النظةةام السياسةةي
وإنمةةا تةةدعو لت ييةةر بنيةةة النظة ة ة ةةام السياسةةي عبةةر التحةةول الةةديمقراطي التةةدريجي الس ة ةةلمي واآلمةةن وتجربةةة
العراق ماثلة أمامه بكل أخطارﻫا وتةداعياتها فةال يريةد لهةا أن تتكةرر فةي سةورية أوفةي أي بلةد عربةي  ،غيةر
أن قوى وعناصر وفعاليات الرأي اآلخر المعارض لم يكةن معترفةاً بهةا فةي سةورية علةى الةرغم مةن وجودﻫةا

الفعلي .

إلةةى جانةةب قةةوى السةةلطة والمعارضةةة كانةةت ﻫنةةاك عناصةةر وشخصةةيات وطنيةةة مستقلة ة ةةة أو غ ةةادرت
أحزابها السياسية غير أنها بقيت على اﻫتمامها بالشأن العةام الةوطني والقةومي واإلنس ةةاني كمةا ﻫةو الحةال
من استعراض وقائع ﻫذه القضية .
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أوالً -الوقائ ة ة ة ة ةةع :
عمةةل الموكةةل المةةدعى عليةةه منةةذ تخرجةةه مةةن كليةةة الحقةةوق فةةي مجةةال القضةةاء وكة ة ةةان مثةةال القاضةةي
النزيةةه المسةةتقيم الةةذي ال تأخةةذه فةةي الحةةق لومةةة الئةةم  ،ثةةم انتسةةب إلةةى مهنةةة المحامةاة وعمةةل فيهةةا عةةدة
عقةةود فكةةان مةةن المحةةامين الالمعةةين النةةاجحين فةةي عملهةةم المهنةةي ولة ةةم يقتصةةر اﻫتمامةةه علةةى القضةةاء
والمحام ةةاة والعم ةةل عل ةةى تحقي ةةق العدال ةةة ب ةةل اﻫ ةةتم ال ةةى جان ةةب ذل ة ة ةةك بالش ةةأن الع ة ة ةةام ال ةةوطني والق ةةومي
واإلنسةةاني مثلةةه مثةةل كثيةةر مةةن الحقةةوقيين والمثقفةةين والمفك ةرين والبةةاحثين الةةذين ال يعيشةةون ألنفسةةهم
وذويهم فحسب وإنما يعملون في سبيل وطنهم وأمتهم وقضايا الوطن واألمة .
وبعةةد الظةةروف التةةي مةةرت بوطنةةه سةةوريا خةةالل أزمةةة الثمانينةةات والتةةي أعتقةةل خة ة ة ةةاللها لمةةدة سةةبع
سةةنوات فةةي نشةةاطه الةةوطني فةةي الهيئةةة العامةةة للمحةةامين فةةي فةةرع دمشةةق مةةع أعض ة ة ةةاء لجنةةة الحريةةات
األساس ةةية الت ةةي ش ةةكلتها الهيئ ةةة العام ةةة ث ةةم أف ةةرج عن ةةه م ةةع بقي ةةة أعض ةةاء اللجن ةةة دون محاكم ةةة أو حك ةةم
بالمساءلةة .
وفةةي المرحلةةة االنتقاليةةة التةةي اسةةتلم فيهةةا الةرئيس بشةةار األسةةد المسةةؤولية أشةةار فةةي خطة ةةاب القسةةم
أم ةةام مجل ةةس الش ة ة ة ةةعب ف ةةي  9111 / 7 / 47ع ةةن نظ ةةرة جدية ة ة ة ة ةةدة ل ةةدى المس ةةؤول األول للة ةرأي اآلخة ةةر
المعةةارض للسةةلطة السياسةةية القائمةةة فةةي ظةةل نظةةام حكةةم الحةةزب الواحةةد  ،تلةةك النظةةرة الجديةةدة التةةي
أشة ةةار إليه ةةا الخطةةاب عب ةةرت ألول مةةرة ع ةةن " احتةةرام اآلخ ةةر وال ةرأي اآلخ ةةر والنقةةد الموض ةةوعي " لق ةةد
شهدت سورية حراكاً سياسياً وثقافياً واسعاً بعد ذلك الخطاب  ،ونش ة ةةأت منتةديات وجمعيةات ومنظمةات

ولجةةان حقةةوق إنسةةان  ،وفعاليةةات ثقافيةةة غيةةر أن القةةوى المسةةتفيدة مةةن السةةلطة السياسةةية المتمثلةةة فةةي
الجبهةةة والسةةلطة لةةم تتحمةةل ﻫةةذا الحةراك فانقلبةةت عليةةه وعةةادت سة ة ةةياسة االعتقةةاالت المتواليةةة بةةين فتةةرة
وأخةرى والمحاكمةةات واألحكةةام أمةةام المحةاكم االسةةتثنائية لمحكمةةة امةةن الدول ةةة وأمةةام القضةةاء العةةادي ،
الذي ال يتمتع باستقالليته الكاملة عن السلطة التنفيذية والزميل المدعى عليه األسةتاذ ﻫيةثم المةالح ﻫ ة ة ةةو
مةةن المثقفةةين الةةوطنيين ذوي االتجةةاه اإلسةةالمي المسةةتنير ،ال ينتسةةب ألي حةةزب سياسةةي  ،وفةةي غمةةرة
الح ةراك الةةذي أعقةةب خطةةاب القسةةم تةةداعى عةةدد مةةن المثقفةةين وأسسةةوا جمعيةةة لحقةةوق اإلنسةةان فةةي

سة ة ةةورية واختاروه رئيساً لها وتقةدموا بطلةب إلةى وزارة الشةؤون االجتماعيةة والعمةل وفةق قةانون الجمعيةات

للت ةةرخيص للجمعي ةةة  ،وك ةةان ي ةةدرك أن جمعي ةةات حق ةةوق اإلنس ةةان ليس ةةت طرفة ةاً ف ةةي المعارض ةةة أو ف ةةي
الس ة ة ة ةةلطة وان مهمةةة كانةةت الرقابةةة علةةى أداء السةةلطة التنفيذيةةة فةةي مجةةال الحريةةات األساسةةية وحقةةوق

اإلنسةةان وكانةةت البيانةةات التةةي تصةةدر عةةن الجمعيةةة ومجلةةس إدارتهةةا وكةةذلك التصةريحات تةةدور فةةي ﻫةةذا
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االتجةةاه وبعةةد سةةنوات اجتمعةةت الهيئ ةةة العامةةة للجمعية ةةة وانتخبةةت رئيسة ةاً آخةةر وفة ة ة ةةق نظةةام الجمعي ةةة ،

وعنةدما تةةم رفةةض دعةةوى أحقيةةة تةرخيص الجمعيةةة مةةن قبةةل مجلةةس الدولةة توقفةةت الجمعيةةة التزامةاً بةةالقرار
القضائي .

إن مواقف المةدعى عليةه الزميةل وطنيةة بامتيةاز وعلةى الةرغم مةن سةمعته العالمية ة ة ةةة فةي مجةال حقةوق
اإلنسان وحصوله على جائزة دوليةة كةان شةديد االنتقةاد واإلدان ة ةةة لمواقة ة ة ةةف اإلدارة األمريكيةة وسياسةاتها
فةةي فلسةةطين والع ةراق ووجةةه انتقةةادات شةةديدة لةةبعض الةةدول األوربية ةةة مةةن سياسةةاتها المنحةةازة للكيةةان
الصهيوني وجرائمه العدوانية والداعمة للعدوان على العراق .
إن الةةتهم المنسةةوبة للمةةدعى عليةةه الزميةةل تفتقةةر إلةةى أدلةةة تؤيةةدﻫا  ،ألنةةه مثقةةف وحقةةوقي عمةةل فةةي
القضةةاء لفتةةرة طويلةةة وفةةي المحامةةاة لفتةةرة أطةةول  ،ويةةرفض العنةةف فةةي العم ة ة ةةل الةةوطني ويدينةةه وسةةالحه
الكلمةة والتعبيةر عةن آرائةةه بصةراحة فةي المقةةال أوالحةديث واألجوبةة علةى اتصةةال ﻫةاتفي وﻫةذه المقةةاالت
واألحاديث الصحفية المبرزة في اضبارة الدعوى والتي حركت الةدعوى العامةة علةى أساسةها ال يمكةن أن
تعتبر أدلة على ما نسب إليه .
فاإلسةةاءة إلةةى السةةيد رئةةيس الجمهوريةةة قةةد أنكرﻫةةا بشةةدة فةةي إفادتةةه أمةةام معةةاون النيابةةة العسةةكرية ،
وفةي ضةةبط اسةةتجوابه بضةةبط التحقيةةق وعلةةى العكةةس مةن ذلةةك  ،فقةةد أكةةد بأقوالةةه أن خطةةاب القسةةم قةةد
أطلق وعوداً إال أن أجهزة السلطة السياسية لم تنفةذ ﻫةذه الوعةود وتنكةرت لهةا  ،كمةا أن توجيةه أكثةر مةن

رسةةالة بمةةا فيهةةا الرسةةالة المرفقةةة فةةي التحقيقةةات األوليةةة قرينةةة علةةى انةةه ال ي ةزال يأمةةل بةةأن السةةيد رئةةيس
الجمهوريةةة بحكةةم موقعةةه ك ةرئيس فةةي ظةةل نظةةام رئاسةةي يسةةتطيع أن يدف ة ة ة ةةع عجلةةة اإلصةةالح السياسةةي
ويخرجها من األفق المسدود  ،كمةا أن تهمةة نشةر األخبةار الكاذبةة التةي تضةعف الشةعور القةومي وتةوﻫن
عزيم ةةة األم ةةة ال دلي ةةل عليه ةةا وال قرين ةةة  ،والزمي ةةل ال يمك ةةن ب ةةأي ح ةةال أن يوجة ةه إلي ةةه مث ةةل ﻫ ةةذه التهة ة ةةم
الخطيرة  ،ومواقفه الوطنية معهودة فقد انتقد األستاذ علةي صةدر البيةانوني بشةدة عنةدما انضةم إلةى جبهةة
الخالص في الخارج  ،وﻫةو حةريص علةى سةالمة الةوطن والشةعب كمةا أن العبةرة فةي أي مقةال أو حةديث
ﻫي للنية والقصد وﻫو الركن المعنوي الذي ال يقوم الفعل الجرمي إال بتوفره .

039

ثانياً في القان ة ة ة ة ةةون :
السيد القاضي الموقر :
رجل القانون الذي تنعرون بقضيته قارب على الثمانني من العملر  ،قضلى أكثلر ملن نصلف قلرن منهلا
وهللو يللدرس القللانون وُيكللم بللني النللاس عنللدما كللان قاضلليا ويقللف إىل جانللب الفق لراء واملعلللومني يتصللدى
ملشاكلهم  ،وله باع طويل ومسامهات واسلعة يف ملال حقلوق اإلنسلان لليس يف سلورية فحسلب بلل بلالوطن
العريب والساحة الدولية أيض ا .
حبملاس كبلري ومهللة عاليلة كللان ميلارس النقلد يف متمعلله  ،هلذه الرؤيللة النقديلة تشلكلت لديلله علا السللنني
اليت قضاها حمبا للقانون وحقوق الناس اليت كانت اهلاجس الذي ل يفارقه.
ا يرتكب هذا الرجل أي فعل يعتا انتهاك ا للقانون  ،بل بالعكس كلان يتصلدى ألي انتهلاك  ،وكلان
وطني ل ا يف مواقفلله  ،أدان الحللتالل األمريكللي للع لراق بقللوة  ،وسللاهم يف التصللدي للعللدوان اإلس لرائيلي علللى
لبنان عام  1007مبشاعره وقلمه ورأيه  ،وصمد مع صمود غزة البطلة وشلعبها األيب.
بهذه المعايير الوطنية واإلنسانية يمكن النظر إلى المدعى عليه ورؤيته النقدية .
في التهم الموجهة للموكل :
أوالً  -في ذم السيد رئيس الجمهورية :
ال يوجد يف ملف القضلية ملا يشلري ملن بعيلد أو قريلب إىل ذم السليد اللرئيس بلل نلرى العكلس متاملا إننلا
نرى أنه حينما ذاطب السليد اللرئيس برسلالة علا الايلد إدراكلا كبلريا للدور السليد اللرئيس يف تسليري دقلة
اوكللم يف الللبالد وقدرتلله علللى ضللبط مسللارات اإلصللالح والتطللوير وحكمتلله الواسللعة يف حماربللة الفسللاد
واملفسللدين يف مجيللع املسللتويات القتصللادية والسياسللية والقضللائية وكللان يستشللهد دائم لا يف هللذا اجملللال

خبطللاب القسللم الللذي نعتللاه دليللل عمللل للجميللع كمللا أن املوكللل نفللى نفي لا قاطع لا أمللامكم ويف حماضللر
النيابة واحملضر األمين هذه التهمة .
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ثانياً  -في الته ة ةةم األخرى :
تضللمن الدسللتور الللدائم للجمهوريللة العربيللة السللورية م لواد كثللرية تتعلللق وتصللون حريللة ال لرأي واملعتقللد وعلنيللة
الكتابة والقول وحرية الصحافة وهي املواد  12و 17واملادة  /38/اليت تؤكد :
((أن لكل مواطن اوق يف أن يعرب عن رأيه حبريلة وعلنيلة بلالقول والكتابلة وكافلة وسلائل التعبلري األخلرى ،
وأن يسهم يف الرقابة والنقلد والبنلاء مبلا يضلمن سلالمة البنلاء اللوطين والقلومي ويلدعم النعلام الشلرتاكي  ،وتكفلل
الدولة حرية الصحافة والطباعة والنشر )) .
واألسلوب الذي مارسه املوكل كما أوضلحنا يف هلذه امللذكرة ينبلع ملن قناعلة وطنيلة بلأن اإلصلالح والتطلوير
ل يللتم بللدون نقللد ،كللان املوكللل يتحللد أو يكتللب للليس للدف اإلسللاءة أو اهلللدم بللل مللن أجللل البنللاء وجتللاوز
األخطللاء وسلليلته الوحيللدة هللي الكلمللة  ،والكلم لة ا تكللن وفللق مجيللع املعللايري الفقهيللة القانونيللة والقضللائية فعللال
جرميللا  ،ألن الفعللل اجلرمللي للله أركانلله املاديللة واملعنويللة واللليت ل يسللتقم الفعللل اجلزائللي بللدولا  ،واملوكللل قللال كلمللة
مكتوب للة كان للت أم مس للموعة  ،وه للذه الكلم للات ال لليت قاهل للا ل تق للرتن أب للدا ب للأي فع للل تنفي للذي أح للد اض للطراب ا
اجتماعيل ا  ،للا ينفللي عنهلا الصللفة اجلرميللة خاصللة وأن هلذه األقلوال املنسللوبة للموكللل جلاءت يف وقللت تعلليش فيلله
البالد بأمل وتفاؤل يف التطوير والتحدي وضرورة اإلصالح وحماربة الفساد لرسم مالمح مرحلة جديدة.
ﻫذا من ناحية .
أما من ناحية أخرى فإننلا جنلد بلأن امللواد الدسلتورية الليت ذكلرت مبلا فيهلا امللادة  /38/ل تتضلمن فقلط اولق
يف أن يعرب املواطن عن رأيه حبرية وعلنية بل تتضمن أن تكفل الدولة هذا اوق ؟ .
إن التهم املنسوبة للمتهم مجيعها تقوم على تفسري خاطئ ألقواله اليت ل ختر عن حرية الرأي والتعبلري الليت
وردت يف نصوص الدسلتور واملواثيلق الدوليلة الليت وقعلت عليهلا اوكوملة السلورية وأن هلذه األقلوال ا تقلرتن يومل ا

بأي فعل تنفيذي واملوكل يعتا بأن الدستور والقانون يشكالن غطاءا شرعي ا ورية الرأي الليت مارسلها هلذه اوريلة
اللليت ينبغللي هلللا أن تكللون مقدسللة ومصللانة بالقللانون وهللو ل يقصللد منهللا أبللدا الت لأثري علللى نفسللية النللاس لتللوهن
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نفوسهم وعزائمهم بل إلا إحدى وسائل التطوير والتحدي اليت ترد يف أقوال املسلؤولني  ،وبالتلايل فإللا ليسلت
من األفعال اجلرمية بل إلا ارسة للحرية اليت تتمتع بأسباب اإلباحة الدستورية والقانونية .

هل ل للذه األسباب ولألسباب اليت ترولا نلتمل للس :
 -2إعطاء القرار بإخالء سبيل املوكل حبق أو بكفالة .

 -1يف املوض ل للوع :
منللع حماكمتلله مللن الللتهم املسللندة إليلله لعللدم قيللام الللدليل او عللدم كفايللة األدلللة وعللدم تللوفر العناصللر
القانونية للجرائللم املنسوبة إليه وإط ل ل للالق سراحه .ويف ذلك حتقيق لقواعد العدالة واإلنصاف
دمشق

9112/4/96

وكالء الدفاع
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قرار قاضي التحقيق
قرار  8/338أساس  8/519لعام 9002

باسم الشعب العربي في سوريا
للن املستشللار عبللد الللرزاق اومصللي قاضللي التحقيللق العسللكري األول بدمشللق.بعد اطالعنللا علللى إدعللاء
النيابللة العامللة العسللكرية بدمشللق رقللم  2102أسللاس  1002/10218القاضللي مبالحقللة املللدعى عليلله املللدعو هيللثم
خليللل املللاحل والدتلله زينللب تولللد  2232دمشللق سللاروجة  220مللرم ذم القضللاء وحتقللري رئلليس اجلمهوريللة ونقللل
أنبللاء كاذبللة مللن شللألا أن تللوهن نفسللية األمللة وإذاعللة أنبللاء كاذبللة يف اخلللار مللن شللألا أن تنللال مللن هيبللة الدولللة
وفللق امل لواد  337و 330وعللام و 187بدللللة 182ع .عللام 383ع.عللام  ،وعلللى مطالبللة النيابللة العامللة العس للكرية
بدمشلق املتضللمنة طللب اهتللام امللدعى عليلله امللدعو هيللثم خليلل املللاحل منايلة نقللل أنبلاء كاذبللة ملن شللألا أن تللوهن
نفس للية األم للة النص للوص واملعاق للب عليه للا وف للق أحك للام امل للادة  187بدلل للة 182ع.ع للام  ،والع للن علي لله م للنح ذم
القضاء وحتقري رئيس اجلمهورية وإذاعة أنباء كاذبة يف اخلار من شلألا أن تنلال ملن هيبلة الدوللة وفلق امللواد 337
و 330و183ع.عام  ،وعلى كافة التحقيقات اجلارية تبني لنا ما يلي:
أوالً -في الوقائع-
بتللاريخ  1007/21/22أقللدم املللدعى عليلله احملللامي هيللثم خليللل املللاحل علللى نشللر مقللال "ل يوجللد انتخابللات
حقيقية يف حلل نعلام اسلتبدادي يف سلوريا"على املوقلع اإللكرتوين"سلوريا اولرة" العائلد للملدعو عبلد اولليم خلدام
كما نشر مقالا بعنوان"خطاب مفتوح إىل سليادة رئليس اجلمهوريلة اللدكتور بشلار األسلد احملرتم"عللى علدة مواقلع
الكرتونية بتلاريخ  1008/2/30تضلمن ملخصلها أنله ل بلد ملن إعلادة النعلر يف السياسلة الداخليلة والنفتلاح عللى
املواطنني يف كلل توجيهلاهتم واحلرتام اللرأي اآلخلر وبلدل ملن ذللك تسلتمر العتقلالت الليت ا تتوقلف وأن أجهلزة
األمللن املختلفللة واملتخالفللة ل تللرتك أي نافللذة مفتوحللة إل وتعمللد إىل إغالقهللا واستشللهد علللى ذلللك بالعتقللالت

األخ للرية ال لليت طال للت ناش للطني يف إع للالن دمش للق وه للي تؤك للد م للددا أن اللج للوء إىل قم للع أي حرك للة سياس للية أو
اجتماعيللة هللي خيللار السلللطة وأن مللن حللق امل لواطنني أن ذتلفللون معهللا وأن ينعم لوا أنفسللهم ول نللوز اعتقللاهلم
بسلبب نشللاطهم هللذا أو حلراكهم الللذي كفلله الدسللتور فضلالا عللن خطللاب القسلم وناشللد السلليد اللرئيس إصللدار
األمر باإلفرا عن سائر معتقللي اللرأي وخباصلة معتقللي إعلالن دمشلق وأن اولوار هلو سلبيلنا للخلرو ملن مأزقنلا
وليس ارسة القمع والعتقال ونشر املدعى عليه احملامي هيثم املاحل مقالا بعنوان "بني فكي كماشلة"على املوقلع
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اإللكل للرتوين مل للداد القلل للم بتل للاريخ  1008/0/23تضل للمن ملخصل لله مطالبتل لله للسل لليد ال ل لرئيس بفل للتح بابل لله لسل للتقبال
شخصيات يف املعرضة ملناقشتهم باوالة العاملة لللبالد وعلدم تلقيله أي جلواب عللى رسلائله وخماطبتله للعديلد ملن
الوزراء وأن حتركه الذي بدأه منذ و مثان سنني ا يأت أكله حىت اآلن وأن بعض النلاس يعتقلدون أن السلتقرار
يف او لوار مللع السلللطة إمنللا هللو نللوع مللن العبثيللة باعتبللاره"حوار طرشللان"ومن هنللا عللات هيئللة إعللالن دمشللق عللن
رأيهللا بضللرورة القطللع مللع السلللطة لعللدم جللدوى او لوار وأن وقللوع الشللعب حتللت قمللع أنعمللة اسللتبدادية وليللة
ألكثر من تسني عاما أدى لتدمري البنيلة اجملتمعيلة ونشلر الفسلاد وحلال دون تلراكم املعرفلة لتخلريج القلادة اللذين

بقلوا حمصللورين يف جهللة النعللام وتغولللت(أي أصللبحت غولا)السلللطة التنفيذيللة علللى القضللاء الللذي فقللد اسللتقالله
من خالل النعام اوايل ونادينا بضرورة اسلتقالل السللطة القضلائية ووضلعنا اوللول املناسلبة للذلك ولكلن ملا ملن
سامع ملا أدى إىل أن امللواطن ا يعلد يطملئن إىل وصلوله وقله إذا جللأ إىل القضلاء وأنله كغلريه ملن امللواطنني نلوع
من السفر وأن التعليم ا در ملستوى باله السوء بفضل تدخل السلطة التنفيذيلة كملا أن الشلفافية انعلدمت متاملا
يف مجيللع مرافللق الدولللة وأنلله تللتم العتقللالت خللار إطللار القللانون وتعللج دور التوقيللف الغللري معللدودة ول حمللدودة
بللالنزلء الللذين ميللارس عللليهم التعللذيب اجلسللدي والنفسللي بصللورة منتعمللة وأن الفسللاد انتشللر يف الللا والبحللر وا
يبللق مفصللل مللن مفاصللل السلللطة خاليلا فيلله ونللري رفللع أسللعار احملروقللات والكهربللاء وتفقللز بللالتزامن أسللعار سللائر

املواد الغذائية ويزداد الفقري فقرا ويزداد الفاسدون غا وختمة وأن سعر كيللو اخلبلز املمتلاز يف مطللع حكلم البعل
كلان ب" "22قلرك سلوري وقلس عللى ذللك سلائر امللواد وتسلاءل "هلل لن فعلالا يف دوللة العلدل والقللانون أم يف
دولللة نللري فيهللا لللب امللواطن وإفقللاره وإذلللله؟! وحللني تتحللرك أي فئللة أو جتمللع مللدين أو سياسللي للضللغط علللى
السلللطة يف سللبيل حتقيللق بعللض املطالللب تشللهر السلللطة يف وجهلله شللعارات مثللل أن الوقللت غللري مناسللب وأننللا

نتع للرض لض للغو /خارجي للة كب للرية وان ال للبالد يف خط للر ه للذه اوج للج واألنش للروات ال لليت تش للهرها الس لللطة يف وج لله
معارضيه هلا أفرد ومجاعات جتعل املواطن يف حرية ملن أملره فإملا أن يسلتكني ويستسللم أو يعللن هزميتله؟ فهلل إىل
خرو من سبيل؟ كما نشر املدعى عليه احملامي هيثم املاحل خالل الشهر السادس ملن علام  1008مقلالا بعنلوان

"فللن املمكن"علللى املوقللع اللكللرتوين جمللللة مقاربللات العللددان  23-21تضللمن مللا ملخصلله أنلله مضللى علللى غيللاب
الشللعب عللن ارسللة حقوقلله السياسللية لوا مللن تسللني عام ل ا خالهلللا ول زال مللن قبللل أنعمللة اسللتبدادية قمعيللة
وا سر دوره وغابلت قيادتله بطلرق خمتلفلة وحصللت انتكاسلة يف جانلب اوريلات وأنله كلان أحلد امللوقعني األوائلل
علللى إعللالن دمشللق قبللل طرحلله علللى امللواطنني ومنللذ بدايللة تشللكل اإلعللالن حصللل بعللض التنسلليق بللني الللداخل
واخلللار ومللع أنلله كللان ضللعيف ا وغللري ثابللت بللل ومتعس لرا يف بعللض اوللالت إل أنلله كللان يوجللد تنسلليق بشللكل مللا
وبعللد التقللارب الللذي مت بللني األخ لوان وعبللد اوللليم خللدام وتشللكيل مللا مس لي جبهللة اخلللالص أخللذت األمللور يف
داخللل اإلعللالن تأخللذ منحللى آخللر وأن استشلراس النعللام يف مالحقللة أي اجتمللاع أو أيللة حماولللة لتشللكيل هيئللات
معارضللة هللو العامللل األهللم علللى عرقلللة أي ح لراك اجتمللاعي أو سياسللي وبتللاريخ  1002/2/0أقللدم املللدعى عليلله
احملللامي هيللثم املللاحل علللى نشللر مقللال بعن لوان"على السلللطات السللورية اإلف لرا عللن رمضللان املعتقللل علللى خلفيللة
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اغتيال اوريري"على موقع املرصد السوري وقلوق اإلنسلان املعلارض ونشلر مقلال "حلزب البعل ل ُيكلم سلورية
فهللو واجهللة سياسللية جلهللات أمنيللة"بتاريخ  1002/3/7علللى املوقللع اللكللرتوين "املرفأ"تضللمن ملخصلله أن حللزب
البع ل ا يعللد ل له وجللود يف سللورية وهللو ل يعللد كونلله واجهللة سياسللية سللقطت شللعاراهتا بالكامللل فبللدل الوحللدة
هنللاك تشللرذم وبللدل اوريللة السللجون مليئللة بأصللحاب ال لرأي وبللدل الش لرتاكية هنللاك إقطاعيللة الدولللة"وأن اوللزب
حتللول جملموعللة مللن النتهللازيني حللول السلللطة ولللذلك فمللن ُيكللم الللبالد اليللوم للليس هللو حللزب البع ل وإمنللا هللو
األجهزة األمنية فنحن دولة خار القانون ودور حلزب البعل فيهلا ل يتجلاوز املنلافع واملكاسلب لكلن ل دور لله
يف اويللاة السياسللية وإدارة الشللأن العللام اللليت هللي مللن اختصللاص األجهللزة األمنيللة"وأن عبللارة اوللزب قائللد للدولللة
واجملتمللع املوجللودة يف املللادة الثامنللة مللن الدسللتور السللوري وحتللت هللذا السللتار مت تللدمري الللبالد بالكامللل سياسلليا
واقتصاديا بل إن حزب البع الذي يضم كفاءات رتمها من دون شك ق مت تدمريه أيضا.
وبتاريخ  1002/2/2قام امللدعى عليله احمللامي هيلثم امللاحل بنشلر مقلال بعنوان"اجلرميلة العقلاب"على علدد ملن
املواق للع اللكرتوني للة املعارض للة ومنه للا موق للع أخب للار الش للرق تض للمن ملخص لله أح للدا حم للاكم املي للدان العس للكرية
واختصاصاهتا ووجود جتاوزات وأن األحكام اليت تصدر عن هذا النلوع ملن احمللاكم هلي أحكلام سياسلية وليسلت
قض للائية أو قانوني للة وه للي قريب للة املث للال م للع أحك للام حمكم للة أم للن الدول للة كم للا نش للر بت للاريخ  1002/2/27مق للالا
بعنوان"النكللوص" علللى عللدد مللن املواقللع اللكرتونيللة املعارضللة منهللا موقللع أخبللار الشللرق تضللمن ملخصلله أنلله بعللد
سللنوات عشللر مللن حكللم ال لرئيس بشللار األسللد الللذي جتمللع يف يديلله كافللة السلللطات ومت تفصلليل الدسللتور علللى
املقللاس الرئاسللي الللذي يناسللب السلللطة ونتجللاوز ذلللك فنقللول بعللد هللذه السللنوات العشلر فيمللا إذا لللدينا اليللوم يف
ملال اوريلات وحقللوق اإلنسلان وأن األجهللزة األمنيلة علللى ملا يبلدو ا يللرق هللا اولراك اللذي بللدأ يلدب يف جسللد
األمة امليت لينهض ا من جديد فراحت هذه األجهزة مميع أنواعها وفروعها مدنية وعسكرية –سياسلية وغلري
سياسللية متللارس اعتقللالت خللار إطللار القللانون وإن نعللرة علللى واقعنللا يف سللورية جنللد تراجع ل ا يف ميللدان اوريللات

العامللة وحقللوق اإلنسللان ونكوص ل ا عمللا عللرض علللى الشللعب منللذ بدايللة رئاسللة ال لرئيس بشللار األسللد وحللىت اآلن
وبينما يزداد الفساد ويتسع بل ويتعمق يف اجملتمع يف الوقت الذي تتسع فيه اهلوة بني فئات الشعب حبي يلزداد
الفقري فقرا بينما يلزداد األغنيلاء غنل ا وختملة عللى حسلاب لقملة الشلعب فملن اللذي ُياسلب ملن؟! ونشلر امللدعى
عليلله احملللامي هيللثم املللاحل مقللالا بعنوان"الشللفافية واملسللاءلة"على موقللع اللجنللة العربيللة وقللوق اإلنسللان املعللارض
بتاريخ  1008/7/12تضمن ملخصه أن النعام السوري يتصف بانعدام الشفافية والنغالق عللى اللذات والتعتليم
عللى أي خلا ومنللع انتشلاره حللىت يسلتمر الشللعب غائبل ا عللن قضلاياه وأن السلللطة ا تعملد حللىت اآلن لطلي ملللف
املفقللودين س لواء يف السللجون أو أثنللاء او لواد املؤسللفة اللليت وقعللت يف الفللرتة املمتللدة بللني عللامي 2280و2220
وباستعراض األوضاع العامة يف بلدنا اوبيب ل جنلد يف أعملال السللطة اواكملة أيلة شلفافية وهلي ل تلزال متلارس
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أعماهلا بغاية التكتم والنغالق .وبتاريخ  1002/2/3قام املدعى عليه احملامي هيثم املاحل بالرد هاتفيلا عللى أسلئلة
املذيع زياد السليد العاملل بقنلاة بلردى الفضلائية املعارضلة ضلمن برنلامج بانوراملا تضلمن ملخصلها اشلتداد القبضلة
األمنية من شهر إىل شهر ومن سنة إىل سنة و لن اآلن يف هلذا العلام أسلوأ ملن العلام املاضلي والعتقلالت تلزداد
وأن السلللطة لللديها ضللخمة مللن جلليش وخمللابرات وشللرطة وسللالح وكللل شلليء ووسللائل قمللع ومتللرتس بقلوانني مثللل
املرسللوم  20لعللام  2272الللذي أبللاح لعناصللر األمللن ارتكللاب اجل لرائم دون حماسللبة والقللانون  02اخلللاص بللاإلخوان
املسلمني وفوق كل ذلك حالة الطوارئ معلنة استنادا لقانون الطوارئ وأنه ملن حيل املبلدأ ل يعتقلد أن السللطة
تتجه إىل النفتلاح عللى النلاس والعفلو جلزء ملن النفتلاح واعتقلال مجاعلة إعلالن دمشلق اعتقلال خلاطئ واسلتمرار
توقيف زياد رمضان املتهم على خلفيلة تقريلر ويتليلف ميلليس املتعللق باغتيلال اوريلري واللذي مضلى عللى وجلوده
يف السجن أربعة سنوات بال مار وأنه ليس لدينا قوانني والقلوانني يف الكتلب والكتلب عللى اللرف ملن زملن بعيلد
والبلللد تللدار بواسللطة أوامللر وبالغللات وتعليمللات وأيللدي األجهللزة األمنيللة غللري حمللدودة ول يوجللد يللف سللورية أي

شللخص علللى رأسلله محايللة أو علللى رأسلله معلللة حتميلله مللن تعسللف السلللطة وعللدوان األجهللزة األمنيللة وأن حللزب
البع بل حلزب واجهله ويعلين ذللك أن بعلض األفلراد ملن حلزب البعل متنفلذين حلول السللطة هلم املسلتفيدون
ولكللن بقيللة حللزب البعل كحللزب للليس للله قيمللة وحللزب البعل عبللارة عللن واجهللة مللن ُيكللم الللبالد أنللاس خلللف
التيللار خلللف األب لواب للن ل نعللرفهم وأن كللالم رئلليس ملللس الشللعب واجلبهللة الوطنيللة التقدميللة وأن ل حاجللة
إلصدار قانون أحزاب من جديد هو ضحك على الناس مع األسف هلذه صليغة ملن صليه السلتخفاف بعقلول
البشللر واسللتخفاف عقللول السللوريني وضللحك علللى البشللر مللع األسللف وأن الللوزراء عبللارة عللن واجهللات ول نللوز
هلللم اإلدلء بتصللرُيات جزاف ل ا دون درايللة وعللودة للق لوانني وأن سللورية دولللة غنيللة ولكللن هللدر األم لوال هللذه كلهللا
بإمكان العمل فيها وأن القانون ل يطبق إل على الضعيف وبتاريخ  1002/2/20مت توقيف امللدعى عليله احمللامي
هيثم املاحل من قبل األمن وباستجوابه اعرتف بأن مجيع املقالت اليت كتبها ونشرها عل مواقع إلكرتونيلة معارضلة
واليت تعرض خالهلا للحزب والثورة والدستور وملس الشلعب والقضلاء السلوري ولنعلام اوكلم يف سلورية ووصلفه

إي للاه ب للالقمعي والس للتبدادي وتس لللط األجه للزة األمني للة وع للدم تطبي للق القل لوانني ومطالبت لله بإلغ للاء ق للانون الطل لوارئ
والقللانون رقللم  02اخلللاص بتنعلليم األخلوان املسلللمني وانتشللار حللالت الفسللاد بللني أجهللزة السلللطة والدولللة كتبهللا
مبحض إرادته وبقناعته املطلقة حينها حركت النيابلة العاملة العسلكرية بدمشلق اللدعوى العاملة يلد املقاملة بلل حبلق
املدعى عليه امللدعو هيلثم امللاحل ملرائم ذم القضلاء وحتقلري رئليس اجلمهوريلة ونقلل أنبلاء كاذبلة ملن شلألا أن تلوهن
نفسلية األملة وإذاعلة أنبلاء كاذبلة يف اخللار ملن شلألا أن تنلال ملن هيبلة الدوللة وباسلتجواب امللدعى عليله املللدعو
هيثم املاحل أكد أمام القضاء قيامه بنشر املقالت املرفقة مبلف الدعوى وأنه ا ُيقر السليد رئليس جلمهوريلة وهلو
ما ا حتتويه أي ا من أوراق الدعوى.
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ثانياً – في األدلة-
وقد تأيدت وقائع هذه الدعوى باألدلة التالية:
 -2حتقيقات إدارة املخابرات العامة الفرع  182رقم  20002تاريخ .1002/2/22
 -1حتقيقات النيابة العامة العسكرية بدمشق.
 -3أقوال املدعى عليه احملامي هيثم خليل املاحل أمامنا وخالصتها:
منكلرا اجللرائم املسللندة للله وأضللاف للليس هلللا أسللاس مللن الصللحة ومكللررا أقواللله اللواردة أمللام املخللابرات وأمللام

النيابللة العامللة العسللكرية بدمشللق نصل ا وحرفل ا وأضللاف موضللح ا نعللم أن قنللاة بللردى الفضللائية اتصلللت يب وأجللرت
حمادثلة معللي وبعللد يلومني مللن هللذا اولدي اتصللل يب الللدكتور هيلثم منللاع مللن بلاريس وقللال يل أن أصللدقائه مسعلوا
حديثي مع قناة بردى وقال يل أن أصحاب القناة (مو أو ادمي)
فقلت له (أنا ل أعرفهم).
وبس لؤاله أجللاب نعللم أين أعلللم أن املتصللل هللي قنللاة بللردى فضللائية كمللا أعلللم أن حللديثي وصللويت اهلللاتفي
سليب علللى تلللك القنللاة لكللل النللاس علمل ا أن هللذه القنلاة ليسللت موجللودة مهللاز منللزيل وإين قلللت للمللذيع بتلللك
القنللاة أن القبضللة األمنيللة تشللتد مللن شللهر إىل شللهر ومللن سللنة إىل سللنة و للن للذا العللام أس لوأ مللن العللام املاضللي
والعتقالت تزداد وأن زميلنا مهند اوسين اعتقل جملرد أنه ذهلب إىل حمكملة أملن الدوللة إىل آخلر ملا ورد بلذلك
اوللدي وبس لؤاله أجللاب أن املللذيع سللألين عللن جللودت سللعيد وهللو شركسللي مللن بئللر عجللم وهللو صللديقي وأن
املللذكور كللان مللن إعللالن دمشللق كمللا كنللت أن أيض ل ا مللن إعللالن دمشللق وانسللحبت كمللا ذكللرت أن السلللطة هلللا
إمكانيللات ضللخمة مللن جلليش وشللرطة وسللالح ووسللائل مللع وتتمللرتس بق لوانني خارجللة عللن أي مفهللوم عللدايل أو
حقوقي مثل مرسوم /20/لعام  2222وقانون /02/وأين قلت أن النلاس يف سلورية متضلايقني وأن الوضلع مأسلاوي
وملن جانللب اوريللات العاملة ومللن جانللب اهللوة السللاحقة بللني الفقلري والغللين ولللب امللال العللام والفسللاد املستشللري
كمللا ذكللرت أن السلللطة ل تتجلله إىل النفتللاح علللى النللاس وأن اعتقللال مجاعللة إعللالن دمشللق هللو خللاطئ ألنلله ل
يوجللد أي شللائبة عليهم.وبسلؤاله عللن زيللاد رمضللان أجللاب أن املللذكور ملواطن سللوري مقلليم يف لبنللان وهللو صللديق
أبللو عللدس املللتهم بقتللل اوريللري وأن زيللاد ورد امسلله يف تقريللر ميللليس وعنللدما حضللر إىل سللورية وعلللم أن األمللن
يبح عنه هرب وبعد فرتة جلاؤوا أهلل امللذكور إىل مكتل وطلبلوا ملين مسلاعدهتم يف تسلليم وللدهم إىل السللطة
فاتصلللت بللاللواء هشللام الختيللار وأعلمتلله باملوضللوع وأن املللذكور طلللب مللين تسللليمه وأنلله لللن يتعللرض ألي أذى
وبالفعللل مت تسللليم املللدعو زيللاد مللن قبللل أهللله وبعللد سللنة زرت الل لواء هشللام مبكتبلله مللع زميلللي سللليم خللري بللك
وحبثت مع اللواء علدة مواضليع منهلا موضلوع زيلاد رمضلان قلال يل أن امللذكور مطللوب ملن هيئلة التحقيلق اللدويل
وبعد فلرتة شلكلت يف سلورية جلنلة حتقيلق ترأسلها غلادة ملراد فأرسللت أهلل زيلاد إىل القاضلي امللذكور وأن امللذكورة
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قالت على لسلان قريلب زيلاد أللا ل تسلتطع جلبله ملن مكلان توقيفله بلاألمن العسلكري وبعلد فلرتة أرسللت رسلالة
إىل ملس حقوق اإلنسان منيف طالبت أن يتوسطوا مع هيئة التحقيق الدولية لبيان فيما إذا كان زيلاد مطللوب
فجللاءين ج لواب شللفوي عللن طريللق أحللد الدبلوماسلليني أنلله غللري مطلللوب عنللدها أرسلللت رسللالة إىل الل لواء أص لف
شوكت بالعام املاضي طلبت فيها إطالق سراح زياد وبعد يومني اتصل يب مدير مكتلب الللواء وسلألين هلل للدي
رسللائل خطيللة تشلليد إىل أن زيللاد رمضللان غللري مطلللوب وألللم مسللتعدين إلطللالق س لراحه فقلللت هلللم للليس لللدي
سوى جواب شفوي بعدها كتبت مقالة علن زيلاد رمضلان ومراحلل متلابعيت ملوضلوعه بالتفصليل بعلدها اتصللوا يب
من منعمة مراقبة حقلوق اإلنسلان بلبنلان قلالوا يل أللم أطلعلوا عللى املقاللة و أللم سلوف يتصلرفوا بعلدها أرسللت
يل تلللك املنعمللة أن زيللاد غللري مطلللوب وأن مصللدر اإلمييللل مللن حمكمللة اجلنايللات ولنللدا بعللدها أرسلللت رسللالتني
إىل الل لواء هش للام الختي للار والل لواء عب للد الفت للاح قدسللية أرس لللت للا ص للورتني ع للن الميي للل أن زيللاد غ للري مطل للوب
للمحكمة الدولية وبعد أيلام أرسللوا يل كتلاب ملن سلكرتري احملكملة الدوليلة ملع بلل موقلع أصلولا أن املطللوب غلري

مطلللوب هلللم وأرسلللته هلللم أضللاف نعللم أين قلللت لقنللاة بللردى أنلله للليس هنللاك ق لوانني بسللورية والق لوانني بكتللب
والكتب على الرف منذ زمن بعيد وأن البلد تدار بواسطة أوامر وبالغات وتعليملات وأيلدي األجهلزة األمنيلة ول
يوجد يف سورية أي شخص عللى رأسله خيملة حتميله ملن تعسلف السللطة واألجهلزة األمنيلة وكلل كلالم قبلل إلغلاء
حالة الطلوارئ وقبلل إلغلاء امللادة  27ملن املرسلوم  20كلالم فلارغ حلىت للو أصلدر قلانون األحلزاب ألن حاللة قلانون
الطوارئ تطغي على كل شيء كما أين قللت أن حلزب البعل هلو حلزب واجهلة ويعلين بعلض األفلراد ملن اولزب
املتنفللذ حللول السلللطة وهللم املسللتفيدين لكللن بقيللة أف لراد اوللزب للليس هلللم قيمللة باويللاة العامللة ومللن ُيكللم الللبالد
أشللخاص خلللف األب لواب و للن ل نعللرفهم وبس لؤاله عللن س لؤال املللذيع عللن رئلليس ملللس الشللعب حممللود األبللرك

أجللاب نعللم قلللت أهللذا ضللحك علللى النللاس وأنلله هللذه الصلليغة هللي صلليغة السللتخفاف بعقللول البشللر وعقللول
السوريني وأضاف نعم قلت أن الوزراء كلهم عبلارة علن واجهلات وأين فعلالا كتبلت مقاللة عنواللا التلدمري اململنهج
بدمشللق وضلواحيها وحتللدثت عللن السللكن العشلوائي وأن الغوطللة مللدمرة وهنللاك أبنيللة غللري نعاميللة وأين ذكللرت أن
هنللاك شللخص وهللو أكللا مرتشللي يأخللذ علللى كللل مللرت بنللاء غللري مللرخص ألللف لللرية سللورية وأين ا أذكللر امسلله يف
مقلاليت لكللي ل يقولللون أين أشلهر بلله وهللو شلخص معللروف وهللو عللي زيللود كمللا قللت أن سللورية غنيللة وأن هنللاك
هدر باملال العلام نلري ملن قبلل السللطة وهنلاك بلز وتبلذير كملا حتلدثت عنلا مصلفاة يف اجلزيلرة وأللا إذا وجلدت
حتسللنت املنطقللة وذكللرت أن املشللاريع اللليت تقللام يللف سللورية مشللاريع التكلفللة الفعليللة هلللا عش لرات أمثللال التكلفللة
المسية أي إذا كان هناك مشروع حباجة لتكلفة ملثالا عشلرة ماليلني عنلد طلرح املشلروع بعلدها يصلبح املبلله أكلا
ملن هللذا ملن خللالل رشللاوى وأن القلانون ل يطبللق إل علللى الضلعيف وأين قلللت بللأين ليسلت متشللائم وأن حقيقللة
األملر مرهلون بيللد الشلعب اللذي نللب أن يلدافع علن مصللاوه أي أن يقلال للحراملي أنللت حراملي أي كلملة حللق
عند أمام جائر وأين ذكرت سؤال حلول مكافحلة الفسلاد أن معاقبلة شلرطي أو فلراك ل نلدي وأنله نلب علليهم
مشاهدة الناس من فلوق أحلدهم حسلن خمللوف وسلؤاله علن اخلطلاب املفتلوح املوجله إىل السليد رئليس اجلمهوريلة
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اللدكتور بشلار األسلد أجلاب نعللم هلذا اخلطلاب فقملت بتوجيهله بتللاريخ  1008/2/30وذكلرت فيله أنله ل بلد مللن
إعادة النعر يف السياسة الداخلية والنفتاح عللى امللواطنني بكلل توجهلاهتم وبسلؤاله علن املقلال حتلت عنلوان "بلني
فكي كماشة" أجاب هذا املقال صدر عين وأين ذكرت أن الشلعب السلوري حتلت قملع أنعملة اسلتبدادية وليلة
أكثللر مللن تسللني عاملا أدت إىل تللدمري البنيللة الجتماعيللة ونشللر الفسللاد وذكللرت أن السلللطة التنفيذيللة سلليطرت
علللى القضللاء الللذي فقللد اس للتقالله م للن خللالل النعللام اوللايل وناديللت بض للرورة اس للتقالل القضللاء لكللن م للا م للن
سامع.وأضاف سبق وأن أرسلت دراسة كاملة عن إصالح القضلاء يف املسلتقبل لللواء اختيلار بنلاء عللى طلبله ول
أعللرف النتيجللة وأضللاف أن منللع السللفر غللري قللانوين وأن القضللاء ل يلجللم السلللطة التنفيذيللة وبللذلك وأخللر قللانون
رقللم /20/الللذي صللادق علللى حقللوق العللريب يوجللد فيلله نللص أن كللل م لواطن للله اوللق يف السللفر والعللودة إىل بلللده
وهللذا القللانون معطللل ول يوجللد شللفافية مبواقللف الدولللة وإين ذكللرت الفسللاد منتش لرا يف الللا وا يبللق مفصللل مللن
مفاصللل الدولللة إل وفيلله فسللاد وذكللرت أسللعار احملروقللات والكهربللاء .وبس لؤاله أجللاب نعللم أن األوراق املوجللودة
بامللف واملتعلقة باإلفرا علن رمضلان املعتقلل مبقوللة كتبلت هلذا املقلال ونشلرته وبسلؤاله علن اخللا يف سلورية اولرة
حللول عللدم وجللود انتخابللات حقيقيللة يف حلللل نعللام اسللتبدادي أجللاب نعللم أن هللذه املقالللة كتبتهللا وذكللرت ألللا ل
يوجللد يف س للورية انتخاب للات علللى كاف للة األص للعدة وأن الدول للة ه للي ال لليت تس لليطر عل للى الص للناديق وت للنج م للن تري للد
وتسللقط مللن تريللد وتللتحكم وتنتهللك أي ل يوجللد أي شللخص والنفللوذ يلعللب دور كبللري وكللذلك العالقللات مللع
األجهللزة األمنيللة واملللال وأجللاب نعللم ذكللرت أين زرت رئلليس احملكمللة الدسللتورية آنللذاك املرحللوم نصللرت يف عللام
 2228وقللال يل أنلله أبطلللت كلرئيس حمكمللة انتخللاب  212عضلوا مللن ملللس الشللعب مرشللح لكللن الللذين أبطلهللم
ثبتوا مبرسوم رئاسي وأين ذكرت ما قيمة ذلك أي قيملة النتخلاب أن كلان رئليس اجلمهوريلة هلو ملن يعلني مللس
الشللعب وللليس النتخابللات وأين ذكللرت مبق لاليت أن العمللل السياسللي يف سللورية أوقللف منللذ عللام  2228أي منللذ
الوحدة بني سورية ومصر وبسؤاله عن الوثيقة املنشورة بعنوان نافذة على إعلالن دمشلق الطريلق الصلعب وإجلابيت
علللى أسللئلة ملللة مقاربللات فللأن كللل مللا ورد ملواب تلللك األسللئلة عللن تلللك اجمللللة صللادر عللين وذكللرت أن غيللاب
الشعب عن ارسة حقوقه السياسية منذ تسني عام ا حكم من خالهللا بأنعملة قمعيلة وإين كنلت أحلد امللوقعني
علللى إعللالن دمشللق قبللل طرحلله علللى امل لواطنني وأضللاف يف بدايللة تشللكيل اإلعللالن حصللل بعللض التنسلليق بللني
الداخل واخلار ومغزى كالمي من هذا الكالم أن هناك سلوريني مقيملني بسلورية وملنهم خلار سلورية أي هنلاك
تنسيق بينهم بالداخل واخللار وبسلؤاله علن مقالله حلول اإلصلرار عللى اخلطلأ بلني التخلبط والتنلاقض أجلاب هلذا
املقللال ردا عل للى كللالم وزي للر األوقللاف واخلارجي للة وبس لؤاله ع للن مقالللة ح للزب البع ل ل ُيك للم البلللد فه للو واجه للة
سياسللية فأجللاب هللذا الكللالم صللادر عللين وذكللرت أن حللزب البع ل ا يعللد للله واجهللة يف البلللد ول يعللدو كللون
شعاراته سقطت بالكامل فبدل الوحدة تشلرذم وبلدل اوريلة سلجون وبلدل الشلرتاكية إقطاعيلة كملا أين أكلرر ملا
ورد يف مق للايل ح للول عنل لوان الش للفافية واملس للاءلة وذك للرت في لله أن النع للام الس للوري يتص للف بانع للدامك الش للفافية
والنغالق وذكرت فيه وصف عن سجن تابع للمخلابرات العاملة فلري كفلر سوسلة وأين ذكلرت أين كنلت موقلوف
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بالسجن بأمن الدولة وأن عناصر تابعة لسرايا الدفاع التابعة لرفعت األسلد طوقلوا السلجن وحلاولوا تصلفيتنا لكلن
حصل مشكلة وصول خالف بينه وبني علي دوبا وبذات الوقت فأن عناصر شرطة الدفاع نفذوا ملزرة بسلجن
تدمر وقتلوا املساجني بلداخل الغلرف كملا ذكلرت علن موضلوع العصليان بسلجن صليدنايا العسلكري كملا ذكلرت
أن عبد اوليم خدام ا ُياكم وهو عللى رأس السللطة ولكلن حكلم بعلد مغادرتله وأضلاف هنلاك أكثلر ملن ملائيت
مقال للة ص للادرة ع للين مبواض لليع متع للددة عل للى اس للتعداد إلبل لراز ص للور عنه للا وأين أتب للا ك للل م للا ج للاء مبق للاليت حت للت
عنوان(النكللوص) وأكللرر كللل مللا جللاء مبضللمونه كمللا أكللرر كللل م للا ج للاء مبق للاليت عللن احمل للاكم املدنيللة العس للكرية
املنشللورة بأخبللار الشللرق واملللازة بللامللف وسللبق أن أجريللت حبل للذا املوضللوع ونقضللت فيلله تلللك احملللاكم ألنلله ل
نوز حماكملة امللدنيني يف تللك احمللاكم ألللا خمصصلة مبحكملة العسلكريني بلزمن اولرب وأن كلل ملا ذكلر يف تللك
املقاللة صلادر علين وعللى مسلؤولييت .أؤكلد لكلم وأكلرر كلل ملا ورد يف الوثلائق امللازة بلامللف والليت سلألتموين عنهللا
وأن هللذه األم للور كله للا عبللارة ع للن دراس للات قانوني للة ورأي صللادر ع للين بتغ للري الوضللع او للايل إىل مس للتقبل أفض للل
وأضلليف أين اسللتغرب حتريللك الللدعوى العامللة مللن قبللل النيابللة العامللة العسللكرية بتحقللري رئلليس اجلمهوريللة وإين ا
أحق للر أي ش للخص حبي للايت وهن للاك أش للخاص كث للر يه للامجوين وأين أؤك للد ب للأين ا أحق للر رئ لليس اجلمهوري للة وأين ل
اس للتعمل ه للذا األس لللوب وأين دائم لا بك للل خطاب للايت أق للول س لليادة ال للدكتور بش للار األس للد وأض لليف أن له بل لرأي أن
استعداد حالة الطوارئ بسورية هي مار للقمع والستمرار والستبداد وأضيف أملين اعتقللت بصلورة غلري نعاميلة
وغللري قانونيللة واختطفللت مللن الشللارع بللدون أي علللم وغبللت طللول الفللرتة السللابقة بللدون علللم أهلللي مبكللان غيللايب
اعتبللارا مللن  1002/20/20حللىت بعللد مثانيللة أيللام حيل علللم أهللي أين بسللجن عللدرا وأين ل أعتقللد أن هللذا األمللر
معقللول وأين أريللد أن أقللول بشللكل خمتصللر أين إنسللان قللانوين وصللاحب رأي وللليس يل هللدف سلللطة أو مللال وأن

عمللري مثللانني عللام وللليس مطللال سللوى التغللري ومحايللة النللاس وأضللاف أحللدا القامشلللي واللليت جللرت منللذ أربللع
سللنوات كنللت عامللل إصللالح فيهللا مللع السلللطة حي ل أخللذت أذن ل ا مللن الل لواء سللعيد خبيتللان عنللدما كللان رئلليس
مكتللب األمللن القللومي وكنللت عامللل إنللاب بتلللك األحللدا ووقعللت مللع األح لزاب الكرديللة بيللان وحللدة ال لرتاب
الللوطين ووحللدة العلللم وعللدم السللقواء باخلللار والتقيللت هنللاك بللاللواء هشللام وقللال يل أثللين خطواتللك وأن الغللرض
واهللدف هللو النهللوض بالبلللد أي سللورية وقلللت هلللم بأننللا خمتلفللني معكللم بالسلللطة واللرأي لكننللا أولد بلللد وأننللا ل
نريد أن نتقاتل.
-كلفة األوراق والتحقيقات األخرى املرفقة مبلف الدعوى.
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ثالثاً – في المناقشة والتطبيق القانوني-
أسلند للمللدعى عليله احملللامي امللدعو هيللثم خليلل املللاحل جلرم نقللل أبنلاء كاذبللة يف اخللار مللن شلألا أن تللوهن
من نفسية األمة وفق أحكام املادة  187بدللة املادة 182ع.عام وحي أن املادة 182ع.عام  ،نصت عللى أنله
"مللن قللام يف سللورية يف زمللن اوللرب أو عنللد توقللع نشللو ا بللدعاوة ترمللي إىل أضللعاف الشللعور القللومي أو إيقللا
النعرات العنصرية أو املذهبية عوقب بالعتقال املؤقت"
كما أن املادة 187ع.عام  ،نصت على أنه "يستحق العقوبة نفسها من نقلل يف سلورية يف األحلوال عينهلا
أبنلاء يعلرف أللا كاذبللة أو مبلاله فيهلا ملن شللألا أن تلوهن نفسلية األملة"وحي أن النرتنللت وسليلة اتصلال عامليللة
وبإمكللان مجيللع النللاس ولللو مواقعلله والتصللال فيمللا بيللنهم بسللرعة وسللهولة ويف مجيللع منللاطق العللاا املرتبطللة مللع
بعضللها بشللبكة النرتنللت للا يعللين أن األنبللاء بتلللك الوسللائل نقلللت للخللار والللداخل علللى حللد سلواء.وحي أنلله
مللن الثابللت بالوقللائع واألدلللة املسللرودة أعللاله واللليت بلغللت حللدا مللن الكفايللة والثبللوت واليقللني أقللدام املللدعى عليلله
احملللامي امل للدعو هي للثم خلي للل املللاحل عل للى نشللر ع للدة مقللالت بعن للاوين "اجلرميللة والعقاب"و"النكوص"و"الش للفافية
واملساءلة"و"حزب البع ل ُيكم سورية فهو واجهلة سياسلية جلهلات أمنية"و"اإلصلرار عللى اخلطلأ بلني التخلبط
والتنللاقض"و"فن املمكللن"و"ل يوجللد انتخابللات حقيقيللة يللف حلللل نعللام اسللتبدادي"و"على السلللطات الس للورية

اإلفرا عن رمضان املعتقل عللى خلفيلة اغتيلال اوريلري"و"بني فكلي كماشلة"و"خطاب مفتلوح إىل سليادة رئليس
اجلمهورية الدكتور بشار األسد احملرتم"عللى املواقلع اللكرتونيلة ومنهلا موقلع أخبلار الشلرق املعلارض وموقلع اللجنلة
العربية وقوق اإلنسان املعرض وموقع املرفأ وموقع إعالن دمشلق للتغيلري اللوطين اللدميقراطي املعلارض وموقلع مللة
مقاربللات العللددان 21و 23وموقللع سللورية اوللرة العائللد للمللدعو عبللد اوللليم خللدام وموقللع املرصللد السللوري وقللوق
اإلنسان املعلارض وموقلع ملداد القللم وعلدة مواقلع الكرتونيلة أخلرى إضلافة بقلوانني خارجلة علن أي مفهلوم علدايل
أو حق للوقي مث للل املرس للوم  20لع للام  2272والق للانون رق للم  02وأن لله ق للال أن الن للاس يف س للورية متض للايقني والوض للع
مأساوي من جانلب اوريلات العاملة واهللوة السلاحقة بلني الفقلري والغلين وللب امللال العلام والفسلاد املستشلري وأن
السلللطة ل تتجلله إىل النفتللاح علللى النللاس واعتقللال مجاعللة إعللالن دمشللق هللو خللاطئ ألنلله ل يوجللد أي شللائبة
عللليهم وأن حللزب البعل واجهللة ويعللين بعللض األفلراد متنفللذين حللول السلللطة وهللم املسللتفيدين وبقيللة األفلراد مللن
حزب البع ليس هلم قيمة باوياة العامة وملن ُيكلم اللبالد أشلخاص خللف األبلواب و لن ل نعلرفهم وأنله قلال
لقنلاة بلردى أنلله لليس هنللاك قلوانني بسلورية والقلوانني بالكتلب والكتللب عللى اللرف منللذ زملن بعيللد وأن البللد تللدار
بواسللطة أوامللر وبالغللات وتعليمللات وأيللدي األجهللزة األمنيللة ول يوجللد يف سللورية أي شللخص علللى رأسلله خيمللة
حتميه من تعسف السلطة واألجهزة األمنية وكل كالم قبل إلغلاء حاللة الطلوارئ وقبلل إلغلاء امللادة  27ملن املرسلوم
 20كالم فارغ حىت لو أصدر قانون األحزاب ألن حالة قانون الطوارئ تطغلى عللى كلل شليء وأن حلزب البعل
هو حزب واجهة وأن القوانني ل تطبق إل على الضعيف وأن حقيقة األمر مرهون بيد الشلعب اللذي يلدافع علن
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مصللاوه أي أن يقللال للحرامللي أنللت حرامللي أي كلمللة حللق عنللد أمللام ج للائر وأنلله وجلله خطللاب للس لليد رئلليس
اجلمهورية الدكتور بشار األسد وذكر فيه أنه ل بد من إعلادة النعلر بالسياسلة الداخليلة والنفتلاح عللى امللواطنني
بك للل توجه للاهتم وأن مق للال ب للني فك للي كماش للة ص للدر عن لله وذك للر في لله أن الش للعب الس للوري حت للت قم للع أنعم للة
اسللتبدادية وليللة منللذ أكثللر مللن تسللني عام لا أدت إىل تللدمري البنيللة الجتماعيللة ونشللر الفسللاد وذكللر أيض لا أن
السلللطة التنفيذيللة سلليطرت علللى القضللاء الللذي فقللد اسللتقالله مللن خللالل النعللام اوللايل ونللادي بضللرورة اسللتقالل
القضاء لكن ما ملن سلامع وأن منلع سلفره غلري قلانوين وأن القضلاء ل يلجلم السللطة التنفيذيلة والقلانون رقلم 220
الللذي صللادق علللى حقللوق العللريب ويوجللد فيلله نللص أن كللل م لواطن للله اوللق يف السللفر والعللودة إىل بللالده وهللذا
القانون معطل ول يوجد شفافية ومرافق الدولة والفساد منتشر يف الا والبحر وا يبق مفصلل ملن مفاصلل الدوللة
إل وفيه فسلاد وأنله نشلر مقلالا مبوقلع بسلورية اولرة اللكلرتوين حلول علدم وجلود انتخابلات حقيقيلة يف حللل نعلام
استبدادي ول يوجد يف سورية انتخابات على كافلة األصلعدة وان الدوللة تسليطر عللى صلناديق وتلنجح ملن تريلد
وتسللقط مللن تريللد وتللتحكم وتنتهللك أي ألللا ل يوجللد أي فرصللة ونفللوذ يلعللب دور كبللري وكللذلك العالقللات مللع
األجهللزة األمنيللة واملللال وذكللر أنلله زار رئلليس احملكمللة الدسللتورية املرحللوم نصللرت بعللام  2228وأخاتلله املللذكور أنلله
أبطل كرئيس حمكمة انتخاب  212عضو من ملس الشعب ولكلن اللذين أبطلهلم ثبتلوا مبرسلوم رئاسلي وأنله ذكلر
ما قيمة ذلك أي قيمة النتخاب إذا كان رئليس اجلمهوريلة هلو ملن يعلني مللس الشلعب ولليس النتخابلات وأن
العمل السياسي بسورية أوقف منذ  2228منذ الوحدة بني سورية ومصر وأن مجيع اإلجابات اللواردة عللى املوقلع
اللكرتوين جمللة مقاربات صلادرة عنله وذكلر خالهللا أن غيلاب الشلعب علن ارسلة حقوقله السياسلية منلذ تسلني
عام حكم من خالهلم بأنعمة قمعية وأن كان أحد املوقعني على إعلالن دمشلق قبلل طرحله عللى امللواطنني ويلف
بداية تشكيل اإلعالن حصل بعض التنسيق بني الداخل واخلار وحول مقالة عن اإلصرار عن اخلطلأ فقلد أورده
ردا على كالم وزيلر األوقلاف واخلارجيلة وأن مقالله حلول أن حلزب البعل ل ُيكلم البللد بلل هلو واجهلة سياسلية
كون لله ل يع للدو ك للون ش للعاراته س للقطت بالكام للل فب للدل الوح للدة تش للرذم وب للدل اوري للة س للجون وب للدل الش لرتاكية
إقطاعية وأنه يكرر ما ورد يف مقاله حول عنوان الشفافية واملساءلة وذكلر فيله أن النعلام السلوري يتصلف بانعلدام
الشفافية والنغالق وذكر فيها وصف سجن تابع للمخابرات العامة بكفلر سوسلة وأنله كلان موقلوف يف السلجن
بأمن الدولة وأن عناصر تابعة لسرايا الدفاع التابعلة لرفعلت األسلد طوقلوا السلجن وحلاولوا تصلفيتهم لكلن حصلل
مشكلة وصول خالف بينه وبني عللي دوبلا وبلذات الوقلت فلإن عناصلر سلرايا اللدفاع نفلذوا ملزرة بسلجن تلدمر
وقتل لوا املسللاجني بللداخل الغللرف وذكللر موضللوع العصلليان بسللجن صلليدنايا العسللكري وأن عبللد اوللليم خللدام ا
ُيللاكم وهللو علللى رأس السلللطة ولكللن حكللم بعللد مغادرتلله وهنللاك أكثللر مللن مللائيت مقالللة صللادرة عنلله مبواضلليع
متعللددة ويل كللل مللا جللاء يف مقالتلله حتللت عن لوان "النكللوص" ويكللرر كللل مللا جللاء مبقالتلله حللول احملللاكم امليدانيللة
والعس للكرية املنش للورة بأخب للار الش للرق امل للازة ب للامللف وأن لله برأي لله أن اس للتمرار حال للة الطل لوارئ بس للوريا م للار للقم للع
واستمرار الستبداد وصور املقلالت املرفقلة بلامللف.وحني أن امللدعى عليله احمللامي هيلثم امللاحل قلام بنشلر مقلالت
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علللى املواقللع اللكرتونيللة "انرتنللت"ومت ب ل صللورته علللى قنللاة بللردى الفضللائية وحللني أن املواقللع اللكرتونيللة وقنللاة
بللردى الفضللائية ميكللن لألشللخاص يف سللورية وخارجهللا تصللفح املواقللع اللكرتونيللة وسللامع مللا يب ل علللى قن لوات
القضائية وحي أن املدعى عليه احملامي هيلثم امللاحل قلام بنشلر مقالتله وأمسلع صلوته للقاسلي واللداين وإذاعلة يلف
اللداخل واخلللار أنبلاء يعللرف امللدعي عليلله ألللا كاذبلة أو مبللاله فيهلا ومنهللا عللدم قلدرة اوللزب البعل علللى اوكللم
وعللدم صللحة النتخابللات يف مجيللع أشللكاهلا وعللدم وجللود دميقراطيللة أو قلوانني تطبللق وعللدم قيللام القضللاء بواجباتلله
وغريهللا مللن األنبللاء املبللاله فيهللا والغللري الصللحيحة وكللان مللن شللأن تلللك املقللالت والتصللالت اهلاتفيللة علللى قنللاة
بردى الفضائية أضعاف الشعور القومي والتأثري يف نفوس املواطنني وأفراد الشعب السوري األمر اللذي نعلل ملن
فعل املدعى عليه احملامي هيثم املاحل يشكل جناية نقل أنبلاء كاذبلة يلف اخللار ملن شلألا أن تلوهن نفسلية األملة
وفللق أحكللام املللادة  187بدللللة  182ع.عللام  ،وحي ل أنلله أسللند للمللدعى عليلله احمل لامي هيللثم املللاحل جللرم إذاعللة
أنباء كاذبة يف اخلار من شألا أن تنال من هيبة الدولة وفق املادة  183ع.عام  ،وحيل أن امللادة  183ع.علام
 ،نصت على أن
"كل سوري يذيع يف اخلار وهو على بينة من األمر أنباء كاذبة أو مباله فيها من شألا أن تنال ملن هيبلة
الدولة أو مكانتها اوالية يعاقب باوبس ستة أشهر على األقل وبغرامة ترتاوح بني مئة وتسمائة لرية سورية"
وحي أنه من الثابت أيضا أقدم املدعى عليه احملامي هيثم املاحل على نشر علدة مقلالت عللى علدة مواقلع
الكرتونية خارجية وتلقى اتصالا من قناة بردى الفضائية خار البالد وأذاع خالل مقالتله وحديثله ملع قنلاة بلردى
الفضللائية أنبللاء يعللرف ألللا مبللاله فيهللا وكاذبللة ح للول عللدم وج للود انتخابللات حقيقيللة ي للف القط للر يف حلللل نعللام
استبدادي واستمرار العتقالت غري مارة وقمع اوركات مميلع أطيافهلا وأن اولوار ملع السللطة نلوع ملن العبثيلة
ألنلله "حلوار "طرشللان" ووقللوع الشللعب حتللت قمللع أنعمللة اسللتبدادية وليللة ألكثللر مللن تسللني عامل ا أدى لتللدمري
البنيللة اجملتمعيللة وأن السلللطة القضللائية غللري مسللتقلة وا للدار التعللليم وانعللدام الشللفافية يف مجيللع مرافللق الدولللة وأننللا
نعيش يف دولة نري فيها للب امللواطن وإفقلاره وإذللله وغريهلا ملن العبلارات الليت تنلال ملن هيبلة الدوللة واسلتقرار
مؤسسللاهتا مميللع فئاهتللا وقللد تؤيللد ذلللك بصللور املقللالت املرفقللة مبلللف الللدعوى واوللدي اهلللاتفي مللع قنللاة بللردى
الفضائية املرفق مللف الدعوى وأقوال املدعي عليه احملامي هيلثم امللاحل يف مجيلع مراحلل التحقيلق األوليلة والقضلائية
وآخرهللا أمامنللا وخالهلللا تبللا املللدعى عليلله مجيللع مقالتلله واتصللال قنللاة بللردى الفضللائية معلله ومجيللع مللا سللبق ذكللره
أعللاله فض لالا عللن أن النرتنللت والفضللائيات هللي وسللائل اتصللال علميللة داخليللة وخارجيللة بإمكللان مجيللع النللاس

التواصللل عاهللا وبللذلك وفللر املللدعى عليلله لنفسلله وسلليلة اتصللال داخليل ا وخارجي ا.وحيل أن املللدعى عليلله احملللامي
هيثم املاحل على علم مسبق بأن بعضهما أذاعها ونشلرها مبلاله فيهلا وكاذبلة وكلان ملن شلأنه اهتلزاز مكانلة الدوللة
السياسية واملالية يف نعر اخلار األمر الذي نعل من فعل امللدعى عليله احمللامي هيلثم امللاحل يشلكل جنحلة إذاعلة
كاذبللة باخلللار مللن شللألا أن تنللال مللن هيبللة الدولللة وفللق امل لادة  183ع.عللام  ،وحي ل أنلله اسللند للمللدعي عليلله
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احملامي هيثم املاحل جرم ذم القضاء وفق املادة  337ع.علام  ،وحيل أن امللادة  337ع.علام  ،نصلت عللى "اللذم
بإحل للدى الوس ل للائل أو املعنيل للة يف امل ل للادة 108ع.عل للام  ،يعاق ل للب عليل لله ب ل للاوبس س ل للنة عل ل للى األكثل للر إذا وج ل لله إىل
احمللاكم...إخل"وحيل أنلله ملن الثابللت أيضلا أقللدام امللدعى عليلله احمللامي هيللثم امللاحل علللى نشلر مقللالت عللى عللدة
مواقللع الكرتونيللة وتلقللى اتصللال اهلللاتفي مللن قنللاة بللردى الفضللائية وتضللمنت تلللك املقللالت والتصللال اهلللاتفي يف
بعلض ملا تضلمنته أن القلانون ل يطبلق إل عللى الضلعيف وأن السللطة التنفيذيلة تغوللت(أي أصلبحت غللولا)على
القضاء الذي فقد استقالله رغم املنادات بضرورة استقالل السلطة القضائية ولكن ما ملن سلامع وأن ذللك أدى

إىل أن املواطن ا يعد يطمئن لوصوله وقه إذا جلأ إىل القضاء وأن األحكام اليت تصدر عن احملاكم امليدانيلة هلي
أحكللام سياسللية وليسللت قضللائية أو قانونيللة ومتاثللل أحكللام حمكمللة أمللن الدولللة وقللد تؤيللد ذلللك بصللور مقللالت
املنشللورة علللى املواقللع اللكرتونيللة واإلجابللات علللى قنللاة بللردى الفضللائية وأقلوال املللدعى عليلله هيللثم املللاحل يف مجيللع
مراحل التحقيق األولية والقضائية وأخرها أمامنا وخالهلا أكد نيته مجيع ما نشره على املواقلع اللكرتونيلة وملا ورد
حبديثه ملع قنلاة بلردى الفضلائية وملا ورد ذكلره أعلاله األملر اللذي نعلل ملن فعلل امللدعى عليله احمللامي هيلثم امللاحل
يشللكل جنحللة ذم القضللاء وفللق املللادة  337ع.عللام  ،وحي ل أنلله اسللند للمللدعى عليلله احملللامي هيللثم املللاحل جللرم
حتقري رئيس مجهورية وفق املادة  330ع.عام  ،وحي أن امللادة  330ع.علام  ،نصلت عللى أن "ملن حقلر رئليس
الدولللة عوقللب بللاوبس مللن سللتة أشللهر إىل سللنتني"وحي أنلله ا يللنهض مللن أوراق الللدعوى وكافللة التحقيقللات
اجلاريللة دليللل كللايف وقللوي يللركن إليلله ويعتمللد عليلله يثبللت إقللدام املللدعى عليلله احملللامي هيللثم املللاحل علللى توجيهلله أي
لف ل ازدراء أو ي للنم ع للن حتق للري للس لليد رئ لليس اجلمهوري للة يف أي ل ا م للن مقالت لله أو حديث لله اهل للاتفي م للع قن للاة ب للردى
الفضلائية أو أي مللن أوراق اللدعوى ل سلليما وأنلله أنكلر ذلللك يف مجيلع مراحللل التحقيللق األوليلة والقضللائية إضللافة
إىل ذلللك أوراق وحتقيقللات امللللف جللاءت خاليللة مللن أي لف ل أو تعبللري يللنم عللن ازدراء أو حتقللري للس ليد ال لرئيس
اجلمهورية األملر اللذي يقتضلي تقريلر منلع حماكملة امللدعى عليله احمللامي هيلثم امللاحل ملن جلرم حتقلري السليد اللرئيس
اجلمهوريللة املسللند للله وفللق املللادة 330ع.عللام  ،لعللدم قيللام الللدليل الكللايف حبقلله .وحي ل أن األدلللة كافيللة لهتللام
املدعى عليه احملامي هيثم املاحل والعن عليه أيض ا.
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 لذلك -ووفقاً لمطالبةة النيابةة العامةة العسةكرية بدمشةق مةن جهةة وخالفةاً لهةا مةن جهةة أخةرى وعمةالً بالمةادة

91ع .عسكري.

أقرر- )4اته ةةام الم ةةدعى علي ةةه المح ةةامي الم ةةدعو ﻫي ةةثم خلي ةةل الم ةةالح والدت ةةه زين ةةب تول ةةد  4214دمش ةةق
ساروجة قولي خ( 441الموقةوف اعتبةاراً مةن تةاريخ  )9112\41\41بجنايةة نقةل أنبةاء كاذبةة مةن
شأنها أن توﻫن نفسية األمة وفق المادة  986بداللة  982ع.عام .

 )9إصدار مذكرتي قبض ونقل بحقه وإبالغه صورة القرار أصوالً .
 )1الظن على المدعى عليه المدعو ﻫيثم المالح بجنحتي ذم القضاء وإذاعة أنباء كاذبة في الخةارج
من شأنها أن تنال من ﻫيبة الدولة وفق المواد 176و987ع.عام.
 )1محاكمته أمام المحكمة العسكرية بدمشق تالزماً وتوحيداً.
 )2منع محاكمة المدعى عليةه المحةامي المةدعو ﻫيةثم المةالح (الةوارد مفصةل ﻫويتةه بةالفقرة األولةى)
من جرم تحقيةر السةيد رئةيس الجمهوريةة المسةند لةه وفةق المةادة 171ع.عةام  ،لعةدم قيةام الةدليل
الكافي بحقه.
 )6عرض القرار للمشاﻫدة.
 )7إرسال األوراق إلى النيابة العامة العسكرية بدمشق إلجراء المقتضى القانوني أصوالً.
قراراً مبرماً لجهة فقةرة الظةن قةابالً للطعةن بطريةق التقاضةي لجهةة فقرتةي االتهةام والمنةع صةدر بتةاريخ

 4111\44\41ﻫجري الموافق  9112\44\4مأصوالً.

المستشار عبد الرزاق الحمصي
قاضي التحقيق العسكري األول بدمشق
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مقــــام محكمـــــــة النقــــــض
الدائـرة الجزئية العسكرية
الطاعة ة ة ةةن  :المدعى عليه ﻫيثم المةالح  -المحةامي بفةرع نقابةة المحةامين بدمشةق -الموقةوف فةي
السةةجن المركةةزي  -يمثلةةه وكةةالؤه المحامة ة ةةون حسةةن اسةةما عيةةل عب ة ة ةةد العظية ة ة ةةم و جوزيةةف لحةةام وعب ةةد
الرزاق زريق وحبيب عيسى وبهاء الدين ركاض  ،رزان زيتونةه  ،خليةةل معت ةةوق  ،دع ة ةةد موسةى و جي ةةهان
أمين وسيرين خوري  ،مصطفى أوسو  ،رديف مصطفى .
المطعون ضةةده  :الحق العام .
الق ةرار المطعةةون فيةةه  :ق ةرار السةةيد قاضةةي التحقية ة ة ةةق العسةةكري األول بدمشة ة ة ةةق ذو الرق ة ة ةةم
الصادر بتاريخ  9112 / 44 / 9بالدعوى ذات الرقم  289أساس
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المتضمن :

إتهةةام المةةدعى عليةةه المحةةامي ﻫيةةثم المةةالح بجنايةةة نقةةل أنبةةاء كاذبةةة مةةن شةةأنها أن تةةوﻫن

نفسية األمة وفق المادة  986بداللة  982ع  .عام .
-9

إصدار مذكرتي قبض ونقل بحقةه وإبالغه صورة القرار أصوالً .

-1

الظن عليه بجنحة ذم القضةةاء.

وإذاع ة ةةة أنبةاء كاذب ة ة ة ةةة فةي الخةارج مةن شأنة ة ة ةةها أن تنةال مةن ﻫيبةة الدول ة ة ةةة وفة ة ة ةةق المةواد

 176و987

ع.عام  ،ومحاكمته أمام المحكمة العسكرية بدمشق ..
وحيث أن الزميل المدعى عليه لم يقنع بهذا القرار ألنه شديد اإلجة ة ة ةةحاف بحقه ويخةالف األصةةول

والقانون  ،فقد تقدم بهذا الطعن يلتمةةس قبول ةةه :

آ -في الشة ة ة ة ة ة ةةكل  :قدم الطعن علةى السةماع قبةل تبلةغ القةرار المطعةون فيةه  ،وقةد اسةتوفى الطعةن
كافة الشروط فهو جدير بالقبول شةةكالً .
ب -في الموض ة ة ة ة ةةوع :
أوالً -في الوقائ ة ة ة ةةع :
 ينتمي المةتهم إلةى أسةرة وعائلةة دمشةقية متدينةة  ،فدمشةق عاصةمة سةوريا بةل عاصةمة بةالد الشةامالتةةي تضةةم سةةوريا ولبنةةان واألردن وفلسةةطين قة ة ةةبل اتفاقية ة ةة ( سةةايكس بيكةةو ) وكمةةا أنهةةا إحةةدى العواصةةم
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العربيةةة الكبةةرى فةةي عهةةد اإلمبراطوريةةة العربية ة ةةة اإلسةةالمية علةةى امت ةداد  41قرن ةاً وﻫةةي المدينةةة " دمشةةق ،
ب داد  ،القاﻫرة " .

 بعةةد حصةةوله علةةى إجةةازة الحقةةوق مةةن جامعةةة دمشةةق عمةةل فةةي القضةةاء حةةوالي عقةةد مةةن الةةزمن ،وكةةان مثةةال للقاضةةي النزيةةه المتمتةةع بحة ة ةةس العدالة ة ة ةةة واإلنص ة ة ةةاف والحيةةاد بةةين المتخاصةةمين  ،حتةةى لةةو
كانت الدولةة طرفةاً فةي الدع ة ةةوى بمواجهة ة ةةة مةواطن عةادي  ،وﻫة ة ةةو يتمتةع بضةمير حةي متةيق" " ال يعةرف
في الحق لومة الئم "

 ثةةم عمةةل فةةي مهنةةة المحامةةاة  ،قرينةةة مهنةةة القضةةاء والمكملةةة له ةةا  ،فالمحامةةاة قضةةاء واقةةف فةةيمقابةةل القضةةاء الجةةالس والمحةةامي يمةةارس حةةق الةةدفاع عةةن المةةواطنين وحقةةوقهم وحريةةاتهم أمةةام القضةةاء
الذي يشار إليه بأنه " محراب العدالة " وﻫكذا فالموكةل الطةاعن إنتقةل مةن القضةاء الجةالس إلةى القضةاء
الواقف بهدف تحقيق العدال ة ةةة أمام محرابها المقدس  ،وقد عاش كأمثالةه مةن شةيوخ المهنةة ثالثةة مراحةل
متباينة في القضاء والمحاماة األولى مرحلة ة ة ةةة عصةر القضةاء وعصةر المحامةاة الةذﻫبي من ةةذ تأسيسةهما فةي
سوريا  ،والمرحل ة ةةة الثانية  -مرحلةة تةدخل سةلطة الدولةة فةي شةؤون القضةاء بةدافع الثةورة وحةرق المراحةل
للحةةاق بركب العالم المتقدم  ،والثالثة مرحلةة ط يةان الماديةة والتض ة ة ةةخم والةنمط االسةتهالكي والمصةالح
الذاتية وشيوع الفساد في بلدان العةالم ومنهةا سةوريا  ،والةذي أدى الخةتالل فةي منظومةة القةيم والمفةاﻫيم
...
 ثم عمل في الجمعية السورية لحقوق اإلنسان في بداية العقد األول من القرن الحالي من خالل عمل المدعى عليه الموكل على مدى عقود مةن الزم ةةن فةي القضةاء وفةي المحامةاة ثةمفي مجال حقوق اإلنسان بعد تولي الرئيس بشار األسد مسؤولية رئاسة البالد  ،وألنه يتمتع بحس نقةدي
مرﻫةةف وفةةي مرحلةةة تفةةاءل فيهةةا كثيةةر مةةن المثقفةةين والمفكةرين والمهتمةةين بالشةةأن العةةام الةةوطني والقةةومي
اإلنسةاني  ،وذلةةك بعةةد اسةةتالم الةرئيس بشةةار األسةةد لمهامةه وخطةةاب القسةةم الةةذي أدلةةى بةةه أمةةام مجلةةس
الشعب وبدء نةوع من الحراك الثقافي واالجتمةاعي والسياسةي لتجةاوز مرحلةة الجمةود التةي سةببتها األزمةة
الوطنيةةة الحةةادة التةةي نشةةأت فةةي بدايةةة عقةةد الثمانينةةات مةةن القةةرن الماضةةي بسةةبب موجةةة العنةةف التةةي
مارسةةتها مجموعةةات متطرفةةة والعنةةف المضةةاد الةةذي مارسةةته سةةلطة الدولةةة  ،ممةةا جعةةل الةةبعض يق ةرأ فةةي
خط ةةاب الة ةرئيس حول"ض ةةرورة احت ةةرام اآلخ ةةر والة ةرأي اآلخ ةةر والنق ةةد الموض ةةوعي"وحول أﻫمي ةةة مش ةةاركة
المةةواطنين فةةي المسؤولية ة ة ةةة والعمةةل العةةام  ،وأن الدول ة ة ة ةةة لةةيس بيةةدﻫا ح ةالً سةةحرياً  ،يضةةاف إلةةى ذلةةك

الح ة ةةديث المتواص ة ةةل ع ة ةةن " التط ة ةةوير والتح ة ةةديث " و" مكافح ة ةةة الفس ة ةةاد " ال ة ةةذي ي ة ةةرد ف ة ةةي أحادي ة ةةث
المسة ةةؤولين  ،والوعة ةةود التة ةةي تطة ةةل ثة ةةم ت ية ةةب عة ةةن قة ةةانون األح ة ةزاب وعة ةةن تعة ةةديل قة ةةوانين المطبوعة ةةات
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والجمعيةةات والمهةةن  ،واإلدارة المحليةة  ،وعةةن حةةل قضةةايا معلقةةة كقضةةايا المحةةرومين مةةن الجنسةةية مةةن
المةةواطنين األك ةراد ومطةةالبهم حةةول الحقةةوق الثقافيةةة وحةةول إحصةةاء عةةام  ،4269ومةةع ذلةةك تبقةةى ﻫةةذه
الوعود معلقة التجد خطوات جدية لحلها ولو بشة ة ةةكل تةدريجي ﻫةذه الوقةائع باإلضةافة إلةى وقةائع سةابقة
دفعةةت الموكةةل لممارسةةة نقةةدﻫا مةةن وجهةةة نظةةره  ،فهةةو وطنةةي ليبرالةةي ذو ميةةول إسةةالمية  ،ويعتبةةر الوحةةدة
العربية ﻫةدف من أﻫداف األمة  -وعلى ﻫذا األساس بدأ ينقد نظام الوحةدة برئاسةة جمةال عبةد الناصةر،
وينقد نظام حزب البعث في أكثةر مةن مرحلةة منةذ انفةراده بالسةلطة فةي صةيف عةام  ، 4261وفةي المرحلةة
الحالية غيةر أن نقةده ل نظمةة السياس ةةية التةي تولةت السةلطة والحكةم سةواء فةي عهةد الوحةدة أوفةي عهةد
البعةةث لةةم يكةةن مةةن وجهة ة ة ةةة نظةةر رجعيةةة محافظةةة أو انفصةةالية  ،أوحاقةةدة أومعاديةةة وإنمةةا مةةن وجهةةة نظةةر
يح ة ة ةةاول فيها أن تكةون موضوعية ةةة بهةدف اإلصةالح والبنةاء  ،كمةا يتبةين مةن رسةائله العديةدة التةي وجههةا
إلى السيد رئيس الجمهورية .
ومةةن الواضةةح مةةن سةةياق األحاديةةث والتصةريحات المبةةرزة فةةي القضي ة ة ةةة أنهةةا لةةم تكةةن بمبةةادرة ذاتيةةة
أوبطلةب منةةه وإنمةا كانةةت المبةةادرة باالتصةال الهةةاتفي  ،أوالحدي ةةث الصةةحفي مةةن وكالةة أنبةةاء أوإدارة قنةةاة
فضةائية أوموقةع الكترونةةي  ،كمةا أنةةه اليتحمةل مسةةؤولية نشةرﻫا علةى الةةداخل اوالخةارج  ،ألنهةةا تنشةر مةةن
قبل وكالة األنباء أوالموقع االلكتروني .
ومةةع أن وقةةائع القضةةية علةةى ﻫةةذا النح ة ة ة ةةو التشةةكل أفعةةاالً جرمي ة ة ة ةةة تسةةتوجب المساءلة ة ةةة غيةةر أن

القرار المطعون فيه انتهى إلى اتهام الزميل المدعى علي ة ة ةةه الطةاعن بجناية ةةة نقةل أنبةاء كاذبةة مةن شةأنها أن
توﻫن نفسية األمة ...والظن عليةه بجنحةة ذم القضةاء وإذاعةة أنبةاء كاذبةة فةي الخةارج مةن شةأنها أن تنةال
من ﻫيبة الدولة كما ورد في القرار ،وقد تضمن القرار منع محاكمة المدعى عليه الزميل من جةرم اإلسةاءة
للسيد رئيس الجمهورية المسند له وفق المادة  171ع.عام لعدم قيام الدليل الكافي بحقةه ..
ولقد استند القرار المطعون فيه إلى مقةاالت صةادرة عةن المةدعى عليةه أو أحاديةث صةحفية أجريةت
معه أو حديث ﻫاتفي إعالمي لمندوب وكالة أنباء اوقناة فضائية وقد عةدد القةرار ﻫ ةةذه األدلةة المبةرزة فةي
االضبارة والمرفقة مع ضبط األمن  ،فاستند إليها كأدلة للتجريم والظن .
ثانياً -في أسةةباب الطعة ة ة ةةن :
من الواضةح أن السةيد قاضةي التحقيةق العسةكري ال ة ةةذي أصدرالق ة ة ةرارالطعين  ،لةم يج ة ةةد فةي األدلةة

المعروضةةة عليةةه مةةع التحقيق ةات األوليةةة التةةي أجراﻫةةا فةةرع األم ةن سةةوى أوراق أعتبةةرت فةةي نظةةر المحةةق
أدوات جرميةةة  ..مةةع أنهةةا ليسةةت عصةةا أوسةةكين أومسةةدس أوبةةارودة حربيةةة  ،إنمةةا ﻫةةي عبةةارة عةةن مقةةال
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أوتصريح أوحديث صحفي أوإعالمي صة ة ة ةةادرة عن ٍ
ٍ
وقاض س ة ةةابق ومثقةف يهت ةةم بحريةات المةواطنين
محام
وحقوقهم  ،وﻫو بحكم خبرته المتراكمة في القضة ة ة ةةاء والمحاماة ومعرفتةه بالنصةوص الدسةتورية  ،يةرى أن
من حقه بةل مةن واجب ةةه أن يعبةر عةن رأيةه بحري ة ةةة وأن ينتقةد األوضةاع السةابقة والحاليةة غيةر أنةه فةوجأ أن
حسابه شيء وحسابات السلطة السياسية واألمنية شيء آخةر ،فكةان االعتقةال والتحقيةق واالتهةام والظةن
غيةةر أن النصةةوص الدسةةتورية لةةم تت يةةر والنصةةوص القانونيةةة موجةةودة  ،واألدلةةة المعروضةةة فةةي االضةةبارة
نصوص خطية وإن مناقشة ﻫة ةةذه األدلة في ضوء نصوص الدستور والقانون
تبةةين عةةدم انطبةةاق األفعةةال المنسةةوبة إلةةى المةةدعى عليةةه الطةةاعن علةةى ﻫ ة ة ةةذه النصةةوص ممةةا يجع ةةل
القرار الطعين جديراً بالفسخ ل سباب التاليةة :
 -4صدور القرار المطعون فيه عن جهة غير مختصة :
مةةن حيةةث أن المةةدعى عليةةه الزمي ةةل يعمةةل فةةي مهنةةة المحامةةاة وﻫة ة ةةو مةةدني ال يعمةةل فةةي الق ةةوات
المس ةةلحة فالقض ةةاء الع ةةادي ﻫ ةةو ص ةةاحب االختص ةةاص ف ةةي مقاض ةةاة الم ةةواطنين الم ةةدنيين وف ةةق أحك ةةام
الدستور.
ومن حيةث أن القةرار المطعةون فيةه تضةمن فةي الفقةرة  2مةن منطوقةة منةع محاكمةة الطةاعن مةن جة ةةرم
تحقي ةةر الس ة ةةيد رئ ةةيس الجمهوري ةةة لع ةةدم قي ةةام ال ةةدليل  ،وﻫة ة ة ةةذا الفع ة ة ةةل الجرم ةةي م ةةن اختص ةةاص القض ةةاء
العسةةكري  ،وإن صةةدور قةرار منةةع المحاكمةةة مةةن ﻫ ةةذا الجةةرم يسةةتتبع التخلةةي عةةن الدع ةةوى ألن األفعةةال
الجرميةةة األخةةرى المنسةةوبة للمةةتهم ليسةةت مةةن اختصةةاص القضةةاء العسةةكري ممةةا يجعةةل الق ة ةرار الطعةةين
صادراً عن جهة غير مختصة وجديراً بالنقض ...
 -9خطةأ القرار في تفسير األدلةة :
مةع اصةرار المةدعى عليةه الطةاعن علةى الةدفع بع ةةدم االختصةاص الموضةوعي وﻫة ة ةةو مةن النظةام العةام
يمكةةن إثارتةةه فةةي أيةةة مرحلةةة كانةةت عليهةةا الدعة ة ةةوى  ،وعلةةى فةةرض ع ة ةةدم األخ ة ة ةةذ بالسةةبب األول لجهةةة
االختصاص ...
فقد استخلص القرار من  -الحةديث حةول االنتخابةات  ،أن الموقةع االلكترونةي يعةةود لعبةد الحلةيم
خةةدام واسةةتخلص مةةن الرسةةالة الموجهةةة إلةةى الس ةةيد رئةةيس الجمهوريةةة ومةةن المقةةاالت المبةةرزة أدلةةة علةةى
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التجة ةريم واالته ةةام والظ ةةن ف ةةي ح ةةين أن مناقش ةةة موض ةةوعية له ةةذه األدل ةةة تب ةةين التفس ةةير الخ ةةاطأ ل دل ةةة
واألخطاء التي وقع فيها القرار .
فالحديث حول االنتخابات  ،وأنهةا ليسةت انتخابةات حقيقيةة إنمةا ﻫةو نقةد موضةوعي للطريقة ةةة التةي
تجةةري فيهةةا انتخابةةات مجلةةس الشةةعب وغيرﻫةةا  ،عبةةر قةةوائم الجبه ة ة ةةة والقةةول بةةأن النظةةام اسةةتبدادي أو
شمولي ﻫو وجهة نظر تبقى في إطار النقد الموضوعي .
وكل من يتتبع القنوات الفضائية والمقاالت والتحليالت في الصحافة العربيةة  ،يسةمع ويشةاﻫد مثةل
ﻫةةذه األوصةةاف ألنظمةةة الع ةالم الثالةةث أو الثةةاني ( دول الجنةةوب ) بمةةا فيهةةا األنظمةةة السياسةةية العربي ةةة
وصحاف ة ة ةةة ال ة ة ةةرب وإذاعاتةةه بمةةا فيهةةا الواليةةات المتحةةدة األمريكيةةة وأجه ة ةةزة إعالمةةه المرئيةةة والمسةةموعة
تتحدث صباح مساء عن الحكومات وأخطاءﻫا وخطاياﻫا  ،وعن الفساد .
إن جميةةع مةةا استخلص ةه الق ةرار مةةن جمةةل منتزعةةة مةةن س ةةياق األحاديةةث والمقةةاالت ال يع ةةدو كونةةه
وجهة نظر سياسية تدخل في إطار حرية التعبير عن الرأي وحق النقةد الموضةوعي حتةى لةو افترضةنا جةدالً
عدم صحة بعضها  ،ثم أن الخطاب الموجه للسيد الرئيس الذي أورده القرار وأورد ماخالصته "
" البةةد مةةن إعةةادة النظةةر فةةي السياسةةة الداخليةةة واالنفتةةاح علةةى المةةواطنين بكةةل توجهةةاتهم واحتةةرام
ال ةرأي اآلخةةر بةةدالً مةةن اسةةتمرار االعتقةةاالت  ،وإغةةالق النوافةةذ المفتوحةةة  ..وقمةةع أي حركةةة سياسةةية أو

اجتماعيةةة  ..وحة ةةق المةةواطنين بةةاالختالف  ،والنشةةاط  ،وﻫةةي حقة ةةوق دسةةتورية  ،وكذل ة ةةك تةةذكير السةةيد
رئةةيس الجمهوريةةة بمةةا ورد فةةي خطةةاب القسةةم مةةن " احت ة ةةرام اآلخة ة ةةر والةرأي اآلخ ةةر والنقةةد الموضةةوعي "
كةةل ذلةةك يشةةكل دلةةيالً لصةةالح الموكةةل ولةةيس دلةةيالً ضة ةةده  ،فالموكةةل الطةةاعن يأخةةذ بةةالقول المةةأثور"

صديقك من صدقك ال من ص ّدقك "

غير أن بعض أجهةزة السلط ة ةةة علةى مةا يبةدو التطمةئن إال للمنةافقين الةذين يفضةلون مصةالحهم علةى
القناعةةات الحقيقيةةة والمبةةادئ  ،وأمثةةال ﻫةةؤالء ال ينصةةحون حاكم ةاً وال يبنةةون وطن ةاً ولةةيس لهةةم دور فةةي
العمل لنهضة وطنهم وأمتهم .

 -1مخالفة القرار للمبادئ الدستورية :
تنص المادة  92من الدستور على أن " حرية المواطن حق مقدس تكفله الدولةة"
وت ةةنص الم ةةادة  96من ةةه " لك ةةل م ةةواطن الح ة ة ةةق ف ةةي اإلس ةةهام ف ةةي الحي ةةاة السياسة ة ة ةةية واالقتص ةةادية
واالجتماعية والثقافية .
061

كمةةا تةةنص المةةادة  " 18لكةةل مةةواطن الحةةق فةةي أن يعةةرب عةةن رأيةةه بحريةةة وعلنيةةة بالقة ةةول والكتابةةة
وكافة وسائل التعبير األخرى "
وحيث أن ﻫذه النصوص واجبة التطبية ة ةةق وال يعطلهةا أي نةص قةانوني سابة ةةق عليهةا كقةانون الطةوارئ
السيما وأن إقرار الدستور الدائم في عةام 4271يل ي أي قانون سابق يخالف أحكام الدستور .
كما أن االتفاقيات الدولية التي وقعت عليها الحكومة السورية والتزمت بتنفيذﻫا تةنص علةى ضةمان
حرية الرأي والتعبيةر بكةل الوسةائل وعلةى حةق اإلسةهام بالنشةاط السياسةي واالقتصةادي والثقةافي  ،وعلةى
ضمان الدولة لهذه الحقوق .
وحي ةةث أن القة ةرار الطع ةةين يخ ةةالف النص ةةوص الدس ةةتورية المش ةةار إليهة ة ةةا وم ةةا يماث ةةل مض ةةمونها ف ةةي
االتفاقات الدولية الموقعة  ،مما يجعل القرار مختالً وجديراً بالنقض .
 -1الخطأ في تطبيق القان ة ة ة ةةون :
حيةةث أن المةةادة  982ع.عةةام تةةنص علةةى عقوب ة ة ة ةةة االعتقةةال المؤقةةت لمةةن يقةةوم بدع ة ةةاوة ترمةةي إلةةى
إض ةةعاف الش ة ة ة ةةعور الق ةةومي اوإيق ةةار النعة ةرات العنصة ةرية أو المذﻫبية ة ة ةةة ف ةةي زم ةةن الح ةةرب أو عن ةةد توق ةةع
نشوبها.
وأن المادة  986تتضمن أنةه " يسةتحق العقوبةة نفسةها مةن نقةل فةي سةورية فةي األحة ة ةةوال عينهةا أنبةاء
يعرف أنها كاذبة أو مبالغ فيها من شأنها أن توﻫن نفسية األمة .
ومةةن حيةةث أن عناصةةر وأركةةان المةةادة  986المعطوفةةة علةةى المةةادة  982ع.ع ة ة ةةام غيةةر متةةوفرة فيمةةا
ذﻫب إليه القرار الطعين من اتهام الطاعن بجنايةة نقةل أنبةاء كاذبةة مةن شةأنها أن تةوﻫن نفسةية األمةة وفةق
المةةادتين المشةةار اليهمةةا  ،وذلةةك ألن سةةورية ليسةةت فةةي حالةةة حةةرب بع ةةد االتفاقي ةةة التةةي تمةةت فةةي عةةام
 4271بعةد حرب  6تشرين األول  4271وثمة اجتهادات قضائية على ذلك .
وألن مةةا ورد فةةي أحاديةةث الطةةاعن ومقاالت ةةه ال يتضةةمن أخبةةاراً كاذبةةة  ،وﻫةةو مةةن الوقائة ة ةةع المعروفةةة

وآلن توصةيف الةةنظم السياسة ة ةةية بالشمولي ة ةةة أو االسةتبداد يبقةةى فةي إطةةار النقة ة ةةد الموضةةوعي والتعبيةر عةةن
سواء أكان صحيحاً أم غير صحيح  ،وﻫو بمثابة وجهة نظر .
الرأي ً ،
كما أن اإلشةارة إلةى أحةداث وقعةت فةي الماضةي فةي سةجن تةدمر أوفةي حمةاة – ال يمكةن اعتبارﻫةا

مةن قبيةةل األخبةار الكاذبةةة  ،فالوقائة ة ةةع حةةدثت تاريخيةاً والطاعة ةةن يدعةةو إلةةى تجاوزﻫةا  ،واسةةتخالص العبةةر
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منه ةةا  ،وف ةةتح ص ةةفحة جدية ة ة ةةدة ويدع ة ة ة ةةو للمب ةةادرة لالنفت ةةاح واإلص ةةالح وألن ةةه الب ة ة ة ةةد م ةةن ت ةةوفر العنص ةةر
المعنوي في أي فعل جرمي وﻫو النية والقصد  ،والبد من إقامة الدليل عليه .
ولم يرد في القرار الطعين مايؤيد تةوفرا لقصةد الجرمةي فةي أحاديةث ومقةاالت المةدعى عليةه بةل إن
خطابه موجه للسيد رئيس الجمهورية وما ورد فيه من تذكيره في خطاب القسم ودعةوة إلةى االنفتةاح علةى
الرأي اآلخر  ،واإلصالح دليل على حسن النية وانتفاء القصد الجرمي .
وحيث أن عناصر المادة  987ع.عةام مةن إذاعةة أنبةاء كاذبةة فةي الخةارج تنةال مةن ﻫيبة ةةة الدولةة غيةر
متوفرة أيضاً  ،ألن أحاديث المدعى عليةه الطةاعن تتضةمن معرفتةه لوقةائع يعتبرﻫةا صةحيحة وليسةت كاذبةة

وغير مبالغ فيها  ،ويدعو إلى تجنبها وتالفيها مستقبالً  ،وتحقيق الوحدة الوطنية وتعزيةز الجبهةة الداخليةة
لمواجهةة األخطةةار العدوانيةةة الخارجيةة  ،ومواقفةةه معروفة ة ةةة  ،فقةةد انتقةد اإلخةةوان المسةةلمين النضةةمامهم
إلى جبه ة ة ةةة الخالص والتحالف مةع عبةد الحلةيم خةدام  ،كمةا انةه ﻫاجمةه بقسةوة  ،وانسةحب مةن إع ة ةةالن
دمشق  ،ولم يتوف ةرا لقصة ةةد الجرمي كعنصر معنوي في المادة . 987
وحيةةث أن المةةدعى عليةةه الطةةاعن آخةةر مةةن يةةرد علةةى بالةةه ذم القضةةاء أواالسةةاءة إليةةه  ،ألنةةه أمضةةى
حةوالي عشةةر سةةنوات فةةي المؤسسةةة القضةةائية  ،غيةةر أن موجةة النقةةد التةةي ظه ة ةةرت فةةي السةةنوات الماضةةية
فةةي الصحاف ة ة ةةة واإلعةةالم حة ة ة ةةول بعةةض الممارسةةات جعلةةت السةةيد رئةةيس الجمهوريةةة يصةةدر مرسةةوماً منةةذ
حوالي عامين بتسريح عشرات من القضاة .

كمةةا أن اجتمةةاع الهيئةةة العامة ةةة لمحةةامي فةةرع دمشةةق الةةذي حضةةره وزيةةر العةةدل السةةابق تنةةاول ﻫةةذه
الظةةاﻫرة فةةي معظةةم كلمةةات المحةةامين حتةةى أضةةطر السةةيد الةةوزير الة ة ة ةةرد عليهةةا ومحاول ة ةةة حصةةر الظةةاﻫرة
بممارسات فردية وليست عامة تتناول المؤسسة كةةكل .
ممةةا يجعةةل مةةا ورد علةةى لسةةان الموكة ة ةةل مةةن قبيةةل النقة ةةد الموضةةوعي  ،وعنصةةر القصةةد الجرمةةي غيةةر
متوفر في أقواله حول الموضوع  ،خالفاً لما ورد بالقة ةرار الطعين الذي أخطةأ فةي تفس ةةير القةانون وتطبيقةه
مما يجعله جديراً بالنقض .

 -2القصور في مناقشة أقوال المدعى عليه واألوراق المبرزة :
مةةن حيةةث أن المةةدعى عليةةه الموكةةل لةةدى اسةةتجوابه مةةن قبةةل ممثةةل النيابةةة العسةةكرية وأمةةام قاضةةي
التحقيق  -قد نفى بشكل قاطع األفعال الجرمية المنسوبة إليه وأوضح ما ورد في األحاديث والمقةاالت
وأضاف بأنه كتب مقاالت عديدة تتعلق بالعدوان على العراق  ،والحرب العدوانية على لبنان لتةدمير بنيةة
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المقاومةةة بقيةةادة حةةزب اهلل فةةي صةةيف عةةام  9116وخةةالل الحةةرب الوحشةةية علةةى غةةزة  ،لضةةرب المقاومةةة
بقيادة حماس وانتقد الدول الكبرى المنحازة للعدوان اإلسرائيلي.
ومن حيث أن القرار الطعين لم يناقش ﻫذه األقوال من ناحية وأخطأ في مناقشة مضمون المقةاالت
واألحاديةةث الصةةحفية وحملهةةا مةةاال تحتمةةل  ،ممةةا يجعلةةه مشةةوبا بالقصةةور فةةي مناقشةةة األدلةةة وجةةديرا
بالنقض .
-6عدم البت بطلب إخالء السبيل :
من حيةث إن مةذكرة وكةالء المةدعى عليةه المبةرزة فةي االضةبارة تتضةمن طلةب إخةالء سةبيله بحةق أو
بكفالة  -لعدم توفر األدلة وكفاية مدة التوقيف .
وان عدم البت بطلب إخالء السبيل يجعل القرار سابقا ألوانه وحريا بالنقض .
له ةةذه األسةةباب ول سةباب التي ترونهةا نلتمة ة ة ة ة ة ةةس :
 -4قبول الطعةن ش ةةكالً وإخالء سبيل المدعى عليه الطاعن بحق أو بكفالة .
 -9قبوله موضوعاً ونقض القرار المطعون فيه وإعادته لمحوره القانوني .
 -1إع ةةادة اإلضبة ةةارة إلى مرجعه ة ة ةةا إلتبة ة ة ةةاع النق ةةض.
وفي ذل ةةك إعمةال لقواعةةد العدال ةةة .
/ 44 / 92

063

9112

وك ة ة ةةالء الطاعة ة ة ةةن

القرار الصادر عن محكمة النقض بخصوص رد الطعن بقرار االتهام الصادر
عن قاضي التحقيق
أساس /468قرار  911لعام

9141

جنايات عسكرية
باسم الشعب العربي السوري قي سورية
محكمة النقض-الدائرة الجزائية – ال رفة العسكرية
الرئيس السيد  ::أنطون فيلو
المستشاران السيدان  :هشام حلاحلا -العميد نصر شعباين
الطاعن :هيثم املاحل
الخصم في الطعن  :اوق العام
الجرم  :نقل أنباء كاذبة من شألا أن توهن نفسية األمة
القرار المطعون فيه الصادر عن :قاضي التحقيق العسكري األول بدمشق
برقم  281/ 332تاريخ

1002/22/2

المتضمن :اهتام الطاعن
وعلى كافة أوراق الدعوى
ومع مطالبة النيابة العامة المؤرخة في :

1020/2/ 0

برقم  419المتضمن طلب  /رد الطعن موضوعا  /وبالمداولة اتخذ القرار األتي
أسباب طعن المدعى عليه ﻫيثم المالح :
 -2إن الطاعن مارس عمليلة نقلد موضلوعي للبعض القضلايا يف سلوريا وعمليلة نقلد للبعض األحلزاب ومنهلا
حللزب البع ل العللريب الش لرتاكي وأن نقللده ا يكللن وجهللة نعللر رجعيللة أو انفصللالية حاقللدة أو معاديللة
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وإمنللا كللان يهللدف إىل اإلصللالح وإعللادة البنللاء وبللذلك فللإن أفعاللله ونقللل أقواللله عللا وكللالت األنبللاء
والقنوات الفضائية أو املواقع اللكرتونية ل تشكل أفعال جرمية .
 -1إن القضللاء العسللكري غللري خمللتص بللالنعر بأفعللال الطللاعن علللى فللرض ثبوهتللا حبقلله كونلله شللخص يعمللل
مبهنة احملاماة ول يعمل يف القوات املسلحة.
 -3إن القلرار املطعللون فيلله قللد أخطللأ يف تفسللري األدلللة اللليت ل تعللدو عللن نقللد موضللوعي لواقللع النتخابللات
ولواقع النعام .
 -0خمالفة القرار املطعون فيه ملبادئ الدستورية املنصوص عنها باملواد  12و  17و  38من الدستور.
 -2إن عناصر أركان اجلرم املهم به وفقا ألحكام املادتني  182و  187ع عام غري متوفرة بأفعال الطاعن.
 -7إن الق لرار املطعللون فيلله ا ينللاقش أق لوال الطللاعن مناقشللة قانونيللة سللليمة للا نعللل الق لرار املطعللون فيلله
مشوبا بالقصور وطالب الطاعن إخالء سبيله من اجلرم املوقوف به.
النظر بالطعن :
حي أن قاضي التحقيق األول العسكري بدمشق عندما قرر اهتلام الطلاعن احمللامي هيلثم امللاحل منايلة نقلل
أنبللاء كاذبللة مللن شللألا أن تللوهن نفسللية األمللة املنصللوص عنهللا باملللادة  187بدللللة املللادة  182ع عللام ووضللع يللده
علللى هللذه القضللية اللليت هللي مللن اختصللاص القضللاء العسللكري النللوعي وفقللا ألحكللام قللانون الط لوارئ كللان قللد
أوضح وقائع الدعوى وناقش أدلتها مناقشلة قانونيلة سلليمة وذكلر مجيلع املقلالت املكتوبلة ملن قبلل الطلاعن والليت
قام بنشرها على مواقع الكرتونية وأفرغ حمتواها ومضمولا والليت ناللت ملن اولزب والثلورة والقضلاء السلوري ونعلام
اوكم ونعام النتخابات واصفا نعام اوكم بالقمعي والستبدادي وتسلط األجهزة األمنية كما استعهر القلرار
املطعون فيه األركان املادية واملعنوية للجرم املنسوب للطاعن املنطبق على أحكلام امللادة  137بدلللة  182ع علام
وقام بالرد على الدفوع املثارة من قبل الطاعن فكان قراره يف حمله القانوين السلليم وحيل أن الطلاعن قلد طاللب
بإخالء سبيله من اجلرم املوقوف ألجله وحيل أن طبيعلة اجللرم املنسلوب إليله وملدة توقيفله ل يسلمحان بلإخالء
سبيله
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لذلك تقرر باإلجماع :
 -2رفض طعن الطاعن هيثم املاحل موضوعا ورفض طلب إخالء سبيله
 -1مصادرة سلفة الطعن
 -3تضمني الطاعن رسم القرار
 -0إعادة امللف إىل مرجعه املختص
قرار صدر بتاريخ / /
املوافق

2032
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الرئيس
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مرحلة محكمة الجنايات العسكرية
المذكرات المقدمة أثناء المحاكمة :
بسم اهلل الرحمن الرحيم
محكمة الجنايات العسكرية الموقرة
مذكرة خطية مقدمه
من
المتهم المحامي :ﻫيثم المالح
بمواجهة النيابة العامة العسكرية.
بدايللة أرجللو أن يتسللع وقللت احملكمللة وقلبهللا لق لراءة كلمللات كتبهللا حمللامي يللدق أب لواب الثمللانني مللن عمللره
الذي سلخ منه أكثلر ملن نصلف قلرن بالعملل القلانوين قاضليا وحماميلا وقلد أخلذ عللى عاتقله أقاملة العلدل واللدفاع
عن حقلوق النلاس،وهو يسلري عللى ضلفاف قلاه ول يعللم ملىت يسلقط يف حفرتله وكلان شلعاره طلول عملره ملا قالله
موسى عليه السالم يف القرآن الكرا
"رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيراً للمجرمين".
لس" للليالا فسللمع جلبللة وعربللدة مللن أحللد
روي أن اخلليفللة الراشللد عمللر بللن اخلطللاب رضللي اهلل عنلله كللان "يعل ا
الدور فدخلها من سورها فوجد فيها مموعلة ملن الرجلال يعلاقرون اخلملره ،فخلاطبهم قلائالا يلا أعلداء اهلل  ،فقلالوا
له:
عصيناه في واحدة وعصيته بثالث:
قال تعالى :وال تجسسوا وأنت تجسست علينا.
وقةال تعةالى :وال تةةدخلوا بيوتةاً غيةةر بيةوتكم حتةةى تستأنسةوا وتسةةلموا علةى أﻫلهةةا وأنةت دخلةةت دون

استئذان فأطرق الفاروق رأسه وتركهم وانصرف خارجاً من الدار.

روي عن عيسى عليه السالم أنه قال"من كان منكم بال خطيئة فلريمها حبجر".
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معل للوم ل للديكم أن عم للاد الع للدل ه للو حي للاد القض للاء والقض للاة ولق للد ن للص ق للانون الس لللطة القض للائية عل للى
تك لريس ه للدا املب للدأ بع للدم ج لواز انتس للاب القاض للي إىل ح للزب سياس للي ،كم للا نص للت امل للادة ""220م للن ق للانون
العقوبات العسكرية على ما يلي:
أ -يعاقللب بالعتقللال كللل عسللكري أنشللأ أو أسللس أو نعللم أو أدار مجعيللة أو منعمللة أو هيئللة أو مجاعللة
ذات أهداف سياسية .
ب-
اآلتية:

يعاقللب بالعتق للال املؤق للت م للدة ل تزيللد ع للن ت للس س للنوات مللن ارتك للب فع لالا م للن األفع للال

كل عسكري انتسةب أو أنضةم إلةى حةزب أو جمعيةة أو منظمةة أو ﻫيئةة أو جماعةة ذات أﻫةداف
سياسية.
وأنللين مللن حي ل البنللاء علللى مللا تقللدم مللن النصللوص اللليت أوردهللا املشللرع للدف إشللعار املتقاضللني حبيللدة
القضللاء وإدخللال الطمأنينللة إىل نفللوس املتقاضللني،حي يشللعرون حبيللدة القضللاة الللذين ل ينتسللبون إىل أي تيللار
سياسي،وأنين أضع أمام حمكمتكم املوقرة الدفوع التالية:
 -2بطلالن تللوقيفي الللذي مت ملن قبللل رجللال ل أعلرف عللنهم شلليئ ا !اختطفلوين مللن الطريللق العلام بينمللا كنللت
أهم بركوب سلياريت وزجلوين بلالقوة بسليارة كانلت تقلف إىل جانبهلا دون أن يعرفلونين عللى أشخاصلهم
أو يقل للدموا يل مل للا يثبل للت أمسل للائهم وانتمل للاءهم،وانطلقوا يب بسل لليارهتم إىل جهل للة ل أعل للرف عنهل للا شل لليئ ا
فوجدت نفسي يف املخابرات "أمن الدولة"حي أدخلت إىل غرفة شخص ل أعرفله علملت أنله الللواء
زهري محد واللذي يبلدو أنله هلو ملن قلاد عمليلة العتقلال عللى الشلكل اللذي مت .وﻫكةذا تةم اعتقةالي
بصةةورة تخةةالف أصةةول المحاكمةةات الجزائيةةة وخاصةةة مةةا يتعلةةق بةةالجرم المشةةهود ،وﻫكةةذا تةةم
اختراق أبسط القوانين الناظمة ألصول المحاكمات.
 -1إن قضللاة حمكمللتكم املللوقرة هللم أعضللاء يف حلزب البعل الللذي تعرضللت لنقللده يف امللللف الللذي أحللاكم
عل للى أساس لله أم للامكم،وهم ق للد خ للالفوا امل للادة " "220م للن ق للانون العقوب للات العس للكرية امل للذكورة آنفل لا
وبالتايل فاويدة املفروض توفرها يف حمكمتكم مشكوك ا  ،وتلدخل الشلك يف نفسلي ملن إمكلان أن
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تكللون احملاكمللة عادلللة،كما تللدخل عللدم الطمئنللان إىل النتللائج اللليت تللنجم عللن احملاكمة،ولللذلك فللأنين
أطالب مبا يلي:
أ -تقرير عدم اختصاص احملكمة العسكرية مبحاكميت.
واسللتطرادا التخلللي عللن هللذه الللدعوى وإحالللة امللللف إىل إدارة القضللاء العسللكري أو
ب-
رئاسة الدولة "السيد رئليس اجلمهورية"بوصلفه رئيسلا للسللطة القضلائية لتشلكيل هيئلة حياديلة
حملاكميت .
واستطرادا أيض ا يف حال إصرار احملكمة املوقرة على السلري يف حملاكميت إعلالن السلادة
ت-
القضاة وأمام اجلمهور وانسحا م من حزب البع اواكم.
وألنللين ا أسللتطع حللىت اآلن مللن مناقشللة ملفللي مللع أي مللن وكللالء والللدفاع  ،حيل ل ميكنللين مللن لقللاء أي
مللنهم منفللردا كمللا هللو حقللي القللانوين  ،إذ ُيضللر بيننللا ضللابط شللرطة يرصللد حللديثنا وألنللين ل أسللتطيع أن انفللرد
بزوجيت اليت تزورين من وراء الشبك اوديدي وحبضور أحد ضبا /الشرطة الذي يسجل ما يدور .
وألنللين ل أمتتللع بللأي حريللة يتمتللع للا أي سللجني آخللر يالزمللين شللرطي حي ل مللا توجهللت إىل الطبابللة أو
اوالقللة وألنللين ل أسللتطيع زيللارة مكتبللة السللجن أو إدخللال جهللاز راديللو ألكللون علللى صلللة بالعللاا أو آلللة حالقللة
كهربائية خاصة يب.
وأين خالفا ألي سجني آخر ل أمتتع بزيارة على شبك احملامني كما يتمتع ا مرتكبلون اجللرائم العاديلة ملن
املنحرفني والفاسدين  ،وأنا شيخ احملامني.
وألن النيابة العامة العسكرية قد لفقت هتم ل أساس هلا من الصحة بقصلد تشلويه مسعليت ملن حيل القلول
بتحقري "رئيس اجلمهورية" واليت نفاها قاضي التحقيق فأنين أمتسك مبناقشة ملفي بعد متكين ملن ارسلة حقلوقي
والنفراد بأحد وكالئي من أجل ذلك وقدميا قال الشاعر:
وأرى القوي يطاع غير مخالف
أن قال صدقه الزمان فقوله وحي
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ويخالف القرآن واإلنجيل
وزور حديثه تنزيل

والدﻫر أعدل من عرفت حكومة

والشاﻫدون على الزمان عدول

وإىل أن تبت احملكملة امللوقرة باللدفوع املقدملة أنفلا  ،أخلتم مبلا قالله السلحرة إىل فرعلون بعلد إميلالم كملا ورد

يف القرآن الكرا" :فاقض ما أنت قاض  ،إمنا تقضي هده اوياة الدنيا ".
دمشق

وبكل احترام وتحف"

9141-9-99

المتهم المحامي ﻫيثم المالح
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عرض ال دفاع
مشكليت :أيها السادة أنين أعشق اوريلة وأرفلض السلتبداد أعشلق اولق وأكلره الباطلل وأديلن العللم أعشلق
دمشق الشام إىل درجة اهليام وأرى العيش خارجها موات.
من التاريخ القريب:
تعلمللون أنللين اعتقلللت يف مطلللع عللام  2280وحللىت لايللة  2287وأمضلليت لوا مللن سللبع سللنني عجللاف بللني
فللروع األمللن ،حللىت انتهللى بنللا املطللاف يف فللرع التحقيللق العسللكري أمضلليت فيلله مللع زمالئللي سللت وثالثللني يوم لا
خرجت بعدها إىل اورية من جديد.
ا نر معلي وزمالئلي أي حتقيلق  ،وإن كلان جلرى حلوار أمسيتله آنذاك"دردشلة" وقلد أعلمنلا رئليس الفلرع يف
املخللابرات العامللة أنلله للليس علينللا بللأس وسللوف ذلللي سللبيلنا أيامل ا  ،ولكنهللا امتللدت سللنوات  ،وهكللذا انتهكللت
حقوقنا ن الذين كنا ندافع عن حقوق اآلخرين.
القانون:
أمتسك دائما مبقولة انعدام سيادة القانون يف سورية وأطالب دائما "بسيادة القانون" ولكن ل أرى أمالا.
 فلقد انتهك قانون الطوارئ عام  2273حلني أعللن الضلبا /اللذين اسلتولوا عللى اوكلم برئاسلة الضلابطزياد اوريري  ،حالة الطوارئ  ،بعد أن امسوا أنفسهم ملس قيادة الثورة.
ومعلوم أن قانون الطوارئ اشرت /إلعالن حالة الطوارئ أن تصدر مبرسوم عن ملس اللوزراء املنعقلد برئاسلة
رئيس اجلمهورية  ،ينبغي عرضها على ملس النواب يف أول اجتماع له  ،وهو ماا ُيصل حىت اآلن.
-

ص للدر املرس للوم رق للم  20لع للام  ، 2272فنص للت مادت لله  27عل للى محاي للة الع للاملني يف أم للن الدول للة م للن

املالحقة القضائية إذا ارتكبوا جرم ا  ،وهكذا بدأ ينحسر دور القانون لصاحل أجهلزة األملن  ،تتاللت تشلريعات
متناقضة وخار مفهوم العدالة.
 يف ع للام  2272مت إع للاريت للعمل للل يف القض للاء اللي ل ل ويف منتصل للف ع للام  2277أص للدرت السل لللطات يفسورية مرسوما يرفلع اوصلانة علن القضلاء  ،مرسلوما آخلر بصلرف" "10قاضليا كنلت ملن بيلنهم  ،ودون مراعلاة

أي تش لريع آخللر كمللا نللص مرسللوم الصللرف مللن اخلدمللة علللى عللدم ج لواز الطعللن فيلله أمللام أي مرجللع قضللائي ،
وأشاعت صحافة السلطة بأن املصروفني ليسوا منسجمني مع الثورة  ،وهذا املرسوم سلب املصروفني ملن اخلدملة
من حقهم يف التقاضي وهو ما ضمنه دستور البالد.
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عدت من ليبيا وأعدت قيدي حماميا ،اعتقلت خار القانون كما أسلفت.
 حصلت على عدة أحكام قضائية على بعض الوزارات ،ولكن مت رفلض تنفيلذها  ،فتوجهلت إىل مللسالشلعب وقلدمت مللذكرتني متتلاليتني يف هلذا الصللدد طالبلت فيهمللا باسلتجواب اللوزراء ومللن بتنفيلذ األحكللام ،
ولكين ا أتلق أي جواب بينما أصلدرت إدارة الفتلوى يف وزارة العلدل مشلورة قضلت حبمايلة اللوزراء ملن املالحقلة
بداعي ألا حمصورة برئيس اجلمهورية وهذا عني اخلطأ.
 حصللت علللى أحكللام مللن احملكمللة الشللرعية بتثبيلت زوا وإشللهار إسللالم  ،إل أنللين صللدمت بللأن هنللاكتعليمللات وبالغللات متنللع ذلللك  ،وبللرغم أن وزارة العللدل قللد أفتللت بوجللوب تعللديل قيللود األحلوال املدنيللة اسللتنادا
لألحكام إل أنين ا أفلح  ...فما العمل؟
 دخل مكت شخص امسه عبلد اهلل أمحلد حمملد وروى يل قصلة عجيبلة  ،زعلم أنله اعتقلل ملن قبلل األملنالسياسللي -يف الفيحللاء -وأقتيللد إللليهم مللن داره معصللوب العينني،وبعللد للو عشللرة أيللام أكللره علللى التوقيللع علللى
أوراق ل يعلللم حمتواهللا  ،أفللر عنلله  ،وطلللب إليلله معتقلللوه أن ينسللى أن للله دارا يف املللزه  ،فلليالت شللرقية  ،وإذا
كان يريد األثا فبإمكانه اوصول عليه  ...طبعا شيء غاية يف الغرابة.
نعم يل املذكور وكالة  ،فأبرقت إىل وزير الداخلية وإىل رئيس األمن السياسي آنذاك اللواء غازي كنعان.
بعللد أيللام اسللتدعي املوكللل للمثللول أمللام غللازي كنعللان وبعللد التحقيللق عللاد املوكللل إىل داره ،ولكللن تبللني فيمللا
بعللد أن عقللدا مللزورا قضللى بيعلله للللدار لشللخص آخللر  ،ومت تبليغلله بالصللحف وصللدر اوكللم بنقللل ملكيللة الللدار
للشاري املزور حكم آخر بنقل امللكية لشخص ثال .
دخلت القضاء اجلزائي عن املوكل مدعي ا وحصلت على أحكام بإلغاء كل ما مت وعلادت امللكيلة للموكلل ،

ولكللن بعللد للو أكثللر مللن عللام طللرق شللخص علللى املوكللل بللاب داره ومللا أن فتحلله حللىت أطلللق الطللارق عليلله النللار
فأصابه يف وجهه وكسرت فكه  ،وقيدت القضية ضد مهول.
يف شللبا /مللن العللام اوللايل مت توقيللف املوكللل ثانيللة بسللبب بيعلله داره يف املللزه إىل الللدكتور هي لثم أباحلللة وألللزم
طرفا العقد بإلغائه بالقوة بزعم وجود أمر عريف باملصادرة  ،فلجأت إىل القضاء اإلداري.

 من للذ للو س للنتني طوق للت عناص للر م للا يس للمى "مكافح للة اإلره للاب" مب للا يف الس لليدة زين للب يع للود آلل"الشل للقري" واعتقل للل رب األسل للرة البل للاله سل للبعني عام ل ل ا وبعل للض عائلتل لله وز ل للم يف سل للجن املخل للابرات العامل للة يف
كفرسوسللة ،واسللتمر اوصللار أسللبوع ا واسللتطاعت ابنللة املعتقللل مللن توجيلله نللداء لللرئيس فللتم فللك اوصللار ،وأفللر
عن املعتقلني.

تبللني أن جريللدة الللوطن كتبللت خ لاا عللن القضللية ا يكللن صللحيحا وعنللدما أفللر عللن رب األسللرة راجعللين
وبيلده الصلحيفة  ،نعلم يل وكاللة  ،أرسلللت مبوجبهلا رسلالة إىل رئليس حتريللر الصلحيفة طالبتله بتصلحيح اخلللا ،
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إل أنين ويف اليوم التايل فوجئت باتصلال هلاتفي ملن شلخص زعلم أنله العميلد "زهلري محلد" ملن فلرع املعلوماتيلة يف
أمللن الدولللة  ،وطلللب إيل أن اجتمللع بلله  ،وبعللد جللدل أذعنللت للله فأرسللل يل سلليارة مرسلليدس أحض لرتين إليلله يف
كفرسوسللة وهنللاك سللألين عمللا بيللين وبللني جريللدة الللوطن  ،فعجبللت مللن س لؤاله وهللي صللحيفة مسللتقلة كمللا هللو
واضح على صحيفتها عمد لتهديدي بكالم واضح أن علي عدم متابعة القضية.
أرسلللت بتلللك الورقللة رسللالة إىل الل لواء ﻫشةةام االختيةةار رئلليس مكتللب األمللن القللومي أرفقتهللا برسللاليت إىل

جريدة الوطن كما أرسلت مثل ذلك إىل نقيب احملامني وإىل رئيس اجلمهورية.

فوجئللت بللدخول املوكللل إىل مكت ل وهللو خللائف وطلللب إيل عللدم اسللتعمال الوكالللة وأعادهتللا إليلله،وقال يل
باورف أنه ذاف من تصفيته هو وأسرته.
 مضللى علللي أكثللر مللن تللس سللنوات وأنللا نللوع مللن السللفر وقللد سللطرت يف ذلللك رسللالتني إىل رئلليساجلمهورية وإىل وزير الداخلية  ،وإىل اهلجرة واجلوازات  ،كما قابلت وزير الداخلية الذي أعلمين أنله أحلال طلل
إىل الشعبة السياسية وحىت اآلن ليس لدي أي جواب على أية رسالة.
 يف آذار  1007سل للطر وزيل للر اخلارجيل للة فل للاروق الشل للرع إىل رئل لليس مكتل للب األمل للن القل للومي رسل للالة لختل للاذاإلجللراءات بالسللماح يل بالسللفر للحصللول علللى جللائزة مللن إحللدى املؤسسللات اهلولنديللة  ،كمللا اتصلللت هاتفي لا
باللواء هشام األختيار وطالبته بإلغاء منع السفر  ،كل ذلك ا ند نفعا  ،وحيل بيين وبني عملي.

طللوق مكتل عللدة ملرات وقطللع املللرور مللن الشللارع الللذي يقللع فيلله  ،ومت العتللداء علللى النوافللذ فكسللرت
وعلى الباب فوضع عليه رو اويوانات  ...إخل .
في االعتقال:
عل للى الس للاعة الثاني للة حله ل لرا خرج للت م للن مكت ل ل ي للوم  1002/20/20ألتوج لله بس للياريت عائ للدا إىل داري ،
فوجئللت بسلليارة تقللف إىل جانللب سللياريت وخللر منهللا ثللال رجللال ودفعللوين بللالقوة والشللدة ألدخللل السلليارة اللليت
كللانوا فيهللا دون أن يللدعوا يل وقتلا حللىت ألضللع حاجيللايت يف السلليارة ورفضلوا اإلفصللاح عللن هللويتهم ووجهللتهم
اقتادوين باجتلاه جسلر فكتوريلا وحلني جلاءتين مكامللة عللى جلوايل صلادروه ملين وا يرتكلوين أجيلب عللى املكامللة
توجهلوا صللعودا باجتللاه حمطللة اوجللاز إىل كفرسوسللة "إدارة املخللابرات" وهنللاك واجهللت الل لواء زهللري محللد الللذي

اسللتجوبين كمللتهم وم لواره كللان يوجللد شللخص أشلليب وآخللر ينادونلله دكتللور والللذي حللاول أخللافيت وكللان حمللور
اولدي هلو مقابلللة يل ملع قنلاة بللردى الفضلائية بعلض املقللالت  ،دون حضلور منلدوب النقابللة أنلزلين مللدير
السللجن املللدعو (أبللو رائللد) الللذي قللال يل سللتخر غللدا فللليس عليللك شلليء  ،إل أنللين بقيللت حمتج لزا حللىت يللوم
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الثنللني  1002/20/22حيل مت اقتيللادي إىل القضللاء العسللكري  ،ولعللدم وجللود وقللت لللدى ثللل النيابللة وضللرورة
حضور ثل النقابة فقد احتجزت يف فرع الشرطة العسكرية ملدة ليلتني بوضع باله السوء ول ميكن وصفه.
حللىت ه للذا التللاريخ ا يك للن أح للد ول أهلللي يعلم للون مبك للان وج للودي  ،ويف ي للوم األربع للاء  1002/20/12مت
استجوايب ملن قبلل ثلل النيابلة العاملة العسلكرية اللذي أصلدر ملذكرة توقيلف حبقلي شلاملة نسلبت جلرائم يل دون
أن تتحقق منها  ،وبالتايل توقيفي غري قانوين ل شكالا ول موضوع ا.
ففي الشكل :مت اختطايف بالقوة كما قدمت وبشكل اختطاف العصابات دون أية ملذكرة أو تبليله مسلبق
ومت تغيي عن العاا أسبوعا دون أن تعلم أسريت مكان وجودي.
وفي الموضوع :فإن مجيع ما أسند إيل ل يعدو أكثر من حرية التعبري علن اللرأي وكلل ملا ُيويله املللف هلو

مقللالت ومقللابالت صللحفية وبالتللايل فللال ذشللى علللى سللالمة التحقيللق مللن متابعتلله واحملاكمللة طليقل ا إذا كللان مثللة
موجللب  ،فض لالا عللن أن العتقللال ا يكللن يف حالللة مللا يسللمى "اجلللرم املشللهود"  ،إل إذا كللان هنللاك مثللة هللدف
باإلساءة إيل.

إل أن األمللر األغللرب حقلا هللو أن يتجلله القاضللي (نيابللة وحتقيقلا) إىل إسللباغ الشللرعية علللى تللوقيفي بإصللدار
مللذكرة التوقيللف  ،يف حللني أن األصللل يف القضللاء أن ُيمللي امللواطن مللن عسللف السلللطة التنفيذيللة  ،ل أن يللذعن
ملطاليبها.
فالقضللاء هللو العللني السللاهرة علللى حتقيللق العدالللة وحسللن تطبيللق القللانون  ،أمللا يف هللذه القضللية فقللد ا للرف
ثل النيابة والتحقيق عن مساره الصحيح حىت شرعن التوقيف .
لقللد كللان يل دور بللارز يف الكثللري مللن القضللايا الوطنيللة ومللن أمههللا إتللاد الفتنللة اللليت كانللت تطللل برأسللها يف
أحللدا القامشلللي منللذ للو أربعللة سللنني  ،تركللت فيهللا مكتل وأعللدت املتعللاهرين األكلراد إىل بيللوهتم يف دمللر
توجهللت إىل القامشلللي حي ل حلللت مللع أصللدقاء يل مللن وق لوع فتنللة بللني الثنيللات هنللاك  ،وكللل ذلللك مبعرفللة
الل لواءين سللعيد خبيتللان وهشللام الختيللار  ،ومللا كنللت يف يللوم مللن األيللام أتوقللع أن يكللون جزائللي العتقللال علللى
الصورة اليت مت فيها.
عقللب اوللرب العامليللة الثانيللة شللكى مسللؤولون إىل رئلليس الللوزراء ونسللتون تشرشللل الفسللاد  ،فسللأهلم عللن
القضاء وحني علم بأنه ا يطله الفساد قال (كل ُيصل يف القضاء على حقه).
حني ويل اخلليفة عمر بن اخلطاب أمر املسلمني خطب وقال (أن أحسنت فأعينوين وأن أسلأت فقوملوين)
فقام إليه رجل من املسجد وقال له (لو رأينا فيك اعوجاجا لقومناك حبد سيوفنا).
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وقال تعاىل(:وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قلرىب) و (ول نلرمنكم شلنين قلوم أن تعلدلوا  ،اعلدلوا هلو أقلرب
للتقوى).
يف عللام  2271زار خالللد الععللم مدينللة درعللا فرمللاه املتعللاهرون ناصلريون وبعثيللون بللالبيض والبنللدورة ،وحتللول
لباسلله األب لليض الللذي ك للان قللد اعت للاد أن يلبس لله إىل ملطللخ ب للاأللوان،ويف عودتلله إىل دمش للق،توقف يف الص للنمني
وهتف إىل احملاف وأمر بإطالق سراح من اعتقلهم،وقال( :سأحار م بالدميقراطية).
ويف جلسللة أثنللاء الحتفللال بيللوم اجللليش يف األربعينللات ألقللى الشللاعر عمللر أبللو ريشللة قصلليدة قللال للا :إن
أرحللام البغايللا ا تلللد مرملا يف شللكل مجيللل املللردم ( .وكللان هللذا رئيسلا للللوزراء فلللم يعتقللل الشللاعر ومضللت اوفلللة
منتهاها ).
الخاتمة:
لقد حاولت اووار مع السلطة ومددت يدي فالتقيت كالا من:
 وزير العدل عدة مرات. وزير الداخلية عدة مرات. وزير اخلارجية . وزير الثقافة. وزيرة املغرتبني السيدة بثينة شعبان.وراسلت الوزراء الرئيسيني :
 وزير الداخلية. وزير الدفاع. وزير الرتبية. وزير التعليم العايل. وزير العدل.075

مبذكرات طالبت فيها بنشر ثقافة حقوق اإلنسان ومنع التعذيب.
والتقيت بقادة أمنيني أمثال اللواءين سعيد خبيتان وهشام الختيار وغريمها فماذا كانت النتيجة؟!
أود أن أقللول أخ لريا أنلله ا يسللبق أن اعتقللل شللخص مثلللي علللى أب لواب الثمللانني مللن عمللره مللن أجللل آرائلله
وأفكاره  ،مقالت ومقابالت إذاعية وتلفزيونية  ،وهل ميكن أن يهدد السلطة كالم كالذي ُيويه امللف....؟
ما كنت أحسبين أبقى إىل زمن
دمشق 9112م

يسئ يل يف محد وهو حممود
المدعى عليه  :المحامي ﻫيثم المالح
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مطالبة النيابة العامة العسكرية
في الدعوى أساس  334لعام 2010
إلى مقام المحكمة العسكرية الثانية بدمشق
 أسند للمتهم احملامي هيثم املاحل جنحيت ذم القضاء وإذاعة أنباء كاذبة يف اخلار من شألا أن تنلال ملنهيبلة الدوللة واملنصلوص عنهمللا واملعاقلب عليهملا بأحكلام املللادتني ( )337و ( )183ملن قلانون العقوبلات وحيل
أن هذين اجلرمني وعلى فرض ثبوهتما مرتكبلان قبلل تلاريخ  1020\1\13فهملا مشلمولن بأحكلام مرسلوم العفلو
العام رقم \ \11لعام  1020وملا كان العفو العلام يلؤدي لسلقو /دعلوى اولق العلام عملالا بأحكلام امللادة ()037

أصول حماكمات جزائية  ،ا يقتضي واوال كذلك إسقا /دعوى اوق العام ذين اجلرمني.
 كمللا أسللند للمللتهم املللذكور جنايللة نقللل أنبللاء كاذبللة مللن شللألا أن تللوهن نفسللية األمللة املنصللوص عنهللاباملادة ( )187بدللة املادة ( )182من قانون العقوبات.

وذلللك إلقداملله علللى نشللر عللدة مقللالت عللا عللدد مللن املواقللع اللكرتونيللة كمللا حتللد هاتفي لا إىل برنللامج
لقنللاة بللردى الفضللائية وتضللمنت تلللك املقللالت واوللدي اهلللاتفي أنبللاءا وأخبللارا غللري صللحيحة وأمههللا:أن القبضللة
األمني للة يف سل للوريا تشل للتد مل للن شل للهر إىل ش للهر ومل للن سل للنة إىل سل للنة و ل للن للذا العل للام أس ل لوأ مل للن العل للام املاضل للي
"العتقللالت تللزداد والنللاس يف سللوريا متضللايقني والوضللع مأسللاوي مللن جانللب اوريللات العامللة وأن السلللطة هلللا
إمكانيللات ضللخمة مللن جلليش وشللرطة وسللالح ووسللائل قمللع وتتمللرتس بق لوانني خارج لة عللن أي مفهللوم حقللوقي
والسلللطة ل تتجلله إىل النفتللاح علللى النللاس وللليس هنللاك قلوانني يف البلللد والقلوانني بالكتللب والكتللب علللى الللرف
والبلللد تللدار بواسللطة أوامللر وبالغللات وتعليمللات وأيللدي األجهللزة األمنيللة ول يوجللد شللخص يف سللوريا علللى رأسلله
خيملة حتميله ملن تعسلف السللطة والقلانون ل يطبللق إل عللى الضلعيف والسللطة التنفيذيلة سليطرت عللى القضللاء
يلن مللن ُيكلم الللبالد أشلخاص خلللف األبلواب ل نعللرفهم واللوزراء واجهللات والشلعب السللوري حتلت قمللع أنعمللة
استبدادية ولية منذ أكثر من تسني عام ا أدت إىل تدمري البنية الجتماعيلة ونشلر الفسلاد ول يوجلد يف سلوريا

انتخابللات علللى كافللة األصللعدة والدولللة هللي اللليت تسلليطر علللى الصللناديق تللتحكم وتنتهللك ورئلليس اجلمهوريللة هللو
مللن يعللني ملللس الشللعب رئلليس النتخابللات وأن العمللل السياسللي بسللوريا أوقللف منللذ عللام  2228وأن الشللعب
غائللب عللن ارسللة حقوقلله السياسللية منللذ تسللني عامل ا حكللم خالهلللا بأنعمللة قمعيللة وأن شللعارات حللزب البعل

سللقطت فبللدل الوحللدة تشللرذم وبللدل اوريللة سللجون وبللدل الش لرتاكية إقطاعيللة والنعللام السللوري يتصللف بانعللدام
الشفافية والنغالق.
 وحي ل أن تلللك األنبللاء واألخبللار الكاذبللة اللليت بثهللا املللتهم تنقللل بسللهولة عللا وسللائل الكرتونيللة ألف لراداألمة وغريها ومن شألا أن توهن نفسية األمة وتضلعف الشلعور اللوطين للدى أبنائهلا وتلؤثر سللب ا عللى معنويلاهتم
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ا نعل أفعالله هلذه تشلكل جنايلة تنطبلق عليهلا أحكلام امللادة ( )187بدلللة امللادة ( )182ملن قلانون العقوبلات
إذ نصت املادة ( )182على ما يلي:
"من قام يف سوريا يف زمن اورب أو عند توقع نشو ا بدعاوة ترمي إىل أضلعاف الشلعور القلومي أو إيقلا
النعرات العنصرية أو املذهبية عوقب بالعتقال املؤقت "ونصت املادة ( )187على التايل:
" -2يستحق العقوبة نفسها من نقل يف سوريا يف األحوال عينهلا أنبلاء يلوهن أللا كاذبلة أو مبلاله فيهلا ملن
شألا أن توهن نفسية األمة.
 -1إذا كان الفاعل ُيسب هذه األنباء صحيحة بعقبة اوبس ثالثة أشهر على األقل".
وحي أن هذا اجلرم تأيد ممل حتقيقات وأدلة هذه القضية األمر الذي يستدعي جترا املتهم به . #لذلك وبناء على ما تقدم فأننا نطلب#:
 -4إسةةقاط الةةدعوى العامةةة المقامةةة بحةةق المحةةامي ﻫيةةثم المةةالح بجرمةةي ذم القضةةاء وإذاع ةة أنبةةاء
كاذبةةة فةةي الخةةارج مةةن شةةأنها أن تنةةال مةةن ﻫيبةةة الدولةةة المنصةةوص عنهمةةا بالمةةادتين ( )176و ( )987مةةن
قانون العقوبات لشمولها بأحكام مرسوم العفو العام رقم \ \99لعةام  9141عمةالً بأحكةام المةادة ()116

من قانون أصول المحاكمات الجزائية.

 -9تجةريم المةةتهم المحةةامي ﻫيةةثم المةالح بجنايةةة نقةةل أنبةةاء كاذبةةة مةةن شةةأنها أن تةةوﻫن نفسةةية األمةةة
المنص ةةوص عنه ةةا والمعاق ةةب عليه ةةا بأحك ةةام الم ةةادة ( )986بدالل ةةة الم ةةادة ( )982م ةةن ق ةةانون العقوب ةةات
والحكم عليه ألجل ذلك بالعقوبة المقررة قانوناً لهذا الجرم.
ودمتم
9141\2\41

النقيب
أيمن أمين العتر
معاون رئيس النيابة العسكرية بدمشق
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محكمة الجنايات العسكرية الثانية الموقرة في دمشق
مذكرة توضيحية
في الدعوى رقم أساس  334لعام 2010
مقدمة من المتهم الموقوف المحامي هيثم المالح
بمواجهة النيابة العامة
إضةةافة لمةةا قةةدمت سةةابقاً ومةةع تمسةةكي بةةدفوعي الشةةكلية التةةي انتظةةر جةةواب المحكمةةة المةةوقرة

عليهةةا ،أبللني النقللا /التاليللة فيمللا يتعلللق بق لرار الهتللام  ،وقللد قللال تعللاىل يف كتابلله العزيللز "فإلللا ل تعمللى األبصللار
ولكن تعمى القلوب الليت يف الصلدور " وقلال واصلفا بعلض أهلل النلار" :هللم قللوب ل يفقهلون لا وهللم أعلني ل
يبصرون ا وهلم آذان ل يسمعون ا أولئك كاألنعام  ." ...وأرجو اهلل أن يسدد خطانا مجيعا ويبصرنا اوق.

أ -لقد نص العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والليت صلادقت عليله سلورية عللى حلق امللوطن يف
أي دولللة صللادقت علللى العهللد أن ينشللر أفكللاره داخلي ل ا وخارجي ل ا  ،والعهللد باعتبللاره معاهللدة دولي لة يعلللو عل للى
الق لوانني احمللي للة  ،و بالت للايل ف للإن تص للدي قاض للي التحقي للق ملس للألة اط للالع الن للاس عل للى م للا ينش للر عل للى ش للبكة (
النرتنت ) ينم عن جهله ذه النقطة.
ب -أورد قاضةةي التحقيةةق فةةي ق ةراره أفكةةاراً تةةنم علةةى خطةةأ مهنةةي جسةةيم وجهةةل بأصةةول التحقيةةق،

وذلك أن وحليفة قاضي التحقيق تنحصر بنقل صورة الوقائع إىل احملكمة كما هي دون أن يبدي رأيه فيها !

فسةةر قةةولي بةةأن السةةلطة التنفيذيةةة ت ولةةت علةةى السةةلطة القضةةائية أي أصةةبح (غةةول) ،وﻫكةةذا
َ -4

فسر التغلول مبعلا غلول دون الرجلوع إىل أي مرجلع لغلوي ؟! علمل ا
احلهر جهل القاضي باللغة العربية  ،إذ كيف ا
أن املقصود بالتغول أمنا هو اهليمنة والحتواء .
 -9أورد قاضي التحقيق في عدة مواقع مةن قةراره بةأنني نشةرت علةى موقةع معةارض ،وال أدري كيلف

وصل إىل علمه من خار امللف أن هلذا املوقلع أو ذاك هلو موقلع معلارض ،وكيلف يكلون املوقلع املعلارض؟!  ،إذ
املعلللوم أن املواقللع اللكرتونيللة تعمللل عمللل الصللحافة وتنشللر للكتّلاب مللن النللاس ،وأنللا شخصللي ا ل أعللرف مرجعيللة
أي موقللع سللوى كلنللا شللركاء (ألميللن عبللد النللور ) والللذي ينتمللي وللزب البعل حيل أنلله نشللر مجيللع مقللاليت دون
استثناء ،فإذا نقلت مواقع أخرى منه فهو أمر ل يعنيين  ،وللعلم فقد حدثين السليد عبلد النلور يف إحلدى امللرات
بأنه مت توبيخه على نشره إحدى مقاليت  ،فأجاب ملاذا ل تردون عليه ؟!
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وﻫكذا أيها السادة فالطبيعي الحزب والسلطة بما يملكان من آلة إعالمية كبيرة مةن صةحافة وإذاعلة

وتلفللاز ومواقللع الكرتونيللة أن يللردوا علللى مللا يكتللب مللن مقللالت هتمهللم  ،ولكللن يبللدو أن هللذه اآللللة غابللت عللن
الفعل وحل حملها عصا اجلهاز األمين الذي ل يعرف اووار وإمنا يعرف القمع.
 -1ردد قاضي التحقيق في أكثر من موقع في قراره
((أننةةي نشةةرت أنبةةاءا كاذبةةة أو مبةةالغ فيهةةا ومؤكللدا علمللي ألللا كللذلك)) عللدة ملرات  ،فكيللف اسللتطاع

القاضللي أن نللزم بللأنين كللذبت فيمللا حتللدثت فيلله وأين أعلللم ذلللك  ،وكيللف قل لب مفللاهيم ال لرأي يف املقللالت إىل

أخبار دون دليل  ،ودون أن يسألين طوال فرتة التحقيق ما إذا كنت أعتقد بصحة ما كتبت أم ل؟!.
لدي وهللي املنتفيللة أص لالا ،ويف العديللد مللن مقللاليت أختمهللا
وهللل أراد مللن وراء ذلللك اف لرتاض النيللة اجلرميللة لل ّ
بعبارة "إن أريد اإلصالح "أو"واهلل من وراء القصد"وبالتايل فلإن إيلراد قاضلي التحقيلق هلذه العبلارات مكلررة دون
التحيز لتقرير األمن ويشي بأن وراء األكمة ما وراءها.
أن يكون لديه أي مستند إمنا يدل على ّ
 -1وأخريا فإن قضييت تكمل (بانوراما السيطرة األمنية) على سائر مؤسسلات الدوللة فملن خلالل وجلودي
يف سللجن عللدرا واتصللايل بللاملوقوفني مللن مللوحلفي الدولللة وجللدت أن الغالبيللة الععمللى مللتهم قللد اعتقللوا مللن قبللل:
املخللابرات اجلويللة،أمن الدولللة  ،فللرع املنطقللة  ،األمللن السياسللي،وبالتايل فلللم أملللس أي وجللود ملؤسسللات التأديللب
والتفتليش والليت ملن املفللرتض فيهلا التحقيلق مللع امللوحلفني وتفتيشلهم تنعليم ملفللات وأحلالتهم إىل القضلاء حللني
اللللزوم  ،فمللثالا أن عللددا كب لريا مللن مللوحلفي وقضللاة املصللاحل العقاريللة ومللدراء اعتقل لوا مللن قبللل املخللابرات اجلويللة
بعروف بالغة السلوء وز لم يف السلجن حلىت دون امللرور عللى اهليئلة املركزيلة للرقابلة والتفتليش والليت ا تقلم بلأي
عمل يف هذا اإلطار بينما يشمل بناءها يف دمر حجم ا ضخم ا مياثل مبا رئاسة ملس الوزراء،فلماذا؟!.

بالنسبة لي كمةا قلةت فةنن أيةاً مةن أجهةزة اإلعةالم  ،أو الكتةاب والصةحف لةم يتعرضةوا للةرد عل ّةي يف

أية مقالة كتبتها،علما أنين أكتب ألكثر من تسة عشر عاما،وإمنا تدخل جهلاز أملن الدوللة واعتقللين اختطافلا.
وبللذلك اكتملللت صللورة البانورامللا األمنيللة وحللىت ل تتهمللين النيابللة العامللة بالكللذب اقللرتح عليهللا أن تللزور السللجن
وحتقق مع املوقوفني وخاصة اجلناح حي أقيم،وبذلك تتضح اوقيقة ناصلعة مؤمللة حيل يتكلدس النلاس بأعلداد
كبللرية دون مللار قللانوين ص لريح،وملعلوماتكم فقللط فللإن أكللا جرمي لة ترتكللب اآلن يف السللجن حي ل نللري تعريللة
السجناء وتعذيبهم من أجلها هي حيازة هاتف جوال.
ج  -في مطلع عام  4281عمدت السةلطة خةارج القةانون إلةى حةل نقابةة المحةامين ونقابةات أخلرى

واعتقلتللين مللع لفيللف مللن زمالئللي حمللامني وأطبللاء ومهندسللني واسللتمر اعتقللايل حللىت لايللة  2287دون حماكم لة أو
حتقيللق  ،ومت تللدمري مكت ل الللذي كللان يعتللا مللن املكاتللب األوىل يف دمشللق  ،كمللا غللادر أولدي مجيع لا القطللر
خوفا من القمع الذي تعرضت وتعرضوا لله  ،واآلن تلأيت مرحللة أخلرى ملن تلدمري املكتلب اللذي بنيتله مهلد كبلري
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بعد خروجي من السجن رغم ارسات األجهزة األمنية ضدي  ،وحصارهم ملكتل ملرات عديلدة ومهلامجتهم لله
وتكسري زجا النوافذ وحماولة تكسلري جهلاز اواسلوب  ،وحماوللة الضلغط عللى بعلض الزبلائن للرتك املكتلب  ،إل
أن العتقال غري القانوين والذي مت شرعنته من قبل النيابة العامة يشلكل علامالا جديلدا يف تلدمري حيلايت املعيشلية

مرة أخرى  ،وأنا أقبلع يف السلجن منلذ مثانيلة أشلهر دون أن أسلتطيع معرفلة كيلف قبللت احملكملة هلذا الواقلع حلىت
اآلن؟!
في سير الدعوى:
ح للىت اآلن تس للري ال للدعوى وك للأن احملكم للة ق للد حكم للت قب للل أن حتكم،فق للد عرض للت يف م للذكرة س للابقة أن
احملكمللة أمللام خيللار صللعب ،وهللو إخللالء سللبيلي فلللم تسللتطع أن تفعللل للا يؤشللر أن هنلاك نيللة مبيتللة منها،فللأقول
حس ل اهلل ونعللم الوكيل،كمللا سللبق وبينللت أن علللى النيابللة العامللة "وهللي املعيللة هنللا"أن تثبللت تللوفر ركللين اجلرميللة
املنسوبة إىل اجلهة املدعى عليها:
-2النية الجرمية  ،أي العلم بلأنين أنقلل أنبلاءا كاذبلة أو مبالغلا فيهلا وأعللم ذللك،مبعا أنلين أخلاك األخبلار

وألفقها وأفرتي على السلطة عملدا بقصلد حتقيلق الغايلات الليت أتلت عليهلا الفقلرة األوىل ملن امللادة \\187ع.ع
فلالعلم هنللا هلو حمللط اجلرميلة وهللو غلري متللوفر هنا،كملا ا تكلفهللا بيلان مواقللع هلذه األخبار،وهللل أن مجيلع مللا ورد
يف امللف هو مبثابة نشرة أخبار؟!
واملادة\ \232أصول جزائية  ،تقول إذا ا تقم البينة على الواقعة قرر القاضي اللااءة  ،وهلذه قاعلدة عاملة
يف مجيع دول العاا وتنسجم مع املادة \ \22من اإلعالن العاملي وقوق اإلنسان  ،واليت تنص على أن
قرينة الااءة لصقة بشخص املتهم حىت ولو اعرتف باجلرمية
(ص 22من كتاب شرح أصول احملاكمات للدكتور حممد الفاضل).
 -9حالة الحرب أو احتمال قيامها:

فاغم عدم وجود مرسوم بإعالن حاللة اورب،ففلي لقلاء لللرئيس السلوري بلالرئيس الرتكلي مطللع أيلار وأملام
عدسات التلفاز صرح الرئيس السوري بأننا يف حالة ل حرب ول سلم منلذ أكثلر ملن عشلر سلنني ،وأنله إذا كلان
هنللاك احتمللال \ \%2للس للالم فللنحن متمس للكني بلله،كي نتجن للب اورب،كم للا طال للب اجلان للب الرتكللي مبتابع للة
املساعي للعودة إىل املفاوضات غري املباشرة اليت رعاها هذا اجلانب لسنوات قبل أحدا غزة لاية \. \1008
مةةن ﻫنةةا يتبةةين أن الشةةرطين األساسةةيين لتحقةةق الجريمةةة المنصةةوص عنهةةا فةةي الفقللرة األوىل مللن املللادة
\\187غري متحققني .
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مةةن المبةةادئ العامةةة فةةي القةةانون أنةةه (ال عبةةث فةةي التش ةريع) و (أعمةةال الةةنص خيةةر مةةن إﻫمالةةه).
وبالتةالي فةةال تملةةك المحكمةة تجةةاوز الشةةطر الثةةاني مةن المةةادة 986ع.ع والتةةي تشةكل فقةةرة بحةةد ذاتهةةا
تجعل عقوبة الفعل على فرض ثبوته عقوبة جنحوية.
وكيةةف للنيابةةة العامةةة أن تصةةر علةةى تصةةديق الشةةطر األول مةةن المةةادة المةةذكورة دون أن تلتفةةت إلةةى
الشطر الثاني منها قصداً فوق إرادة المشرع ؟

وﻫل أن التقرير األمني المرفق بالملف ﻫو الذي يحدد التجريم والعقوبة؟ ...

سبق وأن بينت أن التوقيف غير المشروع يهدم مةا بعةده  ،وأن ملن مصللحة اجملتملع  ،كملا اسلتقر عليله
الفقه القانوين  ،أن ل يدان الايء وهو ما أشار إليه الدكتور الفاضل يف املرجع السلابق صلفحة \،\020-013
وقلد تقللول احملكملة أو النيابللة أن التوقيلف جللرى اسللتنادا إىل حاللة الطلوارئ  ،فلقلد قللدمت حبثل ا ضللمن وثللائقي يف
اجللسللة مللا قبللل املاضللية تنللاول هللذه النقطللة ،بينللت فيلله أن حالللة الط لوارئ ا تعللد موجللودة ،ويف كللل حللال فللإن
التوقيف غلري املشلروع ويف العديلد ملن اجتهلادات جملللس الدوللة ورد أنله ل نلوز لسللطة اولاكم العلريف اإلغاللة يف
انتهاك حريات الناس فيمكن الرجوع إليها.
يف انعةةدام علنيةةة المحاكمةةة اللليت تللؤدي لللبطالن اإلجلراءات ،فقللد مارسللت احملكمللة املللوقرة منللع النللاس مللن
دخول قاعة احملاكمات ا يشكل خلالا يف إجراءات التقاضي ويتعارض مع املادة \ \138أصول جزائية  ،وهلو
ما ذهب إليه الدكتور الفاضل يف املرجع السابق ص \. \382
لقللد منحتللين الفللرتة اللليت قضلليتها يف السللجن حللىت اآلن  ،وضللوح ا يف الرؤي لة أكثللر للا كانللت عليلله قبلهللا ،
فللإىل جللان كللان يوجللد موقللوف مسللاعد يف األمللن السياسللي وأثنللاء حللديثي معلله بل ّلني يل أنلله يوجللد يف دمشللق
وحوهلا سبعون ألف دار للدعارة معروفلة للديهم  ،وأنله يوجلد لوا ملن أللف مطعلم وملهلى ليللي وملا شلابه متلارس
الللدعارة املقنعللة وأن طللائرات تنقللل البغايللا مللن املغللرب ودول أخللرى فللأي فسللاد هللذا الللذي يغللض الطللرف عنلله ،
وحللني ذكللرت للله معلومللايت عللن أربعللة ألف سللجني رأي يف خمتلللف دور التوقيللف أجللابين بللأنين (متفائللل) فهللل يللا
ترى تستطيع النيابة العامة املوقرة – ول أضنها كلذلك -أن تلأمر بفلتح دور التوقيلف املنتشلرة هنلا وهنلاك والتابعلة
ملختلف فروع األمن،حىت يتم تفتيشها ومعرفة أعداد املوقفني؟!.
وللعلللم فقللط فقللد أخللاين أحللد املفللر عللنهم مللن فللرع فلسللطني العللام املاضللي بللأن يف هللذا الفللرع \\200
معتقلل  ،ويف فللرع السياسللية بللاملزه دخللل رائللد إىل إحللدى الغللرف فسللأل معللتقالا  ،يللا حممللد هللل ستصلللي مجاعللة ،
أجابه :ل يا سيدي لقد أقلعت عن الصالة لائيا  ،فقال له (هكذا بدي إياك ).
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املعلومللات اللليت أصلليغها عللادة فيمللا أكتللب أسللتقيها مللن النللاس الللذين أتصللل أو يتصلللون يب مللن املوقللوفني
املفر عنهم وسواهم  ،وبالتايل الهتام بالكذب سهل  ،أما إقامة الدليل فهو عبء يقلع عللى النيابلة العاملة الليت
علي كذبا فيما قلت.
أفرتت ّ
قال تعالى:
" فه للل عس لليتم إن ت ل لوليتم أن تفس للدوا يف األرض وتقطع ل لوا أرحامكم،أولئ للك ال للذين لع للنهم اهلل فأص للمهم
وأعمى أبصارهم"
وقوله تعالى :

"ومللن النللاس مللن يعجبللك قوللله يف اويللاة الللدنيا ويشللهد اهلل علللى مللا يف قلبلله وهللو ألللد اخلصللام  ،وإذا تللوىل
سللعى يف األرض ليفسللد فيهللا ويهلللك اوللر والنسللل واهلل ل ُيللب الفسللاد  ،وإذا قيللل للله أتعللد اهلل أخذتلله العللزة
باإل فحسبه جهنم وبئس املهاد"
الذكرى تنفع المؤمنين:

يف أواخللر عللام\ \2272أعللارتين اوكومللة للعمللل يف القضللاء اللي ل  ،فتوجهللت إىل هنللاك  ،ويف منتصللف
عام \ \2277أصدرت السلطة هنا مرسوم ا برفع اوصانة عن القضاء وارتكبت ملزرة حبقله فصلرفت" "10قاضلي ا
كللان علللى رأسللهم عبللد القللادر األسللود رئلليس حمكمللة الللنقض بينمللا كللان امسللي أسللفل القائمللة وقللد وضللعه بيللده
رئلليس الللوزراء األسللبق يوسللف زعل ّلني  ،ويف حزي لران مللن عللام \ \2273وقعللت مأسللاة سللقو /اجلللولن  ،وكنللت
هنللاك أسللتمع لألخبللار اللليت تنقللل عللا األثللري  ،واللليت تبللني بعللدها كللم مللن الكللذب مارسلله اإلعللالم علللى النللاس
فتحركللت  ،مللع زميللل يل انتقللل إىل رمحتلله تعللاىل وهللو القاضللي عبللد السللتار عبللاس ونشللطنا بللني النللاس وفتحللت
أب لواب التاعللات  ،ودفللع الليبيللون بسللخاء مبللا فيهللا ختلللي النسللاء عللن حللليهن  ،وتوجهللت شخصللي ا إىل السللفارة
السورية فتصدرت قائمة املتاعني ب\ \100جنية إسرتليين  ،توجهت إىل السفارة األردنية ففعلت مثلل ذللك
وكللان السللفري األردين يللوم ذاك الس لليد جللودت حمسللني الللذي ش للكرين فيمللا بعللد وأعتللا أن تاعللي السللخي وأنللا
املوحلف كان عامالا دفع الناس للتاع مبباله كبرية  ،يف حني كنت اعتا من واج .
كان القائم باألعمال السوري يف تلك الفرتة  ،ول اذكر امسه  ،وطوال الفرتة املأساوية كنلت وزميللي أراجلع
السفارة يوميا فال جنده فيها  ،بينما كان ميضي مععم أوقلات النهلار يف داره يعلاقر اخلملرة الليت كلان ملدمنا عليهلا
لدي ملن خلالل اإلذاعلات بلأن دمشلق حتلرتق ،
فال يلنهض ملن فراشله قبلل اواديلة عشلرة  ،بينملا كانلت الصلورة ل ّ
وقد حضر إىل ليبيا وفد مرسل من القيادة السورية ضم السيد عبد اهلل األمحر والسيد حممد اجلراح وآخلر نسليت
امسلله وسلليدتني  ،وحللني وصللل الوفللد إىل املطللار طللالبهم القللائم باألعمللال العللودة إىل سللوريا ألن امللواطنني الليبيللني
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قللد دفع لوا كث لريا ول أمللل باملزيللد ،إل ألللم ا يصللغوا إليلله  ،وزارين يف داري وطلب لوا مللين مسللاعدهتم يف مهمللتهم ،
وقد طلبت إليهم بضعة أيام للتحضري بدأت وفود الناس تلرد إلليهم يف الفنلدق مجعلوا ملالا كثلريا  ،ول أدري
يف اوقيقة أين ذهبت هذه األموال  ،فالكالم حوهلا كان كثريا وأمتا عللى احملكملة امللوقرة للو كلان للديها إمكانيلة
إجراء استعالم يف هذه القضية ،أن تفعل ذلك.

بعد أجنالء الوضلع ووضلوح صلورة الكارثلة الليت حللت بنلا بضلياع اجللولن حلىت اآلن  ،كنلت يف زيلارة عملل
للقللائم بالعمللل القنصلللي والللذي نسلليت امسلله إل أنلله مللن اجلللولن فوجللدت علللى مكتبلله رسللالة مكتوبللة وقللد وضللع
عليهللا خللط بشللكل حللرف (×) فتناولللت الرسللالة وإذا للا موجهللة إىل اخلارجيللة السللورية تشلليد مبللا قمللت بلله مللن
عمللل يف خدمللة بلللدي  ،إل أن القللائم باألعمللال بعللد أن وقعهللا انتبلله إىل احتوائهللا علللى امسللي فشللطبها  ،وقللد
اعتذر املوحلف عن ذلك  ،وقال يل :اعتذر منلك ألنلين كنلت أريلد وضلع صلورة لنشلاطك أملام اخلارجيلة السلورية
إل أن القائم باألعمال رفض إرساهلا  ،وهكذا يكافأ املخلصون.
ويف أحدا القامشلي منذ سنوات زرت ملع زملالء يل الللواء سلعيد خبيتلان يف مكتلب األملن القلومي  ،ملن
أجللل التحقيللق يف األحللدا فأعلمنللا بللألم سللوف ينهملوا املوضللوع علللى طلريقتهم ،ولكللن ل يعارضللون يف القيللام
بأي نشا /يف هذا الشأن  ،وأثناء اجتماع لدى الزميل حسن عبد الععيم طلبين بعض األخلوة األكلراد ملن دملر
على اهلاتف النقال  ،نعرا لالضطرابات اواصلة هناك  ،فتوجهت إىل الربوة ملع بعلض اللزمالء  ،وكانلت الطريلق
مقفلللة  ،فأعلمللت املسللئول األمللين عللن غللاييت فسللمح يل مبتابعللة السللري ،وذهبللت مللع صللح علللى األقللدام لعللدم
وجود سيارات حىت وصلن منطقة الشادروان  ،وهناك شاهدت أعدادا كبرية من املتعاهرين اللذين كلانوا يرشلقون
اوجارة يف كل اجتاه ،وا يرتكلوا شليئ ا إل كسلروه وبلدأت مفاوضلتهم إلقنلاعهم بلالعودة إىل مكلان أقلامتهم بلدمر،
ألنلين كنللت أخشللى ملن إراقللة الللدماء إذا تللابعوا سلريهم إىل العاصللمة حيل التعليملات مشللددة ملللنعهم  ،ومتكنللت
من أقناعهم وعاد اجلميع إىل دملر \وادي املشلاريع\ حيل يقليم األكلراد يف أبنيلة عشلوائية حللاهرة للعيلان ،وكلان
هناك أعداد كبرية من الشرطة وفروع األمن املختلفلة عللى اجلهلة املقابللة ،وبقيلت هنلاك أربلع سلاعات مبفاوضلات
شاقة انتقل فيها بني القيادات األمنيلة وبلني األكلراد املتعلاهرين اللذين أقلنعهم أخلريا بلالعودة إىل منلازهلم ،وعلدت
إىل مكت منهك ا تعب ا بينما تركت بعلض أصلدقائي ملتابعلة املوضلوع ،ويف الليلل مت اعتقلال بعلض األكلراد ومدامهلة

دورهم.
بعد يومني خشيت من تفاقم أحدا القامشلي فتوجهت إىل هناك مع بعلض اللزمالء  ،واجتمعلت بسلائر
األحزاب الكردية والعربية ومشايخ العشائر  ،ويف اليلوم الثالل توجهلت إىل اوسلكة فاجتمعلت إىل تسلة عشلر
مللن عيللون العشللائر وانتهللت اللقللاءات إىل توقيللع بي لان مشللرتك مللع \ \21حللزب مللن أح لزاب األك لراد تتض للمن
النقللا /التاليللة ،وحللدة ال لرتاب الللوطين  ،وحللدة العلللم  ،عللدم السللتقواء باخلللار  ،وهنللاك التقيللت يف اليللوم األول
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احملللاف السلليد كبللول ويف اليللوم األخللري وبنللاء علللى طلبلله التقيللت بللاللواء هشللام الختيللار الللذي أشللاد مبللا قمللت بلله
إيل البقاء ملشاهدة أعياد النريوز فأعلمته بلأن التفلاق ملع األخلوة األكلراد يتضلمن
وكان الوقت ليالا حي طلب ّ
عللدم الحتفللال بللالنريوز حرصلا علللى السللالمة العامللة  ،وعللدت إىل دمشللق بعللد قضللاء ثالثللة أيللام قضلليتها إلطفللاء
نزاع كان على وشك اودو ووقوع ما ل حتمد عقباه.

معللوم أن األذى يلحللق دائملا باألنبيللاء واملصلللحني  ،ول ينللال املتسلللقني والنتهللازيني ول حللىت الفاسللدين ،

وتعلملون أن شلليخ اإلسلالم ابللن يتميلله اللذي قللاد املقاومللة ضلد زحللف التتللار واملغلول قللد تللويف يف قلعلة دمشللق وللله
قللول مللأثور يف ذلللك يقللول فيلله (:إذا سللجنوين فسللجين خلللوة  ،وإذا نفللوين فنفيللي سللياحة  ،وإذا قتلللوين فقتلللي
شللهادة ) .ويق للول يف موقللع آخ للر(:أن اهلل ينصللر الدول للة الكللافرة إذا كان للت عادلللة ،ول ينص لر الدولللة املؤمن للة إذا
كانت حلاملة).
لقد اختار الن يوسف عليه السالم السجن ألنه رفض طلب امرأة امللك يف مضاجعتها و لذا املعلا عملل
خللار الشللرع أي خللار القللانون  ،ولقللد دخلللت السللجن ألن للين رفضللت مللا رفضلله يوسللف عليلله السللالم مبع للا
السكوت عن اوق و الئة الباطل ألن الساكت عن اوق شيطان اخرس.
وأخي ةراً  ،مةةا تةةم فةةي جلسةةة  9141\2\41مةةن اجتمةةاعي لةةدقائق مةةع بعةةض الةةزمالء وحةةولي عناصةةر

الدولة عسكريين وقضاة ال يفي ب رض االجتماع ألنه لم يكن على انفراد كما ﻫو حقةي القةانوني فأطالةب
به مجدداً  ،والمحكمة حتةى اآلن لةم تبةت بةدفوعي الشةكلية التةي قةدمتها سةابقاً،كما لةم تعتبةر أن الفقةرة
الثانيةةة مةةن المةةادة \\986ع.ع إنمةةا تشةةكل قرينةةة البةةراءة فيمةةا قمةةت بةةه مةةن عمةةل ،كمةةا لةةم تلتفةةت
المحكمة إلى غاية المشرع من ﻫذه الفقرة وإال فلماذا وجدت،إن ﻫذا ﻫو ما كان يمنحني فرصةة إطةالق
لدي من براهني وأدلة ل حصر هلا امتلكها وأبدي اسلتعدادي لتقلدميها وصلرف
سراحي كي أمتكن من تقدا ما َ
السللاعات متحللدث ا فيهللا أمللام احملكمللة املوقرة،فلقللد مضللى علل الي أكثللر مللن تسللة عشللر عام ل ا أكتللب وأحاضللر يف
سللوريا وخارجهللا وقللد صللدر يل حللىت اآلن كتابللان وأخللر حللول القضللية الفلسللطينية حتللت التنضلليد بينمللا املواقللع

اللكرتونيللة مليئللة مبقللاليت ،ومللن مراجعللة قلرار الهتللام يتبللني أن تلواريخ املقللالت اللليت وضللعت حتللت اجملهللر بللدأت
عللام  1007وحللىت  1008فلمللاذا ا تللتم مسللاءليت حللني نشللر املقللالت ،أو يللرد عليهللا إعالميل ا ،وملللاذا انتعللر الللواء
زهللري محللد كللل هللذه املللدة حللىت يعتقلللين خللار القللانون؟! ،علمل ا أنللين قبللل العتقللال وبنللاء علللى طلللب رئلليس فللرع
نقابللة احملللامني التقيللت أحللد الضللبا /يف فللرع األمللن الللداخلي وكللان برتبللة مقللدم وقللال يل يف لايللة اللقللاء بللاورف
الواحد (،يا أستاذ هيثم واهلل أنك تدافع عن الناس).
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لقللد فشللل حللزب البعل يف حتقيللق أي مللن شللعاراته بالوحللدة واوريللة والش لرتاكية :ففللي الوحللدة رأينللا مللا ذا
حقق جناحا البع يف العراق وسوريا،ويف اوريلة الليت أضلحت كلملة يف املعلاجم فقط،بلل سلقط مفهومهلا قضلاءا
حبي أضحى التوقيف على الشبهة هلو األصلل كملا اللدعوى املاثللة وكملا قضلايا العديلد ملن املوقلوفني يف سلجن
عدرا ،واملشلاهدة خلري دليل،وأملا الشلرتاكية فقلد أضلحت أثلرا بعلد علني وأثريلاء السللطة خلري دليل،وأملا مؤسسلو
البع ل فق للد م للاتوا خ للار أوط للالم أو يف الس للجون ،فميشلليل عفل للق م للات يف بغ للداد واغتي للل ص للالح البيط للار يف
باريس بينما مات أكرم اووراين يف عمان ودفنت جثامينهم خار األوطان.
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ولقد قدمت من الوثائق المؤيدة ألقوالي

 مقالة عن السلطة القضائية وحيادﻫا ل ستاذ مال حيدر. عن حالة الطوارئ وانعدامها لكاتب ﻫذه الكلمة . عن القضية الفلسطينية وﻫي جزء من كتاب قيد الطبع وفيه تلح" المحكمة دقة الخبر. القانون والعدالة بشرح المادة \\986ع.ع  .والذي أحاكم بموجبها . مقال عن المرحوم شكري القوتلي رئيس الجمهورية وأحد أبطال االستقالل (ربطا مرفقة مع ﻫةذهالمذكرة) والذي مات فقيراً ال يملةك شةروى نقير،وأننةي الةذي صةفيت تركتةه .وفةي كتةاب (حةرب الخلةي

دفعتني لالستقالة) تحدث جان بيير شيفمان :أنه حين كان شاباً وخالل زيارته لبلدة (بزنسون) وجةد علةى
العتبة العليا للبلدية العبارة التالية (األمة ﻫي القانون)فهل نةُ ّف ْعل القانون؟!

لذلك :ولجميع ما تقدم أطلب
 -4البت بطلباتي السابقة المثارة من الناحية الشكلية.
 -9بانتظار رد المحكمة الموقرة على ما تقدم  ،أكرر مطالبتي بةنطالق سةراحي حرصةاً علةى العدالةة

وسيادة القانون.

دمشق في \6\1

9141

بكل تحف" احترام الموقوف

المحامي ﻫيثم المالح
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محكمة الجنايات العسكرية الثانية الموقرة
مذكرة عرض في الدعوى أساس  334لعام 2010
من المتهم المحامي األستاذ هيثم المالح بمواجهة النيابة العامة العسكرية
 -2إضللافة ملللا سللبق وقللدمت حللول عللدم وجللود حالللة اوللرب املنصللوص عنهللا يف املللادة \\187ع.ع فللأنين
أشري إىل أن الرئيس السلوري قلد حضلر ملؤمترا يف تركيلا حتلت عنلوان (قملة التفاعلل وإجلراءات بنلاء الثقلة يف آسليا)
واللليت أختمللت أعماهلللا يف اسللطنبول يللوم  1020\7\8وحضللر فيهللا للثالا عللن الكيللان الصللهيوين فهللل ميكللن أن
نقللول ب للأننا يف حالللة حللرب أو مللا يشللبه اوللرب إذا حضللر ال لرئيس السللوري م لؤمتراكهللذا مللع وجللود ثللل للكيللان
الصهيوين ؟!.

وملاذا ل يكون بناء الثقة بني السلطة اواكمة وبني مواطنيها؟!.
يب وبأمثايل من أصحاب الرأي يف السجون؟!.
أليس هذا هو األجدى من الز ّ

وأقللدم نسللخة عللن جريللدة الللديار اللليت أوردت اخلللا  ،أنللين أعللود ألوكللد أن سللائر مللا احت لواه ملفللي الللذي
أح للاكم مبوجب لله ل ذ للر ع للن كون لله رأي مفك للر ق للانوين  ،وأن للين مت ل ٍ لك للل م للا ورد يف املل للف ألن للين اعتق للده ه للو
الصواب بعينه.
 -1مؤسف حىت اآلن أن ل ترى احملكمة املوقرة يف الفقلرة الثانيلة ملن امللادة \\187ع.ع قرينلة اللااءة الليت
قررهلا املشللرع واللليت عللى أساسللها مللا كللان ينبغلي أن أبقللى يف السللجن بعللد صلدور قللانون العفللو األخللري  ،ول أرى
سللببا مقنع لا حللىت اآلن لتجللاوز احملكمللة عللن هللذه الفقللرة واإلص لرار والسللتمرار يف امللللف باعتبللاره قضللية جنائيللة،
وهل هي كما يقال( :عنزة ولو طارت)؟!؟

-3يقللول ابللن خلللدون :حللني ختللور النفللوس  ،وتفقللد الفروسللية والنخللوة،وحس اورية،وعنجهيللة الللذات،فإن
كل ما يتصل لا يتخلذ شلكل ال طلا /النفسلي  ،وحلني متللق اللروح معهلا املؤسسلات  ،وتتعلاحلم املاديلة ،كملا
يكون األمر يف عزوب اوضارات .املادية تتمثل يف البذ والتغرر باملال  ،وكأنه غابلة يف الفطنلة واللذكاء  ،وامللال
يللرتجم يف القصللور  ،والللدور  ،واجللواري تتعللدد مبللا ل ينتهللي  ،وكللذلك يف امليكللل واللبللاس وكللأن املللرء يهللرب مللن
دون نفسه حىت اهلاوية.
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 -0أبرز ملقامكم صورتني للمكتلوبني اللذين قلدمتهما  ،أولمهلا إلليكم علن طريلق ملدير السلجن والثانيلة إىل
مللدير السللجن  ،كمللا زارت الزميلللة احملاميللة دعللد موسللى والسلليدة آمنللة الشللما /احملللامي العللام األول يف دمشللق
وقللدمت شللكوى حللول احتفللا مللدير السللجن لصللورة ملفللي علللى أمللل أن نللري تسللليمه إيل ولكللن مجيللع هللذه
املسللاعي ذهبللت سللدى  ،فقللد جتللاوز مللدير السللجن القللانون  ،وبقيللت أنللا حللائرا ل أدري مللاذا أفعللل؟! أدور يف
حلقللة مفرغللة  ،معللزولا عللن العللاا اخلللارجي حللىت تللاريخ  1020\7\22ا أسللتلم سللوى إضللبارة حتللوي ضللبو/
اجللسات وملذكريت هيئلة اللدفاع  ،يف الوقلت اللذي دخللت فيله الشلهر التاسلع ملن تلوقيفي غلري املشلروع  ،وكيلف
يل أن أدرس امللف الذي أحاكم مبوجبه والذي أعتقد صوابيته كامالا والذي يعا علن رأيلي اللذي صلانه الدسلتور
الصللادر بعللد قللانون العقوبللات وأنللين مسللتعد لتقللدا الللدليل كللل الللدليل علللى مللا كتبللت ومللا قللدمت وإمنللا يف هللذه
اوالة على احملكمة أن تتحمل تبعات امللف اليت أعرض فتحها استنادا ملا قدمت.
 -2واسللتطرادا أطلللب مللددا اختللاذ القلرار فيمللا قللدمت مللن دفللوع شللكلية تنللال اليمللني اللليت أقسللم للا قضللاة
احملكمة املوقرة على احرتام القانون وإنفاذه يف حني أنكم ا حترتموا القلانون حلىت اخنلرطتم يف تنعليم حلزيب خالفلا
لقانون العقوبات العسكري.

دمشق في 9141\6\91م

وبكل تحف" واحترام
المتهم المحامي ﻫيثم المالح
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مقام المحكمة العسكرية الموقرة بدمشق  -الغرفة الثانية
عن المتهم  :ﻫيثم المالح بن خليل  -محام  -من فرع نقابة المحامين بدمشق
يمثله المحامون  :نجيب ددم ،عبد اهلل خليل و دعد موسى
الئحة دفاع في الدعوى رقم أساس  112لعام
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أوال  :في الوقائع :
 ميثل املوكل احملامي األستاذ هيثم املاحل أمام حمكمتكم متهما مناية نقل أنباء كاذبة ملن شلألا أن تلوهننفسللية األمللة املنصللوص عنهللا واملعاقللب عليهللا بأحكللام املللادة  /187/بدللللة املللادة  /182/مللن قللانون العقوبللات
العللام .وذلللك بعللد أن تقللدمت النيابللة العامللة يف جلسللة  1020/2/23بطلللب إسللقا /الللدعوى العامللة حبللق املوكللل
من جرمي ذم القضاء وإذاعة أنباء كاذبة يف اخلار املنصلوص عليهملا يف امللادتني  337و  383لشلموهلما بقلانون
العفو العام رقم  /11/لعام 1020
 وقد نفى املوكل  -طيلة مراحل التحقيق واحملاكمة  -كافة التهم املسندة إليه  ،وطلب إعالن براءته . والذي حد يف الواقع وكما ورد يف أقوال ولوائح املوكل هو :[[عل للى الس للاعة الثاني للة حلهل لرا خرج للت م للن مكتل ل ي للوم  1002/20/20ألتوج لله بس للياريت عائ للدا إىل داري،
فوجئللت بسلليارة تقللف إىل جانللب سللياريت وخللر منهللا ثللال رجللال ودفعللوين بللالقوة والشللدة ألدخللل السلليارة اللليت
كلانوا فيهلا دون أن يلدعوا يل وقتل ا حللىت ألضلع حاجيلايت يف السليارة ورفضلوا اإلفصلاح علن هلويتهم ووجهللتهم،
اقتادوين باجتاه جسلر فكتوريلا  -وحلني جلاءتين مكامللة عللى جلوايل صلادروه ملين وا يرتكلوين أجيلب عللى املكامللة
 توجهلوا صللعودا باجتللاه حمطللة اوجللاز إىل كفللر سوسللة "إدارة املخللابرات" وهنللاك واجهللت الللواء زهللري محللدالذي استجوبين كمتهم ومواره كان يوجد شخص أشيب وآخر ينادونه دكتور واللذي حلاول أخلافيت وكلان حملور
اولدي هلو مقابلللة يل ملع قنلاة بللردى الفضلائية بعلض املقللالت  ،دون حضلور منلدوب النقابللة أنلزلين مللدير
السجن املدعو (أبو رائد) الذي قال يل ستخر غدا فليس عليك شيء ،إل أنين بقيت حمتجزا حىت يلوم الثنلني
 1002/20/22حيل مت اقتيللادي إىل القضللاء العسللكري  ،ولعللدم وجللود وقللت لللدى ثللل النيابللة وضللرورة حضللور
ثل النقابة فقد احتجزت يف فرع الشرطة العسكرية ملدة ليلتني بوضع باله السوء ول ميكن وصفه.
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حللىت ه للذا التللاريخ ا يك للن أح للد ول أهلللي يعلم للون مبك للان وج للودي  ،ويف ي للوم األربع للاء  1002/20/12مت
اسلتجوايب مللن قبللل ثللل النيابللة العامللة العسللكرية الللذي أصةةدر مةةذكرة توقيةةف حبقللي شللاملة نسةةبت ج ةرائم لةةي
دون أن تتحقق منها  ،وبالتايل توقيفي غري قانوين ل شكالا ول موضوعا.
ففي الشكل :مت اختطايف بالقوة كما قدمت وبشكل اختطاف العصابات دون أية ملذكرة أو تبليله مسلبق

ومت تغيي عن العاا أسبوعا دون أن تعلم أسريت مكان وجودي.

وفي الموضوع :فإن مجيع ما أسند إيل ل يعدو أكثر من حرية التعبري علن اللرأي وكلل ملا ُيويله املللف هلو
مقللالت ومقللابالت صللحفية وبالتللايل فللال ذشللى علللى سللالمة التحقيللق مللن متابعتلله واحملاكمللة طليقل ا إذا كللان مثللة
موجللب ،فض لالا عللن أن العتقللال ا يكللن يف حالللة مللا يسللمى "اجلللرم املشللهود"  ،إل إذا كللان هنللاك مثللة هللدف
باإلساءة إيل]].
 وفي جلسة  9141/2/2أجاب الموكل على أسئلتكم وتضمنت إجاباته ما يلي .[[  -إن عمري قد اقرتب ملن الثملانني عاملا وأعلاين ملن إملراض السلكري والغلدة والتهلاب املفاصلل واعتلا
أن القضية تارذية وا يسبق أن حوكم أمام القضاء شخص مبثل سين على رأي .
 توقيفي مت بصورة غري مشروعة وأخذت من الطريق العام دون معرفلة ملن أخلذين ،وملا بلين عللى عمللغري مشروع يعتا غري مشروع.
 النياب للة العام للة مدعي للة وعليه للا يق للع ع للبء إثب للات الدع للاء وامل للادة  127ع .ع تش للرت /ت للوفر عنصل لرينأساسيني للجرمية  ،العنصر األول هو حالة اورب وتعللن مبرسلوم وعللى النيابلة إن تثبلت إن ملا قلتله غلري صلحيح
واين كاذب وهذا غري صحيح  ،والقسم الثاين من املادة املذكورة هلو اللذي ينطبلق عللى اللدعوى املقاملة يف حلال
تبني إن هناك جرم ارتكبته وبالتايل تكون الدعوى املقامة حبقي مشلمولة بقلانون العفلو العلام اللذي صلدر ملؤخرا.

وكما قال وزير اخلارجية السيد وليد املعلم أن سورية بلد علماين وفرصة النقد أي نقد الدولة والسياسةة العامةة
والحكومة مفتوحة ولكل شخص أن ينتقد وفق القةانون فيقةول ﻫةذا صةح وﻫةذا خطةأ .وكلان عللى النيابلة أن

ل توقفين ألن الفقرة الثانية من املادة 187ع .ع تشري إىل قرينة براءيت من اجلرم الذي اهتمت به .

 سللابقا كللان قللد اتصللل يب شللخص هلجتلله شللامية قللال أنلله مللن قنللاة بللردى الفضللائية وحتللدثت معلله حللولأسللئلة وجههللا يل وكللان السلؤال األول وأجبللت عليلله وان القبضللة األمنيللة تشللتد مللن شللهر إىل شللهر ومللن سللنة إىل
سللنة وتللزداد العتقللالت وان زميلنللا احملللامي مهنللد اوسللين اعتقللل ألنلله رصللد أحكللام حمكمللة أمللن الدولللة .وقلللت
أيضا أن هناك فئات خارجة عن القانون والناس يف سورية متضايقون وهناك هوة بني الغلين والفقلري وهنلاك فسلاد
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ولب للمال العام وكل كالم قبل إلغلاء حاللة الطلوارئ ل يفيلد وان ملا قصلدته بلأن حلزب البعل هلو واجهلة وان
الذين يقودون البلد من خلف األبواب هم املخابرات .
 وبس لؤايل عللن رئلليس ملللس الشللعب حممللود البللرك وقولةةه بأنةةه ال حاجةةة ل ح ةزاب فأجبللت بللأن هللذهاإلجابة استخفاف بعقول السوريني .
 وقلت نب حتسني منطقة اجلزيرة وإنشاء املشاريع فيها وان ل يسكن األكراد يف خمالفات عشوائية. وقد وجهت خطابات للسيد اللرئيس سلبع أو مثلان لذا املوضلوع ومواضليع أخلرى حلول حماربلة الفسلادوإلغاء بعض القوانني وتعديل بعضها .
 ومللا ذكرتلله بإحللدى املقللابالت مللن انعللدام الشللفافية يف العمللل اوكللومي وإنللين مسعللت عللن عصلليان يفسجن تلدمر وعلدرا وصليدنايا وان العصةيان يحةدث فةي كةل سةجون العةالم وكلان عللى السللطة املسلؤولة أن ل
تتكتم علن األملر وان تبلله أهلل املوقلوفني علن نتلائج الوفيلات .وإنلين قللت إن احمللاكم امليدانيلة غلري دسلتورية فيمةا
يتعلق بالمدنيين وهي خمتصة مبحاكمة العسكريني زمن اورب .
 وأثن لاء أحللدا األك لراد يف بشللمال سللورية التقيللت بللاللواء حممللد سللعيد خبيتللان وكللان يشللغل يف حينللهمنصب رئيس مكتلب األملن القلومي واجتمعنلا ولل املوضلوع وذهبلت أنلا وعلدد ملن زمالئلي وقمنلا بإطفلاء الفتنلة
والتقيللت بللاللواء هشللام الختيللار وكللان كللل منللا مللع مموعتلله يعمللل منفللردا إلتللاد املوضللوع وشللكرين الللواء هشللام
على ذلك .
 -وإن الشللخص الللذي اتصللل يب مللن قنللاة بللردى هللو شللخص ال أعرفةةه وال أعةةرف القنةةاة أصةالً إل أنلله

حتد معي بلهجة شامية .

 -وان حالة الطوارئ هي اليت تعطل القوانني  .وإنين رجلل قلانون ول صلحة مللا نسلب إيل يف قلرار الهتلام

وأنين بريء ]].

وقد كان املوكل يف كافة إجاباته أمام حمكمتكم مثال احمللامي الصلادق اللذي يرتافلع علن شلعبه وأمتله ويشلري
إىل مواطن اخلطأ  ،وذاطب املسؤولني ويف مقدمتهم السيد رئيس اجلمهوريلة  ،وعلدد كبلري ملن السلادة اللوزراء يف
هلذا الشلأن وذلللك ضلمن القلانون وحللق إبلداء اللرأي والتعبلري اللذي كفللله الدسلتور والقلانون وكافللة املواثيلق الدوليللة
اليت وقعت عليها سورية .
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ثانيا في المناقشة والتطبيق القانوني :
 -4في األمور الشكلية :
 مت توقيللف املوكللل وذلللك باقتيللاده مللن الشللارع عنللوة  ،مللن قبللل مموعللة أشللخاص ودون مللذكرة توقيللفوهذا ذالف القانون .وباطل ويتوجب إبطال كافة اإلجراءات التالية له .وبالتالي إطالق سراحه فوراً.
 متللت إج لراءات التوقيللف حتللت حلللل إعللالن حالللة الط لوارئ  .ومبللا أن اإلع للالن عنه للا مت مللن جهللة غللريخمتصة  ،فقانون الطوارئ اشرت /إلعالن حالة الطوارئ أن تصدر مبرسوم عن ملس الوزراء املنعقلد برئاسلة رئليس
اجلمهوريللة  ،ينبغللي عرضللها علللى ملللس الن لواب يف أول اجتمللاع للله  ،وهللو مللاا ُيصللل حللىت اآلن ُ .صللدر
الدسللتور السللوري الللدائم عللام  2233وكللان مللن املتوجللب إخضللاع طريقللة إعاللللا مبللا يتوافللق مللع ملواد الدسللتور وا
يتم ذلك  ،لذا فنن اإلجراءات التي تتم استنادا إليها تعتبر باطلة أيضاً .
 مت جتاه للل أن اوكوم للة الس للورية ص للادقت مبوج للب املرس للوم التشل لريعي رق للم  3ت للاريخ  2272/2/21عل للىالعهد اخلاص باوقوق املدنية والسياسية .وهو معاهدة دولية تعلو على القوانني الوطنية.
 -9في المواد القانونية الناظمة لموضوع الدعوى :
((أ)) تنص المادة  982من قانون العقوبات العام على مايلي :
[ مللن قللام يف سللورية يف زمللن اوللرب أو عنللد توقللع نشللو ا ب لدعاوة ترمللي إىل إضللعاف الشللعور القللومي أو
إيقا النعرات العنصرية أو املذهبية عوقب بالعتقال املؤقت ]
وسةةوف نعتمةةد فةةي دفاعنةةا علةةى الشةةرح الةةذي يقدمةةه الةةدكتور محمةةد الفاضةةل فةةي كتابةةه ( الجةةرائم
الواقعة على امن الدولة ) الذي نال عليةه جةائزة الدولةة عةام  4261وﻫةو الكتةاب المعتمةد فةي دراسةة ﻫةذا
الموضةةوع فةةي جامعاتنةةا  ،نبةةين مقتطفةةات منةةه  ،مةةأخوذة مةةن الجةةزء األول مةةن الطبعةةة الثانيةةة الصةةادرة عةةن
مطبعة جامعة دمشق بتاريخ  4261/44/4وسوف نشير إلى رقم الصفحة بعد كل استشهاد منه.
* إن أحكام هذه املادة ال تطبق إل إذا كان الفعل الذي ارتكبه فاعله يف أحد حلرفني زمنيني :
أ -إما يف زمن يكون فيه خطر اورب محدقاً بالبالد السورية .
ب -أو يف زمللن تك للون اوللرب – أي الش للتباك املس لللح – ق ةةد نش ةةبت فع للال ب للني ق لوات الدول للة الس للورية
وقوات أية دولة أجنبية أخرى .
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"" املصدر أعاله ص "" 307

ومبا أن السيد رئيس اجلمهورية قد صرح يف لقائه مع الريس الرتكي مطلع أيار وأملام عدسلات التلفلاز صلرح
الرئيس السوري بأننا يف حاللة ل حلرب ول سللم منلذ أكثلر ملن عشلر سلنني  ،للذا فلإن اعتملاد النيابلة عللى فكلرة
وجود حالة حرب وأن خطر اورب حمدق أمنا هو خمالفة ملواقف أعلى قيادة سورية.
ل ل إن ركن الجريمة المادي الذي هو قيام الفاعل بلدعاوة ( واللدعاوة هلي العملل عللى تلرويج رأي معلني

أو السعي لنشر نعام سياسي أو اجتماعي أو ديين ) تستلزم أن تتوافر فيها العناصر التالية :
أوالً  -أن يكون موضوع الدعاوة أو الدعاية رأي ا أو مذهب ا أي فكرة .

ثانيا -السعي لنشر هذه الفكرة والرتويج هلا ومحل اآلخرين على القتناع ا  ،واعتناقها  ،واختاذهلا أساسلا

لسلوكهم .

"" املصدر اعاله ص "" 322

ل ل يضاف على ذلك أن متتد الدعاية على عدد ملحو الكثرة من أفراد اجلمهور.
 ومبلا أن الهتللام وأوراق الللدعوى ل تتضللمن بيللان مللا هللي األفكللار أو الللدعاوة اللليت مارسللها املوكللل وبقللي
ذلك مرد إحالة إىل مادة قانونية حتمل هذا العنوان .دون أي إثبات .
 ومبا أن أقوال املوكل ا تتضمن نشر رأي سياسي أو اجتماعي أو ديلين وإمنلا انصلبت عللى بيلان رأيله يف
املمارسللات اللليت ت للتم يف اجملتمللع أو متللارس مللن قبللل مس للؤولني أو م لواطنني خالف للا للدسللتور والقللانون ل ةةذا فم ةةن
المتوجب إعالن براءته من ﻫذه التهمة.
 كما نب ان ترمي الدعاوة إىل إضعاف الشعور القومي أو إيقا النعرات العنصرية أو املذهبية.(( أمللا إذا كةةان الهةةدف مةةن الدعايةةة تنميةةة الشةةعور القةةومي وإذكةةاء الحماسةةة الوطنيةةة والةةدعوة إلةةى
التآخي واإلصالح ونبةذ دواعةي الفرقةة والخصةام وإقامةة قسةطاس العةدل والمسةاواة بةين المةواطنين وعةدم
تسويد فئة على فئة وإقرار مبدأ تكافؤ الفرص فال جريمة وال عقاب))
"" املصدر أعاله (حرفيا) ص "" 323
 و الشعور القلومي هلو إحسلاس الفلرد بانتمائله إىل مجاعلة معينلة  ،وولئله العميلق هللا  ...ويقصلد الشلارعبال للدعاوة ال لليت ترم للي إىل إض للعاف الش للعور الق للومي إث للارة النعل لرات اإلقليمي للة الض لليقة بغي للة متزي للق وح للدة الش للعور
القومي ..وب روح اهلزمية  ..وتثبيط العزائم وإضعاف اجللد أو القدرة على املقاومة.
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 وإمللا إيقللا النع لرات العنص لرية واملذهبيللة فتنصللرف إىل إثللارة العصللبيات العرقيللة أو الدينيللة وبالتللايل كلللعصبية تستأثر بولء املواطن دون الدولة .
وبما أن كافةة الوثةائق ومنهةا أقةوال الموكةل تثبةت تمسةكه بوطنةه وأمتةه وأنةه لجةأ إلةى السةيد الةرئيس
بمراسةةالت تهةةدف إلةةى تماسةةك الةةوطن ومحاربةةة الفسةةاد وكةةل مةةا يسةةبب الضةةرر  ،كمةةا أنةةه تحةةرك باتجةةاه
المسةؤولين وسةةاﻫم بنطفةةاء نةار الفتنةةة العنصةرية التةي أطلةةت برأسةةها فةي شةةمال سةةورية وإنهةاء آثارﻫةةا وقةةد
ثمن له الجميع ﻫذا الموقةف الةوطني المبةادر والشةجاع  ،لةذا فننةه ي ةدو أن ال سةند لتطبيةق المةادة

982

ع .ع على أفعال الموكل مما يوجب إعالن براءته منها .
يضللاف إىل ذلللك [[ أن طبيعللة اجلرميللة اللواردة يف املللادة  182تسللتلزم ت لوافر قصللدين  :العللام واخلللاص معللا ،
وأما القصد اجلرمي اخلاص فهو نيةة إضةعاف الشةعور القلومي أو نيلة إيقلا النعلرات املذهبيلة أو العنصلرية .فةنذا
لم تتوافر لدى الفاعل نية اإلضرار فال سبيل لمعاقبته بمقتضى أحكام المادة 982ع .ع ]]
""املصدر أعاله حرفيا ص "" 323
[[ يتوافر القصد اجلرمي يف هذه اجلرمية إذا ثبت أن الفاعل تعمد القيام بالدعاية حلرا وهلو ملدركا شلألا،
مللدرك مللا عسللى أن يللنجم عنهللا مللن أخطللار  ،وعللاا أنلله قللد يرتتللب عليهللا إضللعاف الشللعور القللومي أو إيقللا
"" املصدر أعاله حرفيا ص """ 328
للنعرات املذهبية أو العنصرية ]]
وبمةةا أن كافةةة مةةا ورد فةةي الةةدعوى يؤكةةد عةةدم وجةةود نيةةة إلضةةعاف الشةةعور القةةومي لةةدى الموكةةل بةةل
على العكس فننه كان في مقدمة المدافعين عن الةوطن واألمةة وعةن حةق المقاومةة وال يمكةن لقضةائنا أن
يعتبر أقواله الرافضة للفساد والفاسدين ولكافة الممارسات المخالفةة للدسةتور والقةوانين  ،التةي تقةوم بهةا
أجهزة أو أفراد  ،تهمة للموكل كما أن الموكل ينظر باحترام شديد لمستوى الوعي الذي يحملةه المةواطن
السوري الذي ال يمكن أن تنطلي عليه األقوال التي تبرر الفساد أو تؤخر أي إصةالح  ،وبالتةالي وبمةا أن
الموكةةل لةةم يثبةةت قيامةةه بةةأي فعةةل وال يوجةةد لديةةه أصةةال أيةةة نيةةة تمثةةل القصةةد الجرمةةي لةةذا فمةةن المتوجةةب
إعالن برائته من التهمة موضوع المادة  982ع .ع .
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(( ب)) كما تنص المادة  986ع .ع على مايلي :
[[  -2يستحق العقوبة نفسها ملن نقلل يف سلورية يف األحلوال عينهلا أنبلاء يعلرف أللا كاذبلة أو مبلاله فيهلا
من شألا أن توهن نفسية األمة .
 -1إذا كان الفاعل ُيسب هذه األنباء صحيحة فعقوبته اوبس ثالثة أشهر على األقل ]].
وهلذه العقوبة يف فقرهتا األوىل ركنان مها املادي واملعنوي :
 -الةةركن المةةادي :ويتجلللى بنقللل األنبللاء الكاذبللة  .ويشللرت /لقياملله أن ُيصللل النقللل يف سللورية ويف زمللن

اوللرب أو عنللد توقللع نشللو ا  ،وأن يكللون مللن شللأن األنبللاء املنقولللة أن تللوهن نفسللية األمللة  .واملعلوملات الكاذبللة
هللي مجيللع األخبللار والبيانللات واإلشللاعات اللليت ل حقيقللة هلللا أصللال  ،أو اللليت طلرأ عليهللا التحريللف فطمللس معللاا
اوقيقة فيها  .واألنباء املباله فيها هي ما تكون صحيحة ولكن الراوي يضليف أو يضلفي عليهلا ملن عندياتله ملا
ينزع عنها صحتها فال يتلقاها الناس إل بصورهتا اجلديدة .
 ويقع على كاﻫل االدعاء عبء إثبات كةذب الخبةر المنقةول او المبةالغ فيةه  [[...وعللى ذللك إذاكان النباء املنقول صحيحا يف ذاتله أي إذا كلان يرجلع إىل واقعلة حلدثت فعلال  ،وا يقلرتف ناقلله يف روايتله كلذبا
أو مبالغة خترجه من طبيعته وتنلأى بله علن أصلله  ،فلال ملال لتطبيلق أحكلام امللادة  182ع ع  ،ول عقلاب عللى
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ناقل النبأ البتة]].
[[ وملن املسللم بله أن التعبللري علن فكلرة خاصللة أو اإلفصلاح علن رأي شخصللي  ،أو اجلهلر بعقيلدة معينللة ،
أو التنبللؤ مبللا قللد يكللون أو الللتكهن عمللا قللد ُيللد يف املسللتقبل البعيللد كللل ذلللك ل يعتللا مللن األنبللاء الكاذبللة أو
املباله فيها  ،ول مسؤولية عنه إذا شابه الكذب  ،أو باله فيه صاحبه ]].
""" املصدر أعاله حرفياا "" 312
 الركن المعنوي  :وميثل القصد اجلرمي اخلاص  :وﻫو نية إضعاف نفسية األمة .[[ ول بد  ،لتوافر القصد اجلرمي اخلاص يف هلذه اجلرميلة  ،ملن أن يكةون الجةاني عالمةا بةأن األنبةاء التةي
ينقلها ﻫي أنباء كاذبة أو مبالغ فيها  ،وأن تتوجه إرادته إىل ترديدها ونشرها  ،وهلو ملدرك طبيعتهلا  ،ملدرك ملا
عسللى أن يللنجم عنهللا مللن خطللر  ،ومللا عسللاها أن حتللد م حبكللم طبيعتهللا تلللك م يف نفسللية األمللة مللن وهللن
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وضعف ]] .
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[[ ومما ال جدال فيةه أن تنبيةه األمةة إلةى مةواطن الخطةر ال يعتبةر جريمةة  ،، ....وإذا ا تثبلت نيلة

اإلضرار فال جرمية ول مسؤولية ألن من حق كل مواطن  -بل من واجبه  -أن ينبه األملة إىل ملواطن اخلطلر ]].
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(( )) أما الفقرة الثانية من المةادة  986فلإن الفاعلل ينقلل األنبلاء الكاذبلة وﻫةو يحسةب أنهةا صةحيحة

 -وسللوء النيللة هنللا غللري موجللود والقصللد اجلرمللي اخلللاص غللري واجللب الوجللود  -والعقوبللة غللري جللائزة مللا ا يثبللت

أملران ( جهللل الفاعللل بكللذب األنبللاء واعتقللاده ألللا صللحيحة – وإدراكلله أن مللن شللألا إضللعاف نفسللية األمللة )
أما إذا أقام البينلة عللى أنله نهلل كلذب اإلنبلاء املنقوللة واملبالغلة فيهلا وأنله ا يلدرك أ ،ملن شلألا أن تلوهن نفسلية
األمة فال مسؤولية ول عقاب .
وبما أن الموكل لم يقم بالتحدث عن وقائع كاذبة  ،وﻫو رجةل مشةهود لةه بالصةدق ومتابعةة إنصةاف
المظلومين والعمل جهده على بيان سوءات الحياة والممارسات غير القانونية وﻫو مةدرك بةأن شةعبنا يعةي
مةةا يحةةيط بةةه منهةةا وأن المطلةةوب ﻫةةو اإلشةةارة إليهةةا دون خةةوف علةةى نفسةةية أبنةةاء الشةةعب السةةوري الةةذي
خةةاض معةةارك االسةةتقالل والبنةةاء ووقةةف فةةي وجةةه األحةةالف وبنةةاء الوحةةدة وإسةةقاط االنفصةةال ويتحمةةل
ض وطا ﻫائلة لمنعه من متابعة نضةاله وال خةوف علةى األمةة التةي تحتةاج إلةى الوضةوح والصةراحة وممارسةة
النقةةد كجةةزء مةةن حريةةة التعبيةةر  ،ومقدمةةة للبنةةاء الصةةحيح .وفةةي حةةال إثبةةات النيابةةة بةةأن مةةا تحةةدث عنةةه
الموكةةل مةةن أخبةةار ليسةةت صةةحيحة فنننةةا نبةةين أن الموكةةل مةةؤمن بأنهةةا لةةن تنةةال مةةن نفسةةية األمةةة لثقتةةه
باألمةةة  ،وأصةةال فةةنن الصةةحف السةةورية تنشةةر عش ةرات األنبةةاء عةةن الفسةةاد والتجةةاوزات التةةي يتحةةدث
الموكل عن أمثالها ب رض التنبيه إلةى آثارﻫةا ويحسةب أنهةا صةحيحة ألن آثارﻫةا تةدل عليهةا  .وبالتلايل فلإن
ما ميكن اهتامه به إمنا هو الفقرة الثانية من املادة  187ويتوجب إخالء سبيله لشلمول ذللك بقلانون العفلو األخلري
.
إن الفاسللدين واملسللتفيدين مللن الفوضللى ،ذللافون علللى مصللاوهم وهللم دائمللا للن يقللف ضللد اإلصللالح
والتوعيللة والعمللل بشللفافية لتطللوير الدولللة واجملتمللع  .ويقفللون بكللل وسلليلة ضللد األشللخاص واألفكللار واجله للود
املخلصة لألمة والوطن .
وأخ لريا  ...فللإن املوكللل حمللام وقللاض سللابق ومللن القامللات السللورية املشللهود هلللا عامليللا يف مللال الللدفاع عللن
حق للوق اإلنس للان والعم للل لرفع للة ش للأنه  ،ول ميك للن لقض للائنا الع للادل أن يس للجل يف تارذن للا ب للأن ينتص للر الفس للاد
واملصاحل اخلاصة على قيم اوق والعدالة .
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 ومبا إن األصل هو الااءة ويفسر الشك لصاحل املتهم . ومبا إن النيابة العامة املكلفة اكتفت بتوجيه التهمة دون إثبات. ومبا أن أصل الدعاء املنسوب للموكل هو حديثه لقناة بردى الفضائية وهي غري معروفة لله ولليس لديلهإمكانيللة متابعتهللا شللان الكثللري مللن امل لواطنني .وا نطلللع كهيئللة دفللاع علللى مللا بثتلله الفضللائية  ،بللل وا نللتمكن مللن
مقابلة املوكل سوى مرة واحدة ولدقائق مسحت ا هيئتكم وا نتناقش معه يف موضوع لئحلة اللدفاع ،فهلو حملام
قدير يف موضوع هتمته  ،ومبا أن الوقائع اليت سردهتا النيابة تلدل عللى أللا متلزأة ول تصللح لالهتلام بلل إن املوكلل
بصدقه قدم للمحكمة وهليئة الدفاع ملا قمنلا باعتملاده  ،ونلرتك للموكلل بسسلب هلذه العلروف احمليطلة باحملاكملة
إضافة ما يراه من وثائق أو لوائح بسبب ما بيناه من عدم التواصل وعدم السماح له باستالم أوراق الدعوى.
لما سبق:
– وألن التوقيف غري صحيح وإجراءاته باطلة .
– ومت يف حلل حالة الطوارئ  ،اليت ا يعد النعر يف صحة سريالا .
– ولتجاهل النيابة العامة تطبيق مواد العهد الدويل الذي يسمح للمواطنني مبمارسة حق التعبري والنقد
– ولعللدم تللوفر أركللان اجلللرم املنسللوب للموكللل يف املللادة  187بدللللة املللادة  182مللن قللانون العقوبللات يف مللا
نسب للموكل من كتابات أو أقوال  ،وعدم توفر أية نية أو إرادة إضعاف الشعور القومي أو نقل أنباء كاذبة .
– ولعةةدم تةةوفر أو إثبةةات علمةةه بللأن مللا حتللد عنلله هللو أخبللار كاذبللة وﻫةةو ينفةةي علمةةه بكةةذبها .ويؤكللد
على قيامه فعال بالعمل ألجل أمته وشعبه وحضه على متاسك الوطن ووحدته .
– لذا نلتمس من مقامكم اتخاذ القرار بة :
 -2إعالن براءة املوكل من التهمة املسندة إليه لعدم الثبوت أو عدم كفاية الدليل ،و عدم مسؤوليته.
 -1ويف حلال التوجلله إىل غللري ذلللك  ،اعتبلار فعللله منطبقللا علللى ملا ورد يف الفقللرة الثانيللة مللن املللادة

187

مللن قللانون العقوبللات العللام وتشللميل الفعللل بقللانون العفللو األخللري رقللم  11لعللام  ، 1020وإطللالق
سراحه فورا .
وبكل احترام وتقدير
دمشق يف

1020/7/3

الوكالء
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قرار محكمة الجنايات العسكرية -الغرفة الثانية
قرار  331أساس2010\ 334

شرع بالمحكمة الوجاﻫية علناً
حيث لم يبق ما يقال أعلن ختام المحاكمة واتخاذ القرار التالي:
باسم الشعب العربي في سورية.
إن ﻫيئة المحكمة العسكرية الثانية بدمشق المؤلفة من
العميد علي حسين  ،رئيساً
العقيد ممدوح طه  ،عضواً
العقيد حسن وقاف  ،عضواً
النقيب سامر العلي  ،ممثل الحق العام
المساعد ابراﻫيم حالق  ،كاتباً للضبط.
وبعد االطالع على:
 – 4إدعاء أولي رقم

91498\2912

تاريخ .9112\41\ 94

 -9ق ة ةرار قاضة ةةي التحقية ةةق العسة ةةكري األول بدمشة ةةق رقة ةةم  114أسة ةةاس  289تة ةةاريخ

9112\44\4

المتضةمن  :اتهةةام المةدعي عليةةه المحةامي ﻫيةةثم خليةل المةةالح بجنايةة نقةةل إنبةاء كاذبةةة مةن شةةأنه أن تةةوﻫن
نفسية األمة والظن عليه بجنحة ذم القضاء وإذاعة إنباء كاذبة في الخارج من شأنه أن تنال ﻫيبة الدولة.
-1قةرار محكمةةة الةةنقض رقةةم  911أسةةاس  468تةةاريخ  9141\4\14المتضةةمن رفةض طعةةن الطةةاعن
ﻫيثم المالح موضوعاً ورفض إخالء سبيله .
-1كافة أوراق وتحقيقات ﻫذه الدعوى وبنتيجة المحاكمة تبين لنا ما يلي:
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في الوقائع:
تتلخص وقةائع ﻫةذه الةدعوى أن بتةاريخ  9116\49\ 44أقةدم المةتهم المحةامي ﻫيةثم خليةل المةالح
على نشر مقال "ال يوجد انتخابات حقيقية في ظل نظةام اسةتبدادي فةي سةورية" علةى الموقةع اإللكترونةي
"سةةورية الحةةرة" العائةةد للمةةدعو عبةةد الحلةةيم خةةدام  ،كمةةا نشةةر مقةةاالً بعنةةوان "خطةةاب مفتةةوح إلةةى سةةيادة
رئيس الجمهورية الدكتور بشار األسد المحترم " على عدة مواقةع الكترونيةة بتةاريخ  9118\4\11تضةمن

ملخصةةه أن ةةه الب ةةد م ةةن إع ةةادة النظة ةر ف ةةي ك ةةل توجهةةاتهم واحتة ةرام الة ةرأي اآلخ ةةر وب ةةدالً م ةةن ذل ةةك تس ةةتمر
االعتقاالت التةي لةم نتوقةف وأن أجهةزة األمةن المختلفةة والمتخالفةة ال تتةرك أي نافةذة مفتوحةة إال وتعمةد
إلى إغالقها واستشهد على ذلك باالعتقاالت األخيرة التةي طالةت ناشةطين فةي إعةالن دمشةق وﻫةي تؤكةد
مجدداً أن اللجوء إلى قمع أي حركة سياسية أو اجتماعية ﻫي خيةار السةلطة وأن مةن حةق المةواطنين أن
يختلف ةةوا معه ةةا وأن ينظم ةةوا أنفس ةةهم وال يج ةةوز اعتق ةةالهم بس ةةبب نش ةةاطهم ﻫ ةةذا أو حة ةراكهم ال ةةذي كفل ةةه
الدستور فضالً عن خطاب القسةم وناشةط السةيد الةرئيس إصةدار األمةر بةاإلفراج عةن سةائر معتقلةي الةرأي

وبخاصة معتقلي إعالن دمشق وأن الحوار ﻫو سبيلنا للخروج من مأزقنا وليس ممارسة القمةع واالعتقةال،
ونشر المتهم المحامي ﻫيثم المالح مقاالً بعنوان "بين فكي كماشةة" علةى الموقةع اإللكترونةي مةداد القلةم

بتاريخ  9118\1\47تضمن ملخصه مطالبته للسيد الرئيس بفتح بابه الستقبال شخصيات فةي المعارضةة
لمناقشةةتهم بالحالةةة العامةةة للةةبالد وعةةدم تلقيةةه أي جةةواب علةةى وسةةائله ومخاطبتةةه للعديةةد مةةن الةةوزراء وأن
تحركه الذي بدأه منذ نحو ثمةان سةنين لةم يةأت أكلةه حتةى اآلن وان بعةض النةاس يعتقةدون أن االسةتمرار
فةةي الحةةوار مةةع السةةلطة إنمةةا ﻫةةو نةةوع مةةن العبثيةةة باعتبةةاره "حةةوار الطرشةةان" ومةةن ﻫنةةا عبةةرت ﻫيئةةة إعةةالن
دمشةةق عةةن رأيهةةا بضةةرورة القطةةع مةةع السةةلطة لعةةدم جةةدوى الحةةوار وأن وقةةوع الشةةعب تحةةت قمةةع أنظمةةة

استبدادية شمولية ألكثر من خمسين عاماً أدى لتةدمير البنيةة المجتمعيةة ونشةر الفسةاد وحةال دون تةراكم

المعرفةةة وتخ ةري القةةادة الةةذين بقةةوا محصةةورين فةةي جهةةة النظةةام وت ولةةت"أي أصةةبحت غةةوالً" السةةلطة
التنفيذيةةة علةةى القضةةاء الةةذي فقةةد اسةةتقالله مةةن خةةالل النظةةام الحةةالي ونادينةةا بضةةرورة اسةةتقالل السةةلطة

القضائية ووضعنا الحلول المناسبة لذلك ولكن ما من سامع ما أدى إلى أن المواطن لم يعد يطمةئن إلةى
وصوله لحقه إذا لجأ إلى القضاء وأنه ك يره من المواطنين ممنوع من السفر وأن التعلةيم انحةدر لمسةتوى
بالغ السوء بفضل تدخل السةلطة التنفيذيةة كمةا أن الشةفافية انعةدمت تمامةاً فةي جميةع مرافةق الدولةة وأنةه
تتم االعتقاالت خارج إطار القانون وتع دور التوقيةف ال يةر معةدودة وال محةدودة بةالنزالء الةذين يمةارس

عليهم التعذيب الجسدي والنفسي بصورة منتظمة وأن الفساد انتشر في البر والبحر ولم يبق مفصةل مةن
مفاصل السلطة خالياً فيه ويجري رفع أسعار المحروقات الكهرباء وتقفز بالتزامن من أسةعار سةائر المةواد
ال ذائية ويزداد الفقير فقراً والفاسدون غنى وتخمة وأن سعر كيلةو الخبةز الممتةاز فةي مطلةع حكةم البعةث
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كةةان ب\ \22قرش ةاً سةةورياً وقةةيس علةةى ذلةةك سةةائر المةةواد وتسةةاءل ﻫةةل نحةةن فع ةالً فةةي دولةةة العةةدل
والقانون أم في دولة يجري فيها نهةب المةواطن وإفقةاره وإذاللةه وحةين تتحةرك أي فئةة أو تجمةع مةدني أو
سياسي للض ط على السلطة في سبيل تحقيق بعض المطالب تشةهر السةلطة فةي وجهةه شةعارات مثةل أن
الوقت غيةر مناسةب وأننةا نتعةرض لضة وط خارجيةة كبيةرة وأن الةبالد فةي خطةر ﻫةذه الحجة واألنشةودات
التي تشهرﻫا السلطة في وجه المعارضين لها أفراد وجماعةات تجعةل المةواطن فةي حيةرة مةن أمةره فأمةا أن
يسةةتكين ويستسةةلم أو يعلةةن ﻫزيمتةةه فهةةل إلةةى خةةروج مةةن سةةبيل  ،كمةةا نشةةر المةةدعى عليةةه المحةةامي ﻫيةةثم
المالح خالل الشهر السادس مةن عةام  9118مقةاالً بعنةوان"من الممكةن" علةى الموقةع االلكترونةي لمجلةة

مقاربات العددان  41-49تضمن ما ملخصه أن مضى علةى غيةاب الشةعب عةن ممارسةة حقوقةه السياسةية
نحةةواً مةةن خمسةةين عام ةاً حكةةم خاللهةةا وال ي ةزال مةةن قبةةل أنظمةةة اسةةتبدادية قمعيةةة وانحسةةر دوره وغابةةت
قيادته بطرق مختلفة وحصلت انتكاسه في جانب الحريةات وأنةه كةان أحةد المةوقعين األوائةل علةى إعةالن
دمشق قبل طرحه على المواطنين ومنذ بداية تشكيل اإلعالن حصل بعض التنسيق بين الةداخل والخةارج

مع أنه كان ضعيفاً وغير ثابت بل ومتعسراً في بعض الحاالت إال أنه كان يوجةد تنسةيقاً بشةكل مةا وبعةض
التقارب الذي تم بين األخوان وعبد الحليم خدام وتشةكيل مةا سةمي جبهةة اإلخةالص أخةذت األمةور فةي
داخل اإلعالن تأخذ منحةى آخةر وأن استشةراس النظةام فةي مالحقةة أي اجتمةاع أو أيةة محاولةة لتشةكيل
ﻫيئات معارضة ﻫو العامل األﻫم على عرقلة أي حراك اجتمةاعي أو سياسةي  ،وبتةاريخ  9112\2\1أقةدم
المةةتهم المحةةامي ﻫيةةثم المةةالح علةةى نشةةر مقةةال بعنةةوان "علةةى السةةلطات السةةورية اإلف ةراج عةةن رمضةةان
المعتقةةل علةةى خلفيةةة اغتيةةال الحريري"علةةى موقةةع المرصةةد السةةوري لحقةةوق اإلنسةةان المعةةارض  ،ونشةةر
مقال"حزب البعث ال يحكم سورية فهو واجهةة سياسةية لجهةات أمنيةة" بتةاريخ  9112\7\6علةى الموقةع
االلكتروني"المرفأ" تضمن ملخصه أن حزب البعث لم يعد له وجود في سورية وﻫةو ال يعةدو كونةه واجهةة
سياسةةية سةةقطت شةةعاراتها بالكامةةل وبةةدل الوحةةدة ﻫنةةاك تشةةرذم وبةةدل الحريةةة السةةجون مليئةةة بأصةةحاب
الةرأي وبةةدل االشةتراكية ﻫنةةاك إقطاعيةةة الدولةة وأن الحةةزب تحةول مجموعةةة مةةن االنتهةازيين حةةول السةةلطة
ولةةذلك فمةةن يحكةةم الةةبالد اليةةوم لةةيس ﻫةةو حةةزب البعةةث وإنمةةا ﻫةةو األجهةةزة األمنيةةة فةةنحن دولةةة خةةارج
القةةانون ودور حةةزب البعةةث فيهةةا ال يتجةةاوز المنةةافع والمكاسةةب لكةةن ال دور فةةي الحيةةاة السياسةةية وإدارة
الش ةةأن الع ةةام الت ةةي ﻫ ةةي م ةةن اختص ةةاص األجه ةةزة األمني ةةة وان عب ةةارة الح ةةزب القائ ةةد للدول ةةة والمجتم ةةع
الموجةةودة فةةي المةةادة الثامنةةة مةةن الدسةةتور السةةوري وتحةةت ﻫةةذا السةةتار تةةم تةةدمير الةةبالد بالكامةةل سياسةةياً
واقتصادياً بل أن حزب البعث الذي يضم كفاءات نحترمها من دون شك قد تةم تةدميرﻫا أيضةاً  ،وبتةاريخ

 9112\2\41ق ةام المةةتهم ﻫيةةثم المةةالح بنشةةر مقةةال بعنةةوان "الجريمةةة والعقةةاب"على عةةدد مةةن المواقةةع
االلكتروني ةةة المعارض ةةة ومنه ةةا موق ةةع أخب ةةار الش ةةرق تض ةةمن ملخص ةةه أح ةةداث مح ةةاكم ميداني ةةة العس ةةكرية
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واختصاصاتها ووجود تجاوزات وأن األحكام التي تصدر عن ﻫذا النوع من المحةاكم ﻫةي أحكةام سياسةية
وليسةةت قضةةائية أو قانونيةةة وﻫةةي قريبةةة المثةةال مةةع محكمةةة أمةةن الدولةةة  ،كمةةا نشةةر بتةةاريخ

9112\2\46

مقةةاالً بعنةةوان "النكةةوص" علةةى عةةدد مةةن المواقةةع االلكترونيةةة المعارضةةة منهةةا موقةةع أخبةةار الشةةرق تضةةمن
ملخصه أنه بعد سنوات عشر مةن حكةم الةرئيس بشةار األسةد الةذي تجمةع بةين يديةه كافةة السةلطات وتةم

تفصةةيل الدسةةتور علةةى المقةةاس الرئاسةةي الةةذي يناسةةب السةةلطة ونتجةةاوز ذلةةك ونقةةول بعةةد ﻫةةذه السةةنوات
العشر فيما إذا لدينا اليوم في مجال الحريات وحقوق اإلنسان وأن األجهزة األمنية على ما يبدو لةم يةرق
لها الحراك الذي بةدأ يةدب فةي جسةد األمةة الميةت ليةنهض بهةا مةن جديةد فراحةت ﻫةذه األجهةزة بجميةع
أنواعها وفروعها مدنية وعسكرية وسياسية وغيةر سياسةية تمةارس اعتقةاالت خةارج إطةار القةانون وأن نظةرة
على واقعنا في سورية نجد تراجعاً فةي ميةدان الحريةات العامةة وحقةوق اإلنسةان ونكوصةاً ممةا عةرض علةى
الشةةعب منةةذ بدايةةة رئاسةةة ال ةرئيس بشةةار األسةةد وحتةةى اآلن وبينمةةا يةةزداد الفسةةاد ويتسةةع بةةل ويتعمةةق فةةي

المجتمةةع فةةي الوقةةت الةةذي تتسةةع فيةةه الهةةوة بةةين فئةةات الشةةعب بحيةةث يةةزداد الفقيةةر فق ةراً بينمةةا يةةزداد

األغنيةةاء غنةةى وتخمةةة علةةى حسةةاب لقمةةة الشةةعب فمةةن الةةذي يحاسةةب مةةن  ،ونشةةر المةةتهم أيض ةاً مقةةاالً
بعنوان"الشةةفافية والمسةةاءلة"على موقةةع اللجنةةة العربيةةة لحقةةوق اإلنس ةان المعةةارض بتةةاريخ 9118\2\92
تضمن ملخصه أن النظام السوري يتصف بانعدام الشفافية واالن الق علةى الةذات والتعتةيم علةى أي خبةر
ومن ةةع انتش ةةاره حت ةةى يس ةةتمر الش ةةعب غائبة ةاً ع ةةن قض ةةاياه وأن الس ةةلطة ل ةةم تعم ةةد حت ةةى اآلن لط ةةي مل ةةف
المفقودين سواء في السجون وأثناء الحةوادث المؤسةفة التةي وقعةت فةي الفتةرة الممتةدة بةين عةامي
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و  4221وباسةتعراض األوضةاع العامةة فةي بلةةدنا الحبيةب ال نجةد فةي أعمةةال السةلطة الحاكمةة أيةة شةةفافية
وﻫةةي ال ت ةزال تمةةارس أعمالهةةا ب ايةةة التكةةتم واالن ةةالق  ،وبتةةاريخ  9112\41\7قةةام المةةتهم بةةالرد ﻫاتفي ةاً
علةةى أسةةئلة المةةذيع زيةةاد السةةيد العامةةل بقن ةاة بةةردى الفضةةائية المعارضةةة ضةةمن برنةةام بانورامةةا تضةةمن
ملخصها اشتداد القبضة األمنية من شهر إلى شهر ومن سنة إلى سنة ونحن اآلن في ﻫذا العةام أسةوء مةن
العةةام الماضةةي واالعتقةةاالت تةةزداد وأن السةةلطة لةةديها إمكانيةةات ضةةخمة مةةن جةةيش ومخةةابرات وشةةرطة
وسالح وكل شيء ووسائل القمع والتمترس بقوانين خارجة عن أي مفهوم عدالي أو حقوقي قةال تتمتةرس
بقوانين مثل المرسوم  41لعام  4262الذي أباح لعناصر األمن ارتكاب الجرائم دون محاسبة والقانون
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الخةةاص بةةاإلخوان المسةةلمين وفةةوق كةةل ذلةةك حالةةة الطةةوارئ معلنةةة اسةةتناداً لقةةانون الطةةوارئ وأنةةه حيةةث
المبةةدأ ال يتعقةةد أن السةةلطة تتجةةه إلةةى االنفتةةاح علةةى النةةاس والعفةةو جةةزء مةةن االنفتةةاح واالعتقةةال جماعةةة

إعةةالن دمشةةق اعتقةةال خةةاطأ واسةةتمرار توقيةةف زيةةاد رمضةةان المةةتهم علةةى خلفيةةة تقريةةر ديتلةةف ميلةةيس
المتعلةةق باغتيةةال الحريةةري والةةذي مضةةى علةةى وجةةوده فةةي السةةجن أربعةةة أعةةوام بةةال مبةةرر وأنةةه لةةيس لةةدينا
قةةوانين والقةةوانين فةةي الكتةةب والكتةةب علةةى الةةرف منةةذ زمةةن بعيةةد والبلةةد تةةدار بواسةةطة أوامةةر وبالغةةات
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وتعليمات وأيدي األجهزة األمنية غير محددة وال يوجد في سوريا أي شةخص علةى رأسةه حمايةة أو مظلةة
تحميه من تعسف السلطة وعدوان األجهزة األمنية وأن حزب البعث واجهةة وأن بعةض األفةراد مةن حةزب
البعةةث متنفةةذين حةةول السةةلطة وﻫةةم المسةةتفيدين ولكةةن بقيةةة حةةزب البعةةث كحةةزب لةةيس لةةه قيمةةة وحةةزب
البعةةث واجهةةة ومةةن يحكةةم الةةبالد أنةةاس خلةةف األبةةواب نحةةن ال نعةةرفهم وأن كةةالم رئةةيس مجلةةس الشةةعب
والجبهة الوطنية التقدمية وأنه ال حاجة إلصدار قانون أحزاب جديةد ﻫةو ضةحك علةى النةاس مةع األسةف
وﻫ ةةذه ص ةةي ة م ةةن ص ةةيغ اس ةةتخفاف بعق ةةول البش ةةر واس ةةتخفاف عق ةةول الس ةةوريين وأن ال ةةوزراء عب ةةارة ع ةةن
واجهات وال يجوز لهم اإلدالء بتصريحات جزافاً دون دراية وعودة للقوانين وأن سةورية دولةة غنيةة ولكةن
ﻫدر المال العام يجري من قبل السلطة والبذخ والتبذير وﻫدر األموال ﻫذه كلها بنمكان العمل فيهةا وأن

القانون ال يطبق إال على الضعيف  ،وبتاريخ  9112\41\41تم توقيف المتهم المحامي ﻫيثم المةالح مةن
قبل األمن وباستجوابه اعترف بأن جميع المقاالت التي كتبها ونشرﻫا على المواقع االلكترونية المعارضةة
والتةةي تعةةرض خاللهةةا للحةةزب والثةةورة والدسةةتور ومجلةةس الشةةعب والقضةةاء السةةوري ولنظةةام الحكةةم فةةي
سةةورية ووصةةفه إيةةاه بةةالقمعي واالسةةتبدادي وتسةةلط األجهةةزة األمنيةةة وعةةدم تطبيةةق القةةوانين ومطالبتةةه بنل ةةاء
قانون الطوارئ والقانون رقةم  12الخةاص بتنظةيم األخةوان المسةلمين وانتشةار حةاالت الفسةاد بةين أجهةزة
السلطة والدولة كتبها بمحض إرادته وبقناعته المطلقة.
ﻫةةذا كمةةا اسةةند للمةةتهم المحةةامي ﻫيةةثم المةةالح جةةنح ذم القضةةاء وإذاعةةة أنبةةاء كاذبةةة فةةي الخةةارج مةةن
شأنها أن تنال من ﻫيبةة الدولةة المنصةوص عنهةا بةالمواد  176و 987ع.ع عةام  ،ﻫةذه الجةرائم قبةل تةاريخ
 9141\9\91م قد وقعت وعليه كانت وقائع ﻫذه الدعوى.
في األدلة:
 -4تحقيقات إدارة المخابرات العامة رقم \\41112بتاريخ  9112\ 7\47فرع . 982
 -9تحقيقات النيابة العامة بدمشق.
 -1أقةةوال المةةتهم المحةةامي ﻫيةةثم خليةةل المةةالح أمةةام المحكمةةة بجلسةةة  9141\1\99وقةةال كللل مللا

جاء بإفاديت مبراحل التحقيق السلابقة صلحيحة وقلد ذكلرت اوقيقلة يف كافلة مراحلل التحقيلق وكلان قلد اتصلل يب
شخص هلجته شامية قال أنه ملن قنلاة بلردى الفضلائية وحتلدثت معله حلول أسلئلة وجههلا يل وكلان السلؤال األول
وأجبلت عليلله أن القبضللة األمنيللة يف سلورية تشللتد مللن شللهر إىل شللهر وملن سللنة إىل سللنة وتللزداد العتقللالت وإن
زميلنا احملامي مهند اوسين اعتقل ألنه رصد أحكام حمكمة أملن الدوللة العليلا بسلؤايل علن امللدعو جلودت سلعيد
ووجللود إشللاعة بأنلله مت اعتقاللله أجبللت بللأن خللط سلللمي ول أعتقللد بصللحة تلللك املعلومللات املتللوفرة حللول اعتقاللله
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وهو صديقي وأنه كان من األشخاص الذين نعموا إعلالن دمشلق وانسلحبت أنلا بعلدها ملن اإلعلالن ول أعلرف
أن كللان جللودت سللعيد انسللحب أم ل وقللد قلللت أيض لا أن هنللاك فئللات خارجللة عللن القللانون والنللاس يف سللورية
يتضايقون وهناك هوة بني الغين والفقري وهناك فسلاد وللب للملال العلام وسلورية ل تتجله إىل النفتلاح وأن هنلاك
أشخاص حاليا يف السجن بفعل عناصر األمن وأنين ل اعرف املدعو زياد رمضان إل أنه أهله قلد راجعلوين وهلو
شللخص سللوري يعمللل يف لبنللان كللان صللديق للمللدعو أبللو عللدس املللتهم بقتللل رفيللق اوريللري وقللد أوقللف مللن قبللل
األمللن اللبنللاين ومت تركلله بعللد اسللتجوابه وعنللد عودتلله إىل سللوريا حي ل ورد امسلله بتقريللر ميللليس وعنللدما علللم بللأن
األمللن السللوري يريللده هللرب وبعللدها سلللمته لل لواء هشللام الختي لار أن أبلغللين أنلله للليس عنللده مشللكلة وبعللدها مت
توقيفلله ومللازال موقوف لا يف السللجن وأرسلللت رسللالة إىل ملللس حقللوق اإلنسللان يف جنيللف للتوسللط بشللأنه وبيللان
فيما إذا كان مطلوبا للجنة التحقيق الدوليلة وحضلر دبلوماسلي ملن أوربلا ل أعلرف امسله إىل مكتل وأعلملين بأنله
غللري مطلللوب وأرسلللت رس لالة خطيللة إىل مكتللب الل لواء أصللف وبعللد يللومني أو ثالثللة رد علل ّلي مللدير مكتبلله برتبللة
عميد وأبلغين أنه يف حال وجلود كتلاب خطلي يثبلت ذللك فلألم جلاهزون إلطلالق سلراحه وبعلدها وصللين إمييلل
فأرسلللته إىل اجلهللات السللابقة وا يللتم الللرد كمللا أجبللت علللى س لؤال بأنلله ل توجللد ق لوانني يف سللورية والبلللد تللدار
بواسطة أوامر وبالغلات وبواسلطة األجهلزة األمنيلة وكلل كلالم قبلل إلغلاء حاللة الطلوارئ ل يفيلد وإمنلا قصلدته بلأن
حلزب البعل هلو واجهللة وأن اللذين يقلودون البللد مللن خللف األبلواب هلم املخللابرات وبسلؤايل علن رئليس ملللس
الشعب حممود البرك وقوله بأنه ل حاجة لألحزاب وأجبت بأن هذه اإلجابة استخفاف بعقلول السلوريني كملا
أجبللت علللى س لؤال حللول تللدمري للنهج للغللوطتني حللول دمشللق فأجبللت بللأن البنللاء يف الغللوطتني مت بشللكل غللري
قانوين وبدون ترخيص وبالرشاوى وأن املخالفات مجيعها متت يلف أيلام احمللاف السلابق عللي زيلود وا أذكلر امسله
بداية لكن قاضي التحقيق أصر على ذكر السم وقلت نب أن يتم حتسني منطقة اجلزيلرة وإنشلاء مشلاريع فيهلا
وا أمللار بللأن يسللكن األكلراد يف خمالفللات عشلوائية يف دمللر منطقللة وادي املشللاريع ونللب إنشللاء املشللاريع هلللم يف
مناطقهم واقرتحت ذلك وإقامة املشاريع بشكل عملي وقد وجهلت علدة خطابلات للسليد اللرئيس سلبع أو مثلاين
رسائل ذا املوضوع ومواضيع أخرى حلول حماربلة الفسلاد وإلغلاء بعلض القلوانني وتعلديل بعضلها وتعلديل القضلاء
واملقللالت املوجللودة كلهللا صللحيحة ويف عللام  2228التقيللت ب لرئيس احملكمللة الدسللتورية نصللرت مللال حيللدر وقللال
عندما أدعى ملؤمترات ل أذهب ألنه ليس للدي ملا أقدمله واعرتاضلات قلدمت عللى أعضلاء مللس الشلعب ثبتلت
مبرسلوم مجهللوري ومللا ذكرتلله بإحللدى املقللابالت مللن انعلدام الشللفافية يف عمللل حكللومي وأنللين مسعللت عللن عصلليان
يف سجن تدمر وعدرا وصيدنايا وأن العصيان ُيد يف كل سجون العاا وكان نيب عللى السللطة املسلئولة إل
تتكتم عللى األملر وأن تبلله أهلل املوقلوفني علن نتلائج العصليان وأنلين قللت أن احمللاكم امليدانيلة غلري دسلتورية فيملا
يتعلللق باملللدنيني وهللي خمتصللة مبحللاكم العسللكريني زمللن اوللرب وأثنللاء أحللدا األك لراد يف للال سللورية التقيللت
بللاللواء حممللد سللعيد خبيتللان وكللان يف حينلله يشللغل منصللب رئلليس مكتللب األمللن القللومي اجتمعنللا وللل املوضللوع
وذهبلت أنللا وعللدد مللن زمالئللي وقمنللا بإطفللاء الفتنللة والتقيللت بللاللواء هشللام الختيللار وكللان كللل منللا مللع مموعللة
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يعمل منفردا إلتاد املوضوع وشكرين اللواء هشام على ذلك وكان على الدولة أن تعطيين وسلام عللى ملا فعللت
يب ملن قنلاة بلردى وأجبتله عللى مموعلة أسلئلة واردة مبحضلر اسلتجوايب
وبسؤاله أجاب أن الشخص الذي اتصل ّ
هو شخص ل أعرفه ول أعرف القناة أصالا لكنله حتلد معلي بلهجلة شلامية وأن حاللة الطلوارئ هلي الليت تعطلل

القوانني .

 -0مقال"دميقراطية التخلف" للكاتب سليمان ابراهيم العسكري اللذي نشلر يف مللة العلريب العلدد ()722
لعام  1020م.
 -2مقال شكري القوتلي للمتهم هيثم املاحل يف 1007\2\8م.
 -7مقال"بني اورية والستبداد"للكاتب الدكتور أسعد السح مراين.
 -3مقال"أنا بوليس وذنب الكلب"للمتهم هيثم املاحل بتاريخ  1003\22\12م.
 -8مقال "حالة الطوارئ وأثرها على حقوق اإلنسان للمتهم هيثم املاحل بتاريخ

1002.\3\7

 -2مقال"عرض ل دفاع"للمتهم هيثم املاحل.
 -20مقال"املؤامرة املستمرة"للمتهم هيثم املاحل بتاريخ
 -22مقال"سرتبتيز" عريب للمتهم هيثم املاحل بتاريخ

1007.\2\22

1007.\2\22

 -21خطاب مفتوح إل من بيده األمر للمتهم هيثم املاحل.
" -23خطاب مفتوح"للسيد حسين مبلارك رئليس مجهلوري مصلر العربيلة وإىل حكلام اللبالد العربيلة" لكاتبله
املتهم هيثم املاحل بتاريخ . 1002\2\10
 -20مقال"العدالة والقانون"للمتهم هيثم املاحل بتاريخ . 1008\3\20
 -22قس للم م للن كتاب"اس للتقالل الس لللطة القض للائية"للكاتب القاض للي نص للرت م للال حي للدر عض للو احملكم للة
الدستورية العليا.
 -27مقال "اجلرمية والعقاب"للمتهم هيثم املاحل نشرها على موقع أخبار الشرق اللكرتوين .
 -23مقال "النكوص"للمتهم هيثم املاحل نشره على موقع أخبار الشرق بتاريخ 22أيلول .1002
 -28مقال "الشفافية واملساءلة"للمتهم هيثم املاحل .
 -22مقال "حزب البع ل ُيكم سورية فهو واجهة سياسية جلهات أمنية"لكاتبه املتهم هيثم املاحل.
 -10مقال "اإلصرار على اخلطأ بني التخبط والتناقض"لكاتبه املتهم هيثم املاحل.
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 -12مقللال "الطريللق الصللعب مللن داخللل إعللالن دمشللق فللن املمكللن لكاتبلله املللتهم هيللثم املللاحل يف ملللة-
مقاربات"-
 -11مقال ل يوجد انتخابات حقيقية يف حلل نعام استبدادي "لكاتبه املتهم هيلثم امللاحل نشلره عللى موقلع
(فري سرييا) اللكرتوين .
 -13مقال "على السلطات السورية اإلفرا عن رمضان املعتقل على خلفية اغتيال اوريري" لكاتبه امللتهم
هيثم املاحل.
 -10مقال"بني فكي كماشة" لكاتبه املتهم هيثم املاحل .
-12مقال "خطاب مفتوح إىل سيادة رئيس اجلمهورية الدكتور بشار األسد احملرتم" للمتهم هيثم املاحل.
 -17اتصال هاتفي مع قناة بردى الفضائية املعارضة أجراه املتهم هيثم املاحل.
في مطالبة النيابة العامة العسكرية:
تقدم ثل اوق العام مبطالبة خطية من أربلع صلفات اللتمس يف لايتها:إسلقا /اللدعوى املقاملة حبلق امللتهم
احملامي هيثم املاحل مرمي ذم القضاء وإذاعة أنباء كاذبلة يف اخللار ملن شلألا أن تنلال ملن هيبلة الدوللة املنصلوص
عنها باملادتني  337و 183ع.عام بشموهلا بأحكام مرسوم العفو العام.وطاللب أيضلا بتجلرا امللتهم احمللامي هيلثم
املللاحل منايللة نقللل أنبللاء كاذبللة مللن شللألا ان تللوهن نفسللية األمللة املعاقللب عليهللا باملللادة  187بدللللة  182ع.عللام
واوكم عليها ألجل ذلك بالعقوبة املقررة قانونا.
في الدفاع:
تقدم وكالء املتهم مبذكرة دفاع خطية من سبع صفحات التمسوا فيها من حي النتيجلة إعلالن براءتله ملن
اجلللرم املسللند للله وحبللال توجلله احملكمللة لغللري ذلللك اعتبللار فعللله ينطبللق علللى أحكللام املللادة 187ع .عللام فقللرة \أ\
وتشمليها مبرسوم العفو العام رقم \ \11لعام  1020م ويف حلال توجله احملكملة لغلري ذللك منحله منتهلى أسلباب
التخفيف التقديرية والقانونية ومراعاة عمر املتهم الذي بله الثمانني كما تقدم املتهم مبذكرة عرض ملن صلفحتني
ع للن نفس لله ومرف للق للا بع للض الوث للائق وجري للدة ال للديار الع للدد\3787ت للاريخ  1020\7\2س للئل امل للتهم ع للن أقوال لله
األخرية فطلب تشميل اجلرائم املسندة له مبرسوم العفو رقم\\11لعام .1020
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في المناقشة والتطبيق القانوني:
حيل أن جرمللي ذم القضللاء وإذاعللة أنبللاء كاذبللة يف اخلللار مللن شللألا أن تنللال مللن هيبللة الدولللة املنصللوص
عنهلا بامللادتني  337و 183عقوبلات عاملة واملسللندين للملدعى عليله امللدعو هيلثم خليللل امللاحل وعللى فلرض ثبوهتللا
حبقلله فقللد وقعللا بتللاريخ سللابق لتللاريخ  1020\1\13كمللا هللو ثابللت مللن إدعللاء النيابللة العامللة العسللكرية بدمشللق
املللؤر يف  1002\20\12وحيل أن هللذين اجلللرمني مشللمولني كليل ا بأحكللام مرسللوم العفللو العللام رقللم \\11لعللام
 1020ا يتوجب معه إسقا /دعوى اوق العام املقامة ما تبع ا لشلمول اجللرم كليل ا بأحكلام مرسلوم العفلو العلام
رقللم \ \11لعللام  1020عم لالا بللنص املللادة  037أصللول حماكمللات جزائيللة وحي ل أن املللادة السادسللة مللن قللانون
حالة الطوارئ الصادرة باملرسوم رقم  22تاريخ  2271\21\21النافذ قد نصت يف الفقرة \ب\منها أنله املنلاطق
اليت أعلنت فيها حالة الطوارئ حتال إىل القضاء العسكري مهما كانت صفة الفلاعلني أو احملرضلني أو املتلدخلني
اجلرائم الواقعة على أمن الدولة والسالمة العامة وحي أنه اسند للمتهم احملامي هيثم خليل املاحل جرم نقلل أنبلاء

كاذبة يف اخلار من شالا أن توهن من نفسية األمة وفلق أحكلام امللادة\\187بدلللة \\182ع.علام  ،وحيل
أن امللادة  182ع.عللام  ،نصللت علللى انلله"من قللام يف سللورية يف زمللن اوللرب أو عنللد توقللع نشللو ا بللدعاوة ترمللي
إىل إضللعاف الشللعور القللومي أو إيقللا النع لرات العنص لرية أو املذهبيللة عقوبتلله بالعتقللال املؤقللت كمللا أن املللادة
\\187ع.عام  ،نصت على أنه يسلتحق العقوبلة نفسلها ملن نقلل يف سلورية يف األحلوال عينهلا أنبلاء يعلرف أللا
كاذبة أو مباله فيها ملن شلألا أن تلوهن نفسلية األملة "وحيل أن النرتنلت وسليلة اتصلال عامليلة وبإمكلان مجيلع
النللاس التفللر علللى مواقعلله والتصللال فيمللا بيللنهم بسللرعة وبسللهولة ويف مجيللع منللاطق العللاا املرتبطللة مللع بعضللها
بشللبكة النرتنللت للا يعللين أن األنبللاء بتلللك الوسللائل نقلللت للخللار والللداخل علللى حللد س لواء وحي ل أنلله مللن
الثابت بالوقائع واألدلة املسلنودة أعلاله والليت بلغلت حلدا ملن الكفايلة والثبلوت واليقلني إقلدام احمللامي امللتهم هيلثم
امل للاحل عل للى نش للر ع للدة مق للالت لعناوين"اجلرمي للة والعقاب"و"والنكوص"و"الش للفافية واملس للاءلة"وحزب البعل ل ل
ُيك ل للم س ل للورية فه ل للو واجه ل للة سياس ل للية جله ل للات أمنية"و"اإلصل ل لرار عل ل للى اخلط ل للأ ب ل للني التخ ل للبط والتن ل للاقض"و"وفن
املمكللن"و"ل يوجللد انتخابللات حقيقيللة يف حلللل نعللام اسللتبدادي"و"على السلللطات السللورية اإلفلرا عللن رمضللان
املعتقل عللى خلفيلة اغتيلال اوريلري "و"بلني فكلي كماشلة"وخطاب مفتلوح إىل سليادة اللرئيس اجلمهوريلة اللدكتور
بشللار األسللد احملرتم"علللى املواقللع اللكرتونيللة ومنهللا موقللع أخبللار الشللرق وموقللع اللجنللة العربيللة وقللوق اإلنسللان
وموقع املرفأ وموقع إعالن دمشق للتغلري اللوطين اللدميقراطي وموقلع مللة مقاربلات العلددان  23-21وموقلع سلورية
اوللرة العائللد للمللدعو عبللد اوللليم خللدام وموقللع املرصللد السللوري وقللوق اإلنسللان وموقللع مللداد القلللم وعللدة مواقللع
الكرتونيللة أخللرى إضللافة لقيللام املللتهم احملللامي هيللثم املللاحل بللالرد هاتفيلا علللى أسللئلة املللذيع زيللاد السلليد العامللل بقنللاة
بللردى الفضللائية ضللمن برنللامج بانورامللا وتضللمنت تلللك املقللالت والتصللالت اهلاتفيللة علللى قنللاة بللردى الفضللائية
تعرضه للحزب والثورة والدستور وملس الشعب ونعلام اوكلم يف سلورية ووصلفه بالسلتبدادي والقمعلي وتسللط
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األجهزة األمنية وعدم تطبيق القوانني وانتشار حالت الفساد بني أجهزة السلطة والدولة وانتشلار الفقلر بلني أفلراد
الشعب وازدياد غا األغنيلاء وأرقلام ومهيلة ومبلاله فيهلا علن أعلداد املعتقللني السياسليني والقتللى يف حادثلة الدبابلة
املزعللوم وحللالت اإلعللدام  ...إخل دون أن يقللدم أي دليللل علللى صللحة هللذه األرقللام ومعلومللات أو عللن مصللدرها
وقد تأيد ذلك باعرتاف املتهم أمام األمن والنيابة العامة العسكرية وأمام قاضلي التحقيلق العسلكري وأملام دائرتنلا
والذي أكد قيام قناة بردى الفضائية بالتصال معه وأنه يعلم أن حديثه وصلوته اهللاتفي سليب عللى تللك القنلاة
لكل الناس وأنه أخا املذيع أن القبضة األمنية تشتد من شهر إىل شهر ومن سنة إىل سنة و ن لذا العلم أسلوء
من العام املاضي والعتقالت تزداد وذكر أن السللطة هللا إمكانيلات ضلخمة ملن جليش وسللطة وشلرطة وسلالح
ووسللائل قمللع وتتمللرتس بق لوانني خارجللة عللن أي مفهللوم عللديل أو حقللوقي مثللل املرسللوم  20لعللام  2272والقللانون
رقم  02وأنه قال أن الناس يف سورية متضايقني والوضع مأساوي من جانب اوريات العاملة واهللوة السلاحقة بلني
الفقري والغين ولب املال العام والفسلاد املستشلري وأن السللطة ل تتجله إىل النفتلاح عللى النلاس واعتقلال مجاعلة
إعللالن دمشللق هللو خللاطئ ألنلله ل يوجللد أي شللائبة عللليهم وأن حللزب البعل حللزب واجهللة ويعللين بعللض األفلراد
من اوزب متنفذين حول السلطة وهم املستفيدين وبقية أفراد حزب البع لليس هللم قيملة يف اويلاة العاملة وملن
ُيكللم الللبالد أشللخاص خلللف األب لواب و للن ل نعللرفهم وأنلله قللال أيض لا :للليس هنللاك ق لوانني يف سلورية والق لوانني
بالكتلب والكتلب عللى اللرف منلذ زملن بعيلد وأن البللد تلدار بواسلطة أواملر وبالغلات وتعليملات وأيلدي األجهلزة
األمنية ول يوجد يف سورية أي شخص على رأسه خيمة حتميله ملن تعسلف السللطة واألجهلزة األمنيلة وكلل كلالم
قبللل إلغللاء حالللة الط لوارئ وقبللل إلغللاء املللادة  27مللن املرس لوم  20كللالم فللارغ حللىت لللو صللدر قللانون األح لزاب ألن
حالة الطوارئ تطفئ كل شيء وأن حزب البع هو حلزب واجهلة وأن القلوانني ل تطبلق إل عللى الضلعيف وأن

حقيقللة األمللر مرهللون بيللد الشللعب الللذي يللدافع عللن مصللاوه أي أن يقللال للحرامللي أنللت حرامللي أي كلمللة حللق
عنللد إمللام جللائر وأنلله وجلله خطللاب للسلليد اللرئيس اجلمهوريللة الللدكتور بشللار األسللد ذكللر فيلله أنلله ل بللد مللن إعللادة
النعر يف السياسة الداخلية والنفتاح على املواطنني بكل توجهاهتم وأن مقال بني فكي كماشة صدر عنله وذكلر
فيلله أن الشللعب السللوري حتللت قمللع أنعمللة اسللتبدادية وليللة منللذ أكثللر مللن تسللني عامل ا أدت إىل تللدمري البنيللة
الجتماعية ونشر الفساد وذكر أيض ا أن السلطة التنفيذية سيطرت على القضاء الذي فقلد اسلتقالله ملن خلالل
النعام اوايل ونادى بضرورة استقالل القضاء لكن ما من سامع وان منع سفره غري قلانوين وأن القضلاء ل يلجلم
السلللطة التنفيذيللة والقللانون رقللم " "20الللذي صللادق علللى حقللوق العللريب يوجللد فيلله نللص أن لكللل م لواطن اوللق
بالسفر والعودة إىل بلده وهلذا القلانون معطلل ول يوجلد شلفافية مبرافلق الدوللة والفسلاد منتشلر يف اللا والبحلر وا
يب للق مفص للل م للن مفص للل الدول للة إل وفي لله فس للاد .وأن لله نش للر مق للالا بس للورية او للرة اللك للرتوين ح للول ع للدم وج للود
انتخابللات بعللل نعللام اسللتبدادي ول يوجللد يف سللورية انتخابللات علللى كافللة األصللعدة وأن الدولللة تسلليطر علللى
الصناديق وتنجح من تريد وتسط من تريد وتتحكم وتنتهك أي أنله ل يوجلد أي فلرص والنفلوذ يلعلب دور كبلري
وكذلك العالقلات ملع األجهلزة األمنيلة وامللال وذكلر أنله زار رئليس احملكملة الدسلتورية املرحلوم نصلرت بعلام
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وأخللاه املللذكور أنلله أبطللل ك لرئيس حمكمللة انتخابللات  212عضللو مللن ملللس الشللعب ولكللن الللذين أبطلهللم ثبت لوا
مبرسللوم رئاسللي وأنلله ذكللر مللا قيمللة النتخابللات إذا كللان رئلليس اجلمهوريللة هللو مللن يعللني ملللس الشللعب وللليس
النتخابللات وأن العمللل السياسللي بسللورية أوقللف منللذ عللام  2228أي منللذ الوح لدة بللني سللورية ومصللر وأن مجيللع
اإلجابات اللواردة عللى املوقلع اللكلرتوين جملللة مقاربلات صلادرة عنله وذكلر خالهللا أن غيلاب الشلعب علن ارسلة
حقوقه السياسية منذ تسلني عاملا حكلم ملن خالهللا بأنعملة قمعيلة وأنله كلان أحلد امللوقعني عللى إعلالن دمشلق
قبل طرحه على املواطنني ويف بداية تشكيل اإلعالن حصل بعض التنسيق بني الداخل واخلار وحول مقالله علن
اإلصرار على اخلطأ فقد أورده ردا على كالم وزير األوقاف واخلارجية وأن مقاله حول أن حلزب البعل ل ُيكلم
البلللد فهللو واجهللة سياسللية ك للون شللعاراته سللقطت بالكامللل فب للدل الوحللدة تش للرذم وبللدل اوري للة سللجون وب للدل
الشرتاكية إقطاعية وأنه يكرر ما ورد مبقاله حول عنوان الشفافية واملساءلة والنفلالت وذكلر فيهلا وصلف سلجن
تللابع للمخللابرات العامللة بكفللر سوسللة وأنلله كللان موقللوف بالسللجن بللأمن الدولللة وأن عناصللر تابعللة لس لرايا الللدفاع
التابعللة لرفعللت األسللد طوقلوا السللجن وحللاولوا تصللفيتهم لكللن حصلللت مشللكلة وصللول خللالف بينلله وبللني علللي
دوبا وبذات الوقت فإن عناصر من سرايا الدفاع نفذوا مزرة بسجن تدمر وقتلوا املساجني بلداخل الغلرف وذكلر
موضللوع العصلليان بسللجن صلليدنايا العسللكري وأن عبللد اوللليم خللدام ا ُيللاكم وهللو علللى رأس السلللطة ولكللن
حكم بعد مغادرته وهناك أكثر من مئيت مقالة صادرة عنه مبواضيع متعددة وتبا كل ما جاء مبقالته حتلت عنلوان
"النكوص"ويكرر كل ما جلاء مبقالتله حلول احمللاكم امليدانيلة العسلكرية املنشلورة بأخبلار الشلرق امللازة بلامللف وأنله
برأيه أن استمرار حالة الطوارئ بسورية مار للقمع واستمرار الستبداد وصور املقالت املرفقة بلامللف وحيل أن
املللتهم احملللامي هيللثم املللاحل قللام بنشللر مقللالت علللى املواقللع اللكرتونيللة "النرتنللت"ومت بل صللوته علللى قنللاة بللردى
الفضائية وحي أن املواقع اللكرتونية وقناة بردى الفضائية ميكلن لألشلخاص يف سلورية وخارجهلا تصلفح املواقلع
اللكرتونيللة ومسللاع مللا يبل علللى القنلوات الفضللائية وحيل أن املللتهم هيللثم املللاحل قللام بنشللر مقالتلله وأمسللع صللوته
للقاصللي والللداين وأذاع يف الللداخل واخلللار أنبللاء يعللرف املللتهم ألللا كاذبللة أو مبللاله فيهللا ومنهللا عللدم قللدرة حللزب
البعل علللى اوكللم وعللدم صللحة النتخابللات مميللع أشللكاهلا وعللد وجللود دميقراطيللة أو قلوانني تطبللق وعللدم قيللام
القضلاء بواجباتله وغريهلا مللن األنبلاء املبلاله فيهللا والغلري صلحيحة وحيل أن امللتهم ملن املثقفللني وهلو قلاض سللابق
وحمام ومن خالل أفكاره اليت يبثها ويعمل على نشرها يثبت أنه ليس بالشخص العادي ويعلم ما ينتج علن بل
هذه األفكار ونشرها وحي أن األنبلاء الليت نقلهلا امللتهم ونشلرها ورو هللا يف مقالتله ومقابالتله والسلابق ذكرهلا
ا يقللدم أي دليللل علللى صللحتها وا يفصللح عللن مصللدرها وهللي كمللا هللو ثابللت بإدعللاء النيابللة العامللة ثللل اوللق
العللام والسلللطة كاذبللة وفيهللا مللا هللو مبللاله فيلله وقللد عمللل املللتهم علللى نشللرها وبثهللا والللرتويج هلللا وهللو يعلللم بعللدم
صللحتها وأنلله مبللاله فيهللا وا يعمللل علللى التأكللد مللن صللحتها ل سلليما وأنلله للليس بالشللخص العللادي وإمنللا يعلللم
مللدى خطللورة مثللل هللذه األفكللار واآلراء ويعلللم ضللرورة التأكللد مللن صللحتها ل سلليما أنلله رجللل قللانون ويعلللم مللا
يرتتب على فعله ا يؤكلد نيتله املسلبقة لنقلل هلذه األفكلار وإرادتله مللا يرتتلب عليهلا ملن نتلائج "إذا جلاءكم فاسلق
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بننللاء  " ...وصللدق اهلل الععلليم ول ميكللن لشللخص مبثللل ثقافللة املللتهم ويعمللل علللى نشللر فكللر سياسللي وتغيللري
اجتماعي وسياسي أن يستكني إىل أنباء كاذبة أو مبلاله فيهلا ا يتأكلد ملن صلحتها وأن يبلين مسلتقبل أمله عللى
القيل والقال والشائعات واألكاذيب ول ميكن للمتهم أن يتذرع أنه أراد اخلري أو حسن النية أو أنه يتوقلع صلحة
هذه األنباء  ...إخل ما ورد مبذكرات الدفاع ل سيما وأنه كما سلف يعلم ما يعمل وما يرتتلب عليله مللا يتمتلع بله
ملن ثقافلة قانونيلة ودرايلة اجتماعيلة وسياسلية وهلو يعللم العلروف السياسلية احمليطلة بلالوطن وحيل أن امللتهم قلد
قللام علللى أرض اجلمهوري للة العربيللة الس للورية كم للا هللو ثابللت م للن الوق للائع ووث للائق املل للف واعرتافاتلله بكافللة مراح للل
التحقيلق بنشلر علدد ملن املقلالت علا النرتنلت والسلابق ذكرهللا كملا أجلرى لقلاء ملع قنلاة بلردى الفضلائية ويعلللم
أن أقواللله سللوف تبل عللا األثللري وأجللاب فيهللا علللى عللدد مللن األسللئلة وحيل أن هللذه املقللالت واللقللاءات قللد
متت على أرض اجلمهورية العربية السورية وحي أللا قلد تضلمنت أراء امللتهم الشخصلية كملا هلو ثابلت باعرتافله
ومن نص املقالت واللقاء املرفق بامللف وحي أن هذه املقالت واملقابلة قد تضمنت أنباء كاذبلة وأخلرى مبلاله
فيها وحي أن املتهم قد عمل على نشر هذه األنباء واستخدمها لرتويج أرائله وأفكلاره وسلعى بكلل جهلد لنشلر
نعللام سياسللي يرتأيلله وحللاول أن ُيمللل اآلخ لرين علللى القتنللاع للذه اآلراء واألفكللار مللن خللالل املبالغللة باألنبللاء
والوقائع اليت نقلها وإضافة أنباء كاذبة عليها وقد عملل عللى نشلر أفكلاره وبوسلائل العلنيلة كالنرتنلت واحملطلات
الفضللائية إلمساعهللا لعامللة النللاس داخللل البلللد وخارجلله وملهللم علللى اعتناقهللا وحيل أنلله قللام بفعللله هللذا بعللروف
حساسلة اسلتغل فيهلا اهلجملة السلتعمارية عللى املنطقلة حبجلة نشلر الدميقراطيلة بشلكل علام وعللى القطلر بشلكل
خللاص وقللد عملللت فيهللا قللوى العلللم والماياليللة والصللهيونية العامليللة متكاتفللة علللى النيللل مللن صللمود قطرنللا وقللد
تعدت اهلجمة الماياليلة التهديلد إىل األفعلال فعمللت عللى جتيليش اجليلوك يف اخللار وحتريلك طابورهلا اخللامس
وجواسيسها واملتعاملني فيها للنيل من صمود القطر يف الداخل لزعزعة استقراره ولتسهيل النيلل ملن صلموده وقلد
أفصحت قوى البغي المايالية والصلهيونية علن نيتهلا وهلي إعلادة رسلم خارطلة املنطقلة وإشلاعة الفوضلى اخلالقلة
ومثال عليها القطلر العراقلي وقلد عمللت للنيلل ملن صلمود قطرنلا بأعملال عسلكرية مباشلرة وغلري مباشلرة ل سليما
وقللائع حللرب متللوز يف لبنللان ومكيللدة اغتيللال رفيللق اوريللري وحماولللة إشللاعة الفل املذهبي لة والدينيللة يف املنطقللة ويف
القطر وكلان القطلر يف حللروف يتوقلع معهلا يف كلل وعلة نشلوب اولرب وحيل أن هلذه العلروف أكثلر ملا حتتلا
إليه من مثقفلي األملة إىل العملل عللى إزكلاء الشلعور القلومي والعملل عللى تعزيلز إحسلاس العلزة بانتمائله إىل وطنله
وأمته وولئه العميق هلما وإميانه بأن أبناء أمته هلم من خصلائص األصلالة وملن اللروابط املاديلة واملعنويلة الليت تشلد
بللني أبنائهللا مللا نعلهللا جللديرة بللأن تكللون أمللة واحللدة وان حتيللا سللرية قللدرها وربللة مصللريها وأن تؤلللف دولللة تتمتللع
مميع حقوق السيادة واوريلة والسلتقالل ويتجللى الشلعور القلومي يف هلذا العلزم العلام األكيلد املوطلد عللى إبلراز
خصللائص هللذه األصللالة هللذه األصللالة واوللرص عليهللا والللدفاع عنهللا والسللمو للا ضللمن إطللار اوريللة والسلليادة
والسلتقالل وعللن طريللق اإلسلهام يف إغنللاء اللرتا العللاملي اإلنسلاين وحيل أن املللتهم قللد قلام بنشللر أرائلله وأفكللاره
مسللتعمالا ومتخللذا وسلليلة ل للدفع النللاس إىل اعتناقهللا أنب للاء كاذبللة وأخللرى مبللاله فيه للا ومسللتغالا حلللروف اهلجم للة
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المايالية على القطر واألمة حبجة نشر الدميقراطية والفوضى اخلالقة وهي حلروف هتلدد كيلان األملة وقلدم أفكلار
مبني للة عل للى أكاذي للب م للن ش للألا أن هت للدد كي للان األم للة باللي للار ومت للس أمنه للا اخل للارجي وال للداخلي وق للد تق للوض
اسللتقالهلا وت لذهب حبريتهللا وسلليادهتا وتسللاهم يف متكللني الطللامعني للا وحي ل أن املللتهم هللو يف سللن السللتقرار
الفكري والنفسي وهو قاض سابق وحمام أي رجل قانون ويعلم ما يرتتب على أفعاله وما يلنجم علن نشلر أفكلاره
وهللذه الشللائعات واألنبللاء الكاذبللة يف هللذه العللروف مللن خطللر يهللدد األمللة يف وجودهللا ووح لدهتا وحيل أن مللن
أهم شرو /النصر املقاومة املعنوية اليت يلقاها العدو من الشعب بأسره وصلمود هلذا الشلعب إزاء أهلوال اولرب
مترسه مبا يتطلب من مشاق وتضحيات وجلده يف حتمل أعبائها ومصاعبها وما تسلتلزمه ملن أا وحرملان وحيل
أن األفكللار اللليت سللاقها املللتهم واألنبللاء الكاذبللة األخللرى واملبللاله فيهللا اللليت نشللرها ورو هلللا مللن شللألا أن تنشللر
اإلحساس بالعلم والقهلر وانعلدام العداللة للدى أبنلاء األملة مبلا يلوهن نفسلية أبنائهلا وُيطلم معنويلاهتم ويلدمر روح
التضحية لديهم ويثري الفوضى والتذمر بدلا من النضال والصمود واجللد والوحدة فتنهار مقاومة األمة ويسلتكني

أبنائها إىل ثقافة اهلزمية وتصغر يف أعني الطامعني فيها األمر الذي يشكل حبق امللتهم جنايلة نقلل أنبلاء كاذبلة ملن
شللألا أن تللوهن نفسللية األمللة املنصللوص عنهللا باملللادة  187بدللللة  182ع.عللام ونع لرا لعللروف ومالبسللات هللذه
القضللية وقدسللية اوللق املعتللدى عليلله وهللو هيبللة الللوطن وشلعور أبنللاء األمللة وإحساسللهم القللومي وملللا يشللكل هللذا
اجلرم بعلروف اللدعوى احمليطلة ملن خطلر عللى وحلدة األملة وهتديلد كياللا ووجودهلا واسلتقرارها وحيل أن امللتهم
ا يطللب الشلفقة والرمحلة وا يرتاجلع عللن أخطائله وا يبلدي أي فعلل أو قلول يعهللر ندامتله عللى فعلله بلل اسللتمر
اخلطللأ وعانللد وجللادل يف موقللع النقيللاد السللهل ملصلللحة األمللة للا دفللع هيئللة احملكمللة متمعللة وجللب األسللباب
املخففللة التقديريللة عم لالا باملللادة  103ع.عللام هلللذه األسللباب وعم لالا بللنص املللادة  302أصللول حماكمللات جزائيللة
تقرر باالتفاق :

وفقاً لمطالب النيابة العامة العسكرية بدمشق الحكم بما يلي :
 -2إسقا /دعوى اوق العلام املقاملة حبلق امللدعى عليله امللدعو هيلثم خليلل امللاحل والدتله زينلب توللد
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مللن أهللايل دمشللق سللاروجه قللويل  220مقلليم بدمشللق دميللاس قللرى األسللد جزيللرة\ \3حمضللر  117منحلليت ذم
القض ل للاء وإذاع ل للة أنب ل للاء كاذب ل للة يف اخل ل للار م ل للن ش ل للألا أن تن ل للال م ل للن هيب ل للة الدول ل للة املنص ل للوص عنه ل للا بامل ل للادتني
337و183ع.ع للام  ،تبعل لا لش للموهلا مبرس للوم العف للو الع للام رق للم  11لع للام  1020وعمل لالا ب للنص امل للادة  037أص للول
حماكمات جزائية.

 -1جترا املتهم املدعو هيثم خليل املاحل مناية نقل أنباء كاذبة من شألا أن تلوهن نفسلية األملة املنصلوص
عنها باملادة  187بدللة  182ووضعه ألجل ذلك بسجن العتقال املؤقت ملدة ثال سنوات .
 -3حجره وجتريده من اوقوق املدنية وعفوه من تدبري منع اإلقاملة لعلدم وجلود حمعلور عملالا بلاملواد "-20

 "81-73عقوبات عام.
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 -0تضللمينه رسللم ونفقللات الق لرار  11,32ل.س ويف حللال عللدم الللدفع ُيللبس يوم لا واحللدا عللن كللل لريتللني
سوريتني أو كسورمها.
 -2تسللطري مللذكرة مللدة سللجن حبقلله شللامالا حجللز حريتلله اعتبللارا مللن تللاريخ  1002\20\20حمللل مللذكرة

التوقيف رقم أساس  2102تاريخ  1002\20\12الصلادرة علن قاضلي التحقيلق العسلكري األول بدمشلق بتلاريخ
1002\22\2م
قرارا وجاهي ا قابالا للطعن بالنقض صدر علن ا وأفهم أصول بتلاريخ األحلد  1020\3\0م املوافلق  13رجلب
2032هل.

املساعد
حممد براقي

العضو
العقيد حسن وقاف

العضو
العقيد دوح طه

الرئيس
العميد علي حسني
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الطعن المقدم لمحكمة النقض بقرار محكمة الجنايات العسكرية
مقام محكمة النقض بدمشق
الغرفة العسكرية الموقرة
الطاع ة ة ةةن :
هيثم خليل املاحل وميثله احملامون :عبد اهلل اخلليل وجنيب ددم ودعد موسى
المطعون ضده  :اوق العام.
القرار المطعون فيه :
هللو الق لرار الصللادر عللن حمكمللة اجلنايللات العسللكرية الثانيللة بدمشللق رقللم  338تللاريخ  1020/3/0الصللادر
بالدعوى رقم أساس  332لعام  1020املتضمن من حي النتيجة :
2ل ...
1ل جترا املتهم املدعو هيثم خليل املاحل مناية نقل أنبلاء كاذبلة ملن شلألا أن تلوهن نفسلية األملة املنلوه عنهلا
باملادة  187بدللة  182ووضعه ألجل ذلك بسجن العتقال املؤقت ملدة ثال سنوات.
3ل ...
إىل آخر ما جاء بالقرار املطعون فيه .
أسباب الطعن
أوالً في الشكل :
لقد صدر القرار املطعون فيه خمالفا لألصول والقانون ومستوجبا النقض لألسباب التالية:
أولا ل قبل أن نبدأ بتناول ما جلاء بلالقرار املطعلون فيله واملخالفلات الصلرُية والواضلحة للقلانون لبلد لنلا ملن

إثارة العديد من النقا /اليت مت جتاهل القانون فيها لائيا واليت متت خمالفتها من قبلل مجيلع ملن سلامهوا يف توقيلف
املوكل وصدور هذا القرار ومنها :
أ-

مت توقيللف املوكللل بش للكل ذللالف القللانون والدسللتور إذ أن الدوريللة األمنيللة أقللدمت عل للى إجبللار
املوكلل علللى الصلعود إىل السلليارة دون أن يعلرف مللن هلم هللؤلء األشلخاص الللذين اقتلادوه واجلهللة
اللليت مت سللوقه إليهللا جلاا أو ماهيللة املللذكرة القضللائية أو أمللر التوقيللف وبالتللايل فللإن إجلراء التوقيللف
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األويل باطل للل بطالن ل لا مطلق ل لا وقل للد مت إثل للارة هل للذا املوضل للوع ابتل للداءا أمل للام احملكمل للة والنيابل للة العامل للة
العسكرية وقاضي التحقيق إل أن اجلميع ا يرد على ذلك وا يلتفت إليه وهذا األمر هلو خمالفلة
نللص قللانوين واضللح ونللص آمللر وإن عللدم تطبيقلله نعللل مللن كللل اإلجلراءات الالحقللة للله باطلللة مبللا
فيهللا القلرار املطعللون فيلله وحيل أن هللذا األمللر هللو خمالفللة واضللحة وصللرُية للقللانون نعللل حمكمللة
النقض ذات صلة مباشرة يف ذلك أللا املسؤولة عن تطبيق القلانون لا نعلل القلرار املطعلون فيله
اسللتند علللى أول إجلراء وأول لبنللة يف بنائلله القللانوين خمالفللة للقللانون للا نعللله بللاطال نلللتمس تقريللر
ذلك .
ب-

أحيللل املوكللل إىل القضللاء العسللكري (( بموجةةب كتةةاب صةةادر عةةن األجهةةزة األمنيةةة يطالةةب
بمحاكمتةةه وإنةزال العقوبةةة األشةةد وأعادتةةه إلةةى الفةةرع الةةذي أحالةةه بموجةةب ﻫةةذا الكتةةاب))
بللالرغم مللن كونلله مللدين  "،ل ميكللن الركللون إىل القللانون رقللم  22تللاريخ  2271/21/21ألن هللذا
الق للانون باط للل أص للال ول ميك للن تطبيق لله وان م للا ارتك للزت علي لله احملكم للة يف قراره للا يف غ للري حمل لله
القانوين  ،كما أحيل إىل حمكمة وقاضي حتقيق ونيابة عاملة عسلكرية  ،طعلن املوكلل يف حياديتهلا
ابتللدءا وذلللك مللن خللالل خمالفتهللا لقللانون السلللطة القضللائية أل وهللي انتمللاء مجيللع القضللاة الللذي
اس للتجوبوا املوك للل وح للاكموه بش للكل منف للرد أو متمع للني إىل ص للفوف ح للزب البع ل ال للذي يت للوىل
مقاليللد السلللطة اواكمللة  ،وبالتللايل ل ميكللن أن تكللون احملكمللة يف مثللل هللذه اوالللة هللي حمكمللة
حياديللة وفللق نللص القللانون املعمللول فيلله يف اجلمهوريللة العربيللة السللورية ذاتلله (( ،وﻫنةةا البةةد لنةةا أن
نسةةأل ﻫةةل مةةن الممكةةن إطةةالق سةراح الموكةةل فةةورا فةةي حةةال إخةةالء سةةبيله او انتهةةاء فتةةرة
محكومتيةةه  ،وفقةةا للكتةةاب المنةةوه عنةةه أعةةاله  ،تفقةةد المحكمةةة حياديتهةةا ألنهةةا تعمةةل وفةةق
توجيهات بموجب كتاب رسمي )).

"" قللانون السلللطة القضللائية ُيللذر القاضللي إبللداء اآلراء وامليللول السياسللية وبالتللايل كيللف لقاضللي أن ُيكللم
شخص ينتقد السلطة اليت يعمل يف حللها واوزب الذي ينتمي إليه"".
وبالتايل فإن هذا األمر يقوض ركن ا أساسلي ا ملن أركلان وجلوب وحصلول املوكلل عللى حماكملة عادللة ونزيهلة.
هللذا وحيل أن هلذه خمالفلة واضلحة وصلرُية للقلانون نعللل ملن حمكملة اللنقض تبسلط رقابتهلا عللى ذللك والقلرار
املطعون فيه مستوجب ا النقض ،نلتمس تقرير ذلك.
ت-

أن أي شللخص مللتهم أو موقللوف أو حمكللوم اشللرت /القللانون اختللاذ إج لراءات أساسللية لبللد مللن
اوصول عليها قبل البدء يف احملاكمة وهذه اإلجراءات:
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 -2حقلله يف توكيللل حمللامي أو أكثللر ومناقشللة واطللالع احملللامي علللى كافللة مريللات قضلليته والخللتالء
م على انفراد ويف الوقت الذي يشاء ومبا أن هذا األملر القلانوين والواجلب التطبيلق ا ينفلذ بلل مت العملل
على عكس ذلك متاما وهو منع الوكالء من اللقاء باملوقوف املوكل بشكل منفرد لائيا وهنلا جنلزم متاملا أن

أجهزة األمن ثلة بعناصر الشرطة كانت حاضرة متاما بني املوكل واحملامي يف كافة أملاكن اللقلاء وا يتسلن
لنا كمحامني من لقاء املوقوف لائيا "" على انفراد"" بسلبب اإلجلراءات املعقلدة والليت مت فرضلها بشلكل

خلاص علللى الزميلل احملللامي املوقلوف األسللتاذ هيلثم املللاحل ول نلدري كيللف لنلا أن منللارس حقنلا بالللدفاع عنلله
بشللكل سللليم دون الجتمللاع بلله .إن مللا قامللت بلله احملكمللة مصللدرة القلرار املطعللون فيلله مللن حمللاولت لسللد
هذه الثغرة القانونية ل ميكن اعتباره تطبيقا للقانون وكان األجدر ا أن تأمر بتنفيذ القانون .
 -1املوكللل ا يللتمكن مللن اوصللول علللى صللورة مصللدقة عللن كامللل ملللف الللدعوى وكللذلك حمللامو
الدفاع وهناك بعض الوثائق ا يسمح لنا بتصويرها حىت تارذه وبالتايل فإن هذا األمر يعلد إخلالل واضلح ا
يف تطبيق القانون ونعل القرار املطعون فيه عرضة للنقض هلذه الناحية أيض ا.

ثاني ةاً :تلللك املسللائل هللي إج لراءات أوجللب القللانون تطبيقهللا وهللي يف صلللب القللانون وهللي مسللائل قانونيللة

جوهرية واستطرادا نضيف:

أ -املادة  187عقوبات عام واضحة وصرُية إذا ألا نصت على:
[[  -4يستحق العقوبة نفسها مةن نقةل فةي سةورية وفةي األحةوال عينهةا أنبةاء يعةرف أنهةا كاذبةة
أو مبالغ فيها من شأنها أن توﻫن نفسية األمة.
 -9إذا كان الفاعل يحسب ﻫذه األنباء صحيحة فعقوبته الحبس ثالثة أشهر على األقل]].
وبالتللايل فللإن هللذه املللادة واضللحة وصللرُية إذ أن هللذه املللادة اشللرتطت العلللم أن األنبللاء كاذبللة واشللرتطت أن
املوكل يعرف ذلك وأصر على نشرها.
القرار املطعون فيه ركز على هذا األمر كثريا ويف أكثر من نقطة وأصر عللى أننلا يف حاللة حلرب وهلذا األملر
يف غللري حمللله القللانوين واملللتهم أثللار هللذه املسللألة حيل إن الصللحف احملليللة هللي اللليت تنشللر أخبللار املفاوضللات غللري
املباشللرة برعايللة وزيللر اخلارجيللة وليللد املعلللم ومللن خللالل الوسلليط الرتكللي الللذي اشللرف علللى هللذه املسللألة وان هللذه
املفاوض للات ا تتوق للف إل بع للد ان للدلع ح للرب غ للزة واستش للهد ب للأقوال رئ لليس اجلمهوري للة يف املل لؤمتر الص للحفي يف
استنبول ،احملكمة مصدرة القرار املطعون فيه ركلزت عللى الفقلرة األوىل ملن امللادة يف حلني أن الواقعلة املنفلي ثبوهتلا
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أيض لا ختضللع للفقللرة الثانيللة دون غريهللا مللع متسللكنا بعللدم ثبوهتللا أيض لا وبالتللايل فللإن تطبيللق الفقللرة األوىل وإهللدار
الثانيللة يف غللري حمللله القللانوين ونعللل الق لرار عرضللة للللنقض ألن الواقعللة اللليت بللني أيللدينا علللى فللرض ثبوهتللا ختضللع
لقانون العفو أصالا وهي عبلارة علن جنحلة أملا التشلدد بلذلك وتطبيلق الفقلرة األوىل واعتبارهلا جنايلة يف غلري حملله
القانون ومستوجبا النقض هلذه الناحية نلتمس تقرير ذلك .

ب -احملكمة مصدرة القرار املطعون فيله اعتلات وافرتضلت عللى أن املوكلل كلاذب وبلدأت تتعاملل ملع هلذا
الفلرتاض عللى أنلله حقيقللة واقعللة وبللدأت تنسللج قرارهللا علللى هللذا األسللاس كمللا أنلله اجت لزأت الكثللري مللن املقللاطع
وتعاملت ملع الوقلائع يف هلذه اللدعوى بشلكل افرتاضلي عللى سلبيل املثلال أوردت عبلارة أن املوكلل قلام بنشلر كلذا
علللى موقللع عائللد لعبللد اوللليم خللدام وهللذا األمللر غللري صللحيح ويللنم عللن جهللل فاضللح يف التعامللل مللع الشللبكة
العنكبوتيللة (( النرتنللت)) إذ أن مللا ه للو منش للور علللى الشللبكة يسللتطيع أي موقللع آخ للر أن يعيللد نش للره وبالتللايل
وحي أن الرسالة موجهة إىل رئاسلة اجلمهوريلة " ونشلرت ملن قبلل موقلع ملوايل لنعلام اوكلم يف سلورية وميثلله يف
اغلب األحيان  ،كلنا شركاء "وأعيد نشرها من قبل أشلخاص آخلرين ل ميكلن حتميلل املوكلل ذللك  ،ألن النشلر

وإعللادة النشللر للليس خاضللع إلرادة املوكل،وبالتللايل نللب علينللا أن نللدرك آليللة العمللل علللى الشللبكة وكيفيللة التعامللل
ملع مللا هلو منشللور عليهللا وملن نسللتطيع أن كللم  ،و سلنتاول هللذا اللذي اعتاتلله احملكمللة دلليال ضللد املوكللل ،
ونسللأل إذا كللان اخلطللاب املوجلله إىل رئلليس اجلمهوريللة وينتقللد صللاحب هللذا اخلطللاب وقللائع ماديللة ثابتللة  ،يشللكل
جرمللا يعاقللب عليلله صللاحب اخلطللاب ويسللجن ثللال سللنوات،ملن يوجلله مثللل هللذا اخلطللاب إذا ا يكللن ل لرئيس
البالد ؟ وكيف يستطيع املوكل أو غريه إيصال أرائه وانتقاداته بغري هذا الطريق ؟ وهلل السلجن هلو املكافلأة عللى
ذلك ؟ وأي قانون يعاقب على مثل هلذا التصلرف ؟وبالتلايل وباعتبلار أن احملكملة مصلدرة القلرار املطعلون فيله قلد
جرمت هذه الواقعة خالفا للقانون ا نعل قرارها مستوجبا النقض.
وردت عبللارة ركللزت عليهللا احملكمللة مصللدرة القلرار املسللتأنف واعتللات أقلوال املوكللل كاذبللة (( الموكةةل علةةى
استعداد إلثبات كل نقطة من النقاط التي أثارﻫا )) وهي أن املوكل يتحد أن هناك هوة سلاحقة بلني الفقلري
والغلين وهنلاك للب للملال العلام  ،ونسلال احملكملة مصللدرة القلرار املطعلون فيله الليت اعتلات ذللك كلذبا،هل كللالم
املللتهم املللاحل هللذا ُيتللا إىل إثبللات ،أم أن واقللع اوللال يثبتلله  "،املوكللل أثنللاء جلسللات احملاكمللة ويف معللرض دفاعلله
عن نفسه ذكلر وقلائع ماديلة مهملة عللى سلبيل املثلال ل اوصلر  ،أعلداد كبلرية يف سلجن علدرا املركلزي حملالني إىل
السللجن عللن طريللق دوائللر األمللن وللليس بللالطرق القانونيللة " وبالتللايل وباعتبللار أن مللن واجللب النيابللة العامللة وفقللا
للقانون التثبت من هلذه الواقعلة وا تفعلل لا يؤكلد صلحة كالمله " ،أليسلت الصلحف احملليلة تعلج بلذلك ،كيلف
ن للرم املوك للل عل للى وق للائع ص للحيحة ؟ ((،موض ةةوع الدباب ةةة والجس ةةر تح ةةدثت عن ةةه الص ةةحف المحلي ةةة قب ةةل
غيرﻫا)).
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كمللا أوردت عبللارة أخللرى تتعلللق بالسلللطة التنفيذيللة والقضللائية وسلليطرة األوىل علللى الثانيللة واعتللات ذلللك
كللذبا  ،وهنللا نللورد مثللال علللى ذلللك ،رئلليس الللوزراء يللأمر خطيلا بعللدم تنفيللذ القلرار القضللائي ،أي تغللول أكثللر مللن
ذلللك علللى السلللطة القضللائية مللن السلللطة التنفيذيللة ،وحمكمللة الةةنقض التةةي نتقةةدم بطعننةةا أمامهةةا تةةدرك ﻫةةذا

الموضةةوع وملمةةة بةةه أكثةةر مةةن غيرﻫةةا ،وهنللا ل يسللعنا كهيئللة دفللاع إل أن نسللأل ضللمري اهليئللة اللليت تنعللر للذا
الطعللن  :ﻫةةل ﻫةةذا الكةةالم صةةحيح ؟ أم أن الموكةةل يفتةةري والواقةةع عكةةس ذلةةك ،وبالتةةالي نجةةد أن الق ةرار
استند على وقائع تظهر صورة على عكس الواقع،مما يجعله عرضة للنقض ،نلتمس تقرير ذلك.
كمللا أن هنللاك عبللارات موجللودة يف م ل الق لرار ل عالقللة للموكللل للا لائي لا ول ميكللن الركللون عليهللا مثللل

الصهوينة والمايالية العاملية واهلجمة عللى القطلر وملا إىل هنلاك ملن عبلارات ل عالقلة للموكلل لا لائيلا((،وﻫةي

محاولة واضحة لتسييس القضية وإخراجهةا عةن الطةابع القةانوني ))،مت حشلوها بلالقرار خالفلا لواقلع اللدعوى
وا يتم حبثها أثناء الستجواب أو أثناء جلسات احملاكمة،ل ندري من أين أتت تللك العبلارات ،مقلالت املوكلل
ا تتنللاول الفوضللى اخلالقللة،وهي ضللد اوللرب علللى العراق،وضللد اوللرب يف لبنللان ،وا يكللن املوكللل أو مقالتلله يف
أي يوم من األيام على توافق مع ما ذكر يف القرار جلهلة إيلراد تللك العبلارات ،كملا أوردت احملكملة عبلارات تلدل
عللى مكانللة املوكلل علللى السللاحة الداخليلة والدوليللة وعلمله القللانوين والقضللائي وجنلد أن هللذا األملر يصللب لصللاحل
املوكل ول ميكن اعتباره دليال ضده على اإلطالق .
وبالت للايل ف للإن م للا ج للاء حبيثي للات القل لرار املطع للون في لله يف غ للري حمل لله الق للانوين وغ للري موج للود أص للال يف وث للائق
الدعوى ،وان إيراده يف م القرار املطعون فيه نعله "أي القرار " ومستوجبا النقض هلذه الناحية أيضا.
هلذه األسباب ولألسباب اليت تراها حمكمتكم املوقرة نلتمس :
2ل قبول الطعن بالنقض شكالً .
1ل قبوله موضوعاً ونقض القرار المطعون فيه وإجراء المقتضى القانوني .
وبكل احترام
دمشق في
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9141/7/ 92

الوكالء

قرار محكمة النقض النهائي بتصديق قرار محكمة الجنايات العسكرية
أساس  4812قرار  9114لعام

9141

جنايات عسكرية
باسم الشعب العربي السوري في سورية
محكمة النقض -الدائرة الجزائية -ال رفة العسكرية
الرئيس :السيد انطون فيلو
المستشاران السيدان :ﻫشام ظاظا  -العقيد مفيد مخلوف
الطاعن ﻫيثم المالح
الخصم في الطعن  :الحق العام
الجرم :نقل أنباء كاذبة من شأنها أن توﻫن نفسية األمة
القة ةرار المطع ةةون في ةةه الص ةةادر ع ةةن  :المحكم ةةة العس ةةكرية الثاني ةةة بدمش ةةق ب ةةرقم  112/118ت ةةاريخ
9141/7/1

المتضمن  :الحكم على الطاعن
وعلى كافة أوراق الدعوى
ومع مطالبة النيابة العامة املؤرخة يف  1020/8/11برقم  3200املتضمن طلب رد الطعن موضوع ا
وبالمداولة اتخذ القرار اآلتي:
أسباب طعن المدعى عليه ﻫيثم المالح:
 )2مت توقيف الطاعن بشكل ذالف القانون والدستور.
 )1أحيللل الطللاعن للقضللاء العسللكري بللالرغم مللن كونلله مللدين ول ميكللن الركللون إىل القللانون رقللم  22لعللام
 2271ألنله باطللل وأحيلل الطللاعن إىل حمكملة ونيابللة طعلن حبياديتهللا لنتملاء مجيللع القضلاة إىل صللفوف
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حزب البع وقد منع الطاعن من اللقاء مع اللوكالء فكيلف ميلارس حلق اللدفاع وا يسلمح لله بتصلوير
الوثائق
 )3املللادة 187ع عللام واضللحة وصللرُية واشللرتطت العلللم بللأن األنبللاء كاذبللة وأنلله يعللرف ذلللك وأصللر علللى
نشرها وقد أصر القرار الطعني على أننا يف حالة حرب وهذا يف غري حمله القانوين ألن الصلحف تنشلر
أخبار املفاوضات غري املباشرة من خالل الوسيط الرتكي وأن الواقعلة املنفلي ثبوهتلا ختضلع للفقلرة الثانيلة
وأن تطبيق الفقرة األوىل يف غري حمله القانوين وهي جنحة وختضع لقانون العفو
 )0احملكملة اعتلات الطلاعن كلاذب واجتلزأت الكثلري ملن املقلاطع وإن الرسلالة املوجهلة إىل رئاسلة اجلمهوريلة
ونش للرت عل للى النرتني للت يف موقل لع مل لوايل لنع للام اوك للم يف س للورية (كلن للا ش للركاء) وأعي للد نش للره م للن
أشللخاص آخلرين وهللل السللجن هللو املكافللأة علللى ذلللك .أن الطللاعن علللى اسللتعداد إلثبللات كللل نقطللة
مللن النقللا /اللليت أثارهللا وهللي ليسللت كاذبللة وهنللاك هللوة بللني الفقللري والغللين ولللب للمللال العللام وهنللاك
أعداد كبرية يف سجن عدرا حمالني عن طريلق دوائلر األملن ولليس بلالطرق القانونيلة وأن موضلوع الدبابلة
واجلسر حتدثت عنه الصحف احمللية قبل غريها
 )2سلليطرة السلللطة التنفيذيللة علللى السلللطة القضللائية ومثللال ذلللك أن رئلليس الللوزراء يللأمر خطيللا بعللدم القلرار
القضائي وان حمكمة النقض تدرك هذا املوضوع.
 )7هنللاك عبللارات يف م ل الق لرار ل عالقللة هلللا بالطللاعن مثللل الصللهيونية والماياليللة العامليللة واهلجمللة علللى
القطر وهي حماولة لتسييس القضية وأن مقالت الطلاعن ا تتنلاول الفوضلى اخلالقلة وهلي ضلد اولرب
علللى الع لراق وعلللى لبنللان وا يكللن الطللاعن يف أي يللوم علللى توافللق مللع مللا ذكللر يف الق لرار كمللا أوردت
احملكمللة عبللارات تللدل علللى مكانللة الطللاعن علللى السللاحة الداخليللة والدوليللة وعلملله القللانوين والقضللائي
وأن هذا األمر يصب لصاحل الطاعن ول ميكن اعتباره دليال ضده.
النظر بالطعن:
مةةن حيةةث أن المحكمةةة المطعةةون بقرارﻫةةا قةةد أحاطةةت بواقعةةة الةةدعوى وأوردت خالصةةة عةةن أدلتهةةا
وناقشتها مناقشة قانونية وال سيما منها أقوال الطةاعن أمةام المحكمةة ومقاالتةه التةي نشةرﻫا والتةي تناقلتهةا
المواقع المختلفة وأطلع عليها الجميع والتي تلخصت على النحو التالي:
 مقال (شكري القوتلي)
 مقال (أنا بوليس وذنب الكلب)
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 مقالة (حالة الطوارئ وأثرﻫا على حقوق اإلنسان )
 مقالة ( عرض ال دفاع )
 مقالة (المؤامرة مستمرة )
 مقالة (ستربتيز عربي )
 مقالة (خطاب مفتوح إلى من يهمه األمر )
 مقالةة (خطةاب مفتةوح إلةى السةيد حسةني مبةارك رئةيس جمهوريةة مصةر العربيةة وإلةى حكةام الةةبالد
العربية )
 مقال ( العدالة والقانون)
 مقال ( الجريمة والعقاب)
 مقال ( النكوص)
 مقال ( الشفافية والمسألة )
 مقال ( حزب البعث ال يحكم سورية فهو واجهة سياسية لجهات أمنية)
 مقال ( اإلصرار على الخطأ بين التخبط والتناقض)
 مقال ( الطريق الصعب)
 مقال (ال يوجد انتخابات حقيقية في ظل نظام استبدادي)
 مقال (على السلطات السوري اإلفراج عن رمضان المعتقل على خلفية اغتيال الحريري)
 مقال (بين فكي كماشة)
 مقال (خطاب مفتوح إلى سيادة رئيس الجمهورية الدكتور بشار األسد المحترم )
 اتصال ﻫاتفي على الهواء مع قناة بردى الفضائية ﻫذه المقاالت واالتصال الهاتفي.
تضمنت ما ملخصه استمرار االعتقاالت فةي سةورية مةن قبةل أجهةزة األمةن وقمةع أي حركةة سياسةية
أو اجتماعيةةة ومطالبتةةه بةةاإلفراج عةةن معتقلةةي ال ةرأي وخاصةةة مةةنهم معتقلةةي إعةةالن دمشةةق وقةةوع الشةةعب
تحت أنظمة استبدادية شمولية ال كثةر مةن خمسةين سةنة لتةدمير البنيةة المجتمعيةة ونشةر الفسةاد وسةيطرة
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السةةلطة التنفيذيةةة علةةى السةةلطة القضةةائية ولةةم يعةةد المةةواطن يطمةةئن إلةةى وص ةوله إلةةى حقةةه إذا لجةةأ إلةةى
القضاء وأن الطاعن ك يره ممنوع مةن السةفر أنحةدر لمسةتوى بةالغ السةوء و الشةفافية انعةدمت وتعة دور
التوقيف بالنزالء الذين يمارس عليهم التعذيب الجسدي والنفسي وأن الفسةاد استشةرى فةي الةبالد وفةي
كةةل مفاصةةل السةةلطة ويةةزداد الفقيةةر فق ةرا والفاسةةدون غنةةى ويتس ةاءل ( ﻫةةل نحةةن فعةةال فةةي دولةةة العةةدل
والقانون أم في دولة يجري فيها نهب المواطن وإفقاره وإذالله  ، ) ...ثم تطرق الطاعن في مقاالتةه عةن
التنسيق والتقارب بين األخوان وعبد الحليم خدام لتشكيل ﻫيئات معارضةة وطالةب بةاإلفراج عةن رمضةان
المعتقل على خلفيةة اغتيةال الحريةري وإن حةزب البعةث لةم يعةد لةه وجةود فةي سةورية وﻫةو واجهةة سياسةية
سةةقطت شةةعاراتها وأنةةه بةةدل الوحةةدة ﻫنةةاك تشةةرذم وبةةدل الحريةةة سةةجون مليئةةة وبةةدل االشةةتراكية ﻫنةةاك
إقطاعيةةة الدولةةة وتحةةول الحةةزب إلةةى مجموعةةة مةةن االنتهةةازيين ومةةن يحكةةم الةةبالد ﻫةةو األجهةةزة األمنيةةة
ونحن دولة خارج القانون ودور حزب البعث ﻫو المنافع والمكاسب وتم تدمير الةبالد سياسةيا واقتصةاديا
وأن محةةاكم الميةةدان العسةةكرية فيهةةا تجةةاوزات وأن األحكةةام التةةي تصةةدر عنهةةا سياسةةية وأنةةه وبعةةد عشةةر
سنوات مةن حكةم الةرئيس بشةار األسةد الةذي يجمةع فةي يةده كافةة السةلطات وتةم تفصةيل الدسةتور علةى
المقةةاس الرئاسةةي وقةةد راحةةت األجهةةزة تمةةارس اعتقةةاالت خةةارج القةةانون وتراجةةع فةةي مجةةال الحريةةات
وحق ةةوق اإلنس ةةان وي ةةزداد الفس ةةاد وأن النظ ةةام الس ةةوري يتص ةةف بانع ةةدام الش ةةفافية ول ةةم ي ةةتم ط ةةي مل ةةف
المفقةةودين سةةواء فةةي السةةجون أو أثنةةاء الحةةوادث المؤسةةفة مةةابين عةةامي  4281و  4221كمةةا قةةام الطةةاعن
بةةالرد علةةى أسةةئلة المةةذيع (ﻫاتفيةةا) فةةي قنةةاة بةةردى الفضةةائية وتضةةمنت إجابةةات باشةةتداد القبضةةة األمنيةةة
واالعتقاالت تزداد والتمترس بقوانين خارجة عةن مفهةوم أي عدالةة مثةل المرسةوم  41لعةام  4262والقةانون
 12الخةةاص بةةاإلخوان المسةةلمين وإعةةالن حالةةة الطةةوارئ واعتقةةال جماعةةة إعةةالن دمشةةق وتوقيةةف زيةةاد
رمضةةان بةةال مبةةرر ال يوجةةد قةةوانين ألنهةةا فةةي الكتةةب والكتةةب علةةى الةةرف وان البلةةد تةةدار بةةأوامر وبالغةةات
وتعليمةةات وبأيةةدي األجهةةزة األمنيةةة وتعسةةف السةةلطة وعةةدوان األجهةةزة األمنيةةة وان حةةزب البعةةث واجهةةة
ومةةن يحكةةم الةةبالد ﻫةةم أنةةاس خلةةف األبةةواب وأن كةةالم رئةةيس مجلةةس الشةةعب والجبهةةة الوطنيةةة التقدميةةة
حول إصدار قانون األحزاب ﻫو ضحك على الناس وأن الوزراء عبارة عن واجهات وان ﻫدر المال العةام
يجةةري مةةن قبةةل السةةلطة والبةةذخ والتبةةذير وﻫةةدر األمةةوال وأن القةةانون ال يطبةةق إال علةةى الضةةعيف وقةةد
اعترف الطاعن أثنةاء التحقيةق معةه بةأن جميةع مقاالتةه التةي كتبهةا ونشةرﻫا علةى المواقةع االلكترونيةة والتةي
تعةةرض مةةن خاللهةةا للحةةزب والثةةورة كتبهةةا بمحةةض إرادتةةه وقناعتةةه المطلقةةة وقةةد تليةةت ﻫةةذه الوقةةائع أيضةةا
بتحقيقةةات إدارة المخةةابرات العامةةة وتحقيقةةات النيابةةة العامةةة العسةةكرية بدمشةةق حيةةث أن المحكمةةة قةةد
لخصت مطالب النيابة العامةة ومةا جةاء بمةذكرات الةدفاع الخطيةة وناقشةتها وردت عليهةا وناقشةت مسةألة
اختصاص القضةاء العسةكري وفقةا لمةا نصةت عليةه المةادة السادسةة مةن قةانون إعةالن حالةة الطةوارئ وأن
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االنترن ةت وسةةيلة اتصةةال عالميةةة وبنمكةةان جميةةع النةةاس ولةةوج مواقعةةه وأن الطةةاعن قةةد أقةةدم علةةى نشةةر
مقاالتةةه وروج لهةةا ولةةم يقةةدم الةةدليل علةةى صةةحتها وﻫةةي مبةةالغ فيهةةا وﻫةةو يعلةةم عةةدم صةةحتها وبحثةةت النيةةة
الجرمية ألفعال الطاعن والتي وقعت على أرض الجمهورية العربيةة السةورية وفةي ظةرف يتوقةع فيةه فةي كةل
لحظة نشوب الحرب مع العدو الصهيوني المحتل ألراضي سورية وحيث أن وجود مباحثات غيةر مباشةرة
السةةترجاع األراضةةي المحتلةةة ال يعنةةي عةةدم توقةةع نش ةوب الحةةرب وأن نشةةر األفكةةار التةةي تضةةمنت أنبةةاء
كاذبة وشائعات في ﻫذه الظروف يهدد أمن األمة وحيث أن المحكمةة قةد ناقشةت أركةان الجةرم المسةند
للمدعى عليه الطاعن ومدى توافرﻫةا فةي أفعالةه وعللةت أسةباب حجبهةا ل سةباب المخففةة التقديريةة ألن
الطةاعن لةم يطلةةب الشةفقة والرحمةة ولةةم يتراجةع عةةن أقوالةه واسةتمر فةةي الخطةأ وعانةد وجةةادل فجةاء قةرار
المحكمةةة محمةةوال علةةى موجباتةةه وأسةةباب صةةدوره وال تنةةال منةةه أسةةباب الطعةةن المثةةارة والتةةي ال تعةةدو
مجادلة محكمة الموضوع بقناعتها التي استندت إلى ماله أصل في الملف.
لذلك تقرر باإلجماع :
)4

رفض الطعن موضوعا

)9

تضمين الطاعن الرسم ومصادرة التأمين

)1

إعادة الملف إلى مرجعه

قرار صدر بتاريخ / /
الموافق

4114

9141/41/49

الرئيس
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الفصل الثالث:
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هيثم المالح أمام المحكمة العسكرية الثانية بدمشق
تقرير بعثة مراقبة المحاكمة

شباط/فبراير  -تموز/يوليو 2010

جدول املحتويات
أوالً .موجز

3

ثانياً .بعض املعلومات األساسية بيئة معادية للمحامني واملدافعني عن حقوق اإلنسان 4
ثالثاً .قضية هيثم املالح؛ إجراءات ما قبل املحاكمة

6

رابعاً .تقييم محاكمة هيثم املالح

8

خامساً .مدى تق ّيد محاكمة السيد املالح باملعايري الدولية للحق يف محاكمة عادلة

10

سادساً .التوصيات

15

 .1الحق يف املحاكمة أمام محكمة مختصة ،مستقلة و محايدة ،منشأة مبوجب القانون
 .2سلوك النيابة العامة العسكرية
 .3مبدأ الرشعية
 .4الحق يف قرينة الرباءة
 .5الحق يف الدفاع
 .6الحق يف تكافؤ األسلحة
 .7الحق يف االستئناف
 .8الحق يف املعاملة اإلنسانية

10
11
12
12
13
13
13
14

لقد ت ّم إعداد هذا التقرير بدعم من االتحاد األورويب واملنظمة الدولية للفرانكفونية وجمهورية وكانتون جنيف .أ ّما مسؤولية مضمونه فال يتح ّملها سوى الفدرالية
فس هذا املضمون
الدولية لحقوق اإلنسان واملنظمة العاملية ملناهضة التعذيب ولجنة الحقوقيني الدولية والشبكة األوروبية – املتوسطية لحقوق اإلنسان وال ينبغي أن يُ رّ
بأي حال من األحوال عىل أنه يعكس وجهات نظر املؤسسات الداعمة.
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الطبع :الفدرالية الدولية لحقوق اإلنسان
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الشبكة األورو-متوسطية لحقوق اإلنسان  -اللجنة الدولية للحقوقيني  -مرصد حامية املدافعني عن حقوق اإلنسان
محاكمة املحامي الناشط واملدافع عن حقوق اإلنسان هيثم املالح أمام املحكمة العسكرية الثانية بدمشق  -شباط/فرباير – متوز/يوليو 2010

أوالً .موجز
كل من اللجنة الدولية للحقوقيني والشبكة األوروبية  -املتوسطية لحقوق اإلنسان ومرصد حامية املدافعني
لقد أوفد ّ
عن حقوق اإلنسان – وهو برنامج مشرتك بني االتحاد الدويل لحقوق اإلنسان واملنظمة العاملية ملناهضة التعذيب قامت
ست بعثات 1إىل دمشق خالل الفرتة املمتدة بني شباط/فرباير ومتوز/يوليو  2010ملراقبة
(املنظمة الدولية ضد التعذيب) ّ
جلسات محاكمة السيد هيثم املالح ،وهو محام سوري بارز ،يف الثامنني من العمر ،ناشط ومدافع عن حقوق اإلنسان،
ورئيس سابق لجمعية حقوق اإلنسان يف سوريا .كان السيد هيثم املالح قد اعتقل بصورة غري قانونية عىل أيدي ضباط
من جهاز املخابرات العامة يوم  14ترشين األول/أكتوبر  ،2009ومتّت محاكمته أمام املحكمة العسكرية الثانية بدمشق
بتهم «نقل أنباء كاذبة ومبالغ فيها من شأنها أن توهن نفسية األمة» و»نرش معلومات كاذبة ومبالغ فيها توهن الدولة
وسمعتها يف الخارج» و»ذ ّم القضاء».
وقد سعى أعضاء هذه البعثات إىل االجتامع باملسؤولني الحكوميني وممثيل السلطة القضائية ومهنة املحاماة واألكادمييني
واملحامني وغريهم من أعضاء املجتمع املدين من أجل إجراء تقييم شامل ملدى عدالة وإنصاف محاكمة هيثم املالح
وأوضاع القضاء وسيادة القانون يف سوريا .وخالل هذه البعثات ،اجتمع املراقبون مع رئيس املحكمة العسكرية الثانية،
العميد عيل محمد حسني؛ واملحامي العام األول ،السيدة آمنة الشامط؛ ونقيب املحامني يف سوريا ،السيد نزار السكيف؛
وممثل النيابة العامة العسكرية وممثلني آخرين عن النظام القضايئ السوري ،فضالً عن محامني ناشطني يف مجال حقوق
اإلنسان واملحامني األعضاء يف هيئة الدفاع عن املالح .غري أن املسؤولني الحكوميني رفضوا االجتامع بأعضاء الوفود.
يف  4متوز/يوليو  ،2010أدانت املحكمة العسكرية الثانية بدمشق السيد هيثم املالح وحكمت عليه بالسجن ملدة ثالث
سنوات بتهمة « نقل أنباء كاذبة ومبالغ فيها من شأنها أن توهن نفسية األمة» .2وقد استندت هذه التهم إىل مقاالت
السيد املالح واملقابلة الهاتفية التي كان قد أجراها مع قناة بردى التلفزيونية والتي انتقد فيها ،من بني جملة أمور أخرى،
استمرار تطبيق قوانني الطوارئ يف سوريا ومواصلة هيمنة السلطات السورية عىل النظام القضايئ.
يوضح التقرير أن محاكمة السيد املالح قد فشلت يف االمتثال للمعايري الدولية للمحاكمة العادلة .فقد انطوت اإلجراءات
بأكملها عىل انتهاكات خطرية لحقوق اإلنسان ،وذلك منذ لحظة توقيف املالح ،ومرورا ً بفرتة اعتقاله ،وصوالً إىل محاكمته
وإدانته .لقد سلّطت عملية مراقبة املحاكمة التي جرت أمام املحكمة العسكرية الثانية بدمشق الضوء عىل سلسلة
من االنتهاكات التي طالت الحق يف محاكمة عادلة ،خاصة الحق يف املحاكمة أمام محكمة مستقلة وحيادية والحق يف
الدفاع والحق يف افرتاض الرباءة ومبدأ تكافؤ وسائل الدفاع ،علامً أن هذه الحقوق منصوص عليها يف العهد الدويل الخاص
بالحقوق املدنية والسياسية الذي صادقت عليه سوريا يف  21نيسان/أبريل .1969
كام أن محاكمة السيد املالح تعكس أيضاً السياسة واملامرسات املتبعة يف سوريا من جهة تجريم الحق يف حرية التعبري
وإسكات املحامني واملدافعني عن حقوق اإلنسان وغريهم من األصوات املعارضة.
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لقد قامت املنظامت املشار إليها أعاله مبراقبة جلسات املحاكمة التي أجريت يف  22شباط/فرباير و 8نيسان/أبريل و 22نيسان/أبريل و 3حزيران/يونيو و20
حزيران/يونيو و 4متوز/يوليو .2010
مبوجب املادتني  285و 286من قانون العقوبات السوري ،يُرجى مراجعة أدناه.

الشبكة األورو-متوسطية لحقوق اإلنسان  -اللجنة الدولية للحقوقيني  -مرصد حامية املدافعني عن حقوق اإلنسان
محاكمة املحامي الناشط واملدافع عن حقوق اإلنسان هيثم املالح أمام املحكمة العسكرية الثانية بدمشق  -شباط/فرباير – متوز/يوليو 2010

3

ثانياً .السياق :بيئة معادية للمحامني واملدافعني
عن حقوق اإلنسان
يتع ّرض املدافعون عن حقوق اإلنسان السوريون للمضايقات واالضطهاد مام يؤدي يف العديد من الحاالت إىل محاكمتهم
وإدانتهم لسلوك ما هو يف الواقع إال مامرسة سلمية لحقوقهم يف حرية التعبري والتجمع وتكوين الجمعيات .يستم ّر
قانون حالة الطوارئ ،الذي أعلن مبوجب املرسوم الترشيعي رقم  51بتاريخ  22كانون األول/ديسمرب  ،1962واملعدل
مبوجب املرسوم الترشيعي رقم  1بتاريخ  9آذار/مارس  ،1963والذي ال يزال مطبقاً يف سوريا ،جنباً إىل جنب مع أحكام
قانون العقوبات ،مبنح السلطات السورية ،ال سيام األجهزة األمنية ،صالحيات واسعة لقمع كافة األصوات املنتقدة ،مبا
يف ذلك من خالل إجراءات قضائية جائرة .كام ينص قانون الطوارئ عىل إنشاء محكمة أمن الدولة العليا ويوسع نطاق
اختصاص ووالية املحاكم العسكرية لتشمل محاكمة املدنيني .3تُستخدم كل من محكمة أمن الدولة العليا واملحاكم
العسكرية ملحاكمة املدافعني عن حقوق اإلنسان واملعارضني السياسيني.
عىل الرغم من أن سوريا هي دولة طرف يف عدة اتفاقيات حقوق إنسان إقليمية ودولية ملزمة ،مبا يف ذلك العهد الدويل
الخاص بالحقوق املدنية والسياسية وامليثاق العريب لحقوق اإلنسان .مبوجب هذه الصكوك ،تلتزم سوريا مبوجبات دولية
تقيض بضامن وحامية طائفة واسعة من حقوق اإلنسان ،مبا يف ذلك الحق يف حرية التعبري وحرية تكوين الجمعيات
والحق يف الحرية واألمن والحق يف محاكمة عادلة أمام محكمة مختصة مستقلة حيادية ،منشأة بحكم القانون .عىل
الرغم من هذه االلتزامات الدولية ،فقد استم ّرت سوريا يف مامرسة االعتقال التعسفي ضد املدافعني عن حقوق اإلنسان،
مبا يف ذلك املحامون .ويف كثري من الحاالت ،كان يت ّم احتجاز هؤالء املدافعني رسا ً ،من دون أي وسيلة لالتصال بعائالتهم أو
محاميهم .كام أنهم يتعرضون باستمرار للقمع من قبل أجهزة الدولة والتدقيق من جانب األجهزة األمنية واالستدعاءات
املتكررة الستجوابهم ومثولهم أمام التحقيق واملحاكامت غري العادلة .وال تزال املحاكم السورية تنزل بهم العقوبات
الشديدة ،مستندة بشكل خاص ،وفضالً عن أحكام قانون الطوارئ ،إىل املواد  285و 286و 287من قانون العقوبات،
علامً أن هذه األحكام تنطوي عىل إبهام شديد يف طريقة صياغتها .4كام أن االنتهاكات التي تطال الحق يف محاكمة عادلة
هي من األمور الروتينية التي تتم مالحظتها يف مختلف مراحل اإلجراءات القضائية ضد املدافعني عن حقوق اإلنسان.
من املحامني الذين تعرضوا للقمع مبوجب هذه القوانني واملامرسات السيد أنور البني ،مدير املركز السوري لألبحاث
والدراسات القانونية ورئيس لجنة الدفاع عن السجناء السياسيني .فقد ت ّم اعتقاله منذ أيار/مايو  2006إثر توقيعه إعالن
دمشق-بريوت  -وهو عبارة عن عريضة وقعها أكرث من  300مثقف ومدافع عن حقوق اإلنسان من لبنان وسوريا،
تدعو إىل تحسني العالقات بني البلدين .وقد حكم عليه يف  24نيسان/أبريل  ،2007عمالً بأحكام املادة  286من قانون
العقوبات ،بالسجن ملدة خمس سنوات 5.وهو محتجز حالياً يف سجن عدرا ،يف دمشق .ال يُسمح ملحاميه بزيارته بحرية
داخل السجن.
يف العام  ،2009ت ّم توقيف املحامي مهند الحسني ،مف ّوض لجنة الحقوقيني الدولية ورئيس منظمة «سواسية» السورية
لحقوق اإلنسان ،عىل خلفية قيامه مبراقبة عدة محاكامت جرت أمام محكمة أمن الدولة العليا .وبتاريخ  10ترشين
الثاين/نوفمرب  ،2009عمدت نقابة املحامني يف دمشق بشطب اسم الحسني بشكل دائم من جداولها ومنعه بالتايل من
مزاولة مهنة املحاماة .ويف  23حزيران/يونيو  ،2010أدانت املحكمة الجنائية الثانية يف دمشق السيد الحسني وحكمت
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يُرجى مراجعة املرسوم الترشيعي رقم  51بتاريخ .1963
مبوجب هذه املواد ،أي شخص يعمد طوعاً إىل إذاعة «أنباء يعرف أنها كاذبة أو مبالغ فيها» أو من شأنها «إضعاف الشعور القومي» يستحق عقوبة الحبس ملدة
 15سنة .كام أن كل سوري يذيع يف الخارج وهو عىل بينه من األمر أنباء كاذبة أو مبالغ فيها من شأنها أن تنال من هيبة الدولة أو مكانتها الحالية يعاقب بالحبس
ستة أشهر عىل األقل.
تنص املادة  286عىل وجوب االعتقال املؤقت لكل 1-« :من نقل يف سوريا يف األحوال عينها أنباء يعرف أنها كاذبة أو مبالغ فيها من شأنها أن توهن نفسية األمة.
 2-إذا كان الفاعل يحسب هذه األنباء صحيحة فعقوبته الحبس ثالثة أشهر عىل األقل».
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عليه بالسجن ملدة ثالث سنوات عمالً بأحكام املواد  285و 286و 287من قانون العقوبات 6.وهو معتقل بدوره يف
سجن عدرا .7تع ّرض السيد مهند العتداء جسدي داخل السجن يف  28ترشين األول/أكتوبر  ،2010بعد أسبوعني فقط
عىل فوزه بجائزة مارتن إينالز املرموقة للمدافعني عن حقوق اإلنسان .فقد تعرض الحسني للرضب املربح عىل يد أحد
السجناء الذي اتهمه بالعمل ضد مصالح الشعب السوري .ويعتقد أن السجني قد أقدم عىل هذا االعتداء بناء عىل طلب
من األجهزة األمنية السورية.
يف  12كانون األول/ديسمرب  ،2009ت ّم توقيف املحامي الكردي مصطفى إسامعيل ،الناشط يف مجال الدفاع عن حقوق
األقليات ،بعد أن تم استدعاؤه من قبل مكتب جهاز األمن املحيل بحلب ومن ثم احتجازه يف فرع األمن الجوي .وقد
و ّجهت إليه اتهامات باإلقدام عىل أعامل تهدف إىل اقتطاع جزء من األرايض السورية لضمه إىل دولة أجنبية ،وذلك عمالً
بأحكام املادتني  267و 288من قانون العقوبات .وقد بدأت محاكمته يف  26ترشين األول/أكتوبر  .2010يف  7ترشين
الثاين/نوفمرب  ،2010حكمت املحكمة العسكرية الجزائية بحلب عىل مصطفى اسامعيل بالسجن سبع سنوات (القضية
رقم  .)2010 ،790ثم ت ّم تخفيف العقوبة إىل سنتني ونصف.
مل تفشل نقابة املحامني يف سوريا فقط يف حامية هؤالء املحامني الناشطني يف مجال حقوق اإلنسان وضامن حقوقهم
و»حامية نزاهتهم املهنية» ،8ولكنها ساهمت أيضاً يف السياسة القمعية التي متارسها الدولة ،إذ أقدمت ،وبشكل متكرر،
عىل مامرسة ضغوط إضافية عليهم ،مماّ يبينّ عدم استقالليتها .يف قضية مهند الحسني ،إثر اعتقاله من قبل أجهزة أمن
الدولة يف متوز/يوليو  ،2009اتخذت اللجنة التأديبية يف نقابة املحامني بدمشق قرارا ً يف  10ترشين األول/أكتوبر2009
قىض بشطب اسمه بشكل دائم من جداولها ،وذلك عىل خلفية جملة من االتهامات ،من بينها «نرش معلومات كاذبة
ومبالغ فيها توهن الدولة وسمعتها يف الخارج» ،وتهمة «حضور وتسجيل وقائع جلسات محكمة أمن الدولة العليا من
دون أن يكون مكلفا بالدفاع عن أي من املعنيني».9
باإلضافة إىل ذلك ،وإبّان محاكمتي السيدين هيثم املالح ومهند الحسني ،رفضت نقابة املحامني يف سوريا ،يف مناسبات
عديدة ،السامح ملحاميهام باالجتامع بهام .وذلك يشكل انتهاكاً للمعايري الدولية التي ترعى سري عمل نقابات املحامني.
تنص مبادئ األمم املتحدة األساسية املتعلقة بدور املحامني عىل وجوب عمل «الرابطات املهنية للمحامني [ ]...لضامن
متكني املحامني من تقديم املشورة إىل موكليهم ،ومساعدتهم ،ومتثيلهم وفقاً للقانون وللمعايري واآلداب املهنية املعرتف
بها ،دون تدخل ال موجب له».10

 6تنص املادة  285عىل أن« :من قام يف سورية يف زمن الحرب أو عند توقع نشوبها بدعاوة ترمي إىل إضعاف الشعور القومي أو إيقاظ النعرات العنرصية أو املذهبية
عوقب باالعتقال املؤقت» .وتنص املادة  287عىل أن «كل سوري يذيع يف الخارج وهو عىل بينه من األمر أنباء كاذبة أو مبالغ فيها من شأنها أن تنال من هيبة
الدولة أو مكانتها الحالية يعاقب بالحبس ستة أشهر عىل األقل».
 7يُرجى مراجعة التقرير املوجز عن مدى تقيّد محاكمة األستاذ مهند الحسني أمام محكمة الجنايات الثانية بدمشق باملعايري الدولية للمحاكمة العادلة ،اللجنة
الدولية للحقوقيني ،الشبكة األوروبية – املتوسطية لحقوق اإلنسان واملرصد ،حزيران/يونيو 2010
 8يُرجى مراجعة مبادئ األمم املتحدة األساسية املتعلقة بدور املحامني ،املبدأ 24
 9يُرجى مراجعة البيان الصحفي املشرتك بني اللجنة الدولية للحقوقيني ،الشبكة األوروبية – املتوسطية لحقوق اإلنسان ومرصد حامية املدافعني عن حقوق اإلنسان
بعنوان « شطب مهند الحسني من جدول املحامني يشري إىل استمرار اضطهاد وترهيب املحامني واملدافعني عن حقوق اإلنسان» 19 ،ترشين الثاين/نوفمرب 2009
 10يُرجى مراجعة مبادئ األمم املتحدة األساسية املتعلقة بدور املحامني ،املرجع السابق ذكره ،املبدأ 25
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ثالثاً .قضية هيثم املالح؛ إجراءات ما قبل املحاكمة
عمل السيد هيثم املالح كقايض تحقيق وقاض يف املحكمة الجنائية بدمشق منذ العام  1958حتى العام  .1966فت ّم
ترسيحه يف ذلك الوقت ،أي بعد ثالثة سنوات عىل تسلّم حزب البعث السلطة ،من عمله يف الجسم القضايئ بسبب
انتقاداته لتدخل الحكومة يف الشؤون القضائية ويف عمل السلطة القضائية ،فعاد إىل مجال املحاماة .يف العام  ،1980ت ّم
توقيف السيد املالح وإدانته وسجنه ملدة ست سنوات بتهم تتعلق بعمله كمدافع عن حقوق اإلنسان.
وقد كان يتم استدعاء السيد املالح بشكل منتظم ،عىل مر السنوات ،للمثول أمام أجهزة أمن الدولة ،فضالً عن تعرضه
ملختلف تدابري الرتهيب بسبب دعواته املتكررة لإلصالحات الدستورية والدميقراطية يف سوريا .وكان قد صدر قرار مبنعه
من السفر خالل السنوات الست املاضية .كام أن مكتبه واتصاالته الهاتفية ورسائله اإللكرتونية كانت باستمرار تحت
مراقبة قوات األمن السورية.
يف  13ترشين األول/أكتوبر  ،2009اتصل رئيس شعبة األحزاب السياسية والجمعيات يف جهاز املخابرات العامة بالسيد
املالح واستدعاه للمثول أمام فرع األمن السيايس بدمشق .غري أن السيد املالح رفض االمتثال لهذا األمر ،فتم اختطافه
خارج مكتبه يف  14ترشين األول/أكتوبر  .2009وقد تبني أن مجموعة من الضباط بلباس مدين ،يُعتقد أنهم عنارص من
جهاز املخابرات العامة ،أجربوه عىل ركوب سيارتهم من دون الكشف عن هويتهم .ت ّم احتجازه أوالً بشكل انفرادي ومن
دون أي اتصال بالعامل الخارجي ملدة خمسة أيام يف مركز لالعتقال يف مقر جهاز املخابرات العامة يف كفرسوسة بدمشق.
وهو مل يُعط أي سبب لتوقيفه.
يف  20ترشين األول/أكتوبر  ،2009تم إحضار السيد املالح أمام ممثل النيابة العامة العسكرية بدمشق الذي قام
باستجوابه واتهمه بالجرائم اآلتية« :ذ ّم القضاء» و»تحقري رئيس الجمهورية» و»نقل أنباء كاذبة ومبالغ فيها من شأنها أن
توهن نفسية األمة» وإذاعة «يف الخارج أنباء كاذبة أو مبالغ فيها من شأنها أن تنال من هيبة الدولة أو مكانتها الحالية»
عمالً بأحكام املواد  285و 286و 287و 376من قانون العقوبات السوري.
مبوجب قرار االدعاء رقم  9205أساس  2009 / 20128الصادر يف  3ترشين الثاين/نوفمرب  ،2009قرر قايض التحقيق
العسكري األول ،السيد عبد الرزاق الحميص ،إحالة القضية إىل املحكمة العسكرية الثانية بدمشق عىل أساس التهم
التالية« :ذ ّم القضاء» و»نقل أنباء كاذبة ومبالغ فيها من شأنها أن توهن نفسية األمة» وإذاعة «يف الخارج أنباء كاذبة أو
مبالغ فيها من شأنها أن تنال من هيبة الدولة أو مكانتها الحالية».
وقد قامت هيئة الدفاع عن املالح بالطعن بهذا القرار أمام محكمة النقض -الغرفة الجزائية العسكرية ،مستندة ،من بني
جملة أمور أخرى ،إىل أن املدعى عليه هو مدين وليس عسكرياً ،وال يجب بالتايل محاكمته أمام محكمة عسكرية .يف 31
كانون الثاين/يناير  ،2010تم رفض الطعن املقدم من هيئة الدفاع.
نقل السيد املالح إىل سجن عدرا خالل فرتة محاكمته .ومل يكن يُسمح ملحاميه مبقابلته طوال تلك الفرتة من دون إذن
مسبق من نقابة املحامني يف سوريا ،التي تخضع لسيطرة السلطات السورية .وقد رفضت النقابة منح املحامني اإلذن
بالزيارة يف عدد من املناسبات .كام مل يُسمح لزوجة السيد املالح يف عدد من املناسبات بالوصول إىل السجن لزيارته.
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يف  22شباط/فرباير  ،2010مثل السيد املالح مجددا ً أمام ممثل النيابة العامة العسكرية الذي أطلعه بأن تهمة جديدة
قد و ّجهت إليه عمالً بأحكام املادة  376من قانون العقوبات وهي «تحقري رئيس الجمهورية» ،وذلك بناء عىل شهادة
أحد السجناء الذي كان رشيك السيد املالح يف زنزانته يف سجن عدرا .غري أن هذه التهم قد أسقطت يف نهاية املطاف
مبوجب مرسوم عفو عام رئايس.11
عقدت الجلسة األوىل من محاكمة السيد املالح أمام املحكمة العسكرية الثانية بدمشق يف  22شباط/فرباير  .2010وقد
تبعتها خمس جلسات خالل الفرتة املمتدة بني  8نيسان/أبريل و 20حزيران/يونيو 12.أ ّما الجلسة األخرية ،فتم عقدها يف
 4متوز/يوليو .2010

 11يُرجى مراجعة املرسوم الرئايس  ،22الصادر يف  23شباط/فرباير .2010
 12جلسات  8نيسان/أبريل و 22نيسان/أبريل و 3حزيران/يونيو و 20حزيران/يونيو و 4متوز/يوليو .2010
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رابعاً .تقييم محاكمة هيثم املالح
تقع املحكمة العسكرية الثانية التي متت فيها محاكمة هيثم املالح ضمن املقر الرئييس للقضاء العسكري يف دمشق.
ويُعترب هذا املقر الرئييس ،الذي يض ّم قاعات محاكامت ومكاتب للقضاة واملدعني العامني وغريها من املكاتب اإلدارية،
منطقة عسكرية .لقد ت ّم منع اثنني من املراقبني الدوليني ،هام املحاميان ماريو النا وفينشنزو دتاغو ،املكلّفان من قبل
منظامت املراقبة برصد إحدى جلسات املحكمة من الدخول إىل املحكمة العسكرية .فقد تبلّغا من قبل حراس املحكمة
العسكريني بحاجتهام إىل ترصيح رسمي من وزارة الشؤون الخارجية السورية للتمكن من حضور جلسات املحاكمة .كام
ت ّم منع ممثيل البعثات الدبلوماسية األجنبية يف سوريا من دخول املحكمة لألسباب نفسها .أ ّما املحامون وغريهم من
املدنيني الذين دخلوا قاعة املحكمة فقد تعرضوا للتفتيش.
تألفت املحكمة من ثالثة أعضاء ،برئاسة القايض العسكري العميد عيل محمد حسني ،رئيس املحكمة العسكرية الثانية
بدمشق ،وممثل عن النيابة العامة العسكرية ،فضالً عن أحد العسكريني الذي قام بدور كاتب املحكمة.
بشكل عام ،مل يُس ّجل أي تأخري يف موعد الجلسات .مل تشارك النيابة العامة العسكرية بشكل ناشط يف الجلسات كام أنها
فشلت يف تقديم أي أدلة مقنعة لدعم االتهامات املوجهة ضد السيد هيثم املالح.
فصل رئيس املحكمة التهم املوجهة ضد السيد هيثم املالح ،مبا يف ذلك
خالل الجلسة األوىل يف  22شباط/فرباير ّ ،2010
نرش عدة مقاالت ومقابلة أجراها مع قناة بردى التلفزيونية .أق ّر السيد املالح بأنه قد أجرى الحديث الهاتفي مع القناة
املذكورة وكتب املقاالت التي أشار إليها الرئيس ،غري أنه طعن يف قيمة االتهامات املنسوبة إليه عىل أساس أن هذه
األعامل إمنا تعكس حقه يف حرية التعبري ،وال ميكن اعتبارها ،بالتايل ،كجرائم.
وقد ف ّند محامو هيئة الدفاع االتهامات املوجهة ضد السيد املالح ،مبا يف ذلك «إذاعه أنباء كاذبة من شأنها أن تنال من
هيبة الدولة» مبوجب املادة  285من قانون العقوبات السوري .كام أفادوا أن االتهامات املوجهة ضده ال أساس لها ،إذ أن
املقاالت التي نرشها ال تعرب إالّ عن آرائه ووجهات نظره الشخصية ،وذلك مبا يتوافق مع املادة  26من الدستور السوري
التي تنص عىل أنه «لكل مواطن الحق يف اإلسهام يف الحياة السياسية واالقتصادية واالجتامعية والثقافية» ،وكذلك املادة
 38التي تنص عىل أنه «لكل مواطن الحق يف أن يعرب عن رأيه بحرية وعلنية بالقول والكتابة وكافة وسائل التعبري
األخرى» .وال ميكن لقانون الطوارئ وقانون العقوبات إبطال هذه األحكام الدستورية.
باإلضافة إىل ذلك ،ذكّر املحامون بأن سوريا دولة طرف يف العديد من االتفاقيات الدولية واإلقليمية التي تضمن
الحق يف حرية الرأي والتعبري ،ال سيام العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية الذي ينص يف املادة 19
منه .1« :لكل إنسان حق يف اعتناق آراء دون مضايقة .2 .لكل إنسان حق يف حرية التعبري .ويشمل هذا الحق
حريته يف التامس مختلف رضوب املعلومات واألفكار وتلقيها ونقلها إىل آخرين دومنا اعتبار للحدود ،سواء
عىل شكل مكتوب أو مطبوع أو يف قالب فني أو بأية وسيلة أخ��رى يختارها .3 .تستتبع مامرسة الحقوق
املنصوص عليها يف الفقرة  2من هذه امل��ادة واجبات ومسئوليات خاصة .وعىل ذلك يجوز إخضاعها لبعض
القيود ولكن رشيطة أن تكون محددة بنص القانون وأن تكون رضورية( :أ) الحرتام حقوق اآلخرين أو سمعتهم،
(ب) لحامية األمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو اآلداب العامة ».كام أن املادة  32من امليثاق العريب
لحقوق اإلنسان ،الذي ت ُعد سوريا بني الدول األطراف فيه ،تضمن «الحق يف اإلعالم وحرية الرأي والتعبري وكذلك الحق
13
يف استقاء األنباء واألفكار وتلقيها ونقلها إىل اآلخرين بأي وسيلة ودومنا اعتبار للحدود الجغرافية».

 13لقد ت ّم اعتامد امليثاق العريب لحقوق اإلنسان من قبل القمة العربية التي استضافتها تونس يف العام  ،2004ودخلت حيز التنفيذ يف  16آذار/مارس  ،2004بعد ستني
يوماً عىل مصادقتها من قبل سبع دول أعضاء يف الجامعة العربية .الدول املصادقة عىل امليثاق العريب هي الجزائر والبحرين واإلمارات العربية املتحدة واألردن
وليبيا وفلسطني وسوريا.
8
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فضالً عن ذلك ،فمقاالت السيد املالح واملقابالت التي أجراها قد تضمنت وقائع كان عىل علم بها واعتربها صحيحة
وليس كاذبة أو مبالغ فيها .إن وصفه للنظام السيايس واالستمرار يف استخدام قوانني الطوارئ يف سوريا هو مجرد وجهة
نظر وتعبري عن الرأي .بناء عليه ،مل يكن السيد املالح يقصد أو يرمي إىل إذاعة أي أنباء كاذبة أو مبالغ فيها من شأنها
إضعاف الشعور القومي.
وأشار الدفاع أيضاً إىل عدم توفر عنارص املادة  286املعطوفة عىل املادة  285من قانون العقوبات إذ أن سوريا مل تعد
يف حالة حرب إثر االتفاق الذي تم التوصل إليه يف العام  1974بعد حرب  6ترشين األول/أكتوبر  1973ضد إرسائيل.
عىل الرغم من ذلك ،فقد متّت إدانة السيد هيثم املالح استنادا ً إىل «الرباهني» التالية:
• تقرير تحقيقات إدارة املخابرات العامة ،الفرع  ،285رقم  ،10409بتاريخ 2009/10/19؛
• تقرير تحقيقات النيابة العامة العسكرية بدمشق؛
• أقوال وإفادات السيد هيثم املالح أثناء التحقيق الذي أجراه قايض التحقيق العسكري األول بدمشق؛
• عدد من املقاالت واألحاديث التي كتبها هيثم املالح وتم نرشها عىل اإلنرتنت ويف وسائل اإلعالم14؛
واستناداً إىل املواد  285إىل  287واملادة  376من قانون العقوبات السوري.

15

يف  4متوز/يوليو  ،2010أدانت املحكمة العسكرية الثانية بدمشق السيد هيثم املالح بتهمة « نقل أنباء كاذبة ومبالغ فيها
من شأنها أن توهن نفسية األمة» وحكمت عليه بالسجن ملدة ثالث سنوات .وقد قامت هيئة الدفاع عن املالح بالطعن
بهذا القرار أمام محكمة النقض -الغرفة الجزائية العسكرية .يف  12ترشين األول/أكتوبر  ،2010تم رفض الطعن املقدم
من هيئة الدفاع .وهو يقيض حالياً عقوبته يف سجن عدرا حيث منع بشكل متكرر من الحصول عىل أدويته الخاصة .ال
يزال السيد املالح ،الذي يعاين من مرض السكري ومن مشاكل يف الغدة الدرقية ،معتقالً يف ظروف سيئة عىل الرغم من
النداءات املتكررة التي تم توجيهها إىل الرئيس السوري بشار األسد والتي تناشده اإلفراج عن السيد هيثم املالح ألسباب
إنسانية.

 14من أبرز املقاالت الصحفية واألحاديث التي أشار إليها ممثل النيابة العامة العسكرية يف قراره« :ال يوجد انتخابات حقيقية يف ظل نظام استبدادي يف سوريا»،
بتاريخ  11كانون األول/ديسمرب 2006؛ «خطاب مفتوح إىل سيادة رئيس الجمهورية الدكتور بشار األسد املحرتم» ،بتاريخ  30كانون الثاين/يناير 2008؛ «حزب
البعث ال يحكم سوريا فهو واجهة سياسية لجهات أمنية» ،بتاريخ  6متوز/يوليو 2009؛ «الشفافية واملساءلة» بتاريخ  25أيلول/سبتمرب 2008؛ مقابلة عرب الهاتف
مع قناة بردى التلفزيونية ،وهي قناة فضائية معارضة ،مرتبطة بإعالن دمشق بتاريخ  12ترشين األول/أكتوبر  .2010ميكن االطالع عىل كافة هذه املقاالت عىل
املوقع اإللكرتوينhaithammalehfoundation.org :
تنص املادة  376من قانون العقوبات السوري عىل وجوب االعتقال املؤقت يف حالة «الذم بإحدى الوسائل املعينة يف املادة  208يعاقب عليه :بالحبس من سنة
15
ّ
إىل ثالث سنوات إذا وقع عىل رئيس الدولة. بالحبس سنة عىل األكرث إذا وجه إىل املحاكم أو الهيئات املنظمة أو الجيش أو اإلدارات العامة ،أو وجه إىل موظف
ممن ميارسون السلطة العامة».
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خامساً .مدى تق ّيد محاكمة السيد هيثم املالح باملعايري
الدولية للمحاكمة العادلة
إن السلوك الذي اعتمدته املحكمة العسكرية الثانية أثناء جلسات محاكمة السيد هيثم املالح يشكّك يف استقاللها
وحيادها .فرئيس املحكمة ،القايض العسكري العميد عيل محمد حسني ،مل يلزم اال ّدعاء بتقديم أي دليل من شأنه دعم
االتهامات املوجهة إىل السيد هيثم املالح كام وعمد إىل رفض كافة الحجج واملقدمة من هيئة الدفاع .كام أن قرار إدانة
السيد هيثم املالح قد ارتكز عىل تقارير رسية صادرة عن إدارة املخابرات العامة واملقاالت والتصاريح التي كان املالح
قد نرشها أو أدىل بها يف معرض مامرسته لحقه املرشوع يف حرية التعبري .وال ميكن اعتبار هذه املراجع ،مبوجب معايري
حقوق اإلنسان الدولية واإلقليمية ،كأدلة اتهامية ضده .كام ت ّم تسجيل عدة انتهاكات خطرية ملبادئ املحاكمة العادلة
أثناء جلسات املحاكمة.
 .1الحق يف املحاكمة أمام محكمة مختصة مستقلة حيادية ،منشأة بحكم القانون
مبوجب القانون الدويل ،مبا يف ذلك املادة  14من العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية ،الذي تع ّد سوريا
حق كل شخص متهم بجرمية جنائية أن يحاكم أمام محكمة مختصة مستقلة حيادية ،منشأة بحكم
دولة طرفاً فيه ،من ّ
القانون .كام تنص املادة  13من امليثاق العريب لحقوق اإلنسان عىل أنه «لكل شخص الحق يف محاكمة عادلة تتوافر
فيها ضامنات كافية وتجريها محكمة مختصة ومستقلة ونزيهة ومنشأة سابقا بحكم القانون .وذلك يف مواجهة أية
تهمة جزائية توجه إليه أو للبت يف حقوقه أو التزاماته ».ال يجوز للسلطة القضائية أو القضاة الذين تتكون منهم أن
يكونوا تابعني ألي فرع آخر يف الدولة .يجب أال يكون القضاة مستقلني فحسب ،بل يجب أيضاً أن يُنظر إليهم عىل أنهم
مستقلون.
عىل الرغم من أن املادة  131من الدستور السوري تنص عىل أن السلطة القضائية هي سلطة مستقلة ،غري أن قانون
حالة الطوارئ ينص عىل توسيع نطاق صالحيات واختصاص املحاكم العسكرية ويخولها محاكمة املدنيني 16.فاملادة  6من
قانون حالة الطوارئ توسع نطاق صالحيات املحاكم العسكرية وتخولها النظر يف أي مخالفة لألوامر الصادرة عن الحاكم
العريف وأي جرائم واقعة عىل أمن الدولة ،سواء كانت مرتكبة من قبل مدنيني أو عسكريني.
أثناء جلسات محاكمة هيثم املالح ،مل تأخذ املحكمة حجج الدفاع املختلفة بعني االعتبار ،كام ومل تلزم النيابة العامة
بتقديم أي دليل من شأنه دعم االتهامات املوجهة إىل السيد املالح.
وكام أكّدت لجنة األمم املتحدة املعنية بحقوق اإلنسان يف مالحظاتها الختامية حول مدى تقيد سوريا بالتزاماتها مبوجب
العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية ،فإن «اإلجراءات املعتمدة يف املحاكم العسكرية ال تحرتم الضامنات
املنصوص عليها يف املادة  14من العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية» 17.ال ميكن اعتبار القضاة العسكريني
السوريني مستقلني ونزهاء بسبب خضوعهم لهيكل القيادة يف القوات املسلحة .فهم يخضعون ،مبوجب املادة  39من
قانون العقوبات العسكرية ،لوزارة الدفاع 18.بالتايل ،فتويل املسؤولني العسكريني لدور القضاة مع بقائهم يف الوقت نفسه
خاضعني لرؤسائهم ،وذلك متاشياً مع الرتاتبية العسكرية املعمول بها ،ال يتفق مع املبادئ األساسية الستقالل السلطة
القضائية .كام أن هذا الوضع يق ّوض بدوره مبدأ سيادة القانون القايض بالفصل بني السلطات ،والذي يشكل حجر الزاوية
ألي نظام قضايئ مستقل ونزيه.

 16يُرجى مراجعة املرسوم الترشيعي  51لعام .1963
 17يُرجى مراجعة املالحظات الختامية للجنة املعنية بحقوق اإلنسان :الجمهورية العربية السورية .CCPR/CO/71/SYR .2001 /4/24 .الفقرة .17
 18يُرجى مراجعة املرسوم الترشيعي  61الصادر يف  27شباط/فرباير .1950
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ال ب ّد من محاكم مدنية ،مستقلة وحيادية ،تستخدم املعايري واإلجراءات الدولية للمحاكمة العادلة لضامن الحق يف
محاكمة عادلة وتوفري ما يلزم من االستقاللية والحياد لضامن إقامة العدل .كام ينبغي حرص اختصاص املحاكم العسكرية
بالجرائم ذات الطابع الداخيل والعسكري املحض ،والتي يرتكبها العسكريون ،مثل الجرائم التي تستلزم إجراءات تأديبية.
19
وفقاً للمعايري الدولية والسوابق القضائية ،ال ينبغي الختصاص القضاء العسكري أن يشمل أيضاً محاكمة املدنيني.
 .2سلوك النيابة العامة العسكرية
يتصل أحد العنارص األساسية للمحاكمة العادلة بسلوك النيابة العامة .فاملادة  13من مبادئ األمم املتحدة التوجيهية
تنص عىل ما ييل« :يلتزم أعضاء النيابة العامة ،يف أداء واجباتهم ،مبا ييل( :أ) أداء وظائفهم
بشأن دور أعضاء النيابة العامة ّ
دون تحيز ،واجتناب جميع أنواع التمييز السيايس أو االجتامعي أو الديني أو العنرصي أو الثقايف أو الجنيس أو أي
نوع آخر من أنواع التمييز؛ (ب) حامية املصلحة العامة ،والترصف مبوضوعية ،واملراعاة الواجبة ملوقف كل من املتهم
والضحية ،واالهتامم بكافة الظروف ذات الصلة ،سواء كانت لصالح املتهم أو ضده».
يف قضية املالح ،مل تؤد النيابة العامة العسكرية مهامها بنزاهة وبطريقة مستقلة وموضوعية .وذلك ال يتعلق فقط
بحقيقة أن ممثيل النيابة العامة العسكرية إمنا يخضعون للسلطة التنفيذية عىل النحو املذكور أعاله ،ولكن أيضاً بحقيقة
أنهم غري مستقلني عن رؤساء املحاكم .فعىل سبيل املثال ،أثناء جلسة  22نيسان/أبريل  ،2010أمر رئيس املحكمة ممثل
النيابة العامة بطلب التأجيل إذ قال له «استمهل» ،عىل الرغم من عدم توفر أي أسباب معقولة تربر مثل هذا التأجيل.
وقد نفّذ ممثل النيابة العامة أمر القايض وطلب تأجيل الجلسة.
عالوة عىل ذلك ،خالل جلسات املحاكمة ،فشلت النيابة العامة يف تقديم أي أدلة مقنعة لدعم أو إثبات توفر عنارص
الجرمية يف التهم املوجهة إىل هيثم املالح ،مبا يف ذلك أنه قد «أضعف الشعور القومي»؛ أنه اعتزم القيام بذلك؛ أن قام
بأي عمل أو اتخذ أي إجراء إلضعاف الشعور القومي؛ أو أن قصد السيد املالح وأفعاله قد أدت إىل جناية إضعاف الشعور
القومي.
باإلضافة إىل ذلك ،فقد استندت االتهامات التي وجهتها النيابة العامة العسكرية إىل مقاالت السيد املالح وتصاريحه
وأحاديثه ،فضالً عن تقارير رسية صادرة عن إدارة املخابرات العامة التي مل يكن السيد املالح قادرا ً عىل الوصول إليها أو
عىل علم بوجودها .ومبوجب القانون الدويل ،مبا يف ذلك املادة  14من العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية،
الحق يف أن يبلغ ،أثناء عملية توقيفه ،بأسباب هذا التوقيف وإعالمه رسيعاً بالتهم املوجهة
لكل شخص يخضع للتوقيف ّ
إليه وبأي أساس قانوين ووقائعي لتوقيفه .كام تنص املادة  14من امليثاق العريب لحقوق اإلنسان عىل وجوب «إبالغ كل
شخص يتم توقيفه بلغة يفهمها بأسباب ذلك التوقيف لدى وقوعه كام يجب إخطاره فورا ً بالتهمة أو التهم املوجهة
إليه».
كام ميتنع أعضاء النيابة العامة عن بدء املالحقة القضائية أو مواصلتها ،أو يبذلون قصارى جهدهم لوقف الدعوى ،إذا
20
ظهر من تحقيق محايد أن التهمة ال أساس لها.

 19يُرجى مراجعة املبدأ رقم  ،8مرشوع املبادئ التي ترعى مسألة إقامة العدل عن طريق املحاكم العسكرية («مبادئ العدالة العسكرية») ،املعتمد من قبل اللجنة
الفرعية السابقة لألمم املتحدة املعني بحقوق اإلنسان واملحال إىل لجنة حقوق اإلنسان.58/2006/E/CN.4 ،
 20يُرجى مراجعة املبدأ التوجيهي  14من مبادئ األمم املتحدة التوجيهية بشأن دور أعضاء النيابة العامة.

الشبكة األورو-متوسطية لحقوق اإلنسان  -اللجنة الدولية للحقوقيني  -مرصد حامية املدافعني عن حقوق اإلنسان
محاكمة املحامي الناشط واملدافع عن حقوق اإلنسان هيثم املالح أمام املحكمة العسكرية الثانية بدمشق  -شباط/فرباير – متوز/يوليو 2010

11

 .3مبدأ القانونية
إن مبدأ قانونية الجرائم هو من العنارص الجوهرية للمحاكمة العادلة .فبموجب مبدأ إلزامية وجود النص القانوين
ألي سلوك أن يؤدي إىل مسؤولية جنائية ما مل يق ّره القانون
املع ّرف بالجرمية ( ،)Nullum crimen sine legeال ميكن ّ
21
كجرمية .يجدر بتعريف أي جرمية أن يكون دقيقاً وخالياً من الغموض.
ويجدر بالجاين ،مبوجب هذا املبدأ ،أن يكون قد ارتكب السلوك الجرمي ذا الصلة بشكل كامل وعىل النحو املوصوف
متاماً ومبا ال يحتمل اللبس يف الترشيعات الجنائية .إن النصوص القانونية املع ّرفة بالجرائم التي تكون ملتبسة وغامضة
22
وغري محددة إمنا تعوق القانون الدويل لحقوق اإلنسان و»الرشوط العامة املنصوص عليها يف القانون الدويل».
أ ّما مواد قانون العقوبات التي متّت مقاضاة املالح مبوجبها ،فهي فضفاضة إىل ح ّد كبري وغامضة ،األمر الذي يتعارض مع
هذا املبدأ .باإلضافة إىل ذلك ،قد يؤدي تطبيق هذه املواد إىل تجريم حرية التعبري ،مبا يتعارض مع املادة  19من العهد
الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية .باإلضافة إىل ذلك ،ال تُطبّق املواد  285و 286و 287إالّ يف أزمنة الحرب أو
عند توقع نشوب حرب ،األمر الذي ال ينطبق كام يبدو واضحاً عىل الوضع يف سوريا.
وال بد من اإلشارة هنا إىل أن أنه ،ونظرا ً إىل اإلبهام الشديد يف طريقة صياغة هذه املواد ،يستحيل متاماً إثبات توفّر عنارص
الجرائم يف أي من القضايا .فاملواد ال تحتوي عىل أي تعريف يح ّدد مدلول عبارة «الشعور القومي» .وما من أفعال أو
إجراءات محددة قد تشكل جرمية إضعاف الشعور القومي.
 .4الحق يف افرتاض الرباءة
مبوجب املعايري الدولية ،يجدر بقواعد اإلثبات وسري املحاكمة ضامن إلقاء عبء إثبات التهمة عىل النيابة العامة يف
مختلف مراحل املحاكمة .إن الحق يف افرتاض الرباءة إىل أن تثبت اإلدانة قانوناً هو حق مطلق ،ال يجوز انتقاضه أو
تقييده أو استثناء أحد منه 23.وهو يضمن عدم افرتاض الذنب إىل حني ثبوت التهمة مبا ال يدع أي مجال معقول للشك؛
كام يؤول الشك ملصلحه املتهم.
أ ّما خالل جلسات االستامع ،فقد اعتُرب السيد املالح مذنباً ،كام أُلقي بعبء اإلثبات عليه إذ أن النيابة العامة مل تق ّدم أي
أدلة لدعم االتهامات املوجهة إليه باستثناء بعض من مقاالت السيد املالح واملقابلة التي أجراها عىل شاشة قناة بردى
التلفزيونية.

 21يُرجى مراجعة اللجنة املعنية بحقوق اإلنسان ،التعليق العام رقم  ،29حاالت الطوارئ (املادة  ،)4وثيقة صادرة عن منظمة األمم املتحدة CCPR/C/21/Rev.1/
 Add.11، 31آب/أغسطس  ،2001الفقرة .7
 22يُرجى مراجعة املقرر الخاص لألمم املتحدة املعني باستقالل القضاة واملحامني ،وثيقة صادرة عن منظمة األمم املتحدة  ،Add.1/39/1998/E/CN.4الفقرة .129
يُرجى أيضاً مراجعة اللجنة املعنية بحقوق اإلنسان :املالحظات الختامية للجنة املعنية بحقوق اإلنسان :الربتغال (ماكاو) CCPR/C/79/Add.115، 4 ،ترشين
الثاين/نوفمرب  ،1999الفقرة 12؛ الجزائر CCPR/C/79/Add.95، 18 ،آب/أغسطس  ،1998الفقرة 11؛ مرص CCPR/C/79/ Add.23، 9 ،آب/أغسطس ،1993
الفقرة 8؛ بريو CCPR/C/79/Add.67، 25 ،متوز/يوليو  ،1996الفقرة 12؛ جمهورية كوريا الشعبية الدميقراطية CCPR/CO/72/PRK، 27 ،آب/أغسطس ،2001
الفقرة 14؛ بلجيكا CCPR/CO/81/BEL، 12 ،آب/أغسطس  ،2004الفقرة 24؛ آيسلندا CCPR/CO/83/ISL، 25 ،نيسان/أبريل  ،2005الفقرة 10؛ إستونيا،
 CCPR/CO/77/EST، 15نيسان/أبريل  ،2003الفقرة 8؛ وكندا CCPR/C/CAN/CO/5، 20 ،نيسان/أبريل  ،2006الفقرة  .12كام يُرجى مراجعة :محكمة
البلدان األمريكية لحقوق اإلنسان ،الحكم الصادر يف  30أيار/مايو  ،1999قضية كاستيو بيرتوتزي وآخرون ضد بريو ،السلسلة  ،Cالرقم  ،52الفقرة 121؛ ولجنة
البلدان األمريكية لحقوق اإلنسان ،التقرير السنوي للجنة البلدان األمريكية لحقوق اإلنسان ،1984-1983 ،ص ،85 .الفقرة  ،7والتقرير الثاين حول حالة حقوق
اإلنسان يف بريون ،املرجع املذكور سابقاً  ،76الفقرة .80
 23يُرجى مراجعة لجنة حقوق اإلنسان ،التعليق العام رقم  ،29الفقرة  ،11والتعليق العام رقم  ،32الفقرة 6؛ لجنة البلدان األمريكية لحقوق اإلنسان ،تقرير حول
اإلرهاب وحقوق اإلنسان ،وثيقة صادرة عن منظمة البلدان األمريكية  OEA/SER.L/V/ll.116, Doc. 5 rev. 1 corr.، 22ترشين األول/أكتوبر  ،2002الفقرات
 247و 253و261؛ لجنة البلدان األمريكية لحقوق اإلنسان ،تقرير رقم  49/100بتاريخ  13نيسان/أبريل  ،2000القضية رقم  ،11.182رودولفو جريبريت أسينسيوي
ليندو وآخرون (بريو) ،الفقرة .86
12

الشبكة األورو-متوسطية لحقوق اإلنسان  -اللجنة الدولية للحقوقيني  -مرصد حامية املدافعني عن حقوق اإلنسان
محاكمة املحامي الناشط واملدافع عن حقوق اإلنسان هيثم املالح أمام املحكمة العسكرية الثانية بدمشق  -شباط/فرباير – متوز/يوليو 2010

 .5الحق يف الدفاع
يستلزم الحق يف الدفاع أن يمُ نح املتهم الحق يف االتصال رسيعاً مبحاميه والتشاور معهم من دون تدخل أو مراقبة،
وبرسية تامة 24.مبوجب املعايري الدولية ،يجدر باملحامني أن يكونوا قادرين عىل االلتقاء مبوكليهم عىل انفراد والتواصل
25
ظل ظروف قامئة عىل االحرتام التام لرسية االتصاالت يف ما بينهم.
معهم يف ّ
ينبغي أيضاً عىل املتهمني التمتع بالتسهيالت املالمئة إلعداد دفاعهم 26،مبا يف ذلك قدرة الوصول إىل الوثائق واألدلة
األخرى وكافة املواد التي يحتاج إليها املتهم للتحضري لقضيته؛ كام يجدر بهم التمتع بقدرة الوصول إىل الوثائق واألدلة
األخرى ،مبا يف ذلك كافة املواد التي تخطط جهة االدعاء لعرضها أمام ملحكمة سواء كانت ضد املتهم أو من شأنها نفي
التهمة.
يف قضية السيد املالح ،مل يكن يسمح ملحاميه بزيارته واللقاء معه يف السجن من دون إذن مسبق من نقابة املحامني
يف سوريا التي بينت عن عدم استقاللها .وقد رفضت نقابة املحامني منحهم اإلذن بالزيارة يف عدد من املناسبات .كام
أن إدانة السيد املالح قد استندت إىل تقارير رسية صادرة عن إدارة املخابرات العامة ،مل يكن السيد املالح قادرا ً عىل
الوصول إليها أو حتى عىل علم بها.
 .6مبدأ تكافؤ وسائل الدفاع
يستلزم مبدأ تكافؤ وسائل الدفاع يف الدعاوى الجنائية حصول كل طرف يف الدعوى عىل الفرصة اإلجرائية لدحض
واالعرتاض عىل كافة الحجج واألدلة التي يسوقها الطرف اآلخر 27.فذلك من شأنه ضامن املساواة اإلجرائية بني املتهم
واالدعاء.
خالل جلسات استامع محاكمة املالح ،مل تربز النيابة العامة أي أدلة أو تستدع أي شاهد لدعم اتهاماتها املوجهة ضد
املالح .كام أن النيابة العامة مل تتمكن من دحض الحجج التي تقدم بها السيد املالح ومحامو هيئة الدفاع .وقد امتنع
القايض عن طلب تقديم أي أدلة أو استدعاء أي شهود من جهة االدعاء .كام أنه قد رفض األدلة املق ّدمة من جانب هيئة
الدفاع .وبالتايل ،فهو قد وضع فريق الدفاع يف موقف أضعف باملقارنة مع جهة االدعاء ،وذلك يف كافة مراحل اإلجراءات.
 .7الحق يف االستئناف
مبوجب القانون السوري ،تكون القرارات الصادرة عن املحاكم العسكرية نهائية وال ميكن الطعن بها إالّ أمام محكمة
النقض -الغرفة الجزائية العسكرية التي ال ميكنها إعادة النظر يف القضيّة إالّ يف ما يتعلق بالجوانب الشكليّة واإلجرائية
والقانونية من اإلدانة.
غري أن الحق يف االستئناف يضمن ،وفقاً للقانون الدويل ،مبا يف ذلك املادة  14من العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية
والسياسية ،حق أي شخص مدان بجرمية يف أن يُعاد النظر يف قرار إدانته ويف العقاب الذي حكم به عليه أمام محكمة
أعىل عىل أن تحظى هذه املحكمة قانوناً بالفرصة املالمئة إلعادة النظر بشكل كامل يف األدلة كام يف الجوانب اإلجرائية
 24يُرجى مراجعة مجموعة املبادئ املتعلقة بحامية جميع األشخاص الذين يتعرضون ألي شكل من أشكال االحتجاز أو السجن ،املبدأ رقم  )3( 18ومبادئ األمم
املتحدة األساسية املتعلقة بدور املحامني ،املبدأ رقم .8
 25يُرجى مراجعة اللجنة املعنية بحقوق اإلنسان ،التعليق العام رقم  ،32الفقرة .34
 26يُرجى مراجعة اللجنة املعنية بحقوق اإلنسان ،التعليق العام رقم  ،32الفقرات  32وما يليها؛ اآلراء املعتمدة يف  29آذار/مارس  ،2005مورايس ضد أنغوال ،البالغ
رقم  ،1128/2002الفقرتان  4-5و6-5؛ اآلراء املعتمدة يف  27متوز/يوليو  ،1992رايت ضد جامايكا ،البالغ رقم  ،349/1989الفقرة 4-8؛ اآلراء املعتمدة يف  31آذار/
مارس  ،1992توماس ضد جامايكا ،البالغ رقم  ،272/1988الفقرة 4-11؛ اآلراء املعتمدة يف  1ترشين الثاين/نوفمرب  ،1991هرني ضد جامايكا ،البالغ رقم ،230/87
الفقرة 2-8؛ اآلراء املعتمدة يف  11نيسان/أبريل  ،1991مايكل سويرز ومايكل ديزموند ماكلني ضد جامايكا ،البالغان رقم  226/1987و ،256/1987الفقرة 6-13؛
اآلراء املعتمدة يف  31ترشين األول/أكتوبر  ،2005شان ضد غيانا ،البالغ رقم  ،913/2000الفقرة 3-6؛ اآلراء املعتمدة يف  20ترشين األول/أكتوبر  ،2998فيليب ضد
ترينيداد وتوباغو ،البالغ رقم  ،594/1992الفقرة 2-7؛ واآلراء املعتمدة يف  21ترشين األول/أكتوبر  ،2005كيسبي رويك ضد بريو ،البالغ رقم  ،1125/2002الفقرة
		
.3-7
 27يُرجى مراجعة اللجنة املعنية بحقوق اإلنسان ،اآلراء املعتمدة يف  3نيسان/أبريل  ،2001جانسن غيلن ضد هولندا ،البالغ رقم  ،846/1999الفقرة  ،2-8واآلراء
املعتمدة يف  24ترشين األول/أكتوبر  ،2001آريال ناكاالياريف ضد فنلندا ،البالغ رقم  ،779/1997الفقرة .4-7
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للمحاكمة والحكم الذي ت ّم التوصل إليه والعقوبة املفروضة 28.ويف تعليقها العام رقم  ،32خلصت اللجنة املعنية بحقوق
اإلنسان إىل أن «الحق يف إعادة النظر يف اإلدانة أو الحكم الصادر أمام محكمة أعىل ،كام ورد يف الفقرة  5من املادة
 ،14يفرض عىل الدولة الطرف واجب إعادة النظر فعلياً ،من حيث كفاية األدلة ومن حيث األساس القانوين ،يف اإلدانة
29
والحكم بقدر ما تسمح اإلجراءات بالنظر حسب األصول يف طبيعة الدعوى».
 .8الحق يف املعاملة اإلنسانية
ال يزال السيد املالح ،البالغ من العمر  80عاماً والذي يعاين كام هو معلوم من مرض السكري ومن مشاكل يف الغدة
الدرقية ،معتقالً يف ظروف سيئة يف سجن عدرا حيث ت ّم منعه بشكل متكرر من الوصول إىل أدويته الخاصة.
يجدر بسوريا ،وفقاً للقوانني واملعايري الدولية ،ضامن معاملة سائر األشخاص املعتقلني واملحتجزين معاملة إنسانية،
مع احرتام كرامتهم اإلنسانية املتأصلة وعدم تعرضهم ألي معاملة قاسية أو الإنسانية أو مهينة .ينبغي عىل املحتجزين
التمتع بقدرة الوصول إىل املستوى نفسه من الرعاية الصحية مثل غريهم من املواطنني غري املحتجزين ،وتلقي الرعاية
30
الطبية والحصول عىل العالج كلام دعت الحاجة إىل ذلك.

 28يُرجى مراجعة اللجنة املعنية بحقوق اإلنسان ،اآلراء املعتمدة يف  20متوز/يوليو  ،2000سيساريو فاسكيز غوميز ضد إسبانيا ،البالغ رقم  ،701/1996الفقرة .1-11
 29يُرجى مراجعة اللجنة املعنية بحقوق اإلنسان ،التعليق العام رقم  ،32الفقرة .48
 30يُرجى مراجعة املادتني  7و 10من العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية.
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سادساً .التوصيات
بنا ًء عليه ،تناشد املنظامت املشار إليها أعاله السلطات السورية مبا ييل:
i )iاإلفراج بشكل مبارش وغري مرشوط عن السيد هيثم املالح؛
iiiiضامن احرتام السلطات ،طاملا أنه ال يزال يف السجن ،لكامل حقوقه يف الوصول إىل مزودي الخدمات الطبية
والعالج املناسب ومحاميه وأفراد أرسته؛
iiiiiضامن ،يف كافة الظروف ،سالمته الجسدية والنفسية ،وتحقيقاً لهذه الغاية ،ضامن حاميته من أي معاملة
الإنسانية أو أي أشكال أخرى من سوء املعاملة؛
ivivضامن امتثال القضاء السوري بشكل تام ملعايري حقوق اإلنسان الدولية؛
v )vوقف سائر أشكال التدخل يف السلطة القضائية من جانب السلطة التنفيذية إذ أن ذلك يق ّوض استقالل ونزاهة
املحاكم؛
viviاتخاذ سائر الخطوات الالزمة لضامن استقالل ونزاهة القضاء يف سوريا؛
viviiحرص اختصاص املحاكم العسكرية بالجرائم العسكرية ،والحرص عىل أن تتم محاكمة الجنايات املرتكبة من قبل
املدنيني أمام املحاكم العادية باستخدام اإلجراءات القانونية مبا يتامىش مع املعايري الدولية؛
viviiiإلغاء محكمة أمن الدولة العليا واملحاكم الخاصة األخرى املنشأة مبوجب قانون الطوارئ؛
ixixإلغاء صالحيات االعتقال واالحتجاز الواسعة النطاق املمنوحة إىل إدارة املخابرات العامة وفروعها املختلفة؛
x )xضامن امتثال العملية التي تؤدي إىل املالحقة الجنائية لألشخاص املعتقلني واملحتجزين بنا ًء عىل تهم جنائية
للمعايري الدولية للمحاكمة العادلة ؛
xixiتوفري رقابة قضائية مستقلة لإلرشاف عىل أسباب االحتجاز وضامن حامية املحتجزين من سوء املعاملة أثناء
التحقيقات الجنائية؛
xixiiوضع حد ملامرسة االحتجاز االنفرادي من دون أي اتصال بالعامل الخارجي التي قد تشكل بحد ذاتها شكالً من
أشكال املعاملة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة؛
xixiiiتعزيز حقوق املتهمني ،مبا يف ذلك من خالل ضامن ،يف مختلف الظروف ،الحق يف افرتاض براءتهم؛ وتوفري
املشورة القانونية أو املحامني واملمثلني القانونيني والسامح لهم بالطعن بشكل فعال يف األدلة املوجهة ضدهم؛
xixivإنهاء حالة الطوارئ؛
xvxvمواءمة قانون العقوبات وقانون اإلجراءات الجنائية مع املعايري الدولية لحقوق اإلنسان ،ال سيام من خالل
السامح للمعتقلني بالطعن يف قانونية احتجازهم أمام محاكم مختصة مستقلة حيادية؛
xvxviإلغاء املواد  267و 285و 286و 287و 376من قانون العقوبات السوري؛
xvxviiإلغاء سائر أحكام قانون العقوبات التي تؤدي إىل تجريم الحق يف حرية التعبري وتكوين الجمعيات؛
xvxviiiضامن قدرة املدافعني عن حقوق اإلنسان عىل القيام بعملهم املرشوع من دون ترهيب أو مضايقة؛
xixixوضع حد بشكل فوري للهجامت املستمرة عىل املحامني واملدافعني عن حقوق اإلنسان؛
xxxxالتعاون التام مع آليات األمم املتحدة ذات الصلة ،واملوافقة بالتايل عىل الزيارة القطرية التي طلبها املقرر الخاص
لألمم املتحدة املعني بوضع املدافعني عن حقوق اإلنسان يف العامني  2008و.2010
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مرصد حامية املدافعني عن حقوق اإلنسان:
برنامج مشرتك بني الفدرالية الدولية لحقوق اإلنسان واملنظمة العاملية ملناهضة التعذيب
إن املرصد برنامج عمل أنشئ انطالقا من القناعة بأن تعزيز التعاون والتضامن مع املدافعني عن حقوق اإلنسان ومنظامتهم يساهم
يف فك العزلة التي يعانون منها .وهو يرتكز كذلك عىل الحاجة امللحة إىل أن تقوم املنظامت غري الحكومية واملجتمع الدويل بصفة
منتظمة بالرد عىل القمع الذي يتعرض له املدافعون .وتستند أنشطة املرصد إىل مبدأ التشاور والتعاون مع منظامت غري حكومية
وطنية وإقليمية ودولية.
ومن أجل تحقيق ذلك ،يسعى املرصد إىل:
إنشاء نظام إنذار منتظم للمجتمع الدويل بشأن حاالت املضايقات والقمع التي تطال املدافعني عن حقوق اإلنسان والحريات
األساسية ،خاصة عندما تتطلب تدخال مستعجال.
مراقبة قضائية للمحاكامت ،وعند االقتضاء ،تقديم مساعدة قانونية مبارشة؛
إرسال بعثات دولية للتحري والتضامن؛
تقديم مساعدة موجهة لألفراد بقدر ما ميكن ،مبا فيها املساعدة املادية ،لضامن أمن املدافعني الذين يتعرضون النتهاكات جسيمة؛
إعداد ونرش وبث تقارير عىل الصعيد الدويل بشأن حاالت انتهاك حقوق وحريات األفراد أو املنظامت التي تعمل يف خدمة حقوق
اإلنسان يف العامل بأرسه؛
الضغط والتشاور املستمر مع منظمة األمم املتحدة ،ال سيام املقررة الخاصة املعنية باملدافعني عن حقوق اإلنسان ،وعند االقتضاء،
املقررين والفرق العاملة حسب املواضيع واملناطق الجغرافية؛
العمل عىل تعبئة املنظامت الحكومية اإلقليمية والدولية ،مثل منظمة الدول األمريكية واالتحاد األفريقي واالتحاد األورويب ومنظمة
األمن والتعاون يف أوروبا ومجلس أوروبا واملنظمة الدولية للفرانكوفونية ،ومنظمة الكومنولث وجامعة الدول العربية واتحاد دول
جنوب آسيا (آسيان) ومنظمة العمل الدولية.
إن املرصد ،وإذ يهتم بالفعالية ،قرر أن يكون أكرث ليونة عند النظر يف مقبولية الحاالت التي ترد إليه ،مستندا إىل «التعريف العميل»
الذي اعتمدته كل من املنظمة الدولية ملناهضة التعذيب والفدرالية الدولية لحقوق اإلنسان:
«كل شخص مهدد أو يقع ضحية أعامل انتقامية أو مضايقات أو انتهاكات بسبب نشاطه ،وفقا للصكوك الدولية الخاصة بحامية
حقوق اإلنسان ،مبفرده أو باالشرتاك مع آخرين ،يف سبيل تعزيز وإعامل الحقوق الوارد ذكرها يف اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان
والتي تضمنها الصكوك الدولية املختلفة».
إضافة إىل إطالق إنذارات وتوجيه دعوات للتعبئة ،يتمتع املرصد بنظام اتصال موجه للمدافعني املهددين.
هذا النظام الذي يدعى الخط االستعجايل ميكن االتصال به عرب:
الربيد اإللكرتوينAppeals@fidh-omct.org :
الهاتف / 05 55 55 43 1 33 + :الفاكس( 80 18 55 43 1 33 + :الفدرالية الدولية لحقوق اإلنسان)
الهاتف / 39 49 809 22 41 + :الفاكس( 29 49 809 22 41 + :املنظمة الدولية ملناهضة التعذيب
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اللجنة الدولية للحقوقيني
اللجنة الدولية الحقوقيني منظمة غري حكومية أنشئت سنة  1952لتعزيز فهم وإحرتام سيادة القانون والحامية القانونية لحقوق
اإلنسان يف جميع أنحاء العامل .ويقع مقرها الرئييس يف جنيف  ،سويرسا  ،ولها  85فرعا وطنيا و منظامت قانونية تابعة لها .كام تتمتع
اللجنة بوضع إستشاري يف املجلس اإلقتصادي واإلجتامعي لألمم املتحدة ،واليونسكو ،ومجلس أوروبا ،ومنظمة اإلتحاد اإلفريقي.
وترتتبط اللجنة الدولية للحقوقيني بعالقات تعاونية مع الهيئات املختلفة ملنظمة الدول األمريكية.
وتتكون اللجنة الدولية للحقوقيني من قضاة ومحامني يسعون إىل ترسيخ مبادئ دولة الحق والقانون وتعزيز الحامية القانونية
لحقوق اإلنسان .حيث تعزز اللجنة الدولية للحقوقيني القانون الدويل ،وتدفع بقانون حقوق اإلنسان ومعايريه يف إتجاه التطور .كام
تعمل اللجنة عىل ضامن إنفاذ القانون الدويل لحقوق اإلنسان وتتدخل للدفاع عن القضاة واملحامني وممثيل النيابة العامة الذين
تتم مهاجمتهم بسبب القيام بواجباتهم املهنية.
P.O. Box 91, 33 rue des Bains
1211 Geneva 8, Switzerland
Phone: 0041 22 979-38-00
Fax: 0041 22 979-38-01
E-mail: info@icj.org

الشبكة األورو-متوسطية لحقوق اإلنسان
تأسست الشبكة األوروبية املتوسطية لحقوق اإلنسان عام  ،1997مببادرة من مجموعة من نشطاء حقوق اإلنسان من شامل
وجنوب املنطقة األورو-متوسطية،استجابة العالن برشلونه الذى صدر ىف عام  ،1995تأسيس الرشاكة األوروبية املتوسطية ،وتضم
الشبكة  82منظمة ومؤسسة حقوق انسان وافراد منترشون ىف  30بلدا يف املنطقة األورو-متوسطية .تتمثل رسالة الشبكة يف
منارصة وتعزيز حقوق اإلنسان واإلصالح الدميقراطي ضمن إطار مسرية برشلونة ،وهياكل التعاون بني االتحاد األورويب والبلدان
املطلة عىل املتوسط .كام تسعى لتطوير وتعزيز الرشاكات بني املنظامت غري الحكومية يف املنطقة األورو-متوسطية ،وتيسري تطوير
آليات تحسني أوضاع حقوق اإلنسان .والتزاما بهذه الرسالة تهتم الشبكة بعدد من القضايا ذات االهتامم االورومتوسطى ويأىت ىف
مقدمتها حريه تكوين الجمعيات ،تعليم حقوق االنسان وقضايا الشباب ،العداله ،قضايا املهاجرون والالجئون ،القضية الفلسطينية
\االرسائيلية والفلسطينيون ،حقوق املرأة وقضايا النوع االجتامعي واخريا دعم املدافعني عن حقوق االنسان.
يلتزم أعضاء الشبكة باملبادئ العاملية لحقوق اإلنسان ،ويؤمنون بقيمة التعاون والحوار عرب الحدود وضمنها .قد حفز وجود الشبكة
عىل إقامة نشاط شبيك بني األعضاء؛ وجعلت من املمكن حامية األعضاء من اإلجراءات التعسفية ،كام قامت الشبكة بتنظيم عدة
حمالت لدعم اإلفراج عن أعضاء تعرضوا للسجن .كام ساهمت ىف وضع تصورات ومقرتحات لقوانني متطورة تتامىش و االتفاقيات
واملواثيق الدولية لحقوق االنسان ىف بعض البلدان .
هاتف+4532641700 :
www.euromedrights.org
info@euromedrights.net

الفصل الرابع:

بعض ما ُكتب عن
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أبي هيثم المالح :أنا فخور بك  ،الفجر آت المحالة
بقلم إياس المالح
الجمعة  2تموز  /يوليو 2010

مععأملي ععشمليد ع ي ملن مليثععك مليمس دع ملادع ملن ع ملايدع مليحلب ععفملط ععاملاايقمليد ،ععب كملانع قِك ملمع مل بع مل
يدعص ع احلمليحل قِ ععحلملاع ع إالملبأم ع ململبملانيمس ع ةالملي ع ع ا امليد م ععحلكملا قل ع ع قمليدث ع ة مل م ع ثالملا ع ع ملين ب ع امليدث ةا ععحلمل
ميحلملينمحلملاغريملةد ملم ملينسطكي حلملي را حلملاي ِجكجحلكمليديتملململيص إ ملحىتمليدطفع مليدصع ريمليدع ،قكمل
اأكهامل ز ّ

اهععكملي ععرململىلملمالمععجملاجإ ع ملي ال ث ععحلكملاي عكهلل ملقععساكيملايذملكملطم ع ملمس ع ملهععسيملي ع ملاهععسيملي ععساملي جععسامل مل
ضِريمليد عفمليدسكا ملم مليعرفمليدثس  .مل
ي ععرمليع مليلملحكدع كمليدعع ململانيجعع ملي ج ع كمليدعع ململانيجعع ملي ععبململىلملج بع كملايد مععك مليع مليلملأع كملدع مل
اععني مليفع ّ مليسععر ملايسععرملي نيسععكاي مل مع ملاجع ملينا كململهنععالمليع مليلمليايلايململسععث ملحلععكأ مليحلععركملادث ع ملي فع إالمل
حع ّعىتملاي ععقمل مل ع كملاهععالمل مع مللا اع جالكملاي ععقملأ عكيجإإالملمسع مليد ث ع كملاقمِع مليحلع مليدس ا ععحلملاهععشمل ععر مل
مس ع معإالملق دب ع االكملطمععالمليعععكلايملي ثِم عكيملحععىتمل س ع كملام ع مل ط ع مل مِ ع كملاي ععقملململأنيا ع ملقاه ع الملاملج عريمإالكمل
ملط،حلملم معحلملدبمع ملد يمع عملكععب ملمع ملحف عحلمليناغع لكملاهعالمليطمبعك مل
اق قملااح مل م مليد ايممل م ملطب ملم ّ
م مليسرتح مإالملدمعفكمل

كملاي قملأ رململد إالملا س ث املاأ كهلل ملم مليعفكمل ملم ؟ .مل

مليلملاحب ع ملطفععقمليدع ي ع ملم ع مليد ع اهللكملاي ع مليكععرهملةععالمل ع كملاج ع عإالمليعرطك ع ملح ع ملي عرطععحلكملاج ع عإالمل
عج كملحلععكاجالملي ع مليلمل وععحلملس ععكليقكململهنععالملي ععبإكهنالملا ط ع ملا ص ع احلمليناغ ع لكململهن ععالملي ععبإكهنالمل
ي ع ي ك ملس ع ّ
مب مععكط وملايد ع املاي عكهللملاهكبقععككململ ملحلععكاجالملي ع مليلملجعم إ ع ملي ععقملايمس د ع مليد ععجع مل مليحل ،ع ملايدكح ع مل
ايد عرتي كملايدثسععريملأ ع ملاييععقمليس ع ر ملق ععبملميث ع ملد م ع مليدعص ع ا ملي مل طععبمليدف ع ملط ع ملي معملعكحشملاآي ع كمل
اق عبملميثع ملي ملنثعالمل مع ملسعجامل ،ع مل ثكم ع مل دععحلملي ع ملط إع مل ع مملي ععال ملي يمعبكململبملي مليثعك ملمسمع مل
مليد الم حلملكململ ينمليحت ثملي مليلمل ملحل ي ملاحب ب ملي فثرمل مشمليدعب مليذمليدس مليكبعكهملح يًملاأعسف ً.مل مل
يععكمملينح ع ملس ع أ ملا ع ملي ع مليلململىلمل ع ملي ثِععحلملد ثع ملعك مل ِععرملي ي ع امليدس ع نكملايثععك مل  ،ع د ملمفيععر مل
ام إج ًملي ملاع ملينحعرياكملطمع ملأثعك ملاحع مله ع مليع مليلمل مع ملم صعمحلمل ع قالمليد ف ع ومليدعسعثريحلمليد عحلكملاع مل
كعععب مليدسععكا ملانيسععرهملايح عرياهملااج بأ ع ملا م أ ع ملامفثري ع ملا س ع ملاك ع ك ملامإ س ع ملا ِ د ع ملااث ع ملك عري ث مل
ايط ط ع كملاق ع ملة مل ع ملا ب ع ملم ع مليدع ع ململس ع ثك ملمع ع كملاس ع ثك ملي ع مليلمليدمع ععحلمل م ع إالكملاس ع ثك ملي د ع مل
ا طفع ع ملمع ع مل ععبمإالملاسع ع ممل ع ع امل ملجب ع ع إالكملااض ععع مل مليدس ععج ملم ععأملي ج ععرماملايد م ععحلملأع ع اي مليس ععكلملة ععالكمل
ا ع اد إالمليد ععحلملد مع ملاي ععقمل مل زي ع كململ ع م ملم ععكيمل ع مليدع ايقملايد طع قكملد ع مكيمل مل مععر مليدععالملآلم ععاكمل
042

ايدعص ع ا مليج اج ععحلمل ع مليد ع ك ملايد ع الكملاد ع ملي س ع ملةععالمليد ع اي مليق س ع نمليا ع يملم ع ملياأثب ععقمليي ع ليإالمليب ععحلكمل
اسع ب مليع مليلملاج ععأملي ضععماملينحعريامل مع مليدع ايمملمرطععك شمليدعريهملياع يًملم ح ع كملمإِع ملاحلع ملح ع هالمل م ع مل
ا م ملكعب ملايحرياهملامس ف كململهن ملس سحلمليد ام غكج املايد،يار ملايدس ط ملايةِج .مل
املبمل..ملطإع مليع ع ملدثكقبععحلملامععك مليدبمع مل ململ ععال مللم ع ملي مليع مكيمليدسععجك مليععرلمليد عبععريمل ع مليدعري كملاي مل
ج لمل هر مليحلريحلملط يقمليحلكاينململ ملهشمل ط قملااجعقململىلمل طإ كملااني سعمليدعب اي كملاهشملأ كهللملةعالملبمل...ملدع مل
فك كملاد ملأزحزحك مل ملمط دب ع كملطع ث ملكععفمليذملي ي ع اكملحلع يلمليد ع مليدع عالمل ِع ملحلعم مليذمل م ع ملاسعمالمل
ملارقحلمليه مليد مكملام ملةد ملجك عإالملياملدسد إالملح ك ملذملةد ملكملا ملد ِك إالملقنيمس د مليع مليلكملاملقع ملط ع مل
كعععب مليدععيتملأ ععرمليدمث ععحلملدم ع يمعملم ع ملأم ع مليدط ِععحلمليحل قِععحلمليدععيتمليطس ع مل مليدععباللكملايقسععر ملط ع مليدفس ع لكمل
طصفمل م إالملي الملسكطمليدعسي مل
يلمله سال ملململأع ملياع ًمل ملدكحع ملياملن عك،ملكملاع ملحلعر ملياع ًملدم ععفمليدسعكا ملقمع كملاحلعر ملم ع يالملاهنعرامل
سكايحلملاث ملج يا ملايس ث كملادسد ملي مليلملي ملطيكاملا كملا م مللاا ملج أمليدسكاياملس سريا كملاسع را مل
ملد ملايىلمليد كخململيدسِ ك ملق م مل ب مليدف هملياكملغع ّ كملاي ضع مليدسِع ينملايع مليدعرت ملاغعريهالكملامع مليهع ململ
مليدعزملايبط ي اكملاسع كدك ململةيملقع ملياد ع مليد ع كخملا مع مليدعزميعحلملي بّع ا كملطث عبملهعالمليد عب مل
ايدسبع مل ر ّ
ايد ععبّ ملايد س ع قملايدف ع
مس عريأ ملحععىتمليث ععفملد
ي نيجكا كملا ملارج هللملحل
م ملطكهللمليجاملهكملين

كململهنععالملج ع ع ًملقف ع يقملاط ع ملايي ع كملاي بفمليمس ع ةالملم ع ململا عكيا ملينم ع كملاد ع ملأ ملك ععبمل
عععب مليحل ع ملم ع ملج ي ع كملايحلريععحلملايدع ع ومليدثععر كملاد ع مليثععك ملةد ع مل م ع مليي ع مليحلف ععحلمل
كيمليذملم ه اهمل م كمل ملطع ي إالملدع ملاناطع هنالكملاملهنع مل عرقعحلمليدثريمعحلملايحل عك كملاكععب مل
ز .مل

اي رييً مليق فملم د ملياكملينحعريامله عسالملي ع عمل مع مليدف،ع كملاهعكمليدع عملي كجعكلملاياطع ملمعأملم ع ديتملهعسهمل
اث ملجري ملاي ياكمل ملحف حلمل ص احلملاععلمليدعسعثرملاينسعر مليحل قِعحلملا ع ملقِع مل ع هللمليلمله عسالمل ململحع ملد قيأع مل
"ملس طقملكع اي مليدبعلمليدسالثحلمل...مليحلريحلملايدكح ملايبكرتيق حلمل مل
طفشمليدكح ملأ سعالمليدبععلملاعامليدععري ملاسعكايحلملا ّيل ململىلمليب سع مملا مليحلريعحل مليمع ل مليدسعجك ملاع ع مامل
امتّمل ِععأمليد عععفمل مع ملي مع ملي سع كي ملا مليبكعرتيق حلكملحتكدععقمليد ادععحلململىلململ طع عمل ع ملا نسععر مليحل قِععحلملامع مل
يمكةمل ع ملايدفسع لملي عرمل ملقع ملمثع ملاع قًمل عرممليدسعمطحلململىلمليسعف مليد ع كملطث عبملميثع ملي ملنع ا مليدفسع لمل مل
هسهملينجكيقمل؟!!! مل
يد كي امليبس س حلملةسيمليد ممليد ِعشكملاي ع اضحلملمأمليد س كاملاي كيث مليد اد حلملاي ع اضحلملمعأملاع،عإ ملوعلمل
يدث فملُثملي ثمالملياكملينحريامل مليادكي مليد ريملط كهلل ململيهالملكشقملهكململد قمليد عكي امليبسع س حلملي ع اضعحلملمعأمل
يد س ع كاملاي كيث ع مليد اد عحلملاح ععك مليق س ع كملاق ع مل ع ملط دب ع ملد ع ع ي مليد س ع كاملم ععسملع ع ملس ع كي ملا ِ ع ملأع ع ي مل
ك مل"ي ص ملس مليدر "ملمتّمل ململل ملمع ال ملُثّمليع ثمالمل ع مليحلريع كملاآ رهع ملمالح عحلملم ع ملين سعشملا مل
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يحلععث ا مل مليدسععج كملقِ ع ملاي ع مل مععالقملةععالمل ِ ع ملا ع ا ملا مععشمليدعب ع مليذملاآ عري كملاي عكهللمل ع مل فس ع ملاني ع مل
أ ععكعملم ع مليدسععفركملمععأملي ع ملم ع كمليىلملم ع ورملجع ع ملغععريمليحلثكم ععحلملابمليس ع ط أمليدسععفرملاي س ع قهلل ململطععنيي ملهععشمل
يحلريع ملكملُثّملي ع اأمليحلع يلملاع د كهلل ململيدثسععريملمع مليهع مليدبمع ملبملجتع ملد ِععحلمليدعع وملايد ععك مليد ععكمشملابملجتع مليدع ايقمل
ا...ملأ اعكيمليحلكياملم مل ص حلحلمليدف يك مل

http://www.youtube.com/watch?v=iIqq-icr32Q

يلملي طير ملاطيرمليسر،ملم مليط ي امليد عفمليدسكا ملط ع كملاي م ع يالملسعكايحلملار اهع مليدس اعقمل مع مليحلع كمل
عقملين ع امل ع مل عر مل ملسعكايحلمل
اي مليا ًملدث ملسكا ملامس بًملن س ملدلحرياكمليكععمقملا دع ملضعِ رمليدعع مل
ملكملادف ّ
م ع ملأ اس ع مليقةبهللملايبس ع عب لكملاق ععقملمععأملي ضععماملاي ضععال مل ململ ععال مللم ع ملاا ع شملق ععفملي س فععامل
اي فثري ملق د جكممليدزي ر مل مليد الممليحل د ملبي ف مل كاه كملد بعلملينم مل م ملي عبال ملطجعرملج يع كمليعزاعملينمع مل
يلايملايلملاعزا مليدصعب همل ملطع ملاآيع كملد صعريملقع ملكعب ا ملاكع ا أ ملقنيمس دع ملايدعرت مل
مع ملج يع مل مليد فعكهكملامل مليا مل
اوّكملاس بملالد محلملايدبينملايدعبع مليذكملاد سع ِرملي سعري ملحعىتملي عأمل عكامليحلع كملاأععالمليحلريعحلمل ملقع مليناجع قكملايععكلمل
دمكط مل قهملا  ،اأ ملم ملج ي مل
سالممل م ملي ملايد مليدثر مليي ملق قملايي ملحممق.
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األستاذ هيثم المالح والحرية وحقوق اإلنسان ()1
بقلم األستاذ عصام العطار
رطععقمله ععسالملي ع عملم ع مليقسععرملم ع ملس ع املس ع حلملكملطعرطععقملا ع ملم ع و ملمط ع دأملكععب ا ململىلملك ع يك مليبس ع محلمل

ايد عزيهحلملكملايدصريححلملايد ج حلملكمل ملر معبملمكي فع ملاي ِ دع ملاتع ب ملح أع مل.ملاباهمللي ِع ًملد ي ع ململايم ع ملااعاللهملكمل
ام مليع و م ملا ملم مليحل ِّ ملايدع هللملكملايثِّرهملد مل فس ملم مل ٍ
محلمللي ب ٍعحلملدن سع ملاح عك مليق سع مل ملامع هملكملا ملقع ِّمل
مث ٍ ملآ رملم ملينا مل.ملبمليعرفملي يه حلملاي س امحلملايد ف ملكملابمليطمفملمرضع مليد ع هملوملادثع و مليطمعفملمرضع مل
يذملامصععمثحلمليد ع هملكملايد ص ع ثحلمليدص ع ل حلمليج دصععحلملذملادم ع هملكملامل ملي ععجملاع ع ملحل عريح ملي ري ععحلملاع،ععإالمل مل
ص ع امل ملةد ع ملقمِّ ع ململبّمل ع مل ومِ ع ملا س ع ملاي ع ملي كضععك ِّشمليدععسيّ،ملكملم وس ع المل ِّ ع مل
اع ع ملينح ع مل..ملاهععكملبملي و
سك ملةد ملم ملي ثِّري مل .مل
د ع ملحلع ملمينملاآ ععينمل عبععنيملي ع هللملهععسيمليدصع ي مليدثبععريملكملايق سع مليدثبععريملكملاي ع مشمليدثبععريمل ع مليق سع مل
اح ك مليق س مل مل
يوع نعأملي مليعب ع لامليد ع ممليدسععكا ر ململىلملاِّلمليحلريععحلملةععسيمليق س ع مليحلع ّعرملكملادس ع رملسععج قمليد عري مل ملسععكايحلملكمل
عينملح ع قعشملحلع ل ق ملكع م ملكمليكحلع مل
مإِع ملأععع ّ ل و ملياملي مفع ومل
عقملم ع ا الملامععسيهبإالملكملاي مليثععك مله ع ملحعك قياملاطع ق
ملهسهملي رحمحلمليد ا حلمليد حلمليجطري ململىلمل عكيسعالملاط ّ ٍعحلمليس سع ٍحلملم عرتقحلملكملاملىلملأعال ٍ ملحلع ل ٍ ملايسع ٍأمل مع ملهعسهمل
فر ععحلملكمل
يد كيس ععالملينس سع ع حلملي ععرتقحلملكملمع ع و ملطع ع وعك ملي صع ع عملاي ع ع طأململايدعكيمع ع مليدفرلي ععحلملايحلزا ععحلملايدف كيّععحلمليد،ع عّ حلملي ِّ
امكيايلمليدصري ملايد عزي مليدّ ،ا ملي إمثحلمل .مل
عالمشملكملاي صع حلحلمليدبصعري مليدكي عحلمل
مل ّ ملي ص حلحلمليدكط حلمليدبصري مليدكي عحلملي يمصعحلمل ملقع مل طوع ٍرمل إ
عرلملياململس ّ
ي يمصععحلملاععاملين طع املايد ع اهللمليدعرا ععحلملايقسععالم حلملي ي مفععحلمل..ملهععشملي ملضععرااقملم ع ملضععرااي مليدب ع قملكملامكيجإععحلمل
ي ي طرملايد ث ي مليدثبري مليدوِ وث حلملا ملكملايد ّ مملايحل مل مل ملا صر مل
مل

ٍ
ملسالمش مل
ّمل
رلملا
ي ملح ّث م مل ملق ِّملام مل إ
يم ملآ ملي و ملأ اقكيملي ّ ملمصمثحلملاالل ملكملامصمثملثالمل ملاالل ملكملبملأ ث ّ ملاع طو مليحريا ع ملكملياملي ع اضعامل
ا ملكمل ملي ِ مليدسجك ملكملامط الجالمل ملجكي فملينا مل مل
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مليم ع ثالملاااللقععالملكململىلمليحل ع ّ ملكملط ع درجكعململىلمليحل ع ِّ مل ععريقملم ع مل
يم ع ملآ ملدثععالملي ملأرجع عكيمل مليمععكاقالملكملايمععكا ّ
يد ِ ل مل مليدب ط مل
عالممل م ع مليد ع ملي م ع مليا ع مليدسِ ععحلملايدسععبعامل ملي ععشمليحلب ععفمل«مله ععسالملي ع عمل»مل ملسععج ملاح سِ ع مل
اسع ق
يثك ملكملا م ملق ِّململمكيط ٍ ملحإرملط هرمليدسري ملايدسرير مل هللملقمِحلملح إ ملالطأمليدعسِ ملكملا مع ملقع ِّململ سع ٍ ملحعإرملكعج ٍعمل
ب ع ٍ ملي ع يطأمل ع مليق س ع ملكملاحري ععحلمليق س ع ملكملاقريم ععحلمليق س ع ملكملاح ع ملعك مليق س ع ملح سِ ع ملق ع ملم ع ملينا ملومل
ط ّ،حلمليق س ملكملاحريحلمليق سع ملكملاقريمعحلمليق سع ملكملاح عك مليق سع ملكملهعشمل ،ع حلمليدب عرملج عع ًملج عع ًمل ملهعسيمل
يدع ململايدعصرملكملا ملق ِّمل صرمل .مل
مل
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ُ
هامات السلطة والقضية األكبرُ واألخطر()2
هيثم المالح وا ِّت
بقلم األستاذ عصام العطار

األوروبي
اإلسالمي
رئيس المنتدى
ّ
ّ
اإلنساني والحضاري
للتربية والثقافة والتواصل
ّ

مل
كجإحلململىلمله سالملي عملامسّ ًملم مليد رس ومطحلملكمليامل م مليدس حلمليأب عمليدسمطحلمل مل مل
م مليد إالمليدعج بحلملي ّ
يدثس ملا و رمليدثس مل
ملل هللمليدكه مل م مل عفكهملين ّمحلملكملاأفري ملحلفكطإ مل مل
اأ ج أملي يقملينمحلمل م ملمإ ج إ مل!! مل
يجملق ع نمليدص عريححلملكملد ع ملا وج ع قململايح ع ق مل
مل ّ مله ععسالملي ع عمل-قِ ع مل إ ع همل ع اطكه-ملاج ع قملحل ع ل ق ملق ع نمليدص ع ملكملحل عر ق
صع امل مل
ادسع ق ملايحع ق مل ملسعِّعرهملا م ع ملكملاسعفرهملاح،ععرهملكملاي وم ع ملا كطع مل..ملادع ملاعس ملا وجإ وعاملادسع واملكملاهعكملي و
ثع ع مليامل ع و ع همل-مص ع ب ًملياملرط عملً-مل ع مل زيهععحلمليد ضععشملاحل عريم ملكملا ع ملكعععكٍاملمععال ٍمملد ع ملا س ع اد حلملايدكيجععفملكمل
ا ٍبحلملآسرٍملغ مرٍملدباللهملايم ملوملطإكمليع وعرط ملط إع مليد معالملن عّ مليريع ملةع مليدعع هللملكملايدفسع لملن ع مليريع ملةع مليدصعالهملكمل
زلملن ّ مليري ملةع ملي سع اي ملكملايد يمرعبملن ع مليريع مل
مشملا و
يحل ن
يبس وس امليدفرل ن ملايدع ن
ايجطنيملن مليري ملة مليدصكي ملكملكملا و
ة ع مليد ع رممل م ع ملق ع ّملحل عع مل..ململ ع مليري ع ملدععباللهملايم ع مليدكح ع مليحل ععحلمليدص ع ل حلمل ملاح ع مليد مععك ملايقايلي ملبمل
يبل ع قي ملكملاي مليثععك مليا اه ع مل ملاي عإععالملكملا ملحلععمحلملاع،ععإالملاععبع ٍ ملق دب ع ملي ع رملاع ،ع مل
اح ع مليدثمِ ع ملا ِّ

يحل نِ ع ملكملاي ملأني ععسملي نم ع ع ملاا ععاللهمل
 ،ع قعكملأ ع ي ملد ع ملس ع رململي س ع ملا دس ععإرملا و
اع وع ،ع ًملكملاق س ع ململةيمليك ع ث ملم ع مل و
مبي مععبمليسععب مليدصععالهملايقحلععالهمليدس سع ِّعشملايبج ِ ع ِّشملايد ع كنِّملايب ص ع ل ِّ ملايقليا ّ ملايجم ع ّعشمل..ملاق ع ِّمل
ملحلالهملضراا إ ملياملمف مل مل
ٍ
امع ةمليذملأع ىلملي و مليثعس ملهعسيمليدرجع ملي ع م ملياملي ملي عرمليدثعس ملكملط دثعس ملايقميع مليحلع ر ملبمل ِعع مل مل
ملإِنَّما ي ْفتَ ِري الْ َك ِذ َّ ِ
ين ال يُ ْؤِمنُو َنمل[  ...يد ث مل مل]222ململ
َ
َ َ
ب الذ َ

042

عكه مل مع مل فععكهملين ّمععحلملكملالي ع مليطع المل
امعع ةمليذملي مليإع فملهععسيمليدرجع ملي ع م ملياملي و مليعِع مل مع ململل ع هللمليدع و
يدوععكوه ملايدععس نهللملايبس سععالممل مليد فععكهملكملا ملاي ععأمليحل ع مل ململ َوال تَ ِهنُ وا َوال تَ ْح َُنُ وا َوَُنْ تُ ُم األَ ْعلَ ْو َن إِ ْن ُك ْن تُ ْم
ِِ
ين [ آهللمل ِري مل مل ]221مل
ُم ْؤمن َ
مليلملكعريبملكململبّملي ِ ّعز مل مبع ملي مليدِع ًملكملايعوع مل مل
لملياملمعكيط ٍ ملحعإر إ
م ملم و ملمع م ٍ ملحلع ل ٍ ملاصعريمل..ملمع ملمع و مل عر إ
يقسالمش مل
ّمل
مليدعرلملا
جب مل جالًملكملدكي ع مليدكيه ملي يمبمليد،ع بمل ملم وع ٍالمل دِ
ِّ
مليلملكعريبململبّملانمععالملاي ِع نعأملاي ع ل مل–مل مليسع ط عمل-ملاععني و ملأني ععسمليم ع مل
عرلملياملمعكيط ٍ ملحعإر إ
مع ملمع ملمع م مليامل ع إ
اااللهملانيسب مليد نك ملايدوِ ععحلملي ّليّحلملاي ع كيحلملكمل كيجإحلملحت ِّي مليدع ململايدعصعرملكملايد إعك ملمبسع اد ج ملاايجب جع مل
يدثبري مل ملهسيمليدع ململايدعصرمل مل
مليلملكر ٍ
عراهملج يع ٍملكملا ٍعزمملج يع ٍملكملا ِع ٍ ملموبع ٍعملج يع ٍمل
ملانمالملا ٍ
رلملياملمكيط ٍ ملحإر إ
م ملم ملم م ٍ مليامل إ
يبململبّ و
يرأفععأملاني ّم ع ملااالل ع ملاع وع ع ململيخنف ع ملكملاي ع نممل ع ملاع ع مل مرععبملكملايع ع ه ملم ع و مله ع مومله ع مملومليد ع اي ململىلمل ع ومععفمل
ملهسيمليحل ومالمليدع الملكملاية فمليدع الملاث ِّملم مليس ط أمل مل
يد اي ملكملايسع ملد ث
و
اد ع مل يا ع مله ععسالملي ع عمل ب ع ملي ملمي ععأملم ع مليدس ععفرملكملاه ععكملي ث ع ّ ثململ ّملقس عرييًملا ة ع أبملم ع مللم ع ملكملياملق ع مل
عبملح يسع ع ململ نملموعف ععرليو مل ع ع مليح ليسع ع مل مليةع ع أبمليامل مع ع ملاااهمل
ي ثع ع نثململ نملقسع عرييًمل بع ع ملي مليع ع ع ملكملطم ععالمل م ع و
ينكإ لملكملطإكمل ملحل و ملايس م ملاحلريح ملقِ مل هللملياكمليدطّفملي ّمل مل مل
ِ ِ
ِ
الس ِّر وال َْعلَ ِن
القائل ِّ
الص ْد َق فيه ما يُض ُّر به والواح ُد الحالَتَ ْي ِن ّ
ُ
اق ع ملي عكهللمل ع ملي وم وك ع ملم ع مليدعععر ملاي سععمِامليامليد ع وعراِّاململةيملسععنيدكهمل ع ملمك ف ع مل ملسععكايحلملكملام ع مليد ع ممل مل
سكايحلمل مل«ململ ّينملي وع ملاع مليناض عمل ملسكايحلملجريملسكايحلملامصمث إ ملكملادثّعينمل مع مليسع ع ٍيلمل ملقع ملا ٍ
عقملمع مل
و
ّ
ينا ملي و ملياسهللمللمشمل ملحل ِّملي ِّ مل اي ٍ مليج إملم ملي إ ملق ملكملااني ِّ ملمبعِّرٍاملق ملكملمإِ مليحل اينمل مع مليع مليد ع ممل
يدسكا مل مل
ي ملحث ممليدعر ملاي سمِامل ملق ِّملمث ٍ ملم مليا مليدعرااحلملايقسالممل مل
الس ْي ُل
يطسثكيملحل ااقالملد عكاثالملكملاآبمملكعكاثالملكملاآم هللملكعكاثالملكملاكث ا ملكعكاثالملكملط ع و مل«ملبَلَ َغ َّ
مليدعرلمليد مل
الُبَىمل»ملقِ ملي كهللملي س
ُّ
ر
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يطوسثكيملحل ااقالملب لي ملينحرياملاي ع اضاملكملاحلر ملينحرياملاي ع اضاملكملا سايملم مليسع باملحلعكيا مل
اضععرااأ ملم ع ملل عكي مليقحلععالهملايد ععريمللا ملأععني ريملكملطفععشملةد ع ململ ععريقالملا ععريملي نم ع ثالملاااللقععالملكملاا ي إ ع ملأّع مل
أعمِع ععك ملابملأعمِع ععك ملم ع ع ملا ع ع المليدعكي ع ععفملكملابملجت ع ع كيملمط دع ععفملكع عععكاثالملامط إ ع ع ملايح ج ج ع ع مليحرياه ع ع مل
امع اض إ ملا دس طمليامليدرحلع مليامليدسعجك مل..ملط د ععك مليدعيتملأسع ملاع دو وإرملس وعك ملين عع مملكملايدعيتملأرضع ملاعني و مل
أس ملا د إرملس وك ملين ع مملكملبملي وث فملة مل م مل اطحلمليدع ململا ق مل
ملكملاي ملي ر
املهسهمليدسطكاملكملهشمل  ،حلمله سالملي عملياملطال ٍ ملاطال ٍ ملاطعال ملمع ملضعث ي مل
اد سقمليد ّ،حلمل
حِّرينععحلمليد،ععِريملايد عري ملكملاسععج قمليد،ععِريملايد عري ملكملام عنرل مليد،ععِريملايدعملعري مل ملهععسيمليدبم ع ملياملةي ملطث وسععفملومل
عالمشملكملح دعحلقملحتعكهللملا ع ملااععامليد إععك مل
ادثّإع مليقعع،ملمع ملةدع ملاي طععرملكململ ّهنع ملح دععحلمل ّمععحلمل ملاط ع مليدعع ِّ
عرلملايقسع ّ
ايد رمملكملايقحلالهملايد ريملكملاج ِّلهمل–قِ مل ر ملاني ملي -ملا د ف رث ملايبحنالهللملايدزايهلل .مل
مل
مل
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من عصام العطار ( على الفيسبوك ) 2111/1/4 ،
مل
ي شمله سالملي ع مل مل
مل
يةقر ملاي قمل مليغالهللملك يك ملامرض ملاسج ملقمِّ ملةقر مل ِعحلمليدعراهملايدبعسهللكملاكعج حلمليدفثعرمل
ايدري كملاحل،مليد إ يقمل م مليد ن ملايدبالقمل مل
،را !مل مل
م مليااعملي س مليدس ملأ و
ام مليط همليدسِ مليدس ملأ طع !مل مل
ام ملي ب مليد ّ،حلمليديتملق طثقملاأث طجملم مليجمإ !مل مل
ام مليطكهللملام مليث ملام ملي بجملد مليبس ب يلملايبس عب لملايد مال!مل مل
قعرلملمسمالكملامل س ٍ ملحإملر-ملا ملاازمال ملينحرياكملاح وزنملدثالكملادن سع مل ملاالل ع مل
ام مليامغملي زي مل -إ
اح ك مليق س !مل مل
ق مليذململمعثالمل مل و ثالكملاطعنر مل ثالكملاجزيقالمل مليحلريّعحلملايدثريمعحلملايدع يدعحلملايق سع ملاح عك مليق سع مل
يحس ملي زيقمل مل
يحلفملايققب املم ملي
اد ملي ملي شمله سالملحت حلمليد مفملا ِّ
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مليدس ملململأعوس مل ر
املابملي س مل ص ممليدعط ا مل

حين يُحكم على أصحاب الرأي في سوريا! هيثم المالح أنموذجا
ا مالمليدط هرململاريه ال مل
تمحلمليدعصرمل 2010-7-11مل

مل
مع ع ملي مله ع ع مليمع عريملآ ععرمله ععكملي مليد ع ع ممل ملس ععكايحلملطعع ع ملم ععأملل ع ع مليدفث ععرملايدع عري ملمع ع ملململيفعع ع مل مل إع ع مل
يبس عِ امليدفر سشملدسكايحلمل مليدراأمليدس نملم مليد عر مليدع عري .ملط ع ملق عقملطر سع ملأع ع ملنيع مملاامبع ملكعإكامليدعسي مل
يع ك ململىلملم امععحلملج ععإ ملقاغ مإع مل مع مليدرح ع كملُثملأطمع ملسعريحإالملمع مللا مل قِععحل.مليمع ملي ملطع ملحلع حفمل
يدري مليع ملان قالملانثالمل م ملا دسج  ..مل
م مليحلبجمليدر مل"ا امليس "ملا سع ملدمجِإكايعحلكملطع مليدعسي مل اضعكيمليحلثعالمليدبكد سعشمليدعس ملحثعالملاع مل
ايدع همليدريح ع مل"ح ع ط مليس ع "ملسععكايحلمل مع ملم ع ملثالثععامل م ع ملأ ع لايمل ع ما ملي ب ععشمليبملحنثععالمل م ع مل إ ع مليدععر مل
ا ع املاني ع مليس ع ِرياملدعإع ملايد ع هململةيملمع ملي مفععقملسعريأ مل ع ملسععري ملايد ع هكملا ع مليد ععرمل ع مليدث ف ععحلمليدععيتملأب عكيمل ع مل
يدععر ملا ع امليحلثععالكمل صكحلع ملا ع ملاع يمل ط ع مليد سععالمليدر سععشملم ليع مل ع ملي ععرملاععني مليني ععسمللااهمل ملحثععالمل
سكايحل.مل مل
حلععث جملي مل إع مليدععر مل"ا ع امليسع "ملبملي ع ا ملاعإع ملايدع همل"ح ع ط مليس ع "كملاي ع مليطمع ملس عريهملمع ععالملم ع مل
ي مل مل إ ملايد ه.ملدث مليدصث جمليي ،ملي ملق مليطمع ملسعريهمل كعطامل ملح عك مليق سع ملمع ملي ع ع ملد ع ع مل
كطاملآ ري ملغريهال.ملاي مليدث أعفمل" معشمليدعبع مليذ"مليطمع ملسعريح ملاعع ملي مل ،ع مليحلثعالمليدعس ملحلع امل ع كملُثمل
د ع مل مليد كممليدس نملن ملق فملم بمل ب مل

ملس كي .مل مل

م مل كهللململ مليدر ملا املح اهللملي ملي إرمل إ هملر مفع مل ع مل إع مليا ع كملطعالمل ع ثمالملمع ملطعري .مل ملم امعحلمل
مأ" كيكا ملأ ِز"ملياي عرمل ع ممل2003كمليم ع همليدعر ملا ع املمع اضعشملحثِع كملا عني ملا فسع مل ع مليجع مإالملا ج عحلمل
قِع ملقع مليفعع مل مل إع ملايدع هكمل ع هللملدمِثعرا مل"هعال ملعملي ملي ع اضعك ملعملضع مل ع ممليد ع مملاضع مليد سع كاكملدثع إالمل
يرط،ك مليد ع ا ملمأملايك ط كملا مث ملي ملأسنيةال".مل مل
عريملايدسععمك .ملدث ع ملي ع اضععحلمل مليدسععكايحلكملا ع مليم ع حإالمليدععر مل
ع ل ملم ع مليث طععنيملي س ع مل م ع ملحس ع مليدسع مل
يدسععكا كملململيععرايملمث طععني ملةععالملأ سععفملمععأملم نع ملاع مليدعثع ملهععكمليدععس ملجععر .ملط ع ملي ع ملي ،ع قملاا ععأمللم ع مل
احكقِكيملاحثالمليد  ،قمليدسكا مل"ي سّ "مل م إالملا دسج .مل مل
مع ملجإعحلملي عر كملا ملم امعحلملأمفزيك ععحلمل ملاع اي مل بع مل ع ماكملململي ثعرمليدعر مليدسعكا مل"ا ع امليسع " مل"ي مل
اع مل كي املااللهمل س حلمل مليد ع مع ملمعأمليحلعث مليدعري ملي عرمل مليدعبالل".ملدث ع مل مليا مليدكي عأملململي عريملكعشقمل
م ملهسهمليد كي املحنكملينحس .مل مل
022

م ريكملحثالمليد  ،قمليدسكا مل"ي س "مل م مليح ملم سسشملم ِحلمليد ط عمل ملح عك مليق سع مل ملسعكايحلمل
ي مشمل"ه سالملي ع"ملا دسج ملثالثملس كي ملا إِحلمل" عرملي بع املق ةاعحلملمع ملكعنيهن ملي ملأعكه مل فسع حلملينمعحل"كملاهعشمل
يد إِععحلمل"يدثم ع "مليدععيتملحثععالملمبكجبإع ملقع ملمع ملي ع مل مل إع مليدععر مل"ا ع امليسع "كملمع مليثع املالالملطعع ملم ع ل مل
اع حلثالمل م ععحلملامل م ِ ععحلملالاد ععحلمل عريمل ع ملي ِ ععأملاع ملينسع ةمل"ي ع ع"ملمع ملمث ععحلملح ك عحلملا ،ع حلملا ا ععحل.ملط ع ملقع مل
مليد عر مليدع عري كملامع ملُثمل م ع ملاعع ملي ملسعرهملمع مليد ،ع قمل ملا ييعحلملحثعالملحعز مليدبععلكملقِع مل
ض مل ملسع
ي ملضِ ملم ملي ملم ملي  ،قمليد ا مل ملسكايحلمل مل31ملآةيامل ممل1910كملاع ملي ملل كيملدال ص ممليدع م.مل مل
يا يقكملبملا ملم مليد نيق مل م ملي ملين ِحلمليديتملأمجنيململىلملي هللمل صكمإ مليدس س اململمن ملأع،مل ع مل جزهع مل
اط مإ مليدفثعر مل ملم ا عحلمل صعكمإ مليحلجعحلملا حلجعحلكملط مجعنيململىلمليب ع هللملقسعالهملدمسعمطحلملقسعث جالملاأ عبإالمل
ملي ع ال ملا بملم مليحلكياملمعإال.مل مل
املةيملق ع ملك ععإ مل ععالهللملسع ع كي ملحث ععالمليد ععر مل"ا ع ع امليس ع "مل قِع ع مل  ،ععأملط إ ع مليد ،ع ع قململىلمل مِ ععحلمل
يدس سععحلكملطععالملاع ملمع مليد كيع ملا،ععكقملامل ملقع مل ط ع مل ع مل قِععحلمل ،ععكملتمع مليد عععفمليدسععكا مليدسع ا مل"ايع مل
س ع ب"ملح ععلملحل ع امل م ع مليحلثععالملانيقسريععحلمل ،ععكي ملاحتف ع مليدع،ععكمليدس دععلمل بس ع ملع ع ملس ع كي مل م ع مل مف ععحلمل
ي لهمليس ريقمل"يدفس ل"مل ملاع مليدك ياي مل ملسكايحل.مل مل
ا ملجر ملةد ملم مل"س ب"ملحتقمل بحلمليد ،كملي ملي ملأثمالمل ملاضجمليد إع اكملامع ملي ثع مليدطب ععشملح علمل
يل ملاريي ع ملاهععكملي ِ ععأملا حلص ع حلمليدععيتملقفمإ ع مليد س ع كاملن  ،ع قملتم ع مليد عععف.ملد ع ملق ع ملم ععرط ملي مليس ع ثبمل
مل"ايع ملس ع ب"مل
يدع،ععكمليدس دععلمل مله ععحلملي ثِععحلمل ع ملأنيي ع مليحلثععالملم ثف ع ملا كد ع مل"ملنملحتف ع مل م ع مليحلثععالملن مل
ن قالملي مل م ملي ملم إال.ملدث مل مل رافملي ر مل مليع ،ملاطال".مل مل
ا ع ل ملم ع ملي ع د ملل ع ملح ععك مليق س ع مل م ع مل س ع ا مليحلثععالمليدص ع لامل ع مليد كععامل ملح ععك مليق س ع ملا مل
ح د ع مل مع ملي ع مشمل"ه ععسالملي ع ع"ملا عكةال ململ مليحلثعالملبملي سععفملمعأمليد إِعحلملابملي سعفملمععأملسع ملي ع إالكملح ععلمل
امعغمل"ي ع ع"مليدسِع املمع مل ِعرهكملقِع ملبملي سعفملمعأمليدك فعحلمليدعيتملأطعكعملي ع عملجع م إ ملاهعشمليدع ط عمل ع ملح ععك مل
يق س كملا...مل مل
ي ملياق مله مل م ملسعبفملهع مملاا ع ملاهعكملي مليد ع ممل(ي مل ع ممل)مل ع م مليع ع ملمكيط ع ملان قِع ملن ع ملجإعرمل
الًملكململةملدع مل ععحلملجِععحل.مل
ارييع ملم ع مليًملج ععكهمليحلثكمععحلململىلمليد عسععبملا سع عِ هللملحلععالح ج ملكململمنع ملي ععأملحثِإع ملاع ط مل
ط د إالمليديتملأكس مل مليد  ،قمل"ي سّ "مل ملسكايحلملقسث مل"ي ع"ملأ أملحتقمل كي ململسالمشملايضجمل مليد عريعحلمل
يقسالم حلملاهكمل"ينمرملا عرافملايد إشمل ملي ثر".مل مل

مع ع ملي مله ع ع مليمع عريملآ ععرمله ععكملي مليد ع ع ممل ملس ععكايحلملطعع ع ملم ععأملل ع ع مليدفث ععرملايدع عري ملمع ع ملململيفعع ع مل مل إع ع مل
يبس عِ امليدفر سشملدسكايحلمل مليدراأمليدس نملم مليد عر مليدع عري .ملط ع ملق عقملطعر ملأع ع ملنيع مملاامبع ملكعإكامليدعسي مل
022

يع ك ململىلملم امععحلملج ععإ ملقاغ مإع مل مع مليدرح ع كملُثملأطمع ملسعريحإالملمع مللا مل قِععحل.مليمع ملي ملطع ملحلع حفمل
يدري مليع ملان قالملانثالمل م ملا دسج .مل مل
ا ملسج ملد ع ملأع اي ملسعكايحلمل ملح بعحلمليبسع عِ امليدفر سعشملي ملمع عالمليدز ِع قمليد ع ا امليدعسي مل ع ا كيملي ع مل
ي م إالملسمطحلمليبح الهللملايطم ملسريحإالملمع مللا مل قِعحلملا ع مليحلعبجملهع بقملط ِع ملاعع ملحث مع ملدسعكايحلملاعع ملي مل
يس مقملسكايحلملااح مليبح الهللمل إ .مل مل
ط ع ملي ع مليبح ع الهللمليدفر سععشمل ع ملكيص ع

ملاط ععحلكملدث إ ع ملململحت ع قالمليح ع يملم ع إال.مل ععسقرمل م ع ملسععب مل

ي س هللملبمليحلصر مل"كثر مليد كأمش"مليدس ملي يفملثالثملمري ملا س ملدسعكايحل.ملا"ه كعالملينأ سعش"مليدعس ملي يعفمل
ا س ملدسكاي مل مل ممل.1999ملا" المليد سش"مليدس ملي يعفملا سع مل مل ع ممل.1991ملا"مععرافمليدع ايد "مليدعس مل
عبجملا ع ملحثكمععحلمل مل ع م.1991ململ ع ملبملي ع ّعرفملي ملحثععالملاطععينملي مليثععك مليك ع مل س ع ا مل ع ملمكيط ع ملم ع مل
يحلع مل
سمطحلمليبح الهللملينج .مل مل
م ع ملي ع ملبملأ ِس ع مليد س ع ا مل ملي مليحلثععالمل م ع مله ععسالملي ع عكملقك ع مل ع ملا م ع ملالي ععحلملحل ععك مليق س ع مل
طثسعفكملاع ململ ملي ع هللملي عكيط مليدسعكا ملعملي ملمعكيط ملعمل ملاط ع مل اع ملدع مل مع ملطثعرهمليحلعرمليدعس مليععرت ملط ع ملعمل
سمِ ملعمل م مليس ب يلملين ِعحلملُثمليحلثعالمل م ع كملةعكمليمعرملي يعرمل ملاجع ي ملينمعحلمل ع م ملأعر مل ع يملمع مل ع ل مليدعري مل
ط إ ملي بمل مل فعمليبج مملقني ملترممل  ،شكملاهكملم ململجترامل م ملطعم ملطر س مليث قمليح الة ملسكايحل.مل مل
يس طريليمل بمله ملد س قهللملط ِ ململةيملق قملأم ملي قِ مليديتملنثالملط إ مل م مليحل ك شمل"ه عسالملي ع ع"مليامل
يد كععامل ملح ععك مليق س ع مل"مإ ع مليحلسععين"مليامل م ع مليدث أععفمل" مععشمليدعب ع مليذ"ملا إِععحلمل" ععرملي ب ع املق ةاععحلملم ع مل
كععنيهن ملي ملأععكه مل فسع حلملينمععحل"كمل سع قهللملط ِع ململةيملقع ملمع ملي ّععرملةععسهملي قِع مل ملسععكايحلملبمليعععرفملي ملي عكيط مل

يع ع وملي مل صععرمليد عكي مليدف ،ع حلملامكي ععأمليق رت ععقكملاي ع مليني ععسملين ب ع املم ع ملم ع اال مليجريععقملمب كععر ملمععأمل
ه ع بقمليد كععطاكملاي ع مليس ع ط أملي مليس ع ع ملأمع ملي ع اال ملمععىتملك ع قكملاي ع ملمسععأملة ع بقملطمععالمل ع ملط ع ملي مل" ععرمل
ي بع املق ةاععحلملمع ملكععنيهن ملي ملأععكه مل فسع حلملينمععحل".ملاع مل مع مليدعثع ملط ع مل ع مل ع مل مل" عععمليحلثععال"مليدععس مليحلع اهمل
يد ضشمل"ي س "مل"م مليكه مل فس حلملينمحل"كملن ملحثالمل م ملامزملم ملامك ملينمحلملن ملا بحرتيمملايد ك ري.مل مل
يب ملي مل كهللململ مليحلثالملا دسج مل م مل ل مليدري ملبملن ململىلملح س ع ملدم ع د مل مع مل سع اأ كملقعني ملي ع هللمل
مل ملي ثععكممل م ع ملم ع ممل مليدعِععرمليامل ع مليامللي ععحلملحل ععك مليق س ع كملطِجععرلمليحلثععالمل م ع ملم عكيط ملغععريملمععس فمل
اسبفملايي ملاطثرهملهكمل همل ملةيأ .مل مل
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هيثم المالح :ثمانون عاما أغلبها طردا وسجنا
ا مالمليمح ملياكملمطرمل
ييالفكيجِ مل1ملوك /يكد كمل 2010مل

مل
يحلثععالمليدععس مليحلع اأ مل ثِععحلملي يع مليدعسععثريحلمليدسععكايحلمليدس ععحلمليععكمملينحع ملي كيطع مليدرياععأملمع ملوععك مل/يكد ععكمل
2010كمليد ضعشملاسعج مليد كعامليحل عك شمليدسعكا مله عسالملي ع عملثالثعحلملسع كي ملج يع كمل مع مليسع هملجِعحلمليطم ععقمل
م إ ملي ثِحلمليسالمل"ملضع فمليدراهمليدكط حلمل"كمليع ،ملق اثحلململ س حلملاث ملي ع يريمليديتملم إ :
يا ملبً ملهسيمليد كامليحل ك شمليبمغملم مليدعِرمل ململحل يامليحلثعالملي ع رمل ع امل مع كمليم،ع ه مل مل ِع مللاا مل
جع لكمليثفععشمليد ععسقرمل ع ملبمليعرطع كملي ع ملم ع ملمكيد ع مللم ع مل ع ممل1931مل( ب ع مليس ع الهللملسععكاي ملانيااعععحلمل ععرمل م ع كمل
ا ب ع مليح ع الهللملد عكيقمليقسععث اا حلمليدسععكا ملم ع ملأرق ع مل ِسععحلملي عكيممل)كملاح حل ع مل م ع مليقج ع مل مليد ع ك ملالامععكممل
مليهم ع ملدمعِ ع ملقِث ع ممل ع ممل1997مل ب ع ملي ملي ع ملاع ع مل ع مملايح ع ملدم  ،ع قكملا مليدع ع ممل
يد ع ك مليد ع ملا مليدع ع مملكملأ ع ّ
مليل ملب دع ملدسع حلمل
1999ملمتّملأسرن ملم مل ِم كملطع لملدعِمع ملقِثع مملا قضع طحلملب ع د ملا دعِع مليدس سعشمليدعس ّ
ي كيمملم كيحلمحلملاامل ع مشمل1910مل–مل1919مل مل مع مليدعر ملحع ط ملينسع ملضعِ ملمحمعحلمليم عحلمل معحلكملتمعقمليدع يع مل
مع مل ععط قملحريععحلمليدعري ملاي ع اضععامليد ع ا املايدس سع ا.ملاهععكملمع مليد عط قمل ملم ِععحلمليدعفععكمليد اد عحلمليدععيتملأ ع اأمل
ي إ ق ع ملح ععك مليق س ع ملح عكهللمليدع ع ململيجععأ.ملاهععسيمليحلثععالملام ع ملسععب ملم ع ملسععج مليث ع لمليثععك ملمس ع ِريمليغمععفمل
مريح ملح أ مليديتملق ملط إ ملجري مل مل ااحلمليد ِأمليدس سشملايدفس لملاث طحلملي كي .

ث عملً ملأ ف عسمليحلثعالملي يع ملدسالثععحلملسع كي ملسعج ملج يع كمليععينملي ع ملسع إشملم إع ملاهعكمل مليدس دسعحلملايدسِع امل
م ع مل ِععرهكملاهععسيمل ع ملةيأ ع ملمنيس ع ملبملي بمإ ع ملضععِريمليامل ع كمل حلععحلملي ّ مله ععسالملي ع عملململيرأثععفملج يععحلمليامل ععحلمل
اط حلكملا دعث ملطث طحلملي ليأ ملدم ِأمليدس سشملامص لا ملحريحلمليدري ملايدفسع لكملأ سعجالملو مع ملمعأملم عراي ملق طعحلمل
مع وري ملحععز مليدبعععلمليدعععرلمليبكعرتيقشمليحلع قالمليدععيتملأ قع مللامع مل م ع ملهععسهملي بع ل كملاا د ع ملطع ملي دع ملةععسهمل
ينسععب ملي ق ع ملي لايج ععحلملايضععثحلملغععريملم بكدععحلكمليامل ع مملج يععحلمليحلععز مليحلع قالمل ململ ال أ ع ملهععسهكمل حل عحلمل مل ع ّمل
ي ب مل ط قملحريحلمليدري ملايد عبريمليديتملأث لملأثك مليكم حلمل ملسكايحل.
ث دسملً ملم ملغريملي ط شمليامليدطب عشملياملين ال عشملي ملأسع ِرملاضعع حلملح عك مليق سع ملاحريعحلمليد عبعريملي ِك عحلمل

االملح المل ملسكايحلمليدع ِحلملأ ا ملاكعب .ملاي ملكيص مل م مليق فمل ملةد ملاي مليس ِرياي ملبملي طمع ملمع مل
مف ععحلملح ع ملكيصععشكملاع ملمع ملضععِريملاطععينمليعععرفملي ملهععسيمليدكضععأملبمليم ع ملا د عععفمليدسععكا ملاحلعع،هملا ،ع بأ مل
ايجن يأ ملي م حلملايدعرا حل.ملام ملي إالملي مليعشملي ِ أمل حلحلمليحلث مليد عريملامل ملسعكايحلملي ّ مليناطع ملبمليع يطأمل إع مل

ملبمليحرياه كملايثفشملي سع هللمليدرمعز مليد ع ا شمليجع ملاع عرت مليدعبسعشكمل ع م ملقع مل بع يملاه جعقمل ب معحلملي عر مل ب معحلمل
س ع هكملططمععفملم ع مليدس ع ملي مليس ع ملس ع ف ملاي ع يطأمل ع مليد ب مععحلكملطث ع ملالمليدعب ع مل ععرت "ملس ع ..يدعب ملبمل ع مل
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يدثععر"كملط ع هللملدع ملقععرملي ع مل ععرت ملاي ععقملحععر".ملط س ع ملس ع ف ملايام ع ملاععالقيملحس ع ملجعم ع ملمسع هللمليد ععج حلمل ملينمس ع هللمل
يدعرا ععحلكملان مليد ع اي مليدعععرلملم ععثك مل مليدثسععريملم ع ملاايي أ ع كمليحلععبجمل ععرت مليي ،ع ملمس ع بملدمبطععكب مليدك ععحلملي ب ع دغمل
ط إ كملط كهللمللام ملحلث م مليحلث مليدبطعكب مليجط ا عحلمليناضع حلملايدف،ع حل "مليع مل ِش...تعرلمل رتيع ".دعسد مل
عحلملاي ملسع فإ مليدسععِ قكملن ع ملمع ملغععريمل
طععالمليم ع ملا د عععفمليدسععكا مليدع ع الملسععك مللمي ريط ععحلملاأع ليععحلملس سع حلملاحريع مل
ي بكهللمليس ِرياملس طر ملحز ملايح مل م مليدسمطحلملايد عفملايدسرا ملم سمل صبمل ر ملا د ِ مملايدثِ هلل.
ق بملميث ململضع فمليدراهمليدكط حل؟
ياال ملح س ع ع ملحث ععالمليدس ععج ملي يع ع ملدم ك ععامليحل ععك شمله ععسالملي ع ع عملي ع ع مل ملق ا أع ع ملاي كيدع ع مليس ععع ململىلمل
(ملضععع فمليدععراهمليدكط ععحل)كملا ع ملط ّثععر ملطععكيالمل ملهععسهملي ِمععحلملطمععالمليج ع ملة ع ملي ملمس ع مل ملي عكيهللملاأصععرن مل
اي ِ ع هللمله ععسالملي ع عكملن ع ملقِ ع مل مععقملم ع مليسععع ملدمثريععحلملايد مي ريط ععحلملايد ع ليععحلمليدس س ع حلمليحل ععحلكململمن ع مليسععع مل
د كيحلمليدراهمليدكط حلملايد ِس ملاصالاحلمليدكط ملام مليد ي م حلكملاهسيملم ملجعمينمليطسعرملسع كطملا ع يلمليمع ممل عكي مل
يد ثع دبمليد ع ا مللا ململطععال ملاحل حلععحلملايحع ملاععني ملسععبب ملهععكملأس ع اهللمليد عععفملاي ع ومليدعري ععش مل طم ع مليدرحل ع مل
لط مل ملم ؟مل مل ع مملياهب ع ملا ع ملم ع مليبفملمّع ؟ملدعسد ملامع ملي ِ عأملسعالحإالملا ع لايمل ع ةالكملطع مقمل
كملاطرمليد مليدبط ملي ع م ملحلع يمكململىلملي ملد ّعشملي صعريمليدعس مليم ع ملاع ملأ ا ع مل
كي مليد ث دبمليد ا ملاسإكدحلملايم
ّ

امل س .ملايثفشملحلر حلملغكيامليدطككحلمل"مللاي ملحل م"مليدف مليدسكا مل ململح ملمسرح أ كمل م مليام إعالملي ي ع امل
ي ّ مليد ،ع ععبأمليح ع ع مليد ،ع ع عحلكملق ي ع ععحلمل ع ع مليح ع ع الهللململس ع عري ملدمج ع ععكب مليدس ع ععكا مل ملر ع ع امله ع ع ملض ع ع عحلملم ع ع ملا ع ع مل
ملي ه ...حلث امل م مل مب ملي ملضبأ !!!.اقني ملي ص مليليطأمل مليد ،عحلمل ةي؟مل مليدفسع لمليامليدسعجك مليامليد ِعأمل
ط إ ؟.
املةيملي ععس مل مع ع مل ِع ع ملي ع ع ملمكض ععكعمل"ململض ععع فمليد ععراهمليدكط ععحلمل"ملق إِ ععحلملطم ععشمل م ععالقملس ععكايك ملق ع ع مل
معراطك كملةالمل عري ملي ع ب مل مل ع مل ع هملا عبمل ع مليسعِك "م كمحلمليدبع يا ملاين عري "كمل سع مل مع ملةدع مل
م ملح ملي ملمكيط مل ملأم ملي كمحلملي مليرطعأملضع هالمل ،ع ي مل يع ملا إِحل"ملضعع فمليدعراهمليدكط عحل"مل ملااللهعال.مل
طبعع ملاهععسيملغععريملم بعكهللملطِع ملحع ملي ملمعكيط مليد ع ملضععِ ملحريععحلمليد عبععريكملاع د ملي ّ ملينمريثععشملم يثع ملمععكاملق ععفمل
تم ع ي مل مل ع مليقليا ملينمريث ععحلكملامععأملةد ع ملياملاسععبفملةد ع ملحص ع مل م ع ملج ع ز مليناسععث املا ِ ع مل ملاالل ع مل
ج زأ مليدسج ملايد عسيف.
ايدسج ملا دسج مليسقرمل..مل ك عحلملمصطف مل م فحل
م مليري ملي مليع وملمع مليد كامليحل ك شمليدسِ ينمله سالملي عكملا اق مل مل سيا أ كملي صث ملا عريق ملااييعحلمل
يدراي ععشمليدسععكا ملمصععطف مل م فععحلمل(يد ك عععحل..يكم ملم مصععع).ملهععسهمليدراييععحلملق بإ ع ملي عكيط مليدسععكا ملي س ع ثشمل
مصععطفشمل م فععحلمليدععس مل ع لملدكط ع ملسععكايحلملاعع ملسع حلملسع كي ملمع مليد ايسععحلمل ملطر سع كملد ع الملي دع ملا إِععحلمليب ِع قمل
ِ ععحلمليق عكي مليدسععِمِاكملايسععج ملثالثععحلمل ععرمل م ...أصععكاايملمس ع ثشمل ،ععكمل ملج ععحلمليق عكي ملي سععمِامل
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اثالثععحلمل ععرمل مع ملمع مليدسععج مل...مليحتع ملحجعريملي ملبمليبثععشمل ع مل عريق ملهععسهمليدراييععحلمل...ملاي صععجملمع ملسع ريه مل
ا اهللملحبك ملمإ حلملقشملبمليص ملارطأمليد ،املاامب ملي ري ملي ر مل...ملانهنع ملااييعحلملمإِعحلملسعكفملي ع مإ مل ريبع مل
دم ا ململقشمليعرفملم ةيمليعينملاطعأمليد،ع امليعرلمل عريق ملجتراعحلمليدسعج ملدع ملمسع ثشملمع إالملاع،عكيحلملج عحلمليق عكي مل
ي سععمِا.ملا مليد إ يععحلملبملمنم ع ململبمليد عكهلل مليحلريععحلمل...مليحلريععحلملة ععسالملي ع عمل...ملهععسهمليحلريععحلمليدععيتملململيم فععقملة ع ملي مل
ع ممل ععرلملامسععشكملا ِع ملط دبععقمل ع ملايلي عقملسععج مليدكبيع ملي ثع ملينمريث ععحلملاق ع يمل...ملطإع مليسع ط أمليدعععر مل
يةجر ملي ِ حلملة أامليد اد ا؟مليط ثكيملا مليةجر ملاسرتايملقالمل رلمليب مل ملااللمليدعر ملسجكن !!.مل
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هيثم المالح  ...شركاء في الت َهم وشركاء في الجريمة

ا مالمل كيهللمليدسب ش

ي زير مل قكملينااع قمل 2010/1/9مل

مل
"إضعاف الروح الوطنية"" ..نشر ُخبار كاذبة"" ..وهن نفسية األم ة"" ..إض عاف الش عور الق ومي"..
"دس الدس ائس ل دى دول ة معادي ة"" ..ذم القض ا" ..".إيق ان النع راص العنص رية والمذهبي ة"" ..تش كيل
ّ
حلقاص نقاش شبابية"" ..تحقير الرئيس"!!.
مل
هسهملاعع مليد عرإالمليدعيتملاجإعقململىلملي ع مشملايد ضعشملايد كعامليبج ِع شملايحل عك شمليدسعكا مليدثبعريمل"ه عسالمل
ي ع ع"مل(يدرج ع ملينمععحل)كملاآ عري ملمع ملي ضععماملا دثمِععحلملاي ك ععبملمع مليد س ع قملايدرجع هللكملك ع ب ملاكععب ا كملم ع ملطال ععأمل
يي ِععأمليدسععكا كمليدععسي ملي م عكيملا ع مملاع،ععإالململىلمل قِ ع مل مل ع قالمل"يم ع مليد ادععحل"!كملا" ع قالمل سععثريحل"!!كمل
د يععر مل م ع ملهععسهملي ع قالملانيحث ع ممل"أ ا ععحل"!كملأم ع مل ععسهمل"يد عرإالمليد ا ععحل"!كمليدععيتملبمل ععر مل ع مليد مععب مل ع ملي مل
سكا ملي رط كملم ملي ملي ِ قمليامللي مليامل ر ملياملث طحلملياملمس ك ملي ص ل !!.مل مل

ملسععكاي مليامل ملي ملمث ع مل م ع ملاج ع ملينا مل-ط،ععالمل ع ملينك ع قمليدعععر ملم ع ملر مععبمليد ع اهللمليدعرا ععحل-ملبمل
يمل"لهمليد سع ملدع مللادععحلمليج ب ععحل"!!كملامل ع قمل"حم ع مليد ع مل
يكجع ملسععكا ملغععريملم مععب مل ععسهمليد عرإالكملمع مل ع
ّ
يد ب ا حل"كمليديتملأع ،مليد ملكمملايح ملم مليا ملاس ملأطكيرمليدفثرملايدس طحلمل ملي ط ملينق لمي حلمليدع حل .مل
قم ع مل سععفملي س ع اداملا ع امل ث ي ع جالكملقم ع مل ع مل"يد ثععق"ملاين ب ع املاي ايقمليدس س ع حلمليج حلععحلملاععنيليقمل
حثكم أ ع ملاي بمإ ع !كملقم ع مل سععيرملم ع مليد ععع اي مليدععيتملأرطعإ ع ملاطريغإ ع ملم ع ملي ص ع ي حلملاي ،ععِك ملايد زيهععحلكملقم ع مل
س ع ي ممل ب ع اي ملي ِس ع مليدسععكا مليدري ع مل"لاي ع ملحل ع م"مل ملمسععرح أ مل–س ع ايحلملي فع عكهللمليدس ع ملاع ع مليااعععاملس ع حل-مل
د كحل ع بملاي ع ع ملي ع ملكملقم ع ..مل سععيرملم ع مليد طب ع ملايد ععزمريملا ب ِ ع قي مليدكط ععحلملايد كم ععحلمل مل م ع ملس ع طقملط ع مل
يااي مليد ععك مل ع مل ععكاي ملين ِععحلمليدعرا ععحلمل -حلععحلملاعع ملغععزامليدععري -ملايدسععكايك مل مع ملاجع مليجصععك ..ملأز ععك مل
طف ملااململ ج الملار سإالملا ع املينسع ملامكي فع مليد كم عحلكملا بعحلمليممإعالملي ريعر مللي م ع كملح علمليسعث ملي عكيط مل
جميتمليبس ب يلمليدس سشملايدعف مليبج ِ ش .مل
اامل و

قم ع ..ملم مععب مل ععسهمليد عرإالمل"ي ععحلمليدع ِع "مليدععيتملململأسع جملي ع قالمل"يدعسععثريحل"ملابمل ع قالمل"يمع مليد ادععحل"مل
م ع مليد ععرملط إ ع كملابملم ع ململحل ع يامليحث ع مملأع عع،ملاحلععِحلمل ع امل ملجبععاملسععكاي ملحثكمععحلملاكعععب ملض ع ّ ملأسمععشمليد عععفمل
يحل ععاكمليد ععسي مليم مثع عكيملمع ع مليد ععج حلملايدصع ع ملمع ع ملمثع ع إالملمع ع مليدك ععكفمل ملاجع ع ملطسع ع لملينجإ ععز مليدعج ععك مل
ي سرط حلكمليديتملبملأزيهللمل بامل بامل كيقمل ِ قملح

مل ملمالح عحلملينحعريامليدعسي ملململأني عسهالمل مل" عكهلل"ملقمِعحلمل
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يحل مل ملدكم ملب المل...ملادث إالمل -م مليدرغالملم ملةدع -ملململ ط عكيمليدطريع كملاململيسع كيملحلعك مليدع مكملاململنِمعكيمليامل
ي كيملحلِ مليدسعالهكملاململيع كملد عريمل ع مملحثعال!كملاململيعِمعكيملدمكحلعكهللململىلمليدسعمطحل!كملاململ كضعكيملمعع ا مل طعنيمل
بمل مليدزمع ملابمل ملي ثع كملقِع ملطعع ملغععريهالملمع مل بع كملطإمثعقمليدععباللملايملهنع مليدعبع لملاععاملج عك مليدسععكاي ملاي ع ممل
يدسمط ! .مل
م ةيملأرققمل قالمليم مليد ادحلملاي قالمليدعسعثريحلململة مل عمعينمليب الاع ؟!كملايحلعث مليد ثفعريملايد فجعريي مل
يدععسي مل ععقمليحل عكيأ ملاحن ع مل طمععفملم ع إالمل–مل مليد عكيمليدسععِأ-ملمريجعععحلملطثععرهالملايس ع د بإالمل مليد ع م ع ملمععأمليدكي ععأمل
يدعرلمليدب ؟كملق بملميث ملاع ملي ملدسد مليد ب ملي مليص ملي ملينس د فمليدسمِ حلملميث إع ملي ملحتع ثمل المعحلمل
ط ا حلمل ملح ملهسهملي ط حلملي كاكق ملا د مال؟! .مل
أ ص مللمللي ِع ملسع ي ملسعكاي ملمع مللي ع ملسعكاي ملا اجإع ملي ع ثامليد معالملي ،ع بمليدكي عأمل مع إ ملمع مل
ين اي ملايي ِأكمل مالمليبمغملح ملي ع يممليد صريملمع ملينهع ملياملينحلع قمليامليد يصع مليقسعالم حلملياملم سسع مل
يي ِع ععأكملا ع ع ع مليد س ع ع قمل حلع ععحلمل"ي ع ع ي "ملم ع ع إ مل ملمكيجإع ععحلمليس ع عكيامليد ع ععنيهملايبهن ع ع اكملايح ع ع مليد فثع ععريمل مل
يب ثع اكملاململيجع مليمع مشمل ملي ا ععحلملين ععري ململبملي مليطمععفململىلملاع،ععإ ملي ملي ععكجإ ملارسع دحلململىلملا ع ملي ِإكايععحلمل
كيص ملدمل صفإ ملم ملهسيمليد مالمليدف لهمليدس ملأع نملم ملمع المل سع قملسعكاي ملاصعِقملاحلع،ملم طع وعشمليد عريكملبمل
ي ،ه إِ ململبملحل،مليد عفمل م ملية مليجإعز مل عزعملينمع كملاحلعِ مل مع ملهعسهمليب إ قع مليجطعري مليدعيتملجتعر ملاعامل
ج ب ملاهكمل بملي مفق! .مل

د ع ملق ععقمل ع يتملامع مل يدععقملي مليدععر مليدسععكا ملمبع مل ععرفمل ع ملسع كمملارطععأمليد مععالمل ع ملهع بقمليد سععك ملطععكامل
يطال ع مل مع ملياضع إ !كملادثع ملهع ملأصع ملمسع ملهعسهمليدرسع ملايحلع ب ململىلمليدعر مليدسعكا ؟مليمملي مليجإعز مل ععزعمل
ينم مليدسكايحلملأس مليناعكي ملاأرطعأملينسعكيا؟ملمع ملهعشملح عحلملحلعمحلمليدعر ملا ،ع ي مليد ععفملامسع اد مل ِع مل عر مل
مأملهسيمليد عفملس س ملايج ِ ؟! .مل
هع بقمليدسع ي مليدسععكاي كملبمل مععبملكععثكيه ملا ع إ ملمععأملتع ِعإ ملايسععره كمل ع مل ع ملهع بقمليدرجع هللمل
ايد سع قمليد ععجع ملمععأمليجإععز ملينم ع ملاي يع اري ملين طبكط ععحلمليدععيتملأع ع ومل -مليد ععر مليحلع ل ملايدع عري -مل م ععحلمل
يد را مليدكسط ملا قالمليد ف ومليناااا حلكملأالح ملي كيط مل م مليدثمِحلملايدفثر ملاي ك بكملاأ ث ملا د لي مليدعيتمل
ي مقملاململأرح ملياملأعرح كملثب قمل ملاج مليدع حلفحلملنهن ملأ م ملا دكط ملاأ م ملا ق س كملي ع ا ملطريع ملي ع اضعحلمل
يدسمِ حلمل ملمكط إ ملااامل سإ ملايهمإ ملدم ريكمل مل ادحلملح حلملج ير ملا بحرتيم .مل
د ع ملي ع مامليدس سععشملا بج ِ ع شمل ملح ع مليد عععفمليدسععكا ملقِ ع مل ملح ع ملغععريهملم ع ملكعععك ملي ط ععحلململىلمل
لاجحلملجعمقملي ِ أملكرق قمل ملجِحلمليد كهللكملقِ ملهالملكرق قمل ملجرميحلمليدصِقمل مليدفع  .مل
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بمليج ملقسريملي الفملاامليد  ،املاي كضك ا!كملقال مل  ،حلمل مالملاجكاكملهع بقمليدسع ي ملميعسم ملمع ع مل
كععرنحلملايسعععحلملمع مليد سع قملاينطفع هللمل ملسععكاي ملأ ع ملبملي ع دك ملل ِع ملم ع ملت ِععأملم فسع ملم ععكهمليد ع الكملبمل ع ملط ع مل
يد،ع بملي مليًملح حلملو ملدم صر ملابملحىتملية مل هللملأس ِأململىلمليد ثك كملقسد مل"ه عسالملي ع ع"ملميسع ملاع ااهملاضعأمل

كرنحلملم مليد عفمليدسعكا كملأع مليرط،عك مليد فع ملاي يه عحلكملايدسعثك مل ع مليدفسع لمل ملامع مليد صع ملايد ثع كمل
ملجرميععحلمل"ه ععسالملي ع ع"ملام ععقمل
يدععس مليع عع،مل فسع ملايع عع،همليدعععر مل ععاملي كيجإععحلملين ععريملمععأمليدعع امليدصععإ كنكملادع ع مل
ي ص ملم مل مليد،ر مل م ملاأرمليد ااملاع دغمليدسعمب حلمليدعس ملأمعبع مليجإعز مل عزعملينمع مل ملامع ملمي ع ملمبكي فع مليد كم عحلكمل
اهسيملم مل عمينمليس إج ملاياط ملي ملأ

مليد اهللمليد را حلمل ملهسهملي سنيدحل!! .مل

"ه ععسالملي ع ع"مل ملغععأمل ع ملمس ع ملهععسهملينحل عكي مليدععيتملأ ع ل مل ري ع كمل مل ادععحلمل ععسا ملم إ ع ملب إ ع مليدفرحلععحلمل
دم ِزملم ملي ك بمليدسكا مل مل ط مليدس سحلمليد اد حلملا ملمكيجإحلمل"ملسري "كملاق ع مل عكلملدعكملي ملهعسهمليدع اهللمليد را عحلمل
ا ب ع ع ملي ملأع ععكعمل م ع ع ملي ع عري مليد ع ع ااهملاي ع عكي مل ملت ع ع هللملح ع ععك مليق س ع ع كملي ملأم فع ععقململىلملت ِع ج ع ع ملدع ععرت مل
يب إ قع ع مليجط ععري ملحل ععك مليق س ع ع كملح ععلملبملير ع ع مليح ع عرتيمملي إع ع جري ملط إ ع ع ململىلملمسع ع ك مليحرتيمإ ع ع ملحل ععك مل
يحل كي !!كملام ملجبإالململي همليد س أريملايد مي ريط حلملي إث ملت ِأملأسريهملاس مليق المملا د كي ملاينا ط .مل مل
ياملايدرج ع هللمل
مل مل ععحلمل"ه ععسالملي ع ع"ملد سععقمل ععحلمل ع مملبملنس ع مل عريق مليد ع اي كملابمليعععرفمليد ع م ع ملمععأملينح عر مل
ايدكي ععأملاي سع ب ملطثسععفكملادث إع مل ععحلملكعععفمليد ععب مل ملمف ه ِع مليحلع ملا دب طع كملاع ملهععشمل ععحلملم ط ععحلملق ممععحلكمل
سكاي ملد سقملط إ ململبملجزقيملم ملم كمحلملس س حلمليج ِ حلمل ِحلمل م مليد مالمليدس سعشملايبج ِع شكمليع الملي إع مل
ح ععك مليق سع ع ملط إع ع ملا س ععالمل ،ع ع ي ه مليدث عع ،كملا ع ع مل س ععشملحث مإع ع ملي مل اا ععحلملين ع ع يقملبملأث ععك ملمع ع وملمع ع مل
ين يقكملابملا كيط ملم مليدسج قمليناري قكملابملا ثِ الملينطكيهكملاقسرململايل مليحل ملايحلريحل! .مل
مععأمليحلعكي مليحعرياملهععسيمليدععكط مل ط دععفملا ي ع فملهععسهملي إزدحل/يدف،ع ثحلمل ع مل"ه ععسالملي ع ع"ملامل كي ع ملاي كيأع مل
م ملاج هللملا س قمليد رفملايد ج حلملاي حلكملقِ مل ملهسهملينمحلمليديتملأسع ث ملكع ملمع مليحلريعحلملاكع ملمع مليدثريمعحلمل
اك ملم مليبحرتيمملم مل ب ملحث مإ كمل ب مليبملي فأمل كهللملابملاي مل ملمكيجإحلملطكط ملي ِ مليحلالمل لمملبمل دحل! مل

022

هيثم المـالح
ا مالمل ِ ملقري ع ع ع مل
يد همليدعرلململ2010/7/9

مل
م ملي س ملي ملي

ملي عرقمليدسعج مل مليدسِع ا!ملط ع مليحلع ا مل ثِعحلمل سعثريحلملسعكايحلملمع ريملحثِع ملاعسالثمل

س كي مل م ملي مشمليد كامل ملت هللملح ك مليق س مله سالملي عملا إِحلمل"مل عرملي بع املق ةاعحلملمع ملكعنيهن ملي ملأعكه مل
فس ع حلملينمععحلمل".ملاق ع مله ععسالملي ع عمليدسِ ع ينملي ع مل مليدرياععأمل ععرملم ع ملكععإرملأ عري مليناهلل/يق ععكارمل مليدع حلععِحلمل
يدسكايحلمللم ملاسبفملي ب مليديتمل ره مل مليدكضأمل مليدبالل.ملا ملسب ملدمِع عملي ملأععر ملدال ع هللملمع ملاعامل
1910ململىلمل1919ملمععأمل ع لملقبععريملمع مليد ع ا املاي ع اضععامل مع مل مف ععحلملمطع دب إالملاع جريقململحلععالح مللس ع كايحلمل مل
يدبالل.مليضر مليث قملي
الة مل م مليةال .

دع مل ع مليدطعع ممل ع ملمعري ملامعغملتِك إع مل110ملييع مكملم إع ملسعبعك مليكمع ًملم كيحلعمحلملكع افمل

دع ملييع هللمله ع مليحلع يلمل ع ملحع ملي ع عمل مليد عبععريمل ع ملاييع ملابمل ع ملهالم ععحلملهععسيمليبجع مملي ثععرامل ملسععكايحلمل
ملق ملم مل"مليعكه مل فسع حلملينمعحلمل"ملادثع مل ع مليدعز ملا ع ملسع ا ملا ع مملاايقمليد ،عب ملاهعكمل ملهعسيمليدعِعر.ملأ ع اهللمل
هالمل
ي كضععكعملم ع ملهععسهمليدزيايععحلمليق س ع حلمليدبث ععحلملبمليععرا مل م ع ملمع مليبع املدععبع ملي ع اضععامليدسععكاياملحععىتملي مليح ع مل
ق ععفمل ملمك ععأملدن رت ععقملي ع عكهللمل يأ ععك ملييإ ع مليد ععفك ك كملاي ع ع الملك ععفك ك ملح ع ع كملي مله ععسالملي ع عملم ،ع ع ي ملمع ع مل
يدسععج كملايري ع ملي مل ععر ملدم ه ععحلكملد ِ،ععشملياي ععرمليي ع مملح أ ع مل م ع مليدف عري مليد ععكثريكملم ععأملي ع مليس ع ث ملي ملنِ ع مل
ا دريحع كملايرطععأمل مع مليدععرااه؟!ملياط ع كيمل ععسيمليدرجع ملايأرقععكهمليكيحلع مل ،ع كملياململ ثععالملبملأععرا ملي مل ،ع د مللي ع مل
يدسج مليع لهللمليضع فمل  ،د مل ا مليدسج مل()..مليأرقكيمله سالملي عمل عر ملمع مليدسعج ملكع ر ملمرطعكعمليدعريهكملقِع مل
ل م ملك ر ملمرطكعمليدريهملاغالملي بملي س ب '.
د مل ب ملي مليطمفملي ملم ملمري ع ملي كي عفمليق سع حلمل مل ،ع ي ملمع ملهعسيمليد ب ع ملطعسي ملبمليععينملياع يملا عفمل
يبمليعععينملي مل ملينمععرمليسععرتح م ملمع ملي ععاللكملاط ع ملأعبععريملاع،ععإالكملابملي ع ملي ،ععِ مل فسع ململ ععسياي ملمإ ع .ملبمليح ع مل
ملاا د صععكامليحل ععك شمليدععس ملجعم ع مل
ع لهللمل ملح ع مليد ع ق كاملي ع عمل مليجععك مل مل  ،ع ي ملام ع هملا دطري ععحلمليدععيتمليرض ع ه مل
يحع ملم سسععشملم ِععحلملدمع ط عمل ع ملح ععك مليق سع كملقِع ملي ع ملمع ملمع مليحع ملميمع مل ملي اع ملأفكي،ع ململة ع ملحصعري مل
ي ع جملد ع مللا ملغععريهملأ ع يرملمص ع عمليد ععكط كملُثململ مليدرج ع مل مف ع مليد ك ععحلمليدكيسعععحلمليع ععرفملج ع يملم ع ملأ ث ع مله ععسيمل
يد عكي املام ع ملحت ععره.ملاحععىتملامل ملسععع ملم ع ملمك ع ع ملقكيح ع ملم ع ملياععر ملي ع يطعامل ع ملح ععك مليق س ع مل ملاععاللهملي مل
ي يطأمل ملأع ي ملاع مليد كي املاجعمإ ملم سجِحلملمأملي كيث مليد اد حلملايد زيم ملسكايحلمليد اد حلملطم مل ملينمرملمع مل
رمملم مليجم ملبملس س ملابمل ك مل حلحلملمأمليد زيم مليدصريجملاع د إجمليدسعمِشملسعب الملد طعكيرمليحل ع مليدس سع حلمل مل
االله.
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ملم امععحلملأمفزيك ععحلمل ملا ع اي مل ب ع مل ع ماكملململي ثععرمليدععر مليدسععكا ملا ع املينس ع ملي ملاع ع مل عكي املاععاللهمل
س حلمل مليد ع م ملمأمليحلث مليدعري ملي عرمل مليدعبالل.ملدثع ملبملكعشقملحع ثمل مع ملمسع ك ملأطعكيرملهعسهمليد عكي امل
ط ع مل مععقململىلملح ع ملي ملغععريمل ع لا مل م ع مليس ع ع ملي ملأع ليععحلمل ِععحلملطعععالملياملمنيمكدععحل.ملامععأملي مللم ع مللياععقمل
ط عكيهللملس ع كي مل م ع مل ع ممليب ع يلملمبكي ععبملم ِ ع ملح ععك مليب س ع مليد اد ععحلململبمليهن ع مليد ععكمكملا مل  ،ععالملق ع مل
يد رافملي طحلمل ململ م ِ ملالاد كمليفرت مليهن مل ملغأمل ملق ملا مليقلي عحلملمع ملم ِع ملمرمك عحلملمسع ملم ِعحلمل
يدعفكمليد اد حلملاغريه مل صك ملسج ملي ع.مل ملبمليثك ملمإِ ملج يململلي حلملا اي ملاايك ط ملاهشمليديتملومع مليقسعرمل
م ملمع امل مليحلثالمل م ملم مليحعرتيمملح عك مليق سع مل مليدعع ململدثع ملي ململ سع كملمإِع ملق عقملم كدع ملياملمكي فع مل
مع مل ع ممليحلثععالمل مللم ع كملبملميثع ملي مل ع ملي ملمعع،املم ععأملياملغععريملم ععأملدرمععشملاجع مل مليدسِ ع امل مليدسععج .مل
هسيمليمرملاث ملاس طحلملغريملم بكهللملا ملامع ف.
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محمد فاروق اإلمام :لماذا ليو تشياوبو وليس هيثم المالح؟؟
مل
يق كارمل/19مل 2010مل
Sooryoon Netمل-ملسكايك مل ق مل

ط ع مليدص ع ينملي ع ع ملد ععكملأ ع ااكملم ع ز مل كا ع ملدمسععالمملهععسيمليدع ع مكمل مل طععك ملأسععماملينض عكيقمل م ع ملاضععأمل
ح ك مليق س مل مليدصاكملايث املم ث ملي ز ملحف حلملاثاملاغ،بإ  .مل
اد ععكملأ ع ااكملمفثععرملحل ع ينملكععإريكملاهععكمليح ع مل ع ل ملي ع اضععحلمليدص ع حلملاسععج مل ع ملم عري ملاسععبفمل

أ ع مل

يد مي ريط ععحلكملايبمععغملأ ع ااكمليدرياعععحلملايجِسععاملم ع مليدعِععركملايحلععبجملام عزيًملحلرقععحلمل(أ ع مليمنععا)مليد مي ريط ععحلملايدع ع امل
يدم الملدم ممليد ك ش.ملامي مل  ،د مل م ملم مل كلمل مل ممإ ملطرتي ملي هللملطكيمحل .مل
مل ع ممل1919مل–ملاعع مل كلأع ملمع مليدكبيع ملي ثع ملح ععلمل ِع ملم اسع ًمل ملج معععحلملقكدكمب ع مل مل كيععكا مل–مل
ك ا ملأ اككملي اهمليدس ا مل ملج معحلملاثاكملايدس ملدط ملي ع مليد ع المليد م يعحلمليدصع حلمليدعيتملأع كملدنط حعحلمل
ا د ممليد ك شمليدص ينكمل مليحلرقحلمليد مي ريط حلمل ملس ححلملأ مليمنامليديتمليطم إ ملطال ملحل ك  .مل
ا ملمكيجإ ععحلملأص ععمفمليد ع مكملا ع يململض عريا ًمل ع مليدطع ع ممل ملس ع ححلملاث ععامليد ععإري ملم ععأملي ععينمل(ه ععكملل ع )مل
امفثري ملآ ري مل مل(جكمللايكملاغ املأ ا).ملاق بكيمل ملا ملكع مل(حنع مل ف،ع مل عر ملكع طامليري بعك ملاع،عإالمل
يدبع ملا بًملم ملمال ملمي م مليدسمطحلملي طم حل مل
اد ع مل9-3ملحزي عري مل ع ممل1919ملامععأملأ ع مملي ع وملق ععالقمليدس ع ححلكملح ع ادكيململج عريقملاس ع طحلملدم ع ِث ملم ع مل
ي لا ملسمِ  .مل
ااع مل ِعأمليحلرقعحلملمتملأك عبملأ ع ااكملح علمل ،ع مل مع ًملا صعبمليدعع ممل مليدسعج مللا ملي مليصع امل ع ملي مل

حث ععال.اايج ع ملأ ع ع ااكملت ع ليملم ع ع ق ملم ععأمليد ع ع مملايل ع ملمعس ععثرململ ع ل ملأنيه ع ع ملا ععامل1999ملا1999مل ط دب ع ع مل
ا حلالهملس سشملاا قطري مل ملينكي مليدسي ملسج كيمل اق إالمل ملحرقحلملحزيري مل .1919مل
ااع ملطرلهملم مليد اي مل ملي معحلكمليد ث ملأ ااكملا جِأملمسع ملدمث ع مل ملمرقعزمل(اعا)كمل ط ع ًمل مع مل
حلمحلملاث حلملمأمل ململي فثري .ملا م مليدرغالملم مل ممل رملق ب مل مليدصعاملط ع ملمتملأك يعإع مل ملهك عغملقك عغملابسع ِ ململ
ق ا مل(ي حلمليد ب محلملدمسمطحلكملجث الملدمبسط ق) .مل
ا مليدع ع مليدسع املق ععال ملم سع ملح ععك مليق سع كملكع ا ملأ ع ااكمل ملاضععأمل(م سع مل)2001كمليدععس مليع كمل
ملىلمليحرتيمملح ك مليق س ملاحريحلمليد عبريملاملجريقملي ي ا مل مل(ام ملحركمللمي ريطشملالس كا ) .مل
ا جحلملدسد ملحثالمل م مل مل29ململق ك مليناهللمل2009ملا دسج مل11مل م ًملا إِحلمل(أ كي ملسمطحلمليد ادحل) .مل
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اع ملي ملأعرط مل م ملي ض مليدصع ينملأ ع ااكمل ععر ملد ععرفمل مع ملي ضع مليدسعكا ملي ع ع ملي ع مشملايد ضعشمل
ه سالملي ع :مل
ه سالملي عملم ملمكيد مللم مل ممل1931كملح حل مل م ململج مل مليد ك كملالامكممليد ك مليد ا مليدعع مكملاع يمل
ِم ع ملقِث ع ممل ع ممل.1997ملي ع مل ع ممل1991ململىلمليد  ،ع قكملا مل ع ممل1999مليحل ع ا مليدسععمط مليدسععكايحلمل ك ع ًمل
حل ًملسرهملاسبب ملم مل ِم ملق كملطع لململىلملت هللملي م ملام مل يهللمل م ًملحىتملي  .مل
ا ع يمليدعِ ع ملايد ع طمليدس سععشملم ععسمل ع ممل1991ململا ع مليحلثععالمليدعسععثر ملدمع ع مليليععفمليد

ععثمشكملي ع مل

-1910مل1919مل مل إع مليدععر ملح ع ط ملينس ع ملمععأملي ع يلملقبععري ملم ع مليد ع ا املايد كععطامليدس س ع املاي ع اضععامل
اسبفملمط دب ملا حلالح مللس كايحلكمليضر مليث قملي د مل مليدطعع ممل ع ملمعري ملامعغملتِك إع مل110ملييع مكملم إع مل
سبعك مليكم ًملم كيحلمحلمليكرفمل الة مل م ملي ك  .مل
م سمليدع ممل1919مليعِ ملمأملم ِعحلمليدعفعكمليد اد عحلكملا ع ملسع هالملمعأملآ عري ملا نيسع ملي ِع عحلمليدسعكايحلملحل عك مل
يق س  .مل
ي ع ملي ع عملمععر ملي ععر مل مل19ملأ عري مليناهللمل ع ممل2009ملاد ع ملم ع مليدعِععرمل71مل م ع ًكملا ع ملي م ععقملم ِ ع مل
م يطعحلمل ملح ك مليق س مل ملد ملالم ملي ملمع ملم سملةد مليد كمكملمع مل بع ملطعرعملينمع مليدس سعشملا م ع .مل
ايععني،ملهععسيمليب ع هللمل مع مل مف ععحلملح عكياملهع أفشمليجرأع ملمعع ملط،ع حلملاععرل مليدسععكايحلملي ع اضععحلكملا ع ملي ع ملي ع عمل مل
حعكياهمليدكضععأمليدسععكا مليدعريه ملال ع ململىلمل ااععحلمليدفسع ل.ملا ع هلل مل( ملسععكايحلكمليععزليلمليدف ععريملط عريًكملا ِع مليععزليلمليد ععينمل
ِ عحلًكململض ع طحلململىلملهنععفملي ع هللمليدع ع مملايدفس ع لملي س ععر ..ملااسععبفملهععسيمليدكضععأملغععريملي ب عكهللكملأف ّثععرملق ع ملتِك ععحلمل
ثر ملاصكا ملم مليدصكا) .مل
اد ّ
ايضع ف مل(ي سع ب ملمرهععك ملا ع مليد عععفكملاي مل مع مليد ع هملي ملأع يطأمل ع ملمصع حلإ كملاي ع مل مع ملقع ملمعكيط مل
ي مليعشملح ك ملاي يطأمل إ كملا فملي ملبمل ّثرمل مليحل ّ ملاملبملأ ّمرمليدبم ) .مل
اق ملينم مليدس سشمل مليس

ملي عملا اي مل13ملأ ري مليناهللمل2009ملدالس جكي كملدث ملاط مليدعسه مل

حسعفمليبسع ق.ملاغع لاملم زدع مل ملحلعب همليد عكممليد ع ملطمععالمليعع ململد ع .ملاحعاملحع اهللملينحلع قمليبأصع هللملاع مل مع مل
ه أفع مليد ع هللملحعكي مليدسع حلمل12 30مل إعريًكملأبععاملي مله أفع ملم مع .ملاململيع ِث ملي ااع ملايحلع اهملمع مليد كحلع ملن مل
معمكم مل ملمث  .مل
ا ملجمسحلمل م حلملح،ره ملأسمك ملامري بك مل ملم سس مليي ِأملي نمل ملسكايحلملااكجكلمل لملمع ملي ع مامل
ايدع ي ع ملم ع ملي إ ِععاملا د ععني مليدع ع ممل ملس ععكايحلكمليحل ع ا مل ثِععحلملي ي ع مليدعسععثريحلمليدس ععحلملا م ع مل مل/9/9مل
2010ملحثِع ًمل سع ًملا دسععج مل ع ملثالثعحلملسع كي مل ع مله عسالملي ع عملاعع ملجترميع ملم يععحلمل( عرملي بع قملق ةاععحلملمع ملكععنيهن مل
ي ملأكه مل فس حلملينمحل) .مل
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املةيملم ملق قملجِحلملأ ااكملهشمل(أ كي ملسمطحلمليد ادحل)ملط إِحلمليد ضشملاي ضع مليدسعكا مله عسالملي ع عملهعشمل
( رملي ب قملق ةاحلملم ملكنيهن ملي ملأكه مل فس حلملينمحل)ملاقم ملجِ ملممف ملج هزأ مليق يلملايد ف س .مل
طمِ ع ةيملي ع ا مليد ععرايجملي ض ع مليدص ع ينملأ ع ااكملد ععرفملمح ع ملج ع ز مل كا ع ملدمسععالممللا ملي ض ع مليدعععرلمل
يدسععكا مله ععسالملي ع عملا ع درغالملم ع ملي ملي ع عمليط عكهللملا ع ًمل مليد  ،ع هللملاي ع مملحت ع ي ًملدم ق أكايععحلمليدعسععثريحلملادمثزا ععحلمل
يد ععِكد حلمليدععيتملحثِععقملسععكايحلملم ععسملطجععرمليس ع الة مل–مل ع يملط عرتي مل م مععحلمل–ملابملأ عزيهللكملا ع ملمع ع ا مل  ،ع د مل مل
ياي ع ملس ع حلمل1991كمل ملحععاملا ع يملأ ع ااكمل  ،ع د مل ملياي ععرمليدسِ ع كملاأ ع ااكمل مليدرياعععحلملايجِسععامل ملحععامل
ط ع ملي ع عمل بععحلمليدسِ ع املمع مليدعِععرملابملي عزيهللملحلععمفمليدعععكلمل ملمكيجإععحلمليد ِععأملايد يث أكايععحلملايبس ع ب يلكملاق ع مل
ينحع ملاينجع املا ع ملهععسهملي ع ز مليدرمزيععحلملي ع كيععحلكملايدعععر ملقع كيملي ععرا مليدع يدععحلملمع مليدمج ععحلمليدععيتملأ ععرفمل م ع مل
م جملهسهملي ز مل مليس ث ملا مليد رمل مليدعر ملياملي ملياملية فمليدس سعشملمع ملاايقملم ثإع مليامليد،ع كطمل
يد اد عحلملي ع ثر كملادثع ملمعأملينسععبملسع مله ع ملي عع يريملي ب ي عحلملاي ث ي ع ملي ب ي عحلملحعىتمل ملتع هللملح عك مليق سع مل
...ملمأملق مليبحرتيمملايد يرملدمِ ض مليدص ينملأ ااك!!مل مل

022

أنا سوري لألسف
بقلم خلف علي الخلف

الحوار المتمدن

العدد20 / 7 / 2010 - 3096 :

مل
ع م مليسععنيدينملكععيعملبيعععرطينمل«مع ملايع ملينخ؟».ملي ع ملي مليج ععفملا م ععحلمل«سععكا ملدلسععب».ملأبع يمل
مع ع ،ملاعع ه مل..ملطنيمع مملله ععحلمليدسع ملا ع مملطإِإععالملدمجِمععحلمليج،يععحلملي ثك ععحلملمع ملقمِ ععاملق ععقملم،ععطريمللي ِع ًمل
دم رهكمل ةيملينسب! مل
ق ععقملياضععجملي مليدععبع ملي عكهللمل«قععكييتملا مليدفيععر»مليامل«ي ع مليم ع اي،ملايط يععر»...ملدث ع ملي ع ملسععكا ملايكعععرمل
ا نسبملح هللملةد كملاد مل ملي مل ملينمر ...مل
عععالملي ع ملسععكا ملدلسععبملحعىتملي وملااع ق ملج ععأمل ع اب،ملدمثص عكهللمل مع ملج س ع حلملي ععر ملا دف ع !ملاآ ععرمل
ادععحلملق ععقملدمثص عكهللمل م ع ملج سع حلمللادععحلملحلععكم ملب ع مليدععيتملململيعععرتفمل ع مليح ع كملدث إع ملململأ ع جج!ملا ع ملق ععقمل
ياي مليحلصكهللملط امل م ملأعريبملج ي مل«حلكم ملب

ملم مليحل ملسكا » .مل

ي ملسكا ملدلسبوملم مليدبمع مليدعس ملأرأ بع مل129مل ملسعمالمليدفسع لكملايح ع ملي رقعزمل199ملمع ملاعامل179مللادعحلمل مل
م كرملحريحلمليدصث طحلكملايدس ملحل بملم مليقسرمليد اهللمل ِع مل س ي مشمليق رت قمل مليدعع ملوملايدعس مل ع هللمل ع ملا ع مل
ِععحلمله ععكم ملاييع ململ مل«يجإععز ملينمع ملأم ععشمليد ععب مل مع مليد ع همللا ملمععسقري مل ،ع حلملاأعععس المللا مليد عععر مل
ملىلمل

» .مل

ي ملسعكا ملدلسعبوملمع مليدبمع مل فسعإ مليدعيتمليسعج ملط إع مله عسالملي ع عمل(يد ع مليدسِع ين)ملن ع مليسع ط عملم فعرليمل
ي مليز ععزعمله بععحلمل«يد ادععحل»ملايععكه مل فس ع حلملينمععحلمل«يدعرا ععحل»مل[ةد ع ملي ملاعس ع مليحل ع قالملبيعععرتفملانيمععحلملي ع ملم ع ملينمععحلمل
يدعرا ععحل]كمليدبمع مليدععيتمليسع ط أملي ملق أععفملطع وملمع ملق ع مل[امب ع هللملايحع ]ملي مليععكه مل فسع حلمل«يم ع »ملايز ععزعمله بععحلمل
«لاد » .مل
ي ع ع ملس ععكا ملايك عععرملا نس ععبمليد ع ع ي وملن مليد ،ع ع مل ملا ععالل ملي ععنيورا ملا ععنيمرملينجإ ععز ملينم ععحلملايصع ع اا مل
يحث مإالمل«ا سالمليد عف» مل
ي ع ملسععكا ملدلسععبوملننملمع مليدبمع مليدععيتمل مععقملط إع مليدسععمط مل ملاععالل مل عري ملي بفمل ملمحع ملامع مل
ي ععر ..ملا مععقملآبفمليدس عج قمليدع عزهللمل ملأ ع مر..ملا عري مليدسععج قمل ملحل ع ي ..مليدبم ع مليدععس ملط ع مل عري مل
ي بفملم ملي ي فامل سريًملابمليعرفمليح ملمصريهال مل
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ي ملسكا ملدلسبوملن مله مليقسرملم ملمم كنملم رلمل ملاالل ملحتكدكيململىلملم سكداكملاسعبفملس سعحلملي عكعمل
مللاد حلمل«ككيحلملمعمب ملاااط مل بز».ملاهشملي ط عحلمل فسعإ مل
ايدعطومل ملي زير مليدسكايحلكملاي را ملم ملي ِ مل
يديتملو ملسكاي ملقمإ ملا د ِجملايد فاملايدثإرا قملايدفري ملالجمحل ..مل
ي ملسكا ملدلسبوملم مليدبم مليدس مليعِع ملم ع ملي بفملمع مليا ع مل مليلجمللاجع ملي إع مليد ايعحلمل مللاهللمل
االملمكيالملقعملدب ملاينال ملانمعالملم ع ملي بفملمع مليا ع ملي ملأسع رمليناضع عمل مليدععري ملد عِمعكيملا ع قا ملامزطم عكيمل
ككياع ..مل
ي ملسكا ملدلسبكمليدبم مليديتمليث،ملط إ ملم
يذمليدكيسعحلملد ثصمكيمل م ملج س حل..مل مل

ملي بفملم مليا إ ملينقعريلملاعالملج سع حلملايإع جرا ململىلملاعاللمل

ي ع ملسععكا ملدلسععبكملن ملاض ع همل ب ع ملاا ع ملنِ ع مل ف ع ملي س ع حلمليدععيتمليمحمإ ع ملاململ ج ع ملم ع مليحل ع يلمل ع مل
«غ ع ع مليحلريع ع ملينس سع ع حلملدمِع عكيط ملي ص ععر ملايب ع ع ب مليدع ع عكي حلملايدس ععجك مليد ععيتملأع ععالملقع ع ملياجع ع قملمص ععرمل
ايب إ ق ع مليد كم ععحلملناسععامل كي ع ملح ععك مليق س ع مليدععيتملسععب ملي مليلي إ ع ملق ع ملم ِ ع مليدع ع ململاقععسد مليدب ععقمل
ينا ع مليحلم ععبمليد ععك مل صععركملايد ع اهللمليناااا ععحلمليدععيتملاج ع مل فس عإ ملم،ععطر ملدميععرا مل ع ملحلععِ إ ملقلي ععحلملم ع مل
ي عععر ململد ع مليد عععفملي صععر »ملا ع الملم دع ملمب اقع ملدم عععفملي صععر مل«اجععكلمل ع المل ععرلمليمسع ملا ع املينسع مل ع لامل
م مليد ط عمل ملح ك ملق مليدعر مليي ِ ملق كي ».مل
ي ع ملسععكا ملدلسععبكملمع مليدبمع مليدععيتملي ثع ثملط إع مل ععفملا ع مليحتع لمليدصععثف املاثع ملحلععف حلمل ع مل«ي ّع ملململ
يك ععبمليامليسععج ملي ملحلععثفشمل ملسععكاي ملم ععسمليدع ع ممل1970كملامع ملي ع عمل ملاسع مليق ععالممليج ع اجشمل ع ملي ع هللمل
حلثفشملياملأك ف ملترلمليطرتيقملاملك حل» مل
ي ع ع ملس ععكا ملايك عععرملا نس ععبملاي ع عريا وملن ععينملمع ع مليدبمع ع مليد ععيتملحلع ع ا ملاأصع ع امليدص ععثف املايدث ع ع ملدثع ع مل
يدصععثبمليدعرا ععحل!ملا ِ ع مل ملاععالل ملحععىتملي ري ع مليق ال ععحلمليص ع اه مليا ع قملينم ع ملايا ع قملي عكيةال...ملاململيع ع مليم ع ممل
يدصثف املم مليث بك ع ملسعك مليةعريقمل ملجري ع ملاعالل !مليدبمع مليدعيتمليحلعبثقمل«ي زيعر »ملأع ا ملحلعثف مل مع مل عريق مل
ين ب املامل يله كملاأ ،عملد ملللملاعمل«يس كليكملين ب ا» ..مل
ي ع ملسععكا ملدلسععبكمليدبمع مليدععس ملحجبععقملط ع مليدسععمط ملينم ععحلملمك ععأمل«ايث ب ع ي »ملام ع ملي كي ععأملي ف ع مل
يديتملبملنجبإ ملام ملآ رملسك ملاالل مل[ابمليلا ململ ملق مليق رت قملاحل ململىلملقكاي مليد ِ د حل] مل
ي ملسكا ملدلسبكملم مليدبم مليدس مل ري ملق ا ملهالململم ملسجاملس ا ملياملح ملياملم فشملياملحل مق مل
ي ملسكا ملدلسبوملن ملااس قملي مع ملايس أسج مل ملاالل ملحتكدكيململىلملتعرلملاع عشمليسع محلملدمطعال ملا ِع مل
مالاهالمل ملج مع مليدع ململي جك مليدس سحلملايب ص لياملا ال ملينمري ملي س عص حل مل
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ي ع ملسععكا ملدلسععبكمليدبمع مليدععيتملير ع ملط إع ملايمععشملرمععكفمليدععس ملحلععف مليدرمس ععحلمل«ياع مل ع هللمليدععر مليدسععكا »مل
اطععأمليدعمععالمليدسععكا ملطععك ملي مع ملسع ايحلمل مليدع حلععِحلمليدسععكايحلمللم ع مل مليح فع هللملن،ععرهمل ع جشمل طععر مليدععس ملحلععف مل
ا ع مليدععك ايقمليدسععكا ملا ِ ع ملسععع مل ع مليدععس ملحلععف مليدرمس ععحلمليمععامل طععر ملمس ع مل مليحلععز مليد ع ملدم ادععحلمل
ايي ِأمليدسكا  ..مل
ي ع ملسععكا ملايكعععرملا نسععبملايجج ع مليد ع ي وملن ملا يععرملث ع طيتملهععكملاي ع مل عسع ملآغ ع ملاا يععرململ المععشملهععكمل
س ملاعالهللملاا يعرملمع د يتملهعكمل ِع مليحلسعاملاا ع مليحتع لملق اع مليحلع ملهعكملحسعاملجععحلملايدسع ا ملهعكمل معشمل معحلمل
رسع مليدععسي مليع عع،ا ملي ملتععرلملح،ععكاهالمل إرجع ملأر ع همل اجععحلمليدععر ملهععكمليععكمملمع ملييع ممليدعععر ..ملا ِع ملأصعريجمل
دك يرملي د حلمل ملدكقسِبكا كمل«يميبا»مليسع امليدعِال مل مليدع مل مل
ي ع ملسععكا ملدلسععبوملن ملي  ،ع قملتم ع مليد عععفمل ملاععالل ملهععالملتععرلملمسععرياملمع ع مال ملكيص ع حلكملاج ع مل
طِكحإالملي مليكيط ملةالملمس اهللمليمينمل م ملمع ممحلملدمثصكهللمل م ملا صحلمل ع ل مللا ملح،عكامليدفثععملي ع ينكمليامل
ملاطر سع ملاأرق ع مل
يسع س قملقسععث مليا ععحلمليحع هالملياملي ع ا المل ملي ي ععحلملي مع ععحل...ملا ِع ملي عريهنالمل مليمريث ع ملااريط ع مل
ليحلمليديتملأسريمليدع مل .مل
ام د زي ملي راا مليد ريع مليدس س حلملايب ص
ّ
ي ع ملسععكا ملدلسععبوملن مليدععك يرمل ملاععالل ملي مع ملطِععكهملدع ملي ملينيأ ع مليأصع بملمع ملا ع ملمفععر مليم ععحلملي ععثرهمل
ط ملايسينمل م  .مل
ي ملسكا ملايكعرملا نسبملايقحب طملايدسهللوملننملي ِشملدمبم مليدس مليس ط أملط مل صعرمليمع مل مليد صعرملي مل
يسث مل فمليدر مللا ملي ملي عر مل س محلملم ملي ملجإحل مل
ي ع ع ملس ععكا ملايك عععرملا نس ععبملايج ب ععحلملن ملام ععك ملمع اض ععيتمله ععالملاطع ععقملينسع ع ملايا ع ع اهملا بع ع مليحلمع ع المل ع ع يممل
ايا اه..ملاملحس مل ب مليدع الملايد حلرملايد لا ملايحل اهالمل ...مل
ي ع مليدسععكا مليدععس ملجت ع ا ملينااعععاملم ع مليدعِععر..مليكعععرملا نسععبملايجج ع ملايج بععحلملاي عريا ملايدععسهللملن ملت ع يمشمل
ينمريثععشمل حلععرمل ع ملااسع قملايدفر سععشمل حلععرملسع حلملااسع قملا ِع مل«كع ش»ملي زي ععر مل حلععرملسع حلملااسع قملاحععىتمل
ك شمليدسعكل مل حلرمليااعحلملممك ملا ِ ملي مليدسكا ملململي حلرملسك مليدر ملينس مل
دث ملةد ملانك قملي ر ملاقسري ملامعراطحلملابملي سأمليي هللملدسرله مل«ي ملسكا ملدلسب» مل
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هيثم المالح  ...ووقائع من أرشيفٍ وفير
ا مالملمع مليدب ا مل
 22تمّوز 2010

د ململضع فمليدراهمليدكط حلملد مليد عفملاملحل احلمل فس ملا دكه ملمسعنيدحلًمل ع ار كملحعىتملأ سع ه ملمعإع مليد ادعحلمل
ي و ععحلمل مع ملمكيط إع .ملادععسد كملقع مل مع ملم سسع مليد ،ع قكمليدعسععثر ملا د،ععراا كملي ملأبع لاململىلملي ع ةمليدععال مكمل
يم مملم ملياأثب مله سالملي ع.ملاقع مل م ع كملهعكملادع مليد ادعحلكملي ملي ع ّ املي ع مل طعكململىلمليدسِع امل مع ًكملطعالمليكيحلع ملمع مل
هملم إ ع ملينج ع قمل ملك ع ا مليد ععكط مل
ي ع ي مل م ع ملم ععسملس ع كي كملا ع ك مليدعِ ع مليحل ععك شمليد ععس مله ععكملايجإ عحلقملي ع ّ
اي عكيط اكملأع ّهللمل مع ملةدع ملمسع ا حلملا يععرمل اج ععحلملطر سع ملار ع املقككع ريململىلملاحلععبمليحلثععالمل مع ملي ع عمل(يدسععج مل
ثععالثملسع كي )ملا د سععك كملامط دب ع ملاع طال ملسعريهمليدرجع مل ملي ععر ملا ععق.ملاأع هللمل مع ملةدع مليي،ع ًمليدصع محلملمع مل
يحلثالمليديتمل ّ ،مل إع مليدكبيع ملي ثع ملاق ع يكملاي م إع مليبحتع لملينااالكملامعع ملم ِع ملح ك عحلمل عحلكملم إع مل

الً.
م ِحلمليدعفكمليد اد حلمليديتملأع ا ملمعإ ملي عملطكي مل

د سقمليجإز مليدسمطحلمليدرمس حلملاح ه مليديتملأ بأملهسيملي عكاكملاع مليي،ع ملكيصع ملاجتِعع مل را عحلملبملأعر مل
ملسععكاي ملغععريملحلععِكله مليم ع مملي ع يمري مليد را ععحلملايقس عري م حلمل ملي ط ععحلكملاد ععسد ملهععشملبملأس ع ث ملغععريمليدص ععِكلمل
اي ي ا .ملابمل مله بقملحرجع ًمل ملي إعرملمبسع ملهعسيمليدثعالمكمل ع م مليكي ا ع ملا ج مع ٍ مليع د كهن ملضع مليدع ي املسعمِ ًمل

ملىلملحتصععاملسععكايحلملات ِعإ ع كملاععني ملأزلهععرمليحكية ع ملاأ ع مملي ص ع لي ًملاح ك ع ًملاس س ع ًكملم ع ملن ع مل فع ع ًملم ق ع يًمل مل
معرقحلملهسيمليدبم ملض ملي عممري مل م ع .ملايدعج عفملي ملياد ع مليعرا ملمع ملي ع أمل ع ملل ع ٍالملأ ّ مع مللم ع ملد عك ملي ِ ععحلمل
اي امععحلملايدص ععِكلمل ملي ط ععحلكمل ملدب ع ملاطمس ععطاملحت ي ع يًكمله ععكمليناجععفمل ململ ع ع ممليد ععرملط ع كملاملس ع لهملاث ع مل
يدكس ع كملط ععالمل ععفملنح ع ٍملي ملي ع ملا ع هللمله ععسالملي ع عملايمس د ع كملط ِ ع ملاالله ععالمل م ع مل ص ععرج ملد عع"حز مليذ"مل
ا"حرقحلملمح ه"ملمسالً.ملايكضجمليحلث ملهسيمليدثالمكملايحل ملي ع هللكململهنعالملد سعكيملمعأمليح جع ملي س فعاملايد كعطاكمل
ادث ع كململةيملجععر ملهععسيكملبمليم ع ملي مليعِععشمليح ع يًمل ع ملاجععك ملمس ع ملسععكاي كملط ع مليهن ع مليدععيتملأ ص ع ّ املي ِ عععحلمل

ي سكا مل ملي ط حل.

هععسيملح ع هللملدس ع مليدص ع م امل ع ملي ع هللملي ع عكملا بم ع ملي ع هللمل مال ع مليد ع ليامل مل"مل ععال مللم ع ملدم ععريمل
يدععكطينمليد ع مي ريطش"مليدععسي ملمتمليقط عري مل ع ملاع،ععإالكملاع ع ململو ع مإالملس ع كي مل ثكم ع جالكملااع ع مل"ثبععك "مليج ع مإالمل
"ا ضع فمليد عكامليد عكمش"ملا" ع ملي بع ٍقملق ةاعحلملمع ملكعنيهن ملي ملأعكه مل فسعّحلملينمعحل"كملاهعشمليج مع ق ملي ع رملاطعني ًملمع مل
يديتملامشمل مليد ق كامل افمللد محلكملم مل ب مل" ادحلملأ ريمليد س كاملاكس ملغريمل ك عحل"كملا ع مليم،ع مليدرجع ملحنعكمل
سبأملس كي مل مليدسج ملم مل ٍرملحثعالمل ع كملدعفعكملا سعش.ملا مليث ع قملم مع مل مليدسعج كملقِع ملمس فعاملا كعطامل
عكلملاكيص ع ق مل كم ععحلملااط ععحلملأ ع طرململىلمللم ع كملا ع ململ مل
المي عريط املاملسععالم امل ي ع ي ملغععريهكملق ععقملاطع ق
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هللمل
اع،إ ملطرهمل م مليدعر ملا ع املينسع ملمسعنيدحلملي ع هللملياد ع مليدب عركملطمعالمليسعِعكيملغعريملي مليد ،ع قملهعكملمع ملي عك مل
قمِ ع ملا ععنيهنالكملاهععالملم ع ي ك ملمب ع ملي،عععبملسععكايحلمليم ع مملم ع ملأ عععر ملد ع ملم ع ملم ع يمري ملايس ع إ يط .ملاململ ط ع دأملي مل
يحتع لملي ع مامليدعععر كمل ع مل ع ملمع ورهمليدسع نملايدع عري مل مللم ع كملجع قمل مع ملأمع مليب ع ب كملا ع ملجع ّ لمليم ع مل
ّ
يدع ع مملس ع مجمل كععكامل مليث ع قملي ع ورملأنيق يأ ع مل م ع مل"ضععراا ملل ععالملسععكايحلملاحلععِكله كملا ع ممليدرضععكخملدم ،ع كطمل
يج اج ععحل".ملا ععسقرمليي ،ع ًملي مليدععر ملا ع املينس ع مل مل ط ا ع مل مليط ع هملي ع ورملململي ععرململىلمليح عكيهللملاععاللهململبمل مل
ثععالثملل ع كملط ِع مليط ععفمل مليد ععسقريملا سع الملسع يث ملا ثععكملايدعال ععحلمليد ،ع د حلملاععاملاععاللهملادب ع كملاكع لمل مع مل
"يدس ل مليدكط حل".مل مل
ه ععسالملي ع عملاطع يزملسع ا ملامإ ع مليحلسع ينملا ع افمللد مععحلملاقِع هللمليدمبعكينملام ع ملق مععكملا مععشمليدعبع مليذملاي ععكامل
يدبينملاغريهالملكملا ليكمل"مل ال مللم "..ملاغريهالكمل ّع،ايمل ع ملآاي إعالكملاجإعرايملمبط دبع جالكملاكسع ملسعمِّحلملو مع ًكمل
ص ع مل م ع ملي ملدث ع ملم عكيط ٍ ملح ع ّ مليقس ععإ ممل مليحل ع مليدس س ع حلملايب صع ع ليحلمل
ي ّره ع مليد س ع كامليدس ععكا مل فس ع مل مل ّ

ايبج ِ ععحلملايدس ط ععحلكملادمِ عكيط املح ع ّ مليبج ِع عملايد ع هرملسععمِ ًمل ململط ع املمبع ل مليد س ع كا.ملاةععسيكملبمليف ععقمل
م ملي  ،م ملمأملي عكملا مال كمل م ملسكايحلملا كي إ كملابمل م ملحلِكله ملاأ ع إ .ملام مليدعرليق ملين ال عحلمليابًكمل
ايد إ طعقمليق سع نملأ د ع ًكملي مليع ّالمليد كيطع ملا عني ملي ع هللملهعسيمليدرجع مليدسِع ينكملا ّجع ملضعِ ملي عممري مل مع ملامع هكمل
ا دسايعععحلمليدطريفععحلمل ع ململضععع فمل فسعّحلملينمععحلملاكعععكاه مليد ععكمش.ملامع مليناجععفمل مع مليحلع قملسععكايحلملاا سع إ ملي مل
يب لاايمللام ًململىلمليد نيكريململىلملجس محلمليس ِرياملي هللمله سالملي عملااط ملام ملهالملم ملجبمّ مليحل ك عحلملايد مي ريطّعحلكمل
ايدكط ّحلمليابًملاي رييً.مل مل
يس مله ملهسيمليقحلع همل مع ملهعسيملينمعركملمعأملقع مليد ع يرمل ع ملحع ادكيملانع ادك ملأع مل ع امليحعرتيمملم ع رهالمل
امح إالمليد كم حلكملايسع ملمعأمليد يع ملا دعسي ملي ِع هك ملمعأمليدع ا مليدث ايث أكايعحلململيّ هع .ملايسع كملا مليدبع هللملي ع مل
ط ِ ملق مل اياملسعكايحلملمع ملهع بقمليصعِ ك كملحع ثملي ملمع يرمليد ك سعثكمليدسع ا ملقككعرياملم أسعكايكمل مليث ع قمليط ع همل
عرلمل م ع مل
ي طحلمل"لم مل حلِحلملث ط حلمل"2001كمليث املمأمليدر مليدسكا مل ّ،حلملسج مل ط قمل"مل ال مللم "كملط ّ
اني ملهع بقملي عممرا ملمعأملسعف اي مليج بّعحلمل مع ملامع هالكملاي ب،عك مليمعكيبًملدز ز عحلمليبسع ريامليدع ي مشملاملثع ا مليدف عحلكمل
عينملا ريعرملمصعريهال.ملا ع مل ملح ع ململ ملم أسعكايمل
وإ يًملدكضأملسكايحلمل م ملس ّثحلملي صريمليدعري شكملايد  ،قملاح هملي ّمل
حل ع مملمب ع ملمس ععأ.ملاي ع هوملي مل قِ ع ملياد ع ملي س فععاملايد ك ععطاملململأ ععرململىلملي ِّ ملأع ع ا ٍ ملن إ ملم ع إالملم ععأملي ِّ مل
سف ا مليج ب حل.مل مل

...مليسععرمليس ع قملأم ع مليدكي ع ععحلملم ع ملياك ع ٍ
بملاط ع ٍريملي ع قهللملج ي ع ق ملة ععسالملي ع عكملُثملحث ع قعالمل م ع ملا دس ععج مل
ّ
ملحصعحلملأسع ث إ ملي ع اضعحلمليدمب عحلمل
.ملايسرملييً ،مليس قملحعر ٍ ملغعريملم س إعشملدع مليدعك يرملاد ع ملي عمعالمل مع
جي
ّ
ّ
ملحثكمحلملاالله كمل ملق مليدسململي عط مل كي مليدصِكلملايب ص املاي امحلملامكيجإحلمليد ال ملينمريق حل .مل
ّ
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:المصدر
https://now.mmedia.me/lb/ar/nowspecialar/%D9%87%D9%8A%D8%AB%D9%85_%D9%84%D
9%85%D9%84%D8%AD_%D9%88%D9%88%D9%82%D8%B9_%D9%85%D9%86_%D8
%A3%D8%B1%D8%B4%D9%8A%D9%81_%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%B1
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الحـريـة لهيثم المالح
أعععر ملي ِ ع ملي ك عععحلمل م ع ملهععسيمليدب ع مل ع ملاكي ععلمل م إ ع مليد ع ي ملح ع هللمليدكضععأمليدصععثشمل
ي ع هكاملدمِث ع مشملينس ع ةمله ععسالملي ع عملكملي ع ع مل ملس ععج مللم ع ملي رق ععز مل(مل ع ملايمل)ملح ععىتملي مل
اع درغالملمع ملمع أع ملمع ملم ععثال ملحلععث حلملم م ععحلمل ع ملي ملأ ععث مل طعريمل ع ِالمل مع ملح أع ملطإععكمل
يع ع نملم ع ملمععر مليدسععثر ملايد ع طملي فععرطملدم ع مليد ا ععحلملاين فمععك زيكململض ع طحلململىلملأ م ع مل مليدس ع مل
( 79ع ممل)كملاه ععكملبملي عزيهللمل ع مليبح ج ع ملاه ع ملي قِععحلملم ععسملي د ع ملا ع اي مل2009/10/19ملاع ع ملي مل
يحل امل ضشمليد ث مليدعسثر مليناهللملا م ملا اي مل2009/11/3مل ريايملي ،شملا ج م ملم يحلمل" رمل
ي ب قملق ةاحلملم ملكنيهن ملي ملأكه مل فس حلملينمحل"ملس يملنحث مملي ل مل219ملم مل ك مليدع كا مليدسعكا مل
ايد مل م ملمرمملةمململليا مل محلمل.
ج ع يرملا دععسقرملي مليدسععمط مليدسععكايحلملق ععقمل ع ملي مععقملي ع مشمله ععسالملي ع عمل مل2009/10/19مل
ايح د ع ملا ع اي مل2009/10/27ململىلمليد اععحلمليدعسععثريحلمليدععيتمليس ع جكا مل مليد ععكممليد ع ملح عكهللمل ع لملم ع مل
يدم قي مليق الم حلملاتِك حلملم ملي ب مليديتملق بإ .
ي ع مشملايد كععامليدسععكا مله ععسالملي ع عملم ع ملمكيد ع مل(لم ع
يد ع ع ك كملالام ععكممليد ع ع ك مليدع ع ا مليدع ع ع مكملا ع ع يمل ِم ع ع ملقِثع ع ممل
يد ،ع قكملحععىتمليحلع ا مليدسععمط مليدسعكايحلمل ع ممل1999مل ك ع ًمل
طع لململىلملت هللملي م ملام مل يهللمل م ًملحىتملأ اي ملي د مل.

ملكمل)1931كملح حل ع مل م ع ململج ع مل مل
ع ع ممل1997كملُثملي ع ع مل ع ع ممل1991ململىلمل
حلع ًملسعرهملاسععبب ملمع مل ِمع ملق ع كمل

اع ع ع يمليدعِع ع ع ملايد ع ع ع طمليدس س ع ععشملم ع ععسمل ع ع ع ممل1991ململاع ع ع مليحلث ع ععالمليدعس ع ععثر ملدم ع ععر مليلي ع ععفمل
يد ثمشكملي مل ع ملسعقملسع كي مل(1910ععمل)1919ملمعأمل ع لملمع مليد ع ا املايد كعطامليدس سع امل
اي ع اضعاملاسعبفملمط دب ع ملا حلعالح مللسع كايحلكمليضعر مليث ع قملي دع مل ع مليدطعع ممل ع ملمعري ملامعغمل
تِك إ مل110مليي مملكملم إ ملسعبعك مليكمع ًملم كيحلعمحلمليكعرفمل الةع مل مع ملي عك ملكملاهعكملم عسمليدعع ممل1919مل
يعِع ملمععأملم ِععحلمليدعفععكمليد اد ععحلملكملا ع ملقع مل ع ملسع هالمل ع ممل2002ملمععأمل ع لملمع مليد كععطاملا نيسع مل
جع حلملح ك مليق س مل ملسكايحل.
مل ملي ِ ع ملي ك ع ععحلمل م ع مله ععسيمليدب ع ململةملأ ععر مل مليس ع ِرياملي ع هللملينس ع ةملي ع عملح ععىتملي مل
ا درغالملم ملح د مليدصث حلملي رتليحلملايقحلريامل م ملي ،شمل ململجريقي مل قِ ململا إالملأ ع ا ملاجكهرمل
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يد صععك ملةي مليدصععمحلملا ع حل مل مليد عبععريمل ع مليد عري ملي إ ق ع ملدمعإ ع مليد ع ا مليج ع ملا ع حل ك ملي ععحلمل
ايدس س حلكمليدس ملحل ل قمل م ملسكاي ملكملط مل ط دفمليحلثكمحلمليدسكايحلملا س طملق طحلمليدع إالملي كجإعحلمل
دلس ةملي عملايقطري مليدفكا مل ملد راط مليدصث حلملا د حلمليدسكق.
اي ِ ملي ك عحلمل م ملهسيمليدب ملاهشملأري فمل ع ملقسعفملاعع مليجطعكي مليب ا عحلمليدعيتمل معقمل
ع مليحلثكمععحلمليدسععكايحلملم ع ريملكملط هن ع ملأ طمععأململىلمل ط عكي مليقسععرملط م ععحلمل م ع ملمس ع ك مليح عرتيمملاأعزيععزمل
ح ععك مليق س ع ع ملم ع ع مليحلثكم ععحلمليدس ععكايحلملاةد ع ع مل عع،مليد ع ع مملا حل ع ع يامل ف ععكمل ع ع مملي ععِ مليدس ععج قمل
يدس س ع املاق طععحلملمع مععشمليد عري ملايد،ععِريمل مليدسععجك مليدسععكايحلملاةد ع مليحرتيم ع ملدم عإ ع ي مليد اد ععحلمل
دمثثكمحلمليدسكايحلمليج حلحلمل ك مليق س مليديتملا عقملاحل ل قمل م إ مل.
يحلعريعحلملدمزم ملي مشمله سالملي ع
يحلريحلملدث طحلملمع مشمليدري ملايدِ،ري
المنظماص الموقعة :
.1

المنظمة الوطنية لحقوق اإلنسان في سورية ( سورية ) .

.2

اللجنة العربية لحقوق اإلنسان ( باريس ) .

.3

الرابطة السورية للدفاع عن حقوق اإلنسان (سورية ) .

.2

المرصد السوري لحقوق اإلنسان ( لندن ) .

.5

جمعية حقوق اإلنسان لمساعدة السجنا ( .مصر ) .

.9

المركُ العربي الستقالل القضا .والمحاماة (مصر) .

.7

المعهد العربي للتنمية والمواطنة (لندن).

.8

اتحاد المدافعين عن حقوق اإلنسان العرب ( مصر ) .

.6

مؤسسة الكرامة ( جنيف) .

.10المركُ الوطنى لحقوق اإلنسان في مصر ( مصر) .
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.11المرکُ العربي األوروبي لحقوق اإلنسان والقانون الدولي ( النروج ) .
.12المنظمة العربية لإلصالح الجنائي ( مصر) .
.13مركُ دمشق للدراساص النظرية والحقوق المدنية ( السويد) .
.12المنظمة المصرية لحقوق اإلنسان ( مصر ) .
.15الجمعية الفلسطينية لحقوق االنسان (راصد) ( -فلسطين – لبنان ) .
.19مركُ العالم العربي للتنمية الديمقراطية وحقوق اإلنسان (األردن ) .
.17مؤسسة صوص القانون ( األردن ) .
.18شبكة الديمقراطيين في العالم العربي ( لندن ) .
.16الرابطة التونسية لحقوق اإلنسان ( تونس) .
.20مركُ البحرين لحقوق اإلنسان ( البحرين ) .
.21المعهد المصري الديمقراطي ( مصر ) .
.22جمعية شباب البحرين لحقوق اإلنسان ( البحرين ) .
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اوتاوا (ا ف ب) :كندا تطالب باطالق سراح الناشط السوري هيثم المالح
ي راقمليحلثكمحلمليدث يحلمليدسالث قمل مليسفإ مليد ي ملدمثثالمليدس مل  ،ملاسعج مليد كعامليدسعكا مل ملتع هللمل
يد ط عمل ملح ك مليب س مله سالملي عملدسالثملس كي ملاع مليلي مل " عرملي بع قملق ةاعحل"ملاط دبعقملاع طال ملسعريح مل
م مليدفكا .مل
مل
اي م ملا يرمليج اج حلمليدث ملدكاي ملق ك مل ملا ملي ملق يمل"أنيسبملا ملد مملسكاي ملاسعج ملي ع عملب ع مل
مع اهملح ع ملاع د عبريمل ريععحلملاا ععث ملسععمِش.ملي ملهععسيمليحلثععالمل ع هملجع يمليةيملي ععس مل مليب بع املسع ملي ع عملاحلععث مل
يد،ع فحل ".مل
مل
اق ععقمل ثِععحلمل سععثريحلملسععكايحلمليحل ع ا مليبح ع ملحثِإ ع مل ع ملي ع عملاع ع مليلي ع مل " ععرملي ب ع قملق ةاععحلملم ع مل
كنيهن ملي ملأكه مل فس حلمليبمحل."+ملايض فمليدك يرمليدث مل ملا ملي ملق يمل"حت ملسعكاي مل مع مليطعال ملسعريهملي ع عمل
م مليدفكاملبسب ملي س حل ".مل
مل
اق ع ملهععسيملي ع مشملسععج ملم ع مل ع ممل1910مليىلمل1919ملمععأمل ع لملقبععريملم ع مليد ع ا املايد كععطاملاي ع اضععامل
يدس س املب ملط دفملا حلالح مللس كايحل .مل
مل
اهععكملي ع ع ا ملم ععسمليدع ع ممل1919ملمععأملم ِععحلمليدعفععكمليد اد ععحلملاس ع هالمليدع ع ممل2001مل ملي ع قملي ِع ععحلمليدسععكايحلمل
حل ك مليب س .مليبملي مل طملهسهملي ِع حلملج ملم سمليقسرملم ملثالثملس كي  .مل
مل
اقع مليدععك يرملق ع ك ملي ععر مليبسععبكعملي ضععشمل ملأص عريجمل ع مل م ع ملا ع يقمل"سمسععمحلملم ع مليب ع ب مليد عسععف حلمل
ايبحثع مملي ع ر مل ملسععكاي "كملم عرييملا ععث مل ع مليىلملي ع عمليضع طحلمليىلمليث ععاملآ عري ملم ع ملي ع يطعامل ع ملح ععك مل
يب س مل ملمإ مليحلسينملا مشمليدعب يذ.
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سوريا :محام بارز يبلغ عقده الثامن داخل السجن  ،أطلقوا سراح هيثم المالح،
الذي يقضي ثالث سنوات في السجن إلنتقاده الحكومة  ،بقلم جو ستورك  ،نائب
مدير قسم الشرق األوسط في هيومن رايتس ووتش
( كيكا )مل-مل دقمله عكم ملاييع ملااأعومليد عكمملي ع مل مع مليدعر مليدسعكا ملا ع املينسع ملي مليفعر مل مع مليدفعكامل
ع ملي ع ممليدب ع ا ملايد كععامل ملت ع هللملح ععك مليق س ع مله ععسالملي ع ع.ملاي ،ععشملي ع عكمليدععس ملس ع ث ف ملاع ع ملم ع اللهمل
يدسِ ع ع امل مل19مليغس ع ععط /ملآ كملحثِ ع ع ًملا دس ع ععج ملد ع ععسالثملس ع ع كي ملب ع ع لهمليدس ع ععمط مليدس ع ععكايحلمل ملم ام ع ععحلمل
أمفزيك حل.ملل قمله كم ملايي ملااأوملقطال ملسريح مليدفكا مل ريًملن ململلي ململ إ ملحل ع مل مليد عبعريمل ع مليدعري كمل
ا قض طحلململىلملأ م مل مليدس ملاأ هكاملح د مليدصث حل .مل
ا هللململا مله سالملي عملة كم ملايي ملااأوملي ملايد همليع نملم ململد إع مل ملي عع ملسعببإ ملطعع ممليدسعج ملاقِع مل
ي مليع نملم ملآبممل ملاقب .ملايض فملي مل جملطثك مليد مملين ري ملي إر ملي ملي عمليع نمليد إ ا  .مل
ا ع هللملجععكملس ع كا كمل ععفملم ع يرمل سععالمليد ععر مليناسععامل مله ععكم ملايي ع ملااأ ععو مل"ا د نيق ع ملبمليس ع ط أمل
يدععر مليبسع ملي مليعع،امليقا ع قمل مع ملاج ع ملاسع مل10مل مع ًملاايقمليد ،ععب كملسععج ملط ععاملقلب ع ملارييع "كملايضع ف مل
" فمل م مليدر ملينس ململ إ املاع مليدرمححلمل الهللملكإرملام ،ملايبطري مل مله سالملي ع ".مل
ي ع عملهععكمليح ع ملياععر مل ع مشملسععكاي ملايح ع ملياععر مل ععط قملح ععك مليق س ع .مليحل ع ا مل ثِععحلمل سععثريحلمل ع مل
حثِ ًملا دسج ملدسالثملس كي مل مل9مليكد ك/ملوك مل2010كملا إِعحلمل"ملضعع فمليد ععكامليد عكمش"ملامل" عرملي بع قملق ةاعحلمل
م ع ملكععنيهن ملاه ع مل فس ع حلملينمععحل"ملاع ع ملي ملاسععقملط ،ع حلملاععرل ملي ع اضععحلملم امععحلمله أف ععحلملمع ع مل مل12مليق ععكار/ملأ عري مل
يباهللمل2009كملي ملط إ ملي عمليدسمط مليدسكايحل .مل
س ععج قمليدس ععمط مليدس ععكايحلملي ع ع عملس ع ع ا ًملا ععامل ع ع مشمل1917-1910ملاس ععبفمل ع ع ط أ مل مل ععحلمليحلري ع ع مل
اح ععك مليق س ع مل مليحت ع لملي ع مامليدسععكاياكمل مل اععحلملي ع ماملي م ععحل.ملك ع ا مل مليدع ع ممل2001ملا نيس ع ملجع ععحلمل
ح ععك مليب سع مل ملسععكايحلكملاهععشملم ِععحلملحل ععك مليب سع ملاط،ععقمليحلثكمععحلمليدسع ملعكايحلملم ثإع ملا صععحلملدمعِع .مل ع ممل
2009كمل م أ ع مليحلثكم ععحلمليةكد ي ععحلملج ع ز مل" ععك "ملأ ع يريًملد عع"  ،د مليد ععج عملم ع مليج ع ملح ععك مليق س ع "كملدث ع مل
يحلثكمحلمليدسكايحلملململأسِجملد ملا دسفرململىلملهكد يملد سمالملي ز ملكيص ً.
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رئيس االتحاد الدولي للمحامين يوجه رسالة إلى الرئيس السوري حول أوضاع
المحاميين المالح والحسني
مل
اج ملا مليبحت لمليد ا ملدمِث ماملقكايلاملل ملم اأ ينوملاس دحلململىلمليدر مليدسعكا ملا ع امليبسع مل ع،ملط إع مل
ع مل م ع مليبحت ع لمليد ع ي ملا ععني ملياض ع عملي ع م امله ععسالملي ع عملامإ ع مليحلسععينكملي ع مععامل ملسععكايحلمل م ع مل مف ععحلمل
طإِ مل ملت هللملح ك مليق س  .مل
اج قمل مليدرس دحلمليديتملا إ مليبحت ل مل"يمسثكيمل ملسع ل مليدعر ملي مليأكجع ملدفيع م ثالمل عسيمليجطع ملن عر مل
دثالملم مل الد مل مليب هللمليد ي مل ِ عأملي ،ع قمليبحتع لمليدع ا ملدمِثع مامليدعسي مل ملكعرفملوسع مإالملاأ عبعإالمل
م سمل

ملكإكامل مفامله ماملي عم مليح

ملا نس ةمله سالملي عملايدس نملا نس ةملمإ مليحلسين ".مل

ا دععقمليدرس ع دحل مل"مل مليبحتع لمليد ع ا مليع ي مل ععرافملم اعععحلملاي ع هللملي ع م املي ععسقكاياملايع عع،ملي ةِ ع ملمتمل
اصفحلملحتثِ حلملانسب ملأرجأمليىلمل طإِ مليحل ك شملالط إِ مل ملح عك مليب سع ملادعسد ملطع مليبحتع لمليدع ا مل
ا ريمل ملةقرملير مليأ ملي ب شململطال ملسريمحإ ملح بملاا ا ملي ملكراط.ملقِ ملي مليبحت لمليدع ا ملنع جمل مع مليدطري عحلمل
يدععيتمل كم ع مل ع ملينس ع ةملمإ ع مليحلسععينملم ع ملطععرفمل اععحلملي ع مامليدسععكايحلملاي قِععحلمليد نيليب ععحلمليدععيتملمكاسععقملض ع همل
اقسد مليدع كاحلمليد نيليب حلمليدعيتملحلع ا مل ملح ع .ملقِع ملي ع ملاحلع ململىلمل معالملي ،ع قمليبحتع لمليدع ا ملدمِثع ماملي ع مل ع مل
متمليدب قمل مل قِحلملينس ةملي عمليم مملي ثِ مليدعسثريحلملا م  .مل
قِ ع ملاحل ع ململىلمل مععالملين  ،ع قملي ععسقكاي ملقععسد ملي مليبس ع ةملي ع عمليع ع نملم ع مليم عري ملمزم ععحلملأس ع مزمملأ ع اهللمل
ينلايحلملاصكا ملمس ِرهملام ِ ململبملي ع ملامعأملينسعبمليأ،عجملي ع مل ع ملمتملحرمع ملينسع ةملي عسقكاملمع ملأ ع اهللمليلاي ع مل
اي ملبملي ِ أملانييحلمل يحلملطب حلملم سملأ اي مل11ملكب ط/ملط،ييرمل ".2010مل
اياضع ععجملا ع ع مليبحت ع ع لمليد ع ع ا ملدمِث م ع ع ملي مل"هع ععسهمليدكضع ععع حلمليدع ععيتمليع ع ععإ ملي ع ع ع ملأ ع ع ملام  ،ع ع
يبأف

مل

مليد اد حلمل ملهسيمليي هللملايديتملحترمملق ملي ع مال ملغريمليق س حلمل ملمس ملهسهمليحل دحل ".مل

ايك املل ملم اأ ينململىلملي مليبحت لمليد ا ملدمِث ماملس الملاا د ع ا ملمأمل اعحلملي ع مامليدسعكايحلمل ع ا مله معحلمل
ح عكهللمليدكس ع طحلملايد ثثع ع المل ملي ع ل مليد ج اي ععحلمل ملهن ي ععحلملك ععإرملآةيا/ملم ع اهمل2010كملمكض ععث ًملي مل"يبحت ع لمليدع ع ا مل
دمِث ماملقِ ملأعمِعك مليإع الملاصعكا مل حلعحلملا دع ط عملامح يعحلملي ع مامليث ع قمل ع مإالملاعِمإعالملا ع م مليع لا مللااهعالمل
مليد ط عمل ملح ك مليق س ملاقسد ملية

مليد اد حلملاقسد مليد اهلل ".مل

ا هلل مل"مل ملي  ،قمليبحت لمليدع ا ملدمِثع ماملي إ ِعاملاكضعع حلملي ع م املي عسقكاي ملسعكيقمل ملمع ملي عمع ملاع مل
اسععالم إِ ملي سع يحلملياملي ع كيععحلمل عريملد ععرافملي ةِع ملا عريمل ع ملي عمع ملانيسععب ملم اع إِع ملاي ةِع مليععرا ملي ع مل
م ع مليد،ععراا ملي ع ةمليج عريقي مل جم ع ملقحلععالهملهععسهمليدكضععع حلمليجطععري ".ملايض ع ف مل"يم ع مملم ع ملةقععرملط ع مليبحت ع لمل
022

يد ا ملير ملم ملايجبع ملي مل ع،ملسع لأثالملاصعف ملكيصع حلملاامس عحلملحعكهللملهعسهمليدكضعع حلملايمع ِ ملمع ثالمليد ع مل مل
ح ع الملي ص حل ع أثالمليد س ع كايحلملطبع ع ملاس ثص ع مل مليد ععرفملاصععفحلمل حلععحلململةيملأف،ععم الملس ع ل مليدععر ملا بم ع المل
يس ع ب ملمب سععبحلملأكيج ع ملا م ع ملحل،ععكامليك ع هللمليد ع ا ملي ععسقكا ملاةد ع ملا ع اي مل30ملآةيا/ملم ع اهمل2010ملحععىتمل
ياضجملدثعالملاضعع حلمليدعزم ماملي عسقكاي ".ملا ملي ع املةدع مل"طع مليبحتع لمليدع ا ملدمِثع مامليمع ِ ملمع ثالملأع الًمل
جالًملق ةمليبجريقي مليدال محلملحىتملنص مليبس ةملي عمل م مليدعال ملي سعفمل رضع مل عريملحل د ع مليدصعث حلملمعأمل
يدعِ مل م ملأكج إ مل ملي ر ملي ج هللمليىلملمرقزملحلثشملدمع يحلملا "كملحسفملم ملج قمل مليدرس دحل .مل

022

الملوحي وهيثم المالح  ...الشباب والكهول في السجون السوريه
بقلم علي االحمد
ملاع مليدسِع املكملي ع مشمله عسالملي ع عملاا عقمليدع عري ملطع ملي معكحشملكملقال ع ملي بعع مل ملسعجك مليدط ع مليب ععامل
يسا ك مليبململاي رياهمل مع مليع مليا ع قملامع هالمليبكعريامليحلع قِامل مللم ع ملكملاقال ع ملميسع ملاجإع ملمع ملاجعكهمليدصعِكلمل
يحل ععشملبمليدثع ة ملكملحلععِكلمليدسععكايامل ملاجع مليد ِععأملايد إععرملايدسععجك مليدععىتملأعرتاعملاثع ملمع ملأسعكهللملدع مل فسع مل
ي مليف جملطِ ملاثمِحلملايح هملأز جملم ط

ملا امليبس  .مل

يد سععقمل ع هر ملأسع شمليق جع ملي مليصععرملاع مليدسِع امل مع مليدعععكل مليىلمل زي ع مليدععىتمل رطإع ملا رط ع ملكملاي مل
أصرملا قمليدع ري مل م مليدمث ملا مل ملةد مليد ا مليدصعفملم ملي كيجإ ملمأمليد ممل؟مليد مليمعريمليسعريمليق جع مل
ي مليصرملي ملاع ملي ملاع ملي ملم مليدسكايامل م ملمكيجإحلملهعسيمليد ع ممليدبع غشملاي بمعك مليدع كهللمليىلملسعجك مل
يدرطبععحلملي مِععحلمليدب ععع ملابملي بمععك ملا د ع ملاي مليثك عكيمليةبقمل ملام ع هالمل؟مليد ع مليم عريمليس ع ث مليق جع ملي ملأععر مل
ةد مليد كيحل ملاأم مليقس ِرياي ملااملأم ملينج هللملم ملي امامليدع ي مليدص م ي مليد ع راملي ثع ي ملنجإعز مل
يد ِأمليدبعس مل؟ مل
ةهعفملج ع مليدسِ ع مل مليدسععجك ملاي ع ملاأبعع ملج ع مليد سععامل ععساملاحتسععفملي ع ملطري ع ملكملدثع ملج ع مل
يندفاملق مليقسرملجري ملامل يم ملاملس ِرمل ملمط اد ملاحت يع ملدم ع مملا ع ّ ممليد،عث حلملأمعكمليد،عث مل عرياامل مع مللا مل
يحلريععحلمليدععس ملي ع هملماليععامليدسععكاياملا ِع ملي ع مإالمليد م ع ملمع مليدرجع هللملايد سع قمليدثبع املمع مليمسع هللمليدسع ملي ع عمل
مل
ايد ا ملي مكحش .مل
املةيملق قملق حلمليقث املم ع حلملمع ملي معجملاي مكحع ملب ملي معجملكعشقمليس سعشملبغعأمل ع مل ملح أ ع ملو مع ملقِع مل
هشملح د إالمل مليدسج ملكملح لملبملا ملابملغينملابملمفرملابملم اححلملم ملاجكلملأمع مليدف ع مليدعىتملأ عكلمل مع مملي بع لاهمل
ملحت مليد مالملايدط مل ملسب ملحت مليحلري ملةسيمليد عفملي سثا .مل
يبملاععكا ملةدع مليدثإع مليدسععكا مليد ع اأمل ملسععجك مليدعععز ملايدثريمع مل مللم ع ملكملااكاقععقملأمع مليد ع احلمليد ،ععحلمل
يدف حلمليدص م مل مليدكح حلملايد مِعحلملايدع،لملايحلرمع ملكملااكاقعقملقع مليدع عك مليدعىتملأبثع إالملاأ عرهالملكملااكاقعقملقع مل
أمع مليد مععك مليدععىتمل فع مل طفع مل مع إالملاح عكيمل مع ملكععب المليدطععر ملاكع يك إالمليد ع ر مليدصع ارهمليد كيع مل ملاجع مل
ين سيهلل .مل
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بين اليسر والمعاناة
مالملقكقفمليد ا
ا مل

ملكملزوجة المالح

يحل ع ملي ععسملا ط ع قملاهععسيملين ععسملاهععسيمليدعط ع قملي ع ااملمععأمليدععزم ملقِ ع ملي ع ااملاععاململ س ع ملامل س ع ملطبععاملح ع مل
اغ ع ملج معحلملمسع ر ملااعاملحلعع ملاطعري مل ع مل ع ملي ع هللمل اجعشملينسع ةمله ععسالملي ع عكملد ع مل عقملمعع ملح ع مل
سععع مله ل ععحلملاقع مل مليدععزا مليحلب ععفملاين مليدعطععكفمليحل ععك ملاقع ملميسع مل ملقع ملكععشقمل مليحل ع ململىلملي ملطكج ععقمل
مشملا أمليدص حلكملاايط مليث قمل قِ مل ملي ثِحلمليدعسعثريحلملكعإكايًملي إعقملاع حلثالمل م ع مل
ا د ملكطك أمليج،مل ّ
ثالثملس كي مل مليدسج كملا ملي ثِحلمل ملي مسحلملين عري ملحعاملحلع امليحلثعالمل م ع ملي رتاعقملم ع ملا معقملدع ملي عقمل
ععك مل م ع ملمسع ملم إع أ كملاأكجع ملهععكململىلمليدسععج ملا ع ململىلملليامليهمععشملقسععري مليجع طركملاأععسقر ملق ععبملق ع مل
حنِع ملممفع مليدزاع ململىلمليدب ععقملط ث ععفملينجكاععحلمليدععيتمل عععملق ع ملممععبملا ِع ملق ععقملي سععيإ مل مع مليدثِب ععكأرملُثمل
يدط اعععحلملد عععكلمل ع مل ملممف ج ع ململىلملي ث ععفملكقِع ملق ععقملقع مليععكمملط عكيهللملغ ب ع مليأععسقرملق ععبملقع ملنععراملي ع ب مليامل
عفملمسقريأ ع ملكملا ِ ع ملي سععيإ مل م ع مليدثِب ععكأرملاق ععبملق ع مل ملقسععريملم ع ملينح ع مليرس ع ملاع ع ملي ع ب ململىلمل
مل
يث ع
يحل قملد ملد سنيةالملاييإالملط إ كملا ملقسريملم ملينح مليني عسملمبالح ع مليحلع ملايعع هللملا ع ب مل بع مل عره كمل
اهثععسيمل ععقملمعع مل بع مليب ع هللملح ع مل ِععحلمل مع مليحلععفملاي ع اقحلمل مليدعِع ملطمععالمليطععرت مل ع ملم ععسمل ايج ع ملحععىتمل
يععكمملي د ع مليدععس ملململيايط ع ملط ع ململىلملي ث ععفكملحععاملي طععبملم ع مليد ع اعملم ع مل ب ع ملتإ عكداملبمليعععرطإالملابملحن ع مل
عرطإالملحىتملأباملي ملي ي طفاملق كيملم ملاج هللملينم  .مل
ق قمليكعرمليبطئملمسعري ملينيع ممل ملغ ب ع ملبملي عرفملق عبملأسعريمل؟ي عرمليدسع حلمليدعيتمليفعر ملط إع مل ع ملا ع ع مل
يي ممليدم قمليحلمك  .مل
م مليطر مل مل مل2011\3\1ململق قمليدبم ملأ مشملاق ملد ق مليقسرملغم ًملامح ِ حلملأ ملق مل عر مل مليدبمع كمل
ا مليدفرت مليديتمل  ،ه ملم سمليقطعري مل ع ملحعىتملم لاأ ع ملسعكاي مليعكممل2011\7\10ململق عقملليا ع ملأ ععملاع دزاياملطعكيهللمل
يد إ املاحىتملم صبمليدم ملكمليج ِ ملاد قي ملمأملق طحلمليط فمليي ِأملامع افمل اجعشملمع مليجع مليدبثعلمل مل
رر ملدمبم كملهسهمل طري مليال ململ مليسجمإ مل ملهن يحلملممبمل قِحلمل اجش .مل
2011\7\10مل مل
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منير الغضبان :سيدي شيخ المجاهدين ابن الثمانين
مل
يدسالممل م ملاامححلمليذملاارق أ مل
يح ع ملي ع مل ع مط ملا دع ع املاحن ع مليمععحلملأفع ع ملارج ة ع ملاياط ة ع ملم ع ملأفع ع ملا ع كملجتعم ع مل ع ع مليدز زي ععحلملمععأمليدعع،لمل
يد ا ملايحلرمليج كملاحن ملي ضمك ملمكياملي ث ف كمليامليد مليد م  .مل
د ملق قملاطالكملمس مليد

مليمح ملي ساكملحل ع المليمحلملج ي مليأصمقملمسرمل د ملاعإ مليجالطحلمليدريك  .مل

ة ب ملي ملا قمل مل ري ع كملأع يطأمل ع مللطع عملينسع ملي عريجكملادعكملأعممر ملقع مل عك مليد عرمل م ع كملبملأريع مل
ي ملأ ث ثملدم همل مليناط هللكملا ملأريع ملي ملأعريإالمليدبطكدعحلملاعني إالكملحعىتملبملي كدعكي ملأمع مليمعحلمل ع مل معقكملاقِع مل
طع ملسمف ملس مل طفمل–امح مليذ-كمل هللملدم همل ملق ا ملي ع مل ملهسيملهكمليدطريع كملطمعالمل عرامليحع مل مع ملسعمكق كمل
ط مملاق ملياهللمليدرايلمليدس دثاملحامل ممللم ملاااح مل ملدفثرأ  .مل
اي قملي ملسع ملكع مليي هع ي مل ع مقمللمع ملاااحع مل مع ملقفع كملا معقملقمِعحلمليحلع ملايدب طع ملنع املاع مل
مع ملقع ملج ععفكمليععكلململا لأع كملا مبع ملأمععكقملا بع ملم ع كملاغمععفملح ع همل مع كملطمعالملي مع ململمنع ملسع ململىلمليدسععج مل
حععىتملبمليسععِأمليح ع ملحل ععكأ كمله إ ع ..ملطني ععقمل مل مععك مليدع ع ململقم ع .ملح ع مل ع ملينمععالمليحلععر ملأبعععلملأف ع ي كمل
اأ ك ع مليد ع ممليدسععكا ملي مليع ع ململىلملمث ب ع كملا ملق ع مليععكممل ث ععبمللابملام ِ ع ملاكعععكا ملأ ك ع مليد ع ممل
ي ع ُثملي مليرطععأملي ع همل ع كملايطم ع مليسععر كملايف ع مل ع كملايع مم ع ملمع ممععحلمليدرج ع هللكملادث ع مله ع مليع ععرفملاج ع هللمل
ي ي اري ملق بمليثك مليدرج هللكملاق بمليثك مليناط هلل؟؟ مل
اي ععقملييإع مليدععر مليدسععكا كملهع ملغععراملاع ملاج دع مليمملغععرا مل ععالملحععىتملا عع المل ملهععسهملي رميععحلمليد اد ععحلكململ مل
ايذملجرميحلمللاد حلمليس طقملمسع مل مليدعع ملكملاي عقملأ جع،مل مع ملياع مليدسِع اكملاأ مع مليدسعج ملاي ثِعحلملي إزدعحلكمل
ن مل هللملقمِحلمليحل كملد ملاعلملد ملاس ملبملحتص كملاةقر ملاكيجب ملحنكمليم  ..مل
يي مليدس سحلملايد ه قكملاه ملأسمامل م مليدع ململد كهللملد ملي ر مليا مليدسِ املم مليدسج ؟ مل
مل ع ملايذملد ع ع ملي ملي ع ع هللمل ملس ععكايحلمليدبمع ع مليد ععس ملح ععرامليدعع ع ململةي ملي ععكمملاحث ععالمليدعع ع ملكململ ملط إع ع ملكع ع ي مل مل
يدسِ املم مل ِرهملسج ملن مل هللملقمِحلملح ملاململأس طأمليد ادعحلمليدسعكايحلملي ملأعفعكمل ع ملحعىتملبمليسع امليد ع مملمع مل
كد  .مل
ايذململ ملد سمل فس مل ب ملي ملأ سمليدبط مليدع المليدص اركملايدطكلمليد ع م مليج دع كململ ع مليثع،ملقع مليعكممل ع مل
كعب ملا مليم ملا مليدع ململ ملق ملس حلملي  ،إ مل مليدسج كملايص رمليد ممليحل قالمل ملسكايحلمليدس مليعجعزمل ع مل
يدعفكمل مليا مليدسِ املا ملدبلمل مليدسج ملا،أملس ا .مل
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اي ععقملي ع ملس ع مليج د ع مله ععسالملي ع عملكملي ع ملامععزمليد  ،ع هللملاامععزمليدبطكدععحلملاامععزمليدسب ع مل م ع مليحل ع كملم ع ملاه ععقمل
زمي ع كملد ع مل مععقمليحلع مليمع ممليدع ملايمع مملي ثِععحلكملايع مليسع ةمليحل ععك امليدع ع م.مل ععقمليدط ع مل ع ملكعععب كمل
ا مليم ملاق قملدس ملي مكماملي ،طإ ي ملي س ،عفامل مليا مليد مملي ب اقحلك مل
ي ملحلع ريملجع يملاي ع مليايع ملي ملي عكهللملدع مل(ملمنع مليعك مليدصع ارا مليجعرهالملا عريملحسع )كملايثف عينملي ملي عكهللملدع مل
مع مل ع هللمليذملأعع ىلملدرس عكد كملاي ععقمل ع اأ ململىلمليد ع ا ك مل(ايحلعع،ملام ع ملحلعع ،ململبملا ع ذكملابملحتععز مل م ع إالملابملأ ع مل مل
ض ملأ ملميثرا كململ مليذملمأمليدسي مليأ كيملايدسي ملهالمل س ك ) مل
اي ِ ملي مل هرأ مليد ممليج د أ مل(آيحل)ملا(ط )مليدم ملململيرعمليد مملحرمعحلملدثِع ملن ثِع ملح ع ملينمعحلكملقِع ملململ
يرعملحرمحلمليد كخملايدكد ي كملطني الملأ مليدفي املدسكاي مل م ملق مليدبم ي  .مل
اي ع الملييإ ع مليدسععج قملينح عرياومليدص ع ارا مليدص ع م ك مليدص ع م ا كمليدععسي ملململيث ع ملدثععالملجرميععحلململبمل عكهللمليحل ع مل
ايدص عملط كملااط،ثالمليدعبكليحلملد ريمليذكملة بثالملي ثعالملق ع المليحعريايمل ملل ع مليدعب ع كملاق ع المليح ع قيمل ملل ع ملي عكأ ملكمل
قِ مل هللمليحلساملس مليد إ يقملاضشمليذمل  :مل
قف ملا ملمكأ ملي ملأسهللملاأرغِ مل
ابملمنم ململبملي مل كهللملدثالملم مل هللمليذمل زملاج مل

ه مل(ي ملييإ مليدسي ملآم عكيمليحلع،ايملاحلع ارايملااياطعكيملايأ عكيمل

يذملدعمثالملأفمثك ) .مل
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أستاذنا هيثم المالح  ...ما أكثر حقوقك علينا ...
بقلم ميسون عبد الرحمن النحالوي
ذمللا ملي ملك مليحل ك امل...ملييإ مليد م شملينحل  ...مل
ّ
ملململيعرفملي ا مليكمملًمل...ملاململ ومل مليذملدكمحلملب المل ...مل
مل
يدرج مليدس
مع ملغععريملي ِثع ملي ملحتع املهععسهملينسععطرمليد م مععحلملمبع مليسع ث مليسع ة ملي م ع مل...ملادث ع مل بع يملمبع ملي عععر ملاع مل
هسيمليدرج مليد كممل...ملام ملق ملي عر ملا ملق مليكم! مل
م الملك م ملنِ ملم ع مليجال ملم مل عريمليد معالملايبسع ب يلملايبسع عب لملا إع ملطريع مليحلع ملابملكعشقملغعريمل
يحل  !...مل
امل ملق ع مليصعععفمل م ع مليقح طععحلملاث ع ملتإكليأ ع ملاأ،ععث أ كملطععالملميث ع ملي مل س ع ملأب ع ملد ع ي مل ععحلمل
مل...ملأم مليد ي مليديتمليث مقملق هم مل كلملم مليدزم ملاهكملي طجملط إ ملجمِكلمليد إرملايج يعمل ...مل
يدسِ
هسهملي حلمليديتملبمل يدقملأ ف

ملحعىتمليكم ع ملهعسيمل...ملمف عكلي ملكملمع معاكملكعإ يقملحتعقمليد ععسيفكملا ملقع مل

ةدع ملململأثع مل كي ع مليهم ع ملهع بقملجتع ململبملةي مليدرجع ملممجععنيملةع ملامععالةيًملأ ععثكملدع ملح ةع ملاأبثععلمل ع همل ع ملحع مل
ض عمل ملغ هفمليد مالملايبس ب يلمل ...مل
عبفملمكي ف ع ملي س ع ثر ملدث ع مل مععالملاق ع مل
بملميث ع ملي مل س ع مليبضععطإ لملايد مععالملايد إععرمليدععس ملأعععر ملد ع ملاسع مل
ي إع ملاأعع مل مع ملح ععك مل"مل سع "ملي ململ سع مل مععالمل مع ملأعري ملهععسيمليدععكط ملمإِع ملق ععقملمم ع مليامل أع مليامل
دك مل ...مل
بملميث ملي مل س ملجإكلهمل مل ادحلملاطأمليد معالمليدكي عأمل مع ململ كي ع ملينقعريلملسعكيقملمع ملحرمع هنالملمع ملح عك مل
ي كيط ععحلملا ععث مل ع مملياملم ع ملم ع ملأعرض عكيملد ع ملم ع مليضععطإ لملاأ ث ع مل ملتععزا مليد م ععمشمل2009كملامحمععحلمليد ِععأمليدععيتمل
أعر مل فمك ملاع مليد ريا مل ممل2001مل ...مل
بملميث ملي مل س ملي ملي ملا س ملام عأملمع مليدسعفرملاضعّ مل م ع مل مل ِمع ...مليةقعرملي ع مل ع هللمل ملةي ملمعر مل
يهنالملمي عك ملي مل ّريجملح ك ملي ملي ا مل ملمث ب ملحتقملط محلملي س اد حلمليديتمل ملأص ململىلملح مليب هلل ...مل
وفي مرحلة الثورة:
بملميثع ملي مل سع ملغفري ع ملد،هع ملغم ععك ملاج ع مل ِم ععحلمليدسععر حلمليدسععِجحلمليدععيتمل ع مكيمل ع مل ع م مليد فعكيمل مع مل
تمس مليدس ملق مليرتيس مل"تم مليق ةمليدكطين"ملاي م كيمل ملأنيس ملييم مليدكطينملحتقملا سحلملاره ملغم ك !!! مل
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اي ملد قملأ،ث أ ملا فقمله مل...ملا ململ مل ب ملا د زاهللملحتقملم محلملةي مل"ييم "كمل(مك عبملي ع،همليدعبع مل–مل
اامب ملق قملم إالمل-ملأفريط ًمل ملح ملاح ملم ملاضأملث ملا مل)مل مل ادعحلملم ع ملد كح ع ملقمِعحلملي ع اضعحلمل...ملاد ع ملي عرمل
ط إال!!! مل
عكا ملايدسعكيامل مل ٍعحلمليةهمعقمليد حلعشمل
اه ملهكمليد كمملاج مليدسِ حلمل عكلمل هع ملمع ملج يع مل ملل عالملح عشملدمس مل
ايد ع ينمل...مل ع ٍعحلملبمليط إ ع مليد ععب ملأ ع ملأ ع طعإالملي ص ع ع...ملط ع ملاععاملم ع مليعِ ع مل صععمثحلملكيص ع حلملاه ع فمل
ل ك ملاااملم مليعِ ملدمث ملا مليحل ملم مليج مليه مليحل ! مل
عمالملي ملبمل كط ملح ملي مليس ة ملي م ملادث ملهسهمليدسطكاملدم سقر ملط ا ...مل
ي الملاب،عحلمليسطرمل ريج ملدلسع ةمل ملم امعحلملمعأملجريع مليحل ع ملحتثعشملح ليعحلملاجع مل ع ّملمس مع كمل ع م ملسع مل
ع ملرع افملمع ملسع طر مليق عكي ملي سععمِامل مع مليدسععمطحلملبح ع ًكملايهنععالملمسع طرا مل مع ملييمع مليدععكطينمل(دم ععسقر مل
ينس ةمله سالملي عمليع ،مل سكا مل م مليق كي مل )....مل
يقول ُستاذنا:
"د ع ع ملد ععسد ملم ع ملع،اكملطبع ع ع مل ععرا ملين ع عكي ملم ع ع ملس ععكايحلمل مليدسِ ع ع ملامالح ع ع إالملض عععبملم ععك فإالمل مل
يدع ي ملكملادع يإالملضعععبمل مليدفثععرمليبسعرتيأ جشملايدس سععشمل...مل ملمرحمععحلملسع ا حلملاضعععكيمليع هالمل مليع مل ع ّ يمكمل

اهسهمل طك ملق قمل حلِحلملدم إرمل ملا إ كملادكمليلاقكيملمع ه ملمع ملطعمكهع ملكملاهعالملي مليرق،ع ملد ثصع ايمل ع ملململ
ملمإسيملمطفملقبريمل ...مل
ن مليايهن
ّ
مل كي ملسكايحلملر مفك مل ململ كي ملمصعركملاهعالمل رجعكيمل مليدسِ ع ملايجعرايملاسع ط ملدمععكل كملاململي جثعكيمل
مل ِمإععالملبمل مليد ع ي ملابمل مليج ع ا كملاا ع عكيمل ملي ط ع قملقب ععري ملكملا ع إالملد س ععقملق دس ع ا كملا ع مله ععالمليض عععبمل
اسبفمل بطإال".ملي إ  .مل
حت ععحلملقبععري ملدرجع مل رط ع ملاأع ممععقملمعع ملا عري مل مل سععِ ملاجإع ملا ع،ي ملحلععكأ ملمعععأملي إع لمليحل ععشمل...مل
جإ لمليد مالملايبس ب يلمل...ملجإ لمليجكفملايبس ث حلملايج،كعمل ...مل
احالمليذملايد مليدس ملق مليث ملد ملق ملي بحلملايد يرمل...ملق ملير ملط مليدص ي مليدصع ا مليدعس ملضع قمل
مبسم ملس كيأ ملين ري ...طمالمليث ملاع مليدزم ملاي ث ملد ثكهللمللا ملةقري مليدعطر مل ملااح مل ...مل
ق قملم اأ ملي مليس ة مليدثبريمل...ململابمل دقمل...ملاس ب

 ...مل

ا ا مليذملد مل مل ِر مل
ايذملم ملاايقمليد ص مل
مل
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خاتمة:

وقفة مع قصيدة  :من وحي الهزيمة لبدوي الجبل

( )1

ه ععسهمليد صع ع مليدري ع ععحلملدم ع ع رمليدس ععكا ملي طب ععكعملكمليد ععس مل ع عرفملامل(اع ع ا ملي بع ع )ملايمسع ع مل مل ِع ع ملس ععم ِ مل
ينمح ملكملاهكملم ملمكيد مل ريحلملالطحلمليد اعحلمل ط حلمليدالة حلمل.مليهع الملم عسملايعع مليد عب ملا دعِع مليدس سعشملكملطثع مل
 ،عكيًمل مليد ،ع مليدسععكا ملدف عرتي ملكملاك ع ملم صععفملا يععرمليدصععثحلمل ملعس ع مليد ععر مليدع عري ملكملاحععاملأ ععري مل
ملكملا حلععحلمل ععفمليسع القملحععز مليدبعععلمل مع مليحلثععالمل ع ممل1691مملكمل ععرفملي ع ملا ع جملمع مل
يناضع عمل ملسععكاي مل
يحل جحلملكملاحعاملا ععقمليةزميعحلملي رميعحلمل ملحزيعري -يك عكمل1691ممل عالمل صع أ مليدري ععحلمل(مع ملاحعشمليةزميعحل)ملطعسي قمل
كإرج ملكملح لملق قملأعبرييًملط ًملحل ل ًمل ع مليسعب ملأع مريمليي ِعأمليدسعكا ملكملقِع ملحلعكا ململطعري ي مليد ثبعحلملكملمعأمل
ا ملدسب مليجرا ملم مليةزميحلململىلمليد صرمل .مل
ايد ص ملطكيمحلملوملطعع لمليا جع مل222ملا ع ًملكملاسعني امل مل عريق،ملهعسهملط فعحلملمع ملينا ع مليدعيتملأ ع اهللملط
م ملطعم كملم مليزيهللملمي اس ملكمل ممليحلثالمليبس ب يل مليد ِعشمل( مملحز مليدبعل)مل ملسكاي ملا دعب لملايدباللمل.مل مل

عحلمل

مل
ُسباب الهُيمة الجريمة
مل مليس ععب مليةزمي ععحلملي رمي ععحلمليد ععيتمل زد ععقملا نم ععحلمل ملحزي ع عري -يك ععكمل ع ع ممل2122مملم ع ع ع ل ملكملام إ ع ع مللي م ععشمل
ا اجشملكملاهسهملي ص فملجزقملأع ملأط دعفملاع د ثراملم ع مليدسعكا مليدسعكايحلمليدعيتملهبعقملهعسهملينيع مملأط دعفملا حلريعحلمل..مل
ايدثريمحلمل..ملايدع يدحلمل.ملا  ،مله مل ليًملم ملينسب مليديتملةقره ملا ا ملي ب ملكعريًملكملط نيممإ ملي مل ا شمليدعزيزمل مل
 -1تقديم الوال .في قيادة الجيش على الكفا.ة :
ل
ُرتَ
َج

م يُع ان ال و ى (ل وا ).وال ع انى
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طمِ مليهنزممليكب همليد ل مليدسي ملقبمكيمليد عفملا د كلملكملق قمليد جحلمل مل
ُه
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-2ملمصادرة (الخير) ونشر (الرذيلة)مل مل
ث م ُمل ى الط
مل

ور
اةُ ُن يُ ْب َ َ
ض الن ُ

ش
ا ويُ ْع َ

علين
مل

َق ال

طث قمل جحلملهسيمليد إجمليد مري ملمرا حلمل مل
اَلخي
وفت
كلم
مل

اة ُذلَّه
ا ُ َّ
َن ف

الممُق
ام َّ
ُ

ا الْعُ
ي الخي

ري والج
ُ
ام ش

اص وُم
ُ

وعُ
ريد

ف

ا وكِس

ي الُواي

ديجور
ُ

رة وحص

ويله

و بالرم

ل طف

لص

خج

ل القص

ُر والف

اش ال
ر ُ

مل

ُير
ُير

وثير
ُ

-3ملتكبيل األحرار  ..وبث روح الخنوع في األمة  :مل
ِ
يم ِحمان ا
نح ن ُس رى وح ين ض َ
ُّل ف رد م ن الرعي ة عب د
ك
نح ن م وتى! وش ُّر م ا ابت دع الط ي ا ُن
نح

نح

ا

ورحن
ن م وتى! وإن
دونا ُ
ن م وتى  ..يُ ِس ُّر ج ار لج ار

ك

يم

اد يقض

وم

ن الحك

مك

م

وتى عل

ى ال

والبي
مس

المُوق
وص َّ
ُ

ت ِريبا  :مت

ن حُن

ه الم س

ُّل ف

رد ُمي

دروب تس

ى يك

اص قب
ُ

ون النش

ور
ُ
ُر
ُير
ور
ُ

ور
ُ

-4ملشعاراص الخالص وقيود العبوديةمل مل مل
اش
اش

تراكية ! وَك ْن
تراكية ! تعاليمه

ُم

ن ال
ا  :اإلث
َّر ط

ُّد ِّر
راُ.
ا

إ ْن م
تراكية ! ف
اش
ابور
ص عَّ ِر الخ ِد ال س
ك ُّل َو ْ د ُم َ
ُ
لح بالن ا ِر
اهر المس
ي ض ب الق
ُ
ُ

وزه

و ِ
ومنب

ر وس

والظل

ُم والخن

ا والفج

ص
ُ
ف

َّ
ف ُجن

ي زه

إذا َّ
ُن ُو ش

دل

ودوى نفي
ه َّ

و ِ وال َُ ْز َدش

كا المقه

ر ُير
ور
ُ
ُر
ُير

ور !
ُ
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-5ملمصادرة الرُي والت ُّول األمني الفظيعمل مل
لم
ورقي ب عل ى الخي ال  ..فه ل يس ُ
ع ازف ع ن حق ائق األم ر لُؤم ا
فيج

ا ُ ويش

افي ُ ُخ

ه المس

من

ى ُن يُلَ َّف
يس زائ

وكف

قى مل بالجواس

موعُ والمنظ

َق التقري
وم
ر َ

ور
ُ

ُر
ُور
ُ

-6ملحكام جهلة جبنا .. .لصوص خبثا.مل مل
ِمحن ةُ الح اكمين جه ل ودع وى
نهب وا الش عب واس تباح ِحم ى الم ِ
ال
َ
كي ف ي ش ى ال و ى ويظف ُر فيه ا

ج

بن فاض

جن
ح

ح ومج

ِيم والتب

و ُن النع

اكم ُم ْت

د عث

َرف وش

عب فقي

ور
ُ
ذير
ُ

ُر !

-7ملانتشار الحسد والكيد بين سدنة الحكممل مل مل
ه

يَص
م

ُد ُر ال

ُّل ف

ك

ذئب ح ين ي ردى ُخ و
ي ك ل ال
َ

ويع

ض العق
ُ

و

رد م

دا ي

نهم لقت

ذبح الرفي
ُ

ل ُخي
َق رفي

ق

نهم والعش
ُ

ُي من
ر ُ

َير ف

ور كل
َ

ه والت
يهم عش
ْ
ب عق

دبير
ُ
ُير
ور
ُ

-8ملكيد قوى التسلط العالمية  ..وتطويعها للمؤسساص الدوليةمل مل
ِ
ذنب
هيئ ة للش عوب تُ ْم ِع ُن ف ي ال
ِم
م ن قوانينه ا الم داراةُ للظل
وم وي ُو
ك َّل ِعل م ي ُو النج
َ
والحض
نُعمي

اص بعض
ار ُ

اص الش
ُ

عوب ش

هن بش
َّ

تى فنُعم

ير
ى

وال توب

()2

ُر

ة وال تكفي

ُر
ُر

ب والتهجي
ا الت ري
ومنه
ُ
م حقي
عوب ِعل
ا الش
بالمناي
َ
ذير
هن ن
ادى وبعض
يته
َّ
ُ
ور
ى كف
ا ونَعم
ص ربَّه
َح ِم
َد ْ
ُ

خاتمة ترسم درب النجاة
ارجع

022

وا للش

عوب ي

ا حاكميه

ا

ل

ن يُفي

َد التهوي

ُل والت ري

ُر

ص

د تب

ارحوها  ..فق

َّدل ِ ال
م وفق

دنيا

وج
ِ
وس

عوب ل
ود الش
ال يق
ُ
َ
ص ارحوها  ..وال يُ َ ِّ
ط عل ى الص دق
ِ
واتق وا س اعةَ الحس
اب إذا دقَّ ْ
ك

َّل حك

يُ
يش
ِ
وطب

ِ
ض الظل
ْب ُ

هد ا ُ م

اعي -عل

مس

لم  ..كلم

مل

ر

جي م

في

ك ل ط ا  -مهم ا اس تبد -ض عيف

د األم

باب مك
ُ

ض

مل

ه -وإن طال

ص بع
َّد ْ

وِر ُم
َّرر مس

ِ
اب ي

وم الحس
ُ

ور
ُ
عور
ُ

دير
ُ
ُير

ُور وه
َّ

وم عس

ُر
ان َُّ :ول وُخي
ام -يوم
األي
ُ
دير
ك ل ش عب -مهم ا اس تكان -ق
ُ

مل

ُم ناص

ا بقلب

حيه وإن

ي

َي حق

د

حكم مع
ي نص
وم ف
لَمل
ُّ
َّ
ف ال
ف قلب ي كم ا يش
ش

ى ازدح

ِام الرزاي

ا-

ل

اس

جدص لرب
ُ

ي

ف

اح م

ل م ُه اد ْن ُلم ا وت دري اللي الي

ف

ي

م ينلْه

ا التب

نس
د ُيُّن

ديل والت يي
ُ

جدتي اله
اه

ذور
ُ
دير
ُ

دى والعبي

و الم

ُر
ُر

دحور
ُ

الهوامش:
-------- )1ه ععسهمليدك ف ععحلملم بس ععحلملمع ع ملم ع ع هللمل ملتم ععحلمليدعري ع ع مل-مليدعع ع لمل279مل–ملج ع ع ل مليناىلمل1931ملهملكملييع ع امل/ملم ع ع يكمل
2011مملكملا مالملل.ملحلالهمليد ي مليد ث  .مل
مل
 )2ه ع ععحلملدم ع عععك مل ملي ص ع ع ملينم ع ععالملي ث ع ع مليد ع ععيتمليس ع ععيره ملطري ع ععحلمليدعص ع ععرملد ع عريأمليبح ع ع الهللملكملايقةبهللملكمل
ايبس الهللمل .مل
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مؤلفات وأبحاث أخرى للمؤلف
األبحاث المهمة:
 .1حقوق الطفل
 .2الحق واإلنسان
 .3حقوق اإلنسان بين ال ياب القسري والتهجير
 .2التدخين وحقوق اإلنسان
 .5حالة الطوارئ وُثرها على حقوق اإلنسان
المعُوق بين اإلسالم ومدارس ُخرى
 .9المعاق ُو َ
 .7حقوق المرُة

المؤلفاص:
 .1سوريا  :شرعنة الجريمة – عربي

022

 .2سوريا  :شرعنة الجريمة – إنجليُي

 .3حقوق المستضعفين
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الموقع اإللكتروني الرسمي للمؤلف
http://haithammaleh.com/

مل
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الدار اإلسالمية لإلعالم
مل

مؤسسة إسالمية مستقلة لخدمة اإلعالم اإلسالمي الحر ت سس سنة 2892م في المانيا ؛ انطالقا من
الشعور بالمسؤولية في إيصال كلمة اإلسالم المتميُة وشعورا ب همية اإلعالم ودور في هذا العصر ور بة في
م ّد الجسور مع المجتمع ال ربي وتعريفه باإلسالم .
والدار اإلسالمية لإلعالم جمعية إسالمية مسجلة ذاص نفع عام ؛ حيث ال يصل للمشرفين عليها ُي
مكاسب خاصة ُو شخصية.
ل ة الخطاب  :تتوجه الدار اإلسالمية لإلعالم بوسائل خطابها المختلفة إلى المسلمين عامة وتركُ على
المقيمين في ال رب ؛ شعورا منها بضرورة تقوية روابط الجالية بل تها العربية وبدينها اإلسالم كما تخاطب
الدار اإلسالمية لإلعالم المجتمع ال ربي شعورا منها بواجب الدعوة وتبليغ رسالة اإلسالم صافية من
الشوائب .
يوجد في الدار اإلسالمية لإلعالم قسم خاص بالل ة األلمانية يوجه فيه الخطاب للناطقين ب هذ
الل ة كما ُن الصفحة اإللكترونية تعرض اإلسالم وتدعو إليه بالل اص األوروبية األخرى.

من منش ورات ن ا :
 الكتب :
تقوم الدار اإلسالمية لإلعالم بطباعة ونشر الكتب الصادرة عن مؤسساص إسالمية في اوروب ا ُو ُكتاب
مسلمين يكتبون في المجاالص الدعوية والحركية  ...بالل اص األلمانية والفرنسية واإلنجليُية والعربية .
م ن كتبنا:
عنوان الكتاب

مؤلف الكتاب

قمِ مل-ملي زقمليناهلل

ينس ةمل ص ممليدعط ا

قمِ مل-ملي زقمليدس نمل

ينس ةمل ص ممليدعط ا

اس دحلململىلمليق ك ملي م ا

ينس ةمل ص ممليدعط ا

ثعكا مليحلع

ينس ةمل ص ممليدعط ا

سطكاملم ملاس دحلمليىلمليق ك مل مليد م

ينس ةمل ص ممليدعط ا

م ملا ي مليني مملململ2

ينس ةمل ص ممليدعط ا

م ملا ي مليني مملململ0

ينس ةمل ص ممليدعط ا

يد مِ سمليد كئملايد

مليحلث ال مل

ينس ةمل ص ممليدعط ا

012

آايقملامكي بمل مل  ،حلملطمسطا مل
اح

مل

ينس ةمل ص ممليدعط ا

م مليل حلمليد رآ مليدثر مل

يد إ ملا مليدط ط ا مل

بسع

يد إ ملا مليدط ط ا

قمِ ملحل ري

يد إ ملا مليدط ط ا

س إرملي قملحلالمليحلجر-مل رل

يد ق كامل مل ط ململد ه

س إرملي قملحلالمليحلجر-ملي ن

يد ق كامل مل ط ململد ه

ثالثملاس ململململ2

يد ق كاملحلالهمليد ي مل ث

ثالثملاس ململململ0

يد ق كاملحلالهمليد ي مل ث

آايقمل مليد ك ملايحلرقحلمل( )2مل

يد ق كاملحلالهمليد ي مل ث

آايقمل مليد ك ملايحلرقحلمل( )0مل

يد ق كاملحلالهمليد ي مل ث

آايقمل مليد ك ملايحلرقحلمل( )2مل

يد ق كاملحلالهمليد ي مل ث

ر مليقسالمململىلمليد عرملايد ق مل

يد ق كاملحلالهمليد ي مل ث

كرهملاحل حلمل مشملدثِ ملا مل ي ل مل

يد ق كاملحلالهمليد ي مل ث

مل مليدس حلمليد بكيحل مل

يد ق كاملحلالهمليد ي مل ث

حكياملحكهللمليد اي ملم مليد اي مل؟ملاق بمل فإِ مل؟ مل
ي المملم ملم اسحلملط مليد مك

مل

يد ق كاملحلالهمليد ي مل ث
يد ق كاملحلالهمليد ي مل ث

مل

ي ِ حلمليقسالمّحلمل ملا قس
ِرملا مل ب مليدعزيزمل-ملحلكاملاي كيهلل مل

يد ق كاملحلالهمليد ي مل ث

ر اي ملم مليم مليا مللاي مل

يد ق كاملحلالهمليد ي مل ث

ريق مل ملق
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ينس ةمل ص ممليدعط ا

مل ثسك

يد ق كاملحلالهمليد ي مل ث

يد ق كاملحلالهمليد ي مل ث

طمسطاملاامليقغ ص ملايد سم ال

ينس ةملم ك ملمكس

حر مليجم ج

ينس ةملم ك ملمكس

أرا حلملينطف هللمل ملطرت مليحل ،حل

ينس ةملم ك ملمكس

ح حلمليد فك مليقسري مش

ينس ةمل ب ملكب ف

يدكي أمليد الملاملايل مليد ري

ينس ةمل ب ملكب ف

يدعِ ملي ِ ش

يحت لمليدطمبحلملايدعِ هللملي سمِامل ملياااا

ملط مليد ل

يد يامليقسالمحلملدن الم

يدعجك مليحلجر

يدس ملاط قمليد يب،

ي زي

يدس ملاط قمليد يب،

ي ي،رمك

يدس ملاط قمليد يب،

!Oh Herz erwache
Islamische Lyrik

يدس مل حلالملاك ي ا مل

كععرململسعالمشمل-ملي ن

ي رقزمليقسالمشمل ملآ

يد ،مجمليدس
ي مشمله سالملي عملكمل مل قِحلمليدعصرمل ملم مل
ن قالملم ؟! مل

مل

ي مشمله سالملي ع مل

 م ج ل ة ال رائ د:
تول الدار اإلسالمية لإلعالم فور ت سيسها عام  2892متابعة إصدار مجلة الرائد التي كان يصدرها
المركُ اإلسالمي في آخن وإتحاد الطلبة المسلمين في ُوروبا .والرائد مجلة شهرية تصدر  21مراص في
العام منذ 2892م ؛ تلبية للواجب اإلسالمي الصار الذي ينادي بالكلمة الحرة الن ُيهة التي تعبر عن
الموقف اإلسالمي تجا األحداث المعاصرة والتحدياص الراهنة ...
ومن العام  2112وحتى نهاية العام  2119مجلة ير دورية مطبوعة وتُعرض مواضيعها ُيضا في
الموقع اإللكتروني للدار.
ومن مطلع العام  2119وحتى اليوم ُصبح تصدر إلكترونيا فقط على الموقع اإللكتروني التالي :
http://www.alraid.de
http://www.alraid.net

 األشرطة السمعية والبصرية وُقراص الليُر : )DVD -CD’s( ...
تقوم الدار اإلسالمية لإلعالم بت وزي ع المحاضراص الفكرية والعلمية والبرام الهادفة والمسلية والبرام
الدينية والتعليمية والثقافية للكبار والص ار بعدة ل اص ...
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الموقع اإللكتروني :
 القسم العربي ومن محتويات ه :ملململململململململململململململململململململململململ http://www.iid-alraid.comمل م ج ل ة ال رائ د :
 فهارس إلكترونية للمجلة .
 تبويب المجلة حسب رقم العدد وتاري خ ه.
 تبويب المجلة حسب الموضوع.
 تبويب المجلة حسب الكاتب.
 تبويب المجلة حسب عنوان المقال.
ُ رش يف ال رائ د.
 ب ري د ال ق را..
 إستقبال المقاالص واآلرا..

http://www.alraid.net

 موس وعة ال ق رآن ال ك ري م :

http://www.iid-quran.com

 القرآن الكريم  :الوة وتصفح وتفسير واعراب وترجمة معاني ( إلى اإلنجليُية واأللمانية والفرنسية
) القرآن الكريم والتعريف بسور .
 مع كتب التفاسير اآلتية :
 تفسير ابن كثير
 تفسير الطبري
 تفسير القرطبي
 تفسير الجاللين
 تفسير الب وي
 تفسير فتح القدير
 تفسير ُضوا .البيان
 تالواص القرآن الكريم بعدة رواياص
 رواية حفص عن عاصم
 رواية ورش عن نافع
 رواية قالون عن نافع
 رواية الدوري عن ُبي عمرو
 رواية السوسي عن ُبي عمرو
 رواية خلف عن حمُة
 البحث النصي في القرآن
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البحث الموضوعي في القرآن
موضوعاص القرآن الكريم مدعمة بالباحث.
مفرداص ُلفان القرآن الكريم مدعمة بالباحث.
دعا .ختم القرآن الكريم مسموع ومقرو..

مقدمة في علوم القرآن الكريم
اإلعجاز العلمي في القرآن الكريم
إحصائي اص ق رآنية
كت ب ق رآنية
ق را.ة القرآن الكريم وحفظه
ال تجوي د وُحك ام ه .
متن الش اط ب ي ة وش رح ها.
ُئ م ة قُرا .الق رآن الكريم.
الباحث في ُقسام الموسوعة.
ترجماص معاني القرآن في عدة ل اص
http://www.iid-quran.net/

 مكتبة الح ديث النبوي الش ري ف مدعمة بالباحث لكل كتاب منها وتضم :
http://www.iid-hadeth.com


















صحيح البخاري
فتح الباري في شرح صحيح البخاري
صحيح مسلم
المنهاج في شرح صحيح مسلم
سنن النسائي
سنن ُبو داود
سنن ابن ماجه
مسند اإلمام ُحمد
موط اإلمام مالك
سنن الدارمي
مستدر الحاكم
سنن البيهقي
سنن الدارقطني
صحيح ابن حبان
صحيح ابن خ ُي م ة
مسند ُبي ي على
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مسند إسحاق بن راهويه
مسند عبد ا بن المبار
مسند اإلمام الشافعي
مسند ابن الجعد
س ن ن الترمذي
مصنف ابن ابي شيبة
مجموعة الحديث على ُبواب الفقه
رياض الصالحين
شرح األربعين النووية
كتاب ُمثال الحديث المروية عن النبي 
ُسباب ورود الحديث ُو اللمع في ُسباب الحديث
جامع العلوم والحكم
الكواكب النيراص
الكفاية في علم الرواية
تذكرة الموضوعاص

 كتب من إصدارتنا.
 محاضراص وخطب ولقا.اص.
 األس اس ياص المهمة ل ع ام ة األم ة :











ُرك ان اإلس الم
ُرك ان اإلي م ان
التوحي د والش ر
اإلحس ان
التحلي باألخالق الكريمة
الت دب باآلداب اإلس المية
الص الة
الص يام
ال ُك اة
تجهيُ المي والصالة عليه ودفنه .

 دليل الحاج والمعتمر وزائر مسجد رسول ا .
 ال ت ق اوي م والمواقي واألع ي اد :

 هذا البحث المهم والمختصر يعرض للُائر الكريم التعريفاص والشروح المبسطة لليوم واألسبوع
والسنة والشهر والتوقي العالمي والتوقي الُوالي  ...كما يعرض مختلف ُنواع التقاويم وفي
نهاية البحث تتطرقنا لذكر األعياد عند مختلف األمم .
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موس وعة علما .المسلمين األوائ ل.
موس وعة األس ما .العربية ومع انيه ا.
ُذك ار ال ي وم والل ي ل ة .
كتب إلكترونية ُخرى للتصفح والتحميل.
باإلضافة إلى مواضيع ُخرى و ُبواب ثابتة ...
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: القسم األلماني: القسم األلماني الرئيسي
http://www.islamischer-infodienst.eu
http://www.islamischer-infodienst.info
http://www.islamischer-infodienst.net
http://www.islamischer-infodienst.org
http://www.islamischer-infodienst.de
http://www.islamischer-infodienst.com

:  موقع ترجمة معاني القرآن الكريم بالل ة األلمانية مدعم بالباحث وكتاب التجويد
http://www.iid-quran.de/

: واحة األطفال بالل ة األلمانية
http://www.kinderoaseonline.de
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العناوين

رقم الحساب المصرفي

المراسالص

- Deutsche Bank - Bonn
Kto-Nr. 029 499 100
BLZ 380 700 24
- Outside Germany :

I.I.D e.V.
Jülicher Straße 114
D-52070 Aachen
Germany

Deutsche Bank - Bonn
IBAN: DE27 3807 0024 0029 4991

00
Swift : DEUTDEDB380

الهاتف والفاكس
Tel: + 49 241-538373
Fax: + 49 241-538887
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البريد والموقع اإللكتروني
Email: iid@iid-alraid.com
iid@islamischer-infodienst.info
Website: www.iid-alraid.com
Facebook: Click Me
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SYRIA
A Prison for
Human Rights
Defenders		

Ali Saleh Al-Abdallah
Human rights activities: Ali Al-Abdallah is a member of the
Committee for the Revitalisation of Civil Society in Syria,
a writer and a pro-democracy activist. He is a member
of the National Council of the Damascus Declaration for
Democratic National Change (NCDD) established on December 1, 2007
as a follow-up body to the Damascus Declaration for Democratic National
Change of October 16, 2005 (a collective pro-democracy movement
calling for peaceful democratic reforms in Syria). Al-Abdallah had already
spent six months in prison in May 2005 and March 2006.
Arrest, trial and detention: He was arrested on December 17, 2007. On
October 29, 2008, he was sentenced to two years and a half imprisonment
together with 11 other leaders of the Damascus Declaration on charges
of “spreading false and exaggerated news that weaken national sentiments” under Article 286. On June 17, 2010, instead of being released,
Al-Abdallah was transferred into military jurisdiction and new charges
were brought against him allegedly for making a press statement from
inside the prison regarding Iranian elections but also due to the human
rights activities carried out by his son, Muhammad Al-Abdallah, outside
Syria. He was then sent back to prison. Al-Abdallah will reportedly
face a new trial before a military court again on charges of “spreading
false and exaggerated news that weaken national sentiments” and “spoiling Syria’s relations with another country” under Article 278. He is held
in the Central Damascus Prison of Adra.

Abdulhafiz Abdul Rahman
Human rights activities: Abdulhafiz Abdul Rahman is a
member of the Board of Trustees of the Human Rights
Organisation in Syria (MAF), an organisation which
defends the rights of the Kurdish minority. He is also
a writer and a journalist and has contributed to the magazine Steer, and
helped in publishing the magazine Aso.
Arrest, trial and detention: On March 2, 2010, Abdul Rahman was arrested in his house in the Ashrafieh district, Aleppo. During the raid, the
security patrol asked him about different cases he was working on and
about his work within MAF. They confiscated some reports issued by
MAF as well as Mr. Abdul Hafiez’s computer and several books written in Kurdish. The patrol failed to display any legal warrant to justify
this procedure. He was first detained at the military security branch in
2 -
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Aleppo city north and then transferred to the Central Prison in Aleppo
called Meslmeeh. On September 29, he was sentenced by the third military individual judge in Aleppo to one year imprisonment, under Article
288 of the Criminal Code which prohibits membership of “secret organisations”. He is currently detained in the Central Prison of Aleppo.

Anwar Al-Bunni
Human rights activities: Lawyer, founder of HRAS, Head
of the Damascus Centre for Legal Studies and President of
the Committees for the Defence of Political Prisoners. At
the time of his arrest, Anwar Al-Bunni was to be appointed
Head of a European Union-funded centre for human rights training.
Arrest, trial and detention: Al-Bunni was arrested in May 2006 after
signing the Damascus-Beirut Declaration, a petition signed by more
than 300 intellectuals and human rights defenders from Syria and
Lebanon, calling for the improvement of the relationships between the
two countries. On April 24, 2007, Al-Bunni was sentenced to five years
imprisonment on a charge of “spreading false and exaggerated news that
weaken national sentiments” under Article 286. Since 2006, he is held in
the Central Damascus Prison of Adra.

Muhannad Al-Hassani
Human rights activities: Lawyer and President of the
Syrian Organisation for Human Rights “Sawasiyah” and a
Commissioner of the International Commission of Jurists
(ICJ). He is the Laureate of the Martin Ennals Award for
2010. He has been subjected to a travel ban over the last six years. His
office and all communications have been under constant surveillance by
Syrian security forces for the past six years.
Arrest, trial and detention: He was arrested on July 28, 2009, for allegedly having reported on the State Security Court. Held secretly during
12 days, he was then charged and disbarred for life from the exercise
of the lawyer profession by the Damascus Section of the Syrian Bar
Association. On June 23, 2010, following a trial marred with procedural irregularities, he was sentenced by the Damascus Criminal Court to
three years of imprisonment on charges of “ weakening national sentiments and encouraging racist and sectarian feelings”, and “spreading
false and exaggerated news that weaken national sentiments” under
Articles 285, 286 and 287, in reprisal for the mere exercise of his profesSYRIA: A Prison for Human Rights Defenders
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sional activities as a lawyer, including his observation of and reporting on
public hearings before the State Security Court, and for the statements
and reports published by Sawasiyah. His lawyers appealed the sentence.
Al-Hassani is detained in the Central Damascus Prison of Adra.

Kamal Al-Labwani
Human rights activities: Medical doctor, he was a board
member of the Committees for the Defence of Freedom,
Democracy and Human Rights in Syria (CDF). He had
already been imprisoned between 2001 and 2004, notably
for “inciting an armed revolt” under Article 298.
Arrest, trial and detention: He was arrested on November 8, 2005, after
travelling to the United States and Europe and meeting with government
officials, journalists, and human rights organisations, a travel during
which he made a statement about the possible consequences of international sanctions against Syria on the population. He was charged
with “ weakening [...] sectarian feelings” under Article 285 and “conspiracy with a foreign State” under Article 257 and 263, and sentenced to
12 years of imprisonment. On April 23, 2008 he was sentenced by a
military court in Damascus to an additional three years on charges of
“ weakening national sentiment” under Article 285 and “slander [...] the
head of state” under Article 376, bringing his total sentence to 15 years.
He is held in Central Damascus Prison of Adra.

Haytham Al-Maleh
Human rights activities: A 80 years old lawyer and former
president of the Human Rights Association in Syria
(HRAS). Al-Maleh was also Al-Hassani’s lawyer when he
was arrested. In 2006, Al-Maleh was awarded the Guezen
medal by the Netherlands for his devotion on promoting human rights
and democracy in Syria. Al-Maleh had already been imprisoned from
1980 to 1987 for his activities in the Syrian Bar Association where he
served as the President of the Lawyers Social Welfare Association and had
been banned from travelling abroad since 2004.
Arrest, trial and detention: He was abducted by State Security agents on
October 14, 2009 and held incommunicado for five days during which he
was denied access to his medication and subjected to acts of ill-treatment.
On October 12, 2009, he had denounced the intensifying security grip in
Syria in an interview on Barrada TV, a satellite television channel based
4 -
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in Europe. On July 4, 2010, he was sentenced to three years of imprisonment by the Second Military Court of Damascus on charges of “spreading
false and exaggerated news that weaken national sentiments”, under
Articles 285 and 286. His lawyers appealed the sentence. Al-Maleh is
detained in the Central Damascus Prison of Adra. Suffering from several
health conditions, he has been denied free access to his medication.

Mustafa Ismail
Human rights activities: Mustafa Ismail is a lawyer and
activist of the rights of the Kurdish minority.
Arrest, trial and detention: On December 12, 2009, he
was arrested after having been summoned by the local security office
in Aleppo and detained at the Air Force Security Branch. Shortly before
his arrest, Mustafa Ismail had been questioned by officials of different
security services about his media work, especially phone interviews he
had given to a European-based Kurdish satellite TV station and several articles he had posted on the Internet denouncing the discrimination
faced by the Syrian Kurd minority. On December 17, 2009, his family
went to the Air Force Security Branch in Aleppo for information but was
ordered to leave. For a long time, he was held incommunicado and his
family was not informed of his place of detention nor the reasons for his
arrest. On May 13, 2010, the Second Military Prosecutor in the Military
Court in Aleppo charged Ismail with “making plans and actions aimed
at offending Syrian relationships with foreign countries” and “being
member of an illegal organisation aiming to partitioning off a portion of
Syrian territory in order to annex it to a foreign state”, under Articles 267
and 288. On September 26, 2010, his trial opened and Mr. Ismail denied
the charges held against him. The case was then adjourned to October 17
for the defence to present their case. He is detained in the Central Prison
of Aleppo.

Habib Saleh
Human rights activities: Writer and political analyst, he
founded the Tartus branch of the National Dialogue Forum,
an unauthorized discussion group. He had already been
detained between 2001 and 2004, after publishing articles
on the corruption and tyranny of the Syrian government, and convicted
of “inciting racial and sectarian strife”; then, between May 2005 and
September 2007, for having criticized the government, and accused of
the same offences he was sentenced in March 2009.
SYRIA: A Prison for Human Rights Defenders
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Arrest, trial and detention: Habib Saleh was arrested on May 7, 2008, by
security services for the publication of articles criticizing the government
and calling for democracy. He was sentenced, in March 2009, to three
years in prison by the Damascus Criminal Court for “ weakening national
sentiment [during time war]” and “spreading false and exaggerated news
that weaken national sentiments” under Articles 285 and 286. He is detained in the Central Damascus Prison of Adra.

Nizar Ristnawi
Human rights activities: Engineer, Nizar Ristnawi is a founding member of the Arab Organisation for Human Rights
in Syria (AOHRS) and a member of the Committees for the
Defence of Democratic Freedoms and Human Rights (CDF).
Arrest, trial and detention: He disappeared on April 18, 2005 for two
weeks when finally the Syrian authorities recognised detaining him.
He was held in solitary confinement until August 2005. On November
19, 2006, Ristnawi was sentenced to four years of imprisonment by the
Supreme State Security Court. He was charged with “spreading false and
exaggerated news that weaken national sentiments” under Article 286
and “slandering the Head of state” under Article 376. Since April 2005,
Ristnawi was detained in the Sednaya Military Prison. On July 5, 2008, a
riot took place in Sednaya prison during which at least 17 detainees and
five other people were killed. The Syrian authorities imposed a total information black-out on the events. As prison visits have been prevented,
Ristnawi’s family has had no contact with him since the end of June 2008.
In May 2009, they asked the authorities for information, in vain. Ristnawi
should have been released in April 2009 and the prison authorities no
longer recognise detaining him. His family has no news regarding his
fate nor his whereabouts. Nizar Ristnawi would have been killed during
the 2008 prison riot but, to date, this has never been officially recognised by the authorities.
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OBSERVATORY FOR THE PROTECTION
OF HUMAN RIGHTS DEFENDERS:
AN FIDH AND OMCT JOINT PROGRAMME
The Observatory is an action programme based on the belief that
strengthened co-operation and solidarity among human rights defenders
and their organisations will contribute to break their isolation.
With efficiency as its primary objective, the Observatory has adopted
flexible criteria to examine the admissibility of cases that are communicated to it, based on the “operational definition” of human rights defenders
adopted by OMCT and FIDH:
“Each person victim or at risk of being the victim of reprisals, harassment
or violations, due to his or her commitment, exercised individually or in
association with others, in conformity with international instruments of
protection of human rights, to the promotion and realisation of the rights
recognised by the Universal Declaration of Human Rights and guaranteed
by the different international instruments”.
To ensure its activities of alert and mobilisation, the Observatory has established a system of communication devoted to defenders in danger.
This system, known as the Emergency Line, is available by:
Email: Appeals@fidh-omct.org
Tel: + 33 1 43 55 25 18 / Fax: + 33 1 43 55 18 80 (FIDH)
Tel: + 41 22 809 49 39 / Fax: + 41 22 809 49 29 (OMCT)

FIDH and OMCT wish to thank the European Union for making the publication of the annual report
of the Observatory possible, as well as the International Organisation of the Francophonie, the OAK
Foundation and the Republic and Canton of Geneva. Its content is the sole responsibility of FIDH and
OMCT and should in no way be interpreted as reflecting
view(s)
of the supporting
institutions.
SYRIA: Athe
Prison
for Human
Rights Defenders
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In Syria, in recent years, despite economic and diplomatic opening, many
human rights defenders, following trials marred with procedural irregularities, are serving prison sentences for peacefully exercising their
right to freedom of expression, assembly and association or are awaiting
trial in prison. The provisions of the state of emergency in force since
1963 together with those of the Criminal Code, in particular Articles
257, 263, 267, 278, 285-288, 298 and 376, continue to give the authorities broad discretionary powers used to repress the activities of defenders. The Observatory for the Protection of Human Rights Defenders
highlights the ordeals of nine human rights defenders detained in reprisal for their human rights activities. These cases are emblematic of the
climate of repression prevailing in Syria against all dissenting voices.
Human rights defenders are at constant risk of arrest due to their activities. Most of them are not allowed to leave the country.
This list is not exhaustive and was updated on October 1, 2010. Many
other civil society activists, including writers and political dissidents, are
serving sentences on politically motivated charges.
The nine human rights defenders suffer specific acts of reprisal and
intimidation in prison. Their right to be visited by their families and
lawyers is severely restricted. Security officers constantly attend visits,
lawyers need authorisation by the President of the Bar Association and
the General Prosecutor to visit their client. They enjoy less time with
their families during visits and access to basic supplies, including medication is restricted.
For more information, please consult:
www.fidh.org and www.omct.org

Honorary Co-Chairs
The Honorable Václav Havel
The Most Reverend Desmond M. Tutu

FOR IMMEDIATE RELEASE
March 8, 2011
Contact: Marc Gottridge
+1 212-909-0643
SYRIAN GOVERNMENT RELEASES 80-YEAR OLD
HUMAN RIGHTS LAWYER AND ACTIVIST HAITHAM AL-MALEH
Washington, D.C.: Today, the Government of Syria released prisoner of conscience Haitham Al-Maleh, an 80year old Syrian human rights lawyer and activist, from his wrongful imprisonment. The government had held
Mr. Al-Maleh since October 14, 2009, when it arrested and charged him with “spreading false news that could
weaken the national morale.” Mr. Al-Maleh’s friend and fellow human rights lawyer, Muhannad Al-Hassani,
however, remains in prison after being arrested on similar charges on July 28, 2009.
In response to the news, Freedom Now attorney Sachi Jensen said, “I am relieved Haitham is reunited with his
family and can now receive the medical attention he has long needed. The Syrian government’s treatment of this
hero, for sixty years of tireless human rights advocacy, is shameful testimony of its intolerance toward dissent.
We must not forget others, like Muhannad Al-Hassani, who remain victim to this oppression.”
Mr. Al-Maleh is a renowned human rights lawyer, having served also as a judge for ten years and former head
of the Human Rights Association of Syria. His extensive human rights efforts garnered him the Best Human
Rights Activist of the Year Award in 2002 from the Arab Program for Human Rights Activists in Cairo, and the
Guezen Medal presented by the Netherlands in 2006. Mr. Al-Maleh’s work, however, has led to frequent
harassment by government officials and detentions for such charges as “having insulted the president.”
On October 12, 2009, Mr. Al-Maleh appeared on the Barada Television Channel to speak out against several
government abuses—in particular, its arrest of his client, Muhannad Al-Hassani, the recent crack-down on prodemocracy groups like the Damascus Declaration, its unjustified perpetual declaration of martial law, and its
suspension of the Syrian Constitution. Two days after his television appearance, Syrian authorities took Mr. AlMaleh into custody. Following a trial that flagrantly violated international standards for due process, he was
sentenced to three years in prison.
On January 27, 2011, the United Nations Working Group on Arbitrary Detention found the government’s
detention of Mr. Al-Maleh to be in violation of international law, finding that “Mr. Al-Maleh was arrested and
convicted due to exercise of his right to freedom of expression.”
Mr. Al-Maleh was released one day after Syrian President Bashar Al-Assad granted amnesty to many prisoners
for crimes committed before March 7, 2011. The international community must now press the Syrian
government to release Muhannad Al-Hassani.
Freedom Now, a prisoner of conscience advocacy organization based in Washington, D.C., worked on behalf of
Haitham Al-Maleh and continues to call for the release of Muhannad Al-Hassani.
###
1750 K Street, NW, Suite 350 • Washington, D.C. 20006 • +1 (202) 223-3733 • www.freedom-now.org
Our mission is to free prisoners of conscience through focused legal, political and public relations advocacy efforts.

ﻣﻮاﻟﻴــﺪ دﻣﺸــﻖ  ،1931،ﺣﺎﺻــﻞ ﻋﻠــﻰ إﺟــﺎزة ﰲ اﻟﻘــﺎﻧﻮن ،ودﺑﻠــﻮم اﻟﻘــﺎﻧﻮن اﻟــﺪوﱄ
اﻟﻌـ ــﺎم ،ﺑـ ــﺪأ ﻋﻤﻠـ ــﻪ ﻛﻤﺤـ ــﺎم ﻋـ ــﺎم  .1957اﻧﺘﻘـ ــﻞ ﻋـ ــﺎم  1958إﱃ اﻟﻘﻀـ ــﺎء ،أﺻـ ــﺪرت
اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﺴﻮرﻳﺔ ﰲ اﻟﻌﺎم  1966ﻗﺎﻧﻮﻧﺎً ﺧﺎﺻﺎً ﺳـﺮح ﺑﺴـﺒﺒﻪ ﻣـﻦ ﻋﻤﻠـﻪ ﻛﻘـﺎض ،ﻓﻌـﺎد
إﱃ ﳎﺎل اﶈﺎﻣﺎة وﻣﺎ زال ﳏﺎﻣﻴﺎً ﺣﱴ اﻵن.
ﺑــﺪأ اﻟﻌﻤــﻞ واﻟﻨﺸــﺎط اﻟﺴﻴﺎﺳــﻲ ﻣﻨــﺬ ﻋــﺎم  1951إﺑــﺎن اﳊﻜــﻢ اﻟﻌﺴــﻜﺮي ﻟﻠ ـﺮﺋﻴﺲ
أدﻳــﺐ اﻟﺸﻴﺸــﻜﻠﻲ ،اﻋﺘﻘــﻞ  1986 -1980ﰲ ﻋﻬــﺪ اﻟـﺮﺋﻴﺲ ﺣــﺎﻓﻆ اﻷﺳــﺪ ﻣــﻊ أﻋــﺪاد
ﻛﺒــﲑة ﻣــﻦ اﻟﻨﻘــﺎﺑﻴﲔ واﻟﻨﺎﺷــﻄﲔ اﻟﺴﻴﺎﺳــﻴﲔ واﳌﻌﺎرﺿــﲔ ﺑﺴــﺒﺐ ﻣﻄﺎﻟﺒﺘــﻪ ﺑﺈﺻــﻼﺣﺎت
دﺳﺘﻮرﻳﺔ ،أﺿﺮب أﺛﻨﺎء اﻋﺘﻘﺎﻟﻪ ﻋﻦ اﻟﻄﻌـﺎم ﻋـﺪة ﻣـﺮات ﺑﻠـﻎ ﳎﻤﻮﻋﻬـﺎ  110أﻳـﺎم ،ﻣﻨﻬـﺎ
ﺳﺒﻌﻮن ﻳﻮﻣﺎً ﻣﺘﻮاﺻﻠﺔ أﺷﺮف ﺧﻼﳍﺎ ﻋﻠﻰ اﳌﻮت.
ﻣﻨﺬ اﻟﻌﺎم  1989ﻳﻌﻤﻞ ﻣﻊ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﻔﻮ اﻟﺪوﻟﻴﺔ  ،وﻗﺪ ﺳﺎﻫﻢ ﻣﻊ آﺧﺮﻳﻦ ﺑﺘﺄﺳﻴﺲ اﳉﻤﻌﻴﺔ اﻟﺴﻮرﻳﺔ ﳊﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن.
ﺣﺼﻞ ﻋﻠﻰ درع اﳌﺪاﻓﻌﲔ ﻋﻦ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻣﻦ اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ اﻟﻌﺮﰊ ﻟﻨﺸﻄﺎء ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﰲ اﻟﻘﺎﻫﺮة ﻟﻌﺎم .2001
ﺣﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﻴﺪاﻟﻴﺔ رﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﻋﺎم  2003ﻋﻦ ﲝﺜﻪ ﺣﻮل اﻟﺘﻌﺬﻳﺐ.
ﺣﺼﻞ ﻋﺎم  2006ﻋﻠﻰ وﺳﺎم "ﺧﻮزن ﻓﲑ زﻳﺖ" اﳍﻮﻟﻨﺪي ﻟﺪﻓﺎﻋﻪ ﻋﻦ اﳊﺮﻳﺎت .ﻟﻜﻨﻪ ﺣﺮم ﻣﻦ ﺗﺴﻠﻢ اﻟﻮﺳﺎم ﻧﻈﺮاً ﳌﻨﻌﻪ ﻣﻦ ﻣﻐﺎدرة ﺳﻮرﻳﺎ
ﰲ ﺣﻴﻨﻬﺎ.
ﻣــﻨﺢ ﻋــﺎم  2010ﺟــﺎﺋﺰة اﻟﻜﺮاﻣــﺔ ﻟﻠﻤــﺪاﻓﻌﲔ ﻋــﻦ ﺣﻘــﻮق اﻹﻧﺴــﺎن ،وﻛــﺎن ﻳﻔــﱰض ﺗﺴــﻠﻤﻪ ﺟــﺎﺋﺰة اﻟﻜﺮاﻣــﺔ ﰲ اﺣﺘﻔــﺎل ﺧــﺎص ﰲ  10ﻛــﺎﻧﻮن
اﻷول )دﻳﺴﻤﱪ(  2010ﲟﺮﻛﺰ اﳌﺆﲤﺮات اﻟﺪوﻟﻴﺔ ) (www.cicg.chﰲ ﺟﻨﻴﻒ ،ﺳﻮﻳﺴﺮاﻏﲑ اﻧﻪ ﱂ ﻳﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ذﻟﻚ ﺑﺴـﺒﺐ ﺳـﺠﻨﻪ واﳊﻜـﻢ ﻋﻠﻴـﻪ
ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ ﺛﻼث ﺳﻨﻮات.
اﻋﺘﻘـﻞ اﳌــﺎﱀ ﻣــﺮة أﺧـﺮى ﰲ ﻳــﻮم اﻷرﺑﻌــﺎء  14ﺗﺸـﺮﻳﻦ اﻷول )اﻛﺘــﻮﺑﺮ(  2009وﻟــﻪ ﻣــﻦ اﻟﻌﻤـﺮ  78ﻋﺎﻣـﺎً ،وﻗــﺪ أﻋﻠﻨـﺖ ﻣﻨﻈﻤــﺎت ﻣﺪاﻓﻌــﺔ ﻋــﻦ
ﺣﻘـﻮق اﻹﻧﺴــﺎن ﰲ ﻟﻨــﺪن ودﻣﺸــﻖ أﻧــﻪ ﻣﻌﺘﻘــﻞ ﻣﻨـﺬ ذﻟــﻚ اﻟﻴــﻮم  ،ﻣــﻦ ﻗِﺒَــﻞ ﻓــﺮع اﻷﻣــﻦ اﻟـﺪاﺧﻠﻲ اﻟﺘــﺎﺑﻊ ﻻدارة اﻣــﻦ اﻟﺪوﻟــﺔ ﺑﺪﻣﺸــﻖ .وﻳــﺄﰐ ﻫــﺬا
اﻻﻋﺘﻘﺎل ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﻴﺔ ﺣـﻮار ﻫـﺎﺗﻔﻲ أﺟﺮﺗـﻪ ﻣﻌـﻪ ﻓﻀـﺎﺋﻴﺔ ﺑـﺮدى اﻟﺴـﻮرﻳﺔ اﳌﻌﺎرﺿـﺔ ،وﻗـﺪ اﻧﺘﻘـﺪ اﳌـﺎﱀ ﰲ ﺣـﻮارﻩ اﻟﻮﺿـﻊ اﻟﺴـﻮري اﻟـﺮاﻫﻦ ودﻋـﺎ إﱃ
ﳏﺎرﺑﺔ اﻟﻔﺴﺎد .وﻗﺎل" :ﰲ ﺳﻮرﻳﺎ ،ﻳﺰداد اﻟﻔﻘﲑ ﻓﻘﺮاً ،ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﺰداد اﻟﻐﲏ ﲣﻤﺔً ،إﺿﺎﻓﺔ إﱃ �ﺐ اﳌﺎل اﻟﻌﺎم واﻟﻔﺴﺎد اﳌﺴﺘﺸﺮي  ...وﺑﺴﺒﺐ ﻫﺬا
ﺑﺎﻟﺘﺤﺮك ﺑﺼﻮرة ﻣﻦ اﻟﺼﻮر".
اﻟﻮﺿﻊ ﻏﲑ اﳌﻘﺒﻮل ،ﺗﻔ ّﻜﺮ ﻛﻞ ﳎﻤﻮﻋﺔ
ّ
وأﺿــﺎف" :اﳌﺴــﺘﻘﺒﻞ ﻣﺮﻫــﻮن ﺑﻴــﺪ اﻟﺸــﻌﺐ  ،وأن ﻋﻠــﻰ اﻟﻨــﺎس أن ﺗــﺪاﻓﻊ ﻋــﻦ ﻣﺼــﺎﳊﻬﺎ  ،وأﻧــﻪ ﻋﻠــﻰ ﻛــﻞ ﻣ ـﻮاﻃﻦ أن ﻳﻌــﻲ ﺣﻘﻮﻗــﻪ وﻳــﺪاﻓﻊ
ﺗﺪﻣﺮ اﻟﺒﻠﺪ".
ﻋﻨﻬﺎ" ،و"وﳚﺐ أن ﻻ ﻧﺘﻨ ّﻜﺮ ﻋﻦ ّ
اﳊﻖ وإﻻ ّ
وﻛــﺎن ﺟﻬــﺎز اﳌﺨــﺎﺑﺮات اﻟﻌﺎﻣــﺔ "أﻣــﻦ اﻟــﺪول" ﻗــﺪ اﺳــﺘﺪﻋﻰ اﳌــﺎﱀ ﺑﺘــﺎرﻳﺦ  13ﺗﺸ ـﺮﻳﻦ اﻷول )أﻛﺘــﻮﺑﺮ(  2009ﻟﻼﺳــﺘﺠﻮاب ،ﻟﻜﻨــﻪ رﻓــﺾ
اﻟــﺬﻫﺎب ﺣﺴــﺐ اﻻﺳـﺘﺪﻋﺎء .وﻏــﺎدر ﻣﻨﺰﻟــﻪ ﰲ اﻟﺼــﺒﺎح اﻟﺘــﺎﱄ ﻓﻠــﻢ ﻳﻌــﺪ إﻟﻴــﻪ .وﺣــﲔ ﺣــﺎول اﻷﺻــﺪﻗﺎء اﻻﺗﺼــﺎل ﺑــﻪ ﻋﻠــﻰ ﻫﺎﺗﻔــﻪ اﻟﻨﻘــﺎل ﺣـﻮاﱄ
اﻟﺴﺎﻋﺔ  12:30ﻇﻬﺮاً ،ﺗﺒﲔ أن ﻫﺎﺗﻔﻪ ﻣﻐﻠﻖ .وﱂ ﻳﺘﻤﻜﻦ أﻗﺎرﺑﻪ وأﺻﺪﻗﺎؤﻩ ﻣﻦ اﻟﺘﻮﺻﻞ ﻷي ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ ﻣﻜﺎﻧﻪ.

